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  الصورةنحو أداة موضوعية لتحليل و تقويم مضمون سيميائية 

 في كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 " مقترحةتطبيقية رؤية " 

 المقدمة و الحاجة إلى الدراسة:

                           تتآزر لتكوين نوع  من السرد  ز و اإلشارات،لمسة جمالية في حقل من الرموالصورة     

في العديد من      اع     و       نشط         لمتلق                  ار يحمل رسالة     ت     خ       د م      شه                           البصري لفكرة مقتطعة، وم  

مرتبطة  باإلدراك و الوعي  ر فاعل   ص     ن      "ع   المجاالت  العلمية، والمعرفية، والثقافية، فهي

 1(8(فة               س بل إلى المعرالأيسر وهي  (0(م"   ه                   و الخيال، و الف  
 

علم وفن الهيئات  :وهو،Typographyتنتمي الصورة إلى علم التيبوغرافيا     

ن  (3(                                      المطبوعة على الصفحة التي ت قد م للقارئ الحروف  :منالتيبوغرافية  العناصر          و تتكو 

هذه وتنظيم  (4(، و الرسوم التوضيحيةالصور و، والفرعية والكلمات والعناوين الرئيسة

النص     ة      اب     ت     ر  من               التي ت قل  ل   ،الصفحة الحيوية والحركة    ح                وغرافية  ي من التيبالعناصر 

                       نظرية التواصل م رج ع ا  الصورة، كما تتخذ (6(                          وت شع ر القارئ ببعض عناصره (5(اللغوي

 تهاقيم    د      حد     ت     ت   ،تواصليذات إطار داللي فهي  (7(كي تمنحنا إمكانية الحديث عنها  لها،

                                       
جاج، الرباط: مؤسسة الرحاب الحديثة، ص)0202أبو بكر العزاوي)  -0 طاب و الح   2(020                                                     ( الخ 

 2( 000                               ( الم عجم اإلعالمي مرجع سابق، ص )0222محمد جمال الفار ) -8

 2(7شر، ص)سؤال عن اإلخراج الصحفي :عمان :دار الفرقان للن 022( 0292طلعت همام ) - 3

 2( 077المصدر نفسه ، ص ) -4

(التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج الصحفي ودورها في التحرير الصحفي، رسالة 0222عبد المطلب صديق)  -5

 (04-01دكتوراة غير منشورة ،كلية اإلعالم، جامعة أم درمان اإلسالمية(، ص)

  فضال، انظر: -6

 (اإلخراج الصحفي،0400على نجادات ،)( 079عمان:دار الفكر ، ص)2 

 (31طلعت همام ، مرجع سابق،ص)2 

( لكلية 00( سيميائيات الصورة بين آليات القراءة و فتوحات التأويل ،المؤتمر الدولي )0229عبد الحق بلعابد ) -7

 2(042-043اآلداب جامعة فيالديفيا "ثقافة الصورة" مر جع سابق ، ص )
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ب، مساندتها للنص       م د ىبهذا االتصال بينها وبين المتلقي، وبقدرتها على القيام             الم صاح 

ب  لها على  القارئلمعاونة  فقد أوجدها الفنان، ووظفها                            فه م  النص الم ص اح 
)2) 1  

    

في المجال السيميائي الذي لم يحظ بأهمية في عالمنا العربي     ة     م     ه     م                 الصورة مكانة  تحتل    

                ألنها تشكل ثوبا   ؛(9(ومنها التعليم  ى الغربيين في مجاالت شتى،مع كونها ذات شأن لد

أبرز مكونات  بوصفها          والتعل م، ،                                                  من ثياب المعرفة التي تلعب دورا  بارزا  في التعليم

باختالف موضوع  محتوى الكتاب التعليمي، وتتباين حجم المساحة المخصصة لها فيه،

د الصور التعليمية    ع         ولم ت   المعرفي للطالب،المادة التعليمية، ومستوى النمو العقلي و

، بل لها دور التزيين والترويح عن العين الواردة في الكتب التعليمية مساحيق تجميل

ب و ا من تضاريس النص         ضحت جزء  أ  (01)ةالخطابي تههيكلي           الم صاح 

 

ظومة عب على أي من                                           الصورة أداة تربوية ثقافية ،إنسانية من الص                   لكل ما سبق ت عد        

ة     صب                بل هي أداة خ   تربوية أال توظفها في مضامينها ومحتوياتها ،ومناهجها التعليمية،

تحقيقها لدى المتعلم في أفق  الكفايات التعليمية المنتظرو لتحقيق العديد من المهارات

أن الذين استخدموا     د     ج     و   حيث فهي تستخدم لتنظيم المعلومات، (00)االحياة التي يحياه

كما أنها منحتهم التفاصيل اللفظية،         ت ذ ك رأفضل في أصبحوا حبة نصوص الصور بمصا

بة                       إدراك االنفعاالت ع ب ر   ل هم للغة الجسد و إيماءاته، كما وردت في الصورة الم ص ح                                                                تأم 

 بطرق ثالث هي :المعرفة تقدم و للنص ،

 

  presentation التمثيلية .0

الذي  (08(وبهذا يأخذ المنحى السيميائي ة،ويراد بها المشابهة والمماثل، Iconicالتصوير .8

 1ذات أبعاد تواصلية يعد الصورة عالمة تقوم على المحاكاة و التماثل
                                       

( فن اإلخراج الصحفي ، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر                  31الرستم )نور الدين أحمد النادي و رستم  -2

 2(31و التوزيع، ص )

 2(020موالي علي بوخاتم ، مرجع سابق ، ص) -9

(الصور التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي في 0229خالد عطية عيال سليمان)  -02

 2(17جامعة القاهرة، ص)–يلية،مجلة العلوم التربوية ، معهد الدراسات التربوية األردن: دراسة تحل

 01/0/0200( الصورة و دورها في منظومة القيم،وهي متاحة في  اإلنترنت، بتاريخ 0222الحبيب الناصري) -00 

 www. Drob.com ، في موقع ،

 2آمال  منصور ، مرجع سابق  -08
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 Sympiolic(01)2 الترميز .3

 

                                                                    أشكال تقريبية مبس طة ذات ب عدين طولي و عرضي ، تبتعد عن التفاصيل غير                      و ت عر ف الصورة بأهنا       

                                 بما ي سهم في زيادة فاعلية عمليتي ، والعالقات البصرية ،المفاهيموعن األفكار     ر       عب                 الضرورية ، ت  

واستخدامها في المنهج المعلن والضمني داخل قاعة الصف ،التعليم والتعلم
: رؤية فنية أو هي (04(

             لت ع ب  ر عن ؛تعين المتعلم على إدراك دالالت تعكسها األلوان والخطوط واألشكال،               بسيطة م رك  زة

اللغة الثانية  تعليمف في مواقف     وظ       و ت   واالتجاهات المستهدفة في المحتوى اللفظي، والقيم المضمون،

  1            على الم عن ى                               التفاعل الصفي والحوار الم نص ب    ر     ب     ع  

  

ضرورة االستناد إلى لكل ما سبق أكد خبراء تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على     

  (01(0ألهميتها الصور و الرسوم في الكتب،
 هبان مؤشرات عدم العناية فإ ،مهية الصورة و دورها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباأو على الرغم من         

اليت استهدفت حتليل  (،5891دراسة سلمى عبد املنعم،(                                                 م ن  ق ب ل املتخصصني تتمثل يف دراسات حتليل احملتوى منها
تدعيم  ف ما فيه من إجيابيات وسلبيات بغرض    عر                                 لعربية للناطقني بلغات أخرى، وت  حمتوى الكتاب األساسي لتعليم اللغة ا

                                       

االتصال ،في ) فرانسيس دواير و ديفيد مور: الثقافة البصرية والتعلم ( نماذج 0227فورست و يسيلي ) -01

 2(001البصري، ترجمة نبيل جاد، مسقط، مكتبة بيروت، ص )

 ( 0229إسماعيل صالح الفرا ، مرجع سابق،) -04

            فضال  راجع : -01

 ( ،الكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، 0279علي محمد القاسمي ) في )محمود

إسماعيل، و محمد علي القاسمي "محرران" السجل العلمي للندوة العالمية األولى لتعليم اللغة العربية 

-90(،جامعة الرياض: عمادة شئون المكتبات، ص)12/1/0279-03لغير الناطقين بها، الرياض )

94)2 

 ( دليل المعلم إلى اس0220محمود إسماعيل ، و ناصف مصطفى ومختار حسين )                      ،تخدام الصور

والبطاقات في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ص 

(017 )2 

 (التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، 0220على القاسمي ومحمد علي السيد )

 2(  39 -37الرباط، ص)

 ( العربية لغير العرب ، الدار العربية ، تونس : الدار 0220د سمير بيبرس و عبد هللا سويد )أحم

 البيضاء

 (تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها و نشرها في عصر العولمة"برامج التعليم   0221فتحي يونس )

 2(31-03( مصر،ص ص )43والكتاب" ،مجلة قراءة المعرفة،العدد)

 ( مبادئ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، عمان: عالم الكتب 0223يم الشيخ )حافظ عبد الرح

 2( 31، ص)2الحديث
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توى اللغول للكتاب األساسي يف احمل،وقامت نفيسة عبد الرمحن محاد بتحليل (03)اإلجيابيات، و معاجلة السلبيات
و تقوميه، و  م نظرل حول إعدادهو إرساء مفهو  ،تقومي الكتابواستهدفت الدراسة إىل تعليم العربية لغري الناطقني هبا، 

و قام بدر الزمان ، (07)بصورة دورية هتقوميته و                                                         توصلت إىل أن جتربة الكتاب مازالت بكر ا، موصية بضرورة مراجع
واستهدفت الدراسة حتليل حمتوى  قومي الكتاب املدرسي للغة العربية باملدارس األندونيسية،تحممد يونس ، بدراسة ل
           و خ ل ص ت  دة الكتاب من ناحية إخراجه الفين، ف إىل جو     عر         و الت   ، إجيابيات الكتاب و سلبياتهالكتاب و الوصول إىل

، وقامت ليلى عوض عثمان بدراسة حتليلية (09)ولكن إخراجه الفين يقلل من جاذبيته، الدراسة إىل أن الكتاب جيد
ت املصاحبة وحمتوى الكتاب، وخلصت الدراسة                                                             لكتاب العربية بني يديك "كتاب  الطالب ، هبدف الوقوف على امل عينا

بة  ة 00                                                                                  إىل جودة الكتاب مضمون ا وحمتوى إال أهنا أوصت بضرورة إعادة النظر يف بعض الصور امل صاح                   لكوهنا غري م عّب  

ربية وقام عمر صديق عبد هللا بتحليل حمتوى كتب تعليم اللغة العربية  لغري الناطقني هبا )الع (،02)يف كثري من املواقف
و  و جتنب الثانية ،والضعف يف الكتاب لتعزيز األوىل ، وهدفت الدراسة إىل إبراز نواحي القوة ،              للحياة منوذج ا(

املتعلم     ن      ك                                                                                          ، و توصلت الدراسة إىل أن الكتاب يستند للنظرية البنيوية و يعجز عن تقدمي مهارات اتصالية ت  استبعادها
 وخلصت الدراسة إىل وضع كتاب يقوم على أسس علمية و تربوية وفنية ية !من استخدام اللغة يف املواقف التواصل

، هدفت الدراسة إىل التعرف "و قام أبو بكر عبد هللا شعيب بدراسة لتحليل كتاب " سلسلة العربية بني يديك(02)
ب هتسلسله و التأكد من ترابط موضوعاته، و التعرف على معينات      م د ىعلى حمتوى الكتاب و                    ، ُث   خ ل ص ت  إىل هة ل        امل صاح 

والتسلسل، وعدد املفردات، و أن الكتاب ال يستخدم الصور                         جودة الكتاب من حيث احملتوى 
ب  امللونة بكثرة وأوصت الدراسة بضرورة حتليل حمتوى السلسلة يف طبعاهتا                 إعادة النظر فيها،               ، مما يستوج 

                                       
( دراسة تقويمية للمرحلة االولى للكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية لغير 0925سلمى عبد المنعم إسماعيل )  -06

 1رة ، معهد الخرطوم الدولي (الناطقين بها مع إخراج الكتاب ، رسالة ماجستير غير منشو

( خطوة نحو تحليل وتقويم الكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 0925نفيسة عبد الرحمن حماد) -07

 1بها ،)رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الخرطوم الدولي (

المدارس اإلسالمية المتوسطة بأندونيسيا ( تقويم الكتاب المدرسي للغة العربية ب0927بدر الزمان محمد يونس )  -02

 1)رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الخرطوم الدولي (

( العربية بين يديك في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "دراسة وصفية تحليلية تقويمية 8113ليلى عوض )  -09

 1)رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الخرطوم الدولي ، الخرطوم (

ا ( 8114عمر الصديق عبد هللا )  -81                                                                                   ( تحليل محتوى كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )العربية للحياة نموذج 

  1مجلة اللغة العربية لغير الناطقين بها ، العدد األول ،جامعة إفريقيا العالمية
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أشار الباحثان املاليزيان حممد هارون  (0050) يف عامو  ،(00)راء دراسة حول اإلخراج الفين للكتابو إج اجلديدة،
إيل ضعف خرجيي املدارس  واجلامعات،  ،حتليلهما لواقع  تعليم اللغة العربية لغة ثانية يف ماليزياوحسن بصرل أوانج يف 

ة إىل سوء الطباعة و اإلخراج الفين للصور يف الكتاب خاصة                                                  و أرجعا هذا إىل ضعف الكتاب املقد م للمتعلمني، باإلضاف

بة للنص  0( 88)                    الصور امل صاح 

  

،                                                                                         ح ظ ع ل ى الدراسات السابقة أنها استهدفت تقويم كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها   ي ل     
بوصفها   صورالاللفظية ،و ثانيهما:  النصوص                              مكو ن من عنصرين أساسيني أوهلما: كتاب وهذا ال

،وتغض الطرف  إال أن أداة تحليل المحتوى تقتصر على النصوص اللفظية، ا      بصري  ا     نص  

                                   مما يجعل تحليل محتوى الكتاب مشوب ا املكون الثاين للمحتوى املتمثل يف الصور؛ عن تحليل 

      2بالنقص

 

   مشكلة الدراسة

تيبوغرافية كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا تستند : يف مالحظتها هي أن املختصون                    الظاهرة اليت ال ُي  طئ     
بة له ، و حني حت  ل ل حمتويات هذه الكتب فإنه ي  ق ت ص ر  على احملتوى اللفظي  –                                                                                                       إىل النص اللفظي ، و الصورة املصاح 

لتحليل مضمون سي، لوجود أداة معيارية لتحليل احملتوى -فقط ميائية الصورة بوصفها                                          يف حني ال توجد أداة موضوعية  
ر                                                                                                                       نص ا بصري ا، و ال شك أن توافرها يك م  ل  نقص أداة حتليل حمتوى ك تب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، كما ي  ي س  

 0                                                         لل م عاه د  املختصة أمر اختيار الكتاب اجليد مضمون ا و شكال  
     

 هدف الدراسة :

 0كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وتقوميها يف   ،ئية الصورتقدمي أداة موضوعية لتحليل سيميا  
 

 تحديد المصطلحات: 

 تلتزم الدراسة بالمصطلحات التالية :  

                                       
للناطقين بلغات أخرى "سلسلة  ( تحليل محتوى كتب تعليم اللغة العربية0222أبو بكر عبد هللا شعيب ) -80

ا ")رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة النيلين، كلية الدراسات العليل ،كلية التربية (                                                                                                 العربية نموذج 

( دراسة مقارنة بين وجهات نظر الخبراء واألساتذة 0202محمد هارون وحسن  بصري أوانج مت داهن ) -  88

العربية بالمؤسسات التعليمية العليا بماليزيا. مجلة القراءة  تجاه المحتوى الثقافي في كتب تعليم اللغة

 019 – 012, ص ص 020مصر,ع -والمعرفة 
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ل  ل  و ت قو    : جمموعة معايري ذات مؤشرات وضوعيةاملداة األ .1  0        الصورة  مضمون سيميائية    م                   ُت 
                                          بوي، و اللغوي، اليت يتم من خالهلا احل ك م على أعلى مستويات األداء الفين ، و الت  املعايري: .2

أو احمللل                                                و التحليل السيميائي ُتليل يستوجب إملام  املقو  م  0املضمون السيميائي للصورة جودة 
تصور واضح عن خصائصها، وهذه اخلصائص تتحول ملعايري و ليس لفئات بلسيميائية الصورة 

 0ُتليل
ليكتوي اإلوعاء النشر الورقي أو يقصد به:  :ناطقني هباكتاب تعليم اللغة العربية لغري ال .3

 0                           العربية وفق ا ملستواه اللغوي ة                 املقد م ملتعلم اللغللمحتوى اللغوي الثقايف ،
م  الداللة  -      بصري ا-                          هي املضمون الفين بوصفه نص ا  سيميائية الصورة: .4                              ذا داللة تعني على فه 

ب   ص اح 
        اللفظية للنص امل
               0 

جودة الصورة أو رداءهتا يف اإلبالغ عن مضموهنا مبا       مب د ى -رقمي-ر حكم : إصداالتقومي .5
ب هلا       0                                     يتساوق و النص اللفظي الـــم ص اح 

 حدود الدراسة :

 تلتزم الدراسة باحلدود التالية :
تقتصر املعايري املقتحة يف هذه الدراسة على تقومي سيميائية صور كتب تعليم اللغة العربية لغري  .1

 0طقني هباالنا
كتاب "أحب العربية" وسلسلة كتب جامعة اإلمام حممد  تقتصر األمثلة التطبيقية على صور سلسلة .2

                                      ، و يف ضوء ذلك ت ستبعد املواد التعليمية .New  Head Wayبن سعود اإلسالمية، وكتاب 
بة للكتب املذكورة صاح 

 
                    امل
 
  0 

د  هبا .3 القائم بتحليل الصورة و تقوميها ؛  حماولة                                                  التوصيف الدقيق لألداة املقتحة: أهنا خطوط يستش 
لضمان أكرب قدر من املوضوعية يف احلكم على مضمون سيميائية الصورة يف كتب تعليم اللغة 
                                                                                 العربية لغري الناطقني هبا ، من خالل معايري موضوعية ،مثل عناصر الصورة و أ س س تصميمها، 

أن هذه املعايري تنطلق من منحى لساي،  -   ض             اليت ست عر   -                                  وسوف تل ح ظ على النماذج التطبيقية 
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فهي ليست ببعيدة عن املعنيني بتعليم اللغة العربية، و جيب التنويه إىل حرية املقوم يف أن يضيف،   
 0                                               أو يعد  ل ما يراه مناسب ا لتقومي سيميائية الصورة

 

 من: هانبعت معايير تحليل الصورة و تقويم .4

 :، و اليت نبعت من باحثال أمهية هذه املعايري من وجهة نظر .أ
 لدى املعنيني هبا خاصة الدراسات اجلامعية اليت  عناصر الصورة اجليدةأسس و طالع على اال

                                                                                  تناولت األسس الوظيفية و اجلمالية يف تصميم أغلفة الكتب املدرسية بوصفها عنصر ا من عناصر 
 0(23)االتصال غري اللغوي بني املتعلم  و احملتوى

 ات قراءة الصورة يف اجملال الفين، و اجملال التبوي، و اجملال اإلشهاري، و جمال االطالع على آلي
   0تكنولوجيا التعليم، وجمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 0الدراسات األجنبية اليت تناولت قراءة الصورة  .ب

                                       

            فضال  راجع : - 83

 (الرسوم التوضيحية وفن إخراج الكتاب المدرسي للصف األول االبتدائي في 0291منى محمد أبو النصر )

 2امعة حلوان(ج–مصر،)رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية  الفنون الجميلة 

 ( كة في المرحلة 0222محمد محمود شحاتة                                                                  ( أ س س تصميمية لكتاب قصص األطفال المجسمة و المتحر  

 جامعة حلوان(( –األولى رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية 

 ( العالقة بين الحركة التقديرية و المعالجات الجرافيكية في تصميم ا0221محمد سعد قردش ) لملصق

 جامعة حلوان(–اإلعالني )رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية  الفنون الجميلة 

 ( ( صياغة فنية حديثة لتصميم غالف الكتاب العلمي في مصر)رسالة 0223سلوى محمد على حسن

 2جامعة حلوان( –ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية 

 (تقنيات الرسوم0222محمد سليمان المشيقح ) 2التعليمية ، الرياض: مكتبة تربية الغد 

 ( األسس الوظيفية و الجمالية في تصميم الغالف المدرسي "دراسة 0223منال بنت عبد الكريم الرويشد )

وصفية تحليلية ")رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية لالقتصاد المنزلي و التربية الفنية 

 2بالرياض(

 ( التفكير و 0200جيل هوب ) التعل م عن طريق الرسم )ترجمة محمود عزت( القاهرة : مجموعة النيل                                                               

 2العربية 
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و شارل  ه فرديناند دي سوسري،                                                                  يـ ن ب ع  ُتليل مضمون الصورة و وتقوميها سيميائي ا من مبحث ألسين،أقر   .ج
 0ساندرس بريس

