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اإلهداء

العزيزين أطال اهللا من والديإىل أعز ما أملك يف الوجود و أعز نبع أستقي منه إراديت و شجاعيت 
.عمرمها

حممدإىل من أحب قليب و تعشق روحي خطييب 
إىل من عشت معهم أمجل أيام عمري، و تقامست معهم حلو احلياة ومرها و عرفت معهم معىن 

.أخوايتو إخواينم اهللا يف حيام و حفظهم من كل سوء التسامح وفقه
.صديقايتو أصدقائيإىل مجيع 

هؤالء أهدي مثرة جهديإىل كل 
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كلمة شكر

و نتقدم .إمتام هذا العمل املتواضعنشكر اهللا عزو جلّ و حنمده على أن وهبنا القوة و القدرة على 
على توجهاا و نصائحها طفياين مليكةبفائق اإلحترام و التقدير و الشكر اخلالص لألستاذة 

.القيمة حول املوضوع
كما ال يفوتنا أن نتوجه بتشكراتنا إىل كافة األساتذة الذين ساعدونا طيلة أطوار إجناز هذا البحث 

.الطاهر عبسيخاصة األستاذ 
هلم مجيعا كل الشكر و العرفان
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.الكتاب

189
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فـهـرس األشـكـال

رقم الصفحةعـنـوان الـشـكـلرقم الشكل
46.احلروف األمازيغية و الكتابة الصوتية الدولية1

52.خريطة متثل املناطق الناطقة باللغة األمازيغية2

72.الواليات/ 1994إىل 1991سنةالتطور اإلمجايل الفعلي للتالميذ من3

92.احلروف األمازيغية حسب مولود معمري4

94.الكتابة األصلية للتيفيناغ األكادميية الرببرية مع التيفيناغ احلديثة5
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فـهـرس الـمـالحـق

رقم الصفحةحـقعـنـوان الـمـلـرقم امللحق
Les gravures: بعنوانHenri Lhoteصور مأخوذة من كتاب املؤلف-01

rupestres de l'oued djerat Tassili - n - Ajjer, société nationale
d'édition et de diffusion, Alger, 1976

216

لسنة الثانية األمازيغية ليف مادة اللغةبيانات عامة عن الكتاب املدرسي-02
.متوسط

218

لقياس الذي مت تطبيقه على تالميذ السنة الثانية متوسطإختبار التتمة-03
.املدرسي عينة البحثو الصعوبة ملادة الكتابأمستويات السهولة 

219

مواصفات ( إستمارة اإلستبيان إلستطالع رأي األساتذة حول الكتاب -04
).-كال و مضموناش–املدرسي عينة البحث الكتاب

225

و الغائبة يف الكتب ة يف حميط التلميذ قائمة احلكايات الشعبية املتداول-05
املاجستري يف علوم املدرسية اخلاصة مبادة اللغة األمازيغية مأخوذة من مذكرة 

الرسائل اإلتصالية يف : اإلعالم و اإلتصال لألستاذة مهين أنيسة بعنوان 
وصفية حتليلية لنماذج من حكايات شعبية ي، دراسة اجلزائراألدب الشعيب 

.بقرية مارغنة بوالية تيزي وزو

229

صورة مأخوذة من الكتاب املدرسي للغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط -06
النص بالنسبةتوضح إحدى الوضعيات اليت يأخذها ) 29: الصفحة( 
.صورة التوضيحية املرافقة لهلل

230

للسنة الثانية األمازيغيةمأخوذة من الكتاب املدرسي يف اللغةصورة -07
بإمكاا أن حتدث ألوان زائدةعلى مساحتها حتمل)84:الصفحة( متوسط 

.خلل أو تسبب غموض يف الرسم الذي حتمله

231

للسنة الثانية خوذة من الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغيةمأصورة-08
يف ليس هلا داللة حتمل ألوان ال ضرورة و) 104:الصفحة( متوسط 

.املساحة اليت تغطيها

232

للسنة الثانية متوسط من الكتاب املدرسي يف األمازيغيةمأخوذة صورة-09
التمثيلية غري مناسبة للشخصيات الواردة يف وضعيةتصور ال) 14:الصفحة(

)الغول و الطفلة( القصة 

233
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فهرس املالحق
الصفحةوان امللحقعنرقم امللحق
" Hansel and Gretel"مأخوذة من كتاب قصةصور منوذجية -10
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:مقــدمــة
لة العليا بني الكائنـات  هر سلوك اإلنسان الذي حقق له املرت   عترب اللغة من أهم و أقدم مظا      ت
إلسـتماع    فهي أداته يف اإلقناع حني مواجهته كثري من املواقف اليت تتطلب الكالم أو ا             . األخرى

فهي تلعـب دورا    . أو الكتابة أو القراءة عرب خمتلف األزمنة و األمكنة، و أداته يف التفكري و التأثري              
.جمتمع كوا وسيلة التعبري و التواصل و الوجودحيويا يف كل 

. و حبكم كوا خاصية إنسانية، فال يوجد جمتمع بدون لغة و ال توجد لغة ليس هلا جمتمـع                 
لكل لغة خصائص و مالمح متيزها و متيز الناطقني          -مما ال شك فيه    -ا كان األمر كذلك فإنه      و مل 
و مـن آياتـه   ﴿: الرومسبحانه و تعاىل يف سورة  و هذا اإلختالف آية من آيات اهللا فيقول       . ا

) 01(﴾. لك آليات للعاملنياألرض و اختالف ألسنتكم و ألوانكم إن يف ذالسموات و خلق
        ق لسان على آخر، إمنا يؤكد على اخـتالف         إن معيار اإلختالف هنا ال يؤكد أفضلية أو تفو

.األلسنة و تعددها بتعدد اتمعات
إىل  ،حييلنا احلديث عن اللسان، علما أن هذا األخري يف العصر احلايل معروف مبصطلح اللغـة              

لألفراد الناطقني ا، و الذي من خالله ميكننا لغة األماللغة األمازيغيةباعتبارلغة األم  ديث عن احل
.توضيح أكثر ما نقصده من اإلختالف على مستوى اللغة

تلك اللغة اليت تستعمل بشكل طبيعي من قبـل مجاعـة            لغة األم حسب أحد الباحثني،     تعين
يع احليلولة دون   لغوية، و ميكن أن ذب يف املدرسة، و هي لغة البلد و اإلنتماء و اهلوية اليت تستط                

[Substrat Langagier]اإلندماج و التالشي يف الثقافة األجنبية، حتمـل اجلـوهر اللغـوي   

هيم اإليديولوجية، باعتبارها اللغة األصل قبل أن خيتلط ا غريها، و ليست تلك اللغة الـيت                املفاو
)02(.لغته األوىليتعلمها املهاجر بعدما إكتسب

القيمة العاطفية لدى الفرد هلذه اللغة أقوى مـن         أن  يف ميدان علم النفس      كما يؤكد الباحثني  
عاطفته حنو أية لغة جديدة يتعلمها بعد لغة األم، كوا تشكل الوساطة الطبيعية األوىل للتعبري عن                

ة أخرى ذا اإلنفعاالت الصادقة و العواطف و املشاعر ألفراد اتمع الواحد و ال ميكن أن تقوم لغ            
فتبقى متصلة به كصلته بأمه فهي ال تزول مهما يطيـل الـزمن و تبعـد                 دور النفسي مكاا،  ال

طويلـة حبيـث ال      ةعنه مد تاملسافات و على الرغم من أن تأثريها يف الفرد، يضعف كلما غاب           
)03(.يسمعها أو ال يقرأها على اإلطالق

جانب ما ذكرنا سابقا تبقى أرقى وسيلة        لسنا يف حاجة إىل التوسع يف بيان قيمة اللغة، إا إىل          
د إذ أصبحت حتمل عنـوان الشخـصية        بلغها الفكر البشري يف التواصل و مسألة غاية يف التعقي         
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منـذ  األمم جاهدة يف سبيل احملافظة على ترقية لغاا      و قد يكون لذلك سعت    . اء و الثقافة  اإلنتمو
.أقدم العصور

تربيته إىل قدر هام من تراثه املاضي حىت يتمكن من بنـاء            و ال شك أن الفرد حيتاج من خالل       
و إذا كانت اللغة القناة اليت يصل عربها إىل الفـرد أثـر اتمـع                  . حاضره و التفكري يف مستقبله    

و تراثه، فإن اللغة األم أداة هلا أمهيتها املتميزة، حبكم دورها و خطورا يف منـو النـشأ لـذلك                    
دف منه إىل محايـة تـراث    ) 2000(ونسكو يوما عامليا للغة األم منذ سنة        استحدثت منظمة الي  

العامل من اإلنقراض، فأعطت هلا كل األمهية، و جعلت من حق كل األفراد يف العـامل أن يأخـذ                   
)04.(نصيبا من العلم بلغاا

يـه حجـم    مث إننا جمتمع حبكم حاضره يعيش يف عصر من أهم مساته سرعة التغري، و يزداد ف               
و تفرعاا، و أن العامل اليوم يتكتل و اللغات تتكتل و تتكـاثف مـن           تشعبااو   الثقافة اإلنسانية 

أجل إثبات الذات، و احلصول على موقع يف احلياة، فيجب أن نبين اهلوية الكربى اليت ا يكون لنا                 
ية املعاصرة إذا مل يبدأ بصيانة البقاء ألنه ال يأيت لإلنسان أن يفهم غريه و أن يستوعب احلضارة التقن        

يف ظل احتـرام  إال) 2003"(ليفةحممد العريب ولد خ"و ذلك لن يتحقق حسب . قومات ذاتهم
لية تمعنا، و التالزم بني ثالثي اهلوية اإلسالم حضارة و العربية و األمازيغية لغة              اخلصوصيات احمل 

خالفات وإحدى هذه املكونات تظهر فجواترتو إذا بت  )05(.و ثقافة و توطني العلم و املعرفة      
لصدر و يف هذا ا   . املتمدرسني يف أذهان  تالالتغلها خللق خالفات يف اتمع و إخ      و ميشات يست  

أوال اإلستمرارية،   إن احلياة احلقيقية ألية أمة هي     « :يقول "ميشال" كتب املؤرخ الفرنسي الكبري     
و ال يعين ذلك مكافحة و غلق األبواب يف وجه          ) 06(» .التكفل بعد ذلك بكل مكوناا    الوعي و 

ما ال يليق بنا اليوم أن نتجاهـل مـا          بعقلية انعزالية، فك   اللغات و الثقافات األخرى ألنه ال تنمية      
يتوصل إليه غرينا من العوامل و الكشوف اجلديدة، ال يليق بنا سد أذاننا حىت ال نـسمع صـوت              

.الشعوب األخرى
ص و العمل على إيصال هذه احلقائق إىل أكرب عدد ممكن من أفراد اتمـع يف                فعلى أمتنا احلر  

أي أن تعكف على تراثها بالدرس و التمحيص فتثريه و جتدده مبنظـور    . صورة متكاملة و متضامة   
العصر و مقتضيات التطور، و تزيل عنه ما علق به من رواسب، و تستدعي ماضـيها احلـضاري              

ه و عصوره لتستعيد الذات اليت حاول كثري مـن الـدخالء طمـسها          لتحاوره و تغوص يف أغوار 
.و تشويهها
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أفضل من مؤسسة املدرسة جلمع املاضي باحلاضر، و دفعها حنو املستقبل بأصـالة                كهناو ليس   
و تفتح بل إا أول السبل و أفضلها للحفاظ على املقومات احلضارية، اللغوية و الثقافية و الوطنية                 

.   كوا قادرة على حتقيق أهداف هذا اتمع و نقل التراث بعد تبسيطه و تطويره. أي جمتمعيف
لتعليم لغة األم وظائف جد هامة و خطرية على حد السواء، يف منو النـشأ علـى املـستوى                 

إسـتنادا إىل تقـارير اخلـرباء       "منظمة اليونسكو " هلذا أوصت   . اإلجتماعي، و الوطين  الثقايف،  
)07(.باستخدام اللغة الوطنية يف التعليم حىت أعلى مرحلة ممكنة

تعلم اللغة األم الزمـة       ويني على أن    حثني اللسانيني و الترب   و لقد جاءت دعوة العديد من البا      
و ضرورة إجتماعية و تربوية، فأثبتت دراسات علماء التربية أن املتعلم بلغة األم أكثر استيعابا من                

غريها، و اإلستيعاب عون على التمثـل، و متثـل املعرفـة هـو الـسبيل إىل اإلبتكـار                                 املتعلم ب 
و كذلك ضرورة نفسية أكدا الدراسات اليت أجريت على عملية اكتساب اللغة          ) 08(.و اإلبداع 

فساين                                                 ن األوىل و تعلم مهاراا حيث الحظت أن دعم اللغة األم و إثراءها مها اللذان ميكننا من منو                
)09.(متزن، و تفتح ذهين خصب

و قد أبرز اخلرباء يف جمال البيداغوجيا، منذ مدة غري يسرية، بأن إتقان لغة األم، يكون له تأثري                  
) 10.(كبري على املستقبل الدراسي و بالتايل اإلجتماعي للفرد

هي أن تعطي جلميع املتعلمني قبل كل شيء القدرة على إتقان لغة األم اليت               إذا فأولوية املدرسة 
ذلك ألن التطور الذهين للمتعلم حيصل باللغة       . و استيعاا  و اكتسابه القدرة على تعميقها     حيملوا

تغريات اإلستجابة لكل املمناألم أكثر من غريها من اللغات كوا تزوده باملفاتيح األوىل اليت متكنه     
إىل املعلومات بلغة أخرى، باعتبار   فإن تعلمها كاف لبلوغ أهداف النفاذ     و مع ذلك    . و كل جديد  

اللغات حبكمها منطق واحد، و هناك رأي عند اللسانيني التطبيقيني يقول بأن تعلم لغـة ثانيـة ال          
. لم اللغة الثانيـة ليا و به ميكن تعنسقا أومرستضإخيتلف جذريا عن تعلم لغة أوىل، ألنه يكون قد       

)11  (
تعد املعطيات و املالحظات السابقة كلها على جانب كبري من األمهية بالنسبة للمتعلمني الذين              
تعترب األمازيغية بالنسبة إليهم لغة األم، و كذلك حىت حبكم كون اللغة أداة التواصل و التغاهم يف                 

ى حد السواء، إعتبارا أن اللغة األمازيغية لغـة األم  للذين تعترب بالنسبة إليهم لغة ثانية عل      أي جمتمع 
 ن أساسي للهوية اجلزائرية ماضيا، حاضـرا و مـستقبال  وطنية عريقة و أن الثقافة األمازيغية مكو    .

و ملا كان على املدرسة مسؤولية إعداد الفرد للتمكن من لغته، و تطوير مهاراته اللغوية عامة، فإن                 
يف املدرسة اجلزائرية، ميثل الطريق األجنح بال منازع إلحياء و ترقيـة لغـة                    إدماج اللغة األمازيغية  



18

البعـد   للمجموعة الوطنية، فيكتشف املـتعلم    و ثقافة تشكالن جزء ال يتجزأ من املوارد الرمزية          
خيهـا  بتراث أمته الثقايف و اإلرتباط بعامل أمته املعاصر و بتار         اللغوي و التارخيي هلذه اللغة و اإلملام        

الغابر فيجد نفسه بدون عقدة و يشعر باإلنتماء الواحد دون إلغاء أبعاده احلضارية األخرى العربية               
.اإلسالمية و اإلنسانية عموما مما يدفعه حلمايتها و العمل على تطويرها

افة ووسيلتنا يف هذا كله هو التعليم بأدواته و منها الكتب باعتبارها وسيلة التعبري عن عمق الثق               
ببـساطة و سـهولة    ري عنهما و عرضها، بالرمز و الكلمة ملا فيها من أثر و فعالية و القوة يف التعب              

)12. (و على أوسع نطاق و يف أقل حيز، بالنسبة ألكرب عدد من األفراد
يعد الكتاب الوسيلة اليت يعتز ا جمتمعنا، و األداة املفضلة يف التعليم و األكثـر اسـتعماال يف                 
املدرسة اجلزائرية حبكم قدرته على املشاركة احلادة و الفعالة يف حتقيق أغلبيـة أهـداف التربيـة                 

يصعب جدا أن يتصور اإلنسان مدرسة      « : "رضوان أبو الفتوح  "و التعليم و يف هذا الصدد يقول        
)13(» ...تقوم يف تربية النشأ من غري كتاب مدرسي

بغي العناية الكافية بصناعته علميا و فنيا، و هذا بدون شك يف حاجة             و ملا كان األمر كذلك ين     
ماسة إىل عديد من اخلطوات و اإلجراءات يف إطار تعاوين مجاعي يشترك فيه متخصصون يف املادة                
العلمية، و التربية، و طرق التدريس و الوسائل التعليمية، و الفنانني ذوي اخلربة الكافية يف الرسم،                

.اإلخراج، و الطباعة
. كما ينبغي أن تؤلف يف ضوء نتائج الدراسات اللغوية و النفسية ملختلف مراحل حياة التعلم

إال أنه يبدو أن تلك اإلجراءات و اخلطوات غري متوافرة عند صناعة الكتاب املدرسي قيد الدراسة                
الكتـب الـيت     إذ تشري البحوث اليت تناولت موضوع تدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية أن           

وضعت لتدريس هذه املادة ا أخطاء و مغالطات و نقائص و بنفس املالحظـات و التعليقـات                 
مسعناها من أفواه مدرسي اللغة األمازيغية خالل الزيارات و املقابالت اليت أجريناها علـى بعـض         

.الصفوف الدراسية و األساتذة باملتوسطات اليت تدرس على مستواها هذه املادة
و هنا ينصب هاجس حبثنا املتمثل يف اإلهتمام بإحدى عناصر العملية التعليميـة ملـادة اللغـة            

وسائل التعليمية مبعظـم  ال يستهان به من امو الكتاب املدرسي كونه يشكل جزء ه األمازيغية و ه  
.عامة و يف تعليم اللغات خاصةالتخصصات العلمية 

مدرس أداة عمل ضرورية ، فهي بالنسبة للمتعلم املصدر         إذا كانت الكتب املدرسية بالنسبة لل     
مواصفات الكتاب املدرسي يف مادة اللغـة      : لذلك كان إهتمامنا يتمحور حول    . األساسي للتعلم 
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كتاب السنة   –األمازيغية مبرحلة التعليم املتوسط من حيث احملتوى و الشكل و اإلخراج الطباعي             
).حتليليةدراسة وصفية (-الثانية متوسط منوذجا
.مدرسي هذه املادةصرح بهو ما اتد من صحة ما أقرت به تلك الدراسو ذلك قصد التأكّ

:وهيثالثة أقسام أساسيةقسمنا الدراسة الراهنة إىلملعاجلة املوضوع
عدة عناصر تتمثل يف مشكلة البحث و تـساؤالته، و           حتوىإ بدوره"دراسةاإلطار املنهجي لل  "

، و الـصعوبات    ترتكز عليها ، إىل جانب املفاهيم األساسية اليت       أهداف الدراسة ية و   أسباب و أمه  
.إىل جانب الدراسات السابقة اليت إستندت إليها الدراسةنا أثناء البحثاليت إعترضت

:تضمن فصلني و مها، "اإلطار النظري للدراسة" 
يف املنظومة  ة يف اجلزائر و مكانتها    واقع اللغة األمازيغي  ":يتخذ هذا الفصل عنوان    :األولالفصل  

.ستدعى العمل أن يتمحور يف جمموعة من العناصر حول اللغـة األمازيغيـة           إ ."التربوية اجلزائرية 
لتعرض لتعريف اللغـة األمازيغيـة      ، حيث مت يف إطارها ا     ماهية اللغة األمازيغية  فتناول يف البداية    

وها الدميغرايف مث قدم حملة تارخيية حول وضعية اللغـة    إنتمائها اللغوي و كذا توزيعها اجلغرايف و من       و
: يتمـثالن يف    ، و هذا بدوره إحتوى عنصرين أساسـيني         يف اجلزائر  و مراحل تطورها   األمازيغية

إىل ، اإلستعمار إىل ما بعد اإلستقاللترةول الوضعية اللغوية يف اجلزائر من ف   كرونولوجيا خمتصرة ح  
مرحلـة اإلنفتـاح     من مرحلة القمع و التـهميش إىل      مازيغية  مل عنوان األ  انب عنصر أخر حي   ج
ية يف املدرسة اجلزائريـة     اللغة األمازيغ بعد ذلك تطرق لعنصر آخر ال يقل أمهية متثل يف           .الليونةو

، حيث تناول يف إطاره مربرات إدماج األمازيغية يف املنظومة التربوية اجلزائرية، مث             مشاكلإدماج و 
مازيغية يف املدرسة اجلزائرية، و ينتهي الفصل بإستعراض املـشاكل الـيت            مبادئ عامة لتدريس األ   

.تعترض تدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية
املتوسـط و مـسألة      األمازيغية يف مرحلة التعلـيم    ":انيتخذ هذا الفصل عنو    ينالفصل الثا -

مازيغيـة يف املدرسـة     األ اللغة تناول تدريس يجاء هذا الفصل يف بدايته ل     . "املدرسيالكتاب
ين هذا العنصر بتحديد أهداف تدريس األمازيغية باملرحلة املتوسطة         املتوسطة اجلزائرية حيث ع   

التعليم املتوسط، و ينتـهي      يف اجلزائر مث تعرض ألهداف تدريس األمازيغية يف السنة الثانية من          
و الـذي يتمثـل يف      بعرض عنصر أساسي له صله مباشرة باجلانب التطبيقي للدراسة الراهنة           

، جاء هذا العنصر ليتنـاول      التعليم املتوسط املدرسي و تدريس األمازيغية يف مرحلة       الكتاب  
تـدريس  لقاعديةمواصفات الكتاب املدرسي اجليد مث تطرق للكتاب املدرسي كوسيلة تعليمية    

.األمازيغية يف السنة الثانية من التعليم املتوسط
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:فصلني مهاكذلكحتوىد إفقالتطبيقيأما اإلطار
تتمثل عناصره يف   . "اءات املنهجية للدراسة    اإلجر":يتخذ هذا الفصل عنوان   :الفصل الثالث -

.منهج البحث، عينة البحث و أداة البحثالدراسة اإلستطالعية للبحث،
ليـل الكتـاب   يشكل هذا الفصل منت الدراسة التطبيقية من حيث وصف و حت    : الفصل الرابع -

.قيد الدراسة و مناقشة النتائج املتحصل عليهااملدرسي 
:أساسيني يتمثالن يفو يشمل على عنصرين

الصعوبة ملادة الكتاب املدرسي يف     التتمة لقياس مستويات السهولة و     عرض و مناقشة نتائج إختبار    
يان باإلضافة إىل عرض و مناقـشة نتـائج إسـتب         .اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسط      

األساتذة اخلاص مبواصفات الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم األساسـي          
.من حيث الشكل و املضمون

مث إىل جمموعـة مـن       إستنتاجات عامة لنتائج البحث،    خري بالتوصل إىل  هذا ما مسح لنا يف األ     
ستقبلية للكتاب املدرسي   و مالمح الرؤية امل    األساسية اليت تبلور متطلبات    اإلقتراحاتالتوصيات و   

.املنتظر يف مادة اللغة األمازيغية
يف حني جاءت خامتة الدراسة يف شكل إجابات عن اإلشكاليات املطروحة يف اإلطار املنهجي              

كن أن يتـصف ـا   يف نفس الوقت تفتح اال لطرح إشكاليات جديدة عن مواصفات أخرى مي   
.صفة عامة و كتاب مادة اللغة األمازيغية بصفة خاصةللغة بكتاب مدرسي 

و هـذا    عليها الدراسـة   استندتملراجع العربية و األجنبية اليت      اتنتهي الدراسة بعرض قائمة     و  
. باإلضافة إىل قائمة املالحق
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املنهجياإلطار
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:متهيد

ر للبحـث إىل  تعين عملية التخطيط للدراسة ترمجة فكرة مبدئية عامة حول املوضوع املختا         
.مشكلة متبلورة يف صورة سؤال ميكن اإلجابة عنه بإجراء البحث

الدوافع أو الرغبات اليت يشعر : و إذن فهذه املرحلة تتضمن وجود عوامل متفاعلة مع بعضها و هي      
مث هدفه و الغاية اليت يود الوصول إليها من إجراء الدراسة، و أخريا       . ا الباحث حنو موضوع معني    

.السابقة يف ميدان هذا البحثخرباته
بناءا على ذلك، حيتوي اإلطار املنهجي لدراستنا الراهنة باعتباره اخلطة املبدئية جمموعة مـن              

صياغة الفروض، أسباب إختيار املوضوع، أمهية الدراسـة و احلاجـة إليهـا،             : العناصر تتمثل يف  
يت ترتكز عليهـا الدراسـة و الدراسـات       األهداف املنتظرة منها، حتديد املصطلحات األساسية ال      

.السابقة اليت إستندت إليها
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:اإلشكالية-
غات بصفة عامة يف أي جمتمع و يف أية بيئة كسائر املواد الدراسية األخرى              يصادف تدريس اللّ  

ؤلفة بطريقـة  عوامل تعوق مسارها، و تقف يف سبيل حتقيق الغاية منها، و تعترب الكتب املدرسية امل  
.تنقصها العلمية و التقنية أقدم و أشهر بل أكثر هذه العوامل اليت يشتكي منها التدريس

إىل الكتاب املدرسي كعملية منتهية بانتهاء تأليفها حيث كان مؤلف          كان يف عهد بعيد ينظر      
د تغريت النظرة إىل أما حاليا فق  . الكتاب احلجة الوحيدة ال يصلح أن خيضع ما يكتبه لعملية التقومي          

قـومي  فت. ناصرهااملؤلف و ذلك بعد أن أصبح التقومي الركيزة األساسية للعملية التعليمية جبميع ع            
أداة تعليمية هامة،    كونه.ضرورة متليها اعتبارات عديدة    -أو على األصح  –الكتاب املدرسي عملية    

.ذو هذه األداة ينبغي أن تكون جيدة صاحلة يف يد املدرس و التلمي
يعمل الكتاب املدرسي يف اال اخلاص بالتلميذ و املعلم غالبا مث يف جماالت الفصل و املدرسة                

.و البيئة اإلجتماعية، من هنا جيب أن يكون هذا الكتاب صاحلا لكل هذه ااالت
عيـة  العصر الذي نعيش فيه عصر تغري سريع، و تقدم يف العلوم الطبيعية و الرياضية و اإلجتما               

بصورة مل يسبق هلا مثيل و التغري و التقدم يقتضيان على الدوام إعادة النظـر يف                 و التقنية و الفنية   
.العملية التعليمية يف كل مراحلها و جبميع عناصرها عرب الزمان و املكان

فكل هذه العوامل تؤكد على ضرورة حتديث الكتب املدرسية يف كل املراحل التعليمية و على               
و ذلك يعين أن حتديث الكتب املدرسـية و تطويرهـا ضـرورة عـصرية                      . يع املواد الدراسية  مج

و حضارية ملواكبة التطوير العلمي و التربوي و التقين املعاصر الذي يترك بصماته على كل جوانب          
.احلياة

ـ لففي جمال تأ  العديد من اإلجراءات،    تطوير الكتاب املدرسي حيتاج إىل      و مما ال شك فيه       ة يف
مبا فيها اجلانب العلمـي، التربـوي،       حيتاج إىل خربات متخصصة يف مجيع اجلوانب اليت يتضمنها          

فلهذا ظهرت احلاجة إىل تلك الدراسات اليت   . اجلمايل لضمان التكامل و التنسيق بني هذه اجلوانب       
فنية و العلمية و مـدى  صالحيته الاألمور و اليت من شأا الكشف عن مدى تتناول بالتحليل هذه    

توافر املواصفات اليت يتمتع ا الكتاب املدرسي اجليد، و بالتايل تساهم يف إعادة تشكيله و صياغته             
.مبا يتماشى و النظرة احلديثة للكتاب املدرسي

لغـة  كما يتوقف تقدم املتعلم يف مضمار التعلم على حد كبري على جودة الكتاب املدرسـي       
و ملا كان األمر كذلك ينبغي أن يكون الشكل و املضمون مـن بـني النقـاط             . كالو مادة و ش   

و على الباحث يف إطار تناول مضمون الكتاب أن         . األساسية اليت يرتكز عليها البحث يف الكتاب      
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ن األهداف و املعارف    املضمون ككل متكامل يتضمن أربعة عناصر أساسية م        بالنظر إىل هذا  يبادر  
. طة التعلم مث أنشطة التقييمأنشوالدراسية 

و مهما كان مضمون الكتاب صاحلا أو متفوقا يستلزم لقبوله النفسي و اإلقبال على التعامـل          
فقـد ثبـت    . به جودة ملحوظة يف صناعته و مسحة مجالية يف شكله و ألوانه و إخراجه العـام               

جاذبيه صوره و مجـال غالفـه،            بالدراسات و األحباث أن هناك عالقة قوية بني إقبال التلميذ و            
)14(.و جودة ورقه و حسن خطه و وضوحه و أناقة اإلخراج

و العلميـة لوثيقـة الكتـاب    ) الداخلية و اخلارجية(إن التأكد من اجلودة و الصالحية الفنية      
املدرسي مرهون بالدراسة التقوميية بدورها تدفعنا إىل البحث عن العمليات الـيت ميكـن عربهـا              

ف على مدى توافر املواصفات اليت تضعه يف مستوى الكتاب املدرسي اجليدالتعر.
حلقتان يف سلسلة التقومي الـيت       "التقدير "و "التحليل"أن عملية    "رضوان أبو الفتوح  "يرى  

و هذا يعين أنـه     ) 15.(يقصد ا الوصول بالكتب و بعملية تأليفها إىل أحسن ما ميكن أن يكون            
 و ليس هذا فحـسب  . ف على جودة الكتاب املدرسي باعتماد عملية التحليل و التقومي عرميكن الت

بل تسمح لنا بإعادة النظر و املراجعة و التعديل من أجل حتسينه و بالتايل تطويره بدال من إنتظـار             
سنة أو أكثر خالل اإلستبيانات أو الزيادات الشخصية للميدان أثناء املمارسـة العلميـة داخـل               

.الدراسة للكشف عن مميزات أو نقائص الكتاب املدرسيحجرات
إن عملية التحليل على جانب كبري من األمهية عند دراسة كتاب اللغة األمازيغية للسنة الثانيـة    

من التعليم املتوسط لتدراك نقائصه و الكشف عن مواصفاته من حيـث املـضمون و الـشكل                         
.خاصة و أن هذه املادة دخلت حديثا إىل املدرسـة اجلزائريـة          و اإلخراج الطباعي دف حتسينه      

.و هذا لضمان التحصيل اجليد هلذه املادة 
:ةالتاليساس تتحدد مشكلة البحث يف التسؤالتو على هذا األ

ما مستويات سهولة أو صعوبة مادة الكتاب املدرسي للسنة الثانية متوسط يف مـادة اللغـة      -
؟وجهة نظر التالميذاألمازيغية من 

مازيغيـة  شكل الكتاب املدرسي يف اللغـة األ       املتصلة مبحتوى و  األساسية هي اجلوانب ما -
؟وجهة نظر األساتذةإىل تطوير منللسنة الثانية من التعليم املتوسط اليت هي يف حاجة 
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:الفرضيـات-
:يات التاليةإنطالقا من إقامة إشكالية البحث،ميكننا صياغة الفرض

جاءت مادة الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية صعبة القراءة بالنسبة ألغلبية تالميـذ الـسنة             ·
.الثانية من التعليم املتوسط

:الكتاب املدرسي قيد الدراسةيف حاجة إىل تطوير يفاآلتيةنفترض أن اجلوانب ·
.درسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط يف حاجة إىل تطويرمادة الكتاب امل-
لسنة الثانية متوسط يف حاجة إىل      ،اللغة األمازيغية، ا  يضاح الواردة يف الكتاب املدرسي    وسائل اإل -

.تطوير
لـسنة الثانيـة   ،اللغة األمازيغيـة، ا سيالتدريبات الواردة يف الكتاب املدر   ة و التمارين و   سئلاأل-

.متوسط يف حاجة إىل تطوير
خراج الطباعي للكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط يف حاجة            الشكل و اإل  -

.إىل تطوير
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:ختيار موضوع الدراسةإأسباب-
:ختيار الباحثة هلذا املوضوع لألسباب التاليةيرجع إ

الرغبة يف البحث و التعمق يف وحدة اللغة األمازيغية باعتبار أن اللغة األمازيغية جزء من التراث                 -
الثقافـة األمازيغيـة و لغتـها        اجتاهالوطين و اهلوية الثقافية للشعب اجلزائري، و الوفاء بالواجب          

.إرثا جيب أن يبعثباعتبارمها 
.اللغات األخرى يف أحباث الدارسنياألمازيغية مل تنل قسطا مناسبا على غرار-
ة لتدريس مـادة  املعدو القاعديةيداكتيكيةالدكد من مدى جناعة و فعالية الوسيلة    الرغبة يف التأ   -

.اللغة األمازيغية
اليت تتناول بالبحث كتب هذه الوحدة مقارنة بالبحوث اليت          -إن مل نقل ندرا   –قلة البحوث    -

رسية ملختلف املواد الدراسية على خمتلف مراحل التعليم باملكتبة اجلامعية          تناولت خمتلف الكتب املد   
.لكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

حداثة عهد هذه املادة بني املواد الدراسية املقررة يف مرحلة التعليم املتوسط، فإذا علمنا أن عهد                 -
املدرسة اجلزائرية، و علمنا كم هي يف       أدركنا حداثة عمرها يف      )1995(األمازيغية قد بدأ يف عام      

ا كسائر املواد الدراسية    بيدها، و النهوض ا حىت تسلك مساره       حاجة إىل تضافر اجلهود الوطنية    
.املقررة يف املرحلة املتوسطة

.إثراء مكتبتا ذا النوع من الدراسة-
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:أمهية الدراسة-
اليت تتطلب اإلجابة عنها من خالل البحث، توصلنا إىل أن        بعد حتديد اإلشكالية، و التساؤالت      

:هذه الدراسة تكمن أمهيتها فيما يلي
ملادة دراسية )الكتاب املدرسي(ن أمهية الدراسة يف تناوهلا وسيلة أساسية من وسائل التعليم      تكم -

ابغية حتسينه  و معرفة جوانب الضعف فيها     )اللغة األمازيغية (دخلت حديثا إىل املدرسة اجلزائرية      
.او تعديلهاو املسامهة يف تطويره

تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوا تساهم جبهود متواضعة يف سد النقص املوجـود يف جمـال                  -
الدراسات التقوميية للكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية،و تكون إنطالقة للقيام بدراسات حتليلية 

فني بتخطيط الربامج   ئجها يف تنبيه و مساعدة املسؤولني و املكل       و تقوميية كما تساهم نتا     -أخرى-
هدها كتب مـادة اللغـة      اليت تش و املناهج على مستوى وزارة التربية على تدارك نقاط الضعف           

.لربامجو املناسبة عند التخطيط لزمة إختاذ التدابري و اإلجراءات الالاألمازيغية و 
التعليمية من خالل مسايرة الربامج املتجـددة باسـتمرار             من شأن هذه الدراسة تطوير العملية        -

.و بالتايل حتسني أداء الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية
وأخـذ آرائهـم           و التالميذ  ا إهتمت بإشراك املعلمني   ن أيضا أمهية هذه الدراسة يف كو      تكم-

.ب املدرسي قيد الدراسةو انتقادام و مالحظام بعني اإلعتبار يف مراجعة الكتا
عامة و مؤلفي كتب اللغة األمازيغية    ةاللغة بصف لفي الكتب املدرسية يف مادة      تنبيه و مساعدة مؤ    -

ك الفجوات و النقائص، و بالتايل على إختاذ التدابري و اإلجراءات الالزمـة                اربصفة خاصة من تد   
.و املناسبة عند التأليف

د مواصفات الكتاب املدرسي اجليد ملادة اللغة األمازيغية يف مستوى          تصويبها حنو اإلنتهاء بتحدي    -
.حيقق األهداف املنتظرة من تدريسها
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:أهـداف الدراســة-
:أن أهداف هذه الدراسة هينقرر

احلكم على احملتوى و الشكل و اإلخراج الطباعي للكتاب املدرسي قيد الدراسة مـن حيـث                 -
.اجلودة و الصالحية

التعرف على املواصفات العامة للكتاب املدرسي قيد الدراسة من ناحيـة احملتـوى و الـشكل                    -
.و اإلخراج الطباعي للكشف عن مدى مراعاة هذا الكتاب ملعايري تأليف الكتاب املدرسي اجليد

األمازيغية و هدف آخر يتمثل يف رغبتنا يف البحث و التعمق يف الكتب املدرسية املؤلفة لتعليم اللغة          
.إلبراز نقاط القوة و الضعف فيها

و اللجان البيداغوجية   ) ملرحلة التعليم املتوسط  (تقدمي إسهام علمي و نقدي للمؤسسات التربوية         -
ستصدار كتب أخرى للسنوات القادمة لتعلـيم اللغـة         إو وزارة التربية الوطنية، و هي تقدم على         

.األمازيغية
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:الدراسةمصطلحات-
و جيب أن تتسم بالدقـة         من األمور اهلامة يف البحث العلمي،     يعد حتديد مصطلحات الدراسة     

.و الوضوح حىت يستطيع القارئ أن يدرك بسهولة ما يريده الباحث
و عليه حماولة حتقيق الفهم و إزالة اللبس، حناول عرض املصطلحات و اليت تشكل األبعاد األساسية            

.عليها حبثنااليت يرتكز

)analyse de contenu'L(:حتليل احملتوى) -1

يل احملتوى، إتضح لنـا     إشترك عدد كبري من الباحثني و الكتاب يف تقدمي تعريف إجرائي لتحل           
. ختالف الزاوية اليت ينظر ا كل باحث هلذا األسلوب و احلدود اليت يتصورها حلركته         من خالهلا إ  

ديدات التحد لكل هذه التعاريف، بقدر ما نريد أن نبحث عن املفاهيم و و ال نريد أن نقوم جبر
اإلجرائية اليت سوف تساعدنا على حتديد مفهوم إجرائي ميكن أن نطبقه عمليا يف القسم القادم من                

لذلك نقدم بعض األفكار و التعاريف اليت نرى فيها فائدة يف حتديد ما نقصده بتحليـل                . البحث
.درسي قيد الدراسةحمتوى الكتاب امل

" التحليل: "مركبة من شقني مها   ) عليه البعض أو املضمون كما يطلق     ("حتليل احملتوى "كلمة  
."احملتوى"و 

عملية مالزمة للفكر اإلنساين     »حممد عبد احلميد  «حسب الدكتور   "Analysis"فالتحليل
بعضها عن بعض، و معرفة تستهدف إدراك األشياء و الظاهرات بوضوح من خالل عزل عناصرها        

كـرة العامـة   و هذه هي الف.... يعة العالقات اليت تقوم ا  بخصائص أو مسيات هذه العناصر و ط      
)16.(ختلفت األساليب و الوسائل أو تطورت بتطور املعارف و العلوملعملية التحليل مهما إ

سية لفـرز خصائـصه     نفهم من ذلك أن التحليل يقصد به تفكيك الشيء إىل مكوناته األسا           
.و سيماته

إىل ما حيتويـه الوعـاء       "أمحد بن مرسلي  "حسب   "content"املضمونيف حني تشري كلمة     
اللغوي أو التسجيلي أو الصويت أو الفلمي أو الكالمي أو اإلميائي من معاين خمتلفة، يعرب عنها الفرد             

)17(.يف نظام معني من الرموز
تشري إىل مجيع األنظمة الرمزية الـيت يعتمـد        "احملتوى"أو  " املضمون"لمة  نفهم من هذا أن ك    

لفرد أو يكتبه ليحقق مـن      ابعبارة أخرى كل ما يقوله      . عليها الفرد املرسل يف نقل املعاين للمتلقي      
.تصالية مع غريهإخالله أهدافا 
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يم الـيت تنقلـها أداة      فاملضمون ال يقتصر على األفكار و الق       (Berlson)"بريلسون"أما عند   
)18.(الذي تنقل من خالله األفكار و القيم(Forme)و إمنا يشمل أيضا الشكل . اإلتصال
أسـلوب أو أداة للبحـث   "مسري حممد حسني"ككل مركب فإنه يف نظر      " حتليل احملتوى "أما  

عتماد على حتليـل  بإمكاننا اإلالعلمي، ميكن أن يستخدمها الباحثون يف جماالت حبثية متنوعة و أنه          
من خالل الكلمات و اجلمل و الرموز و الصور        املضمون للتعرف على مقاصد القائمني باإلتصال       

و اليت يعرب ا القائمون عن أفكارهم و مفـاهيمهم            . كافة األساليب التعبريية شكال و مضمونا     و
)19.(يري موضوعيةو ذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة و وفق أسس منهجية ومعا

ستخدمت أول األمر يف ميدان وسائل اإلتصال، مثل حتليل         واقع أن طريقة حتليل احملتوى قد إ      ال
اخل و لكن هذه الطريقة قد أصبحت تـستخدم    ... حمتويات الصحف و االت و الربامج اإلذاعية      

)20.(اعيةيف أغراض شىت و باألخص يف ميادين البحوث التربوية و النفسية و اإلجتم
الوثائق وستخدم حتليل احملتوى يف حتليل املناهجإأن ميدان التربية ) 1998("رشدي طعيمة "فيؤكد  

املختلفة مثل الكتب املدرسية و الدوريات و السجالت من مجيع األنواع و يف حتليل حمتوى املواد                
و املـذكرات  التعـبري  اضرات و موضـوعات    اليت تنقلها الوسائل التعليمية و كذلك يف حتليل احمل        

)21....(الشخصية للتالميذ و املقابالت اليت جيريها املدرسون معهم
هتمـام  ملدرسـية ينـصب إ    أنه يف إطار حتليل الكتب ا     ) 1997("جمدي عبد العزيز  "حسب  
تكرارات قياسات طول اجلملة، و صعوبة الكلمات، و عدد الصور و اجلداول الـيت               التحليل على 

ب، و نوعية التدريبات املوجودة بالكتاب، و الثقل اللغوي للكلمات بـني دفتـر              يتضمنها الكتا 
) 22.(املناسبة للعمر الزمين أو ملستوى الفصل و الصفموائمن القاملختارةوالكتاب
و لعـل   . رىستخدام هذا األسلوب أهداف كثرية ختتلف من حبث لبحث و من دراسة ألخ            إل

هو تطوير مادة اإلتصال الـيت يتـصدى لتحليـل           "طعيمة رشيدي"اهلدف األساسي له حسب     
جتاهات املادة الـيت    التعرف بطريقة عملية منظمة على إ      إىل جانب كونه يهدف إىل    ) 23.(حمتواها

)    24(.يتم حتليلها، و كذلك الوقوف على خصائصها
كتب املدرسية  لعملية حتليل ال  ) 1962("رضوان أبو الفتوح  "و يف ضوء التعريف الذي قدمه       

)25...." (كعملية وصف الكتاب وصفا علميا موضوعيا، بقصد الوقوف على احلقائق املتعلقة به"
حتليل الكتاب املدرسي    أسلوب حبثي يستخدم يف    على أنه تأخذ الدراسة احلالية بتحليل احملتوى      

، بقصد معرفة خصائص املضمون و الشكل من حيثالثانية متوسط للسنة يف مادة اللغة األمازيغية     
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ية و الفنية و بالتـايل   و مواصفات هذا الكتاب و بالتايل التأكد من مدى صالحيته العلمية و التربو            
.التطبيقية، و التوصل إىل إستنتاجات صحيحة و مطابقة يف حالة إعادة البحث أو التحليل للكتاب

(Le Manuel Scolaire): الكتاب املدرسي)-2

الكتاب املدرسي بالنسبة لنا نقطة جوهرية، ألنه من املستحيل أن ندرس أو نؤلف             يعد تعريف   
.رسيا دون أن ننطلق من مفهوم واضح للمصطلح الكتابأو نقيم كتابا مد

الوسيلة )1962("أبو الفتوح رضوان  "فهو عند   . عريفات للكتاب املدرسي  أورد الدارسون عدة ت   
       ا ألن كلماته مطبوعة و مسجلة، و ألن سلطة عليا هي الـيت             األساسية يف يد التلميذ و املوثوق

) 26(.ي و األعنيرفعت به إىل األيد
كتاب عرضت فيه بطريقة منظمة املادة املختارة       : "على أنه ) 1980("أمحد أنور عمر  "يعرف  

ا بعينه يف عمليات الـتعلم          نصوص مكتوبة حبيث ترضي موقف     يف موضوع معني، و قد وضعت يف      
كتـاب املدرسـي أو حمتـواه أن يفـي     و التعليم و يضيف يف موضع آخر، أنه جيب على مادة ال    

:حتياجات ثالثبا
.أن يشغل على ما هو أساسي بالنسبة للموضوع الذي يعاجله-
.أن يساهم يف تربية التلميذ و تعليمه-
)27.(و يعدهم للحياة العلميةهلم، من حواملأن يساعد التالميذ على فهم الع-

وثيقة تربوية مكتوبة، غالبا يستخدمها املعلـم           "فيعرفه بأنه   )1997("حممد زياد محدان  "أما  
)28".(و التالميذ يف التعلم و التدريس لتحصيل األهداف املنهجية املطلوبة

ميثل نوعا "على أنه )لكتب املدرسيةإشكالية ا(يف كتابه املترجم   "برنار سربنيق "يف حني يعرفه    
املسطرة من للربنامج أي ترمجته املادية، و ذا فهو التعبري عن األهداف التعليمية     ) احلامي(ما املمثل   

قبل السلطات و ميثل أيضا الوسيلة امللموسة هلذه السلطات لكي حتدد و تـصادق علـى بلـوغ                  
)29" (.مستعمليه مستوى معني من القدرات

Julia"ترى و  Georges")1997 (لتلميذ، متعدد الوظـائف  بأنه مرجع مطبوع خمصص ل
مؤلف واحد أو مجاعة من املؤلفني يتضمن حمتويات التعليم املوافقة للربامج، يؤلف من طرف

و ينشر من طرف دار النشر، و أن أمهيته تتجاوز اإلستعمال املدرسي، و ميثل وسيلة بيداغوجيـة،         
)30. (مشتركةالسند و املتمم لعملية التعليم و الذي يسهل إندماج التالميذ يف ثقافةو أنه مبثابة 

. هذه من بعض التعاريف اليت قدمها هؤالء الباحثني و الدارسني للكتاب املدرسي
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:و يف ضوءها تأخذ الدراسة الراهنة بأنه
يف السنة الثانية من التعليم املتوسط       ذلك الكتاب املدرسي املقرر لتدريس مادة اللغة األمازيغية       

املـادة   و الذي ميثل كل متكامل يف صورته مـن         )الناطقة باللغة األمازيغية  (ببعض واليات الوطن  
:و املعنون . و الشكل و اإلخراج الطباعيالتعليمية ووسائل اإليضاح و األسئلة و التمارين

Adlis-  iw N Tmaziγt  Asegas  wis  2  Alemmasتايب يف األمازيغية، السنة الثانيـة  ك(:يعين
).متوسط

و الذي نشر من طرف الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، و وزعته وزارة التربية الوطنية، على               
و هو الكتـاب األول الـذي أعـد         . )2004(املتوسطات بصفته الكتاب الوحيد املقرر يف سنة        
:حيتوي على ثالثة أقسام و هيلتدريس األمازيغية يف املرحلة املتوسطة، و الذي 

مكتوب باخلط الالتيين و هو القسم املقصود يف دراستنا الراهنة، يتضمن نفس احملتوى              قسم واحد 
تـواه  مكتوب باخلط التيفيناغي األصـلي، حم      قسم ثالث مكتوب باخلط العريب، و      قسم ثاين مع  

.األول و الثاينيتشابه نسبيا مع حمتوى القسمني
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)tγiamaztتامازيغت(:اللغة األمـازيغيـة) -3
املنتـشرة يف    "التوارك"مؤنث أمازيغ هو تامازيغت، يطلق على املرأة و على اللغة، عند قبائل             

) 31. (قلب الصحراء الكربى
و هي لغـة وطنيـة يف      ) 32.(اللغة األمازيغية هي لغة األم لألفراد الناطقني باللسان األمازيغي        

اجلزائر، و تعترب من املقومات األساسية للشخصية الوطنية، و دعامة أساسية و تغطي جزءا كـبريا                
مستعملة يف املناطق األمازيغية، و هي ذات طابع شـفوي،          املختلفة  *من الوطن، فنجدها بلهجاا   

) 33...(يتحقق ا التواصل بني اجلماعات اللغوية األمية منها و املثقفة
حسب (و تعترب " التيفينار"أو  (Tifinagh)" تيفيناغ"مازيغية كتابة خاصة تسمى بـ      للغة األ 

) أي احلـرف (أول الكتابات اليت ظهرت للوجود و املعتمدة على رسم رمز واحد   )بعض الباحثني 
)34.(لتأدية صوت واحد

:دراستنا احلاليةيف ضوء ما سبق نقصد باللغة األمازيغية يف
تدرس حاليا كلغة األم للمتعلمني الناطقني ا، و كلغة ثانية للمتعلمني غري الناطقني              األمازيغية اليت 

.املدرسة اجلزائريةب**ا يف السنة الثانية من التعليم املتوسط على مستوى بعض من واليات الوطن

____________________
.، الترقية و الشنويةالقبائلية، الشاوية، امليزابية: هذه اللهجات يفتتمثل* 

اجلزائر، باتنة، جباية، بسكرة، البويرة، بومرداس، البيض، غرداية، إيليزي، خنشلة، وهـران، أم البـواقي،        : و هي ) 16(عدد هذه الواليات هو     ** 
.سطيف، متنراست، تيبازة، تيزي وزو
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:صعوبات الدراسة-
من بني الـصعوبات  . إختار هذا الدربلعل الصعوبات عامل مشترك يتقامسه كل باحث   

:اليت اعترضت سبيلنا أثناء إجناز هذه الدراسة
.نقص أو ندرة املراجع و املصادر املتعلقة ذا املوضوع-
عدم توفر الدراسات و البحوث امليدانية حول هذا املوضوع يف بالدنا، باعتبـار أن موضـوع                 -

من املواضيع اجلديدة اليت ظهرت مع اإلصالحات التربوية    الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية يعترب       
.يف التسعينات

واجهتنا بعض العراقيل البريوقراطية أثناء إتصالتنا باإلدارة التابعة لقطاع التربيـة و املؤسـسات              -
.الوطنية و خنص بالذكر املعهد الوطين لتأليف الكتاب املدرسيالتربوية

ض األساتذة على مستوى املتوسطات  و اجلامعية  هذا إىل جانب صعوبة اإلتصال ببع
.و األكادمية  والوزارة

. لذين قاموا بعملية وصف الكتـاب     صعوبة استرجاع اإلستمارات اليت كانت حبوزة األساتذة ا        -
.هذا ما دفع بنا إىل التأخري يف إجناز و إاء الدراسةو
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:الدراسات السابقة-
و توجهه سواء يف     ،الدراسات و البحوث السابقة من أهم املصادر اليت تساعد الباحث          تعترب

و كون هـذه األخـرية      ) 35.(إجراءات البحث أو وضع الفروض أو إختيار العينات أو األدوات         
تسمح للباحث باإلحاطة مبوضوع حبثه اخلاص و ضبطه بصورة جيدة حناول إستعراض األعمـال              

. ول املوضوع الذي شغل بالنااليت أجنزت من قبل ح
نشري إىل عدم توفر دراسات سابقة يف جمال الكتب املدرسية للغة األمازيغية، إال أننـا سـنحاول                 
عرض بعض الدراسات اليت رأينا أن هلا عالقة مبوضوع حبثنا لكن ليس من زاوية أـا تناولـت                  

إليها بإستثناء نقاط الضعف اليت     موضوع الدراسة الراهنة، كما ال نركز على النتائج اليت توصلت           
سجلتها عن الكتب املدرسية اليت تناولتها و هكذا لكون دراستنا تعطي األمهية أكثر هلذا اجلانـب                

-عينة البحث    -على حساب نقاط القوة ألا دف بالدرجة األوىل إىل تطوير الكتاب املدرسي             
الكتاب أو حمتواه و اليت بإمكاـا  هلذا فهي تقف عند كل خاصية سلبية سواء على مستوى شكل         

إـا   حتقيق الفائدة املطلوبة،   تعيق و. أن تعيق مساره يف بلوغ أهداف املنهج إىل أكرب درجة ممكنة          
هي دراسات إستندنا عليها من الناحية املنهجية حبيث أا تعرض أدوات و تقنيات تـسمح لنـا                 

األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسط كمـا        بدراسة الواقع املرتبط بالكتاب املدرسي يف اللغة        
سهلت لنا السبيل لرصد البيانات و املعلومات الضرورية لبحثنا و هذا باإلضافة إىل أـا عرفتنـا                 

عينـة  -ببعض  العناصر اليت ينبغي أخذها يف اإلعتبار لدراسة شكل و حمتوى الكتاب املدرسـي             
نا بنوع األخطاء اليت يشيع ظهورها يف الكتب املدرسية         و كيفية تصنيفها و كذلك عرفت      -البحث  

.و بكيفية جتاوزها و تالفيها
يف تقدمينا هلذه الدراسات بدأنا بتلك اليت تم بالكتب املدرسية اجلزائرية ألا تقدم تفسريات              

سة رغم عن حركة تأليف الكتب املدرسية يف اجلزائر، بدورنا يقع إهتمامنا على هذه الكتب املدرو             
و حناول ربط نتائجها بـالواقع      ) املادة الدراسية و املرحلة التعليمية    ( إختالف جماهلا و مستواها     

مث إنتقالنا إىل الدراسات اليت تم مبواصفات الكتب املدرسية ملختلف          ). حركة التأليف   ( اجلزائري
ب خمتلفة من الكتاب علـى      أفادتنا يف دراسة جوان   ) مصر( املواد الدراسية بإحدى الدول العربية      

مستوى شكله و مضمونه منها مادة الكتاب، أسئلته و متاريناته، وسائل اإليضاح الواردة فيه 
.و إخراجه الطباعي

لقد حظيت اللغة األمازيغية يف احلقل التربوي التعليمي بعد إدخاهلـا و بـشكل صـريح يف                 
الناطقة باللغة  ( م على مستوى بعض واليات الوطن       املنظومة التربوية اجلزائرية جبميع مراحل التعلي     
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بشئ من اإلهتمام، يستهل التقدير، وإتضح لنا ذلك من خالل فحص الكتب املدرسية             ) األمازيغية  
املؤلفة لتدريس مقرر مادة اللغة األمازيغية ومن بني الدراسات اليت حتصلنا عليها و إستندنا إليهـا                

: عند دراسة موضوعنا الراهن
iw n-lisḍmanuel scolaire A:Etude critique : بعنـوان حمند أكلي حدادودراسة -

. de la première année moyennetγtmazi
زيغيـة بالـسنة    حاول الباحث إبراز النقاط اإلجيابية و السلبية يف الكتاب املدرسي للغة األما           

القسم املدون باخلط الالتيين، القـسم      : فتناول األقسام الثالثة اليت حيتويها الكتاب     . األوىل متوسط 
.املدون باخلط التيفيناغي، و القسم املدون باخلط العريب

و تعرض للوحدات التعليمية الواردة يف الكتاب، األهداف املنتظرة مـن تـدريس مـادة اللغـة                 
املصطلحات و املفردات املوظفة يف الكتاب، املولدات اللغوية، النـصوص القرائيـة،            األمازيغية،  

.امللخصات، و التمارين اليت يتضمنها الكتاب
يف األخري توصل الباحث إىل أن الكتاب املدرسي يف مادة اللغة األمازيغية حيمل بني طياته               

:نقاط قوة و نقاط ضعف من بينها ما يلي
:يقدم بعض اجلوانب اإلجيابيةالالتيينيشري الباحث إىل أن اجلزء املكتوب باخلط 

إا حتتوي مثاين مجل متس كل مقويـات التحليـل          : على مستوى تنظيم الوحدة الديداكتيكية     -
اللغوي، تنطلق من معاينة صورة متبوعة بنشاط التعبري الشفهي، قراءة نـص منـوذجي، دراسـة                

و هذا بتتبع جمموعة من األمثلـة و األسـئلة التحليليـة،            ( الصرف و اإلمالء     القواعد و النحو و   
، قراءة نصوص هلا عالقة بشكل التعبري املدروس و يف األخري تظهر            ) ومتارين تطبيقية و ملخصات     

.متارين تدريبية
حمند"إذ مت إختيار نصوص قرائية مالئمة ملختلف املؤلفني مثل          : على مستوى النصوص القرائية    -
" ... سليمان عـازم  " و  " أشعار إيدير " ،  " بلعيد آيت علي  " ،  " مولود فرعون " ،  " حيياأو

"اخل 
بالنسبة للمرحلتني األخريتني للوحدة التعليمية، فإن قـراءة النـصوص والتمـارين اإلنـشائية          -
ذلك من خـالل     تقدم للطالب إمكانية تطبيق و متتني الكفاءات اليت حتصل عليها، و          ) التحريرية(

