
- -

ــ يف ضوء املقاربة النص ـــــــواق یة ــــ

وي ـــــم الثانــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

.

 :

ـــــــ. د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. د.
جامعة. أد.
ـــــــ. د.

                                       : :
.. د*   .                                         * 

:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن
1435 /1436

2014/2015

- -

ــ يف ضوء املقاربة النص ـــــــواق یة ــــ

وي ـــــم الثانــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

.

 :

ـــــــ. د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. د.
جامعة. أد.
ـــــــ. د.

                                       : :
.. د*   .                                         * 

:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن
1435 /1436

2014/2015

- -

ــ يف ضوء املقاربة النص ـــــــواق یة ــــ

وي ـــــم الثانــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

.

 :

ـــــــ. د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. د.
جامعة. أد.
ـــــــ. د.

                                       : :
.. د*   .                                         * 

:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن
1435 /1436

2014/2015





.إلى  روح أمي الطاهرة ، رحمها اهللا وجعلها في روضة من رياض الجنة 

.إلى والدي حفظه اهللا ، وجعل طلبي للعلم في موازين حسناته 

.إلى زوجتي رفيقة دربي 

إلى الغالية بنيتي ميسم جمانة والتي عمرها من عمر هذا البحث 

.األعزاء وأخواتي العزيزات إلى إخوتي 

.إلى زمالء الدراسة و أهل المساجد 

.إليكم جميعا أهدي عملي هذا 



: وبعد احلمد هللا الذي وفقنا إلمتام هذا العمل

أتوجه جبميل الشكر والعرفان ابتداء إىل الدكتور حنيفي بن ناصر الذي كان باب خري وجلنا 
البحث العلمي فهو صاحب املشروع الذي فتح لنا آفاق البحث جمالمن خالله 

واالجتهاد ، وكذا الشكر موصول إىل املشرف الدكتور إبراهيم مناد على ما أبداه من تعاون 
و الدكتور لطروش الشارف و الدكتور حممد سعيدي وإرشاد وتوجيه مع رحابة الصدر 

. واألستاذ الدكتور بن عيسى عبد احلليم 

كر مجيع األساتذة الكرام يف قسم األدب العريب جبامعة مستغامن خاصني بالذكر كما نش
.من كان لنا شرف البحث بني أيديهم 

وكذا الشكر موصول إىل أساتذة التعليم الثانوي بدائريت عني وملان وصاحل باي والية 
.سطيف الذين ساعدونا يف الدراسة امليدانية 

: ين أعانونا ولو بالكلمة الطيبة يف إجناز هذا العمل اتنا لألساتذة الذوال ننسى تشكر 
.األستاذ زكرياء خملويف واألستاذ بوكثري محزة األستاذ التوفيق لعموري و

.بعيدوكل اإلخوة الذين كانوا سندنا بعد اهللا تعاىل من قريب أو 
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 الفصل ألاول 



 

   

 

 

ـــــــــالفص  : ل ألاول ــــــــــــ

 مفهوما وتعليما البالغة العربية ، 

 

 :البالغة العربية ضبط  املصطلح والفروع: ألاول املبحث             

   .مختصرة عن التأليف البالغي عند العرب نظرة تاريخية : أوال                         

   .مفهوم البالغة عند القدامى واملحدثين  : ثانيا                         

 .تقسيم البالغة العربية إلى علومها الثالث  : ثالثا                         

  تعليم البالغة في املرحلة الثانوية: املبحث الثاني             

 تدريس البالغة العربية وعالقته بفروع اللغة ألاخرى  :أوال                       

 أهداف تدريس البالغة العربية :ثانيا                        

 البالغة وتطور املقاربات البيداغوجية في التعليم الثانوي : ثالثا                        
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 : ضبط املصطلح والفروع البالغة العربية  :املبحث ألاول 

 : عند العرب نظرة تاريخية مختصرة عن التأليف البالغي: أوال 

تجدر إلاشارة ابتداء إلى أن العرب قديما في الجاهلية قد عرفوا البالغة فطرة بسيطة دون           

له قبة حمراء من أدم بسوق  أن النابغة الذبياني كانت تضرب: ومما يروى في ذلك " تقعيد أو تعقيد 

فكان النابغة يميز البيت البليغ من غيره عن طريق تذوقه ملا يلقى عليه  1"عكاظ فتعرض عليه أشعارها 

 .مبديا بعض آلاراء في املعاني وألالفاظ 

يقفون عند اختيار ألالفاظ و املعاني والصور ، وكانوا يسوقون أحيانا مالحظات  " وكان الشعراء

ومن يتصفح أشعارهم يجدها تزخر  ، أنها أصل املالحظات البيانية في بالغتنا العربية ال ريب في

الجناسات ، مما يدل  بالتشبيهات والاستعارات ، وتتناثر فيها من حين إلى حين ألوان من املقابالت و

 2"و التفنن في معارضه البليغة  ، داللة واضحة على أنهم كانوا يعنون عناية واسعة بإحسان الكالم

وبنظرة مختصرة في التاريخ  عن التأليف في علم البالغة،  فإننا نجد ما استقرأه الباحثون في 

 :علم البالغة تأصيال و شرحا ما تطرق إليه 

( مجاز القرآن ) ويتمثل جهده في البالغة العربية في مصنفه  (ه  902ت ) أبو عبيدة معمر بن املثنى   -

 3.لذي عرض فيه طرائق تأدية املعاني في القرآن الكريم ، أو مايسمى ألاساليب ا

في كتابه البيان والتبيين و لكن  ( ه 992ت ) أبو عثمان الجاحظ من تناول علوم البالغة بالبحث م و -

 : و من املسائل التي تناولها  " تناوله لها دون تنظيم أو تقعيد

على العيوب التي سببها اللسان أو ألاسنان أو ما قد يصيب الحروف ، ثم الكالم على صحة مخارج  -1

 .الفم من التشوه 

 .الكالم على سالمة اللغة ، والصلة بين ألالفاظ والعيوب الناجمة عن تنافر الحروف  -2

                                                           
، دار الكتب  1ط ، ، تحقيق محمد حسين شمس الدين  املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء: أبو عبد هللا محمد بن عمران  ( 1

 . 51، ص  1991،  العلمية بيروت
 . 11، دار املعارف القاهرة ، ص  9ط،  البالغة تطور وتاريخشوقي ضيف ،  ( 2
ص  ،1991منشورات الجامعة املفتوحة بنغازي ، ، 1،ط الكافي في علوم البالغة العربيةعيس ى علي العاكوب ، علي سعد الشتيوي ، (   3

11. 
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على الجملة والعالقة بين املعنى واللفظ ثم على الوضوح وإلايجاز وإلاطناب واملالءمة بين  الكالم -1

 الخطابة والسامعين لها واملالءمة بين الخطبة وموضوعها 

 1" الكالم على هيئة الخطيب وإشاراته  -1

سبعة عشر نوعا وذكر فيه وألف كتابه البديع  (ه  922ت ) عبد هللا بن املعتز ثم جاء بعد الجاحظ  -

الاستعارة والتجنيس واملطابقة ورد ألاعجاز على ما تقدمها ، واملذهب الكالمي :  من فنون البديع منها

ما جمع قبلي فنون البديع أحد ، وال سبقني إلى تأليفه مؤلف ، ومن رأى أن يقتصر على ما :" وقال ...

 2" تياره ومن رأى إضافة ش يء من املحاسن إليه فله اخاخترنا فليفعل 

وذكر فيه عشرين نوعا من البديع فزاد " نقد الشعر " مؤلف كتاب (ه  333ت ) قدامة بن جعفر  ثم  -

أما كتابه جواهر ألالفاظ فقد جمع فيه ألفاظا وعبارات مترادفة ،  3.على ابن املعتز ثالثة عشر نوعا 

وقد عرض فيه " نقد النثر " وذكر في مقدمته طائفة من ألانواع البديعية ، وينسب إليه كتاب ثالث هو 

 4.لكثير من ألانواع 

أي " الصناعتين " وهو مؤلف كتاب ( ه  322ت ) أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكري  ثم  -

صناعة املنثور و صناعة املنظوم ، وقد ضمن كتابه حديثا عن البالغة و الاختالف في املراد منها ، وفي 

التشطير ، واملجاورة ، والتطريز ، واملضاعفة  ، : مجال البديع أضاف ما أتى به سابقوه سبعة أنواع هي 

 5.والاستشهاد ، والتلطف ، واملشتق 

مؤلف كتاب إعجاز القرآن ، وعرض فيه فيما  :الطيب الباقالني القاض ي أبو بكر محمد بن ثم  -

وغيرها وقد ...يتصل بالبالغة لالستعارة وحسن التشبيه ، والغلو املماثلة ، والتجنيس واملقابلة واملوازنة 

 6.ذكر لكل نوع من هذه ألانواع شواهد وأمثلة 

                                                           
 . 11ص ،  1991، للطباعة والنشر ، مصر  آلاداب، مكتبة  2ط،  البالغة العالية ، علم املعاني :عبد املعتال الصعيدي  ( 1
 .  11ص املرجع نفسه ، (   2
 . 11ص ،  املرجع نفسه (   3
 . 11ص ، مرجع سابق  :العاكوب ، علي سعد الشتيوي عيس ى علي  ( 4
 . 15املرجع نفسه ص  (   5
 . 11املرجع نفسه ص (   6
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ريقا غير الذي سلكه من قبله ، إذ لم وقد سلك ط :(ه  194ت ) عبد القاهر الجرجاني  وبعدها نجد  -

تكن مباحثهم فيه جارية مجرى البحث العلمي ، والنظر الفني ، بل كانوا على الغالب يتناولون هذه 

 . 1املسائل على اعتبار أنها أبواب ذات شأن كبير من أبواب علم ألادب

أسرار البالغة " و " دالئل إلاعجاز "  :كتابين من أجود ما كتب في املوضوع وهما  عبد القاهروقد صنف 

علم البيان " و " علم املعاني " في تفصيل كثير من املباحث فيما يعرف اليوم باسم وإليه يعود الفضل " 

 .على نحو ال تجد نظيرا له فيه " 

اضع في الدالئل وألاسرار خليق بأن يجعل منه و  الشيخ عبد القاهر الجرجانيوالحق أن ما أتى به        

 .2أساس البنيان  لعلمي املعاني والبيان 

و صاحب القرآن الكريم املسمى بالكشاف ، :  (ه 283ت )جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ثم  -

الذي يعد خير مصدر لدراسة أسرار العربية وأساليبها في الحقيقة واملجاز والاستعارة والتشبيه بل يعد 

فقد انفرد في نوعه وعمد فيه " أساس البالغة " أما كتابه الثاني  .كشفا في الدرس البالغي التطبيقي 

الزمخشري إلى مواد اللغة العربية واحدة فواحدة ، يوضح في كل مادة الاستعماالت الحقيقية لها ثم 

لوال ألاعرجان " وقد استحق الزمخشري أن يقال فيه وفي السكاكي . يبين تطورها الداللي بطريق املجاز 

 "غة القرآن لجهلت بال 

وهو ممن أسهم في تطور الدرس البالغي على نحو واضح ( ه  292ت )  أبو يعقوب يوسف السكاكي ثم -

صاحب  –بأهلية تامة  –ومهما قيل في شأن الاتجاه املنطقي املسرف في تناوله للبالغة ، فإنه يظل ...