  الإطار النظري

عربية مشتقة من سيم، استعملها العربي بمعنى العالمة الدالة على  سيمياءكلمة سيما ، سيميا،       
والمصطلح األمريكي  Semiology   اتترادف مع المصطلح األوروبي سيميولوجيهي  و، شيء ما

،  Signeي العالمة     عن                  الالتيني الذي ي   Semionتقان من اللفظ وهما مش، Semioticسيميوطيقا
                                                                م اللغة "فرديناند دي سوسير"بوصفها علم ا ي در س  حياة العالمات من                                    وقد تبلورت السيميائية على يد ع ال  

                                  ي مك ن أن ي طلق عليه علم الداللة لم                                                          داخل الحياة االجتماعية المتداولة في الوسط المجتمعي، وهو ع  
   (84)                                     وليس علم اللسان إال جزء ا من هذا العلم، ي يفيدنا موضوعه في اقتناص الدالالت و المعانيالذ

 وتنقسم العالمة في السيميائية إلى نسقين:

 0المكتوبة و المقروءة(00اللفظية عالمات لغوية منطوقة ) اللغة  -أ

      0عليها لغة الجسد( بأنواعها ،لغة الجوارح اإلنسانية والتي يطلق عالمات غير لفظية )الصور -ب
 

ألن علم سيمياء الصورة جزء  درس العالمات والصور و الرسوم،       علم ي   :                         و ت عر ف السيميائية بأنها    
كيفية بناء اإلنسان للمعاني االجتماعية من الصور     س      در                                    من علم السيمياء االجتماعية الذي ي  

(01)والرسومات
الخطاب غير اللفظي ، و أن ذا الثقافة أو أنها: دراسة الصور بهدف تعرف داللة  

                                                                              البصرية يتواصل مع الرموز واأللوان مستدال  منها على الخطاب الذي قد تعجز اللغة عن 

                                       

 2( 12( السيمياء ) ترجمة أنطون بن زيد ( بيروت: دار عويدات، ص )0294بيير جيرو ) -  04

ا" مركز القطان للبحوث  0220نادر وهبة ) - 85                                                                                  ( السيمياء االجتماعية وتحليل المناهج"سيمياء الصورة نموذج 

 2و التطوير التربوي ، غزة
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إيصاله
                                                                                 أو أهنا  علم  قراءة الصورة اليت يتوكأ عليها القارئ؛ لفهم األفكار اليت تبدو معقدة وغري 0(03)
 ( 07)"واضحة

فت في المجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؟                                       إذا كانت هذه هي السيميائية فهل و                                                                ظ  

لل و ي قو  م  حماولة إجياد معيارنع من    مي  ! و نفي اجلواب ال النفي هيذا السؤال اإلجابة عن ه     مضمون                ُي 
 التالية :مبررات ال ق هذه احملاولة من           ا، و تنطل                  الصورة سيميائي  

 حليل المحتوى بالنص اللفظي لتحقيق أهداف أهمها:                              تنصب  العناية القصوى في منهج ت .0

 ُتليل اخلصائص اللغوية أو الداللية للرموز .  .أ
 0التكيبية اللفظية ُتديد تكرارات ظهور أو ورود اخلصائص  .ب
 الكشف عن املعاي الكامنة وقراءة ما بني السطور .  .ج
 يف احملتوى . االستدالل من خالل ُتليل احملتوى على األبعاد واملكونات الواردة  .د
 معرفة االجتاهات السائدة يف احملتوى .  .ه
 إخل الواردة يف احملتوى.  000السياسية  ، والدينية ، وإبراز القيم االجتماعية .و

اجلملة، الصفحة(فقط، يف  )الكلمة،  بالنص اللفظي الستناده إىل وحدة ُتليل كمية   ين     ع                ُتليل احملتوى م   .2
 0يستند إىل معايري  علمية يستند إىل التحليل الكيفيالصورة ملضمون ني أن التحليل السيميائي    ح  

 0                                                                ع دم وجود معيار ُتليل املضمون السيميائي للصورة يف حدود ع ل م الباحث .3
م املقروء، وبوصفها                                       الن ظ ر إىل الص ورة على أهنا م عني من م   .4  تهاهيكلالصفحة و من تضاريس  ا     جزء                               عينات فـ ه 

 0ة اخلطابي

 0(09)بعد تطبيق األداة املقتحة            قيم ا سلبية     ل     م     ُت  ليت ا    و ر     الص  تعديل  .1

                                       

26 -Debbi Ablock (2005)How to Read  Photographs WWW.Noodletools.Com 

 2م (01/4/0202متاح في )             

داء الفني في ( قياس مقروئية الكتاب من منظور توافر األ0202قمر الزمان عبد الغني، وحسن دهان  مت ) - 07

ر "اللغة العربية العالية للصف الرابع الثانوي في ماليزيا " مجلة القراءة و                                                                                        تقديمه نظرة على الكتاب الم قر 

 2(079ص)( 020المعرفة )

 2(01-01ص )سترد بعض األمثلة التطبيقية في المعيار التربوي ،  - 09

 

http://www.noodletools.com/
http://www.noodletools.com/
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د ة  التي   ليها معيار سيميائية الصورة المقترح:ع  يقوم              الع 

 2( 89)                                                                               الدراسات احلديثة يف ع لم االجتماع اللغوي املعروفة بلغة اجلسد، وعلم لغة احلركة اجلسدية .أ

 0معايري جودهتا الدراسات الفنية املعنية بتشكيل الصورة و مكوناهتا ، و .ب
                                                                         اليت ع ني ت  بكيفية وضوح البيان ع رب  اإلشارة والن  صب ة كالبيان و التبيني ،  -العربية -الدراسات اللغوية .ج

  0واحليوان للجاحظ على سبيل املثال
 0الدراسات التبوية اللغوية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا .د

عليم اللغة وخاصة الكتب املصورة، وبعض مراحل اإلنتاج الفين للصورة                      على العديد من ك ت ب تاالطالع  .ه
 http://en.childrenslibrary.org(31)0 :عرب رابط

 المعيار المقترح : مضمونه و أسسه ومكوناته :

 1و اللغوية ،و التربوية، مجاالت فرعية هي الفنية ةن المعيار المقترح من ثالث     تكو     ي  

مجاالت نماذج تطبيقية ل    ي     ل           وفيما ي  ، من المعايير الفرعية ا             كل مجال عدد         يتضم نو

 1و معاييره الفرعية ، معيار سيميائية الصورة المقترح 

 :   تضمنيو  (30)الفني المجال       أوال   

 :الثيمةمعيار  .0

ات،      ساح       الم                           يتم التعر ف عليها من خالل  وضوح الفكرة الرئيسة للصورة ، و               ي قص د  ب ه  :     

 2والخطوط ،واأللوان، وتدرجها 

  و األلوان :                                                   تطبيق عملي على مؤشرات المعيار الفني متمثال  في الخط

                                       

 من هذه الكتب الدراستان القيمتان وهما : - 02

 2( علم لغة الحركة، عمان : دار الثقافة، وهي دراسة ماجستير مطبوعة0202يد)عريب محمد ع 

 ( الصورة الحركية و أثرها في اإلبانة:دراسة في التراث اللغوي و البالغي،   0229مهدي أسعد عرار )

 2( الدولي ، عمان : جامعة فيالديفيا 00مؤتمر كلية اآلداب )

ة بلغات عدة و ال يحتوى على كتاب باللغة العربية!! كذلك موقع                                 موقع يحتوى على قصص تعليمية م صور - 12

و هو موقع  /http://www.picturebookartists.orgو موقعهم  PBAA)فناني الكتب المصورة )

س امي العالم في هذا المجال ، تمث ل منطقة الشرق األوسط فيه إيران فقط،                                                                                  مترجم للغة العربية و فيه أشهر ر 

كة    2واحدة من أي دولة إسالمية أو عربية أخرى                   وال توجد م شار 

31 -   http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_rhetoric(5/25/2011).  

 ( معيار الثيمة5شكل )
 0(15(،ص)0002عبري املستوى الثاين، معهد تعليم اللغة العربية،  جامعة اإلمام،)املصدر: كتاب الت

 

http://en.childrenslibrary.org0/
http://www.picturebookartists.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_rhetoric
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 الصفحة من خالل األسئلة التالية: يساراقرأ الصورة اليت يف 

 ؟                      عم   ت عب  ـر  الصورة .أ

                               ما الموضوع المحتمل أن ت صاحبه؟ .ب

 رسمية مالبس األشخاص في الصورة ؟ ما داللة .ج

 الشكل األزرق الذي أمامك أهو باب أم غير ذلك؟ أشفاف هو؟ لماذا؟ .د

 األلوان ما رأيك فيها؟ .ه

ا لجعل األرضية في الداخل مثل الخارج؟ لماذا؟  .و                                                      أترى مبرر 

ا ت عب  ر مالمح كل شخصية في الصورة ؟ .ز                                         عم  

 خلف الباب كفيف؟  هل الموجود .ح

 لشخصية التي خلف الباب بم توحي؟ خطوط الوجه في ا .ط

 ؟ ما دليلك؟ هااإلضاءة داخل الحجرة أم خارج .ي

 داللة الصورة بالنسبة لك؟ ما دليلك؟ تيسيرهل نجح الفنان في  .ك

 أليست الصورة واضحة؟ ما الدليل؟ .ل

ا لمعيار الثيمة المضمون تحليل   :                                             السيميائي للصورة السابقة وفق 

مما انعدم معها اإلحياء  ؛مطموسة يف إمياءات الوجه ، فإهناجلية مع أهنا يف الشخصيات واضحة الخطوط .أ
 0                                                       بسياق احلال أو احلدث الذل مي كن أن ي نبئوين مبا سريد يف املوضوع

 

ألن اخلطوط مل تؤد وظيفتها يف إظهار  -املفرتض أهنا الشقة –                                     اخلط مل ي رشد بصرل ملعرفة حمتويات الصورة  .ب
ضاعت النسبة و التناسب بني داخل الشقة وخارجها نتيجة تداخل  املضمون العام للدرس املقرر؛ حيث

 !!توضيح مضمون الدرسن الصورة مل تنجح يف أاأللوان، وعدم اكتمال الباب، أل 

 ، الدرس أو فكرته الرئيسة؟                                                         هل الصورة السابقة بوضعها احلايل ت عني املتعلم يف التنبؤ مبفرداتوالسؤال اآلن : 

 أترك لك اإلجابة!! 

 :  عيار السيادةم .0

؛ املصور/عليه الرسام    ز       رك                          أو العنصر املهم الذل ي  ، ، أو الفكرة السائدة   ب      ال             الشكل الغ   وأنقطة الرتكيز             ي قص د  به :
 0           للمتعل  م   استهدف إيصاهل                     رئيسة و الفرعية، امل  الإلبراز أهم األفكار 
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 1(90(،ص)8117المصدر: العربية بين يديك، المستوى األول،) ( معيار السيادة في الصورة8شكل )

http://www.childrensillustrators.comillustrator details tammi- elyonid= 1642 slide- showpag=11  

  

 

من الداخل حيث  0اخلارجلداخل و الرتكيز على الشقة من ايف الصورة التالية: يتضح  مثال تطبيقي
 0ها    سن                                ومن اخلارج حيث شكل البناية وح  ، األثاث ورقم الشقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1، وهي عرض شقة للبيعواحد موضوع و فيما يلي صورتان ذات 

ف بأنه: وضوح الإقناععيار    م   .1 ال ينتقد المتعلم  بحيثمكونات الصورة                     : ي عر 

ذات إيحاءات معلنة له، من خالل ،(38)ناسقة منظمةمت ؛لكونهاو تشكيالتها ،رسومها

                                       

(الرسم الحر و الزخرفة و الخطوط ،عمان: مكتبة المجتمع العربي، ص 0229هللا الداريسة )محمد عبد  - 10

(71-91)2 
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ي التركيز عليه، فتكون مطيته إلى         ا ينبغ                القارئ إلى م       ين          تقود ع  التي  خطوط القوة

                                          ومن ث م  ي سه ل إدراكها لكون إدراك اإلنسان ، (33(ر تفاصيل المحتوى اللفظي     تذك  

ا والتناسق ، البساطةلألشكال التي تتصف ب نافي إدراك             "فنحن نتحي ز  ،        م نظ م 

  1(34)" واالنسجام

،             وضوح التفاصيل من خالل دالالت األلوانو يقصد به:  :الوضوحمعيار   .4

لما هو 1و تناسقها مع مكونات الصورة ككل (35) الخطوطاتجاهات و تها واقعي و

متعلم ساعد ال   ي  موجود في الحياة مما 

 1و داللتها، في إدراك بيان الصورة
 

 : تطبيقيمثال 
التي بيسار الصفحة  في الصورة تلحظ 

 ألوانها لما يلي:       وض ع فانعدام واقعيتها، 

حركة الالعبين غير صحيحة حيث   .0

تبدو أيديهم  في جيوبهم ، و هذا ال 

 1يحدث في الواقع

            ل ب اس  أحد   هنفسهو               لباس الح ك م   .8

 1الفريقين ) الالعب أقصى اليمين(

لرياضيين الحارس ال تبدو عليه سمة ا .3

  فانلة ال تنتمي ألحد الفريقين المتنافسين!                             !! فهو يرتدي سرواال  طويال ، و

  1                            للمباراة و ليس مشارك ا فيها                          الحارس يقف وكأنه مشاهد   .4

 و في مقارنة بسيطة بين كتب تعليم اللغة العربية و األجنبية أرجو من القارئ الكريم أن 

 يجيب الصورتين التاليتين ، ثم  قارن بيني 

                                       

 2( 91تيسير أبو عرجة، مرجع سابق، ) -11

-90( مهارات االتصال اإلنساني، غزة: دار الكتاب الجامعي، ص )0229محمد جهاد جمل و دالل هالالت ) -14

91)2 

 انظر : -11

 (ال0272رضا السويسي )( 27تعليم الهيكلي للعربية الحسية ، تونس، ص)2 

 (الصور و البطاقات في تعليم اللغة العربية، 0220محمود إسماعيل ، ، و مصطفى ناصف ، و مختار حسين )

 2الرياض: جامعة الملك سعود

 (الصور المتضمنة في  كتاب تاريخ بالمرحلة الثانوية "دراسة تقويمية"، مجلة 0224نجفة قطب الجزار )

 2(101(،ومنصور بن سلمة ، و سليمان الحارثي، مرجع سابق ، ص )004كلية التربية ، بنها ، ص )

( التعبير الموجه 0224( معيار اإلقناع طه محمود)1شكل )

 ،جامعة الملك سعود (02للمستوى المتوسط ، ص 
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ل   نفسكأوقع في  الصور الثالث السابقةأي من                                    و أقرب إلى الواقع؟ أيهما ت فض  

 و لماذا؟                                       لو كنت متعلم ا للغة أجنبية؟ 
 

 :عن التساؤل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 يار الوضوح و اإلقناع( مع4شكل )

( التعبير الموجه للمستوى 8117المصدر :طه محمد محمود  )

 1(90المتوسط، إدارة النشر العلمي، جامعة الملك سعود ، ص )

، ( معيار الوضوح و اإلقناع 6شكل )  From : John Soars &LizA  (2004)”  

New  Head Way. New Advanced Student Book, key”. Oxford: Oxford Press,P,119. 

 

معيار الوضوح و اإلقناع (5شكل )  

 From : John Soars &LizA  (2004)”  

New  Head Way. New Advanced Student Book, 

key”. Oxford: Oxford Press,P,112. 
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                           ثاني ا المعايير التربوية:

، (36)لم، وال يشعر بامللل                                                 وي قصد هبا إُياء الصورة باحلركة، كي يتفاعل معها املتع :معيار الحيوية .1
فالصور  ،املكتنز بالدالالت(37)القارئ، مما يعطي الصورة مزية اإلقناع مبضموهناستحوذ على عني ت ألهنا
كل عني               ع بـ ر  حركة  الطائر و ،القط         امت ا بني         حوار ا ص                                         يف يسار الصفحة، تكوينها الفين جيعلك تتخيل  اليت 

وهذا  !هااهتزاز ، و األغصان يوية                اليت ت ش ع ر ك  حب ساقط األوراق، و تاخلطوط املنحنيةإضافة إىل  ،منهما
                                                                                             احليوية ت سه م  يف فـ ه م املتعل  م مضمون الدرس، و ال تشعره باململ ، و تنمي لديه مهارة التخيل ، و 

  0الصور الذهنية
 
 
 
 

                                                     و إليك مثاال  من كتاب "أحب العربية" تفتقر الصور مجيعها    
يت توجد يف كتب تعليم اللغات األجنبية ، خلطوط احليوية واملرح ال

( فهي تدل على احلركة من خالل اخلطوط 6فيما عدا الصورة )

 0              امل م ي  ز ة هلا
 

 
                                       

 انظر : -13

  (33نور الدين احمد النادي و رستم الرستم، مرجع سابق ، ص)2 

  (004نجفة النجار، المرجع  السابق ،ص)2 

 ( 079 -011سعيد غريب، مرجع سابق، ص)2 

 2( 014رجع سابق، ص )فوزي اشيتيوة وربحي عليان،م -17

 ( افتقاد معيار الحيوية   2شكل )

كتاب أحب العربية ، كتاب الطالب ، الجزء 

 ( الرياض: مكتب التربية العربي85،ص)8114الثالث،
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                                         و إليك مثاال  من كتاب "أحب العربية" تفتقر    
الصور مجيعها خلطوط احليوية              واملرح 
 اليت توجد يف كتب تعليم اللغات األجنبية ، فيما

( فهي تدل على احلركة من خالل 6عدا الصورة )
 0                    اخلطوط امل م ي  ز ة هلا

 
 

إن فاعلية الصورة  :الواقعيةمعيار  .8

عبر تكوينها الفني و ألوانها،  (111إشعار الدارس بالملمس )نعومة ،خشونةتكمن في 

و المشروبات  انعكاس هذه األلوان على المضمون مثل :ألوان الخضروات،      م د ىو

ح الصور التالية مضمون معيار الواقعية :  1لمس والم                                                 و توض  

 حيوية الصورة بعد تطبيق معيار سيميائية الصورة( 9شكل )
 0(األولكتاب ال ( أحب العربية،1022و زمياله ) ،المصدر ، محمود إسماعيل 

 

 ( افتقاد معيار الحيوية7شكل )

( 85،ص)8114كتاب أحب العربية ، كتاب الطالب ، الجزء الثالث،

 الرياض: مكتب التربية العربي
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طالع الصورة  -     أيض ا -و اإليماءات ،بل الحركاتفقط األلوان في         تنحصر  و الواقعية ال 

  التالية :

 

 هي مقنعة لك ؟ الواقعية تعني اإلقناع، فهل

 فماذا ستفعل؟ ،الوضع               طفال  يجلس بهذا لو أنك شاهدت 

ل س ته كي ال يقع من على أن  ستجد نفسك تنبهه                                   يعتدل في ج 

    !مقعده 

 

 

 

  

 معيار الأ .3

 مان:معيار الأ .4

ة هم                           و هو من املعايري الرتبوية امل  
، وهو (39)السيما يف لعب األطفال

مفهوم جيب مراعاته يف الصور 
ألن الطفل قد  ؛املصاحبة للنصوص

 0غري واقعية   ينتقد الصورة؛ لكوهنا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

( السالمة و األمان في ألعاب األطفال ، المؤتمر األول لكلية رياض األطفال، جامعة 0222سالمة عبد الرحمن ) - 19

 2(91( )ص01/1/0222-00اإلسكندرية )

 ( معيار الواقعية01شكل )

 1(، القاموس المصور0كتاب الطالب، ج ( أحب العربية،8112المصدر ، محمود إسماعيل صيني و زمياله )

 

 

 1ول(األ كتابال ،العربية( أحب 8112المصدر ، محمود إسماعيل صيني و زمياله )األمان ر ( معيا00شكل )
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 : ممتعة التعل .1

العبوس مما قد ، أوأن تكون الرسوم و الصور مبهجة ال تعبر عن الوجوم           ي قصد بها:    

ضمونها: شيوع بهجة التي مجودة التعليم مؤشرات ، وهذا ال يتفق مع                     ين ف  ر المتعلم منها

 2في غرفة الصف        التعل م

 

تلحظ وجوم المعلمة مع أن  

متعلماتها صغار،يحتاجون متعة 

داللة  ز لديهمتعز كي؛التعلم

"أحب العربية"التي هي عنوان 

  1الكتاب

 

 

 

 

 

 

صغير يمارس نشاط الرسم  وجوم المعلمة و تلويحها لمتعلم  :يسار الصفحة التي فيالصورة ظ    ح     ت ل 

 :  ، و هذا غير واضح من المؤشرات التالية و مساندة ،       و دعم ا،       تشجيع ا            مما يتطل ب  

 1الرضا إيماءات وجه المعلمة يوحي بعدم  .0

ا غير   .8                    م ب ه ج  ألنه ي عبر                                      ألوان الخلفية المتدرجة تشيع جو 

