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من اإلجراءات التربوية " المقاربة النصية"تعد •
التي تقوم عليها البيداغوجيات المعاصرة، تتأسس 

باعتباره المنطلق في تدريس " النص"على 
وقد تحّولت مهمة . مختلف األنشطة التعليمية

التعليم في رحابها، من متعلم متلق ومستهلك 
. للمعرفة إلى مهمة تكوين متعلم متفاعل معها
وبالتالي انتقلنا من التعليم إلى التعلم المنتج 

.  للمعرفة



من فالمقاربة النصية رافد قوي يراهن عليها المعلم •

:أجل 

 كفاءاتهإلى تنشيط قدرات المتعلم وتنمية الوصول

 الفرصة في استثارة قدراته، وتنمية كفاءاته تعطيه

.عن طريق تفعيل مكتسباته



ونظراً ألهمية هذه المقاربة في تعليمية اللغة،    •

وبالخصوص ضمن برنامج مناهج الجيل الثاني التي 

.الجزائريةاعتمدتها المدرسة 



•    

:وبهذا      •

•

•

•









-







:ماهية المقاربة النصية-
تعتبر المقاربة النصية من أهم اإلجراءات التربوية 

المعتمدة في النظام التعليمي، حيث تنطلق  النشاطات 
المقررة في تدريس اللغة العربية من النص، بحيث 
يصبح المحور الرئيس الذي تدور في فلكه العملية 

التعليمية التعلمية، خدمة للكفاءات المقصودة؛ ومنها على 
كما قد تسهم . الخصوص ملكة التعبير الكتابي والشفهي

المقاربة النصية في تيسير تعليمية القواعد والبالغة 
.والقراءة ومختلف األنشطة التعليمية

 

 

 



 

القاعدة "أّما معناها في المجال التّعليمي، فإنّها تعني *
النّظرية التي تتكّون من مجموعة من المبادئ، التي يقوم 

عليها إعداد برنامج دراسي، وكذا اختيار استراتيجيات 
فالمصطلح إذن يستعمل للّداللة على ." التعليم والتقويم

.التّعليميّةالتّقارب الحاصل بين مكّونات العمليّة 

 
 
 

 

 

 

وسائل تعليمية

• وسائط 
تعليمية
• الخ

طرائق

• مقاربات
• الخ

معلم

• متعلم
• الخ





   

وبهذا سعت المنظومة التربوية وفق مناهج الجيل الثاني إلى      
انتقاء نصوص تعليمية تعلمية تجمع بين معارف عديدة؛ لغوية 

وتربوية ونفسية واجتماعية لتصير في األخير عبارة عن 
خطابات مكتوبة، وردت في سياق تواصلي عادي بالنسبة 

كتابي في : وهذا ما سنحاول تبيينه من خالل . لمتعلم واع بذلك
 "اللغة العربية ،السنة األولى متوسط
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:المقاربة النصية في ظل المقاربة بالكفاءات-        
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المقاربة 
بالكفاءات

كفاءة قدرة 
مهارة

المقاربة النصية

:أهدافها ما يليكان من أهم 
إفساح المجال أمام ما لدى -

المتعلّم من طاقات كامنة وقدرات، 
 .لتظهر وتتفتّح، وتعبّر عن ذاتها

تسعى إلى توظيف معارف المتعلّم 
ومهاراته وموارده في حّل ما 
يعترضه من مشكالت، وهي 

تهدف من خالل ذلك إلى ربط 
.المتعلّم بالحياة

ي مجمل التصورات يه  فه
اجه  سرتاتيجيات اليت تُعمتد يف بناء م

ات  ر املنظومة الرتبوية جلعل ا
اهتا يف  التعلميية ذات فعالية تظهر نتا

ىل . سلوك املتعلمني ولهذا  ركزت 
ه  ث تتو ة النص ونظامه ح دراسة ب

لك،  العناية ٕاىل مستوى النص 
؛ س ٕاىل دراسة امجل ول

النص 



النص

مدونة كالمية

تواصلي 
تفاعلي

منغلق

توالدي 



•

•

•

•

•



 تعلميّاإّن النص بوصفه منطلقا 
يتمحور حوله بناء كّل التعليمات  على اختالف جوانبها ، فإنّه 

