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قسم المّغة واألدب العربي

تخصص :دراسات لغوية

دزاست وصفيت تحهيهيت نكتاب انهغت
انعسبيّت انمستىي األول نمحى ّ
األ ّميّت
مر ّكسة مقدمت ننيم شهــــادة انماستس
إعداد انطانبتيه:إشساف األستاذة:
د-فتيحت بىتمس
 سعيدة غزال مسيم بىسعادةالمجنة المناقشة:

الجامعة

 رابح العربي ......................................................رئيساومقرر
ا
 د.فتيحةبوتمر.....................................................مشرفا زاهية الوناس.....................................................عضوا ممتحناانسنتانجامعيت6102/6102 :

إهداء
أهدي عمهً هذا انى:
أبً انىّبع انصافً
وانظ ّم انّذي آوي إنٍه فً ك ّم دٍه.
ٌامه كىج عىوا نً عىد انمذه
أبـــي انغاني "محمد"
أ ّمً انخً رآوً قهبها قبم عٍىاها
ودضىخىٍأدشاؤها قبم ٌدٌها
أ ّمــــي حبيبتي "انحجهت"
إنٍكما ٌا مدرست اإلٌمان.
وب ّز األمان ووصٍّت انزّدمان.
إنى روح ج ّدحً انغانٍت"عسبيت"
وإنى ك ّم عائهخً وصدٌقاحً.

إهداء
أول شكز إنٍك ٌا ردمان ٌا مه قدرحىً بانعهم ألصم إنى ب ّز األمان
 إنى انذٌىقال فهٍما انزدمان " وبانىاندٌه إدساوا"أبي سهطان قهبي
أ ّمي ق ّسة عيني
إنى ك ّم أٌد بسطج ٌدها نخكىن معٍىت إنى انعهم انصذٍخ قزٌبت كاوج أو بعٍدة
إنى عائهخً بىسعادة ومىصزي
 -إنى مه أبذزث معها ألرسى عهى شظ انمعزفت انمشزفت "فخٍذت بىحمز".

مسيم

مقدمة:
تعميمية الٌمغة،
النفسية ك
األم ٌية مف بيف القضايا االجتماعية التي تعنى بيا الدراسات
ٌ
ٌ
ٌ
تعد مشكمة ٌ
سف التٌعميـ
األمٌييف ،ك ىي تخص المتٌعمٌميف ال ٌذيف ليسكا في ٌ
باعتبارىا التٌعميـ القاعدم أك األساسي لتعميـ ٌ
األم ٌية نكع مف التٌعميـ الذم يقكـ عمى
ٌ
النظامي العادم ،أك لـ يزاكلكا تعميميـ لظركؼ ٌ
معينة ،لذا ٌ
فإف محك ٌ
الدارسيف لتمبية الحاجات الحالية ،كىي معرفة القراءة كالكتابة كتكظيفيا لمسايرة العصر.
خصائص ٌ
األمٌيةأساس التعمٌـ،ك لذا كاف مكضكع بحثنا مرٌك از
يعتبر اختيار المكاد المقررة لمتعمٌـ في مجاؿ محك ٌ
األم ّية"،حيث قمنا بتحميؿ ىذا الكتاب كفؽ
عمى"وصف و تحميل كتاب المّغة
ّ
العربية المستوى ّ
األول لمحو ّ
األمٌية كاستخراج النقائص
معينة ،فيذه الدراسة تبرز مدل
ٌ
منيجية ٌ
ٌ
أىمية كتاب المٌغة العر ٌبية لمحك ٌ
اإلشكالية التالية:
المكجكدة فيو ،فبحثنا يتمحكر حكؿ
ٌ
األم ّية ؟.
تم اختيار وتنظيم محتوى كتاب المّغة
ّ
عمى ّالعربية لمحو ّ
أي أساس ّ
المقدم يالئم حاجات المتعمّمين؟.
هل المحتوىّ
األم ّية؟.
ما هي األهداف التي يمكن الوصول إليها من خالل محو ّكمدكنة بحثنان " كتاب المّغة
كمف األسباب الٌتي ٌأدت بنا إلى اختيار ىذا المكضكع بصفة عامة ٌ
األمٌييف في الجزائر مف حيث
األم ّية " بصفة
ّ
ٌ
العربية المستوى ّ
خاصة ،ىي قمٌة االىتمامبفئة ٌ
األول لمحو ّ
المنيجية المتبعة في
المقدمة ليـ ،نقص الدراسات في ىذا المجاؿ الغمكض المكجكد في
ائية
ٌ
ٌ
المادة القر ٌ
األمٌية.
تدريس المٌغة العر ٌبية عدـ تككيف اإلطارات في مراكز مختصة في مجاؿ محك ٌ
ك ٌؿ ىذه األسباب كغيرىا دفعتنا إلى الكقكؼ ك التركيز عمى نقاط معينة إليجادالحمكؿ كتقديـ
األمٌية.
اقتراحات مرتبطة بيذا المكضكع،
ٌ
كخاصة اختيار المحتكل التٌعميمي في مجاؿ محك ٌ

كميا إذ يمكف استخدامو في دراسة
قد اتبعنا المنيج الكصفي التٌحميمي الذم يقكـ بتحميؿ الظاىرة ٌ
أما المنيج اإلحصائي المتبع فيك
االتجاىات كالميكؿ كالقدرات ،كما ٌأنو يعتبر األنسب لمكضكعنا ىذاٌ ،
يتـ الحصكؿ عمييا بغرض فيميا كتحميميا.
يساعد عمى معالجة المعمكمات التي ٌ
األمٌية
كعميو قسمنا بحثنا إلى ٌ
مقدمة تكضح ٌ
أىمية ك أىداؼ البحث ك مدخؿ تناكلنا فيو لمحة عف ٌ
خاصة كفصميف الفصؿ األكؿ نظرم عنكناه بػ  :ماىية تعميـ الكبار
كمحكىا في العالـ عامة كالجزائر
ٌ
عميمية الذم حاكلنا مف خاللو التٌعريؼ
حيث
األكؿ كاف حكؿ تحديد المفاىيـ التٌ ٌ
ٌ
تضمف مبحثيف ،المبحث ٌ
أما المبحث الثاني فكاف عنكانو :محك
بأىـ المصطمحات
ٌ
األمٌية ك تعميـ الكبارٌ ،
الخاصة بمجاؿ محك ٌ
ٌ
يخص الفصؿ الثاني فيك تطبيقي عنكناه بػ :
أما فيما
ٌ
األم ٌية أنكاعيا ،شركطيا ،أسسيا  ،أىدافياٌ ،
ٌ
األم ّية" يتمحكر حكؿ تحميؿ الكتاب ك المراحؿ التي
غةالعربي
اسةوصفي
"در
ةتحميميةلكتابالمّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ةالمستوىاألولممحو ّ
الميدانية
الفعمية) باستعماؿ كسائؿ الدراسة
األساسية كمرحمة التعمٌمات
التمييدية كالمرحمة
يتـ فييا(،المرحمة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تضـ جممة مف النتائج كاالستنتاجات.
(االستبياف)،كأنيينا بحثنا بخاتمة ٌ
يا:القرف الكريـ ،
آ
أىم
اقتضت ٌ
منا طبيعة المكضكع الرجكع إلى المصادر ك المراجع المختمفة ٌ
أساسيات تعميـ الكبار لمحمد
عميميات(
ٌ
المعاجـ المٌغكية (كمعجـ لساف العرب البف منظكر) ك كتب التٌ ٌ
عمر الطنكبي،تدريس المٌغة العربية في التعميـ العاـ كنظريات كتجارب لرشدم طعيمة ،كمحمد السيد
العممية المختمفة.
مناع،)...كاضافة إلى ذلؾ استعنابالدراسات
ٌ
خاصة في الجانب الميداني منيا:
عدة صعكبات
كاجيتنا ٌ
ٌ
كعائمية.
صحية
 غياب بعض األساتذة كالمتعمٌميف نظ ار لظركؼٌ
ٌ
مما جعمنا نؤجؿ المقابمة كحضكر بعض الحصص.
 عدـ االنتظاـ فيماٌ
يخص مكاعيد الدراسة ٌ
تخكؼ المتعمٌميف مف اإلجابة إرجاع االستمارة فارغة.
 ٌأما الصعكبات األخرل فتتمثؿ في:
ٌ

 قمٌة المصادر كالمراجع. ضيؽ الكقت.الصبر ك العزيمة إلنجاز ىذا البحث المتكاضع ،الذم
كفي األخير نشكر اهلل عز كجؿ الذم ٌ
قدرنا كمنحنا ٌ
نأمؿ أف يككف زاداذا فائد عمى الجميع.

مدخل:

األمٌية كمايمي:
قدمتو
بناءا عمى ما ٌ
األمٌية يمكف رصد ٌ
منظمة اليكنسكك في مجاؿ تقييـ كضع ٌ
ٌ
اإلحصائية:
األم ّية في العالم من ال ّناحية
ّ
أوالّ :
األمٌييف
يشير التقرير العالمي لرصد التٌعميـ لمجميع لسنة 2015ـ الٌذم أنجزتو اليكنسكك إالٌ ٌ
أف عدد ٌ
المعدؿ انخفاضا بمغ عمى التكالي
طكلية ليذا
أم ٌي ،كتبرز دراسة
ٌ
ٌ
الكبار في العالـ كصؿ إلى  781مميكف ٌ
()1
أف ىذا االنخفاض لـ
جم
بشكؿ
ف
يتبي
ذلؾ
مف
غـ
الر
كعمى
 %18سنة  2000ك %14سنة 2015
ٌ
ي ٌ
ٌ

العالمية التي جرل تحديدىا أثناء المنتدل العالمي لمتٌعميـ المنعقد في داكار
يم ٌكف مف تحقيؽ التعيدات
ٌ
األمٌييف الكبار في العالـ ،السيما فئة اإلناث بنسبة
خالؿ سنة  ،2000كالٌتي تيدؼ إلى خفض عدد ٌ
إحصائيا مقارنا أنجزه معيد اليكنسكك لإلحصاء في عاـ 2013ـ ،يكضح ٌأنعدد
أف تحميال
ٌ
 %50كالكاقع ٌ
ي
األ ٌمٌييف الكبار في العالـ بمغ  757مميكف أ ٌم ٌي تتراكح أعمارىـ بيف  15سنة كما فكؽ  115مميكف ٌ
أم ٌ
أف اإلناث ،سكاء عمى
مف فئة الشباب تتراكح أعمارىـ بيف  15ك 24سنة كما يشير ىذا التحميؿ إلى ٌ
األمٌييف
مستكل فئتي الكبار أك الشباب يش ٌكمف
ٌ
األمٌييف في العالـ كما يالحظ دائما ٌ
أف عدد ٌ
غالبية السكاف ٌ
في ارتفاع مستمر.2

العربية (:)3
األمية في الدول
ّ
الجدول رقم (: )1نسبة ّ
1
اإلسالمية لمتربية ك العمكـ ك الثقافة-
المنظمة
األمٌية ،منشكرات
ٌ
ٌ
إيسيسكك،رؤيةاإليسيسكك الجديدة في مجاؿ محك ٌإيسيسكك1437-ق2016/ـ،ص.10

-2المرجع نفسو،ص.11

3
ائر(،مطكية)
األمٌية كتعميـ الكبار،األبيار،الجز
ٌ
-ينظر:الديكاف الكطني لمحك ٌ

البمد
اليمف

األمٌييف
عدد ٌ

السنة

/

2004

النسبة المئكية
%45.7

المغرب

2004

/

%43

تكنس

2004

الجزائر

2007

ي
 91ألؼ ٌ
أم ٌ
/

/
%22.63

السكداف

2003

/

%61.1

األردف

2008

/

%7.7

البحريف

2008

/

%21
/

ي
1976
مصر
 17مميكف ٌ
أم ٌ
فإف عدد األ ٌمٌييف يتزايد باستمرار ،كما
أف ٌ
األمٌية في تناقص كبالمقابؿ ٌ
ما يمكف استنتاجو ٌ
معدالت ٌ
األمٌييف مسجمٌة في السكداف بنسبة
أف
ٌ
يالحظ عميو مف خالؿ ىذا الجدكؿ ٌ
األغمبية العظمى مف ٌ
%61.1سنة 2003ـ ك %7.7في األردف نسبة أدنى سنة  ،2008بينما الدكؿ األخرل فيناؾ تفاكت في
األمٌية بيف الدكؿ العر ٌبية (اليمف -تكنس -المغرب -الجزائر -البحريف -مصر.)....
نسب ٌ
تخص الجزائر ،سندرج لو مبحثا يرٌكز عمى األ ٌمٌية كمحكىا في عيد االستعمار
أف ىذه الدراسة
كبما ٌ
ٌ
كبعد االستقالؿ.

األم ّية ومحوها في الجزائر:
ثانيا :لمحة
ّ
تاريخية عن ّ
الشخصية الجزائرٌية
األمٌية تعكد جذكرىا إلى عيد االستعمار فيذا األخير حاكؿ طمس
ٌ
ٌ
إف مشكمة ٌ
ماأدل إلى ارتفاعنسبة
بسياسة التجييؿ ،إذعمؿ عمى حرماف الشخص الجزائرم مف العمـ كالمعرفة ،كىك ٌ

أف أىؿ العمـ تفطٌنكا
األمٌية ٌإباف االستعمار الفرنسي إلى  ،%94كرغـ ىذا الحصار كالظركؼ القاسية إالٌ ٌ
ٌ
األمٌية كذلؾ بأبسط الكسائؿ،كيعكد الفضؿ كمٌو إلى جيكد
إلى ٌأنو مف الكاجب تحرير ىذا الشعب مف ٌ
جمعية العمماء المسمميف الجزائرٌييف ،حيث قامت بفتح المدارس لتعميـ المٌغة العر ٌبية ،فكاف التٌعميـ في
ٌ
الجمعية
األمٌية،كقد ساىمت ىذه
ٌ
ٌ
النيار مخصصا لألطفاؿ ك في المٌيؿ تفتح أبكابيا لمكبار في إطار محك ٌ
األمٌية في عيد االستعمار كاٌباف الثكرة التحريرٌية.
في تقميص ٌ
األمٌية الٌتي خمٌفيا االستعمار
أما بعد االستقالؿ فقد كجد المجتمع الجزائر ٌ
م نفسو يتخبطٌ في ٌ
ٌ
األمٌية في سنة 1962ـ إلى  %85لعدد سكاف قدر بتسعة مالييف نسمة (09
الفرنسي،فقد كصمت نسبة ٌ
أم ٌي بينما كانت نسبة المتعمٌميف ال تتجاكز  %20كعميو س ٌخرتالدكلة
مالييف) مف بينيـ ٌ 5.600.000
األمٌية
األمٌية ،فكانت البداية
ٌ
الرسمية لمحك ٌ
عدك آخر ىك الجيؿ ك ٌ
الجزائرٌية ك ٌؿ الطاقات مف أجؿ محاربة ٌ
األم ٌية تحت رعاية حزب جبية التٌحرير
بعد االستقالؿ عاـ 1963ـ ،فتش ٌكمت المٌجنة
ٌ
الكطنية لمكافحة ٌ
األم ٌييف ،كتعبئة آالؼ مف الشباب مف
الكطني ،التي بدأت فك ار بتأليؼ الكتب كفتح أقساـ لتعميـ ٌ
المتطكعيف قصد تعميـ غيرىـ مبادئ القراءة كالكتابة مف الفالحيف كالعماؿ كالمكاطنيف المتعطٌشيف إلى
العمـ كالمعرفة.4
األمٌية في الجزائر كاف سببيا االستعمار الفرنسي،الٌذم
مف خالؿ ما سبؽ نستنتج ٌ
أف ارتفاع نسبة ٌ
انتيج سياسة الفرنسة كذلؾ بيدؼ القضاء عمى المٌغة العر ٌبية.
الكطنية إالٌ ستة أشير فقط أم مف شير جانفي إلى
كألسباب كعكامؿ عديدة لـ تدـ ىذه الحممة
ٌ
األمٌية مف
غاية شير جكاف 1963ـ ،لكف رغـ قصر ٌ
مدتيا ،قد حقٌقت نتائج معتبرة حيث انخفضت نسبة ٌ
األمٌية مف نطاؽ الحزب إلى
 %85إلى  ،%74.6كفي العاـ التالي سنة 1964ـ انتقمت
ٌ
عممية مكافحة ٌ

4
تحميمية لطرائؽ القراءة ك تقكيـ تعمميا،رسالةماجستير،كمية المغات
لألمٌييف دراسة
ٌ
ينظر:فتيحةبكتمر،تعميـ المٌغة العر ٌبية ٌكاآلداب،قسـ المغة العربية كآدابيا،جامعة مكلكد معمرم،تيزم كزك،الجزائر2003،ص.15-14

األمٌية تحت رعاية
الدكلة ،حيث صدر مرسكـ في  31أكت  1964تككف بمقتضاه المركز الكطني لمحك ٌ
الكطنية(.)5
ك ازرة التربية
ٌ
()6

األم ّية في الجزائر بعد االستقالل من سنة 1966إلى 2008م
الجدول رقم ( :)2يوضح نسبة ّ
األمٌية
نسبة ٌ

السنكات

أصؿ السكاف

لألمٌييف
العدد المطمؽ ٌ

1966 -

%74.60

5.885.349

 7.961.686نسمة

1977 -

%59.9

6.214.859

 12.439.300نسمة

1987 -

%43.6

6.763.163

 15.504.286نسمة

1889 -

%42.70

7.411.000

 17.355.972نسمة

1998 -

%31.66

7.074.828

 22.346.721نسمة

2002 -

%26.50

/

/

2006 -

%24

/

/

2008 -

%22.1

6.108.361

 27.610.092نسمة

األمٌية قد تراجعت بنسبة كبيرة ،كىذا دليؿ عمى اإلنجازات التي قامت بيا
ىذه النسب تثبت ٌ
أف ٌ
الجزائر تبعث عمى الفخر كاالعتزاز ،كاف لـ تنجح في القضاء عمى ىذه الظاىرة مف جذكرىا خالؿ ىذه
السنكات( )2008-1962كىذا راجع إلى عدـ كضع خطة مضبكطة ،كلـ تخصص ليا األمكاؿ الكافية إالٌ
المقدمة خالؿ ىذه
ٌأنيا استطاعت تقميص ىذه النسبة بشكؿ كبي ار كىذا كاضح جدا مف خالؿ النسب
ٌ
السنكات.
اسية .2011-2007
-2الجدكؿ رقـ (:)3يكضح تكزيع
األمٌية حسب السنكات الدر ٌ
ٌ
المتحرريف مف ٌ
-5
تحميمية لطرائؽ القراءة كتقكيـ تعمٌميا ،ص .16-15
لألمٌييف دراسة
ٌ
فتيحة بكتمر ،تعميـ المٌغة العر ٌبية ٌ
-6
(مطكية).
األمٌية كتعميـ الكبار ،األبيار ،الجزائر
ٌ
الديكاف الكطني لمحك ٌ