 1عن االضطراب

 توجه اللوم لذا تبدو وكأنها المعلمة تستنكر ما يحدث!! .3

                ، طفلال ما رسمه       لم تر  والتأنيب للمتعلم،مع أنها 

الذي يقتضي: التقبل،                و الصواب هو تشجيع المتعلم 

 1                            وهذا م فت قد  في هذه الصورة111و التشجيع

حاول اإلجابة الصور السابقة ، سيميائية مضمون  تحليلوقبيل 

 ألسئلة التالية:عن ا

المصدر ، محمود إسماعيل صيني و متعة التعلم ،معيار (08)شكل 

 1(0كتاب الطالب، ج ( أحب العربية،8112زمياله )
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 ( معيار متعة التعلم03شكل )

( أحب 8112المصدر ، محمود إسماعيل صيني و زمياله )

 1(0العربية، كتاب الطالب، ج

 

ن ترى ابنك في أفي أي مشهد تحب  .أ

 الصور السابقة؟ 

أي من مواقف المعلمة في الصور السابقة  .ب

 يعجبك؟ لماذا؟

هل تتمنى أن تعامل المعلمة ابنك  كما هو  .ج

 واضح في الصور؟ لماذا؟
 

 : تحليل مضمون الصور السابقة 

: اقرأ وجوه األطفال في غرفة الموسيقى .0

موسيقية ستجد عيونهم  آالتوهم يعزفون ب

                                     ا موج هة إلى المعلمة في وجوم ، و هذا جميعه

 يعكس مايلي: 

شيتهم المعلمة ، التي             األطفال و خ      س     ج     و   .أ

 1                           اعتادوا منها الحدة و الجد ة

في التمتع بالعزف الموسيقي، فاالستغراق يبدو في تنوع األطفال  ستغراقاعدم  .ب

 2                                                           اإليماءات الفطرية المبتهجة،و ليست اإليماءات الموح دة العابسة 

مما أنساها االستمتاع عن عنايتها بالتعنيف و التوبيخ؛                             إيماءات وجه المعلمة ت ن م   .ج

 سعادة بما يفعله المتعلمون!!           ي تقبال  أو   د     ب                                 بنشاط متعلميها  الصغار ، فال ت  

                  ذك ر عزيزي القارئ                          مة يدل على استنكارها )ت       عل                خطوط يد الم  تشكيل تكرار  .د

من حركات يد المعلمة في  ا              ليس هذا قريب  أ1ك في موقف استنكرته   د           حركات ي  

 ى؟غرفة الموسيق

 

 :في الفصل  .0

                             فع اإلصبع في وجس وشك،خوف ا من    ر   .أ

ر  المعلمة ذات النظرات الح ج  ادة، أثمر                               ز 

 عن عبوس األطفال أثناء استجابتهم عن 

 !!تهمسئلة معلمأ

                          ة الموح دة في كافة سياقات    م       عل             نظرة الم   .ب

                                 الدروس المتنوعة ت ركز على الوجوم 

ة وهذا غير    د          ة والح     د                    ،           والج  
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م المادة       عل                                                                    مطلوب باستمرار في تعليم األطفال،من منطلق أن: الخبرات السيئة مع م  

ر  ك ر   رة    ه               ي ثم   1                                المتعلم للمادة الدراسية المقر 

  :مستوى اللغوي للمتعلمالمعيار  .4

م مستواه التي توائ الكلمةالمتعلم المبتدئ يجب أن تقدم له    

خط الرقعة ، ب "العربية"كلمة بل أن نقدم له ق، فال ياللغوي

في المستوى           المتعل  م لكون ؛بخط النسخم له     قد        بل ت  

 1مبتدئال

  

                       مر  الزمني للمتعل  م:            معيار الع   .5

يجب أن تتواءم الصورة مع طبيعة المتعلم العمرية ، فأنشطة المتعلم الكبير ال تناسب 

المتعلم الصغير ، و العكس كذلك ، من هنا  ال يمكن قبول نشاط كالنحت الذي يستخدم 

و األزميل بوصفه ،القادوم

                       نشاط ا يزاوله طفل الصف 

بتدائي ، لألسباب األول اال

 التالية:

 

  غير آمن ال نشاط ألنه

على الطفل و ال على 

  زمالئه

  أنامل الطفل مازالت

غضة لهذا ندربه على 

اإلمساك بالقلم ، فكيف 

ا  و،             ي مسك إزميال           قادوم 

ة     لب                   ل من المادة الص       شك       لي  

  1       متخيال          منحوت ا      شكال  

 

  أن أدوات النحت ليست من

 1نة األدوات الصفية اآلم

 ( كتابة كلمة العربية بخط النسخ يتواءم و مستوى المتعلم المبتدئ04شكل )

 1( 6( ،ص)8112األول) المصدر : سلسلة "أحب العربية" كتاب التلميذ،
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  : و المعاصرة الحداثةمعيار  .3

للزمان و املكان الذل حيياه متعلم اللغة العربية الناطق بلغات                                  و ي قصد به : مواءمة مضمون الصورة 
 ؟التايل لتعرب عن وسائل املواصالتك            تعلم صور  ذا املهلم      قد                    ن غري املقبول أن ت  فم ،أخرى

 

 
 

       
لسابقة غري منطقية ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا ،خاصة إذا كانت هذه النوعية وسائل النقل كما يف الصورة ا

 :ألهنامن الكتب ترسل للبلدان الغربية 
 0ليت منذ عهود                 تعّب عن أشياء ب   )صور( أيقونات .5
 0ال يراها املتعلم يف جمتمعه)صور( أيقونات  .0
خ الصورة النمطية السلبية عن )صور( أيقونات  .3  0لدى األورويب العرب                                   ت  ر س 
 !!0للدول الغربيةاليت ترسل  وجودها يقلل القيمة الفنية للكتاب، خاصة الطبعة الدولية .2
 0الرتابة و امللل بل تبعث يف الصفحة احليوية       بعث  يال تكوينها الفين  .1

 معيار الحداثة و المعاصرة في كتب تعليم العربية لغير الناطقين(  أ -94) شكل 

   1، الكتاب الثالث(8114المصدر : سلسلة "أحب العربية" )
 

                             معيار العمر الزمني للمتعل  م(  )شكل 

)كتاب التلميذالمصدر : سلسلة "أحب العربية" 
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 مثال آخر :

      ت درس  محمد بن سعود اإلسالمية، مامد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسلسلة معه     

فيها مطارات  قي معماري،                         ، وهي دولة متحضرة ذات ر  و خارجها داخل السعودية

قدمه  أن تطأالطالب الوافد منذ  يلحظ وهذا ما                                      دولية تضاهي مطارات العالم المتقد  م،

وال يعلم الكثيرون من دارسي العربية الذين  ،المملكة العربية السعودية أرض

عن النهضة العمرانية ، و عن أشهر أنواع  ملكةالمخارج  -كتب السلسلة-يدرسون

                                                                             السيارات العالمية فيها، ولكننا نجد الصور  تعب  ر عن الواقع على النحو التالي:

  

 

 

 
 

عام  المملكة العربية السعوديةواقع وسائل النقل في هل تعكس هذه الصور  والسؤال اآلن:

 ؟هـ 0433

 

 :القيم التربوية معيار  .6
 تشكل التي الجوانب وهي أهم، اإلنسانية للشخصية األساسية المكونات إحدى القيم    

المحتوى الثقافي في كتب تعليم     ن     م  األكبر جزء           تمث  ل  ال و المتبادلة،  الثقافية وهويته اإلنسان

م  1اليمنى  الشرب باليد، و                                                  اللغة العربية لغير الناطقين بها ، مثل: قيمة الكر 

 

 

 1ب( الحداثة و المعاصرة - 94شكل ) 

 56-50ص ،8114 األول، المستوى التعبير ،سلسلة معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام، المصدر:
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 مثال تطبيقي :

 يائية سلبية في بعض القيم الإيجابية :سيم .أ

"تمام حسان "على المحتوى الثقافي في كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يشدد  

                نها أن تؤدي إلى النتائج التي نرغبها،أ                                        بها قائال : "أن تكون المادة المختارة من ش

عن تفوق ما تشتمل عليه من القيم  و هي توليد المحبة في نفوس المتعلمين، و الكشف

في الصورة الحالية التي وردت في  ةالسابق المقولةإلى     م     ك      حت        ،و لن (39) "مثل الكرم

"كرم فكرة)ثيمة( و يستدل من عنوان الدرس على                             درس"إبراهيم في ضيافة ح مد"،

وجه الحظ إيماءات ي بهذه الثيمة ؟     وح     ي  الضيافة " فهل التشكيل الفني لهذه الصورة 

يف "ح م د"!                   الم ض 

 ترك للقارئ األريب اإلجابة!! أ

 

  

                                       

وث، ( التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها ، جامعة أم القرى ،وحدة البح0294            تمام حس ان )  -12

 ( 27ص )

 سيميائية سلبية في قيمة "الكرم"أ (  – 94شكل ) 

 (50ص ،8114 ،الثاني المستوى التعبير ،سلسلة معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام، المصدر:

َ  ح م د  َ 
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 سيميائيات  سلبية في فريضة الوضوء!! .ب

الماء اإلسراف في أجمع العلماء على النهي عن  حيثينبذ اإلسالم قيمة اإلسراف ،    

أن النبي " عبد هللا بن عمروعن أحمد وابن ماجه ا أخرجه    م                 شاطئ البحر، ل   علىولو 

 سرف ؟ قال الوضوء ؟ قال : أفي سعد وهو يتوضأ ، فقال : ما هذا السرف يا سعد بمر

 (41)": نعم ، وإن كنت على نهر جار

إال أن الصورة التالية تغافلت عن هذه القيمة 

 اإلسالمية :

ظ:       الح 

 1تدفق الماء .0

غير واقعي ألنه يعلو رأس الصنبور  .8

المتوضئ، و في غسل األرجل يتغير مكان 

 أننا نتوضأ في مكانين مختلفين!الصنبور،وك

 

 

 

 

 :الثقافة العربية معيار  .9

 ،والتقنية ،واللغة ،واالختراعات ،واألعراف ،والمعتقدات، الثقافة على الفنونيشتمل مصطلح 

غير أن المصطلح األخير يشير في األغلب ، ويماثل مصطلح الثقافة مصطلح الحضارة ،والتقاليد

                      بسيطا  كان أم معقدا .                              أم ا الثقافة فهي أسلوب للحياة ،           كثر تقدما  إلى طرائق الحياة األ

                                       

  islam.com-http://hadith.alموقع وزارة األوقاف اإلسالمية    -42

 

 ( سيميائية سلبية في قيمة الوضوء  شكل )