وضوابط ، و قد أسدى للبالغة السبق إلى دراسة علوم البالغة بوصفها مادة علمية لها أصول وقواعد 

ماظلت مدينة له به إلى اليوم ، حيث حدد ألانواع وضبطها على نحو دقيق وأرجع كل فرع إلى أصله مما 

الذي أودعه خالصة " مفتاح العلوم " ال يبقي زيادة ملستزيد ، وقد جاء إسهامه  املمتاز هذا في كتابه 

) وعلم الاستدالل ( املعاني والبيان والبديع : ) ة الثالثة ، وعلوم البالغرائعة لعلم الصرف وعلم النحو 

 3.و علم العروض والقافية ( املنطق 

                                                           
 . 11 ص،  عبد املعتال الصعيدي ، مرجع سابق (   1
 . 19ص ، العاكوب ، علي سعد الشتيوي ، مرجع سابق عيس ى علي (   2
 . 22ص ، املرجع نفسه  (  3
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بعدها شهد تاريخ البحث البالغي انعطافا نحو الشرح والتعليق وإلايضاح بجعل بعض        

 : البالغي ج هذا املنهج في التأليف، وفي طليعة من نهمصنفات السابقين أساسا يبنى عليه ويضاف إليه 

وقد بدا له أن  (ه  233ت ) جالل الدين محمد بن عبد الرحمان املعروف بالخطيب القزويني  -

السكاكي في املفتاح يمكن أن يفيد الدرس  و" ألاسرار " و  "الدالئل " التأليف بين طريقتي عبد القاهر في

، وضمنه ما  للسكاكيالعلوم مفتاح " البالغي كثيرا ، وهكذا باشر عمله بتلخيص القسم الثالث من 

يحتاج إليه من ألامثلة والشواهد ورتبه على نحو يجعله أقرب تناوال و أغنى بذلك بكثير من الفوائد التي 

، وبعد " التلخيص " وعرف اختصارا بـ " تلخيص املفتاح " انطوت عليها كتب القوم ، وسمى ملخصه 

حتى كادت الفائدة املرجوة تذهب ، فوضع كتابا آخر الانتهاء من التلخيص رأى أنه بالغ في الاختصار 

 1" .إلايضاح " هو

أما بعد فهذا كتاب في علم البالغة وتوابعها ترجمته "  ومما قاله في مقدمة كتابه إلايضاح  

باإليضاح ، وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص املفتاح ، وبسطت فيه القول ليكون 

كالشرح له فأوضحت مواضيعه املشكلة وفصلت معانيه املجملة ، وعمدت إلى ما خال منه املختصر مما 

رحمه هللا في  الشيخ عبد القاهر الجرجاني عنه املفتاح من كالم تضمنه مفتاح العلوم ، وإلى ما خال 

كتابيه دالئل إلاعجاز و أسرار البالغة وإلى ما تيسر النظر فيه من كالم غيرهما فاستخرجت زبدة ذلك 

 . 2" كله وهذبتها ورتبتها

رت همم تقاص قف إلابداع في التأليف البالغي عند النقطة التي انتهى إليها الخطيب ووقد تو 

تلخيص املفتاح على " القوم عند اختصار كتاب مسهب أو إطالة كتاب مختصر وتلك حال جميع شراح 

 3"كثرتهم 

ما تقدم يعتبر نظرة مختصرة للجهود التي بذلها القدامى في شأن التأليف البالغي ممتدة زمانيا        

من مطلع النصف الثاني من القرن الهجري ألاول إلى القرن الثامن هجري ، ومرتبة منهجيا على عصور 

 . اللغوي لألمةاملؤلفين ، وذلك تبيانا لفضل ألاوائل وجهودهم في حفظ التراث البالغي ومنه 

 

                                                           
 . 21ص ، املرجع السابق (   1
بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،  1، شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد املنعم خفاجي ، ط  إلايضاح في علوم البالغة :  الخطيب القزويني(   2

 . 52، ص  1، ج  1951
 . 22 ص، العاكوب ، علي سعد الشتيوي ، مرجع سابق عيس ى علي  (  3
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 : مفهوم البالغة عند القدامى و املحدثين : ثانيا 

الشـــــــــــــــــ يء يبلـــــــــــــــــغ بلوغـــــــــــــــــا بمعنـــــــــــــــــى ( غ . ل . ب ) ورد فـــــــــــــــــي لســـــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــادة  :لغـــــــــــــــــة    -1

 .1"وصل وانتهى ، والبالغة هي الفصاحة 

يقـــــــــــــال بلـــــــــــــغ فـــــــــــــالن املكـــــــــــــان أي وصـــــــــــــل  فلغويـــــــــــــا تعنـــــــــــــي البلـــــــــــــوغ و والوصـــــــــــــول و الانتهـــــــــــــاء إلـــــــــــــى الشـــــــــــــ يء ،

 إليه وانتهى إليه 

 ﴿: قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى 
َ
ـــــــــــــــون ه 

َ
ق

ال
 َيف

َ
ون ـــــــــــــــاد 

َ
 َيك

ّ
 ال

 
مـــــــــــــــا وال

َ
وْ ْ َمـــــــــــــــا ق  ْمـــــــــــــــن د 

َ
ْن َوَجـــــــــــــــد  الّســـــــــــــــّديال

َ
ن  َبـــــــــــــــيال

َ
ـــــــــــــــن

َ
ا َبل

َ
ـــــــــــــــَى ْإن

ّ
َحت

 
 
ال وال

َ
 23: ألاية  الكهف: سورة ﴾ ق

ـــــــــــــــــــــــى قلـــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــامعه فيفهمـــــــــــــــــــــــه   .وســـــــــــــــــــــــميت البالغـــــــــــــــــــــــة بالغـــــــــــــــــــــــة  نهـــــــــــــــــــــــا تنهـــــــــــــــــــــــي املعنـــــــــــــــــــــــى إل

ورجــــــــــــل  :وغيــــــــــــره  كالعبــــــــــــاب الزاخــــــــــــراجم نجــــــــــــد فــــــــــــي املعــــــــــــو . كمــــــــــــا تعنــــــــــــي فــــــــــــي اللغــــــــــــة الفصــــــــــــاحة أيضــــــــــــا 

ــــــــــــغ  
 
، : َبِليــــــــــــغ  وِبل غــــــــــــاءي

َ
ل ــــــــــــَه مــــــــــــا فــــــــــــي قلبــــــــــــه، والجمــــــــــــعي بي ن 

ي
ه يبلــــــــــــغ بعبــــــــــــارة لســــــــــــانه ك ِصــــــــــــيحي

َ
حَســــــــــــني الكــــــــــــالم ف

 
ً
ي صار َبِليغا

َ
 أ

ً
، بالضم، َبالغة

َ
غ

ي
 .وقد َبل

معـــــــــــــــاني إلـــــــــــــــى آلاخـــــــــــــــرين وينهيهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيهم فـــــــــــــــي أن املـــــــــــــــتكلم يبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــا فـــــــــــــــي نفســـــــــــــــه مـــــــــــــــن :فالبالغـــــــــــــــة 

 ، وهنـــــــــــــا , أقصـــــــــــــر عبـــــــــــــارة وأجـــــــــــــود أســـــــــــــلوب
ً
فـــــــــــــإذا بلـــــــــــــغ مـــــــــــــراده بغيـــــــــــــر غمـــــــــــــوض وال لـــــــــــــبس يعـــــــــــــد بليغـــــــــــــا

 .مناسبة املعنى اللغوي لالصطالحي 

 :البالغة اصطالحا  -9

 :  امىعند القد  - أ

 2"البالغة البلوغ إلى املعنى ولم يطل سفر الكالم : " قال ابن املعتز

يكون في السكوت ، ومنها  البالغة اسم جامع ملعان تجري في وجوه كثيرة ، فمنها ما: "  ابن املقفع

ما يكون جوابا ، ومنها ما يكون شعرا ، ومنها ما يكون سمعا وخطبا ، ومنها ما يكون رسائل ، فعامة ما 

  3"يكون من هذه ألابواب الوحي فيها ، وإلاشارة إلى املعنى و إلايجاز هو البالغة 

                                                           
 . 111ص ،  2221،  املجلد الثاني ، بيروت ، مادة بلغ دار صادر  ، 1ط  ، لسان العرب :ابن منظور  ( 1

 . 12 ص ،املكتبة العصرية ، بيروت  ، ، دط جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديع :السيد أحمد الهاشمي  ( 2
 .  12ص ،  نفسهاملرجع (   3
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والبالغة إنما هي إصابة املعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من :  "  مديلا 

 يقف دون الغاية، 
ً
كما قال  و كذلكالتكلف، ال تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة، وال تنقص نقصانا

 :البحتري 

 وليس بالهذر طولت خطبه ...والشعر ملح  تكفى إشاره 

 
ً
 :وكما قال أيضا

 هجنت شعر جروٍل ولبيد ...ومعاٍن لو فصلتها القوافي 

 
ً
 وتجنبن ظلمة التعقيد ...حزن مستعمل الكالم اختيارا

 ن به غاية املرام البعيد ...وركبن اللفظ الغريب فأدرك 

معنى لطيف، أو حكمة غريبة، أو أدب حسن؛ فذلك زائد في بهاء الكالم، وإن لم  -مع هذا  -فإن اتفق 

 1" م الكالم بنفسه، واستغنى عما سواهيتفق فقد قا

فالبالغة صفة ....مطابقته ملقتض ى الحال مع فصاحته" البالغة في الكالم : جاء في إلايضاح 

 .2" راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته املعنى عند التركيب ، وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا  

, في تعريفه على شرط أساس ي وهو فصاحة ألالفاظ مفردة ومركبة من العيوب القادحة القزوينينبه    

 
ً
 .فإذا كان كذلك ووظفها املتكلم في املقام أصبح كالمه الفصيح بليغا

أما إذا كان هناك قادح من قوادح الكلمة أو التركيب فيدل ذلك على أن هناك خارم من خوارم  -

 .البالغة

حسب املقام تعني أنه إذا اقتض ى املقام إيجاز فإن البالغة في إلايجاز وإذا  توظيف املتكلم كالمه -

 .اقتض ى املقام إطناب فإن البالغة في إلاطناب وهكذا فاملقام هو الحكم والفيصل

الحال ، مقتض ى الحال ، مطابقة الكالم : ثالثة أشياء تستدعي التحديد  للبالغة  القزوينيوفي تعريف 

 .ملقتض ى الحال 

   يراعي البليغ في كالمه طبيعة من يسوق حديثه إليه والظرف املحيط به الجو النفس ي  :الحال

الذي يعيش تحت وطأته ، ونحس نحن املتحدثين العاديين بأثر ذلك في كالمنا ، إذ نعد كالمنا 

دائما على نحو يناسب فيه إلاطار الذي يقال فيه ، ويأخذ كالمنا صورا مختلفة تبعا لطبيعة 

                                                           
القاهرة ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار املعارف ، 1ط،  املوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  :أو القاسم الحسن بن بشر آلامدي (   1

 .121ص ،  1،ج
 .  52ص  مرجع سابق ،  :الخطيب القزويني  ( 2
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نتكلم معهم ، فكالمنا مع الوالدين غير كالمنا مع ألاشقاء ، وكالمنا مع معلمينا غير كالمنا  من

مع زمالئنا ، وكالمنا مع الذكي اللّماح من زمالئنا نكتفي فيه باإلشارة السريعة ، ومع متوسط 

ملى علينا أن نحدث من لم يؤت  الذكاء نعمد إلى الشرح والتبسيط ، ونمعن في ذلك حين يي

اللبيب يفهم من إلاشارة ، : حظا من إلادراك السريع ، وكثيرا ما نردد في مواقف الفهم وإلافهام 

إلخ هذه ألاوضاع التي نقدم فيها كالمنا وتؤثر في صياغتنا إياه وفي صب في ...الحر تكفيه إلاشارة 

 : بأنه  ويعرف البالغيون الحال" سياقات "أو " مقامات " أو " أحوالا" قوالب خاصة تسمى 

أو ألامر الداعي  ن يعتبر املتكلم في كالمه  –ألامر الحامل للمتكلم على إيراد كالمه في صورة خاصة 

 1.خصوصية ما 

   مقتض ى الحال : 

 : 2ويعرفه البالغيون بأنه 

ويعني هذا التعريف أن الذين نقبوا في كالم البلغاء وفي : الكالم الكلي املرسوم بطابع خاص 

العالي في القرآن الكريم ، تبين لهم أن للكالم صورا خاصة صياغات محددة هيئات ثابتة ، وأن البيان 

 .كل صورة وصياغة وهيئة تستخدم في حال خاصة ومقام محدد إطار معين 

وتبين لهم بعد ذلك ترابط متين بين هذه الصور والصياغات والهيئات الكالمية وبين ألاحوال 

، فخلصا من ذلك إلى القول إن هذه ألاحوال الخاصة واملقامات املحددة هي  املقامات التي تقال فيها

التي اقتضت تلك الصور والصياغات والهيئات الكالمية ، ومن ثم سما تلك الصور والصياغات 

والهيئات مقتضيات كالمية لألحوال ،  ن هذه ألاحوال أو املقامات هي التي أملتها ، وإليك التمثيل 

 : لذلك 

كالم املؤكد بأية طريقة من طرق التأكيد هو مقتض ى حال إلانكار عند املتلقي ، أي إن صورة ال -

 .التأكيد في الكالم هي أمر تقتضيه حال إلانكار عند املتلقي 

أي إن صورة الاختصار في الكالم هي أمر : الكالم املوجز املختصر هو مقتض ى حال الذكاء عند املتلقي  -

 .املتلقي يستدعيه الذكاء عند 

                                                           
 . 15عيس ى علي العاكوب ، علي سعد الشتيوي ، مرجع سابق ، ص  ( 1
 .11املرجع نفسه ، ص (  2
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الكالم املطنب املسهب هو مقتض ى حال الغباء وصعوبة الفهم عند املتلقي ، وعلى الجملة فالكالم  -

املؤكد ، والكالم املوجز ، والكالم املطنب ، وغير ذلك مما ال حصر له من صور الكالم ، هذه جميع 

ليهم كالمهم ، وهيئات مقتضيات أملتها أحوال خاصة وعادات يعرفها املتكلمون عند من يوجهون إ

كلموا الناس على أقدار : كالمنا كلها استجابات لتصورنا لحال من نكلمهم ، ومن هنا جاءت الحكمة 

 .املناسبة " قائمة الدواء " عقولهم ، وشأن البليغ شأن الطبيب الذي يتعرف داء مريضه فيعطيه 

 : وصفوة القول أن مقتض ى الحال هو 

كلم ، ويعرف الحال التي تقتضيها عند املخاطب ، وتبقى في ذهنه في صورة كيفية كالمية يعرفها املت

فكرة كامنة وتصور عقلي ، حتى إذا جاءت الحال التي تقتضيها أثناء التخاطب أخرج كالمه وفقا لها 

 .لكل كلمة مع صاحبتها مقام : وقانونها العام 

   مطابقة الكالم للمقتض ى : 

ورة التي تقتضيها الحال التي يقال فيها ، أي تطبيق املتكلم في وهي ظهور كالم املتكلم وفق الص

 1.كالمه ما تفرضه عليه حال مخاطبه من مقتض ى ، أي كيفية خاصة

  2: ولتوضيح أكثر كيفية مطابقة الكالم ملقتض ى الحال نسوق الشواهد 

ما فعلت  : "إذا أردت أن تنفي عن نفسك فعل ش يء من غير أن تشير إلى أن غيرك فعله ، قلت  -1

فأنت قد جعلت لكل معنى من " ما أنا فعلت : " فإذا أردت أن تشير إلى أن غيرك فعله تقول " 

 .هاذين مقاال على وفقه ،  وطابقت بقولك مقتض ى الحال 

 " وأنا ال ندري أشر أريد بمن في ألارض أم أراد بهم ربهم رشدا : " قال تعالى في سورة الجن  -2

ففعل إلارادة جاء مع الشر على صورة املبني للمجهول ، ومع الرشد على صورة املبني للمعلوم ، 

والحال الداعية إلى بناء ألاول للمجهول للتأديب في جانب هللا تعالى بعدم نسبة الشر صراحة 

 .إليه 

السامع مع التعبير عنه أغلب التعاريف تؤكد أن البالغة هي إيصال املعنى املراد إلى قلب   ما يالحظ     

بأسلوب جميل باستثناء تعريفي القزويني وابن املقفع حيث رأى القزويني أن البالغة هي مناسبة الكالم 

                                                           

 
 . 19املرجع السابق ، ص (   1

 .  129-121ص ،  ت .، مكتبة غريب  ،مصر ، د نحو بالغة جديدة: محمد خفاجي عبد املنعم ، عبد العزيز شرف (   2
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املتأخرون عن تعريف ولم يخرج ملقتض ى الحال مع فصاحته ، ورأى ابن املقفع أن البالغة هي إلايجاز 

ملا فيه من إيضاح وتبيان للمعنى و قد توسع فيه الباحثون شرحا واستشهادا وضربا لألمثلة  القزويني

يضم العلوم الثالثة البيان واملعاني على ماهو معروف اليوم لعلم البالغة  بعده بوبو  على منواله 

 .والبديع 

 :مفهوم البالغة عند املحدثين  -ب 

أما هذا التعريف فال اعتراض لنا : " في سياق تعريف القدماء حين قال  أحمد الشايب عرفها

عليه في جملته ، إذ كانت البالغة في أصح وأحدث معانيها التخرج عما أورده هؤالء ألاقدمون من 

إن البالغة فن تطبيق الكالم املناسب :   Ginngجينن  الناحية النظرية إلاجمالية يقول ألاستاذ 

فنجد أن الحدود واحدة في جوهرها وإن لوحظ في . الة على  حاجة القارئ أو السامع للموضوع و للح

 1. ألاخير هذه الناحية العلمية في صراحة واضحة

فيقولون أنها العلم أو الفن الذي يعلمنا كيف ننش ئ الكالم أما اليوم :  علي الجمبالطيويقول 

ول ألاجمل إذ البالغة بهذا التعريف هي التي تتكفل الجميل املؤثر في النفوس ، أو يعلمنا كيف ننش ئ الق

بتقديم القوانين العامة ، التي تسيطر على الاتصال اللغوي ، وهي التي توضح الطرق وألاساليب التي 

يستطيع بها ألاديب أن ينقل عن طريق الكلمات والجمل أفكاره و آراءه إلى القارئ على أحسن وجه 

لنا جملة من القواعد ينبغي أن تراعى في نظم الكالم ، الذي يأخذ  ممكن ، والبالغة هي التي تقدم

 2" بالنفوس ، والتي تسهل عملية الاتصال اللغوي في صور من التعبير الفصيح 

في إجادة الكالم و الكتابة وإلاقناع ، يتوصل فن أو مهارة : البالغة : "  جاء في املعجم ألادبي    

معا ، وتقتض ي صاحبها دقة في التعبير وسعة في الاطالع وتعمقا في فهم  إليها املرء بالسليقة و املران

 3"النفس البشرية 

علم يحدد القوانين التي تحكم ألادب ، والتي ينبغي أن يتبعها ألاديب في "  :عبد القادر أحمد 

 4" تنظيم أفكاره وترتيبها ، و في اختيار كلماته والتأليف بينهما في نسق صوتي معين

                                                           
 .22، ص  1991مكتبة النهضة املصرية ، ،  1، ط  تحليلية ألصول ألاساليب ألادبيةألاسلوب ، دراسة بالغية  :أحمد الشايب  ( 1
، دار النهضة مصر القاهرة  2ط ألاصول الحديثة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية :علي الجمبالطي و أبو الفتوح التونس ي (   2

 .292،  ص  1951،
 . 11، ص  1911دار العلم للماليين ، بيروت ،  ، 2ط،  املعجم ألادبي: جبور عبد النور (   3
 . 219، ص  1911، مكتبة النهضة املصرية ،  1، ط  طرق تعليم اللغة العربية :محمد عبد القادر أحمد  (  4
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 بعبارة صحيحٍة فصيحة، لها في النفس  : 1 كما عرفت البالغة أنها
ً
 املعنى الجليل واضحا

ي
دية

 
تأ

ثر  
َ
بون  أ

َ
خاط قالي فيه، وألاشخاِص الذين يي ، مع مالَءمة كّلِ كالم للموطن الذي يي  .خالب 

تِمدي على صفاء الاستعداد الفِ  ا من الفنون َيع   قبَل كل ش يٍء إال فنًّ
ي
طرّيِ ودقة فليسِت البالغة

ساليب إدراك الجماِل 
َ
ة بين صنوف ألا جَحدي في تكوين الذوق  ، وتَبيِن الفروِق الخفيَّ

ي
، وللمرانِة يد  ال ت

ي، وتنشيِط املواهب الفاِترة، وال بدَّ للطالِب  دِب  -إلى جانب ذلك  - الفّنِ
َ
ِؤ   من  قراَءة ِطرائف ألا

ُّ
َمل ، و التَّ

ميره الفياض، ونقِد آلاثا
َ
، وأن  يكوَن له من الثقِة بنفسه ما يدفعه إلى  ر ألادبية واملوازنة بينهامن ن

 
ً
ه قبيحا دُّ ح ما َيعي  وبقب 

ً
 .الحكِم بحسن ما يراه حسنا

سام ِإال أنَّ هذا يتناولي املسموَع من  شاكلي  الكالموليَس هناك من فرق بين البليغ والرَّ وذلك يي

ئّيِ من ألالوان و شكاِل،  يين املر 
َ
ا في غير ذلك فهما سواءألا ر في  أمَّ

َّ
سامي  ِإذا همَّ برسم صورة فك ، فالرَّ

ثير الوجدان
ي
بصار وت

َ
َتِلبي ألا

 
لوان بحيث تخ

َ
ليِف هذه ألا

 
ن  ألالوان املالئمة لها، ثم في تأ

َ
راد أ

َ
، والبليغي ِإذا أ

جزاِئها
َ
ر في أ

َّ
 فك

ً
 أو خطبة

ً
و مقالة

َ
 أ

ً
ش ىَء قصيدة

 
ن ها على  ، ثم دعا ِإليه من يي خفَّ

َ
ساليب أ

َ
لفاظ وألا

َ
ألا

 . وأكثرها اتصاال بموضوعِه  السمع
ً
قواها أثًرا في نفوس سامعيه وأروَعها جماال

َ
 .ثم أ

    
ً
نا س  ثيًرا وحي

 
 وتأ

ً
وة

ي
ها ق َنحي لفاظ َيم 

َ
 لأل

 
 ومعًنى وتأليف

 
ا لفظ

ً
 في اختيار  .فعناصري البالغة إذ

 
ثم دقة

عِة  كالِم ومواقعه وساليب على حسب مواطن الالكلمات وألا  ز 
َّ
موضوعاته، وحال السامعين والن

ِطري على  َسي 
ي
كهم وت

َّ
َتمل

َ
  .نفوسهمالنفسية التي ت

هي الوسيلة املثلى الكتساب  ": مبرزة أهميتها التعليمية أنها وعرفتها رشيدة آيت عبد السالم  

تقنيات التواصل و الاتصال ، وهي في عصرنا أكثر من أي وقت مض ى تحتل مكانة مرموقة بين 

من امليدان السياس ي إلى املحاماة إلى : استراتيجيات الاتصال وميادين استعماالتها اليوم كثيرة ومتنوعة 

 .رئية إلاشهار إلى وسائل إلاعالم املكتوبة واملسموعة و امل

 2.من هنا ، تتجلى أهمية البالغة كمادة تعليمية 

 

 

                                                           
 .  1، 5، ص  2221بيروت ، ، ، دار الفكر   1ط ، البالغة الواضحة ، البيان واملعاني والبديع :علي الجارم ، مصطفى أمين (   1
، قسم اللغة العربية رسالة دكتوراه) ،  "تعليمية البالغة العربية على ضوء علوم اللسان الحديثة ":رشيدة آيت عبد السالم (   2

 . 1ص ، (  2225/2221 وآدابها، كلية آلاداب و اللغات ، جامعة الجزائر،
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العلم الذي " 1:وفي ربطها با دب والنقد ودورها في تنمية الذوق ألادبي عرفت البالغة على أنها 

يحاول الكشف عن القوانين العامة التي تتحكم في الاتصال اللغوي ، وعن طريق تنظيم الكالم ، 

يزان الحكم على مدى جودة املنتج اللغوي ، وتتحدد صلة البالغة با دب في وبالتالي فإن البالغة هي م

 . "أن هدفهما النهائي واحد وهو تكوين الذوق ألادبي 

نالحظ أن مفهوم البالغة متشعب وذاك راجع لتشعب فروعها ، إال أن التعاريف تلتقي عند     

نقطة هامة ورئيسة وهي أنها ذات صلة بوضع الكالم في موضعه الصحيح من غير إخالل باملعنى املراد 

وعلم  حسب ما يقتضيه املقام ، وال يسمى ألادب أدبا إال إذا كان قائما على أساس البالغة ،تبليغه 

البالغة لم نشأ إال بالوقوف على ما في ألادب من جمال ، ولكي يتذوق القارئ الجمال في العمل ألادبي 

إذ البالغة هي العلم الذي يزوده بمعرفة هذه الوسائل التي يستعين بها ألاديب في تعبيره ، وتساعده 

 .على تذوق العمل ألادبي وكذلك على إنتاج نصوص أدبية بليغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص  1991، عالم الكتب للنشر والتوزيع ،  1ط  ، املعاصرة في تدريس اللغة العربيةالاتجاهات التربوية : محمد رجب فضل هللا (   1

219 . 
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 :إلى علومها الثالثة  العربية  تقسيم البالغة: ثالثا 

ممن أسهم في تطور الدرس البالغي على نحو واضح  السكاكيإلاشارة إلى أن  أسلف الباحث      

فهو صاحب السبق إلى دراسة علوم البالغة بوصفها مادة علمية لها أصول وقواعد وضوابط ، و قد 

ظلت مدينة له به إلى اليوم ، حيث حدد ألانواع وضبطها على نحو دقيق وأرجع كل  أسدى للبالغة ما

، وحددت مجاالتها ومباحثها، بعد ومعاني بيانا وبديعا  إذ قسم البالغة إلى علومها الثالثةفرع إلى أصله 

  البيانأو  البديعأن كان 
ً
 واحدا

ً
 . أو الفصاحة كلها مترادفات تعني أمرا

 :علم املعاني  - 4

علم املعاني من املصطلحات البالغية التي ظهرت متأخرة عند البالغيين ، "  أن  تجدر إلاشارة إلى

وأطلقوها على مباحث تتعلق بالجملة وما يتعلق بها من حيث الدالالت البالغية ، وكان السكاكي أول 

اعلم أن علم املعاني تتبع خواص تراكيب الكالم ) من نظر له وفصل مباحثه وقال في تعريفه ما نصه 

ي إلافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكالم على ف

     .    1( "ما تقتض ي الحال ذكره 

امليدان الخاص بهذا العلم هو البناء النحوي للجملة أو الجمل في اللغة الفنية لغة الشعر و        

من حيث بناؤه النحوي ، أي من حيث ترتيب عناصره ، وألادب فوظيفته النظر في ألاسلوب الفني 

من : التي تتعاورها ( النحوية ) والعالقات الخاصة املاثلة بينها في هذا الترتيب ، والكيفيات أو ألاحوال 

تعريف أو تنكير ، أو ذكر أو حذف ، أو فصل أو وصل ، أو تقييد أو إطالق ، أو ما إلى ذلك من أحوال 

ا هذا العلم بوصفها تمثيال لغويا  دق خلجات النفس ومواجيد الشعور لدى الشاعر وكيفيات ينظر إليه

" الوارد في تسمية هذا العلم ال يراد به املدلوالت إلافرادية أو " املعانيي " فمصطلح. أو ألاديب املبدع 

تمخض عنها نثر البيت أو التي ي" املعاني املجردة " لأللفاظ ، كما ال يراد به ألافكار أو " املعاني املعجمية 

شرح القصيدة بعبارات تقريرية حرفية ، وإنما يراد به املعاني أو الوظائف النحوية والصرفية ، فتلك 

، والكشف عما تشعه في ألاساليب الفنية من أسرار هي التي يدور حولها هذا العلم ، ويختص بتأملها 

  2.ودالالت 

،  إلاسناد الخبري وإلانشاء:  أحوال الجملة من حيث العلم الذي يتناول فعلم املعاني إذا هو 

أي املسند :  ، وأحوال أجزاء الجملة املساواة ، وإلايجاز وإلاطناب و الوصل ، والفصل و وأسلوب القصر

وغير ..  إلاضمار ، وإلاظهار و التأخير ، والتقديم و التنكير ، ومتعلقات الفصل كالتعريف و واملسند إليه

،  ، اختيار أجزائها صوغها:  ، أي إنه يبحث في بناء الجملة عليه مباحث علم املعاني ذلك مما اصطلح

 أو إنشاء :  ، اختيار نوع الكالم املالئم ملقتض ى حال املخاطب عالقة الجمل املتتابعة بعضها ببعض
ً
خبرا

                                                           
 . 92، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع ، دت ، ص  املباحث البالغية عند الزمخشري من خالل تفسير الكشاف :الشارف لطروش ( 1
 . 25، ص  2221، مكتبة إلايمان باملنصورة  ،  2ط ،  علم املعاني في املوروث البالغي تأصيل وتقييم :حسن طبل (   2
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ً
 أو إطنابا

ً
، أي من  والامتناع يدرس هذه ألاحوال من حيث الجواز والوجوب *إذا كان النحوي و  ، أو إيجازا

، أي يهتم بمعنى  ، فإن البالغي يدرس ألاسرار الكامنة وراء هذه ألاحوال حيث الحكم وإمكان الاستعمال

 .، ثم يفض ي بك ذلك املعنى إلى معنى آخر ، أي أن ينقل من اللفظ معنى املعنى كما سماه عبد القاهر

  :علم البيان -9

بطرق مختلفة في وضوح العلم الذي يعرف به إيراد املعنى الواحد : " بأنه  هذا العلم وقد عرف

الذي حده به علماء البيان يختلف عن علم املعاني الذي يبحث في بناء وهو بهذا املفهوم الداللة عليه 

الجمل وتنسيق أجزائها تنسيقا يطابق مقتض ى حال الكالم ، كما يختلف عن علم البديع الذي يبحث 

 1"ه الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الداللة في وجو 

كما هو مفصل في كتب البالغة مجموعة القواعد والضوابط  تتناول  البيانموضوعات علم  و 

 ، أنواعه ، أركانه طبيعته:  التشبيهوالقوانين التي يعرف بها إيراد املعنى الواحد بطرق مختلفة  كقواعد 

، والفرق بين  ، والاستعارة وعالقاتها باملجاز والحقيقة واملجاز املفرد واملركب. ، أغراضه ، أقسامه

،  ، ووظائفها الجمالية ، ومزاياها البالغية خصائصها ، و ، وأقسام الاستعارة الاستعارة التشبيه و

 إلاشارة ، واجتماع التعريض املجاز والرمز و التعريض والكناية وأقسامها وعالقاتها والفرق بين الكناية و

 .، وبالغة الكناية وسر جمالها

 :علم البديع - 3

  ذا القسميهتم به ولم البالغة كما تقدم  السكاكي قسم 
ً
" . ، وسّماه وجوه تحسين الكالم كثيرا

قسم : جاعال فنون البديع وجوها يصار إليه لقصد تحسين الكالم ،ثم قسم هذه الوجوه إلى قسمين 

 2"يرجع إلى املعنى وقسم يرجع إلى اللفظ 

فلخص القسم الثالث من مفتاح العلوم في كتابه  (هـ282ت) بدر الدين بن مالكثم جاء  

وقال «  معرفة توابع الفصاحة»وعّرفه بأنه  .على القسم الثالث من البالغة البديعوأطلق « املصباح»

ة التزيين، ويرقيه أعلى درجات التحسينعن املحسنات إنها 
ّ
، ويتفرع منها وجوه  مما يكسو الكالم حل

صار إليها في باب تحسين الكالم ، أو  وقسمها إلى لفظية أو معنوية مختصة باإلفهام والتبيين. كثيرة يي

أو غيره من البالغيين وتابعه  السكاكيوهذا تقسيم جديد لم يؤلف عند . مختصة بالتزيين والتحسين

، وعّرفه بأنه  عن علمي البالغة ونظر إليه بوصفه علم تحسين وتزيين البديعففصل  الخطيب القزويني

                                                           
*
 (. عالقة البالغة بعلم النحو) يظر التفصيل في الفرق بين علمي النحو واملعاني في املبحث الثاني من هذا الفصل (  

،  1991والتوزيع ، القاهرة ،  ، مؤسسة املختار للنشر   2، ط علم البيان ، دراسة تحليلية ملسائل البيان :بسيوني عبد الفتاح فيود (   1

 . 12ص 
، مؤسسة املختار للنشر  2، طعلم البديع ، دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع :بسيوني عبد الفتاح فيود (   2

 . 15ص،  1991والتوزيع القاهرة ، 
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، وجعل هذه «د رعاية تطبيقه على مقتض ى الحال وفصاحتهعلم يعرف به وجوه تحسين الكالم بع»

 :املحسنات نوعين

 أو  :محسنات لفظية - أ
ً
 ويتبعه تحسين املعنى ثانيا

ً
 إلى اللفظ أوال

ً
يكون التحسين فيها راجعا

، وبراعة  السجع ولزوم ما ال يلزم والجناس ورد ألاعجاز على الصدور :  بالَعرض فتشمل

 .وغيرها كاملوازنة والتشريع والقلب الاستهالل والسرقات الشعرية

 و : محسنات معنوية - ب
ً
 إلى املعنى أوال

ً
بالذات، ويتبعه تحسين  وهي التي يكون التحسين فيها راجعا

 وبالعرض و
ً
،  الطباق واملقابلة ومراعاة النظير وائتالف اللفظ مع املعنى:  تشمل اللفظ ثانيا

املشاكلة وتجاهل العارف وتأكيد املدح بما  مي ووإلابداع واملبالغة والاستطراد واملذهب الكال 

 ، واللف والنشر وصحة ألاقسام والجمع والتفريق والتقسيم والاستقصاء و عكسه يشبه الذم و

، وإلادماج  الاستدراج ، والتجريد و ، واملزاوجة وحسن التعليل الاستخدام ، والتورية و التوجيه

 1.والهزل الذي يراد به الجد والاطراد

لفنون  في كتبهم وشروحاتهم السكاكيورغم تقسيم ابن مالك الجديد إال أن العلماء اكتفوا بتقسيم 

 .البديع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 221.221، ص  1951الكويت ، دار البحوث العلمية  ، 1، ط فنون بالغية البيان البديع :أحمد مطلوب (  1
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 تعليم البالغة في املرحلة الثانوية : املبحث الثاني    

 : تدريس البالغة العربية وعالقته بفروع اللغة ألاخرى   : أوال 

  :والحديث بين القديم العربية تدريس البالغة   -1

ال يقصد بالقديم هاهنا القرون ألاولى إذ اكتفى الباحث  فيها باإلشارات في تعاريف علم البالغة وكذا 

تلخيصاته ، كما  املؤلفات البالغية التي تناولت ذاك العلم شرحا وتفصيال من مطوالته إلى شروحاته و

الدرس البالغي في التعليم املدرس ي الساعي هو مبين في املبحث ألاول من هذا الفصل ، وإنما املقصود 

لتيسيره في العصر الحديث عموما ، ولهذا التعليم طريقتان تمثلتا في مدرستين لكل منهما طابعها 

 .ومنهجها وأسلوبها 

 1:هاتان املدرستان هما املدرسة القديمة و املدرسة الحيديثة 

 : هو طابع املدرسة القديمة   - أ

وجعلها علوما ثالثة ، تعرف بعلوم املعاني والبيان والبديع ، ومن الغريب  تمزيق وحدة البالغة ، -

أن دراسة املعاني كانت تسبق دراسة البيان والبديع ، وهذا يعارض القاعدة التربوية التي 

 .تقض ي باالنتقال من السهل إلى الصعب ، وال شك أن املعاني أصعب العلوم الثالثة 

دب ، واتخاذ ألامثلة من الجمل املقتضبة املبتورة ، والعبارات تدريس البالغة في عزلة عن ألا  -

 .املتكلفة املصنوعة 

زيادة الاهتمام بالبحوث النظرية ، والفلسفات العميقة ، من التعاريف ، والتقاسيم  -

 .والضوابط ، وذلك في الدراسات والامتحانات أيضا 

يق غاياتها من تكوين الذوق ألادبي في وقد أدت هذه الدراسة إلى إخفاق البالغة وقصورها عن تحق

الطالب ، وإغرائهم بتتبع آلاثار ألادبية ، وتبين جمالها ، وكشف أسرار هذا الجمال ، وشعر الطالب أن 

 .درس البالغة ش يء يبدو فيه التكلف ، فوقفوا منه موقف الحيرة والشك في قيمته ألادبية 

 

 

                                                           
 . 121، دار املعارف ، القاهرة ، ص  11ط املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية ، : عبد العليم إبراهيم (   1
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  :هو أما طابع املدرسة الحديثة  - ب

وحدة متكاملة ، ليس بينها فواصل ، ولكنها في مجموعها بحوث في مقومات الجمال  أن البالغة -

 .ألادبي وأسراره الفنية 

القضاء على العزلة التي كانت بين درس ألادب ودرس البالغة ، وجعل البالغة ، جزءا من  -

رات الدراسات ألادبية ، التي يؤديها النص ، وبهذا محيت من درس البالغة ألامثلة والعبا

 .املتكلفة 

تخففت الدراسة واملناهج الحديثة من املصطلحات البالغية ، وقل الاحتفال بالتقاسيم  -

ونحو ذلك مما كان سببا في انحراف ...والتعاريف ، والصيغ املألوفة في إجراء الاستعارات 

 .البالغة عن سبيلها السوي 

 .لحاسة الفنية الاهتمام في درس البالغة بتكوين الذوق ألادبي ، وإنضاج ا -

معالجة املوضوعات البالغية من الناحية النفسية الوجدانية ، وذلك بالتحدث عن الجو  -

موسيقا الكالم ، واستجابة القارئ ونحو  النفس ي للفكرة أو النص ، وعن عاطفة ألاديب ، و

 . 1ذلك

بين فروع املادة ، على الفصل تقوم  الطريقة التقليدية لتعليم اللغة العربية  أن فما يالحظ    

حيث يدرس كل فرع منها بمعزل عن آلاخر ، أما التعليمية الحديثة فتقدم اللغة العربية ككل متكامل 

آلاخر ، ينبغي أن تكون  الجوانب ، ووحدة متماسكة ومنسجمة ، يدرس كل جانب منها غير بعيد عن

مع غيرها من العلوم ، كما هو مبين ، ال سيما وأن البالغة تتداخل وتكامل  دراسته وثيقة الصلة بغيره

 :في العنصر آلاتي 

 : عالقة تدريس البالغة بفروع اللغة ألاخرى  -9

متصلة بمواد أخرى تثريها وتتفاعل معها ، أضحت البالغة  تعليمية أن  ال يكاد يخفى اليوم         

شأنها شأن تدريس اللغة التي يتعين عليها استهداف بعدين كالنحو والصرف والنقد والتعبير وغيرها ، 

ممارسة اللغة ودراسة النصوص ألادبية ، وهي تستمد معارفها من حقول نظرية وثقافية مختلفة : هما 

 ، نحو الجملة ونحو النص ، البالغة القديمة والبالغة العصرية  اللسانيات واللسانيات النصية، مثل 

 ..ل الشعرية و ألاجناس ألادبية ، ألاشكاو ألاسلوبية 

                                                           
 .121ص  :املرجع نفسه  ( 1
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 : مثال ال حصرا  ومن بين أهم العلوم التي تفاعل معها البالغة في فلك التعليمية نجد

   : والنقد ألادب -أ

هو أقرب الفروع إليها ،  نهما يشتركان في الغاية  ألادب  كلما ذكرت البالغة إال وذكر معها أن 

على  أيضا إذ يعتمدانالوسيلة  بل ويشتركان فيوهي تكوين الذوق ألادبي والحس الجمالي وصقل الفكر 

 .النص ألادبي  

 .فا دب محور الدراسات البالغية والنقدية ، بل قد يعتمد في تدريس معظم الفروع 

التي تخفف فيها أذهان الطالب من أثقال الدراسة العقلية ، وتتحرر  درس ألادب هو الفترة و    

والتقاسيم العقلية ونحو ذلك من مقومات ...فيها عقولهم من صرامة التعاريف والقوانين والضوابط 

 .الدراسة العلمية التي تستبد بالذهن ، وتثقل الفكر 

امدة ، ونخلص فيها إلى النوازع نتخلص فيها من معالجة املادة امليتة الج وهو الفترة التي

البشرية ، والطبائع إلانسانية ، مصورة في هذا إلانتاج ألادبي الرفيع الذي نعرضه على الطالب ، فيرون 

فيه حياتهم ، ويحسون وجودهم ، ويتلمسون بين جنباته أنواع املتعة والرضا ، وتفيض عليهم منه 

 1ينابيع الحق والخير والجمال

تطلق لفظة أدب في املجال " وتؤكد دراسة البالغة على العالقة التي تربطها با دب والنقد إذ        

مؤرخوه من خالل دراستهم لشاعر أو كاتب أو عصر أدبي ،  ايستنبطهالدراس ي على ألاحكام ألادبية التي 

 2في ضوء القيم التي تضعها أسس البالغة ومعايير النقد

 و ، اأو ضعفه ن ناحية قوة عباراته يحكم على ألاديب مآليات البالغة ليستعمل الناقد و        

أن البالغة هي التي تحدد ألاسس الجمالية لتذوق ألادب الجيد وإبداعه  ذلك  أو رداءته ، ة أسلوبهجود

هي العلم الذي يصوغ القوانين الناقد ، وفضال عن هذا فإن البالغة  في عصر ة وفق املقاييس السائد 

أي أنها تعمل على توضيح الطرق التي : " التي تتحكم في الاتصال اللغوي ليأتي على نمط خاص  العامة

                                                           
 . 212ص :   نفسهاملرجع  (  1
 .155ص ،  1991 ،البنانية ، القاهرة ، الدار املصرية و 2، ط  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق: حسن شحاتة (   2



                                      . البالغة العربية ، مفهوما و تعلامي           :                                         الفصل الأول           

  

33 
 

تنظيم الكالم ، بحيث يتيح  فكار ألاديب أن تنتقل إلى القارئ أو السامع على أكمل وجه يمكن بها 

 1"ممكن وهي بهذا تقدم مجموعة القواعد التي يجب أن تراعى في النتاج ألادبي 

تقرر هذا لدينا علمنا أن تذوق ألادب و فهمه يتعلقان بمعرفة الخصائص واملزايا الفنية للنص ،  اإذ    

وفهم ما يدل عليه النص ، إضافة إلى إنضاج التذوق ألادبي عند الطلبة إلى درجة تمكنهم من املفاضلة 

 .بين ألادباء ، وتقويم إلانتاج ألادبي ، وإبراز مواطن القوة والضعف في النص 

إن الغرض من البالغة هو إدراك ما في النص ألادبي من جمال وطرافة وإدراك مدى قدرة 

 2.بعبارات جميلة موحية ...ألاديب على صياغة أفكاره 

وهذا هو الغرض التفاعلي الحيوي الذي يوحي بمغزى تعليم البالغة وينأى بهذا العلم عن    

ي جعلت من البالغة علما جافا غير مستأنس لدى مواطن التفلسف والتعقيد و الشواهد املبتورة الت

ة و إنما الحق أن ألاقدمون قد الطالب ، وهذا ال يعتبر قدحا في جهود ألاوائل وال ثلما في علوم البالغ

أدركوا أهمية البالغة لذلك صنفوا التصانيف وبوبوا ألابواب ، وكل ذلك حفاظا على التذوق السليم 

 .وق القرآن الكريم للغة العرب وهدفهم ألاسمى تذ

كل ما يدركه املحدثون آلان من فوائدها لقد وضع ألاقدمون البالغة وأدركوا من شأنها        

علوم البديع واملعاني و البيان صحيحة ال عيب فيها ، وكل ما فالعلوم التي عرفت باسم ...ومآخذها 

استعمالها أن تصبح قيودا ونماذج للمحاكاة وسوء " ...إساءة استعمالها " يؤخذ عليها فإنما يؤخذ على 

فالبالغة العربية إذن دراستها ضرورية   نها تسهم في تربية ...آلالية بغير فهم لها وال تعرف في مدلولها 

 3التذوق ألادبي إذا ما استعملت مرتبطة با دب نفسه ، ولم تأخذ شكل القوالب والقواعد

 : البالغة والنحو  -ب 

إذا تأملنا في العالقة القائمة بين البالغة والنحو فإننا نلحظ ذلك التماسك في العالقة الوطيدة             

املتبادلة بينهما ، فباحث البالغة البد له من أن يبحث في علم النحو ليكتمل بحثه ، وقد أكد على ذلك 

لنظم إال أن تضع كالمك واعلم أن ليس ا"  كما جاء في دالئل إلاعجاز الجرجاني من خالل نظرية النظم

فالنظم هو توخي معاني النحو ، وتبرز عالقة البالغة بالنحو جلية " الوضع الذي يقتضيه علم النحو 
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في علم املعاني ، فاملشتغلون بعلم املعاني كثيرا ما كانوا أهم املشتغلين بعلم النحو أو كانوا ممن أخذوا 

مي النحو املعاني حتى أنها لتكاد تخفى حتى يخيل لغير عن علماء النحو ، وهنا قد تدق الفوارق بين عل

 :املختصين أنهما وجهين لعلم واحد ، والحق أن هناك فارق جوهري يفصلهما 

كما  –الفارق جوهري بين علم املعاني وعلم النحو بمفهومه التقليدي ، فدور النحو يقتصر " 

املباني الدالة على كل منها ، ثم وضع ألاسس على تحديد معاني النحو ، والتعريف باملبنى أو  –نعلم 

إن شئنا  –واملعايير التي تكفل صحة استخدامها فيها ، أما علم املعاني فله دورا غير ذلك الدور أو هو 

، فهو يطمح إلى أن " النحو العالي " فوقه ، ومن هنا كانت تسميته لدى بعض املعاصرين بـ  -الدقة  

صحة أو الصواب النحوي مستوى الفنية أو الجمال ، ومن ثم فإنه ال تحقق التراكيب فوق مستوى ال

إال من حيث توظيفها ، واستثمار طاقاتها استثمارا فنيا في إثراء اللغة الفنية " معاني النحو " ينظر في 

أما " وفي هذا املعنى يدور قول صاحب املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  1.وتكثيف الداللة فيها 

النحو فإنه في علم البيان من املنظوم واملأثور بمنزلة أبجد في تعليم الخط ، وهو أول ما ينبغي علم 

 2" إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربي ، ليأمن معرة اللحن 

و الصلة بين علمي النحو و املعاني ال تحتاج إلى إقامة  دليل  نها صلة طبيعية والشراكة بين " 

دمة املعنى وتأديته ، فالنظام النحوي ينظم  ألابواب النحوية ونعانيها داخل الجملة العلمين هي خ

شرط : الواحدة ، وقد يتعدى الجملة إلى الجمل فيما بينها ، فيدرس الجملة الشرطية وهي جملتان 

أو الجملة الاستفهامية التي قد تكون أيضا جملتين ، استفهاما وجوابا ، كما يدرس أيضا . وجواب 

 عطف الجمل بعضها على بعض والجمل املوصولة ، وغير ذلك مما يعد دراسة للجمل ، ال املفردات

وأما علم املعاني فإن أكثر ما يكون الاهتمام فيه بالجمل و ما يتصل بها كاإلنشاء والقصر وغيرهما لكنه .

 3 "أيضا يهتم باملفردات ، فيدرس أحوال إلاسناد ، وأحوال متعلقات الفعل 

، ومما يوضح هذه العالقة أن املعنى النحوي الذي علم املعاني والنحو علمان متكامالن ف

يتحدد بالقرائن في سياق معين ال تالزمه اعتبارات أخرى خارجة عن إرادة املتكلم ، فاملتكلم هو الذي 

قرائن يعمد إلى من قام بالفعل مثال ، فيضعه في املوضع الذي وضعته العرب فيه ، ويسند إليه ال

 .املناسبة ، أمنا للبس الذي قد يقع في ذهن املتلقي 
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ويأتي مقاله مناسبا للمقام ، فيكون قد احتكم إلى " مقتض ى الحال " وأما حين يراعي املتكلم 

علم املعاني ، فالبالغي بناء على الفهم النحوي ، يصل بتحليله إلى مستوى أدخل في الذوق حين 

الفاعل ، أو لم أخرج الكالم مخرج الاستفهام و املراد النفي أو التقرير أو لم قدم املفعول أو : يتساءل 

 .غير ذلك 

  :القراءة   -جـ 

عرفت في أبسط معانيها أنها عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابية ، 

 1" وتتألف لغة الكالم من املعاني وألالفاظ التي تؤي هذه املعاني 

كما . تجسد القراءة املعاني التي وظفت إلجالئها ألاساليب البالغية ، وتمنحه وجودا ماديا ومن هنا       

، ناهيك عما صوص املطالعة فرصة لتلمس بعض ألالوان البالغية أو تحليلها أو التدريب عليها تمنح ن

ى تفطنت جمعية ، وفي هذا املعنتكسبه للطلبة من ملكة لغوية تنمي ذوقهم الفني وحسهم الفكري 

العلماء املسلمين الجزائريين إلى أهمية القراءة في منهاجها التعليمي وإصالحها التربوي ، كما جاء على 

 :لسان البشير إلابراهيمي في نصحه للطلبة 

لك العلم ، تستحكم اقرأوا غيره من الكتب السهلة املبسوطة في ذ ال تقنعوا بالكتاب املقرر ، و"         

امللكة ويتسع إلادراك وسينتهي إلاصالح الذي تقوم به جامعاتنا إلى اختيار كتب سهلة ممتعة في كل 

ومن ...، ثم كتب أخرى في املعارف العامة ، كالتاريخ ، وألادب علم ، تفرض عليكم قراءتها ومطالعتها 

ا من الزيتونة ، واتجهوا بفطرتهم إلى ألادب ، من العار الفاضح أال نرى في الكثير من أبنائنا الذين تخرجو 

 2..."ولعمري ما سالح ألاديب إال ألاغاني وأمثاله ...استوعب كتاب ألاغاني قراءة 

   :التعبير   -د 

قد يوفر للملكة التي اكتسبها الطالب  في الدرس البالغي وغيره و يعتبر التعبير تجسيدا واقعيا 

 . درس البالغة مجاال ملعالجة وتصحيح كثير من املآخذ والعيوب التي تشوب كتابات املتعلمين 

إن املآخذ والعيوب التي تشوه إنشاء الطالب كثير منها يجافي الذوق البالغي ، كالسجع املتكلف       

املدرس لذلك في حصة والتشبيهات الرديئة ، والاستعارات القبيحة ، والكنايات الخفية ، فيعرض 
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 –كذلك  –إلارشاد ويعالج هذه العيوب إلانشائية في ضوء الحقائق و الصور البالغية ، ومن املمكن 

أن يكلف املدرس طالبه كتابة موضوعات أو فقرات على نمط معين من ألانماط البالغية التي ال تدفع 

تقارير أو تمرينهم على إلاطالة ببسط تلخيص إلى التكلف ، كتمرينهم على إلايجاز بكتابة برقيات أو 

الكالم في موضوع تحدد لهم أفكاره أو تكليفهم وصف ش يء بأسلوب علمي مرة وأسلوب أدبي أخرى أو 

يعرض عليهم جزءا من مقامة ، وبدفعهم إياه يكلفهم إعادة كتابته بأسلوب مرسل محرر من السجع 

 1.وغيره من املحسنات 

لدرس البالغة ، فقد يكون وظيفيا يتمثل في كتابة نفعية تدخل  فاإلنتاج الكتابي غاية عملية

في إطار التواصل الاجتماعي اليومي ، وقد يكون إنشائيا إبداعيا يعبر فيه املتعلم عن اشغاالت وجدانية 

 .أو فكرية 

وهكذا فالطريقة السديدة في تدريس اللغة هي التي تعالج فروعها أو أكثرها كوحدة متماسكة ، 

 . بمختلف فروعه رة واحدة ، ضمانا إلحكام الربط بين ألوان النشاط اللغوي وفي فت
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 : أهداف تدريس البالغة العربية : ثانيا 

 :ألاهداف العامة لتدريس البالغة العربية   - 4

يساعد تحديد ألاهداف في التخطيط الجيد ، واختيار طرائق التدريس التي تساعد في تحقيق 

املرغوب من الطلبة و الذي يتمثل فيما يقومون به من جهد عقلي ووجداني وآدائي عند تفاعلهم ألاداء 

محاولة استنباط معاني املفردات من خالل السياق واستنباط خصائص النص ألادبي : مع نص ما مثل 

 .و املوازنة بين عمل أدبي و آخر يعالجان املوضوع ذاته 

ما عدا بعض املحاوالت هنا وهناك  –مازلنا نفتقد إلى تعليمية تطبيقية حديثة  غير أننا عمليا ،     

 .أو في التعليم الجامعي وي في التعليم الثانسواء  –

هو جيد أو رديء من الكالم ، والاقتدار على  لقد تنبه ألاقدمون إلى الهدف البالغي ، وحددوه بإدراك ما

 .صنع الجيد من الكالم 

وهي من حيث صوغها ) يم البالغة والبرامج الدراسية  تجتر ألاهداف نفسها ومازالت كتب تعل

 1 (ودالالتها غايات بعيدة املنال ، ال يمكن تحقيقها إال في نهاية مراحل التعليم كله 

وقبل سرد أهداف تدريس البالغة كما هي مبسوطة في كتب الباحثين املنشغلين بحقل تعليمية 

 ": إلاشارة إلى أن تدريس البالغة يستدعي بالضرورة إلافادة من  البالغة  تجدر 

التي تهتم باملتلقي ، وإبراز شعوره وميوله ، وأثر التلقي عليه من النص :  النظرة التربوية - أ

 .البالغي وانفعاله به 

تتعلق هذه النظرة باختيار الشاهد البالغي الخاص باللون : النظرة النقدية وألادبية  - ب

، ونراعي فيه قواعد النقد ألادبي من فهم وتمييز وحكم ، كما نأخذ من ألادب البالغي 

 .حسن الصياغة والتركيب 

 :ويقودنا هذا إلى دراسة البالغة العربية في إطارين 

البيان واملعاني : البالغية في علوم البالغة الثالثة وهي التي تشكل املادة :  البالغة القاعدية - أ

 .والبديع 
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التي تهتم بالتفسير العام للمادة البالغية ، ثم الغاية املستفادة من املادة :  القيميةالبالغة  - ب

 .البالغية ، وأثر ذلك على املتلقي شخصيا 

 : التي تتحدث عن ( البالغة القاعدية ) وال غنى لدارس البالغة عن معرفة القواعد وهي ما أسميناه 

 .تعيين الشاهد البالغي  -

 .البالغي في داخل الشاهد تخصيص املوطن  -

 .خطوات إلاجراء  -

 1" تعيين نوع املصطلح  -

كثيرا ما تساق أهداف تدريس البالغة في سياق أهداف دراسة النصوص ألادبية والنقد ،    

وللعالقة الوطيدة التي تجمعهم ، كما فصلت في هذا البحث وذلك لألهمية البالغة في اشتراك أهدافهم 

في ألاهداف  أحمد مجاور ، وعلى هذا جمع بينهم " عالقة البالغة با دب والنقد " تحت عنوان 

  2:فحدده

 .إلاملام ببعض ألاسس العامة التي يمكن بمقتضاها معرفة املستوى الفني لإلنتاج ألادبي  –" 

 .اللفظ وأهميته في تأديته للمعنى املناسب تربية إلاحساس بقيمة  -

 .ترقية ألاحاسيس والوجدان بالوقوف على ما في ألاساليب من روائع الكلم  -

 .إلاحساس بقيمة التعبير ألادبي وأثره في النفس  -

 .الاستمتاع بما في الكالم من جمال  ن البالغة هي الينابيع التي يعرف منها جمال الكالم  -

غة ليست قواعد بعيدة عن الفن ، ولكنها ضوابط مرتبطة بفن أدبي يرقق الحس ويهذب إن البال  -

الوجدان ومن ثم كانت وثيقة الصلة با دب ، ولذلك كان تدريس البالغة في ضروب من ألوان الكالم 

البعيد عن الصفة ألادبية ال يجدي في تكوين الذوق ألادبي و يجعل البالغة محصورة في دائرة املنهج 

 .العلمي الفلسفي الذي تأباه طبيعتها الفنية 
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إنها ترمي إلى إقدار املتعلم على التفريق بين أديب وأديب ، وتعبير وتعبير ، وهذا أمر يعتمد على الفنية  -

 .أكثر مما يعتمد على القاعدة العلمية 

يقف عند اللفظ أو إن البالغة ترمي إلى أن ينظر املتعلم النص ألادبي نظرة شاملة متكاملة ، فال  -

الجملة بل يتجاوز هذا إلى القصيدة ككل و إلى الصورة والقصة واملقالة كما ينظر إلانسان إلى إنتاج 

الرسام في بادئ ألامر ، فهو يحاول أن يجلي الصورة في شكلها الكلي ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل 

فعال عند املستمع إال الصورة الصوتية إذا أراد ، وكذلك في سماع املوسيقى ال يكون التأثير والان

املتكاملة للقطعة املوسيقية وليس اللحن وحده أو الحروف الصوتية وحدها لكن التكامل بين عناصر 

املوسيقى هو الذي يحدث التأثير والانفعال ، وكذلك اللوحة الرائعة فال يقف إلانسان منها عند اللون 

كاملها ، كذلك البالغة ال يقصد منها إعطاء أحكام جزئية أو الشكل ولكنه يأسره منظر الصورة في ت

على النص ، وإن كان هذا ألامر ضروريا ، ولكن الهدف أن يحس إلانسان بالتكامل في النص ألادبي 

وهي بهذا املعنى تبين نواحي الجمال الفني في ألادب وتكشف عن أسرار هذا الجمال وفهم . والانفعال به 

 .ب املهارة الفنية لألدي

 تمكين الطالب من أن يرقوا  ذوقهم ألادبي و أن يكتسبوا املتعة والسرور بما يقرأون  -

 .تمكين الطالب من الحكم على ألادباء واملفاضلة فيما بينهم  -

إقدار الطالب على تحديد مستويات ألادباء من قوة وضعف من حيث التعبير والتصوير والتشبيه  -

 " واقف إلى غير ذلك والتمثيل ومالءمة الكالم للم

تدرج أهداف تدريس البالغة مع أهداف تدريس ألادب في املرحلة الثانوية ، إذ تتجسد في  و           

تمثل صورة من صور الطبيعة إدراك ما في ألادب من صور ومعان وأخيلة  –"  :اقتدار املتعلم على 

من الظوار الاجتماعية أو السياسية أو الجميلة ، أو عاطفة من العواطف البشرية ، أو تعرض ظاهرة 

 .الطبيعية 

التمتع بما في ألادب من جمال الفكرة ، وجمال العرض ، وجمال ألاسلوب ، وموسيقى اللغة وإلايقاع  -

 .....والسجع والقافية 

 ...بعث السرور النفس ي والراحة والاطمئنان في نفس القارئ  -

 ...جميلة تظهر في التعبير الشفوي أو الكتابي للقارئ أو املستمع  التأثر بما في ألادب من أفكار وأساليب -



                                      . البالغة العربية ، مفهوما و تعلامي           :                                         الفصل الأول           

  

40 
 

 .زيادة الذخيرة اللغوية التي تساعد على زيادة فهم املقروء و القدرة على استعمالها  -

 1"ذوق الجمالي ألادبي السمو بال -

  : فالبالغة وهي عنصر أساس ي في الدراسات ألادبية ، تختص بأهداف منها 

تذوق ألادب وفهمه فهما دقيقا ، ال يقف عند تصور املعنى العام للنص ألادبي ، بل يتجاوزه إلى  –

 .معرفة الخصائص واملزايا الفنية للنص 

 .، وكشف أسرار هذا الجمال ، ومصدر تأثيره في النفس تبين نواحي الجمال الفني في ألادب  -

  .يصوره من نفسيته ولون عاطفته  ما ة لألديب ، وفهم ما يدل عليه النص من ضروب املهارة الفني -

، وتمكينهم من تحصيل املتعة وإلاعجاب والسرور بما يقرءون من إنضاج الذوق ألادبي في الطالب  -

من إنشاء الكالم الجيد ، محاكاة لهذه ألانماط البالغية التي  –كذلك  -تمكينهم آلاثار الرائعة ، و

 .يستجدونها 

 2" إجادة املفاضلة بين ألادباء ، وعلى تقويم إنتاجهم ألادبي تقويما فنيا سديداإقدارهم على  -

 :ومن أهداف تدريس البالغة أيضا ، ما تحققه البالغة لدى الطالب كونها 

 .تقوم امللكات ، وترشد الذوق ، وتهدي املوهبة ألادبية في نفس ألاديب إلى الكمال  -"

 .تعلل ما نشعر به من أريحية وهزة و إعجاب عن ما نقرأ أسلوبا بليغا ، أو كالما فصيحا  -

 .تبين لنا سر إعجاز القرآن الكريم من الفصاحة والبالغة  -

من شعر بليغ ، أو رسائل جميلة ، أو قصص أنيقة : أدبا رائعا تساعد ألاديب أو رجل إلاعالم أن ينتج  -

 .ى غير ذلك من شتى ألوان ألادب وفنونه ، أو مقاالت خصبة ، إل

 .وتحول بين إلانسان وبين الخطأ في ألاسلوب أو الخيال أو املعنى أو الغرض أو الفكرة  -

                                                           
 . 222مرجع سابق ، ص  :علي أحمد مدكور  (  1
 . 121مرجع سابق ، ص  :عبد العليم إبراهيم (   2
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وبدراسة العلوم البالغية يستطيع ألاديب أن يكون ناقدا متذوقا ، وكاتبا موهوبا ، إلى ماسوى ذلك  -

 1" من املزايا التي تنشأ عن دراسة علوم البالغة

تتسم مجموعة من هذه ألاهداف بالسمة الاتصالية الاجتماعية الواقعية ، في حين تركز مجموعة 

أخرى على القدرة على التخيل و إلابداع لألفكار بأسلوب جميل ، ولكنها عموما ال تحرص على البعد 

ال تتحقق في هذه ألاهداف " ، وإن تم إجماع كثير من الدارسين على أن الفكري والحجاجي للبالغة 

وانتشار أهدافها بين أهداف املواد الفرعية ألاخرى خير دليل على ذلك ، تعلن املناهج 2"مدارسنا 

 .الدراسية أن غاية تعليم البالغة تكمن في أن تجعل املتعلم قادرا على تذوق ألاساليب 

أهداف تدريس اللغة وثيقة الصلة بأهداف البالغة ، إذ إن أهم ما يسعى إليه  أن نستنتج          

العلمية : اليوم تدريس اللغة أن يتحكم املتعلم في استعمالها وتوظيفها في كل مجاالت حياته 

 .وإلابداعية على حد سواء 

اميه نص أدبي، واكتشاف مر " قراءة " قادرا على وتدريس النصوص يرمي إلى جعل املتعلم 

 .ومضامينه ، وفهم فحوى الخطاب مكتوبا كان أو شفويا 

وعالقة البالغة باللغة مبنية على التالزم والتفاعل ، حيث تعتبر ألاولى الوجه العملي الفني 

 .للثانية ، إذ توفر البالغة الوسائل والتقنيات التعبيرية التي تكفل للغة الداللة والدقة والقوة وإلايحاء 

لدراسة البالغية جزءا من التحليل ألادبي وامتدادا له وهي تكشف عن السبل وهكذا تمثل ا

كما تزود ...( ألاساليب ، الصور ، ألادوات اللغوية ، هيكلة البناء) التي يوظفها املؤلف للتعبير عن أفكاره 

ستقلة ، املتعلم بمجموعة من املعارف واملفاهيم و الطرائق التي تسمح له بقراءة نص أدبي بكيفية م" 

 3" إذ ال يقتصر على مجرد معرفة عنوان ألاثر واسم مؤلفه 

بعد أن خلعت منها الروح ، " حنطت " ولكن واقع التعليم  اليوم يكشف لنا أن مادة البالغة 

 4.واختزلت في عبارات جافة بعيدة عن كل داللة بالنسبة للمتعلم 

 

                                                           
 . 11ص  ،مرجع سابق  : عبد العزيز شرف  ،محمد عبد املنعم خفاجي (   1

 .  215مرجع سابق  ،ص : علي أحمد مدكور (   2 
3 (  BIARD.Jacqueline -DENIS .frédérique : Didactique  du texte littéraire.Paris . Nathan .1993.P24 . 

 .  111مرجع سابق ، ص  :رشيدة آيت عبد السالم  (  4
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 : تدريس البالغة في املرحلة الثانوية أهداف   - 9

تتوزع ألاهداف املذكورة سلفا على مراحل التعليم بما فيها املرحلة الثانوية وفي تحديده 

ألاهداف قسمين فيما  محمد رجب فضل هللا  يقسم ،   هداف تدريس البالغة في هذه املرحلة تحديدا

 :يتعلق بالنص ألادبي من ناحية ، وألاديب من ناحية ثانية 

 : بالنسبة للنص ألادبي   -أ

 .اللفظية واملعنوية : ألاسلوب ألادبي املتقن من الناحيتين  إلاملام بخصائص -

 .تمييز الجيد من الرديء في النصوص ألادبية  -

 .تقليد ألاساليب البالغية في الحديث والكتابة   -

 .إلاملام بمدى مطابقة النص ملقتض ى حال املخاطب  -

  :( ألاديب ) بالنسبة لصاحب النص ألادبي  -ب

 .معرفة ألاسباب والظروف التي دفعت ألاديب إلى تفضيل ألاسلوب عن غيره من ألاساليب  -

 .تحديد املهارات الفنية لألديب ، ومدى قدرته على التعبير و التصوير  -

 . تحديد الحالة النفسية والعاطفية لألديب  -

 .1مقارنة ألاديب بغيره بما يبرز مكانته بين ألادباء  -

 :2سبل تحقيق أهداف الدرس البالغي    -3

ال يستطيع درس البالغة تحقيق أهدافه دون الاهتمام باختيار النصوص ألادبية الجيدة ، وألامثلة  -

 .املختلفة التي ينطلق منها الدرس 

البد أن يسبق فهم النص النظر إلى مافيه من جماليات فالفهم الدقيق يساعد في تفسير نواحي  -

 الجمال في النص 

                                                           
 . 222ص ، مرجع سابق  :محمد رجب فضل هللا (  1
 . 221املرجع نفسه ، ص  (  2
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ال داعي لإلسراف في النواحي النظرية ، واملصطلحات البالغية فحفظ املصطلح البالغي ال يعني القدرة  -

 .على استخراجه أو إلاحساس بجماله 

ي تدريس املوضوعات البالغية بفضلها عن ألادب فكالهما متكامالن ال يصح أن تكون البداية ف -

 .ومندمجان 

حتى التدرج في درجة مشاركة املعلم لطالبه في عمليات استخراج مواطن الجمال ، وتعليلها ونقدها  -

 .يأتي وقت تتم فيه هذه العمليات عن طريق الطالب أنفسهم 

 .مانع من استخدام بعض ألامثال العامية في توضيح بعض الصور البالغية  ال -

 .إتاحة الغرض للطالب للنظر والتأمل والفحص والوصول إلى ما يميز العمل ألادبي من جماليات  -
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 : البالغة العربية و تطور املقاربات البيداغوجية في التعليم الثانوي : ثالثا 

مناهج  التدريس و ألانظمة التربوية في العالم إلى جعل املؤسسة التعليمية مواكبة للتغييرات تسعى         

التي يعرفها العالم وقادرة على مواجهة تحديات العصر و بالتالي فهي مطالبة دوما با خذ بعين الاعتبار 

ع التراكم املعرفي تلك املستجدات والتطورات حتى تكون أداة للتحول الاجتماعي الواعي املتناغم م

املتجدد و التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وغيرها من املجاالت الحيوية 

لتطور ألاوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية ، تتطور البحوث التربوية وتتبنى البلدان  فتبعا

رها عرف التعليم في الجزائر جيال جديدا فلسفة تربوية معينة وتنتهج طرقا تعليمية جديدة ، وعلى غرا

 نه بات من الضروري على املنظومة التربوية الجزائرية تطوير أدائها ومراجعة من البرامج التعليمية 

 .مناهجها الدراسية باستمرار مواكبة للتقدم العلمي العالمي 

 :بيداغوجية مختلفة في بناء البرامج وقد مر التعليم في الجزائر ، مثله مثل التعليم في العالم مقاربات 

   :بيداغوجيا املقاربة باملضامين  -4

ركز في برامجها على أحد أقطاب العملية التعليمة وهو املعلم الذي يعتبر مصدرها ألاساس ي ت

واملتعلم هو املستهدف و يعتبر مجرد متلقي للمعارف واملعلومات يقوم بحفظها تحسبا لالمتحانات ، فهي 

و لالمتحانات  عملية نقل املعلم للمعلومات التي تحتويها املناهج إلى الطالب ملخصا بغرض إعدادهم" 

ليحكم املعلم بالتالي على مدى نجاحه في التعليم وما تقرره املدرسة وتراه ضروريا للطالب ، بغض 

يكاد ف 1"النظر عن احتياجاته وقدراته وميوله ، بعيدا عن الوسط الاجتماعي و الحياة التي تنتظره 

ى جانب بعض التوجيهات وإلارشادات يقتصر البرنامج في هذه الحالة على املحتويات املقررة للتدريس إل

، وبالتالي يتم في هذه املقاربة تمجيد البيداغوجية ، دون تسطير ألاهداف وتحديد الطريقة والوسائل 

املعرفة النظرية دون الاهتمام بمجاالت تطبيقها كما أنها تعتمد على الحفظ و الاستظهار كوسيلتين 

كانت اهتمامات املناهج التقليدية " ملناهج التقليدية إذ أساسيتين في العملية التعليمية وهذا نهج ا

منصبة حول املحتويات بجميع أشكالها ونقلها إلى املتعلمين عن طريق التلقين في الغالب ، والغاية في 

 .2"بها وبالتالي سلبتهم العملية التعليمية ذلك كم املعلومات املقدمة وحشو عقول التالميذ 

                                                           
 .22ص  ،2222املسيرة للنشر والتوزيع عمان ،  ، دار  1، ط املناهج التربوية الحديثة :توفيق أحمد مرعي ، محمد محمود الحية (   1
ص  2222،تيزي وزو ، دار ألامل للطباعة والنشر ،( 1ج) نحو استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات: رمضان أرزيل محمد حسونات  ( 2

221 . 
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 :وفي ظل هذه املقاربة يمكن تصور مخطط لتسيير درس البالغة كاآلتي 

 

                         

 

 

 

  

قد عرف مفهوم التشبيه و حفظ أنواعه وهضمها إلى حد الاستظهار ، وبهذا يعتقد طالب فال        

املعلم أنه قد بلغ درس البالغة واستوفى غايته وأهدافه ولكن الش يء املالحظ في الخطاطة السابقة أن 

جمالية ألاسلوب البالغي غائبة تماما عن ذهن الطالب والذي عليه أن يدرك خصوصا في املرحلة 

بل هي إشارات إلى التعبير ألادبي يستسيغه الذوق وتميل ليست قوانين وقواعد : " ية أن البالغة الثانو 

إليه النفس ، فا دب منهل تنهل البالغة منه وهي قوامه وعنصر تكوينه ، وإن امتالك الطلبة لناصية 

وإنما يقاس  التذوق الفني في دروسهم البالغية ال يقاس بكثرة ما عرفوه من مصطلحات البالغة ،

مهروا فيه من حذق فني في الاهتداء إلى ألالوان البالغية في النصوص ألادبية املختلفة ،  بمقدار ما

اتجاه قواعدي : وبالتالي فللبالغة اتجاهان   1"وعلى هذا النحو من الدرس يرتبط ألادب بالبالغة 

معلوماتي ، واتجاه ذوقي جمالي فال يمكن في تعليمها الارتكاز على الاتجاه ألاول فقط وإال سيكون 

 .إذا شفع باالتجاه الثاني التحصيل فيها أعرجا غير مستو على سوقه ولن يستقيم وقوفه إال 

 

 

 

                                                           
 .15ص ،2221،ألاردن  ،دار الشروق ، 1، طالتطبيق طرائق تدريس ألادب والبالغة والتعبير بين التنظير و :سعاد عبد الكريم الوائلي  ( 1

شرح وتلقين 

   
 األستاذ

 التلميذ
حفظ 

 واستظهار

التشبيه 

 وأنواعه
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ويمكن  بة باملضامين و مثاال عن الدرس البالغي في ضوئها ،تعرفنا فيما سبق على بداغوجيا املقار 

 :في النقاط التالية عموما تلخيص مضمون مقاربة املحتويات واملضامين 

 .املعلم هو مصدر املعرفة الوحيد واملكلف بتلقينها  -

 .الاهتمام بتقوية قدرة التلميذ على الحفظ  -

 .يقوم التعليم فيها على إلامالء  -

 التركيز على املعارف النظرية ألاكادمية  -

 التعليم التلق -

 ...هو املسيطر على كل ألانشطة البالغية والنحويةيني 

 :بيداغوجيا املقاربة باألهداف  -9

علم النفس السلوكي الذي نشأ بدوره و " إلى جذور هذه املقاربة نجدها ترجع إلى مختصرة  بنظرة 

القرن إال أنه ظهر واضحا للغاية في منتصف الستينات ، ومع بداية تطور خالل النصف ألاول من هذا 

السبعينيات أضحت املوجة السلوكية القائمة على استعمال ألاهداف السلوكية الظاهرة السائدة في 

  1"املدرسة 

فتعتمد هذه املقاربة على مبدأ املثير والاستجابة فاملعلم اعتاد وألف إصدار مجموعة من 

الاستجابات فأصبح السلوك بذلك إنتاجا شبه آلي أي أن املتعلم تعود على بعض املثيرات التي كانت 

م بتعليم لقد كانت املقاربة با هداف تهت" تنتج عنها مجموعة من الاستجابات كلما ظهر املثير نفسه 

السلوك الذي يعني بالدرجة ألاولى تعليم كيفية الرد والاستجابة لوضعية ما ، دون أن ينطوي هذا الرد 

 2"على إمكانية التكيف مع الوضعية املذكورة 

ذات مستويات متدرجة ، ابتداء من الغايات ، التي تمثل أقص ى ما  اأهدافهذه املقاربة تسطر  و  

قيقه ، فا غراض ، ثم ألاهداف العامة والوسيطة والخاصة ، إلى ألاهداف يسعى تعليم املادة إلى تح

كانت املقاربة با هداف  .إلاجرائية التي تخص حصة تعليمية واحدة وجانبا دقيقا في موضوع محدد 

                                                           
 . 11ص ت، .، د  2222، ، التربية الحديثة  قياس كفاية التدريس بوسائل وأساليب معاصرة :محمد زياد حمدان (   1
 .5ص،  2222، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، بداغوجيا التدريس بالكفاءات ألابعاد واملتطلباتفريد حاجي ، (   2
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تعمل على تقسيم املادة التعليمية وتركز على أجزائها ، ففي البالغة ، قد يقتصر الهدف على ذكر 

بيه فتقدم هذه العناصر أثناء الدرس ثم يطبق عليها للتثبت من معرفتها ، وهكذا يكون مكونات التش

 1. الهدف قد بلغ

  :  بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات -1

تتطلب أن تجند ألاهداف التعليمية إضافة إلى معرفة فعلية " الكفاءات " البرامج املبنية على 

savoir-faire  وحسن التصرف وموارد معرفية لتشكيل كفاءة ينبغي أن يحقق املتعلم ما يمكنه منها. 

