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 معلومات المقال :الملخص

ررربُاملفتاح" ملرررفما  
ف
ررريعلرررملطرحئررر ُُِّيقترر مُؤل ِّ

ف
يرررف ُوحِّملقنمُحِّلغرررلُحِّعر يرررلُو ؛حيثرررفُ هيررراُطقررر  ُ ررر  ُُحِّ رحئررر ُمُوتعل

يررررررمُ)فِّ ينفؤيررررررلُسرررررريفؤفُءرررررريُ)نررررررفةُحِّع ليل حِّملعلي يل وذِّررررر ُ ُ،ُعلرررررجُؤن ايررررررلُُح"قف  ررررررلُحِّن رررررريل
ف
حِّملعل يرررررلءُ)نررررررفةُيا

ؤررفُيرر ؛تُ وررجُطلررفولُوطرر ِّيلُحِّعقتررف ُوحِّ ررع  ف ُحِّقرر ُؤرر ُ رر  ثفُ   ررف  ُ،ُوحلحي يررل م و ررُ   
ف
مءُ)ملقرر يمُح"عل

ف
ح"ملعل

مُؤرحعيررلُحِّ رر ح  ُحِّ ر؛يررل)رر حئلُعل يررلُةف)لررلُِّلمل تيرر ُو  رررحةُ
ف
ُ،ُوحِّملعرر يلُ) ررفُيانفسرريُؤررمُ)ط ررلُوؤمررياُح"ررملعل

مُؤض  نفُعل يفُسلي فُؤ ُ  نهُ سيف ُءيُ)نرفةُوطن يرلُحلا حنريُح"عر يرلُوحِّن يريلُ  
ف
علُ وجُ ايفتُح"ملعل

ف
وؤمل ل

ؤمي هُالاجمل فعيُ،ُِّ يهُوحِّيل ايل  .و ع ح؛ ُِّيك نُ ر؛حُ فعالُؤمل فعالُض  ُ طفُ 

ا سف  طف يخُالاا
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overflow and to overcome the obstacles and difficulties that will overwork ( teacher/ 
learner) To provide alternatives to the scientifically viable enrichment and modification 
commensurate with the environment and the learner, taking into account the 
differences of individual and group to give the learner the content of a scientifically 
sound, will contribute to the building and development aspects of cognitive, 
psychological and behavioral, and prepared to be an individual An interactive actor 
within the framework of its social environment . 

Keywords: 
Text approach . Text format.  

Arabic language education. 

Teaching with competencies 
Teaching techniques: 

 

 مقدمة:  

ح"ن ايلُحِّعل يلُحِّق ُط تمُحِّكمليُحِّملعلي يلُح" جيلُِّلنف  لُعف؛ةُعلجُؤ ي ؤينُؤمل حخلينُوؤن يري ُءيُ طق  ُُُ

لر  لُ،ُوؤ ي  ُُ)نفةُح"عر لُ ُو ذحُكفنُح" ي  ُألاو ُيرطتاُح طتفطفُو يقفُؤمُحِّ رفُ
حِّ ةتُذحطهُ  فُ ُؤ ي  ُحِّملَّ

ُح ُءيُألاو ُؤ ُحِّع ليلُ حِّملعلي يلُ ُحِّملعل يلءُ،ُ إنف  ل ل
ْ
ُؤنفطُحِّملعليمَُيك حِّع ليلُ ُألنف صليُوج  ُر " ي  ُحِّثفنيُ ُ 

مُ  
ف
ملعل

ل
لُ)نفةُح"عر لُ) ريقلُطلعلُح" لر لُوؤ ُ  ف  يلف؛ُحِّ رحئ ُح"ثلجُإلةفؤلُجي  ُط حصلُؤملطنلُا يللُ)نقلُحِّملف

ُض فنُالاط ف ُألاؤثلُ)ي ُوالُ  ُأنف ،ُ ُحِّ ةتُذحطه ُءي ُوؤن  لل م ُاملللُهي يلُنش لُؤمل لل  
ف
عل
ل
نُحِّ ر ينُ ح"

ُح"عضللُ أنف مُ،ُغيُ   
ف
ملعل

ل
لر  لُ.ُأؤفُ)نفةُح"عر لُ يمل ليُوج ؛ُؤتف؛ ةُؤ ُطرفُح"

مءُنفجمُع ُ رحةُو رح؛ةُحِّملف
ف
ملعل 
ل
ح"

ُِّل خ  ُءيُع ليلُحط فِّيلُ مُي خ ُلؤف ُح"تف؛ ة  
ف
ملعل

ل
ُحِّ رحئ ُوحِّكي يف ُح"نفستلُِّملم يزُوجعلُح" ُ يلف؛ طمل ثلُءي

 هُؤ فُيلعلُوج ؛ُوسياُؤيفع ُيع لُعلجُض فنُنلفمُ  حُحِّمل فعلُأؤرحُؤلحفُُط حصليلُؤم
ُّ
ح" ض عُح"رح؛ُتعل

ُيك نُ) ثف)لُح"ييلُوح"م زُِّل خ  ُض  ُؤيف ُ)نفةُ ُ ُوسل ايف ُون ييف ُؤعر يف يُجي ح
ف
ُيمل ل ُو  ُؤف ،ُ وضرو يف

ألا مُطن يمُطرحئ ُحِّمل  يسُ،ُوحخمليفُ   
ف
عل
ل
مُعلجُح"  ف ُُُؤفُيمملف

ف
هي يلُوةر فُوج )فُوؤملعلُ،ُؤعمل  حُءيُذِّ ُحِّملعل ا ُ 

علجُحلافنيُح"عرءيُ ُأتُ ُز
ف
علجُح"قت هف ُحِّق ُطق ؤيفُنظريف ُحِّملعليمُحِّق ُي ك ُط ني يفُ وجُن  ينُ ُاُن اُيرا

ءُونظريف ُطراُزُ–؛ينُز–) جفِّيكيُُ–)يفجيهُُ–جفنطيهُُ–أول لُُ–اي يلُ)نفةُح"عر لُؤثلُنظريف ُ )رونزُ سكنُ 

ُوحِّيل كُوحِّ ح عيلُع م
ف
ُحِّملعل ُ)ط ل ُحِّملعلمُؤثل ُحِّ تُيم ثُ يه ُأتُحِّييف ُالاجمل فعي  ُ ُحلا حنيُالاجمل فعيل لج

ُنظريف ُ ُحِّنظريف ُؤثلُ  ُحِّ تُجفة ُ)هُ    مُو  ُحِّمل   
ف
ُحِّملعل مُأسفسُ)نفة

ف
ُهفجف ُح"ملعل ُوتع ف وحلحفجف ُ،

اؤ ُأصحفتُح"نحجُالاجمل فعي.ُ؛ح ي وفُوغي  مُُ– يل تيكيُُ–ج ِّيفنُ وطُرُ–أِّب  ُ)فن و حُ

 فُطملخللهُؤيف ح ُ رعيلُ   
ف
مُألنش لُوعل  ُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُِّطسُؤيف حُوحه حُووهي حُ،ُو ن

ف
)نفةُحِّملعل ُؤيفُ   نف

ُطك نُءيُهفِّلُا  نُأوُخ   ُ،ُوالُي ك ُطنشياُو ملحُ   ُح"يف ح ُ الُع ُطري ُح"مفو ةُوح"نفةشلُ ُؤف غفِّتف

مُحِّ تُي ل ُُوحِّمل ثيلُوطتف؛   
ف
عل
ل
ُ)فِّمل ةي ُوح"الهظلُوحِّملعقييُؤ ُطرفُح" وجيف ُحِّنظرُوطرمُتيفؤال ُج يرة

حِّاشف كيءُ،ُ ة  حُؤ ُحلخب ةُحِّق ُط  لهُِّملنشياُو ملحُؤغفِّي ُ   ُح"يف ح ُوالاسمل ف؛ةُؤنثفُوطن يلُؤنحجُ حِّمل كيُ 

ُؤي ال ُو غتف ُيل ُِّيف ُنش ل ُهي يل ُامللل م  
ف
ملعل

ل
ُح" ُحعملتف ُأنف ُِّل ح ُعلج ُيض   ُؤف ُ  تفعيف ُعلج يُحِّع لُ؛وؤف

ع ُن ييفُ)كلُ قلُوهريلُ...ُ اطمقي ُن عُؤ ُالاسملقالِّيلُِّلملعتيُ 

مُ 
ُّ
اوِّل ص  ُ وجُطمقي ُ   ُحِّغفيف ُال) ُؤ ُحِّ ة فُعن ُأ مُح" ف يمُح" طرةُِّع ليلُ)نفةُحِّملعل

جِربة : -1
َّ
 مفهوم الت

بُءيُأ؛حةُوؤ ف سلُنشفطُؤعينُُنعن ُ)هُح" ي  ُحِّ ح جُوح"مل حو ُ ُأت ال   
ف
ح" ظ ةُحِّزؤنيلُحِّق ُيقضيثفُحِّعفؤلُأُو ح" ف

ُح" ي  ُألا ُر ُ...و نُكفنُِّي ح ُحِّع لي ُة ُتعت ضُؤيف   ُحِّملعفؤلُؤمُحِّعقتف ُحِّق  ُيكيتهُخب ح ُوأسفِّييُءي ؤ ف

ِّلمللر لُ ُوح"مل حِّتفِّغُحِّ تُال نفُنق  ُؤ ي ؤفُ خُر
ف
ُأن
ف
لُءيُؤل  عُح"عف فُوحلخب ح ُي ك ُ غ فِّهُأوُ نكف  ُ،ُ ال  

ف
 ث
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؛ةُ Positionُd’enseignementوألاسفِّييُحِّق ُييمل عيثفُح" ةبُ حِّملعلم  حِّملعليم ءُ ،ُو ُ ُاُُءيُلحظلُلؤنيلُؤم ف

ُ،ُ ُحِّ ن ن ُو  ُؤ  ُحِّعل   ُؤ  ُعلم ُءي ُِّلمل   ح ُحلحفصلل ُؤ حاتل ُوؤمل حصلل ة ُؤيمل رف ُوتغ يل يُشح ح
ف
ُيمل ل ؤف

ُحِّتالغلُؤثالُِّطيتُ قاُطل ُح" ف يمُح"تث  لُءيُ)  نُحِّكمليُ ُ،ُ إنف و فِّع ؛ةُ وجُتعلي يلُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثف

؛ةُؤ ا  فُهيُ)الغف ُج ي ةُوؤملل ف
ف
)فِّنيتلُِّململيلُحِّت ح يلُ،ُو ن ح"عرءيُ...ُوا ِّ ُألاؤُر الان لفُ  حاتلُِّيي و ةُع ُر

ُحِّملعفؤلُؤعيفُ)آِّيف ُنق يلُ جرحئيلُة ي لُؤ ُ  نهُسحبثفُؤ ُ نصُؤ ُحِّن  صُألا؛)يلُذح ُحِّ فبمُحلح حثيُ إنف

َكُسيفةيفُحِّملف يخيُوحلحضف تُ،ُوتييجُ؛الِّلُؤعفنيثفُوطحايمُأ قيفُحِّقرحئيُض  ُةفِّيُ)ني تُؤغل ُالا ُحِّملمرف هل نل ْ ك 
ل
ُير

ُحِّمل   ُغفيلُُ الُض  ُن ف ُضيف ُط ليهُؤ ف يمُطنملم ُ وجُحطلف ُنق تُِّغ تُؤعروف، ِّمل تحُحِّلغلُض  ُ  ح

حِّتماُءيُ عريلُحِّنصُألا؛بي  أوُطل ُحِّق حنينُُءpoétiqueوأ؛حةُِّتل غُطل ُحِّغفيلُءيُحِّ ةتُذحطهُ ) عنىُطرايُز

ءيُحِّييفةف ُألاخرىُح"يف  لُبشكلُأُوحِّلغ يلُحِّ حخليلُحِّق ُيخملصُيثفُن صُؤ ُحِّن  صُؤمللفولي ُ كرةُحِّنظُر

ءيُ)نفةُؤع ف يلُحِّنصُ،ُ يغ وُحِّملعفؤلُؤعهُعلجُؤيمل ىُحِّتنيلُحِّلغ يلُوؤفُط  ر ُؤ ُص  ُوأسفِّييُ قاُُ )آخُر

  يم ليفُحِّنص.تعفؤالُ ِّيفُ لفُة ُيتع نفُع ُؤالؤيلُ م ىُحِّرسفِّلُحِّ نيلُوحِّرؤيلُحِّ كريلُوحِّت ) يلُحِّق ُ

غة :  -2
ّ
االنسق... وما وراء الل

ُطحايمُأ  ُحِّنصُض  ُةفِّيُبعينهُة ُيحايُعنفُحِّرؤيلُالسملكشففُ؛الِّلُح"عفنيُحلحف لُح"مي لُ)فِّنصُ     نف

