
 

 

1 

      

  :)األسرة تنظيم( نيالنص القرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

 ا/ت - ا,نمية وم+و*ت واالجتماعية واالقتصادية الصحية األ�ة أحوال ب� يربط شامل مفهوم األ�ة تنظيم
 منذ يبدأ هذه الفرص وتوفF ،رادتها بملء Eققها راتوخيا فرصا فيها فرد @ ?د بيئة من جزء إنه ،األ�ة فيه تعيش ا1ي

 العائلية، اWياة وتوجيه السUنية، اTقافة Sاالت - ا,عليم ون+ اQعلومات توفF األ�ة تنظيم يشمل أن والبد، الوالدة
 بمعd. واQقروءة سموعةواQ اQرئية اإلعالم وسائل من القصوى االستفادة مع ذلك، ,حقيق والسبل الوسائل \يع واستخدام

 العائلة صحة iس� - مساهمتها خالل من اWياة نوعية iس� إh تهدف الf السياسات \يع هو األ�ة تنظيم آخر،
 السعادة وiقيق اإلنسان، رفاهية األ�ة تنظيم أهداف أهم ومن، واالقتصادية االجتماعية ا,نمية iقيق وhj ورفاهيتها،

 بل xتة، اقتصادية ليست فاQشvة الغرض، sذا الوحيد اQطلب ليس الU- اoخل وتأم� إستثناء، دون �ةاأل أفراد kميع
 اWياة - xقها االع�افو األم بشخصية االهتمام :- يتج| األ�ة Qعيشة جديد حيا} نموذج yلق اجتماعيةو إنسانية
 � الصعب من بأنه الUملة القناعة األ�ة oى يتوo أن و?ب .وتطلعاتها ذاتها وiقيق اQستقلة، شخصيتها وبناء اQرEة،

 لألم فإن -واQسلَمات ا/دهيات من أصبحت الf - الصحية ا,أثFات عن ا�ظر فبغض متقاربة، ف�ات - أطفال إ�اب األم
 � والعمل األطفال بشخصية اإلهتمام - اoيه �لقها أن بالرجل فحري oيها تكن لم وjذا والوالدة، اإل�اب غF تطلعات

 �كن، وقت أك� أوالدهم �انب واألم األب �كون زمالال الوقت وj?اد والفكرية، وا1هنية العقلية ملUتهم \يع تنمية
 بنوعية تقاس اQجتمعات تقدم فدرجة واQجتمع، للوطن صا�W مواطن� نر�، أن ولكن فقط، ننجب أن اQهم فليس

 � وjنما وحدها، األم مسؤو�ة ليست األطفال تربية أن إh اإلشارة مع بعددها، وليس واQبدعة والصاWة الفعالة �هاعنا
 زمنية ف�ات - �Sة األم �نت إذا ذلك iقيق يمكن فكيف ،اWياة و�بائر صغائر - الواoين ب� مش��ة مسؤو�ة
  متواصل؟ بش¢ للرضع األو�ة الطلبات تأم� hإ تس� وأن جديدا، مولودا تت أن متالحقة

 و� اQش��ة، اWياة sذه األو¥ ا¤لية � واأل�ة أفرادها، ب� وا,Uمل ا,عاون � تقوم مش��ة خ�ة اWياة إن
 نمو يع¨ وتطورها ونموها الفشل، أو للنجاح األساسية الوحدة و� ببعض، بعضهم األفراد يربط ا1ي والعصب اQحور

 - العمل برامج فإن وsذا أفرادها، � أحيانا والسلبية اإل?ابية انعUساته © األ�ة حجم أن اQؤ�د ومن ،وتطوره اQجتمع
 اختيار نتاج � السليمة األ�ة أن فهم »ورة: و� أال ،وأساسية جدا هامة نقطة من الصدد هذا - تنطلق اoو�ة اQؤتمرات

 بقوان�، وفرضه بقرارات إصداره يمكن ال واQجتمع، الفرد خيار ، وواع حر خيار هو األ�ة تنظيم أنو صدفة، نتاج وليست
 منفتحة وآراء قنا*ت � يبd وأن ©، والسياسية واالجتماعية واالقتصادية اoيموغرافية الظروف تهيئة إE hتاج وjنما

 .معا واQرأة للرجل ومتطورة

 .)2005 فبراير( الثاني العدد ،ا�ولى السنة ،جرالمھا مجلة ،الشلبي ثناء

.  
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  :مجال النص –أ 

  .ينتمي إلى المجال السكانيالنص 

  :مصدر النص –ب 

  .بعد إجتماعي ولهضمن المجال السكاني النص ندرج ويالنص مقتطف من مجلة المهاجر، 

  :نوعية النص - ج

  .مقالة تفسيرية ذات بعد سكاني  

  :)تنظيم األسرة( العنوان – د

 .يتكون العنوان من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا إضافيا :تركيبيا �

 .ينتمي العنوان إلى المجال السكاني :معجميا �

العشيرة أو األهل أو العائلة وإضافة  : ألسرةترتيب وتدبير وتخطيط األمور وفق نسق معين، وتعني ا: تعني كلمة تنظيم :دالليا �

يكسبها معنى االهتمام الذي يجب أن تحظى به األسرة من خالل حسن تدبيرها وتخطيط أمورها من جميع ” تنظيم“إلى  ” األسرة“