)المصدر : كتاب التعبير ، المستوى األول، معهد تعليم اللغة  

 2(011-014،،ص،0224جامعة اإلمام، ة،العربي

 

 

 

 

http://hadith.al-islam.com/
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تعليم اللغة جزء من حضارتنا العربية المعاصرة التي يجب أن يعكسها المحتوى اللغوي الذي     

ن ب  "             "تمام حس ان":يقول: في أبهى صورة ،  لغات أخرىيدرسه متعلم اللغة العربية الناطق ب             يجب تج 

ا من  عناصر الثقافة                                                                             التي قد تتعارض مع ثقافات الدارسين ، فتسبب لهم إحساس ا بالحرج ، أو نفور 

و المقارنة بين الحضارة العربية و الغربية ، وهذا أسوأ ما  الدرس، أو تشحذ في نفوسهم المقاومة

ا لها ا لثقافتنا بدال  من أن يكون مؤازر      1(40)"                                                                                   يحدث للطالب غير العربي ،إذ نوجهه كي يكون عدو 

 :  في سيميائية الصورة التالية                   الدكتور تمام حس ان  ما قالهو لنحتكم إلى  

 ؟ م( 0200في عام )بالخليج هل الصورة السابقة تعبر عن وسائل النقل  .أ

                                                       الشخص الخليجي يحتسي مشروب ا   و بجواره الحصان العربي؟     م     س           لماذا ر   .ب

 ل الخليج خاصة؟هل الصورة تعبر عن مضمون ثقافي للعرب عامة و أه .ج

                                                                     ما وقع الصورة ثقافي ا على المتعلم األجنبي حين ي شاهد الحصان يأكل خضرة  .د

                                       وكأن ما ي حد ثه الحصان شيئ ا عادي ا ؟ ،          غير مبال  ،   ح     ر                                 المتنزه  وبجواره هذا العربي ف  

 ال تدل هذه الصورة على التخلف وعدم الرقى ؟أ .ه

 ؟وسيلة النقل في دول الخليج22الخيل  تمازالهل   .و
 

                                       

 2(  21( التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها ،مرجع سابق ، ص )0294            تمام حس ان )    -40

 ( سيميائية سلبية لقيمة " الثقافة العربية "92شكل )

 (70،،ص،0224)المصدر : كتاب التعبير ، المستوى األول، معهد تعليم اللغة العربية،جامعة اإلمام، 

 (49، ص ،0224مام،)المصدر : كتاب التعبير ، المستوى الرابع، معهد تعليم اللغة العربية ، جامعة اإل
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ضرورة مصاحبة الصورة  ذا المعيار،يقصد بهالتصاحب و المجاورة: معيار  .01

 1                      لنص الذي تبي  ن داللته ل

 

ب هذا المعيار في كتب تعليم اللغة     غي             أحيان ا ي    

 العربية لغير الناطقين بها ،كما يلي:

الصورة )الموجودة على يسار الصفحة(       

(              64( ص)9) ( و2)رقم جاءت بين التدريب 

ب درس الوحدة الثالثة"     اح     ص                   والمفترض أنها ت  

بـ :  عنونالم لكونها صورة محورية في الدرس،

ف في     وظ                 (، ولهذا لم ت  65المكتب العقاري")ص

قدتها داللتها، و قيمتها ف؛ فأالدرس المصاحب لها

  1في تنفيذ الدرس، ومؤازرتها للنص اللفظي

 

 

 

ب  -أ   : الأيقوني و اللفظي               صواب  التصاح 

ليست العبرة بمصاحبة الصورة للنص ، بل اتفاق النص و الصورة في       

فتصبح  ال تتفق مع الصورة، -أو الجملة – ا   ص    ن ن كثيرة تجد يي، ففي أحاالمضمون

ا، ، ومن مطبعية        أخطاء          ي ع دهاو البعض                        تشو  ش ذهن المتعل  م ،                       قيمتها هباء  منثور 

                                                       خطاء المطبعية تكون في األلفاظ ، أما الم صاحبة فهي تركيب المعروف أن األ

 ،أحب العربية"" و إليك األمثلة من كتاب 1تيبوغرافي لبنية الصفحة المطبوعة

طالع الصورة يمين الصفحة ثم اقرأ ( 8112التدريبات المستوى الثالث") "كتاب 

 !الجمل المصاحبة لها

 

 

 

 

 

 ( سيميائية سلبية في قيمة الوضوء  شكل )

 (              64ص) (0224)المصدر : سلسلة جامعة اإلمام، كتاب التعبير ، المستوى األول، 
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 " يقونيالتالزم الصوتي األ(    شكل )

 

 :اللغويةمعايير ال من        ثالث ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التلازم الصوتي الأيقوني 
                                         طوق ، كي تتيح للمتعل  م تصور نطق الحرف ، نمناسبة فتحة الفم للحرف المقصد به    ي       

ح مؤلفوها  ك ن ا ب -كتبهمفي مقدمة  -                                  خاصة في الكتب التي يصر   ا    م                             أن األصوات ت مث  ل  ر       هم 

"األمر الذي  "أحب العربية    ب  كتاكما هو الحال في              تعل م اللغة، لالمستويات األولى  في

ل                                         تمثل األصوات ركن ا رئيس ا من أركان الدخ  حيث  يستوجب مراعاته في الصور،

بها ر     ب              أصوات ي ع   "ابن جني: عند فاللغة ألن عالقة الصوت باللغة عالقة وثيقة، اللغوي،

 0(48)كل قوم عن أغراضهم"

ا      وي ل       ا في ت     م ه                                         ع ب  االقتران بين نطق الحرف و تصوره دور  ، و االعتياد على  ه   ل     ث     م            م 

بعالقة األصوات بها                                                                  نطقه صواب ا؛ لهذا ع نيت تدريبات كتاب اللغة العربية لغير الناطقين 

                                       

  2(11،ص)0على النجار( القاهرة ، ج( الخصائص، )تحقيق :محمد 0292ابن جني)  - 40

عزيزي القارئ الحظ الصور 

األربع ، و الجمل المصاحبة 

 1لها

هل تتسق الصورة األولى مع 

 الجملتين المصاحبتين؟

ق ألفاظ الجملتين هل تتف

المصاحبتين مع الصورة 

 الثالثة؟

هل تتفق ألفاظ الجملتين   

المصاحبتين مع الصورة 

 الرابعة؟

 معيار صواب المصاحبة اللفظية و األيقونية " شكل ) (

، 1المصدر: محمود إسماعيل ،وزمياله، "أحب العربية"كتاب الطالب ، الجزء 

 (0200ط
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وحروفها من خالل تقديم "التدريب على ترجمة الصوت إلى شكل مكتوب و العكس في 

 1 (43)الوقت نفسه "

 00 نطق المقاطع القصيرة    ز     ر     ب            توضيحي ي      م     س        لي ر            و فيما ي           

 :ها قويمو تسيميائية الصورة حليل مضمون خطوات إعداد أداة ت

 اتبع الباحث الخطوات التالية :

 2االطالع على الدراسات الجامعية التي اعتنت بجودة تصميم الصورة في الكتب التعليمية .5

 2االطالع على الدراسات التي عنيت بفنيات جودة الصورة التعليمية .0

                        ( كتاب ا في تعليم اللغة 10للصور المصاحبة للنصوص في نحو )         تحليلي ا                   أجرى الباحث مسح ا  .3

دار نشر  تصدرها  والتي New  Head Wayسلسلة كتاب  العربية لغير الناطقين بها و

كتاب الطالب  تتضمن        (كتاب ا 07ها نحو )كتب بلغ مجموع ، و قدأكسفورد التابعة  لجامعة أكسفورد

 Beginner ،Elementaryو تغطي أربعة مستويات ،دريبات+ أدلة المعلم + كتاب الت
،Pre-Intermediate ،Intermediate ،Uper Inter-mediate ،Advanced 

اخلصائص الفنية للصورة التعليمية يف كتب تعليم       تعر ف  اخلطوة السابقةعن نتج  ،لتعليم اللغة اإلنجليزية
الكتب العاملية فيما ُيص سيميائية عن          ب عد ه اأو قرب الكتب العربية       م د ىعن عرف    ت  مما أتاح للباحث ال ؛اللغة

  0الصورة
بالصورة التعليمية ،مثل مؤتر     ت      ني     ع  قدمت يف املؤترات الدولية ،خاصة اليت لدراسات العربية اليت امسح مت  .2

(على العديد من ه)جملد كامل ( ،و احتوى أحد حماور 0001فيالديفيا باألردن و الذل عنون بثقافة الصورة )
بة  للنص يف كتب اللغة العربية  0                                                                                               الدراسات اليت ساعدت على تكوين رؤية عن خصائص الصورة التعليمية امل صاح 

سيميائية الصورة يف كتب تعليم اللغة حتليل مضمون باجملاالت الرئيسة اليت ينبغي تناوهلا يف        إطار اوضع الباحث  .1

 :يف اجملاالت التالية اليت ميكن حصرها  ا ،والعربية لغري الناطقني هب

                                       

           فضال  راجع:   - 41

 (العربية أصواتها و حروفها لغير الناطقين 0290ناصف مصطفى عبد العزيز و مصطفى محمد سليمان)

  2(2جامعة الرياض، ص ) الرياض: عمادة شئون المكتبات، بها،

 (مرشد المعلم في0291____________ و محمود إسماعيل ،،و مختار حسين)  تدريس اللغة العربية

، الرياض: مكتب التربية 0لغير الناطقين بها "تطبيقات عملية لتقديم الدروس و إجراءات التدريبات"،ط

 2(04العربي لدول الخليج، ص )
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، و أسس إعدادها، و الصورةاخلاصة بتصميم                          و ي قصد به املضامني الفنية  ،الفين اجملال .أ
 فنياهتا ، و تتمثل معايريه فيما يلي :

ب  للصورة للفكرة الرئيسة للنص: و يقصد به : املضمون الفين  معيار الثيمة 5-أ  -1   0                       اللفظي امل صاح 
 ويتضمن املعايري الفرعية التالية:

               الفكرة الرئيسة        ي ّب ز   توظيف املساحات داخل الصورة ،مبا: ويقصد هبا: :التكوين المساحي0-0-أ-1
 0أو عنوان النص 

اخلط و تتعدد داللة  و املنحنية املائلةة  و ماملستقياخلطوط بأشكاهلا املتنوعة )األفقية و الرئيسية و  0-0-أ-1
 فيما يلي:

 اخلط ال يعّب مطلقا  عن فراغ. إن                          
 .اخلط يعّب عن النهايات 
  بداية.بوصفه و أ،  قاعدةبوصفه اخلط يأيت 
 .اخلط يعّب عن حافة 
   د للبصر.    رش         اخلط م 
 000حيقق اخلط بوصفه نسبة هندسية، ومنظور الصورة، وعمقها، و أبعادها 
  0و الفرح رمز للدهشة و التعجب و األمل و السعادة اخلط 
   0يال على التحليق القتناص الداللة اخلفيةفز اخل                        إيقاع اخلطوط الرتيب ال حي 

 

 أليقونات احليوية : املعّبة عن : 1-0-أ-1
 000                            ساعة ، مشس ، قمر، س حب ، ليل  ) مىت(الزمان 
 00(،شارع00، بيئة اجتماعية: منزل)غرفة، صالة0000: مصنع ، ميناءالعمل بيئة  :املكان 
 اجلمادات )هيئاهتم ، حيويتهم، إمياءاهتم: ح زن، سعادة، تعجب،  00:)الكائنات(، احليوانات األشخاص                                                       

 0(00خجل 
 :0هم    عن      ر      صد     ي   أن    ن     ك                         الستنتاج  احلوار الذل مي   حيوية التعبريات 
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مبضمون                            عد  مؤشرات تنبئ املتعل  م  به: الشكل املسيطر يف الصورة، و الذل ي    د      قص         : و ي  السيادة معيار -0 -أ -1
 0الدرس ، ومفرداته 

قة منظ مة، ذات علمت                                               : وي قصد به وضوح مكونات الصورة حبيث ال ينتقدها املاأللفةمعيار  -1 -أ-1                              ؛ لكوهنا متناس 
     0له                 إحياءات م ع ل نة 

  إخل00النضج ، النضارة،إحياء الصورة بالنعومة و اخلشونة  :       و احل  س الواقعيةمعيار  -4 -أ-1

 

 0يميائية الصورةاليت تتضمنها س                          و ي قصد به املضامني الرتبوية  لرتبول:اجملال ا .ب
 0و يقصد به : إحياء الصورة باحلركة ، السكون :معيار الحيوية -0 -ب-1

 : يقصد بهو  معيار الوضوح و اإلقناع : -0 -ب-1

 0وضوح مكونات الصورة و تفاصيلها ، من خالل داللة األلوان، و اجتاهات اخلطوط 
 0كة ، كاجللوس ، و املشي، اهلرولةو يقصد هبا اهليئة و احلر  ونية:قعية األيالواق 

 0، كما هو يف الواقعاألمان لعنصر: ويقصد به مماثلة الصورة معيار األمان -3 -ب-1

 0يف غرفة الصف: و يقصد هبا هبجة التعلم                   معيار متعة التعل م -2 -ب-1

ستوى مل -يف الصورة–شكل احلروف          م ناس بة : و يقصد به: معيار املستوى اللغول -1 -ب-1
 0رقعة ،وهو مازال يتعلم الكتابة العربية خبط النسخ هبا كلمة                   فال تقد م  له صورة  املتعلم،

 العمر الزمين للمتعلمتوائم الصورة عن أنشطة        عّب       ت   أن: يقصد به : معيار العمر الزمين -6 -ب-1
 0يف املستوى املبتدئ

مواءمة األيقونات للحياة اليت يعيشها املتعلم، مثل             : ي قصد به: داثة و املعاصرةمعيار احل -1 -ب-1
 0أيقونات املواصالت و املالبس 
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           : الك ر م، ، مثل قيمةاحملتوى الثقايف: و يقصد به الثقافية و اإلسالمية عيار القيمم -9 -ب-1
 0الصدق، الرتويح

للفظي                                و ي قصد به: مالزمة الصورة للنص افظية ،الل األيقونية اجملاورةالتصاحب و معيار  -8 -ب-1
با  0                                                         ، سواء كان النص موضوع ا )الدرس امل قر ر( ، أو فقرة أو مجلة        مل صاح 

 

 0يف سيميائية الصورة          املعّب  عنه                        ي قصد به املضمون اللغول  اجملال اللغول : -ج  -1

                                لحرف املنطوق ، كي تتيح للمتعل  م                                  : و ي قصد به : مناسبة فتحة الفم لالتالزم الصويت األيقوين     
يقول ابن جين: اللغة: أصوات 0العالقة بني الصوت و اللغة ؛ لوثاقة                       كيفية  نطق احلرف صوتي اتصور  

 0                              ي عّب    هبا كل قوم  عن أغراضهم 

لكل  عايريعدد من امل                الصورة ، مت  وضع سيميائية ليل مضمون جملاالت حتبعد وضع  هذا اإلطار  -6
قرب       م د ىستوضح  من خالهلا                           هذه املعايري يف شكل أسئلة ي      ت      يغ         وقد ص   0جانب منها

( عدد األسئلة اليت اشتمل 5من املعيار املطلوب، و يوضح اجلدول ) الصورةمضمون سيميائية 
عليها كل جمال من جماالت حتليل مضمون الصورة الواردة يف كتب تعليم اللغة العربية لغري 

 0الناطقني هبا 

 مجاالت تحليل و تقويم مضمون سميائية  الصورة (0جدول )

 وعدد معاييرها و أوزانها النسبية

عدد  أرقام المعايير المجال م

 المعايير

% 

 %  4310 9 9-2-7-6-5-4-3-8-0 الفني 0

 %4719 01 09-02-07-06-05-04-03-08-00-01 التربوي 8

 % 415 0 81 اللغوي 3

 %415 0 80 االنطباع العام 4

 %011 80 درجة الكليةال 5
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ى     عط                                                      سئلة السابقة ، و تتدر ج  هذه البدائل ،فاألول منها ي  ثالثة بدائل لكل سؤال من األوضعت  -1
                        و قد ق صد  بذلك التقدير  0        ى صفر ا       ي عط  الثالث                                          درجتني ، و الثاين ي عطى درجة واحدة ، بينما 

دد مدى              قو  م الصورة                    ييسر على احملل  ل و مأن الكمي للمضمون السيميائي للصورة  جودهتا             أن حي 
 0أو رداءهتا

من أجل هذا  -املقرتحة–الباحث على توفري قدر كبري من املرونة ألداة حتليل املضمون     ص     ر     ح   -9
ل     ك     ر     ت   مما مل يذكر يف ،                                              حملل الصورة و مقومها ما يراه متوافر ا يف الصورة فيه                  بديل رابع يسج  

                                                        ع أمامه قوسان يكتب بينهما الدرجة اليت ي قد  رها للصورة يف                                  البدائل الثالثة املقدمة له ، و وض  
 0هذا السؤال

وضع الباحث السؤال األخري ليكتب القائم  ، وتفتيتهاعناصر حتليل الصورة ةرغبة يف عدم جتزئ و -8
 0نص املصاحب هلالل امناسبته    د ى                            عن الصورة ، وتصوره الذايت مل  النهائي بالتحليل انطباعه 

 0املقرتحة مجاالت ل       وفق ا ل صد فيه درجات حتليل مضمون الصورة               ص مم جدول  تر  -10
بعد إعداد األداة يف صورهتا املبدئية مت عرضها على عدد من اخلّباء املشتغلني بتعليم اللغة العربية  -00

لغري الناطقني هبا؛ لتحديد مستوى الصدق الظاهرل للقائمة ، و يف ضوء آرائهم مت تعديل بعض 
 0 (44)، و إخراجها يف صورهتا النهائية أسئلتها و بدائلها

 المنطلقات األساسية :

مستوى التقومي،  و ،االقائم بتحليل مضمون الصورة ذات تأثري يف حتليل مضموهن قناعاتالشك أن     
 أن :لذا كان من الضرورل اإلشارة إىل 

 0العربية لغري الناطقني هبايف تعليم اللغة  اميكن استثماره            ، و من ُث   علم اللغةمنبعها  السيميائية  .5
          إال أن كال                                                                                  اللغة و الصورة مها أداتا التواصل تعّبان عن أسس تطور نظام املعاين اليت ت شكل ثقافتنا، .0

 0(45)                   ستقل  يف تكوين املعاين      ل  م      شك                    منهما ي س ه م  ب  
                                       

 2( المحكمين0انظر: ملحق ) - 44

 2(41العدد )نادر وهبة سيميائية الصورة ، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ، بيروت مجلة رؤى،  - 41

 



 

 

34 
 

لغري الناطقني هبا اللغة وعاء الثقافة، والتسليم بغري هذه احلقيقة يفرض يف برامج تعليم اللغة العربية  .3
                                                                                      أحد أمرين: إم ا أن يقد  م املؤل  ف مج  ال  مفرغة من مضموهنا الثقايف، و من ُث   تصلح لألداء يف 

الصورة       ت عد   لذا( إخل00القلم يف احلقيبة  -)القلم على املنضدة جمتمعات عربية و غري عربية مثل
      ت عطى احملتوى الثقايف     ز      ّب                          ذا فإن الص ور  اليت ت   ، و هلوحيويتهاها        تصميم      ن                           وسيط ا ضروري ا إذا أ حس  

 0درجة  أعلى من غريها يف سلم املعايري
ط                      جيدة املضمون ، ت عد  الصورة  .2 يف تفعيل التعلم ، وهذا منحى اعتمدت عليه النظرية  ا      عقلي   ا         م نش  

السيما يف  لغول،( ، الذل ميكن توظيفه يف مواقف االكتساب ال46اإلدراكية يف جمال التعلم النشط)
 0                                     مواقف احلوار اجلماعي امل ن ص ب  على املعىن

 (47) 2أساسية يف عملية التفكري أثناء القراءة، والكتابةجيدة املضمون الصور  .1
                                                                                               الصورة جيدة املضمون تعز  ز التعلم النشط ، الذل ي عد  مطلب ا ضروري ا ، يف تعليم اللغة العربية لغري  .6

 0الناطقني هبا
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا أمر نسيب، نتيجة التكلفة املادية للكتاب، إن يدان الكمال يف م .1

  0                     حملتوى املقد م للمتعلمني رداءة ا    ض                                          ه مؤسسة ذات ثقل وطين، و لعل الصورة تعو       بن        مل تت  
              ،نصوصال ني، أوهلما:يتكون من عنصرين أساسكتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .9

ل ل حمتواها بأداة حتليل احملتوى، أما الصور فت حل ل  باألداة املقرتحة؛ 0صوروثانيهما:ال                                                                         النصوص حي 
، فيوسم التقومي بالشمول واستيفاء عناصر الكتاب       تقومي ا        حتليال  و                            وهبذا ت ست وىف مكونات الكتاب 

   0التيبوغرافية
 طريقة استخدام األداة :

                                       

(  دراسات تجريبية حول منشطات استراتيجيات اإلدراك كما يشتقها المدرس وكما 0221أفنان نظير دروزة)  - 43