ُاض ففُح"عنىاُ،ُوالُيمل تيُِّنفُحسملكشففُ؛الِّلُطل ُح"عفنيُ الُ)فلخروجُؤ ُ؛حئرةُحِّييف ُحِّ حخليُ أوُؤفُيعرفُ)ر

حِّق ُحِّلغ  تُِّلنصُألا؛بيُ وجُ؛حئرةُأوسمُهيُ؛حئرةُحِّييف ُحلخف جيُحِّنفظمُ"خمللبُحِّمل   ح ُوح"عملق ح ُوألا كفُ 

طم ليفُحِّ ح ُح"نملللُ،ُ)مكمُأ ثفُذح ُؤن عللُوؤمل فعللُ؛حخلُؤنظ ؤلُؤلمل عيلُِّيفُخ فئ يفُحِّ ري ةُوح" يزةُ،ُ

وحعُ وجُنييجُ غيُ  ؤفُيمل ليُاُنق حُؤعر يفُيتماُ ي فُو حةُوحِّق ُال) ُوأنُطايرتُبشكلُوحعُأُو حِّنصُألا؛بيُ،ُو ُ 

ُحِّشخصُحِّ تُالُُء50،ُص مل8552ُ ؤم  ُسفِّم،ُُح"عر لُ ُأتُءيُألا؛وح ُحِّق ُط نعيفا ُأنف وذِّ ُعلجُحعملتفُ 

أ) ح. مُحِّمل كيُ 
ف
يثفُِّ ُيملعل ُر

ف
ءيُألا؛حةُحِّق ُي ك ُر

ف
  ي ك

ُح" ف سُُُُ ُالُيملم له ُطمليلُحِّنصُألا؛بيء ُحِّلغ تُأ نفة ُحِّييف ُحِّ حخلي ُحلخللُ الاامل فةُ قاُ) حئرة ُ  ح وِّعلف

ُأنُطك نُ ُوحِّق ُال) ف ،ُ ُءيُه ُذحتثف ُ وجُؤنفهجُح"ف؛ة ُة ُيك نُؤر؛  ُو ن ف ،ُ ُِّ ه   ُحِّملعل يلء ِّلع ليلُ حِّملعلي يلُ 

للُِّتعضُح"ضفؤينُحِّ ح ؛ةُءيُح
ف
رةُوؤعل ِّكمليُح"  سيلُ،ُوؤليتلُءيُن سُحِّ ةتُع ُبعضُحِّايفؤال ُحِّق ُة ُؤ يف

 سُحِّشعرُحلاف ليُأوُحلح حثيُءيُح"رهللُ
َ  ف
ل
ُن ُحِّملعل يلءُؤ ُؤثلُ "فذح تعت ضُسبيلُح" ف سُِّلع ليلُ حِّملعلي يلُ 

ُوؤرحؤيُأ ُحلا فويُِّ ىُح"ملعلمُ،ُأ ُ نفِّ ُأبعف؛ح ؛ُطن يلُحِّ و ُوحلحسف خرىُة ُطملعل ُأسفسفُحِّثفن يلُ؟ُ لُ"لرف

ُ)   و هُ ُو   ه ،ُ ُوالاجمل فعي ُحِّثقفءي ُؤمي ه ُعلج ُالان ملفم ُؤ  م
ف
ُح"ملعل ُوط كين ،ُ ُحِّرؤزيل ُحِّمللر ل ُ؛حئرة )مل سيم

ُؤ ي  ُحلحريلُ،ُحِّيعف؛ةُ،ُ ؛ةُؤ ُؤثلُ  حِّ كرتُوألا؛بيُوحلحضف تُ،ُوحِّع لُعلجُتشخيصُبعضُح" ف يمُح"لرف

،ُحلحيُ،ُحِّي يلُُالاخ ،ُحِّشُر ؤ فُطظير ُحلخيُ  )كثيُ  أنُؤفُطخ يهُعنفُحِّلغلُألا؛)يلُأا ُ  ملالفُ...ُوذِّ ُعلجُحعملتفُ 

ا فُي  يفُحِّتفهاُح"غربيُ سعي ُ)نكرح؛ءُاُطك تُ،ُطخفطلُ،ُطخف؛عُ،ُطاثنىُ،ُطملغنجُ،ُطخ يُ،ُ وطت يهُ،ُ لغلُح"لفُل

لُوالُطق  ُكلُش  ةُ) ريقلُؤتف رةُ.اُ
ف
؛ُهليلُطزينيلُ،ُو ن فُ ُ ُُُء8585 )نكرح؛،ُطضل ِّطسُؤلرف ؤفُيلعلُح"لفُل

لُحِّنصُألا؛بيُحِّ ة فُعن ُ   ُ
ف
ليفُح"ت عُِّملثبيتُةيمُؤرغ  لُو  تُةيمُ؛خيللُ،ُِّ حُوجيُعلجُؤمل وسيللُيمل سف

؛ةُ،ُا  ي  ُحلحريلُؤثالُو   هُ)تعضُح"  رح ُحِّلغ يلُح"قت هلُؤ ُطرا صُِّ حكُح" ف يمُح"لرف شخ 
ل
فُحِّنصُح"

حُِّطسُؤعنف ُأ) حُأنُ ح" ي  ُ،ُوذِّ ُِّملقيي ُ؛الِّلُؤعفنيهُ) فُيانفسيُؤمُألا  حفُح"ي رةُءيُح"نثفجُ،ُ  نُطك نُهرف

ُحِّن حؤطسُوحِّق حنين ُخف ج ُُتعطشُوطميف ُطرفُحلا فعل ُؤ  ُعليثف ُطرسيخُح"مل حضم ُعلج ُحِّع ل ُ  نه ُؤ  و  ُؤف

)فالنمل فةُ) فُيض  ُوعيفُؤمللفنيفُؤمُحِّ ح ُوحن ملفهفُعلجُآلاخر.ؤ ف يمُحِّي يلُوالاخملالفُوح" ا احطنلُوالاعتزحُل
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خالد وهاب  ،د  

ُار    ُأوُ فذة ُغي ُؤرغ  ل ُ قف يل ُأنيف  ُ)نفة ُا ُءي ُأهيفنف ُيييم ُة  ُعنف ُألا؛)يل ُحِّلغل ُطخ يه ُة  ُؤف  ني ُ  نف

ُا ُ حُالاسمل مف ُوصنفعلُؤلمل مُحلحريمُء ُء842،ُص مل8550ُِّغ حؤي، ُ نملفجُطل ُُ ُح"ن ل ُيملمُ عف؛ة وؤ ُ  ح

حِّ   ُحِّن  يلُح"تمل ِّلُوح"كرو ةُع ُح"رأةُ) ص فُاُكفئنفُنرجييفُُضعي فُيمل م  ُه  ُذحطهُُؤفُي ق  ُوج ؛ ُ

؛ فُغفِّتفُؤفُيك نُض  ُعفِّمُحِّ ك  ةُح"ملميزةُح"كرسلُِّملقفِّي ُألاج ح؛ُ،ُو نُوج  ُح"رأةُض  ُ  حُحِّعفِّمُ  ج ا

ُاين نلُ)ي ِّ جيلُوسلعلُةف)للُِّلتيمُوالاستثالكُحِّيريمُ...ُا ؤلر؛ف ،8552ُ حِّغ حؤي،ُح"رأةُوحِّلغل،ُُ فؤشيفُ،ُِّملغ ُو

ُ ُء91ص مل ُأكفنتُن  اُ ُحِّ نيلُوحلا فِّيلُس حة ُةي تثف ُِّيف ُحِّني ُعب ُن  صُ عريل ُ  ح صفُوة ُتيرتُ ِّينف

ُحِّني ُ ُوأنُيلحظُءيُبعضُن فذجهُتغلغالُ"ثلُ  ح ُحِّشعرتُحلح ياُالُ) ف ُوح"ملاتمُ"نمل جنف طرح يلُأ ُه ح يلُ،

ءيُ ةتفنيُؤثال،ُاُ علجُحِّرغمُؤ ُأنُ عر ُة ُحسملقُر حلح ياُ يرةُانزحُ  ،)مياُِّمُييلمُؤنهُأعملفُ عرحةُحِّع ُر

ع ُ  حجسُو ال ُح"  ُ عبف ؤل رأةُوؤ ح مُوؤنف حُع ُةضفيف فُ،ُ الُأنُحِّ   ُحِّتالغيلُحِّق ُوعينفُحلا عيُعلجُأنهُ عُر

ع ُأسال هُُ ُ ة ي ةُ سمُ)فِّكل ف ءُُطحايُعنفُنيقفُذك  يفُؤض رحُو  هُحِّشفعُر نُوطزي ُبعضُة فئ  ُار طل ف

شكيلُجف ليلُؤ ُ
ف
ُحِّنزح يلُه يثلُؤ ُهياُحِّا ُِّملغ وُبعضُحِّق فئ ُحِّغزِّيل  ايرتُ وجُوعيهُوحسمل ط ُِّغملهُ،

وين ت ُُُء805،ُص مل8550ُ حِّغ حؤي،ُحِّنق ُحِّثقفءيُةرحةةُءيُألانيف ُحِّثقف يلُحِّعر يلُ،ُُاُحِّمل   ُوحِّرؤيلُ.اهي

زةُِّني ُؤ ُ  
ألاؤرُذحطهُعلجُبعضُحلحكمُوألاؤثف ُوألاهفجيُوحلحكفيف ُحِّشعتيلُحِّق ُغفِّتفُؤفُطك نُؤكرسلُوؤملميف

ُؤ ُ؛ونُ ةييُوالُ ُوس  طهُعلينف ُوحِّ تُيظلُيبياُن  ذ  ألانيف ُار ني ُصنفعلُحلخ فُوطب يرُحِّ شلُؤثالء

هك لُي تىُيثفُكل فُهيطي.ُوِّنمل ؤلُ  حُحِّتطتُحِّشعرتُألبيُحِّ ييُح"ملن ؤمل حوالُ)فعملتف  ُؤثالُ،ُأُو ب ُ،ُوحِّ تُصفُ 

ُ وجُذح ُح"ملكلمُُ طيملمضُر  حُحِّتطتُحِّشعرتُ   فُؤ ح ةُِّعاز ُو شلهُءيُحِّقيف ُ ُوحَِّعْازل
ل
ْعب ُوحِّضَّ تيرفتُحَِّ َ  ل

لُح" كللُ ِّيهُ ُ  َي َّ
َ
ا)فِّر

 

مْرُء ُيْدِركُه            تجر 
َ
ى الـ ُن َما كلُّ ما يتمنَّ

ُ
هِي الُسف

َ
ت

ْ
ش

َ
 ي الّرِياح بما ال ت

 

ُحِّتطتُحِّشعرتُألبيُحِّ ييُح"ملنب ُة ُحجملاُؤ ُسيفةهُ     ُ  صتحُي  ُعلجُؤعنىُغيُ ُحجملثف فوة ُيق  ُةفئلُ نف

،ُوذِّ ُ ُح"ي ِّلُأعق ُؤ ُذِّ ُ)كثيُ  أنف تي يثهُ،غيُ  حِّ تُأ ح؛ ُصفهتهُ،ُو  حُة  ُصحيحُ حجحُالُي ك ُ نكف  ُأُو

ُح" ة ُ؛ حسلُ)رحغ فطيلُط حوِّيلألنف ُيمل ليُأيضف  ف
ف
ُو ن ُأ؛)يلُ قاُ، ُ؛ حسلُج فِّيل   pragmatiqueبُالُييمل عي

ُُعلجُطكريييف ِّلخ فتُألا؛بيُبغيلُحِّكشبُع ُتغللُبعضُحِّعي تُحِّنيقيلُحِّق ُتع لُحِّثقف لُ؛ونُوعيُؤنثف

وألاؤثللُحِّ حِّلُعلجُوج ؛ُؤثلُ   ُألانيف ُءيُؤنمل جنفُألا؛بيُاثي ةُج حُالُيي حُح"قف ُِّ ار فُكليفُ،ُوِّكنفُأ ؛نفُ

ُِّ ُحِّلغلُألا؛)يلُ... ُة ُطخ يهُعنف ُ ؛ حكُ  ف ةُ قاُ وجُؤف ُح" ف سُِّلع ليلُ حِّملعلي يلُحِّملعل يلء ُ   ُوحجيُ  ح

ُل عُ ُتع لُعلج ُوأ ثف ُخ  صف ،ُ ُوحناشف  ف ُو ي عيف ُؤ ُغ غفئثف ُِّلح ف وج ؛ُؤثلُ   ُألانيف ُح"ثت لُوحِّشفذة

ايُاثي لُؤ ُحِّ   ُحِّتالغيلُو نفُؤك  ُحلخ ُر ُ ؤتف رةُؤملخ يلُخلبُحل ح"رغ  لُ) ريقلُغيُ  بعضُحِّقيمُغيُ 

