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 **حػيظة تازوتي

تعدمدرادةماظلؾقكماظؾغقيمظؾطػؾميفمصرتةمضؾقؾمدخقظفماٌدردةمضرورةمالمميؽـم
)عـمأػؿمصرتاتماظؿطقرمايقاتقةمطؾفامسؾكممصفل:ظؾلاغلمأوماظرتبقيمواوزػا،م

...ومػلم1ؾقةمظؾػرداإلرالق،محقثمإغفمؼؿؿمخالهلامشرسمأدسماظشكصقةماٌلؿؼؾ
عـمأخطرمعراحؾمسؿرماغلانمألغفامعرحؾةمبـائف،مصػقفامتقضحماظدسائؿماألدادقةم

قهماألدادقةمعـمسؼقؾةمـؿـعادمغـعددمأبـؿـف،مومتـؾقطـظشكصقؿفمومترتلؿممساتمد
مومظغقؼةموماغػعاظقة.

ومغؿقفةمهلذامميؽـماظؼقلمإنمعرحؾةمعامضؾؾماظؿؿدرسمعرحؾةمذػؾقةمعـمسؿرم
م مو متؿقضػماظطػؾ مو ماظؿعؾؿقة، معلاراتف مصقف متؿقدد ماظؿعؾؿ. ذبالمخصبمظعؿؾقة

سؾقفامزبؿؾػمعظاػرمومعراحؾماإلطؿلابماظؿاظقةمهلا،مصفلمإذنممتـؾمواضعامظفم
تأثريهمسؾكماظؿقصقؾماظؾغقيميفماٌراحؾماألوظبمعـماظؿعؾقؿمحقثمؼؽؿلبماظطػؾم

ؾمـػـةماظطـقـلـػـعرصةمغـأػؿماٌفاراتموماٌؾؽاتماظعؼؾقةموماٌعرصقة،مومهلذامصإنمع
ومطقػقةماطؿلابفماظؾغة،مثؿمرؾقعةماظؾغةماظيتمؼلؿكدعفاميفمربقطفمضؾقؾمدخقظفم
محؿكم مأو متربقي مأو متأدقسمأيمحبثمظلاغل مبدوغفا مميؽـ مال مضاسدة اٌدردة،
ماجؿؿاسلمؼرؼدماإلدفامميفمإغارةمجاغبمعـماظطرؼؼماظعؾؿلموماظؿكطقطماظرتبقي.

مظغةمإنماظؿعرفمسؾكماٌؽؿلؾاتم مو مبنيمظغةماحملقط ماظربط ماظطػؾ،مو اظؼؾؾقة
ماٌدردة،م ماحملقطمسـمظغة مإنماخؿؾػتمظغةمػذا مضرورؼةمالمدقؿا اٌدردةمخطقة

                                                                                                              
مو.،مجاععةمتقزوز4444عذطرةمعاجلؿري،مجقؼؾقةم *
مأدؿاذةمعلاسدةمباظدردةماظعؾقامظألداتذةميفماآلدابموماظعؾقمماإلغلاغقةمبؾقزرؼعةماىزائرم**
ماظروضة.م-م1 مرػؾ مدقؽقظقجقا م: مجربؼؾ ماظعربل،مم-طاظػل، ماظػؽر مدار ماظؼاػرة، ماألذرف، مرارق ترعبة

م.4ص.م-.4441
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دقاءمأطانماالخؿالفمؼلريامأممطؾريا،مومػقموضعماظؾغةمسـدغامباىزائر،مصاظطػؾم
محؿكم مأو مؼؽؿلبماألعازؼغقة مضد مؼلؿكمباظعاعقة،مو معا ظغةمؼؽؿلبمعـمربقطف

متؾؽمضؾؾمدـماظلاددة،ماظلـماظردقؿةماحملددةمأجـؾ مو معـمػاتف معزصبا قة،مأو
ماظقدطماٌعؼدمظغقؼا،م مترسرسفميفمػذا ظدخقلماٌدردة،مومسؾكماظرشؿمعـمغشأتفمو
صإغفمميؿازمبإبداعمومصضقظقةمالمغظريمهلؿا،مصفقمؼؾينمعـمخاللمصرضقاتفماًاصةم

مؼ مؼصػ، مصقلأل، مصقعرب، ماألصؽار معـ معؿـاػقا مال معامسددا مدرسان موظؽـ ؿكقؾ،
مؼ ماظدرادة،مإذ مبقاضعمآخرمجملردمجؾقدفمسؾكمعؼعد ماظؿكؾلمػؼصطدم رضمسؾقف

مبأخرىمسؾكماظرشؿمعـمصصاحؿفا،مصؿقصػمظغؿفمسـمبعضمعػرداتفم ومادؿؾداهلا
مؼؿلؿم مبلقط مظغقي مرصقد مظف مصقؼدم مضدراتف، متؿفاػؾ مو ماظـاضصة، مو باحملرصة

المؼغذيمعلؿقىمدبقالتف،مبؾمضدمؼؽقنمباظؿؽرارمضدمالمؼلدمحاجاتفماظؿؾؾقغقةموم
دؾؾاميفمايدمعـفا،موميفمضؿؾماإلبداعماظذيمطانمميقزهمضؾؾمدخقظفماٌدردة،مصؾقم
رؾؾتمعـفمأغفمضبدثؽمسؿامادؿقسؾفمعـمدرسمأومعـمعقضقعمعـماٌقضقسات،مصإغفم

إبداعمأوماخرتاع،مومإنمخاغؿفمذاطرتف،مصؿتمؼعقدهمبطرؼؼةمآظقة،مبعقدةمسـمأيم
ميف ماألعـؾمومالممعشؽؽا مبأنماظـؿقذجماظذيمتؼدعفماٌدردة،مػقموحده ظغؿف،مزاغا

صبقزمادؿعؿالمشريه،ماألعرماظذيمضدمؼؽقنمدؾؾاميفماظػؼرماظؾغقيماظذيمؼعاغلمعـفم
متالغقذغا.

مظلؾقطاتماألرػالماظؾغقؼةمعـمحقظـا،ممبـابةماٌـؾفم مػذه ظؼدمطاغتمعالحظؿـا
ؾؿفا،مـعـةمومتـقـربـزائريمظؾغةماظعاظذيمجعؾـامغفؿؿممبقضقعماطؿلابماظطػؾماى

م-ومطانمذظؽميفمإرارمأرروحةمعقدقعةمبـم:م"ظغةماظطػؾمبنيماحملقطموماٌدردةم
م مإصرادؼة مم«-درادة مدـة معـ مجقؼؾقة ميف ماٌاجلؿري مذفادة مبفا مصؿام4444غؾـا ،

ذطرغاهمأسالهمحؼائؼمظغقؼةماجؿؿاسقةمالمميؽـمإشػاهلامٌامهلامعـمتأثريمسؾكماظعؿؾم
مإذماظرت مبنيماٌربني، مجدل مربؾ ماظققم، ماظطػؾ مصارتمظغة مبعدعا مخاصة بقي،

طـريامعامتـارمتلاؤالتمحقلمرؾقعؿفامومسالضؿفامبؾغةماٌدردة،موماٌقضػماظقاجبم
متـارمتلاؤالتمأخرىمحقلمأدؾابماظػؼرماظؾغقيماظذيمؼعاغلم معـفا،مطؿا ادباذه

مبماٌدردقةمبشؽؾمخاصميفعـفمتالعقذغا،مومدورماظرباعجماظؿعؾقؿقةمذبلدةميفماظؽؿ
مطؾمذظؽ.
مأخرىمم متلاؤالت مو متلاؤالتفؿ مسـ ماإلجابة محبــا مخالل معـ محاوظـا هلذا

مغقجزػاميف:
معامػلمرؾقعةماظؾغةماظيتمؼأتلمبفاماظطػؾماىزائريمإظبماٌدردة؟م.4



1004دؼلؿربمم-،معايم41-41مسددمتإغلاغقا  

معامػقماظدورماظذيمتؾعؾفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماظؿقضرييميفمإمناءمػذهماظؾغة؟م.1
مم.3 ماظؿقاصؼ معدى مإظبمعا مبفا ماظيتمؼػد ماظطػؾ مبنيمظغة ماظؿعارضماٌقجقد أو

ماٌدردة،موماظؾغةماٌرادمتعؾقؿفمإؼاػا؟
معامػقماظدورماظذيمتؾعؾفمظغةماظطػؾميفمسؿؾقةماظؿعؾؿ؟م.1
ماظؿعؾقؿمم.1 معـ ماألوظب ماظلـة مظؿؾؿقذ ماٌؼدعة ماظؾغقؼة ماٌادة مرؾقعة مػل عا

م؟األدادل،مومعامػلماٌؼاؼقسماٌؿقؽؿةميفماغؿؼائفا
مومظؼدماسؿؿدغاميفمدؾقؾمذظؽمسؾكمعدوغةمعؽقغةمعـ:

ظغةمذبؿقسؿنيمعـماألرػالم)أ(موم)ب(ميفمدـماًاعلة،مؼؼطـقنماظعاصؿةمومم-
،مملمؼلؾؼمألرػالماجملؿقسةم)أ(مدخقلماظروضةمأومأؼةمعدردةمضرآغقة،م2ضقاحقفا

مأرػالماجملؿقسةم)ب(ماظؿعؾقؿماظؿقضرييمبإحدىمرؼاضماظعاصؿة.بقـؿامؼزاولم
مظغةمذبؿقسيتماألرػالمأغػلفؿمبعدمدـةمعـمدخقهلؿماٌدردة.م-
ماظعربقةمظؾلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿمم- دادل.مباإلضاصةماألربؿقيمطؿابماظؼراءة

ماٌغربلم ماظعربقة مظؾؿؼارغة،ممتـؾتميفمطؿابماظؼراءة مبفا مأخرىمادؿعـا إظبمعصادر
ما ماظػرغلل ماظؼراءة مطؿاب مو ماالبؿدائقة، ماألوظب مباظلـة مباظلـةماًاص ًاص

مسؾكمم3اظؿقضريؼة ماٌؼرر ماظعربل ماظؾغقي ماظرصقد مطذا مو مربؿقاػؿا، مجردغا اظذؼـ
متالعقذماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿماإلبؿدائل.

ومضدممتؽـامعـمايصقلمسؾكمعدوغةمػذاماظؾقثمبرعؿفا،مبعدمهرؼاتممتتم
ماألرػال مسؿر معـ معرحؾؿني مأربعةم4خالل ميف ممتـؾت مأدوات مبادؿعؿال مو ،

ماظصقراخؿؾا معـ مذبؿقسة معـفا ماألول مضؿ ماظؼراءةممرات، مطؿاب معـ اغؿكؾـاػا
ماألوظب مباظلـة مدروسم5اًاص ميف ماٌلؿعؿؾة ماظصقر مبؾعض ماظـاغل مواخؿص ،

احملادثةماٌؼررةمسؾكمتالعقذماظلـةمغػلفا.مومطانماهلدفمعـمػذؼـماإلخؿؾارؼـ،م
صفاميفمعرحؾةمتلؾؼمهدؼدماٌػاػقؿماٌؼدعةموميفماٌدردةماظيتمميؽـمظؾطػؾمأنمؼعر

                                                                                                              
مظم- 2 مدفؾ ممما مدؽـاغا، معؼر معـ مظؼربفا مضقاحقفا مو ماظعاصؿة معـطؼة مبنيمعـازلماخرتغا ماظؿـؼؾ مسؿؾقة ـا

األرػالمإلجراءماظؿقرؼات،مومألغفاممتـؾمعـطؼةمغزوحمظؽـريمعـماألدرةماظقاصدةمعـمزبؿؾػمأرجاءماظقرـ،مممام
مؼعطلمظعقـؿامصؾغةماظؿؿـقؾ.

عدظقلماظلـةماظؿقضريؼةميفماظـظامماظرتبقيماظػرغلل،مطبؿؾػمسـمعدظقهلامسـدغا،مصإذامطاغتمتعينميفمم- 3
مـةماظيتمؼؼضقفاماظطػؾميفماظروضة،مصإغفامتؼابؾماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿماألدادلمسـدغا.مغظاعفؿماظل

مػؿام:معرحؾةمعامضؾؾماظؿؿدرسم)دـماًاعلة(.مومعرحؾةماظؿؿدرسم)دـماظلاددة(.م-م4
اسؿؿدغاميفمإنازمػذاماالخؿؾارمسؾكمطؿابماظؼراءةماًاصمباظلـةماألوظبم،مألغفمميـؾمحصقؾةمعامؼؼدممم-م5

مظؿؾؿقذماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿ،مصفقمؼرتجؿمزبؿؾػماألغشطةماظيتمدؿؼدممظؾطػؾمبعدماظؿقاضفمباٌدردة.
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دخقظفمإظقفام)عؽؿلؾاتمضؾؾقة(،مومطذامبقانمطقػقةمتعؾريهمسـفاميفمػذهماٌرحؾة،م
ماظـاظثثؿماظؿطقرماظذيمضدمؼطرأمسؾكمظغؿفمبعدمدـةمعـماظدرادة.مومتعؾؼماالخؿؾارم

،مومضدمبأغػلفؿاألرػالمأنمؼرووامظـامضصصاماخؿاروػامحقثمرؾؾـامعـممباظؼصص،
مسعقهمعـمأوظقائفؿمأومعامذاػدوهميفمردقممعؿقرطة.مومطانمطاغتميفمأشؾؾفامممام

اظغرضمعـمذظؽماظؿعرفمسؾكمغقسقةماٌػاػقؿماظيتمتلؿفقيمأرػالمػذهماظلـ.مومضدم
وممسقـاهماخؿؾارماظؿؼققؿمألغـام طانماالخؿؾارماظرابعمأػؿمػذهماالخؿؾاراتمعبقعا،

متـؾممومـماظدرادة،ضقؿـامبقادطؿفماظؿقصقؾماظؾغقيمظدىمأرػالماظعقـةمبعدمدـةمع
مطؿابم ميف ماظقرادة مباٌػاػقؿ ماٌؿعؾؼة ماظؿؿارؼـ مو ماألدؽؾة مو ماظصقر معـ يفمذبؿقسة
اظؼراءةماًاصمباظـلؾةماألوظبمعـماظؿعؾقؿ،محقثمجردغامػذاماظؽؿابمظـقصؾمسؾكم
مأمساءم مو مذوات، مأمساء معـ ماٌػرداتممتـؾمزبؿؾػماظقحداتماظؾغقؼة معـ ضائؿة

ومأدوات.مومبعدمتقزبعفامسؾكماحملاورموماٌقضقساتممأسالم،مومصػات،مومأصعال،
بغرضم،مومذظؽم6اظرمسقةماظقرادةميفمبرغاعجماظؾغةماظعربقةمظؾلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿ

تؼدؼؿماألدؽؾةمأوماظصقرماٌؿعؾؼةمباٌػراداتمعدرجةميفمذباالتفاماٌػفقعقةمظؾقصقلم
      سؿؾقةماظؿؼققؿمسؾكماظـؿائجمعـؾؿةمومعصـػةميفماجملاالتمغػلفامحؿكمتلفؾم

وماٌؼارغة،مومبعدمإضصائـاماألدواتمالرتؾارفامباظؾـكماظرتطقؾقةماظيتمالمسالضةمهلام
ماألسالم مأمساء مطذا مو محبــا، مميؽـمم7مبقضقع ماظيتمال ماجملردة بعضماظؽؾؿات

ولقدػامباظصقرةمومالمإبرازػامسـمررؼؼمررحماألدؽؾة،مجلدغاماٌػرداتماٌعقـةم
معـممباالخؿؾارميفمصقر ماآلخر مبعضفا مغػلف،مو معـمطؿابماظؼراءة مبعضفا اغؿكؾـا

مسـماألصعالم ماٌعربة مبعضماٌشاػد مإظبمردؿ مىأغا مطؿا طؿبمومذبالتمزبؿؾػة،
(verbes)مؼعرفمم معا ماٌػردات مبعض مبشأن مادؿكداعـا مإظب مباإلضاصة خصقصا.

مبؿؿاربـمعؾءماظػراشات.
ماألوظب ماظـالثة ماالخؿؾارات مأن مإظب ماإلذارة مودر ماألرػالمو مسؾك مرؾؼت مضد

اجملؿقسؿنيميفمعرحؾةمعامضؾؾماظؿؿدرس،مومذظؽمظؾؿعرفمسؾكمعؽؿلؾاتفؿماظؼؾؾقةم
مومهدؼدمدورماظروضةميفمإمناءماظرصقدماظؾغقيمظؾطػؾ.م-طؿامذطرغامم-

                                                                                                              
ماٌدردقةمم-م6 ماٌطؾقسات مدؼقان ماألول، مظؾطقر ماألدادل ماظؿعؾقؿ معـاػج ماألدادل، ماظؿعؾقؿ معدؼرؼة أغظر

م.31-31ص.ص.مم-.4441اىزائر،م
صإغفامدؿلؿغؾمسـدمم-ومإنمملمتقزػميفماالخؿؾارمم-را،مصفلمملمنردماألدواتمومأمساءماألسالمماسؿؾام-7

عؼارغةمربؿقىمطؿابماظؼراءةممبقؿقىماظؽؿابنيماٌغربلموماظػرغللمومباظرصقدماظؾغقيماٌؼررمسؾكمتالعقذماظلـةم
ماألوظبمعـماظؿعؾقؿ.
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معرحؾةم ميف مأغػلفؿ ماجملؿقسؿني مأرػال مسؾك مجدؼد معـ متطؾقؼفا مأسقد مضد و
كمظغةماألرػالمبعدمعزاوظؿفؿماظدرادة،ماظؿؿدرسمظؾؿعرفمسؾكماظؿطقرماظذيمررأمسؾ

ومطذامأثرماظروضةمسؾكماظؿقصقؾماظؾغقيمظدىماألرػالمبعدماظؿقاضفؿمباٌدردة.مأعام
م مصؼد ماظؿؼققؿ، ماهلدفمعـفماخؿؾار مطان مو ماظؿؿدرس، معرحؾة مسؾك متطؾقؼف أضؿصر

م-ؿقـامـطؿامأظم-اظؿقصقؾماظؾغقيمظدىمتالعقذماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿمعـمجفةم
مدؼدمأثرماظروضةمسؾكمػذاماظؿقصقؾمعـمجفةمثاغقة.ومه

ػذا،مومملمتؿؿـؾمأدواتمعبعماٌعطقاتماظؾغقؼةميفمػذهماالخؿؾاراتمصؼط،مبؾم
،مبقـؿاموم8ادؿعؿؾـاميفماٌرحؾةماألوظبمإدؿؾقاغنيمومجفـامأحدػؿامإظبمأوظقاءماألرػال

ةمادؿؾقاغامواحدمادؿكدعـاميفماٌرحؾةماظـاغقمطؿا،م9جفـاماظـاغلمإظبمعربقاتماظروضة
ماظؿالعقذ مععؾؿل مإظب مجفـاه ماظيتمحؾؾـاهم10و محبــا معدوغة مسؾك محصؾـا مبفذا مو .

ععؿؿدؼـمسؾكماٌؼاغةمبنيمرصقديماجملؿقسؿنيميفمطؾمعرحؾةمعـماٌرحؾؿني،مثؿم
معؼابؾةمرصقدمطؾمذبؿقسةميفمعرحؾةمعامضؾؾماظؿؿدرسمبرصقدػامبعده.

ؿوتي ن بل  وصف و مؼارنة الرصيد الؾغوي ألطػال اجملم.4
   اليؿدرس:

اػقؿمــمتموصػماظرصقدماظؾغقيمألرػالماجملؿقسؿنيمسـمررؼؼمهدؼدمسددماٌػ
مطذام ماظيتمتغطقفا،مو ماٌػرداتمظدىمأرػالمطؾمعـفؿا،موماجملاالتماٌػفقعقة و

 11حـقـةماظػصـؾـلـثمضدرغامغـقـاٌلؿقؼاتماظؾغقؼةماظيتمتـؿؿلمإظقفاماٌػردات،مح
ماٌؿغري ماظػصقح م12و ماظعاعل، ماظدخقؾ13و مو ماألجـيبم14، مرؾقعؿفام15و محؾؾـا مثؿ ،

                                                                                                              

ماألرػال.مادؿغؾمػذاماالدؿؾقانميفماظؿعرفمسؾكماٌلؿقىماالجؿؿاسلموماظـؼايفموماالضؿصاديمألدرم-8 
ادؿـؿرمػذاماالدؿؾقانميفمهدؼدماٌلؿقىماظعؾؿلموماظـؼايفموماٌفينمٌربقاتماألرػال،موميفماظؿعرفمسؾكمم-9

مرؾقعةماظؾغةماٌلؿعؿؾةميفماظروضة
ماظيتمم-م10 ماظؾغة مرؾقعة مطذا ماظعؾؿلمظؾؿعؾؿني،مو ماالدؿؾقانميفماظؿعرفمسؾكماٌلؿقىماظـؼايفمو أدؿغؾمػذا

مععماظؿالعقذ،مومتؾؽماظيتمؼلؿعؿؾفاماظؿالعقذميفمتقاصؾفؿمععمبعضفؿمبعض.ؼؿػاسؾقنمبقادطؿفام
غعينمباظػصقح،معامادؿعؿؾميفماظؾغةماظعربقةماٌعاصرة،مومهلذامصؼدماسؿربغاماظؽؾؿاتماظيتماضرػامذبؿعمم-م11

ماظؾغةماظعربقة،مومدخؾتماظؼاعقس،مطؾؿاتمصصققةمعفؿامطانمأصؾفا.
مك،مومظؽـميؼفامتغقريمصقتلمأومصريفمأومدالظل.عػرداتفمعـؾؿةميفماظؾغةماظػصقم-م12
عػرداتفمالمأصؾمهلاميفماظؾغةماظعربقةماظػصقك،مومالمبدميفمأؼةمظغةمعـماظؾغاتماظيتماحؿؽتمبفا،مبؾمم-م13

 ػلمعـمابؿداعماظعاعة.
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ربددؼـمعصادرػا،مومضارغامبعدمذظؽمبنيمرصقديماجملؿقسؿنيميفمعرحؾةمعامضؾؾم
اظؿؿدرس،مومضجمتعؾؼتماٌؼارغةمبؽؾمعاممشؾؿفمسؿؾقةماظقصػمعـمسددماٌػرداتموم

ميف ماألخرية مػذه مغربز ماظؾغقؼة،مو معلؿقؼاتفا مطذا ماٌػفقعقة،مو ماىدولمذباالتفا
 اآلتل:
م

سددمم
ماٌػاػقؿ

سددم
ماظؿأدؼات

غلؾةم
ماظػصقح

غلؾةم
اظػصقحم
ماٌؿغري

غلؾةم
ماظعاعل

غلؾةم
ماظدخقؾ

غلؾةم
ماألجـيب

اجملؿقسةم
م)أ(

141 301 11.03% %40.54 %3.93 %9.85 %0.33 

اجملؿقسةم
م)ب(

111 113 11.22% 11.11% 3.34% 4.13% 42.41% 

 (1)جدول ربم 

مؾاهميفمػذهماظـؿائج:إنمأبرزمعامؼشدماالغؿ
متشؽؾمم- مصفل م)أ(، ماجملؿقسة مأرػال مظدى ماٌػرداتماظػصققة مغلؾة ارتػاع

م م)ب( ماجملؿقسة مأرػال مظدى ماٌلفؾة مضعػماظـلؾة معؼابؾمم% 11.03تؼرؼؾا يف
،مموضدمأرجعـامعصدرمػذهماٌػرداتميفمجزءمطؾريمعـفامإظبماظؿؾػزة،مإذامالم%م11.22

مجـقحماألرػالمإظبمرواؼةمعا مبؾغةممحظـا معؿقرطة ذاػدوهمسؾكماظشاذةمعـمردقم
مصصققة،مخصقصامسـدعامؼؿؼؿصقنمذكصقةماظؾطؾ

ومؼدلماشبػاضمغلؾةماٌػرداتماظػصققةمظدىمأرػالماجملؿقسةم)ب(معؼارغةمم-
بـلؾؿفامظدىمأرػالماجملؿقسةم)أ(مسؾكمأغفمالمأثرمظدورماظروضةميفمإسدادماظطػؾم

معـمظؾدخقلمإظبماٌدردةمسـمررؼؼمتفذؼبمظغؿفم مباظؿاظلمتؼرؼؾفا مو ومتصقققفا
،موماغعداممػذاماظدورمغػلفمػقماظذيم16اظدردةمعـؾؿامجاءميفماظـصقصماظرمسقةظغةم

جعؾمغلؾةماٌػرداتماظػصققةماٌؿغريةمتػققمغظريتفاماٌلفؾةمظدىماألرػالماظذؼـم

                                                                                                              
اظيتمترجعمعػرداتفمأصقظفمإظبمظغاتمزبؿؾػةمطاألعازؼغقةموماظػرغلقةموماإلدؾاغقةموماظرتطقةموماإلؼطاظقةمم-14

مغؿقفةمزروفمدقادقة،مصدخؾتماالدؿعؿالمبعدعامشريتمعـم وضعماالحؿؽاكمبقـفامومبنيمظغةماٌـشأمسـدغا
مأصقاتفامومصقغفامظؿؿالءممععماظـظامماىدؼدماظذيمأصؾقتمجزءامعـفم)اضرتضمظغقي(.

مؼضؿماٌػرداتماظػرغلقة.م-15
مظؾؿعؾقم-16 معرجعقة متربقؼة مثقؼة مو ماألدادل، ماظؿعؾقؿ معدؼرؼة ماظرتبقيماظقرين،مأغظر ماٌعفد ماظؿقضريي، ؿ

م.30،مصم:م4440اىزائر،مأوتم
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مسـم معػرداتمػذه معـ ماظؿؼؾقؾ ميف متؿؿـؾ ماظروضة معفؿة مألن ماظروضة، مؼدخؾقا مل
 فامبغريػاميفمصؽةماٌػرداتماظػصققة.ررؼؼمإياض

م مظدىمأرػالماظروضة،مضدمغلؾؿفا يفمعؼابؾمم% 42.41وجقدمعػرداتمصرغلقة
م،%م0.33غلؾةمضعقػةمظدىماألرػالماظذؼـمملمؼزاوظقاماظؿعؾقؿماظؿقضرييمضدرتمبـم

مصأشؾؾفـم ماألرػال معع ماٌربقات متلؿعؿؾفا ماظيت ماظؾغة مرؾقعة مإظب مؼرد معا وػق
مباظؾغة محدػـممطبارؾـفؿ ماٌربقاتمو مالمسبؿؾ مصإغـا مػذا مغؼقل مإذا مو اظػرغلقة،

علؤوظقةمتعؾريماألرػالمسـمبعضماٌػاػقؿممبػرداتمصرغلقةمبدلماظعربقة،مبؾمإنم
مإظبم مؼـؿؿقن مأرػال ماظرؼاضمسؿقعا، مصأرػال ميفمذظؽ، ماٌلؤوظقة معـ مضلطا ظألدرة

متع مضبؾذون مأغػلفؿ مأوظقاؤػؿ مو مراضقة، مثؼاصقة مو ماجؿؿاسقة ماظؾغةمرؾؼة ؾقؿفؿ
مإظبم مبعضفؿ مأذار مإذ مإظقفؿ، ماإلدؿؾقاغاتماٌقجفة مظـا مأطدتف معا مػق اظػرغلقة،مو

مأدؿعؿالماظؾغةماظػرغلقةمإضاصةمإظبمظغةماٌـشأميفمتعاعؾفؿماظققعلمععمأرػاهلؿ

. وصف و مؼارنة الرصيد الؾغوي ألطػال اجملؿوتي ن بعد 2
 اليؿدرس:

معرح ميف ماجملقسؿني ماظؾغقي ماظرصقد موصػ مغػلفاممت مباظطرؼؼة ماظؿؿدرس ؾة
اٌؿعؿدةميفماٌرحؾةماألوظب،مطؿاممتتماٌؼارغةمبقـفؿميفمزبؿؾػماىقاغبماٌذطقرةم

مصؽاغتمغؿائجماٌؼارغةمبقـفؿامصقؿامؼؿعؾؼمباٌلؿقؼاتماظؾغقؼةميفماٌرحؾةماألوظب،م
مسؾكماظـققماٌقضحميفماىدول:

سددمم

ماٌػاػقؿ

سددم

ماظؿأدؼات

ماظػمغلؾةماظػصقح صقحمغلؾة

ماٌؿغري

غلؾةم

ماظعاعل

غلؾةم

ماظدخقؾ

غلؾةم

ماألجـيب

اجملؿقسةم

مأ()

143 4042 30.31% 41.11% 1.11% 1.33% 0.11% 

اجملؿقسةم

م)ب(

111 441 30.44% 44.14% 4.44% 3.13% 1.11% 

 (2) جدول ربم

مغلبماٌػرداتم ميف ماظؿؼاربماظؽؾري مػق ماىدول، مػذا ميف ماظالصتمظالغؿؾاه إن
ماظػصقق مو ماظػصققة ماجملؿقسؿني مبني مصقؿا ماٌؿغرية عؼابؾمم%30.44)ة

ومطذاماظػارقماظضؽقؾمبنيمغلبماٌػرداتم ،%)44.34عؼابؾمم% 1.11،)(30.31%
مؼعقدم ماظذي ماألعر ماجملؿقسؿني، مبني مصقؿا ماظؾغقؼة ماٌلؿقؼات مباضل ميف اٌـدرجة
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متربقةمواحدةمىؿقعماألرػال،متعؿ ؾمتؼؾقصفمإظبماٌدردة،مألنماٌدردةمبؿؼدميفا
سؾكمإزاظةماظػقارقمبقـفؿمومتؼرؼبمظغاتفؿمرشؿماخؿالفمبقؽاتفؿموماظعقاعؾماٌؤثرةم
صقفامومؼؤطدماظؿؼاربمبنيمغؿائجماجملؿقسؿنيمأؼضامأغفمالمأثرمظؾروضةميفماظؿقصقؾم

ماظؾغقيمسـدمدخقلماألرػالمإظبماٌدردة.
مبعدم مضؾؾماظؿؿدرسمبرصقدػا معا مرصقدمطؾمذبؿقسةميفمعرحؾة مبعدمػذا ضارغا

مطاغتما ماٌدردة ماظيتمضدعؿفا ماٌػاػقؿ مععظؿ مأن مإعباال متؾنيمظـا مضد مو ظؿؿدرس،
عقجقدةمظدىماألرػال،مأيمأغفامعـمعؽؿلؾاتفؿماظؼؾؾقة،مومأنمتؾؽماظيتمأضاصؿفام
إظبمرصقدػؿ،معػاػقؿمبلقطةمالمدبرجمسؿامؼعقشقغفميفمربقطفؿماظؼرؼبمومحقاتفؿم

إنمسؿؾماٌدردةمصقفامضدموؾكميفماظققعقة،مأعامصقؿامطبصماٌلؿقؼاتماظؾغقؼة،مص
ماٌلؿقؼاتم مإظب ماٌـؿؿقة ماٌػردات مخػضمغلب مو ماظػصققة ماٌػردات مغلؾة رصع
مٌػرداتم مطؾل مبؿصققح متؼؿ ممل ماٌدردة مصإن مذظؽ معع مظؽـ ماألخرى، اظؾغقؼة
األرػال،مصؼدمضدرتمغلؾةماٌػرداتمشريماٌصققةمظدىمأرػالماجملؿقسؿنيم)أ(موم

مسؾكماظرتتقب.مم% 43.41وممم%م44.14)ب(مبـم

 نيائج اخييار اليؼييمم.3

متمتؼققؿماظؿقصقؾماظؾغقيمظدىمأرػالماجملؿقسؿنيمبؿعرؼضفؿمالخؿؾارماظؿؼققؿم
اظذيمأنزغاهماغطالضامعـمطؿابماظؼراءةماًاصمباظـلؾةماألوظبمعـماظؿعؾقؿ،مصؽاغتم

م.(1)ومم(4)غؿائففمسؾكماظـققماجمللدميفماظشؽؾنيم
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م
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عامطـامضدمتقصؾـامإظقفمدابؼامعـمم(1)ومم(4)ضقةميفماظشؽؾنيمتؤطدماظـؿائجماٌق
أغفمالمأثرمظالظؿقاقمبرؼاضماألرػالمسؾكماظؿقصقؾماظؾغقيمظؿالعقذماظلـةماألوظبم

ماألدادل ماظؿعؾقؿ م:م17عـ مبـ مضدرا معؿؼاربانمجدا مععدالن مععدظلماظؿعؾؿ، مأن مإذ ،
مسـدماجملؿقسةم)ب(. 13.24سـدماجملؿقسةم)أ(موم 13.11

ػقمععدلمجدمعؿقدطمإنمسبـمغظرغامإظبمصؼرمم%م13لماظؿعؾؿماٌؼدرمبـمإنمععد
ماٌضؿقنماٌؼدممعـؾؿامدـقضح.

مبطؾقعةم مؼؿعؾؼ مظغقي مساعؾ مأدادني، مساعؾني مإظب ماٌعدل مػذا مضعػ مؼرد و
ماظيتم ماظطرؼؼة ميف مؼؿؿـؾ مبقداشقجل مبقدا مساعؾ مو ماظؽؿاب، ميف ماٌؼدعة اٌػردات

مئجماحملصؾمسؾقفامإظبمثالثمذبؿقساتم:اؿضدعتمبفا،مومظؿقضقحمذظؽمضلؿـاماظـ
اجملؿقسةماألوظبم:مػلمذبؿقسةماٌػرداتماظيتمنقتماٌدردةميفمتؾؼقـفامم-

م.% 400ومم%م22.22ظؾؿالعقذمومترتاوحمغلبماظـفاحمصقفامبنيم:م
م.% 33.33ومم% 0اجملؿقسةماظـاغقةم:مومتضؿمغلبماظػشؾماٌرتاوحةمبنيمم-
مم- مهقي مو م: ماظـاظـة ماظيتماجملؿقسة مو ماٌؿقدطة ماظػشؾ مأو ماظـفاح غلب

م%م11.11ومم%11.11ترتاوحمبنيم
ؼالحظمسؾكمأشؾبماٌػرداتماظيتمنحماظؿالعقذميفمماجملؿوتة األوىل :م.1.3

تعؾؿفا،مأغفامممامؼشقعمادؿعؿاظفميفمودطفؿمباظؾغةمغػلفامطـم:مدم،مصابقن...،م
ماٌدردة:مرؾقب معـمظغة مضرؼؾة مبؾغة م (tbib)أو مميؽـمم(m’Ftah)،معػؿاح مبفذا و

اظؼقلمإغفمطؾؿامطـرمادؿعؿالماٌػردةميفمبقؽةماظطػؾمبشؽؾمضرؼبمعـمظغةماٌدردة،م
دفؾمتصقققفا.مومػذاماظـقعمعـماٌػرداتمؼـؾغلمأنمضبظلممبـففقةمخاصةميفم
اظؿعؾقؿ،مصؾؿامطاغتمعـمعؽؿلؾاتماظطػؾمومجبمأنمالمؼؽقنمتؼدميفامسؾكمحلابم

جةمإظقفا،مصاٌادةماظؾغقؼةماٌؼدعةمظؾؿؾؿقذمصببمأنمعػرداتمؼؽقنماظؿؾؿقذمأطـرمحا
م،تلاسدهمسؾكمأنم:م)ؼؾؿؼلمبؽؾمعـماًرباتماظعادؼةموماًرباتماىدؼدةماظؼقؼة
مبنيم مو مبقـفؿا ماظربط مو مخرباتف ميف ماظؿقدع ميف ماظؽؿب متلاسده مأن مصبب طذظؽ

م...18خرباتماآلخرؼـ
اظطػؾمسؾكمعرحؾةممومعـمػـامصببمأنمؼؼؿصرمتعؾقؿماٌػرداتماظشائعةميفمودط

مبأنماظؾغةم محؿكمالمؼشعر مصبفؾف معا متعؾؿقف متفقدؼة،محبقثمتشؽؾمعدخالمإظب
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ماٌؾؽرة.مم-  ماظطػقظة ميف مأدسماظؿعؾقؿ م: متقـا مدارمم-بروس، ماظؼاػرة، مدالعة، مربؿد مممدوحة ترعبة
م.44ص.م-.4441،م4اظشروق،مط
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اظيتمتؼدعفامظفماٌدردة،مظغةمشربقةمسـف،مصـرشؾفميفماظؿعؾؿ.مإالمأنمعامالمحظـاهم
مؼؼدممطؿادةمإصرادؼةمظؾؿؾؿقذم مواصراممما ماظـقعمعـماٌػرداتمضدماحؿؾمضلطا أنمػذا

ةمعـفمضدمادؿعؿؾتمادؿعؿاالمعؽـػاميفماظؽؿاب،مومطانماألوظبمطؿامأنماٌػردةماظقاحد
ماظؿؾؿقذمحؿكمتردخميفم ماظؿؽـقػمإظبمعػرداتمصبؾفا أنمتقجفمػذهماظعـاؼةمومػذا

مذػـف.
إنمظؿقاترماظؽؾؿةميفماظؽؿابمدورامطؾرياميفمتعؾؿفا،مصؼدمالمحظـامناحماظؿالعقذم

ودطفؿموماظلؾبميفمذظؽميفمتعؾؿمبعضماٌػرداتمسؾكماظرشؿمعـمسدممذققسفاميفم
ماظؿالعقذم مجعؾ ماظذي ماألعر ماظؽؿاب معـ مسدة معقاضع ميف معـفا ماظقاحدة ادؿكدام

مؼراجعقغفامصلفؾمردقخفاميفمأذػاغفؿمومزادتمبذظؽمصرصمناحمتعؾؿفا.
ومؼلفؾمعؼقاسماظؿقاترمػذا،متعؾؿماألصعالمطاألمساء،مصؼدمالمحظـامأنماألصعالم

ػلماألخرىمنحماظؿالعقذميفمتعؾؿفامماظيتمادؿكدعتمبشؽؾمعؽـػميفماظؽؿاب،
مسؾكماظرشؿمعـمأغفامظقلتمعأظقصةمظدؼفؿ

ػذامومؼضافمإظبمدورمساعؾماظؿقاترميفمتعؾؿماألصعال،مساعؾماظصقغة،مصاٌالحظم
أنمأشؾبماألصعالماٌؿعؾؿةمومإنمملمتؿؽررمبؽـرةمأحقاغامػلمأصعالمثالثقة،مومذظؽم

مخرى.ظؾلارةمػذهماظصقغة،معؼارغةمبؾؼقةماظصقغماأل
باإلضاصةمإظبمعامذطرغا،مصإنماظؿؾؿقذمضدمؼـفحميفمتعؾؿمبعضماٌػرداتمإذامطاغتم
ماظيتمتدلم ماٌػاػقؿ مإظب مٌقؾف مغظرا متعؾؿفا مؼرشبميف مصؼد ماظـػلقة، تؾيبمحاجاتف

مإظقف،مطاظذيمغ مباظـلؾة موزقػقة مظؽقغفا مأو فميفماٌػرداتماظداظةمسؾكمالحظسؾقفا
ماظؾعبم:مدعقة،مدرجة،مطرة...

مػذ مأرغب...مو مصراذة، ماٌػردات:مصقؾ، متعؾؿ ماظذيمؼػلر مػق ماظلؾبمغػلف ا
ماظطػؾم متلؿفقي معػردات مصفل ماظؽؿاب، ميف ماظضعقػ متقاترػا معـ ماظرشؿ سؾك
بأذؽاهلامومأظقاغفامومحرطاتفا،مصؿـؿلمظدؼفماظداصعموماظرشؾةميفمتعؾؿا،مػذاماظداصعم

ماظذيمػقمأداسمطؾمتعؾؿ.
ميف مجلدتمباظصقر ماٌػرداتمضد مأن ماظؽمطؿا معـ مضدمؿعقاضعمزبؿؾػة ابممما
مؼؽقنمظفمتأثريمسؾكمأغطؾاسفاميفمأذػانماظؿالعقذ

مػذهمماجملؿوتة الثانية:م.2.3 معػردات متعؾؿ ميف ماظػشؾ مغلب ترتاوح
مم% 0اجملؿقسةمبنيم م:مرؾقعةمم،%م33.33و وؼردمدؾبماظػشؾمإظبمساعؾنيمػؿا

مععا، مإظبمطؾقفؿا مأو مبفا ماٌؼدعة مررؼؼة مأو صؿـمحقثماظطؾقعة،مماٌػرداتمغػلفا
م مإرالضا مأنماٌػرداتماظيتمملمتؿعؾؿ مسؾكمعدظقالتمم(% 0)ؼالحظ ػلمتؾؽماظداظة
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مظفمبفم:مضربة،مطاغقن،مجري،م مأثرميفمبقؽةماظطػؾمومالمخربة ضدميةمملمؼعدمهلا
محصرية...