.إعادة توظيف املعارف اليت سبق و أن حتصل عليها يف الوحدة التعليمية
:أما بالنسبة للجوانب السلبية فإا متثلت فيما يلي
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تظهر املولدات اللغوية بكثرة على مستوى املقدمـة، يف الـنص           : اإلفراط يف املولدات اللغوية   -
ذه الكلمات تبقى يف نظر الباحث عقبة كبرية تعيـق عمليـة            ه. املفربك يف التمارين و امللخصات    

الفهم وحتقيق األهداف املسطرة حيث متنع الطالب من املرور اىل املعارف اللّسانية و اللغوية و
بنظريه املألوف" ngum "مت استبدال كلمة : و يقدم مثال من مقدمة الكتاب. األدبية و الثقافية

" uqbel "قبل " املألوف للتعبري عن املعىن : ""ngum adnekcem deg wahil

).قبل أن ندخل يف الربنامج ( و اليت تعين 
من النصوص األصلية و املستعملة عـادة       رغم وجودكم هائل و مهم      :أغلبية النصوص مفربكة  -

إالّ أنه مل يتم تقدمي هذه النصوص بشكل تدرجيي، إجتاها من السهل إىل الصعب            . يف تعليم لغة األم   
من الكتاب مت إقتراح قصة مليئة باملفردات الغنيـة و املعقـدة، و يف              "  15"ففي الصفحة رقم    ( 

)مت إقتراح حوار صغري "  22"الصفحة 
إن فهم التعليمات أصعب من حـل       :التمارين الواردة يف الكتاب ذات مستوى غري متجانس       -

.التمارين
كما أا تعبـر عـن      : حة تعيق فهم اجلمل   الكمية الكبرية من الكلمات اجلديدة غري املشرو      -

.تصورات جديدة بدال من أن حتل حمل املفردات الدخيلة
ال خيضع إىل أي تدرج موضـوعي كـان أم تـصوري أم             :(UD)تقدمي الوحدات التعليمية   -

)منط التعبري . ( إستداليل
دة فحص و نظر    مصطلحات كثرية من إبتكار مؤلفني الكتاب و يف حاجة إىل إعا          : املصطلحات-

للتعـبري  "annar n wawalen"من طرف اللّسانيني و خمتصني يف ميادين خمتلفة فمثال مت إستعمال 
"عن فكرة احلقل اللغوي و  tawachult n wawalen"فمثال لعنصر املركـب  . ألصل الكلمات

"annar"      مي إىل  إنه يدخل يف تكوين عدة كلمات مركبة تنت       " احلقل"إستعمل للداللة على معىن
annar n ddabax u"  : عدة حقول معرفية ar" مـلعـب كرة القدم ( يعين( ،" annar n

tsertit"   و إذا كان من غري املمكن جتاوز احملاكاة للغة الفرنسية،       . اخل) ... امليدان السياسي   ( يعين
iger n "أو "  iger amawal  "؟ و هكذا جند أمامنا )احلقل. ( "iger"فلما ال توظف كلمة 

wawalen "يف مقابل احلقل اللغوي.
يرى الباحث أنه سيكون من السهل على التلميذ الطالب         : متارين بدون أمثلة منوذجية لإلجابة    -

حل التمارين لو أعطيت له أمثلة اإلجابة، لكي يتجاوز صعوبة فهم اجلمل املنـسوجة بـاملفردات            
.حتضري أعماهلم مسبقاو هذا سيسهل على التالميذ مهمة . اجلديدة
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أفادتنا هذه الدراسة من زاوية تناول للكتاب املدرسي يف مادة اللغة األمازيغية باملدرسـة              
) جزائري(املتوسطة اجلزائرية، بعبارة أخرى يف تناوهلا لكتاب مادة دراسية و مرحلة تعليمية وواقع              

حي القوة و الضعف لكتـاب مدرسـي،ميثل   ال يبتعد عن جمال  دراستنا، خاصة و أا تناولت نوا     
.مرحلة و كتاب سابق للكتاب الذي حنن بصدد دراسته

مكنتنا هذه الدراسة من التعرف على طبيعة النقائص الواردة يف الكتاب سواء مـا يتعلّـق منـها                  
حيث .بالنصوص القرائية أو بالوحدات التعليمية،أو بالتمارين أو بامللخصات اليت إحتواها الكتاب           

إستطعنا من خالهلا الوصول إىل بعض املواصفات اليت حيملها مضمون و شكل الكتاب املدرسي يف             
اللغة األمازيغية اخلاص بالسنة األوىل متوسط،وهذه األخرية جلبت إنتباهنا حملاولـة تنـاول هـذه     

ية من التعلـيم    اجلوانب يف دراستنا احلالية املتعلقة بالكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثان           
.املتوسط الالحق لكتاب السنة األوىل متوسط الذي تناوله الباحث

حتليل حمتوى كتب دراسة الوسط للطور الثاين من التعليم األساسـي          : حريش حكيمة دراسة   -
)1994/1995( يف اجلزائر وفقا ملعايري و أهداف التربية البيئية

الثالثةمشلت الدراسة الكتب    . علوم التربية يف   اجسترياملقامت الباحثة بدراستها لنيل شهادة      
حيث قامت الباحثة بدراسـة متأنيـة        التعليم األساسي للطور الثاين من     بدراسة الوسط اخلاصة  

.ومتفحصة حملتوى هذه الكتب جبميع مواضيعها
:تتمثل فيما يليالتساؤالتملعاجلتها طرحت الباحثة مجلة من 

لبيئية الواجب تضمينها يف كتب دراسة الوسط للطـور الثـاين مـن التعلـيم     ما هي املفاهيم ا -
األساسي يف اجلزائر ؟

ما هي املفاهيم البيئية اليت مت تضمينها حىت اآلن يف منهاج دراسة الوسط للطور الثاين من التعليم                  -
األساسي باجلزائر ؟

لتربية الوطنية و اليت تتناول يف نصها       ما هي نسبة توافر األهداف العامة املسطرة من قبل وزارة ا           -
اجلوانب البيئية يف حمتوى كتب دراسة الوسط للطور الثاين من التعليم األساسي باجلزائر ؟

ترتقي أهداف املنهاج   " بلوم" إىل أي مستوى من املستويات الستة للمجال املعريف يف تصنيف            -
اليت نستمدها من دراسة احملتوى ؟

بدراسة الوسط ملعايري التأليف اجليد ؟صاملدرسي اخلاهل خيضع الكتاب-
:التاليةاألهدافو قد سعت يف دراستها إىل 
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الوقوف و التعرف على ما تتضمنه كتب دراسة الوسط للطور الثاين مـن التعلـيم األساسـي     -
أليف باجلزائر، من مفاهيم و تعميمات بيئية مع التحقق من مدى توافر املواصـفات اخلاصـة بتـ                

و الوقوف على مدى توافر األهداف اليت تشري يف نـصها إىل اجلوانـب              . الكتاب املدرسي اجليد  
و الكشف فيما إذا كانت املفاهيم البيئية الواردة يف هذه . البيئية  و املسطرة من طرف وزارة التربية    

"بلوم" الكتب تصل بالتلميذ اىل مستوى التقييم الذي هو أرقى مستويات من تصنيف 
كل الكتب املدرسية الثالثة اخلاصة مبنهاج دراسة الوسط و املوجهة للتلميذ مقصودة بالتحليل             

:جبميع مواضيعها يف هذه الدراسة و هي
كتاب دراسة الوسط للسنة الرابعة من التعليم األساسـي طبـع باملعهـد الـوطين التربـوي                  -

1985/1986

لتعليم األساسي طبع باملعهد الوطين التربوي كتاب دراسة الوسط للسنة اخلامسة من ا-
1986/1987

كتاب دراسة الوسط للسنة السادسة من التعليم األساسي طبـع باملعهـد الـوطين التربـوي                 -
1988/1989

.إستعانت الباحثة بعدة أدوات جلمع البيانات حىت تتأكد من صحة فرضيات البحث
:فأعدت أربعة قوائم أساسية و هي كاآليت

أعدت لتحليل الكتب الثالثة من حيث معايري و مواصفات تـأليف الكتـاب             : القائمة األوىل -
).معيارا أو مواصفة 38( بنود تضم ) 7(املدرسي اجليد، إشتملت على سبع 

معيارا بيئيا أعدت لغرض حتليل احملتوى من حيث تـوفر          ) 69(إشتملت على   : القائمة الثانية -
.مضافا إليها األهداف العامة السبعة لتدريس هذا املنهاجاملفاهيم البيئية، 

معيارا أو هدفا تدريسيا أعدت لغرض حتليل احملتوى وفقـا         ) 70(إشتملت على   : القائمة الثالثة -
للمجـال املعـريف   ) التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، املعرفـة    ( للمستويات الستة   

"بلوم " حسب تصنيف 
مفهوما بيئيا و هي القائمة اليت إقترحت الباحثـة    ) 165( فقد إشتملت  على     : لرابعةالقائمة ا -

.تضمينها يف حمتوى الكتب الثالثة لدراسة الوسط
:هذه الدراسة بأننتائجو قد أظهرت 

الكتب الثالثة لدراسة الوسط يف جمموعها العام ال ختضع يف تأليفها ملعايري و مواصـفات  تـأليف       
.املدرسية، و أا ما تزال أدىن من املستوى املطلوبالكتب 
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مفهوما بيئيا من بني املفاهيم اليت حددا القائمة اخلاصة بتحليل احملتوى     ) 26( كما أظهرت توافر    
موزعة بنسب خمتلفة يف حمتوى الكتب  الثالثة حيث بلغ  متوسط  نسبة تـوافر هـذه املفـاهيم                    

من بني األهداف السبعة لتدريس هذا املنهاج، كما أظهـرت       كما توفر اهلدف الرابع      28.78%
من بني األهداف اليت حـددا القائمـة   ) سلوكيا ( هدفا تدريسيا  ) 13( الدراسة كذلك توافر    

اخلاصة بتحليل احملتوى موزعة بنسب خمتلفة بني املستويات الستة للمجال املعـريف، حيـث بلـغ        
.%13.80متوسط نسبة توافر  هذه األهداف 

أفادتنا هذه الدراسة يف كوا تدرس الكتب املدرسية و تبحث عن مدى توافر املواصـفات               
اجليدة يف هذه الكتب من حيث احملتوى و وسائل اإليضاح و إخراج الكتاب كمـا سـاعدتنا يف              

ا كم. مواصفات اجليدة و اليت متثل عامل مشترك بني الكتب املدرسية         / التعرف على بعض املعايري     
مع ) مواصفات الكتب   / ما يتصل باملعايري    ( حاولنا مقارنة بعض النتائج اليت توصلت إليها الباحثة         

ما توصلنا إليه من نتائج من خالل دراسة الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للـسنة الثانيـة ن                  
.التعليم املتوسط

يف تقسيم كل بند من بنود دراستنا إىل        الباحثة   )منهجية حتليل احملتوى  (كما إعتمدنا طريقة    
.جمموعة من املواصفات حبيث يتسىن لنا البحث عن مدى توفر كل مواصفة

عالقة حمتوى الكتاب املدرسي بأهداف تدريس مادة العلوم       : بوكرمة فاطمة الزهراء  دراسة   -
) ة الثالثـة ثـانوي  دراسة حتليلية نقدية لكتب العلوم الطبيعية للسن(الطبيعية الواردة يف املنهاج    

1999.
تدور حـول خـصائص   . شهادة املاجستري يف علوم التربية     لقامت الباحثة ذه الدراسة لني    

.الكتاب املدرسي، اجلزائري يف العلوم الطبيعية للسنة الثالثة ثانوي
:تتمثل يفالتساؤالتو ملعاجلة هذا املوضوع طرحت الباحثة جمموعة من 

عالقة حمتوى الكتاب املدرسي اجلزائري، علوم طبيعية، السنة الثالثة ثانوي، بأهـداف            ما مدى    -
تدريس العلوم الطبيعية الواردة يف املنهاج ؟

ما مدى إسهام حمتوى الكتاب املدرسي اجلزائري، علوم طبيعية، السنة الثالثة ثانوي، يف تنميـة                -
. مادة و طريقةالتفكري العلمي و اإلبداعي عند املتعلم من خالل 

ما مدى رضا املعلم و املتعلم عن الكتاب املدرسي اجلزائري، علوم طبيعية، السنة الثالثة ثانوي ؟-
:و قد حددت أهداف الدراسة

.التربوية الواردة يف املنهاج و مطابقتها مع حمتوى الكتاب املدرسيألهدافاإبراز عالقة -
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.لمي للكتاب يف تنمية التفكري العلمي و اإلبداعي لدى املتعلمإظهار مدى مسامهة احملتوى الع-
.إظهار مكانة الكتاب املدرسي اجلزائري بالنسبة للكتب األخرى-
حصر نقاط الضعف و القوة فيما خيص إبراز األهداف التربوية املربجمة يف املنهاج ضمن حمتـوى   -

.يالكتاب املدرسي للعلوم الطبيعية، السنة الثالثة ثانو
لفت إنتباه خمططي املنهاج و مؤلفي الكتاب املدرسي إىل الفراغ املوجود بني املنهاج و حمتـوى               -

.الكتاب املدرسي املقرر
و هم) لشمال، اجلنوب، الشرق، الغربا(شغلت الدراسة عدة أفراد من خمتلف نواحي البالد 

و املعلمون من خمتلف الواليات، عددهم       ،]15[ملادة العلوم الطبيعية، و عددهم       ناملفتشون العامو 
.]119[، و املتعلمون مبستوى السنة الثالثة ثانوي، و عددهم ]23[

إستعانت الباحثة بإستمارة إستبيان تتمثل يف جدول يشمل خصائص هلا عالقـة بـاحملتوى              
درسي يف العلـوم    العلمي للكتاب املدرسي، إستغلتها الباحثة يف حتليل املضمون العلمي للكتاب امل          

.الطبيعية للسنة الثالثة ثانوي
:من بينهاالنتائجتوصلت الباحثة اىل جمموعة من 

كشفت هذه الدراسة أن الكتاب املدرسي اجلزائري علوم طبيعية له بعض اخلصائص نوجزها فيما              
:يلي
:ال حيقق أهداف تدريس العلوم الطبيعية الواردة يف املنهاج، و هي*

األهداف املعرفية-
أهداف التبليغ-
أهداف التحكم يف املنهج التجرييب-
أهداف اإلستدالل العلمي-
أهداف التحكم يف التقنيات-
أهداف التحكم يف املعلومات-
ال ينمي حمتوى الكتاب املدرسي التفكري العلمي و اإلبداعي من خالل مادة العلـوم الطبيعيـة                 *

:ذلك من خاللو منهجية، و ذلك راجع إىل عدم مسامهة الكتاب يفلكوا مادة
.عرض املادة العلمية-
.خالصات الفصول-
.الرسومات-
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النشاطات-
توجد عدة سلبيات و نقائص يف احملتوى العلمي للكتاب املدرسي اجلزائري، أدت بالقـارئ إىل      *

األخرى، العربية و األجنبية، و تتمثل هذه النقائص        النفور منه، و دفعت به إىل البحث عن الكتب          
:فيما يلي

نقص يف املادة العلمية، عدم تطابق مواضيع الكتاب مع مواضيع املنهاج، وجود أخطاء خمتلفة، عدم            
وجود األسئلة التقوميية، عدم ربط احملتوى العلمي مبشاكل الفرد و اتمع اجلزائري، التركيز على              

دون األهداف األخرى، إستعمال وسائل اإليضاح فقط ألغراض توضيحية، عدم          األهداف املعرفية   
.تقدمي قائمة املراجع و املصطلحات، الغالف غري جذاب و صورته ال تعرب عن املضمون

إعتمدنا هذه الدراسة ألا حتاول كشف خصائص الكتاب املدرسي يف مادة العلوم الطبيعية             
هذه الدراسة دعوة إىل اإلهتمام بشكل و حمتوى الكتب املدرسية اخلاصة           للسنة الثالثة ثانوي و يف      

بالتلميذ بدورنا حناول اإلستجابة هلذا النداء من خالل دراسة مضمون و شكل الكتاب املدرسـي               
.يف اللغة األمازيغية

العلمي كما أفادتنا اإلستمارة اليت إستغلتها الباحثة للحصول على خصائص هلا عالقة باحملتوى             
منها بعض العبارات اليت رأينا حيث أخذناللكتاب املدرسي يف العلوم الطبيعية للسنة الثالثة متوسط         

مادة الكتاب املدرسـي يف     : فيها أمهية يف تناول البند األول من دراستنا الراهنة و الذي يتمثل يف              
.غتهامادة اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط و اليت قمنا بإعادة صيا

الضبط النوعي ملنهج الدراسات اإلجتماعية للصف الرابع مـن        : فارغة حسن حممد  دراسة   -
) 1990( التعليم األساسي

تدور هذه الدراسة يف جمملها حول معرفة مدى جناح منهج الدراسات اإلجتماعية للـصنف     
.مستوى فعالية هذا املنهجالرابع يف بلوغ أهداف، و املعوقات اليت قد يكون من شأا القصور يف

:اليت تتصدى هذه الدراسة لإلجابة عنها هياألسئلةبناء على ذلك فإن 
ما األساليب اليت ميكن إستخدامها يف عملية الضبط النوعي ملنهج الصف الرابع مـن التعلـيم                 -

األساسي يف جمال الدراسات اإلجتماعية ؟
سلبية يف هذا املنهج من وجهة نظر املوجهني و املعلمني ؟ما النواحي اإلجيابية و النواحي ال-
ما مستويات سهولة أو صعوبة مادة الكتاب املدرسي للصف الرابع من التعليم األساسي ؟-
ما اجلوانب األساسية اليت جيب أن ختضع للتطوير يف هذا املنهج يف ضوء آراء املوجهني واملعلمني           -

و التالميذ ؟
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الدراسة إىل حماولة التعرف على مدى فعالية منهج الدراسات اإلجتماعية للصف           دف هذه   
الرابع من التعليم األساسي، و بناء على ذلك فإن شعور الباحثة إىل إجراء دراسة تستهدف الضبط                

.النوعي هلذا املنهج
يانـات  لقد إعتمدت الباحثة على جمموعة من األدوات من أجل احلصول على معلومات و ب      

:و هي" حمافظيت"عن مدى فعالية منهج الدراسات اإلجتماعية للصف الرابع من التعليم األساسي 
إستبيان ملعلمي الدراسات اإلجتماعية للصف الرابع من التعلـيم األساسـي حـول الكتـاب            -

.املدرسي
.إستبيان ملعلمي الدراسات اإلجتماعية للصف الرابع حول دليل املعلم-
.تماع للموجهني و املعلمنيجلسات إس-
.إختبار لقياس مستويات السهولة و الصعوبة بالنسبة للتالميذ-

و قد أعدت هذه األدوات لثالث فئات أساسية معنية ذا املنهج، هـي املعلـم و املوجـه          
زة حبيث والتلميذ، حيث مت إختيار عينات املعلمني و املوجهني و التالميذ من حمافظيت القاهرة و اجلي         

:يكون اتمع يف كل فئة
.مائة معلم و معلمة-
.ثالثون موجها و موجهة-
.مائتان تلميذ و تلميذة من الصف الرابع من التعليم األساسي-

من  %77.5و قد توصلت الدراسة إىل أن مادة املادة املقروءة جاءت سهلة بالنسبة حلوايل              
33-44( لنسبة هي جمموع التالميذ الذين حصلوا على مـا بـني            التالميذ أفراد العينة و هذه ا     

21-45( تقريبا مضافا إليهم جمموع التالميذ الذين حصلوا على ما بني       %55.5و هي   ) درجة

.تقريبا%22و هم ) درجة
من العينة، وهم الذين حصلوا علـى        %22املادة املقروءة جاءت سهلة جدا بالنسبة حلوايل         -

.درجة44منأكثر 
من العينة و هم الذين حصلوا علـى  %22.5أن املادة املقروءة جاءت صعبة بالنسبة حلوايل     -

.درجة20، 33درجات ما بني 
و هذا ما يعين أن إختبار التتمة كشف عن أن مستوى املادة العلمية بالكتاب املدرسي يعـد      

.مناسبا ملعظم التالميذ
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إستبيان معلمي الدراسات اإلجتماعية للصف الرابـع مـن      : اإلستبيانني كما كشفت نتائج  
و إستبيان املوجهني املشرفني على تنفيذ هذا    ) حمافظيت  ( التعليم األساسي يف الدراسات اإلجتماعية      

عن بعض نواحي القصور يف الكتاب       املعلمدليلأو   املدرسيبالكتاباملنهج سواء ما يتعلق منها      
:   و من بينها ما يليو دليل املعلم

جاءت أسئلة و تدريبات الكتاب غري مناسبة ملستويات التالميذ لعدم وجود إجابات هلـا يف                -
.كتاب التلميذ

.امللخصات اليت ذكرت يف اية كل موضوع غري كافية-
.هناك بعض املفاهيم األساسية و املصطلحات غري واضحة-
.فيةمعلومات الكتاب مل تكن كا-
.بعض الصور الواردة يف الكتاب حتتاج إىل مراجعة-
.من املعلمني أن الدليل مل يساعدهم يف ختطيط بعض الزيارات خارج املدرسة%76أشار -
.من املعلمني إىل أم مل يستفيدوا من الدليل يف إستخدام الدراسة امليدانية%100أشار -

املواصفات املتصلة بكال اجلانبني من جوانب دراستنا       / املعايري   قدمت لنا هذه الدراسة بعض    
كما وضحت لنا كيفية صـياغة تـساؤالت        ). على مستوى شكل و مضمون الكتاب       ( الراهنة  

.وفرضيات دراستنا
.كذلك كانت لنا السند القومي يف بناء أدوات حبثنا

حبث منـاهج   : ، بعنوان حامد علي  الدكتور شعبان و   مسية عبد ايد حسني   دراسة الدكتورة    -
املـدارس  ( التعليم اإلعدادي يف بعض املدارس األجنبية جبمهوريـة مـصر العربيـة             مرحلة

)1994( -دراسة وصفية حتليلية-)الفرنسية، األملانية، األمريكية، اإلجنليزية
اإلخـتالف  تتمثل مشكلة البحث يف التعرف على اخلصائص و السمات املشتركة و أوجه             

) أمريكة، بريطانيا، أملانيـا، فرنـسا     ( والتمايز ملناهج التعليم اإلعدادي ببعض املدارس األجنبية        
وجوانب اإلمتياز ا بغرض اإلستفادة منها يف حتسني و تطوير املناهج القائمة باملرحلة اإلعداديـة               

.مبصر يف إطار ما تتميز به الثقافة املصرية و العربية من خصوصيات
:اآلتيةاألسئلةو قد حدد الباحثان مشكلة البحث يف 

؟-عينة البحث -ما اخلصائص اليت تتصف ا املرحلة اإلعدادية أو ما يقابلها باملدارس -
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و حمتوى املنـاهج    ) العامة،اخلاصة، اإلجرائية ( ما اخلصائص و السمات املشتركة لألهداف        -
باملدارس اإلعدادية ؟

و حمتوى املناهج ) العامة، اخلاصة، اإلجرائية(التمايز و اإلختالف بني كل من األهداف         ما أوجه  -
؟-عينة البحث -باملدارس اإلعدادية 

؟-عينة البحث -ما مدى اإلرتباط بني األهداف و املناهج الدراسية باملدارس اإلعدادية -
تنظيم احملتوى باملدارس اإلعداديـة و  ما املواصفات العامة للكتاب املدرسي من ناحية الشكل و         -

؟-عينة البحث -األجنبية 
ما املقترحات و التوصيات اليت تفيد يف تطوير مناهج التعليم اإلعدادي مبصر يف ضـوء نتـائج                  -

البحث احلايل ؟
:هذه الدراسة إىل التعرف علىتستهدف

:من حيث-البحث عينة -النظم التعليمية باملرحلة اإلعدادية باملدارس *
.موقع املرحلة اإلعدادية بالنظام التعليمي-
املناهج-
نظام الدراسة-
الكتاب املدرسي-
أساليب التقومي-
:اخلصائص و السمات املشتركة يف كل من*
)اإلجرائية-اخلاصة -العامة (األهداف -
.-عينة البحث -حمتوى املناهج الدراسية باملدارس -
:مايز و اإلختالف يف كل منأوجه الت*

)اإلجرائية -اخلاصة -العامة ( األهداف -
.-عينة البحث -حمتوى املناهج الدراسية باملدارس -

-عينة البحث -العالقة بني أهداف املناهج الدراسية باملدارس اإلبتدائية  *
كل اخلارجي و تنظـيم احملتـوى باملـدارس         املواصفات العامة للكتاب املدرسي من ناحية الش      *

-عينة البحث -اإلعدادية األجنبية 
.األنشطة خارج املنهج و أساليب التقومي*
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إستخداما الباحثان جمموعة من األدوات للحصول على معلومات الـيت سـتمكنهما مـن              
:اإلجابة على فروض البحث و هي

هج الدراسيةإستمارة حتليل األهداف و حمتوى املنا-
.إستمارة حتليل أهداف و حمتوى مناهج اللغات األجنبية-
.إستمارة مواصفات الشكل العام للكتاب املدرسي-

املدرسة األمريكية، املدرسة   : لقد شغلت هذه الدراسة املدارس األربعة األجنبية مبصر و هي         
.الربيطانية، املدرسة األملانية و املدرسة الفرنسية

:توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج من بينها
-عينة البحث -فيما يتعلق خبصائص و مسات املقررات الدراسية باملدارس األربعة -

إتضح أنه ختتلف املناهج يف أمريكا من والية إىل أخرى، و تسعى إىل تزويد التالميـذ بـالربامج                  
الدراسية اليت متكنـهم مـن الوصـول إىل أقـصى            املتنوعة و األنشطة املصاحبة يف خمتلف املواد      

.إمكانيام مع إحترام فرديتهم و هي تعكس الفلسفة الرباغماتية
هو األساسي الذي تقرر تنفيذه يف املـدارس         1988أما املنهج القومي يف بريطانيا فإنه أصبح منذ         

رات شـاملة يف    كتخطيط مستقبلي، و هو ذو مقر      1997احلكومية و من املنتظر أن يكتمل عام        
كل فرع من فروع املواد الدراسية حيث يعطي قاعدة تربوية عريـضة يف النـواحي األكادمييـة                 

.واإلبتكارية إىل جانب التربية البدنية
: و يتصف املنهج ببعض القضايا اجلوهرية اليت جيب دراستها من خالل مجيع املواد الدراسية و هي               

الفهم اإلقتصادي يف    -التربية السياسية    -كنولوجيا املعلومات   ت -التربية الصحية    -التربية البيئية   
حني تتصف يف فرنسا بأا مركزية، حيث تقوم بإعدادها جلنة قومية للمناهج مع التفتيش العـام،                
ودف إىل تنمية التفكري املنطقي و الناقد لدى التالميذ و إكسام القـدرة علـى اإلسـتقاللية،         

. ضوعات الرئيسية اليت ميكن تدريسها من خالل مجيع املواد الدراسـية          ويتضمن املنهج بعض املو   
:إلجياد ترابط منطقي يف جمالس التعليم و هي

.اإلستهالك و التنمية، البيئة، و التراث، ووسائل اإلعالم، و الصحة و احلياة
مع قدراته، عن    و دف املناهج يف أملانيا إىل إتاحة الفرصة للتالميذ إلختيار طريق تعليمي يتناسب            

طريق تزويده مبعرفة، و مهارات متكنه من اإلستقالل يف إبداء الرأي، و تشجيع إضـطراد منـوه                 
و يؤكد املنهج على األسلوب العلمي التطبيقي يف التدريس، مع التركيز           . الشخصي و اإلجتماعي  

.لفنيةعلى ميادين الرياضيات و العلوم الطبيعية و العلوم اإلجتماعية و التقنية و ا
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، فقد وصلت الدراسة إىل نتيجة تتلخص يف أنه تتسابق دور النشر بالكتاب املدرسيأما ما يتعلق 
يف إصدار كتب حتقق األهداف و املقررات الدراسية اليت تصنعها الدولة أو الوالية، و يتم إختبـار          

ن عـن   الكتب من خالل إجتماعات داخل كل مدرسة حيث أن املدرسة و املدرس مها املـسؤال              
.إختيار الكتاب املناسب

مكنتنا هذه الدراسة من التعرف على بعض املعايري  املواصفات من خالل إحتوائها إستمارة              
الشكل العام اليت وظفها الباحثان يف دراسة املواصفات العامة للكتاب املدرسي باملـدارس عينـة               

كيفية تصنيف هذه املواصفات يف فئـات       البحث، حيث إنقينا منها ما خيدم حبثنا كما وجهتنا يف           
التحليل اليت حددناها يف دراستنا للكتاب املدرسي يف مادة اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم               

طاملتوس
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97.، ص1997اململكة املغربية، –، شركة بابل، الرباط 43العدد 

، )تقوميها –تطويرها   –إعدادها  (سس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية       األرشدي طعيمة،    -)07(
47.، ص1998، دار الفكر العريب، القاهرة، 1ط

الـة  حتديات و رهانات إنبعاث،   : األمازيغية مقدماتمرمي الدمنايت، التعليم و لغة األم،        -)08(
91،90، ص 2003خريف /، صيف27/28، العدد املغاربية للكتاب

، )تقوميها-تطويرها-إعدادها(األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية رشدي طعيمة، -)09(
47.، ص مرجع سبق ذكره

47.مرمي الدمنايت، مرجع سبق ذكره، ص-)10(

حممد أمحد الغنـام،     رضوان أبو الفتوح، حممد اهلادي عفيفي، عبد احلميد سيد عبد اهللا،            -)11(
مصرية، القـاهرة،  -، مكتبة األجنلو)ستخدامهإفته، تارخيه، أسسه، تقوميه، فلس(الكتاب املدرسي 

11.، ص1962

167.صنفس املرجع السابق،-)12(

253،252.صنفس املرجع،-)13(

، دار الكتاب 1، طالعربية و آدااأساليب تدريس مهارات اللغة   عبد الفتاح حسن البجة،    -)14(
153.، ص2001تحدة، اجلامعي، اإلمارات العربية امل

،)فلسفته،تارخيه،أسسه،تقوميه،إستخدامه(الكتاب املدرسي   و أخرون،    رضوان أبو الفتوح   -)15(
272.مرجع سبق ذكره، ص
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، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،      حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم    حممد عبد احلميد،     -)16(
13.، ص1985

، دون الطبعة، ديوان    ث العلمي يف علوم اإلعالم و اإلتصال      مناهج البح أمحد بن مرسلي،     -)17(
250.، ص2003املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 

، دار  1، ط حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، استخدامه       رشدي طعيمة،    -)18(
34.، ص1987القاهرة، الفكر العريب،

، دار النـشر للجامعـات،   1، طلبحث يف إعالم الطفـل    مناهج ا حممود حسن إمساعيل،    -)19(
119.، ص1996القاهرة، 

31،30.عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، صحممد -)20(

مفهومه و أمهيتـه،  (أدب األطفال يف املرحلة اإلبتدائية النظرية و التطبيقية   رشدي طعيمة،    -)21(
165.، ص1998لقاهرة، ، دار الفكر العريب، ا)تأليفه و إخراجه، حتليله و تقوميه

، 1997،  1مـصرية، ط  -، مكتبة األجنلو  مهارات التدريس الفعال  جمدي عزيز إبراهيم،   -)22(
65.ص

، دار الفكر   6ط مفهومه، أدواته، و أساليبه،   : البحث العلمي ذوقان عبيدات و آخرون،      -)23(
169.، ص1998للطباعة و النشر، األردن، 

، مرجـع   مفهومه، أسسه، اسـتخدامه   : ى يف العلوم اإلنسانية   حتليل احملتو رشدي طعيمة،    -)24(
37.سبق، ص

فلسفته، تارخيـه، أسـسه، تقوميـه،        :الكتاب املدرسي ،  رضوان أبو الفتوح و أخرون    -)25(
253،252. ،ص1962،ستخدامهإ

،ه،إستخدامهفلسفته،تارخيه،أسـسه،تقومي :الكتاب املدرسي ،أبو الفتوح و أخرون   رضوان  -)26(
4.مرجع سبق ذكره، ص

، دار املريخ، اململكة العربيـة  تأليفه و إخراجه الطباعي: الكتاب املدرسيأمحد أنور عمر،    -)27(
26،9.، ص1980السعودية، 

نظرية قرار  (حنو إطار علمي للتقومي يف التربية       : تقييم الكتاب املدرسي  حممد زيان محدان،     -)28(
10.، ص1997، دار التربية احلديثة، 31ة احلديثة ، فلسفة التربي)اال

: ، تـر  دراسة حول وظائف الكتاب املدرسـي     : إشكالية الكتب املدرسية  برنار سربنيق،    -)29(
19.احلواس مسعودي، دار اآلفاق، اجلزائر، ص
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(30)- Julia Georges, Organiser et planifier sa classe, Edition Hatier,
Paris, 1997,  p.52

حملة عن ثالثة و ثالثني قرنا من تـاريخ  ، (Ency.Berb IV 563): حممد شفيق نقال عن-)31(
6.، احملافظة السامية لألمازيغية، صاألمازيغيني

10.مرجع سبق ذكره،صاللغة األم و الواقع اللغوي يف اجلزائر،،صاحل بلعيد-)32(
مرجع سـبق   ،  مقاالت يف اللغة األم   : افيةجملة ثق ،الصب وردية، الواقع اللغوي اجلزائري     -)33(

64.ذكره، ص

الوجيز يف قواعد الكتابة و النحو للغة األمازيغيـة         ،هيم عبد السالم، بكري عبد السالم     إبرا -)34(
8.، ص1996، املطبعة العربية، "امليزابية"

طرق البحث العلمـي و التحليـل       ،مصطفى حسني باهي  إخالص حممد عبد اللطيف،      -)35(
،2000القـاهرة، ،مركز الكتـاب للنـشر  ،إلحصائي يف االت التربوية والنفسية و الرياضية ا

197.ص
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األولالفصـل 
مكانتها يف        قع اللغة األمازيغية يف اجلزائر ووا-

-املنظومة التربوية اجلزائرية
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vـدمتهيـ

I-ماهية اللغة األمازيغية:
I-1-تعريف اللغة األمازيغية.
I-2-اإلنتماء اللغوي للغة األمازيغية.
I-3-التوزيع اجلغرايف و الوزن الدميغرايف للغة األمازيغية.

II-حملة تارخيية حول وضعية اللغة األمازيغية يف اجلزائر:
II-1-ـ اإلستفترةجيا خمتصرة حول الوضعية اللغوية يف اجلزائر منكرونولو ا بعـد  عمار إىل م

.اإلستقالل

II-2- القمع و التهميش إىل مرحلة اإلنفتاح و الليونةاألمازيغية من مرحلة.

III- املدرسة اجلزائرية إدماج و مشاكلاألمازيغية يف:
III-1-مربرات إدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة التربوية اجلزائرية.
III-2-ألمازيغية يف املدرسة اجلزائريةمبادئ عامة لتدريس ا.
III-3-مشاكل تدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية.

vخالصة
األولهوامش الفصل ·
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:متهيــد
تقدمي فكرة عن إحدى مالمح الثبات و الدميومة لألمازيغ عـرب األزمنـة              يتوخى هذا الفصل    

ستعراض املسار الذي قطعته هذه األخرية بعدما كانت غـري          حماوال إ  ةاللغة األمازيغي و املتمثل يف    
معترف ا يف املدارس و وسائل اإلعالم ببالدنا، و مل يكن تداوهلا إال من خالل املناسبات، إىل أن                  

هذه اخلطوة اليت . أصبح الدستور يعترف ا كجزء ال يتجزأ من اإلرث الثقايف و الفكري اجلزائري     
الطابوهات و أصبحت بفضله وضعيتها متيل إىل التحسن يف إطار التصوير اجلديد            سقطت ا كل    

ءا مـن الـدخول املدرسـي       ر إدماجها يف املنظومة التربوية إبتـدا      للمؤسسة التعليمية حيث تقر   
أدت إليه و املبادئ العامة هذا اإلدماج يطرح قضايا جوهرية منها الدوافع اليت  لكن  . ) 1995(لعام

. املنظومة التربوية اجلزائرية و كذا اآلليات اإلجرائية اليت بإمكاا املسامهة يف تفعيلـه             و مربراته يف  
.هذه األمور كلها حمور اهتمام هذا الفصل
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I -ماهية اللغة األمازيغية:
فلم يكن . بداية نقرر أنه قد اختلف الباحثني قدميا و حديثا يف تعريف اللغة و جتديد مفهومها

.مجاع الباحثنيإهناك تعريف واحد قد وافق 
ذات طبيعة متجددة بفضل املكتسبات اليت متدها ا خمتلف جتماعية و نظرا لكوا ظاهرة إ

.فروع املعرفة اإلنسانية فقد ظلت حماوالت حتديد هذا املفهوم تتجدد هي األخرى
اليت قدمت للغة، إال أا جتمع على أا الوسيلة رغم كل اإلختالفات اليت تباعد بني التعريفات

يعين هذا أن اللغة أداة اإلتصال بني جمموعة من )01.(دها اإنسان للتواصل مع غريهاليت يعتم
و يف ضوء هذا املعىت العام للغة ميكننا القول بأن اللغة من . اجلنس البشري، و وسيلة التفاهم بينهم

جمتمع لغة خاصة به، و هذا ما يعنينا يف حبثنا احلايل حناول لكل-و ال شك-اختصاص اإلنسان 
من جمموع *%60نا التفصيل نوعا ما يف مفهوم اللغة األمازيغية باعتبارها لغة ينطق ا حوايل ه

)02.(السكان اإلمجايل بالنسبة للجزائر

I -1تعريف اللغة األمازيغية:
تطلق األمازيغية على اللغة «): 1999" (صاحل بلعيد"يف تعريف اللغة األمازيغية يقول األستاذ 

الذين أطلق عليهم اسم " األمازيغ"باخلصوص و هؤالء هم ريقيافإاليت ينطق ا سكان مشال
)03(»فريقيايف مراحل اهليمنة على املغرب و إ"الرببر"

األم أي لغة. مازيغيلتواصل للشعب األأن اللغة األمازيغية متثل أداة امن هذا التعريف يتجلى
و بإمكاننا التأكد من موقعها كلغة األم يف اخلريطة التعبريية لبالدنا انطالقا من . لألفراد الناطقني ا

.**الشروط األساسية لتصنيف لغة ما كلغة األم
ما حتصلنا عليه من معطيات و معلومات حول تعريفها، على ذلك حناول تقدمي لإلجابة 

و بالتايل توافقها مع يزاا حىت يتسىن لنا التأكد من مدى تطابقها مع تلك الشروط طبيعتها، مم
:و لنا يف ذلك ما يلي. األممصطلح لغة

____________________
.املؤمتر العاملي لألمازيغيةنسبة قدمها * 

تكون لغة طبيعية ناطقةأن -:  يفالشروطتتمثل هذه ** 
أن تتداول يف الوسط العائلي أو احمليط أو املدرسة-
أن ينص دستور البلد على ترسيمها أو وطننتها-
أن يكون هلا نظام خطي-
أن تدرس يف املدرسة-
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، و هلا هي هلجات املتفرعة ائمة بذاا، ليست هلجة متفرعة عن لغة أخرىلغة ق" الرببرية"للغة 
و هي . عنها، املنتشرة يف املغرب و اجلزائر و ليبيا و جنويب تونس و موريطانيا و مايل و النيجر

هلجات تلتقي يف أصل واحد بصورة واضحة، ال يف معطياا النظرية فحسب، و لكن حىت يف 
)04.(مارسة و اإلستعمالمعطياا املتصلة بامل

و تؤكد املعطيات التارخيية، املواقعية، و أمساء األعالم و مفردات اللغة، و كذا النقوش،        
و شهادات الكتاب القدامى، احندار األمازيغية من اللغة الليبية، و أا جتمع اللغات الرببرية،       

هذا ما يعين أن ) 05.(الريفية، الشاوية، التامازيغيةالترقية، القبائلية، الشلحية،و تنقسم إىل
اللهجات األمازيغية احلالية تفرعت من األمازيغية األم و هذه األخرية احندرت من اللغة الليبية 

.القدمية
أكثر من اللهجات "التوارق"و ترى الدراسات اللغوية أن األمازيغية األم تقرب من هلجة 

فحسب بعض الدراسات . ي اغمازيغي يتميز بتعدد هلجاته و أمناط التالاألخرى و أن اللسان األ
)06.(وصل عددها إىل ثالثني هلجة

طبيعي إذا أدى إىل إن التعدد اللهجي قائم يف كل اللغات، إال أنه ميكن أن يتحول إىل أمر غري 
ازيغية خاصة ملا كان و نعين بذلك أنه ليس يف صاحل اللغة األم. عدم التفاهم بني تلك اللهجات

.املقصود منها أن تدخل إىل املدرسة
فيؤكد املؤرخون و العارفون باللغات أن اللهجات األمازيغية اليت يتحدث ا يف منطقة واسعة 

املتحدثون من مشال إفريقيا حىت جنوب ر النيجر و جزر الكناري هلجات متعددة، ال يفهم 
بأمر " حلسن سرياك"و ميثل ذلك ) 07.(هجة أو هلجات أخرىبلهجة أو هلجات أخرى متحدثا بل

و األمر يتعدى ذلك فيؤدي بالوضع ) 08.(بالد القبائل يف اجلزائر و بالد الشلوح يف بالد املغرب
إىل حالة أكثر تعقيدا حيث ينجم عنه صعوبة التفاهم داخل اللهجة الواحدة و يف هذا الصدر يرى 

جة من هلجات األمازيغية تنوعات و أداءات خمتلفة، و أنه ال أن لكل هل" عبد الرزاق دوراري"
: و هياليت حتتوي على تنوعات هلجية) يةڤالتر(حيصل التفاهم بينها، و ميثل ذلك بأمر 

Tahagart, Tamachaq, Tadgaq, Tawellemet)09(

جة لكن، ال صحيح أن عملية التفاهم تتم بسرعة أكثر بني اموعات اليت تتداول نفس الله
و هذه ) 10.(يؤدي إىل عدم التفاهم كثريا ألن اللهجات متلك بىن نصية و حنوية مشتركة
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اللهجات تلتقي يف أصل واحد بصورة واضحة ال يف معطياا النظرية فحسب و لكن حىت يف 
11.(ا املتصلة باملمارسة و اإلستعمالمعطيا(

)12(: يف هذا الصدد ما يلي(André BASSET)"أندري باصي"و لقد كتب الباحث 
من هلجة إىل هلجة دون أن حيس بأنه ينتقل، مث أضاف بعد عشرين عاما من ) الباحث(ينتقل 

إن بنية اللغة األمازيغية و عناصرها و أشكاهلا الصرفية تتسم بالوحدة إىل : "مواصلة البحث، قائال
ها استطاعت يف ظرف أسابيع أن تتعلم أية درجة أنه إذا كانت تعرف حق املعرفة هلجة واحدة من

...."تدلك على تلك التجربة، إذ اللغة نفسهاهلجة أخرى،
قد تكون الوضعية اليت عاشتها األمازيغية كلسان شفهي حبت هي اليت خلقت تلك الفجوة 

ا و مهما اختلفت أداءاا، إال أنه على العموم، مهما يكن عدد هلجاا تبقى الواسعة بني هلجا
و بينها تداخل و تكامل ال يتجلى بوضوح . دائما حتتوي على عناصر جتمع بينها من جذر واحد

إال ملن كلفه نفسه قليال من اإلهتمام ذه " حممد شفيق"تام و بكل عناصره حسب الباحث املغريب 
)13. (هجات متجها وجهة إلتماس العوامل املوحدة، و ال وجهة العوامل املفرقة بينهااللّ

، يقول الباحث املغريب باملعهد امللكي "التيفيناغ"تسمى ب للغة األمازيغية كتابة خاصة ا
روف التيفيناغ إسم يطلق على احل: ""التيفيناغ"يف تعريف " الرمحان بلوشعبد"للثقافة األمازيغية 

رها األمازيغ القدماء بتكلرسوم و الرموز إو هي عبارة عن جمموعة من ااألصلية للغة األمازيغية 
طاء اللفظ السليم للكلمة، عوها جمموعة من الصوائت و الصوامت لإلنللتعبري و التواصل، ضم

ت هذه شتقّو  إ) 14". (ة جل األصوات األمازيغيةبذلك فهي تعكس بكيفية تواطؤية دقيقو
روف املرتلة من عند مازيغ احلو معىن هذه اللفظة عند األ)15.(الكتابة من الكتابة الليبية القدمية

ت بثالثة مراحل منذ اكتشافها و مر)16(الالله  ألم كانوا يعتقدون أا ليست من وضع البشر
)17: (إىل يومنا و هي
اليت تظهر كتابتها األوىل من خالل الرموز " الكتابة الليبية القدمية"تتمثل يف : املرحلة األوىل

.رافقة للرسوم الصخريةامل
و هي تقدم شكال من الكتابة اإلنتقالية بني " الكتابة الليبية الرببرية"تتمثل يف : انيةاملرحلة الث

.الكتابة الليبية القدمية و الكتابة التيفيناغية
الذين يشكلون مجاعة ڤ املعروفة عند سكان الطوار" الكتابة التيفيناغية"تتمثل يف : املرحلة الثالثة

.بربرية
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عن أشكال هندسية متنوعة جتمع بني الدوائر و أنصافها و اخلطوط تيفيناغ عبارة أجبدية
املنحنية و العمودية و األفقية و املنكسرة، و قد جيمع احلرف الواحد بني عدد من األشكال لتنسج 

.يوضح ذلك بالتفصيل"01"و الشكل رقم) 18....(بامتيازالكتابة يف اية املطاف لوحة فنية 
غ القدامى بصحراء ليبيا تيفيناغ لألمازيى رسومات حائطية و كتابات باللقد عثر الباحثون عل

القدامى من أواين حجرية،حناسية ثار الرببر كما عثر على آ*باجلزائرجببال اهلقار و الطاسليو
.**منازل قبورأدوات حديدية،وبقايا و

إا . اد الناطقني ا يف اجلزائرو يف ضوء هذا كله ميكن النظر إىل اللغة األمازيغية كلغة األم لألفر
ا نظامها الصويت اخلاص ا،   إذ هل. تستجيب للشروط األساسية إلدراجها يف صف اللغة األم

ا يف الوسط العائلي و احمليط، أضف إىل كوا لغة وطنية حبكم أصالتها و استعماهلا يف يتداول و
ة وطنية، و هلا نظام خطي خاص ا و هو كلغاعديد من املناطق، و حبكم الدستور الذي أقر

.رس على مستوى املدرسة اجلزائرية باملناطق الناطقة ا، و تد"التيفيناغ"املعروف خبط 

"01"أنظر الملحق رقم*
.تاریخ الجزائر القدیم و الحدیث:للتفصیل أكثر یمكن العودة إلى كتاب محمد مبارك المیلي بعنوان**
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-01رقمشكل-

)19(- احلروف األمازيغية و الكتابة الصوتية الدولية
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I -2اإلنتماء اللغوي للغة األمازيغية:
جيدر بنا أن نشري يف هذا العنصر، إىل بعض اآلراء القدمية و احلديثة حول اجلذور األوىل 

.ه هذه اللغةر أمامنا الطريق حنو التعرف على األصل الذي تنتمي إليستيلألمازيغ أوال، حىت ي
لقد دل القران الكرمي على أن البشر كلهم من نسل أدم عليه السالم،و مجيعهم هلك يف 

ية ن معه يف السفينة،و مل يعقب منه إال أبناءه كما ذكر يف اآلو جنى من كاالطوفان يف عهد نوح 
مجيع ن تفرعت عنهمو اتفق املؤرخون أن أبناء نوح الذي) 20("وجعلنا ذريته هم الباقني"الكرمية 

)21(سام،حام،يافث :أمم  الدنيا ثالثة 
"علي مادون"و كان املصريون حسب )األمازيغ("الرببر"حبث القدماء عن جذور 

و هؤالء " حاميون"و النظريات الرائجة لدى املصريون أم . أقدم من حبث يف ذلك) 1992(
)22(.عونيون و بعض احلبشة و الصومال و السوداناحلاميون يتمثلون يف الرببر و املصريون الفر

مام الباحثني و املؤرخني العرب اهتمث أصبح هذا املوضوع يف الالحق من الزمن حمطّ
و ال يسعنا أمام هذا اإلختالف أن نتبعها كلها . فكانت اآلراء متعددة و أحيانا متضاربة. الغربو

يف ذلك إىل النسابة العرب يف مسألة أصل و منيل.ب طريقو لكننا حنرص على إفادة املطالع بأقر
.ليه املتخصصون و يؤيد ما أثبتته الدراسات اللسانية حديثاعتفق إالرببر كون رأيهم ينحو إىل ما 

ابن"سنكتفي بتقدمي فكرة موجزة عن أصل الرببر من خالل ما قدمه املؤرخ الكبري 
نتهى يف حماولته لتفسري أصل إحيث " املقدمة"مل عنوان يف كتابه املشهور الذي حي" خلدون

أب الشعب الرببري إىل القول بأم من ولد كنعان بن حام بن نوح، و أن إسم أبيهم مازيغ
و تذكر الروايات أم انتقلوا من الشام إىل ...الرببر،الذين يطلقون على أنفسهم إىل يومنا أمازيغ

سرعان ما حلقت م شعوب من أمم أخرى منها أبناء مصراييم و.مشال إفريقيا منذ زمن بعيد جدا
رائيل بعد موسى عليه رئيس بين إس(،و منها قبائل فلسطينية فرت أمام يوشع ...بن حام
منها و).قبيلتاكتامة و صنهاجة(مينيونو منهم عرب )...و هم ساميون(و منها الفينيقيون )...السالم

)23.(نها العربيونقوم إجييون و منها قوم من الفرس وم
–بدون شك –و هؤالء . يبدو لنا من خالل ما سبق، أن الرببر ينحدرون من أصل حامي

يتمتعون خبصائص جنسية و عادات خاصة م و لغة متيزهم عن اموعات األخرى و هي املعروفة 
.ني قدميا و اللغويني حديثاو اليت تعد أكثر املواضيع حبث فيه املؤرخ،"األمازيغية"بـ حاليالدينا
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لقد حاول الكثري من علماء اللغة إرجاع اللغات اإلنسانية إىل فصائل عامة و قد اختلفت وجهة 
اس الذي يقوم عليه هذا التقسيم ختالفهم يف األسإلنظر كل منهم اختالفا كبريا، و ذلك تبعا ل

. (Max Muller)" ماكس مولر"اين أشهر نظرية قسمت اللغات اإلنسانية هي نظرية العامل األملو
األوربية-الفصيلة اهلندية: ترجع هذه األخرية مجيع اللغات اإلنسانية إىل ثالث فصائل تتمثل يف

و تصنف األمازيغية ضمن جمموعة اللغات . الفصيلة الطورانيةواحلامية، -الفصيلة الساميةو
)24: (و اليت جتمع ثالث طوائف تتمثل يف) السامية احلامية(احلامية اليت تشكل جزء من الفصيلة 

.و تشمل املصرية القدمية و القبطية: اللغة املصرية-1
ليبيا و تونس،      (إفريقياو هي لغات السكان األصليني لشمال : اللغات الليبية أو الرببرية-2

)و اجلزائر، و املغرب، و الصحراء، و اجلزر املتامخة هلا
)   و هو أحد أوالد حامCuchنسبة إىل كوش ((Couchitiques): اللغات الكوشيتية-3

و هي لغات السكان األصليني للقسم الشرقي من إفريقيا و تشمل اللغات الصومالية              
. و اإلثيوبية

و هي (احلامية -للغة األمازيغية تنتمي إىل الفصيلة الساميةتؤكد لنا بأن ا" مولر"إن نظرية 
.إمكاننا التأكد منها أكثر من خالل وجهة نظر اللسانينيب).حامية األصل
يف أطروحته و فيما تبعها من مؤلفاته انطالقا (Marcel Cohen)" مارسل كوهني"برهن 

– Chamite)السامية–احلامية على أن األمازيغية فرع من اموعة ) 1924(من سنة 

Sémitique))25 (ة اليت متتلك كتابة خاصةو اللغة األفريقية الوحيد.)26(
يتضح لنا من خالل ما سبق حول الشجرة اللغوية اليت تنتمي إليها اللغة األمازيغية أا يف 

نتماءها إىل الشجرة القدمية العريقة قاة و احملققون و الذي يتلخص يف إتفاق مع ما أمجع عليه الثإ
ها و هي أا متأثرة بالسامية تأثريا لال ميكن جتاهو يضيفون يف ذلك حقيقة .احلامية–السامية 

)27. (كبريا
إن التأثر و التأثري يف اللغات، سنة طبيعية، و قانون دائم، فاللغات تأخذ و تعطي، و يعمل 

.التقارب و املعايشة يف املكان و الزمان عمال كبريا يف اإلقراض و اإلستعانة
املصرية، (أنه ال يوجد بني الطوائف الثالث للحامية " علي عبد الواحد وايف"يرى 

جمموعة ثر مما يوجد بني كل طائفة منها ومن وجوه الشبه و القرابة اللغوية أك)الكوشيتيةالرببرية،
) 28. (اللغات السامية
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–السامية يتلخص هذا الشبه و القرابة اللغوية حسب أنصار النظرية اليت تقرر باألصول 
بني اللغات (Syntaxiques)امية للرببرية يف وجود وحدة بنيوية عميقة يف اجلانب النحوي احل

و اللغات السامية عالوة أن هناك عدد كبري من اجلذور الكالمية أو األصول الكالمية احلامية
ة القائمة و متثل الفكرة أكثر بأمر القراب. مشتركة بني اللغات احلمريية و احلامية و العربية الرببرية

و الكتابة الليبية مع األجبدية العربية املوجودة يف اجلزيرة ) التيفيناغأي (بني األجبدية الرببرية 
)29. (العربية

إن النتيجة اليت ميكن اخلروج إليها إنطالقا مما سبق، هو أنه إذا كانت احلامية اليت تنحدر 
.ا العربية فإن األمازيغية متثل األخت الشقيقة للعربيةمنها األمازيغية األخت للسامية اليت تنحدر منه
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I -3-التوزيع اجلغرايف و الوزن الدميغرايف للغة األمازيغية:
إىل الذهن يف هذا العنصر فكرة يكون اجلواب هلا لسؤال يطرح بأين؟ و ملا كان هذا يتبادر

و مكانه، حناول حتديد الفضاء الذي تشغله اللغة النوع من األسئلة يبحث يف موقع الشيء
.األمازيغية
إقليم اتمع األمازيغي الذي كانت تسوده منذ قدم الزمان لغة واحدة"مشال إفريقيا"يعد

نسبة إىل الرببر و هي املعروفة لدينا بـ " الرببرية"و قد نعتت بـ " اللغة الليبية"نعتت بـ 
)30".(األمازيغية"

إن هذه اللغة كانت اللغة املشتركة ألسالفنا يف : "يف األمازيغية" ارشححممد اهلادي "يقول 
و من . شرقا" مبصريف احمليط األطلسي إىل واحات سيوة *ناريكل املنطقة املمتدة من جزر الك

يوضح "02"والشكل رقم)31"(البحر األبيض املتوسط إىل أطراف مايل و النيجر جنوباضفاف
.ك بالتفصيلذل

مستعمرة من طرف . لى الجنوب الغربي للقارة األفریقیةھي جزر أمازیغیة تقع في المحیط األطلسي إ:جزر الكناري*
.على سكان المنطقة ھّویتھمحیث فرضوا" 19"األروبیون في القرن 
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"-02-الشكل رقم "

)32(املناطق الناطقة باللغة األمازيغية متثلخريطة 
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ل يف فضاء إفريقي مترامي األطرافبأن اللسان األمازيغي يشغالسابقةاخلريطةيظهر لنا على 
.ما اجتهنا جهة الغربو يتواجد يف شكل بقع تزداد إتساعا كل

إخل و مل يبقى منها إال .... عوامل تارخيية، سياسيةختلفت هذه األمازيغية بفعل إلقد
.كالمها، أو ما يسمى باللهجات األمازيغية احمللية موزعة على مساحة إفريقيا

عناصر الثقافة هكذا حتولت األمازيغية إىل أمازيغيات، و بقيت الصفة األكثر بروزا من بني
(حممد شفيق"األمازيغية املتوارثة كما أطلق عليها الباحث املغريب  أما ما يتعلق بالوزن ). 33" 

الدميغرايف فإنه من الصعب تقدمي أرقام دقيقة موثوق فيها و ذلك لغياب إحصائيات لغوية وثيقة، 
.فكل تقدير عددي للناطقني باألمازيغية يبقى تقريبيا إىل حد كبري

يعد املغرب األقصى البلد الذي يضم بال منازع أكرب عدد من الناطقني باللغة األمازيغية، 
أما بالنسبة للجزائر و ليبيا، . باملائة من جمموع السكان اإلمجايل) 80(حبيث يقدرون حبوايل 

و تعترب . "غياملؤمتر العاملي األمازي"باملائة و هي نسب قدمها ) 45(باملائة، و ) 60(فالنسبة هي 
)34. (تونس البلد املغاريب الذي يعيش فيه أصغر عدد من األمازيغ

لألمازيغية هلجات متعددة، تشكل لغة التخاطب اليومي، و تغطي مساحة حنو عشرة بلدان 
كما " حممد شفيق"ضمن اموعة اليت تضم بالد املغرب و الصحراء و بالد الساحل و حيددها 

)35: (يلي
.و مايل و النيجرموريطانياألمازيغية يف كل املغرب و اجلزائر و ليبيا و جنويب تونس و تنتشر ا

ثالثة مناطق هلجاتية كربى تغطي " اململكة املغربية"تشمل املنطقة الناطقة باألمازيغية يف 
ن األطلس الوسط و جزء م: ، يف الوسط)اللهجة الريفية(الريف : املناطق اجلبلية يف الشمال

األطلس األعلى، األطلس األدىن، (اجلنوب الغريب /، يف اجلنوب)هلجة تامازيغت(األطلس األعلى 
) 36). (اللهجة الشلحية(منطقة الشلوح ) و سوس

صاحل "أما اجلزائر فإا تشمل على مخسة أداءات للغة األمازيغية تتوزع بصورة غري منتظمة يصفها 
)37: (كما يلي" بلعيد
منطقة القبائل الكربى و الصغرىيف: لقبائليةا-
يف أوراس النمماشة: الشاوية-
يف بين يزقن بغرداية: امليزابية-
ڤالتوارو هي لغة " تامشاق"يف الصحراء و تسمى : الترقية-
يف شرشال و بين صاف: الشنوية-
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" سنوسبين"و " الونشريس"و يضيف بأن هناك جيوب لغوية صغرية يف كل من جبال 
".اجلزائر"فهي غري موظفة يف " الشلحية"و مناطق أخرى، أما" جلجي"و" تلمسان"و

إن الفكرة السابقة توضح لنا بأنه ليس هناك إنتظام يف توزع اموعات اللغوية، إذ نلمس 
من صياغتها و املفاهيم الواردة فيها أن هناك جمموعات صغرية و جمموعات كبرية توظف هذه 

:و عرب عنه كما يلي) اهلوية األمازيغية(يف كتابه " حلسن سرياك"كده و هذا قد أ. األمازيغيات
تعد بالد القبائل بال منازع املنطقة األكثر انتشارا لألمازيغية يف ربوعها، و أن ثلثي أمازيغ هذا " 

) 38".(البالد هم من القبائل
. حدة يف اجلزائرقد يكون ذلك من بني أهم ما ساعد على طرح املطلب اللغوي األمازيغي بأكثر

أما ما تبقى من املنطقة الناطقة باألمازيغية فإا تتكون من جتمعات منعزلة، و غالبا ما تكون لغتهم 
:مهددة بالزوال و تتمثل يف كل من

(تونس- و عشرات من القرى املوجودة يف ) جزئيا(جربة، يف )ألف نسمة50حوايل : 
جنوب البالد-وسط 

)آالف نسمة10أو 5مابني : ةزناق: (جنوب موريطانيا-
(مصر- و هذا : آالف نسمة10و 5حيث يتراوح عدد سكاا ما بني سيوةواحة : 

)حسب املصادر
)زوارة و جبل نفوسة: طربلسيف منطقة : (ليبيا-

مقسمة على عدد من البلدان الواقعة ضمن ڤالتوارو يف الصحراء جند جمموعة تتكون من سكان 
حوايل (خاصة النيجر (La zone Saharo Sahélienne)الساحلية-الصحراوية املنطقة 

)39) (ألف نسمة400إىل 300من (و مايل )ألف نسمة500
يتبني لنا من خالل ما سبق، حول املوقع اجلغرايف للمناطق الناطقة باللسان األمازيغي أا تقع 

أمازيغيات شتات هلا مناطقها النافذة         و أن هناك ). اجلبال و الصحاري(يف املناطق املقاومة 
و إذا كان يبدو لنا . و هذا أمر طبيعي، فالتعدد اللهجي قائم يف كل اللغات. و تأدياا املختلفة

وة و ثراء، بفضل هذا التنوع أحيانا نقمة لصعوبة التفاهم بعضها البعض، فإنه ميثل نعمة و عامل ق
.العودة إىل اللغة املشتركة و املوحدة لكل أمناط التالغيختالف لتلك اللهجات و ميكنناو اإل



68

II-يف اجلزائرو مراحل تطورهاحملة تارخيية حول وضعية اللغة األمازيغية:
لقد إعتربت اللغة يف املنطقة الناطقة باألمازيغية كسمة أساسية لتحديد اهلوية األمازيغية، 

لذلك نرى من املفيد . العناصر الثابتة يف املطلب األمازيغيفكانت بذلك العامل احلاسم و من بني
اخلريطةتقدمي فكرة عن الواقع اللغوي يف اجلزائر، و إبراز مكانة و وضعية اللغة األمازيغية يف

للجزائر حىت نقرب الفكرة أكثر إىل ذهن القارئ و نسهل عليه فهم تلك املراحل اليت التعبريية
.أن وصلت إىل ما هي عليه يف هذه اآلونةقطعتها هذه اللغة إىل

II-1 فترةمنوضعیة اللغویة في الجزائرحول الكرونولوجیة مختصرة
:عمار إلى ما بعد اإلستقالل اإلست

،حديثا بصفة خاصة لقد أنتج التاريخ العريق لشمال إفريقيا قدميا بصفة عامة، و اجلزائر
ددت احلمالت و الغزوات االستعمارية اليت أثّرت تأثريا خصائص لغوية هامة و معتربة، فتع

.ملحوظا على اللغة األصلية لسكان هذه املنطقة
إنه يف القرن الرابع عشر امليالدي هناك ما يفوق نصف سكان مشال  " ابن خلدون"تعبريحدفعلى

مازيغية، أما و لقد كان معظم سكان هذه املنطقة أو كلهم يتكلمون اللغة األ. إفريقيا هم بربر
،فكانت تستعمل من طرف احلكم املسيطر ) اخل...قية، الالتينية، اليونانيةكالبوني(اللغات األجنبية 

إال أا مل تتأصل يف هذه املنطقة بل . أجنيب كان أو حملي يف اإلدارة و اإلنتاج الكتايب بصفة عامة
)40.(تزول مع زوال القوات األجنبية املسيطرة

ن جمال إستعمال األمازيغية يف هذه الفترة ضيق، و أن هذه فكرة السابقة توضح لنا بأإن ال
من بني ما أدى ا إىل التخلف و مما ال شك فيه يعد ذلك. اللغة يمن على السوق الشفوية

.الركود و التعطلو
لعربية إىلالفتوحات ا(لقد تغري الوضع اللغوي يف الالحق من الزمن، حيث متيز ما بني 

بالتعدد و الثراء، إذ جند إىل جانب اللغة الرببرية، و اللغة العربية الدارجة، اللغة العربية ) 1830
.الفصحى

مضطربا و مهددا بلغة ) 1962و 1830(مث يتغري من جديد، و يصبح يف الفترة املمتدة ما بني 
عامة و منطقة القبائل خاصة،   حيث فرضت الفرنسية كلغة مهيمنة يف اجلزائر. املستعمر الفرنسي

. و فتح مدارس من اجل تعليم الفرنسية و الدين املسيحي
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فقد امتاز الوضع اللغوي بتبين احلكم اجلزائري اللغة العربية الكالسيكية )1962(أما بعد 
الشعبية اجلزائرية مباشرة بعد كلغة وطنية وحيدة دون معارضة، بإقصاء و ميش اللغات 

)41(ستقالل اإل
، فان اخلريطة التعبريية توضح لنا بان بعد االستقاللماأما الواقع اللغوي يف اجلزائر يف مرحلة 

الوضعية اللسانية تتميز بالتعدد، و بانّ درجة استعمال اللغات يف اجلزائر ليس متماثال، إذ لكل منها 
)42: (يف اجلزائر كما يلي و ميكن إمجال الوضع اللغوي . نصيب يف اتمع من االستعمال

(لغة املنشأ-1 و يف الدارجة و األمازيغية جند تاديات خمتلفة و كثرية، ) عربية دارجة، أمازيغية: 
.ختتلف من منطقة ألخرى

.لغة املدرسة: اللغة العربية الفصيحة-2
.لغة املدرسة: الفرنسية-3
.الذي يسمع يف التجمعات السكانية: اهلجني اللغوي-4

تتمثل يف األمازيغية يتبني لنا من التقسيم السابق وجود ثالث لغات متعايشة يف اجلزائر
و هكـذا فـان     . و اللغة الفرنسية  ) الفصيحة و الدارجة  (املختلفة، و اللغة العربية بنوعيها       اديابتا

.اجلزائري جيد نفسه مزود بنسق لغوي خليط
املقصودة يف حبثنا، حناول حتت خيمة هذا العنصر تقدمي عـرض           ملا كانت األمازيغية، اللغة     

موجز عن واقع األمازيغية يف اجلزائر، ووصف وضعية هذا اللسان بني اللغات الـيت تتعـايش يف                 
.الرقعة اجلزائرية

تعد األمازيغية من مجلة اللغات احملاربة يف عقر دارها، فتعرضت للقهر منذ زمن بعيد  و يف                 
إن ":"الفجـر "يف مقال عن األمازيغية نشر يف جريدة        " ارشححممد اهلادي   "صدد يقول   هذا ال 

األمازيغية تعرضت للمنافسة عرب التاريخ من اللغـات الدخيلـة بـدءا بالفينيقيـة إىل الالتينيـة                               
ال نريـد    فكان هذا العامل إىل جانب عوامل أخرى      ) 43(".و اإلغريقية قدميا إىل الفرنسية حديثا     

فأصبحت بذلك رصيدا فئويا مييز فئة من املواطنني        . االنسياق وراءها من بني ما تسبب يف تأخرها       
و ال يعبر عن ثقافة كل املواطنني، فضاق جماهلا و عاشت لغة ثقافية و شفوية سـجينة يف كتـب                    

تثبـت   التاريخ و املتاحف و احلفالت الفولكلورية، و احنصرت يف اجلبال و الصحاري فحـصل             
علما أن اقتحام اللغة جمـال      ). اللغة الشفهية على حساب الكتابية    (امللفوظ على حساب املخطوط     

و له  ، املكتوب شرط ضروري ملواصلة مسريا التطورية بصورة طبيعية و ذا أمهية باللغة يف حياا             
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انتشار املعارف  آثار جتل عن احلصر خاصة ما يتعلق منها  بتسجيل ما يصل إليه الذهن اإلنساين و                 
.    و انتقال احلقائق يف الزمان و املكان

فبقيت إىل عهد قريب لغة . هذه الظروف القاهرة عرقلت مسريا التطورية، و عطلّت منوها
.حمادثة فاختفت عن جمال الكتابة

إلحتقار، أدى الطابع الشفوي الذي الزم اللّسان األمازيغي إىل ميشه و النظر إليه بعني ا
.فأصبحت األمازيغية أمازيغيات شتات هلا مناطقها النافذة و تأدياا املختلفة

إالّ أنه رغم ذلك كله، مل خيتفي اللّسان األمازيغي، و مل يغادر الرقعة اليت يشغلها ، حبكم 
تمر و ال يزال إىل تكوينه و ارتباطه باألرض اليت نشأ عليها و بأدواته و تراكيبه املنتقاة من بيئته إس

ضلت األمازيغية صامدة :" يف هذا الصدد" حممد اهلادي حارش"يقول . يومنا يؤكد و يربر وجوده
ار، و مناطق أخرى يف اجلزائر، ڤخاصة يف املناطق اجلبلية الوعرة، جرجرة، األوراس، النمماشة، اهلو

فعدم ) 44." (يف ليبياو جبال الريف يف املغرب األقصى و جبال مطماطة يف تونس و نفوسة 
.قراضها لدليل على عراقتها و عراقة أهلها احملافظني عليهاإن

وهكذا رغم تلك الظروف الصعبة، تناقلتها األجيال مشافهة و كتابة، و بذلك متكنت من 
فبعد أن كادت تتالشى أيام حكم املستعمر فإا أخذت . احلفاظ على كياا كلغة ينطق ا أهلها

خاصة مع إنتشار الوعي بني أهلها ا كلغة حتمل عنوان الشخصية . جع احلياة مع االستقاللتستر
.و االنتماء و الثقافة و اهلوية و االتصال

- 2-IIيف اجلزائر من مرحلة القمع و التهميش إىل مرحلة اإلنفتاح و الليونةاألمازيغية:
ليت قطعها املطلب اللّغوي األمازيغي حىت سنحاول يف هذا العنصر تلخيص تلك املراحل ا

.يتسىن للقارئ منهم القاعدة اليت تأسس عليها مبدأ تدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية
تعود التظاهرات األوىل الواضحة بظهور املطلب اللّغوي األمازيغي خالل احلقبة املعاصرة إىل 

مع ظهور الوعي باالنتماء إىل اهلوية " سامل شاكر"حسب اية القرن التاسع عشر، و كانت بدايتها
األمازيغية و ذلك على مستوى التعابري الثقافية، خاصة األدبية منها، حيث كانت كل القرحية 

موضوعا هلا تعمل على ) 19(الشعرية اليت إختذت االحتالل الفرنسي يف منطقة القبائل يف القرن 
).45"(*سي حمند أوحمند"ميثل ذلك بالشاعر الكبري أساس اإلشارة إىل كيان أمازيغي و 

بـ تيزي راشد والية تيزي وزو، ليس مبرابط، بل أخذ اللقب " حذّو"شاعر ملحمي قبائلي، ولد بـ ) 1906-1840" (سي حمند أوحمند"*
" القبائل الكربى"قضي حوايل ثالثني سنة من حياته متنقال بني منطقة . ل عليه بأنه يتمتع مبستوى معريف و ثقافة دينيةعلى أبيه الذي كان يقا" سي"
» La Région deو Bône »تويف مبستشفى . ، و أحيانا تونس، كان فقريا و يفضل السفر ماشيا« Les sœurs Blanches » يف

 « Michelet »سيدي سعيد"قام بوالية تيزي وزو و دفن مب."
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يتضح لنا من خالل الفكرة السابقة أن البداية األوىل للمطلب اللغوي األمازيغي تعود إىل 
و بصفاته واضحة على مستوى التعابري الثقافية و األدبية . شعور أهلها باالنتماء إىل اهلوية األمازيغية

.التاريخ السياسي للمجموعات الناطقة باألمازيغيةقبل أن يكون على مستوى 
، حيث الثالثيناتأما أول تعبري للمطلب اهلادف إىل إثبات اللغة االمازيغية فقد مت يف عام 

 على الوحدة الثقافية و اللغوية " حلاجمصايل"بدأت البذور األوىل لألمازيغية يف اإلثبات عندما أقر
حيث تشتد الوضعية و تربز يف " احلركة الوطنية اجلزائرية" ة جلّية وسط و يتضح بصور. للجزائر

.(la Crise berbériste)"1949األزمة الرببرية" تلك األزمة العميقة املعروفة ب
اليت طرحت ّألول مرة يف تاريخ اجلزائر مسألة االنتماء للشخصية اجلزائرية، وحماولة إدخال البعد 

)46". (حركة انتصار احلريات الدميقراطية"و" حزب الشعب"األمازيغي للجزائر ضمن 
مل يربز إىل الوجود أي تعبري للتيار األمازيغي، فلقد تركّزت 1949بعد األزمة الرببرية 

إلسترجاع ) االستعمار الفرنسي( جهود اجلزائريني أثناء الثورة التحريرية يف حماربة العدو املشترك
املسألة األمازيغية، ووضعها جانبا العتبارات أخرى هلا مؤمتر الصومام "اهل فتج. السيادة الوطنية 

)47.(أولوية إىل غاية حتقيق النصر
(Tiwizi i tmaziγt)فإنشاء مجعية تدعى . لكن رغم ذلك مل ختتفي و تتوقف الفكرة

املستلهمة من وكذلك سجل عدد كبري من األناشيد . لدليل على استمرارها) بباريس1954(عام 
).48) (فريد علي(-جماهد-ذلك التيار كتبت خالل الثورة التحريرية من طرف املطرب القبائلي 

يبدو من خالل ما تقدم أن القضية األمازيغية كانت متواجدة يف املرحلة االستعمارية لكنها 
.مل تسجل النشاط و احلركة نظرا النشغال الشعب بالثورة

اللغة بترسيمتمر الوضع كذلك إىل غاية االستقالل الوطين حيث ظهرت املناداة لقد اس
األمازيغية، فزج باملنادين ا يف السجون و تعرض بعضهم للنفي، و مل يقع تعميم األمازيغية، بل 

)49) .(1962(ألغي كرسي الرببرية من جامعة اجلزائر يف نفس السنة 
ميثاق (ص األساسية و املواثيق الوطنية و الدساتري كما مهّشت و أقصت النصو

، قرارات حول الثقافة للجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين 1976، امليثاق الوطين 1964اجلزائر
البعد ) 1996إىل غاية دستور 1989، دستور 1986، امليثاق الوطين املعدل 1981جويلية 

.األمازيغي للشعب اجلزائري
ن ذلك مت إلغاء بعض القنوات اإلذاعية احمللية ذات الساعات احملددة، و أنقص من وأكثر م

) 50.(ساعات البث اإلذاعي لإلذاعة القبائلية يف الستينات و السبعينات 
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هذا ما يعين أنه بعد زوال عهد اإلستعمار مباشرة، و هو عهد مل جتف دماءه بعد، ورثت 
.خلفها هلا عهد اإلستعمار البغيظباملشاكل اليت تركة مثقلة

رغم تلك الظروف الصعبة و القاسية مل يتوقف نشاط اموعات الناطقة باألمازيغية، إذ بعد 
توقف طويل سببته احلرب التحريرية، بعثت عملية التكفل باألمازيغية و ثقافتها من جديد منذ عام 

فقد ترتب عن حالة . ن قبل جمموعات خمتلفةو قد مت شغل هذا امليدان بشكل مكثّف م) 1965(
اإلقصاء الكلي لألمازيغية يف اجلزائر إنتقال كل نشاط يف امليدان األمازيغي من اجلزائر باجتاه 

من )1967(اليت تأسست عامAgraw imaziγen " *الرببريةةاألكادميي"لعبت ،حيث باريس
طالبة باللغة األمازيغية دورا هاما يف البحث و امل" **حمند أعراب بساعود"طرف 

و منذ ذلك احلني أخذ اجلزء الكبري من اإلنتاج يف هذا امليدان من أصل جزائري يصدر . و ثقافتها
.بفرنسا

جيدر بنا، أن نشري هنا إىل أن الشعب األمازيغي، قد وجد من أبنائه، من يناضل يف ميدان 
ذين كانوا يناضلون من خارج الوطن، و من أبرز الثقافة  و اللغة األمازيغية، جنبا جلنب مع اللّ

الذي متكن بفضل أعماله الكثرية و حبكم كونه خمتص ) 1989-1917("مولود معمري"هؤالء 
.يف الدراسات األمازيغية من إخراجها من النسيان

يف Groupe d’Etude Berbèreهذا كله إىل جانب جمموعة الدراسات األمازيغية 
(La Coopérative"إميذيازن"تعاونية "، و )1973(، اليت بدأ نشاطها منذ )08يس بار(جامعة 

(Imedyazen إبتداءا من سنة)و لقد إقتصر حماور نشاط هذا التيار على تعليم ). 1978
فتح الدروس يف اللغة و األدب، و احلضارة األمازيغية، و كذا(األمازيغية، و التخطيط اللغوي 

)51() دوريات، رسائل تعليمية، األدب احلديث(للغة و إصدار املنشورات عملية التوليد يف ا

حمنـد  "من طرف   " باريس"بعاصمة فرنسا   ) 1967(مجعية تضم عدد كبري من املناضلني و الباحثني األمازيغ، تأسست عام             :الرببريةاألكادميية*
. لقاطنني باجلزائرسامهت يف إلعادة اإلعتبار للهوية األمازيغية، و هلا تأثري بسيكولوجي عظيم مل يتأخر يف مس األمازيغ ا". أعراب باسعود

ـ   1924ولد عام   : حمند أعراب باسعود  **  ، (P.P.A)يف حضن حزب الشعب     " اجلزائرية"بدأ النضال من أجل اجلزائر      " ـمونت اجلديد ڤثا"ب
يف . للغة األمازيغيـة كرس حياته يف إعادة اإلعتبار للهوية، الثقافة و ا   . حيث كافح إىل غاية استقالل اجلزائر     " اجليش الوطين الشعيب  "إلتحق بصفوف   

:له عدة مؤلفات منها). 1966باريس (حضن األكادميية الرببرية اليت أسسها باملنفى 
- Heureux les martyrs qui n’ont rien vu (1963)
- F.F.S. Espoir et trahison (1966)
- Identité provisoire (1977)
- Essai d’une onomastique berbère (1993) " يد نايت أعمرسع"مع 

TAKFARINAS-لعدة أناشيد وطنية و قصائد غري منشورة و أغاين بعضها مترمجة من طرف املغين مؤلف 



73

الرسائل األخرى نظرا لإلستقبال تفوقا على لألغنيةلقد أعطت شفوية اللغة األمازيغية
التقبل اإلجيايب الذي بدأ به مستمعوا األغنية القبائلية اجلديدة اليت ظهرت مع العشرية الثانية بعد و

هذه األغنية فضلت . الل و اليت كان هلا دور إجيايب لتبليغ رسالة و مطلب البعد الرببرياإلستق
إعطاء األولوية للنضال الفين من أجل اللغة و الثقافة األمازيغية باإلبتعاد عن املواضع القدمية مثل 

... تسليمان عزم، شريف خدام، إدير، فرحات، أيت منقال: (و جند من هؤالء املغنني. الغربة
، حيث بفعل املمارسة النشاط الرياضيو كذا ...)كاتب ياسني(املسرحيإىل جانب العمل )إخل

من بني وسائل التعبري حيث ردد أنصار هذا الفريق شعارات " شبيبة القبائل"القمعية أدمج فريق 
) 52. (مضادة للسلطة و مطالبني فيها بترسيم لغتهم

و النشاطات يف التطور التدرجيي للّغة األمازيغية و ثقافتها لقد سامهت كل هذه األعمال 
توترت األوضاع و بسرعة، حني ) 1973-1972(لكن، الوضع مل يدم طويال، فإبتداءا من سنة 

فتحول الوضع من العمل الثقايف إىل انتشار املطلب األمازيغي بسرعة " القمع"إقتحم امليدان عامل 
ندالع بني السلطة و دعاة األمازيغية و إفإتسعت بؤر التوتر .يغيةأكثر يف صفوف الشبيبة األماز

،اجلزائر العاصمة *1974منطقة القبائل جوان(عدة مواجهات عنيفة، يف بعض األحيان 
لدليل على انتشار هذا املطلب الذي سيحول إىل مطلـب علين أثناء مناقشة ،)**1977جوان

).1976ربيع("امليثاق الوطين"
صلوا باألكادميية تإت يف بعض األحيان شبان ألم و مس) 1976-1975(إلعتقاالت سنة بدأت ا

و أمام تزايد القمع، تيقن املناضلون يف امليدان الثقايف بأن نشاطهم يف حاجة ماسة إىل . األمازيغية
)53. (إطار هيكلي، و جيب أن يدرج يف أفق سياسي واضح

ج الصبغة السياسية شيئا فشيئا منذ سنة ة األمازيغية تأخذ بالتدرهكذا بدأت احلركة اهلوياتيو
القضية اللغوية يف " حسني أيت امحد"لـ " جبهة القوى اإلشتراكية"، حيث أدرجت )1979(

.برناجمها السياسي
ر الوضع أكثر مع إلتحاق املناضلني يف امليدان الثقايف بصفوف اجلبهة و مع اإلنفتاح و لقد تطو
الذي يسمح بوجود أحزاب سياسية، إزداد الوضع تطورا يف اال السياسي حني إلتحق السياسي 

.بمناسبة عید الكرزاألربعاء نایت یراثن: ب*
بمناسبة لكأس الجزائر لكرة القدمالجزائر: ب**
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سعيد"لـ " التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية"العديد من هؤالء املناضلني باحلزب اجلديد 
) 54" (سعدي

ل املطلب األمازيغي يف ظرف بضعة سنوات من اإلنفتاح لقد مسحت هذه الظروف بتحو
السياسي إىل ظاهرة سياسية حمظة أثّرت على كامل الشرائح اإلجتماعية للمجتمع األمازيغي 

.فانتشرت احلساسية األمازيغية و مست بشكل واسع الشبيبة و املهجر
لكن رغم السبعيناتهكذا بقيت اللغة األمازيغية و ثقافتها، حتت احلصار و الرفض طيلة 

ها املطلب األمازيغي، بقي ذو بعد عميق و صامد، مقاوم لكل التموجات الظرفية اليت عرف
مولود "اليت كان سيلقيها الروائي حدث منع احملاضرةو يعترب . احملاوالت اهلادفة إىل القضاء عليه

القصائد األمازيغية"حول الثقافة األمازيغية بعد أن نشر كتاب ) 1980مارس 10(يوم " معمري
20من ) الربيع األمازيغي(« Tafsut Imaziγen» اليت فجرت أحداث مبثابة الشرارة " القدمية

.1980أفريل 
لقد كان رد فعل الشعب األمازيغي قويا، ففي اليوم املوايل نظمت مسرية شعبية واسعة، حتت و

و ذلك خري دليل على ) 55."(من أجل الثقافة الرببرية، و احترام احلريات الدميقراطية"شعار 
فه األمر، قريبا أو بعيدا، بالسلم أو مبطلبه و إسراره على حتقيقه مهما كلّمتسك هذا الشعب 

.ماما شعبيا هلاذلك احلني بدأت األحداث تعرف إنضو منذ. بالقوة
جممل العامل األمازيغي، حبيث مت إدراك منطقة القبائل من كل ) 1980ربيع (مست موجهة 

مرة يف الذاكرة التارخيية لألمازيغ، بدأ البعض منهم ل مكان و كذلك فهم معناها العميق، فألو
يطالبون عالنية و بإحلاح شديد بلغتهم و ثقافتهم و يؤكدون على حقهم يف العيش كمجموعة 
ثقافية خاصة، و كان للحركة املطلبية اللغوية األمازيغية باجلزائر األثر العميق على مستوى كل 

املتواجد قبال األمازيغاينت بشكل حمسوس الشعور بالتضامناملنطقة الناطقة باألمازيغية، كما دعم
.يف حالة مشتتة

يتدخلون اية الثمانيناتو من جهة أخرى، بدأ الناطقون باألمازيغية غري املتغرية القبائلية، منذ 
تدرجييا يف ميدان التهيئة، يف وقت أول من خالل الوسط اجلمعاوي و النضايل الشلحي، و مؤخرا 

الذين أخذوا ينتجون وثائق مكتوبة و جيربون الكتابات املختلفة املستعملة ... ون و املزابيونالريفي
) 56. (يف كتابة األمازيغية، كما أم أخذوا يقترحون مفردات حديثة و مفردات خاصة

من الدعوة إىل التعدد اللغوي يف اجلزائر و العمل على ترقية اللغة األمازيغية، و النيل إنّ
نصيبها من وسائل اإلعالم و دخوهلا إىل املدرسة كلغة وطنية و رمسية كانت ابتداءا من سنة 
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إما )1989-1962(لكن بقيت التجمعات الثقافية األمازيغية اليت وجدت ما بني ،)1980(
فلم تتمكن أية مجعية من النشاط بطريقة شرعية قانونية يف اجلزائر قبل عام . خفّية أو غري رمسية

)1989.(
عام ايةأما الوجود الشرعي و القانوين للجمعيات الثقافية األمازيغية فلم يصبح واقعا إال مع 

حيث تغريت يف هذه السنة املعطيات بشكل معترب، ففي اإلطار ) 1989(عام بدايةو ) 1988(
عيات العام لإلنفتاح السياسي و التخلي عن نظام احلزب الواحد، خرجت بعض األحزاب و اجلم

من السرية إىل العالنية و من بني اجلمعيات اليت أظهرت الدفاع عن املطلب اللغوي األمازيغي 
اليت قامت بتنظيم عدد كبري من التظاهرات الشعبية كاملظاهر (MCB)" احلركة الثقافية الرببرية"

طاا بأنه تنص هذه احلركة يف خ) 57(.*اف باللغة األمازيغية و ثقافتهاالضخمة من أجل اإلعتر
)58: (و تنادي إىل تعدد اهلوية كما يلي) ال جزائر بدون أمازيغية(

.أمازيغية إفريقية عربية إسالمية عاملية: اهلوية-
.مقوم أساسي من مقومات الوحدة الوطنية: األمازيغية-
.املنظومة التربويةإعادة النظر يف -
.مات متعددةذات سيالثقافة اجلزائرية-

ل أبعاد جد هامة خاصة مع ارتسام من خالل النقاط السابقة أن الوضع سجيبدو لنا 
.أفق إدماج األمازيغية يف املنظومة التربوية اجلزائرية

حني أعلن ) 1994(لكن رياح املناداة ما زالت نسائمها ب، و قد ظهرت من جديد عام 
طالبة الرمسية بتجسيد عن نيتهم يف امل) 1994أفريل 20(دعاة الدفاع عن األمازيغية يف 

و أنه إذا مل تكن ) 1994/1995(ءا من السنة الدراسية ادإبتاألمازيغية لغة وطنية و رمسية
و يف . هناك إستجابة يلجؤون إىل حتسيس الشعب ذا الطلب و يقاطعون الدخول املدرسي

عض رفع دعاة األمازيغية من جديد نفس املطلب، خبروجهم إىل شوارع ب) 1994سبتمرب(
Unفلم تستجيب احلكومة اجلزائرية للمطلب، و إثرها أعلنت عن . املدن الناطقة بالقبائلية

Boycott Scolaire)يف املناطق الناطقة بالقبائلية و لقيت إستجابة بعض ) مقاطعة الدراسة
، جبايةيف والية ) %90(، و تيزي وزويف والية ) %100(املناطق، فكانت اإلستجابة بنسبة 

) 59. (سطيفيف والية) %09(،  و أقل من البويرةيف والية ) %20(و 

)25/01/1990:یوم(وطني الشعبي بمدینة الجزائر جرت أمام المجلس ال*
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أما الوالية األخرى الناطقة باألمازيغية فقد بقيت تساند من بعيد عرب بعض اجلمعيات 
).1995مايإىل1994سبتمربمن(و لقد مت ذلك طوال الفترة ) 60.(الثقافية

لرببرية، حاولت احلكومة التفاوض مع املطالبني هذه املغامرة من طرف احلركة الثقافية اأمام
و تواصلت . بوطننة و ترسيم اللغة األمازيغية، لكنها مل تفلح يف إعادة التالميذ إىل مقاعد الدراسة

) 1995أفريل-مارس(املقاطعة لكن املفاوضات مل تنقطع، حيث باشرت احلكومة خالل 
التجمع "القريبة من -التنسيقية الوطنية-"ريةاحلركة الثقافية الربب"مبفاوضات مع بعض تيارات 

و ممثلي أولياء التالميذ حماولة إمتصاص غضب الواليات املقاطعة " من أجل الثقافة و الدميقراطية
" *احملافظة السامية لألمازيغية"فتم إنشاء . فأقرت بشرعية طلب التكفل باألمازيغية و تدريسها

(HCA) و هذه اهليئة اليت نصبها رئيس الدولة يوم ) 1995ماي28(مبوجب املرسوم الصادر يف
. مكلفة بالقيام باملبادرات و تقدمي اإلقتراحات املتعلقة بتدريس األمازيغية)1995جوان 07(
)61(

إدراج اجلامعة ) 1990(كانت أول خطوة سلكها املطلب اللغوي إىل األمام بعد مظهرة لقد
مولود(مازيغية بإنشاء قسم للغة و الثقافة األمازيغية يف جامعة اجلزائرية ضمنها و من جديد األ

و بعد سنة مت إنشاء قسم آخر يف جامعة ) 1990(و ذلك يف اية تيزي وزوبوالية ) معمري
، و بقرار من وزارة التعليم العايل، مت فتح لسانس )1996ألكتوبر(و مع الدخول اجلامعي جباية

ابتداءا معهدينفتها على مستوى القسمني لألمازيغية اللّذين مت ترقيتهما إىل يف اللغة األمازيغية و ثقا
(1997سبتمربمن ، و تطورا هاما )1990(فعرفت األمازيغية لغة و ثقافة حتسنا منذ ) 62. 

و هذا ما يعين إمكانية تطوير امليدان األمازيغي علميا يف . خاصة مع تكوين طلبة يف هذا امليدان
.اجلزائر

هكذا نكون قد خلصنا و وصفنا يف األفكار السابقة وضعية األمازيغية يف اجلزائر، يف حالتها 
يف املرحلة املمتدة ما بني الفترة اإلستعمارية القمع و التهميشالكالسيكية اليت تتميز باإلقصاء و 

قف الدولة اجلزائرية موبإنفتاح و ليونةمث يف حالتها احلديثة اليت تتميز ). 1988(إىل غاية اية 
).1989(إجتاه اللغة و الثقافة األمازيغيتني منذ 

أدرجت اللغة األمازيغية يف الوسط املدرسي و ألول مرة يف تاريخ ) 1995(يف نوفمرب 
(Des Classes Pilotes)"منوذجيةأقسام"ففي البداية، بدأ تعليم األمازيغية بشكل . اجلزائر

مؤسسة إستشارية، تعمل على التنسيق و اإلتصال ité)γ(Haut Commissariat à L’Amazi:احملافظة السامية لألمازيغية*
.ية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنيةو التعرف على اخللل، و التحسيس بأمهية الفعل العلمي و التربوي يف قضية رد اإلعتبار و ترقية اللغة األمازيغ
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و بتوظيف ى السنة التاسعة من التعليم األساسي و السنة الثالثة من التعليم الثانويو ذلك على مستو
،بعض هؤالء )HCA(من األساتذة باقتراح من احملافظة السامية للغة األمازيغية " 200"حنو 

األساتذة خترجوا من اجلمعيات الثقافية األمازيغية و البعض األخر مت حتويلهم من مادم التعليمية 
)63(و قد إلتحق ذا السلك أيضا بعض احلاملني لشهادة اللسانس.صلية لتعليم اللغة األمازيغيةاأل

إذا سعت احملافظة السامية لألمازيغية منذ تنصيبها و عملها على إدماج اللغة األمازيغية          
، يبقى ما يتبادر )1995(عام و ثقافتها يف املنظومة التربوية اجلزائرية ابتداءا من الدخول املدرسي ل

إىل أذهاننا بعد أن إنتهينا إىل مرحلة إدراج األمازيغية على مستوى بعض واليات الوطن نتساءل 
من جديد و هذه املرة حول مثار اجلهود املبذولة ملكسب حتقق بفضل تضحيات العديد من أبناء 

.الوطن، و تلك عالمات استفهامية تبقى للميدان
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III -األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية إدماج و مشاكل:
III -1-مربرات إدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة التربوية اجلزائرية :

جتدر اإلشارة يف هذا العنصر إىل أن مسألة إدماج اللغة األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية ينبع 
و مراعاة ال ختصصنا و حدود حبثنا إخل...، تارخيية، تربوية،من دوافع عديدة اجتماعية، سياسية

.سنكتفي هنا بعرض تلك املربرات املتصلة بالوجهة التعليمية و التكوينية
من الوجهة التعليمية و التكوينية، فإن مربرات إدماج األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية  ليست 

سة من مدارس البلدان املغاربية حيث متثل اللغة األم غريبة عن مربرات إدماجها يف أي مدر
للجماعات الناطقة ا، ما دامت مبنية على الطرحات اليت يعتمدها األخصائيون و خرباء علوم 

)64: (يف النقاط التالية" سأمحد بوكو"ه املربرات حسب الباحث وتتلخص هذ. التربية
. ريعة إذا هو حصل عن طريق لغة األم للمتعلمستراتيجيات التعليم يتم بوترية سإن اكتساب إ-

تكتسب مهارات القراءة و الكتابة و االستدالل بسرعة إن هي لقنت عرب اللغة األوىل (فمثال 
و عكس ذلك يفسر البطء الذي يكتسب به الطفل هذه املهارات بتغيب لغته األوىل يف ) للمتعلم
.املدرسة

بقة و املفاهيم الواردة فيها أن هناك عالقة قوية بني التعليم يتضح لنا من صياغة الفكرة السا
. وذلك ما يعين أن للغة األم تأثريا كبريا على املستقبل الدراسي للمتعلم. بلغة األم و زمن حصوله

يف دراسته حني طرح " *علي تعوينات"و هذه الوضعية عبر عنها بوضوح و أكّدها لنا األستاذ 
.ذ املناطق الناطقة باألمازيغية و املناطق الناطقة بالعربيةمقارنة بني تالمي

مبعىن أنه يتعذر أو يصعب على املتعلم . إن التمكن من لغة األم حيصل قبل التمكن من لغة ثانية-
أن يتعلم لغة ثانية إذا كان غري متمكن من لغته األوىل أي لغة وسطه العائلي، ألن عربها يتم 

.ويةكتساب السليقة اللغإ
لدى املتعلم على ) اللغة األوىل(تؤكد الفكرة السابقة على أسبقية حصول لغة احمليط 

.حساب اللغة الثانية
و ذلك ما يعين أن لغة احمليط تشكل إحدى أسس العملية . و أنه بفضلها ميكن تعلم لغة ثانية

.التعليمية اليت يتوقف عليها مصري املتعلم
تواصل الشفهي يتم قبل التمكن من الكتابة و القراءة، مبعىن أن عملية التعلم إن التمكن من لغة ال-

تتم بشكل تدرجيي عرب سريورة حتتل فيها مهارة الشفهي املرتبة األوىل، حبيث تسبق تعلم املهارات 

جامعة (اللغة األولى و لغة التعلیم و أثرھما في التحصیل الدراسي و في قدرات و كفایة الطالب:بعنوانعلي تیعویناتارجع إلى دراسة األستاذ *
)الجزائر قسم علم النفس و علوم التربیة و األرطوفونیا 
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مبعىن أخر، فان على املتعلم أن حيسن التكلم و التواصل الشفهي قبل . األخرى كالقراءة و الكتابة
.ر إىل تعلم القراءة و الكتابةأن مي

و استحالة حصول مهارة القراءة تؤكد الفكرة السابقة على التطور التدرجيي لعملية التعلم
يف هذا اإلطار متكن أمهية اللغة األمازيغية بطابعها . الكتابة  و التمكن منها يف غياب اللغة الشفهيةو

تايب منها فانه ليس بالشيء الصعب أو البعيد، ما دامت أما اجلانب الك. الشفوي و مظهرها الصويت
و يف هذا الصدد يقول الباحث . قابل لإلنعاش و النمو واالزدهار. حتمل سجال حمفوظا يف الذاكرة

إا لغة حية يتخاطب ا الناس يف تلقائية و عفوية، : "عن اللغة األمازيغية" حممد شفيق"املغريب 
و هذا يعين أن ارتقاءها و تطورها مرهون حبد نشاط )65..."(االزدهارنتعاش و النمو وقابلة لال

.أهلها
معىن . ال ميكن أن يتقن متعلم لغة ثانية إذا كان يعاين من اختالل يف األمن اللغوي يف لغته األوىل-

ذلك انه يصعب على املتعلم الذي يشكو من حالة اضطراب يف التمكن من لغته األوىل أن حيس 
.ينة و هو ميارس لغة ثانية و ذلك ناتج ال حمالة عن انعدام االستقرار النفسيبالطمأن

تؤكد الفكرة السابقة ضرورة إتقان لغة األم و اإلحاطة ببنياا، حىت تستعمل عملية تعلّم 
هالت الالزمة للتعرف على لغة ؤاللغات األخرى، أي ال بد أن يتمتع املتعلم بشكل جيد بامل

.أخرى
إن تدريس و تعلم اللغة األوىل يضمن لدى املتعلم االستمرارية الوجدانية و املعرفية بني احمليط -

أخرى، إذ أن املتعلم الذي ينتقل العائلي من جهة و املؤسسة التعليمية و الوسط اتمعي من جهة
تغيب فيه فضاء تسود فيه لغة و ثقافة الوسط العائلي إىل فضاءات أخرى من مدرسة و جمتمعمن

فإنه يعيش ال ريب حالة نفسية و ذهنية مرسومة بعدم التوازن، أي حالة . هذه الثقافة و هذه اللغة
.و هي بالتأكيد حالة حتول دون نصح شخصية املتعلم الصغري. شبيهة حبالة انفصام الشخصية

نفسية و الذهنية تؤكد الفكرة السابقة أن تعلم اللغة األوىل له عالقة مباشرة باحلالة ال
و ملا كان األمر كذلك فإن ال ريب إقصاءها يف التدريس سيؤدي إىل انعدام توازن . للمتعلم

.نفسي و ذهين للمتمدرس
للغة األوىل للمتعلم تنتج مس من املعطيات السابقة كلها، أن املدرسة اليت ال توظف اتنل
قراءة ى مستوى املهارات اللغوية و مهارات الذا كفاءات و مهارات معتلة و غري تامة علمنتوجا
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لذلك نود ختم هذا العنصر بتأكيد حقيقة مفادها أن الطفل إذا دخل إىل . و الكتابة و التواصل
أن تستعمل و املدرسة حامال لغة أمه يكون لزاما على هذه األخرية حىت تتمكن من التواصل معه

مصري املتمدرس الدراسي و االجتماعي، و ملا توفره من لغته قبل أية لغة أخرى ملا هلا من دور يف
.حظوظ تعليمية الندماجه و تكييفه مع جمتمعه
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III -2-مبادئ عامة لتدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية:
من حيث التصور      إدماج األمازيغية يف املنظومة التربوية اجلزائرية يستوجب تضافر اجلهود 

و يف هذا اإلطار حندد من خالل هذا العنصر املبادئ العامة اليت من شأا أن تعمل على . و اإلجراء
. نشر األمازيغية و توسيع جماالا حسب املستلزمات احلديثة، و وفقا للتطور الذي يفرضها العصر

يقوم على أربعة مبادئ أساسية و الذي " أمحد بوكوس"و نستعني يف ذلك بالتصور الذي اقترحه 
و نتناول كل منها بشيء من التفصيل فيما . التوحيدو وليةمالش، اإلجبارية، التعميم:تتمثل يف

).66: (يلي
:التعميم-

إذا كان يقصد من تعميم األمازيغية أن يشمل كافة التالميذ املغاربة الناطقني باألمازيغية
فانه . حد السواء، مع مراعاة خصوصيات كل فئة من الناحية البيداغوجيةو الناطقني بالعربية على 

أي أن (نفس املعىن ينبغي أن يقصد عند احلديث عن تعميم تعليم األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية 
).يشمل مجيع اجلزائريني الناطقني باألمازيغية و الناطقني بالعربية على حد السواء

من التعميم، هو تربية األجيال الصاعدة على أخالقيات التعارف وإذا كان اهلدف
و اإلحترام املتبادل على أساس مبدأ الوحدة يف التنوع فإن األمر يبدوا ضروري ألن اجلانب اللغوي          
ميثل اجلانب الوحيد الذي مييز بني املتعلمني على مستوى الصفوف الدراسية يف املدارس اجلزائريـة        

كالعاصـمة  ملدن اليت يتعايش فيها السكان مبختلف مشارم خاصة الكبرية منها       السيما يف بعض ا   
.مثال
:اإلجبارية-

السؤال الذي يتبادر إىل أذهاننا يف هذا املبدأ هو كيف مننح فرصة للتلميذ للحسم و اإلقرار 
يف حق تعليم اللغة األم و اليت حتمل صفة الوطنية؟

. املتلقي، و رغبته يف تعلم هذه املادة على مبدأ اإلجبارية يف تعليمهايتوقف إيثار اهتمام
فينبغي أن يكون تعليم األمازيغية إجباريا بالنسبة لكافة التالميذ اجلزائريني، و يتم تدريسها كمادة 

.إجبارية هلا منهجها و برناجمها و نظام تقوميها
حيتل مكانته الطبيعية بني املواد الدراسية إالّ أن الواقع يثبت العكس، فتدريس األمازيغية ال

إذ جعلها هذا األخري مهمشة و تفتقد إىل . و ذلك يعود إىل الطابع االختياري يف تعليمها. األخرى
لذا، فاألمر .عنصر التشويق و العناية بترقيتها سواء على مستوى املتمدرسني أو املؤطرين

 ا متثل مكسب حتقق بفضل تضحيات اإلستعجايل و الواجب إختاذه للتكفل األجنعا خاصة و أ
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أطفال و مناضلني وطنيني هو اإلقرار بإجبارية تعليمها لكافة اجلزائريني و يف جمموع التراب الوطين 
.و يف مجيع أسالك التعليم

:الشمولية-
أوىل      نقصد مببدأ الشمولية، أن يشمل تعليم األمازيغية مجيع مستويات النظام التعليمي من

و أساسي و ثانوي و عايل، مع مراعاة احلاجيات و اخلصوصيات التربوية و الديداكتيكية لكل 
.و ذلك تبعاً إلختالف اجلمهور اهلدف. سلك من األسالك

فينبغي أن حيتل تدريس األمازيغية مكانة هامة يف خمتلف مراحل التعليم، و ذلك نظرا للدور 
شخصية املواطن، و األمهية اليت يتميز ا يف جمال اهلوية الثقافية و االنتماء الذي تلعبه يف تكوين 

ألن املؤسسة التعليمية اليت تتجاهل اللغة و الثقافة األوىل للمتعلم تنتج يف النهاية أفراد . احلضاري
.يفتقرون إىل قاعدة هوياتية متينة متكنهم من تقوية الروابط مع الذات اجلماعية

:التوحيد -
بعد الذي رأيناه يف مسألة التعدد اللهجي لألمازيغية، فالسؤال الذي يتبادر إىل أذهاننا و حنن 

كيف ميكن أن تدرس األمازيغية إذ هي متثل أمازيغيات :بصدد احلديث عن مسألة التدريس، هو
شتات؟

. صة و املوحدة و الشاملةإن اإلجابة على هذا السؤال بدون تردد تنادي باألمازيغية اخلال
لكن هذه املرة كيف ميكننا . وبالتايل يعد مبدأ التوحيد كأوىل املهام العاجلة اليت يتعني حتقيقها

الوصول إىل اللغة األمازيغية املوحدة و املشتركة؟
يف هذا الصدد أنه ينبغي إعداد اللغة من خالل العمل على "حممد اهلادي حارش"يرى 
ات اللغة األمازيغية من كل الكلمات الدخيلة عليها سواء يف القبائلية أو الشاوية أو تصفية هلج

و بذلك حيدث تكامل بني هذه اللهجات، اليت تشكل اللغة . ـية و حىت الشلحية و الريفيةڤالتار
).67.(األمازيغية

وىل تدرس اللغات ففي املرحلة األ" أمحد بوكوس"أما الكيفية اليت سيتم ا توحيدها حسب 
على البنيات الصوتية و الصرفيةو احمللية املتواجدة، كل منها يف جماهلا الطبيعي، مع التركيز

املعجمية املشتركة مبوازاة مع عملية تنميط األمازيغية يف ميدان اإلبداع املعجمي، و يف املرحلة 
)68. (س األمازيغية املشتركةتدري-على األقل من الناحية التقنية-املوالية سيكون من املمكن

يتبني لنا من الفكرة السابقة، أن عملية التوحيد تتم بالتدرج من خالل االنتقال من التعدد 
.اللهجي إىل اللغة املوحدة
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ويف اخلالصة، فإن ما ميكن تأكيده هو أنه إنّ توافر املبادئ األربعة السابقة ستمكّن 
كامل يف التنمية الشاملة ليس كلغة لطائفة منعزلة بل كموروث حضاري األمازيغية من لعب دور 

.يعبر عن كيان األمة األمازيغية من شرقها إىل غرا و من مشاهلا إىل جنوا
فلم يتم حلد اآلن حتقيق مثار اجلهود . إالّ أنه يبقى مما يؤسف له امليدان الذي يثبت العكس

فاالنتقال باألمازيغية من . ستغالل و التطبيق للمبادئ السابقةاملبذولة و سبب ذلك هو سوء اال
. وضعية اللغة الشفهية إىل وضعية اللغة املدرسية مرهون باملبادئ األربعة دون استثناء
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III-3-مشاكل تدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية:
نف تعليم اللغة األمازيغية أمر هام جدا، بل الزم و التعرف على املشاكل اليت تكتإنّ

.ضروري لضمان التحصيل اجليد و التعليم املثمر هلذه املادة
فعال، األمازيغية اليوم حتيطها املناهج و اخلطة الدراسية، لكن تلك العناية مل حتل دون بقاء 

.املشكلة قائمة
احملافظة"لشريك واهليئة املؤسساتية اليت تتعامل مع ا"وزارة التربية الوطنية"إذا كانت 

، و إذا كانت أوىل اخلطوات يف امليدان يئة برنامج خاص لوزارة التربية "لألمازيغيةالسامية
فإنّ،لتدريس اللغة األمازيغيةجتريبيةمرحلةطنية موضوع يف سياق خطة ترتكز على اعتماد الو

. التجربةواقع امليدان يثبت إخفاق و هشاشة
اليت تناولت وضعية تدريس األمازيغية أنه ال يزال تعليم *الدراسات امليدانيةد إحدى فتأكّ

لت غياب اآلفاق كما سج. )2000(إنتهاء املرحلة التجريبية منذ سنة األمازيغية على حاله رغم 
بتداءا من سنة تعليم األساسي إة اختبار شهادة الو املتعلقة أساسا يف برجم،اليت تداولت يف التقارير

و كذا تقلصه يف امليدان و عدم حتسن نوعيته  )2004(و كذلك قرار اختبار الباكالوريا يف 2000
كل الواليات املعنية بتجربة تعليم ) 01/02(إىل غاية ) 95/96(و أن ما بني السنة الدراسية 

كما أن الواليات اليت تستعمل ".لبواقيأم ا"واليةاألمازيغية مل تشهد تزايد يف التعداد ما عدا
امليدان من و هذا األمر يتضح يف). %94(هي اليت تتصدر الطليعة إذ متثل نسبة " القبائلية"املتغرية 

مما يعين أن تدريس األمازيغية عرف تراجع دائم، و هذا ) 69. ("03"رقمالشكل خالل بيانات 
مت و قد تراك. دخلت يف امليدانطارئةت إىل جانب مشكالأصليةمشكالت الوضع هو حصيلة 

70(: السنني و هيعليه على مر(

")6" مجلة ثیمزغة رقم( إلخ...بسكرةأم البواقي،باتنة،خنشلة،:بوالیات الشرقتدریس اللغة األمازیغیة تقییم تجربة:للتفصیل أكثر أنظر *
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95/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04الواليات

3494794364653994796130278اجلزائر
805632293497873000باتنة
7941966315953136951347322497224342276929773جباية

654255191127108140120174223بسكرة
9000965411873116641147413517143341468017384بويرة

107878511525336981394184332151978بومرداس
9130000000البيض
58415812464000076غرداية
8013801191200000إيليزي
483715244490562265499329244خنشلة
12722055755525002427وهران

146213354785137522622382236724760البواقي. أم 
584626971152626166901217332390سطيف

114370505942465440440235226متنراست
98057618976790000تيبازة

134403231527127245302362930457256803510239085تيزي وزو
376905793463898557305595872359689957934292084اموع

"–03–شكل "
)71(الوالیات / 2004إلى 1995یمثل التطور اإلجمالي الفعلي للتالمیذ من 
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كان من املفروض تصور كل :ياب إستراتيجية واضحة املعامل بالنسبة لتعليم األمازيغيةغ- 
املراحل اليت متر ا عملية التعليم و توضيح الربامج و منهجية العمل لكل مرحلة مع إشتراك كل 

.األطراف اليت تعمل يف امليدان
: حميط العمل-

دراج األمازيغية يف املنظومة التربوية فإنه من خالل هذا الوضع املميز الذي اتسمت به جتربة إ
الشروع يف املرحلة التقييمية و من مثة التطرق إىل طور آخر و هذا األمر من باب املوضوعية

يبدو إستعجايل نظرا لتقليص هذا التدريس من سنة إىل أخرى ناهيك عن إحنصاره يف بعض 
بينما متت اإلنطالقة يف السنة ) 2001/2002(يف السنة الدراسية ) واليات فقط10(الواليات 
والية يف السنة " 11"والية من الوطن مث ينحصر يف " 16"عرب) 1995/1996(الدراسية 
)2003/2004(الدراسية 

:املناصب املالية-
إذا كان هذا املشكل قد مت التغلب عليه من خالل اإلجراءات اجلديدة اليت إستفادت منها 

.ائق توزيع املناصب يبقى قائماوزارة التربية الوطنية فإن ع
و إذا كان العائق السابق ينحصر يف كفاءات األساتذة املكلفون ذه املهمة فإن اليوم مل يعد 

متخرج اللسانس األمازيغية ينتظرون اإللتحاق بعامل " 64"كذلك ألن هناك أكثر من 
.فل ذه املهمةزيادة على حاملي شهادة املاجستري الذين هم يف إستعداد للتك.التشغيل

: التأطري-
وضعت نقص املؤطرين يف وضع الربامج العلمية و تأليف الكتب املدرسية بل حىت تلك اليت

و يف هذا الصدد ينبغي وضع جلتة تتكون من ذوي .وزعت توجد ا أخطاء و مغالطاتو
.اإلختصاص يف البيداغوجية و علم النفس التربوي

: أجبدية اللغة األمازيغية-
ب إختيار اخلط املناسب و الواجب إستعماله لكتابة اللغة األمازيغية، على األقل يف اإلطار جي

.املدرسي، فالتلميذ ال يستطيع استيعاب ثالثة أنواع من الرسوم لكتابة اللغة األمازيغية
:وضعية العملية التجريبية يف امليدان-

لسنة الثالثة ثانوي و كان من املفروض مت الشروع يف هذه العملية مع تالميذ السنة التاسعة و ا
أن تنتهي بعد تعميم األمازيغية على كل املستويات لكن يبقى هذا التعميم على حاله إىل يومنا

.هذا
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هذا اإلجراء البيداغوجي يعترب عنصرا حامسا إلجناح التجربة إال أن هذا األمر : توقيتال-
.ح أساتذة املادة و أولياء التالميذجتاهلته وزارة التربية الوطنية و بالرغم من إحلا

:سلبيات الطابع اإلختياري لتدريس األمازيغية-
إن الطابع اإلختياري املميز هلذه املادة جعلها مهمشة بل أكثر من هذا فهي تفتقد إىل عنصر 

و يف هذا اإلطار نذكر . أو املؤطرينالتشويق و العناية بترقيتها سواء على مستوى املتمدرسني 
الباكالوريا، امتحاين شهادة التعليم األساسي ويل املثال الطلب بربجمة اللغة األمازيغية يف على سب

.الشيئ الذي مل يتحقق إىل يومنا هذا
يبدو لنا مما سبق، أن تدريس األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية يواجه مشاكل متنوعة 

.إخل...وظيفية، بيداغوجية، سياسية: املصادر 
را ملا ورد يف جتربة إدراج األمازيغية يف املنظومة التربوية اجلزائرية، و بالنظر إىل طبيعتها، واعتبا

نرى أنه تقع مسؤلية التغلب عليها بالدرجة األوىل على الدولة اجلزائرية باعتبارها املسؤلة عن 
ملنظومة الدعم املادي و التخطيط اللغوي التربوي، و مسؤلة مبختلف مؤسساا و على رأسها ا

.التربوية على حل املشاكل اللغوية
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:خالصة
نستخلص مما سبق أن إدراج اللغة األمازيغية و ثقافتها يف املنظومة التربوية اجلزائرية مبادرة 
إجيابية سيؤدي ال حمالة إىل إنعاشهما و تطويرمها يف تفاعلهما مع املكونات األخرى للفضاء 

.ثقايف و خاصة اللغة و الثقافة العربيتنياللغوي و ال
ا خطوة مهمة يف أفق تأسيس مدرسة متجذرة يف احمليط اللغوي و الثقايف و علينا ان نسجل هنا با

أي أن نعمقها و نوسعها بالبحوث و الدراسات امليدانية و . اجلزائري، كما أنه علينا ان ننتبه هلا
الذي يعود إليه الفضل يف "مولود معمري " األستاذ نواصل املسار الذي قطعه أسالفنا أمثال

.الثمني يف إدراج األمازيغية من النسيان و سجنها الفلكلوري الشفهي
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:مش الفصل األولهوا·
،مقاالت يف اللغة األم: ثقافيةجملة،)اللغة األم( تعاريف يف مصطلح ،بن أعراب زهرة-)01(

48. مرجع سبق ذكره، ص
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الفصـل الثاين
-األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسط و مسألة الكتاب املدرسي-
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vمتهيد
I–األمازيغية يف املدرسة املتوسطة اجلزائرية:
I–1-أهداف تدريس األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسط.
I-2-أهداف تدريس األمازيغية يف السنة الثانية متوسط.

II-ب املدرسي و تدريس األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسطالكتا:
II-1-مواصفات الكتاب املدرسي اجليد.
II-2-الكتاب وسيلة تعليمية قاعدية لتدريس اللغة األمازيغية يف السنة الثانية متوسط.
vخالصة.
هوامش الفصل الثاين·



95

:متهيد
اآلونة األخرية، إجتاها جديدا، و أصبح ينظر إليها على أا عملإجتهت عملية التدريس يف 

، و ملا كان األمر كذاك فإن الوضع يتطلب وسائل عمل تشاركي يقوم به املدرس و التلميذ
.مناسبة لتحقيق األهداف اليت تسعى إليها التربية احلديثة

فرد يف فهم النواحي الثقافية، و على أاتنظر التربية احلديثة اىل اللغة، على أا وسيلة تفيد ال
و هذا ما يعين أا جيب أن ) 01(أداة إجتماعية، متكن الفرد من اإلتصال بغريه، و التفاهم معه 

إال أن جناحها مرهون بكتاب مدرسي ذا جودة عالية .تدرس على أساس أمهيتها الوظيفية يف احلياة
خاصة و أن اللغة يضمن حتقيق املهمة املوكلة إليهمن حيث احملتوى و الشكل و اإلخراج الطباعي

ليست مادة دراسية فحسب بل هي التدريب املستمر على اإلستعمال «:عيسى بودةكما قال
و لذلك جيب أن تكون أداة الكتاب اليت تضمن بكيفية منظمة املواد )02(».اللغوي الصحيح

ؤلفة بكيفية جتعل التالميذ أكثر استعدادا و منهجية التدريس مو احملتويات، و الرسوم و الصور
.لتعلم مادة اللغة

يف إطار هذه األمهية اخلاصة بتدريس مادة اللغة بصفة عامة، و الكتاب املدرسي اجليد هلذه 
املادة الدراسية، نتعرض يف هذا الفصل ألهداف تدريس اللغة األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسط، 

يف السنة الثانية متوسط و بعدها نتناول بعض مواصفات الكتاب املدرسي مث ألهداف تدريسها
.الصاحل لتدريس مادة اللغة
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I-األمازيغية يف املدرسة املتوسطة اجلزائرية:
إن توضيح األهداف و حتديدها أمر على جانب عظيم األمهية يف مجيع ميادين النشاط 

بصورة ) العاملني ا ( جيب ان متثل األهداف دائما يف أذهان أهلها و أبرز امليادين اليت. البشري
)خاصة املدرسني . ( واضحة هو التربية و التعليم
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I
:أهداف تدريس األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسط1-

رف وزارة التربية الوطنية مـا      لقد ورد يف وثيقة لإلثراء مادة اللغة األمازيغية الصادرة من ط          
) 03: (يلي

يرمي برنامج تعليم األمازيغية املقرر من طرف وزارة التربية الوطنية للمرحلة املتوسطة إىل حتقيـق               
:األهداف العامة األتية 

ازيغيـة و التحـدث ـا       جعل املتعلم يف اية هذه املرحلـة قـادرا علـى فهـم األم             -
ع يف املرحلة الثانوية التواصل     ة اليت ينتمي إليها ريثما يستطي     بالنسبة للمتغري وقراءاوكتابتها

) القدرة على التعبري و التواصل باملتغرية األم .( التفاهم مع املتغريات األخرىو
يغية قادرا على التثقيـف الـذايت   جعل املتعلم من خالل عملية التعلم و ممارسة اللغة األماز       -

.ألمازيغيالتشبع بالثقافة اخلاصة بالتراث او
لية خلصائص اللغة مثـل األجبديـة       و إستعمال املفاهيم األو   جعل املتعلم قادرا على إدراك      -

.  التطبيقات املتعلقة باملعطيات الصوتية و النطق ا و حسن أدائها و رسم كتابتهاو
يتضح لنا من خالل صياغة األهداف السابقة و املفاهيم الواردة فيها أن تعلـيم اللغـة                
األمازيغية بصفتها لغة وطنية يرمي إىل ربط املتعلم بثقافة وطنية و أصالتها، و إىل إكسابه مجلة                

.من املعارف و املهارات اللغوية اليت تسمح له بالتواصل مع حميطه و إدراك تراثه
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I-2-أهداف تدريس األمازيغية يف السنة الثانية من التعليم املتوسط:
)04: (تعليم األمازيغية يف السنة الثانية من التعليم املتوسط إىل ما يلييهدف

تعزيز مكتسبات السنة الدراسية السابقة، والسيما فيما خيص الدراسة اللغوية و مواصلة الدراسة             -
و اهلدف من ذلك هو الوصول بالتالميذ إىل التحكم يف الفهم املنطقي للنصوص             . لسرد احلكايات 

ية السردية و إىل تعرف أهم مركبات السرد و تناسقها، السـيما فيمـا خيـص إدراج     ذات الغالب 
و كذا  ) بصرف النظر عن احلكاية   (الوصف و احلوار و زيادة على ذلك، يكون االهتمام بالوصف           

.بأسلوب الشرح
و يف هذا املستوى يقترح الربنامج كذلك أسلوب احلجاج، حبيث يكون اهلدف من ذلك تنميـة                

.التعبري الشفوي و التعبري الكتايبمهارات 
:ملمح دخول التلميذ*

عندما يصل التلميذ إىل السنة الثانية متوسط، ينبغي أن يبدي نوعا من التحكم يف اللغة األمازيغيـة   
و كان قد عزز يف أثناء السنة األوىل متوسط، قدرته علـى فهـم              . يف االني الشفوي و الكتايب    

، فتحسن منتوجه اللغوي    ...)التطور التدرجيي للتعلمات  / السرد/ عليميةالت(خمتلف أمناط اخلطاب    
تدرجييا حبيث يعرب بلغة متهيئة نوعا ما و يبين تفكريه بصورة مرضية هذه املكتسبات جتعله قـادرا                 

.على أن يكون يف مستوى برنامج السنة الثانية متوسط
:ملمح خترج التلميذ*

التلميذ تدرجييا سلوك القارئ املستقل ذاتيا و سوف يـتعلم        خالل السنة الثانية متوسط سيكتسب    
و هو بذلك سيكون قادرا     . كتابة األمازيغية و هو يستأنس بأهم اجلوانب املتصلة بالثقافة الكتابية         

و ذلـك يف إطـار      ) السردي، الوصفي، الشرحي، احلجاجي   (على إنتاج خمتلف أشكال التعبري      
.طابع مدرسيمشروع إندماجي، يف شكل حكاية ذات 

:مثال يف اية السنة الثانية، يتوقع أن يكون التلميذ قادرا على
.القراءة البصرية للنص مع إدراك مضمونه و بنيته-
).متفصل جيد، مراعاة التنقيط، النغم و اإليقاع(القراءة الصوتية التعبريية-
.إعادة تشكيل النص و شرحه شفويا و كتابيا-
.السردية مبقاطع وصفية و حوارية و شرحيةحترير النصوص ذات الغالبية-



99

يبدو لنا من خالل ما تقدم حول أهداف تدريس األمازيغية أن هذه األخرية تؤكـد علـى                 
:اجلوانب التالية

ئل التعبري ـا، معرفـة آلياـا        و اليت تتمثل يف معرفة تركيب اللغة األمازيغية و وسا         : املعرفية-
.مميزااو
القدرة على الفهم   (و تتمثل يف التحكم يف أساليب اخلطاب الشفهي و الكتايب           : اللغويةاملقدرة  -

).و التعبري و اإلبالغ
حيث يتحقق اإلنتماء اإلجتماعي الثقايف و املشاركة يف تطـوير اللغـة            : القدرة على التكيف  -

.األمازيغية



100

II-مرحلة التعليم املتوسطالكتاب املدرسي و تدريس األمازيغية يف:
يعترب الكتاب وسيلة اإلتصال املدرسي اليت يستحال اإلستغناء عنها يف العمليـة التعليميـة              

.التعلمية على مستوى مجيع املراحل التعليمية، و خمتلف املواد الدراسية
ساسي منهو من أهم األدوات التعليمية الالزمة للمدرس و التلميذ و اليت يتجاوز اهلدف األ

إستيعاب التلميذ ما ورد فيها من معلومات و معارف و حفظها إىل أداء وظائف تزيـد طبيعتـه                  
.وضوحا و تؤكد أمهيته كعامل من أهم عوامل التربية و التعليم

و للكتاب املدرسي اجليد أمهيته و دوره الذي يؤديه بالنسبة للعملية التعليمية و بالنسبة للمـدرس               
حد السواء، فهو يقدم للمدرسني املعلومات و املعارف الضرورية اليت تيسر الطريق             و التلميذ على  

أمامه للقيام بعملية تربية، وتعليم النشء و املختارة بعناية و على أساس علمي، و مـنظم بطريقـة           
جيدة تساعده يف إعداد الدروس و إنتقاء طرق التدريس و الوسائل و التقنيات التربوية و األنشطة                

.أساليب التقوميو 
كما يقدم للتالميذ املعرفة العلمية يف صورة منظمة تساعدهم يف يئة الواجبات اليت يكلفهم ـا                

و كذلك يف تنمية اإلمكانيات و القـدرات إذ   . املدرس من تلخيص و مراجعة و استنباط للحقائق       
ة و تعـد كتـب   تصوب حنو إكساب املتعلم طرق ووضعيات، وتطلعه على عادات العمل و احليا       

)05. (تعليم اللغات من بني الكتب اليت تسعى جاهدة يف سبيل حتقيق ذلك
هذا كله يعين أن للكتاب وظيفة ثالثية األبعاد، إذ هي تؤثر على سلوك املدرس و سـلوك                 

.التلميذ مثلما تؤثر على العملية التعليمية
غي اإلشارة إىل املواصفات اليت ينبغـي أن        يف إطار احلديث عن أمهية الكتاب املدرسي، ينب       

يتحلى ا الكتاب املدرسي الصاحل، وهذا لكون الكتاب ميثل املرجع األساسي للمـادة العلميـة               
فإستخدام الكتاب يف احلقل املدرسي ال يستلزم بالضرورة أداء         . للتلميذ و املادة التعليمية للمدرس    

افر مجلة من املواصفات اليت تضعه يف صف الكتـاب          وظيفته و فقط، و إمنا يشترط إلمتام ذلك تو        
.           الصاحل القادر على حتقيق املهمة اليت وضع من أجلها
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II-1-مواصفات الكتاب املدرسي اجليد:
بعد إطالعنا على الكتب اليت تناولت مواصفات الكتاب املدرسي إتضح لنا أن حماولة حتديد              

رسي اجليد هي حماولة لتحديد املعايري اليت ميكن أن حنكم ا على جودته أو              مواصفات الكتاب املد  
عدم جودته، لكن من الصعب حصر الصفات اليت جيب أن تتوافر يف الكتاب املدرسي، و ذلـك                 

: يعود إىل العوامل التالية
.مستوى التالميذ يف كل صف من الصفوف-
.هذه البيئة قد يوافق أو ال يوافق بيئة أخرىالبيئة اليت يعيش فيها التلميذ، فما يناسب-
نوع املادة اليت تدرس، فالشروط اليت جيب أن تتوافر يف كتاب القراءة مـثال غـري الـشروط                 -

.و األساليب املفروضة يف دروس األشياء
يعين هذا، أنه من العسري حتديد هذه املواصفات لكي نقول بأن الكتاب جيد أو مالئـم، إال أنـه                  
بإمكاننا أن حندد الصفات العامة اليت تصح أن تكون قامسا مشتركا للكتب الصاحلة أو ملعظمهـا                

)06: (و هي
ألنه إذا كان أعلـى مـن مـستوى         : أن يكون مناسبا لدرجة ثقافة الصف الذي خصص له        -

يفهمون  و إذا كان دون مستواهم فإم     . التالميذ فإن هؤالء جيدون صعوبة يف فهمه و ينفرون منه         
.دروسه بسهولة و حيتقرونه

أي أن جيرى عرضها بطريقة سهلة و مشوقة        : أن تعرض فيه املواد األساسية بوضوح و إتقان       -
بعيدة عن التعاريف اجلافة، و العرض املقتضب، و التطويل اململ، و أن ينتهي كل درس مبلخـص                

.قصري واضح يليه عدد من التمارين التطبيقية الشفهية و اخلطية
و ذلك بأن حيتـوى الـصور   أن يكون إخراج الكتاب متقنا و مراعيا أفضل شروط الطباعة    -

امللونة، و األحرف الكبرية الواضحة، و الترتيب املنطقي الصحيح، و التنوع يف إستعمال أجـسام               
كما جيب أن تكون أوراق الكتاب من اجلنس اجليد، و أن يكون لوا مرحيا مائال قليال                . احلروف

.اإلصفرارإىل
فال حيتوي كلمـات عويـصة، و ال        : أن يكون أسلوب الكتاب صحيحا و سهال وواضحا       -

إذ ال ننسى أن التالميذ حيفظـون قطـع         . تراكيب غريبة، و ال أخطاء مطبعية يف اللغة و اإلمالء         
خطاء الكتاب غيبا مبا فيها من عيوب و حماسن، فعلينا إذا أن خنتار الكتب اخلالية من العيوب و األ                 

.على قدر اإلمكان
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هذه هي الصفات اليت ينبغي أن يتصف ا الكتاب املدرسي الصاحل و اليت يتـبني منـها أن       
تأليفه حيتاج إىل خربات متخصصة يف اجلانب العلمي و اجلانب اجلمايل لضمان التكامل و التنسيق               

عمال تعاونيـا   ) 1962" (رضوان أبو الفتوح  " بني هذه اجلوانب و هذا يتطلب حسب الدكتور         
يستخدمون الكتب   †مجاعيا بني كل من املتخصصني يف العلوم و املواد الدراسية املختلفة، و الذين            

فهؤالء الناس يستطيعون أن يؤلفوا كتابا ) 07. (املدرسية يف عملية التعليم، إىل جانب رجال التربية   
هي أنه ليست بتخصص املؤلف يف هـذا        و العربة هنا    . يضمن إستخدامه سالمة العملية التعليمية    

اال أو ذلك و إمنا قبل هذا و بعده باملشاركة و التعاون اجلماعي هلذه الفئات مـن النـاس إىل                    
.جانب الفنانني ذوي اخلربة الكافية يف جمال اإلخراج

تبـاره  أما عن كتاب اللغة االمازيغية فإن أهم املميزات اخلاصة اليت جيب أن يتحلى ـا فإع    
)08:(كتاب القراءة و كتاب قواعد اللغة يف نفس الوقت بكلمة خمتصرة و هي

جيب أن حيوي قطعا أدبية منوعة األسلوب و املواضيع و تبحث، بصورة خاصة، يف املواضـيع                -
.و أن يهتم بكل ما يثري عاطفة التالميذ و يهز قلوم. األخالقية و اإلجتماعية و اإلنسانية

.أيضا، قطعا شعرية خمتارةو جيب أن حيوي
كما جيب أن ميتاز هذا الكتاب بذكر أمثلة مأخوذة من احلياة املدرسية تبين عليها حمادثـة سـهلة                  

و جيب أن تكتب هذه القواعد خبط غليظ ضمن إطار واضح مع ذكر متـارين               . إلستنتاج القواعد 
.ية إختباريهو أن يضم قواعد يف اإلمالء و متارين تطبيق. تطبيقية عديدة عليها

.إىل جانب ذلك كله جيب أن يضم مواضيع مأخوذة من احلياة البيئية و املدرسية و اإلجتماعيـة                
كما جيب أن حيوي متارين تطبيقيـة       .و عبارات إنشائية حتوي املفردات اليت نريد تعليمها للتالميذ        

هذا كلـه ألنـه إىل      و  . متنوعة، و رسوما ملونة واضحة صاحلة ألن جترى حوهلا حمادثات مفيدة          
.  جانب كونه كتاب القراءة و قواعد اللغة إنه كذلك كتاب اإلنشاء و احملادثة

هذه األمور كلها متثل جمال دراستنا الراهنة و ستكون حمور الدراسة امليدانية لبحثنا و الـيت                
الـشكل  من خالهلا حناول حتديد مواصفات الكتاب املدرسي عينة البحث من حيث املـضمون و  

.بغية كشف نقاط القوة و الضعف فيه

.المدرسون و المفتشون:ھماألشخاصھؤالء †
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II-2-التعلـيم  ة األمازيغية يف مرحلـة تدريس اللغقاعدية لتعليميةالكتاب املدرسي وسيلة
:املتوسط

إذا كان التلميذ حمور التربية بكاملها أهدافا و عمليات و نتائجا، فإن الكتاب ميثل دعامـة                
و ذلك لكونه وسيلة تالزم التلميذ طول مراحل       . مليات و النتائج  هامة لتحقيق هذه األهداف و الع     

.متدرسه و بالتايل جيين منها فوائد كثرية تعجز الوسائل التعليمية األخرى عن حتقيقها
ففي تعليم اللغة، يعترب الكتاب وسيلة ال ميكن اإلستغناء عنها و يعد الصديق احلميم للتلميذ               

فإن للكتاب املدرسي يف اللغة االمازيغية أمهيته و دوره الذي يؤديهو بناءا على ذلك، ) 09(
.بالنسبة للمدرس و التلميذ على حد سواء

و لعل من أهم مظاهر اإلحتفاء باللغة األمازيغية، بعد أن إجتهت النية إىل جعلها لغة وطنيـة            
سنة الثانية من التعليم املتوسط منذ      يف اجلزائر، و الوالء هلا، يف ميدان التعليم، هو إحداث منهاج ال           

، حيث شرع يف تطبيق املنهاج اجلديد الـذي أقرتـه وزارة      2004/2005بداية املوسم الدراسي    
adlis iw"التربية الوطنية و يتم تدريس مقرر األمازيغية باعتماد أداة الكتاب املدرسي املعنون 

"tγn tmazi على أساس) كتايب يف األمازيغية(أي بيداغوجيا املشروع، يوفق فيه األستاذ معد
.بني ما يناسب تكونه يف هذه املادة، و بني ميل التالميذ و إستعدادهم للتعلم بأجبدية أو بأخرى

)10. (و يأيت هذا الكتاب مصحوبا بدليل لألستاذ يوضح كيفية إستعماله و طريقة إستغالله
نايا املقابلة اليت أشرنا إليها فيما سبق يتضح لنـا          يف ضوء اإلجابة اليت مت احلصول عليها من ث        

أن تدريس اللغة األمازيغية يف مستوى السنة الثانية متوسط يعتمد على كتاب مدرسي واحد خاص      
تتمثل يف اخلـط    . و هذا األخري يظهر لنا يف ثالثة أقسام مدونة بثالثة أنواع من اخلطوط            . بالتلميذ

.العريب، التيفيناغي و الالتيين
و أن بعدما جنح أهلها     .و حنن نعلم أن اللغة األمازيغية تعاين من ختلف واضح يف جمال الكتابة            

يف إعادة اإلعتبار هلا رمسيا كلغة وطنية يف اجلزائر، برزت مشكلة كتابتها، وصارت حتتـل حيـزا                 
. كبريا يف املناقشة

ألمازيغية، فإن اإلجابة على ذلك جندها      فإذا تساءلنا ما هو اخلط الذي يعتمد يف كتابة مقرر اللغة ا           
حيث جند ثالثـة    . و هي تؤكد على فكرة التباين و اإلختالف       . يف الكتاب املدرسي عينة البحث    

ذلك ألن الفكرة تقامستها ثالثة أقطاب و لكـل         ) الالتيين، التيفيناغي، العريب  (أنواع من اخلطوط    
: واحد منهم مربراته و حجه يف ذلك و هي
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.ف التيفيناغ األصليأنصار حر-
.أنصار احلرف العريب-
.أنصار احلرف الالتيين-

إطـالق تـسمية    ) 1999" (بلعيـد صاحل" وقد يكون ذلك من بني ما دفع األستاذ         
بط هذا ما يعين أن كتاب اللغة األمازيغية تتخ     )11(. على قضية الرسم يف األمازيغية    " املشكلة"

ديل من بني يف جمال حتسني خط التيفيناغ أو تقدمي البـ          (يف طروحات متناقضة و إجتهادات
نظـر  أ-اإلجتهاد الذي قدمه األستاذ مولود معمري يف ثيمعمريـث          : الالتيين أوالعريب جند  

صـاحب  M.A CHeradاإلجتهاد الذي قدمـه األسـتاذ   وهناك-" 04"الشكل رقم
تابة األصلية للتيفينـاغ مـع   األمازيغية،حيث حاول مجع الك   الدراسات املعجمية يف جمال اللغة    

أنظـر   -تيفيناغ األكادمية الرببرية معالتفيناغ احلديثة و يقابل ذلك بالكتابة الصوتية الدولية            
.التيفيناغي و العريب و الالتيين) اخلط(تتأرجح بني إستعمال الرسم )-" 05"الشكل

املكتوب جبدة يف كلتلك إذا هي املشكلة، اليت إستدعت اجلدال، حيث مت طرح أمر 
اخلاصة بترقية اللغة األمازيغية، و مل حيسم فيه، حيث كانت وجهات نظر متباينة ‡اللقاءات العلمية
فيقول . و عدم الفصل يف األمر نتج عنه تدوين الكتاب بثالثة أنواع من اخلطوط. و متقاربة أحيانا

ىت نرضي كل املتغريات ح) حثأحد مؤلفي الكتاب املدرسي عينة الب"( حروش موهوب"األستاذ 
. pour satisfaire toutes les variantesاللغوية 

الـيت وردت يف    " حممد اهلادي حارش  "نود ختم هذا العنصر حبقيقة مفادها مقولة األستاذ         
إذا كان البد لألمازيغية أن     " الفجر"و نشرت يف جريدة     " الكتابة االمازيغية "إحدى مقاالته حول    

ري احلروف لكتابتها و قد تكون أجبديتها من أقدم الكتابـات، إن مل تكـن أقـدمها علـى               تستع
أنـه مل    حممد شفيق و هذا ما قد أثبته البحث حلد اآلن كما يرى الباحث املغريب             ) 12(اإلطالق؟

-بصرف النظر عـن اهلريوغليفيـات     -ينشأ على أرض القارة اإلفريقية كلها إال أجبديتان إثنتان          
يف األجبدية األمازيغية و األثيوبية، و أن ظهور احلروف األمازيغية األوىل يرجع عهدها إىل               تتمثالن

و ملا كان األمر كذالك فإن حماولة إستبدال احلرف التيفيناغي األصلي بـسواه             ) 13.(فجر التاريخ 
منـذ  يعد أخالقيا إساءة إىل اإلنسان الرببري الذي لعب دور يف صناعة حضارة الكتابة و ذلـك                 

وقت مبكر من حياته، و من املؤسف أن يتم ميش هدا اخلط و إستبداله أمام األفراد الذين ناظلوا               
.طويال من أجل تعليم اللغة األمازيغية يف أصعب الظروف و بوسائله اخلاصة

.1989الملتقى األول للثقافة األمازیغیة في تیزي وزو لعام : الملتقیاتمن بین ھذه ‡
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)05(الشكل
)15(و تيفيناغ األكادميية الرببرية مع التفيناغ احلديثة الكتابة األصلية للتيفيناغ-
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شكال األدبية و الفنية،    اإلضافة إىل كون التيفيناغ كتابة لرصيد كبري من اإلبداعات يف خمتلف األ           ب
أداة زينة و جتميل، إذ تظهر مزينة للزرايب األمازيغية، كما أا كتابة تزيني حلي األمازيغ          فإا متثل   

.خرفية للحناء، و األواين املصنوعة من الطنيمنا هذا، و هو جزء من األشكال الزإىل يو
هذا، و بغظ النظر عن ما سبق حول مسألة كتابة اللغة األمازيغية، يبقى ما يهمنا يف حبثنـا                  
هو وجود كتاب مدرسي مؤلف لتدريس األمازيغية يتقاسم مع سائر الكتب املدرسية خـصائص             

ني،و هذان األمران مها اللذان شغال بالنا لإلجراء        خرى،حيمل مضمون و يتميز بشكل مع     أو ينفرد ب  
.الدراسة الراهنة بعيدا عن أمر نوع الكتابة اليت دون ا الكتاب



109

:خالصة

نستخلص مما سبق، أن إستخدام أداة الكتاب يف تدريس اللغة األمازيغية ليس جمرد ديكـور         
لكن يشترط  .زائد، بل عنصر من عناصر منوذج متكامل ينطلق من أهداف حمددة حنو نتائج مرجوة             

إستعماله جبانب معينات أخرى، و توافر به مواصفات الكتاب املدرسي الصاحل حىت يؤدي بنجاعة              
.الوظيفة املنوط به آداءها

شديد الفعلية يف   (ثري على التالميذ  و هكذا، يبقى الكتاب قوي األثر يف العملية التعليمية، عظيم التأ          
.لذلك كان عظيم اخلطر، بالغ األمهية) تشكيل عقائدهم،أفكارهم،ميوهلم وإجتاهام
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:متهيـد
      ارا نظريا  س على أسس علمية و دقيقة، و أن يرسم له إطإن أي حبث علمي البد و أن يتأس

و البحث الذي ال ينطلق من هذا املنطلق إال و يكون           و منهجيا ليجعل منه أساسا لبحوث أخرى،        
فاقدا ألي قيمة علمية، و منهجية البحث حتددها جمموعة من العوامل منها طبيعة املوضوع املـراد                

ىل نتائج دقيقـة  دراسته، اإلشكالية، الفرضيات، و هي عوامل البد من مراعاا من أجل الوصول إ  
.ختدم أهداف البحث

الـيت مت  للطريقة و اإلجراءات  على هذا األساس ضمنا هذا الفصل وصفا تفصيليا شامال          و
.إتباعها
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I-الدراسة االستطالعية:
ر عن  ختيارنا للموضوع و نظرا حلداثته و عدم توفر معطيات حوله كان البد لنا أن من              إبعد  

.طريق البحث االستطالعي، و ذلك إستجالءا لنقاط الغموض، و حتديدا لزوايا التناول
يهـتم يف   ) أي حتليل ما حتتويه من بيانات و معلومـات        (ستخدام حتليل الوثائق    إذا كان إ  
النـوع مـن   فإنّ دراستنا الراهنة تنتمي إىل هـذا        ) 01(بدراسة الوضع الراهن     البحوث الوصفية 

اسات، ألن الغرض منها هو حتليل الواقع امليداين اخلاص بالكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية               الدر
للسنة الثانية من التعليم املتوسط، بغية حتديد مواصفاته من حيث احملتـوى و الـشكل و بالتـايل                  

.ستكشاف أوجه القوة و الضعف فيهإ
، ألن الغرض منها هو حتليل      طرهاؤنظرية معينة ت  نعين ذا أن الدراسة الراهنة ال تعتمد على         

هلـا عالقـة     أطرافاالتصال بعدة جهات و     و هذا ما دفعنا إىل      . الواقع و الوقوف على نقائصه    
   حد مؤلفي الكتاب املدرسي قيـد  أمادة اللغة األمازيغية، و باملوضوع و حماورة جمموعة من معلمي

الدراسة  ختيار و بناء أداة   إاليت تساعدنا على     حظاتاملالالدراسة و ذلك دف مجع املعلومات و        
.يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسطو اليت ستساعدنا يف حتليل الكتاب املدرسي 

مـع ذوي الـصلة     يف صورة أسئلة مفتوحة و مقـابالت         مت إجراء الدراسة االستطالعية   
). في الكتاب، باحثني يف ميدان اللغة األمازيغيةمدرسني، مؤل(باملوضوع جمال البحث 

قمنا بإعداد جمموعة من األسئلة املتعلقة مبحتوى الكتاب و شكله العام و إخراجه الطباعي، 
.و أسئلة أخرى تتعلق بالكيفية اليت مت ا تأليف و إعداد الكتاب املدرسي قيد الدراسة

:يفمتت هذه الدراسة االستطالعية 
لألننا من املنطقة،تربطنا عالقـات     ) بتيزي وزو (ومالوا  أببلدية إيلولة    مؤسستني للتعليم املتوسط  

سابقة باألساتذة و االداريني مما سهل لنا عملية االتصال باالساتذة و الالميذ حيث تعاملنا معهـم                
-عينة البحث-وثيقة الكتاب املدرسيبكل تلقائية و لعدة مرات،كما سهل لنا أمر احلصول على        

:تتمثل هاتني املتوسطني يف.و مجع املعلومات حوهلا
).تيزي وزووالية (الكائنة ببلدية إيلولة أومالوا " ڤوسيمأ"املدرسة املتوسطة -
).تيزي وزووالية ( الكائنة ببلدية إيلولة أومالوا " حاجب حمند أويذير"املدرسة املتوسطة -

 ا تتمثل يفأما املؤسسات األخرى اليت إتصلناا لذات الغرض فإ:
،الذي ميثل أحـد    "حروش موهوب "أجرينا مقابلة شخصية مع األستاذ      :وزارة التربية الوطنية  -

و ذلك بغية احلصول علـى  .12/04/2008:األعضاء املؤلفة للكتاب املدرسي قيد الدراسة بتاريخ 
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خاصة ما يتصل منها    ميدان التعليم،و السابقة يف    بيانات عن مؤلفي الكتاب،و كل ما يتعلق خبربام       
.10/05/2008:و مقابلة أخرى أجريناها بتاريخ . كيفية اليت مت ا إعداد الكتاببال
إتصلنا باملعهد الوطين للبحث يف التربية،حيث حتـصلنا علـى   :ملعهد الوطين للبحث يف التربية   ا-

.جمموعة من الوثائق املرافقة ملنهاج مادة اللغة األمازيغية
إجتهنا إىل الديوان الوطين للمطبوعات املدرسـية بغيـة         :ان الوطين للمطبوعات املدرسية   الديو-

.احلصول على البيانات املتعلقة باجلانب الطباعي للكتاب املدرسي قيد الدراسة
إلتحقنا مبعهد اللغة األمازيغية جبامعة تيزي      :تيزي وزو ) جامعة حسناوة (غية  معهد اللغة األمازي  -

اليت تتناول عناصـر هلـا      ن الكتب على مستوى مكتبة املعهد و      حتصلنا على جمموعة م    وزو حيث 
كذلك إتصلنا مبجموعة من األساتذة باملعهد،حيث طلبنا منهم تقدمي         .عالقة باملوضوع قيد الدراسة   

رأيهم و مالحظام اخلاصة بالكتاب املدرسي قيد الدراسة و هذه األخرية بدورها ساعدتنا كـثريا    
.انب التطبيقي لدراستنا الراهنةيف اجل

إتصلنا باحملافظة السامية للغة األمازيغية وذلك كـان        :)اجلزائر(احملافظة السامية للّغة األمازيغية     -
:لعدة مرات،حيث إستفدنا كثريا من مكتبتها

.حتصلنا على وثائق و كتب خمتلفة املصادر اليت تناولت األمازيغية يف املدرسة اجلزائرية-
تقينا مبجموعة من األساتذة و الباحثني يف ميدان اللغة األمازيغية و ثقافتها ومت حماورم حـول      إل -

)الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسط.(املوضوع قيد الدراسة
لنا إتـص :)بـن عكنـون   (فاطمة الزهرة  املدرسة العليا لتكوين املكونني و حتسني مستواهم      -

باملدرسة العليا لتكوين املكونني و حتسني مستواهم،حيث أجرينا مقابالت شخصية مع أربعة مـن              
.تاب املدرسي قيد الدراسةكأساتذة مادة اللغة األمازيغية إلستطالع رأيهم يف ال

لميذ يف مادة اللغة األمازيغية للسنة الثانيـة        جانب تفحص الكتاب املدرسي اخلاص بالت      إىل
املرحلـة باالضافة إىل كتب كتب السنوات األوىل و الثالثة و الرابعة متوسطتوسط، إطلعنا على م

النصوص القرائية الواردة فيهـا      مواضيع و ذلك بغية التعرف على     لنفس املادة  الثانويةو االبتدائية
كتـاب  نحتاج إليها عندما نتناول خصائص مادة ال      سلألننا  بصفة خاصة    احلكاياتبصفة عامة و    

.املدرسي عينة البحث

ـ جمموعة من األسـئلة حـول موضـوع الب        لقد قمنا بطرح     كـل   ث علـى  ح
أمـا عـن    .)اللغة األمازيغية (الذين هلم عالقة ذا اال      )مؤلفني،أساتذة،باحثني(داألفرا

:يليإىل ماأسباب إختيارنا هلذه الطريقة جلمع املعلومات األولية عن موضوع حبثنا فإن ذلك يعود
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هذه الطريقة تسمح لنا بطرح العديد من األسئلة و بطرق خمتلفة خاصة املفتوحة منها و الـيت                 -أ
توفر لنا الفرصة للحصول على أكرب قدر ممكن من و، تفسح اال لألفراد املستجوبني بالتعبري أكثر    

.املعلومات و املالحظات حول موضوع البحث
عند صياغة األسئلة،و اليت غالبا ما وقوع يف مشكل الغموض    هذه الطريقة جتنب الباحث يف ال     -ب

.جابةخلاطئة أو إمتناع املستجوب عن اإلتكون سبب يف احلصول على املعلومات ا
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II-منهج الدراسة:
اإلجابة على ذلك تستلزم حتديد نـوع  إذا تساءلنا كيف ندرس املوضوع قيد الدراسة، فإنّ 

.جاملنه
كل حبث علمي يقوم على منهج منتظم وواضح حيدد مسار و نتائج الدراسة بشكل جييب               

فن تنظيم األفكار، سواء للكـشف عـن        "و املنهج هو    . اإلشكالية و التساؤالت املطروحة    على
)02(."لدينا أو إلثبات حقيقة نعرفهاحقيقة غري معلومة 

وات منتظمة و حمددة متكّن الباحث من الوصول إىل نتائج        عتماد على جمموعة خط   إلو هذا با  
)03.(معينة

ستخدام منهج معين يف أيِّ حبث علمي يتوقـف  إمناهج البحث العلمي عديدة و متنوعة، و   
.)موضوع البحث(على طبيعة املشكلة املدروسة 

حتليلمنهجيةعلى عتمدناالتساؤالت املطروحة يف هذا البحث إ     اإلشكالية و    لإلجابة على و
حىت نتمكن من إجتياز مرحلة اإلطالع و الوصف النظري و العام و لتجـسيد مرحلـة                 احملتوى

.علومات اليت متكننا من اإلجابة على فروض البحثأساسية لبحثنا تتمثل يف امل
يل و الـيت    و يعتمد جناح حتليل احملتوى على عدة عوامل أمهها التحديد الدقيق لفئات التحل            

.تستخدم من أجل الوصف املوضوعي للكتاب املدرسي
العناصر الرئيسية أو الثانوية اليت يـتم       :"يعين ا البحث   "Catégories"و فئات التحليل    

)04".(و تصنف على أساسهااليت ميكن وضع كل صفات احملتوى و، وضع وحدات التحليل فيها
التجزئة، أي حتويل الكل إىل أجزاء ذات خصائص أو مواصفات          ترتبط هذه العملية مبفهوم     

)05.(أو أوزان مشتركة بناءا على حمددات يتم وصفها و اإلتفاق عليها مسبقا
يقوم الباحث يف هذه املرحلة بصياغة معايري التصنيف حىت ال تصبح الفئات املختارة جمـرد               

.يسر على الباحث عملية التصنيف و حتديد الفئات       مسميات أو عناوين دون دالالت تصنيفية، و ت       
و هو أحد املناهج املـستخدمة يف البحـوث التربويـة         الوصفياملنهجهذا باإلضافة إىل إعتماد     

و النفسية و االجتماعية، حيدد فيه الباحث املشكلة و يصف الظاهرة موضوع البحـث،و حيلـل               
لتوصل إىل تعميمات ذات معىن يزيد ا رصيد معارفنـا عـن    و يفسر و يقارن ، و يقيم أمال يف ا         

و يعرف منهج البحث الصفي يف جمال التربية و التعليم بأنه كل إستقصاء ينـصب               .ةتلك الظاهر 
على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها،و كشف               
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أي البحث عن أوصـاف     .أو بينها و بني ظواهر أخرى     جوانبها،و حتديد العالقات بني عناصرها،    
)06.(و األشخاصدقيقة لألنشطة و األشياء، و العمليات

و بناءا على ذلك يندرج حبثنا ضمن البحوث الوصفية،اليت تنطلق من دراسـة الواقـع أو                
و ملـا  .كيفيـا الظاهرة كما توجد يف الواقع،و تم بوصفها وصفا دقيقا،و تعرب عنه تعبريا كميا و             

كان حبثنا يتناول الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسط،حيث نركز              
سهولة  كما حناول كشف مستويات   إهتمامنا على حتديد مواصفاته من حيث الشكل و املضمون،        

و دراسـة الكـشفية   التـضمن  تأو صعوبة مادته بالنسبة لتالميذ هذه املرحلة،فإن دراستنا احلالية        
أي تعتمد على املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة الكتاب املدرسـي عينـة              الوصفية و التحليلية  

و نعتمـد   -التحليلالكشف،الوصف،–و سنحاول التوفيق بني هذه االجتاهات       .البحث
و وناعليها حىت نتعرف على مستويات سهولة أو صعوبة مادته،و نكشف مواصفاته شكال و مضم            

.ديد نقاط القوة و الضعف فيهبالتايل حن
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III-عينة الدراسة:
من خالهلا يتم الكشف عن مواصفات الكتاب       إلجناز حبثنا البد من حتديد عينة التحليل اليت         

املدرسي قيد الدراسة شكال و مضمونا، على الرغم من أنّ اخلطوة املثالية ألي حبث علمي تتمثـل       
اإلحاطة بكل أجزاء جمتمع البحث الذي يهمنا، إالّ انه ال يستطيع الباحث أن يدرس كل اتمع       يف

الذي تتناوله دراسته و خاصة إذا كان هذا اتمع كبرياً و يفوق إمكانيات الباحث، ممـا جيعـل                  
)07.(صليالعينة كأسلوب علمي إلجراء الدراسة بديلة للمجتمع األإىلاللجوء 

حلكمة من إجراء الدراسة على العينة هي أنه يف كثري من األحيان يستحيل إجراء الدراسة               فا
.ختيار العينة دف التوصل إىل نتائج ميكن تعميمها على اتمعإعلى اتمع فيكون 

) 08." (جزء من اتمع الكلي املراد حتديـد مساتـه        : "بأنها (sample)العينةتعرف  
تار جمموعة من الوحدات متثل جزء من اتمع العام و يقوم بدراسـتها و اسـتخالص     فالباحث خي 

)09(.لة هامـة يف البحـث  اختيار و حتديد مفردات العينة مرحتعد عمليةالنتائج مث تعميمها، و    
، عينة الـصحف :األول يتمثل يف العينة املوضوعية و اليت تتعلق مبوضوع البحث مثل        :العينة نوعان و

إخل، و النوع الثاين يتمثل يف العينة البشرية و اليت ختتار من اتمع األصـلي للدراسـة                 ...بتالك
)10(إخل...عينة املدرسني،التالميذ:مثل

جتدر اإلشارة بالنسبة للعينة املوضوعية يف دراستنا الراهنة، و اليت تتعلق مبوضوع البحث 
أنه يقدر العدد اإلمجايل    -للسنة الثانية من التعليم املتوسط    الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية      -

لكتب مادة اللغة األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسط بأربعة كتب،مت إعدادها لتطبيـق املنـاهج               
املعتمدة مبا تقترحه مـن الوضـعيات التعلميـة          §الكفاءاتاجلديدة، تتميز بكوا تترجم مقاربة      

:ة و هيو السندات التربوي
).2003(، سنة الطبعة كتاب اللغة األمازيغية خاص بالسنة األوىل متوسط-
).2004(كتاب اللغة األمازيغية خاص بالسنة الثانية متوسط، سنة الطبعة -
).2005(كتاب اللغة األمازيغية خاص بالسنة الثالثة متوسط، سنة الطبعة-
.)2006(وسط، سنة الطبعةكتاب اللغة األمازيغية خاص بالسنة الرابعة مت-

كتاب اللغة األمازيغية اخلاص بالـسنة      :البحث و اليت تتمثل يف كتاب واحد         أخذنا منها عينة  
تلميـذ  بصفته الكتاب الوحيد الذي سيـستعمله       ) 2004(الثانية من التعليم املتوسط،سنة الطبعة      

.   و ھذه األخیرة تحصل بعد إندماج جملة من القدرات و المھارات و المعارف المستعملة" ة القیام بالشیئمعرف: "بالمفھوم المدرسيالكفاءةتعني §
)أي جملة من الموارد المكتسبة أثناء التعلم( 
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و يستعني به األستاذ إىل جانب الـدليل  السنة الثانية متوسط يف دراسة مقرر مادة اللغة األمازيغية،    
.الذي يرافقه يف عملية التدريس 

" 48"تتضمن بدورها جمموعة من املقاطع حتتـضن         مشاريع بيداغوجية  ثالثةحيتوي الكتاب على    
,Amawal, Tajerrumt: هـي وحـدات ربعة على أكما حيتوي.صفحة "112"درسا يف 

Taseftit, Tirawalt
Tira n Tmachahut s tugniwin:نحيمل عنوا("asnfar: "01): األولاملشروع-

منـها  09(نـصا   " 12"مقرر به ثالثة مقاطع حتتوي. )من الصورة كتابة القصة باإلعتماد  (: أي
نصوص قرائية تدرس يف حصص خاصة ا و الثالثة الباقية عبارة عن نصوص شـعرية للقـراءة                 

.قواعد اإلمالء و النحودروس يف " 9"إضافة إىل ذلك يتضمن .اإلضافية
مقرر ) حترير رسالة(: أيTira n tabrat ""حيمل عنوان ("asenfar"2): الثايناملشروع-

دروس يف قواعد اإلمالء " 3"نصوص تدرس يف حصص خاصة ا، و      " 3"به مقطع واحد، حيتوي     
.و نص شعري واحد للقراءة اإلضافية.و النحو

asewsen n kra n temnadt:حيمل عنوان("asenfar "3): الثالثاملشروع-

منها نـصوص قرائيـة      12(نصوص  " 13"مقرر به أربعة مقاطع، حيتوي       ،)وصف منطقة  (:أي
درسا يف قواعـد    " 12"تدرس يف حصص خاصة ا، و نص واحد للقراءة اإلضافية، كما حيتوي             

.اإلمالء و النحو
،  و تعرف بأا العينة اليت خنتار  عمديةأو   قصدية عينةأما بالنسبة لنوع العينة املعتمدة، فهي       

فيها الوحدات أو املفردات بطريقة عمدية و ذلك تبعا ملا يراه الباحث من مسـات و أوصـاف أو         
و هذا يعين أن الباحـث يف        )11.(خصائص تتوفر هلذه الوحدات أو املفردات اليت ختدم األهداف        

راية باملعامل اإلحصائية تمـع البحـث و علـى معرفـة     إطار هذا النوع من العينة يكون على د  
.                                                                                      للخصائص اليت تتميز ا  مفرداته

ى بطريقة عمدية و قصدية بناءا عل      -عينة البحث -إخترنا كتاب واحد يف اللغة األمازيغية       
فيما يتعلق بكتاب السنة الثانية مـن       ) األساتذة(قدمها املستجوبني   سلبية   ل التكرار ملالحظات  عام

التعليم املتوسط مباشرة طرحنا هلم سؤال حول رأيهم يف الكتب املؤلفة لتدريس اللغة األمازيغيـة،               
ــف   ــات الوق ــها بعالم ــق من ــا يتعل ــة م ــة خاص ــاء املطبعي ــسألة األخط ــل يف م تتمث

ponctuation)(la            يـرى الباحثـان    .على مستوى التمـارين و األسـئلة و التـدريبات
بأا متثل العمود الفقري يف الكتابة السليمة، ألا تيسر         "جيمس ديز " و   "كليفوردت مورقان "
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اإلهتمام بطول السطور يف أغلـب فقـرات النـصوص          إىل عدم بإلضافة)12.(القراءة و الفهم  
.القرائية

.دة يف الكتابتتعلق بأغلبية صور اإليضاح الوار) سلبية دائما(و كذالك مبالحظة أخرى 
اتمع األصلي   فإنالعينة البشرية أما فيما خيص الشكل األخر من العينة و الذي يتمثل يف            

عينـة  –الذين يستعملون الكتاب املدرسي      جمموع األساتذة و التالميذ   لدراستنا احلالية يتمثل يف     
أنا إىل اإلختيار  العشوائي ألخـذ    لقد جل و  . يف مستوى السنة الثانية من التعليم املتوسط       -البحث

. عينة من اتمع األصلي
:األوىلالعينة-

ار التتمـة لقيـاس     تلميذ من متوسطتني،طبق عليهم إختبـ     "200"حتتوي هذه العينة على   
:عني كما يليصعوبة مادة الكتاب، موزمستويات سهولة و 

املستوى البلديةاملقاطعة اإلدارية
الدراسي

عدد التالميذإسم املتوسطة

130س2
235س2

متوســــطة 
أقوسيم

335س2
130س2
232س2

السنة الثانية إيلولة أومالوبوزقن
متوســــطة متوسط

حاجب حمنـد   
338س2أويذير

200اموع

-01-اجلدول رقم
س سهولة أو صعوبة مـادة الكتـاب        ذين طبق عليهم إختبار التتمة لقيا     ميثل عينة التالميذ ال   -

-املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط
متوسـطة،وزعت  " 16"أستاذا من   " 30"تتمثل يف عينة األساتذة، و حتتوي على        :العينة الثانية -

حول مواصفاته من حيـث     -عينة البحث  –عليهم إستمارة اإلستبيان اخلاص بالكتاب املدرسي       
.الشكل و املضمون
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:يتوزع هؤالء األساتذة كما يلي

عدد األساتذةإسم املتوسطةالبلديةاملقاطعة اإلدارية

02متوسطة محادي حمند سعيد
03متوسطة أكلي أعمر

01متوسطة حممدي أرزقي
01متوسطة حورة

بوزقن

02متوسطة إقرسافن
03متوسطة حاجب حمند أويذير

بوزقن

إيلولة

02متوسطة أقوسيم
03متوسطة عيش فاطمة

01متوسطة بوكرسي حسني عزازقة

01متوسطةأمحد زيدات
02متوسطة فرحية

عزازقة
فرحية

02متوسطة تالة تقانة
02متوسطة أزفون

7أزفون القاعدةمتوسطة
اجلديدة

02 زفونأ

02متوسطة أزفون مركز

أزفون

01متوسطة أيت شافعأيت شافع

30اموع

-02-اجلدول رقم 
كتـاب  ميثل عينة األساتذة الذين وزعت عليهم إستمارة اإلستبيان اخلـاص مبواصـفات ال        -

-من حيث الشكل و املضمون،اللغة األمازيغية ،السنة الثانية من التعليم املتوسط املدرسي 



124

IV-أداة الدراسة :
بياناتـه  عوات أو األداة اليت تستخدم يف مج    إنه من غري املمكن فصل منهج البحث عن األد        

كاملة تشكل وحدة واحـدة، أو طرق تفسريها، فكل هذه املراحل عبارة عن مراحل مترابطة و مت           
.و يتأثر شكلها العام و تكوينها بطبيعة املوضوع

فاخلطوات اهلامة اليت يرتكز عليها املنهج العلمي بصفة عامة هي اختيـار أدوات مالئمـة               
.شكاليات و التساؤالت املطروحةيب على اإلما جيإطارو مناسبة يف 

، و ال يقتصر علـى      البحث يف جمال الدراسات املسحية    اتمن أدو يعترب حتليل احملتوى أداة     
ستقصاء الظواهر و رصد معدالت تكرارها و إمنا يتعدى هذا الوصف الكمي إىل التحليل الكيفي               إ

)13.(الذي يربز ما يف الكتب و ما يسود فيها من اجتاهات أو مواطن اهتمام
:ت التاليةلتحقيق ذلك وظفنا يف هذه الدراسة األدواو

سهولة و الصعوبة ملادة الكتاب املدرسي بالنسبة للتالميذ السنة الثانية          إختبار لقياس مستويات ال   -
.من التعليم املتوسط

مازيغية حول مواصفات الكتاب املدرسي للسنة الثانية مـن التعلـيم           إستبيان ألساتذة اللغة األ   -
.من حيث الشكل و احملتوىاملتوسط

:مستويات السهولة و الصعوبة ملادة الكتاب املدرسيإختبار : أوال

يتم حتديد مستويات السهولة و الصعوبة للمواد التعليمية بإستخدام أساليب عديدة، و من 
حيث يقدم للتالميذ نصوصا حذفت منها (Cloze Tests)بني هذه األساليب أسلوب التتمة 

ة الكلمات اليت مت حذفها، و يدل إكتشافهم كلمات حذفا منظما، و يطلب من التالميذ كتاب
للكلمات احملذوفة على القدرة على فهمهم املادة العلمية، و يراعى يف حذف الكلمات أن حتذف 

و يراعى أن حتذف كلمة واحدة . الكلمة اخلامسة أو السابعة من النص الذي يتم إختياره عشوائيا
اجلملة، مث يطبع النص على أن يراعى ترك من اجلملة، دون النظر إىل نوعها أو وظيفتها يف

مسافات ثابتة يف كل فراغ مكان الكلمات احملذوفة حىت ال يعتمد التالميذ يف اإلجابة على 
التخمني، و عندئذ يقدم النص إىل التالميذ ويطلب إليهم كتابة الكلمات اليت حذفت، و يتم 

رجة واحدة لكل كلمة صحيحة     حساب الدرجة اليت حيصل عليها كل تلميذ و ذلك بإعطاء د
.و النص الذي حيصل على أعلى درجة من بني النصوص يعترب النص األكثر سهولة

الصعوبة للمادة مدى السهولة و إختبار التتمة أداة لقياس1953(Tayler)و قد إعترب تيلر 
، (Burmuth)هذا األسلوب زاد اإلهتمام به، فقد حدد بورموث " تيلر"املقروءة، و منذ قدم 
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أي أن التلميذ %44، %57احلدين األعلى و األدىن ملستويات صالحية النص للقراءة على أساس 
من الكلمات احملذوفة من النص إعتربت مادة النص %57، %44إذا إستطاع كتابة ما بني 

بة من الكلمات احملذوفة إعتربت املادة العلمية مناس%57مناسبة، و إذا إستطاع كتابة أكثر من 
فإن املادة املادة تعد صعبة بالنسبة %44للدراسة الذاتية، أما إذا مل تصل نسبة الكلمات إىل 

بأن تعطى درجة واحدة " تيلر"للتالميذ، و فيما يتعلق برصد درجات إختبار التتمة فقد أشار 
إعطاء (Guice)" جيس"و قد إقترح . للكلمة اليت يأتيها هلا التلميذ و املطابقة للكلمة احملذوفة

)  14. (درجتني للكلمة املطابقة للكلمة احملذوفة و درجة واحدة للكلمة املرادفة هلا
:و بناء على ذلك فقد مر إختبار التتمة باملراحل األساسية اآلتية

.إختيار النصوص) 1(
.حذف املفردات) 2(
.حتديد املفردات اليت مت حذفها) 3(
.إعداد تعليمات اإلختبار) 4(

:إختيار النصوص) 1(
مت إختيار النصوص املكونة لإلختبار من كتاب اللغة األمازيغية للسنة الثانية من مرحلة 
التعليم املتوسط على أساس عشوائي طبقي حيث قسم الكتاب إىل أربعة أقسام متساوية من حيث 

تارة أن يكون كل العدد، و إختري من كل قسم منها نص واحد، و قد روعي يف النصوص املخ
نص يعاجل فكرة واحدة متكاملة، كما وضع كل نص وقع عليه اإلختيار كما هو دون تعديل،    

كلمة، و بناءا على ذلك وقع 200و قد روعي أيضا أن يتراوح عدد كلمات كل نص حوايل 
،)108-83(،)82-57(، )56-31(، )30-6(اإلختيار على نصوص من الصفحات ما بني 

يار أربعة نصوص من األقسام األربعة السابقة بصورة عشوائية، و بذلك وقع اإلختيار على و مت إخت
)104-74-51-6:( النصوص من صفحات

:حذف املفردات) 2(
و هي عملية تتم عادة بعد إختيار النصوص، و فيها حيدد الباحث أسلوب احلذف الذي 

س كلمة أو غريها و تزداد معدالت احلذف إتبعه، و هناك من يوصون حبذف كل رابع أو خام
عند البعض، حىت يصل إىل كل إثنني و عشرين كلمة، و يوصى عادة بأن يكون احلذف بنائيا 

(Structural Selection) أي أن يتم احلذف دون أي إعتبار لطبيعة الكلمة، سواء كانت إمسا
)15.(أو فعال أو حرفا، و كذلك دون أي إعتبار لوضعها يف اجلملة
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:حتديد املفردات اليت مت حذفها) 3(
مت يف هذه املرحلة إعداد قائمة بالكلمات احملذوفة من النصوص األربعة لإلستعانة يف عملية 
التصحيح و حساب نسب اإلجابات الصحيحة لكل تلميذ، و قد مت إعداد قائمة واحدة للنصوص 

.تمل عليها اإلختباراألربعة اليت يش

:اإلختبارتعليمات) 4(
إشتملت تعليمات اإلختبار اهلدف منه و التعريف بطبيعة اإلختبار و األسلوب املتبع يف 

.احلذف، و حتديد املطلوب من التلميذ على وجه التحديد

:تطبيق اإلختبار) 5(
سيتم يف هذا اال عرض كيفية تطبيق إختبار التتمة الذي سبق إعداده و ضبطه على عينة

) 250(فصول يف بداية األمر، و قد ضمت هذه الفصول " ستة"طبق هذا اإلختبار على .التالميذ
إختبارا لعدم إكتمال اإلجابة على اإلختبار أو عدم ) 50(تلميذا و تلميذة، و لكن إستبعدنا 

اإلهتمام الواضح من بعض التالميذ منذ البداية، و قد طبق اإلختبار يف بداية العام الدراسي 
و بالتحديد يف األسبوع الثاين حيث إلتحق كل التالميذ بالصفوف الدراسية و مع 2007/2008

التأكد من أن املدرسني مل يبدأوا يف التدريس آنذاك، بل تأكدنا من أن الكتب املدرسية مل تكن قد 
وزعت على مجيع التالميذ، و بذلك فإن التالميذ عينة البحث كانوا يف حالة إستعداد و يؤ
لتطبيق إختبار التتمة ملعرفة مدى التوافق بني التالميذ و مؤلفي الكتاب املدرسي، و هو األمر الذي 
تعكسه مستويات كفاءة التالميذ يف كتابة املفردات احملذوفة أو مفردات أخرى مرادفة هلا، و بناء 

بامللحق رقمفقة على ذلك قمنا بتصحيح اإلختبار يف ضوء قائمة املفردات اليت مت حذفها، و املر
كما قمنا حبساب الدرجات اخلاصة بكل تلميذ، و عدد التالميذ الذين حصلوا على كل "03"

% 57درجة و هي اليت متثل احلد األعلى للدرجات اخلام و هو 37درجة، 44درجة فيما بني 

يان منها، و فيما يلي ب% 44من اموع الكلي للدرجة و احلد األدىن للدرجات اخلام و هو 
.ذلك

و بذلك ، 20،22، 21، 24بلغ عدد الكلمات احملذوفة من النصوص األربعة على التوايل 
، و فيما يتعلق بتصحيح اإلختبارات فقد إتبعت كلمة87بلغ العدد الكلي للكلمات احملذوفة 

التني حيصل طريقة التوافق، و تعين أن يأيت التلميذ بذات الكلمة احملذوفة أو مرادف هلا و يف احل
التلميذ على درجة واحدة، و ال حتتسب األخطاء النحوية أو تشكيل احلروف أو األخطاء 
اإلمالئية، و ذلك أن إختبارات التتمة تقيس القدرة على القراءة و ليس القدرة على اهلجاء، و قد 
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وفة أو على الكلمات املتطابقة مع الكلمات احملذ) صح(قمنا بالتصحيح على أساس وضع عالمة 
.الكلمة املرادفة

)16( . تعد هذه الطريقة بسيطة و موضوعية يف حتديد الدرجة اخلام لكل تلميذ

يف اللغة األمازيغية للسنة الثانيةإستبيان األساتذة حول مواصفات الكتاب املدرسي: ثانيا
.من حيث الشكل و احملتوىمتوسط

جمموعة من األسئلة متت صياغتها للتحقق من فرضيات ميثل اإلستبيان إستمارة حبث تتضمن
الدراسة و البحث، و من شروطها إرتباطها بإشكالية و فرضيات البحث قصد احلصول على 

)17(.اإلجابات الدقيقة اليت ختدم البحث

و قد قمنا بإعداد جمموعة من البنود يف إستمارة للتعرف على أراء عينة أساتذة اللغـة األمازيغيـة                  
من حيـث الـشكل    مواصفات الكتاب املدرسي عينة البحث     ة الثانية من التعليم املتوسط يف     نللس

:و قد حددت أهداف هذا اإلستبيان كاأليت.و املضمون
.الكتاب املدرسي قيد الدراسةالتعليميةادةاملالتعرف على أراء األساتذة عينة البحث يف -1-
تاب املدرسي عينة بحث يف وسائل اإليضاح الواردة يف الك   التعرف على أراء األساتذة عينة ال      -2-

.البحث
ألسئلة و التدريبات الواردة يف الكتاب املدرسي       التعرف على أراء األساتذة عينة البحث يف ا       -3-

.عينة البحث
.التعرف على أراء األساتذة عينة البحث يف اإلخراج الطباعي للكتاب املدرسي عينة البحث-4-

ناءا على ذلك فقد حددنا حماور اإلستبيان، و لذلك إشتمل على أربعة أقسام خاصة مبادة           و ب 
الكتاب املدرسي ووسائل اإليضاح الواردة فيه و األسئلة والتدريبات اليت يتـضمنه و اإلخـراج               

.الطباعي للكتاب
إلطالع على  لتصميم هذه اإلستمارة لدراسة الكتاب املدرسي قيد الدراسة كان علينا الرجوع و ا            

ما كتب يف جمال الدراسات التحليلية للكتب املدرسية للتعرف على خمتلف الشبكات و القوائم اليت       
األسئلة املطروحة يف حبثنا احلايل، قمنا بغرض قياس كـل           لإلجابة على و  . مت إعدادها هلذا الغرض   

كالدراسةدرسي اجليد، ذلك و إستنادا إىل قراءات متعددة للكتب اخلاصة بكيفية تأليف الكتاب امل   
" شعبان حامد علـي   "و الدكتور   " مسية عبد ايد حسني   "اليت قام ا كل من الدكتورة        التقوميية

، إىل جانب اإلطالع على خمتلف الشبكات اليت مت إعدادها من طرف العديد من الباحثني  )1994(
:ا يليقصد حتليل الكتب املدرسية يف خمتلف املواد الدراسية من أمهها م
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.إستبيان ملعلمي الدراسات اإلجتماعية بالصف الرابع من التعليم األساسي حول الكتاب املدرسي-
)1990(فارغة حسن حممد:إعداد الدكتورة

.شبكة حتليل الكتب املدرسيةمنوذج ل-
:julia georges(1997)من إعداد الباحثة

-grille d'évaluation élaborée au cours du séminaire de
formation de formateurs à la conception et l'évaluation de
manuels scolaires pour l'enseignement des sciences dans le
secondaire, à l'Ile Maurice(école internationale de bordeaux et
centre international francophone pour l'éducation en chimie)-
septembre et octobre1991.

-grille d'évaluation élaborée au cours du séminaire de
formation de formateurs à l'évaluation des manuels scolaires
pour l'enseignement primaire, à l'école Internationale de
Bordeaux-octobre1991

لغري الناطقني االلغة العربيةدليل حتليل احملتوى لكتب تعليم -
)1979"(أمحد طعيمةرشدي".ود" حممد فهمي حجازي."د: د الباحثانإعدا

دليل حتليل حمتوى قصص األطفال-
)   1979" (رشدي أمحد طعيمة"إعداد الباحث 

.دليل حتليل الكتاب املدرسي يف شىت املواد و على شىت مستويات التعليم العام-
)1962" (جممد اهلادي عفيفي".دو" حممد أمحد الغنام. "د:الباحثانإعداد

.بطاقة فحص و تقومي كتب املواد اإلجتماعية+تاب املدرسي كبطاقة تقييم ال-
)1986(أمحد حسني اللقاين و برنس أمحد رضوان:الباحثانإعداد

ثنـا  صياغة و بناء إستمارة حب     يف (فكل هذه القوائم كانت لنا السند القومي طوال الدراسة امليدانية         
مباشرة مبوضوع حبثنـا أي  احلايل، و هذا لكوا تناولت عناصر خمتلفة، و تتضمن عبارات هلا صلة  

، قمنا بغرض قياس كل ذلك).تتناول حمتوى و شكل الكتاب و إخراجه الطباعيحتتوي عناصر
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ايريإىل قراءات متعددة للكتب اخلاصة بكيفية تأليف الكتاب املدرسـي اجليـد أو معـ               ستناداإو  
الحظات اليت قدمها بعض    و مواصفات تأليف الكتاب املدرسي اجليد، إىل جانب تلك اآلراء و امل           

يف ميدان اللغة األمازيغية بصفة عامة، و كتب تدريسها بصفة خاصة و تلك اليت قـدمها    *الباحثني
.سةلدراحليل الكتاب املدرسي قيد النا بعض مدرسي هذه املادة قمنا ببناء بطاقة لت

مبادة الكتاب مشتمال    اخلاص قمنا يف ضوء ذلك بصياغة عناصر اإلستبيان فجاء البند األول         
:اآلتيةتغطي اجلوانب مواصفة/عنصرا" 12"على

.إهتمت مادة الكتاب على إكتساب التلميذ املعارف املختلفة-1
.لثروة اللغوية للتلميذاب مقدار كايف من الرصيد العلمي الذي يضمن إثراء اوظف الكت-2
.نهجاحملددة املهدافاألرف و احلقائق اليت حتقق اعحيتوي الكتاب على قدر من امل-3
.تاب عناصر من التراث الثقايف األمازيغيكجتسد مادة ال-4
.مادة الكتاب مناسبة ملراعاة الفروق الفردية-5
.إتصال مادة الكتاب ببيئة التلميذ احمللية-6
.لكتاب على ربط مادته مبيول التالميذ و مشكالمحرص ا-7
.قابلية مادة الكتاب لإلستخدام يف احلياة-8
.العالقة بني أسلوب عرض مادة الكتاب املدرسي و إستخدام طرق تدريس متعددة-9

.جودة فهرس الكتاب-10
.جودة مقدمة الكتاب-11
)ة و الصرفيةالنحوياللغوية،(سالمة مادة الكتاب من األخطاء-12

تغطي النـواحي  مواصفة/عناصر" 07"على " يضاحاإلوسائل "كما إشتمل احملور اخلاص ب 
:ألتيةا

.مساعدة وسائل اإليضاح على فهم مادة الكتاب-1
.إتصال وسائل اإليضاح إتصاال مباشرا بالنصوص القرائية-2
.إذا كانت وسائل اإليضاح مشوقة و جذابة-3
.ل اإليضاح الواردة يف الكتابتنوع وسائ-4
.وسائل اإليضاح غري مزدمحة بالتفصيالت-5
.وسائل اإليضاح حتمل ألوان مناسبة-6

جامعة -دكتور في اللسانیات األمازیغیة و أستاذ في معھد اللغة و الثقافة األمازیغیة ": محند أكلي حدادو"أنظر دراسة*
) قام بدراسة نقدیة للكتاب المدرسي في اللغة األمازیغیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط (  -وزو لود معمري بتیزيمو
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.طبعيةاملخطاء األشيوع -7
" 5"و إشتمل احملور الثالث و اخلـاص بأسـئلة الكتـاب و متارينـه و تدريباتـه علـى                  

:مواصفة تغطي النواحي األتية/عناصر
.ة الكتاب و تدريباتهسئلوضوح أ-1
.مالئمة األسئلة و التدريبات ملستويات التالميذ-2
.كفاية األسئلة و التدريبات إلستيعاب التلميذ ملادة الكتاب-3
)اإلستماع،الكالم،القراءة و الكتابة. (تناول األسئلة و التدريبات للمهارات اللغوية املختلفة-4
)مقال-ضوعيةمو. (تنوع أسئلة و متارين الكتاب-5

" 9"أماّ احملور الرابع و اخلاص بشكل الكتاب و إخراجه الطبـاعي فقـد إشـتمل علـى             
:اآلتيةمواصفة تغطي النواحي /ناصرع
.اإلهتمام بالغالف اخلارجي للكتاب من حيث التصميم و جودة التجليد-1
. جودة الغالف من حيث الورق املصنوع منه-2
.تاب مع مسكه و سعرهتناسب حمتوى الك-3
)الصفحات الداخلية للكتاب . ( جودة ورق طباعة الكتاب-4
) سالمة تنظيمها . (كتظاظ صفحات الكتابإ-5
.مناسبة بنط الكتاب لسن التالميذ-6
.وضوح طباعة الكتاب-7
.اإلهتمام باستخدام األلوان يف الصور التوضيحية و الكتابة-8
.يف الكتاباملطبعيةمدى شيوع األخطاء -9

و الـصعوبة ملـادة   أمت التحقق من صدق كل من إختبار التتمة لقياس مستويات الـسهولة       
الكتاب املدرسي قيد الدراسة و إستمارة حتليل مواصفاته من حيث املضمون و الشكل بعرضـهما         

أداة مـن هـذه   لكي نستعني بآرائهم و مقترحام و احلكم على كل **على جمموعة من احملكمني 
.األدوات من حيث متكنها من حتقيق الغرض منها

:مجموعة من المحكمین تتكون من السادة األساتذة*
بیة م علم النفس و علوم الترأستاذة بقس" ملیكةطفیاني"األستاذة المشرفة على بحثنا الحالي :المحكم األول

)جامعة الجزائر.(األرطوفونیاو
)جامعة الجزائر.(أستاذ بقسم علم النفس و علوم التربیة و األرطوفونیا" تیعویناتعلي"األستاذ :المحكم الثاني
)جامعة الجزائر.(أستاذ بقسم علم النفس و علوم التربیة و األرطوفونیا" عبسيطاھر"األستاذ : المحكم الثالث
)جامعة الجزائر.(أستاذ بقسم علم النفس و علوم التربیة و األرطوفونیا" مرزاقبیبي" ألستاذا: المحكم الرابع

)جامعة الجزائر.(أستاذة بقسم علم النفس و علوم التربیة و األرطوفونیا" حكیمةحیرش"األستاذة : المحكم الخامس
)جامعة الجزائر.(إلتصالأستاذة بقسم علوم اإلعالم وا" نیسةأمھني"األستاذة : المحكم السادس
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قمنا بتعديل كل من إختبار التتمة و إستمارة التحليل يف ضوء اآلراء و املالحظـات الـيت                 
) "3"أنظر امللحق رقم  . ( و هكذا أخذ اإلختبار صورته النهائية     ) جمموعة احملكمني   ( وردت منهم   

")4"أنظر امللحق رقم(.و كذلك إستمارة التحليل
:للتأكد من ثبات أدوات الدراسة ، إتبعنا اخلطوات التالية

بتحليل املـادة نفـسها      -عينة البحث    -مت تطبيق إختبار التتمة على عينة صغرية من التالميذ           -
.مرتني و على فترتني متباعدتني قبل البدء يف التحليل املوسع للعينة اليت يتناوهلا البحث

و ذلك مرتني و على -عينة البحث -كما مت توزيع إستمارة التحليل على جمموعة من األساتذة     -
.قبل الشروع بالتحليل املوسع للعينة اليت يتناوهلا البحثفترتني متباعدتني

إىل جمموعة من املواصـفات     جلأنا إىل تقسيم كل بند       تسهيل حساب عملية الثبات لإلستمارة،    ل-
إلستمارة و ملزيد من الدقـة وضـعنا        نا البحث عن مدى توفّركل مواصفة يف بنود ا        حبيث يتسىن ل  

إذا كانـت   ) 1( لكل مواصفة من مواصفات البند حيث تأخذ املواصفة الدرجة          ) 1( الدرجة  
.إذا مل تكن متوفرة ) 0( تتوفر، و الدرجة 

إلجياد معامـل    "person"مت حساب ثبات اإلختبار و اإلستمارة بإستخدام معامل اإلرتباط         -
كما إعتمدنا على النسب املئوية.اإلرتباط بني اإلختبار األول و الثاين على مستوى كال األداتني

.للتعرف على مدى توفر املواصفات اجليدة يف الكتاب من حيث احملتوى و الشكل

1موافق
0غري موافق
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:تتلخص هذه اخلطوات فيما يلي
األفراد

)الميذالت(
درجات اإلختبار   

ساألول
مربعــات درجــات

2اختبار األول س
ــات  درجــ

اإلختبار الثاين
ص

مربعات درجات
اإلختبــار الثــاين 

2ص

حاصل ضرب الدرجات

صxاملتقابلة س 

1172891832429x30=870
2214412144135x30=1155
398174942x39=1638
4204001523x20=460
510811543x38=1634
6749735x30=1050
7101001033x29=957
810100750x52=2600
9101001236x35=1260

10121441248x52=2496
374=مج س 10=ن 

=2)مج س(
139876

2مج س

=14622
مج ص

=358
=2)صمج(

128164

=2مج ص
13728

= صxمج  س 
14120

-03-اجلدول رقم 
باستطالع رأي األساتذة حوا مواصـفات      يبني حساب معامل إرتباط الدرجات  اخلام و املتعلقة          

من حيث الشكل –عينة البحث -الكتاب املدرسي 

مج صxمج س _  ن مج س ص  
=ر

2)مج ص(-2ن مج ص] [2)مج س(-2ن مج س[

10x14121-374x358

=حيث ر 
]10x14622-)139876(] [10x13728-)128164([

7308
0.96=ر7604.729=
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األفراد
)األساتذة(

درجات
اإلختبار األول

س

مربعات
األولاإلختبار
2س

درجات 
اإلختبار الثاين

ص

مربعات 
اإلختبار الثاين

2ص

حاصل ضرب 
الدرجات املتقابلة

ص× س 

1172891832417×18=306
2214412144121×21=441
39817499×7=63
4204001522520×15=300
510811522510×15=150
67497497×7=49
7101001010010×10=100
81010074910×7=70
9101001214410×12=120

10121441214412×12=144
=سمج 10=ن 

126
2)مج س(

=15876

2مج س

=1785
مج ص 

=124
)2مج ص(
=15376

مج 
1750=2ص

ص×مج س
=1743

-04-اجلدول رقم  
من طرف جمموعة من األساتذة للبنود األربعة اخلاصة بتحليـل الكتـاب             ةالدرجات املمنوح 

.باملدرسي من حيث جود التأليف و اخلاصة مبحتوى و شكل الكتا
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10     ×1743−126  ×124
=        ر

]10×1785−)15876([]10×1750−)15376([

0.82=ر1680=معامل اإلرتباط 
2047.626

بالنسبة إلختبـار التتمـة     ) األول و الثاين  (ختبارين  يتبني مما سبق أنه كان اإلرتباط بني اإل       
0.96مادة الكتاب املدرسي عينة البحث يساوي اخلاص بالتالميذ حول سهولة أو صعوبة

األول و الثاين بالنسبة إلستمارة مواصفات الكتاب املدرسي عينة         و أنه كان اإلرتباط بني اإلختبار       
كبرية من الثبات يف    هذا يعين أن هناك درجة      . 0.82البحث من حيث الشكل و احملتوى يساوي        

كال احلالتني، و هذا مما يؤكد على إمكانية توظيف كال األداتني لقياس مدى صدق الفرضيات اليت      
.لراهنةإنطلقنا منها يف دراستنا ا



135

:هوامش الفصل الثالث·
طرق البحـث العلمـي و التحليـل   مصطفى حسني باهي،،  إخالص حممد عبد احلفيظ   –) 01(

،2000، مركز الكتـاب للنـشر، القـاهرة،     اإلحصائي يف االت التربوية و التقنية و الرياضية       
91.ص

، املكتبـة  1، طو طريقـة كتابتـه  البحث العلمي و أسسه حممد الطاوي، حممد مبارك،   –) 02(
26.األكادميية، القاهرة، ص

Initiation pratique à la méthodologie des,AgersMaurice–)03(
9.p,1997,Alger,Edition casbah,sciences humaines

حبث يف بعض املدارس األجنبية جبمهورية،عبد ايد حسني، شعبان حامد عليمسية –) 04(
، داردراسة وصفية حتليلية) املدارس األمريكية، اإلجنليزية، الفرنسية، األملانية( مصر العربية 

14.، ص1994الكتاب، مصر، 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناهج البحث يف حبوث اإلعالمحممد عبد احلميد،–) 05(
112.، ص1985

، املؤسسة الوطنية للكتاب، التربية و علم النفسمناهج البحث يف علوم تركي رابح،–) 06(
130، 129.، ص1984اجلزائر، 

205.، دار الفكر العريب، مصر، دون السنة، صأسس البحث اإلجتماعي،مجال زكي–) 07(
(08)- Maurice  Angers, Op.cit, p. 228
(09) – Maurice Angers, Ibid, p. 226

، دار النـشر للجامعـات،      1، ط   لبحث يف إعالم الطفل   مناهج ا حممود حسن إمساعيل،  –) 10(
94،95.، ص1996القاهرة، 

، 1صاحل خليل أبو أصبع، ط      : ، تر مناهج البحث العلمي  ف دومينيك، روجر وميز، جوزي  –) 11(
39.، ص1989صربا للطباعة و النشر، ديب، 

ت مكتبة احليـاة،    فؤاد مجيل، منشورا  : ، تر فن الدراسة كليفورت مورقان، جيمس ديز،   –) 12(
196،198.بريوت، ص

، )مفهومه، أسسه، إستخداماته    ( حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية      رشدي أمحد طعيمة،  –) 13(
41.، ص1987، دار الفكر العريب، القاهرة، 1ط 

، عـامل    1، ط   دراسات و حبوث يف املناهج و تكنولوجيا التعلـيم        فارغة حسن حممد،   –) 14(
351،352.، ص1999رة، الكتب، القاه
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352،353.فارغة حسن حممد، نفس املرجع السابق، ص–) 15(

356. صفارغة حسن حممد، نفس املرجع–) 16(

، دار الرسلة، اجلزائر، دون الـسنة،       قاموس مصطلحات علم النفس   ،محان الوايف رعبد ال –) 17(
16.ص
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عالفصل الراب
-عرض و مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة -
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-ج الدراسة امليدانيةعرض و مناقشة نتائ-

I-و الصعوبة ملادة الكتاب أإختبار التتمة لقياس مستويات السهولة عرض و مناقشة نتائج
.املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسط

II-ةعرض و مناقشة نتائج إستبيان األساتذة اخلاص مبواصفات الكتاب املدرسي يف اللغ
.للسنة الثانية من التعليم املتوسط من حيث الشكل و املضموناألمازيغية

.هوامش الفصل الرابع·
.عامة لنتائج البحثإستنتاجات-
.توصيات و إقتراحات-
.اخلامتة-
.املراجع-
. املالحق-
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I-   ملـادة الكتـاب   املرتبط بقياس مستويات السهولة أو الصعوبة   " بإختبار التتمة "النتائج املتعلقة
لدى  -عينة البحث    -بعبارة أخرى معرفة مدى مقروئية مادة الكتاب املدرسي         . بالنسبة للتالميذ 

.  تالميذ السنة الثانية متوسط
ــدد الدرجة ع

التالميذ
النسبة 

%
ــدد الدرجة ع

التالميذ 
النسبة

%
ــدد الدرجة ع

التالميذ
النسبة

%
ــدد الدرجة ع

التالميذ
النسبة

%
87--64214152.518--
86--6310.5406317--
85--6210.53952.516--
84--6110.53852.515--

83--6010.5376314--
82--59213652.513--
81--58213552.512--
80--5710.5344211--
79--56213331.510--
78--5510.53252.59--
77--54213131.58--
76--532130217--
75--5210.52952.56--
74--5110.52831.55--
73--50212752.54--

72--4952.526633--

71--4831.52594.52--
70--4752.5241051--
692146312394.5---
6810.545422294.5---
6721446321105---
6610.5436320115.5---
65214273.519-----

.الدرجات و النسب لتالميذ السنة الثانية متوسط يف إختبار التتمة):05(اجلدول رقم -
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:يتبني من هذا اجلدول ما يلي
درجة حيث أن عدد الكلمات احملذوفة مـن النـصوص           87أن العدد الكلي للدرجات هو      ) 1(

كلمة، و معىن هذا أن كل تلميذ حيصل على درجـة            87هي  ) 03( لحق رقم   األربعة املبينة بامل  
واحدة إذا جاء بالكلمة احملذوفة أو أي كلمة أخرى مرادفة هلا أو تؤدي نفس املعىن، و حبـساب                  

من اموع الكلي للدرجة، و احلد األعلى للـدرجات         % 44احلد األدىن للدرجات اخلام، و هو       
:وع الكلي للدرجة وجد أما بلغامن ام%57اخلام و هو 

كلمة        38=44× 87= احلد األدىن -
100

كلمة49=57× 87=    احلد األعلى -
100

87،70مل حيصل أي من التالميذ عينة البحث على الدرجات ما بني ) 2(

.درجة49،38من التالميذ ما بني % 30تراوحت درجات) 3(
.درجة37،20تقريبا من التالميذ ما بني ،% 55تراوحت درجات ) 4(
.درجة69،50تقريبا من التالميذ على درجات ما بني % 15حصل ) 5(
.درجة69مل حيصل أي تلميذ على درجات أكثر من ) 6(
.درجة20ل من مل حيصل أي تلميذ على درجات أق) 7(

: و يتبني من ذلك أن
و هذه النسبة هي . من التالميذ أفراد العينة% 45املادة املقروءة جاءت سهلة بالنسبة حلوايل      -)1(

تقريبا مضافا إليهم جممـوع     % 30و هي   ) درجة49،  38(جمموع التالميذ الذين حصلوا ما بني       
.تقريبا% 15و هم ) رجةد69، 50(التالميذ الذين حصلوا على ما بني 

من العينة، و هم الذين حـصلوا       % 15أن املادة املقروءة جاءت سهلة جدا بالنسبة حلوايل          -)2(
.درجة44على أكثر من 

من العينة و هم الذين حصلوا علـى        % 55أن املادة املقروءة جاءت صعبة بالنسبة حلوايل         -)3(
).درجة20،37(درجات ما بني 
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الثانية متوسـط  النتائج على أن مادة الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة         و تدل هذه    
جاءت صعبة القراءة بالنسبة ملعظم التالميذ، أي أم جيدون صعوبة يف قراءة مادة الكتاب، و هذا                

عينـة   -يدل على مستوى غري مقبول من الصعوبة ملادة الكتاب، إذ تشري نتائج أغلبية التالميـذ                
إىل أم حيتاجون إىل جهد أكرب من زمالئهم الذين إعتربت مادة الكتاب سهلة بالنسبة               -البحث

ذ، مما يعين احلرص من جانب      هلم، و هذا اجلهد ينبغي أن يقوموا  به حتت إشراف و توجيه األستا             
على اإلهتمام بظاهرة الفروق الفردية و املتمثلة يف مستويات التالميذ و خاصة من حيـث              األستاذ

.املفردات اليت ميتلكوا، واليت ميكن أن تيسر من قراءة مادة الكتاب أو جتعل منه أمرا غري يسري
و مجلة القول يف هذا الشأن أن إختبار التتمة كشف عن أن مستوى مادة الكتاب املدرسي                

م وعـي  يعد غري مناسب بالنسبة ملعظم التالميذ و هو ما ميكـن رده إىل عـد   -عينة البحث    -
املؤلفني مبستويات التالميذ، و يبدوا أم مل يسريوا على أسس علمية يف إختيار مادة الكتاب، إذ ال           
نلمح يف هذه النصوص ما يدل على أن املؤلفني قد ساروا على أسس واضحة ديهم يف إختيـار                  

.ب أو أطـول فتأيت لغة الكتاب أسهل مما ينبغي أو أصعب أو تأيت اجلمل أقصر مما جيـ           . املفردات
و قد حيوي نص جديد عددا كبريا من املفردات اجلديدة الصعبة، على حني خيلو نص آخر من أية                  

.وقد يأيت نص يف آخر الكتاب أسهل من نص سبقه يف أوائل الكتاب أو وسطه. كلمة جديدة
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II- توسط و املرتبط مبعرفة حول الكتاب املدرسي للسنة الثانية مباإلستبيانالنتائج املتعلقة
و بالتايل إكتشاف النواحي اإلجيابية و النواحي السلبية يف مواصفات الكتاب شكال و مضمونا

.هذا الكتاب من وجه نظر املدرسني
إستبيانا، قمنا بتفريغ البيانات الواردة فيها ) 30(بعد مجع اإلستبيانات، و اليت بلغ عددها 

:الغرض، و بتحليل تلك النتائج تبني ما يلييف جداول خاصة أعدت هلا 
إشتمل هذا اجلانب على : املرتبط مبعرفة مواصفات مادة الكتاب" للمحور األول" بالنسبة -1
جاءت إجابات األساتذة عينة و قد خمتلف النواحي،منمادة الكتاب تعاجل مواصفة، " 12"

:البحث لتبيني
:ساب التلميذ املعارف املختلفةمعرفة مدى إهتمام مادة الكتاب على إك-

%النسبة التكراراتاإلجابات
0000موافق

30100غري موافق
30100اموع

-06اجلدول رقم -
. املتعلـق مبـادة الكتـاب   ) 01(املتضمن للعنصر رقم    ) 06(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابو بأن مادة الكتـاب ـتم بإكـساب         ) أستاذ   30مايعادل  ( أي   %100نالحظ أن نسبة    
.التالميذ معارف خمتلفة

ف و اليت   و يؤكدون على ذلك يف الشطر الثاين من هذا العنصر و ذلك من خالل ذكر هذه املعار                
، ، نطق بعض احلروف وكتابتها، ظروف الزمان و املكان        و أزمنته املختلفة   الفعلاإلسم،   :تتمثل يف 

وصف (تعبري التلميذ عن أشياء من حوله       التمييز بني صيغة البداية وصيغة النهاية للقصة وكتابتها،       
التحدث عن  ،  )السنةرسالة الدعوى و رسالة رأس      ( ،كتابة الرسالة )ملكان أو الشيئ أو الشخص    ا

العـادات و التقاليـد      التعـرف علـى    القصص و القصائد والنصوص األخرى، مفردات اللغة،      
اإلجتماعية و الثقافية اخلاصة باإلنسان األمازيغي باإلضافة إىل التعـرف علـى أكـرب املـؤلفني                

.األمازيغني
فة إال أم أشـاروا يف      لكن رغم تأكيدهم على إهتمام مادة الكتاب بإكساب التلميذ معارف خمتل          

.ستمارة حبثنا أنه مل يتم التركيز عليها و مل ترافق بتطبيقاتذي ختمنا به إجزء املالحظات العامة ال
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بت هذه املعارف يف ذهن التلميذ هذا باإلضافة إىل عدم     مل تقترح نشاطات كافية تضمن تثّ      أنه كما
.كفاية الوقت املخصص ملادة اللغة األمازيغية

يتضح لنا من النتائج و املالحظات اليت قدمها أساتذة مادة اللغة األمازيغية أنه مت إدراج قدر 
هام من املعارف املختلفة يف مقرر مادة اللغة األمازيغية و أنه مت توظيفها بأسلوب مبسط، بعبـارة                 

.أخرى مل يتم توظيف املعارف و املهارات و األنشطة بشكل متوازن
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الثروة اللغوية بالنسبة إثراءمن الرصيد العلمي الذي بإمكانه أن يضمن كايفتوظيف مقدار -
:للتلميذ

%النسبة التكراراتاإلجابات
0000موافق

30100غري موافق
30100اموع

-07اجلدول رقم -
نالحظ . املتعلق مبادة الكتاب) 02(املتضمن للعنصر رقم ) 07(من خالل نتائج اجلدول رقم 

باملوافقة على أن الكتاب وظف) أستاذا 30ما يعادل ( من األساتذة أي %100أنه أجاب 
إال أم يؤكدون يف . جمموعة معتربة و كافية من املصطلحات اجلديدة على تلميذ هذه املرحلة

حيث يرون يف . الشطر الثاين من هذا البند أنه مل يتم التعبري عن أغلبية هذه املصطلحات بوضوح
فقد وردت كثري من املصطلحات خاصة يف النصوص القرائية دون . هذا األمر نقص و قصور

asegzi)  شرح هلا و ال مرادف سواء يف اجلزء اخلاص بشرح الكلمات الصعبة وجود 

wawalen)n
الذي يظهر يف الصفحات األخرية من ( Amawal )أو يف اجلزء اخلاص مبعجم املصطلحات 

ن الكتاب م111،112، 110، 109: ، أنظر الصفحاتالالتيينباخلطالقسم املدون ( الكتاب 
و يؤكد بعض األساتذة على أن التالميذ ميلكهم الغموض و يظهرون نوع ) املدرسي عينة البحث

من اإلندهاش و النفور عند مصادفة هذه املصطلحات   و يستجيبون  مباشرة  بالتوقف عندها 
و العجز عند ) األساتذة ( و كأا تظهر هلم عالمة من عالمات التنقيط على حد التعبري أحد ( 

هذا كله حصل حني تعامل . دمي مرادفاا أو أضدادها أو وضعها يف مجلةمطالبتهم بشرحها أو تق
و هنا نتساءل إذا ) األمازيغية بالنسبة  هلم متثل لغة األم ( األساتذة مع التالميذ الناطقني باألمازيغية 

هلم األمازيغية بالنسبة ( كان األمر كذلك فماذا سيكون بالنسبة للتالميذ غري الناطقني باألمازيغية 
من بني املصطلحات الصعبة و اجلديدة على تالميذ هذه املرحلة و اليت مل يرد هلا ). متثل اللغة الثانية 

:شرح يف الكتاب حسب هؤالء األساتذة ما يلي



145

املفردةالصفحةاملفردةالصفحة
7Xmet - xmet           Taflestو 6

Yudes                     ameksan
7Amẓiw                   zrinو 6

yegguni                 alag - is

15Tizedmin                Tizebgatinو 14
tagella                     Tuggdi
Tiburga                    tules

21Ibursen                  yulesو 20
Sgunfut                 iwel
Ibaἐayen
insbuγar

21Igellilen                   tumertو 20
Isγunen                    aẓref
Tubbiyi

27Anagar             Msebdan
Iziγer                Tameddurt
Imγan             Tett sami - t
adeg

33Tiγremt                    surf - iyiو 32
Tageldunt                tumert
Ayis                         aẓref
Tafulki

39Anegmar
Tankelwit
Igllilen
amaynut

39Umren                      azwu
ageswaÊ
yenxeryaḍ

51Mennaw    yessejjyenو 50
Unirset      Tafenda

51Imurasو 50
Adinigen
Asikil

57Tisednan
Tanufli
 Imarawen

65Tawardanit              taγiγdant
Tahuski                   Yunez
Icerfan                     Tissas

72Agens
Qban
tazeqqa

77Tisdnan
idqi
txemel

85Urrifو 84
Anya
Taftilt
ayaẓil
tuget

89Imγanو 88
Tistan

95Asukiو 94
adyinqedwi

95Imexda                    ablulaγو 94
Tanezayt                Adinqedwi

98taẓiwwa

99Iragenو 98
Asekkif
tasilt

104Aman yemmuzeγlen
Tamert
umsil

-08-اجلدول رقم
املفردات اجلديدة على تالميذ السنة الثانية من التعليم املتوسط
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وظف جمموعة معتربة-عينة البحث -على ما سبق، نستنتج أن الكتاب املدرسي بناء
لقاموس اللغوي لتلميذ السنة الثانية من كافية من املصطلحات اجلديدة اليت من شأا أن تثري او

التعليم املتوسط، و اليت من شأا أن تساهم يف زيادة ذخريته اللغوية اليت تساعده على زيادة فهم 
.املقروء و القدرة على إستعماهلا حاليا يف حياته املدرسية و مستقبال يف حياته العملية و اإلجتماعية

ألنه مل يعطى هلا إهتماما خاصا يف طريقة تقدميها و تكرارها إال أا يف حاجة إىل تثمني
تثبيتها، فتوظيف هذا العدد اهلائل من املفردات بدون إيراد شرح هلا و عدم تكرار توظيفها يف و

ال جتدي ) نقصد بذلك اجلزء اخلاص بالتمارين و القراءات اإلضافية (  مواضع أخرى من الكتاب 
، بعبارة أخرى )الشفوية و الكتابية ( يذ مستقبال توظيفها يف إنتاجاته نفعا، حيث ال ميكن للتلم

ينبغي أن تتكرر الكلمات اجلديدة مرات كثرية يف الكتاب حىت يثبت رمسها و معناها و إستعماهلا  
كما أنه يكلف أستاذ هذه املادة كثريا فقد حيمله ذلك على إستشارة املراجع فيما خيفي  عليه منها 

ره قد يتطلب منه وقتا طويال لسبب إختالف املتغريات اللغوية و اجلغرافية اليت أخذت و هذا بدو
منها هذه املفردات و أحيانا أخرى جيربه على إستحضار و إستصحاب بعض األشياء إىل حجرة 

األواين اخلزفية، : مثل(الدراسة ملا يتعلق األمر مبفردات ميكن شرحها بعرض مدلوالا عرضا حسيا 
إضافة إىل هذا فاحملتوى )إخل ...ات و الوسائل اليت تستخدم يف عملية النسج، نباتات برية ،األدو

املثقل باملفردات الصعبة يتطلب من األساتذة الوقوف مرات عديدة أمام كل كلمة تبدو غامضة 
على للتالميذ إلطالعهم على مدلوهلا و نقلها إىل أذهان تالميذه و هذا بدوره يأخذ منه وقت كثري 

بِـ حساب املدة الزمنية املخصصة و احملددة لتقدمي الدروس و اليت تتحدد بالنسبة هلذه املرحلة 

إغفال إستصحاب ( هذا النقص الذي نلتمسه من حمتوى الكتاب . ساعات يف األسبوع)03(
ميثل مثلب جيب أن نعمل على تالفيه ...) رسوم، صور، شروحات : هذه الكلمات بوسائل معينة

.تتوفر للكتب اجلودة و الصالحية حىت 
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:احملددة للمنهجاب على قدر من املعارف و احلقائق اليت حتقق األهدافالكتحتواء إمدى-

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
30100موافق

0000موافقغري
30100اموع

-09اجلدول رقم -
من % 100نالحظ أن نسبة ) 03(املتضمن للعنصر رقم ) 09(من خالل اجلدول رقم 

أجابوا بأن املادة املتضمنة يف الكتاب جاءت معربة عن ) أستاذ30أي ما يعادل ( األساتذة 
فاحلقيقة يتناول حمتوى الكتاب خمتلف أشكال اخلطاب، و هذا ما يعين . ددة للمنهجاألهداف احمل

سبب ومطلبا أساسيا ) السرد، الوصف، التفسري(أن مادة الكتاب جتعل من تعلم أشكال اخلطاب 
ألن احلياة اإلجتماعية ( بيداغوجياإختيار هذه األمناط من التعلم واضح فباإلضافة إىل كونه سببا 

وف يندمج ضمنها املتعلمون كلها منسوجة باخلطابات، و الثقافة اليت نعلمها إياهم إمنا اليت س
نبلغها هلم بواسطة اخلطاب، و اللغة نفسها فإن إكتساا و ممارستها يتمان يف واقع املمارسة 

ءات هذا األخري يقترح تنمية الكفا. و هو يتالءم مع األهداف العامة لتعليم األمازيغية). اخلطابية
لدى املتعلم يف ممارسة الشفوي و الكتايب مع خمتلف أشكال اخلطاب اليت هلا صلة باحلياة 

و يتم هذا من خالل أنشطة التعلم اليت يقترحها الكتاب و املتمثلة يف )01(. اإلجتماعية و الثقافية
األشكالو نصوص من النوع العادي متنوعة ) نصوص شعرية، نصوص نثرية(أدبيةنصوص 

.و الكتابة و تناول الكلمة و اإلستماع) سردية، وصفية، شرحية(عبرييةالت
إن درس النصوص فرصة للسمو بأساليب ): "1998(رجب فضل اهللايقول حممد 

احلديث و الكتاب لدى املتعلمني، و ذلك من خالل ما حيتويه النص األديب من ألفاظ و أفكار 
تالؤم الصوت، و مالمح املؤثر من حيث متثيل املعىن، ود على اإللقاءّو خياالت كما أنه يعو

)02." (الوجه
مع غريه من–درس النصوص األدبية درس لغوي يساهم : "و يضيف يف موضع آخر

يف إجادة النطق، و سالمة األداء، و حسن اإللقاء، و دقة فهم املسموع     –دروس اللغة العربية 
املتعلمني الثروة اللغوية سواء من األلفاظ أو التراكيب و املعاين،    كما أنه ينمي يف. أو املكتوب

و يريب فيهم ذوقا فنيا عايل املستوى، و درس تعليمي كونه يعمل على زيادة مدركات املتعلم،    
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و توسيع أفقه الثقايف، و زيادة صلته مبدرسته، و جمتمعه، و بلده، كما انه يثري وجدان املتعلم      
درس تصرفه إجيابيا حيقق به صاحله وصاحل جمتمعه ر يف عاطفته، و يدفع سلوكه، و جيعلو يؤث

على إدراك صفاته املختلفة احلسنة و السيئة وثقايف يساعد املتعلمني على فهم طبيعة اإلنسان، و 
بيئته و نواحي حياته، و يساهم يف زيادة خربات املتعلم يف شىت جماالت احلياة اإلقتصادية  

)03."(سياسية و اإلجتماعية و التارخيية و اجلغرافيةالو
يف مقرر اللغة األمازيغية يف السنة ) شعر، نثر، قصص(هذا يعين أن برجمة النصوص األدبية 

الثانية متوسط نقطة جد هامة و تؤدي دورا فعاال يف حتقيق األهداف املنتظرة من تدريس هذه املادة 
و هذا ) القراءة، الكتابة، التعبري و اإلستماع(ل املهارات اللغوية املختلفة سواء ما يتعلق منها بتحصي

أو ما . ألن األدب مادة طيعة ميكن إستعماهلا، و اإلعتماد عليها يف تدريس كل تلك املهارات
و توسيع أفق التلميذ الثقايف، و هذا ألن األدب حيتوي زاد ) األمازيغية(يتعلق منها بتحصيل الثقافة 

.يعرفهم باملاضي و احلاضر و يعدهم لفهم املستقبل و مواجهتهثقايف
ففترة املراهقة . نلتمس أمهية هذا النوع من النصوص يف كوا أهم ما يتشبت به املراهق

تتسم بأا فترة اإليغال يف اخليال، و اإلغراق يف أحالم اليقظة و التعلق بكثري من الفنون اجلميلة، 
و كل هذه العناصر حمور إهتمام ) 04.( ابة القصص و قرض قصائد الشعرمثل الرسم و كت

.املشاريع البيداغوجية اليت حيملها الكتاب املدرسي عينة البحث
إال أنه . يتضح من النتائج السابقة أن مادة اللغة األمازيغية هلا عالقة باألهداف احملددة للمنهج

لتطابق بصورة كاملة بني ما نص عليه املنهاج و ما تضمنه الكتاب ال يفوتنا التنبيه إىل أنه مل يتم ا
من أشكال اخلطاب حيث مل ينتبه األساتذة عينة البحث إىل عدم توظيف طوائف من النصوص 
احلجاجية مع العلم أن الربنامج إقترح يف هذا املستوى أسلوب احلجاج، حبيث يكون اهلدف من 

السنة الثانية من (حقة الالكتايب لدى التلميذ و حتضريه للسنة الذلك تنمية مهارة التعبري الشفوي و 
.حيث يتعمق يف دراسة هذا الشكل من أشكال اخلطاب) التعليم املتوسط
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الكتاب جتسد عناصر من التراث ألساتذة حول ما إدا كانت مادة معرفة وجهات نظر ا-
.الثقايف األمازيغي

النسبة املئويةالتكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق 
30100اموع

-10اجلدول رقم 
% 100نالحظ أن نسبة ) 04(تضمن للعنصر رقم امل) 10(من خالل نتائج اجلدول رقم 

أجابوا باملوافقة على أن مادة الكتاب جتسد عناصر من ) أستاذ30ما يعادل (من األساتذة أي 
.التراث الثقايف األمازيغي

إال أم يؤكدون بأن هناك إمهال لبعض العناصر األساسية من التراث األمازيغي، و يؤكدون 
ورة جتسيدها يف كتاب مادة اللغة األمازيغية و ذلك قصد حتقيق تلك األهداف على أمهية و ضر

)حتصيل الثقافة. (املتصلة بالتراث
و تتمثل هذه اجلوانب و العناصر األساسية اليت ميكن من خالهلا تناول التراث حسب هؤالء 

:املدرسني يف
، فريون يف مثل هذه ...يوغرطةالال فاطمة نسومر، الكاهنة، مسينيسا، : الشخصيات التارخيية-

العناصر أمهية و ضرورة، و ذلك ملا تلعبه من دور يف دفع التلميذ إىل التعرف على الشخصية 
.األمازيغية و اإلعتزاز ا، و هذا ال حمالة يقود إىل متثيل الشخصية و اإلقتداء ا

ها بتلك األبطال             إن احلديث عن ذلك جزء من احلديث عن املعارك اليت إرتبطت إمس
.و الشخصيات التارخيية

فإقتراح الكتاب زيارات املدن و التعريف بأجزاء الوطن من خالل : املدن األمازيغية و األجزاء-
الرحالت اليت يقوم ا التالميذ أو يقرؤون عنها لتذكرهم مباضي األجداد و عطاءام العظيمة، إا 

حفاد، و تاريخ مادي، يقف التلميذ أمامها حاين الرأس إجالل ألولئك ستكون ال حمالة عربة لأل
.الذين بنو و أبدعوا، و يدرك قيمة األثر من خالل احملافظة عليه و زيارته

و يؤكد أساتذة األمازيغية على أن إمكانية توظيف هذه اجلوانب متوفرة يف الكتاب و ذلك 
.لوصفيةيف املشروع الثالث املرتبط بالنصوص ا
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يف موضع أخر صرح كل املدرسون بأنه جاءت نصوص القراءة توضح هذا التراث يف تلك 
مولود معمري، : أمثال) القبائليني(املقتطفات من األدب األمازيغي ألشهر املؤلفني األمازيغيني 

.طاوس عمروشو أعمر مزداد،وأخرى للمؤلف مولود فرعون
، سي موح أوحمند: الشعرية ألبرز الشعراء األمازيغيني منهمكذلك يظهر يف تلك املقطوعات 

إىل جانب ذلك تلك النصوص الشعرية ألشهر الشعراء و املغنني . بن حممد، موحند أوحييا
و أيضا تلك املقطوعات الشعرية اليت تغىن . معطوب الوناس، إدير، شريف خدام: القبائليني أمثال

La Poésie »إسمسامل شاكري أطلق عليه مجاعيا و هو ذلك النوع من الشعر الذ

Villageoise » األفراح، األقراح(و هو نوع من الشعر يغىن مجاعة يف خمتلف املناسبات .(
و هنا يف الكتاب املدرسي عينة البحث وظفت بعض املقطوعات اليت تؤدى يف املناسبات ) 05(

).صيف احلارال" (فترة العينصيا"و " إستقبال فصل الربيع: "املومسية كـ
املتداولة يف اتمع األقوال املأثورة واألمثال واحلكم والقصص واحلكاياتو كذالك يظهر يف 

و يف القيم األمازيغية اإلجيابية اليت حتملها و تلح عليها تلك . األمازيغي و الواردة يف الكتاب
و يقدمون مثال من ومةكالصرب و املقاالنصوص النثرية و الشعرية و األقوال املأثورة و احلكم 

: يعين(Targit d Laz)الكتاب يصور ذلك و الذي يتمثل يف النص الشعري الذي حيمل عنوان 
من الكتاب املدرسي " 83"أنظر الصفحة ( شريف خدامللشاعر و املغين الكبري احللم و اجلوع

.)عينة البحث
أن مادة الكتاب جتسد عناصر من إنطالقا مما سبق نالحظ أن كل املدرسني موافقون على 

يرى . و مع ذلك يؤكدون إمهال عناصر أساسية يف تناول هذا التراث. التراث الثقايف األمازيغي
مدرسي األمازيغية يف كتاب اللغة األمازيغية فرصة للغوص يف العصور و احلقب التارخيية و توظيف 

شخصيات و أبطال تارخيية و اإلشارة تلك اإلنتاجات األدبية خاصة الشعرية منها اليت تناولت 
ففي جمال الكفاح النسوي مثال يشار إىل أهم إمرأة أدت مهام . عربها إىل أيام األمازيغ و معاركهم

كبرية يف الدفاع عن حياض الوطن و الكفاح من أجل عزته و كرامته كالقائدة و ااهدة العضيمة 
لك بتلك القطعة الشعرية اليت قاهلا الشاعر فمثال من املمكن جدا متثيل ذالال فاطمة نسومر

.فاطمة نسومرو اليت حتمل عنوان مزيانرشيدالقبائلي 
كنموذج للمرأة القدمية اليت مارست احلكم و غريهم من امللوك الكاهنةأو مثال اإلستدالل بـ

جيابية اليت متثلها األمازيغ القدماء البارزين بأدوار عظيمة الشأن ألن احلديث عن القيم األمازيغية اإل
تلك الشخصية التارخيية إىل جانب اال املعريف الذي حيققه احلديث عن املوقع اجلغرايف أو التاريخ 
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القومي و النضال يف صد غزوات األعداء حيقق يف اال القيمي ما يدفع التلميذ إىل إدراك وحدة 
و كذلك يساهم يف . حتقيق هذا اهلدفالوطن األمازيغي جغرافيا و تارخييا فيسعى يف سلوكه إىل 

.تعميق الشعور بذاتية األمة األمازيغية من خالل معرفة أجمادها و إسهاماا النضالية
لعل كتب اللغة العربية خري ما ": يف مسألة التراث يف الكتب املدرسيةالنورينووةيقول 

ميكن تناول التراث يف : "آخرو يضيف يف موضع ". ولت التراثاجتسد تلك األهداف اليت تن
:كتب اللغة العربية من اجلوانب التالية

الشخصيات التارخيية-1
أيام العرب و معاركهم-2
القيم العربية اإلجيابية-3
إسهام العرب يف احلضارة اإلنسانية-4
املدن العربية و اآلثار-5
)06(النوادر يف التراث الشعيب -6

نه من املمكن تثقيف التلميذ بالثقافة اخلاصة بالتراث من خالل الكتب و هذا ما يعين أ
. املدرسية يف مادة اللغة عرب اجلوانب السابقة و بالتايل حتقيق األهداف اليت تتناول التراث
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.معرفة إذا ما كانت مادة الكتاب مناسبة ملراعاة الفروق الفردية بني التالميذ-

النسبة املئويةعدد التكراراتاإلجابات
2686.66موافق

0413.33غري موافق 

30100اموع

-11اجلدول رقم -
أي %80نالحظ أن نسبة ) 05(املتضمن للعنصر رقم ) 11(من خالل تنائج اجلدول رقم 

و يؤكدون . أجابوا بأن مادة الكتاب مناسبة ملراعاة الفروق الفردية) 30مدرس من 26ما يعادل (
من هذا البند حيث يقدمون أمثلة ألساليب يقترحها الكتاب ملواجهة الشطر الثاينعلى ذلك يف 

:مشكلة الفروق الفردية بني التالميذ و هي كما يلي
.وجود مقدمة تعطي التلميذ فكرة عن تنظيم الكتاب و إستخدامه-
.وجود فهرس يتضمن حمتويات الكتاب-
.حيدد الكتاب اهلدف اإلجرائي من دراسة املادة يف بداية كل مشروع-
.يتضمن الكتاب خمطط لكل مشروع قبل عرض حمتواها-
حيتوي الكتاب جمموعة من الصور تعرب عن النص و تعني التالميذ على فهم أشياء قد ال -

م احملدودة املباشرةيستطيعون إدراكها عن طريق خرب.
و هذا .يعرض الكتاب أسئلة حول كل صورة تصاحب النص و يوجه التلميذ لإلجابة عليها-

.سينمي مالحظاته
.شرح للكلمات الصعبة الواردة يف نصوص الكتاب-
.إستخدام األلوان يف الصور و الكتابة و صفحات الكتاب-
.د فيهوجود خالصة يف اية كل مشروع ألهم ما ور-
.تنوع النصوص من حيث نوعها و تناوهلا-
.تنوع األسئلة و التدريبات الواردة يف الكتاب-
.تنويع حجم الكتابة بني العناوين الرئيسية و الفرعية مع إستخدام األلوان أو التأطري-
.ذكر املصادر اليت أخذت منها مادة الكتاب-
.يوجد صفحات يف شكل روائز-
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).شبكة للتقييم الذايت(ية كل مشروع جمموعة من أسئلة التقييم الذايت يوجد يف ا-
.ينتهي الكتاب مبعجم مصطلحات مرتبة أجبديا و مصحوبة مبصدر كل منها-

مل ) 30أساتذة من 4أي ما يعادل (من املدرسني 13.3313.33أما النسبة الباقية و اليت متثل 
:من هذا البند كما يليالشطر الثاينم يف و يربرون رأيه. يوافقوا على هذا األمر

.عدم التنويع يف وسائل اإليضاح-
و اجلديدة و اليت ال يتوفر هلا ) ألفاظ غري متداولة(تعريض التالميذ لكثري من الكلمات الصعبة -

.شرح يف الكتاب
جيذم أغلب املقطوعات الشعرية ال ترافقها صور تضع أمام عقول التالميذ و حتت أعينهم ما-

.على األقل إىل قراءا
.عدم وجود تكرار كايف للمفردات الصعبة-
ال تظهر كل املفردات اجلديدة على التالميذ الواردة يف معجم املصطلحات الذي حيتويه -

.الكتاب
ر، واد، (عدم حترر مادة الكتاب من النمطية الثقافية التقليدية الشائعة عن اإلنسان األمازيغي -

فهي ال تتناول احلقائق احلديثة يف هذه البيئة .....) كانون، دار من طني، غابة، نسج،خزافةجبل،
.اليت يعيش فيها اإلنسان األمازيغي و عوامل التغري فيها

ال نلمح يف الكتاب ما يدل على أن املؤلفني قد ساروا على أسس واضحة ديهم يف إختيار -
ا ينبغي أو أصعب، و قد يأيت نص يف آخر الكتاب أسهل من فتأيت لغة الكتاب أسهل مم. املفردات

.نص سبقه يف أوائل الكتاب أو وسطه
يؤكدون على أن مادة %)86.66( إنطالقا من هذه النتائج، نالحظ معظم املدرسني

الكتاب مناسبة ملراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، و احلقيقة أن كل العناصر اليت يربرون ا 
رأيهم تبدو واضحة تستهدف يف املقام األول أن جيد املدرس و كل تلميذ اال املناسب و الفرص 

و هذا ما يؤكد حرص املؤلفني على أن يفيد من أداة الكتاب أكرب عدد من . الوفرية للتعليم املثمر
أجابوا بالنفي ألن إال أنه ال ينبغي أن نغفل أمهية النقاط اليت أشار إليها املدرسون الذين التالميذ

فمسألة اضطراب لغة الكتاب من الصعوبة . غياب تلك األمور ينتقص من قيمة الكتاب و جودته
على عينة من إختبار التتمةإىل السهولة و عكس ذلك تؤكدنا من ظهور يف الكتاب عندما طبقنا 

حيح اإلجابات أن ، حيث الحظنا عند تص)إرجع إىل إختبار التتمة يف دراستنا الراهنة(التالميذ 
جاء سهال على النص الثاين إذ إختبار التتمةالنص الرابع من عينة النصوص اليت مت اختيارها لتطبيق 

، بالنسبة للنص )20و 18(حتصلوا على عالمات جيدة تتراوح ما بني عينة البحثكل التالميذ



154

رمبا ترجع إجابتهم هذه إىل الذينو) 11و8(الرابع، بينما النص الثاين فتتراوح عالمام مابني 
تلقيهم صعوبات يف إجياد مرادفات هلذه الكلمات الصعبة و اجلديدة على التالميذ و هذا نظرا 

علما أن احملتوى املثقل باملفردات الصعبة . الختالف األداء و املتغريات اللغوية للغة األمازيغية
لى مدلوهلا و هذا يتطلب وقت أكثر يتطلب الوقوف كل مرة أمام كلمة غامضة إلطالع التلميذ ع

على حساب املدة الزمنية املخصصة لكل درس كما من شأنه أن يزعج أو يقلق املدرس الذي 
و من املفروض يوزع الكتاب بعد . سيحاسب يف النهاية إذا مل ينهي الربنامج يف الوقت احملدد

حديد األلفاظ الصعبة بالنسبة تأليفة على عدد من التالميذ من املستوى الذي ألف الكتاب له، لت
هلم و نوع األساليب املالئمة لسهم، و التعرف على مدى فهمهم ملادة الكتاب، و إتفاقها مع 

. درجة نضجهم يف هذا املستوى
و نعين ذا على املؤلفني أن يتجنبوا إستعمال الكلمات الصعبة و يوظفوا الكلمات املناسبة يف 

.ءةتأليفهم تسهيال للفهم و القرا
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:معرفة إذا ما كانت مادة الكتاب تتصل ببيئة التلميذ احمللية-

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100املوضوع

-12اجلدول رقم -

ـ   )06(املتضمن للعنصر رقم    ) 12(من خالل نتائج اجلدول رقم       % 100سبة  نالحظ أن ن
أجابوا باإلجياب يف أمر إرتباط مادة الكتاب ببيئة التلميـذ          ) أستاذ 30أي ما يعادل    (من األساتذة   

و احلقيقة أن املؤلفني إهتموا ببيئة التلميذ عن طريق توظيـف جمموعـة مـن احلكايـات               . احمللية
الثعلب، القنفـذ،   فنجد قصص أبطاهلا حيوانات مثل األسد،       . القصص املتداولة يف حميط التلميذ    و

احلصان، السلحفاة، كما جند قصص شخصياا تتمثل يف الكائنات الغريبة كالغول و اجلنية، 
.و بعضها االخر أشخاص من طبقة الفقراء و طبقة األغنياء

ن احليوانات و الكائنـات الغريبـة       أن هذه الشخصيات املذكورة م     عبد الرمحان لوناس  و يؤكد   
فقرية تظهر كثريا يف احلكايـات و القـصص املتداولـة يف بيئـة التلميـذ                األفراد من الطبقة ال   و

)07.(القبائلي
االمازيغي تـصف    األدب الشفوي و كذلك توظيف جمموعة من املقطوعات الشعرية مقتطفة من          

بيئة التلميذ و تعكس جوانب حقيقية عن واقع أفراد ميثلون سلف هذا اخللف و تعرب عـن واقـع                   
و حتليلها يسمح بالوصول إىل خصائص هذا اتمع و نظامه          . يزال موجود  جزائري وجد أو قد ال    

"  83"و بناءه و قيمه عرب املاضي و احلاضر و املستقبل فمثال املقطوعة الشعرية الواردة يف الصفحة                 
تصف حالة الفقر املدقع الذي عرفه اتمع اجلزائري خـالل  " Targit d laz"واليت حتمل عنوان 

)اإلحتالل الفرنسي.(ستعماريةالفترة اإل
و نلتمس أيضا ذلك من خالل توظيف مقطوعات شعرية تؤدى مجاعة عند االحتفال باملناسبات        

).من الكتاب" 8"و " 88"أنضر الصفحات (املومسية 
حيث ورد . أما القطع النثرية الواردة يف الكتاب فهي كذلك حتمل حمتوى مستوحى من بيئة التلميذ   

سكن التقليدي لإلنسان القبائلي،الن وصف بيئة التلميذ الطبيعية و اجلغرافية و املنصني يتناو
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و اليت متثـل إىل     ) النسج و اخلزافة  (املعروفة يف اتمع القبائلي    الصناعات التقليدية و نصني حول    
.يومنا نشاطات متارس كمهنة معترفة ا و يتقاضى اجر عليها

عند االحتفال ببعض املناسـبات      العادات و التقاليد  موعة من   كما ورد نصني آخرين يتناوالن جم     
يف فصل الصيف و حني االنتهاء من األعمـال الفالحيـة   (العينصياو فترة  الربيع املومسية كفصل 

).كاحلصاد و الدرس
مولود معمري، مولود  (بعض هذه النصوص مقتطفة من مؤلفات مشهورة لكتاب أمازيغيني أمثال           

).Henri  Genevois(و البعض األخر مأخوذ من أعمال و مؤلفات )ادفرعون، أعمر مزد
إننا نعلم أن   . الطبخللمجتمع القبائلي يتمثل يف      الفنون الشعبية ىل جانب ذلك ورد نصني حول       إ

الفتاة ستصبح سيدة للمرتل يف مستقبل مرتقب، فعلى املدرسة أن تأخذ على عاتقها أمـر تزويـد       
كإتقـان الطـبخ،    (رسة، مبا حتتاج إليه يف هذا املرتل الذي تتوىل قيادته           التلميذات، و هن يف املد    

، و عليها أن تعدها لكي تقدم إىل أهل بيتها طعاما شهيا يراعي القواعد الصحية...)الطرز
إننا إذا زودنا الفتيات بالثقافة     : "أمحد خمتار عضاضة  و يف هذا الصدد يقول      . التوفري االقتصادي و  

نزودهن مبا حيتجن إليه يف مملكتهن املرتلية، فإننا نقصر تقصريا فادحـا، و خنـالف               العامة، و مل    
) 08(." هدف التربية احلقيقي

الكسكس"يتناول هذين النصني أشهر األطباق اليت حتضر يف حميط التلميذ فتم عرض وصفة طبخ               
.األفراح و االقراحو الذي ميثل وجبة عامة الناس يف " باملرقة

اليت حتضر بوجه اخلصوص يف األيام األوىل من فصل الربيع، "الفطائر"ذلك وصفة طبخ   إضافة إىل   
.و اليت يعتقد من حتضريها يف بداية فصل الربيع، إبعاد دوران النمل داخل املنازل يف فصل الصيف

مضاف إليها البصل حيث يعتقد من حتضريها يف هذه الفترة ضـمان             "أوت"كما حتضر يف شهر     
.على الرغم من أن هذه املعلومة غري واردة يف الكتاب عينة البحث. يدة ألفراد العائلةالصحة اجل

إنطالقا من النتائج السابقة، نستنتج أن مؤلفني الكتاب حرصوا على ربط مادة الكتاب ببيئـة               
و مجع   التلميذ احمللية، فكل مواضيع الكتاب متصلة ذه البيئة و تشجع التلميذ على اإلتصال بالبيئة             

معلومات عنها، و التعرف على مشكالا، إا تصور عناصر ذات طابع حملي، مستوحاة من بيئـة         
التلميذ الطبيعية و اجلغرافية و الثقافية و االجتماعية، و بذلك فهي تقدم معلومات عـن حميطـه،                 

. ملستقبل و مواجهته  و بالتايل تثقف عقله و توسع خرباا و تعرفه مباضيه و حاضره و تعده لفهم ا               
يف نفس الوقت تزود التلميذ غري الناطق باللغة االمازيغية بألوان جديدة من املعرفة و الثقافة يضيفها             

إال انه رغم سعي مؤلفي الكتاب بدرجات متفاوتـة إىل أن           . إىل ما لديه من رصيد معريف و ثقايف       
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يظهر لنا من   . ام و يدور حول بيئتهم    تكون حمتويات الكتاب مما يثري اهتمام التالميذ و يتصل حبي         
خالل جمموعة احلكايات الواردة يف الكتاب أنه مل تقدم عناية تامة وإهتمام لتلك احلكايات الـيت                

فإذا كان ينبغي أن تتجاوز طبيعة هذه       ). "05"  ر امللحق رقم    أنظ( كثر تداوهلا يف حميط التلميذ    ي
األنواع األدبية املختلفة إىل ثقافة متفتحة أكثر علـى          الثقافة التراث الشخصي للمتعلم خالل قراءة     

هذا جنده متوافر يف الكتاب و نال حصته، حيث جند          ري بأكمله و على العامل أيضا، ف      القطر اجلزائ 
اليت ال ننكر بأا تنقل رسائل       33،32،29:أنظر الصفحات ( الفرنسيقصص مأخوذة من األدب     

فيها مجيع اتمعات بإختالف درجات تقدمها، أو ختلفهـا          و أفكار عن قيم إنسانية عاملية تشترك      
التحلـي  و كاجلد و العمل، حـسن املعاملـة      ( و بإختالف فئاا اإلجتماعية و مستواها الثقايف        

).إخل...حترام الغريبالظرافة وإ
مازيغيـة  فكتاب اللغة األ)09(إال انه ينبغي أالّ ننكر بانّ الكتب أدوات حلفظ أساسيات الثقافة            

لذلك نرى يف توظيف تلك     .هيأ فرصة حلفظ و صيانة هذا التراث الثقايف الضخم و بعثه و جتديده            
يشتهر جمتمعنا بتراثه الشفوي و حكاياته العريقـة        . احلكايات املتداولة يف حميط التلميذ أمهية بالغة        

Camille Lacosteاليت حتمل بني طياا معاين سامية و مقاصد نبيلة ويف هـذا الـصدد يقـول    

Dujardin :"    تمعات االمازيغية تعبري أديب شفوي غين جـدا و رفيـع، و جـديرأنتجت ا
و من بـني هـذا      ) 10("بالظهور يف املرتبة األوىل من مرياث الثقافات الشفوية يف العامل كله          

ا األسرة يف التراث الشفوي جند احلكايات اليت متثل إحدى دعائم االتصال الشفوي اليت تعتمد عليه      
ضبط سلوك األبناء ووسيلة لنقل معاين مرتبطة بالقيم و العادات اليت حيددها اتمع بل إا تنقـل                 
جمموعة من رسائل إتصالية ذات حمتوى ثقايف يرتبط باجلانب الروحي، و من خالل عرض جمموعة               

رى يرتبط باجلانـب    و من جهة أخ   . من معتقدات اإلطار العام لتنظيم و ترتيب احلياة االجتماعية        
فكـل  . الثقايف املادي يتعلق باملأكوالت و األطباق و الثمار، و األلبسة و احللي و األشياء الثمينة              

هذه اجلوانب تنقل معاين رمزية عن الواقع االجتماعي الذي تتردد فيه تلك احلكايـات و الـذي                 
ظـار العديـد مـن األمـم     يشكل حميط التلميذ، و حنن نعلم أن اجلزائر منذ القدم كانت حمط أن   

و الشعوب املتوافدة عليها، فتعاقب احلضارات و تعدد أشكال اإلستعمار ألرض اجلزائر أدى ذلك              
إىل التفاعل مع أمم عديدة طيلة أحقاب تارخيية متتالية ساهم يف تكوين موروثنا الثقايف بالعودة إىل                

عبر يف لغة ضمنية أو صرحية عميقـة املغـزى         هذه األخرية ت  . رصيدنا الوافر من احلكايات الشعبية    
و عن هذه احملطات التارخيية املختلفة،بعبارة       )11(و الداللة على املستويات االجتماعية و السياسية      

الفينيقيون ،الوندال،البزنطيني،مث الفتوحات العربية اإلسالمية ،األتراك،       –أخرى كل هذه احملطات   
يف هذه احلكايات الشعبية و املرويات الشفوية املتداولة يف حمـيط            حاضرو الغزو الفرنسي بعدها   
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التلميذ،لذا فمن حقها أن تدرج يف الكتاب، و من حق التلميذ أن يسمعها و يقرأها و يعيها ألـا    
و قادرة على إمتام دور األسرة يف تربية هذا الـنشء     . مستوحاة من واقعه و تعرب عن بيئته من جهة        

.خرىمن جهة أوتكوينه 
احلكايـات املتداولـة يف حمـيط       (بناءا على ذلك نرى يف توظيف هذا النوع من احلكايات           

و بإمكاا أن تساهم يف حتقيق أهداف ذات طبيعـة  . بعث القوة و احليوية للغة األمازيغية    ) التلميذ
م الثقافـة   تنـس ( ثقافيةو أهداف ذات طبيعة     ) تعليم القراءة، الكتابة، الكالم و االستماع     ( لغوية

) األمازيغية
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:معرفة إذا ما كان الكتاب حيرص على ربط مادته مبيول التالميذ و مشكالم-

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
93‚2833موافق

6‚0266غري موافق
30100اموع

-13اجلدول رقم -
% 93.33نالحظ أن نسبة    ) 07(املتضمن للعنصر رقم    ) 13(من خالل نتائج اجلدول رقم    

أجابوا باملوافقة على أن الكتاب حيرص على ربط        ) 30أستاذ من    28أي ما يعادل    (من األساتذة   
نه كل مشروع   من البند على أ    الشطر الثاين مادته مبيول التالميذ و حاجام و يوضحون ذلك يف          

من املشاريع البيداغوجية الواردة يف الكتاب تعاجل نواحي خمتلفة و مهمة بالنسبة للتالميذ و تتـصل      
و التالميذ مييلـون إىل مسـاع   . يتناول جمموعة من القصص: فاملشروع األول. مبيوهلم و حاجام 

دون فيها ميـدانا رحبـا   القصص و الشغف ا حيقق اللّذة و املتعة يف نفوسهم، إضافة إىل ذلك جي 
.للتحصيل و التهذيب، و التثقيف و التذوق األديب

يتناول موضوع حترير الرسالة، هذا النوع من املوضوعات له أمهية بالغة بالنـسبة              :املشروع الثاين 
توظيـف  ذ منـسوجة باإلتـصاالت   للتلميذ، و هذا ألن احلياة اإلجتماعية اليت يتواجد فيها التلمي    

.وبة يف إتصاالته بغريه عن قرب أو عن بعدالرسائل املكت
و التلميذ يف أمس احلاجـة إىل       . تتناول مواضيع خمتلفة   مقطوعات شعرية كما أن الكتاب تتخلله     

الشعر الذي يرضي حاجاته فينشده يف حياته اخلاصة، و يلقيه فردا أو مجاعة يف احلفالت داخـل                 
و كون تالميـذ    . إخل...املومسية، الوطنية، الدينية  املدرسة و خارجها عند إحياء املناسبات املختلفة        

هذه املرحلة يغلب على طبيعتهم اخلجل و التردد و يتهيبون النطق منفردين، فهذه القطع الـشعرية          
متنح فرصة كاملة تعينهم على جتاوز هذه العقبة و ذلك من خالل مطالبتهم حبفظها أو حفظ شيء                 

. رادى أو مجاعةمنها بعد الدراسة و الفهم و إلقاءها ف
و اليت تركز علـى      املشروع الثالث إىل جانب ذلك يؤكدون على أمهية املوضوعات اليت إحتواها          

.و التالميذ مييلون إلكتشاف البيئة احمليطة م. تناول عناصر من بيئة التلميذ
دف علما أن وضوح اهل. مث يضيفون إىل كل ذلك وضوح اهلدف من مادة الكتاب بالنسبة للتالميذ          

.حيدد معامل هذه املادة و يزيدها حيوية، و يساعد التالميذ على ربطها خبربام و إهتمامام
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، أجابـت   )30أساتذة من    5أي ما يعادل    (من األساتذة   % 6.66متثلأما النسبة املتبقية و اليت      
:بالنفي على هذا األمر و تربر رأيها كما يلي

الشجاعة و البطولة القائمة على احلقيقة و اخليال و اليت          غياب قصص املخاطرات و املغامرات و      -
.و مثاهلم يف ذلك قصص الرحالة و املكتشفني. حتمل دوافع شريفة و غايات حمترمة

اليت تتناول مواضيع ـم  ) الشعرية(عدم اإللتفات عند إختيار النصوص إىل بعض القطع األدبية        -
ون على إقتراحهم هلذا النوع من املواضيع إنطالقا مـن          و يؤكد . الغربة: تالميذ هذه املرحلة مثل   

احلقيقة الواقعة و املرة اليت صرح ا تالميذهم حني مطالبتهم بالتصريح عن آماهلم املستقبلية بعـد                
اإلنـاث ، و نسبة كبرية لدى      )التالميذ(الذكورفاإلجابة كانت نفسها لدى مجيع      .إمتام دراستهم 

. أو إىل كندا بعد إمتام الدراسةيصرحون باهلجرة إىل فرنسا
للشاعر و املغين القبـائلي  muh a muhAو يقترحون هنا املقطوعة الشعرية اليت حتمل عنوان 

.سليمان عزامالكبري 
، مثاهلم يف ذلك موافق     )الشخصية و املدرسية  (إغفال مواضيع من احلياة اليومية اخلاصة بالتلميذ         -

كوصف املكتبة املدرسية أو حجرة الدراسة أو قاعة املطعـم، حفلـة            :من احلياة املدرسية للتلميذ     
.مدرسية مبناسبة معينة

سعوا إىل   -عينة البحث -أن مؤلفي الكتاب املدرسي      إنطالقا من هذه النتائج السابقة، يبدو     
خاصة و أم انتبهوا إىل كل من اجلانب احلـسي         . ربط مادة الكتاب مبيول التالميذ و مشكالم      

. من األدب األمـازيغي   ) شعر و نثر  (و الوجداين للتلميذ من خالل إختيار جمموعة من املقتطفات          
إننا إذا تعهدنا تلميذا بالتعليم فإننا حناول إثـارة         ": عبد العليم إبراهيم  و يف هذا الصدد يقول        

ق عواطفه و إحساسه و انفعاله، كما يف عرض القصص، والنصوص األدبية،و بعـض احلقـائ              
فهذه النصوص األدبية و احلكايات الواردة يف الكتاب تساعد التلميذ على توجيـه             ) 12(". الدينة

و بالتايل ستساهم يف الوقـت      . نفسه يف دراسة مادة الكتاب، و الكشف عن إهتماماته من خالهلا          
.نفسه يف تنمية ميوله

ه فلها مربراا اخلاصـة الـيت ال        أما النسبة الضئيلة من املدرسني غري املوافقة على وجهة النظر هذ          
ينبغي إمهاهلا خاصة و أن هناك من الباحثني من يؤكد تلك األمور ففي إطار عنصر اهلجرة يقـول                  

إنّ تالميذ هذه املرحلة يستبد م الشغف و الشوق إىل رؤيـة األقطـار              : " مجاعة من الباحثني  
م توسيع بيئتهم و الـسيطرة      األخرى فيفكرون يف اهلجرة، ألن دورهم كمراهقني يتطلب منه        

)13(."تعلم عن طفولتهم و عجزهم شيئاعليها و التحرر من سلطة الكبار، و احلياة يف بيئة ال 
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فعلى مؤلفي الكتب املدرسية اإلنتباه إىل هذا النوع من الظواهر اخلطرية اليت إقتحمـت اتمـع                
).البيئة املدرسية( الصغري
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:الكتاب قابلة لإلستخدام يف احلياةت مادةفة إذا ما كانمعر-

-14دول رقم اجل-
% 100نالحظ أن نـسبة     ) 08(املتضمن للعنصر رقم    ) 14(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا باملوافقة على أن مادة الكتاب قابلة لإلسـتخدام يف          ) أستاذ 30أي ما يعادل    ( من األساتذة 
تقل أثر ما يتعلمـه     بعبارة أخرى ما يسوقه الكتاب يقوم اجلسور بينه و بني احلياة حبيث ين            . احلياة

.التلميذ منه إىل مواقف احلياة
الـشعرية  ( من هذا البند حيث يرون يف تلك النصوص األدبية         الشطر الثاين و يوضحون ذلك يف     

و القصص و احلكايات وظيفة و أثر ليس يف نقل األفكار إىل ذهن التلميذ فحسب بـل            ) و النثرية 
حـسن (ها و إكسام معلومات وظيفية كاخللق القومي        يف تكوين اإلجتاهات و القيم فيهم و تنميت       

الصحبة و األخوة و االحتاد و حسن النية و االبتعاد عن الطمع و حسن املعاملة و حب العمل                  
و حتمـل   و اجلد و عدم احتقار الضعفاء ،اليتـيم و الفقـري، و إحتـرام العمـل اليـدوي                 

يستدلون بأمثلة من الكتـاب و ذلـك يف       و). التفكري املرتب و إتقان بعض املهارات     واملسؤولية
bu txidas iteddu d win"و الذي حيمل عنـوان  "26"النص القصصي الوارد يف الصفحة 

ibedden "  حسن احليلة  فمغزى هذه القصة يتمثل يف       "ذو املكائد يصاحب دائما الذكي    "يعين
ري و اإلبتكار، الـذان  و يف مثل هذا النوع من القصص تتاح الفرصة للتفك          صاحبهاو كيف ينجو  

.يساعدان  التالميذ يف حيام املستقبلية حينما تواجههم بعض املعضالت و املواقف الصعبة
ألشـهر  ) 105، 104و   99،   98: أنظر الـصفحات  (وصفات الطبخ اللذين يتناوالن    النصني

ضاء حلاجـة مـن     أكالت يف بيئة التلميذ تفيد التلميذات املتعلمات يف حيان املرتلية، و فيها قـ             
و فيها تدريب للمتعلمات على إلتزام النظام و الدقة و اإلعتماد على النفس         . حاجات التدبري املرتيل  

و التعود على األمور املرتلية و االقتصاد املرتيل من خالل الكميات و املقادير اليت حتـددها تلـك                  
.وصفات الطبخ

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع
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تربة الصلصال : تعينtalaγtالنسج،: يعينazetta( الصناعات اليدويةيتناوالن اللذانالنصان
اليت تعترب من النشاطات املعروفة و األكثر ممارسة يف بيئـة           ) اليت تستعمل يف صناعة األواين الطينية     

التلميذ، و اليت تشكل مصدر العيش لفئة هامة من سكان األرياف تساهم يف إعداد هؤالء املتعلمني      
احلياة و اإلنتفاع باملقروء حول هـذه املواضـيع يف احليـاة             إعدادا يتفق مع وضعهم الطبيعي يف     

.املستقبلية العملية
اللذان يتناوالن إحتفال اتمع الريفي ببعض املناسبات املومسية و ممارسة بعض العـادات              النصني

التقاليد يف وسط هذه البيئة الطبيعية اليت حييا فيها التلميذ من فصل الربيع والذي ميثـل الفـصل                  و
حيتفل به تعبريا عـن االسـتعداد   ) فصل النشاط و اجلمال و التكاثر( املفضل لدى سكان الريف   

.للعمل و النشاط
اليت تتوسط فصل الصيف، و فترة الراحة ألهل الريف بعد اية احلصاد و كـل                العينصياو فترة   

اط و التفرغ إىل أمور     األعمال و األشغال الفالحية، حيتفل به تعبريا عن اية العمل و اجلد و النش             
ففي هذه املادة الثقافية كسبا جديدا للتالميذ       . أخرى كتلك النشاطات املتعلقة بالتسلية كاحلفالت     

حيث يويل أمهية للطبيعة اليت حييا فيها، كما أا جمال لتنمية خربام فيما يتصل بالطبيعة إذ جند يف                  
كتاب إشارة للطريقة التقليديـة الـيت       من ال "94"الوارد يف الصفحة    " "lemeεneslaموضوع  

. تستعمل يف محاية الفواكه من األمراض و احلشرات الضارة و اليت تضمن منتوج ذو نوعية رفيعة               
و ملا كان األمر كذلك فـإن هـذه   . فكل هذه األمور تأكد العالقة القائمة بني اإلنسان و الطبيعة  

بالنفايات، و يقطع فيه الشجر، و حترق الطبيعة،         املواضيع هامة يف عامل اليوم الذي تدمر فيه البيئة        
.فتلقي الدعوة املعاصرة إىل احلفاظ على الطبيعة بالعادات و التقاليد القائمة يف اتمع

فإن احلياة اإلجتماعية اليت يندمج فيها التالميذ تقتـضي    مناذج من الرسائل  أما النصوص اليت تقدم     
.اء حاجتهم يف مجيع جماالت احلياةمنهم إتقان مهارة حترير الرسائل لقض

إنطالقا من النتائج السابقة، نستنتج أن الكتاب حيرص من خالل مادته على متكني التالميـذ               
و هذا معيار من    . من اإلنتفاع مبا يتعلمونه منها يف مواقف احلياة إىل أقصى حد ممكن من اإلنتفاع             

الكتـاب  : "يف هـذا الـصدد     "ابو الفتوح رضوان  "معايري جودة الكتاب املدرسي حيث يقول       
قة الصلة باحليـاة مفـسرة      املدرسي اجليد هو الذي حيرص على جعل نظرياته و معلوماته وثي          

بظواهرها
)14)(أي ذات قيمة نفعية اجتماعية.(هانظمها قابلة للتطبيق فيو 
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:ستخدام طرق تدريس متعددةعرض مادة الكتاب بشكل يساعد على إمعرفة إذا مت -

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
2583.33موافق

0516.67غري موافق
30100اموع

-15اجلدول رقم -
مـن  % 83,33نالحـظ أن    ) 09(املتضمن للعنصر   ) 15(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا بأن مادة الكتاب عرضت بشكل يساعد علـى  ) 30أستاذ من   25يعادل   ما(األساتذة أي   
.من األساتذة عن هذا األمر بالنفي% 16,67إستخدام طرق تدريس متعددة، بينما أجاب 

من خالل نتائج اجلدول أعاله نستخلص أن معظم األساتذة أجابوا باإلجياب يف هذا الشأن،              
رجع إىل حظور دورات تدريبية و اإلستماع إىل حمـاظرات يف جمـال             و لعل إرتفاع هذه النسبة ي     

.اجلديد يف طرق التدريس يف اللغات
أما عن النسبة الباقية من األساتذة الذين أجابوا بالنفي عن هذا األمر و اليت تبقى نـسبة ضـئيلة،                   

ل فاحلقيقة اإلنطباع الذي خرجنا به عند حضورنا لبعض الدروس بإحـدى املتوسـطات خـال              
الزيارات امليدانية هو أن هناك من األساتذة من يشعرون حىت اآلن أن عملية التدريس ال تزيد عن                 
كوا جمرد نقل يوجد يف الكتاب املدرسي إىل عقول التالميذ، و بالتايل فإم ال يرون من التدريس       

املـدرس لـو   أكثر من اإللقاء، بينما هناك مداخل عديدة و طرق و أساليب عديدة أيضا يستطيع       
أدرك طبيعة التدريس ما جيري فيها من تفاعالت، و كذلك ما يرمي إىل حتقيقه مـن األهـداف،            

.ألستطاع أن يتعامل مع حمتوى الكتاب بصورة أفضل
و الشيء الذي يؤسف له أكثر هو عدم إستطاعة أحد األساتذة اإلجابة على سؤال طرحناه عليـه              

كيف ملثل هذا األستاذ تطبيـق املقاربـة        : حيق لنا التساؤل  و هنا    .مفهوم املقاربة بالكفاءات  عن  
بالكفاءات اليت يعتمد عليها املنهاج املقترح للغة األمازيغية؟
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:معرفة مدى جودة فهرس الكتاب-

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-16اجلدول رقم -

% 100نالحظ أن نـسبة     ) 10(املتضمن للعنصر رقم    ) 16(من خالل نتائج اجلدول رقم      
و احلقيقة  . أجابوا باإلجياب على أمر جودة فهرس الكتاب      ) أستاذ 30ما يعادل   (من األساتذة أي    

ن جانب املؤلفني، حيث بذلوا عنايـة خاصـة يف جعـل    أن فهرس الكتاب كان موضع إهتمام م     
و قـد شـغل     . الفهرس شامل و واضح، يعطي فكرة عامة عن املوضوعات اليت يتضمنها الكتاب           

لـسنة  اليت يقترحها برنـامج ا البيداغوجيةاملشاريعمن الكتاب، يبدأ بعرض     ) 3و2(: الصفحات
Tira n: ثالثة مـشاريع تتمحـور حـول   تتمثل يف (. األمازيغيةالثانية متوسط يف مادة اللغة 

tmacahuts tugniwinكتابة القصة بالصورة، :يعينTira n tebrats حتريـر رسـالة،          :يعـين
Asewsen n kra n temnedtمث حتدد الصفحة اليت يبدأ منها كل مشروع )وصف منطقة: يعين ،

و املشروع الثالـث يف     " 49"، املشروع الثاين يف الصفحة      "05"املشروع األول يف الصفحة     (
فاملشروع (اليت ينظم فيها كل مشروع بيداغوجي        التعليميةاملقاطعمث حيدد عدد    " 63"الصفحة  

األول يتضمن ثالثة مقاطع، و املشروع الثاين يتضمن مقطع واحد، و املشروع الثالث يتضمن              
-عن نصوص أدبية     و هي عبارة  (و بعدها يعرض النصوص احملتواة يف كل مقطع          )أربعة مقاطع 

مث يشري يف   . مع ذكر الصفحات  ) و نصوص عادية متنوعة األشكال التعبريية      -قصص، شعر، نثر  
معجـم  : يعين"Ammawal"إىل  ) الفهرس(و اليت تشكل الصفحة األوىل منه       " "2اية الصفحة   

. املصطلحات الواردة يف الكتاب
الصفحة الثانية من الفهـرس فـتم عـرض    من الكتاب و اليت متثل   " 03"أما الصفحة رقم    

Iferdisen n tutlaytاللغـة و النحـو والـصرف   قواعـد :و تتمثل يف(أدوات اللغة : يعين
.   و الصفحات اليت تشغلها من الكتابشارة إىل حمتوياا مع اإل
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الـذي ورد حتـت   إىل جانب ذلك أشار املؤلفني يف فهرس الكتاب إىل ما يتعلق بنشاط الكتابة و       
Afares" عنوان stira" مـع ذكـر   التقيـيم الـذايت  و أخريا املراحل اليت يظهر فيها أسئلة

.الصفحات
فهـرس   -عينة البحـث  -إنطالقا من هذه النتيجة، يتضح لنا أن يف كتاب اللغة األمازيغية            

تعلم أكثر شوقا لدراسة و هذا ما يعين أنه بإمكانه أن جيعل امل. يعطي فكرة عامة عن حمتوى الكتاب     
أفكار الكتاب و مضامينه، خاصة و أنه ال يكتفي بذلك و إمنا حيمل خصائص شكلية تضمن ذلك                 

أعمدة ملونه بلون برتقايل    (عرضه يف جدول مناسب احلجم، ملون بلون برتقايل         : و هي تتمثل يف   
أللوان يف كتابـة حمتـواه      باإلضافة إىل إستخدام ا   ) فاتح، و أعمدة أخرى ملونة بلون برتقايل قامت       

مـن   3و   2: أنظر الصفحات . (و كذلك تغيري حجحم الكتابة    ) اللون األمحر، األسود، األبيض   (
)-عينة البحث–الكتاب املدرسي 
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:معرفة مدى جودة مقدمة الكتاب-

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100موعا

-17اجلدول رقم -

% 100نالحظ أن نـسبة     ) 11(املتضمن للعنصر رقم    ) 17(من خالل نتائج اجلدول رقم      
و احلقيقة  . أجابوا باإلجياب على أمر جودة مقدمة الكتاب      ) أستاذ 30ما يعادل   (من األساتذة أي    

أن مقدمة الكتاب كانت موضع إهتمام بالغ من جانب املؤلفني، حيث بذلوا عناية خاصة يف جعل                
املقدمة شاملة و واضحة و حافزة عن طريق عرض ماهية الكتاب، أي املراد منه، و عرض حمتـواه              
إمجاال، و توضيح أمهية مادته و اإلشارة إىل املعلومات و اخلربات اليت سبق هلم إكتـساا و بـني                

و خاصـة   . املعلومات اجلديدة اليت حيملها الكتاب و عرض األغراض املستهدفة من املادة اجلديدة           
أم حرصوا متاما على توجيه تلك املقدمة للتالميذ و األساتذة لإلستفادة منها خاصة يف حالة عدم                

.وصول الدليل املرافق للكتاب يف بداية العام الدراسي
تائج نستخلص أن مقدمة الكتاب توفّر للتالميذ قدر من الفهم أدق ال            إنطالقا من هذه الن   

الكتاب و للغاية منه و هذا ما يعين أن سيكون تناوهلم له أكثر جناحا حيث ميكنهم أن ينطلقوا إىل                   
التفصيالت املبنية يف املشروعات البيداغوجية و املقاطع اليت تتكون منها الحقـا، و عـن طريـق         

و يف هذا الـصدد يقـول       . يف ضوء العام، ميكنهم إستيعاب املادة بشكل أيسر        دراستهم للخاص 
هـداف  ألتعد العناية مبقدمة الكتاب هامة ألا تعطي املتعلمني فكرة عـن ا           «":عدنان زيتون "

تعلم إىل مواصلة قـراءة     املرغوبة من الكتاب العلمية، بأسلوب علمي مشوق و جذاب يشد امل          
)15(».الكتاب
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):النحو، الصرف، اإلمالءاليت تتعلق ب(ة مدى سالمة مادة الكتاب من األخطاء معرف-

النسبة املؤويةالتكراراتاإلجابات
0000موافق

30100غري موافق
30100اموع

-18اجلدول رقم -

% 100نالحظ أن نـسبة     ) 12(املتضمن للعنصر رقم    ) 18(اجلدول رقم    من خالل نتائج  
أجابوا أن مادة الكتاب غري سليمة من األخطاء أي أن مادة     ) أستاذ 30أي ما يعادل    (من األساتذة   

:تتمثل هذه األخطاء فيما يلي. الكتاب حتتوي جمموعة من األخطاء



169

التصــــويباخلــــطأ       الصفحة

09
ــرين األول- إقترحــت كلمــة : يف التم

"Ilef"   لتوضـع حتـت    " خرتير"اليت تعين
."فيل"رسم يصور 

أو   "Ilu"من املفروض تقترح كلمة      -
"Lfil"كلمة 

14

يف األسئلة املطروحة حول الصورة املرافقة      -
ــنص  "Tasaft n uwaγezniw"لل

يقول السؤال رقـم    ). غولشجرة ال : يعين(
"7 "–Acu yebγa?ماذا يريد؟: (يعين .(

هذا السؤال غامض و ليس له عالقة بالسؤال   
.الذي سبقه، و ال بالسؤال الذي يليه

-Acu i d-: يقـول " 6"السؤال رقم -

tewwi yid-s teqcict?مـاذا  : (يعين
)حتمل الطفلة؟

ــم - ــسؤال رقـ ــول" 7"الـ :                  يقـ
-Acu yebγa?ماذا يريد؟: (يعين(

ــم - ــسؤال رقـ ــول" 8"الـ :                  يقـ
Ayen ur- yeffiγ ara γur-s

umγar?
)ملاذا مل خيرج العجوز إىل الطفلة؟: (يعين
يف السطر األخري من الفقرة األوىل للنص        -

ورد ) 14الصفحة  (الوارد يف نفس الصفحة     
: خطــأ يف الكلمــة األخــرية يتمثــل يف

tnni-teqcict)تلك الطفلة: يعين(

من املفروض يكون هناك إنسجام -
.تالحم و تتابع يف األسئلةو

من املفروض تكتب الكلمة بـدون       -
ــي. "t"حــرف  ــب كمــا يل :  تكت

teqcict-nni



170

التصــــويباخلــــطأ   الصفحة

21

ــة مــ  - ــرة الثالث ــنص          يف الفق ن ال
"Ayrad d tifawt"] ــني ــين إمس يع

Tifawtو  ) إسم طفلة (Ayradلشقيقتني  

وضعت عالمة اإلسـتفهام يف     )] إسم طفلة (
.مكان غري مناسب هلا

- Yerra-as gma-s: «ur ttgad, ad
nelkem ibεayen-nni? I deggreγ,
ad aγ-ddiwden s axxam.»

هامستففروض ال يوجد عالمة اإل    من امل 
.يف هذه اجلملة

33

" اجلنيات: "يعين "Tiwkilin"يف النص   -
يف مجلة جـاءت   " 36"ورد خطأ يف السطر     

ــتكلم              ــلوب املـ ــيغة أسـ يف صـ
(Discourt direct)كما يلي:

Tenna-as: "Dyemma-s iyi-d
iqeddmen."

الوارد يف اجلملة ليس له مكان       "s"فاحلرف  
و إال تتحول العبـارة إىل      . يف صيغة املتكلم  

Discourt) .        صيغة أسلوب الغائب

indirect)  و يف إطارها حتذف النقطتـان
عمليـة  (املتعامدتان  و الشولتان املزدوجتان      

)     التنصيص

إذا أراد ا صيغة أسـلوب املـتكلم        -
:فاجلملة تكون كما يلي

-Tenn-as: "dyemma iyi-d-
iqeddmen."

أريد صـيغة أسـلوب املـتكلم       أما إذا   
:فاجلملة تكون كما يلي

-Tenn-as d yemma-s i-ti d-
iqeddmen.

104

"Asewwi n teγrifin"يف الــنص -

ورد خطـأ يف    ) طريقة حتظري الفطائر  : (يعين
iγes–السطر الثاين مـن الفقـرة األوىل   

(tamtunt)       يعين اخلمرية اليت تـستعمل يف
. الكسرةحتضري 

:من املفروض ترد الكلمة كما يلي
- Iγes n temtunt

Iγes (temtunt)-أو

-19-اجلدول رقم
-الواردة يف الكتاب)النحوية أو اللغوية أو الصرفية( قائمة األخطاء يبنيجدول-
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إنطالقا من النتائج السابقة، تأكدنا من أن الكتاب إحتوى على جمموعـة مـن األخطـاء                        
فإجابتهم يف الـشطر    . و الغلطات و قد أجاب مجيع األساتذة عينة البحث بالسلب يف هذا الشأن            

.الثاين كشفت هذه األخطاء
فيما إذا كان أن يعقل أن تكـون  : تابهذه القضية تبقى حمل تساءل نوجهه إىل مؤلفني الك        

هذه األخطاء عفوية، و إن كانت كذلك، فما دور جلان اإلعتماد و املصادقة التابعـة للمعهـد                  
.الوطين للبحث يف التربية

، مبعىن أا عملية إجتماعية تعد      )16("ربية هي إعادة بناء و تنظيم اخلربة      الت: "جون ديوي يقول  
االجتماعية و تنشئة بطريقة نستطيع من خالهلا خلق فرد واع و مـدرك              الفرد لإلندماج يف احلياة   

باتمع الذي يتطور ضمنه فهي تعمل من أجل تنمية القيم اخللقية و االجتاهات و العادات احلسنة                        
و املشاركة االجتماعية، و غريها من السمات اليت جتعل الفرد مواطنا صاحلا و هذا ال يكون مـع                  

.حتمل أخطاء ذه الشاكلة-تلك الوسيلة الفعالة و األساسية يف العملية التربوية–ية كتب مدرس
.فهذه األخطاء تبقى منافية ملواصفات و معايري تأليف الكتاب املدرسي اجليد
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: املرتبط مبعرفة مواصفات وسائل اإليضاح الواردة يف الكتابللمحور الثاينبالنسبة -2
تعاجل وسائل اإليضاح من كافة النـواحي، و قـد           مواصفةإشتمل هذا اجلانب على سبعة      

:جاءت إجابات األساتذة عينة البحث لتبني
:تساعد على فهم املادة) الصور(إذا ما كانت وسائل اإليضاح -

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
2996.66موافق

0103.33غري موافق
30100اموع

-20اجلدول رقم  -
من اجلزء املتعلق بوسـائل     ) 01(املتضمن للعنصر رقم    ) 20(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا بـأن  ) 30أستاذ من 29ما يعادل (من األساتذة أي % 96.66اإليضاح نالحظ أن نسبة  
.الصور الواردة يف الكتاب تساعد على فهم املادة

أشـاروا إىل  ) 30ما يعادل أستاذ واحد من بني   ( من األساتذة أي    % 03يف حني أن نسبة     
الـصورة الـواردة يف     أن هناك بعض الصور اليت حتتاج إىل مراجعة، و املثال الذي قدم  يف ذلك                

حيـث  ""…Avava inu vaو اليت ترافق النص الشعري الذي حيمل عنوان " 17"الصفحة 
تظهر الصورة إمرأة عجوزة جالسة على حصرية مع جمموعة من الصغار، دائرين حـول املوقـد،                

و يرى أن النص الشعري حيمل بني دفتيه أفكار و معاين بعيدة عن مـا تقدمـه                 . تروي هلم قصة  
و يؤكد على أن صاحب هذه املقطوعة الشعرية بصدد وصف يومية من يوميات الـشتاء        . ورةالص

يف منطقة القبائل، و أنه يلتمس تعارض بني ما يظهره الرسم من فكرة و بني ما حيمله النص مـن                    
و هـذه   . بعبارة أخرى ال يوجد تكامل تفكريي بني الفكرة املرسومة و الفكرة املقـروءة            .أفكار

الفكـرة  : كما يلـي ) 2003" (عميش عبد القادر"من املفروض ينبغي أن تكون حسب   املعادلة  
)17. (تكامل تفسريي، و هذا يف إطار عالقة تبادلية= الفكرة املرسومة+ املنطوقة 

سـعوا إىل    -عينة البحث -إنطالقا من هذه النتائج، يظهر لنا أن مؤلفي الكتاب املدرسي           
و إغناءه يف ذهن التلميذ املتعلم و هذا من خالل إصـطحاب النـصوص               تقدمي صور إلنارة املعىن   

أما أمر الصورة   . املكتوبة بصور معربة تشكل دعما حسيا للكالم و األفكار اليت تتضمنها النصوص           
اليت يرى فيها أحد األساتذة بأا ال تتوافق مع ما يتضمنه النص من أفكار فإننا نعتربه أمر خاطئ،                  
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Arrac zzin-d i temγart la"األغنية و جدنا أحد أبياا تقـول  /نص القصيدةفبعد قراءتنا ل

asen- tesγar tiqdimin "األطفال حول العجوز تعلمهم أشياء من املاضي: (يعين(.
األغنية تاركة الباقي منها ملخيلـة      /فالصورة الواردة تقدم شيء قليل جدا من النص الشعري        

تاذ الذي نظر نظرة سلبية إىل هذه الصورة يرجع إىل عدم التدقيق و التركيز              فيبدو أن األس  . التلميذ
.األغنية رغم أن هذه الفكرة املصورة صرح ا بدون تعبري جمازي/ على معاين هذه القصيدة
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: القرائيةإذا ما كانت وسائل اإليضاح متصلة إتصاال مباشرا بالنصوص-

%النسبة املئوية التكراراتعدد اإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-21اجلدول رقم -
من اجلزء اخلاص بوسـائل     ) 02(ر رقم   املتضمن للعنص ) 21(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا بـأن وسـائل     ) أستاذ 30ما يعادل   (من األساتذة أي    % 100اإليضاح نالحظ أن نسبة     
فاحلقيقة جاءت صـور الكتـاب يف     . اإليضاح موضوعة يف أماكنها املناسبة من صفحات الكتاب       

مث تليه الصورة مباشـرة  نفس الوضعية من بداية الكتاب إىل ايته، حيث يعرض أوال عنوان النص      
مث يـأيت   ) تدور األسئلة حول ما حتتويه الصورة من أفكار و معـاين          (مرفقة مبجموعة من األسئلة     

حيث )"06"أنظر امللحق رقم    (" 29"بعدها النص املكتوب بإستثناء الصورة الواردة يف الصفحة         
فقط فهناك صـور     تظهر الصورة جانب النص أنظر ويكمن اإلختالف بينها يف حجم كل صورة           

).شغلت صفحة كاملة، و هناك صور شغلت نصف الصفحة، و منها ما شغل ربع صفحة
تسبق النص املكتوب  -نستخلص من هذا كله أن صور الكتاب موضوعة يف أماكن مناسبة          

بالنسبة للنص و هذه الوضعية بإمكاا أن تعطي نتائج حتصيلية سـريعة   -و تقابله يف نفس الوقت    
، و نتائج أسرع بالنسبة للتالميـذ       "الثانية"نسبة للتالميذ الذين تعترب األمازيغية بالنسبة هلم لغة         بال

، حيث ينتقل التلميذ املتعلم من هذه الصورة إىل النص          "األم"الذين تعترب األمازيغية بالنسبة هلم لغة       
مبعرفة و إدراك األشياء بفكرة مسبقة تسمح له أن يزيد عليها عند قراءة النص، و هي بذلك تزوده           

.أجزاءها-بعد ذلك-مجلة مث يتبني
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:إذا ما كانت وسائل اإليضاح مشوقة و جذابة-

%النسبة املئوية التكراراتاإلجابات
1550موافق

1550غري موافق
30100اموع

-22اجلدول رقم -
مـن  % 50نالحظ أن نـسبة     ) 03(املتضمن للعنصر رقم    ) 22(من خالل اجلدول رقم     

، أجابوا بأن وسائل اإليضاح املتـضمنة يف الكتـاب          )30أستاذ من    15ما يعادل   (األساتذة أي   
.مشوقة و جذابة
. وا بالنفي عن هذا األمر    أجاب) 30أستاذ من    15ما يعادل   (من األساتذة أي    % 50كما أن نسبة    

املكمل هلذا البند و الذي يتمثل يف تقدمي أمثلة ملـا ورد يف              الثاينالشطرو يربرون رأيهم هذا يف      
.الكتاب من وسائل اإليضاح غري مشوقة و جذابة إن وجدت

حسب هؤالء األساتذة وردت بعض الصور ال تتوافر فيها الناحية اجلمالية مثل الصور الـواردة يف            
أنظر هذه الصفحات يف الكتاب املدرسي عينة       (".104"،  "84"،  "72"،  "76"،  "64: "صفحاتال

)البحث
إنطالقا من هذه النتائج، نستخلص أن بعض الصور الواردة يف الكتاب يتوافر فيها عنـصر               

مـي  التشويق باإلضافة إىل جذب إهتمام التالميذ إليها و هذا يبقى مما يضمن أداء الغـرض التعلي               
. فباإلضافة إىل تثبيت معلومات التالميذ تعطي جو مجاليا يف الكتاببشكل حسن 

أما اموعة األخرى اليت ينقصها عنصر التشويق فإننا نرى إمكانية جتاوز ذلك عن طريق إستبدال               
قد تكـون   )  النوع من الصور  (فهذه األخرية   . هذه الرسومات بصور تلتقط من بيئة املتعلم احمللية       

و أكثر من ذلك    . ل وسيلة للتعرف على بيئته و مشاهدة حقائق تتصل مباشرة بواقعه و حميطه            أفض
.جتعل التعلم أكثر فعالية
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.إذا ما كانت وسائل اإليضاح الواردة يف الكتاب متنوعة-

%النسبة املئوية التكراراتاإلجابات
0000موافق

30100غري موافق
30100اموع
-23اجلدول رقم -

من اجلزء اخلاص بوسـائل     ) 04(املتضمن للعنصر رقم    ) 23(من خالل نتائج اجلدول رقم      
بالنفي عن أمر   أجابوا  ) أستاذ   30أي ما يعادل    ( من األساتذة   % 100اإليضاح نالحظ أن نسبة     

و الواقع تتمثل وسائل اإليضاح الواردة يف الكتـاب يف          .تنوع الوسائل التعليمية الواردة يف الكتاب     
جمموعة من الصور ال غري، حيث تصطحب صورة واحدة كل النصوص القرائية النثرية الواردة يف               

imarawen iw:عنـوان و الـذي حيمـل  )57(الكتاب باستثناء  النص الوارد يف الـصفحة  

aεzizen"   كما رفق نص شعري واحد بصورة و هو الـذي حيمـل عنـوان" A baba inu

ba…" 18و 17( الوارد يف الصفحات. (
ــاب   ــئلة الكت ــات و أس ــف مترين ــرب خمتل ــدها ع ــداول، فنج ــا اجل ــر ( أم أنظ

67،45،24،28،11،100،79،71،69:الصفحات

أنه إذا كان هناك إمكانية توظيف وسائل أخـرى يرجـى           يقترح اجلزء املكمل هلذا العنصر    
صـور  و قد ورد ضمن هذه اإلقتراحات توظيف صور تأخذ مـن بيئـة التلميـذ، و               . ذكرها

ẓẓdecو الـذي حيمـل عنـوان   " 29"ةو هذا بالنسبة للنص الوارد يف الصفحكاريكاتورية ḍ

tweṭṭuft".وانو الذي حيمل عن"74"و النص الشعري الوارد يف الصفحة:"Muῌ afenyan

.من الكتاب" 67"و توظيف خريطة تبني موقع اجلزائر و هذا يف التمرين الوارد يف الصفحة"
من خالل هذه النتائج نستنتج أن مؤلفي الكتاب مل يولوا إهتمام لتنويع الوسائل التعليميـة               

ت معلومات التالميذ   حيث إكتفوا بعرض جمموعة من الصور لتوضيح دال الت مادة الكتاب و تثبي            
.و بعض اجلداول لضمان تنظيم التالميذ لإلجابات يف القسم اخلاص بالتمارين

نرى يف اقتراحات املدرسني أمهية كبرية مقارنة مبحتوى الكتاب فالصورة املقتطفة من بيئة املـتعلم               
نتباه التالميذ  احمللية تعرب تعبريا حيا عن املكان أو الشئ أو الشخص املوصوف وهذا بدوره جيذب إ              

.و إهتمامهم باملوضوع كما يعطي جوا مجاليا للكتاب
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كما نرى أيضا أمهية يف ذلك اإلقتراح املتعلق بالصور الكاريكاتورية، حيث هذا النوع مـن   
كما توفر فرص  . الصور يتالئم كثريا يف املواقف املرتبطة بوضعيات التهكم و اإلستهزاء و السخرية          

هلم املتعة، و حتفزهم على القـوة وية و املشاركة لدى التالميذ، بل بإمكاا أن حتقق     النشاط و احلي  
.املالحظة و التخيل و اإلبداعو 

أما أمر إقتراح توظيف خريطة لبيان موقع اجلزائر فإننا نرى يف هذا أمهية بالغة، فالكتـاب                
و لكنه إىل جانب ذلـك مـواد        املدرسي ليس بالضبط كتاب مادة واحدة ككتب األخصائيني،         

مرتبطة حبيث يفيد التلميذ من تعلم إحداها يف تعلم األخرى عن طريق ما بينها من عناصر مشتركة             
الكتـاب  : "رضوان أبو الفتـوح   يف العادة أو يف اللغة أو يف طريقة الفكر و يف هذا الصدد يقول               
اسية األخـرى علـى إعتبـار أن      املدرسي اجليد هو الذي حيرص على أن يربط مادته باملواد الدر          

)18." (املعارف و املهارات متصلة يف أساسها
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:إذا ما كانت وسائل اإليضاح غري مزدمحة بالتفصيالت-

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
30100موافق
0000فقغري موا

30100اموع
-24اجلدول رقم -

من اجلـزء اخلـاص بوسـائل       ) 05(املتضمن للعنصر   ) 24(من خالل نتائج اجلدول رقم      
أجابوا باإلجياب عن أن    ) أستاذ 30يعادل  ما  (من األساتذة أي     %100اإليضاح نالحظ أن نسبة     

.وسائل اإليضاح الواردة يف الكتاب غري مزدمحة بالتفصيالت
الواردة يف الكتاب املدرسي عينـة البحـث        وسائل اإليضاح  نستخلص من هذه النتائج أن    

املدرسـية  و يف هذا األمر يرى الباحثني يف ميدان الكتب. دة املعلومات و بعيدة عن التفاصيل حمدو
و هذا ما يعين أنه حتقـق       )19. (أن إزدحام الوسيلة التعليمية ببيانات غري مطلوبة تقلل من أمهيتها         

كما نفهم من   . بالتفصيالتهأمر جودة الكتاب من خالل عدم إزدحام وسائل اإليضاح الواردة في          
اليت حتملها النـصوص ن األمورو إدراك ما إختفى مملخيلة التلميذ يف تصور  ذلك أنه مت ترك جمال      

.اإلجابات املنتظرة من األسئلة اليت ترافقهاو 
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):متناسقة و منسجمة(إذا ما كانت وسائل اإليضاح حتمل ألوان مناسبة -

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
1550موافق

1550غري موافق
30100اموع

-25اجلدول رقم -
من اجلزء اخلـاص بوسـائل      ) 06(املتضمن للبند رقم    ) 25(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجـابوا بـأن    ) 30أستاذ من    15ما يعادل (من األساتذة أي    % 50اإليضاح نالحظ أن نسبة     
.ن متناسقة و منسجمةالصور الواردة يف الكتاب حتمل ألوا

) 30أسـتاذ مـن      15ما يعـادل    (من األساتذة أي     %50أما النسبة املتبقية و املتمثلة يف       
إذا  : و الذي يتمثل يف    ن ذلك يف اجلزء املكمل هلذا العنصر      فأجابت بالنفي عن هذا األمر و يؤكدو      

:ء األساتذة كما يليو هي حسب هؤال. كانت هناك صور حتمل ألوان غري مناسبة يرجى ذكرها

التعديل املطلوبالنقـــــصالصفحة

06
لُون أحد الثريان باللون الرمادي-
لُون ثور آخر بلون وردي -

.يقول النص بأن أحد الثريان أسود-
يقول أيضا بأن هناك ثور آخر حيمـل         -

.اللون األمحر

76

وان اليت حتملها الصور باهتـة و       األل -
إا ال تـربز حقيقـة      . ليست منسجمة 
األلوان اليت تزين ـا     (األشياء املصورة   

) اآلنية الطينية و اخلزفية يف منطقة القبائل      
.كما أا ال تربز الناحية اجلمالية

)من الكتاب" 76"أنظر الصفحة ( 

إعطاء األشياء املصورة ألوانا تشبه بلون       -
يـساعد  ) أي كما يف بيئة التلميذ  (ة  احلقيق

و ) الواقـع (املتعلم على الربط بني احلقيقة     
و كذلك إختيار ألـوان تـربز       . الصورة

الناحية اجلمالية اليت متتاز ا اآلنية اخلزفية       
.و الطينية

84
ال عالقـة هلـا     (ظهور ألوان زائدة    -

يف شكل أعمدة متقاطعة بلون     ) بالصورة
")07" أنظر امللحق رقم (امت بين ق

ينبغي أن حتذف هذه األلوان الـيت ال        -
.مربر لوجودها يف الصورة
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التعديل املطلوبالنقصالصفحة

104

حتمل الصورة ألوان عديدة ال ضرورة       -
فاجلدار لوحده حيمل أكثر من     . لظهورها

تظهـر يف   ) فاحتة و قامتـة   (مخسة ألوان   
أنظـر  . (شكل بقع متداخلة فيما بينها    

")08" امللحق رقم 

هـو  ) الفاتح و الداكن  (اللون الرمادي    -
اللون الذي تطلى بـه جـدران البيـت         

). القبائلي(التقليدي 

-26اجلدول رقم -
ر اليت حتمل ألوان غري متناسقةيبني قائمة الصو

ط السابقة، يضيف األساتذة بعض املالحظات تتـصل بـاأللوان الـيت مت             إىل جانب النقا  
إختيارها من أجل توضيح عناصر كل صورة و تسهيل فهم أجزائها تتمثل يف التساؤل حول اللون                

يظهر هذا اللون يف الصورة اليت ترافق النص القصصي الوارد يف . الذي لون به أحد الثريان" األمحر"
و ذلك حول ما إذا هناك يف احلقيقة     ".الوردي"ب و الذي عرب عنه باللون       من الكتا " 06"الصفحة  

؟ و هذا مع العلم أن يف إعطاء الصورة أو كل جزء من أجزائها اللون               "ثور أمحر "أو  " ثور وردي "
و يف هـذا    . الذي حيمله يف حقيقته يساعد املتعلم على الربط بني احلقيقة و الرسم الذي يصورها             

ني ينبغي أن يتركز إختيار األلوان ألي رسم على إبراز احلقيقة بالدرجة األوىل مث   الصدد يرى الباحث  
)20. (الناحية اجلمالية بالدرجة الثانية

يف تلوين اللباس الذي ترتديه أغلب الشخـصيات        " األصفر"كما يتساءلون عن أمر إختيار اللون       
، "94"،  "88"،  "84"،  "76"،  "32"،  "17"،  "14: "أنظر الصفحات (الواردة يف صور الكتاب     

.)من الكتاب املدرسي عينة البحث"104"
و هذا  . إنطالقا من النتائج السابقة، نستنتج أن كل الصور الواردة يف الكتاب جاءت ملونة            

ألن األلوان تشكل عامال فعاال يف ربط       . مما يضمن إعطاء مدلوال أكرب إيضاحا من صور غري ملونة         
ائها و تساعد على إبراز املوضوع الواحد و تسهل فهم أجزاملدركات مبدلوال.
" ثور أمحـر  "و الذي يقول النص املكتوب بأنه       " الوردي"امللون باللون   " الثور"أما ما يتعلق بأمر     

و بنـاءا   " . الغزالة"قاصدا به لون     يف بيئة التلميذ  " الثور األمحر "فإننا تأكدنا من تداول إصطالح      
أن يكون الثور الوارد يف الصورة بين مييل إىل األصهب بـدال مـن اللـون                 على ذلك فإنه ينبغي     

.الوردي
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يف تلوين اللباس الذي حتمله أغلـب الشخـصيات الـيت    " األصفراللون"أما فيما خيص توظيف    
وردت يف الصور الواردة يف الكتاب فنرى يف تنويع األلوان أمهية، خاصة و أن الزينة مشكلة مـن                  

ت و املراهقني، فاملظهر اجلذاب الالئق هاجس كبري من هواجس هذه الفئة مـن      مشكالت املراهقا 
فتنويع األلوان و اجلمع بني األلوان القريبة بعضها من البعض حيـدث إنـسجاما بينـها                        . األفراد

و يسهل عليه   ) التلميذ(و بالتايل جتتمع هذه األلوان على مجال الصور، و هذا بدوره جتذب الرائي              
.يز عناصر الصورة، مبشاهدا بالعني اردةمتي
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:تمدى وجود وسائل اإليضاح حتتاج إىل تعديال-

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-27اجلدول رقم -
من اجلزء الثاين املتعلق بوسائل     ) 07(املتضمن للبند رقم    ) 27(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا بأنه يوجـد يف     ) أستاذ 30ما يعادل   (من األساتذة أي    % 100اإليضاح نالحظ أن نسبة     
ن ذلك يف اجلزء املكمل هلـذا       و يؤكدو .صور حتتاج إىل تعديل    -البحثعينة-درسي  الكتاب امل 

) جتدر اإلشارة هنا أن التعديالت املصاحبة هلا من إقتراح أساتذة مادة اللغـة األمازيغيـة              (العنصر
: تتمثل هذه الصور فيما يلي

)ساتذةإقتراحات األ(التعديل املطلوب اخلطأ أو النقـــــصالصفحة

06

تعرض الصورة جمموعة من احليوانات      -
املفترسة من جهة، و ثالثة ثـريان مـن         

.جهة أخرى كلها جمتمعة يف غابة
. هنا الصورة ال تصور املوقف كما ينبغي   

إىل األفكـار الـيت      جبودة أي ال تلمح  (
)يتناوهلا النص املكتوب

من املمكن تقدمي هذه الـثريان الثالثـة         -
عى، و احليوانات املفترسة تراقبها     جمتمعة تر 

ه يتقـدم   بشراسة من بعيد، و األسد شـر      
.خطوة خطوة حبذر و إحتيال

14

يف " الغول"تعرض الصورة شخصية     -1
صورة إنسان إرتدى ثيـاب رماديـة،       
تغطي رأسه و باقي جسمه الظاهر مـن        
وراء صف من األشجار هنـا يتـساءل        

كـائن  (ي متثيل الغول    األساتذة هل يكف  
يف تلك الصورة إىل جانب داللة ) غريب

هاإلنقباض و التكشري البادية على وجه

تقدمي الغول يف صورة كـائن غريـب،         -
 ،مشرس، و متوحش.

ذا يف هعبد الرمحان لوناس"يقول الباحث 
شخصية الغول أو الغولة : ".... الصدد

يتكرر ظهورها كثريا يف احلكايات الشعبية 
األمازيغية، جتسد الغيالن الذكر يف هيئة 
كائن منفر، كريه ومثري لالمشئزاز سفاح 
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14
)تابع(

للتعبري عن فكرة غرابة الغول و شراسته       

؟و وحشيته
يظهر الغول يف الصورة يف وضـعية        -2

أنظر امللحـق  (جانبية بالنسبة للطفلة  
."09"رقم

لواقع هذه الوضعية تتناقض مع ما حتمله       
إا تركز على إختباء    . القصة من فكرة  

الغول و جتسسه و هذا نلتمـسه مـن         
:العبارة التالية

« Yiwen wass iἐss-iten-d
uwaγzniw, yasla-asen amek i
ttmesawalen »

يف يوم من األيام ترقبـهما الغـول    (يعين
)فعرف كيف يتفهمان

قدم يف صورة إمراة تو قاس، أما األنثى
و عوراء قذرة عمياء أعجوزة حقرية و

)21." (شرهة، بفم كبري و أسنان طويلة

ينبغــي أن يظهــر الغــول يف وضــعية -
وراء الطفلة و خمتبأ وراء االشجار أو       (اختباء

)وراء جدار بيت العجوز مثال

17

تقدم الـصورة عجـوزة و أطفـال        -
هذه الوضـعية   . جالسني حول الكانون  

من اجللوس ليست صحيحة فالكانون مل      
ن أبدا حمفور يف وسط البيت التقليدي    يك
و إمنا يصنع بعيدا عن الباب،      ).القبائلي(

و هـذا   . و ذلك حىت ال تطفئ النـار      
التناقض مع الواقع قد يوضع التلميذ أمام       

حـول  مبشروع   حرية، خاصة ملا يكلف   
.املسكن القبائلي التقليدي

وضعية اجللوس اليت ينبغي أن توضـحها        _
ة، و إمنا نصف دائريـة      الصورة ليست دائري  

.بالنسبة للكانون
و هذا يؤكده أيضا النص الذي يرافق هـذه        

Amγar yettel deg:الصورة يف عبارة
uvernus di tesga la yeẓẓiẓin

العجوز ملفوف داخل برنوسه يتدفئ :يعين
ما يؤكد أن و هذا ( .يف زاوية البيت

البيت الكانون حيفر يف زاوية من زوايا 
)األمازيغي

طفـل  : يصور الرسم بطال القصة     -201
حتت شجرة، يف مشهد    ) شقيقان(طفلةو
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20
)تابع(

طبيعي، ال يعرب عن تلك املواصفات اليت       
حيملها النص املكتوب الذي يرافق هذه      

و اليت تتمثل يف عمق الغابـة       . الصورة
و هذا نلتمسه مـن العبـارة   . ووعورا

:"و اليت تقول  " 21"الواردة  يف الصفحة   
γer tafrara, kkren, ṭṭfen abrid
nsen. Teddun, teddun, abrid s
axxam nsen ur asen d-iban."

مع طلوع النهار، أخذوا ميشوا ،       :(يعين
ميشوا بعيدا، لكن مل يظهر هلم الطريـق        

.)الذي يؤدي اىل بيتهم
ورة أيضا ال يبدي املشهد الظاهر يف الص      

على أن هذا املكان الذي يتواجد فيـه        
وهذا من املفروض شئ طبيعي مييز أي       (

الشقيقان خميف على الصورة من     ) غابة
أن النص املكتوب يؤكد ذلك من خالل       

ــارة "teffeγe-d yiwet n:عبـ
temγart… ziγen tamγart -nni d

tteryel."
هذه العجوزة   -خرجت عجوزة   :(يعين

الطبيعة املصورة   فال). يف حقيقتها جنية  
و ال األلوان املستعملة يف الصورة تعـرب        

أنظر امللحق .(عن مواصفات هذه الغابة   
"11"رقم

يقترح هنا تصوير الطفلني وسط طبيعـة        -
وعرة، خميفة، مظلمة، مملوؤة بنبتات     ) غابة(

و أشجار برية متنوعة الشكل متتـاز بغلبـة       
.األلوان القامتة و الناضرة

ننـا عثرنـا علـى كتـاب     نسجل هنـا أ   
Hansel"قـصص  and Gretel "  هـذه

اليت مت ترمجتـها إىل األمازيغيـة يف        القصة
ayrad:"الكتاب املدرسي عينة البحث إىل

d tifawt
و قد ) 20،21(:و الواردة يف الصفحات

ضمن هذا الكتاب صور جيدة تعرب جبودة ت
بكيفية تسهل على ومضامني القصةعن 

فمثال تقدم صور . مهافه) التلميذ(القارئ
عن الغابة تتوافق مع ما حيمله النص من 

.فكرة حول هذه الغابة
)  "10" أنظر امللحق رقم (



185

20
)تابع(

كذلك يتجلى لنـا أن الـصورة ال    -2
ىل فقر البطالن على    جبودة وال تشري إ   تعرب

الرغم من أن النص املكتوب يؤكد ذلك       
azeddam":مثالعلى ذلك،يف عباراته

d igellil tikwal ur ttafen ara d acu
araččen"

إىل درجـة   .احلطاب فقري جـدا   :( يعين
.)أحيانا ال جيدون حىت مباذا يقتاتون
Asmi ara tuzureḍ,adk-ččeγ""

فهنا يؤكد  ) سأأكلك عندما تسمن  :(يعين
لذلك " ayrad"النص على حنافة الطفل   

ىت أدخلته اجلنية يف جرة كبرية لتطعمه ح      
.يسمن مث تأكله

يقترح هنا تصوير حالة الفقـر لعائلـة        _ 
احلطاب من خالل هيئة و مالمح الطفلـني        

).مثال"ayrad"حنافة الطفل (
كذلك من خالل اللباس الذي يرتديه كل       

مرقـع،  أو مقطع،قدمي،رث،: لباس(منهما
...)حالت ألواا

"Hansel and Gretel"يف كتاب القصص

ة عن هذه األمور و جند صور تعرب جبدي
تتوافق مع السياق السوسيوثقايف الذي 

ألفت فيه على خالف الصورة الواردة يف 
أنظر ( .الكتاب املدرسي عينة البحث

")12:"امللحق رقم

26

تقدم الصورة أبطال القـصة الـذين       -
: يتمثلون يف جمموعة مـن احليوانـات      

و الغريب يف األمر هـو  الثعلب،  األسد
asardun""الثالث يتمثل يفأن احليوان

إال أن مـا يظهـر يف       " احلصان"يعين  
". احلمار"الصورة قريب جدا إىل صورة    

")13"أنظر امللحق رقم (

عرض صورة احلصان بدال من صـورة        -
.احلمار

38

تقدم الصورة شخص يف موضع صيد      -
يف الواقع داللة النص    . ال أكثر وال أقل   

قصصي ال تتوافق متامـا مـع داللـة         ال
فالصورة ال تقدم أي شئ يثري      . الصورة

حالـة الـصياد   ) التلميذ(باه القارئ إنت
و ال دهـشته مـن هـذه     ) رجل فقري (

.السمكة الغريبة

تقدمي الصياد يف هيئة رجل فقري و بسيط         -
كأن حيمل ثياب رثة،قدمية،قبعة مقطعـة      ( 

جالس على صخرة منبـسطة، و يف       ) مثال
وضعية تسمح للقارئ رأية مالمح وجهه و       
إكتشاف رد فعله أمام هذه السمكة الغريبة، 

من اإلجابة على   ) التلميذ(فيتمكن القارئ   
ة األسئلة املطروحة حـول هـذه الـصور       
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38
)تابع(

فهذا الشخص املصور يف هذه الصفحة       
ال خيتلف عـن الـشخص املـصور يف      

شخص جالس  .(من الكتاب  "5"الصفحة
).يف حالة كتابة رسالة

")6"السؤال رقم (
ر و تشويقه لقراءة و أيضا جذب التلميذ أكث 

ىل تصور مـا تبقـى مـن        النص، و بعثه إ   
.األفكار اليت ال أثر هلا يف الصورة

50

جالسا ) ذكر(تظهر الصورة شخصا    -
هذه الصورة مـصطحبة    . يكتب رسالة 
A tameddakkelt-iw n:"بعنوان يقول

tassa"مث  )يـة صـديقيت الغال  : (يعين ،
يقابلها نص مكتـوب ينتـهي بإسـم        

: الشخص الذي كتب الرسالة و هـو       
"Tiziri)"اسم أنثـى يعـين     ) (ثيزيري

").بدر"بالقبائلية 
نسجام بني كل مـن    هنا نلتمس عدم اإل   

" الـصورة املعـربة   "و  " عنوان النص "
"النص املكتوب"و

) الـذكر (إستبدال صـورة الـشخص      -
التوافـق   بصورة أنثى حىت يتم اإلنسجام و     

.بني العنوان و الصورة و النص املكتوب

72

تظهر الصورة جـزءا مـن املـرتل         -
. النص الـذي يـصاحبها     املوصوف يف 

مل يويل إهتمام كبري يف رسم و    الرسام هنا 
: تصوير هذه األشياء املـذكورة مثـل      

اليت حتملـها    الزخرفة،األجرة،  املوقد
ــن ("Takwat"اجلــدران و ــوع م ن
ـ   صنع داخـل اجلـدران يف   الفجوات ت

فهذه األخرية  ) البيوت القبائلية التقليدية  
تظهر يف الصورة على شكل اللوحـات       

)cadres(. اجلدارية للتزيني

إذا مت يف هذه الصورة عـرض بعـض          -
األشياء فقط من املرتل املوصوف، و مت ترك        
اجلزء اآلخر ملخيلة التلميذ، فـإن اجلـزء        

. يصفه الـنص  الظاهر ال يعرب جبدية عن ما       
فمثال الزخرفة األمازيغية الذي تزين بـه       (

اجلدران و اآلنية الطينية و اخلزفية ال أثر هلا         
.)يف الصورة

تقدم الصورة إمرأتني تصنعان أواين-76
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76
)تابع(

طينية، و جمموعة من أواين مصنوعة من       
الطني، لكن يظهر أن الصورة ال تصور       

ا الـنص و ال     تلك األواين كما عرب عنه    
ساحة الفناء الـيت ترتـب فيهـا، و ال         
الطريقة التقليدية اليت تعتمد عليها هاتان      

.اإلمرأتان يف صناعتها

عرض صورة تعرب عن بعـض األفكـار    -
يف صـبغة   ( الواردة يف الـنص املكتـوب     

)تقليدية

84

تقدم الصورة إمرأة تنسج باليد لكن        -
ئة ال تعطي صورة النسيج كما هو يف بي       

غياب األلـوان و األشـكال               : التلميذ
.                      املعروفة يف الزخرفة األمازيغية

وضعية جلوس املرأة ليست صحيحة فال      
.                ميكن النسج بتلك الوضعية

تقدمي صورة لنسج حيمـل الزخـرف       -
الزرايب و  اليت تزين ا    ) تشكيالت هندسية (

لـدى  ) الفاحتة(لة  لوان املفض تصويرها باأل 
.هؤالء األفراد

وضعية جلوس املرأة تكون وراء خيوط      أما  
.                                                                              النسج

104

النقص يف  . تقدم الصورة إمرأة تطبخ    -
هذا الرسم نلتمسه من األسئلة املطروحة      

) 05(فالـسؤال رقـم   حول الـصورة    
?Γef wacu yers uḍajin":"يقول

)على ماذا وضع الصحن؟: ( يعين
ى ما تظهره الصورة صحن موضوعا عل     

. نار و جمموعة من احلطب

و هـي   " ( Inyan:"وضع الصحن على   -
ثالثة أحجار مستطيلة الشكل توضع علـى    
حافة الكانون، توضع عليها اآلنيـة عنـد        

).الطبخ

-28-اجلدول رقم
-اليت هي يف حاجة إىل تعديالتالواردة يف الكتابقائمة وسائل اإليضاح-

عينـة  -إنطالقا من هذه النتائج نستنتج أن أغلبية الصور الواردة يف الكتـاب املدرسـي               
فيبـدو أن    . صورة يف حاجة إىل تعـديل     ) 16(صورة من بني    ) )11ا نقائص حيث     -البحث

الرسام الذي وكلت إليه مهمة الرسم ال يعرف حق معرفة  العناصر املتصلة بالثقافـة األمازيغيـة                  
وما ميتاز به احمليط الذي حييا فيه التلميذ من ميزات و مواصفات، كما نلـتمس عـدم                 ) القبائلية(

.املواقفاإلهتمام و اجلدية و نقص الدقة يف تصوير بعض
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األسـئلة و التمرينـات     املرتبط مبعرفة مواصفات الكتاب من حيث        للمحور الثالث بالنسبة   -3
:الواردة فيه

لب باإلضـافة إىل أـا     يف فهم املوضوع و تعليم املادة اللغوية لدى الطا        دور مهم    للتمرين
لذلك من املفيـد    . لدرستساعد املدرس على معرفة و قياس مستوى الطالب و مدى جتاوبه مع ا            

شادية و وصفها يف آخـر كـل        إجراء مترينات متناسبة مع املوضوع للطالب و تثبيت مترينات إر         
)22.(موضوع

تعاجل أسئلة الكتاب و متريناته، ) مواصفات(بناءا على ذلك ضمنا هذا احملور مخسة معايري
:قد جاءت إجابات األساتذة عينة البحث لتبني مدىو
:ضوح األسئلة و التمرينات من حيث الصياغةو-

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
2893.33موافق

0206.99غري موافق
30100اموع

-29م  الشكل رق-
املتعلق بأسئلة و متـارين     ) 01( املتضمن للعنصر رقم    ) 29( من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا ) 30أستاذ من   28أي ما يعادل    (من األساتذة   % 93.33الكتاب و تدريباته نالحظ نسبة      
.بأن األسئلة و التمرينات جاءت واضحة من حيث الصياغة

أشاروا إىل أن بعض األسئلة املطروحة ملناقشة ما % 06.99تتمثل يف نسبة   أما النسبة املتبقية و اليت    
:        أنظـر الـصفحة  (يف الكتاب من الصور يف درس القراءة و بيان ما يالحظ عليها جاءت غامضة            

.)من الكتاب املدرسي عينة البحث14
و التمرينات الواردة يف الكتاب املدرسـي        بناءا على ما تقدم نستنتج أن تقريبا كل األسئلة        

عينة البحث جاءت واضحة من حيث الصياغة أما بالنسبة لباقي األساتذة الذين أشاروا بالـسلب               
إىل إحدى األجزاء املتصلة باألسئلة املرافقة إلحدى الصور الواردة يف الكتاب فإننا تأكدنا مـن أن        

منا األمر يرجع إىل اجلانب املطبعـي حيـث مت       هذا األمر هنا ليست مسألة غموض أو وضوح و إ         
يف " 7"إمهال و بل عدم تسجيل السؤال الذي من املفروض يطرح مباشرة قبـل الـسؤال رقـم                  

)القسم املدون باخلط العريب. (و هذا من خالل القسم الثالث من الكتاب" 14"الصفحة 
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ن األسئلة و التمرينات الواردة     و مجلة القول يف هذا الشأن فإجابات األساتذة كشفت عن أ          
يف الكتاب واضحة الصياغة، و هذا مبا ال شك فيه يأخذ بيـد التلميـذ يف رفـق إىل اإلجابـة                     

.الصحيحة
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:مدى مالئمة األسئلة و التمرينات ملستويات التالميذ-

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-30اجلدول رقم -
املتعلق بأسئلة و مترينات    ) 02( املتضمن للعنصر رقم    ) 30( من خالل نتائج اجلدول رقم      

بـأن األسـئلة     ) أسـتاذ  30ما يعادل   (أي   %100نالحظ أنه أجاب األساتذة بنسبة      . الكتاب
و الواقع أن أغلب اإلجابات لألسئلة و التمرينات موجودة يف   . مناسبة ملستويات التالميذ   والتمارين

إىل أن نصيب التدريبات الـيت  من هذا العنصر  الشطر الثاين كتاب التلميذ، و مع ذلك أشاروا يف        
ع العلم أن كلمـا إتـسع   تتناول الكلمات الصعبة و اجلديدة على تلميذ هذه املرحلة ضئيل جدا م        

جمال الكلمات و ميدان األفكار إتسع اال للتعبري بالنسبة للتلميذ، بعبارة أخرى تضمني الكتاب               
و يدعوه إىل احلديث ) التلميذ(تدريبات تدور حول املصطلحات اجلديدة يثري ميدان لفظه 

األمازيغيـة يف هـذه      و هكذا تتحقق إحدى األهداف املنتظرة من تدريس       .يساعده يف الكتابة   و
.املرحلة و اليت تتمثل يف القدرة على التعبري شفويا و كتابيا

و عليه نستطيع أن نستنتج أن أسئلة الكتاب و متريناته مالئمة ملستوى تالميذ هذه املرحلة،               
حيث ) مستعصية احلل(إذ ليست دون مستواهم حبيث حيتقروا و ليست عالية من مستواهم 

. دئذ باعثة السآمة و الضجر يف النفوس فيعزفون عنها، أو داعية إىل السرعة و قلة اإلنتباه               تكون عن 
.كما يتضح عدم اإلهتمام كثريا بالتدريبات اللغوية لتثبيت املفردات اجلديدة لدى التلميذ
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)  ادةإستيعاب امل: (مدى كفاية أسئلة و مترينات الكتاب من حيث أمهيتها بالنسبة للتالميذ-

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
0000موافق

30100غري موافق
30100اموع

-31اجلدول رقم -
املتعلق بأسـئلة و متـارين      ) 03(املتضمن للعنصر رقم    ) 31(م  من خالل نتائج اجلدول رق    

أنه مل يرد مقدار كايف من  األسئلة % 100الكتاب   و تدريباته نالحظ أن أجاب األساتذة بنسبة      
مترينا " 108"و احلقيقة إشتمل الكتاب على      . والتمرينات اليت تسمح للتلميذ بإستيعاب هذه املادة      

و كـذلك األسـئلة      الروائـز  و بالتقييم الذايت دة يف الصفحات اخلاصة     بإستثناء التمارين الوار  
من هـذا    الشطر الثاين و قد أشاروا يف     . النصوص القرائية و   الصور التوضيحية املطروحة حول   

احملدد لتدريس هذه املادة و ذلـك  احلجم الساعي البند إىل أن مقدار أسئلة الكتاب تقريبا يناسب         
: مثـل (ضيع املقررة تؤكد ضرورة ربط تعليمها بالـدروس التطبيقيـة   خاصة أن كون أغلب املوا  

و كذلك تتطلب املواضيع املتبقية ضـرورة العـودة إىل بيئـة التلميـذ        ) النسج،  اخلزافة،  الطبخ
إجناز املشروعات اليت يكلف بإعـدادها      ) التلميذ(للحصول على معلومات كافية عنها تسهل عليه      

ة و حىت تتحقق األهداف اليت أختريت من أجلها، و اليت تتمثل            خالل هذه السنة الدراسية من جه     
.يف إستفادة التالميذ مما يتعلمونه يف حيام املدرسية و اإلجتماعية من جهة أخرى

إال أا تبقى غري كافية،حيث سجل عدم وجود أسئلة تقوميية تقيس مدى إملـام التلميـذ                
التمارين و التدريبات اليت ختدم و تنمي نشاط التعبري لـدى            بالثقافة األمازيغية باإلضافة إىل نقص    
.التالميذ بنوعيه الوظيفي و اإلبداعي

بناءا على ما تقدم نستنتج أن مقداراألسئلة و التمرينات الواردة يف الكتاب يبقى غري كـايف            
ميذ الفرصة الكافية من    يبدو أن الكتاب مل يعطي للتال      كما. إلستيعاب التلميذ ملادة اللغة األمازيغية    

التدريب و التمرين و هذا بطبيعة احلال يعد نقطة سلبية  تنقص من جودة و قيمة الكتاب و هـذا                  
.خاصة ألن الواقع يؤكد على أنّ التطبيق و التمرين مها األساس يف تعلم و تعليم اللغة
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إلسـتماع، الكـالم،    ا: (إذا ما كانت أسئلة الكتاب تدور حول املهارات اللغوية املختلفة          -
)القراءة، الكتابة

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-32اجلدول رقم -
تعلق بأسئلة و مترينـات     امل) 04(املتضمن للعنصر رقم    ) 32(من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا بـأن   ) أستاذ 30ما يعادل   (من األساتذة أي    % 100نالحظ أن نسبة    . تدريباتهالكتاب و 
)  الكتابـة ،  القـراءة ،  الكـالم ،  اإلستماع. (أسئلة الكتاب تدور حول املهارات اللغوية املختلفة      

احلقيقة أن وجهة النظر هذه قد تأكدنا منها بعد إطالعنا على األسئلة و التدريبات الـواردة يف                 و  
حيث مت تذييل النصوص القرائية بتدريبات خمتلفة مثل اإلستجواب حيث يعـرب التلميـذ       . الكتاب

ضـداد   خالهلا عما فهم،   و عما ترك الدرس من أثر يف نفسه، و كذلك تدريس املترادفات أو األ       
كما جند أيضا أسئلة تطلب من التلميذ تكميـل  . هذا بدوره يعينه على إختزان ثروة لغوية ممتازة   و  

و إقتراح قائمة مـن األلفـاظ    . اجلمل الناقصة و تأليف الفقرات و إستبعاد الغريب من زمر معينة          
يف فقرات مـن خـالل   املستعارة من اللغة العربية، و يطلب تقدمي مقابلها باللغة األمازيغية، و تأل         

و التمييز بني خمتلف الفقرات النثرية من       ) حيوانات، ألوان (ترتيب مجل و ذكر أمساء أشياء مصورة        
حيث شكل التعبري و تكميل القصص الناقصة و وصف شيء أو وضعية أو مكان و الشرح و بناء                  

.احلكاية
أغنيـة  و    /قصيدة شعرية لية تناول   ا األسئلة تدور حول عم    أما ما يتعلق باملمارسة الشفوية للغة فهن      

التعليق على الصورة إنطالقا من األسئلة املطروحة حوهلا و تلخيص معاين النص شفويا بناءا علـى                
أسئلة تلقى عقب القراءة، أو سرد معىن املقروء كله أو بعضه و إعتماد القصة للتعبري، كاحلـديث                 

.صاحلة لذلكعن أشخاصها أو التصرف فيها جبعلها متثيلية إن كانت 
إنطالقا من النتائج السابقة، يتبني أن متارين الكتاب و أسئلته و تدريباتـه ـتم مبختلـف                 

. حيث تضمنت أمناط خمتلفة من التدريبات     ) اإلستماع، الكالم، القراءة، الكتابة   (املهارات اللغوية   
بري الـشفهي و الكتـايب      و أنه مت إختاذ القصة، الرسالة، الوصف، الشرح كأشكال ملواضيع التعـ           
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األغنيات و هذه األصناف    /و القراءة و الكالم و اإلستماع باإلضافة إىل عينة من القصائد الشعرية           
من التمرينات و األسئلة بإمكاا جدا ترسيخ الظاهرة اللغوية يف ذهن التلميذ بصفة آلية من جهـة             

.وية بصفة تلقائية عند التأليف من جهة أخرىو تعويد التلميذ على التعامل مع الظاهرة اللغ
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:)مقال –موضوعية ( تنوع األسئلة -

%النسبة املئوية عدد التكراراتاإلجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-33اجلدول رقم -
بأسئلة و مترينـات     املتعلق) 05(املتضمن للعنصر رقم    ) 33(من خالل نتائج اجلدول رقم      

األسـئلة  أن هنـاك تنـوع يف      %100نالحظ أنه أجاب األساتذة بنـسبة       . و تدريباته الكتاب  
حرص عليه املؤلفون يف كافة مراحل عرض مادة الكتاب فجـاءت            التدريبات و هو األمر الذي    و

حىت جيد كل تلميذ الفـرص املناسـبة إلحـراز           موضوعيةو أسئلة أخرى     مقالأسئلة يف شكل    
إن إستخدام أشكال و أنواع خمتلفة من األسـئلة       : "جيمس راسل و يف هذا الصدد يقول      . النجاح

عن أا توفر الفرصة إلظهار ما تعلمه التلميـذ مـن           يساعد يف اإلحتفاظ بإهتمام التلميذ، فضال       
) 23. (معلومات يف مواقف متنوعة

وهذا سيجعله ممـا ال شـك يف   . هكذا يتضح لنا أن الكتاب، حيمل بني دفتيه أسئلة متنوعة 
.مرتبة كتاب قادر على مواجهة أمر الفروقات الفردية بني التالميذ
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الـشكل و اإلخـراج  املرتبط مبعرفة مواصفات الكتاب من حيث      " الرابعرللمحو"بالنسبة   -4
:الطباعي

لتصميم الغالف اخلارجي و حسن إخراجه الفين و حجم الكتاب و نوع الـورق و طـول                 
السطور و شكل احلروف و حجمها، هلا مجيعا تأثري سيكولوجي كبري على قراءة التالميذ و إقباهلم                

البنـد   هذاو للتأكيد من مدى توافر ذلك ضمنا        ) 24(ى صحتهم و بصرهم     عليه و احملافظة عل   
، و قد جاءت إجابات األساتذة عينـة        شكل الكتاب و إخراجه الطباعي    تعاجل  تسعة مواصفات   

:البحث لتبني
.بالغالف اخلارجي من حيث التصميم اإلهتمام -

%النسبة التكراراتاالجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-34اجلدول رقم -
املتعلق بشكل الكتاب ) 01(املتضمن للعنصر رقم ) 34(من خالل  نتائج اجلدول رقم 

أجـابوا  ) أسـتاذ    30أي ما يعادل    ( من األساتذة    %100نالحظ أن نسبة    . جه الطباعي و إخرا 
، مـصور و احلقيقة أن غالف الكتاب جـاء . اب من حيث التصميمباإلجياب عن أمر جودة الكت    

. يشغل هذا الزخرف اجلزء األكرب من مساحة الغالف       . ملون بلون بين قامت    يزخرف أمازيغ حيمل  
اخلارجي اليت صور عليها الزخرف ملونة بلون بين فاتح مائل اىل اللـون             جاءت صفحيت الغالف    

كمـا  . قامت) اجلهة السفلية   ( األصفر اخلرديل من اجلهة العلوية للغالف و يظهر يف باقي الصفحة            
تظهـر يف  ) أخضر، أزرق، أصفر خـرديل  (ثالثة ألوان ) La reliure(حتمل من جهة التجليد 

فيها رقم كل مشروع من املـشروعات البيداغوجيـة الـواردة يف    شكل أعمدة أو أشرطة سجل  
.الكتاب و املوضوعات اليت تتناوهلا

. كما إشتمل الغالف على كل البيانات اليت حتتويها الكتب املدرسية يف خمتلف املـواد الدراسـية               
نيـة عنـوان    اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيـة الـشعبية، وزارة التربيـة الوط         : و اليت تتمثل يف   

السنة الثانيـة  ( ، املستوى التعليمي )كتايب يف األمازيغية: ( يعين) Adlis-iw n tmaziγt(الكتاب
كما ) دج 260.00(، سعر الكتاب    )الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية     (، دار النشر      )متوسط  
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يتضمنها  الكتـاب    ىل املشاريع اليت    إإحتوى أيضا معلومات تتصل مبنت الكتاب تتمثل يف اإلشارة          
مة على صفحيت الغالف بكيفية تـسهل       ناوهلا كل مشروع هذه البيانات منظ     و املوضوعات اليت يت   

. أحجام خمتلفة و ألوان يف الكتابةعلى القارئ قراءا حيث إستعملت
ففـي   )األلوان القامتة (ف  لتلوين صفحة الغال  إال أم ال يوافقون على تلك األلوان املختارة         

و تقلـل   كما ال تثري اإلنتبـاه       ،ال توفر الراحة لعني القارئ    و نظرهم ألوان ال تشجع على النشاط     
الذي يشغل تقريبا كل وقته ميعن النظر يف كل ما هو       ،فرص اجلذب و التشويق لتلميذ هذه املرحلة        

يف األمازيغيةاللغةمادةهذا ما صرح به أساتذة  .مجيل و خاصة ما حيمل ألوان متناسقة و منسجمة          
أنظـر  :للتأكد من ذلك(. يف اية إستمارة حبثنا الراهن   زء الذي خصصناه للمالحظات العامة    اجل

" ).14"امللحق رقم
من حيث التصميم و البيانـات       -وهكذا يتضح أن غالف الكتاب املدرسي عينة البحث           

رس على حد السواء فكرة عامة و هامـة     واضح املعامل، يعطي كل من التلميذ و املد        -الواردة فيه 
عن الكتاب تتمثل يف عرض املشاريع اليت يتضمنها و املواضيع اليت يتناوهلا كل مـشروع، و هـو            

يف توصيل املعـىن    ) الصور، األسئلة، النصوص و التمارين      ( بذلك يساهم إىل جانب منت الكتاب       
الكتابـة و البيانـات الـىت       خالل لون    و ذلك من  ( ى الغالف   اىل املتعلم فور تأمله و إطالعه عل      

و هذا كله من شأنه أن يزيد من قيمة الكتاب و يـضعه يف مقـام الكتـاب املدرسـي      ) حيملها
عجزه تسبب يف إحجام التلميذ وقد تو متناسقة،كما حيمل غالف الكتاب ألوان غري مناسبة      .اجليد

.اإلطالع على باقي حمتواهمن بداية تصفحه للكتاب
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:و جتليدهجودة ورق غالف الكتاب-

%النسبة التكراراتاالجابات
0000موافق

30100غري موافق
30100اموع

-35اجلدول رقم -
املتعلق بـشكل الكتـاب     ) 02(املتضمن للعنصر رقم    ) 35(من خالل نتائج اجلدول رقم      
وا على  إتفق) أستاذ   30ما يعادل   ( من األساتذة أي     %100و إخراجه الطباعي نالحظ أن نسبة       

و يوضحون ذلك يف الشطر الثاين مـن هـذا          . غالف الكتاب عدم جودة الورق الذي صنع منه       
papier(ق مـصقول المـع،  جاء غالف الكتاب مصنوع مـن ور :العنصر كما يلي couché

brillant) .الدراسية األوىل فقط لألن ورق  يقبلون عليه بشوق يف بداية العام و يف األيام         فالتالميذ
إىل بـه أدىالذياألمربالصمغباإلضافة إىل أنه جاء جملد     هذاو   ،غ200الغالف ال يتجاوز ال     

جعـل  يئة ممـا    حالة س  فأصبح يف . عام الدراسي رة قصرية من ال   لدى أغلبية التالميذ بعد فت     التمزق
. التالميذ ينفرون منه

سالمة أغلبية أغلفة الكتب اليت وقعت حتت أبصارنا خالل الزيارات الصفية       عدم و حنن تأكدنا من   
و هذا بغـض    يها مادة اللغة األمازيغية،   اليت أجريناها على مستوى بعض املتوسطات اليت تدرس ف        

بدى لنـا    )لتالميذأي الكتب اليت تعرضت للتقسيم من طرف ا       ( ملقسمة  تلك الكتب ا   النظر عن 
.غالفها قدمي 

تسمح له مبواجهة  و  ال يتمتع جبودة عالية    ورق و جتليد الكتاب   النوع يتضح لنا مما سبق أن    
.إستعماالت التالميذ ملدة طويلةمقاومة 
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.مدى تناسب حمتوى الكتاب مع مسكه و سعره-

%النسبة التكراراتجاباتاال

0000موافق
30100غري موافق

30100اموع
-36اجلدول رقم -

املتعلق بـشكل الكتـاب     ) 03(املتضمن للعنصر رقم    ) 36(من خالل نتائج اجلدول رقم      
أجـابوا  ) أسـتاذ    30ما يعادل   ( من األساتذة أي    % 100لطباعي نالحظ أن نسبة     و إخراجه ا  

بالنفي عن أمر توافق حمتوى الكتاب مع مسكه و سعره و احلقيقـة أن عـدد الـصفحات الـيت                    
قسم ( صفحة يف حني يتضمن الكتاب بأقسامه الثالثة        ) 112(هو  ) يدرسها  (سيستعملها التلميذ     

صـفحة  ) 230) (مدون باخلط التيفيناغي و قسم مدون باخلط العريب          مدون باخلط االتيين، قسم   
" 96"صفحة، و القسم املدون باخلط العـريب  " 22" حيث حيتوي القسم املدون باخلط التيفيناغي  

صفحة من الكتاب   ) 118(فسمك الكتاب يفوق احملتوى الذي يدرسه التلميذ، حيث         ). صفحة  
. كما أن سعر الكتاب يفوق كميتـه      . مازيغية بالكتابة الالتينية  ال يوظفها التلميذ الذي يدرس األ     

و هذا أمر ينبغي إعادة النظر فيه خاصة و أن تلميذ هذه املرحلة معرض يوميا لثقل يتجاوز كتـب           
أقالم، مـساطر،   ( باإلضافة إىل أدوات العمل     األخرى إىل جمموعة من الكراريس       املواد الدراسية 

...)ألوان 
فيه هذا القسم الذي ال يوظفه التالميذ قد تكلف ماال كثريا من أجل إخراجه لكن مـا  مما ال شك  

فائدة ذلك إذا كان هؤالء التالميذ يتقدمون إىل حجرات الدراسة حاملني معهم قسم من الكتاب               
صـفحة يف   ) 118(صفحة، يف حني يتكون  القسم اآلخر  املتكون من           ) 112(فقط يتكون من    
تأكدنا منها عند إطالعنا على جمموعة       ةو هذه حقيق  . وظفونه يف دراسة هذه املادة    بيوم ألم ال ي   

من الكتب ببعض املتوسطات اليت تدرس ا اللغة األمازيغية خالل الزيارات الصفية أثناء الدراسـة     
.زقمموهنا نتساءل، أي قيمة للكتاب مدرسي . امليدانية

و بالتايل عـدم     حمتوى الكتاب مع مسكه و سعره      و هكذا يتضح أن ليس هناك تناسب بني       
اإلهتمام ذا اجلانب الذي يشكل عامل حاسم له تأثري مباشر على إقبال التالميـذ علـى       و العناية

.الكتاب
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:)الصفحات الداخلية للكتاب ( مدى جودة ورق طباعة الكتاب-

%النسبة التكراراتاالجابات

3030موافق
0000غري موافق
30100اموع

-37اجلدول رقم -
املتعلق بشكل الكتاب ) 04(املتضمن للعنصر رقم ) 37(من خالل نتائج اجلدول رقم 

يوافقون ) أستاذ 30ما يعادل ( من األساتذة أي % 100و إخراجه الطباعي، نالحظ أن نسبة 
.على جودة ورق طباعة الكتاب

:و ذلك كما يليذلك يف الشطر الثاين من هذا العنصرو يؤكدون 
غرام و يتميز باملتانـة و القـدرة علـى حتمـل        80جاء ورق طباعة الكتاب أبيض ناصع بوزن        

مغطـاة  ) الصفحات اليت حتمل النصوص القرائية      ( و جاءت معظم صفحاته   . إستعماالت التالميذ 
و هذا مما ساعد على إبراز الكتابة و تسهيل قراءا و يضمن حتما             ) برتقايل أو أزرق    ( بلون فاتح 

فهمها من طرف أغلبية تالميذ هذه املرحلة باإلضافة إىل أنه يعطي جوا مجاليا للجانب الـداخلي                
.للكتاب

و أن أغلـب صـفحات   إنطالقا من النتائج السابقة تبني أن ورق طباعة الكتاب جيد خاصة         
الكتاب حتمل على املساحة املكتوبة ألوان فاحتة و كل هذا يبقى  مما يثبت و يؤكد علـى جعـل                    
الكتابة دعما حسيا فعاال للصور اليت غالبا ما تضعف بفعل اللون و احلجم و الشكل على الـرغم                  

.من أا تشكل لغة عاملية تتحدى إختالف اللغة و األمية
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:باملعلوماتظ صفحات الكتابإكتظا-
%النسبة التكراراتاالجابات
1550موافق

1550غري موافق
30100اموع
-38اجلدول رقم -

ب املتعلق بـشكل الكتـا    ) 05(املتضمن للعنصر رقم    ) 38(من خالل نتائج اجلدول رقم      
أشـاروا  ) أساتذة   15ما يعادل   ( من األساتذة أي    % 50نالحظ أن نسبة    . و إخراجه الطباعي  

.إىل أن صفحات الكتاب غري مكتظة من حيث احملتوىبوجه عام
منهم إىل أن هناك بعـض الـصفحات        ) 30أساتذة من    15ما يعادل   ( أي  % 50و قد أشار    

ص القراءة أو من حيث املعلومـات أو التمرينـات      مكتظة من حيث األسئلة املطروحة حول نصو      
يف حني الحظنا أن    )  95،  81،  74،  37،  33،  21: (الشفهية أو الكتابية و ذلك يف الصفحات      

: بعض صفحات الكتاب ال حتمل إالّ قطع متوسطة من النصوص مثلما ورد يف الصفحات
و يف نفسية التلميذ املـتعلم       كل هذه األمور تؤثر حتما يف طول الكتاب من جهة         و   "65"،  "39"

.من جهة أخرى
ميكن القول أنه مل تتم العناية الكافية بكل صفحات الكتاب من حيث كمية احملتوى الـذي                
حتتوية و هنا نقول أنه من اخلطأ تقليل العناية بذلك أو إمهال بعض الصفحات و أن ما يقرأ جيـب            

و يبعث الراحـة و اإلنـسجام يف   ) عرضها عليهم ينبغي أن جييد  ( أن يكون مصدر متعة للتلميذ      
.أنفسهم
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:مدى مناسبة بنط الكتابة لسن التلميذ-
%النسبة التكراراتاالجابة
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-39اجلدول رقم-
املتعلق بشكل الكتاب ) 06(املتضمن للعنصر رقم ) 39(من خالل نتائج اجلدول رقم 

إتفقـوا  ) أستاذ   30ما يعادل   ( من األساتذة أي    % 100و إخراجه الطباعي، نالحظ أن نسبة       
هذه  و احلقيقة أن وجهة النظر    . على أن البنط مناسب متاما لقدرة تالميذ هذا املستوى على القراءة          

حيث إتضح -عينة البحث   -جاءت متفقة متاما مع ما بدا لنا عندما إطلعنا على الكتاب املدرسي             
حيث جاء كل ما يراد له بصفة خاصـة أن          . لنا تنويع أحجام حروف الطباعة و أشكاهلا و ألواا        

اوين و ما يتعلق بالعن    )كالقواعد و تعريفات األفكار و خالصة الدروس      ( حيفظ على ظهر قلب     
الفرعية و املصطلحات األساسية، أمساء املؤلفني و املؤلفات، النصوص الواردة يف الكتاب           الرئيسية    

.للونمتنوع احلجم و ا
أشكال ستوى إخراج الكتاب تنويع أحجام و    بناء على ما تقدم ميكن اإلستنتاج أنه مت على م         و  

سود، أو حروف طباعـة ذات شـكل        ي األ كإستعمال البنط الثقيل أ   ( و ألوان حروف الطباعة     
هـذا  و) خدام األلوان   متميز، أو عزله و إبرازه بإستخدام األبعاد املتفاوتة لبدايات السطور و إست           

حيث ميكن فيه التمييز بوضـوح بـني         بإمكانه  أن يزيد من قيمة الكتاب املدرسي عينة البحث         
لحات اجلديدة و األساسية و النـصوص       القاعدة واخلالصة و العناوين الفرعية و الرئيسية و املصط        

.و هذا قد يؤدي إىل تكوين عادات قرائية جيدة لدى التلميذ-التمارين-و مادة التطبيق 
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:مدى وضوح طباعة الكتاب-
%النسبة التكراراتاالجابات
300100موافق

0000غري موافق
30100اموع
-40اجلدول رقم -

املتعلق بـشكل الكتـاب     ) 07(املتضمن للعنصر رقم    ) 40(من خالل نتائج اجلدول رقم      
موافقون ) أستاذ   30ما يعادل   ( من األساتذة أي    % 100و إخراجه الطباعي، نالحظ أن نسبة       

قيقة أن املالحظات اليت خرجنا ا بعد إطالعنا على نـصوص  و احل -على وضوح طباعة الكتاب     
بإستثناء األلوان -عينة البحث   -الكتاب و متريناته و صوره تتفق مع ما أشار إليه مجاعة األساتذة             
أنظـر  ( ) النسج(يعين  " Azetta"الزائدة اليت ظهرت يف الصورة املرافقة للنص الذي حيمل عنوان           

.طاء املطبعيةاألخو) 07امللحق رقم
بطباعة واضحة و هذا يسهل      -عينة البحث    -و ذا يتضح أنه مت تزويد الكتاب املدرسي         

على األساتذة و التالميذ عملية إستعمال الكتاب و ميثل عامل من عوامل جناح التعليم و اإلستفادة                
.منه
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:اإلهتمام بإستخدام األلوان يف الصور و الكتابة-
%النسبة التكراراتاالجابات

30100موافق
0000غري موافق

30100اموع
-41اجلدول رقم -

املتعلق بـشكل الكتـاب     ) 08(املتضمن للعنصر رقم    ) 41(من خالل نتائج اجلدول رقم      
يوافقـون  ) أستاذا   30ما يعادا   ( من األساتذة أي    % 100باعي، نالحظ أن نسبة     إخراجه الط و

و احلقيقة جاءت صفحات الكتاب كلها      . على أمر اإلهتمام بإستخدام األلوان يف الصور و الكتابة        
على مستوى الكتابة مبا فيها عناوين النصوص القرائيـة، العنـاوين الرئيـسية             سواءحتمل ألوان   

فرعية و العناصر  حتت الفرعية و املصطلحات األساسية و حىت املشاريع البيداغوجيـة حتمـل     و ال 
فاملشروع األول حيمل اللون األخضر ممزوج من اجلهة العلوية         . ألوان على مساحة أطراف صفحاته    

لث حلافة كل صفحة باللون األصفر يف حني حيمل املشروع الثاين اللون الربتقايل، أما املشروع الثا              
و كل الصور الواردة يف الكتاب و كذلك معينات إستخدامه مبا فيها فهرس      . فيحمل اللون األزرق  

و مقدمة الكتاب، خمطط كل مشروع، ملخصات و القواعد و معجم املـصطلحات و عالمـات         
.الترقيم

قد إحتوى على ألوان عديدة-عينة البحث -و من هنا ميكن القول أن الكتاب املدرسي 
و من -بإمكاا أن ختلق وضعية تكامل مع مادة الكتاب ووسائل اإليضاح و معنيات إستخدامه 

املؤكد أن األلوان هلا نفعها فهي باعث على فتح باب اإلجتهاد أمام التالميذ و املزيد من الفعالية 
. و املشاركة
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:مدى شيوع األخطاء املطبعية يف الكتاب-
%النسبة تالتكرارااالجابات
30100موافق

0000غري موافق
30100اموع

-42اجلدول رقم -
املتعلق بشكل الكتاب ) 09(املتضمن للعنصر رقم ) 42(من خالل نتائج اجلدول رقم 

أجابوا ) أستاذا 30يعادل ما( من األساتذة أي % 100و إخراجه الطباعي، نالحظ أن نسبة 
:بأن الكتاب يتضمن أخطاء مطبعية كثرية تتمثل فيما يلي

اخلطــــــــــــأالصفحة
الوارد يف هذه " yebḍa-ten, yečča-ten:"مل يراعى تعديل باقي النص املعنون07

.الصفحة
""aγiγdi: و هويل إسم اللون الرمادمل يسج)  2(يف التمرين رقم -09

Tirawalt"" من كلمة " t"  نقص احلرف-12

مل يطرح أحد : يف األسئلة املطروحة حول الصورة الواردة يف هذه الصفحة-141
Acu: الذي يقول) 07( األسئلة، و اليت من املفروض تطرح قبل السؤال رقم 

yebγa? - ينبغي أن يأيت قبل هذا السؤال ما يلي. )ماذا يريد؟ ( يعين":Acu igbaden

γer tawwurt? "من وقف جهة الباب ؟: ( يعين.(
تنقص صيغة ) شجرة الغول ( يعين " Tasaft n uwaγzniw" يف النص القصصي -2

.البداية للقصة و الفقرة األوىل من النص
فمثال السطر اخلامس "Tasaft n uwaγezen: " مل يراع تعديل النص املعنون-3

يبدأ  بنقطتني متعامدتني، كما مل يراع وضع نفس الفراغ عند اإلنتقال من فقرة إىل 
.أخرى

من املفروض يطرح . يف عدد األسئلة املطروحةايف دراسة نوع النص نالحظ نقص-16
املدون باخلط أنظر القسم:للتاكّد على هذا األمر. ( سؤاال" 11" سؤاال من " 17" 

العريب
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اخلطأالصفحة
Ad nnadi γef unamek n uḍris ): ( يف األسئلة املطروحة حول معاين النص-18

ظهر يف ينبغي أن ت" hejben"حلصر كلمة (") مت إستعمال نفس الشكل من العالمة •
".hejben"شكل 

إستعملت الشولتان املزدوجتان يف بداية العبارة و عند غلقها ) 09( يف السؤال رقم •
»Tajmaἐt tettargu tafsut“?: تظهر العبارة كما يلي). “(إستعمل الشكل 

و إمنا داللتهما ) “) («( فهنا ال ميكن اخلطأ يف إختالف كال العالمتني فقط 
.ين تستعمالن يف اإلثنني يف بداية الكالممتساويتان يع

). “) (  »: ( فعكسهما ينبغي أن يكون كما يلي

يف دراسة نوع النص نالحظ نقص سؤال من بني األسئلة املطروحة تتمثل -21
)؟مىت بدأ الوضع يتبدل عليهم(يعين ?Melmi tebda ttebedil  tegnit fela-sen:يف
)نظر القسم املدون باخلط العريب أ: للتأكد من هذا األمر( 

يعين " Tiwkilin: " يف السطر الثامن عشر من النص القصصي الذي حيمل عنوان-33
و عند غلقهما  يف السطر التاسع ) «( إستعملت الشولتان املزدوجتان  ) اجلنيات(

)„:( عشر إستعمل الشكل
" .33" و" 32" كذلك مل يراع تعديل النص يف كال الصفحتني -

عدة " L'apostrophe" يف التمرين الثاين مت إستعمال عالمة احلذف : التمارين-37
إال أن هذه العالمة ال تستعمل يف الكتابة الالتينية عند . مرات يف خمتلف العبارات 

:تتمثل هذه األخطاء فيما يلي. كتابة األمازيغية 
- Aql-iy' am gider amerrẓu - Aql – iyi am gider amerrz
-Asm' iferr-iw yetthuzzu              - Asmi iffer-iw yetthuzzu
- A kr' ittέuzzun ittdullu                - A kra ittέuzzun ittullu

أنظر موقع " ( Anegmar d uslem" مل يراعى تعديل الفقرة األوىل من نص -39
و السطر األول من الفقرة ) النسبة لباقي النص السطر الثاين من هذه الفقرة ب

.الثالثة
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بدال من (w)يف احلرف األخري  من الكلمة األخرية من هذه الصفحة ورد احلرف -42
- tgen d tama n warraw( is )احلرف is" " وليسtgen d tama n warraw -

iw.
الثعلب، الديك  ( يعين "Uccen, ayaziḍ d uydi: " يف النص القصصي املعنون-44

" Ajellid d urgaz iggen n was" -العبارة األوىل من السطر األول ): الكلب و
)ال معىن هلا يف هذا النص . ( ليس هلا مكان يف هذا النص

""يف النص الثاين - Agllid d urğaz كلمة  السلطان ): لطان و الرجل الس( يعين
." Ajellid "و مرة أخرى تكتب " Agellid "مرة تكتب 

:عدم ترقيم األسئلة املطروحة حول النصوص القصصية الواردة يف الصفحات-43-44
"44" و " 43"

"ينقص احلرف : "Tidyanin "يف إطارعنوان -45 t " يف الكلمة" Tamacahut"

كما ينبغي حذف العارضة الفاصلة بني . لعبارة األوىل من هذا العنوانالواردة يف ا
"Tamacahut ": ينبغي أن تكتب الكلمة كما يلي. حروف هذه الكلمة

."amacahu - tt "بدال من
مثلت النقط ( Tidyanin )يف العناصر الفرعية اليت يتكون منها العنوان السابق -

,"a""b"أنظر العنصر( بأكثر من ثالث نقاط ) نقط احلذف و اإلختصار( األفقية 

"c" ( فهي تتراوح ما بني )نقط و من املفروض ثالث نقاط فقط) 5و 4.
.عدم ترقيم العبارات الثالثة الواردة يف آخر الصفحة-46
.مل يتم ترقيم األسئلة الواردة يف هذه الصفحة-60
اليت يسعى املشروع البيداغوجي الثالث كذلك مل يتم ترقيم األهداف اإلجرائية-63

.لتحقيقها
" Uden n tmurtiw "مل يراعى تعديل اخلمسة سطور األخرية من نص -65

).باخلط العريب نأنظر القسم املدو( " ideqqi "ال يوجد شرح لكلمة -78
اخلط أنظر القسم املدون ب. ( نقص سؤال األسئلة املطروحة حول معاين النص-86

)العريب 
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.عدم توظيف عالمة اإلستفهام يف اية اجلمل اإلستفهامية الواردة يف هذه الصفحة-90
97

97
)تابع(

عدم وضوح حرفني من إحدى الكلمات الواردة يف اجلملة الثانية من السطر -1
mely●n: تظهر الكلمة كما يلي. الثالث من الفقرة الثالثة الواردة يف هذه الصفحة

مل توضع عالمة اإلستفهام يف السؤال األول من األسئلة التالية للفقرة الثالثة الواردة -2
.يف هذه الصفحة

." Asewwi n seksu s useqqi "مل يراعى تعديل نص _99و98

.عدم وضع عالمة اإلستفهام يف اية اجلمل اإلستفهامية الواردة يف هذه الصفحة-100
فمن املفروض تظهر يف ) . 9(قيم السؤال الوارد بعد السؤال رقم كذلك عدم تر-

) .05(أسئلة بدال من ) 06(كامل الصفحة 
الواردة ( iluγma )عدم وضع عالمة اإلستفهام أمام األسئلة املطروحة يف التمارين -101

.يف هذه الصفحة
اجلملة األوىل من وذلك يف اية " aman "بعد كلمة " s zyada "نقص كلمة -104

.السطر اخلامس من الفقرة الثانية الواردة يف هذه الصفحة
يف السطر " Iγes n temtunt "من املفروض " Iγes n tmurt "خطأ يف كلمة -

. الوارد يف هذه الصفحةالنصالسادس من الفقرة الثانية من
.هذه الصفحةمن السؤال األخري الوارد يف ) 12(ال يظهر بوضوح الرقم -106
يف ) نقطيت التوضيح ( مت وضع نقطتان أفقيتان بدال من النقطتني املتعامدتني -1071

)01(العبارة رقم 
وضعت نقطتان أفقيتان فقط للتعبري عن نقاط احلذف اليت يعرب عنها بثالث نقاط -2

)01(من العبارة رقم ( d )يف الفقرة ( ... ) 
Imγaren d yemγaren: سجل)02(يف السؤال رقم -108

Timγarin d yemγaren:بدال من 

سؤال الرابع من اجلزء الثالث من أسئلة التقييم مل تغلق الفاصلتان املزدوجتان يف ال-109
Ad d-taruḍ war tamsertit “  ad + amatar:        مت عرضها كما يلي. الذايت

.               ميثل قائمة من األخطاء املطبعية الواردة يف الكتاب ": 43"اجلدول رقم-
إنـه   -عينة البحـث     -اء املطبعية يف الكتاب املدرسي      وهكذا تتأكد مسألة شيوع األخط    

صفحة من بني  29(فأكثرمن ربع الكتاب حيمل أخطاء مطبعية، أي        . حيمل بني دفتيه أخطاء كثرية    
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علما أن هؤالء األساتذة يؤكدون أن هذه األخطاء املطبعية ما هي إال عينـة مـن       )صفحة   112
و هنـا   ) . ذا األمر تأكدنا منه عند إطالعنا على الكتاب       و ه ( األخطاء املطبعية الواردة يف الكتاب    

ينبغي أن نستوعي املسؤولية امللقاة على عاتق األستاذ أمام هذا احلجم اهلائل من األخطاء املرتكبـة             
يف مثل هذه الوسيلة القاعدية، علما أن اإلمكانيات  و الوقت املتاح ال يسمحان بالوقوف كل مرة               

.صرح ا أساتذة مادة اللغة األمازيغية أنفسهملتصحيحها و هذه احلقيقة
مل تذكر من طـرف مـستعملي        كل هذه األخطاء باإلضافة إىل جانب تلك األخطاء اليت        

إن دلت على شئ و إمنا تدل على فكرة ال مفر منها و هي أا منافيـة                    -عينة البحث   الكتاب  
.  تنقص ال حمالة من قيمـة الكتـاب املدرسـي          و بالتايل . ملواصفات الكتاب املدرسي اجليد   متاما

-األسـئلة و التمـارين       -مت إمهاهلا يف كثري من املواضع        أغلبها يتصل بعالمات التنقيط، حيث    (
). طول السطور إىل عدم اإلهتمام بتعديل النصوص أيباإلضافة 
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40. ، مرجع سبق ذكره، ص)العربية، اللغة األمازيغية، اللغة الفرنسية
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، ₂، طارس اإلبتدائية و التكميليةالتربية العلمية التطبيقية يف املدأمحد خمتار عضاضة،-)08(
97.، ص1962مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر، بريوت، 

فلسفته،تارخيه، أسسه، تقوميه،( الكتاب املدرسي،وان أبو الفتوح و آخرونرض-)09(
.255.،مرجع سبق ذكره، ص)إستخدامه

,)thnographiquee etudé(Le conte Kabyle, Dujardin-Lacoste Camille–)01(
Editions Bouchène, Algérie, 1991, p. 04

دراسة وصفية حتليلية  لنماذج ( الرسائل اإلتصالية يف األدب الشعيب اجلزائري أنيسة مهين،-)11(
اإلتصال، مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم و)حكايات شعبية بقرية مارغنة بوالية تيزي وزومن

339، 338. ، ص2006/2007
، دار 5، طيف طرائق التدريس، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم-)12(

36. ، ص1980املعارف، مصر، 

.57. ، مرجع سبق ذكره، صاملدرس يف املدرسة و اتمعأبو الفتوح رضوان و أخرون،-)13(
ة، تارخيه، أسسه، تقوميه، فلسف: الكتاب املدرسي،الفتوح، و آخرونرضوان أبو-)14(

.255.، مرجع سبق ذكره، صإستخدامه
املعلم العريب جملة تربوية، )أمهيته، مواصفاته، تطويره( الكتاب املدرسي عدنان زيتون،-)15(

24. ، ص1985، مطبعة إبن خلدون، سوريا ثقافية، قومية
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، املكتب العريب )اع التربيةدراسة يف علم إجتم(التربية و اتمعحسني عبد رشوان،-)16(
133.ص2002احلديث، اإلسكندرية، 

، دار الغرب)دراسة يف املضامني و اخلصائص(قصة الطفل يف اجلزائرعميش عبد القادر،-)17(
217.، ص2003للنشر و التوزيع، اجلزائر، 

، ، إستخدامهفلسفة، تارخيه، أسسه، تقوميهاملدرسيالكتاب،و آخرونرضوان أبو الفتوح-)18(
263. مرجع سبق ذكره، ص

، دار إحياء الوسائل التعليمية إعدادها و طرق إستخدامهابشري عبد الرحيم الكلوب، -)19(
103. ، ص1992العلوم، بريوت، 

266. بشري عبد الرحيم الكلوب، نفس املرجع، ص-)20(
 (21) - Abderrahman Lounès, Op. cit, p. 24

عنابة،      ، مشاكل و حلول: تعليم اللغة العربية يف اجلامعات التركية،متورتاشعبد اهلادي -)22(
341. ، ص2006، اجلزائر

تصميم و إختبار و تقومي الوحدات ( أساليب جديدة يف التعليم و التعلم مجس راسل،-)23(
110.، ص1991أمحد خريي كاظم، دار النهضة العربية، القاهرة، .د: تر)الصغرية التعليمية

درسة اإلبتدائية لدور املعلمني طرائق تدريس املواد اإلجتماعية يف املهيفاء عوض، -)24(
145.، ص1966، مطبعة اإلنشاء، دمشق، املعلمات العامةو
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:دراسةلنتائج الإستنتاجات عامة-
إستطالع رأي أفراد العينـة     ار التتمة، و    حصائية املختلفة و املتعلقة بإختب    من خالل النتنائج اإل   

أثبتنا صحة الفرضيات اليت وضعت كإجابة مؤقتة للتساؤالت اليت طرحناها يف دراستنا للكتـاب              
املدرسي يف مادة اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط، حيث كشفت عن بعض نواحي القصور يف               

مـادة  : ث و اليت تتمثـل يف الكتاب على مستوى مجيع اجلوانب اليت أشرنا إليها يف فرضيات البح   
الكتاب، وسائل اإليضاح الواردة فيه، األسئلة و التمارين اليت يتـضمنها الكتـاب و إخراجـه                

.الطباعي، و هذا يعين أن هناك عناصر ينبغي إعادة النظر فيها و أمور جيب تعديلها حىت يؤيت مثاره
املدرسي قيد الدراسـة، حنـاول      قبل التعرض  هلذه النقائص اليت إحتواها حمتوى و شكل الكتاب            

.اليت تربز مواطن القوة يف الكتاباإلجيابيةتلخيص كل النقاط 
:إنطالقا من نتائج الدراسة إتضح لنا ما يلي

و املالمح  التلميذ من حيث السمات      يأكد حمتوى الكتاب تركيزه على دراسة ووصف البيئة       
اة يف جهات خمتلفة، و تناول العـادات و التقاليـد الثقافيـة             املميزة هلا فاشتمل على مظاهر احلي     

اإلجتماعية حبيث إشتمل على حماور هامة و أساسية يف األدب األمازيغي فتناول مقتطفات مـن               و
طاوس عمروش،أعمر مزداد،مولود فرعون ،  مولود معمري (النصوص ألشهر املؤلفني األمازغيني     

و اإلجتاهات و القيم املعروفة يف بيئة       ل على بعض امليول     وب كما اشتم  غنية املضمون و األسل   ...) 
و احلكايات و هذا مع مراعاة البعد العاملي للقـصة      لقصص  التلميذ و ذلك من خالل جمموعة من ا       

وهـذا  )Ch. Péraut و(J. De La Fontaine إذ مت توظيف حكايتني ألشهر املؤلفني الفرنـسيني 
...)إيدير، خدامشريف(تلف املؤلفني األمازغيني باإلضافة إىل قراءة قصائد شعرية ملخ

أما بالنسبة ملهارات اللغة فقد أكد عليها احملتوى جبانب املعرفة بـشكل هـام فاشـتملت                
وصـفي، سـردي،    (املهارات على قراءة النصوص و مناقشتها حسب خصوصيات كل نـوع            

ق على الصور املرافقة هلا إنطالقا من       و ذلك بفهم لإلجابة على األسئلة، و التعلي       ) تفسريي، شرحي 
جمموعة من األسئلة املصاحبة هلا و اليت تشكل حمورا أساسيا لنشاط لغوي آخر يتمثل يف التعـبري                  
الشفهي، هذا مع مراعاة تنمية قدرة التلميذ على كتابة القصة، و حترير الرسائل، ووصف أمـاكن           

.يو أشياء، و عمل البورتر
تقومي على أنه يوجد إهتمام خاص بنوع األسئلة الواردة يف الكتاب، حيـث            تؤكد وسائل ال  

تضمن الكتاب األسئلة املوضوعية، كالتكميل و مزاوجة القائمة، و اإلختيار من متعدد و الصح 
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.و اخلطأ، جبانب أسئلة املقال القصري التوضيحية اليت تنمي اإلبداع الفين
.خذ عليه اإلهتمام بتصميمه اخلارجي ووضوح طباعتهالكتاب فيؤلشكلأما بالنسبة 

:فيما يليواطن الضعف يف الكتاباليت كشفت عن مالسلبيةالنقاط متثلت 
:مادة الكتاب: أوال

صعبة بالنسبة ألغلبية التالميذ، و يتبني من ذلك أن املشكلة األساسـية             جاءت مادة الكتاب   –أ
ة يف الكتاب و هذا من املمكن جدا تفـسريه بتعـدد    تكمن يف وجود مفردات غريبة و غري مؤلوف       

فكـل  . املؤلفني للكتاب الواحد إذ ال جند تلك الوحدة املنشودة و التناسق و التوازن يف املفردات              
و هذا تأكدنا منه أكثر عند      .واحد منهم وظف مفرداته اخلاصة به و اخلاصة باجلهة اليت ينتمي إليها           

إختبار التتمة لقياس مـستويات الـسهولة و الـصعوبة ملـادة             إطالعنا على إجابات التالميذ يف    
الكتاب،حيث جاءت أغلبية الكلمات يف صيغة املفردات الشائعة التداول و اإلسـتعمال يف بيئـة               

"lγaba"و،  "yudes"بدال من كلمـة      "yuza"توظيف كلمة   :التلميذ فعلى سبيل املثال جند    

."yesikid"بدال من "yetxazir"و"tizgi"منبدال
حتتوي مادة الكتاب على عدد هائل من املفردات اجلديدة على تلميذ هذه املرحلة بدون أن                –ب

تصطحب هذه املفردات بشروحات أو مرادفات و ال أي وسيلة أخرى تسهل على التلميذ أمـر                
يف مواضيع فهمها، و هناك مفردات ال أثر هلا يف اجلزء اخلاص بالتمارين كما أنه مل يتكرر ظهورها         

.أخرى من منت الكتاب
مت إمهال بعض العناصر األساسية من التراث الثقايف األمازيغي، منها ما يتعلق بتناول الشخـصيات                 

.و األبطال التارخيية و األدبية و منها ما يتعلق باألجزاء و املدن األمازيغية احلاملة لآلثار
نقص ة فعال يف بيئة التلميذ، كما ظهر      قصص املتداول مل تول العناية و اإلهتمام للحكايات و ال       

واضح يف قصص املخاطرات و املغامرات و البطولة علما أن هذا النوع من القصص يالئم الفئـة                 
.املستهدفة من التالميذ

يؤخذ على حمتوى الكتاب  عدم تأكيده على ضرورة احترام التقاليد اإلجتماعية و الثقافيـة              
حترام  احلرف التقليدية و اليدوية، حيث اكتفى  بعرض النصوص احلاملة هلـذه              و على ضرورة ا   

األفكار دون تشجيع التلميذ على املشاركة يف تطوير هذه األمور يف بيئته إال يف ضـوء عالقتـها                  
) النصوص(وبذلك يتضح لنا أن حمتوى الكتاب يؤكد يف هذا اجلزء على عملية نقل املادة            . باألدب

.ال اجلانب املهاري و الوجداينو مت إمه. فقط
.جاءت مادة الكتاب يف بعض أجزائها غري سليمة من األخطاء و الغلطات
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وسائل اإليضاح الواردة يف الكتاب: ثانيا
غري متنوعة، فقد إكتفى أمر      –عينة البحث    –جاءت وسائل اإليضاح يف الكتاب املدرسي       

ط، كما سجل إفتقار بعضها إىل عنصر التـشويق و عـدم           التوضيح بعرض جمموعة من الصور فق     
تناسب األلوان املستعملة يف إبراز عناصرها و هذا باإلضافة إىل عدم تعبريها جبدية عـن املعـاين                      

و األفكار اليت حتملها النصوص القرائية املرافقة هلا مع العلم أن كل هذه األمور ستؤثر سلبا علـى                  
فعلى مستوى النصوص القراءة اإلضافية لـوحظ       . ا سجل عدم كفايتها   كم. نظرة التلميذ للكتاب  

عدم اإلهتمام بربط األدب بالتصوير مع العلم أن هذا الربط يساعد على احلفظ، و يغري به و هذا              
.باإلضافة إىل أنه جيذبه إىل قراءا و اإلهتمام ا

:أسئلة و متارين الكتاب: ثالثا
رين و التدريبات اليت تقيس مدى إملام التلميذ بالثقافة األمازيغيـة            يظهر نقص واضح يف التما    

. و نصيب غري كاف من التدريبات و األسئلة اليت ختدم و تنمي التعبري بنوعيه الوظيفي و اإلبداعي                
فقد إقتصر األمر يف إطار التعبري الوظيفي على كتابة الرسالة حبدود ضيقة جدا يف حـني إكتفـى                  

يب يف إطار التعبري اإلبداعي على كتابة القصة مرتكزا على إقتراح صيغة بدايتها أو              التمرين و التدر  
.صيغة ايتها ال أكثر و ال أقل

:شكل الكتاب و إخراجه الطباعي: رابعا
يتمتع جبودة على مستوى     سط املتانة، و ال   ورق الذي صنع منه غالف الكتاب متو       يظهر أن 

كما أن األلوان املـستعملة      عمال التالميذ ألمد طويل،   مقاومة إست  يضمن التجليد و بذلك فهو ال    
غري مناسبة و ليست متناسقة و بذلك فهي تبعث إىل الـسئم بـدل               اخلارجي يف صفحة الغالف  

التشويق أو بعبارة أخرى تبعث إىل إحجام التلميذ بدل إقدامه على إستعمال الكتاب و اإلعتمـاد                
مسك الكتاب يفوق حمتوى املقرر الـذي يتناولـه          كذلك. اجعةعليه حني إعداد الدروس أو املر     
كما أنه مل تتم . مسكه و سعرهيوجد تناسب بني حمتوى الكتاب و      التلميذ خالل السنة الدراسية فال    

العناية الكافية بكل صفحات الكتاب، فقد جاءت بعض صفحاته مزدمحة و مكتظة باملعلومات و              
. ة من املعلومات  ، و البعض اآلخر حتتوي كمية قليل      وص القرائية خاصة ما يتعلق منها بالنص     األسئلة

.سلبيا على طول الكتاب و موقف التلميذ منهو هذا إنعكس 
كما إتضح شيوع و كثرة األخطاء املطبعية يف الكتاب خاصة ما يتعلق منـها بطـول الـسطور                         

ت التنقـيط يف أغلبيـة   ، حيث سجل عدم مراعاة عالما(La ponctuation)و عالمات التنقيط 
.و هذا مما ال شك فيه سيؤدي بالتلميذ إىل النفور منه. التمارين الواردة يف الكتاب
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توصيات و إقتراحات-
بناءا على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، قمنـا يتقـدمي مجلـة مـن اإلقتراحـات                     

:و التوصيات نوجزها فيما يلي
ار التتمة قد كشف أن هناك نسبة كبرية من التالميذ يـشعرون بـصعوبة يف املـادة                 ملا كان إختب  

:املقروءة لذلك نوصي باآليت
.اإلعتماد على قوائم املفردات اخلاصة بتالميذ املرحلة املتوسطة إلنتقاء كلمات مناسبة للتالميذ-
بيئة التلميـذ يف الدراسـة       إختيار و توظيف املفردات املشتركة و األكثر تداوال و إستعماال يف          -

.األدبية و اللغوية لتحقيق الفهم بشكل كامل و متوازن لدى تالميذ هذه املرحلة
ملا كانت نتائج اإلستبيان اخلاص بأساتذة مادة اللغة األمازيغية حول مواصفات الكتاب            و

شفت عن بعض نـواحي     املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط شكال و مضمونا قد ك           
:القصور نوصي باآليت

بداية نقرر أنه إلصالح هذه اجلوانب نقترح تصورا لعالج هذا القصور و جتاوز نقاط الضعف يف                
يعتمد هذا التصور املقترح أساسا على ما جاء يف اإلطار          . الكتاب على مستوى الشكل و املضمون     

و نتائج الدراسات السابقة باإلضافة –احل مواصفات الكتاب املدرسي الص    –النظري هلذه الدراسة    
إىل اإلقتراحات اليت قدمها أساتذة مادة اللغة األمازيغية بإعتبارهم املتعاملني األوائل مع الكتـاب،              
كما يراعي هذا التصور املقترح جوانب النمو للتالميذ يف هذه الـشرحية العمريـة و متطلباـا                 

.سية و الفلسفيةمستفيدا من النظريات النفاإلجتماعية
تأكدنا مما سبق حول حمتوى الكتاب أن التلميذ ميتص آداب السلوك و القيم األخالقية من مصدر                

:أساسي يتمثل يف القصص و احلكايات الشعبية و على ذلك يشمل التصور و املقترح ما يلي
داولة فعال  توصي الدراسة الراهنة بضرورة تضمني الكتاب جمموعة من احلكايات و القصص املت           -

يف بيئة التلميذ و إختيار ما يناسبه و اإلكثار من قصص البطولة و املغامرات، و هذا نظرا ملا فيهـا                    
من مادة ثقافية دمسة مرتبط إرتباطا وثيقا مبحيط التلميذ و فيه شحذ للفكر،  و تنويه بالقيم اخللقية                  

ائل هذا إىل جانب كوا مناسبة هلذه اليت يسعى اتمع إىل غرسها يف نفسية النشء، و إغراء بالفض       
الفئة العمرية من التالميذ كما توصي بضرورة مالئمة ما خيتار منها ملستوى تالميذ هذه املرحلة من             

بعبارة أخرى أن نعطي العنايـة التامـة يف         . الفكرةوع و اللغة مع مراعاة األسلوب و      حيث املوض 
.نو املضموالقصص لكال من اجلانبني الشكل إختيار

اإلهتمام بعناصر أساسية من التراث الثقايف األمازيغي املتصلة بالشخصيات و األبطال التارخيية -
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و توظيف أكثر ألمساء األعالم و املدن األمازيغية احلاملة لآلثار األمازيغي و العنايـة باجلغرافيـة                
مادة اللغة األمازيغية القومية و التاريخ القومي حىت تضمن النظرة التكاملية لدى التالميذ بني 

.و خيص بالذكر مادة التاريخ و اجلغرافيا. و املواد الدراسية األخرى املقررة يف هذه السنة الدراسية
و تفعيل مادة اللغة األمازيغية من خالل تضمني الكتاب مواضيع مـن حيـاة               عدمالعمل على   -

اط التقليدية الثقافية  املعروفـة عـن        التلميذ اليومية و املدرسة بشكل حيرر مادة الكتاب من األمن         
اإلنسان األمازيغي يعين بيئته التقليدية و ينبغي إقامة وزن لإلطار الثقايف الذي يتواجد فيه التلميـذ                
من حيث حاضره و ماضيه و مستقبله و نقصد هنا بوجه اخلصوص إعادة النظر يف بعض مواضيع                 

.الكتاب و يف صياغتها مثل مشروع كتابة رسالة
إىل إختيار املقطوعـات و اإلنتاجيـة       ) الشعرية أو النثرية    ( إلنتباه يف إختيار النصوص القرائية      ا-

األدبية اليت تتناول مشكالت العصر و الظواهر اخلطرية اليت تقتحم يوميا فئة املـراهقني بـشكل                
-موضوع الغربة و اهلجرة بنوعيها الداخلية و اخلارجية–. رهيب

اقشة الدروس إىل التطبيق العلمي تدريس ملادة اللغة األمازيغية إلقاء و منأن تتعدى طرائق ال-
لتلميذ بطريقة حتفزه للتعلق ا التوجه إىل التفتيش و اإلستقصاء يف البيئة لنقل املعارف إىل ذهن او
.تشجعه على طلب املزيد منها و تعده خلدمتها و صيانتها و محايتهاو
إىل أسس علمية سليمة تسهله و توضحه فضال عن         ) الطهي(ري املرتيل   ضرورة إسناد دروس التدب   -

ــذلك   ــصبح ب ــد، و ي ــادات و التقالي ــناده إىل الع ــفات           إس ــن الوص ــا م ــا رتيب علم
التراكيب  اليت حتفظ بسرعة،  و تنسى بسرعة،  كما توصـي  بـضرورة  ربـط تعليمهـا                        و  
دروس التطبيقية و مترين التالميذ على تنفيذها بتمارين عملية تضمن ترسـيخها يف             بال) النظري( 

.ذهن التالميذ
ية املعينة املختلفة من لفظية و بـصر      مراعاة اإلهتمام بالفروقات الفردية بني التالميذ يف الوسائل         -

الكتـاب   الكمية بكيفية جتعل رمـوز    خاصة ما يتعلق منها بوسائل اإليضاح من حيث النوعية و           
.أفكاره قريبة املتناول من التالميذو
إعادة النظر يف صور اإليضاح الواردة يف الكتاب و توظيف صور أكثر تعبريا عن حقيقة األشياء                -

.املصورة مع اإلهتمام بالناحية اجلمالية هلذه الصور
.هضرورة مراجعة الكتاب و تصحيح األخطاء و الغلطات و النقائص الواردة في-
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و تكـرار   اجلديدة الواردة يف الكتاب،   توصي الدراسة بضرورة تعريف و شرح داللة الكلمات         -
بكيفية تضمن تثبيتها    –خاصة اجلزء اخلاص بالتمرينات و التدريبات        –إستعماهلا يف منت الكتاب     

.يف ذهن التالميذ و قدرته على التمييز بني معانيها يف خمتلف السياقات
النظر يف متارين الكتاب و تدريباته و أن يتم إدراج أسئلة و متارين تقيس مدى إملام        أن يتم إعادة  -

.بثماره) الكتاب(التلميذ بالثقافة األمازيغية حىت يأيت هذا األخري 
تعاد عن ملـئ الـصفحات باملعلومـات        العمل على تنظيم مادة الكتاب بطريقة سليمة و اإلب        -
حىت تزيـد متعـة التالميـذ        ) غري مكتظة (يقة فنية و منطقية     األسئلة و التمارين و عرضها بطر     و
.تشوقهم لقراءا و اإلجابة عليهاو
أن يعاد النظر يف إعادة أساتذة اللغة األمازيغية حبيث يكون هلذه املادة الدراسية أساتذة يدركون               -

علـى تنفيـذ   من جهد  يبذل  حق دراية مقاربة الكفاءات و يشجعون التالميذ على اإلشتراك فيها           
و إعداد أساليب و أسـئلة    لكتاب و كذلك ختطيط أنشطة أخرى       األنشطة و األسئلة املتضمنة يف ا     
.خمتلفة تساعده يف تقومي تالميذه

بالنشاط املدرسي  ) الدراسة يف األدب  (توصي الدراسة بضرورة ربط مقرر مادة اللغة األمازيغية         -
ميارس يف إطار اجلمعيـات األدبيـة       ما  (أو خارجه   الميذ سواء داخل الفصل     احلر الذي ميارسه الت   

دف إكسام رصيدا    )و املعارض رات املدرسية و احلفالت     العلمية و الفنية، و الرحالت و الزيا      و
عاما مشتركا من املعارف و املهارات و القيم من شأنه أن يؤدي إىل تنمية شخصيتهم و إىل زيادة                  

.و بالتايل تسهم يف التنمية الشاملةهنية، و اإلجتماعية و املفاعليتهم العقلية
أن يشمل احملتوى على طوائف من النصوص احلجاجية و اليت اقترح الربنامج إدماجها  يف مقرر                -

مادة اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط إىل جانب النصوص السردية و الوصفية   و الـشرحية                 
السنة الثانية متوسط مع الكتاب السابق و الالحـق           لنسج خيوط التالحم بني كتاب األمازيغية يف      

له يف نفس  املادة
افية ملراعاة الفروق الفردية يقدمها الكتـاب يف        طة إض تقترح الدراسة إشتمال الكتاب على أنش     -

ملـدرس يف كـل درس     اية كل درس، و يكلف ا التالميذ كل حسب قدراته اليت الحظهـا ا             
ذ بعد الدرس كنشاط خارجي، و يراجع معهم املدرس إجنازام يف بداية            أحيانا يكلف ا  التالمي    و

.احلصة التالية، و قبل التهيئة اجلديدة للدرس اجلديد
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توصي الدراسة بضرورة التراكيز بشكل متوازن على اجلانب املعريف و املهاري و األنشطة دون              -
و إخراجـه الطبـاعي، و بعبـارة         إمهال اجلانب الوجداين مع مراعاة هذا الضبط بشكل الكتاب        

:أوضح
.جيب أن يكون الكتاب مغريا بالقراءة فيه، و هذا ألن شكل الكتاب جزء من مادته
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:اخلامتة
يف ختام حبثنا و من خالل ما حتصلنا عليه من اجلانب النظـري، و اسـتنادا إىل نتـائج                  

ستجابات التالميذ، و ملا كان اهلدف من حبثنـا هـو   اليت مشلت آراء األساتذة و إ   انيةالدراسة امليد 
الوصول إىل معرفة مواصفات الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية من التعليم املتوسط              
و الكشف عن مواطن القوة و الضعف فيه من حيث املضمون و الشكل و اإلخـراج الطبـاعي،               

النقاط الـسلبية و الغلطـات   رل عموما أن هذه الدراسة إستطاعت إىل حد ما إظها  فنستطيع القو 
ب املتصلة بكل مـن حمتـوى الكتـاب         والنقائص الواردة يف الكتاب على مستوى خمتلف اجلوان       

مادة الكتاب، وسائل اإليضاح الواردة فيه، األسئلة و التمارين و التدريبات      :إخراجه و املتمثلة يف   و
و ذلك من خالل التأكد من صحة       . ا، باإلضافة إىل شكل الكتاب و إخراجه الطباعي       اليت إحتواه 

ميكن القـول أن     و صدق الفرضيات اليت إنطلقنا منها يف اجلانب النظري لدراستنا و اعتبارا لذلك            
الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية متوسط حيمل بني دفتيه شكال و مضمونا جمموعة               

لغلطات و النقائص اليت من شأا أن جتعله أداة غري قادرة على بلوغ أهداف املنهج و حتقيـق                 من ا 
.يف العملية التعلمية التعليميةأداة أساسية كالفائدة احلقيقية للتلميذ، و تنقص من قيمته

ة الوحيـدة   و ملا كان الكتاب املدرسي دعامة كبرية يف عملية التربية و التعليم، و الوسيل             
أثرا، و أصدق تعـبريا،     اليت ال يستطيع التلميذ أن يستغين عنها بالرغم من أن اخلربة املباشرة أقوى              

الـذي ال ميكـن      و من معارف  أكثر شوقا و باعتباره العامل املشترك يف مجيع ما حيصله التلميذ          و
إن كل هذه األمور تؤكد     اإلستغناء عنه يف التعليم مهما جاءت وسائل املعرفة األخرى و توافرت ف           

العناية به، و بناء على ذلك جيب أن ينال كتاب مادة اللغة األمازيغية عندنا حظه من اإلهتمـام،                  
جل حتسني مستواه، و حتقيق جودته      املشتغلون به، جهدهم من أ     وأن يبذل املسؤولني عن التعليم و     

تكفل أفضل املواصـفات الـيت   من حيث احملتوى و اإلخراج، و البد أن توضع له الضمانات اليت      
و أداة قادرة على مواجهة الفروق      . جتعل منه أداة فعالة بإمكان املنهج اإلستناد إليها يف حتقيق مثاره          

.عرب الزمان و املكانالفردية بني التالميذ
قد فتحنا اال للدراسة يف هذا اجلانب اهلام و احلساس املرتبط مباشـرة      نرجوا أن نكون    

مادة دراسية جديدة دخلـت حجـرات        إحدى األركان الرئيسية للعملية التعليمية على مستوى      ب
املدرسة اجلزائرية حديثا، و بعملية التقومي اليت من شأا أن تعرفنا جبـودة و صـالحية الكتـاب                  

توى،زيغية، و اليت تقوم بتنقية و تصفية احمل       إعداده لتدريس مقرر مادة اللغة األما     املدرسي الذي مت    
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على حد الـسواء داة تعليمية ختدمو التعديل من أجل حتسني أتسمح لنا  بإعادة النظر و املراجعة و
.العملية التعليمية واألستاذ و التلميذ و تفيده مستقبال
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المراجع
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: قائمة املراجع
:القرآن الكرمي

.سورة الروم
.فاتسورة الصا

I-الكتب:
:الكتب باللغة العربية* 
فلسفته، تارخيـه،  ( الكتاب املدرسي   : ، عفيفي حممد اهلادي و آخرون     )رضوان( أبو الفتوح    -1

1962مصرية، القاهرة، –، مكتبة األجنلو )أسسه، تقوميه، إستخدامه
يخ، اململكة العربيـة    ، دار املر  تأليفه و إخراجه الطباعي   : الكتاب املدرسي ): أمحد( أنور عمر   -2

1980السعودية، 
، مكتبـة   املدرس يف املدرسة و اتمع    : و آخرون ) مصطفى( ، بدران   )رضوان( أبو الفتوح    -3

1994مصرية، القاهرة، –األجنلو 
، ديوان املطبوعات اجلامعية، املسألة الثقافية و قضايا اللسان و اهلوية ): حممد(العريب ولد خليفة     -4

2003اجلزائر، 
، مكتبة النهضة العربية اجلزائرية،     1، ج   تاريخ اجلزائر القدمي و احلديث    ): حممد مبارك ( امليلي  -5

1963اجلزائر، 
، املكتبـة   1، ط   البحث العلمي و أسسه و طريقة كتابتـه       ): حممد(، مبارك   )حممد(الطاوي   -6

1962األكادميية، القاهرة، 
1970، دار العارف، مصر، 5، ط املدرسي للغة العربيةاملوجه الفين ): عبد احلليم( ابراهيم -7
، ديـوان املطبوعـات     مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واإلتصال      ): أمحد(بن مرسلي    -8

2003اجلامعية، اجلزائر،
1999، دار هومة، اجلزائر، األمازيغيةيف املسألة): صاحل(بلعيد -9

1997ار تالنتيقيت للنشر و التوزيع، جباية، ، ددليل املدرس اهلادف): عيسى( بودة -10
1997، شركة دار األمة، اجلزائر، 1، ط هل حنن أمة): أمحد(بن نعمان -11
، املؤسسة الوطنيـة للكتـاب،      سمناهج البحث يف علوم التربية و علم النف       ): رابح(تركي   -12

1994اجلزائر، 
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، عنابـة،   و حلول اجلامعات التركية مشاكل  غة العربية يف    تعليم الل ): عبد اهلادي ( متورتاش   -13
2006اجلزائر، 

، ط أساليب تدريس مهارات اللغة العربية و آداا): عبد الفاتح(حسن البجة -14
2001، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية املتحدة، 1

ت، ، دار النـشر للجامعـا     1، ط   مناهج البحث يف إعالم الطفل    ): حممود(حسن إمساعيل    -15
1996القاهرة، 

منذ فجر التـاريخ إىل     التاريخ املغاريب القدمي السياسي و احلضاري     ): حممد اهلادي ( حارش   -16
1995، اجلزائر، الفتح اإلسالمي، املؤسسة اجلزائرية للطباعة

، عامل الكتب،   1،ط  حبوث يف املناهج وتكنولوجيا اتعليم    دراسات و   ): فارغة( حسن حممد    -17
1999القاهرة، 

، عـامل   4ط   اإلجتماعيـة، تدريس املواد ): رضوان( ، برنس أمحد    )أمحد( حسن اللقاين    -18
1986الكتب، القاهرة، 

صـاحل خليـل أبـو      : ، تر مناهج البحث اإلعالمي  ): دومينيك( و جوزيف   ) وميز(روجر -19
1989، صربا للطباعة و النشر،ديب، 1إصبع،ط 

، علم  1ط   العربية،لتربوية املعاصرة يف تدريس اللغة    اإلجتاهات ا ): حممد( رجب فضل اهللا     -20
1998الكتب، القاهرة، 

تصميم و إختبار وتقومي الوحـدات  ( يف التعليم و التعلم    أساليب جديدة ): جيمس( راسل  -21
1991أمحد خريي كاظم، دار النهضة العربية، القاهرة، : ، تر)التعلمية الصغرية

نظريـة  ( التربية  حنو إطار علمي للتقومي يف    : الكتاب املدرسي  تقييم): حممد( زيان محدان    -22
1997دار التربية احلديثة، ،)قرار اال

.، دار الفكر العريب، مصر، دون السنةأسس البحث اإلجتماعي): مجال( زكي -23
ن ،دوقرنا من التـاريخ   اهلوية األمازيغية اجلزائر يف أصول البشرية ثالثون      ): حلسن( سرياك   -24

الطبعة، دون السنة
: ، تـر  املدرسيدراسة حول وظائف الكتاب   : إشكالية الكتب املدرسية  ): برنارد( سربنيق   -25

.احلواس مسعودي، دار اآلفاق، اجلزائر، دون السنة
، احملافظة الـسامية للغـة      األمازيغيني من تاريخ  قرنا حملة عن ثالثة و ثالثني    ): حممد( شفيق   -26

لطبعة، دون السنةاألمازيغية، دون ا
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حبيب اهللا منصوري، دار    : ، تر األمازيغ و قضيتهم يف بالد املغرب املعاصر      ): سامل( شاكر   -27
2003القصبة، اجلزائر،

، )تقوميها -تطويرها-إعدادها( األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية       ): رشدي( طعيمة   -28
1998، دار الفكر العريب، القاهرة، 1ط

، 1، ط أسسه، إستخدامه حتليل احملتوى يف يف العلوم اإلنسانية، مفهومه،      ):رشدي( عيمة  ط  -29
1987دار الفكر العريب، القاهرة، 

أمهيته، مفهومه و (األطفال يف املرحلة اإلبتدائية النظرية و التطبيقية      أدب  ): رشدي( طعيمة   -30
1998القاهرة،دار الفكر العريب، ، )تأليفه و إخراجه، حتليله و تقوميه

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،  حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم): حممد( عبد احلميد  -31
1985

1987، 1ة، طمصري-، مكتبة األجنلومهارات التدريس الفعال): جمدي( إبرهيم عزيز -32
،مفهومه، أدواته، و أساليبه: البحث العلمي: و آخرون) ذوقان( عبيدات -33
1998، دار الفكر للطباعة و النشر، األردن، 6ط 
1984، دار النهضة، مصر، 9، ط علم اللغة): علي( عبد الواحد وايف -34
" جيز يف قواعد الكتابة والنحو للغة األمازيغية      وال): بكري(عبد السالم ،)إبراهيم( عبد السالم    -35

1996، املطبعة العربية، "امليزابية
، ، علم الكتـب، بـريوت     1، ط   دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم    ): حممد (عبد احلميد    -36

1993
، املكتـب العـريب     التربية و اتمع، دراسة يف علم إجتماع التربية       ): حسني( عبد رشوان    -37

2002احلديث،اإلسكندرية،
رية املدارس األجنبية جبمهو  حبث يف بعض  ): شعبان( ، حامد علي    )مسية( عبد ايد حسني     -38

، دار الكتب،   دراسة وصفية حتليلية  ) الفرنسية، األملانية ،  األمريكية، اإلجنلزية  املدارس( مصر العربية   
1994مصر، 

2003التوزيع، اجلزائر، ، دار املغرب للنشر ويف اجلزائرقصة الطفل): عبد القادر( عميش -39
، دار  6، ط   طرق إسـتخدامها  الوسائل التعليمية إعدادها و     ): بشري( عبد الرحيم الكلوب   -40

1992إحياء العلوم، بريوت، 
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فؤاد مجيل، منـشورات مكتبـة      : ، تر فن الدراسة : ) جيمس(، ديز   )مورقان( كليفورت   -41
احليلة، بريوت، دون السنة

العلمي و التحليـل    طرق البحث ): باهي (، مصطفى حسني  )إخالص(حممد عبد اللطيف     -42
2000مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ، و النفسية و الرياضيةاإلحصائي يف االت التربوية 

، 2، ط   التكميليـة تطبيقية يف املدارس اإلبتدائيـة و     التربية العملية ال  ): أمحد(خمتار عضاضة    -43
1962مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر، بريوت،

ئية لـدور املعلمـني و      املواد اإلجتماعية يف املدارس اإلبتدا    طرائق تدريس   : )هيفاء(عوض  -44
1966، مطبعة اإلنشاء، دمشق،املعلمات العامة

:الكتب باللغة الفرنسية*
1- Guenoun (Ali) : Chronologie du mouvement berbère 1945-1990 un
combat des hommes,Casbah édition, Alger,1999

gie des Initiation pratique à la méthodolo):Maurice( Angers-2
1997,Alger;Casbah édition,sciences humaines

,édition,Les berbères mémoire et identité):Gabriel( Camps-3
Fance,1987

 une écriture moderne et standardisée de la Pour:)A.M(Cherad-4
1990,Algérie,Bouchèneédition,langue amazigh

1990,Algérie,éditionBouchène,en assaγzimaI):Salem( Chaker-5
1948,Paris, Payotédition,écriture' de lHistoire:)E.J(evrierF-6

,édition Hatier,Organiser et planifier sa classe) :Julia(Georges-7
Paris, 1997

Etude(Le conte kabyle):Camille(ardin Duj-Lacoste-8
,Algérie, Bouchène édition,)ethnographique

Anthologie de la littérature algériènne ):Abderahman. (Lounes-9
Algérie, Rouiba-édition ANEP,expression amazigh'd

 ,)aqbaylitTantala t(tγumt n tmaziŗŗTaje) :Mouloud (Mammeri-10
édition Bouchène,1990

comprendre et vaincre les:Enseignement) :Rabia(Moussaoui-11
2002,Alger,G.A.N.E:édition,problèmes de la classe

concevoir et):François( Gérard–Maurice,)Xavier( Roegiers-12
Belgique,niversitéDe boek u,évaluer des manuels scolaires

enseignement de la langue'Etude sur l):A(Nebti,)N(Tigziri-13
2000,Alger,A.C.H,amazigh
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II-الت و اجلرائدا:
:االت-أ

:للغة العربيةاب* 
إنبعـاث الـة    األمازيغية حتديات و رهانات   :مقدمات  التعليم و لغة األم،     ): مرمي(الدمنايت   -1

47،90،91.، ص2003خريف / ، صيف27/28، العدد املغاربية للكتاب
، 3، العـدد    ثقافية قومية املعلم العريب جملة تربوية   الشعيب،  النوادر من التراث    ): نووة(النوري   -2

140.، ص1984مطبعة إبن خلدون، سوريا، 
جملة اللسان العـريب،    ،  )التجربة السودانية (تعليم الطب بلغة األم     ): عبد الوهاب (اإلدريسي  -3

97.، ص1997اململكة املغربية،–، شركة بابل، الرباط 43العدد
األمازيغيـة حتـديات و     : مقدماتأجبدية تيفيناغ و مسألة التدريس،      ): عبد الرمحان (بلوش   -4

49،51. ،ص2003خريف/، صيف27/28العدد ،رهانات، الة املغاربية للكتاب
جملة اللـسان   ،  )رأي التجربة اجلزائرية  (اللغة العربية و إستعماالا      إقرار تعميم ): صاحل(بلعيد  -5

238.ص، 1990اململكة املغربية،-، دار بابل، الرباط46، العدد العرب
، دار  مقاالت يف اللغـة األم    : جملة ثقافية ،  األم و الواقع اللغوي يف اجلزائر      اللغة): صاحل(بلعيد  -6

10، 8، 3. ، ص2004هومة، اجلزائر، 

، دار  يف اللغة األم  مقاالت: جملة ثقافية ،  )اللغة األم (تعاريف يف مصطلح    : )زهرة( بن أعراب    -7
48. ، ص2004هومة، اجلزائر، 

األمازيغيـة  : مقدمات،  )مبادئ و توجهات  (يف املنظومة التربوية   األمازيغية): أمحد(بوكوس  -8
، 2003خريـف،   /، صـيف  27/28عدد  ال،  حتديات و رهانات إنبعاث، الة املغاربية للكتاب      

21،23.ص
:جملة تربوية ثقافيـة قوميـة      ،)أمهيته، مواصفاته، تطويره  (الكتاب املدرسي   ): عدنان(زيتون  -9

24.، ص1985، مطبعة إبن خلدون، سوريا، 6العدد املعلم العريب ،
م، دار هومـة،    مقاالت يف اللغة األ   : ، الواقع اللغوي اجلزائري، جملة ثقافية     )وردية(الصب   -10

64.، ص2004اجلزائر، 
، 1992،  6، العـدد    جملة الدراسات التارخييـة   املعطيات األنتروبولوجية،   : معهد التاريخ -11
31.ص
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، احملافظة السامية لألمازيغية،   6، رقم   جملة ثيمزغة : دراسة وضعية تدريس األمازيغية   : أ.س.م-12
5،4،3،1.ص، ص2002نوفمرب 

: باللغة الفرنسية*

1- Abrous (Dahbia), Claudot-Haward (Hélène). Imazighen du nord au
 Annuaire de,eme négationdes ripostes différentes à une m:sud

92.p,1999,Paris,éditionMCNRS,du NordAfrique'l
.sculturels et linguistique,Pour les droits identitaires).Djamila. (A-2

,2120.p,1999 avril-mars,3n°, Izuran-Revue Racines
3- Bhlek ben Lamara. (Ch).L' an IX de l'enseignement de tamazight :

19.p,2004octobre,A.C.H,10n°,aγRevue Timmuz,2004-1995
4-K. (Nadia).La situation linguistique en Algérie, Revue Racine-
Izuran, n°7, nov- dec 1999,p.27,28
5- L. (Idir). Muhend-Arab-Bessaoud le père de " l'accadémie berbère"

,en sielimprimerie Arc,Bessaoud-Arab-revue comité Muhend,honoré
Tizi-Ouzou18/09/1999, p.19

de"berbèriste " propos de la criseA).Allah-Habib. (Mansouri-6
,87.p,1996avril,7n°,γrevue Iles Umazi,9491

: اجلرائد-ب
10،  16، العـدد    جريـدة الفجـر   الـيت نريـد،      .....، األمازيغية )حممد اهلادي (حارش  -1

5.، ص1994أكتوبر
، احللقة الرابعة، مـارس    16، العدد جريدة الفجر ، أي أمازيغية نريد؟     )حممد اهلادي (حارش  -2

5.، ص2004

، احللقة الرابعة، مـارس     16، العدد   جريدة الفجر الكتابة األمازيغية،   ،)حممد اهلادي (حارش  -3
5. ، ص2004

مـارس   احللقة الرابعـة،  ،16، العدد   جريدة الفجر ، اللغة األمازيغية،    )حممد اهلادي (حارش  -4
5.ص،2004
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III–الرسائل اجلامعية:
:رسائل املاجستري* 
وى كتب دراسة الوسط للطور الثاين من التعلـيم األساسـي يف           حتليل حمت ،  )حكيمة(حريش  -1

، معهد علـم الـنفس      علوم التربية  اجلزائر وفقا ملعايري و أهداف التربية البيئية، رسالة ماجستري يف         
1995-1994علوم التربية و الرطوفونيا، جامعة اجلزائر، و
داف تدريس مادة العلوم الطبيعيةعالقة حمتوى الكتاب املدرسي بأه   ،  )فاطمة الزهراء (بوكرمة  -2

، رسالة ماجـستري  حتليلية نقدية لكتب العلوم الطبيعية للسنة الثالثة ثانوي     الواردة يف املنهاج دراسة     
1999يف علوم التربية، معهد علم النفس و علوم التربية و الرطوفونيان جامعة اجلزائر، 

اجلزائري  دراسة وصفية حتليلية لنمـاذج       الرسائل اإلتصالية يف األدب الشعيب    ،  )أنيسة(مهين  -3
، رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم و اإلتصال،        من حكايات شعبية بقرية مارغنة بوالية تيزي وزو       

2007-2006معهد علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة اجلزائر،

IV-القواميس:
.دون السنةاجلزائر،، دار الرسالة،قاموس مصطلحات علم النفس، )عبد الرمحان(الوايف -1

-Vالوثائق:
وزارة التربية الوطنية، اخلطة املقترحة لربنامج تعليم اللغة األمازيغية يف مرحلة التعليم املتوسط،             -1

3،1.، ص2002وثيقة عمل لإلثراء، نوفمرب
للغة العربية، التربية اإلسالمية، ا( وزارة التربية الوطنية، مناهج السنة الثانية من التعليم املتوسط -2

40،50،49.، ص2003، ديسمرب)اللغة األمازيغية، اللغة الفرنسية

VI-املقابالت:

، مؤلف الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية مـن         )موهوب(حروش  : مقابلة مع   -1
ــيم املتوســط يــوم ــساعة 12/04/2008: التعل ــوم10:30، ال : صــباحا و أخــرى ي

.صباحا، مبقر وزارة التربية الوطنية10:30اعة ، الس10/05/2008
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المالحق
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ميثل بيانات عامة عن الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانية : "02" ملحق  رقم 
.من التعليم املتوسط

اللــــغــة األمــــازيغيـــة: ةاملادة الدراسي-
)كتايب يف األمازيغية ( أي adlis - iw n tmaziγt: عـنـوان الـكـتـاب-
مرحلة التعليم املتوسط: املرحلة التعليمية-
السنة الثانية من التعليم املتوسط: الصنف الدراسي-
. الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية: إسم الناشر-

2004:     يخ النشرتار-
حروش            موهوب:          أمساء املؤلفني-

لونيس             علي
عاشور             رمضان

:أقسام الكتاب-
.مدون باخلط الالتيين: القسم األول  
.مدون باخلط التيفيناغي: القسم الثاين   
. مدون باخلط العريب: القسم الثالث  

: عدد الصفحات على األقسام-
صفحة112:    القسم األول  
صفحة 24:    القسم الثاين   
صفحة  96:    القسم الثالث  

)سم 29.7/سم 21( قطعة كبرية بقياس : حجم الكتاب-
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:"03"ملحق رقم
و الصعوبة ملادة الكتاب املدرسي يف اللغة األمازيغية للسنة الثانيـة           أإختبار مستويات السهولة    

.من التعليم املتوسط

: تعليمات اإلختبار
و لذلك فإن الورقة اليت توجـد أمامـك         . يهدف إىل معرفة مستواك يف القراءة     هذا اإلختبار   

و كـل قطعـة منـها   ) اللغة األمازيغية ( حتتوي على أربعة قطع من املادة اليت جاءت يف كتابك      
إحدى صفحات الكتاب، و قد حذفت من كل قطعة بعض الكلمـات و املطلـوب                منمأخوذة

:منك
).حظ األماكن اخلالية ال( أن تقرأ كل قطعة -)01(
.أكتب الكلمات الناقصة يف الفراغات-)02(
.جيب أن تكمل مجيع الفراغات بالكلمة املناسبة-)03(
.أكتب كلمة واحدة يف كل فراغ-)04(
.أكتب إمسك و إسم مدرستك و فصلك على اإلختبار-)05(
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:النص األول
Amachahu, rebbi ad tt-isselhu, ad tiγzif amzun d asaru.
Zik - nni, deg yiwet n telmat i d - iz gan di tlemast
…. , ttidiren tlata yizgaren.
Yiwen d amellal, wayeḍ d aberkan ………. D azeggaγ. Segmi ara d - kkran
kessen dinna.
Imziwen yellan ………. teẓgi - nni: izem, aγilas, amayas, ifis, uccen,
……….,
………. ttgabaren - ten.
Maca, akken ara d - yades umẓiw γur - sen, ad as - zzin ………. Tlata dγa ur
ittizmir ara ad ten yečč.
Armi d yiwet ………., ha, ta yusa - d yizem xmat - xmat. Yegguni deg - sen
………. Armi iwala  azger azeggaγ iḍerref γef warmaten - is, ………. Yer
umellal d uberkan yenna - sen: " Kunwi d tidet, ………. Izgaren am kunwi,
ma d gma- twen ina azeggaγ yerwiten. Si ………. N udrar - ina id - ittban.
Dayemi id - ttasen γur - wen lewhuc.
………. Ma di ti n wen ad itidirem di talwit, ḍerrfet - t, ğğet - t ………."
Sin yizgaren uγen - as awal i yizem. Azekka - nni, ha - ta ………., yizem,
yufa - d azeggaγ - nni weῌd - s kan, ințeg fell - as ………. Yeččat. Yebγa ad
yečč daγen sin - nni id - iggran ……….ur asen - izmir ara di sin. Zrin
wussan,  ha - t - aya ………. Yezem yuγal - ad γer yezggaren - nni. Yegguni
armi iwala ………. Cwit, yudes γer uberken. 
Yenna - as: " d amellal - ina ik - irwin, ………. Iak - ihua ad t - id - twaliḍ,
limer d kečč Kan, ula d yiwen urḍ d- yettas γur-k acku Ur tettbaneḍ
ara imi………"
Azger aberkan irewwel γef gma-s. Tameddit- nni kan…………yizem
yečča amellal. Yeggra- d uberkan weῌd-s. Yusa- d …………, yegla-d s
walag-is. Ččan armi ggumman ad lῌun
Akka ………. Yizgaren yerran taflest deg umeksan. Wa yefka ………. Deg
wayeḍ  dγa meččen akken ma llan.

    Tamacahut - IW tefra am uἐeqqa di tferka.
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:النص الثاين
Deg yimuras n tefsut id - iteddun, imawlaniw  ad inigen γer tmurt n Fransa.
Ala nekk d setti ara qqimeγ deg uxxam. ………., riγ ad d - taseḍ, ad
teqqimeḍ  kra n wussan γur - i di ………. ẓriγ tagnit - a tettrağuḍ - tt achal
aya imi di ………. tezgiḍ tett messlayeḍ - yi γef unirset d ………. Ma yella
terziḍ - d γur - neγ, ad tissineḍ taddart - iw, ad twaliḍ ………. bnan s uẓru,
jguglen γer udrar ad as - tiniḍ seg ………. izenqan - is zun d izerman  mi ara
leῌun.
     Ad twali menaw ………. I xeddment tsednan nneγ: talaγt, izeḍwan
………. Ad teqqimeḍ deg ………. Ad tleqqḍeḍ tamusni γer yimγaren d
temγarin γef ………., γef yidles d tudert. Ad tmerriḍ di tẓegwa d ………. Ad
d - tgemreḍ deg - sen ijeğğigen yefsan, ad d tesweḍ aman zeddigen ……….
Tliwa d wunan, aman yessejjiyen tifekkiwin yurnan ………. Azwu azedgan
yessilqiq ulawen ad turin tessebrek ………. D ubluleγ izedγen iγerman. Yal
iḍ setti ad ………. Timucuha n - zik - nni.
Ma tusiḍ - , ẓriγ Ur tneddmeḍ ara ………. Ikeğğuden ara teẓreḍ da, urğin
ten - twalaḍ anda niḍen ………. Tanezzayt, ad d - takiḍ s tfenda n yijeğğigen
d ccna n yiḍaḍ ………. Ula d isekla. D nutni iyernan ccbaῌa i ugama.
Uggadaγ ………. Tamuγli ad tuγaleḍ ad teẓẓuḍ da.
As - a, ad tekkseḍ urfan ………. Yiγilifen n - temdint γef wul - im, ad
yesgunfu walaγ - im seg ………. Akked zzhir.
Saramaγ ad kem - in - taf tebrat - agi di talwit  ………. Kem am wat uxxam
nwen.
Aql - i la kem - ttrağuγ i tmeddit n wass n 20 di meγres. Ihi tiririt s - γur- m .
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:النص الثالث

Yella yiwen zik - nni                              mi qqimen ad ččen imensi,
Qqaren - as muῌ afenyan.                      Ad yezwir muῌ……….
Kra n ufayan akkenni,                            ha - t - an γur - k am yisli,
Ma daglim - is d acebῌan.                      Ger leῌbab akked ……….
Efk - as ……….učči d tguni,                  mi (i) d - yers seksu d useqqi,
Iğğa - ak kra yellan                                 irffed, iggar ileqman.
Win yufa ………. :                                 ………. Ad tt - id - ineqqi,
« d nekk id muῌ afenyan                        aἐebbuḍ - is d ameqqran.
Anda nῌerway nekkini?                        Yeqqar - asen: « nekkini,
Aglim inu ………. »                              d nekk id muῌ ……….
                                                               Win yebγan ad iwali
Medden ṛwan akeṛfi,
 Aglim inu d acebῌan. »
D aγrum - nni iten - yenfan.
Xeddmen ………. Tidi,                         wi dak - nni dessen ……….
Qlilit widak yeṛwwan.                           Ur t - ῌsiden maḍi.
Ad (a) sen - d - yeqqim i tili,                qqaren - as Kan: «Muῌ afenyan,
I netta ……….- i t - yehman ?                ……….i t - id yefka Rabbi  »
Mi i (a) s - nnan: « i keččini?               Ruῌ azzman, uγal - d a zzman,
I kečč a Muῌ afenyan? »                     ha - t - a ………. N diri :
………. : « nekkini,                             ur d - fkin yigran,
D nekk i d Muῌ afenyan.                     lluẓen medden irklli.
Ur teẓrim ara kunwi                               ………d - mlalen yimeγban,
………. D acebῌan? »                          kul wa d acu ( i ) d - yettawi.
                                                              Wa d aftat, ……….dajilban,
                                                              Ma d Muῌ yettas - d akkenni
Mi ( a ) s - nnan: « ………. ?
I kečč a Muῌ afenyan?
Acu ( i a ) γ - d - tewwiḍ akkagi ?
Tura ………. Kfan . »
Yenna - asen: « nekkini,
D nekk id Muῌ afenyan.
Tessnem - iyi …………,
Aglim inu d acebῌan! … »
Ass- ni rfan dayenni,
beṛṛa n uxxam ……….
Γlin fell- as s yiἐewzen,
Armi (i) t - rran d aberkan.
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:النص الرابع

     Heggi - d allalen - a: taẓiwwa, aγenja umsil, askir ( aḍajin ), lemkeb,lhila
talqayant, Rnu - d isufar - a: awren areqaq, tisent, iγes ( temtunt ), 2 n tγenjawin
n yiγes n ungul.

     Mi ara d - tsewweḍ tiγrifin, zwir err iγes…. ……….ad yali deg
waman yemmuzeγlen, syin ddem – d……… yufafen, smirit Γer tẓiwwa,
ṛucc - it swaman, ……….. s yiḍudan n ufus aken alamma yelxes, jemἐ-
it – id………… d uggi. Syin eggew - it s tdikelt n ufus alamma ……….
akk aman - nni yellan deg - s.Mi - twalaḍ……… d akiwan, bdu imir
selxas - it s waman: skud………skud ad as - ternnuḍ aman. Mi izeggen
wuggi ………. Tisent d yiγes n temtunt ara yilin ………….yakan.Imir K
kemmel uggi s waman alama……….. urekti - nni yuγal d aluli.

     Di taggara, err- as …….. n ungul ara yilin yuli,aman akked cwit n ssker,
kemmel rwi - t i tikkelt taneggarut syin……….. γer lhila talqayant, teğğeḍ - t ad
yali azal……… ddqayeq ar 1 n tamert ma izeqqel……….Ma yella  d asemmiḍ
eğğ - it azal n 4 n timar.

      ……twalaḍ Yeffeγ - d di lῌila - nni ideg………. teẓriḍ yuli, err it γer
wuskir yellan……… iteqqed γef  tmes.Dhen aḍajin-ik s zzit ……….. Mi
yehma, ἐemmer-d kra n-urekti s uγenja………… γer - s akken ad d-tgeḍ
taγrif d timdewwert  ara tγummeḍ…….. akken ad teww s
temγawla yernu ur tentteḍ ara.
     Mi……. teγrift, kkes-itt-s uγenja umsil iwaken ur txesseṛ ara err - it γer
tbaqit neγ s aḍebsi tdehneḍ- tt s zzit. Yal udem n taγrift ad t - tedleḍ s wudem
niḍen i waken ur ttamsent ara d  ilizeq.
     Tiγrifin ttmaččant s ssker neγ s tamemt, d tiremt n yimekli neγ d tanalt.
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اإلجابات الصحيحة

النص الرابعالنص الثالثالنص الثاينالنص األول
N teẓgi              (1)
Wayeḍ              (2)
Di                      (3)
Uccay                (4)
Di                      (5)
N tikkelt            (6)
Arten-yessikkid (7)
Yudes                (8)
Ulac                   (9)
Tiγilt                (10)
Tura                 (11)
Weῌd - s          (12)
Yusa - d           (13)
Inγat                 (14)
Maca                (15)
Daγen               (16)
Msebἐaden      (17)
Ansi                 (18)
N lwehc           (19)
D aberkan        (20)
Yuγal - d          (21)
Yizem              (22)
Ingren              (23)
Afus                (24)

Ihi                        (1)
Tmurt                  (2)
Tebratin - im       (3)
Usikel                  (4)
Ixxamen ines       (5)
Id - ffγen             (6)
N yirmad             (7)
Yigerwan             (8)
Tegni                   (9)
Yigran                (10)
Di                       (11)
Ad tekḍuḍ          (12)
Tbaγa                  (13)
Adaγ-id tessiwel (14)
Acku                   (15)
Yal                      (16)
Yezzuzunen        (17)
Ad am-bedlen     (18)
D                         (19)
Yisuγan               (20)
Am                      (21)

Kan               (1)
Ad as - yini   (2)
D acebῌan     (3)
Tettceṛcur      (4)
Dacu              (5)
Ad asen-yini  (6)
Aglim inu      (5)
Afenyan         (8)
yimawlan      (9)
Tarbut          (10)
Afenyan        (11
kan               (12)
Akka            (13)
Useggas       (14)
Mi                (15)
Wa               (16)
Ikeččini       (17)
Iwzan          (18)
Nekkini       (19)
I t - ğğan     (20)

N ungul           (1)
Awren          (2)
Tftetleḍ         (3)
Txedmeḍ -t   (4)
Yeswa           (5)
Yuγal                (6)
Tἐerrkeḍ       (7)
Err – as         (8)
Yettuhegga   (9)
Yefsi           (10)
Iγes                 (11)
Cwit               (12)
Smir- it           (13)
 N 45              (14)
 Lῌal           (15)
Ntimer            (16)
T - teğğiḍ       (17)
Yakan             (18)
N uzemmur    (19)
Tesmireḍ - t (20)
Slemkeb      (21)
Tewwa        (22)
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إستبيان ألساتذة اللغة األمازيغية حول الكتاب املدرسي يف اللغة         -":04" امللحق رقم 
-األمازيغية للسنة الثانية متوسط

جــامـعــة اجلـزائــر
م اإلنسـانيـة و اإلجتمـاعيـةكليـة العلـو

قسـم علـم النفـس و علـوم التربيـة و األرطوفونيـا

اإلسـتـبـيـان

:إىل األساتـذة األفـاضــل
الذي يعتمد عليـه  ملا كنتم من العاملني يف ميدان التربية و التعليم، فإن خرباتكم تعد املنبع    

خرباء و مؤلفني الكتب املدرسية للتطوير، لذلك فإننا نقدم لكم هذا اإلستبيان مع الرجـاء مـن                 
ثر يف تطوير ة و العمق ملا سيكون له أبعد األسئلة مع التحلي بالدقاألسيادتكم التكرم باإلجابة على     

.الكتاب املدرسي يف مادة اللغة األمازيغية

-و الشكرو تفضلوا بقبول فائق اإلحترام

.يف اخلانة املختارة لإلجابة)x(ضع العالمة -
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غري موافقالبند األول
موافق

:مادة الكتاب- 
.إهتمت مادة الكتاب على إكساب التلميذ املعارف املختلفة–01

:.......................................................أذكرها-
..................................................................

من الصيد العلمي الذي بإمكانه أن وظف الكتاب مقدار كايف -02
.للتلميذالثروة اللغوية إثراءيضمن

:.........................عبري عنه بوضوح تاموضح إذا ما مت الت-
من املعارف و احلقائق اليت حتقق حيتوي الكتاب على قدر -03

.املناهجاحملددةهدافاأل
.جتسد مادة الكتاب عناصر من التراث الثقايف األمازيغي-04

:.......................................ناصرقدم أمثلة من هذه الع-
.جاءت مادة الكتاب مناسبة ملراعاة الفروق الفردية-05
.تتصل مادة الكتاب املدرسي ببيئة التلميذ احمللية-06
.حيرص الكتاب على ربط مادته مبيول التالميذ و مشكالم-07

..................................وضح ذلك بأمثلة من الكتاب-
.مادة الكتاب قابلة لإلستخدام يف احلياة-08
:...............................................وضح ذلك-

مت عرض مادة الكتاب بشكل يساعد على استخدام طرف بتدريس -09
.متعددة

.يتضمن الكتاب فهرس جيد-10
.حيتوي الكتاب مقدمة جيدة-11
)النحو الصرف و اإلمالء(يمة من حيث األخطاء مادة الكتاب سل-12

إذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى توضيح مواقع هذه األخطاء يف الكتاب -
.........................................................
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غري موافقموافقالبند الثاين
:وسـائـل اإليضــاح-
.املادةمساعدة  وسائل اإليضاح على فهم-1
إتصال وسائل اإليضاح إتصاال مباشرا بالنصوص القرائية-2
.إذا كانت وسائل اإليضاح مشوقة و جذابة-3
.مدى تنوع وسائل اإليضاح يف الكتاب-4
.إذا كانت وسائل اإليضاح غري مزدمحة بالتفصيالت-5
متناسقة ( .إذا كانت وسائل اإليضاح حتمل ألوان مناسبة-6

)ومنسجمة
مدى وجود وسائل إيضاح يف حاجة اىل تعديالت-7

غري موافقموافقالبند الثالث

.وضوح األسئلة و التدريبات من حيث الصياغة-1
.مالئمة األسئلة و التدريبات ملستويات التالميذ-2
كفاية األسئلة و التمارين يف مساعدة التالميذ على استيعاب -3

.مادةالكتاب
اإلستماع ( الكتاب و تدريباته املهارات اللغوية املختلفة تناول أسئلة-4

).، الكالم،  القراءة ، الكتابة 
)مقال -موضوعية ( تنوع األسئلة -5
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غري موافقموافقالبند الرابع

::شكل الكتاب و إخراجه الطباعي-
.ي للكتاب من حيث التصميممت اإلهتمام بالغالف اخلارج-) 01(
.جودة ورق غالف الكتاب-) 02(
:..................................................وضح ذلك-
.يتناسب حمتوى الكتاب مع مسكه و سعره-) 03(
)الصفحات الداخلية للكتاب (جودة ورق طباعة الكتاب -) 04(
.صفحات الكتاب  مكتظة باملعلومات-) 05(
.لتالميذيناسب بنط الكتاب سن ا-) 06(
.طباعة الكتاب واضحة -) 07(
.متت العناية يف إستخدام األلوان يف الصور و الكتابة-) 08(
.تاباألخطاء  املطبعية كثرية يف الك-) 09(

مالحظــات عامــة
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
....................................
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احلكايات الشعبية املتداولة يف حميط التلميذ و الغائبة يف الكتب-:"5" امللحق رقم 

ملاجستري يف علوم افعالم و اإلتصال ماخوذة من مذكرة امبادة اللغة األمازيغيةاملدرسية اخلاص 
زائري، دراسة وصفية الرسائل اإلتصالية يف األدب الشعيب اجل:نوانبعلألستاذة مهين أنيسة

.حتليلية لنماذج من حكايات شعبية بقرية مارغنة بوالية تيزي وزو

احلكــــايــات  الشعبـــــيةعنـــــــــــاويـــــن 

الترمجة اىل اللغة العربيةبالقبائلية
الورد الالمع-ججيق إرقنأ-
يساوالناعقأ-
ثينجليث نسبعا ويثماس-

اطقةحبة القمح الن-
مهجورة إخواا السبعة-

الغولة و العهد-تريل ذ ملعهذا ريب-
الساطان و إبنه) إسم الغول ( لوصيف -أقليذ ذميس: لوصيف-
)إسم لشخص حنيف ( بلعجوط -بلعجوط-
حكاية الثعبان-مثشاهوت بوزرم-
)إمسان لشقيقني (  علي واعلي و-يعل ذ واعل-
اإلخوة و العار-ينشماثنيثينقماثني ث-
بناذم بصغار-
حلين أضار أفوس-

اخلشيباإلنسان-
حمنية اليد و الرجل-

النساء)  أسرار ( تالعبات -لعوب تالوين-
)إسم لفتاة مجيلة ( سايقوم -سايقوم-
بقرة اليتامى-ثافوناسث إقوجالن-
العصفور اآلدمي-أفروخ بناذم-
اجلبل األسود-ركانأذرار أب-
اليتامى -إقوجلن-
حمند املعاناة-حمند هلم-
).ذكي والثاين غيب:األول(حمذوق و حمروش -حمذوق ذ حمروش-

األرملة و إبنها-ثاجلث ذ ميس-
)يفإسم يطلق على شخص حن(نفصعمرأ-أعمر نفص-
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عناوین الحكایات الشعبیة
اللغة العربیةالترجمة إلىبالقبائلیة

الیتیمة-جیلتڤثا-
علي ذو المشاكل و المغامرات-أعلى بوثلوفا-

ا
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":06"لملحق رقم ا

للسنة الثانیة متوسط صورة مأخوذة من الكتاب المدرسي في اللغة األمازیغیة-
التوضیحیة ص بالنسبة للصورةالنیأخذھا ات التي وضعیالإحدى توضح)29:الصفحة(

.المرافقة لھ
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"07" الملحق رقم 
مأخوذة من الكتاب المدرسي في اللغة األمازیغة للسنة الثانیة متوسطصورة-

أو تسبب غموضبإمكانھا أن تحدث خللألوان زائدةعلى مساحتھاتحمل) 84:الصفحة( 
.  في فھم الرسم الذي تحملھ
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:"08"الملحق رقم 
مأخوذة من الكتاب المدرسي في اللغة األمازیغیة للسنة الثانیة صورة-

في المساحة التي لھاداللةو ال تحمل ألوان ال ضرورة)104:الصفحة( متوسط 
-من الرسم) الحائط و البساط( تغطیھا
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":09"الملحق رقم 
یغیة للسنة الثانیة متوسط صورة مأخوذة من الكتاب المدرسي في اللغة األماز-
غیر مناسبة للشخصیات الواردة في التمثیلیةوضعیةالتصور ) 14:الصفحة(

)و الطفلةالغول (القصة
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":10"الملحق رقم 
" Hansel and Gretel"قصةمأخوذة من كتابصورة نموذجیة-

Ayrad d" نصو إختصاره فيتھمت ترجمذي تال)13-12:الصفحات(
tifawt"من الكتاب المدرسى للسنھ الثانیة )21-20:(الوارد في الصفحات
-الغابة التي ترك فیھا الشقیقانتعبر بجودة عن طبیعة ،متوسط
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":11"الملحق رقم 
ط األمازیغیة للسنة الثانیة متوسصورة مأخوذة من الكتاب المدرسي في اللغة-
عن الغابة التي ترك فیھا الشقیقان غیر معبرةتقدم صورة) 20:الصفحة( 
)(Ayrad d Tifawt
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":12"الملحق رقم 
"Hansel and Gretel "قصة مأخوذة من كتاب صورة نموذجیة-
قدیم " لباس"في زي و والدھما) الشقیقان( تقدم البطالن)11،12:الصفحات( 

-یعبر عن حالة فقرھم
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": 13"الملحق رقم 
صورة مأخوذة من الكتاب المدرسي في اللغة األمازیغیة للسنة الثانیة متوسط -
في ھیئة تشبھ )أحد شخصیات القصة(قدم صورة الحصانت) 26: الصفحة(

.الحمار
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":14"الملحق رقم
سط تمثل في اللغة األمازیغیة للسنة الثانیة متوصورة مأخوذة من الكتاب المدرسي 

.للكتابف الخارجيصفحة الغال
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