نفُ لحةُش  ةُؤت  ُالُي ك ُاش هُ)آِّيف ُ م
ف
ينُيك نُحِّش  ةُحلا يلُهفضنفُوؤير فُِّش  ةُةتيحُ ُ  عنىُذِّ ُأن

وذي عُؤثلُ   ُألانيف ُ.ُ انق يلُة ي لُ،ُُوؤ ُ نفُطتزحي ُحِّ ع ح ُ وجُضرو ةُوج ؛ُ)الغف ُج ي ةُطم ُؤ ُحناشفُ 

 _ كتاب املفتاح الرؤية والتشكيل :  3

 الته : _ العنوان ودال3-1

ُح" ملفمُِّملعليمُ     ُ ُحِّلغ يل ُؤ ُحِّنفهيل هل
َ
ِّ ُءُُِّنمل ةبُةليالُعن ُعن حنُحِّكملفتُِّنمل وَّ ُ)نلفم ُحِّعر يل ُحِّلغل م

ف
وتعل
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ِّل ي ِّلُحِّق ُوِّن هُة ُُيض يُؤعنىُ خُر
ف
أن ُحِّايفؤ ُحِّ تُيت وُِّل  للُألاووجُتيفؤالُبيي فُسفذجفُ،ُغيُ   رمُ  ح

ه  نفُؤ مءُ) فُنم ُ)  ؛ُط ويليفُ ؤفذحُُِّ 
ل
َعل ْعليمُ ُحِّعن حنُؤ  لحُ حِّملَّ عٌلُؤ ُأ عف ُحِّملَّ  ذُالُي ك ُأ) حُأنُأنهُ  

مُ،ُُِّي تحُعن حنُحِّكملفتُيث حُحِّشكلُ ح" ملفمُِّملعليمُحِّلغلُحِّعر يلُ)نلفمُءُوة ُيق  ُ
ُّ
عل
َ
نمل   ُتعلي فُؤ ُ؛ونُت

ُحِّعن حن ُطكثيبُ؛الِّل ُءي ٌم ْيي 
ُوؤل ُ)ل ُجفئزُوؤب   ُ نف ُةفئلُ نُ حلح فء ُسليمُؤ ُحِّنفهيلُُ ُحِّرأتُ حجح ُو  ح ،

أنهُبعي ُكلُحِّتع ُع ُح و  ُط   ُؤتن ُعلجُوج ؛ُ  ملينُيمل جهُُِّ يمُوحِّمل   ُحِّ تُأ ح؛ ُح" ِّبُحِّلغ يلُ،ُغيُ 

ينءُ،ُ فألووجُيمل جهُ ِّيثفُح" ملفمُإل  مَلَعل   
ل
حِّرح  ي ُ حِّر  َعل  ينءُو  لُغيُ 

ل
ايفيثفُ ِّيث فُح" ملفمُ  فُ ُ  لُحِّرح  ي ُ حِّر

تعليمُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ،ُأؤفُحِّ  لُحِّثفنيلُ يمل جهُ ِّيثفُح" ملفمُإلايفيثفُح"يف ح ُ طرحئ ُيرح فُنفجحلُءيُططييُ 

ُجعلُ ُؤف ُ   ف ُو  ح ُحِّنلفمُ. ُ) ريقلُؤ ملعلُؤبي لُطض  ُِّيف ُحِّعر يل مُحِّلغل
ف
ُِّململ ك ُؤ ُتعل ُح"نفستل حِّلغ يل

ح"  لحي وحِّمل ويلُحِّ تُح" ِّبُييملع لُحِّل ظملينُأُو مءُ  عفُِّالِّملتفسُوس ةُحِّ يمُوحِّمل ييُ 
ُّ
َعل ْعليمُوحِّملَّ نُؤعفُ حِّملَّ

حِّكملفتُ ة ُيملعرضُِّي فُحِّعن حنُ،ُو   فُة ُطملع ىُح"ي ِّلُذِّ ُ وجُؤي ِّلُحِّت ويجُو  يف ،ُوذِّ ُض فنفُالناشفُ 

  علجُن ف ُأوسمُ)ينُحِّقرحة.

 تنظيم املحتوى:  -3-2

اُؤتف؛ ةُؤ ِّبُ املفتُح" ملفمءُ وجُحِّملل ي ُءيُطرحئ ُحِّمل  يسُوالا)ملعف؛ُ     )ف"الهظلُوحِّملن يهُ ُ  ُحِّش  ةُحلا يُر
 نف

ع ُطل ُحِّ رحئ ُح"كرو ةُح"تمل ِّلُوح"مل حوِّلُعلجُن ف ُوحسمُ،ُوحِّق ُيرح فُتييمُءيُُ-ا فُصرمُءيُؤق ؤلُاملف)هُ-

ُ شلُ ُي ؛تُ وج ُوح"للُؤ ف ُ  ُحِّ ح مُخل ُن عُؤ ُحِّرطف)ل ُ  ح ُوِّعلف ،ُ ُ)رؤتثف ُحِّملعل يلء  ُ ُ حِّملعلي يل ُحِّع ليل ءي

ُحِّكملفتُ،ُ)فإلضف لُ وجُوج ؛ُ؛ح مُذحتيُط ثلُءيُهتهُوحعتزحل ُوح ملخف  ُ)فِّلغلُ ح" ض عيُحِّرئطسُِّمل ِّيبُؤثلُ  ح

نش لُحِّلغلُحِّعر يلُحِّعر يلُؤ فُه حُ)هُ وجُح"تف؛ ةُحلحثطثلُإليلف؛ُطرحئ ُج ي ةُوؤتملكرةُتيييالُِّع ليلُط  يسُأ

 يلُو  ُح" ِّبُءيُؤيعف ُ؟ُوؤفُهيُحِّ رحئ ُحلا ي ةُحِّق ُيع نفُيثفُاملفتُح" ملفمُ؟ُو لُُُء8599  وح)ح،ُُ.ا و ؛حيثف

ُنملفج ُهي ُأ  ُحِّلغف ُ، ُ)ملعلي يل ُؤيمل ل ُ قل ُع ُ؛ حسف ُؤع ف ُو  ُحست حطيليف ُوأ كف ُنفطلل ُحِّ رحئ ُؤتنيل    ُ

اؤ ي  ُؤيت ُِّلمللر ل؟ُُ

مُحِّلغلُحِّعر يلُ)نلفمُاُعلجُؤن ايلُعل يلُؤتنيلُءيُأسفسيفُعلجُؤقف  لُن يلُُُُُ
ف
يق  ُاملفتُاُح" ملفمُِّملعليمُوتعل

ِّملعليمُأنش لُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ،ُوة ُحعمل   ُ   ُح"قف  لُءيُتعلي يلُحِّلغف ُض  ُؤنظ ؤلُح"نفهجُحِّت ) يلُ

احِّمل  يسُ)فِّك فةح ،ُهياُطمُ ع ح؛ُؤنفهجُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ)فِّشكلُحِّ تُيي حُ)رُ ُُحِّقفئ لُعلجُؤ ي  

ُح" ح ؛ُُ- ُحسملغال  ُطري  ُع  ُحلحقيقل ُ وج ُحِّ ص   ُاي يل ُوتعلي يم ،ُ ُح"ملعل ين ُن ييل ُءي ُهيُالاطالع طرسيخ

احِّملعلي يلُ.

ح"نثجيُ-   نُع ُطري ُطزوي  مُ)ملقنيف ُحِّمل كيُ 
ف
حِّيليمُحِّقفئمُعلجُأسفسُالاسملغال ُألاةص ىُُتعلي يمُايبُيملعل

وح"قف نل.ُ؛ءُحِّنق ُوحلحكم.ُهءُحِّملعليلُوالاسمل ال .ُوءُ ِّلع ليف ُحِّعقليلُحِّملفِّيلُ ُأءُحِّ يم.ُتءُحِّململيل.ُجءُحِّمل ييُ 

احِّملل ي ُو ) حع.ُُؤمُط كينثمُؤ ُط ظيبُحِّملقنيف ُحِّملفِّيلُ ُ

-ُُ ُح"شكال . ُؤعفلال ُُ-ؤن ايل ُحِّتما. ُُ-ؤن ايل .ُ ُحلا فعي ُحِّع ل ُُ-ض ح)ا ُحلح ح ُو ؛ح)ه. طقنيف ُُ- نيف 

ِّيغ وُحِّملعليمُ) حس لُحِّنصُو  ُؤقت هف ُح"قف  لُحلا ي ةُؤ ُُء8552 ِّل نفهج،ُؤف سُُحِّمللخيصُوحِّمل وي ُ.ا

ُأ ُ ُ ئطيل ُأكفنتُا فةة ُح"يتث  لُس حة ُحِّلغ يل ُوضتاُوةيفسُطمق ُحِّك فةة ُطض  ُؤالهظل ُحِّ ر ُحِّق  أنلم

ُ ج يمُألانش لُ،ُوذِّ ُألنف إلنلفُل ؤيملعرضلُ،ُوي ك ُطلخيصُ   ُحِّتي حغ جيفُءيُك نُحِّنصُ  ُنق لُالا طكفُل

ءحِّ لُّ
ل
ُا حِّك ُويتقى ،ُ ُؤخمللبُحِّظ ح رُحِّلغ يل مل لُعلج

ْ
ش ُؤل ٌلء

ل
ُتعتيُ  نصُ ك ُه ف ُعلج ُأجزحئه ُؤل  ع ُأاب ُؤ  ؛وؤف

ُؤ ُةتلُألاجزحةُ،ُوذِّ ُِّل ص  ُُء49،ُص مل9120ُ )يفجيه،ُُحِّتني يين.ا  ْنمَلَلل 
ل
ؤفُيعنىُحِّتماُءيُحِّ ظفئبُحِّر و ُ 
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خالد وهاب  ،د  

ْمكٌمُؤمل ح  ُؤ ُهياُح"تنىُوح"عنىُ=ُنصُؤنسامُوؤاي ء.ُُ وجُؤعر ل ءُ نصُؤل لُّ
ل
اؤ ىُحنساف ُوحتيف ُ  حُ حِّك

ُُُُُُ،ُ ُ ص طيل ُِّكلُح"يمل يف ُحِّلغ يل ُحِّكب ىُحلحفضنل ُحِّتنيل ُا ُحِّنصُ)فعملتف   ُطنظرُ وج ُحِّن يل ُ ف"قف  ل  ذنُ 

ُؤخملل ُ يه ُطنعكس ُا ف ُ...ء ُأسل  يل ،ُ ُ؛الِّيل ،ُ ُنم يل ،ُ ُ،ُصر يل ُحِّثقف يل ُ ُح"قفؤيل  ُ ُحِّييفةيل ُح"  رح  ب

ُالاجمل فعيلُ...ءُويث حُي تحُحِّنصُ)  ةُحِّع ليلُ حِّملعلي يل حِّملعل يلُءُ)كلُأبعف؛ فُح"عر يلُوحِّن ييلُوحِّيل ايلُُ.ا

 ُء11-19،ُحِّ  مف 8599ُ ع ينف ،ُ

وج ؛ُط   ُؤيت ُِّلنصُألا؛بيُة ُيقت تُ ح" ملفمُِّملعليمُ  نُةف ئُاملفتُُُ مُحِّلغلُحِّعر يلُ)نلفمءُ ُيياشعُر
ف
وتعل

لُحِّنفة ُحلازحئرتُ
ف
حِّنصُألا؛بيُ)نيلُِّغ يلُؤغلقلُؤكمل يلُ) حتثفُ،ُوة ُط ث ويملقفطمُؤمُحِّمل   ُحِّتني تُحِّ تُيعملبُ 

حِّنصُألا؛بياُحارةُؤغلقلُوؤ ملفهيفُ) حخليفُ،ُوالُي ك  ُ ملحُ   ُحلحارةُنايللُِّ ِّ ُ عت ُح"فِّ ُؤرطفضُءُُأؤُر

ُؤلغزحُوؤيملميلُحِّملمقي ُ،ُ لطسُ نفِّ ُؤ ُ ُؤ ُ؛حخليف،ُوعلجُحِّرغمُؤ ُأنُ  حُحِّمل   ُِّي  ُح"ي ِّلُة ُيع ف
ف
 ال

بُوحِّمللل ُوحِّملثبتُِّكيُنمل ك ُؤ ُ ؤيفكُ
ف
سبيلُ" ح سلُحِّنصُألا؛بيُؤ ح سلُجف؛ةُ،ُو ذنُ الُؤنفصُؤ ُحِّملل 

ُوا ُ ذنُعيي ُأنُط ملحُحِّغر لُ)ف" ملفمُِّي ملحُحِّتفتُ، ُ ف"عنى ُحِّسحريلُحِّعايتلُ، ُحلحارة ُ) حخلُ    ِّنشف  ُؤف

نفُ.ا  ُء90،ُص مل9118ُ ؤرطفض،ُُبش  ةُ؛حخلُحِّغر لُِّطسُأؤرحُ يف

مُ  ُُُ 
ف
ُح"عل ُيثف ُيمل سل ُؤ ُآلاِّيف ُحِّق  ُ ِّيل ؛ ُح" ملفمُؤلرف ُأنف ُأ  ،ُ ُؤ ِّبُاملفتُح" ملفم ُ ِّيه ُة   ُؤف  يلُ  ح