فلسطين , مج -يشتقها الطالب كأساس نظري لنموذجين تعليميين خاضعين للتجريب. مجلة جامعة بيت لحم 

 2(91 – 09,  ص ص )00،00, , ع 00،00

ستراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات الفهم القرائي لتالميذ المرحلة اإلعدادية ( ا0222ماهر شعبان )-47

-71( كلية التربية:جامعة عين شمس ،  ص ) 041مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد )

004)2 
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 ،أكثر من فرد هايموقوت ،مضمون سيميائية الصورةحليل رك في تيفضل أن يشت -0

 2قت في رحم الفن   ل     خ            الصورة ت   ؛ألنصي الفنون التشكيلية صختحد مأمنهم 

                                                                             ينبغي أن يسجل المقو  م أو محل  ل سيميائية الصورة م الحظاته دون االلتزام بترتيب  -0

 2معايير األداة المقترحة

                                               تشتمل تحت كل سؤال على ثالثة بدائل ت قع  الص ورة ر حظ القارئ أن قائمة المعايييل -1

تحت واحد منها، ويتم في ضوئها التقدير الرقمي للصورة، فإذا كان تقدير 

                                                                    الصورة في البديل األول حص لت على درجتين، و إن كانت تحت البديل الثاني 

ف ر    2                                                          حصلت على درجة واحدة،و إذا ح رمت من كليهما حصلت على ص 

                                                                  بدأ المقو  م بقراءة المنطلقات التي تستند إليها أداة تحليل و تقويم ينبغي أن ي -4

                                                                     المضمون السيميائي للصورة؛ ألنها تعينه على تصنيف الصورة و الح كم عليها 

بالجودة أو الرداءة، بوصفها دعامة تعين على تصنيف الكتاب ، ووضعه في 

 2مكانه المناسب

رف عناصرها التي يجب أن يستند إليها عند                                       ينبغي أن ت قرأ األداة قراءة متأنية ؛لتع -1

 2تقويمه الصورة 

                                                                           ينبغي أن ي قرأ الدرس قراءة متأنية، ثم ت حل ل الصورة بناء  على معايير األداة  -3

حة  2         المقتر 

على القائم بالتحليل أو تقويم مضمون سيميائية الصورة ، تعديل البديل بناء على   -7

أو قد يضطر إلى معاودة قراءة المعيار  استمراره في تطبيق المعايير المقترحة ،

،أو يضطر إلى تغيير رأيه كلما وجد في الصورة ما يناقض حكمه  لتعديل اختياره

 2السابق

م وضع الدرجة      قو               ، يمكن للم  الثالثة                                         في حالة تعذ ر وضع الصورة تحت أحد البدائل  -9

ن أ، و عليه (و درجة و نصفأ)نصف درجة على أن تتراوح بين قدرها يالتي 

 2ل هذه الدرجة في المكان المخصص لها بين قوسين     سج      ي  

انتهت قائمة المعايير المقترحة بمعيار كيفي وهو االنطباع العام عن الصورة ، كل  -2

             على حدة، ثم االنطباع العام عن مضمون سيميائية الصورة في الكتاب ككل ، 

 2ئية )القيمة العددية( لألداة المقترحة وهذا الحكم الكيفي يؤازر الدرجة النها

                                                                           بعد أن ينتهي المقو  م من تطبيق المعايير ،و استيفاء جوانب التقويم تأتي خطوة  -02

تالية وهي رصد الدرجة التي حصلت عليها الصورة عن كل سؤال، و هذه 

تباين عدد حظ ب                               ص بعنصر الصورة في الكتاب ، وي لالدرجة تمثل الجزء الخا

تعليم اللغة العربية ، تتباين الدرجة النهائية لألداة المقترحة ، الصور في كتب 
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في الكتاب ، ثم يضرب حصيلة ؛لتحديد مجموعها الصور     ر     ص             حيث يجب ح  

و إليك أمثلة  2( 0هي )لبديل األفضل ألن القيمة  العددية  ل ،(0مجموعها في )

 حساب الدرجة النهائية لألداة المقترحة :تعينك في توضيحية 

 صورة 12الصور في الكتاب كله = مجموع :  (0) مثال 

 درجة 12X  0  =022=                  لألداة المقترح ةالدرجة النهائية              

 صورة  32(: مجموع الصور  في الكتاب = 0مثال )

 درجة 32X  0  =019= ألداة المقترحة الدرجة النهائية ل             

 صورة 00= (: مجموع الصور  في الكتاب 1مثال )

 2درجة 00X  0  =44=  لألداةالدرجة النهائية              

 

 ما يلي: من نافلة القول التنبيه إلى -00

 :أن األداة المقترحة                                     على الم ق و  م  قبل البدء في استخدام     

ع بعمق أهداف  .أ  2المصاحب لنصوصه                          الذي يحل  ل و يقو  م صوره الكتاب                   يسترج 

و التربوية، و تصوره لدور اللغوية  ن منطلقات الكتاببيعالقة ال      م د ىيتأكد من  .ب

 2الصورة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

                                                                          يعي خصائص الدارسين الذين تقد م  لهم الصورة في كتب تعليم اللغة العربية ، و  .ج

                                                                           طبيعة الكتاب المقدم ، فصورة في كتاب ي قد م للمسلمين الج د د  يختلف عن صورة 

خلي بالمستشفى )المرضى م لألطباء في موقف تواصلي في القسم الدا      ت قد  

 2فى(المنومين في المستش

                تاب الذي يقو  م يأخذ في اعتباره اإلمكانيات المادية للمؤسسة التي تستعين بالك .د

        در س في                                               س في مكاتب الجاليات و الدعوة يختلف عن كتاب ي      در                 صوره، فكتاب ي  

فمكاتب الجاليات  إلخ،22اإلمام ،أو جامعة أم القرى ، كجامعة المعاهد الجامعية

 2سود األمذكرات باللون                                لمتعلميها من المسلمين الج دد ال               غالب ا ما تصور 

                                                                       أداة تحليل و تقويم مضمون سيميائية الصورة في ك ت ب  تعليم اللغة العربية 

 لغير الناطقين بها

رغب في الحصول على األداة يمكنه الحصول عليها عبر البريد من 

 لبريد اإللكتروني للباحث و هو : ا

000@yahoo.comzaki2U 
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03/4/0229)2 

( استراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات الفهم القرائي لتالميذ 0222ماهر شعبان ) .40

 ( كلية التربية:041المرحلة اإلعدادية مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد )

 2جامعة عين شمس 

البصري  ( لغة األشياء البيئية و الوسائط المتعددة ، تحوالت النص0223محسن علي عطية ) .41

 2ندوة ملتقى الفنون الثاني ، مهرجان الدوحة الثقافي الرابع، الدوحة: قطر

المستوى  –( دليل معلم اللغة العربية في الكتب اللغوية 0222محمد بن إبراهيم األحيدب) .44

 2(04معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام، الرياض: مطبوعات الجامعة ، ص) -الثاني

(قراءة الصورة في الكتاب المدرسي للغة العربية من النص 0227) يمحمد حسن المرس .41

الموازي إلى المعادل الموضوعي. المؤتمر العلمي السابع ) صعوبات تعلم القراءة بين الوقاية 

 2( 02-09, ص )0مصر , مج  –والتشخيص والعالج ( 

التفكير ( فاعلية برنامج في قراءة الصورة في تنمية مهارات 0223__________ ) .43

 2مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة، فرع دمياط  ، و التعبير اإلبداعي التأملي،

 2( اللغة و الحواس ،بيروت :المكتبة العصرية0222محمد كشاش ) .47

(تحليل محتوى كتاب لغتنا العربية للصف الســـادس في المملكة 0229محمد محمد سالم ) .49

 2جامعة الملك سعود هج األسس و المنطلقات، الرياض:األردنية الهاشمية، ندوة بناء المنا

(المعينات على استخدام كتب أ  -0202محمد هارون حسيني و حسن بصري أوانج مت دهان) .42

تعليم اللغة العربية بالمؤسسات التعليمية العليا الخاصة بماليزيا: وجهة نظر الخبراء. العلوم 

  0ع ،07مج  ،مصر-التربوية

( دراسة مقارنة بين وجهات نظر الخبراء ب -0202____ )________ و _____ .12

واألساتذة تجاه المحتوى الثقافي في كتب تعليم اللغة العربية بالمؤسسات التعليمية العليا 

 0(019 – 012), ص ص020ع  مصر,-بماليزيا. مجلة القراءة والمعرفة 

ل، الرياض: مكتب (دليل المعلم، المستوى األو0220، و زمياله)صينيمحمود إسماعيل  .10

 2التربية العربي

الصورة ""سلطة الصورة أم صورة السلطة، مخبر تعليم  سيميوطيقية( 0222نصور )مأمال  .10

اللغة العربية الجزائرية و آدابها ،جامعة محمد خيضر ،الكتاب الرابع ،بسكرة، 

 2www.aladab.comالجزائر

التراث اللغوي و  يإلبانة :دراسة ف( الصورة الحركية و أثرها في ا0229مهدي أسعد عرار ) .11
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 2( الدولي ، عمان : جامعة فيالديفيا00البالغي، مؤتمر كلية اآلداب )

                             "سيمياء الصورة نموذج ا" مركز  ( السيمياء االجتماعية وتحليل المناهج0220نادر وهبة ) .14

 2تطوير التربوي ، غزةلالقطان للبحوث و ا

(العربية أصواتها و حروفها 0290ليمان)ناصف مصطفى عبد العزيز و مصطفى محمد س .11

 جامعة الرياض الرياض: عمادة شئون المكتبات، لغير الناطقين بها،

( أثر استخدام الصور و الرسوم التوضيحية في تعلم التفاصيل المعرفية و 0221نجاة بوقس ) .13

اءة و نمو السمات اإلبداعية الشكلية ، مجلة القراءة و المعرفة ، الجمعية المصرية للقر

 2(0المعرفة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس، العدد)

( تحليل وتقويم الكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية لغير 0291نفيسة عبد الرحمن حماد) .17

 2الناطقين بها ،)رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الخرطوم الدولي (

يخ بالمرحلة الثانوية "دراسة ( الصور المتضمنة في  كتاب تار0224نجفة قطب الجزار) .19

 2مجلة كلية التربية ، بنها تقويمية"،

( ثقافة الصورة بين جدلية الشكل وما وراء الشكل ، 0229هدى زكي الناشف و ليانا القطان) .12

 2( ، عمان00مؤتمر فيالديفيا  الدولي)

الثاني (دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية الصف 0222يوسف عوض عبد الرحمن بو عنزة) .32

عشر بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة )رسالة ماجستير غير 

 غزة(-الجامعة اإلسالمية-كلية التربية –منشورة 
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