ومإظبمجاغبمأنمػذهماٌػرداتمظقلتموزقػقةمباظـلؾةمإظبماظطػؾ،مومأغفمصبفؾم
ؾقفا،مصإغفامملمتظفرميفماظؽؿابمإالمعرةمواحدة،مطؿامأغفامملمتردماٌػاػقؿماظيتمتدمس

مبذظؽم معلفؾة مظؾؿالعقذ، مععاغقفا متقضح مأن مذأغفا معـ مغصقص ميف مأو معبؾ يف
مخالظفم معـ ماظطػؾ مغعؾؿ مأن مميؽـ معا مأصضؾ مػق مععـك م)ذو ماظلقاق مألن تعؾؿفا،

م.19جقاغبماظؼراءة
مض مأعر مذاطؾفا معا ماٌػرداتمو مػذه ميف ماظـظر مإسادة معػاػقؿفامإن مألن روري،

ضدميةمربؽقممسؾقفامباالغدثار،مومضدمأصؾحمعـماألوظبمتعقؼضفاممبامتؼؿضقفمعظاػرم
ايقاةمايضارؼة،مصؿامؼؼدممظؾطػؾمصببمأنم)ؼـطقيمسؾكماٌعارفمعلؿؼؾال،مطؿام

م.20ؼـؾغلمأنمؼؿالءممومؼؿـادبمععماياضرماظؼائؿ
مرب معـؾ معػرداتمعـ مأؼضا، مصقف ماظـظر مصببمإسادة ممما مومو مأدري، مو قب،

بار...،مصفذهماٌػرداتمالمتؿؿاذكموماظـؿقماظزعينموماظػؽريمظؿالعقذمػذاماٌلؿقى،م
إذمطقػمميؽـمظؿؾؿقذماظلـةماألوظبمأنمؼدركماٌؼصقدمعـمربقبمأومبار؟مومعامجدوىم
متؾؼقـفامظفمإنمملمؼعرفمععـاػامحؿكمؼؿؿؽـمعـمتقزقػفاميفمادؿعؿاالتفماظققعقة؟

ما ماٌالحظمأنمػذه ميفمو مومضعػمتقاترػا ٌػرداتمباإلزاصةمإظبمصعقبةمععاغقفا
ماضقؿتمظلؾبمواحدمومػقم موردتممبعزلمسـمأيمدقاقمبؾمإغفا اظؽؿاب،مأغفا
اٌـادؾةماٌقجقدةمبنيمأحدمحروصفامومايرفماٌردمتعؾؿقفميفماظدرسماظذيموردتم

مصقف.
مبشم. اجملؿوتة امليودطة :3.3 ؽؾمومػلمذبقسةماٌػرداتماظيتممتمتعؾؿفا

 11.11ومم%م11.11جزئل،موماظيتمهقيمغلبماظـفاحمأوماظػشؾماٌرتاوحةمبنيم)

ماالظؿقاقم% معـ متؿؿؽـ محؿك متدسقؿ مإظب مهؿاج ماجملؿقسة مػذه معػردات مو ،)
مبػرداتماجملؿقسةماظـاجقة،مومػذاماظؿدسقؿمصببمأنمؼلؿفدفمأداداماظطرؼؼةم

ماأل مػذه مأن مظقحظ مصؼد ماٌػردات، مػذه متؼدؼؿ ميف معأظقصةماٌلؿكدعة مظقلت خرية
رميفمدقاضاتمعؿعددةمتاالدؿعؿالميفمربقطماألرػال،مومعـمثؿمطانمؼـؾغلمأنمتؿقا

معـمغصمآلخر،مومأنمولدم معراجعؿفا مأعؽـمم-حؿكمتؿقحمظؾؿؾؿقذمصرصة م-عا
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باظصقرةمحؿكمتـطؾعميفمذاطرتفمباٌعـكماظذيمتدلمسؾقفمصؿصريمخربةمعـمخرباتف.م
داتمػذهماجملؿقسةمأغفامضعقػةماظؿقاتر،مومأغفامملمإالمأنماٌقزةماٌشرتطةمبنيمعػر

متـؾميفمأشؾبماألحقان،مومعـمأعـؾؿفام:معؽـلة،مبؼال،محؽاؼة،مجاػز،مضرؼة،م
،مصاح،مغعفة...،مومضدمؼؼالمإنماظـفاحمأوماظػشؾماىزئلمضلمتعؾؿمعظؾة،مرتب

ػذهماٌػرداتمالمميؽـمأنمؼردمإظبمدؾبمبقداشقجلمبدظقؾمناحماظطرؼؼةمععمبعضم
موم ماالجؿؿاسقة ماظظروف مإظب مو ماًاصة ماظؼدرات مإظب مذظؽ معرد مأن مو اظؿالعقذ،
االضؿصادؼة،مصؿؿامالذؽمصقفمأنمظؼدراتماظؿالعقذمومظظروفماحملقطةمبفؿمدوراميفم
مميؿازونم ماظذؼـ مصاظؿالعقذ ماٌػرداتمخاصة، مػذه متعؾؿ ميف مو مساعة، ماظؿعؾؿ سؿؾقة

مشريػؿ، معـ مأطـر مؼؿعؾؿقن ماإلدراك موضقة ماًروجممباظذطاء متعقدوا ماظذؼـ مأن طؿا
ظؾؿـزهميفماألرؼافمؼؿؿؽـقنمعـماظؿؼاطمعػرداتمعـمعـؾمغعفة،موشرابمومتعؾؿفا،م
موم ماٌعؾؿني مأبـاء مأن مطؿا ماظؼلؿ، ميف مسدة معرات معلاععفؿ مسؾك متؽرر ممل مإن و
اٌعؾؿاتموماألرػالماظذؼـمغشأواميفمأدرةمعـؼػةمضدمؼلؿعؾؿقنمػذهماٌػرداتمبلفقظةم

مظلؿاسف مالمؼـػلمعلؤوظقةماظطرؼؼةمواذرتاطفاميفمغظرا معـمأوظقائفؿ،مإالمأنمػذا ا
سدممتعؾؿمطؾماظؿالعقذمػذهماٌػردات،مإذمسؾقفامأنمتأخذميفماالسؿؾارمعلأظةمتػردم

ػقم)اظؿعؾقؿماظذيمؼصؾحمم(Conoly)األرػال،مألنماظؿعؾقؿماىقدمطؿامتؼقلمطقغقظلم
رارموماظشرحمومادؿعؿالمودائؾم،مصفـاكمعـماظؿالعقذمعـمضبؿاجمإظبماظؿؽ21ظؾفؿقع

اإلؼضاح،مومعـفؿمعـمالمضبؿاجمإظبمطؾمذظؽمالمعؿقازهمبؼقةماإلدراكمطؿامذطرغا،موم
ماظطرؼؼةماٌـؾكمػلماظطرؼؼةماظيتمتقصرمطؾمذظؽمحؿكمتضؿـمناحمسؿؾقةماظؿعؾؿ.

ػذامومضدمتػلرمػذهماظـلبماٌؿقدطةمأؼضا،مباخؿالفمععؾؿلماٌادةمصؼدمؼؽقنم
ؿمؾكماٌػرداتمومذرحفا،مومعـفؿمعـمملمؼؼؿمبذظؽ،مطؿامأنمبعضفعـفؿمعـمرطـمس

ملمؼؿؿؽـمعـمتـػقذمطؾماظربغاعج،مومانرمسـمذظؽمأنمبعضماظؿالعقذمملمؼؼرأوام
اظـصقصماظيتموردتمصقفاماٌػردات،مصؾؿمؼؿؿؽـقامباظؿاظلمعـماإلجابةمسـمأدؽؾةم

ؼة،محالضة،مسصري،ماالخؿؾارماٌؿعؾؼةمبفامومػذامعامالمحظـاهميفماٌػرداتم:محؾ
مآخرم ميف متـفز ماٌػردات مػذه مأوردت ماظيت مصاظـصقص مصـع...، مبـك، تغقب،

معرحؾةمعـمعراحؾمإنازماظربغاعج.
ؼؿؾنيمعامذبؿؾمعامذطرغامأنماٌادةماإلصرادؼةماظيتمتؼدعفاماٌدردة،معادةمصؼريةم
ةمؼعرفماظطػؾمأشؾؾفامومأنمتؾؽماىدؼدةمباظـلؾةمإظقفمملمهظمبطرؼؼةمسرضمسؾؿق

                                                                                                              
21- Conoly, Y : Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire. 

 .411ص.م-غؼالمسـم:مبروس،متقـام:مأدسماظؿعؾقؿميفماظطػقظةماٌؾؽرة.
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ماظؽؿابماظذيمتضؿـمػذهم متؼققؿ مسؿؾقة مدؿقضقف معا مػق تضؿـمناحمتعؾؿفا،مو
ماٌادة.

 تؼييم كياب الؼراءة اخلاص بالـسلة األوىل من اليعؾيم األدادي: .4

متمتؼققؿمطؿابماظؼراءةمسـمررؼؼموصػفمومهؾقؾمربؿقاه،مثؿمعؼارغؿفمباظؽؿابنيم
مذظ ماظػرغللماًاصنيمباٌلؿقىمغػلف،مو مأؼضا،مطؿاماٌغربلمو مومصػفؿا ؽمبعد

ماظؾغقيماظعربلم ماظرصقد ميفماظؽؿابمبؿؾؽماظيتمأضرػا ماٌؼدعة ماإلصرادؼة ماٌادة ضارغا
سؾكمتالعقذماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿ،مومذظؽمبغقةماظؿعرفمسؾكمعدىمتقصقؼمعؤظػم

ماظؽؿابماىزائريميفماغؿؼائفمػذهمٌادةمومعدىمعـادؾؿفامظؿالعقذمػذاماٌلؿقى.

 و حتؾي  الؽيب وصف. 1.4

ظؼدممشؾموصػماظؽؿبماظـالثةمزبؿؾػمزبؿؾػماىقاغبماظشؽؾقة:مايفؿ،م
مصقفم ماظذيمأوضقـا ماٌضؿقن مطذا مو ماٌؼروئقة...، ماظقرق، مغقسقة ماظغالف، رؾقعة

مرؾقعةماظـصقصماٌعروضةموماٌادةماإلصرادؼةماٌؼدعةمومررؼؼةمتؼدميفا.
سـاؼةمم-ـؾؿامدـقظقفمػـامأؼضامومضدمأوظقـاماظؽؿابماىزائريميفمػذاماظقصػمع

متـدرجميفمدؿةمرباورمػل،مم-خاصةم مأغفا حقثمحؾؾـامعقضقساتفماظيتمومجدغا
اٌـزلموماألدرة،ماٌدردة،موماظشارع،موجلؿماإلغلان،موماظرحاالتموماألدػار،موم
اظرؼػ،مومػلمعقضقساتمعأظقصةميفماظؽؿبماظؼدميةمتؿقدثمأشؾؾفامسـماظؾعبموم

مومعقاضقتماظغداءمومزؼارةماظطؾقبموماٌزرسة...ماالجؿؿاسقةاظعالضاتم
ومػذهماٌقضقساتمومإنمطاغتمومثقؼةماظصؾةممبققطماظطػؾ،مصإغفامتػؿؼرمظعـصرم
اظؿـقعموماظؿشقؼؼمعـمجفةمومظؾقداثةمومعقاطؾةماظعصرمعـمجفةمأخرى،مطؿامأنم
لموماٌقزةماظعاعةمهلا،متصقؼرػامحقاةمعـاظقةمبعقدةمسـماظقاضعماظذيمؼعقشفماألرػا

مػؿمومعـمضبقطمبفؿ،مصفلم:م)حقاةمعؿؿـاةمؼؼؿضلم اٌشاطؾماظيتمؼؿعرضقنمهلا
مبعؾارةم مجاد، مدؾقك مدؾقك ميف مأبدا مؼػؽروا مأن مدون مضؿفؿ مو مأوظقائفؿ معـؾ صقفا
أخرىمصإنماظؾعبموماظؾفقمعـمرؾقعةماظطػؾماظػطرؼةمومظؽـمالميؽـماسؿؾارػؿامأػؿم

22عاميفمحقاتفؿ
 . 

                                                                                                              
22 - Aissani, Saliha : Analyse des manuels de langue arabe de deuxième et troisième 

années en usage au premier cycle de l’école Fondamentale.- thèse de magister, Institut de 

linguistique et de phonétique, Alger, 1985.- p.44. 
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مالمذؽمصقفمأغفمؼـؾغلماد ماٌقضقساتماٌقجفةمظؾؿالعقذماٌؾؿدئنيمعـممما ؿؼاء
ساملماألرػال،مومأغفمؼـؾغلمسؾقفامأنم)تعاجلماىاغبماظؾادؿمظؾطػقظة،مومظؽـمدونم
.م23أنمتؼصلممتاعاماىاغبماٌؤملموماٌؿـازعم:ماظصراعموماألحزانمومزباوفماظطػقظة

صؽةمطؾريةممصققحمأغفمالمؼـؾغلمصدمماألرػالممبشاطؾمايقاةمومسراضقؾفامومظؽـ
عـفؿمتعقشمػذهماٌشاطؾمومباظؿاظلمضدمتشعرمخبقاظقةمايقاةمومسراضقؾفامومظؽـمصؽةم
طؾريةمعـفؿمتعقشمػذهماٌشاطؾمومباظؿاظلمضدمتشعرمخبقاظقةمايقاةماظيتمؼعرضفام
اظؽؿابمومبعدػامسـماظقاضعماظصعبماظذيمؼعقشقغف،مػذاماظقاضعماٌؼصكممتاعامعـم

مو معا مادؿعرضـا معـذماظؽؿابمصؾق ماٌقضقساتماٌؼدعة،مو مععظؿ مأن مظقجدغا مصقف رد
ماظقظدم مؼرطبمصقفا معا ماظيتمشاظؾا مباظؾعبمو ماٌؿعؾؼة متؾؽ مػل اظصػقاتماألوظب،

 .25وموؾسماظؾـتمظؿؾعبمباظدعقةمومترضدػام24اظدراجة
معقاظقنم ماظلـمبشؽؾمخاص، مرػؾمػذه مأنماألرػالمبشؽؾمسام،مو إنماٌؤطد

مط مسؾك مأغف ماظؾعبمو مإظب مؼـػرمبطؾعفؿ مال مطل مذظؽ مبإبراز ماالػؿؿام ؿبماظؼراءة،
اظطػؾمعـماظقدطماٌدردل،مومظؽـماإلطـارمعـمذظؽمعـؾؿامػقماظشأنميفماظؽؿاب،مضدم
ؼؽقنمدؾؾاميفمتعادةماظطػؾمومضرصفمعـمػذاماظقدطمألنمذظؽمضدمصبعؾفمؼػؽرمطـريام
مؼؾعؾقنمخار مػؿ مو مداساتمؼقعفؿ ماظذؼـمؼؼضقنمععظؿ ميفماألرػال جميفماظؾعبمو

ػقمأنمؼؼضلمععظؿمداساتمؼقعفمجاظلامؼلؿؿعمإظبماٌعؾؿ،ممسؾقفماٌدردة،ميفمحني
األرػالمومػؿمصغارمومبنيمميؼـؾغلماٌزاوجةمبنيماٌقضقساتماظيتمتلؿفقومسؾقفم

تؾؽماظيتمتعدػؿمظؾققاةمعلؿؼؾالمخاصةمومأنماظدراداتمايدؼـةماٌؿعؾؼةمبإسدادم
ماظؿـقؼ مضرورة مسؾك متؤطد ماٌدردقة، مررؼؼماظؽؿب مسـ ماٌقضقسات مإغؿؼاء مسـد ع

جعؾمتؾؽماظداظةمسؾكماظؾعبموماظـؽتموماظؼصصمتؿـاوبمععمأغقاعمأدبقةمأخرىم
م.م26ؾماظيتمضدمتصادصفؿمعلؿؼؾالقمتؽـماألرػالمعـمعقاجفةماظصعقباتموماظعراض

ومصقؿامطبصماظعالضاتماالجؿؿاسقةمصإنماظؽؿابمؼغصممبقضقساتمتفقئماظذطرم
مؾطمسؾكماألغـكموماظؼلقةمسؾقفا،مصػلمغصمعـماظـصقصضؿـقامومعـذمصغرهمظؾؿل

                                                                                                              
23 - Chatry - Komarek, Marie : Des manuels scolaires sur mesure. Guide pratique à 

l’intention des auteurs de manuels scolaires pour le primaire dans les pays en 

développement.- Paris, L’Harmattan, 1994.- p.149. 
ماألداس.م-م24 ماظؿعؾقؿ معـ ماألوظب مظؾلـة م"أضرأ" ماظؼراءة مطؿاب م: ماظؼادر مسؾد مدؼقانمم-صضقؾ، اىزائر،

م.43-42ص.ص.م-.4441-4441اٌطؾقساتماٌدردةم
م.11ص.م-أغظرماٌرجعمغػلف.م-25

26- Chatry - Komarek, Marie : Des manuels scolaires sur mesure.- p.149.م 
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ومسـدعامضبنيموضتمم27دبرجمظقؾكمظؾعبمصقـفرػامأخقػامضائالم:ماذػيبمإظبماظدار
مظـاماظـصمباطقةمألنمخاظدامأخذمعؽاغفا ،مطؿامضبدثـامغصمآخرم28اظغداءمؼصقرػا

مصؽمدعقؿفا مبلؾبمم29سـمبؽائفامألنمأخاػا ومغصادصفاميفمغصمآخرمباطقةمأؼضا
مباطقةأ مإؼاػا مػربمتارطا مو ماظذيمضربفا ماظيتمؼضعفام30خقفا مػاتف مضدوة مصأؼة ،

اظؽؿابمأعامماألرػالمومأيممنقذجمعـماظرجالمػذاماظذيمتلعكماٌدردةماىزائرؼةم
مإظبمتؽقغقف؟.

مغصقصم متعؿؾ ماظعؿؾ، معقادؼـ مزبؿؾػ ماٌرأة مصقف مشرت ماظذي ماظقضت ميف و
مباظقاجؾا ماظؼقام ميف موزقػؿفا محصر مسؾك ماٌرأةماظؽؿاب مغصادف مصال ماٌـزظقة، ت

ماظؽؿابمإال ميف معفـةمميفماظعاعؾة معـفا ماظـاغل مو ماألول ميف ممتؿفـ معقاضع، ثالثة
ماٌعؾؿةموماٌؿرضةمومػقمعامميؽـمادؿكالصفمعـماظصقرة،مالمعـماظـص.

ومتؼقمميفماظـاظثمبعؿؾمايالضة،موميفمباضلماظـصقصمطؾفامؼصرماٌؤظػمسؾكم
ماظؼق ميف ماألغـك موزقػة مدورػامحصر مصإن مبـؿا مطاغت مصإن ماٌـزظقة، مباظقاجؾات ام

أومحرادةمأخقفامم32أومحؾبماظؾؼرةم31ؼؿؿـؾمضلمعلاسدةمأعفاميفمخقارةماٌالبس
33اظصغري

مصإنم  مإنمطاغتمأعا معلؿؼؾال،مو مظؿقؾمربؾمأعفا ميفمذظؽمإسدادمهلا و
ـمدورػامؼـقصرميفمتربقةماألبـاءمومهضريماظطعاممهلؿ،مػـامغؿلاءلمسـماٌؼصقدمع
طؾمػذا،مأػقمإسطاءمصقرةمغرؼدمظؾؿرأةمأنمتؽقنمسؾقفاميفمذبؿؿعـا،مأممػقمإبرازم
ظقضعمضدؼؿمطاغتمسؾقف،موميفمػذهماياظةماألخريةمغؼقلمإنماظؽؿابمملمؼعدمصايام

مٌلاؼرةماظقاضعمألغفمصبلدمظؾطػؾمواضعمآخرمشريماظذيمضبقاميفمزؾف.
دممتـؾتميفمأدؾقبمواحدمػذامسـمرؾقعةماٌقضقساتماٌؼدعة،مأعامررؼؼؿفامصؼ

ػقمايقار،مومإذامطانمايقارمدورميفمتـؿقةماٌؾؽةمايفاجقةمأوماظؿؼرؼرؼةمباسؿؾارهم
متؾادلمحفج مطؾمذلء مػلمم 34ضؾؾ مإمنا مو مصقلب، مظقلتمادؿدالال ماظؾغة صإن

                                                                                                              
 .41ص.م-صضقؾ،مسؾدماظؼادرم:مطؿابماظؼراءةم"اضرأ".م-27
 .13ص.م-اٌرجعمغػلف.م-م28
 .13ص.م-أغظرماٌرجعمغػلف.م-م29
 .24ص.م-أغظرماٌرجعمغػلف.م-30 
م.13ص.م-أغظرماٌرجعمغػلف.م-م31
م.1ص.م-أغظرماٌرجعمغػلف.م-م32
 .11ص.م-أغظرماٌرجعمغػلف.م-م33

 Weinrich, H : Ver la constitution d’une compétence interrogative.- In didactique des - م34

langues étrangères, Presses universitaires de Lyon, 1981.- p.20. 
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وصػمومدردمومتػلري،موماالطؿػاءمبؿؼدؼؿماظـصقصميفمذؽؾمحقاريمعـمذأغفمأنم
داظقبماظؾغقؼةماألخرى،مومباظؿاظلمعـمعبقعماظعؿؾقاتمضبرمماظؿؾؿقذمعـمباضلماأل

ماظـصقصماٌؼدعةم مودؿ مضد مايقار مػذا مأن مطؿا ماظيتمتؿققفا، ماٌعرصقة مو اظذػـقة
 باظؾلارةموماظػؼرموماٌؾؾمظؿؽرارػامماٌػاػقؿمغػلفا.

سـدمهؾقؾـامحملؿقيماظؽؿاب،محددغامأؼضامطؿقةماٌػرداتماٌؼدعةمصقف،مإذموم
،معقزسةمبنيماألمساءمومم(311)مخلامومسشرؼـموممثامنائةمعػردةممجدغامأغفمؼؿضؿـ

األصعالموماظصػاتموماظظروفموماألدوات،مصؼلؿـاماألمساءمإظبمربلقدةمومذبردةم
معـم مطؾمزعـ مغلؾة مو مطؾمعـفا، مغلؾة معؼدرؼـ ماألصعالمحلبمصقغفا مصـػـا و

ماألزعـةماظيتموردتمبفا،معقضقنيمعدىمتقصقؼماٌؤظػميفمادؿعؿاهلا.
طانمأذدمعامظػتماغؿؾاػـاميفمهؾقؾمصـػماألمساء،مشقابمطؾمعامؼدلمسؾكممو

اٌػاػقؿمايضارؼةميفمعؼابؾمحضقرمأمساءمداظةمسؾكمعػاػقؿمضدميةمملمؼعدماظؿؾؿقذم
ممتـؾفام ماألمساء معـ مععؿربة مغلؾة مأن مإظب مباإلضاصة مسـفا، ماظؿعؾري مإظب حباجة

مرميفمغصقصف.األسالم،مومذظؽمالسؿؿادماٌؤظػمسؾكمأدؾقبمايقا
م ماظؽؿابمٌؼقاسماظؿقاتر مادؿـؿار ميفمطقػقة مأؼضا ماظؿقزعمم(fréquence)حبــا و

(répartition)صالحظـامباظـلؾةمظألولمعـفؿامأنماظؽؾؿاتماظقاضعةمسؾكمراسماظؼائؿةمم
ماظعاظقةم ماظؿقاتر مدرجة معـؾ مإظب مهؿاج مال ماظطػؾ، مظدى مطؾؿاتمععروصة اظؿقاترؼة

عـماظؽؾؿاتماظيتمملمتظفرمإالمعرةمم%21.41حظقتمبفا،موميفماٌؼابؾمصإنمغلؾةم
مواحدةميفماظؽؿاب،مػلمجدؼدةمالمسفدمظؾطػؾمبفا.

مب مػذامأعا مسؾؿل مإظبمدبطقط ماظؿقاتر، مذأغف مملمطبضع، مصإغف مظؾـاغل، اظـلؾة
اظؿكطقطماظذيمؼؼؿضلمأنمتقزعماظؽؾؿاتمسؾكمعؾػاتماظؽؿابمبشؽؾمؼلؿحمظؾؿؾؿقذم
مبانمؼؾؿؼلمبفاميفمعقاضعمزبؿؾػة،مومباظؿاظلمؼؿذطرػامومؼراجعفامصرتدخميفمذػـف.

ماظ ماظيتمتضؿـفا ماإلؼضاح مظقدائؾ مأؼضا مباظؿقؾقؾ مأنمتعرضـا مصالحظـا ؽؿاب
ععظؿفا،مإنمملمغؼؾمطؾفا،معؾفؿةمالمتعربمسؿاموضعتمعـمأجؾفمطؿامأنماألذقاءم
اٌؽقغةمهلامشريمعـلفؿة،موأظقاغفامشرؼؾةمالمسالضةمهلامبأظقاغفاميفماظقاضع،مومػلم
مشريم مظغقؼة مثروة متـؿقة مو مخارؽة معػاػقؿ متؽقؼـ مسقاعؾ معـ مساعال مبذظؽ تشؽؾ

مدضقؼة.
ماحملـا،مزبؿؾػممشؾموصػماظؽؿابنيماٌ مطؿا مهؾقؾقفؿا ماظػرغللمو غربلمو

مسؿؾقةموصػماظؽؿابماىزائريمومهؾقؾف،مومطانمأبرزمعام اىقاغبماظيتممشؾـا
مصقفؿاموجقدمعامؼعربمسـمعلؿقدثاتم اظعصرموماظؿطقرماظؿؽـقظقجل،مذدماغؿؾاػـا
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مظؽؿابمعغربل مايادقبميف مو مايادؾة مادؿعؿال ماًاصمبطرؼؼة 35طاٌقضقع
وم 

،مباإلضاصةمإظبماٌقضقساتماظيتم36ادؿعؿالمآظةماظؿصقؼرميفماظؽؿابماظػرغللمررؼؼة
متدسقمظبماظؼقؿماألخالضقةمبغقةمتـشؽةماألرػالمسؾقفا.

ومصقؿامطبصماٌادةماظإلصرادؼةماٌؼدعة،مصإغفاميفمطؾقفؿامثربةمتعربمسـمعػاػقؿم
وماظػرغلقةمعؿـقسة،مأعامودائؾماإلؼضاحمصإغفامععّؾرةمتعؽسمايضارتنيماٌغربقةم

 بصقرةمصادضة.

 املؼارنة ب ن الؽياب اجلزائري و الؽياب ن املغربي و الػرنس.م5

مهؼؽقنمتؼققؿماظؽؿابمومايؽؿمسؾكمعضؿقغفمأطـرمعقضقسقةمسـدمعؼابؾؿفمبغري
عـماظؽؿب،مصؼقؿؿفمتؿقددمباظـلؾةمإظبمدرجةمععقـةمومػذهماظدرجةمػلماحملؿقىم

مػذا معـ مو ماظراضقة، ماألعؿ مسـد ماظؼراءةمماٌؼدم مظؽؿاب معؼارغؿـا مجاءت اٌـطؾؼ
اىزائريماًاصمباظلـةماألوظبمباظؽؿابنيماٌغربلموماظػرغللماٌقجفنيمإظبمتالعقذم
مباظؽؿابم مأوال معؼابؾؿف مأثارغا مإذ مواحدة، مدصعة مبفؿا مغؼارغف مومل مغػلف، اٌلؿقى

ؼارغةماٌغربلممبػردهمثؿمباظؽؿابماظػرغللميفمعرحؾةمثاغقة،مومذظؽمألنمعؼاؼقسماٌ
بنيماظؽؿابنيماىزائريموماٌغربلمعؼاؼقسمواحدة،مصفؿامطؿابانمعقجفانمألرػالم
مأنم مطؿا مواحدة، مسؼقدة مو مثؼاصة مؼعؽلان مو مواحدة، مبؾغة معؤظػان مواحدة، دـ

معرحؾةماظؿعؾقؿماظؿقضرييميفمطالماظؾؾدؼـمعرحؾةمشريمإظزاعقة.
ماٌال مصؽان ماٌعاىة، ماٌقضقسات مرؾقعة ماٌؼارغة مػذه ماظؽؿبممشؾت مأن حظ

اظـالثةمتشرتكميفمتؼدؼؿمتؾؽماظيتمهلامسالضةمبايقاةماظققعقةمظؾطػؾموممبامؼعقشفم
ومظؽـماظؽؿابنيماظػرغللموماٌغربلمسؽسماىزائريمؼؿفاوزانمم،يفمربقطفماظؼرؼب

ذظؽمبعرضفؿامٌقضقساتمسؾؿقةمػادصة،مطؿقضقعمتؽاثرماظطققرموممنقماظـؾاتاتميفم
ماظػرغلل معقضقس37اظؽؿاب مو مظألعراض، ماظذباب مغؼؾ 38ا

ماظـقؾةم  مصـع مطقػقة و
مبؿؼدؼؿمم39ظؾعلؾ ماظؽؿابماىزائري مسـ مميؿازان مأغفؿا مطؿا ماٌغربل، ماظؽؿاب يف

متشغقؾم مبطرؼؼة مو ماٌرور مبإذارات ماٌؿعؾؼة مطؿؾؽ متـؼقػقة، متعؾقؿقة عقضقسات
                                                                                                              

أغظر،ماجملؿقسةماظرتبقؼةمظؾؿدرؼسماظؾغةماظعربقة،مطؿابماظؼراءةمظؾؿؾؿقذ،ماظلـةماألوظبماالبؿدائقة،مدارمم-م35
م.41ص.م-.4434،م3ٌغرب،مدارماظـؼاصةمظؾـشرموماظؿقزؼع،مطام-اءمضاظؾق

36 - Charles, Alain et Al : L’année du CP.- Paris, Bordas, 1996.- p.131. 
 .412ص.م-غظرماٌرجعمغػلف.أم-م37
 .33اظؾغةماظعربقة،مطؿابماظؼراءةمظؾؿؾؿقذ،مص.مأغظرماجملؿقسةماظرتبقؼةمظؿدرؼس-م38
م.34اٌرجعمغػلف،مص.م-م39
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مأخالضقةم معقضقسات مذظؽ مإظب مباإلضاصة مؼعرضان مو ماظردائؾ، مطؿابة مو اظرادؼق
م ماٌغربلطؿقاصػات ماظؽؿاب ماٌفذبميف ماظيتمصببمأنمم40اظقظد ووصػماألخالق

ماظؽؿابم ميف ماظعؿقعقة ماألعاطـ مو ماٌدردة مو ماألدرة مداخؾ ماظطػؾ مبفا ؼؿقؾك
ماظؾعقدة،م41اظػرغلل مباألوداط معؿعؾؼة معقضقسات مبؿؼدؼؿ ماألخري مػذا مؼـػرد مو ،

مطؿقزةماٌـارؼماىغراصقةمسؾكمدطحماظؽرةماألرضقة.
ما مأن مؼؿضح مبفذا مومو مربدودة مدقىمثؼاصة مظؾطػؾ مؼؼدم ظؽؿابماىزائريمال

ععؾقعاتمالممتؽـفمعـماظؿعاعؾمإالمداخؾماظقدطماظضقؼماظذيمؼعقشمصقف،مخبالفم
ماظطػؾم مإظبمذظؽمسؾكمإسداد ماٌغربلماظؾذؼـمؼعؿالنمباإلضاصة اظؽؿابنيماظػرغللمو
مسؾكمتقدقعمثؼاصؿفمسـمررؼؼمارالسفمسؾكمح قاةمظؾؿعاعؾميفمزبؿؾػماألوداطمو

ماظؽائـاتمعـمحقظفموماٌـارؼماىغراصقةماظؾعقدةمسـف.
ومإذامحبــاميفماألذؽالماظيتمتؼدممبفامػذهماٌقضقسات،مظقجدغامأغفامعؿـقسةم
مسؾكمغصقصمذعرؼةمتـؿلم يفماظؽؿابنيماظػرغللموماٌغربلمإذمغعـرميفمطؾمعـفؿا
متؿقزعمبنيماظؼصصمايقار مسؾكمأخرىمغـرؼة مو مومايسماظػينمظدىماظطػؾ، ؼة

مذؽؾم ماٌقضقساتميف مبؿؼدؼؿ ماظؽؿابماىزائري مؼؽؿػل مبقـؿا اظؼصصماظلردؼة،
مضصصمحقارؼة.

ؼظفرماظػرقمبنيماظؽؿابماىزائريموماظؽؿابنيماٌغربلموماظػرغللمأؼضا،مسـدم
عؼارغةمطؿقةماٌػرداتماظقاردةمصقفانمإذمبؾغمسددػامتلعامومأربعنيمومثالمثائةموم

،مومضدرميفماظؽؿابماظػرغللمبلؾعمسشرةم(4314)مأظػمعػردةميفماظؽؿابماٌغربل
 ،مومػقمعامغقضقفمجبالءميفماألذؽالماآلتقةم:(311)وعائؿنيموماظػمعػردةم

                                                                                                              
 .10اٌرجعمغػلف،مص.م-م40

41 - Charles Alain et al : L’année du CP.- p.140. 
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اغطالضامعـماألرضامماجمللدةميفمػذهماألذؽال،مومبعؿؾقةمحلابقةمبلقطةمغؿقصؾم

ممامؼؿعؾؿفمم% 14.41إظبمأنماظطػؾماىزائريمالمؼؿعؾؿمعـماظـاحقةماظؽؿقةمدقىم

ممامؼؿعؾؿفماظطػؾماظػرغلل،مومايؼقؼةمأنمغلؾةمدبؾػمم% 12.23اظطػؾماٌغربلموم

اظطػؾماىزائريمسـماظطػؾنيماٌغربلموماظػرغللمأخطرمبؽـريمممامتعّؾرمسـفمػاتانم

متـؾفمأمساءماألسالممطؿاماظـلؾؿان،مألنمسددامطؾريامعـمعػرداتماظؽؿابماىزائريم

42ذطرغا
اظؽؿابمشريمعشرتطةمبقـفمومبنيماظؽؿابنيمم،مومألنماظؽـريمعـفامعػردات 

اٌغربلموماظػمصرغللمومشريمصايةمظؿالعقذمػذهماظلـمبدظقؾمسدممورودػاميفم

ماظرصقدماظؾغقيمعـؾؿامدـقضح.

ماظؽؿقةم ماظـاحقؿني معـ ماٌؼدعة ماإلصرادؼة مظؾؿادة ماظػعؾقة ماظؼقؿة مظـؿؾني مممممممممو
سؾكماحملاورموماٌقضقساتمغػلفامموماظـقسقة،مضؿـامبؿقزؼعمعػرداتماظؽؿبماظـالثة

عربزؼـماظػرقمبقـفا،مصؿقضحمظـامثراءماٌادةماإلصرادؼةماظيتمؼؼدعفاماظؽؿابانماٌغربلم
مأشؾبم ميف ماىزائري ماظؽؿاب مؼعرضفا ماظيت متؾؽ مسؾك متػقضفؿا مو ماظػرغلل و
مإظبممخلةمأضعاف،مومػقماظشأنميفم ماظؿػققماظذيمؼصؾمأحقاغا اٌقضقسات،مػذا

واظقزائػ"معـمربقرم"اإلغلان"مإذمبؾغمسددمعػرداتفميفماظؽؿابممعقضقعم"ايرف
عػردة،ميفمحنيمضدرميفماظؽؿابماىزائريمبإحدىمم(14)اٌغربلمتلعاموممخلنيم

م.(44)سشرةمعػردةم
ػذامومضدمظػتماغؿؾاػـاميفماظؽؿابنيماٌغربلموماظػرغللمأؼضا،موجقدمعػرداتم

ماإلظؽرتوغق مطاآلالت مععاصرة، معقضقسات مسـ ماظػؾؽقةمتعرب ماظقدائؾ مو ممممممممممممة
ماظؽؿابم متضؿـ مسدم مو ماإلسالم... مو ماظػـقن مو ماظـؼاصقة مو ماظعؾؿقة ماٌصطؾقات و

ماىزائريمأؼةمعػردةمتعربمسـمػذهماٌقضقسات.
وتؿضح،مأردصـاػاممبؼارغةماظـصقص،مٌاممؽؿؿؾمعؼارغةماٌادةماإلصرادؼةتومحؿكم

مهل ماٌػردات مصؼؾة متداخؾ، معـ ماٌقضقسني مأداظقبمبني مو ماظـصقص ميف مأثرػا ا
ماىزائريم ماظؽؿاب معـ مغصقصا ماخرتغا موظذظؽ ماٌصاشة، ماألصؽار مضقؿة مو اظؿعؾري
ؼعاجلمطؾمواحدمعـفامععمعامؼؼابؾفميفماظؽؿابماٌغربلمأوماظػرغللمعقضقسامواحدام

                                                                                                              
معـمػذاماٌؼال.م43أغظرمص.م-م42
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أومعقضقسنيمعؿشابفني،مومدـؼدممطعقـةمظؾؿؼارغةمبنيمغصقصماظؽؿابنيماىزائريم
مم،مؼؿقدثانمسـمعقضقعماٌدردة،مصؿقتمسـقان:وماٌغربلمغصني

م ماظصغري مم(4)اٌعؾؿ مجاءم(1)و معؿلؾلؾني مغصني ماىزائري ماظؽؿاب مؼؼدم ،
مصقفؿا:

مسؿرم:معاذامتعؾؿـام؟
ممسريم:مدؿعرفمبعدمضؾقؾ.

موزعمسؾقفؿمأوراضامومأضالعامومضال:ماطؿؾقا:
مواحد،مإثـان،مثالثة،مأربعة.
مغقرةم:مػذامدرسمدفؾ.

43وادؽيتممسريم:ماطؿيب
 

م)أعلؽممسريمعلطرة،مومبدأمميشلمأعامماألرػالمطأغفمععؾؿمطؾري.
مغقرةم:مأمتؿتمدردل.

مثرثارةممسريم:مضؾتمظؽمادؽيت،مأغت
مأرادممسريمأنمؼضربفامصلؼطمسؾكماألرض

م44ضقؽماألرػال،مصغضبممسريمومبدأمؼؼقلم:ماظلؽقتماظلؽقت(
مدرس:"ؼؼدمماظؽؿابماٌغربلميفمعؼابؾمػذامغصامسـقاغفم"بقتماظ

)أردتمأنمأتلؾلمرمستمسؾكماظصػقةماألوظبمعـمدصرتي،مصقرةمبرتؼاظةمطؿؾتم
هؿفام"برتؼاظة"،مطؾؿةمبرتؼالمتؾدأمحبرفماظؾاء،مأمسلمأؼضامؼؾدأمحبرفماظؾاءم

م:مبدؼعة.
مأمساءم مأن مؼؾدو مظـػلل: مضؾت مبـػلج، مأزػار ماظـاغقة ماظصػقة مسؾك رمست

ماألذقاءماىؿقؾةمتؾدأمحبرفماظؾاء.
اظؾعؾةمصرمستمصقرةمبؾؾؾمومباخرةمورمستمصقرةمبـنيمومبـات...مأسفؾؿينم

مصقرةم ماألخرية مصػقة مسؾك مصرمست مػؤالء؟ مؼؿفف ماؼـ مإظب م: مظـػلل مضؾت ثؿ
ماٌدردة.

محبرفم متؾدأ مال معدردة مطؾؿة مظؽـ معبقعا ماظصقر مأعبؾ ماٌدردة طاغتمصقرة
م.45اظؾاء،مصؽرت(

                                                                                                              
م.413ص.م-صضقؾ،مسؾدماظؼادرم:مطؿابماظؼراءةم"أضرأ".م-م43
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مٌػردا ماٌؿقزة مػذانماظـصان،ماظـراء متضؿـف مومؼؿضحممما تماظـصماٌغربلمطؿا
طقػامعؼارغةمباىزائري،مصؿامؼؼدعفماظؽؿابماٌغربلميفمػذاماظـصمؼػققمعامؼؼدعفم

،مطؿامأنم46عػردة(م31)عػردةميفمعؼابؾمم14اظؽؿابماىزائريميفمغصنيمعؿؿاظقنيم
اظـصنيمومإنمطاغاميفمطالماظؽؿابنيمالمؼؼدعانمعػرداتمجدؼدةمطـرية،مألنمععظؿمعام

ميف مذطر مضد مأعرتضؿـاه ماظـصماٌغربل ميف ماٌػردات ماغؿؼاء مصإن ممغصقصمدابؼة،
واضح،مطؿامأغفمضدمطرسمظؿقؼقؼمأػدافمزبؿؾػة،مصفقمؼـطؾؼمعـمعقضقعماظؾعبم
وماظؿلؾقةمظريبطفماٌؤظػمبغرضمتعؾقؿلمسـدعامصبعؾمعقضقعمػذهماظؿلؾقة،مردؿم
مإ ماظـص مآخر ميف مباظطػؾ مؼصؾ مثؿ ماظؾاء محبرف معلؿقاتفا متؾدأ ماظيت ظبماألذقاء
اٌدردةماظيتممتـؾمصقرتفامأعبؾماظصقرمعبقعا،مومتلؿقفاماظؾـتم"بقتماظدرس"م
ميفم محبرفماظؾاء،مو ماظيتمتؾدأ ماىؿقؾة مضؿـماألذقاء مسؾكمإدراجفا معـفا حرصا

 ذظؽمشرسميبماٌدردةميفمغػسماظطػؾ.
إنمػذاماظذيمذطرغامعـمحلـماخؿقارماٌػرداتماًادعةمظؾؿقضقع،موماظؿـقؼعم

اٌزجمبنيماىدموماظؾعب،مشائبميفمغصماظؽؿابماىزائريماظذيمصقفمسـمررؼؼم
مثؿمسؼابفم ماظؾعبمذكصقةمععؾؿف متؼؿصمأحدماألرػالمأثـاء ؼؽؿػلمبؿفلقدمصؽرة
ماٌدردةم مسـ مو ماٌعؾؿ مسـ مدقؽة مصؽرة مؼعطلمظألرػال معا مػق مو ماظضرب، بقادطة

مبشؽؾمساممخالصامظؾـصماٌغربل.
مسـماٌؼارغةمبنيمغصقصماظؽؿابنيما ماٌؼارغةمبنيمػذا ماٌغربل،مأعا ىزائريمو

غصقصماظؽؿابنيماىزائريموماظػرغلل،مصؼدماخرتغامطـؿقذجمهلامغصنيمؼؿقدثانم
مسـمرؾقعةميفمصصؾماظشؿاءمواًرؼػمسؾكماظرتتقب.

 : الـص اجلزائري
م)المدبرجمبالمععطػمؼامسؿر(

م.47اظربؼدمذدؼدموماٌطرمعامزالمؼلؼط

                                                                                                              
ماظعددمأمساءماإلسالمموممػقمسددم-46 األمساءموماألصعالموماظصػاتموماظظروفمدونمتؽرار،مومملمؼشؿؾمػذا

 أمساءماالدؿػفامموماإلذارة....
م.21ص.م-صضقؾ،مسؾدماظؼادرم:مطؿابماظؼراءةم"أضرأ".م-م47



 1004دؼلؿربمم-،معايم41-41مسددمتإغلاغقا

 : الـص الػرنسي

C’est l’automne. Une forte pluie d’un ciel nuageux. Les feuilles d’un 

chêne tourbillonnent. Au loin on aperçoit quelques maisons du village. 

Une fillette vêtue d’un long manteau et chaussée de bottes se presse sur 

chemin. Sous un buisson un petit chat noir se blottit.)
48
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مدقىمعػرداتم مؼؼدم ماظـصماىزائريمال مأن ماظـصنيمأؼضا، مػذؼـ معـ ؼظفر
يفمحنيممؼ2ػضؾقؾةمعؼارغةمباظـصماظػرغللم؛مإذمبؾغمسددػاميفماألولمعـفؿامدؾعام

م.ؼ11ػمم49ضدرميفماظـاغلمبلتمومسشرؼـمعػردة
مأنماظـصماظػرغللمعقحلمباألصؽار،مدرديموموصػلميفماظقضتمغػلفم؛م طؿا

مىزائريمبؾلارةماظػؽرةمومدذاجؿفا.بقـؿامؼؿلؿماظـصما
ؼؿؾنيمعـمطؾمذطرغامأنماظؽؿابماىزائريمؼؿصػمبػراغمسؾؿلمومصؼرمصؽري،موم
ماظيتم متؾؽ مإظب مباظـلؾة مصضقعا مغؼصا مغاضصة مصقف ماٌؼدعة ماألصؽار مو ماٌعؾقعات أن

ماحؿقاػاماظؽؿابانماٌغربلموماظػرغلل.
ماظؽؿابنيماٌ ماظػرغللمودائؾمخصتماٌؼارغةمبنيماظؽؿابماىزائريمو غربلمو

ماظػارقم مغقضح مظؽل مو ماألخريؼـ، مهلذؼـ مذظؽ ميف ماظؿػقق مزؾ مو ماؼضا، اإلؼضاح
معقضقساتم مأو مغػلفا، ماٌقضقسات ممتـؾ ماظيت ماٌشاػد مبعض ماخرتغا بقـفا،
معؿقرطةم ماظؽؿابماٌغربلماألرػالمومػؿمؼشاػدونمردقعا مؼصقر عؿشابفة،مصعـدعا

ؾريامبؿصقؼرماظؼاسةماظيتمصبريمصقفامايدثمسؾكمذاذةماظؿؾػاز،مؼعؿينماسؿـاًءامط
ؿـؾماألرػالممبالبلفؿمعؽؿػقاميفمذظؽمباألثاثماألدادلماظقاجبمتقصرهمصقفا،مصق

ماظشؽؾماظقاضحمحفؿام مذا اٌزرطشة،موػؿمجاظلقنمسؾكماألرائؽمؼشاػدونماظؿؾػاز
موراءم مصبري ماظذي ماظؼط مصقرة مؼربز مطؿا مخاصة، ماظطاوظة مسؾك ماٌقضقع مو وظقغا

ميفمماظػأر، ماظـصم؛مو ماظذيمؼؿقدثمسـف ماٌؿقرطة مبرغاعجماظردقم معقضقع مػق و
ماظؽؿابم مصقرة معـ مصقرة ميف ماظطعام معائدة مسؾك معقضقسا ماظؿؾػاز مند مػذا عؼابؾ
اىزائري،مطؿامأنمأثاثماظؼاسةمصبؿعمبنيماظؿؼؾقديمومايدؼثماٌؿؿـؾميفمأرؼؽةم

مؼؿؿددمأحدماألرػالمسؾكماظ ماظؼط،مبقـؿا ؾالطمأعامجدارماظؼاسةمواحدةمؼؼػمصقضفا
مصفقمعغطكمبزربقةمداطـةماظؾقنمممامؼقحلمبأغفمجدارمخقؿة.

 

                                                                                                              
48 - Charles, Alain et Al : L’année du CP.- p.48. 

م.(Lexèmes)غعينمباٌػرداتمػـامم-49
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مؼؿضحمأنماظؽؿابماٌغربلمضبرصمسؾكمتؼدؼؿمصقرةمحضارؼةمظؾؿـزلم ومبفذا
غؾؿسمصقفاماغلفاعامتاعامبنيماألذقاءماٌؽقغةمظف،مطؿامأنمععاٌفامواضقةمومأظقاغفام

م ميف ماظقاضع، ميف معقجقد مػق معا ماظؽؿابماىزائريمصقرةمتؿـادبمعع حنيمميـؾ
بدوؼةمظؾؾقتمتػؿؼرمإظبماظؿـظقؿمبنيمسـاصرػا،مومتؼدممباإلضاصةمإظبمذظؽمتربقةمشريم
دقؼة،مومعاممتددماظطػؾمسؾكماظؾالطمٌشاػدةماظؿؾػازموموضقفماظؼطمسؾكماألرؼؽةمإالم

مأوضحمدظقؾمسؾكمذظؽ.
ميفمغػقسماألر ماظؽؿابماٌغربلمسؾكمشرسماظؼقؿ متعؿؾمصقرة ػالمعـمخاللمو

تقجقفاتفاماألخالضقةماٌكؿؾػةمخصقصاماٌؿعؾؼةمعـفامباظـظاصة،مومظذظؽمغعـرمصقفم
موم ماظـقاصذ متـظقػ مو ماألدـان، متـظقػ مسؾك مبعضفا مضبػر مصقر، سؾك
االدؿقؿام...،مبقـؿامالغعـرميفماظؽؿابماىزائريمإالمسؾكمصقرةموحقدةمؼعربمصقفام

ماظطػؾمومػقمؼغلؾموجففمسـمبرودةماٌاء.
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م
مسـماظـظاصةميفماظؽؿابماىزائري،مغصادفم ماٌعربة ماظصقر مضؾؾمغذرة ميفمعا و
ماألرػالم مغزع مؼعقـف مأن مميؽـ ماظذي مصؿا مإال مو مععاطس، ماواه ميف متلري صقرا

مألحذؼؿفؿ،موموضعفامأعاعفؿ،موػؿمجاظلقنمسؾكمراوظةماظطعام؟

م

م
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حملـا،متػققمصقرماظؽؿابماظػرغللمسؾكمصقرماظؽؿابماىزائريماؼضا،معـؾؿامأ
مؼؼدعفماظؽؿابماظػرغللميفمصقرةمواحدة،مؼؼدعفماظؽؿابماىزائريميفمثالثم صؿا
ماظشأنمسـدممتـقؾماظػصقل،مصققـؿامصبلدماظؽؿابماىزائريمصصؾم صقر،مومػق
مأخرىم مو مبـػلفل مأزرق مظقن مذات مرققر مو مدقداء مظلقب مصقرة مؼؼدم اظشؿاء

مبنيماأل مصصؾ مذظؽ ميف مو معطرؼة، مظؾـتمهؿؾ مثاظـة مو ماظيتمطانمٌعطػ، ذقاء
مصصؾم مسـ مطاعؾة مععرصة ماظطػؾ مؼؽؿلب محؿك مواحدة مصقرة ميف مإدراجفا ؼـؾغل
اظشؿاءمومػقماألعرماظذيمؼـؾؿفماظؽؿابماظػرغللمبؿؼدميفمصقرةمواحدةمظؾطؾقعةميفم
صصؾماًرؼػ،ممتـؾمتلاضطماألعطارمومتـاثرمأوراقماظشفارماٌصػرة،مومبـتمتلريم

معرتدؼةمعالبسماظػصؾ..

 

 



 1004دؼلؿربمم-،معايم41-41مسددمتإغلاغقا

نة حميوى كياب الؼراءة بالرصيد الؾغوي العربي املؼرر تؾى مؼار.م6
 تالميذ السـة األوىل من اليعؾيم األدادي :

تفدفمػذهماٌؼارغةمإظبماظؿعرفمسؾكمواضعماٌادةماإلصرادؼةماٌؼدعةميفماظؽؿابممم
عـمحقثمضدرتفامسؾكمددماياجاتماظؿؾؾقغقةمظؾطػؾ،مومذظؽمبؿقدؼدماجملاالتم

مسددماٌػاػقؿمأومتؾؽمتؿلؿمبؽـرتفامطؿامالمطقػا.مومضدممتتماظيتمتعاغلمغؼصاميف
ماظؾغقيماظيتمبؾغم ماظرصقد معػرداتماظؽؿابمسؾكمرباور متقزؼع مبعد ماٌؼارغة ػذه

متلعةم ماٌؼارغةمذباالممؼ4ػسددػا مثالثنيمذباال،ممشؾؿفا مو ماظيتمتؿضؿـمدؾعة و
تؼصريهميفممذباال،معقضقنيميفمطؾمعـفامعدىمادؿػادةماظؽؿابمعـماظرصقدموعدى

مذظؽ.
ومظؽــامدـؽؿػلمبؿؼدؼؿمجدولمواحدمحقصؾـامصقفمغؿائجماٌؼارغة،مومػقمؼقضحم

ماٌادةماإلصرادؼةماٌؼدعةموماٌؼررةميفماحملاورمإعباالمدونمتػصقؾميفمذباالتفا..
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سددمماحملقر

عػرداتفم

يفم

ماظؽؿاب

سددم

عػرداتفم

يفم

ماظرصقد

ميفمماٌػرداتماٌشرتطة ماظقاردة اٌػردات

مصقدمدونماظؽؿاباظر

ميفم ماظقاردة اٌػردات

ماظؽؿابمدونماظرصقد

مغلؾؿفامسددػامغلؾؿفامسددػامغلؾؿفامسددػا

جلؿم

ماإلغلان

111 112 411 33.32% 114 10.33% 34 31.10 % 

ايقاةم

ماإلجؿؿاسقة

31 411 14 32.44% 41 14.43% 11 14.21% 

ايقاةم

ماالضؿصادؼة

31 40 12 30% 13 20% 03 11.31% 

 %11.14 43 %33.33 14 %14.44 33 11 14مايققاغات

موم اظؽقن

موم اظطؾقعة

ماظـؾات

21 434 10 33.41% 34 14.33% 11 30.21% 

موم اظدوظة

معؤدلاتفا

02 31 01 44.11% 34 33.12% 03 11.31% 

موم اظعد

ماظؿؼدؼر

10 14 40 11.34% 34 21.10% 40 10% 

أدواتم

ماٌعاغل

43 34 13 24.10% 13 13.34% 31 32.13% 

ميفم اٌشرتك

موم األمساء

ماألصعال

434 101 13 30.33% 414 14.44% 13 14.40% 

 %32.33 130 %14.14 213 %33.13 120 4143 210ماجملؿقع

 (3) جدول ربم

ؼؾنيمػذاماىدولمأنمغلؾةماإلدؿػادةماظؽؾقةمعـماظرصقدماظؾغقي،مغلؾةمضعقػةم
ألوظبمعـماظؿعؾقؿماألداس،مالمأيمأنمطؿابماظؼراءةمظؾلـةمام%م33.13ضدرتمبـم:م
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ؼؼدممتؼرؼؾامدقىمثؾثماٌادةماإلصرادؼةماظقاجبمتؾؼقـفامظؿالعقذمػذاماٌلؿقىمومػقم
معامؼربزماظػراغماٌرسبماظذيمتؿلؿمبفماٌادةماظؾغقؼةماٌؼدعة.

متؿعدىم مال معـف مأطربمغلبماإلدؿػادة مأن متؾؽمم%م20طؿا مػل مو مبؼؾقؾ، إال
مبـلؾةمأضؾمتؾؽماٌلفؾةميفمربقرماٌلفؾةميفمربقرم"أدواتماٌعا غل"،مثؿمتؾقفا

"ايققاغات"،مومؼعقدماإلػؿؿاممبفذؼـماحملقرؼـمإظبمرؾقعؿفؿا،مصاألولمسؾارةمسـم
م مالمميؽـ ماٌؤظػمضائؿةمربدودة مبعضفا،مألن مإظبمادؿعؿال ماظؾفقء مدون مظغة بـاء

مساٌا ماظـاغلمميـؾ مو معـفا، مأدغك محد مأليمغصمسؾكمادؿكدام متأظقػف مذبربميف
مؼلؿـريماغشغالماألرػالمومضبظكمباػؿؿاعفؿماظؽؾري.

 44.11أعامأضعػماحملاورمادؿػادة،مصفقمربقرم"اظدوظةمومعؤدلاتفا"مبـلؾةم

ذبؿقعمعامأضراهماظرصقدميفمػذاماحملقر،مومتؤطدمػذهماظـلؾةمتؼصريماظؽؿابميفمم%
اظذيممإعدادماظطػؾمباٌػاػقؿماٌـظؿةميقاتفمومحقاةماحملقطنيمبفمداخؾماجملؿؿع

مؼعقشميفمطـػف.
ومإذامطانماحملؿقىماإلصراديمظؽؿابماظؼراءةمصؼريامالمؼلدماياجاتماظؿؾؾقغقةم

م% 32.33ظؾطػؾ،مصإغفمؼفدرمجفدهميفمتعؾؿمعػرداتمالمضبؿاجفامضدرتمغلؾؿفام
عـمذبؿقعمعامتضؿـفماظؽؿاب،مومػلمعـمضؾقؾمايشقماظذيمالمرائؾمعـف،مخاصم

عـماٌػرداتماظضرورؼةمظؾطػؾمومأحؾمم% 14.14 إنمسبـمسؾؿامأنماٌؤظػمضدمػؿش
مإسادةم مبضرورة مظإلضـاع مطػقؾة مظقحدػا مايؼقؼة مػذه مو ماٌػرداتماٌذطقرة، ربؾفا

ماظـظرميفمربؿقىمطؿابماظؼراءة.
ظؼدمأزفرتماٌؼارغةمبنيماظؽؿابماىزائريموماظؽؿابنيماٌغربلموماظػرغللمعـم

عـمجفةمثاغقة،مأنمعامؼؼدممظؾطػؾمجفة،مثؿماٌؼارغةمبقـفمومبنيماظرصقدماظؾغقيم
مؼـريم مال مو ماظؿؾؾقغقة محاجاتف مؼلد مال مذظؽماىزائريمػزؼؾ مو ماظؾغقي، رصقده

ظضعػمعادتفماظؾغقؼةمومسدممعالءعةمعضؿقغةمظؾؿطقرمايضاريمومٌققلماألرػالموم
مظقؿقلم مو مايضاري مظؾؿطقر معضؿقغة معالءعة مسدم مو ماظؾغقؼة معادتف خصائصفؿ

ـػلقةموماظؾغقؼة،مومأنماظؽؿابماىزائريمبشؽؾفمومربؿقاهماألرػالمومخصائصفؿماظ
مؼظؾم مصإغف مبفذا مو ماظػرغلل، مو ماظؽؿابنيماٌغربل معلؿقى مإظب مؼرضك اياظقنيمال
ماألشراضم مهؼقؼ مباظؿاظل مو ماٌرجقة، ماظؿعؾقؿقة ماظقزائػ مطؾ متأدؼة مسـ ساجزا

ماظرتبقؼةماٌؼصقدة.
مغؿائجمحبــاميفم:ماغطالضامعـمطؾمػذاماظذيمذطرغا،مميؽــامأنمغؾكص
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إنمظغةماظطػؾماىزائريميفمعرحؾةمعامضؾؾماظؿؿدرس،مظقلتمظغةمربرصةمأومم-
غاضصةمطؿامؼصػفاماظؾقداشقجققنماىزائرؼقن،مومإمنامػلمظغةمؼعربمبقادطؿفامسـم
متؿؿقزم ماظػصقك، ميف معـؾة مأو مصصققة، معػرداتفا مععظؿ مأشراضف، زبؿؾػ

حؽرامسؾكمظغةماظطػؾمبؾمػؿامقلؿامباالخؿالسمومدقضطمايرطاتمومػؿامعقزتانمظ
معـمخصائصماظؾغةماظعربقةماظشػفقةماظيتمتػطـمهلاماظـقاةماظعربمضدميا.

إنماظؿعؾقؿماظؿقضرييمالمؼؿؾعمدقادةمتربقؼةمعقحدة،مزبططامهلامدبطقطامم-
 سؾؿقامدقاءمعـمحقثماظرباعجماٌطؾؼةمأممعـمحقثمتؽقؼـماٌربقات.

ماىزائرؼةمالمهؼؼماألم- مطبصمإمناءمإنماظروضة مصقؿا معـفا ػدافماٌرجقدة
مبرصقدم ممتده مبؾ ماٌدردة، مظدخقل مإسداده مو ماظطػؾ مظدى مسربل مظغقي رصقد

عؼابؾمم%م42.41صرغلل،مومعامبؾقغماٌػرداتماظػرغلقةميفمظغةمأرػالماظروضةمغلؾةم
 سـدماألرػالماظذؼـمملمؼدخؾقػا،مإالمأطربمدظقؾمسؾكمذظؽ.م% 0.33
ماظؿقم- مسؾك مأثر ماظؿعؾقؿمظقسمظؾروضة معـ ماألوظب ماظلـة ماظؾغقيمظؿالعقذ صقؾ

ماجملؿقسؿنيم مظدى ماٌػردات متعؾؿ مععدظل مبني ماظشدؼد ماظؿؼارب مبدظقؾ األدادل
 سـدمأرػالماجملؿقسةم)ب(.م%م13.24سـدمأرػالماجملؿقسةمومم% 13.11)

ماٌدردةمظؿؾؿقذماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿمالمم- ماإلصرادؼةماظيتمتؼدعفا إنماٌادة
ـماظؿعؾريمدقىمسـمبعضماٌػاػقؿماٌقجقدةميفمربقطفماظضقؼ،مومععظؿفاممتؽـفمع

 عػرداتمعأظقصةمظدؼف.
إنماظربغاعجماٌؼدممظؿؾؿقذماظلـةماألوظبمعـماظؿعؾقؿمالمضبؼؼمػدصامعـمأػداصفمم-

األدادقة،ماٌؿؿـؾميفمتصققحمظغةماألرػالمإالمبشؽؾمجزئلمومعامغلؾةماٌػرداتم
سـدمأرػالماجملؿقسؿنيم)أ(موم)ب(مم% 43.41ومم%م44.14شريماٌصققةماٌؼدرةمبـم

 سؾكماظرتتقب،مإالمأوضحمدظقؾمسؾكمذظؽ.
إنماٌػرداتماظيتمنحماظؿالعقذميفمتعؾؿفامبلفقظة،مػلماٌػرداتماظشائعةمم-

 يفمودطفؿموماظيتمتؤديمبؾغةماٌدردةمغػلفامأومبؾغةمضقؾةمعـفا.
رداتمإظبمرؾقعةمػذهماٌػرداتمتعقدمأدؾابمإخػاقماظؿالعقذميفمتعؾؿمبعضماٌػم-

م مصؾعضفا متؼدميفا، مإظبمررؼؼة مأو مظقلتمغػلفا مضدمية عػرداتمتدلمسؾكمعػاػقؿ
ميفم مبرتدقكفا متلؿح مبؽقػقة متؿقاتر ممل مبعضفا مو ماظطػؾ، مإظب مباظـلؾة وزقػقة
موردممبعزلمسـماظلقاقماظذيمؼلفؿميفمتقضقحمععاغقفا،م مأنمبعضفا اظذػـ،مطؿا

 عضفامباظصقرمهؼقؼامظؾغرضمغػلف.باإلضاصةمإظبمسدممولقدمب
 ؼؿلؿمطؿابماظؼراءةمعـماظـاحقةماظشؽؾقةمبـم:م-
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مسدمماحرتاعفمعـمحقثمايفؿماٌؼاداتماٌـادؾةمظؽؿبمأرػالمدـماظلاددة.
مسدممجاذبقةمشالصفمومادؿكداعفمأظقاغامشريمعـلفؿة.م♦
ماطؿظازمصػقاتفمباظؽؿابةموماظصقرمومسدممتـظقؿفام♦
مصامغلؾقاادؿعؿاظفمورضامذػام♦
مادؿكداعفماألظقانماٌـؽلرةمدونماظلاخـة.م♦

فمعـماظقرقماٌؼقى،مومألغفمزبقطمومإالمأغفمؼلؿحمبادؿعؿالمدائؿ،مظؽقنمشالص
معؾصؼميفماظقضتمغػلف.

مظعدممم- مظغقؼةمدضقؼةمغظرا ماظؽؿاب،مالمتلفؿميفمإعدادماظطػؾمبـروة إنمصقر
أظقاغامومعضاعنيمشرؼؾةمالمولقدػاماٌػاػقؿموماألحداثمبقضقح،مومالمدؿعؿاهلام

ممتتمظؾقاضعمأحقاغامبصؾة.
مباضلمم- معـ ماظؿؾؿقذ مضبرم ممما محقارؼا مأدؾقبا مطؾفا ماظؽؿاب مغصقص تعؿؿد

ماألداظقبماظؾغقؼة،موعـماظعؿؾقاتماظذػـقةماظيتمتؿققفا.
متؾؽمم- مسـ مدبؿؾػ مال مصفل مصقفا مجدؼد مال معأظقصة ماظؽؿاب معقضقسات إن

مػل مو ماظؽؿبماظؼدمية، ميف مإالمماٌعفقدة ماظطػؾ مغشارات متعؽسماغشغاالتمو ال
مبصقرةمضؽقؾة،مومالمتؾيبمبذظؽمحاجاتفماظـػلقةموماإلجؿؿاسقة.

إنماٌادةماإلصرادؼةماٌؼدعةميفماظؽؿابمالمتلاؼرمومتريةماظـؿقماظؾغقيماٌؿلارعمم-
ظدىماظطػؾمومالمتلدمحاجقاتفماظؿؾؾقغقة،مطؿامأغفامالمتعربمسـمعؿطؾؾاتمايقاةم

ماظعصرؼة.
مصؼريممإن ماظػرغلل مو ماٌغربل مباظؿؾؿقذؼـ معؼارغة ماىزائري، مظؾؿؾؿقذ مؼؼدم عا

مجدا،مدقاءمعـمحقثماظؽؿمأمماظؽقػ.
عـماٌػرداتماظضرورؼةمظؿؾؿقذماظلـةماألوظبمم%  14.14ضصرماظؽؿابميفمتؼدؼؿمم-

معؼابؾم ميف ماظعربل، ماظؾغقي ماظرصقد ميف مبقرودػا مظف مصالحقؿفا متأطدت ماظيت و
معـماٌػرداتماظيتمالمصائدةمعـفا.م%م32.33احؿقائفمسؾكم

ماٌػرداتميفماظؽؿابمملمتؼؿمسؾكمأدسمسؿؾقة،مصاىدؼدةمم- إنمررؼؼةمتؼدؼؿ
ميفم مبردقخفا متلؿح معـادؾة مبؽؿقة متؿقاتر مال مو ماظلقاق مسـ متعرضمععزوظة عـفا
مالمتقزعمسؾكمعقضقساتماظؽؿابمبطرؼؼةمعـؿظؿةممتؽـماظؿؾؿقذم مأغفا اظذػـ،مطؿا

معـمعراجعؿفا.
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معـمإم- ماألوظب ماظلـة مظؿؾؿقذ ماظعربقة ماظؾغة متعؾقؿ ميف ماٌعؿؿدة ماآلظقة مررؼؼة ن
مدفنيم مصصار مؼلؿقسبمععاغقفا، مأن مبعضماٌػرداتمدون مضبػظ مجعؾؿف اظؿعؾقؿ

ماظلقؾؼماظذيموردتمصقف،مالمميؽـفمأنمؼقزػفامخارجف.
مومبـاءمسؾكمطؾمعامذطرغاهماضرتحـام:

أمعـماٌـظقعةماظرتبقؼةموماالػؿؿامماسؿؾارماظؿعؾقؿماظؿقضرييمجزءامالمؼؿفزم.4
مبـ:
مايرطل،مم- مايلل م: مزبؿؾػمجقاغبماظـؿق ممتسمأغشطؿفا معـاػج إسداد

مواظقجداغل،موماٌعريف،مسؾكمأنمتقظبماظعـاؼةماًاصةمظـشاطماظؾغة.
ماظـم- مسؾؿ مٌرؼاتمعؿكصصاتميف ماظرتبقي ماظؿأرري مسؿؾقة مسؾقممإؼؽال ػسمو

مؿمتؽقؼـامتطؾقؼقا.اظرتبقةموماألررقصقغقا،مومتؽقؼـف
مايرصمسؾكمأنمتؽقنمظغةماظؿعؾقؿماظؿقضرييماظػعؾقة،ماظؾغةماظعربقة.م-
مظػرتةمم.1 موظق مخصائصفا مطؾ ماٌدردة مإظب مبفا مؼأتل ماظيت ماظطػؾ مظغة ضؾقل

مادؿعدادهم متضؿـ مو ماٌدردة، مإظب ماظؾقت معـ ماظؿدرصبل ماالغؿؼال متضؿـ متفقدؼة
مظؼؾؾقة.ظؿعؾؿمظغةماٌدردةماغطالضامعـمعؽؿلؾاتفما

اإلسؿـاءمباظؽؿابماٌدردلمعـمحقثمغقسقةمورضفمومشالصفمومرؾاسؿفموصقرهمم.3
ماظؿقضقققة.

أنمتلؿؿدمعقضقساتماظؽؿابمعـمخرباتماألرػالمومواربفؿمومعامؼشؾعمم.1
مرشابؿفؿمومؼـريمذقضفؿ،موأنمتـقعمحؿكمتغديمرؾائفؿموحبمادؿطالسفؿ.

موصػقة...مإنمتـقعماظـصقصماٌؼدعةم:مدردؼة،محقارؼة،م.1
أنمتـؿؼكماٌادةماإلصرادؼةمومصؼماٌؼاؼقسماظعؾؿقة،محؿكمتـادبماياجقاتمم.1

ماظـػلقةموماالجؿؿاسقةمظؾطػؾ.
مومم.2 ماٌعاصرة مايضارؼة ماظؿطقرات متلاؼر معػاػقؿ مسـ ماٌادة مػذه متعرب أن

ماظؿققالتماظعؾؿقةموماظؿؽـقظقجقة.
مرصقدماظؾغقيماظعربل.أنمؼلؿـؿرماظؽؿابمحصقؾةماٌػرداتماظيتمأضرػاماظم.3
متقزعمم.4 مأن مو ماظؿالعقذ، مأذػان ميف مظؿـؾقؿفا مؼؽػل ماٌػرداتمتؽررا متؽرر أن

مبطرؼؼةمتلؿحممبراجعؿفامهؼقؼامظؾغرضمغػلف.
مبدلمم.40 مواسقا، متقزقػا ماٌػرداتمتعؾقؿا متعؾقؿ متفدفمإظب مررؼؼة متعؿؿد أن

مايػظموماظؿؾؼني.