7

السنة الدراسية 2008/2007
الجنس

إناث

ذككر

2009/2008
ذككر

2010/2009
إناث

2011/2010
إناث

ذككر

إناث

ذككر

السف
 24-15سنة

2138

المجمكع
 15سنة

9539

11677

6332

6062 36019

42351

29840

35902

321678 46698 36832 52190 77492 13363

كأكثر

6658

36857

43515
44070

364234

7
90855

المجاميع

420517

369376

408304

879748
1288052
األمٌييف
تـ تحرير عدد كبير مف ٌ
نالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أٌنو مف سنة ( 2007إلى ٌ )2011
أمٌيتيـ فمثال نجد في سنة  2011-2010أ ٌف مجمكع
خاصة فئة اإلناث كىذا راجع إلى رغبتيـ في محك ٌ
أف
أما بالنسبة لإلناث سنة ٌ 2011-2010
ٌ
أمٌيتيـ في فئة الذككر ىك  6658متحررٌ ،
المتحرريف مف ٌ
متحررة.
أمٌيتيـ ىك 36857
مجمكع
ٌ
ٌ
المتحررات مف ٌ
األمٌية ال تزاؿ تعاني منيا الكثير مف الدكؿ كمف بينيا
مف خالؿ ما عرضناه نستنتج أف مشكمة ٌ
أما
الجزائر كآخر
ٌ
اإلحصائيات تشير إلى ٌ
أم ٌيٌ ،
األمٌييف في العالـ لسنة  2013ىك( )757مميكف ٌ
أف عدد ٌ
األمٌية.
اتيجية
ٌ
بالنسبة لمجزائر فيي تقكـ بمجيكدات كذلؾ باعتمادىا عمى تنفيذ إستر ٌ
كطنية لمحك ٌ
ةالوطنية:8
اتيجي
ّ
األم ّية باألعداد والنسب في الجزائر منذ بداية اإلستر ّ
:3الجدول رقم ()4يوضح ّ
السنكات

العدد

2007

6184908

%22.63

2008

6092748

%22.30

7
ائر(،مطكية)
األمٌية ك تعميـ الكبار،األبيار ،الجز
ٌ
الديكاف الكطني لمحك ٌ8
ائر(،مطكية)
األمٌية ك تعميـ الكبار،األبيار،الجز
ٌ
-ينظر:الديكاف الكطني لمحك ٌ

األمٌية
نسبة ٌ

2009

5668424

%21.81

2010

5297214

%19.95

2011

4883968

%18.34

2012

4544158

%16.54

2013

4362992

%15.10

2014

4225554

%14.31

2015

4103165

%13.04

2016

3958419

%12.33

تبيف لنا ٌأنو
نالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ ٌأنو منذ بداية تنفيذ اإلستراتيجٌية
الكطنية في الجزائر ٌ
ٌ
أم ٌي بنسبة  %22.63إلى
األمٌييف مف سنة 2007ـ بػ ٌ ،6184908
ىناؾ انخفاض محسكس في عدد ٌ
كرست نجاحات كبيرة مف خالؿ
أم ٌي بنسبة  %12.33ىذه اإلستر ٌ
اتيجية ٌ
غاية سنة  2016بػ ٌ 3958419
األمٌية بشكؿ جزئي.
القضاء عمى ٌ
األم ٌية ال تزاؿ تعاني منيا الكثير مف
مف خالؿ ما ٌ
قدمناه في ىذا المدخؿ نستخمص ٌ
أف مشكمة ٌ
الدكؿ مف بينيا الجزائر،بالرغـ مف تنفيذىا لإلستراتيجية،إال أنيا ساىمت في انخفاضيا كالدليؿ عمى ذلؾ
األمٌية في  2007كانت  %22.63انخفضت بشكؿ كبير في سنة  2016بنسبة ،%12.33
ٌ
أف نسبة ٌ
األمٌية بشكؿ نيائي سيككف سنة  2030كذلؾ إذا اعتمدت الجزائر عمى ىذه
كمف المعتقد ٌ
أف القضاء عمى ٌ
اتيجية.
اإلستر ٌ

المبحث األول :تحديد المفاهيم
 -1مفهوم الكبار:

أساسية مف بينيا:
عدة معايير
بالنظر إلى ٌ
يمكف تحديد مفيكـ الكبار ٌ
ٌ
السف القانكني الٌتي يمتمؾ
السن :يرجع البعض في تحديد مفيكـ الكبير إلى العمر البيكلكجي أك ٌ
ّ -1-1
يعبر عف
الكطنية كالكثائؽ
فييا الفرد بطاقة التٌعريؼ
أىمية ىذا المعيار ككجاىتو إالٌ ٌأنو ال ٌ
الرسمية ،كرغـ ٌ
ٌ
ٌ
تعميمية(.)9
يحدد أم األشخاص مف يحتاجكا إلى فرصة
قدرة الشخص عمى القياـ بمياـ الكبار كما ٌأنو ال ٌ
ٌ
السؤاؿ الٌذم يطرح نفسو ،كيؼ
-2-1ال ّنضج ال ّنفسي :يعتبر ىذا المعيار أكثر دقٌة مف سابقو كلكف ٌ
يتحكؿ عندىا الفرد إلى شخص كبير؟
يمكف الحكـ عمى شخص ما ٌأنو قد نضج ٌ
نفسيا؟ كما المرحمة الٌتي ٌ
جدلية بطبيعتيا حيث تختمؼ اآلراء حكليا ،كمف ىذا المنطمؽ يصعب األخذ
النضج ٌ
قضية ٌ
النفسي ٌ
أف ٌ
كما ٌ
بيذا المعيار لتحديد مف ىك الشخص الكبير(.)10
يتحمميا الفرد في كؿ مرحمة مف
المسؤكليات الٌتي
أف
ّ -3-1
ٌ
الدور االجتماعي :ينطمؽ ىذا المعيار مف ٌ
ٌ
محددة،
فالمسؤكليات الٌتي
خاصة
مراحؿ العمر تككف ليا طبيعة
يتحمميا الطفؿ الصغير غالبا ما تككف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كلي األمر كدكره كقائـ
متنكعة
عمى العكس مف ذلؾ
ٌ
ٌ
مسؤكليات الكبير فيي ٌ
كمتعددة مثؿ دكره كزكج أك ٌ
()11

إنتاجي
بنشاط
ٌ

بأنو "ال ٌشخص اٌلذم يدخؿ مرحمة مف الحياة
بناء عمى ىذه المعايير يمكف تحديد مفيكـ الكبير ٌ
متنكعة اتجاه نفسو ،كغالبا اتجاه اآلخريف كقد يصاحب ذلؾ أحيانا القياـ
يتحمؿ فييا
ٌ
ٌ
مسؤكليات ٌ
إنتاجي في المجتمع"(.)12
بدكر
ٌ

9
األمٌية كتعميـ الكبار،مصمحة الدراسات
 خديـ اهلل نسيمة ،تعميـ الكبار كالتعمٌـ المستمر،الديكاف الكطني لمحك ٌكالبحث،جانفي  ،2013ص .10

-10المرجع نفسو ،ص.10

 -11خديـ المٌو نسيمة،تعميـ الكبار كالتعمٌـ المستمر ،ص11
12

األمٌية،مصمحة
 -كعمي سامية ،صحراكم مباركة ،دليؿ تككيف المككنيف في مجاؿ تعميـ الكبار،الديكاف الكطني لمحك ٌ

الدراسات كالبحث،الجزائر ،2006 ،ص .05

معينة مف العمر يككف الفرد فييا قاد ار
يتضح لنا مف خالؿ تحديدنا لمفيكـ الكبير ٌأنو مرتبط بمرحمة ٌ
ٌ
المسؤكليات ،كقاد ار عمى القياـ بدكر
يتحمؿ جميع
عمى أداء دكره المنكط بو في المجتمع كتجعمو
ٌ
ٌ
فعاؿ.
إنتاجي ٌ
ٌ
تعميم الكبار:تعددت التٌعاريؼ لمفيكـ تعميـ الكبار كمف بيف ىذه التٌعاريؼ نذكر منيا:
ٌ
يتـ خارج المدارس
سف التٌعميـ ٌ
 "تعميـ الكبار ىك تعميـ مف ليسكا في ٌثـ فيك ٌ
النظامي العادم ،كمف ٌ
زمنية
كعقمياتيـ كقدراتيـ
كيراعي فيو ظركفيـ
كيتـ بصكرة منتظمة كمقصكدة ،كفي فترة ٌ
ٌ
ٌ
الخاصةٌ ،
مدرس أك الييئة المشرفة عمى
مرسكمة كتتكالٌه ىيئة أك جماعة تشرؼ عميو ك تعيد بو لرائد أك ٌ
التٌعميـ"(.)13
مف خالؿ ىذا التعريؼ نالحظ أف مصطمح تعميـ الكبار يحمؿ داللتو في لفظو إذ أنو مكجو إلى نمط
مف التعميـ كىك فئة الكبار فنجده تعميـ نظامي أك غير نظامي.

النمطي،
النظاـ التٌعميمي ٌ
يتـ خارج ٌ
كعرؼ ٌ
بأنو ":نشاط تربكم منيجي منظٌـ أك ٌ
ٌ
أم تدريب ميني ٌ
عقمياتيـ كطمكحاتيـ كقدراتيـ بيدؼ تنمية معارفيـ
الدارسيف
الٌذم يقكـ عمى مراعاة ظركؼ ٌ
ٌ
إيجابيا عمى سمككيـ كتساىـ في رخائيـ االقتٌصادم
مؤىالتيـ الٌتي سكؼ تأثٌر
كمياراتيـ كتعزيز ٌ
ٌ
كيتـ بصكرة منظٌمة
كاالجتٌماعي كالثٌقافي كتسمح ليـ بأف يصبحكا أعضاء منتجيف في المجتمعٌ ،
النظامي يعالج
زمنية مرسكمة كيككف عادة رديفا كمساندا أك مكازنا لمتٌعميـ ٌ
كمقصكدة كفي فترة ٌ

 -13ينظر :طعيمة رشدم ،تعميـ الكبار ،تخطيط برامجو كتدريس مياراتو ،دار الفكر العربي ،ط ،1القاىرة،
1499ىػ ،1990/ص .19-05

يتجز مف برامج التنمية البشرٌية
مفرزاتو كسمبياتو ،كما ٌأنو يربط التٌعميـ بالعمؿ المنتج كيعتبر جزء ال ٌأ
االقتصادية"(.)14
االجتماعية ك
ك
ٌ
ٌ
يتضح لنا أف تعميـ الكبار يتـ خارج النظاـ التعميمي إذ يراعي فيو قدراتيـ كظركفيـ كعقميتيـ
اإلجتماعية.
كيتـ
النكع مف التٌعميـ الٌالرسمي كالٌذم يبدأ ٌ
 كيعرؼ أيضا":ىك ذلؾ ٌبالدارسيف مف العمر  15سنة ٌ
كيتضمف مياديف
الدارسيف مف جية كظركؼ المجتمع مف جية أخرل
معيف ليكاكب خصائص ٌ
بنمط ٌ
ٌ
الدارسيف معارؼ أك
متعددة،
متنكعة ،كذلؾ بيدؼ اكتساب ٌ
ٌ
ٌ
كيؤدم مف خالؿ أساليب كطرؽ ٌ
بفعالية في برامج التٌنمية بما يساعد
اتٌجاىات أك ميارات تساعد في إشباع حاجياتيـ أك مشاركاتيـ
ٌ
الفرد كالمجتمع"(.)15
فيذا النكع مف التعميـ يتطابؽ مع أساليب التدريس مع خصائص الدارسيف.
النظر عف مضمكنو أك
فتعر
فو":أم نكع مف التٌعميـ ٌ
يقدـ لمكبار بصرؼ ٌ
ٌ
فأما عف منظٌمة اليكنسكك ٌ
 ٌنظامية أك امتداد لمتٌعميـ التٌككيني
نظامية أك غير
مستكاه أك طريقة تقديمو سكاء كانت ىذه الطريقة
ٌ
ٌ
تكجيا
الفنية أك
المينية أك إلعطائيـ ٌ
ٌ
فية ك ٌ
مينيا لتنمية الميارات المعر ٌ
أك بديال عنو سكاء كاف تدريبا ٌ
شخصياتيـ كيحقٌؽ ليـ المشاركة في التٌنمية الشاممة
ينمي
ٌ
جديدا أك تطكير أكضاعيـ كسمككيـ بما ٌ
()16

المخصصيف في تعميـ الكبار"
لبالدىـ مف
ٌ

مة،أيا كاف مضمكنيا أك
 كيطمؽ عميو أيضا ٌعميمية المنظٌ ٌ
بأنو":المجمكع الكمٌي لمعم ٌميات التٌ ٌ
المقدـ في
مدرسية،كسكاء أكانت امتداد أـ بديال لمتٌعميـ
اىا،مدرسية كانت أك غير
مستك
ٌ
ٌ
ٌ
14
عماف ،2007 ،ص .22
 منى مؤتمف عماد ٌالديف كآخركف ،الدراسة التقكيمية الشاممة لبرنامج محك ٌ
األمية في األردفٌ ،
أساسيات تعميـ الكبار ،مكتبة بستاف ،كفر الدكار ،الحدائؽ اإلسكندرية ،ط ،2002 ،1ص
 -15محمد عمر الطنكبي،
ٌ
.104

-16خديـ المٌو نسيمة ،تعميـ الكبار كالتعمٌـ المستمر،ص.05

يتكصؿ بو األفراد اٌلذيف يعتبركف كبا ار في نظر المجتمع لتنمية
الكميات كالجامعات كالٌذم
المدارس،ك ٌ
ٌ
المينية،أك تكجيييا كجية جديدة مستيدفيف
قدراتيـ ،كاثراء معارفيـ ،كتحسيف ٌ
الفنية ك ٌ
مؤىالتيـ ٌ
لشخصياتيـ ك لممشاركة في تنمية مجتمعاتيـ".17
التٌنمية الشاممة
ٌ
فإف مفيكـ تعميـ الكبار نجد ٌأنو:
مف االختالفات المكجكدة بيف ىذه التٌعريفات ٌ
-

النظامي العادم.
سف التٌعميـ ٌ
مكجو إلى األفراد الٌذيف تجاكزكا ٌ
ٌ

-

االجتماعية لممتعمٌميف.
الفردية ،كاألكضاع
يراعى فيو القدرات
ٌ
ٌ

-

المؤىالت لدل العامميف.
ييدؼ إلى تنمية القدرات كاثراء المعارؼ كتحسيف
ٌ

-

أحد برامج التٌنمية البشرٌية الٌتي تربط التٌعميـ بالعمؿ.

األم ّية:
-3محو ّ
-1-3المفهوم المّغوي :مف خالؿ اطٌالعنا عمى األقكاؿ كالشركحات الٌتي كردت في مختمؼ المعاجـ فيما
األمة،ك-مف ال يق أر كال يكتب،ك-
ٌ
األـ،أك ٌ
األم ٌية ،فقد كرد في المعجـ الكسيطٌ ":
يخص لفظ ٌ
األم ٌي:نسبة إلى ٌ
ة:مؤنثاألم ٌي،ك-مصدرصناعي:معناه الغفمة أكالجيالة"(.)18
األمٌي
ٌ
ٌ
العييالجافي.ك ٌ
األمة لـ
يكتب"،قااللزٌج
األم ٌي":الذم ال
ٌ
اج":األم ٌي الذم عمى خمقة ٌ
ٌ
كيقكؿ ابف منظكر في لساف العرب ٌ
أماني
أم ٌيكف ال يعممكف الكتاب ٌإال
يتعمٌـ الكتاب فيك عمى ٌ
جبمتو،كفي التٌنزيؿ العزيز﴿:كمنيـ ٌ
ٌ
-17

المنظمة

العربية

لمتربية

مرجعي"،تكنس،2013،ص.12

كالثقافة

كالعمكـ،الكفايات

الالٌزمة

لمكاصمة

التٌعميـ

كالتعمٌـ

(،)19قاؿ

لمكبار

"دليؿ

عطية كآخركف،مجمع المٌغة العر ٌبية،المعجـ الكسيط،ط،4جميكرية مصر العر ٌبية،مكتبة الشركؽ
 -18شعباف عبد العاطي
ٌ
الدكلية،2004/1425،ص.27
 -19سكرة البقرة  ،اآلية (.)78

،ألف الكتابة
األم ٌي المنسكب إلى ماعميو ٌ
أم ٌي ٌ
أمو أياليكتب،فيك في ٌأنو ال يكتب ٌ
جبمتو ٌ
أبك إسحاؽ:معنى ٌ
فكأنو نسب إلى مايكلدعميو،ككانت الكتٌاب في العرب مف أىؿ الطائؼ تعمٌمكىا مف رجؿ مف
ىي مكتسبة ٌ
أىؿ الحيرة،كأخذىا أىؿ الحيرة مف أىؿ األنبار(.)20
الكجيز(:األم ٌي):الذم ال يق أر ك اليكتب.كعنمف ليس أىؿ الكتاب،كفي القرآف الكريـ﴿:ك قؿ
ك في المعجـ
ٌ
األمٌييف أأسممتـ .
لمٌذيف أكتكا الكتاب ك ٌ

21

(األمٌية):مصدر صناعي،بمعنى الجيؿ بالقراءة ك الكتابة.
ٌ

22

ي ىك ال ٌشخص الٌذم ال يق أر كال يكتب باتٌفاؽ أصحاب
أف المراد
 ٌيتضح مف التٌعريفات السابقة ٌ
ٌ
باألم ٌ
غكية.
المعاجـ المٌ ٌ
سف العاشرة ،كلـ يكف منتظما في
األم ٌي ٌ
بأنو ":ال ٌشخص الٌذم تجاكز ٌ
-2-3المفهوم االصطالحي :يعرؼ ٌ
االبتدائية كلـ يصؿ إلى المستكل الكظيفي في معرفة القراءة كالكتابة".
المدرسة
ٌ