 ....)صحيا واقتصاديا واجتماعيا (الجوانب 

  :الصورة المرفقة - هـ 

كون من أب وأم وطفلة، وتنسجم هذه الصورة مع العنوان ألنها تجسد تنظيم األسرة تمثل الصورة المرفقة بالنص مشهدا ألسرة تت

مكان  ، باإلضافة إلىفي عدد أفراد األسرة التي ال يتعدى عدد أفرادها ثالثة أفرادذلك يتجلى و  بمعناه الدال على الترتيب والتدبير والتخطيط

 .المادية لألسرة التي تتيح لها فرص للراحة واالستجمام/ قتصادية مما يدل على القدرة اال) البحر شاطئعلى (تواجد األسرة 

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .موضوع تنظيم األسرة وطورها في سعادة اإلنسانيتناول  نفترض أن موضوعه ناء على القراءة االولية للنصب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o دبيرالتخطيط والترتيب والت :تنظيم  

o مجموعة من المعارف الالزمة لتوعية السكان :الثقافة السكانية.  

o خالصة :بحتة.  

o طموحات وغايات :تطلعات.  

o أولى، جدير :حري.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  ..  دور تنظيم األسرة في تنمية المجتمع وسعادة اإلنسان، وسبل تحقيق ذلك

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :ألساسيةاألفكار ا -  1

  .تبين الكاتبة مفهوم تنظيم األسرة وارتباطه بأوضاع األسرة االجتماعية واالقتصادية والصحية وكذا بمشروعات التنمية في البالد �

تلخص الكاتبة أهم أهداف تنظيم األسرة والتي تتجلى في االهتمام بشخصية األم واالعتراف بحقها، واالهتمام بشخصية الطفل  �

  .جميع ملكاته العقلية والفكرية والذهنية والعمل على تنمية
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  .اعتبار الكاتبة أن تنظيم األسرة خيار حر وواع يبنى على قناعات من طرف الزوجين وال يمكن إصدار قرارات أو فرض قوانين بتبنيه �

  :مفهوم تنظيم األسرة ووسائله وأهدافه -  2

ية واالقتصادية واالجتماعية ومشروعات التنمية في البلد الذي مفهوم شامل يربط بين أحوال األسرة الصح :مفهوم تنظيم األسرة �

  .تعيش فيه األسرة

توجيه الحياة العائلية واستخدام جميع  - توفير المعلومات ونشر التعليم في مجاالت الثقافة السكانية  :وسائل تنظيم األسرة �

االهتمام بشخصية األم، واالعتراف  - سموعة والمقروءة االستفادة من وسائل اإلعالم المرئية والم -الوسائل والسبل لتحقيق ذلك 

  .االهتمام بشخصية األطفال وتنمية ملكاتهم العقلية والذهنية والفكرية -بحقها في الحياة المريحة 

خل تأمين الد - تحقيق السعادة لجميع أفراد األسرة دون استثناء  -رفاهية اإلنسان  - تحسين نوعية الحياة  :أهداف تنظيم األسرة �

  .خلق نموذج حياتي جديد لمعيشة األسرة - الكافي 

  :مفهوم األسرة ودورها في تحقيق التنمية - 3

هي نتاج اختيار  - هي المحور أو العصب الذي يربط األفراد بعضهم ببعض  - هي الخلية األولى للحياة المشتركة  :مفهوم األسرة �

  .وليست نتاج صدفة

  .رة وتطورها يعني نمو المجتمع وتطورهنمو األس :دور األسرة في تحقيق التنمية �

  ):المجال السكاني(األلفاظ والعبارات الدالة على مجال النص  -  4

  ...الظروف الديموغرافية  –الوالدات  –اإلنجاب  –التأثيرات الصحية  –الحياة العائلية  –الثقافة السكانية  –األسرة 

VI  - التركيب والتقويم:  

  :التركيب – 1

النص أن تنظيم األسرة هي سياسة وإستراتيجية تقوم على أساس التخطيط اإليجابي والفعال لبناء أسرة قوية  يتضح من أفكار

مام وناجحة وقادرة على تحقيق التنمية للمجتمع، وال يتأتى ذلك إال عبر توفير مجموعة من الوسائل كتوفير المعلومات، ونشر التعليم، واالهت

من الوسائل التي تستهدف تحسين نوعية الحياة وتحقيق رفاهية اإلنسان، وتحقيق السعادة لجميع أفراد  وغيرها... بشخصية األم والطفل 

األسرة دون استثناء باعتبارها أن االسرة هي الخلية األولى للمجتمع نتيجة اختيار حر وواع، وأن تنظيمها من شأنه أن يؤدي إلى تطوير 

  .المجتمع وتنميته

  :التقويم – 2

  :ص عدة قيم منهايتضمن الن

  .تتجلى في كون تنظيم األسرة يساهم في تخفيف األعباء االقتصادية ويحقق التنمية :قيمة اقتصادية �

  .تتجلى في اعتبار األسرة اللبنة األساسية للمجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع :قيمة اجتماعية �

  .سكانية باعتبارها وسيلة فعالة في تنظيم األسرةتتجلى في ضرورة نشر الثقافة ال :قيمة سكانية �


