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املدرسي كتابالللصور والرسومات املتضمنة يف  الدالالت القيمية    
   دراسة حتليلية مسيولوجية لكتاب اللغة العربية والرتبية االسالمية واملدنية للسنة االوىل ابتدائي   

د.عواطف زراري –قزادري  د.حياة -د.أمال عمريات   
3جامعة اجلزائر  

   ملخص
متر املدرسة اجلزائرية خاصة واجملتمع اجلزائري عامة  أبزمة حقيقية يف القيم، هذه األزمة اليت ولدت العديد من   

السلوكيات اخلاطئة واليت عززها االنفتاح على الثقافات عرب خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال، واليت نتج عنها خلط 
طفل خاصة يعيش مضطراب بني أصالة قيمه وهشاشة القيم الدخيلة يف مفهوم القيم وأصبح الفرد اجلزائري عامة وال

ومما زاد األمر سوء  االضطراب والتناقض يف أدوار وأعمال املؤسسات الرتبوية وعلى رأسها املدرسة،    واملستوردة.
تالميذ  فال ميكن عالج ذلك اخللل يف القيم إال عن طريق الرتبية واملدرسة بكل مدخالهتا من مناهج ومعلمني و

ومواد تعليمية متثل خمرجات الرتبية، وحمتوى املنهج املدرسي حيث له األثر الكبري يف غرس القيم يف نفوس املتعلمني 
وعليه فان الدراسة ستتناول هذا   املوضوع من أجل البحث يف خمتلف القيم اليت تناولتها الكتب املدرسية للسنة 

دراسة، وذلك ملعرفة ما إذا كانت انبعة من ثقافة وقيم اجملتمع اجلزائري     األوىل ابتدائي )اجليل الثاين(،عينة ال
 . وذلك من خالل دراسة حتليلية لدالالت الصور الواردة يف هذه الكتب عينة الدراسة

 طفل، تلميذ، كتاب مدرسي، مدرسة      تربية، تعليم، قيم،    الكلمات الدالة :

The Algerian school is going through a veritable crisis of values, 

generating many inappropriate behaviours, reinforced by the openness to 

cultures through different media, which has caused a great confusion in the 

concept of values. Since the child and the pupil in particular are confused 

between the originality of the values and the fragility of the exotic and imported 

principles; and this aggravates the situation, the imbalance and the contradiction 

of the roles of the educational institutions at their head, and the problem will be 

solved only by education and the school by its different elements: methods, 

teachers, students and educational materials that represent the fruit of education; 

as well the content of the school curriculum which contains a great aspect as part 

of the reinforcement of values in the minds of students. 

 The study will address this topic in order to study the different values discussed 

in the textbooks of the first grade (second generation) -sample of the study- to 

find out what these values are beyond the culture and values of Algerian society 

through a semiological analytical study.             
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 مقدمة:

نعيش حاليا أزمة قيميه ال ميكن ألحد نكراهنا حيث تتجلى مؤشراهتا فيما نسمعه ونشاهده يوميا من انتقال   
زها اجلرمية واملخدرات إىل عامل الطفولة الربيئة. هذه األزمة اليت ولدت العديد من السلوكيات اخلاطئة واليت عز 

االنفتاح على الثقافات العاملية عرب خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال وتكنولوجياته، واليت نتج عنها خلط يف مفهوم 
 القيم وأصبح الفرد اجلزائري عامة والطفل خاصة يعيش مضطراب بني أصالة قيمه وهشاشة القيم الدخيلة واملستوردة.

ت النامجة عن انعكاس سلم القيم فالكذب أصبح صدقا والنفاق "وأصبح اجملتمع يعاين من الكثري من املشكال 
جماملة، وضعف الضمري اإلنساين، وغلبت املصلحة اخلاصة ومتكن القوي من استنزاف خريات الضعيف" 

(.حتتل القيم مبختلف أنواعها مكانة جد هامة يف الرتبية ابعتبارها اإلطار املرجعي الذي  8: 2001)اهلندي،
د ويوجه تصرفاته، كما تساهم يف استقرار  ومتاسكه ومحايته من طمس وتذويب قّيمه. وابعتبار حيكم سلوك الفر 

املدرسة مؤسسة هامة من مؤسسات الرتبية فهي تقوم برتبية وتعليم الناشئة مبادئ العلوم واألخالق واالجتاهات 
م وأمتهم.  ويعد الكتاب املدرسي وخمتلف القيم اليت جتعلهم مواطنني صاحلني مسامهني يف خدمة أنفسهم وجمتمعه

أداة هامة يف حتقيق هذه الغاية يف العملية الرتبوية، فهو ليس جمرد مطبوع حيتوي على رموز وحروف وأشكال 
متناسقة بقدر ما هو أداة فاعلة وأساسية لتنمية شخصية التلميذ من خالل غرس قيم ومعتقدات وثقافة جمتمعه. 

ث للكتاب املدرسي يف خمتلف اجملتمعات ومن بينها اجلزائر، حيث مل يعد يقتصر وهو ما ينطبق على الدور احلدي
دور الكتاب املدرسي على توفري الثقافة واملعرفة اجملردة للتلميذ فقط بل أصبح دوره ممّيزا من حيث تعزيز خمتلف 

ة تظهر مؤشراهتا فيما القيم.  وهو الدور الذي ستحاول هذه الدراسة الكشف بعدما أصبحنا نعيشه من أزمة قيمي
نسمعه ونشاهده يوميا من انتشار لتعاطي املخدرات واجلرمية إىل عامل الطفولة والتالميذ مبحاذاة املدارس. وذلك 

دالالت الصور والرسومات الواردة يف الكتب املدرسية للسنة األوىل إبتدائي )كتب اجليل الثاين(  من خالل حتليل
الكتب من قيم، وهل هي انبعة من ثقافة اجملتمع اجلزائري وعليه ميكن طرح  وذلك هبدف معرفة ما تتضمه هذه

 التساؤل احملوري لإلشكالية كما يلي: 

ابللغة العربية  اخلاصة يف الكتب املدرسية املتضمنة عرب الصور والرسومات الواردةما هي القيم 
 ؟  لسنة األوىل ابتدائيوالرتبية االسالمية والرتبية املدنية  ل



64 
 

بتحليل النصوص اليت حتتوي اليت هتتم التحليل السيميولوجي  مت االعتماد يف هذه الدراسة على مقاربة   
اص، إذ أهنا ال على أكثر من نسق عالمات من بينها العالمات البصرية واليت ليس هلا نظام قواعد أو معجم خ

تشّكل بوضوح ثقافة متكاملة لوحدها فهي ببساطة جزء من مثل هذا النسق الذي ميثل ابلضرورة الثقافة اليت 
تنتمي إليها، فالبنيوية برتكيزها على أنساق املعىن أو العالمات الدالة، تقدم لنا مفهوما واسعا للمعىن يف سياق 

لكن هذا ال يعين أن يتعلق التحليل ابملرجعية اخلارجية بل يظل حتليال للنص  النسق األوسع إلنتاج املعاين يف الثقافة
أول من وضع منهجية توظيف التحليل  ابرث يعترب روالن(.266: 2012.) جبارة،أو للرسالة االتصالية

: كيف أييت املعىن للصور؟ مبعىن على الصورة الثابتة ما أيخذان إىل االستشهاد ابلسؤال التدشيين له  السيميوجلي
هل الرسائل البصرية تستخدم لغة معينة؟ إذا كان نعم، ما هي، ما نوع البنيات اليت تتشّكل منها، ما الذي مييزها 

بحث اللساين والبنيوي من جمال التجريد اللغوي إىل متغريا أساسيا نقل ال شّكلت أفكار ابرثعن اللغة اللفظية؟. 
جمال اإلنتاج الثقايف ورمبا الحقا إىل العالقات االجتماعية وعالقات اإلنتاج، فمقابل عالقة العالمة أو نسق 

عملية الداللة تدل على الطريقة اليت تعمل هبا العالمة  جعل ابرث، سوسور يدالعالمات مبرجعها الواقعي لدى 
وقد انطلق يف دراسته من هلذا املصطلح،  سوسور افة معينة، أي أنه أضاف قيما ثقافية الستخدام ديضمن ثق

مستوى التقرير  -فكرة العالقة بني الدال واملدلول وبني الدليل واملرجع فحدد نظامني أو مستويني للداللة : 
وهو ما حيدث عندما يلتقي مستوى التضمني  -. سوسور ي)التعيني( الذي يعادل مستوى الداللة لدى د

بصيغة أخرى (.266-265: ص2012.)جبارة،املستوى األول ملعىن العالمة مع القيم مشكال خطاابت الثقافة
حتليل الرسالة األيقونية )الصورة( بشقيها التعييين والتضميين كما يضيف رسالة اثلثة مضموهنا  ابرث تشتمل مقاربة

     .لرسالة اللسانيةمساها ابالنص املرافق للصورة والذي أ

 حتليل السيميولوجي للكتب املدرسية عينة الدراسة: 
 .الرتبية املدنيةو  الرتبية اإلسالميةو للغة العربية املدرسي اخلاص ابكتاب لالتحليل السيميولوجي ل  -1

واملعاين، بل مل يعد الكتاب املدرسي اليوم جمرد مضمون ورقي يالمس البصر فتوحي إليه بشىت املقاصد 
جتاوز األمر فيه إىل مظاهر اإلنتاج وصور اإلخراج ابلنظر إىل احلجم وتلمس نوعية الورق إىل جانب التقنيات 
املوظفة يف تنظيم الصفحة: كاخلط، الرسم، األلوان، الصور والكلمات االفتتاحية حملاوره وما إىل غريها من 

ؤلف أو املنتج لكنها عمومًا تبقى الزمة من لوازم التسويق اإلشارات الدالة وهذه املظاهر حتكمها قصدية امل
هلذا أصبح من الضروري إجراء حتليل علمي عميق للكتاب املدرسي اجلزائري املوجه لتالميذ السنة األوىل الثقايف.
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ة ابتدائي وهذا للكشف عن املقاصد اخلفية اليت حيملها مضمون هذا الكتاب سواء على مستوى الرسالة األيقوني
التحليل  -لكن قبل أن نبدأ بتحليل مضمون الكتاب جيب إجراء حتليل سيميولوجي لصفحة الغالف.. أو النصية

 : (Dénotation)املستوى األيقوين التعييين أو التقريري  -:يميولوجي لصفحة الغالف سال

 الدراسة التيبوغرافية:  -   
 جاء النص يف شكل عدة عناوين توزعت على خمتلف أجزاء الصفحة نذكرها فيما يلي: 

 وزارة الرتبية الوطنية   أعلى الصفحة:  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -
كتبت ابلبنط املتوسط ابللون األسود.  وسط الصفحة: كتبت الكلمات التالية حيث أخذت جزء من املساحة   -

  يكتــــــــــــــــــــــــــابــــــالعلوية ووسط الصفحة 
 يف

 اللغة العربية
بيـــــة اإلسالمية                          بيــــة املدنيــــة                                         الرتر  الرتر

 تها كلمة "يف" ببنط أقل وبنفس اللون.وحت"كتايب" ابلبنط الكبري ابللون األمحر يظهر على حوافه إشعاعا،  -
 حتتها كلمة "اللغة العربية" ببنط متوسط ابللون األسود.و 

 "الرّتبية املدنية" على نفس املستوى وببنط متوسط وبلون أسود.حتتها كلميت "الرّتبية اإلسالمية" و -
كتبت ابلبنط املتوسط وابللون األسود وأخذت مساحة السرنــــة األولــى من التعليم االبتدائيأسفل الصفحة:  -

 واسعة من اجلهة السفلية.
جاءت  يف شكل رسومات توسطت الصفحة تعرب عن عدة مباين خمتلفة : على  الدراسة الفوتوغرافية:   -

حكومي عصري  ملون ابلبين أمامه  اليمني )مئذنة مسجد ملونة ابألبيض أمامها خنلة خضراء(، يف الوسط )مبىن
 علم ابللونني األبيض واألخضر تتوسطهما جنمة وهالل ابألمحر(، على اليسار )مبىن حكومي ذو طابع زخريف

 إسالمي ملون ابألبيض أمامه كذلك علم بنفس املواصفات السابقة(.  
 جاءت الشخصيات يف شكل رمسني ميثالن: حتليل الشخصيات:  -
 على اليمني: طفل صغري مبتسم يرتدي مئزر أزرق وحيمل بيد كتاب مدرسي ويلوح بيده األخرى. -
 على اليسار: طفلة صغرية مبتسمة ترتدي مئزر وردي. -
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يتبني لنا من خالل جتزئة وتفكيك مضمون صفحة  :(Connotation)ستوى التضميين )التأويلي( امل -
الغالف أنه يتكون من عدة عناصر مرئية ولغوية ارتبطت فيما بينها وظيفيا كي تقدم لنا غالفا لكتاب مدرسي 

 .سنوات 6ئة عمرية ال يتجاوز سنها موجه لف
هتمام، ولتحقيق هذه إن من شروط تصميم الغالف الفعال، أن يكون قادراً على جذب االنتباه وإاثرة اال 

الغاية، فإنه يتطلب خاصييت التناسب واملرونة البصرية، لتحقيق أفضل متركز بصري ممكن، من شأنه أن يساعد 
والصور احملفزة على التحكم يف حركة العني، اليت تنجذب حنو األشياء ذات األحجام الكبرية، واألشكال البارزة 

مضمون هذا الغالف فالشيء البارز حني مشاهدته للوهلة األوىل هو أن .هذا ما ميكن ملسه يف واأللوان املثرية
بدت واضحة ومت تصميمها ابحلجم الكبري مراعاة للجمهور املستهدف العناصر سواء املرئية أو النصية أغلب 

سنوات.نبدأ بصورة الغالف والصورة كما جرت العادة، ميكن أن نفهم من خالهلا،  06واملتمثل يف الطفل ذو 
لداللة احلقيقية واجملازية يف آن واحد، فهي الشكل البصري املتيقّن، كما أهنا تعترب الشكل الذهين املتخيل، الذي ا

 تثريه العبارات اللغوية، فصار ضرورايً أن منيز بني األنواع املختلفة للصورة، يف عالقاهتا ابلواقع اخلارجي. 
ت عدة أشكال وتوزعت على مساحة واسعة من لقد جاءت الرسالة األيقونية يف شكل رسومات اختذ

الصفحة:ي أعلى الصفحة : مت توظيف رسومات حمببة عند األطفال الصغار وهو يدلل على أن الكتاب موجه 
لفئة اجلمهور املستهدف أي تالميذ السنة األوىل ابتدائي واليت جاءت يف شكل غيوم وجنوم بلون ذهيب مشع أانر 

"كتايب" اليت كتبت حتته مباشرة وكأن هذا الكتاب معلق يف السماء بني النجوم ما على كل ما حوله خاصة كلمة 
 يوحي ابلسمو والعال. 

الرسم األول جاء يف اجلهة اليمىن رمست مئذنة مسجد تناسقت مع اجلملة النصية "الرتبية اإلسالمية" اليت   ✓
جلانب الديين ويبدو أنه مّت كتبت فوقها للداللة على أن هذا الكتاب حيتوي على مضمون له عالقة اب

تقصد اجلهة اليمىن من الكتاب ألهنا حتمل داللة تفضيلية يف الدين اإلسالمي سواء يف السنة النبوية 
 الشريفة أو القرآن الكرمي.

الرسم الثاين ميثل مبىن رمسي جبانبه علم حيمل ألوان العلم الوطين اجلزائري ما أيخذ ذهن املشاهد مباشرة  ✓
مر يتعلق ابملدرسة اجلزائرية وهو املكان املخصص لتدريس هذا النوع من الكتب الذي حيمل إىل أن األ

مضمون ذو طابع تعليمي مدرسي وقد تناغم هذا الرسم مع اجلملة النصية اليت كتبت فوقه "اللغة العربية" 
 أي أن املنهاج التعليمي ابملدرسة اجلزائرية يدّرس ابللغة العربية.
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ثل هو كذلك مبىن رمسي لكن هذه املرة ذو طابع حكومي يرفرف فوقه العلم الوطين الرسم الثالث مي ✓
اجلزائري ما يوحي ابملكان الذي نستخرج منه الواثئق الرمسية كبطاقة التعريف أو جواز السفر...اخل، ما 

 ا اجملال.يؤكد هذا التفسري هي اجلملة النصية اليت كتبت فوقه   "الرتبية املدنية" اليت هلا عالقة هبذ
ابلتايل تناغمت الدوال املرئية والنصية كي تؤكد لنا أّن هذا الكتاب خاص ابللغة العربية، الرتبية اإلسالمية 

 والرتبية املدنية.
مل تقتصر الرسالة اإليقونية عند هذا احلد بل مت إضافة رسم توضيحي كبري ذو طابع تعريفي ألنه يعرفنا مباشرة  -

إليها هذا الكتاب حيث مت رسم طفلني صغريين أعمارمها تتناسب مع عمر اجلمهور  ابلفئة العمرية املوجه
هو اللون الذي عادة ما مييز فئة الذكور وهو حيمل بني يديه نسخة عن ستهدف، الطفل يرتدي مئزر أزرق و امل

تدي مئزر ابللون الكتاب حمل الدراسة، أما الشخصية األخرى املرسومة فهي ترمز لفتاة من نفس عمر الفىت وهي تر 
 الوردي وهو اللون الذي عادة ما مييز فئة اإلانث.

فيما خيص الزهور املتناثرة على حافة الصفحة السفلى فهي داللة على مرحلة الطفولة اليت ترمز للعب  - 
واملرح وسط احلقول اخلضراء والذي أوحى بذلك أيضا اخللفية اليت لونت ابللون األخضر واليت توزعت فوقها كل 

ون األزرق واألصفر، حيث أخذ من وضوح العناصر السابقة الذكر هذا اللون الناتج من تداخٍل منسجم بني الل
العقل والتفاؤل الذي مينحه اللون األصفر، واهلدوء العاطفي يف اللون األزرق وهو لون التوازن والتناغم، فمن وجهة 
نظر علماء نفس األلوان، يُعّد اللون األخضر لوانً ُموازانً فهو خيلق اتّزاانً بني كل من العقل والقلب وهو يرمز للنمو 

التجديد والربيع، إنهَ جُيدد الطاقة املستنفذة و حيفز على حب الطبيعة وكذلك حب العائلة، األصدقاء، وهي قيم و 
 من واجبنا ترسيخها يف ذهن املتلقي املتمثل يف التلميذ.  

يبقى استخدام العالمة غري اللغوية )صور، رسوم، رموز....(، فعال وحمفز، ومن شأنه أن حيقق هذه الغاية 
 رجوة من قبل املرسل. امل
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 ديولوجية هلذا الغالف من خالل إعداد اجلدول اآليت:  قيل سابقا واستخراج اخللفية اإل ميكن حوصلة كل ما
 املستوى اإلدراكي                املستوى املعريف                   

 
املستوى 

 التعييين
 
 
 
 

املستوى 
 التضميين

غالف كتاب  حيتوي على 
رسومات متنوعة  وكتابة 

 أبحجام خمتلفة.
 (1)الدال 

حسب املعطيات املرئية 
والنصية الكتاب موجه لتالميذ 

 السنة األوىل ابتدائي. 
 (1)املدلول

 
 

 
 املستوى األيديولوجي

غالف كتاب مدرسي صادر عن وزارة الرتبية الوطنية 
اجلزائرية حيتوي على ثالث مواد: اللغة العربية، الرتبية 
اإلسالمية، الرتبية املدنية خاص ابلسنة األوىل من التعليم 

 االبتدائي. 
 (2)الدال 

لقد جنح مصمم الغالف يف عكس قيم دينية 
ة )املئذنة(، وطنية )العلم اجلزائري(، تعليمي

)نسخة عن الكتاب واحملفظة أبدواهتا( وبيئية 
)الزهور املتفتحة( هلا عالقة بثقافة اجلمهور 

 املستهدف )التلميذ اجلزائري(.  
 (2)املدلول

 لصفحة غالف كتاب اللغة والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية. : مستوايت التحليل السيميولوجي36اجلدول رقم                

 وظيفة النص ابملقارنة مع الرسالة األيقونية : - 
لقد أدت الرسالة اللسانية يف هذا الغالف وظيفة الرتسيخ بصفة أساسية حيث جاءت لتدعيم الرسالة 

الذي جاء أسفل  النصيف وبرز ذلك جليا  األيقونية وقادت القارئ مباشرة إىل اهلدف املرجو من قبل املرسل
( 1الصفحة "السنة األوىل من التعليم االبتدائي" حيث حدد بصفة مباشرة السنة الدراسية والذي دعم ورسخ رقم )

 املكتوب يف األعلى وكذلك النصوص املرافقة للرسومات رسخت مضمون الصور املقدمة.
 :املستوى األيقوين التعييين أو التقريري -
افتتح الكتاب بصفحة متهيدية قبل الولوج ملختلف حماوره حيث نالحظ على احلواف  - :الدراسة اهلندسية -

األربعة هلذه الصفحة قد رسم جمموعة من الغيوم ملونة ابلبنفسجي وجنوم ابللون األصفر الذهيب، كما نشاهد أيضا 
 جمموعة من الدوائر الصغرية موزعة على كل مساحة الصفحة. 

قية صفحات الكتاب مّت حتديدها إبطار اختذ ألوان خمتلفة، حسب احملاور املطروحة أي كل حمور مّت متييز إطار بأما 
صفحاته وأقسامها العلوية بلون معني لكن املالحظ أّن صفحيت الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية يف كل احملاور 

 لونت بلون موحد هو اللون األخضر.
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الصفحات رمست على حوافها األربعة جمموعة من الغيوم البنفسجية وجنوم ذهبية صغرية ويف أسفل كل   -
 الصفحات خارج اإلطار الكبري احملدد هلا مّت رسم جنمة كبرية كتب داخلها رقم.

تشكلت الصفحات اخلاصة ابلقراءة من مستطيالت كتبت داخلها كلمات ومجل ومن مربعات مزخرفة أبلوان  -
 ة رمست داخلها رسومات خمتلفة ابختالف احملاور.   متنوع

فيما خيص الصفحات اخلاصة ابلرتبية اإلسالمية فقد حدد القسم العلوي منها مبستطيل مزخرف لونه أخضر  -
 داخله كتابة، كما نلمح مربعات ومستطيالت كبرية وضعت كإطار كتب داخلها آايت وسور قرآنية.

هي كذلك يف األعلى مبستطيل مزخرف لونه أخضر لكن إضافة للكتابة اليت حددت صفحة الرتبية املدنية  -
بداخله مّت رسم جبانبها علم ملون ابألخضر واألمحر واألبيض، ويف أسفلها نشاهد مستطيل رسم ابللون األخضر 

 وداخله نقرأ كتابة.
الصفحة على اليسار  لقد تنوعت األشكال املرسومة يف الصفحة املعنونة مبشروعي حيث نالحظ يف أعلى -

جبانب كلمة مشروعي امللون ابلوردي رمست دائرة ابللون الربتقايل كتب داخلها رقم يرتفع تصاعداي كلما انتقلنا إىل 
 حمور آخر. 

 نوعية البنط واخلط واللون : -الدراسة التيبوغرافية: -
 نية يف هذا الكتاب نذكرها كالتايل:لقد اختلفت أبناط ونوعية اخلطوط واأللوان اليت كتبت هبا الرسالة اللسا

 كتبت العناوين الرئيسية ابلبنط الكبري وتنوعت ألواهنا بني األمحر واألسود .  -
كتبت العناوين الفرعية ببنط متوسط كما تنوعت هي األخرى ألواهنا مثل: )قراءة، أحب ديين، أحب وطين،   -

، أستعمل، أكتشف اجلملة، أكتشف الكلمات، أثبت، أنشد( لونت ابللون األسود، )أالحظ وأعرّب، أعرب وأبين
 أقرأ، أجنز( لونت ابللون األزرق.

أما الفقرات الداخلية فتنوعت أبناطها ما بني الكبرية كمضمون احملفوظات والفقرات اخلاصة ابحلفظ والتثبيت  -
 ألمحر.واالستنتاج، أما بقية الفقرات فكتبت ابلبنط الصغري ولونت إما ابللون األسود أو ا

 نلمح يف أسفل كل صفحات احملور كتابة ابلبنط الصغري ملونة ابللون الوردي. - 
جاءت الرسالة األيقونية يف شكل رسومات توضيحية توزعت على خمتلف صفحات الدراسة الفوتوغرافية:  -

صفحة الرتبية الكتاب حيث نالحظ أنه هناك صفحات قد توحدت هبا الرسالة املرئية يف كل احملاور وهي كل من 
اإلسالمية وابلتحديد صفحة السور القرآنية حيث نلمح يف أعلى الصفحات على اليسار رسم لطفل صغري جالس 
وأمامه مصحف مفتوح، كذلك صفحة الرتبية املدنية نرى يف أعلى الصفحة رسم لعلم ملون ابألخضر واألبيض 
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مرسوم جمموعة أدوات مدرسية خمتلفة )قلم رصاص، أقالم ملونة، مسطرة،  واألمحر وأخريا صفحة إجناز املشروع
 ممحاة، أوراق الرسم، غراء(. 

يبدو أّن الشخصية الطفولية احملورية اليت ركز عليها هذا الكتاب واليت املستوى التضميين )التأويلي(: -
فل أمحد وهذا ما تدل عليه الصفحة سرتافق تالميذ السنة األوىل ابتدائي طيلة السنة الدراسية هي شخصية الط

التمهيدية اليت بدأ هبا الكتاب أين نشاهد صورة الطفل مرتبعة وسط الصفحة، هذا الطفل الذي رسم مبتسما 
ينظر إىل األمام أي إىل القارئ )التلميذ( ويلّوح له بيده وكأنه يرحب به وقد تدعم هذا الرسم برسالة نصية تؤكد 

مل تكن شخصية أمحد هي الشخصية الوحيدة اليت مّت التعريف هبا بل قدمت شخصيات  هذا املنحى )مرحبا بكم(.
طفولية أخرى اختلفت مالحمها الفيزيولوجية بني الشقراء والسمراء والزجنية وهذا ما يعكس التنوع يف الرتكيبة 

ألن صورها  السكانية للمجتمع اجلزائري، لكن يبدو أّن هذه الشخصيات هي شخصيات اثنوية وأقل أمهية
عرضت داخل دوائر صغرية حميطة بصورة أمحد اليت اختذت موقع املركز البصري حلركة العني مؤكدة بذلك صفتها 

 احملورية ابملقارنة مع الشخصيات األخرى.  
لقد ركز مضمون  الكتاب على مواضيع قصدية هلا عالقة حبياة الطفل السابقة والالحقة، هذا الطفل الذي 

عامه األول من مشواره الدراسي، مل يرد مصمم الكتاب أن يبدأ مباشرة  مبواضيع هلا عالقة مباشرة جبو سيبدأ 
املدرسة بل استهل الكتاب بفضاء يعرفه الطفل جيدا والذي نشأ فيه أال وهو العائلة مث انتقل تدرجييا إىل الفضاء 

جي والغريب عنه والذي متثل يف عدة فضاءات أخرى  اجلديد وهو املدرسة، هذه األخرية اليت ستعرفه ابلعامل اخلار 
كالقرية واملدينة، كذلك عرفته ابلبيئة احمليطة والوسائل اليت جيب أن يستخدمها الكتشاف كل ذلك، لكن تعّلم 
األشياء املادية غري كافية كي ننشئ جيال سواي ومتوازان أخالقيا ودينيا وهلذا مل يهمل الكتاب اجلوانب الروحية، 

لنا نصًا بصراي تداخلت عربه العالمات األيقونية تشكيلية اليت قدمت افية والوطنية ودليلنا على ذلك اللوحة الالثق
  واأللوان املرتاكبة واليت اقرتنت برسالة لسانية لتدعيم داللتها. 

 : محلت الرسالة اللسانية عدت دالالت تضمينية نذكرها التحليل التضميين للرسالة اللسانية:  -
لقد تنوعت الرسالة اللسانية ما بني مفردات محلت أمساء علم مثل: أمحد، خدجية، بالل، قسم اللغة العربية: -

زينب، فاروق أو التعريف بقرابة، مثل: )اباب، ماما أو أيب، أمي(، أخيت، جدي، جديت، أو التعريف مبهنة مثل: 
كل مجل وصفية مثل: )منزل مجيل واسع فيه غرفة جنار، معلمة، مدير، أو التعريف بفضاء معني واليت صيغت يف ش

جلوس وغرف النوم و مطبخ ومحام وهبو كبري(، )مدينتا مجيلة، شوارعها واسعة فيها حمالت جتارية كثرية(، أو يف 
  شكل حمادثة مثل: )خدجية: سأشرتي قصة النملة والصرصور...، أمحد: وأان سأشرتي كتااب يف الرايضيات...(.
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اء الشخصيات الطفولية يف هذا الكتاب مل أيت عبثا بل مقصود فإسم أمحد مقرون إّن اختيار أمس ✓
بشخصية الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم فهو من أحد أمسائه، كذلك اسم خدجية فهو اسم زوجة 
الرسول الكرمي خدجية رضي هللا عليها ونفس احلال ابلنسبة السم بالل  فهو اسم بالل بن رابح رضي 

أحد صحابة الرسول الكرمي، واسم زينب اقرتن ببنت رسول هللا عليه أفضل الصالة والسالم زينب  هللا عنه
رضي هللا عنها ، كذلك اسم فاروق وهو لقب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ابلتايل حتمل هذه األمساء 

 امسي أمحد قيمة دينية إسالمية، لكن ما يؤخذ على هذا االختيار هي صلة القرابة اليت اقرتنت بني
 وخدجية ففي األصل هي صلة زوجية لكن مت وضعها يف الكتاب صلة أخوة. 

إّن عبارة "جدي وجديت يف غرفة اجللوس" توحي أبن عائلة أمحد متكونة من األب واألم والطفلني، أما  ✓
  اجلد واجلدة فهما جمرد ضيوف وهذا يعين انفصال العائلة الصغرية عن العائلة الكبرية. 

الرسالة اللسانية دورا وصفيا حيث قامت بوصف بعض الفضاءات خاصة منها اخلارجية كفضاء أدت  ✓
 القرية وفضاء املدينة.

لقد تناغمت عناوين الوحدات مع عناوين احملاور الرئيسية فكل املواضيع املقرتحة ارتبطت عضواي  ✓
 مبضمون احملاور. 

لسانية  حيث قامت هذه األخرية أبداء توضيحي ملا بعض احملاور عرفت تناسقا بني الرسالتني البصرية وال ✓
هو مرسوم كما هو احلال يف املواضيع التالية "بالدان اجلميلة"، "جولة ممتعة"، "يف حديقة املنزل"، 
"الفحص الطيب"، الغذاء الصحي"، "أحافظ على أسناين، "ما أعجب احلاسوب"،  "عودة أيب من 

   رتسيخ ما قدمته لنا الصورة. السفر" حيث نالحظ النص املرافق قام ب
حماور أخرى مل يتناغم حمتوى الرسالة البصرية مع النص املرافق له حيث نالحظ يف يف مقابل ذلك جند  ✓

حمور "الرايضة والتسلية" وابلتحديد يف موضوع "أنواع الرايضة" أّن املعلن عنه يف الرسم عرب شاشة التلفاز 
ص املرافق هي كرة الطاولة والسباحة، كذلك يف حمور التواصل هي كرة القدم لكن املعلن عنه يف الن

وابلتحدي يف موضوع "من أان" ورد يف النص املرافق للصورة عبارة "... ال ترتكوين أشغلكم عن الدراسة 
وأمنعكم من اللعب والتسلية وممارسة الرايضة..." لكن املالحظ يف الصورة أنه مّت عرض مباراة لكرة القدم 

ن للتلفاز من جهة أن مينع األطفال من ممارسة الرايضة ومن جهة أخرى يقدم هلم عرض فكيف ميك
 .  رايضي
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وابلتحديد يف موضوع "أول يوم يف رمضان" كانت أكثر تعبريا  ث احلضاريو الرسالة اللسانية يف حمور املور  ✓
من الصورة حيث مّت توظيف مؤشرات لفظية هلا عالقة بشهر رمضان: "حضرت جديت كأس 
"الشرابت..." وهو مصطلح مشتق من اللهجة احمللية اجلزائرية عبارة عن مشروب يتم حتضريه خصيصا 
هلذه املناسبة الدينية، كذلك عبارة  "حني أفطر أمحد، قالت زغردن أيتها النسوة" والزغرودة هي عادة 

 م يف شهر رمضان. جزائرية تقوم هبا النساء احتفاال ابألطفال الصغار حني يفطرون بعد أول صيام هل
مل يتم توحيد عنوان )أعرّب وأبين( اخلاص ابحملور األول مع ابقي احملاور األخرى اليت صيغت ابلشكل  ✓

  التايل: )أبين وأقرأ(.
مل نفهم ما هي القاعدة اللغوية اليت مّت االعتماد عليها يف عرض احلروف األجبدية حيث مل يتم مراعاة  ✓

الرتتيب األجبدي للحروف العربية  فقد مّت البدء حبرف امليم عوض األلف بل ابلعكس مّت إهناء ترتيب 
 رر مرتني. احلروف حبرف األلف واحلروف وضعت بشكل عشوائي، كما جند أّن حرف الثاء مك

متّيز عنوان صفحات الرتبية اإلسالمية بعبارة "أحب ديين" وهذا خللق نوع من األلفة قسم الرتبية اإلسالمية: -
واملودة بني املادة والتلميذ من خالل تقدمي مواضيع انبعة من القرآن الكرمي والسنة الشريفة وترسيخ قيم تساعده 

 املستقبل. على تكوين شخصية سوية أخالقيا ودينيا يف
أهم مالحظة ميكن تسجيلها يف صفحات الرتبية اإلسالمية أن سورة الفاحتة قدمت كدرس اثين بعد  ✓