()23

كمف خالؿ ىذا التعريؼ االصطالحي نالحظ أف األمي ىك شخص غير مؤىإللى أم نشاط يتطمب
القراءة كالكتابة.
األم ٌي اليكـ ىك ال ٌشخص الٌذم يعجز عف التٌكاصؿ مع غيره خارج
األم ٌي ٌ ":
كىناؾ تعريؼ جامع لمفيكـ ٌ
الخطاب الشفكم كيعجز عف االنتفاع

بالمعارؼ الٌتي تتيحيا كسائؿ اإلعالـ المكتكبة كالمر ٌئية

المستمر بكاسطتياٌ ،إنو بالتٌالي ال ٌشخص العاجز عف االندماج في
كالمسمكعة كعف تمقٌي التٌكعية كالتٌككيف
ٌ

-20ابف منظكر،لساف العرب،تح:عبد اهلل عمي الكريـ كآخركف،طج ،الككرنيش النيؿ-القاىرة-دارالمعارؼ،مج،1:ص.138
-21سكرة آؿ عمراف،اآلية(.)20

-22إبراىيـ مدككر كآخركف،مجمع المغة العربية،المعجـ الكجيز،ط،1جميكرية مصر العربية،ج،1980/1،1400ص.25

23
الكطنية لمنشر كالتكزيع ،د.ط ،الجزائر ،1981 ،ص
األمٌية في الجزائر ،مكتبة الشعب ،الشركة
ٌ
 تركي رابح ،مشكمة ٌ.45

األمٌية تعني تحرير
حياة محيطو االجتماعي كالحضارم بالكسائؿ المتاحة كمف ىنا أصبحت مكافحة ٌ
اإلنساف مف خالؿ ىذا العجز ىك أشبو بالشمؿ"(.)24
األم ٌي ىك الٌذم ال يستطيع التٌكاصؿ مع غيره في المجتمع الحضارم بالكسائؿ الحديثة.
 ٌاألم ّية:
ّ -3-3
األم ٌية مف بيف أكثر القضايا الكبرل الٌتي شغمت المجتمع اإلنساني المعاصر خاصة بعد نياية
" ٌ
تعد ٌ
العالمية الثانية التي أعقبيا تفكير ثكرم لتغيير أكضاع المجتمعات،حيث تتطمب كتيرة التغيير في
الحرب
ٌ
الحياة االجتماعية ك االقتصادية -إلى األفضؿ-تغيي ار في أحكاؿ القكل المحدثة لمتغيير ك ىذه القكل ىي
األفراد،الذيف كجد أنيـ لف يتمكنكا مف إحداث التغيير إال إذا ما تغيرت قدراتيـ إلى مستكل شركط أحداث
األمٌية
ىذا التغيير في المجتمع ك أكلى الخطكات في ىذا المجاؿ تبدأ عادة بالتعميـ ك تحرير اإلنساف مف ٌ
ك رفع مستكل الكعي ك المعرفة "(.)25
األمٌيةمشكمة قديمة ،لذا كانت مح ٌؿ اىتماـ المجتمع اليكـ كذلؾ لمكاكبة
نستنتج مف خالؿ ما سبق ٌأنآفة ٌ
تطكرات العصر ،العصر الٌذم يتطمٌب كجكد شخص متعمٌـ أـ قارئ.
ٌ
األم ّية:
-4-3أنواع ّ
أمٌية حضارٌية.
أمٌية
ٌ
أبجدية ك ٌ
األمٌية بيف القديـ كالحديث ،فيناؾ ٌ
يختمؼ مفيكـ ٌ
األساسية.
األبجدية :ك تعني عدـ القراءة كالكتابة كاإللماـ بمبادئ الحساب
األم ّية
ٌ
ّ
ّ -1-4-3
الحضارية :كتعني عدـ مقدرة األشخاص المتعمٌميف عمى مكاكبة معطيات العصر
األم ّية
ّ
ّ -2-4-3
ديناميكية قادرة عمى فيـ
بعممية
اإليديكلكجية كالتٌفاعؿ معيا
الفمسفية
الثقافية ك
العممية ك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
التكنكلكجية كالفكرٌية ك ٌ
ٌ
ٌ
كفعاؿ يحقٌؽ االنسجاـ كالتالؤـ مابيف ذكاتيـ كالعمر الٌذم
ٌ
المتغيرات الجديدة كتكظيفيا بشكؿ إبداعي ٌ
24
األمٌية كتعميـ الكبار،مصمحة
التنمية
األمٌية كأثرىا عمى
االقتصادي ٌ
ٌ
ٌ
ة،الديكاف الكطني لمحك ٌ
 خديـ المٌو نسيمة ،كاقع ٌالدراسات كالبحث ،الجزائر،جانفي  ،2010ص .08

-25خديـ اهلل نسيمة،كاقع األمية ك أثرىا في التنمية االقتصادية،ص.06

السمككية
مؤمنيف في ذات الكقت بمجمكعة العادات كالتٌقاليد كالمعتقدات الفكرٌية كالممارسات
ٌ
ينتسبكف إليو ٌ
المتجددة عمى الدكاـ.
كالمبادئ التي تتعارض كطبيعة الحياة
ٌ
األمٌية
كتنقسـ
األمية الحضارٌية مف حيث المبدأ إلى عدد غير قميؿ مف األقساـ كالفركع الر ٌ
ٌ
ئيسية منياٌ ،
العقائدية"(.)26
األم ٌية
األمٌية
األمية
األم ٌية
ٌ
ٌ
ٌ
الفنيةٌ ،
األمية ٌ
العممية ،ك ٌ
ٌ
ٌ
الجماليةٌ ،
الصحيةٌ ،
الثقافية ك ٌ

معينة منيا كلـ
يكجد العديد مف األفراد ال يعرفكف مبادئ القراءة ك الكتابة أك حصمكا عمى درجة ٌ
ألىمية ىذه البرامج فقد تط ٌكرت مفاىيـ
أمٌيتيـ ،كنظ ار
يكاصمكا المسيرة ،ىؤالء كغيرىـ ٌ
ٌ
تقدـ ليـ برامج لمحك ٌ
تطك ار كبي ار كمف بيف ىذه المفاىيـ:
محك ٌ
األم ٌية ٌ
األم ّيةالتّقميدي:
محو ّاالمية لنظ ار لتطكرىا نجد محك األمية التقميدم الذم يعرفو بأنو:
ىناؾ عدة تعاريؼ لنحك ٌ
ي
" تمكيف الفرد كمنو القدرة الكافية لمقراءة كالكتابة كمبادئ ٌ
الرياضيات كاليدؼ الكحيد ىك تقريب ٌ
األم ٌ
بمختمؼ الكسائؿ كالطٌرؽ شيئا فشيئا مف الكممة المطبكعة ك المكتكبة "(.)27
األم ّية الوظيفي يعرفه بأنه:
 محو ّلألم ٌي الراشد الكتساب ميارات القراءة كالكتابة،كالعمميات
"ىك ذلؾ ٌ
يييء الفرصة ٌ
النظاـ التربكم الذم ٌ
كعمميا عمى المساىمة في
يؤدييا في اإلنتاج بحيث يصبح قاد ار عمييا
الحسابية عمى ضكء الكظيفة التي ٌ
ٌ
ٌ
أساسيا في التفاعؿ القائـ بيف األفراد ك
االجتماعية ك يككف عضكا
االقتصادية ك
عمميات التٌنمية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الجماعات ك النشاطات الحيكية المختمفة".28
درسي:
 -4الكتاب الم
ّ
 -26ينظر:المرجع نفسو،ص11-10

27
األمٌية في الجزائر ،ص .50
 تركي رابح ،مشكمة ٌ-28المرجع نفسو،ص49

بالنسبة لممعمٌـ كالمرجع المكثكؽ
العممية
ىامة في
يعتبر الكتاب
التعميمية ،فيك المرشد ٌ
ٌ
ٌ
المدرسي كسيمة ٌ
ٌ
تعددت التٌعاريؼ ليذا المفيكـ ،كنذكر منيا:
بالنسبة لممتعمٌـ ك ٌ
ٌ
فاعمية يعرض
أىمية ك
لممدرس ك التمميذ معا،ك ىك أكثر الكسائؿ
"الكتاب المدرسي :ىك المساعدٌ
ٌ
ٌ
المكضكعات مشفكعة بالرسكـ،ك بطريقة كاضحة مف ناحية الطباعة كالتٌعميـ،كىذا مف شأنو أف يعطي
جاذبية خاصة مف تفكؽ التالميذ"
لمكتاب
ٌ

()29

فإف
أما في المجاؿ التٌعميمي ٌ
الكتاب المدرسي بمفيكمو يعني الكعاء الٌذم تحفظ فيو المسائؿ المختمفةٌ ،
حد ذاتو كلذلؾ يعرؼ عمى أنٌو:
الكتاب يعرؼ بالنظر إلى كظيفتو ال إلى الكتاب في ٌ
بالنسبة لممعمٌـ .
 المرشد ٌبالنسبة لمتمميذ كالمعمٌـ.
 الكسيمة األكثر ثقة لتحقيؽ األىداؼالتعميمية ٌ
ٌ
اليامة المراد تكصيميا لجميع التالميذ.
 المحتكلالمتضمف لجميع المعمكمات ٌ
ٌ
ك يبقى الكتاب مصد ار لمتثقيؼ لما يمتاز بو مف مزايا ال تتكفٌر في الكسائؿ األخرل الٌتي تنافسو ،فالكتاب
يتـ االطالٌع عمى مختمؼ ثقافات األمـ كتاريخيا ،ككذا يدفع
يمكف العكدة إليو في ٌ
أم زماف كمكاف ،كبو ٌ
يؤدم الكتاب كظائفو عمى أكمؿ كجو،
كينمي القدرات
العقمية ،كلكي ٌ
إلى التفكير في الكثير مف األشياء ٌ
ٌ
البد أف يحقٌؽ الشركط اآلتية:
ٌ
التدرج في سرد المعمكمات
كضكح كتحديد المعمكمات كاألفكار الكاردة فيو حتٌى يتحقٌؽ الفيـ ،كباعتبار ٌالمتعمٌقة بالدرس.
بصحة كدقٌة
ألنو إذا تحقٌؽ
ميـ ٌ
ٌ
يجب أف تككف المعمكمات الكاردة فيو صحيحة كدقيقة ،كىك شرط ٌمصداقية الكتاب.
المعمكمات سقطت
ٌ
-29يامنة إسماعيمي،عكاطؼ ماـ،دكر الكسائؿ التعميمية في إثراء المكقؼ التعميمي بالجامعة،مجمة العمكـ اإلنسانية
كاالجتماعية،عدد خاص:الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ العالي،ص.332

العممية.
الثقافية أك
م إساءة إلى الشعكب ،سكاء مف الناحية
ٌ
ٌ
أف ال تحمؿ نصكص الكتاب أ ٌالتعميمية فيو منظٌمة كممنيجة.
المادة
أف تككف ٌٌ
أف تككف المٌغة المستعممة فيو كالمصطمحات المستخدمة كاألسمكب المعتمد مكافؽ لممستكل التٌعميميلممتعمٌـ.
أف يككف حجـ الكتاب المدرسي كشكمو كلكنو كحجـ الحركؼ المكتكب بيا مالئما.األساسية
مقدمة الكثائؽ،
أف الكتاب المدرسي ،كخاصة في نظاميا التربكم يأتي في ٌ
ٌ
فمف المسمٌـ بو ٌ
لعممية التٌعميـ كالتعمٌـ فيك المرجع لممتعمٌـ ،كالمسند البيداغكجي لممعمٌـ.
ٌ

()30

كيضـ الكتاب المدرسي عمكما مجمكعة مف المكاضيع المختمفة عمى اختالؼ المستكيات كيجد القراء
ٌ
لمتعرؼ عمى أشياء كثيرة مف خاللو(.)31
فرصة ٌ
األم ّية ،أنواعها ،دوافعها ،أسسها ،أهدافها.
المبحث الثاني :محو ّ
األم ّية:
-1أنواع محو ّ
المقدمة لفئة تعميـ الكبار كمف بيف مجاالتو ":محك
تتحدد مجاالت تعميـ الكبار باختالؼ أنكاع التٌعميـ
ٌ
ٌ
أىـ البرامج الٌتي يخطٌط ليا باىتماـ يتكازل مع ما يخطٌط
األم ٌية" ،كعميو أضحى برنامج محك ٌ
ٌ
األمٌية ٌ
األمٌية فيمايمي:
لبرامج التٌعميـ العاـ أك العالي ،كنظ ار
ٌ
ألىمية ىذا البرنامج يمكف رصد أنكاع محك ٌ

(الهجائية):
القاعدية
األم ّية
ّ
ّ
 -1-1محو ّ

30
األمٌية بجاية أنمكذجا ،كمية المغات
 تسعديت لحكؿ ،المقاربة التك ٌاصمية كتعميـ المٌغة العر ٌبية كتعمٌميا في مراكز محك ٌ
كاآلداب،قسـ المٌغة العر ٌبية كآدابيا ،رسالة دكتكراه ،جامعة الجزائر ،2015 ،2ص .149

-31المرجع نفسو ،ص.150-149

األكلية كىك ما
الحسابية
العمميات
"نعني بيا معرفة الحركؼ
ٌ
ٌ
غكية ،ك ٌ
اليجائية ككتابتيا كاإللماـ بالميارات المٌ ٌ
ٌ
فإف محك
يعرؼ ب"فؾ الخط" أك القدرة عمى قراءة الرمكز كنطقيا نطقا سميما ،كحسب تعريؼ اليكنسكك ٌ
لحث
األمٌية
القاعدية تعني" عدـ القدرة عمى القراءة كالكتابة مع إدراؾ المعنى إعراضا بسيطا كمختص ار ٌ
ٌ
ٌ
()32

ذم صمة بالحياة"

األساسية:
األم ّية في إطار التّربية
ّ
 -2-1محو ّ
بالحد األدنى مف المعمكمات كالميارات الالٌزمة بيدؼ مساعدتيـ عمى
أكدىذا المفيكـ عمى تزكيد األفراد
ٌ
ٌ
المعيشية كمعرفة حقكقيـ ككاجباتيـ كمكاطنيف كأفراد.
فيـ مشكالت حياتيـ كتحسيف أحكاليـ
ٌ
المستمرة:
األم ّية في إطار التّربية
ّ
 -3-1محو ّ
أىـ ما اقترحتو الٌمجنة "
قدمت المٌجنة ٌ
طرح ىذا المفيكـ عندما ٌ
الد ٌ
كلية تقريرىا الشيير" تعمٌـ لتككف" ككاف ٌ
بكية كنظ ار
المستمرة كفكرة
النامية مبدأ التٌربية
الدكؿ
ٌ
أف تنشئ جميع ٌ
المتقدمة ك ٌ
أساسية في سياستيا التر ٌ
ٌ
ٌ
الدكؿ المختمفة طالبت الٌمجنة كؿ دكلة باختيار ك ٌؿ المشكالت الٌتي
الختالؼ الظركؼ ك
اإلمكانيات بيف ٌ
ٌ
ألنو لـ يعد مف الممكف حصر
ينبغي عمييا مكاجيتيا كأعطت
األمٌية ٌ
ٌ
األكلكية لجميع الدكؿ لمشكمة محك ٌ
نمكا متكاصال لإلنساف.
عممية التٌربية داخؿ المؤسسات التٌ ٌ
ٌ
عميمية بؿ النظر إلييا باعتبارىا ٌ

()33

الحضارية:
األم ّية
ّ
 -4-1محو ّ
األم ٌي يكاجو مشكالت كثيرة في مجتمعو ،فيك غير قادر عمى استخداـ المٌغة كالتح ٌكـ في آليات الكتابة
ٌ
إف ٌ
كالصعكبات الٌتي تكاجيو فكاف لزاما عميو أف يتطمٌع إلى حياة أفضؿ عف طريؽ التعمٌـ كالمسايرة كمكاكبة
32
األمٌية كتعميـ الكبار ،اليكنيسيؼ،
 عبد الرحماف عبد الكىاب ك آخركف ،دليؿ عاـ لصالح شركاء الديكاف الكطني لمحك ٌفيفرم ،2003ص .04

 -33خديـ المٌو نسيمة ،تعميـ الكبار كالتعمٌـ المستمر ،ص.12

االجتماعية كمؤسساتيا كعمى تككيف مكقؼ إيجابي
التعرؼ عمى نظـ الحياة
ٌ
ٌ
التغيرات الٌتي تط أر عميو ك ٌ
تجاىيا(.)34
أف:
مف خالؿ ما ذكرناه نستنتج ٌ
العمميات
األبجدية لتككيف الكممات باإلضافة إلى إنشاء
القاعدية ىك معرفة الحركؼ
األم ٌية
ٌ
ٌ
ٌ
محك ٌالحسابية.
ٌ
يقدمو المعمٌـ لممتعمٌميف مف معمكمات
األم ٌية في إطار التٌربية
األساسية كالذم يعتمد عمى ما ٌ
ٌ
محك ٌكميارات قصد إعداد فرد قادر عمى مكاجية ما يصادفو مف مشكالت الحياة كمعرفة ما لو كما عميو مف
حقكؽ ككاجبات.
االجتماعية أك
 يساعد المستكل الكظيفي عمى اكتساب ميارتي القراءة كالكتابة لممشاركة في األنظمةٌ
الثقافية.
ٌ
بالنظر
الكطنية عمى التٌعميـ الدائـ في جميع الدكؿ
األم ٌية في إطار التٌربية
ٌ
النامية ،كذلؾ ٌ
المتقدمة ك ٌ
ٌ
تقكـ ٌإلى المشكالت الٌتي تكاجييا كمحاكلة حمٌيا.
تطكارت العصر كالتٌكنكلكجيا لتككيف حياة أفضؿ.
محك ٌاألم ٌية الحضارٌية محاكلة األفراد مكاكبة ٌ

األم ّية:
-2شروط محو ّ
فإف التٌعميـ
عميمية
ٌ
األمٌية مف بيف القضايا التٌ ٌ
الميمة الٌتي تخدـ الفرد كالمجتمع ،كعميو ٌ
ٌ
تعد ظاىرة محك ٌ
متكفرة لدل المعمٌـ كالمتعمٌـ لاللتحاؽ بصفكؼ محك
دائما كليد المجتمع ،كلذلؾ يجب أف تككف ىناؾ شركط ٌ
األمٌية.
ٌ
-1شروط معمّم الكبار:التطبيقية ،دار الفكر العربي ،مصر ،ط ،1996 ،1ص .190
 -34عمي أحمد مدككر ،منيج تعميـ الكبار النظرٌية ك
ٌ