َتن  ُءيُأسفسيفُعلجُؤقف  لُن يلُ
ْ
ن
َ
؛ةُبعينثفُُ،ُو ن فُط مُِّ ملحُؤغفِّي ُؤيف ح ُة ُالُطخضمُ"ن ايلُعل يلُؤم ف

ف
وح"ملعل

Approche textuelle ُُحِّنصُألا؛بيُه حِّلغ يلُحِّق ُينتغيُتعل يفُ،ُؤ فُيلعلُحِّملكفؤلُتعملبُ  فضنفُ"خمللبُحِّظ ح ُر

ح"نثجيُوسيللُؤ ُحِّ سفئلُحِّق ُييملعينُيثفُح"مللُِّكشبُ؛الِّلُؤعفنيُحِّنصُحِّ حخليلُوحلخف جيلُ ُ؛الِّلُؤعا يلُ

ا...ءُ؟،ُ؛الِّلُص طيلُ،ُ؛الِّلُنم يلُ،ُ؛الِّلُطرايبيلُ،ُ؛الِّلُؤقفؤيلُ،ُ قف يلُحجمل فعيلُ،ُطف يخيلُ

ؤ ِّ هُءيُح"ق ؤلُ وجاُعل نلُطرحئ ُط  يسُأنش لُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُاُ      وح)ح،ُييعجُاملفتُح" ملفمُا فُيشيُ 

اطمقيقفُِّأل  حفُحِّملفِّيلُ ُُء50،ُص مل8599ُ

مُطرحئ ُِّلملعفؤلُؤمُحِّني ُحِّلغ تُ.ُ-9
ف
مُوح"ملعل

ف
ا ايفتُح"عل

)ينُؤخمللبُأن فطُحِّن  صُألا؛)يلُحن الةفُؤ ُؤق ال ُأجنفسيلُو نفئيلُ.ُ-8 احِّق  ةُعلجُحِّمل ييُز

مُؤ ُؤن ايلُحسملقرحةُوحسملنتفطُؤعفنيُحِّن  صُألا؛)يلُ) خمللبُأن فطيفُ.ُ-0
ف
اط كينُح"ملعل

ح"عف فُحِّلغ يلُوحِّتالغيلُءيُوضعيلُحِّمللقيُو نملفجُ.ُ-4 اهي ُحساث فُ 

مُُُ-0
ف
اؤ ُحِّملعرفُعلجُأن فطُحِّكملف)لُحِّن  يلُوحِّشعريلُوخ فئ يفُحِّتنفئيلُ.ُط كينُح"ملعل

مُُ.ُُ-2
ف
اطمقي ُِّ ةُوؤملعلُ)نفةُحِّملعل

مُ.ُ-9
ف
اغرسُحِّقيمُ نيفنيلُوطن يلُحِّ و ُحلحس  ُوحلا فويُِّ ىُح"ملعل

مُح" ِّبُاملف)هُ وجُؤمفو ُ ئطيلُهي ُ اُء59،ُص مل8599ُ  وح)ح،ُوِّتل غُ   ُحِّغفيف ُةيف

اُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ        ؤم  ُحِّنصُألا؛بيُ.ُ-9

احلحقالنُحِّ الويُوح"عام ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-8

اؤم  ُألان فطُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-0

اؤم  ُالاتيف ُوالانساف ُ.ُ-4

 ؤم  ُحِّتالغلُ.ُ  0

احِّنم يلُ.ُؤم  ُحِّق حع ُ-2
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اؤم  ُحِّعروضُ.ُ-9

ُوؤ ُحِّبيياُ وجُُُُُُُُ ،ُ ؛ ُيمل  جُؤ ُح"مي سُ وجُح"لرف خ ُ كالُ رؤيف ُطملف ُحِّني ُيلعليف ُطرططيُح"مفو ُيث ح  نف

ُ وجُألا مُ،ُوهيُطريقلُؤعرو لُوؤ تقلُءيُؤلف ُحِّملعليمُ لُ،ُوؤ ُح"يمف ُح"عقف ُوؤ ُح"ل لُ وجُح"  ف هياُيملمف

ُحِّظ ُؤنظ لُحِّملعفؤلُؤم ُ) ريقل ُو ي يف ُحسات ف ثف ُح"رح؛ نى ُحِّت  ُحِّكشبُع  ُح"ملعلمُؤ    
ف
ُتع الُيل ك  ح رُحِّعل يل

مُحِّيتفهلُ،ُو   ُ
ف
ُطقنيف ُتيفع  ُعلجُتعل مل  تف طمل  جُؤ ُألاسيلُ وجُألاصعيُ ُ    فتُحِّيتفهلُؤثالُيع يُحِّر ل

ح مُحِّيتفهلُ الُ ذحُ ؤىُحِّملقنيف ُغفِّتفُؤفُطمل  جُؤ ُألاسيلُ وجُألاصعيُ،ُوِّكنهُءيُ خُر
ف
 تُتعل

مل  ف ْ ك  ُِّل ل
ل
" ففُالُير

مُذِّ ُ
ف
ُءيُتعل ُو حغتف ُِّمُطك ُؤيملع ح ُؤف مُ ط ف

ف
ُيم ثُءيُحِّملعليمُ ُ الُي ك ُأنُطملعل ُؤف )ن يهُءيُح"فةُ،ُو  ح

ُو  ُؤنُحِّش  ة ُوطت يبثف ُوطرطيبثف مُ  ُطرحئ ُعرضُح"عل ؤف ُوطنظي يف
ف
ُِّ ُح"عل ُي ك ُأنُيق ؤه  جُ،وة ف ىُؤف

ُؤ ِّبُاملفتُح" ملفمُ ُحِّ تُسلكه ُِّ ِّ ،و  ُحِّن ج ُوحلحفجل ُحةملضتُحِّضرو ة ُكل ف ُيض  ُِّ ُحسمل عفؤ ف علم 

مُحِّلغلُحِّعر يلُ)نلفم،
ف
ُي ير ُهرصُُِّملعليمُوتعل ر ُط تي ُأص ِّهُ،ُا ف ونميتهُن افُؤيملقالُءيُؤلفِّهُ،ُي يف

ق فا ُذحطهُحِّ تُأ ف ُ ِّيهُؤل ُ ُؤنفهيهُ،ُو  ُح"عنى شُحِّت )يلُةف ئهُعلجُط ؤلُ
ف
 ُحِّكملفتُألاسملفذُ  )رح يمُؤشف ةُؤ ا

ُنظي  ُُوعُز وحِّملك ي ُ"ف؛ةُحِّلغلُحِّعر يلءُ اُ...ُواملفتُص يقنفُألا ييُعت ُحِّ  فتُ وح)حُح" س  ُ ح" ملفمءُاملفتُةلف

ُوينفة ل
ف
ُويعل ل

ف
ُيمل ُحِّعلم  ُ)ف"ن ج ُحِّعر يل ُحِّلغل ُأنش ل ُتعلي يل ُءي ُحِّ ي ُاملفتُيمل سل ُ ي ُاتيضل شُ،ُ تيثه

ُؤ ُ ُأ بمله ُوؤف ُؤ ُ  ح   ُ)ه ُأتى ُ ي ف ُألا؛)يل ُحِّ حئقل ُ   ف  ُ؛ون ُحِّعلم  ُوح"ن   ُ)فلحال ه
ف
ُذِّ ُكل ُءي ويمل سل

اء54،ُص مل8599ُ  وح)ح،ُُن  ص.ا

ُ حِّمل كيُ ُُُُُُ ُتعزيزُ كرة ُ   ثف ُؤ  ُؤلحل  ف ُضرو ة
ف
ُحِّملعل ُؤيف ُ)نفة ُض   م

ف
ُوح"ملعل علم

ل
ُح" ُ  رحك ُضرو ة  نف

ُوتعليلُ ُوطمليل ُحِّظ ح رُؤ ُ؛ونُؤنفةشل ُ) الؤيل ُطنشياُحِّ   ُ)  ُالاامل فة ُتع لُعلج ُأ ثف ُا ف ُ حِّاشف كيء

حِّرأتُحِّي ي  ،ُواتحُج فمُحِّرأتُح"خفِّبُحِّ تُغفِّتفُؤفُتع ل ُحلحالُُوطق يمُِّلحجُوحِّب ح ينُحِّق ُؤ ُ   ثفُتعزيُز

ُُحِّعل يلُحِّ حؤغل.ا ُ وجُوج تُطخليصُُء95،ُص مل8599ُ  وح)ح، ُ ُؤ ُاملف)ه ُؤ حضمُع ي ة وة ُأ"حُح" ِّبُءي

ُ )ي حغ جيفُحلحش ُوحلح  ُ)ر ُ ُ ومُحِّملعليمُؤ ُطل ُحِّ رحئ ُحِّتفِّيلُأوُا فُي  يف ظُءُويرىُ)  ثفُاُطقمللُءيُأ)نفئنف

) فُيمل فش ىُ  ) حعُوطنشُر يثمُحلخ   ُحِّ  ن ُوحِّضعبُحِّ كرتُوحِّ رحغُحِّ ج حنيُ؛عيفُ وجُضرو ةُطصحيحُح"يفُ 

ُ)فِّك فةح ا ُح"قف  ل ُا)ي حغ جيف ُُؤم 8599ُ  وح)ح، ُص مل ُؤم  اُء52، م
ف
ملعل

ل
ُح" ُ،ُُهياُي تح ُحِّملعلي يل حِّع ليل

ْتَنىُؤ ُةتلُحِّ ح ُالُي ك ُأنُطنس ىُأ) حُ،ُوذِّ ُأل ثفُؤعر لُ
ل
ُأنُح"عر لُحِّق ُط ) عنىَُيْتن  ُح"عر لُ)ن يهُُوالُ  ف

وظي ملهُءيُ يلف؛ُطرحئ ُعل يلُا يللُ)بنفةُ مُ يت حجمُ وجُحلخلبُ،ُ) عنىُطنم ُر
ف
ه لتُ)رغتلُوجي ُ.ُأؤفُ؛و ُح"عل

ةُح"نفستلُحِّق ُط كنهُؤ ُح"عر لُ،وِّطسُن ؛ُ)فِّعل ف قليفُو ِّ فةيفُ ِّ فةفُ)   ُح"ملعلمُ،ُؤ فُيمملمُعلجُح"علمُحِّتزوف

مُحِّنفجحُيخ صُوةملفُ
ف
ُ ح"عل  فُءيُن سُحِّ ةت.

ف
عل  فُوؤل

ف
ملعل )ل غُحِّغفيلُ،ُو  ُؤفُيلعلهُهييُح"قف  لُحلا ي ةُؤل

حِّ  وسُخف جُحِّقيمُ،ُِّيك نُؤرطفهفُأ  ُحِّرح مُ وجُأة ُركف يفُِّملمضيُ 
ف
؛و  ُءيُط جيهُح"ملعل هلُ؛حخلهُ،ُ ينم ُر

احِّيتلُِّتنفةُح"عر لُ)نفةُيايمُ)فِّملنظيمُوحِّ ةلُوح"رونلُوحلحالُحِّق ُطكشبُع ُ يمُِّل  ض ع.ءُ

اتقنيات وفنيات التدريس :  3-3

 لُءيُاملفتُألاسملفذُ ُ عت ُحِّ  فتُ وح)حءُطكشبُع ُغزح ةُؤُُُ
ف
ُؤر بُ،ُ نُحِّملقنيف ُوألاسفِّييُح" ظ عر يلُوهسف

ؤ ُ بُءيُاثيُ 
ف
حِّ ح ُ) فُيمل فش ىُؤمُؤمل لتف ُع ر فُ،ُو  حُؤفُيب ف ُحسملعفنلُح" ِّ وسعيُ؛ؤوتُ وجُطن يلُوط  يُر

ُطرو ُ ح"م ف ُ)ملقنيف ُوأسفِّيي ُوأخرىُنفطللُع ُطلر لُ)مثيلُ ر؛يل ُح"ف؛ة، ُنفبعلُؤ ُ ومُؤنفهج )ي حغ جيل

ُِّلع ليلُ حِّملعلي يلُحِّملعل يلءُ ضف لُش  ةُؤفُ،ُهياُيملمُحسمل عفةُطقني ف ُوأسفِّييُؤ ُ   ثفُ ع فةُؤر؛و؛ُأابُ 

مُ
ف
ُِّل عل ؤف ُءيُذ  ُح"ملعل ِّل ةتُوحلاي ُ،ُوطثبيملف ُحخمل فُ  ُط ظي يف ُيملمف ُؤف ا سفِّييُحِّملن يلُحِّبشريلُحِّق ُغفِّتف
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مُيي حُِّهُ)فسملظيف  فُكل فُ؛عتُحِّضرو ةُوحلحفجلُِّ ِّ .
ف
ابشكلُؤنظ

ا

ا أ/ الخريطة الذهنية :

ُ يثررفُعرر ُأ كف نررفُعبررُ ُُُُ رر ل  
عبف
ل
ؤرر ُحِّعلرر  ُ ُوحلخري ررلُحِّ  نيررلُاُوسرريللُة ي ررلُه يثررلُُن ؤملتعررفُءرريُاثيررُ  أسررل تُصررفُ   ررُ 

علررررجُحِّكل ررررف ُ قرررراُ،ُ نرررر )اُ ؤخ رررراُنقرررر  ُ)رسرررر هُ)فسررررملخ ح ُحِّكملف)ررررلُوحِّ رررر  ُوحِّرؤرررر لُوألاِّرررر حنُعرررر ضُالاةمل ررررفُ 

وِّلخري رلُحِّ  نيررلُ  حئرر ُاثيرر ةُاُط كننررفُؤرر ُُُُُُُُُُُء424،ُصرر مل8599ُ خلرر ت،ُُؤعرفنيُحِّكل ررف ُ)فِّ رر  ُوحِّرؤرر لُ.ا

ُطخرررررزي ُ علمُ،ُوؤررررر ُ  رررررلُيرررررملمف ،ُ ت  رررررمُ)ررررر ِّ ُؤررررر ُا رررررفةةُحِّرررررملَّ ةررررررحةةُح"عل ؤرررررلُ)كفؤرررررلُحِّررررر ؤفغُ)  ررررريهُألاي ررررر ُوألاييرررررُر

ثررفُج عررتُ)رينُحِّ رر  ُوحِّكل ررف ُو   ررتُح"عررفنيُح"خملل ررلُبعضرريفُ)ررتعض ةُؤ كنررلُ ُأل ف ؤفغُألطرر  ُؤرر ف ُح"عل ؤرف ُءرريُحِّرر ف

وِّلملرررر ِّيلُعلررررجُذِّرررر ُنشرررريُ  وررررجُحلخ فطررررلُ ء420،ُصرررر مل8599ُ خلرررر ت،ُعرررر ُطريرررر ُحِّ ررررروعُح"يررررملخ ؤلُءرررريُ سرررر يف.ُاُ

أنر حعُحِّاشربيه،ُوةر ُحسرملعفنُح" ِّرب980ُحِّ ح ؛ةُءيُحِّ  ملُ  رمُأصرفبمُي يرهُلح رُر
ف
ءُوهيُخ فطرلُييرملع لُ يثرفُح"عل

ف ُِّلع ررلُعلررجُتيررييلُطثبيررتُح"عل ؤررف ُبشرركلُؤررنظمُو؛ةيرر ُ،ُؤخمل رررحُكررلُذِّرر ُءرريُؤ ملرررفمُ)فِّ رر  ُوحِّرؤرر لُوحِّكل رر

ُطخررملصُبعلررمُؤرر ُحِّعلرر  ُ،ُوءرريُؤثفِّنررفُ رر حُ ؤعررفنم ُؤرر ُكل ررف ُِّطيررتُِّيررفُؤعنررىُءرريُذحتثررفُِّكنثررفُتع ررلُعلررجُحخمل ررفُ  نم رر َّ
َ
ك ؤل

أنررر حعُحِّاشررربيه2ُُ=0ُ+0يع رررلُح" ملرررفمُوحِّعالةرررلُحِّريفضررريلُح"ك نرررلُؤررر ُ ؤررر لُع ؛يرررلُ ُ) لرررركُُط رررضُ ءُعلرررجُحخمل رررفُ 

وحِّتالغرلُوحِّعرروضُ حِّ تُينملم ُ وجُعلمُحِّتيفنُ،ُو   ُحِّملقنيلُكفنُؤع   ُيثفُؤ ُةتلُعل فؤنفُحِّق ؤفةُءريُعلرمُحِّنمرُ 

اوحِّقف يلُ...

ا

ا
 صفحة من كتاب املفتاح توضح كيفية استخدام تقنية الخارطة الذهنية                                

 بيداغوجيا حل املشكالت :ب/ 

لف)هُ)هُشخصُ)مياُالُييمل يمُ جف)لُع ُحِّي ح ُ) فُِّ يهُؤ ُواملشكلة هي :   ؤ ةبُؤر  ُيل أُو  ُ اُس ح ُؤميف

مُأنُيضمُكلُؤعل ؤفطهُوؤيف حطهُحِّيف)قلُءيُةفِّيُج ي ُِّمُيك ُؤ ج ؛حُِّ يهُ
ف
ؤعل ؤف ُجف زةُ،ُعن ئ ُعلجُح"عل
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حِّمل رفُءيُح" ةبُ،ُوة ُيمل ليُؤ ُةتلُ،ُوع ُطري ُذِّ ُييمل يمُحِّ ص  ُ وجُ جف)لُع ُحِّي ح ُح" ل تُ،ُأ ُو

حاايفتُؤعف فُوؤ ي ؤف ُوؤيف ح ُج ي ةُِّإلجف)لُحِّصحيملُ.ُ األاؤُر

ُوؤعقف ةُؤثلُُُُ ُييملع لُع ليف ُعقليلُاثي ة مُ يثف
ف
ُ   ُالاست حطيليلُؤ ُأعق ُالاست حطيليف ُ ُألنُح"ملعل وتع ف

ُوالاسات ف ُوحِّمللرا ُوحِّت ايي ُوحِّململيل ُوحِّمل تي  ُحِّ ريقلُحِّمل ارُوحِّ يم    ُ ُ؛وتء ُ ج ن ُوييم  ُوحِّملع يم ي 

ُ.ا ُحِّمل كي ُح"نملج ُُ) ريقل ُحِّ  مف  ُ   ُُء891-892 ؤ ك  ، ُو   ُ ُح" ملفم ُاملفت ُو ن سل ُط  يم ُطمف ُوة  ،

حيثفُ  ُحِّي ح ُ،ُوذِّ ُالاست حطيليلُحِّقىُطرىُأنُحِّيبيلُألاوه ُِّملل ي ُأسفِّييُط  يسُأنش لُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛

ُبعضُألاج  لُُِّألسبُحِّش ي ُصف  ُع يفةُتع ل فُحلحالُوحِّ ِّيلُ،ُوطتقىُألاس للُوه  فُُةف؛ ةُعلجُاشبُ ألنف

س حجلُوع  ؤيلُبعضُألاج  لُحِّق ُو  نف فُوه ظنثفُؤ ُ؛ونُ يمُوطت ر،وي رمُح" ِّبُحِّع ي ُؤ ُ   ُحِّقضفيفُ

ُوطبيفنُؤ حط ُحِّضعبُ ُوط ةيقيف ُنم ُِّ م يف ُحِّق  ُح"ي ِّل ُِّلمل ِّيلُعلج ُؤثف ُ )الغلُالاسملعف ةء ُوِّن خ  ،ُ  يثف

)  ؛ُتشريميف.اُيقبُح" ِّبُعن ُحِّملمريبُحِّ تُؤ  سُعلجُ)الغلُالاسملعف ةُؤيات نفُحلا حتُحِّ ح جُوح"مل حو ُ

زحُ ُ)الغتثفُطق يلُحِّ تُي تيُ جف)لُع ُحِّ يغلُألاؤريلُ ُ عينُن عُالاسملعف ةُؤتطنفُ)الغتثف.ءُهياُي تيُحلا حتُجف 

ُاي يلُ ُحِّمل كي ُءي ُِّيملم   ُحِّعر يل ُحِّلغل ُءي ُِّكلُألاؤثلل ُصفلحف ُح" ِّبُن  يف ُو  ُج حتُيرح  ُوطليي  .ء ح"عنى

ُوة ُأو ؛ُح" ِّبُحِّع ي ُؤ ُ ُيلعلُكلُن اُحسملعف تُؤيملقالُ) حطهُ. ُو  ُؤف ،ُ ُ ُوطليي   ه   ُطق يلُح"عنى

و   ُؤزي ُؤ ُحلاي ُ.اُألاؤثللُحِّق ُطرجحُ أيهُ،ُوتع لُءيُن س طنشياُذ  ُح"ملعلمُِّلمل كيُ  ُحِّ ةتُعلجُحساثف ةُُو

حِّنم ءُُء905-981،ُحِّ  مف 8599ُ  وح)ح،ُ ؤ ُؤيمل يف ُحِّلغلُ ؤيمل ىُحِّت حاييُأُو ح" ِّبُءيُؤيمل ىُ خُر ويشيُ 

مُ
ف
تلُ)فِّنيتلُِّل ملعل ؤمتف  وجُضرو ةُحِّملخلصُؤ ُحِّ يغلُحِّ ح جلُ أعرتُؤفُطمملهُخاُءُوذِّ ُأل ثفُصيغلُأؤريلُغيُ 

ح ِّنم يلُبشكلُؤخمللبُ،ُا فُأ ثفُصيغلُؤل للُطمملفجُ وجُط  يلُوط ةي ُُويقت مُ)  ُؤنثفُحِّملعفؤلُؤمُحِّظ ح ُر

علمُ)فسملظيف ُحلحجُ ُح"ملف ُؤ فِّتل ُأ)رل ف ُو  ُ روطُؤعينل ُحِّ تُيليُأنُيتنى ُتيملقلُبي حِّيف يلعلُكلُظف رة

ؤفُيييلُع ليلُحِّملق يمُوحِّملقييمُ،ُويضرتُءيُ  حُحلافنيُحِّع ي ُؤ ُألاؤثللُن  ؛ُؤنثفُؤثفالُ وحِّب ح ينُح"نفستلُو ُ 

ا ُُوحه حُعلجُسبيلُحِّمل ِّيلُالُحلح ر

اأعرتُؤفُطمملهُخاُءيُح"ثفِّينُحِّملفِّينُ ُ

ُ
َ
َسا_ُال

ْ
ن
َ
ُهللاُ.ُُُط ْيم  اب 

ا
َ
ُط
َ
ال
َ
َكُ 

ل
ؤ ْقر 

س ى_ُةف ُتعفوجُاَُسنل
ْ
اُء52س  ةُألاعلجُآلايلُ ُاُن

ُحِّ علُ م فُءي ُوِّمُيل ُحِّ علُألاو ُ طنسء ُءي ل
ف
ُهرفُحِّعل

َ
ف   

ُهل ُ"فذح  ُ ُحِّملفِّيل ُحلا ي ة ِّي تحُحِّي ح ُ)فِّ يغل

ُه  هُعالؤلُجز ُِّه ألنُ الءُنف يلُحِّثفنيُ طنس ىءُ وحلا حتُسيك نُعلجُحِّنم ُحِّملفويُ ُهل فُءيُحِّ علُألاو ُ ُألنف

لُ ُهرفُ الءُي ي ُحِّن يُوالُيلز ُ،ُوحِّ علُح"ضف عُح"لزو ُؤر  عُ)ض ف جفلؤلُ.ُوِّمُيم فُءيُحِّ علُحِّثفنيُ ُألنف

ؤ ُحِّظي  ُ.ا  ُ
ف
اُء929،ُص مل8599ُ  وح)ح،ُُؤق  ةُعلجُألاِّبُح"ق   ةُؤنعيفُحِّملع 

وط ظيبُؤعل ؤف ُبعينثفُ،ُُُُ لُِّل ملعلمُنم ُحسملمضفُ   
؛ةُوؤ جف  

َم ف وة ُيق  ُةفئلُ) نُحِّ يغلُحلا ي ةُصيغلُؤل

حلحجُوحِّب ح ينُح"نفستلُِّظف رةُِّغ يلُ مُعلجُحسملظيفُ 
ف
تع ي ُح"ملعل ُحِّي فُ ُ  و  حُأؤُرصحيحُالُي ك ُ نكف  ُُ،ُألنف

 ُي لحُِّلمل  ييُ،ُوِّكنهُءيُط   تُالُي لحُِّقيفسُؤ ىُطمكمُبعينثفُ ُ) عنىُ خُر نُن اُ   ُألاس للُن اُة

اح"ملعلمُءيُح"عف فُخ  صفُءيُالاؤملمفنف ُحِّرس يل.ُ

اج/ بيداغوجيا املحاولة والخطأ : 

ُ علُع ُحِّتي حغ جيفُحِّملقلي يلُحِّق ُكفنتُطنظُرُُُ مُءُ،ُوة ُجفة ُار؛ف
ف
أسفسُ   ُحِّتي حغ جيفُ ؤ ُأخ فئنفُنملعل

ِّلخ  ُنظرةُؤخفِّ لُُ وجُحلخ  ُنظرة سلتيلُ؛حعيلُ وجُع  ُحِّ ة عُ يهُ،ُأؤفُ   ُحِّتي حغ جيفُحلح يثلُ إ ثفُطنظُر
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؛ُؤمفوِّلُتش ُطريقيفُنمُ   ف ُ،ُهياُيعملبُ   رين ُءُحلخ  ُؤلرف
ف
وتعملب  ُظف رةُ)ي حغ جيلُؤيف لُ" حصللُ)نفةُحِّملعل

احِّنلفمُ.

ُأه ُسي و ح ُُُُ ُ يعملب ُحلخ   ُ غفسمل نُ)ف ال ء ُ ينفِّ ُخ  ُُأؤف ُ)ينُأن حعُألاخ فة ُ)ف ال ُء زُ  ُوي يف ،ُ ح"عر ل

)ف الُ  نفطجُع ُتعيُذ ن ُ،ُو نفِّ ُحلخ  ُالايلفبيُحِّتنفة،و نفِّ ُحلخ  ُحِّعف ُوحلخ  ُحِّعف؛تُ.ُو ك حُيعملبُ  حِّييُ 

حِّع لُع  ؤفُ.ُا  ف ُأُو
ف
ح"عر لُُوحِّنلفمُءيُ)نفةُحِّملعل  ُء01،ُص مل8550ُ ل وح ،ُُحلخ  ُنق لُأسفسيلُنمُ 

ِّلخ  ُهي   لُأ بعلُؤ ف؛ُ  ا ُُء45،ُص مل8550ُ ل وح ،ُُويرىُاُ بش تُأه  ُاُأنُ  ف

ن فئيُ ُة ُيخ ئُحِّملل ي ُألننفُن فِّتهُ) لي ؛ُيملع ىُة  حطهُ.ُ ا_ُؤ  ُ 

حبياي  ِّ جيُ ُو  حُنظرح اِّ ع  لُح" ي  ُءيُه ُذحطهُ.ُ_ُؤ  ُ 

تعليم ُ ُويع ؛ُ وجُطريقلُتعليمُح"  سينُحِّق ُطضمُحِّملل ي ُءيُطري ُحلخ  ُ.ُ ا_ُؤ  ُ 

تعفة تُ ُويع ؛ُ وجُع  ُحِّمل ريحُ) فُينملظر ُح"  سُؤ ُحِّملل ي ُوة ُيخ  ُ  حُألاخي .ُُ ا_ُؤ  ُ 

يُاملفتُ ح" ملفمءُ"فُِّيفُؤ ُأ فُ  يلف)يلُُهياُتع لُوة ُطمُحعمل ف؛ُ)ي حغ جيفُح"مفوِّلُوحلخ  ُؤ ُةتلُصفهُُُُُُ

ُطمُ ُخفط ل ُنملفجُؤمفوِّل ُأل ثف ،ُ ُح"عل ؤل ُطرسيخ ُءي ُتييم ُأ ثف ُا ف ،ُ م
ف
ُحِّملعل ُوح"رمُأ نفة ُؤ ُح"ملعل ُخل ُج ف علج

حِّملعفؤلُؤعيفُ) ريقلُذايلُونفجحلُُ،ُويتقىُحِّنلفمُءيُط   تُسليللُؤ ُ خ فةف ُوحِّ شلُيمملفجُ قاُ وجُ

اح؛ةُصلتلُوط جيهُسليمُ.  ا

ؤع يف ُخفصلُ)ف"ف؛ةُُُُُُُ  نُ)نفةُوضعيلُتعلي يلُو   )ي حغ جيفُح"مفوِّلُوحلخ  ءُطمملفجُؤ ُح"  سُحسملمضفُ 

 ُ)فِّمللر لُوؤفُتشمل لُعليهُؤ ُؤيف ح ُوخب ح ُوأسفِّييُط كنهُؤ ُ ض فةُش  ةُؤ ُح"ملعلُوحلحي يلُ
ف
وأخرىُطملعل

أننفُنملم ثُع ُتعلي يلُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ لنمل ةبُعن ُنشفطُيعملب  ُبعضُُعلجُحِّ  سُح"رح؛ُتعلي هُ،ُو  ف

نشفطُحِّق حع ُحِّنم يلُ،ُوطم ي حُعن ُ؛ س ُؤعفنيُهروفُ  ينُنشفطفُؤعق حُوغفؤضفُوجف فُ،ُو ُ 
ف
ح"عل ينُوح"ملعل

ُحست حط ُعلج ُحِّقفئ ل ُحِّملعلي يل ُِّل ضعيل ُوِّنث   ُ ح" ملفمء ُاملفت ُصفهي ُيقت م ُا ف ء ُوحلخ  ُحلارف ُح"مفوِّل يليل

ُؤرف ُ ُأؤمل ا ُأ ثف ُ،ُ قف ُحِّ فهيُ  ُ أيتُؤثليف ُؤرف ُعليُسيف ةُ حئعلُؤف ُاُةف ُ فٌتُِّ فهتهُ   ُ )فِّشكلُحِّملفوي

ُ علجءُُ !ةف  ُنعمُ.ُ يليتهُصفهتهُضفهكفُ ُأؤفُلِّتُهيفُ؟ُ!علي ُ؟  يضح ُؤنملبثفُ وجُط ظي هُحلخفطئُلحرفُحلارف

ُ،ُحِّ تُي ي ُالاسملعالةُُ ذُحِّ  )قربيُ،ُوالُهفجلُلحرفُحلارف يغلُألانييُوألاصحُهيُظرفُح"كفنُ ُؤرف ُأؤفؤيُأُو

 ُ ُ ُِّطسُالاِّمل ف ُا ف ُ نف ُوؤعنىُهرفُحلارف ُؤرف ُبيُسيف ةُ حئعلُ، ُنق    ُ حِّتفةء ُط ظيبُهرفُحلارف و نُأ ؛نف

ُيك نُ )قربيُ،ُوؤعنىُالاِّمل ف ُلحرفُحلارف ءيُؤثلُة ِّنفُ ُأؤيكتُ)فِّقلمُ،ُُ فئمُ)لُؤعنف ُحِّظرفُح"كفنيُأؤفؤيُأُو

نصُحِّ ضعيلُذحتثفُ)فِّرغمُؤ ُة ر ُءيُُء902،ُص مل8599ُ  وح)ح،ُُأؤي ُحِّشرطيُ)فِّلصُ...ا وي ك ُحساث فُ 

حِّ  لُ، ِّغ يلُأخرىُبغيلُطرسيخيفُوطثتتثفُُكفلح ياُؤثالُع ُصيغُحِّملعايُ،ُحلحف ُأُو ظ ح ُر ا فُي ك ُُحسمل كفُ 

ثُؤثالُع ُن اُحِّنصُ،ُوذِّ ُسعيفُؤنهُ وجُ ِّل   سُحلخروجُؤ ُنشفطُحِّق حع ُحِّلغ يلُ وجُنشفطُ خرُ يملم ف

مُة ُطت ُ ست حطيليملينُ  فُ ُ ست حطيليلُ
ف
مُُ"عف فُسف)قلُطمُفُطنفوِّيفُ،ُويث حُيك نُح"عل

ف
َمقل ُؤ ُحاايفتُح"ملعل حِّملَّ

ا فُيعملق ُ-مىُ)فِّك فةةُح"يملعرضلُ ُوهيُا فةةُالُتع لُعلجُخل ُوضعيف ُح"مفوِّلُوحلخ  ُ،ُو ست حطيليلُؤفُيي

ؤ ُُ-حِّتعض أنش لُؤف؛ةُبعينثفُ ميي،ُو ن فُة ُطملع ىُ وجُأنش لُؤ ح؛ُأخرىُ،ُ تفإلؤكفنُؤثالُح"روُ  ض  ُ طفُ 

حِّ يزيفة حِّريفضيف ُأُو حِّملف يخُأُو هقىُُأنش لُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ وجُأنش لُؤف؛ةُحِّ لي لُأُو حِّعل  ُحِّ تيعيلُأُو أُو

ألانش لُذح ُحِّ فبمُحِّت  يه ُُ   سُ ألاع ح؛ءُؤثالُيي حُ) ج ؛ُؤيف ح ُؤ ؛يلُ وجُنشفطُعلمُحلحيفتُ،ُو؛ سُ

ؤفُيي حُِّل   سُؤ ُ)نفةُ حِّملف يخيُ..ُ.و ُ  طمليلُحِّنصُألا؛بيُي ملحُؤيف حُي ؛تُ وجُنشفطُطمليلُحِّنصُحِّ لي يُأُو
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ُحِّق ُ كلتُح"ن لقف ُوضعيف ُتعلي يلُنش لُنفبع ُوهيُحِّنظرةُذحتثف ُحِّعل  ء ُوه ة لُؤ ُنظرةُؤ ه ةُِّلعل  ُ 

الابيمل  ِّ جيلُعن ُعل فئنفُحِّق ؤفةُ  ) ع حُاملتفُوؤ ن ف ُالُطزح ُؤماُ عافتُحِّغر يينُُوهيُحِّنظرةُذحتثفُحِّق ُ

انمل نىُأنُيمل ثليفُح"  سُأ نفةُ)نفةُوضعيفطهُحِّملعلي يل.ُ

 :  د/ بيداغوجيا إلادماج

حِّملك لُ)فِّييف ُوط فعلُُُُُُُ عنىُ)هُحِّليفنيف ُحِّن يلُ ُ 
ل
حِّنصُاُن اُِّ علُط حصليُيعمل  ُعلجُحِّلغلُ،ُوأ مُؤفُت

ُحِّ  لُحِّق ُيملللجُيثفُحِّنصُهيُحِّت ح)اُوحِّمل فس ُوالانساف ُ،ُو ذحُكفنُالاتيف ُ رطفُ حِّنصُ)نفةُعلجُأنف عنفصُر

ا
ف
حِّل نُحنسافؤفُأسفسيفُءيُحِّنصُ،ُ ي حُيعن ُأنُحِّعنفصُر  

ُالاتيف ُينش ُ؛حخلُحِّنصُ يك ف نُؤراتفطهُ،ُألنف يفنيلُطك ف

ُالانساف ُِّطسُءيُ؛حخلُ ؛ ُطتيعلُحِّ يمُِّ ىُح"مللقي. نف نُحنسافؤفُط حوِّيفُطم ف ؛الِّيفُوطرايبيفُ،ُأؤفُخف جهُ يك ف

وة ُ ص ُصفهيُُُء99،ُص مل8592ُ ؤفنيق ُوُ)  ت،ُُحِّنصُوِّكنهُيقرأُعب  ُ،ُ ي ُييمللز ُوج ؛ُنشفطُةف ئ.ا

ُع ُ ُكف  ف ُِّكلُؤ ي   ُوالاص الهيل ُحِّلغ يل ُحِّ الِّل ُعن  ُؤمل ة ف ح" ملفمُ  ي ُح" ي ؤينُ الاتيف ُوالانساف ء

ُح" ِّبُءيُ ُ)ه ُةف  ُحِّ ت ُحِّنظرت ُوِّن جزُحلاي  ،ُ ُ ُون ع ُأ؛حة ُِّكل ُوؤ ضحل ُ ف هل ُأؤثلل ُؤ  ؛ح ُوأن حعه أ؛وحطه

ااُحِّملفويُ ُح"خ 

ا

ا
ا
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مُ)ن فذجُن يلُؤثبمللُض  ُحِّكمليُح"  سيلُُُُ بُو  ُءيُحلخروجُ)نفُؤ ُ؛حئرةُحلافنيُحِّنظرتُح"ش ف
ف
ُح" ِّ وِّ ُأنف

حةت حمُأوُ)نفةُوضعيف ُتعلي يلُوأخرىُ ؛ؤفجيلُِّكفنُ حِّاشف كيءُعبُ   وجُ؛حئرةُأوسمُتيعجُ وجُتعزيُز كرةُ حِّمل كيُ 

ع يمُأ ف؛ُ)هُح"علمُون مُ وخيُ  حِّمل   ُحِّ تُأتىُ)ن مُاتيُ  ؤ ُج  ُر مُعلجُه ُس حةُوِّقرفتُاملف)هُأا ُ 
ف
)هُح"ملعل

)نطتُعليهُح"نفهجُحِّت ) يلُ،ُونم ُالُنزعمُأوُن عيُ) نُكلُؤضفؤينُحِّكملفتُِّطيتُةفئ لُو  ُؤن ايلُحِّمل  يسُ

ُ  ُؤيلُحِّكفطيُنم ُح"م  ُ ؤم  ُالاتيف ُوالانساف ُء ُ"ينف ُعلجُألاةلُءيُ  ح ُوِّك ُؤف  ُج حنيُ)فِّك فةح ُ،

علُ)ن فذجُط تيقيلُؤ ُ؛ونُحِّع لُعلجُ يلف؛ُطرحئ ُوطقنيف ُتعلي يلُا يللُ)لعلُح"ملعلمُةف؛ حُعلجُ نظريلُؤش ف

حِّ ه ةُحِّملعلي يلُؤ فُيض  ُ ؛ فُح"م  ُأُو يم ف )نفةُح"عر لُ)ن يهُعبُ  ) حعُن  صُاملف)يلُأُو   يلُو  ُؤعفييُ 

مُؤ ف سلُنشفطُحِّملق يمُوحِّملقييمُوذِّ 
ف
"الهظلُؤ ىُطمق ُحِّك فةةُح"يتث  لُؤ ُع ؤيفُ.ُوءيُط   تُأنُُِّل عل

وج ؛ ُض  ُؤضفؤينُح"قر ُؤ ُا فةةُؤيتث  لُطمل ثلُءيُ ُط كينُحِّملل ي ُ ؤم  ُالاتيف ُوالانساف ُييمل  ُج  ُر

فُؤ ُ ) حعُن  صُاملف)يلُوأخرىُ   يلُطايمُ)فالتيف ُوالانساف ُ،ُوِّطسُ"لر؛ُحلحكمُعلجُن  صُبعينثفُ)  ث

ان  صُؤايقلُوؤنسا لُ.

 هـ/ تقنيات التعامل مع النصوص ألادبية : 

ُوحِّمل يي ُغي ُح" رطُُُُُ ُحِّ يم ُض فن ُؤ ُ   ثف ُ جرحةح ُحِّق  ُِّع ي  ُيخضم ُحِّن  صُألا؛)يل ُؤم ُحِّملعفؤل  ن

يلُ،ُوهيُِّ الال ُحِّن  صُ،ُو فِّملفويُ)نفةُح"عر لُبشكلُسليمُ) فُينسامُؤمُحست حطيليف ُوحضعيُح"نفهجُحِّت ) ا

تيعجُ وجُطلتيلُؤمل لتف ُوحهمليفجف ُحِّ  ف ُح"يتث  لُ) فُيلعليفُ فعللُوؤمل فعللُُ-ا فُست ُوأ رنفُُ-حست حطيلف 

ُؤ ُطتيعلُ ُطقنيف ُو ِّيف ُتيمل  ُج  رُوج ؛ ف ُيمل ليُ يلف؛ ُو  ُؤف ،ُ ُحِّثقفءيُوالاجمل فعي ض  ُ طف ُؤمي يف

ُذحطهُ،ُوهيُطتيعلُِّغ يلُذح  وظي لُط  ي يلُط حصليلُتيعجُ وجُطمقي ُحِّع ي ُؤ ُألا  حفُُووظي لُحِّنصُءيُه ف

وحِّملعليلُوح"قف نلُوحِّنق ُوحلحكمُ...ُوِّل ص  ُ وجُ   ُحِّغفيف ُالُ) ُؤ ُطقنيف ُوأ؛وح ُ ُأ)رل فُحِّ يمُوحِّمل ييُ  ِّعلف

ُ،ُوؤ ُ)ينُ   ُحِّملقنيف ُطقنيلُحِّمللخيص ُأتُاح ُ مء
ف
ِّملعتي ُع ُألا كفُ  جرحئيلُتييمُءيُع ليلُ)نفةُح"عر لُ حِّملعل

ألاسفسيلُِّل  ض عُءيُكل ف ُةليللُ؛ونُ خال ُ)ف"ض  نُ،ُأوُ يثف ُءيُحِّ يغلُ.ُوطمل فو ُنيتلُط  ُح"لخصُ وجُ

زحُؤ جزحُالُتيمل يمُأنُطخمل ر ُاثي حُ،ُوة ُ
ف
ح" ض عُألاصليُو قفُ" ىُطكثيبُ  حُح" ض عُ،ُ ق ُيك نُألاصلُؤرا

ؤيمل يضفُ)فألا ؤثللُوحِّشرومُي ك ُطلخي هُءيُس   ُةليللُُوِّلمللخيصُأ  يلُاب ىُءيُتعلي يلُيك نُهف الُ)فِّملكرحُ 

ا ُُُء909،ُص مل8559ُ حِّشن ي،ُحِّن  صُ ذُيع لُعلجُ

لُِّل  ض عُُو ل  ةُُأوال ح"ي ف وطرويضُؤلكملهُحِّ  نيلُعلجُحِّملقفطُحِّعنفصُر  ُتع ي ُحِّقف ئُعلجُالاسايعفتُوحِّت ايُز

حِّرئطيلُِّالسمل ف؛ةُؤنثف.ُُُ األا كفُ 

ُحِّمللخيصُُثانيا ُأنف ُا ف ُوحسملكشففُألاسل تُحلخفصُح"مل يزُ، ُح" ف يم ُوصيفغل ُحِّكملف)ل ُحِّمللخيصُط  ييُعلج  

"ق  طهُالاسايعف)يلُُوطن يلُلخب حطهُحِّكملف)يلُ.حست جفعُؤنظمُِّل عل ا اؤف ُحِّق ُحختز ثفُحِّقف ئُ،ُوحخملتفُ 

ح"خملل لُ،ُُثالثا: لُءيُؤلفال ُحِّملمريُر حِّ فةل،ُووسيللُع ليلُؤي ف حِّ ةتُوح؛خفُ  حِّمللخيصُضرو ةُهيفطيلُالساث فُ 

ُح" ض عُ،ُأوُحِّملمريُر ) حعيُُس حةُءيُحِّكملف)لُحِّرس يلُحِّق ُطقملض  ُأةص ىُة  ةُعلجُالاةملضفتُوحِّ ص  ُ وج ِّيف

.ا احِّ تُييمللز ُة  حُؤ ُحِّع  ُوحِّت ايُز

ُصفهيُ املفتُح" ملفمءُطقنيلُحِّمللخيصُؤي لُوضرو يلُءيُع ليلُحِّملعفؤلُؤمُحِّن  صُألا؛)يلُ ُأل ثفُُُُ وة ُع ف

ُتعي ُ ا ُ)رر ُحِّمللخيصُوذِّ  ُع ليل ُتييل ُخ  ح ُ جرحئيل ُِّلنصُؤقت هف ُحِّصحيح ُحِّ يم ُحِّكل ف ُتعكسُؤ ى ين

ُطملضحُأ كف ُحِّنصُويييلُطم ي  فُ ُءيُحِّنصُ،ُو ك ح ُبشكلُع  ؛تُؤايليلُهييُو و؛ ف ح" ملفهيلُواملف)تثف
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) ؛وح ُوعتف ح ُحِّر اُ،ُو  ُؤفُيييلُع ليلُحنلفُل وحسملخرحجيفُ،ُبع  فُنق  ُ)ر اُح"عفنيُحلازئيلُِّي  ُألا كفُ 

طت يالُعلجُأنُيك نُحامُح"لخصُ)ينُ لاُحِّنصُألاصليُأُوحِّمللخيصُؤمُحِّمل رفُءيُألاسفِّييُتع يالُوط  يتفُوا

ُ   ُحِّ ريقلُبيي لُوع ليلُ،ُ الُأ ثفُطمملفجُ وجُ رمُو يضفمُُء42-40،ُحِّ  مف 8599ُ  وح)ح،ُُن  ه.ا وؤمُأنف

اكفِّملفويُ ُُُ

ا  فُهيُُؤرةُأخرىُخ  ح ُحِّمللخيصُ؟

حِّرئطيلُُُُُِّ حُينتغيُعلجُ ُحِّقرحةةُالااأوال سملكشف يلُِّل  ض عُألاصليُ ُنعن ُيثفُحِّقرحةةُحِّق ُتع لُعلجُطتينُألا كفُ 

لُبعالؤف ُ.ُ احِّقف ئُتعليمُح" حضمُح"ي ف

ُةرأُوتسايلُح"ضفؤينُألاسفسيلُعلجُ كلُنقفطُءيُثانيا ُيق  ُحِّكفطيُ) رحجعلُ"ف ُو يثف ُحِّقرحةةُالاسايضفهيلُ   

او ةلُجفنبيلُ.ُ

علجُحِّقف ئُصيفغلُ   ُحِّنقفطُءيُ كلُ قرح ُ) سل  هُحلخفصُؤمف ظفُعلجُحِّايليلُح"ن قيُِّيفُءيُألاصلُُالثا:ث

ا،ُو  ُط  يمُذ ن ُأوويُيق  ُ)إع ح؛ُص  طهُةتلُحِّشروعُءيُحِّكملف)لُ.ُ

حِّنصُألاصليُال) ُؤ ُ ا ُُء902،ُص مل8599ُ  وح)ح،ُوهقىُيك نُحِّمللخيصُؤكث فُوؤعب حُع ُج  ُر

لهُؤفُالُيممل لُؤ ُُأوال : ح"عنىُ،ُأوُيم ف  ُ حِّتع ُع ُحِّملعليلُوحِّملمريبُءيُح"ف؛ةُح"لخ لُ) فُيش ف ُألاصلُ،ُأوُيغيف

احسملنملفجف ُوط ويال .

و قفُ"رحطيُ الثُ ُألا مُ،ُ ف"يمُُثانيا : )ينُحِّرئطس  ُوحِّثفن تُ ُهياُينتغيُأنُيك نُوضمُألا كفُ  حِّق  ةُعلجُحِّمل ييُز

ا،ُ فألةلُأ  يل.

ُبعضيفُُثالثا : ؛ةُ ُوالُيعن ُ  حُه فُج يمُألاؤثللُُألنف صُؤ ُالاسمل رح؛ح ُوحِّي حؤشُوألاؤثللُح"ملع ف
ل
ل
َ
خ يليُحِّملَّ

اثفُ،ُوا ِّ ُحِّي حؤشُي ك ُحخمل ف  فُو ؛ؤفجيفُءيُحِّنصُح"لخصُ.ُالُي ك ُ يمُحِّنصُؤ ُ؛و 

الُيعن ُحِّمللخيصُطلف لُ  ف ةُ وجُح"رحجمُوألاص  ُحِّق ُحسملعفنُيثفُحِّنصُألاصليُوأ تتثفُءيُؤتنُحِّنصُ،ُُرابعا :

اوِّك ُذِّ ُءيُه و؛ُحِّضرو ةُحِّق  ى.ُاُ

ُحِّملقنيلُءيُ   ُح"رهللُُُُ ُويملمُتعليمُ    ُطقنيلُحِّكشبُع ُأن فطُحِّن  صُألا؛)يلُ، ُحِّملقنيلُحِّثفنيلُ ه  أؤف

ُحلحكفيلُ،ُ ُح"يرهيلُ ُحِّق لُ، ُ حِّروحيلُ، ُوتعقي ح ُوع قف ُِّلملعفؤلُؤمُأجنفسُأ؛)يلُأا  ُطرايتف ُط يي ح حِّع ريلُا

ُءا ُحُح"قفؤل ُ ولح ة ُص مل ُسعي تُ؛ حجي، ُ ع ح؛ ُحِّ طنيل ُأن فطُوطبيفنُُء90ِّت )يل ُا رم ُأ فضُح" ِّبُءي وة 

ح"  رح ُحلخفصلُ)كلُن اُ ُحِّ ص يُ،ُحِّمل يي تُ،ُحِّير؛تُ،ُحلح ح تُ،ُألاؤرتُحلحافجيُ،ُ ختف تُءُ،ُؤقت هفُ

ُ  ُ ُإلالغاء ومحاصرة النمطحِّع ي ُؤ ُ جرحةح ُحِّع ليلُا ريقل ُ ةرحةةُحِّنصُو ِّغفةُألان فطُحِّق ُُ)مياُيملمُ

ُييمل عيُ ُو  ُؤف ُن اُأوُن  ينُأوُ الثُ، ُءي ُِّيتقىُح"لف ُؤم   ح ُحِّنصُ، طك نُبعي ةُع ُحِّن اُحِّيفئ ُءي

تحديد معالم ثالث : أ_ حِّملمق ُع ُطري ُح"  رح ُحِّلغ يلُحِّغفِّتلُعلجُحِّنصُ،ُأؤفُحِّ ريقلُحِّثفنيلُ يقت مُح" ِّبُ

ُحِّي فُ يُ ُالنمط -دف جاله -نقطة الانطالق ب ُأؤف ،ُويق  ُ)نق لُالان ال ُؤنفستلُأوُ؛وح مُاملف)لُحِّنصُ

ُألاؤثللُ ُع ي  ُأو ؛ ُوة  ُن اُحِّنصُ ُحِّملعرفُعلج ُح"رو ُ وج ُع ليل ُيييل ُو  ُؤف ُ ل
ف
ُ) ة ُحِّكملف)ل ُغفيف  طم ي 

ُؤ ُظف رةُط حخلُألاا ن فطُوتشف)هُح"  رح ُ،ُح" ضحلُوحِّشف هلُِّي  ُحِّ ريقلُؤعملب حُ يف فُطريقلُنفجحلُءيُحلح ف

اُُء12-22،ُحِّ  مف 8599ُ  وح)ح،ُُؤقت هفُءيُ خُر  حُح"م  ُن فذجُِّلمل  ييُحِّشفؤل.ا

ا ُخاتمة 

ُأنُ  حُِّمُي نعنفُؤ ُتسايلُبعضُُُُ
ف
)فِّرغمُؤ ُوجف لُوةي لُح"عف فُحِّعل يلُحِّق ُطض نثفُاملفتُاُح" ملفماُ،ُ ال