من سورة اإلسراء، كان من املفروض أن  24درس طاعة الوالدين الذي اختتم آبية قرآنية متثلت يف اآلية 
الصالة وابلتايل كان البد من أن نشعر يتم البدء هبا ابعتبارها فاحتة وأم الكتاب وهي ركن من أركان 

 التلميذ أبمهية هذه السورة من خالل تقدميها عن بقية السور واآلايت.
مل نفهم طريقة ترتيب وعرض السور يف الكتاب حيث مل تكن هلا عالقة مبواضيع احملاور، فكان من  ✓

    الشريفاملفروض أن ترتب حسب الرتتيب املعروض يف املصحف 
ركنني من أركان اإلسالم ومها الشهاداتن والصالة مت عرضهما يف احملور السابع )حمور  ابلنسبة ألهم ✓

 التواصل( رغم أمهيتهما وكان األصح تقدميهما عن أي درس. 
كان من األصح اختصارها يف عنوان واحد ونرفقه آبية قرآنية مل يتم اتباع طريقة موحدة يف تقدمي الدروس   ✓

 هلا عالقة ابملوضوع.
 حتديد أمساء رواة األحاديث النبوية.  مل يتم ✓
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بعض اآلايت مل يتم حتديد سورها وأرقامها مثل: اآلية اليت أرفقت بدرس "أتعاون مع غريي" وهي يف  ✓
 من سورة املائدة. 02األصل اآلية 

من سورة النساء اليت  86بعض اآلايت مل تبدأ بقول هللا تعاىل بل قدم مباشرة مضمون اآلية، مثل: اآلية  ✓
 أرفقت بدرس آية التحية. 

 قسم الرتبية املدنية: -
متّيز عنوان صفحات الرتبية املدنية بعبارة "أحب وطين" وهذا لزرع حمبة الوطن يف روح التلميذ منذ صغره  ✓

 ويته اجلزائرية املتمثلة يف النشيد الوطين، العلم الوطين، العملة الوطنية. من خالل تعريفه هب
التطرق إليها يف قسم الرتبية اإلسالمية وهو موضوع "التحية وردها" نالحظ تكرار لبعض املواضيع سبق  ✓

يل كان من الذي قّدم  يف حمور "العائلة" حىت استخدام عبارة "السالم عليكم" هلا داللة وقيمة دينية ابلتا
 املفروض إضافتها يف قسم الرتبية اإلسالمية. 

نالحظ أن أغلب املواضيع املوظفة يف هذا القسم ليست هلا عالقة بعنوان احملور الذي تنتمي إليه  ✓
    إال بعض احملاور اليت عرفت توافقا مع مواضيعها 

تضمن على حديث نبوي ويتعلق مّت توظيف موضوع ذو طابع ديين ضمن قسم الرتبية املدنية حىت أنه  ✓
 األمر مبوضوع "أعطف على الصغار".

 قسم احملفوظات:  -
الشيء االجيايب والذي حيمل قيمة وطنية خالصة يف هذا القسم هو أّن كل احملفوظات املقرتحة مبا فيها  ✓

 النشيد الوطين هي من أتليف شعراء جزائيني.
املرتبطة هبا إاّل يف حالة واحدة واملتعلقة مبحور  كل عناوين احملفوظات املقرتحة ذات صلة ابحملاور ✓

"العائلة" حيث مّت اقرتاح اجلزء األول من النشيد الوطين يف قسم احملفوظات مع أنه من املفروض أن يكون 
له عالقة بعنوان احملور، ابلتايل النشيد الوطين موقعه املناسب هو حمور "املوروث احلضاري" ألنه حيمل 

 س له عالقة مبوضوع العائلة.  قيمة وطنية ولي
مّت تكرار النشيد الوطين مرتني، املرة األوىل يف احملور األول ضمن قسم احملفوظات حتت عنوان "قسما"   ✓

واملرة الثانية يف احملور الثامن ضمن قسم الرتبية املدنية حتت عنوان "أتعرف على النشيد الوطين"، منهجيا 
تخذ صفة النشيد فمن املفروض أن يصنف ويقدم كامال يف قسم مبا أّن احملتوى ذو طابع شعري وي

 احملفوظات .  
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احتوى هذا القسم على قصة لألطفال حتت عنوان "معلميت الفراشة" من أتليف مؤلف جزائري قسم املطالعة:  -
عرب هو رابح خدوسي جاءت يف شكل حمادثة بني الفراشة والنحلة أرادها معدو الكتاب أن تكون كخامتة حتمل 

لتوعية التلميذ بضرورة محاية البيئة والطبيعة من التلوث الصناعي الذي يؤدي إىل األمراض مبختلف أنواعها، فهذا 
أو احلشرات  طريق احليواانت األسلوب يعترب من األساليب اليت توظف لتنمية سلوك قيم سلوكية لدى التلميذ عن 

 ابحلركة واخليال مليئة طريفة مثرية احليواانت وتكون ابإلحيائية تفكريه يتسم السابعة سن قبل الطفل ألن الطريفة 
 األخالقية واجلمالية. القيم الطفل تعليم يف األسلوب هذا يفيد أن وميكن نفسه، إىل وقريبة

 محلت الرسالة البصرية عدة دالالت تضمينية نذكرها فيما يلي: التحليل التضميين للرسالة البصرية: - 
لقد أدت الرسالة البصرية يف هذا القسم وظيفة تعريفية ابلدرجة األوىل حيث عملت عند قسم اللغة العربية:  -

بداية كل حمور على تعريف التلميذ بفضاء معني ففي احملور األول عرفته بعائلة أمحد املتكونة من األب واألم 
لبيت الذي يبدو من أاثث غرفه أنه منزل عصري واألخت خدجية واجلد واجلدة، كما عرفته بفضاء املنزل هذا ا

وحيمل داللة الرفاهية ولكن لو رجعنا إىل اجلمهور املستهدف هبذا الكتاب واملتمثل يف الطفل اجلزائري جنده ينتمي 
 104إىل طبقات اجتماعية خمتلفة أغلبها هي الطبقة املتوسطة حيث تشري االحصائيات أّن اجلزائر حتتل املرتبة 

عربيا حسب تقييم برانمج األمم املتحدة للتنمية يف آخر تقرير له حول التنمية  11يف جمال التنمية البشرية، وعامليا 
البشرية عربيا، وال تزال اجلزائر تعيش تناقضات وفوارق كبرية يف جمال توزيع الدخل والثروة وفوارق اجتماعية 

، مراسلني)             % 22د مستوى الفقر أبكثر من واقتصادية، بينما يقدر عدد اجلزائريني الذين يعيشون عن
 .( alfadjr.com/ar/economie 2017فيفري  10بتاريخ: اجلزائرية، "الفجر" يومية 
ابلتايل الطفل جيد نفسه يف حالة تناقض بني ما يعيشه يف عامله احلقيقي وبني ما يقدم له يف العامل الومهي        

كما قامت الصورة بتعريف املهنة اليت يشتغل هبا الوالدين، لكن الرسومات اليت عرضت     املعروض يف الكتاب.
كانت أكثر تعبريا وتفسريا فقد قدم مرة وهو حامل ملطرقة ويضع لشرح مهنة األب واملتمثلة يف مهنة النجارة  

مسامري على درج السلم، واملرة الثانية وهو أمام طاولة فوقها أدوات جنارة، أما الرسم الوحيد الذي قّدم واملفروض 
لة  أن يكون شارحا ملهنة األم كان مبهما وغري واضح حيث مّت رسم امرأة ترتدي حجااب وتضع نظارات وحام

كتااب، هذه املعطيات البصرية هلا عدة أتويالت ميكن أن تكون )معلمة، حمامية، طبيبة، ...اخل( فلو مل يكتب حتته  
 كلمة معلمة لن نفهم مهنتها احلقيقية وكأن مهنة املعلمة حمكوم عليها أن تكون هبذه املواصفات.

ة، هذا الفضاء الذي يكتشفه أول مرة نقلت الصورة التلميذ يف احملور الثاين إىل فضاء آخر هو املدرس
فبدأت بوصف زواايه الداخلية من خالل رسم القسم بكل حمتوايته من طاوالت وسبورة ورسومات على احلائط 
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والذي مّت التأكيد عليه هي تلك املعلمة الواقفة  اليت ستكون مبثابة املرافق األساسي للتالميذ يف تلقي املواد 
النتباه يف وصف هذه املعلمة هو أّن الرسم املقدم عنها هو نفسه الذي عرض يف احملور التعليمية لكن ما يلفت ا

السابق على أنه ميثل أم أمحد فهل هذا مقصود أم خطأ وقع فيه املصمم.كما مّت عرض الفضاء اخلارجي للمدرسة 
ية حتمل قيمة وطنية لتذكري والذي متثل يف فناء املدرسة أين يربز العلم الوطين اجلزائري يرفرف وهذه رسالة رمز 

التلميذ ابنتمائه اجلغرايف لوطنه اجلزائر. مل يتوقف دور الصورة عند هذا احلد بل استمرت يف عملية الوصف 
والتعريف يف بقية احملاور حيث عرّفت التلميذ بفضاءات خارجية جديدة هي فضاء الريف بكل ما يوحيه من 

تزرع يف روح التلميذ حب العمل والتعاون مع اآلخرين، يف مقابل ذلك هدوء ومناظر طبيعية مجيلة وحقول خضراء 
مّت تصوير فضاء املدينة مكتظ ابلناس والسيارات واملباين الشاهقة مع ذلك مل خيلو هو اآلخر من أمكنة ميكن 

بصرية أن الشعور فيها ابلراحة وهو فضاء احلديقة العمومية.ابإلضافة إىل الوظيفة التعريفية حاولت الرسالة ال
تعكس للتلميذ القيمة املعرفية والتثقيفية اليت حيملها الكتاب من خالل عرض صورة ملعرض الكتاب وهذا لشد 
االنتباه إىل هذا النوع الفضاءات الذي يسمح للتلميذ بتوسيع معرفته العلمية واألدبية.لكن الشيء امللفت لالنتباه 

لى لعبة كرة القدم سواء يف داخل امللعب أو على شاشة التلفاز وكأنه ال يف حمور الرايضة والتسلية أنه مّت الرتكيز ع
يوجد لعبة للرتفيه إال هذا النوع من األلعاب وهذا ما يشكل خطرا على ذهنية التلميذ حيث نقوم بعملية ترسيخ 

ظاهر ممن  وغرس قيم سلبية تساعده على العنف واالحنراف وهذا ما تشهده مالعب كرة القدم يف اجلزائر اليوم
عنف لفظية وجسدية.حاولت الصورة يف حمور البيئة والطبيعة أن تعرفنا مبختلف املناطق اجلزائرية لكن اقتصرت 
الرسومات على منطقتني فقط وهي منطقة السواحل من خالل رسم الشاطئ ومنطقة الصحراء من خالل رسم 

طفلني اللذين يرتداين لباس أبلوان العلم الوطين الكثبان الرملية واإلبل وقد اختزلت بقية املناطق يف صورة ال
اجلزائري للتذكري دائما بعنصر االنتماء الوطين.مل تقتصر وظيفة الصورة يف دورها التعريفي بل أدت دورا توعواي 
وابلتحديد التوعية الطبية من األمراض وهذا ما عكسته صورة الفحص الطيب الذي عرض عملية الفحص الدوري 

ه األطباء عرب املدارس إلجراء فحوصات للتالميذ وتوعيتهم على اتباع نظام غذائي صحي الذي يقوم ب
ووقائي.حاول القائمون على أتليف هذا الكتاب أبن يعرّفوا التلميذ بكل األمكنة احملاطة به وكذلك الوسائل اليت 

الكمبيوتر والتلفاز والطائرة تساعده للوصول إىل هذه األمكنة فتّم وضع حمور خاص بوسائل التواصل أبشكاهلا ك
فيمكن ألي مشاهد أن يعطي  ن أجل ذلك مل تكن واضحة بشكل كافلكن املالحظ يف الرسومات املوضوعة م

أتويالت أخرى غري اليت قصدها املرسل.ختم الكتاب بشيء من الرتاث اإلسالمي حيث مّت تذكري التلميذ أبحد 
أركان اإلسالم وهو شهر رمضان املعظم واملؤشرات املرئية اليت شرحت ذلك هو اهلالل الذي بدا ساطعا يف مساء 



76 
 

سنوات فهل ميكن لطفل يف مثل هذا العمر أن يفهم  6ىل طفل ال يتجاوز ليلية لكن ال ننسى أن الكتاب موجه إ
ة الدينية الثانية اليت أشري إليها اسبهذه الدالئل املشفرة واملتمثلة يف أّن بداية شهر رمضان مرتبطة برؤية اهلالل.املن

شوي اليت  هي عيد األضحى والذي وضعت له هو كذلك مؤشرات بصرية هي صورة الكبش وأسياخ اللحم امل
كانت تعدها األم داخل املطبخ.انتقل بعد ذلك الكتاب إىل مناسبة أخرى لكن هذه املرة ذات طابع وطين 
وخاص ابجلزائر فقط وهي عيد االستقالل الوطين وهذا من خالل تعريف التلميذ بشهداء الوطن حيث مّت وضع 

لي، العقيد عمريوش...اخل، كما برزت صورة  صور فوتوغرافية لبعض الشهداء كالعريب بن مهيدي، حسيبة بن بوع
مبا أّن الكتاب حيتوي  ،الوطنية احتفاال بعيد االستقالل كبرية توضح خروج الشعب اجلزائري للشوارع رافعا األعالم

على قسم ديين ملاذا مل تدمج ضمن قسم الرتبية اإلسالمية، نفس الشيء ابلنسبة ملناسبة "عيد االستقالل" مبا أنه 
  ناسبة وطنية يتم إدراجه هو اآلخر يف قسم الرتبية املدنية.يعترب م

  املالحظ يف صفحات الرتبية اإلسالمية واليت محلت رسومات قد عرفت خلال إيقونيا   قسم الرتبية اإلسالمية: -
ففي احملور اخلاص ابلعائلة مّت إدراج موضوع طاعة الوالدين لكن جند على املستوى األيقوين الرسم مل  •

معربا على املوضوع حيث مّت رسم طفلة تعانق أابها وهذا ميكنه أن يضع أتويالت متعددة )احملبة،  يكن
التآزر األسري( ولكن ليس الطاعة، أما الرسم الثاين فهو األقرب إىل اهلدف املرجو حيث مت رسم طفلة 

 تقبل يد أمها.
املواضيع نفسها قد تكررت وهي مواضيع ن سومات قد تكرر رمسها وهذا نظرا ألهناك بعض الر  •

 االستئذان وآداب التحية.
بعض الرسومات قد أدت وظيفتها األيقونية كاملة مثال يف مواضيع: "الصدق"، "أتعاون مع غريي"،  •

"أطهر جسمي" "إبعاد األذى عن الطريق"، "الرفق ابحليوان"، "آية التحية"، "آداب التحية" "الصلوات 
  .دون احلاجة إىل الرسالة اللسانيةسومات لوحدها أن توصل الفكرة اخلمس" استطاعت الر 

عكس ذلك هناك رسومات كانت حباجة إىل رسالة لسانية ألن مضموهنا متعدد املعاين فمثال يف موضوع  •
"أطهر ثويب" مّت رسم أب وابنه يرتداين قشابية لكن هذا ال يعين فقط النظافة والطهارة بل ميكن أن يفهم 

أبهنا مناسبة دينية كالعيد مثال، أيضا لدينا الرسم الذي عّرف موضوع "آداب النوم" فساعة  من الرسم
احلائط تشري إىل الساعة التاسعة فهنا ال نفهم هل هي الساعة التاسعة صباحا أم مساء مع ذلك وضعت 

 الرسومات خالية من التعليق.
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ة بصرية رمزت لطفل صغري واضع طاقية الصفحات اليت اشتملت على آايت قرآنية مّت تدعيمها برسال •
فوق رأسه وأمامه مصحف مفتوح داللة على تالوة القرآن وهذه الصورة حتمل قيمة دينية يف غاية األمهية 

 وهي ترسيخ قراءة القرآن الكرمي لدى األطفال منذ نعومة أظفارهم كي يتعود عليها ويواظب عليها.   
   رتبية املدنية أن ترسخ لدى التلميذ حب الوطن وانتمائه للهوية اجلزائرية حاولت صفحات القسم الرتبية املدنية: -

واملواضيع هي: أدت وظيفتها اإليقونية كاملة كل الرسومات اليت وظفت ضمن قسم الرتبية املدنية قد  •
"بطاقيت املدرسية"، "احرتم الكبري"، "أعطف على الصغار"، "علم وطين"، "العملة الوطنية"، "واثئق 

 ييت"، حيث استطاعت كل الرسومات لوحدها أن توصل الفكرة دون احلاجة إىل الرسالة اللسانية. هو 
للشاعر اجلزائري مفدي زكراي  يف احملور األخري اخلاص مبحور املوروث احلضاري مّت إضافة صورة فوتواغرافية •

 للتعريف به بصراي للتلميذ أبنه هو شاعر الثورة وهو مؤلف النشيد الوطين اجلزائري "قسما".
متيزت صفحة الرتبية املدنية برسم العلم الوطين اجلزائري أبلوانه الثالثة يف أعلى الصفحة ألهنا  •

له عالقة ابهلوية اجلزائرية من واثئق اهلوية والعملة  صفحة خاصة ابحلالة املدنية حتاول تعريف التلميذ بكل ما
الوطنية والنشيد الوطين. نالحظ أن بعض الرسومات قد تكرر رمسها فقد سبق وأن رآها التلميذ يف صفحة الرتبية 
اإلسالمية كموضوع التحية. احتوت آخر صفحة من الكتاب على صورة نفس الطفل الذي قدم يف الصفحة 

ابلتالميذ بيده لكن يبدو أّن هذه املرة حركة يده تدل على توديع التالميذ حبكم أهنا جاءت يف  األوىل وهو يرحب
 آخر صفحة. 

تباينت األلبسة اليت ارتدهتا خمتلف الشخصيات املعروضة يف الكتاب بني اللباس احملجبات  داللة األلبسة: -
الشخص وكذلك بعض النسوة خارج فضاء املنزل وهو ما الذي ارتدته أم أمحد ومعلمة املدرسة مع أنه رسم لنفس 

اجلزائر دولة إسالمية، لدينا أيضا البدلة الرمسية اليت ارتداها مدير  عتباريرمز للباس الشرعي للمرأة املسلمة اب
املدرسة بصفته يتقلد منصب رمسي وبقية الشخصيات ارتدت مالبس عصرية، أما اللباس التقليدي فقد مّت 

وهي األلبسة التقليدية اليت ارتدهتا كل من اجلدة واجلد وكذلك فئة عمرية معينة وهي فئة املسنني  اختصاره يف
صورة امرأة مسنة ترتدي احلايك الذي حيمل قيمة رمزية يف الثقافة اجلزائرية ابعتباره اللباس التقليدي للمرأة اجلزائرية 

عامال أساسيا لتأكيد اهلوية الثقافية واالجتماعية للشعب شكّل إاّبن الفرتة االستعمارية رمزا ملقاومة سياسية و 
اجلزائري، فاحلايك كان وسيلة للمشاركة يف هذه احلرب حيث كانت الفدائيات ترتدين احلايك وتنتقلن عرب 
الشوارع حامالت السالح مستورا حتت احلايك والقفة يف أيديهّن وكأهنّن متسوقات مث يقمن بتنفيذ عمليات 
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يش املستعمر وقد ارتداه حىت اجملاهدين للتخفي من املستعمر الفرنسي ابلتايل هو داللة على املاضي فدائية ضد ج
 اجمليد والرتاث الثقايف التقليدي. 

عنصرا يف غاية األمهية وقد يكون أنيت اآلن لتحليل داللة األلوان املوظفة ألهنا تعترب  داللة األلوان: -  
إذا أحسنت استخدامه ليالءم الرسالة اليت تريد إيصاهلا وهو األداة األقوى غري  العامل الفارق يف جناح التصميم

اللفظية للتواصل اليت ميكن أن تستخدمها كمصمم فعقولنا مربجمة لالستجابة لأللوان والرسائل اليت تصل إىل 
  الالوعي لدينا تشكل أفكاران وهذا يعتمد أحياان على الثقافة البيئية واحمليطة بنا.

حيث إنه جند حمور املدرسة طغى عليه اللون األزرق وهو لون العقل والذكاء والكفاءة واملنطق واحلكمة 
يُعترب مهّدئ أساسي يُؤثر على اإلنسان عقلياً، فاألزرق حيفز على التفكري بوضوح ويساعد على الرتكيز والتواصل 

ا مؤشرات توحي إىل جو من العلم والتثقيف، وهي كلهمع اآلخرين وهذا ما حيتاجه التلميذ يف مثل هذا العمر 
ابلتايل هنا أيضا وفق املصمم يف توظيف اللون املناسب لفضاء املدرسة ألهنا املكان األول الكتساب املعرفة 

يف حني طغى اللون األصفر على حمور احلي والقرية صحيح أّن هذا اللون يعترب حمفز عاطفي بشكل والتعلم.  
رب أقوى األلوان نفسّيا لكن أتثريات نفسية متفاوتة حسب الطيف، فاألصفر بدرجاته املناسبة أساسي و ابلتايل يعت

يرفع الروح املعنوية لدى اإلنسان و يعزز ثقته بنفسه فهو لون الثقة والتفاؤل لكن بدرجاته األخرى املوجودة يف 
ن تضاعف مظاهر اخلوف والقلق خمطط األلوان ميكن أن يؤدي لتدين املعنوايت وقد تظهر خماوف لدى اإلنسا

سنوات  06ذويه إليها هذا الكتاب هي أطفال والكآبة لديه وهلذا يتم استعماله حبذر ولكن نظرا ألن الفئة املوج
كان البد من مراعاة هذه التأثريات النفسية لأللوان ألن الطفل سريع التأثر بكل املؤثرات اخلارجية.لقد أخطأ 

بنفسجي كلون طاغي على حمور الرايضة والتسلية ألن التحليل النفسي يشري أن هذا املصمم يف استخدام اللون ال
 يسمو ابلفكر والروح عاليا ممااللون هو لون روحاين يدل على السمو واالحتواء حيث يعرب عن التميز والتفرد ف

ايف متاما ملوضوع احملور يعطيه ارتباطا ابلزمن والفضاء والكون وهذا منوهو ما ع على التأمل العميق والتدبر يشج
الذي يدل على االنطالق واملرح والتسلية فكان من األجدر أن يستخدم اللون الربتقايل فهو يتكون من اللون 
األمحر واألصفر لذا فهو حيمل من مساهتما، له داللة على املرح والرتفيه ويستخدم يف الشعارات اليت حتمل طابع 

تعلق ياللون البنفسجي كان من األفضل توظيفه يف حمور الروحانيات والذي  املرح واالبداع والتسلية، يف حني
بشهر رمضان وعيد األضحى.نفس املالحظة نقدمها حملور البيئة والطبيعة الذي لّون ابللون الربتقايل لكن كان من 

ة، فمن دالالت اللون املفروض أن يلّون ابللون األخضر ألنه متعلق ابلبيئة واليت تعين االخضرار واحلياة النباتي
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األخضر الوعي البيئي، أما الربتقايل فكان األفضل أن يلّون به حمور التغذية والصحة ألنه لون يوحي ابلراحة 
 اجلسدية والغذاء والدفء وهذا ما هدفت إليه مواضيع هذا احملور. 
هذا اللون يف  يقة علمية ألنمل يتم اختياره بطر يبقى لدينا حمور التواصل الذي لّون ابللون البين هو اآلخر 

األصل يرمز لكل ما له عالقة ابألرض والرتاب فهو لون رصني يعكس الثقة ومعظم الناس جيدونه داعما هلم لكن 
استخدام هلا عالقة ابلتنقل والسفر والتواصل بصفة عامة فكان من األحسن أن  ذا احملور جندلو حبثنا يف مواضيع ه
التواصل مع اآلخرين واجلدير ابلذكر أّن الكتاب قد عرف خلال مطبعيا يف يف الته دال تتمثلاللون األزرق الذي 

هذا احملور حيث نالحظ اختالف بني اللون املعلن عنه يف جدول احملتوايت والذي جاء ابللون األزرق الغامق 
اإلسالمية والرتبية فيما خيص صفحات ماديت الرتبية بينما صفحات احملور يف منت الكتاب جاءت ابللون البين.  

فقد تشاركتا يف توظيف نفس اللون أال وهو اللون األخضر كلون أساسي للصفحات وهذا راجع املدنية 
العتبارات دينية ووطنية، أوال ألنه لون يرمز يف الثقافة اإلسالمية للون اجلنة واثنيا ألنه إحدى ألوان العلم الوطين 

    .وهذا يندمج ضمن الثقافة البيئية الكون والوعي البيئياجلزائري وكذلك حيمل داللة حمبة 
كتابة العناوين والضمائر أما الرسالة اللسانية فقد كتبت أبلوان خمتلفة منها اللون األمحر  الذي استخدم يف  

 وهذا وأمساء اإلشارة وهذا لشد انتباه التلميذ هلا، أما األسود فقد وظف يف تلوين نص املنت يف كل الصفحات
فوجوده بشكل عام على  استخدامه يف التصميمات يعود ألن خلفية الصفحة بيضاء، فاللون األبيض عادة ما يتم

اخللفية يعترب حمايداً ليسمح أليٍّ من األلوان األخرى يف التصميم ابلربوز فيكون هلا صوت أكرب وهو مهم لوصف 
مما سبق ميكن استخراج اخللفية اإليديولوجية ملضمون النظافة والبساطة وهي قيم رمز هلا حمتوى الكتاب املدرسي. 

 هذا الكتاب وأهم القيم املوظفة سواء على املستوى البصري أو النصي:
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 املستوى اإلدراكي              املستوى املعريف            
 
املستوى 

 التعييين
 
 
 
 
 
 

املستوى 
 التضميين

كتاب حيتوي على رسومات 
لشخصيات من خمتلف متنوعة 

األعمار ومناظر طبيعية ومباين 
وأشياء مادية خمتلفة رافقتها  

 كتابة أبحجام خمتلفة.
 (1)الدال 

حسب املعطيات املرئية 
والنصية الكتاب موجه 
لتالميذ السنة األوىل 

 ابتدائي. 
 (1)املدلول

 
 

 
 

 املستوى األيديولوجي

كتاب مدرسي صادر عن وزارة الرتبية الوطنية اجلزائرية 
موجه لتالميذ السنة األوىل ابتدائي من خالل احملتوى 
املقدم من رسومات ورسالة نصية يتبنّي أن الكتاب خاص 
بثالث مواد: اللغة العربية )التعبري، البناء اللغوي، اكتشاف 

ت الكلمات وتركيب اجلمل(، الرتبية اإلسالمية )اآلاي
القرآنية واألحاديث النبوية(، الرتبية املدنية )واثئق اهلوية 

 اجلزائرية، العملة النقدية(. 
 (2)الدال 

تتمثل القيم الرتبوية اليت عكسها مضمون الكتاب يف: 
القيم الوطنية )العلم الوطين اجلزائري، النشيد الوطين 
 اجلزائري، جواز السفر اجلزائري، العملة الوطنية املمثلة يف

الدينار اجلزائري(، القيم الدينية )الشهاداتن،  حفظ 
القرآن الكرمي، الصالة، الصوم،  الطهارة، (، القيم 
االجتماعية )التعاون، التعاطف، احرتام الكبري ، آداب 
السلوك، طاعة الوالدين( القيم اجلمالية )احملافظة على 

 البيئة(، قيم أخالقية )حمبة اآلخرين، الصدق( وهي قيم 
هلا عالقة بثقافة اجملتمع الذي ينتمي له اجلمهور 

 املستهدف )التلميذ اجلزائري(.  
 (2)املدلول

 حملتوايت كتاب اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية. : مستوايت التحليل السيميولوجي37اجلدول رقم 

 وظيفة النص ابملقارنة مع الرسالة األيقونية : -
، ا فلم ختلو أي صفحة من رسم أو نصكان دور الرسالة اللسانية ابملقارنة مع الرسالة األيقونية تكاملي  

ومرة العكس مع ذلك ميكن االستنتاج أن النص أدى دورا مهما فمرة يطغى الرسم على املساحة الكلية للصفحة 
ابلتايل فقد أدت  وكبريا يف مضمون هذا الكتاب حيث عمل على كشف املعىن املفقود يف الكثري من الرسومات

    وظيفة مناوبة أكملت ما عجزت عن قوله الرسومات، مع ذلك فهناك رسومات كانت معانيها واضحة وجلية 
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ساعد التحليل السيميوجلي الذي أجري على مضمون الكتاب املدرسي  املوسوم بــ "كتايب يف اللغة  نتائج:ال   
 العربية، الرتبية اإلسالمية، الرتبية املدنية" للسنة األوىل من التعليم االبتدائي على استنتاج النتائج التالية:

الكتاب كي تؤكد لنا أّن هذا الكتاب خاص فعال ابللغة تناغمت الدوال املرئية والنصية املعروضة على غالف  - 
أدت الرسالة اللسانية دورا وصفيا حيث قامت بوصف بعض  - العربية، الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية.

أدت الرسالة البصرية وظيفة تعريفية ابلدرجة  - الفضاءات خاصة منها اخلارجية  كفضاء القرية وفضاء املدينة.
كل احملفوظات املقرتحة يف   - يث عملت عند بداية كل حمور على تعريف التلميذ بفضاء معني.األوىل ح

نالحظ أّن كل العناوين املقرتحة كمشاريع واليت طلب من التالميذ  - الكتاب هي من أتليف شعراء جزائيني.
 رة ابحملاور املرتبطة هبا.كذلك الرسالة النصية اليت وظفت يف منت الصفحات املعنية ذات عالقة مباشو إجنازها 

مل يتم األخذ بعني  -كل الرسومات اليت وظفت ضمن مادة الرتبية املدنية قد أدت وظيفتها اإليقونية .   - 
لقد مّت الرتكيز  -  االعتبار طبيعة املواضيع املقدمة )االستئذان، آداب التحية( حيث كررت يف أكثر من مادة.

على لعبة كرة القدم كلعبة شعبية يهواها الصغري والكبري يف اجلزائر وقد جاء التعبري عنها يف أكثر من حمور وعرب 
 .الرسالتني البصرية والنصية 

 عالقة بعقيدة التلميذ وتركها يف األخري على حساب مواضيع أقل أمهية.  ذاتإمهال مواضيع أساسية  -   
عدم االستناد على مرجع ديين يف تصميم صفحات الرتبية اإلسالمية حيث مّت تسجيل خلل يف ترتيب سور  - 

 القرآن الكرمي و بعض اآلايت مل يتم حتديد سورها وأرقامها، كما حذفت أمساء رواة األحاديث النبوية.
يوجد خلال أيقونيا بني الرسومات  - مل يتم إتباع طريقة موحدة يف تقدمي الدروس اإلسالمية يف خمتلف احملاور.  - 

نسجل عجز أيقوين يف بعض الرسومات وعدم وجود نص  -    واملواضيع املقرتحة يف مادة الرتبية اإلسالمية . 
تباينت األلبسة اليت ارتدهتا خمتلف  -التأويالت. مرافق هلا مما أدى إىل تشتت ذهن املتلقي مما مسح بتعدد 

البذلة الرمسية واللباس العصري، اللباس التقليدي لكن ما يف الكتاب بني لباس احملجبات،  الشخصيات املعروضة
اختيار األلوان مل يتم وفق  - يسجل  على هذا األخري أنه مّت اختصاره يف فئة عمرية معينة وهي فئة املسنني. 

نسجل خلل مطبعي لوين بني ما ورد يف جدول احملتوايت وبني حمور  - معايري علمية ومجالية يف بعض احملاور. 
أسلوب القصص  -أالسلوكية للتلميذ تتمثل: القيم اليت وظفت هبدف تنمية والطرق األساليب - التواصل.  

 ظيف آايت قرآنية وأحاديث نبوية حتث على سلوكيات معينة. من خالل تو القرآين والسرية النبوية: 
أسلوب استخدام أدب األطفال: الذي يندرج حتته قصص لنماذج رمزية عن قصص احليواانت واحلشرات  -ب

 متثلت القيم  التعليمية الرتبوية داخل الكتاب يف :  - ومتثل يف الكتاب يف موضوع للمطالعة " معلميت الفراشة ". 
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الدينية: اإلميان ابهلل تعاىل ونبيه حممد صلى هللا عليه وسلم من خالل تلقني الشهادتني، ممارسة القيم  ✓
الشعائر الدينية من خالل تعليم )أداء الصالة، صوم رمضان، االحتفال ابلعيد األضحى(، حفظ بعض 

 سور القرآن الكرمي واألحاديث النبوية، الطهارة، طاعة الوالدين.
 الصدق، حسن اخللق، حمبة اآلخرين، الرفق ابحليوان. ألخالقية اإلسالمية: القيم الدينية ا ✓
القيم السياسية )الوطنية(: حب الوطن من خالل ترسيخ حب العلم والنشيد الوطنيني وتذكر التاريخ  ✓

 اجمليد، العملة الوطنية.
: التعاون، التعاطف، احرتام الكبري، آداب السلوك مثل آداب التحية وآداب والصحية القيم االجتماعية ✓

 األكل وآداب النوم، طاعة الوالدين. 
 القيم البيئية اجلمالية: احملافظة على البيئة من خالل محايتها.   ✓
القيم الثقافية: احملافظة على التقاليد من خالل )طبق الكسكسي، اآلواين الفخارية، اللباس التقليدي  ✓

 احلايك والقشابية(.
 القيم االقتصادية: العملة النقدية الوطنية )الدينار اجلزائري(.   ✓