أف دكره األساسي ىك نقؿ الخبرة
 المعمّم:المعمٌـ ىك القائـ عمى التٌنظيـ كالمشرؼ الخبرة المرٌبي ،كما ٌاإلنسانية ،كلو مكانة
الشخصية
النمك كتعديؿ السمكؾ كتحسينو ،فيك يرٌبي
كالمعرفة الٌتي ٌ
تؤدم إلى زيادة ٌ
ٌ
ٌ
عظيمة عند اهلل تعالى حيث يقكؿ في كتابو الكريـ ﴿:يرفع اهلل الٌذيف آمنكا منكـٌ كالٌذيف أكتكا العمـ
35
عميمية ،كما ٌأنو يعمؿ
ألنو القائـ عمى التٌنظيـ كاإلشراؼ عمى
درجات  ،ككذا تعظيما لو ٌ
العممية التٌ ٌ
ٌ

الرسكؿ صمٌى اهلل عميو كسمٌـ فضمو
عمى غرس القيـ الحميدة كأنماط ٌ
السمكؾ المكجبة في تالميذه ،كذكر ٌ
النممة في جحرىا حتٌى الحكت
السمكات كاألرض حتٌى ٌ
في ىذا الجانب حيث قاؿٌ (:
إف اهلل كمالئكتو كأىؿ ٌ
الناس الخير).
يصمٌكف عمى معمٌمي ٌ

()36

-شروط معمّم الكبار:لخصيارشديطعيمةفيالعناصراآلتية :

()37

أف يككف صبكرا.النفسية.
المادية ك
الدارسيف
أف يككف متفيما لظركؼ ٌاالجتماعية ك ٌ
ٌ
ٌ
التخصص.
بمادة
اإللماـ ٌٌ
أف يككف لديو خبرة في تعميـ الكبار.النفس.
القدرة عمى ضبط ٌالرغبة في التدريس.
االنتماء ك ٌالفردية.
يأخذ بعيف االعتبار الفركؽٌ
يجيد بعض المصطمحات المحمية.يشجع الطالٌب كيعطي ليـ األمؿ.
أف ٌأف يككف قدكة حسنة لمطالٌب. -35سكرة المجادلة ،اآلية.11

المعاني ،ط ،2004 ،1ص .504
محمد
 -36شرؼ بف مرم
ٌ
النككم ،صحيح رياض الصالحيف ،تح :أبك أسامة بف ٌ
ٌ
 -37ينظر ،رشدم طعيمة ،تعميـ الكبار تخطيط برامجو كتدريس مياراتو ،ص .104

الدائـ.
-أف يككف منضبطا أم بحضكره ٌ
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عميمية كىك ذلؾ " ال ٌشخص الٌذم يممؾ قدرة كذكاء تتيح لو حفظ المعمكمات
المتعمّم :ىك محكر العممٌية التٌ ٌكيكظفيا في خدمة مصالحو كمصالح المجتمع ،كعادة ما
الٌتي تعمٌميا في المعاىد التٌ ٌ
عميمية كالجامعاتٌ ،
()39

ألنو يضيع في جز ٌئيات العمكـ الٌتي أخذىا بالحفظ كالتٌمقيف"
يككف المتعمٌـ غير مبدع ٌ

-2

شروط المتعمّم:

نفسية:
 -1-2الجوانب الّ ّ
الدافع":Motiveك تستخدـ كمصطمح عاـ يدؿ عمى أنكاع العالقات النشطة التي تنشأ بيف
ّ -1-1-2
الكائف الحي ك البيئة التي يعيش فييا"جكف ركبي كيد.40
المكجو لتعمٌميـ كاكتساب
االجتماعية :تعتبر حاجات الكبار
 -2-1-2الحاجات ال ّنفسية
ّ
ٌ
المحرؾ ك ٌ
خبراتيـ الجديدة كتنمية مكاىبيـ كاشباع رغباتيـ.
الدارس الكبير.
 -3-1-2القمق :يرتبط ىذا العامؿ االنفعالي
بنكعية األداء فكمٌما أزيؿ كمما ازداد أداء ٌ
ٌ
 -4-1-2الذاكرة :التذ ٌكر ىك القدرة عمى استرجاع المعمكمات السابقة الٌتي تعمٌميا الفرد لالستفادة منيا.
 -5-1-2ال ّذكاء :يعرؼ ال ٌذكاء بأنو ":المركنة عمى ح ٌؿ المشكالت الٌتي يحتمؿ أف يصادفيا الفرد في
حياتو"(.)41

-38ينظر :رشدم طعيمة،تعميـ الكبار تخطيط برامجو ك تدريس مياراتو،ص.104

 -39قحطاف أحمد الظاىر ،صعكبات التعميـ ،دار كائؿ لمنشر ،ط ،2004 ،1ص .16

40
األمٌية كتعميـ الكبار ،مصمحة الدراسات كالبحث ،الجزائر،
األمٌيةٌ ،
الديكاف الكطني لمحك ٌ
كعمي سامية ،المرأة ك محك ٌ ،2008ص.03

-2-2

اليامة الٌتي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ
االجتماعية:تتمثمٌفي مجمكعة مف الجكانب
الجوانب
ّ
ٌ
الديف كذلؾ عف طريؽ تنمية الشعكر باالنتماء إلى كطنيـ كتقكية
الكبار،
كالصداقة كالعائمة ك ٌ
ٌ
ركابط التٌضامف كاإلخاء بيف أفراد كالٌتي مف خالليا يتم ٌكف الكبير مف تحديد أنماط مساىمتو
االجتماعية.
ٌ

األم ّية:
-3أسس محو ّ
األم ٌي مف مراعاتيا قبؿ خكض تجربتو في التعمٌـ كذلؾ مف أجؿ
ىنا مجمكعة مف األسس الٌتي ٌ
البد عمى ٌ
تحقيؽ أىدافو الٌتي يسعى إلييا كمف ىذه األسس نذكر:
 -1-3مبدأ التعمّم عن طريق العمل و الممارسة:
أف ممارسة الفرد لما يتعمٌمو مف أفضؿ أنكاع التٌعميـ
أىـ المبادئ التٌ ٌ
عميمية ،حيث ٌ
يعتبر ىذا المبدأ مف ٌ
أف عممية التٌعميـ اإلرشادم تككف قائمة عمى التٌفاعؿ بيف
كأعمقيا أث ار كمفعكال ،كيعتبر عمر الطنكبي ٌ
بالنسبة لممسترشد الٌذم
النصح ،ككذا الحاؿ ٌ
المرشد كالمسترشد الٌذم يكتفي فقط بإلقاء المحاضرات كاسداء ٌ
ينصح ليستمع فقط غالبا ال يستفيد شيئا(.)42
الدافع:
 -2-3مبدأ ّ

الديكاف
 -41صحراكم مباركة ،مدل مالئمة مكاد البرامج
األمٌيةٌ ،
التعميمية مع حاجات كرغبات ٌ
ٌ
الدارسيف في فصكؿ محك ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار ،مصمحة الدراسات ك البحث ،الجزائر ،2002 ،ص.11
الكطني لمحك ٌ
 -42ينظر :محمد عمر الطنكبي ،أساسيات تعميـ الكبار ،ص .176

معيف لتحقيؽ ىدؼ محدد فإذا حدث ما يعيؽ
نفسية
الدافع قكة
" ٌ
تحرؾ اإلنساف لإلتياف بسمكؾ ٌ
ٌ
ٌ
داخمية ٌ
اإلنساف عف تحقيقو ىدفو ظ ٌؿ يشعر بالتكتر بالضيؽ ،إلى أف يناؿ بغيتو كيشبع الدافع الذم حركو نحك
ذلؾ كمو"(.)43
 -3-3مبدأ نقل الخبرات:
كيقصد بذلؾ قدرة الدارس عمى نقؿ كتطبيؽ ما تعمٌمو في مكقؼ معيف إلى مكقؼ آخر ،ىذا كيعتبر قدرة
أىـ مظاىر التعمـ الناجح.
الفرد عمى تطبيؽ ما تعمٌمو مف أشياء مظي ار مف ٌ

 -4-3مبدأ االرتباط:
أف لديو خبرات كتجارب لما
يعتبر ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ خاصة بالنسبة لمشخص الكبير ،باعتبار ٌ
بالمادة العممية التي يستعمميا كبيذا يحقؽ
تعمٌمو مف الحياة ،كبالتالي يستطيع ربط ما اكتسبو مف المعارؼ
ٌ
()44

تعميـ أفضؿ.

الفردية:
 -5-3مبدأ االختالفات
ّ
الشخصية كرغبتو في التعمٌـ ،إذ ال يمكف أف يكجد شخصاف
ك ٌؿ شخص لو قدرتو كدكافعو كتطٌمعاتو
ٌ
المجد ىنا يراعي مالئمة
تنكع في الكسائؿ كالطرؽ ،كالمرشد
ٌ
يمكنيـ التعمٌـ بنفس السرعة ،إذ ٌ
البد مف ٌ
حتى يتمكف المسترشد مف الفيـ كاالستيعاب.
المحتكل مع الطريقة كالكسيمة
ٌ
اإلرشادية ٌ
 -6-3مبدأ األثر:
يميؿ المتعمٌـ بدرجة كبيرة إلى الخبراتكالمعارؼ التي يحس ب ٌأنو بحاجة إلييا ،فمذلؾ تجده عند اكتسابيا
ألنيا تضايقو كال يجد راحتو فييا.
راض عنيا كمرتاح بالمقابؿ يتجنب اكتساب بعض الخبرات كذلؾ ٌ

()45

مناع ،تدريس العر ٌبية في التعميـ العاـ ،نظريات كتجارب ،دار الفكر
محمد
 -43رشدم أحمد طعيمة،
السيد ٌ
ٌ
ٌ
العربي،ط1،1420ق،2000/ص.68
 -44ينظر :محمد عمرالطنكبي ،أساسيات تعميـ الكبار ،ص .176

التعميمية لمكبار:
 -4أسس ومعايير اختيار المواد
ّ
التعميمية لمكبار ميمة صعبة لممخطٌطيف ليا حيث ينبغي عمى ىؤالء أف
عممية اختيار المكاد
تعتبرٌ
ٌ
يضاعفكا جيكدىـ مف أجؿ إعدادىا كتطكيرىا كتربيتيا.
إف حسف اختيار المكاد المالئمة لألغراض كلمحتكل الدارسيف سيككف حتما عامال مف العكامؿ الميمة
ٌالتعميمية لمكبار ،كفؽ أسس كمعايير
فإف اختيار المكاد
ٌ
في نجاح أك فشؿ أم برنامج تعميمي كبالتالي ٌ
أىميا:
ٌ
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 تكضيح الفمسفة التربكية التي يسير كفقيا الفرد. مراعاة القيـ كالمعتقدات التي يؤمف بيا الدارسكف.إف عممية تحديد األىداؼ في كؿ دكرة أك كحدة تساىـ في خدمة األغراض التعميمية
 تحديد األىداؼٌ :مما ساعد أكثر في معرفة الدارسيف كمحتكل المكاد.
ٌ
الصحية عند كضع المكاد.
النفسية ك
 مراعاة حالة الدارس الكبيرٌ
العقمية ك ٌ
الجسمية ك ٌ
ٌ
عميمية مع تطمعاتو كحاجات الفرد كالمجتمع مما يساعد عمى تعزيز المثابرة
 مراعاة تطابؽ الخبرات التٌ ٌلدل الدارسيف كذلؾ نظ ار لما تحتكيو المكاد مف تشكيؽ.
التعميمية:حيث ينبغي التفكير في المكاد التي يمكف إدراجيا في كؿ مرحمة مف مراحؿ البرنامج،
 المرحمةٌ
فإنو مف الكاجب كالضركرم احتراـ
أف ٌ
الدارس ال يمكنو أف يرٌكز عمى كؿ شيء دفعة كاحدة ٌ
باعتبار ٌ
لمدارس كترتيبيا ترتيبا منطقيا.
تقدـ ٌ
تسمسؿ المكاد الٌتي سكؼ ٌ
عميمية مف حيث:
 طبيعة المادة التٌ ٌالمفردات.
 -45ينظر:المرجع نفسو،ص.177

التعميمية مع حاجات ك رغبات الدارسيف في فصكؿ محك
-46صحراكم مباركة،مدل مالئمة مكاد البرامج
ٌ
األمٌية،2002،ص.32
ٌ

التراكيب.
المحتكل.
لتعميمية.
األىدافا
ٌ
عميمية (نكع الكرؽ كلكنو كحجـ حرؼ الطباعة كالصكرة.)47()...
إخراج المادة التٌ ٌ
عميمية
األمٌية بصفة عامة سكاء ما تعمؽ منيا
باألم ٌي أك باختيار المكاد التٌ ٌ
ٌ
مف خالؿ تناكلنا ألسس محك ٌ
البد:
لمكبار تبايف ٌأنو حتى تككف األسس متطابقة مع المعمٌـ ٌ
المرجكة.
أف يككف المتعمٌـ يتمتع بمبادئ يستطيع مف خالليا تحقيؽ أىدافوٌ
أف تككف المكاد المختارة متطابقة مع حاجات الفرد مما تساىـ بشكؿ فعاؿ في ترغيب الدارسيف فيالتعمٌـ.
عميمية.
أف تككف األىداؼ كاضحة عند اختيار المكاد التٌ ٌيتسنى لممتعمٌـ فيـ ك ٌؿ مادة بكضكح.
أف تككف المكاد المراد تعميميا مرتبة ترتيبا منطقيا ،حتى ٌاألم ّية:
-5أهدافمحو ّ
األم ّية فيما يمي:
يمكن أن
ّ
نمخص أهداف محو ّ
إنسانية:
 -1-5أهداف
ّ
الحؽ في التٌعميـ .
 إثباتٌ
اإلنسانية.
الركحية كالفضائؿ
القيـ
ٌ
ٌ
 تنمية شخصية الفرد كتمكينو مف ٌالتكصؿ إلى الحمكؿ الممكنة.
 تنمية فيـ المتعمٌـ لمبيئة كادراؾ مشكالتوٌ
الشخصية ك ٌ
الصحة كالعمؿ عمى رفع مستكاه.
 تنمية كعيو في تحسيفٌ

األمٌية ،ص.12
 -47صحراكم مباركة ،مدل مالئمة مكاد البرامج
ٌ
التعميمية مع حاجات ك رغبات الدارسيف في فصكؿ محك ٌ

الكطنية
القكمي كمساعدتو عمى إشباع عاطفتو
مك
الدينية ك ٌ
ٌ
 تنمية اتجاىاتو كمثمو العميا في مجتمعو األسر ٌٌ
عف طريؽ القراءة.
ثقافية:
 -2-5أهداف
ّ
الدارس فكرٌيا ككجدانيا.
إغناء حياة ٌالفف كالثقافة كاالستمتاع بيا.
تمكينو مف المساىمة الفعالٌة في مجاالت ٌائية.
تنمية ميكلو القر ٌاقتصادية:
 -3-5أهداف
ّ
حؽ العمؿ كتنمية الميارات كاالتجاىات السميمة في أدائو كزيادة كفايتو كانتاجيتو.
ممارسة ٌاجتماعية:
 -4-5أهداف
ّ
االىتماـ المستكل المعيشي.االجتماعية.
القضاء عمى أنكاع التفرقةٌ
-تحقيؽ التعاكف االجتماعي بيف المكاطنيف.

سياسية:
 -6-5أهداف
ّ

اطية بحقكقيا ككاجباتيا(.)48
تتمثٌؿ في الكعي الكطني كالعمؿ عمى تحقيؽ الكحدة
الكطنية كممارسة الديمقر ٌ
ٌ

األمٌية ال يقتصر عمى الكتابة كالقراءة ،بؿ يسعى إلى
مف خالؿ ماسبؽ يتٌضح لنا ٌ
أف اليدؼ مف محك ٌ
ثقافية أك إنسانية.
اقتصادية أك
تحقيؽ أىداؼ أخرل سكاء كانت أىداؼ
سياسية أك ٌ
ٌ
ٌ

48
تحميمية لطرائؽ القراءة كتقكيـ تعمٌميا" ،ص .28
لألمٌييف دراسة
ٌ
 -بكتمر فتيحة" ،تعميـ المٌغة العر ٌبية ٌ

الفصل الثاني:
المبحث األول :دراسة تحميمية
األم ّية:
 .1مفهوم كتاب المّغة
ّ
العربية لمحو ّ
األمٌية كسيمة لنقؿ المعمكمات كركيزة أساس في ربط الفرد بالمجتمع
ي ٌعد كتاب الٌمغة العر ٌبية لمحك ٌ
باعتبار المٌغة العر ٌبية مفتاح التٌعميـ كلـ يعد اكتسابيا كتعمٌميا مف أجؿ معرفتيا فقط  ،بؿ بغرض التح ٌكـ

فييا بغية التعبير كالتكاصؿ.

األمٌية عشر كحدات
األكؿ-جذع مشترؾ-الخاص بفصكؿ محك ٌ
ٌ
يضـ كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل ٌ
محددة ككاضحة في مجاؿ:
كمية تيدؼ إلى تبميغ معارؼ كبناء مفاىيـ كاكتساب كفاءات ٌ
ٌ
 القراءة التعبير الشفكم كالتكاصؿ . قكاعد المٌغة. الكتابة ( الخط ،إمالء ،تعبير كتابي )ألساسية ككحدتيف
كمية مف أربع كحدات جز ٌئية (مكاضيع) في مرحمة التعمٌمات ا
ٌ
كتتككف ك ٌؿ كحدة ٌ
ٌ
الفعمية ،تغطي الكحدة مجاال مف المجاالت ذات العالقة باىتماـ الدارس
جزئيتيف في مرحمة التعمٌمات
ٌ
كمية بنشاط إدماج كانجاز مشركع.
الكبير كتختتـ كؿ كحدة ٌ

()49

 :2بطاقة حول الكتاب:
األمٌية يتككف مف أجزاء ثالثة (مستكيات) في حيف نحف بصدد
كتاب المٌغة العر ٌبية لكبار محك ٌ
تطبيقية.
دراسة المستكل األكؿ الٌذم يحكم عمى  152صفحة تتخمٌمو تماريف
ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار" كتاب
الكتاب بعنكاف "كتاب المٌغة العر ٌبية جذع مشترؾ لمديكاف الكطني لمحك ٌ
متكسط الحجـ  ،بغالؼ أصفر  ،عنكانو مكتكب بالمٌكف األسكد كبالبنط العريض ( كتاب المٌغة العر ٌبية)،
األمٌية كتعميـ الكبار في األعمى كاألسفؿ ،رسـ كتابيف
يعمكه عنكاف مكتكب باسـ ٌ
الديكاف الكطني لمحك ٌ
األمٌية  ،كعمى الجانب اليسر مف الكتاب كتب عبارة " ىذا الكتاب ال يباع"،
مفتكحيف مكتكب عمييما محك ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار.
كىي عبارة كتبت عمى جميع الكتب المخصصة لمحك ٌ

-1ينظر :لغراب عبد القادر كآخركف ،دليؿ المنشط لكتاب المغة العربٌية المستكل األكؿ (جذع مشترؾ) ،ص.07

كىك كتاب معتمد عمى المستكل الكطني مف تأليؼ :عكيسي عطاء اهلل مفتش التربية كالتٌعميـ
األساسي ط 1كط 2كالية األغكاط  ،كتاكتي محمد مفتش التربية كالتٌعميـ األساسي ط3كط 2كالية الجمفة
لغراب عبد القادر كمفتش التربية كالتعميـ األساسي ط1كط 2كالية غرداية.