:يُدرس من مستويات متباينة بغية تحقيق الوظيفة التعليمية تتضمن

مستويات 
المقاربة 
النصية

لمستوى ا
البنائي

  االمستوى
الذاللي

 المستوى
البالغي

المستوى ا
اللغوي



:المقاربة النصية في كتاب السنة األولى متوسط-•

ف يمثل هذا كتاب السنة األولى متوسط وسيلة تعليمية تعلمية يتضمن معار•

فهو أداة بيداغوجية "وقيم ومهارات مستمدة أغلبها من الواقع المعاش؛ 

تترجم أهداف المنهاج من خالل مضامين ومحتويات وأنشطة ووضعيات 

، وعلى هذا األساس يعتبر الكتاب الوسيط بين األستاذ "تقدم للمتعلم  إدماجية

.والمتعلم والكاشف عن المادة العلمية

وقد وردت نصوص المبرمجة في كتاب السنة األولى متوسط وفق المقاربة •

يتبنى : "النصية، ويظهر جليا من خالل العبارة  المثبتة  في تقديم الكتاب

في تناول ماّدة "نهجا "والمقاربة النصية " هدفا"الكتاب المقاربة بالكفاءات 

اللغة العربية تفكيرا وتعبيرا ونحوا وصرفا وإمالء وأسلوبا وفنّا

•-



:من بينها  وقد اشتمل الكتاب على ثمانية مقاطع تعلميّة ا•

الحياة العائلية وحّب الوطن وعظماء االنسانية واألخالق والمجتمع ، •

:وينجز المقطع الواحد في مّدة شهر، ويضم ميادين محّددة هي•

.وهي سند للظاهرة اللغوية: القراءة  المشروحة-1  :ميدان فهم المنطوق، ثم ميدان فهم المكتوب، ويضم•

المشاريع وأنشطة . ويُقرأ لتستنبط منه كل الظواهر البالغية، وبعض األساليب الفنية: دراسة النص األدبي-2•

:إدماج  وكل هذا مبني على كفاءتين اثنتين وهما كاآلتي، ونشاط 

ع األول يحاول فيها المتعلم إنتاج نص متّسق في موضوع المقاطع مثال في المقط :الكفاءة الختامية للمقطع-1•

قد تكون أخالقية أو تربوية أو  بطبيعة العالقات بين أفراد األسرة بلغة سليمة تحمل في طياتها قيّما: الخاص

.النحوية مثال النعت بأنواعه فنية، و قد يوظف فيها النمط السردي كما يعمد على توظيف بعض القواعد

:الكفاءة الشاملة-2•

يمة، ويقرأ أيضا قراءة جيّدة محترما وهي تقريبا النتيجة، أين يمكن الوصول بالمتعلم إلى التواصل بلغة سل•

وبالتالي قد نلمس ذلك الثراء ، قبليةفيها كل عالقات الوقف من جهة، كما يستثمر كل المكتسبات والمعارف ال

أخدهااللغوي، وقد ينتج نصوصا مثلما 



من التّعليم ) الجيل الثاني(لمتعلّمي السنة األولى  اإلدماجيةتقويم الوضعية -5•

:المتوّسط

الوضعية (بامتحان اللغة العربية  تمثّلت المدّونة في وثائق متعلّمي مرحلة التّعليم المتوّسط الخاّصة: المدّونة-•

    2018-2017للفصل األول من السنة الّدراسية ) اإلدماجيّة

:وضعيّة التّقويم-أ•

زميلك متهاون في دروسه ويرى أنه بذلك ال يسيء لوطنه:  الّسند-1-•

أسطر تبيّن فيها لزميلك دور الدراسة واالجتهاد في بناء الوطن وأثر ) 8(اكتب فقرة في ثمانية : التّعليمة-2•

.التهاون والتكاسل عليه ، موظفا نعتا وتشبيها وال تهمل عالمات الوقف

أسطر،  8باريّا مؤلّفا من يتوقّع أن ينتج متعلّم الّسنة األولى من التّعليم المتوّسط نّصا إخ: المنتظرالمنتوج -3•

في بناء هذا الوطن  بتوظيف عالمات  موضوعه محبة الوطن ، يبيّن من خالله أهّمية  الوطن  ودور دور الفرد

.التّرقيم

•-  06في ,المتوّسط بمتوّسطة تومي دمحم قّدم هذا الّسند وهذه التّعليمة لمتعلّمي السنة األولى من التعليم 

أقسام 

• 