ُوؤ ُ ،ُ ف ُيمملفجُؤنف ُ ُؤفيزح  ه
ف
ُ) ن ُوحِّ تُنعملق  ُح"شروعُ، ُطتعتُ  ح ُحِّق  ُوح"عر يل ح"الهظف ُوحِّي  ح ُح"ن ايل
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خالد وهاب  ،د  

علجُوجهُحلخ  صُ وجُوة ف ُؤمل نيلُإل رحئهُوط سيمُ؛حئرةُح ملغفِّهُح"يمل ينُ) لف ُتعلي يلُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ

غلُحِّعر يلُ،ُوِّن جُز   ُحِّي  ح ُ
ف
يثفُحِّل ) فُيض  ُنقلُطلر لُح"عر لُبشكلُيمل حة ُؤمُحِّظر يلُحِّزؤنيلُحِّق ُط ُر

اح"ن ايلُوح"عر يلُحِّق ُوةمُ يثفُ  حُح"شروعُءيُحِّنقفطُحِّملفِّيلُ ُ

لُ_ُطمُ)نفةُح"شروعُعلجُ وحعيلُؤ فُعزف غيُ  ؤفُسعجُح" ِّبُ وجُ غ فِّهُ) ريقلُوحعيلُ،ُأُو ؤن ايلُعل يلُ)ني يلُ،ُو ُ 

ا)روُل كرةُحِّمللر لُ)فعملتف  فُطرحا فُِّل عف فُ قاُ.ُ

_ُطرحئ ُوطقنيف ُحِّمل  يسُِّطيتُطرحئ ُج ي ةُوؤتملكرةُا فُأ فُ  وجُذِّ ُح" ِّبُ ُك  ثفُتيان ُءيُج  ر فُ وجُ

حِّتن  ي تُحِّ تُ)نطتُعليهُح"نفهجُحِّت ) يلُ،ُو وجُبعضُطقنيف ُوأسفِّييُحِّملن يلُحِّبشريل.ُؤنلزح ُحِّ كُر

غمُؤ ُ ملمهُِّي حُُ_ غلُحِّعر يلُو ؛حيثف،ُو فِّرف
ف
ؤلف ُتعلي يلُحِّل ُؤلف ُح ملغفِّهُ ُ  ؤ ِّبُاملفتُاح" ملفماُ وجُأنف يشيُ 

تُءيُه و؛ُؤفُط  ر ُحِّكمليُح"  ا
ف
ُأنُع ليلُحِّتماُ يهُظل

ف
سيلُوحِّ  فئ ُحِّملعلي يلُوحِّت ) يلُؤ ُؤعل ؤف ُح"يفُ  ُ ال

ُ ُح" ِّب ُحسملعفنل ُؤ  ُحِّرغم ُوعلج ُحِّعل يلُ-، ُِّتعضُح"عف ف ُوطمليله ُو رهه ُبي ه ُ-أ نفة )تعضُحِّملقنيف ُُ

ُأنُ
ف
وحِّ رحئ ُوح"عل ؤف ُحِّق ُط  ر فُامليُؤملخ  لُءيُتعلي يلُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُ،ُوءيُحِّملن يلُحِّبشريلُ ُ ال

ع  ُحسملعفنملهُأ نفةُحِّمل  ي ُحِّعلم ُ   ُح"عف ُر ُ)فِّنيتلُ ِّيهُطرحا فُِّلمللر لُ قاُُو  ف فُ  حُؤفُي يف شكلف
ل
تُت

ف
 فُظل

ا) رحجمُؤملخ ف لُءيُ  ي ُح"لفِّين.ُ

  . قائمة املراجع:

حِّملعليمُحِّثفن تُحِّعف ُوحِّملكن ِّ جيُ ُحِّلغلُحِّعر يلُو ؛حيثفُؤنثفجُحِّينلُحِّثفِّثلُؤ ُء.8552ُحِّلانلُحِّ طنيلُِّل نفهج.ُ ؤف سُ

احلازحئر ُح" ت عف ُحِّملعلي يلُوحِّ  فئ ُحِّت ) يل.ُ عتلُ ؛حتُو لي لُوِّغف ُأجنبيلُء.

 )ي و ،ُِّتنفنُ ُؤنش  ح ُع ي ح .ُحِّتني يل.ء.9120ُجفنُ)يفجيه.ُ 

طرج لُؤنىُ)  ت.ُ  ؤلللُؤعفِّمُؤلللُن بُسن يلُتعنىُ)ت ج لُطل ظ.ُء.ُحِّقرحةةُ) ص يف8592ُ؛وؤني ُؤفنيق ،ُُو

حِّعفِّم  ا.59،ُُؤيملل ح ُحِّ كُر

اء.8591سعي ُ)نكرح؛.ُ 

 : https://youtu.be/O_tjIAQEnkQطمُالاست ؛ح؛ُؤ ُُؤمفضرح ُه  ُحِّيي يفةُوحِّمل ويلُ.ء.8585ُؤفتُ,50ُُسعي ُ)نكرح؛.ُ 

https://youtu.be O_tjIAQEnkQُا

 حِّعرح ُ،ُحِّعرح  ُعفِّمُحِّكمليُحلح ياُ.ُؤفو حةُحِّنصُ؛ حسف ُءيُحِّنق ُح"عرءيُح"عفصر.ء.8552ُ ع ُهللاُؤم  ُسفِّم.ُ 

ء.ُط  يسُحِّلغلُحِّعر يلُءيُح" سيف ُحِّملعلي يلُ)مل ظيبُأسفِّييُحِّملن يلُحِّبشريل.8599ُأ ريلُ,91ُُ  ييلُخل ت.ُ 

حِّلغلُحِّعر يلُآلاِّيف ُوحِّملم يف  ا.424،ُُ ل؛ فُ 

حِّثقفءيُحِّعربي.0  ص حُ طُح"رأةُوحِّلغلء.8552ُعت ُهللاُحِّغ حؤي.ُ  حِّتيضفة،ُح"غرتُ ُح"راُز اء.ُحِّ حُ 

طحِّنق ُحِّثقفءيُةرحةةُءيُألانيف ُحِّثقف يلُحِّعر يلُء.8550ُعت ُهللاُحِّغ حؤي.ُ  حِّتيضفة،ُح"غرتُ ُح"راُز0  ص حُ  ء.ُحِّ حُ 

احِّثقفءيُحِّعربي.

حِّتيضفةُ،ُح"غرتُ ُح"راُز0 طُحِّنق ُحِّثقفءيُةرحةةُءيُألانيف ُحِّثقف يلُحِّعر يل.ء.8550ُ.ُ عت ُهللاُحِّغ حؤي ،ُح"مر ءُحِّ حُ 

احِّثقفءيُحِّعربيُ.

حلازحئر،ُحلازحئُر ُ؛ي حنُُ؛ حسلُسي يفئيلُط كيكيلُِّق ي ةُأي ُِّيالتُ؟ُ"م  ُحِّعي .ء.9118ُعت ُح"فِّ ُؤرطفض.ُ 

اح" ت عف ُحلافؤعيل.

مُوتعليمُحِّلغلُحِّعر يلُ)نلفم.ء.8599ُعت ُحِّ  فتُ وح)ح.ُ 
ف
.ُح" ملفمُِّملعل احلازحئُر ُ؛حُ جي ليُِّلنشُر
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 التجربة  ومسارات بناء المعرفة في كتاب " المفتاح لتعلم وتعليم اللغة العربية بنجاح"

حِّعربيُ.ُنظريف ُح"نفهجُحِّت ) يلُ.عليُأه  ُؤ ك  .ُ حِّ كُر ا؛حُ 

ل وح .ُ  احلازحئر،ُحلازحئُر ُ؛حُ   ؤل.ُ؛ِّيلُح"  لحُحِّت ) تُحِّ ظي ي.ء.8550ُلخضُر

حِّعربيُض ح) هُوأن فطه.ء.8559ُؤم  ُصفلحُحِّشن ي.ُ  وحِّمل ليمُ.ُ  ُحِّملمريُر احِّيع ؛يل،ُ ُألان ِّسُِّلنشُر

حِّلغلُحِّعر يلُآلاِّيف ُء.ُؤقت هف ُِّلنث ضُ)فِّلغلُحِّعر يلُ؛حخلُحلازحئر.8599ُأ ريلُ,91ُُؤم  ُع ينف .ُ   ل؛ فُ 

ا.وحِّملم يف ُ

ِّعر يلُو ؛حيثفُحِّينلُحِّثفِّثلُؤ ُحِّملعليمُحِّثفن ت ج يمُ؛ِّيلُألاسملفذُحِّلغلُحولح ةُحِّت )يلُحِّ طنيلُ ع ح؛ُسعي تُ؛ حجي.ُ

 حلازحئر،ُحلازحئُر ُح" ت عف ُحِّملعلي يلُوحِّ  فئ ُحِّت ) يلُولح ةُحِّت )يلُحِّ طنيل.ُحِّشعيء.

 
 :مالحق

 

 

   : هو ذلك التفاعل الحاصل بين المعلم والمتعلّم وموضوع التّعلم ووسائله وظروفه  والموقف : موقف تعلمي تعليمي

التّعلمي أو التّعلم ذاته هو عملية اكساب الوسائل المساعدة على اشباع الحاجات والدوافع وتحقيق أهداف معيّنة ، وغالبا 

لمصطلح التربوي الوظيفي ، دار هومة الجزائر لخضر زروق ، دليل ا) ما يأخذ الموقف التّعلمي صورة حل المشكالت 

 .( 18،ص3002،
   مصطلح نقدي شائع االستعمال في المناهج النقدية النصانية النسقية ، وهي تلك المناهج  التي تُعنى بدراسة : شعرية

الصوتي ، ) الجوانب الداخلية اللغوية دون النظر إلى السياقات الخارجية معتبرة النص األدبي يتكون من أربع مستويات 

ناهج في مراحلها الجنينية إلى اعتبار األدب علم شأنه في ذلك شأن ، وقد سعت هذه الم( المعجمي ، التركيبي ، الداللي 

بقية العلوم ، داعية إلى ضرورة تخليص األدب من العلوم التي بسطت نفوذها وسطوتها علية مثل علم النفس 

في العربي المركز الثقالبنان ،  ، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في األصول والمنهج،  8991، اظم حسنن..)واألجتماع 

 (.بيروت،دط
   : يعّرفها ديكرو : التداوليةDucrot   تأثير المقام على المعنى ، فالتداولية تُعنى بدراسة معنى الملفوظ : " بأنها

جوان  ،سي كبير أحمد التيجاني .) المربوط بالمقام الذي قيل فيه ، وال تُعنى بدراسة التركيب اللساني الذي استعمل فيه

الجزائر ، مجلة مقاليد ، مجلة علمية  التداولية بين المصطلح وفلسفة المفهوم ، مقاربة تداولية للمثل الشعبي ، ، 3088

 .(00، ، ص 08عدد محكمة جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
   : هذه  تعّد من منظور بيداغوجي مقاربة تُعنى بدارسة بنية النص ونظامه ، حيث يتوّجه االهتمام في: مقاربة نصية

 إطارالمقاربة إلى النص بدل الجملة ، وذلك بعد مالحظة نقائص وعيوب على المستوى الشفهي والكتابي للمتعلّم في 

التعامل التقليدي مع النص ، أين كان االهتمام منصبا على الجملة ، وكان البعد النصي مهمال ، وقد نتج عن ذلك أن 

منسجم سواء على  –نسبيا –نص طويل  إنتاجأنّه في المقابل ال يستطيع المتعلّم صار بإمكانه تكوين جمل سليمة غير 

عالم الكتب  الجزائر ، تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق ، ، 3009،برير إبشير .) المستوى الشفهي أم الكتابي 

 .( 89، ص  ، 8الحديث ، ط
   : إن التخطيط للتعليم حسب( روبرت جانييهRobert Gagne " ) ينبغي أن يهتم بتحديد وترتيب المتطلبات القبلية

تلك التي تلزم لتعلّم المادة الدراسية ككل وهو ما يستدعي  وأيضاالالزمة لتعلّم كل موضوع داخل المادة الدراسية ، 

كل بأكثرها تركيبا في قّمة الهرم وتنتهي في قاعدة الهرم  بأبسطها ويتضمن  تبدأترتيبا هرميا يتألف من مستويات 

 ."مستوى مهاما لها نفس الدرجة من التركيب ، وتعتبر مهام كل مستوى مكتسبات قبلية لتعلّم المستوى األكثر تركيبا 
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دار النشر  مصر ، سيكولوجية التعلّم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي ،،  3001، مصطفى الزيات فتحي)

 .(202، ، ص3للجامعات ، القاهرة ،ط
  : تم االستعانة  في رسم المخطط بالمفاهيم النظرية الواردة في كتاب المفتاح ، ص 838-90.