()50

األمٌية المستكل األكؿ"
يعتبر" كتاب المٌغة العر ٌبية الخاص بفصكؿ محك ٌ
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ىك ثاني كتاب معتمد

األمٌية ،ككاف عنكانو "سمسمة حكاء" كتاب المٌغة
عميو،إذ سبقو كتاب كاحد مع بداية المشكار الدراسي لمحك ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار" ،52كعميو نجد اختالؼ بيف ىذيف الكتابيف  ،كيمكف
العر ٌبية الديكاف الكطني لمحك ٌ
رصد ىذه االختالفات في الجدكؿ اآلتي:
الكتاب القديم

الكتاب الجديد

العربية"
" سمسمة حواء كتاب المّغة
ّ

العربية المستوى األ ول جذع مشرك "
" كتاب المّغة
ّ

 -تحديد المدة الزمنية لمدراسة بيذا الكتاب

 -عدـ تحديد المدة الزمنية.

( المدة تسعة أشير).
 -االعتماد عمى نصكص قصيرة في كؿ المحاكر.

 -التدرج في دراسة النصكص مف القصيرة إلى

 مزيج بيف الصكر كالنصكص في دراسة المحكر الطكيمة.التمييدية).
األكؿ ( المرحمة
ٌ

 -االعتماد عمى الصكر فقط في دراسة المحكر

 -عدـ استخداـ القامكس المغكم

التمييدية).
األكؿ ( المرحمة
ٌ

(عدـ شرح المفردات الصعبة المكجكدة في النص) - .االعتماد عمى القامكس المغكم لشرح المفردات
-عدد الصفحات 103صفحة.

الصعبة.
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األمٌية كتعميـ
األكؿ جذع
ٌ
مشترؾ،الديكاف الكطني لمحك ٌ
عكيسي عطاء اهلل كآخركف ،كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل ٌالكبار ،2008ص.03

-51ينظر:المرجع نفسو،ص.152-02

األمٌية ك تعميـ
-52ينظر:بف جديد بكجمعة ك آخركف،سمسمةحكاء،كتاب المٌغة العر ٌبي
ة،المستكىاألكؿ،الٌديكاف الكطني لمحك ٌ
ٌ
الكبار،ص.103-02

عدد الصفحات 152صفحة.

أف الكتاب الجديد أفضؿ مف حيث المضمكف
مف خالؿ مقارنتا بيف ىذيف الكتابيف نالحظ ٌ
التعميمية،فمثال استخداـ السبكرة يساعد عمى فيـ المتعمٌـ بسيكلة.
كالكسائؿ كالطرؽ المتبعة في العممية
ٌ

1-2محتوى الكتاب:
األمٌية كتعميـ الكبار المستكل األكؿ جذع مشترؾ يحتكم
كتاب المٌغة العر ٌبية لمتعمٌمي مراكز محك ٌ
تضمنت تقديـ الكتاب مف طرؼ لجنة إعداد كتأليؼ الكتب الخاصة بالديكاف الكطني لمحك
مقدمة
عمى ٌ
ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار جاء فيو مايمي:
ٌ
المكجو لممتعمٌمات
" تتشرؼ لجنة إعداد كتأليؼ كتاب المٌغة العر ٌبية لممستكل األكؿ ( جذع مشترؾ)
ٌ
تقدـ ىذا الكتاب الذم يدخؿ إنجازه في إطار مسعى إصالح المنظكمة
األمٌية أف ٌ
كالمتعمٌميف بفصكؿ محك ٌ
األمٌية".
اتيجية
ٌ
التربكية ببالدنا كتنفيذا لإلستر ٌ
الكطنية الخاصة بمحك ٌ
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األساسية كىي:
محددا ىك ممكة المٌغة العر ٌبية مف خالؿ التح ٌكـ في الميارات المٌغكية
كقد
سطر ىدفا ٌ
ٌ
ٌ
غكية كفؽ
أف الكتاب لو ىدؼ رئيسي أساسي محدد بمعنى الكفاءات المٌ ٌ
التعبير ،القراءة كالكتابة بمعنى ٌ
البيداغكجية الحالية الٌتي تيدؼ إلى إنجاح المعارؼ كالميارات
التطكر الحاصؿ في مجاؿ الممارسات
ٌ
كاألىداؼ لتحقيؽ تككيف مناسب لممتعمٌـ مف خالؿ:
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إكساب المتعمٌـ (ة) الميارات المٌغكية األساسية (التعبير ،القراءة ،الكتابة) إضافة إلى معارؼإنسانية.
اجتماعية
كسمككيات كقيـ أخالقية ك
ٌ
ٌ
ٌ

-1ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف ،كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ ،جذع مشترؾ ،ص.02
 -54ينظر:المرجع نفسو،ص.02

المقدمة أيضا شرحا مبسطا لممنظكر الذم بني عميو الكتاب كىك المقاربة البنائية التي
كتضمنت
ٌ
ٌ
حث المتعمٌـ عمى االعتماد عمى نفسو في اكتساب الميارات كالمعارؼ ،إذ صمـ الكتاب كفؽ
تسعى إلى ٌ
المبادئ التي أسست عمييا ىذه االختيارات بحيث يقترح كضعيات تعميمية مف شأنيا أف تحفز المتعمٌـ(ة)
عممية التعمـ كتفعؿ
عمى تنمية كتحسيف مياراتو ،كمف ثـ كفاءات عبر مسارات محددة كمضبكطة تيسر
ٌ
فعميا.
أشكالو كتعطي داللة لمتعمٌمات كتكظيؼ مختمؼ المكتسبات تكظيفا ٌ
فعاؿ" كما أشير
فالمقاربة
ٌ
البنائية جاءت مف " أجؿ تعميـ المتعمٌـ كيؼ يتعمٌـ  ،ككيؼ يف ٌكر بشكؿ ٌ
كمية تعميمية ،تحتكم كؿ كحدة
المقدمة إلى محتكيات الكتاب الٌذم
يضـ المرحمة التمييدية كعشر كحدات ٌ
ٌ
عمى أنشطة التعمـ المقرر حسب مراحؿ التعمـ المخصصة ليذا المستكل.
بكية تيدؼ إلى تحسيف أك تكعية
أىمية الكتاب ىك عبارة عف كسائؿ تر ٌ
أف ٌ
ككرد في المقدمة أيضا ٌ
األمية عمى مستقبميـ كمستقبؿ أبنائيـ كأسرىـ متمنية في الختاـ أف يستجيب
الفئة المعنية بخطكرة آفة
ٌ
األمٌية  ،كأف يجد القبكؿ كاالستحساف مف
الكتاب لمحاجات
ٌ
األساسية لممتعممات ك المتعمٌميف لفصكؿ محك ٌ
بكييف.
مختمؼ الشركاء كالتر ٌ
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 :-2-2الفهرس:
عميمية كالمشاريع كأرفقت
كرد الفيرس في الصفحة األخيرة ،كقد ذكرت فيو المحاكر كالكحدات التٌ ٌ
نص بصكرة معبرة كىذا شئ
عناكيف الكحدات
ٌ
المتضمنة لمجمكعة مف النصكص  ،بحيث يكجد في كؿ ٌ
المقررة في المنياج تبعا لكحدات
جميؿ ٌ
جدا  ،إالٌ ٌ
يتعرض إلى ذكر الصيغ كالتراكيب ٌ
أف ىذا الفيرس ال ٌ
()56

الكتاب األمر الٌذم يجعؿ البحث عنيا ليس سيال.

-1ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف ،كتاب المغة العر ٌبية المستكل األكؿ  ،جذع مشترؾ  ،ص.03
-56ينظر:المرجع نفسو،ص.152-151

:-3-2المحاور:
األساسية -مرحمة التعمٌمات
التمييدية -مرحمة التعمٌمات
يتككف مف ثالثة محاكر (المرحمة
ٌ
ٌ
الكتاب ٌ
الفعمية) كك ٌؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تتككف مف كحدات ما عدا المرحمة األكلى عبارة عف مجمكعة مف
ٌ
الحصص المرفقة بصكر ىادفة كمعبرة ،كما انو تتصدر نصكص كؿ كحدة بيا صكرة معبرة عف مضمكف
النص كىك عامؿ مساعد عمى كضع المتعمٌـ الكبير الستيعاب كفيـ ما تتناكلو كؿ كحدة.
كردت محاكر الكتاب بالشكؿ األتي:
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الفعمية.
ساسية-مرحمة التعمٌمات
ٌ
 المرحمة التمييدية – مرحمة التعمٌمات األ ٌ-1المرحمة التمهيدية كانت عبارة عن حصص وهي تمهيد لممرحمة القادمة.
األساسية تضمنت سبع وحدات وهي مرتبة كاألتي:
 :-2مرحمة التعمّمات
ّ
 كحدة أخالؽ المسمـ. كحدة الكطف كالمكاطنة. كحدة األسرة كالمجتمع. كحدة االقتصاد. كحدة البيئة كالطبيعة.الصحة.
 كحدة ٌالرياضة.
 -كحدة ٌ

تضمنت ثالث وحدات هي:
الفعمية
 :-3مرحمة التعمّمات
ّ
ّ
-57ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية المستكل األكؿ،جذع مشترؾ،ص.152-151

االتصاؿ كالتٌكاصؿ كاإلعالـ.
 كحدةٌ
 كحدة الفنكف.السياحة.
 -كحدة ٌ
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عميمية لألنشطة:
:3الكفاءات القاعدية و األهداف التّ ّ
أوال :في مجال المّغة الشفوية.
أ.

فهم المسموع:

أ ف تككف لديو ردكد فعؿ لما يسمع ( يرد عمى ما يسمع بكيفية مالئمة – كاف يستجيب لما يسمع لفظاأك إيماء– يعرؼ خصائص الكالـ العربي مف حيث أصكاتو كايقاعو كالتمفظ بو كنغمو)
أف يقدر عمى التمعف فيما يسمع بكاسطة سند شفكم ( يفيـ ما يسمع بصفة عامة – يدرؾ المعنىيقدر القيـ التي تحمميا التقاليد الشفكية –
الرئيسي لما يسمع مف الكالـ – يدرؾ تماسؾ الكالـ المسمكعٌ -
يستخمص جممة مف المعمكمات مما يسمع).
أف يقدر عمى تحميؿ معالـ الكضعية التكاصمية ( يعرؼ مف المتحدث أك مف المتحدثكف – يدرؾ مايترتب عف التبادالت الكالمية).
لمرد ( يحسف االستماع كيدرؾ مقاصد
أف يقدر عمى الترٌيث لما يسمع ،فيعمؿ تفكيره كيستعد ٌ
ٌ
المتحدث).

()59

ب .تناول الكممة:
 مقدرتو عمى تبادؿ الحديث مع الغير. -58ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ،ص.152-151

 -2مصطفى طكيؿ كآخركف  ،دراسة تحميمية لمكتب المدرسية التناسؽ في المادة التعميمية  ،المغة العربية نكفمبر 2006
ص.04

يكيؼ حديثو حسب المكقؼ " لكؿ مقاـ مقاؿ"
 ٌ يستطيع التٌعريؼ بنفسو كبغيره.()60

 تنكع طرؽ الكالـ كتعريفو عف الغير كعف األحداث كالكقائع.ثانيا :في مجال المّغة الكتابي
أ -القراءة:

التمعف في نص القراءة كعالقتيا بالصكرة المرفقة أماميا مع مراعاة الفكاصؿ كعالمات الكقؼ باإلضافة
ٌ
إلى مككنات النص.
 الفيـ مع السرعة أثناء القراءة كادراؾ اليدؼ المنشكد. الترٌيث عند القراءة كذلؾ بيدؼ تكضيح األفكار كالمقصد مف النص.ب .الكتابة:
التعرؼ عمى شكؿ الحركؼ ككتابتيا كتابة سميمة كالنطؽ بيا كالتمييز بيف الحركؼ كاألصكات كمعرفة
 ٌقكاعد الكتابة.
التكضيحية.
 التنسيؽ بيف النص كالصكرةٌ
 التجريب ككتابة الكممات كالجمؿ عف طريؽ اإلمالء باستعمالو المسكدة. -تحسيف مستكل الكتابة عف طريؽ تصحيح األخطاء.

()61

 :4دراسة تحميمية لممراحل :

التعميمية،المغة العربية ،ص.04
المدرسية التناسؽ في المادة
 -60ينظر:مصطفى طكيؿ كآخركف،دراسة تحميمية لمكتب
ٌ
ٌ
 -61ينظر  :المرجع نفسو  ،ص.05

 -1دراسة كصفية تحميمية لكيفية بناء الكتاب كسي ار ألنشطة كمدل تناسقيا.
()62

بني الكتاب عمى ثالث مراحؿ

التمييدية
المرحمة
ٌ

األساسية
مرحمة التعمٌمات
ٌ

الفعمية
مرحمة التعمٌمات
ٌ

مهيدية:
 -1المرحمة التّ ّ
التمييدية مف خمس عشرة ( )15حصة،ك يمكف تقديـ نمكذج عمى ذلؾ مف الحصة
تتككف المرحمة
ٌ
ٌ
التاسعة:
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نمكذج الحصة التاسعة:
المجاؿ التكاصمي :في قاعة المكتب.
المضمون المّغوي :اسـ اإلشارة ( ىذا ،ىذه).
الوسائل  - :مشاىد التعبير الشفكم.
 -كسائؿ يكفرىا المعمٌـ.

كيقدـ فيو ما يمي:
تعبيرٌ :
أسمي ،أستعمؿ).
(أالحظ ٌ ، الكتابة. -62ينظر :مصطفى طكيؿ ك آخركف،دراسة تحميمية لمكتب المدرسية التناسؽ في المادة التعميمية،المغة العربية ،ص.06
 -63ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المٌغة العر ٌبية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ،ص.14

 التدرب.2-1التحميل:
أقدـ زميمي –
أقدـ نفسي ٌ -
1-2-1المجال التّواصمي :كردت المجاالت التكاصمية عمى الترتيب التاليٌ :
منطقيا مف الدرس األكإللى
سمي األشياء  ،الدركس مر ٌتبة ترتيبا
ٌ
ٌ
أتعرؼ عمى المركز الذم أتعمٌـ فيو :أ ٌ
يقدـ زميمو كزميمتو كالمركز الٌذم يتعمٌـ فيو كىذا
يقدـ المنشط نفسو ٌ
الدرس الخامس عشر  ،فبعد أف ٌ
يككف في الدركس الثالثة األكلى ثـ ينتقؿ بعدىا إلى تسمية األشياء بداية مف الدرس الرابع إلى الدرس
ىندسية كأخي ار أشكاؿ الحركؼ.
بالتدرب عمى رسـ أشكاؿ
الخامس عشر الذم يككف
ٌ
ٌ

()64

2-2-1المضمون الّمغوي:
 كردت المضاميف المغكية في ىذه المرحمة عمى النحك اآلتي: الجممة االسمية :اسـ اإلشارة. االستفياـ.أف األسئمة
إف استخداـ اسـ اإلشارة مف صميـ الجممة االسمية ىذا مف جية كمف جية أخرل نجد ٌ
ٌ
الكاردة في ىذه المرحمة تتناسب كالمضمكف المٌغكم كىك الجممة االسمية ،كيمكف تقديـ نمكذج عمى ذلؾ:
أنت ؟ مف ً
أنت؟
 مف ىيتطمٌب جكابا بجممة اسمية ،كىذا الشرط قد تحقؽ مف خالؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ " :أنا اسمي"؟
كما نجد االستفياـ يتطمب أيضا جكابا بجممة اسمية مثاال عمى ذلؾ:
عبر ( ماذا يفعؿ -ماذا تفعؿ؟ )
 -أالحظ الصكر أ ٌ

()65

 -يتطمب ىنا أيضا يتطمٌب الجكاب بجمؿ اسمية.

 -64ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف كتاب المغة العر ٌبية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص.21-05
 -65ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص.18 ،05

تحميؿ األنشطة:
تـ تحميمنا لألنشطة حسب ترتيبيا في الكتاب.
ٌ
3-2-1التّعبير:
الحصة األولى والثانية والثالثة:
ّ
أف مضمكف جمؿ التعبير في ىذه الحصص ليا عالقة بالمجاؿ التكاصمي  ،فيي تشير إلى
نالحظ ٌ
الحصة الرابعة
تقديـ المنشط بنفسو لمدارسيف كبزميمو كبالمركز الذم يتعمـ فيو الكبير كىك ما نجده في
ٌ
الحصة
سمي األشياء المكجكدة بالقسـ) كذلؾ باستخداـ أسماء اإلشارة لمتعريؼ باألشياء  ،فمثال في ىذه
ٌ
"(أ ٌ
(.)66

كجكد صكر ألشياء مكجكدة داخؿ القسـ مثال :ىذه سبكرة – ىذه طاكلة– ىذا قمـ -ىذه محفظة"

حتٌى يتم ٌكف المتعمٌـ مف التعبير بسيكلة لمتعريؼ باألشياء مستخدما أسماء اإلشارة لينتقؿ بعدىا إلى
يتعرؼ فيو المتعمـ عمى أشياء أخرل مكجكدة في القسـ  ،كلـ
نشاط التدريب الذم ىك عبارة عف تمريف ٌ
تذكر ىذا بالنسبة لمتمريف األكؿ ،أ ٌما التمريف الثاني ىك عبارة عف صكرة كما ىك في الصفحة  09ىي
كيسمي األشياء المكجكدة داخؿ المسجد  ،كتتكرر ىذه الطريقة مف الحصة الرابعة إلى
صكرة مسجد فيال
ٌ
الحصة الثالثة عشر.
يتضح لنا أف المؤلٌفيف في دراستيـ ليذه المرحمة اقتصركا عمى
مف خالؿ تحميمنا لممرحمة
التمييدية ٌ
ٌ
حصة لتعريؼ المتعمٌـ
يتسنى لممتعمٌـ التعبير عنيا باستخداـ أسماء اإلشارة دكف أف
تقديـ صكر
يخصصكا ٌ
ٌ
ٌ
يعبر عنيا دكف استخدامو
بأسماء اإلشارة  ،فمثال المتعمٌـ الكبير عندما ٌ
نقدـ لو صكرة كرسي أك خزانة ٌ
السـ اإلشارة فيقكؿ :كرسي خزانة فيك ال يممؾ معرفة سابقة لقاعدة نحكية المتمثمة في أسماء اإلشارة.

 -66ينظر :المرجع نفسو ،ص.09-08

ىندسية ( مثمث ،مستطيؿ ،دائرة) كما
التدرب عمى رسـ أشكاؿ
أما عف
ٌ
ٌ
الحصة الرابعة عشر ىي ٌ
ٌمادة المٌغة
تقدـ ىذه التدريبات في مادة الرياضيات بدال مف ٌ
في الصفحة  20كاألفضؿ في نظرنا أف ٌ
العربية.
الحصة الخامسة عشر فيي عبارة عف مالحظة أشكاؿ الحركؼ ،كما ذكرت في
أما عف
ٌ
 ٌأما بالنسبة
الحصة تييئ المتعمٌـ لممرحمة المكالية كىي مرحمة التعمٌمات
الصفحة  ،22ىذه
ٌ
ٌ
األساسية ٌ
األمية  ،فيي تعتبر كسيمة إيضاح ،مف خالليا
لمصكرة التعميمية المكجكدة في الكتاب المدرسي لمحك
ٌ
يستطيع المتعمٌـ التعبير عنيا بطريقة سيمة  ،كبما أ ٌف المرحمة التمييدية اقتصرت عمى الصكر فقط يمكف
تقديـ نمكذج مف الكتاب:
يمثل الرسم رقم( )1صورة محفظة.
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4-2-1وصف الصورة:
يتعرؼ عمييا المتعمٌـ كيستطيع
الصكرة
ٌ
بني بمجرد النظر إلييا ٌ
تكضح لنا صكرة محفظة ذات لكف ٌ
يعبر عنيا فيقكؿ :ىذه محفظة  ،كتكمف أىميتيا إذ ٌأنيا تستخدـ لحفظ الكتب كاألدكات ( كراسات
أف ٌ
تدؿ عمى أ ٌف الشخص الحامؿ ليا ىك شخص ذاىب لمتعمٌـ ( شخص يتعمٌـ).
أقالـ )....كما ٌ

 -67ينظر :عكيسي عطاء اهلل كآخركف،كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص.09

أف ليا أىمية كبيرة بالنسبة لممتعمٌـ الكبير  ،فيي تساعده عمى التعبير
 يتضح لنا مف ىذه الصكرة ٌالسميـ بمغة فصيحة إلزالة عقدة الخكؼ كالخجؿ كمف ثـ اكتساب التعبير الشفكم.
األساسية:
 -2مرحمة التعمّمات
ّ
ميمة جدا حيث تضمنت سبع كحدات كفؽ الشكؿ التالي:
ىذه المرحمة ٌ
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 الوحدة األولى :كحدة أخالؽ المسمـ. الوحدة الثانية :كحدة الكطف كالمكاطنة. الوحدة الثالثة :كحدة األسرة كالمجتمع. الوحدة الرابعة :كحدة االقتصاد. الوحدة الخامسة :كحدة البيئة كالطبيعة.الصحة.
 الوحدة السادسة :كحدة ٌ الوحدة السابعة :كحدة الرياضة.عميمية.
 ّيوضح المخطّط التالي نظام سير الوحدة التّ ّ
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انىددةانخعهٍمٍت

أستمع كأفيـ (النص

مرفؽ بصكرة معبرة معف

أدرس مبنى النص

أدرس معنى النص

مضمكنو)
أكتشؼ

.151
مشترؾ،ص
-68ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكىاألكؿ،جذع
أستخرج
ك

أرسـ
الحركؼ

تحميمية لمكتب المدرسية التناسؽ في المادة التٌعميمية،المٌغة العر ٌبية،ص.36
 -69ينظر:مصطفى طكيؿ ك آخركف،دراسة
ٌ

أنجز
التماريف

القامكس المغكم (شرح
المفردات

أعبر

التعميمية أربعة نصكص كتتخمميا أمثمة مقصكدة يتـ عبرىا استخراج مميزات النص
تشتمؿ الكحدة
ٌ
(أتعرؼ) ،كالبالغية
الثقافية (أق ار كأفيـ  /أستخرج أفكار النص) كالمعجمية ( القامكس المغكم ) كالنحكية
ٌ
عبر).
(أ ٌ

نموذج من وحدة أخالق المسمم:
الموضوعٌ :أكؿ كاجب في اإلسالـ:.
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القرف الكريـ ،آيات مف سكرة العمؽ" أستمع كأفيـ" كيتـ عرضيا
تتناكؿ ىذه الكحدة نصا مف قصص آ
في الكتاب عمى الشكؿ اآلتي:
 .1أستمع وافهم:
عرض النص عرضا عاما (عرض) آيات مف السكرة العمؽ مف اآلية)5...1 ( :تمييد السكر بذكر مضمكف اآليات مع سبب نزكليا.يسمى بالقامكس المٌغكم
1-1التحميل والشرح :شرح لغكم لمكممات الصعبة الكاردة في اآليات عبر ما ٌ
الذم ىك أكؿ كاجب في اإلسالـ ،كىك الطريؽ إلى صحة اإليماف ،كىذه السكرة ىي أكؿ ما ٌنزؿ مف
النبي " صمٌى اهلل عميو كسمٌـ" في غار حراء.
آ
القرف الكريـ عمى ٌ
 .2القاموس المّغوي:
 -70ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكىاألكؿ،جذع مشترؾ،ص.23

العمق :القطعة مف الدـ ،سميت كذلؾ ألنيا تعمؽ بالرحـ عند بداية تككف الجنيف.اإلسالم:االستسالـ كىك االنقياد كالخضكع هلل كالعمؿ بقكاعده الخمس.اإليمان :التصديؽ الجازـ بالقمب ،باهلل كرسكلو كمالئكتو ككتبو كاليكـ اآلخر كبالقدر خيره كشره.الفرض :الكاجب.غكية تعتمد عمى استخداـ مرادؼ الكممة كالشرح بيذه
إ ٌف الطريقة المتبعة في شرح المفردات المٌ ٌ
الطريقة يكفي بالغرض المنشكد مما يؤدم إلى كضكح المعنى كفيـ المتعمـ.
عبر:
 .3أ ّ
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القرف الكريـ؟ إلى ماذا دعتنا؟
 ماىي أكؿ آيات نزلت مف آأىـ فكائد القراءة؟
 ما ىي ٌعبر تتضمف أسئمة ىادفة تتجمٌى مف خالليا األحداث التي يدكر حكليا النص.
كضعية أ ٌ
أف ترتيب الكضعيتيف ترتيب سميـ كمنيجي ،فبعد فيـ المتعمـ المفردات الصعبة
كىنا نستطيع القكؿ ٌ
يتسنى لو فيـ مضمكنو بسيكلة مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة الكاردة في ىذه الكضعية ،إذ يبدكا
كاضحا استعماؿ التدرج المغكم مف السيؿ إلى الصعب.
 :4أكتشف وأستخرج:
اسـ ىرب ىؾ
إ أقر ِب ٍ
باسـ ر ّبــــــــــػؾ
ِب

ب

أستخرج( :الباء)
النبي صمٌى اهلل عميو كسمٌـ.
 سكرة العمؽ أنزلت عمىٌ
 -71ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ،ص.24

 طمب العمـ كاجب شرعي.باإلضافة إلى استخراج حرؼ الباء مف الجمؿ .ىناؾ صكر تعبر عف المضمكف المغكم كىك
استخراج حرؼ الباء مف الكممة المرفقة بصكرة معينة.
تقتضي ىذه الكضعية اكتشاؼ الحرؼ أكال باستخراج جممة مف نص القراءة تحتكم عمى المضمكف
المغكم المراد دراستيا ،كذلؾ بيدؼ تحقيؽ المقاربة النصية كاكتساب المغة الكظيفية.
:5أرسم الحروف :
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ب
ب ي
ي

ب
ب ى
ى

ب
ب ي
ي

ب ب
ى

ًب ًب
ب ًب

ىبا ىبا

يبك يبك

بًي بًي

نبا نبا

هبك هبك

بًي بًي

نبا نبا

ب
ب ه
ه

ًب ًب

نبا نبا

ب
ب ه
ه

ًب وب

الكضعية لفت انتباه المتعمٌـ ،باف الحرؼ لو صيغ متعددة كبذلؾ يتسنى لو معرفة
الغرض مف ىذه
ٌ
الحرؼ بأشكالو المختمفة كطرؽ كتابو.
()73

:6أنجز التمارين:

 يمثل الجدول رقم ( )1إنجاز تمارينأ .أتمـ بحرؼ الباء كأق أر:
اؿ
....قى ه

.....ات
ه
نػى

ض ىبا.....
....رىكةه
ح ىسا ......ى
ٍ

الر....يعي

 -72ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ جذع مشترؾ  ،ص.25
-73ينظر:المرجع نفسو ،ص.25

....نةه
لػى ى

ألكف حرؼ الباء كاضع الكسرة أك الفتحة ثـ أق أر:
بٌ .
بحهر
ٍ

ت
ٍبن ه

ىم ٍكتىبةه

ابيح
ص ي
ىم ى

تتجمى أىمية ىذه الكضعية ٌأنو بعد فيـ المتعمٌـ المضمكف المٌغكم يستطيع كبكؿ سيكلة انجاز
األىمية ،إذ يكتب المتعمٌـ تحسيف خطة باإلضافة إلى القراءة.
تماريف حكليا ،كىذا عمؿ في غاية
ٌ
كنالحظ بداية مف الصفحة  23إلى غاية نياية الكحدة تسير عمى نمط كاحد كىذا أمر إيجابي
تقكيمية
بالنسبة لفيـ معنى النص كمف ثـ تحقيؽ الكفاءة المستيدفة .كما يالحظ في نياية كؿ كحدة كقفة
ٌ
يقؼ عندىا المتعمـ حتى يستثمر كؿ اكتسبو كتعممو كيمكف تقديـ نمكذج عمى ذلؾ:
تقويمية:
:وقفة
ّ
 :1-1أستثمر مكتسباتي:
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أستثمر مكتسباتي

التمرين األول

التمرين الثاني

التمرين األول :أربط بسيـ بيف الكممة كالحرؼ المناسب ليا.
()75

يمثل الشكل رقم ( :)01إنجاز تمارين

-74ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ.35،

اليػً......ايةي

ر

الصػ......قىةي
ٌ
ً
العمػ........

ـ

صػ.......
الع ٍ
ى
ػ.......ر
الص
ي

د

ػ......اف
ىش ىعػ
ي
اف
......م ى
ض ي
ى

ب

ؼ
ال
ػ......ص ىح ي
ٍ
أككف كممات مستعمال الحركؼ التي درستيا :ب ،ـ ،د ،ر.
التمرين الثانيٌ :
مثال :ىر ٌّ
ب ،ىب ٍدهر....،

:2-1أنجز مشروعا:
 -يمثؿ المخطط إنجاز المشركع.
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 -75ينظر:عكيسي عطاء اهلل كآخركف،كتاب المغة العر ٌبية ،المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص .35
التعميمية،المٌغة العر ٌبية،ص.56
 -76ينظر:مصطفى طكيؿ ك آخركف،دراسة تحميمية لمكتب المدرسية التناسؽ في المادة
ٌ

أنجز المشروع

طريقة إنجاز المشروع

تقديم المشروع

-تقديم المشروع:

لمنبي صمٌى اهلل عميو كسمـ يحث فيو عمى طمب العمـ.
أ .أستعيف بحديث ٌ
ب .أتصؿ بزميمي عبر الياتؼ ألقنعو بااللتحاؽ بأقساـ محك األمية.
طريقة إنجاز المشروع:في ىذه الكضعية يطمب مف المتعمـ باتٌباع خطكات لكيفية إنجاز مشركع ،سكاء ما يحضر خارج
القسـ ،أك ما ينجز داخؿ القسـ ،كيمكف إتباع الخطكات التالية:

77

()78

يمثل الجدولرقم ( :)03طريقة إنجاز المشروع
التعميمية( :ما يحضر خارج القسم)
ّ

(ما ينجز داخل القسم)

لمنبي صمٌى اهلل عميو كسمـ يحث فيو  -يكتب معمٌـ الكبار األحاديث التي حضرىا
 أحفظ حديثاٌ
عمى طمب العمـ

المتعممكف عمى السبكرة.

 -77ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المٌغة العر ٌبية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ،ص.35
 -78ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص .35

 -أتصكر الحكار الذم سيجرم بيني كبيف زميمي.

 يقرأىا. -يجرم المتعممكف الحكار الياتفي شفكيا

األساسية ىك عدـ تقديـ الحركؼ بطريقة مرتبة ،أل ٌف ما الحظناه
ما يؤخذ عمى مرحمة التعمٌمات
ٌ
أف المتعمـ الكبير لو خبرات
في ىذه المرحمة أف الحركؼ لـ ترتب ترتيبا ألفبائيا ،كيعكد لسبب في ذلؾ إلى ٌ
سابقة عمى عكس الطفؿ الصغير كلذلؾ يختبر ذكاءه ،باإلضافة إلى سبب آخر كىك طغياف الحرؼ
أف حرؼ الميـ ىك الطاغي
المستعمؿ بكثرة في النص المراد اكتشافو فمثال في نص" الخمؽ الحميد"نجد ٌ
بكثرة في النص.
كما قمنا سابقا أف مرحمة التعمٌمات األساسية ىي مجمكعة مف النصكص المرفقة بصكرة كعميو يمكف
تقديـ نمكذج مف الكتاب فيما يخص ىذه المرحمة مف نص " عمـ بالدم الجزائر".

يمثل الرسم رقم ( )01صورة عمم الجزائر

()79

 وصف الصورة:

 -79ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص .39

تكضح عمـ الجزائر المرفؽ بألكانو الثالثة :األبيض كاألخضر تتكسطو نجمة كىالؿ بالمكف
الصكرة
ٌ
األحمر.
الصكرة تناسب مضمكف النص ،فكؿ لكف مف ىذه األلكاف يرمز إلى رمز مف رمكز السيادة الكطنية
أىمية ىذا الرمز كالحفاظ عميو كاالعتزاز بو.
كبذلؾ يدرؾ المتعمـ ٌ
الفعمية:
 :3مرحمة التعمّمات
ّ
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الفعمية عمى ثالث كحدات مف الصفحة ( 116إلى  )150بنيت عمى
اقتصرت مرحمة التعمٌمات
ٌ
معبرة عف مضمكنو ،بحيث صنفت الكحدات عمى الشكؿ
نشاط القراءة كتتمثؿ في نص مرفؽ بصكرة
ٌ
التالي:
 كحدة االتصاؿ كالتكاصؿ كاإلعالـ. كحدة الفنكف. كحدة السياحة.يمثل المخطط اآلتي نظام سير الوحدة التعميمية:
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الوحدة التعممية

أق أر كأفيـ (النص مرفؽ
أعبر عف مضمكنو
بصكرة معبرة

أدرس معنى النص

القامكس المغكم
(شرح المفردات)

أستخرج
80

.ينظر:المرجع نفسو،ص.152

أفكار النص

أعبر

أدرس مبنى النص

أنقؿ بخط
كاضح

أتعرؼ

استعمؿ

التعميمية،المٌغة العر ٌبية،ص.36
تحميمية لمكتب المدرسية التناسؽ في المادة
 -81ينظر:مصطفى طكيؿ ك آخركف،دراسة
ٌ
ٌ

أركب

أنجز

الفعمية مرحمة تستثمر فييا المكتسبات السابقة المتحصؿ عمييا في مرحمة التعمٌمات
مرحمة التعمٌمات
ٌ
األساسية.
ٌ

السياحة:
نموذج من وحدة ّالسياحة اليكـ.
الموضوع:مكانة ٌ
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 .1أق أر وأفهم:
يميد لممكضكع ثـ يعرض عرضا كامال ،ثـ تأتي مرحمة شرح األمكر الغامضة ثـ الشرح
كالتحميؿ أم تحديد أفكار النص  ،كذلؾ بقراءتيا مف طرؼ المتعمـ كشرح األلفاظ الصعبة مستعينا
بالقامكس ،ثـ تأتي التماريف التطبيقية حيث يطمب مف المتعمٌميف بالتعبير عف دكر المكاطف في تطكير
القطاع السياحي في كطنو ،كتماريف أخرل تم ٌكنو مف الجانب الخطي كالقكاعد كغيرىا.
:2القاموس المّغوي:
أبحث في القامكس عف معاني الكممات اآلتية:
السياحة–العممة الصعبة -الحظائر-الميرجاف.
ٌ
األم ٌي البحث في القكاميس لجيمو بطرؽ الشرح فييا ،كلذلؾ نقترح أف يككف ىذا العمؿ
يصعب عمى ٌ
بالتعرؼ عمى كيفية البحث في المنجد كأيضا
الدرس كبمساعدة المعمٌـ فتككف االستفادة
داخؿ قاعات ٌ
ٌ
اكتساب معاني جديدة.
 -82ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ.142-141،

:3أستخرج أفكار النص:
السياحي ىذا االىتماـ في الكقت الحاضر؟
 لماذا يناؿ ٌالنشاط ٌ
السياحي؟
طكرت الجزائر قطاعيا ٌ
 كيؼ ٌالسياحة حسب ما جاء في النص؟
 ما ىي فكائد ٌبالدقة كالشمكؿ كىك ما يساعد المتعمٌـ عمى استخراج
األسئمة المطركحة في ىذه الكضعية تتٌصؼ ٌ
أفكار النص بسيكلة كفيمو فيما جيدا.
أعبر:
ّ -4
السياحي الداخمي
السياحة إلى تشجيع االستثمار ٌ
تسعى الجزائر مف خالؿ ما قامت بو في مجاؿ ٌ
الخارجية.
السياحة
ٌ
كتحقيؽ اإلنفاؽ عمى ٌ
السياحي في كطنو؟
 ما ىك دكر المكاطف في تطكير القطاع ٌالكضعية يتـ التٌعبير عف مكضكع شبيو بنص القراءة بناء عمى سؤاؿ أك مجمكعة أسئمة.
في ىذه
ٌ
 -5أنقل بخط واضح:
التعرؼ عمى ثقافات اآلخريف دكف التخمٌي عف العادات كالتٌقاليد
ٌ
السياحة كسيمة لمتٌعريؼ بثقافة الكطف ك ٌ
التي كرثناىا عف اآلباء كاألجداد.

أتعرف:
ّ -6
يمثل الشكل اآلتي مخطط تعربف بالكممة.
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السياحة نشاط اقتصادم ىاـ.
ّ
أ .ىكمًمةه

كىي إسم
مرفكع بدأ
بو الكالـ
كىك مبتدأ

ىكمً ىمةه

كىيإسم
مرفكع تتـ بو

معنىاإلسم

الذم قمبو كىك

الم ىس ًاف ير
ب .ىع ى
اد ي

كممة بدأ الكالـ كىي
ًف ٍع هؿ

كممة دلت عمى مف
قاـ بالفعؿ

جممة فعمية تامة المعنى

خبر

جممة اسمية تامة المعنى

طار.....................

..................السفينة.

الفالحة..............
ما نراه في ىذه الكضعية ىك تدريب المتعمٌـ عمى اكتشاؼ الكممة كمعرفة االسـ في بداية الكالـ
الفعمية.
التامة المعنى مف
ٌ
الذم قبمو ككذلؾ ٌ
التعرؼ عمى الجممة االسمية ٌ

-7أستعمل:
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ً
ات األخي ًرة أف تيطكر قطاعيا السياحي كاالرتًقاء بمر ً
استطاعت الجزائر في السنك ً
ً
بحماية
افقة كذلؾ
ً
ً
السياحية داخؿ الفنادؽ
الخدمات
الحظائر كتىحسيف
 اليدؼ مف ىذه الكضعية ىك معرفة كيفية كتابة التاء لفي بداية ككسط كنياية الكممة. -83ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكىاألكؿ،جذع مشترؾ،ص.142

 -84ينظر:عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المغة العربية،المستكل األكؿ،جذع مشترؾ،ص.143

 -8أ َُركب:
السياحة.
أرٌكب فقرة قصيرة تتككف مف ثالثة أسطر أتكمٌـ فييا عف ٌاقتصرت ىذه الكضعية عمى تدريب المتعمـ عمى تركيب فقرة قصيرة في مجاؿ معيف ،كي يتمكف مف
اكتساب ميارة الكتابة كالتعبير.
-9أنجز:
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أ .أتمـ الجمؿ اآلتية باسـ:
الكٍريد...........
 -ى

ً
اب.........
 -الكتى ي

ً
الج ٍي يؿ.........
 السي ىارةي-.........العٍم يـ ...........ىك ىض.........
 األ ٍىر ييطمب في ىذه الكضعية إتماـ الفراغ بمفظ مناسب لكي يتضح لممتعمـ الفرؽ بيف االسـ كالفعؿ.
ب .أتمـ الجمؿ اآلتية بفعؿ:
..........الدارس
ي
..........المعمـ
ي
..........المفتش
ي
لمدير
 ..........ا ي..........العامؿ
ي

 -85ينظر:المرجع نفسو،ص.144

بأنو عمى المتعمٌـ إكماؿ الفراغ بالفعؿ المناسب لمتعرؼ عمى كيفية
نالحظ في ىذه الكضعية ٌ
استعماؿ ىذه األفعاؿ.
أكون جمال عمى نفس المنوال مثؿ:
جّ .
 كطننا الجزائر أكسع مساحة مف الدكؿ المجاكرة. ..............أكبر.......................... ..............أكثر......................... .............أفضؿ......................... .............الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ........................ .............أجكد..........................نالحظ في ىذه الكضعية تدريب المتعمـ عمى تككيف جمؿ مف نفس المثاؿ األكؿ لكي يستطيع
صياغة جمؿ بتعابير مختمفة.

د-أصحح الخطأ:
 استمعة إلى اآلذاف قرأة المصحؼ الكثباف الرمميت زرة مدينت تمنراست -حؿ الكزير بمدينة عنابت

 قمت بجكاالة سياحية متكررت(.)86الغرض مف ىذه الكضعية التي ترتكز عمى تصحيح الخطأ كىك تعرؼ المتعمـ عمى قكاعد كتابة
التاء المغمقة كالمفتكحة.
في نياية كؿ كحدة ىناؾ كقفة تقكيمية يقؼ عندىا المتعمـ الستثمار ما اكتسبو سابقا.
أستثمر
أ .أق أر النص ثم أجيب:
أصحح كتابة التاء الخاطئة داخل النص.أضع الهمزة الناقصة في موقعها المناسب.أستخرج الكممات التي تحتوي عمى حروف متشابهة في الشكل.أستخرج كممة عمى وزن فعل.أستخرج جممتين فعميتين من النص.النص-السياحة التٌخاذ التٌرتيباة الالٌزمت ك جمعت ما يكفي مف الماؿ في عجالة ك ركبت
لمسفر ك ٌ
اتٌصمة بككالة ٌ
الصحراء الجزائرٌية.
حافمة سريعة ٌ
متكجيا نحك ٌ
فكـ بدا لنا الطريؽ الكاصؿ بيف الشماؿ كالجنكب طكيال ك سئـ الركاب ك أكثركا مف التساكؿ عف زماف ك
مكاف االستراحت.
الساؽ
لمراحت كاإلستجماـ كأخبرىـ ٌ
تكقفة الحافمة بعد مدة في مكاف االستراحة بو كؿ المرافؽ الضركرية ٌ
ياحية المقصكدة التي بأنيـ عمى مقربة مف المناطؽ السياحية
الس ٌ
بأنيـ عمى مقربة مف المناطؽ ٌ
المقصكدة كالتي سيستمتعكف فييا بأحسف المناظر كيسجمكف أفضؿ ال ٌذكرٌياة.
 -86ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف ،كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص .144

أككف مف فقرات النص جممتيف اسميتيف عمى السؤاؿ اآلتي:
ٌ .1
 -الطريؽ طكيؿ.)87(.

 -2-1أنجز مشروعا: -يمثؿ المخطط كيفية إنجاز مشركع.

88

أنجز مشروع

طريقة إنجاز مشروع

تقديم مشروع
-تقديم المشروع:

السياحية بالجزائر.
كتابة رسالة ألحد األصدقاء لقضاء عطمة الصيؼ معو في إحدل المناطؽ
ٌ
طريقة إنجاز مشروع:()89

الجدكؿ يمثؿ طريقة إنجاز مشركع
التعميمة (ما يحضر خارج القسـ )

(ما ينجز داخؿ القسـ)

 -87ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف ،كتاب المغة العربية المستكل األكؿ،جذع مشترؾ ،ص .150

88

.ينظر:مصطفى طكيؿ ك آخركف،دراسة تحميمية لمكتب المدرسية التناسؽ في المادة التعميمية،المغة العربية،ص.56

 -89ينظر :كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص .150

 -إحضار الظرؼ مع الطابع البريدم

 -يتعرؼ المتعممكف عمى عناصر الرسالة الشخصية (

 -تحضير الكرؽ المستعمؿ في كتابة الرسائؿ.

مكاف التاريخ ،اسـ...عنكانو ،مكضكع....نص

 -أدكات الكتابة.

مقدمة...عرض .خاتمة)
الرسالةٌ .
ٌ

 -معمكمات عف المنطقة السياحية المختارة

 يحرر المتعممكف نص الرسالة عمى المسردات. مركر المعمـ بيف الصفكؼ كتقديـ التكجييات الالزمةكمناقشة الدارسيف
 يق أر المتعممكف بعض النماذج. يختار المعمٌـ أحسف النماذج لتدكينيا عمى السبكرة. االحتفاظ بالرسائؿ داخؿ أظرفتيا في المكافالمخصص إلنجازات الدراسيف.

بداية مف الصفحة  141إلى غاية نياية الكحدة ،نالحظ أنو ىناؾ تنكع في تقديـ النشاطات فمثال
نجد القامكس المغكم كتككيف الجمؿ كالتعبير باإلضافة إلى المجاؿ النحكم كالمعجمي كحؿ التماريف
كتصحيح األخطاء كتطبيؽ القكاعد عمييا ،فيذا شيء جميؿ يساعد المتعمـ عمى استيعاب قدر كافي مف
ألنو فييا يكتسب المتعمـ
القكاعد كالمعمكمات ،كتعتبر ىذه المرحمة (مرحمة التعمٌمات
الفعمية) أىـ مرحمة ٌ
ٌ
قكاعد نحكية أكثر مما اكتسبو في المراحؿ األخرل.
األساسية) تسرم عمى نفس المنكاؿ نص مرفؽ بصكرة
مرحمة التعمٌمات الفعمية ىي كسابقتيا (مرحمة
ٌ
كمعبرة عف مضمكنو كيمكف تقديـ نمكذج عمى ذلؾ مف نص ":أىمية الرسالة في التكاصؿ".

يمثل الرسم رقم ( )2صورة رسالة

()90

إنى انسٍد :عهً عزاث
دً انمجاهدٌه
باألغىاط .رقم 14

وصف الصورة:
الصكرة تكضح لنا رسالة عمييا طكابع بريدية ثالث عمى جية اليميف كعمييا عنكاف المرسؿ كفي
األعمى يكجد ختـ لمرسالة.
الصكرة ليا عالقة بمضمكف النص ،فيي تكضح لممتعمـ مدل أىمية الرسالة في التكاصؿ بيف
األفراد ،كحتى يتسنى لممتعمٌـ معرفة شركط الرسالة كما يكتسب عمييا مف عنكاف أك كضع طابع بريدم
التي تعتبر مف شركط الرسالة.

المبحث الثاني :تحميل االستبيان
-1دراسة استكشافية:
بالديوان الوطني لمحو األمية وتعميم الكبار.
-1-1التّعريف ّ
 -90ينظر :عكيسي عطاء اهلل ك آخركف،كتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ جذع مشترؾ ،ص .116

الكطنية
عمكمية يعمؿ تحت كصاية كزير التٌربية
األمٌية كتعميـ الكبار " مؤسسة
ٌ
ٌ
ٌ
الديكاف الكطني لمحك ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار ،كىك أداة الدكلة في انجاز
ميمتو الرئيسة في تنفيذ البرنامج الكطني لمحك ٌ
كتتمثؿ ٌ
العامة
بكية
السياسة
الكطنية في ىذا المجاؿ قصد ضماف ٌ
األمٌييف في التعميـ خارج المنظكمة التر ٌ
ٌ
ٌ
حؽ ٌ
لمديكاف الكطني ممحقات (فركع) عبر ك ٌؿ كاليات الكطف".

()91

األمٌية كتعميـ الكبار مف
كعمى غرار باقي كاليات الكطف احتضنت كالية البكيرة السياسة الكطن ٌية لمحك ٌ
العممية.
األم ٌية فشكمت لجانا خاصة لمتابعة ىذه
ٌ
أجؿ مكافحة ٌ
األمية شممت أكسع نطاؽ مف الكالية ،كقد ساىـ في
كتميزت البكيرة بحركة نشيطة في مجاؿ مكافحة
ٌ
ٌ
الجمعيات التابعة لممجتمع
الديكاف الكطني باإلضافة إلى
ىذه
العممية القطاع العمكمي ممثالٌ في ممحقة ٌ
ٌ
ٌ
لمديكاف
المدني ،كما كرد في المنشكر الكزارم  " :تطبيقا لمقرار الكزارم المشترؾ كالمتضمف إنشاء ممحقة ٌ
في بمدية ك ٌؿ كالية" ( )92كتقع ممحقة البكيرة في "شارع األخكة بكصندالة رقـ  14البكيرة"،93في حيف أجرينا
االستبياف في كؿ مف مسجد حمزة بف عبد المطمب،كاكمالية الشييد دريزم أحمد ببرج أخريص،أما في
سكر الغزالف نذكر،مسجد بف قرطبي،كاكمالية األمجد ابف عبد المالؾ.
الدراسة:
 -2-1منهج ّ
المنيج أداة ميمة في البحث العممي ،يعتبر المنيج في البحث العممي،ك لذلؾ اعتمدنا عمى
تحميمية لكتاب المٌغة العر ٌبية المستكل األكؿ
المنيج الكصفي لمبحث في مكضكع دراستنا " دراسة كصفية
ٌ
مكانية استعماؿ أدكات تسيٌؿ جمع المعمكمات
األمٌية " كألىميتو في كصؼ جكانب المكضكع ،كا ٌ
لمحك ٌ
كالعينة كالمالحظة كالمقابمة كاالستبياف كاالستعانة باإلحصاء لتحميؿ المعطيات كتصنيفيا
كالبيانات،
ٌ
األمٌية.
كتفسيرىا لمحاكلة إيجاد الحمكؿ ٌ
لمحد مف ظاىرة ٌ
91

(مطكية)
ألمٌية كتعميـ الكبار  ،األبيار ،الجزائر
 ٌٌ
الديكاف الكطني لمحك ا ٌ
92
األمٌية كتعميـ الكبار،ص.23
 عبد الرحماف عبد الكىاب ك آخركف،دليؿ عاـ لصالح شركاء ٌالديكاف الكطني لمحك ٌ
93
األمٌية ك تعميـ الكبار،األبيار،الجزائر(مطكية).
 ٌالديكاف الكطني لمحك ٌ

الكصفي:بأنو" يشمؿ البحكث التي ترتكز عمى ماىك كائف في حياة اإلنساف
كيعرؼ المنيج
ٌ
كالمجتمع فيك استقصاء ينصب عمى ظاىرة مف الظكاىر،كما ىي قائمة في الحاضر بعد تشخيصيا
ككشؼ جكانبيا،كما أف البحث الكصفي ال يقؼ عند حدكد الظاىرة إنما يذىب أبعد مف ذلؾ فيحمؿ يفسر
()94

ك يقارف ك يقيـ بقصد التبصر بتمؾ الظاىرة.

أما بالنسبة لممنيج اإلحصائي":ىك مجمكعة القكاعد كالقكانيف التي يتـ االعتماد عمييا مف أجؿ
ٌ
جمع كتنظيـ ك تمخيص ك عرض كتحميؿ المعمكمات(البيانات)التي يتـ الحصكؿ عمييا

".95

خاصة
الخاصة بالمعمميف عشرة ( )10أسئمة حكؿ مكضكع بحثنا ،كثمانية()07أسئمة
شممت االستمارة
ٌ
ٌ
المقدمة
غمبية األسئمة مصحكبة ببعض التكضيحات مف أجؿ تقديـ آرائيـ حكؿ الفكرة ٌ
بالمتعمٌميف ،ككانت أ ٌ
في السؤاؿ.
كزعنا عشرة ( )10استمارات ،قمنا باسترجاع ستة( )06منيا في حيف أربعة( )04لـ
بالنسبة لممعمٌميف ٌ
كزعنا عشريف ( )20استمارة ،قمنا باسترجاع ثالثة عشر
يجيبكا عف االستمارة ،أ ٌما بالنسبة لممتعمٌميف ٌ
تمت اإلجابة عف كسبعة( )07استمارات لـ تتـ اإلجابة عنيا.
(ٌ )13
الدراسة:
 -3-1حدود ّ
األميٌة
-1-3-1الحدود
ّ
األمٌية  ،كبشكؿ أ ٌدؽ مركز محك ٌ
تـ إجراء االستبياف في مراكز محك ٌ
المكانيةٌ :
األمٌية.
ببرج أخريص كسكر الغزالف ،حيث قمنا بتكزيع االستمارات عمى المعمٌميف كالمتعمٌميف بمراكز محك ٌ
الزمانية:
-2-3-1الحدود
ّ
بعد المكافقة كقبكؿ مكضكع بحثنا قصدنا ميداف دراسة ىذا االستبياف فكانت زيارتنا األكلى إلى ممحقة
األم ٌية ،حيث قابمنا مجمكعة مف
تـ تكجيينا إلى مراكز محك ٌ
محك ٌ
األمٌية كتعميـ الكبار لكالية البكيرة أيف ٌ

 -94رحيـ يكنس كرك العزاكم ،مقدمة في منيج البحث العممي،دار دجمة ط،1األردف1429،ق،2008/ص.97
-95المرجع نفسو،ص.179-178

األمٌية ،ككاف ذلؾ
قدمكا إلينا بعض التكضيحات حكؿ كيفية تعميـ ٌ
المعمٌميف ٌ
مادة المٌغة العر ٌبية بمراكز محك ٌ
في شير أفريؿ مف السنة الجارية 2017/2016ـ .كبعدىا قمنا بتكزيع االستمارات عمى مجمكعة مف
المراكز الٌتي اخترناىا فاسترجعنا أغمبيا،فقد كاف ىناؾ تفاعؿ مع المكضكع مف قبؿ المعمٌميف ك المتعمٌميف.
العينة المستهدفة:ىي "جزء مف المجتمع الذم تجرل عميو الدراسة ،يختارىا الباحث إلجراء
ّ -4-1
دراستو عمييا كفؽ قكاعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيال صحيحا"96.كفيما يخص العينة التي استيدفناىا
األمٌية بالمراكز المذككرة سابقا.
كانت معمٌمي ك متٌعمٌمي محك ٌ

المنهجية المتبعة في تحميل االستبيان:
-5-1
ّ
في البداية قمنا بقراءة ك ٌؿ األجكبة الكاردة في االستمارات كتحميميا ثـ بدأنا بتفريغ ك ٌؿ البيانات في
عممية اإلحصاء كمف بعد ذلؾ تحديد التك اررات كالنسب المئكية باالعتماد عمى
أشكاؿ قصد تسييؿ
ٌ
الطريقة التالية:
التكرار
عدد أفراد العينة

النسبة

تحميل اإلستبيان الخاص بالمعمّمين:-1تحميل البيانات الشخصية:
أ-من حيث الجنس:
كزعنا عددا مف االستمارات عمى عينة بمغ عددىا عشرة ( )10معمميف (ذككر كاناث) ،قمنا
باسترجاع ستة( )06استمارات ،أربعة ( )04إناث كاثناف ( )02منو الذككر ،كما ىك مبيف في الشكؿ رقـ
(.)97( )01

-96رحيـ يكنس كرك العزاكم،مقدمة في منيج البحث العممي،ص.161

33.33%
إناث

66.67%

ذكور

الشكل رقم ( )01توزيع أفراد العينة حسب الجنس
ب-من حيث المستوى التعميمي:
فيما يخص المستكل التعميمي ألفراد العينة ،فقد بمغ عدد المعمميف الذيف لدييـ مستكل متكسط معمـ
خريجك الجامعة ،كىذا ما
كاحد ( )01في مقابؿ معمميف ( )02لدييما مستكل ثانكم كثالثة ( )03منيـ ٌ
يبينو الشكؿ رقـ (.)98( )02

%16.67
50%

متوسط
ثانوي

%33.33

جامعي

الشكل رقم ( )02توزيع أفراد العينة حسب المستوى التّعميمي

 -97ينظر :الجدكؿ رقـ ( )01المبيف في الممحؽ ،ص.98

 -98ينظر :الجدكؿ رقـ ( )02المبيف في الممحؽ ،ص .98

األم ّية.
-2مدى مالئمة مستوى كتاب المّغة
ّ
العربية المستوى األول لممتعمّم في محو ّ
مف خالؿ اإلجابات المقدمة عف ىذا السؤاؿ مف طرؼ المعمميف كانت أغمب اإلجابات بػ" نكعا ما"
كقد بمغ عددىـ أربعة ( )04بينما بمغ عدد المعمميف الذيف أجابكا بػ " مالئـ" اثناف ( )02ككانت تعميقات
الفئة األكلى أف المتمدرس الكبير لو معمكمات قميمة كلو ميكالت دينية أكثر  ،كلذا البد مف إدراج آيات
كالطب كمختمؼ العمكـ ،كالتدرج في
قرآنية كمسائؿ متعمقة بالفقو كالعقيدة،باإلضافة إلى مجاالت أخرل
ٌ
عرض محتكل الكتاب مف السيؿ إلى الصعب بما يناسب إلى حد ما الكاقع المعيشي لممتعمـ ك بالنسبة
لمفئة الثانية فكاف تعميقيـ عكس األكؿ ،فالكتاب قدـ بطريقة مبسطة كسيمة كىذا ما يكضحو الشكؿ رقـ
(.)99( .)03

33.33%
نوعا ما
يالئم

%66.67

العربية المستوى األول لمستوى
الشكل رقم (: )03يوضح مدى مال ئمة محتوى كتاب المّغة
ّ
األم ّية
المتعمّم في محو ّ
ألميين:
 -3مدى تناسب النصوص المختارة مع واقع ا ّ
األمٌييف.
كؿ األساتذة يتفقكف عمى أف النصكص المختارة تتناسب مع كاقع ٌ
األم ّية.
-4ترتيب األهداف حسب أهميتها في محو ّ

 -99ينظر :الجدكؿ رقـ ( )03المبيف في الممحؽ ،ص .98

نالحظ أف عدد المعمميف الذيف غيركا في ترتيب ىذه األىداؼ بمغ عددىـ خمسة ( )05ككاف
ترتيبيـ كاآلتي :أىداؼ معرفية ،أىداؼ اجتماعية أىداؼ اقتصادية أىداؼ إنسانية ،في حيف معمـ كاحد
( )01أبقى عمى نفس الترتيب المقدـ في االستمارة،ككاف اليدؼ مف طرحنا ليذا السؤاؿ ىك معرفة الغاية
التي المتعمـ لتحقيقيا ،كىذا ما يكضحو الشكؿ رقـ (.)100( )04

%16.67
نعم
ال

%83.33

الشكل رقم (:)04يوضح ترتيب األهداف حسب أهميتها في محو األمية.
مية:
-5مدى التنوع في محتوى الوحدات التعمّ ّ
مية ،حيث كانت إجابتيـ ب" نعـ"،
كؿ المعمميف أجمعكا عمى كجكد تنكع في محتكل الكحدات التعمٌ ٌ
كاقترحكا استعماؿ كسائؿ مادية لتطبيؽ تجارب بسيطة لمساعدة المتعمـ عمى الفيـ ك تعزيز ثقتو بنفسو.

-6رأيك في طريقة عرض محتوى الكتاب.
أف طريقة عرض محتكل الكتاب حسنة ،كلكف
كانت إجابة معمٌمي محك
ٌ
األمية حكؿ ىذا السؤاؿ ٌ
المكاضيع طكيمة جدا تؤثر سمبا عمى المبتدئيف (المستكل األ ٌكؿ) كما أنو يمكف االستغناء عف بعض
النصكص الصعبة.
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أما عف النصكص فيي في متناكؿ الجميع،
بالنسبة لطريقة عرض محتكل الكتاب نرل ٌأنيا ٌ
جيدةٌ ،
ألف ك ٌؿ نص مرفؽ بصكرة معبرة عف مضمكنو.
ٌ
-7مدى تناسب الصور المستخدمة في الكتاب مع محتوى النص.
أف الصكر المستخدمة تتناسب مع الصكر المستخدمة في
لقد كانت أغمب إجابات المعمميف ك المعمٌمات ٌ
الكتاب  ،فالصكرة تساعد المتعمـ عمى فيـ النص قبؿ الشركع في القراءة ،ك مثاؿ ذلؾ:صكرة العالٌمة عبد
يتحدث عنو النص.
الحميد بف
عما ٌ
ٌ
باديس،بمجرد رؤية المتعمٌـ ليا يفيـ ٌ
-8مدى مساعدة الصور الواردة في الكتاب لفهم ما هو متعمق بمجال حياة المعمّم.
يرل المعمٌمكف أف الصكر الكاردة في الكتاب تساعد المتعمميف عمى فيـ ما ىك متعمؽ بمجاؿ حياتيـ
ك خاصة الصكر المستخدمة في مكاضيع كالزراعة أك الصناعة أك الخياطة ،كبالمقابؿ ىناؾ مف يرل
()101

عكس ذلؾ كىذا ما يبينو الشكؿ رقـ ()05

نعم

50%50%

ال

الشكل رقم ( :)05دور الصورة في التعمّم.
لألميين.
 -9الوسائل التي يستخدمها المعمم لتعميم المغة
ّ
لألمييف ىي
ىناؾ إجابات متنكعة عف السؤاؿ ،فمنيـ مف يرل بأف الكسيمة المستخدمة لتعميـ المٌغة
ٌ
الكتاب المدرسي،حيث بمغ عددىـ ثالثة ( )03معمميف ،في حيف اثناف ( )02منيـ رأكا أف الكسيمة األكثر
استخداما ىي السبكرة ،كمعمـ كاحد ركز ( )01عمى الصكرة التعميمية فقط ،كاقترحكا كسائؿ أخرل مف
 -101ينظر :الجدكؿ رقـ ( )05المبيف في الممحؽ ،ص .99

بينيا :المكحة ،البطاقات كغيرىا،نرل بأف الكسائؿ التي تـ اقتراحيا خاصة المكحة ألنيا تساعدىـ بشكؿ
كبير في مجاؿ الكتابة ،كىذا ما يكضحو الشكؿ رقـ (.)102( )06

16.67%
الكتاب المدرسي

50%

السبورة

33.33%

الصورة التعليمية

لألم ّيين
الشكل رقم ( :)06يوضح الوسائل التي يستخدمها المعمّم لتعميم المّغة ّ
لألم ّيين.
 .-10الطريقة التي تتبعها في تعميم المّغة ّ
اختمفت اإلجابات عف ىذا السؤاؿ ،فمنيـ مف يرل بأف الطريقة التركيبية ىي األفضؿ في تركيب
األحرؼ لتككيف كممات كجمؿ ،كقد بمغ عددىـ أربعة ( )04معمميف ،في حيف اثناف( )02منيـ اختا ار
التركيبية أم تفكيؾ الجمؿ إلى كممات كأحرؼ
التفكيكية ك
الطريقة التكفيقية ألنيا تكفيؽ بيف الطريقة
ٌ
ٌ
ثـ تركيبيا كالعكس ،كما أضافكا طريقة العصؼ الذىني التي تعتمد عمى إشراؾ المتمدرسيف في طرح
أفكار كثيرة لمكصكؿ إلى فكرة صائبة كجيدة ،كىذا ما يكضحو الشكؿ رقـ (.)103( )07

 -102ينظر :الجدكؿ رقـ ( )06المبيف في الممحؽ ،ص.99
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الطريقة التركيبية

66.67%

33.3%

الطريقة التوفيقية

لألم ّيين
الشكل رقم ( :)07يوضح الطريقة التي تتبع في تعميم المغة ّ

-3تحميل االستبيان الخاص با لمتعمّمين.
-1تحميل البيانات الشخصية:
أ-من حيث الجنس:
قمنا بتكزيع عشريف ( )20استمارة في حيف استرجعنا ثالثة عشر ()13استمارة ،منيـ خمس()05
ذككر ،كثمانية ( )08إناث ،كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ (.)104( )08

70
60
ذكور
إناث
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العينة حسب الجنس
الشكل رقم ( :)08يوضح توزيع أفراد ّ
العائمية
ب-من حيث الحالة
ّ
العينة ثمانية ( )08كخمسة ()05عزاب ،ككاف اليدؼ مف ىذا
بمغ عدد المتزكجيف مف أفراد ٌ
السؤاؿ ىك مدل التكفيؽ بيف الدراسة كمسؤكليتيـ كآباء أك أميات ،كىذا ما يبينو الشكؿ رقـ (.)105( )09

%38.46
ذكور

61.54%

إناث

العائمية.
العينة حسب الحالة
ّ
الشكل رقم ( :)09يوضح توزيع أفراد ّ
 -2نظرة المتعمّم إلى التعمّم في الكبر.
كانت إجابة المتعمٌميف حكؿ ىذا السؤاؿ أنو" ضركرم" ك ذلؾ لمتخمٌص مف الجيؿ كأيضا ألىداؼ
دينية أم قراءة القرآف ،كمف أجؿ التكاصؿ مع الغير في المجتمع ،كتمبية الحاجيات كقراءة الكثائؽ
الشخصية كالالفتات كغيرىا...
األم ّية.
-3دوافع المتعمم لاللتحاق بصفوف محو ّ
تنكعت إجابات المتعمٌميف ،فمنيـ مف يقكؿ أف دافعو ىك " قراءة القرآف" كقد بمغ عددىـ ثمانية ( ،)08في
حيف بمغ عدد الذيف كاف دافعيـ " التعمـ" ثالثة ( )03أما البقية كاف دافعيـ "قراءة الكثائؽ الخاصة بيـ"،
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كمف الغايات األخرل المذككرة ىك الحصكؿ عمى شيادة في التككيف الميني كما يتضح في الشكؿ رقـ
(.)106()10
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األم ّية
الشكل رقم ( :)10يوضح دوافع المتعمّم لاللتحاق بصفوف محو ّ
التعممية التي يتفاعل معها المتعمّم أكثر.
-4المرحمة
ّ
ساسية" حيث بمغ
يرل أغمبية المتعمٌميف أف المرحمة التي يتفاعمكف معيا أكثر ىي " المرحمة األ ٌ
الفعمية كىذا ما يبينو الشكؿ رقـ (.)107( )11
عددىـ تسعة ( )09كأربعة ( )04يؤيدكف " مرحمة التعمٌمات
ٌ

المرحلة األساسية

30.77%
69.23%

مرحلة التعلمات الفعلية

التعممية التي يتفاعل معها المتعمّم أكثر
الشكل رقم ( :)11يوضح المرحمة
ّ

 -106ينظر :الجدكؿ رقـ ( )10المبيف في الممحؽ ،ص.101
 -107ينظر :الجدكؿ رقـ ( )11المبيف في الممحؽ ،ص.101

 -5محتوى الكتاب يالئم حاجاتك.
أف المحتكل يالئـ حاجاتيـ ،ألنو متنكع
يرل أغمب المتعمٌميف ك قد بمغ عددىـ إحدل عشر (ٌ )11
ألف األسمى لك ٌؿ متعمـ ىك
ك يحقؽ أغمب األىداؼ التي يسعكف إلييا ك يناقض ىذا الرأم اثناف فقطٌ ،
قراءة القرآف ،كىذا ما يكضحو الشكؿ رقـ (.)108( )12
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الشكل رقم ( :)12يوضح مدى مالئمة محتوى الكتاب يالئم حاجاتك.
لألم ّيين.
التعميمية تساهم في تنمية المهارات
 .6الصورة
ّ
ّ
التعميمية ّ
التعميمية تساىـ في تنمية
كؿ المتعمميف الذيف بمغ عددىـ ثالثة عشر (، )13رأكا أف الصكرة
ٌ
عما ىك مكجكد في الكاقع المعيشي.
،ألف الصكرة ٌ
مياراتيـ ٌ
تعبر ٌ

-4االقتراحات:
بعد الدراسة الميدانية نقترح مايمي:
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لمتحرر مف
ألف ثالث سنكات ال تكفي
 تمديد سنكات الدراسة إلى ست سنكات عمى األقؿ ٌٌ
األمٌية.
ٌ
 تمديد ٌأياـ الدراسة عمى مدار األسبكع ،فالمدة المخصصة لذلؾ غير كافية كىذا ما تؤيدهمختمؼ اآلراء.
األمٌية مف قبؿ مختصيف في مختمؼ المجاالت(عمـ النفس،عمـ
 مراجعة كتب محكٌ
االجتماع،التٌعميميات.)....
 تكعية ك تحسيف المجتمع المدني بضركرة التعمٌـ خاصة في القرل ك المد اشر.األمٌية حتى يتسنى لممتعمٌـ
 تأليؼ مختمؼ الكتب ( العمكـ اإلسالمية،الطب )...في مجاؿ محك ٌاليكمية.
التعرؼ عمى مختمؼ األمكر التي تخص حياتو
ٌ
ٌ
 تكفير كسائؿ حديثة كأجيزة الككمبيكتر مثال في تدريس بعض النصكص ،كما في كحدة "كسائؿاإلعالـ كاالتصاؿ".
 كضع تحفيزات لممتعمٌميف كتشجيعيـ عمى مكاصمة الدراسة. تككيف المعمٌميف كفؽ مناىج تدريس الكبار. تفعيؿ مختمؼ الجمعيات كالمجتمع المدني في شتى المناطؽ في الجزائر.األمييف(التعميـ عف بعد).
كجية المختمفة في تعميـ فئة ٌ
 -استغالؿ الكسائؿ التكنكل ٌ

خاتمة:
مف خالؿ الدراسة الميدانية ك النظرية استخمصنا جممة مف النتائج نذكر منيا :
األمٌية ظاىرة تعاني منيا الكثير مف الدكؿ خاصة الجزائر.
ٌ 
أف ٌ
األمٌية تعميـ غير نظامي ليس مرتبط بمرحمة عمرية معنية ،مستمر مدل الحياة لـ يكف كليد
 محك ٌ
الساعة بؿ امتدت جذكره حتى ما قبؿ اإلسالـ ،كىك مف الضركريات لمتقدـ ك التطكر.
النضج النفسي ككذلؾ المسؤكليات التى يتحمميا الفرد في
السف ك ٌ
 تعميـ الكبار مرتبط بمعايير ٌ
معينة ٌ
كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر ،لكي يككف مسؤكؿ عف تصرفاتو  ،كأداء كدكره في المجتمع.
األمٌية ،بما يجعميا تتماشى ككاقع المجتمع ،كتكاكب التطكرات
 ضركرة إعادة النظر في أىداؼ محك ٌ
التكنكلكجية التي يعرفيا.
فية ك
ٌ
العممية ك المعر ٌ
ٌ
يؤدكنيا.
 تحديد حاجات المتعمميف بالنظر إلي األدكار االجتماعية التي
ٌ
ألنو العصر كسيمة كمصدر مكثكؽ ييدؼ إلى مساعدة
 أىمية الكتاب المدرسي بالنسبة لممعمٌـ كالمتعمٌـ ٌ
المعمٌميف كيرشدىـ إلى الطريقة التي يستطيع بيا إنجاز أىداؼ المناىج العامة كالخاصة .
 مف خالؿ تحميمنا لمكتاب الحظنا أف الطريقة المتٌبعة في تقديـ القكاعد المغكية لـ تكف مالئمة ككذلؾ
بالنسبة لإلمالء لـ تكف ىناؾ دركس خاصة باإلمالء ك أما عف الحركؼ لـ ترتب ترتيبا ألفبائيا في
الكتاب .
كبناءا عمى النتائج المتكصؿ الييا مف خالؿ ىذه الدراسة كالتي كشفت لنا عف كجكد قصكر كبير
األمية خاصة في بمدنا الجزائر كعميو نقدـ
لألمييف في مراكز محك
 ،كنقائص في تعميـ المٌغة العر ٌبية
ٌ
ٌ
األمٌية كمف بينيا :
بعض االقتراحات لعمٌيا تساعد عمى تحسيف مستكل تعميـ المٌغة العر ٌبية في محك ٌ
 تدريس الحركؼ في المرحمة التمييدية ك ترتيبيا ترتيبا ألفبائيا حتى يتمكف المتعمٌـ في المرحمتيف
التعرؼ عمى الحرؼ ك استخراجو بسيكلة .
المكاليتيف مف ٌ

 تقديـ دركس في اإلمالء لكي يتعرؼ المتعمٌـ عمى األخطاء التي يقع فييا كتصحيحيا عكض تقديـ
نص مكتكب باألخطاء كتصحيحيا.
األمٌييف .
 تحسيف تأليؼ الكتب المكجية لفئة ٌ
مية حتى تستجيب لحاجيات الدارسيف.
 تطكير برامج ك كتب كطرائؽ محك األ ٌ
األمٌية  ،في مختمؼ المناطؽ خاصة النائية منيا .
 العمؿ عمى إنشاء مراكز محك ٌ
األمٌية .
 ضركرة التفكير في إعداد معمميف متخصصيف في مجاؿ محك ٌ
 إجراء البحكث ك الدراسات الجامعية في ىذا المجاؿ.
األمٌية في الجامعة لتمكيف الطمبة في ىذا المجاؿ.
 فتح تخصص تعميـ الكبار ك محك ٌ
األمٌية كذلؾ بتكزيع بما يراعي الفركؽ الفردية
 ضركرة مراعاة االنسجاـ بيف الدارسيف في صفكؼ محك ٌ
بينيـ مف حيث أعمارىـ ك دكافعيـ كأىدافيـ ك حاجياتيـ.
األمٌية لاللتحاؽ
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