وفي ظل هذه البرامج التعليمية الجديدة ، حظيت البالغة ببعض التطور في تناولها ، حيث يبدأ 

احتكاك املتعلم الجزائري بالبالغة دون أن تذكر له صراحة ، بل يتلمس بعض مبادئها بطريقة ضمنية 

، يكتشف جانبها الفني من خالل بعض الصور مرحلة التعليم املتوسط ، فأثناء دراسته للنصوص  في

البيانية واملحسنات البديعية ، فيدرك بعدها الجمالي وأثرها على ألاسلوب ، كما يتعرف على بعض 

ل بلوغ وسائل القول والحجاج ، وذلك بتحديد املرسل واملرسل إليه وأدوات الربط التي توظف من أج

) ويدرك عالقة هذه ألاساليب بأنماط النصوص ...الخطاب كالتسلسل والبرهنة والتوكيد مقاصد 

كالقصة ، الرسالة ، الخرافة ، ) وألانواع ألادبية  ( كالوصف ، السرد ، إلاخبار ، الحوار ، الحجاج 

املتعلم والكفاءات وتعمق كل هذه املوضوعات في املرحلة الثانوية وتفصل وفق قدرات ...( املقالة

 2.املسطرة 

إن تدريس البالغة يجب أن يرتبط بكل نص أدبي كما تكون له حصة خاصة به يحاول املعلم              

 .وما إلى ذلك ..فيها أن يعلم تلميذه القدرة على الحكم ومعرفة الجيد من الكالم وفلسفة ألاديب 

وعلى هذا ال يصح أن تقف دراسة النص ألادبي عند إلاملام بسيرة الشاعر أو الناثر ، وعند 

تحليل قصة تحليال بالغيا مداره علم البديع والبيان واملعاني ، ولكن يجب أن يقرأ املدرس النص مع 

لم تالميذه بمنهج جديد قوامه تحليل النص نفسيا واجتماعيا وتاريخيا كذلك ال يصح أن يقف ع

بل البد أن تمتزج مع النص ألادبي فيتغلغل البحث في روح النص البالغة عند شكل النص وتبينه 

                                                           
 .121مرجع سابق ، ص : رشيدة آيت عبد السالم (   1

 . 121ص : املرجع نفسه ( 2   
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وجوهره ، وألادب العربي ككل أدب في الوجود يتأثر بغيره من آلاداب ومن ثم يجب أن يأخذ أحكاما أو 

  1 .بعضا من ألاحكام التي تسري على آلاداب العاملية ألاخرى 

حاولت املقاربة بالكفاءات تحقيقه باستخدام املقاربة النصية ، والفصلين القادمين  وهذا ما 

من هذا البحث سيقفان عند حدي املقاربة بالكفاءات والنصية و ما مدى دورهما في تطوير الدرس 

يس ، إذ كان ألاسلوب القديم لتدر البالغي وتيسير سبل تحصيله في املرحلة النهائية من التعليم الثانوي 

التعاريف والتقسيمات مما أدى إلى الفشل في تنمية التذوق الفني  البالغة يهتم بالجوانب النظرية و

في تدريس البالغة ليعيد لها  –واملتبع حاليا  –ألادبي لدى الطالب ومن ثم جاء ألاسلوب الحديث 

املصطلحات البالغية وحدتها ويقض ي على عزلتها التي كانت بينها وبين النصوص ألادبية ، وليخفف من 

 .من الدرس البالغي في املمارسة اللغوية تلقيا وإنتاجا  ة، ويسعى إلى تحقيق ألاهداف الفعلية املتوخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 192ص ، مرجع سابق  :محمد صالح الدين مجاور  (   1
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 املقاربة بالكفاءات واملقاربة النصية  

 

 املقاربة بالكفاءات : املبحث ألاول             

 .املقاربة بالكفاءات واملفاهيم ألاساسية : أوال 

 .املقاربة بالكفاءات مبادئ و خصائص : ثانيا 

 .املقاربة بالكفاءات و إلاصالح التربوي في الجزائر : ثالثا 

 : املقاربة النصية : املبحث الثاني           

 مفهومها وأنماطها : املقاربة النصية : أوال                     

 معايير النصية : ثانيا                    

 املقاربة النصية في السندات البيداغوجية : ثالثا                     

 املقاربة النصية والدرس البالغي : رابعا                   
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 املقاربة بالكفاءات : املبحث ألاول  

 :املقاربة بالكفاءات واملفاهيم ألاساسية : أوال 

، ووسيلة للحراك الاجتماعي تأثرا وتأثيرا أصبح التعليم متوازيا مع قضايا التنمية الشاملة             

،  عندهاوالاقتصادي ، وعلى هذا ألاساس ظهر وعي في دول كثيرة بضرورة مراجعة أنظمة التعليم 

والبحث عن إجراءات فاعلة للنهوض بهذه ألانظمة ، كما ازدادت حركة انفتاح ألانظمة التعليمية 

في بعض جوانب القوة وسمات الفعالية ، على التجارب الدولية الناجحة سعيا إلى الاقتباس منها 

البشر  ذلك أن تجارب الدول في تطوير التعليم وإصالح شؤونه ، هي تجارب إنسانية تتعلق ببناء

وإعداد الفرد إلى املستقبل وتمكينه من التكييف مع املستقبل املجهول وما يطرحه من تحديات ، 

وعمال على مواجهة تلك التحديات التي تطرحها في أغلب ألاحوال العوملة ، شرعت الجزائر ممثلة في 

اربة أثبتت عديد وفق مقوزارة التربية وعلى غرار الدول املتقدمة في إصالح املنظومة التربوية 

الدراسات نجاعتها ، أال وهي املقاربة بالكفاءات التي تم على أساسها بناء املناهج الجديدة ، وشرع 

 .3002/3002في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية 

وسيحاول هذا املبحث تسليط الضوء على املفاهيم التي أتت بها هذه املقاربة انطالقا من 

 . الكفاءة

 : املقاربة تعريف - 1

ُرَب من الامتالء فهو قرباٌن ، قارب فالن فالنا  : ةــــــــــــــــــــــلـغ 1 – 1
َ
: قارب يقارب قاِرْب مقاربة ، إلاناء ق

 1.حادثه محادثة حسنة داناه في الرأي

 )و هي مصدر غير ثالثي على وزن  
ٌ
ة

َ
اَعل

َ
اَرَب )فعله ( ُمف

َ
اَعَل )على وزن ( ق

َ
املضارع منه ( ف

اِرُب )
َ
 (ُيق

ٌ
ة

َ
ل
َ
ات

َ
اِتُل ، ُمق

َ
َل ،ُيق

َ
ات

َ
، و هي تعني في داللتها  اللغوية  املعنى  دناه  و حادثه بكالم  ، ومثله ق

  2.حسن

                                                           
 .203 ص ، ت.د، الشركة  الوطنية  للنشر و التوزيع  ،الجزائر ، ط .،  د القاموس  الجديد: علي بن هادية و  آخرون  ( 1
 .626 ،ص 2593، املطبعة الكاثوليكية  ، بيروت ،ط .، د املنجد في اللغة و آلاداب و العلوم: لويس معلوف ( 2
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كيفية دراسة مشكل أو معالجته أو بلوغ غاية و ترتبط بنظرة الدارس إلى » هي  : اــــــــــــــاصطالح  12-

العالم الفكري الذي يجنده فيه لحظة معّينة ، و ترتكز كّل مقاربة  على  إستراتيجية  للعمل  من  

 الناحية 

 ، وصفة، تقنية ، و من الناحية التطبيقية إجراء ، تطبيق ، صيغة  إستراتيجية ، طريقة:  النظرية  

»1 . 

 :الكفاءة مفهوم  - 2

الصيغ واملعاني آلاتية ( ك ف أ )جاء في لسان العرب البن منظور في ماد ة  :التعريف اللغوي  1 – 2

كفاه على الش يء مكافأة وكفاء جزاه ، والكفيء النظير ، كذلك الكفء والكفوء واملصدر الكفاءة : " 

وتقول ال كفاء له بالكسر وهو في ألاصل مصدر ، أي ال نظير له ، والكفئ النظير املساوي ، ومنه 

ومما  2"...ة في النكاح وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ونسبها ودينها وغير ذلك الكفاء

 .تقدم فالكفاءة لعمل معين هي القدرة على إنجازه

وقد ظهرت بالواليات    " La compten ce: "الكفاءة باللغة الفرنسية  :التعريف الاصطالحي  2 – 2

فكاما " ) ألبار جكار" املتحدة ألامريكية وتعددت تعاريفها فهي كلمة اسفنجية كما يشير إلى ذلك 

يمتص إلاسفنج شيئا فشيئا املواد التي يصادفها ترى كلمة كفاءة بكل املفاهيم التي يعطيها لها 

 3(مستعملوها 

" الكفاءة " التعاريف التربوية ملصطلح وتعدد التعاريف يرجع لسياق املستعمل ، ومن بين 

 : نذكر آلاتي 

مجموعة من التصرفات الاجتماعية الوجدانية ومن املهارات املعرفية أو من املهارات " 

حركية التي تمكن من ممارسة دور ، وظيفة ، نشاط ، مهمة ، عمل معقد على /النفسية الحس

 4" .أكمل وجه 

                                                           
  الجديـدةدط ، مطبعـة  النجاح  ،  مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك معجـم علـوم التربيـة: عـبد اللطـيف الفـارابي و آخـرون (  1

 .32،ص 2552،  ، املغرب
 . 636بيروت ،ص ، دار صادر  ،"مادة قرب " ، املجلد ألاول  ،  لسان العرب :ابن منظور (   2
 –حسين داي الجزائر  –شارع محمد خليفي  – الكتاب السنوي الثالث –وزارة التربية الوطنية ، املركز الوطني للوثائق التربوية  ( 3

 . 205ص 
 . 222ص ، املرجع نفسه (   4
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 هي مجموعة املهارات واملعارف " أن الكفاءة التعليمية  محسن علي عطيةويرى الدكتور 

 1"و ألاساليب وأنماط السلوك التي يبديها املعلم بشكل ثابت ومستمر في أثناء التدريس 

عبارة عن مجموعة مندمجة من ألاهداف املميزة تتحقق في نهاية فترة تعليمية أو مرحلة " 

 2" لها عالقة بحياة التلميذ دراسية وتظهر في صيغة وضعيات تواصلية دالة 

مجموعة من املعارف واملهارات والقيم تسمح باملمارية الالئقة والفعالة » و الكفاءة أيضا 

لدور أو وظيفة أو نشاط، ويمكن للكفاءة أن تدمج عدة معارف ومهارات، وتترجم إلى نشاط قابل 

تستخدم برغبة وإرادة في للمالحظة والقياس، وتطبق في سياقات شخصية واجتماعية ومهنية، و 

 3«التطوير

 :مجموعة من التعاريف التي تعبر عن مفهوم الكفاءة وهي  (Scallon")سكالون " أعطى 

 .الصفات العامة للشخص_ 

 (املعارف بمفهومها العام، معرفة الفعل، معرفة التواجد)إدماج املعارف بكل مستوياتها _ 

 .والتطبيقاتنظام من املعلومات املتعلقة باملفاهيم _ 

 .القدرة على التحويل_ 

 .مجموعة مدمجة من املهارات_ 

 4«القدرة على الفعل _ 

وفي التعاريف املتعددة للكفاءة نجد أنها تتفق جميعا على أن الكفاءة قدرة مكتسبة وليست         

وأن يقدر فطرية ، ومعناها من هذا املنطلق أن يكتسب املتعلم معارف كي يستفيد منها في الحياة ، 

على إنتاج نصوص من مختلف أشكال التعبير لها داللة معنوية بالنسبة إليه لغرض الاتصال 

يمكن أن نستنتج مما سبق بأن الكفاءة هي إمكانية الفرد في استخدام املوارد لحل وضعية ، بالغير

 .معينة

                                                           
 . 92ص ، 3002، ، دار املنهاج للنشر والتوزيع ، عمان 2ط ، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات ألادائية :محسن علي عطية (   1
  92ص الريضاية في ضوء ألاهداف إلاجرائية واملقاربة بالكفاءات  تدريس التربية البدنية و :زيتوني عبد القادر وآخرون  ( 2
 .20-35ص ص  ،3002، ، دار ألامل، الجزائر ط.، داملقاربة بالكفاءات:نايت سليمان طيب وآخرون(   3

4(  Scallon(Gérard) : L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences, édition de Boeck 

université, Bruxelles, 2007,2éd, p104-105    
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 :املقاربة بالكفاءاتمصطلح   - 3

كبداغوجيا مناسبة للعملية بالكفاءات  اربةاملقمصطلح هناك عديد الدراسات التي تناولت 

بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم "  :عل ى أنها  إذ عرفتتعريفاتها ،  بذلك  فتعددتالتعليمية 

م، . في مجريات الحياة بكل ما تحمله من تشابك في العالقات وتعقيد في الظواهر الاجتماعية
َ
ومن ث

ن املتعلم م
َ
ن النجاح في هذه الحياة على صورتها، وذلك بالسعي إلى تثمين فهي اختيار منهجي يمك

 ل 1«املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة

مة  
ّ
أي أنها تستند إلى نظام متكامل ومندمج من املعارف، الخبرات، واملهارات املنظ

بها تلك تعلمية /وألاداءات، والتي تتيح للمتعلم ضمن وضعية تعليمية
ّ
إنجاز املهّمة التي تتطل

  .  الوضعية بشكل مالئم

هي ابتكار وضعيات تضع املتعلم في إطارها لينمي كفاءاته وعليه فاملقاربة بالكفاءات هي » 

 :طريقة إلعداد الدروس والبرامج التكوينية اعتمادا على

 .سوف يتواجدون فيها التحليل الدقيق لوضعيات العمل التي يتواجد فيها املتكونون أو التي_ 

 .تحديد الكفاءات املطلوبة ألداء املهام وتحمل املسؤوليات الناتج عنها_ 

 2«ترجمة هذه الكفاءات املطلوبة إلى أهداف وأنشطة تعلمية _ 

، وحسن التواجد  إلاتقان إلادماج الوظيفي  و» بأنها  (Romainville" )رومانفيل" ويعرفها 

،  ، بحيث أن الفرد عند مواجهته ملجموعة من الوضعيات للمستقبل، وحسن التخطيط  مع الغير

، كما تمكنه من انجاز املشاريع التي ينوي  ، ومن حل املشاكل تمكنه من التكيف  فان الكفاية

  3 «تحقيقها في املستقبل

ضمن و بالتالي فإن املقاربة بالكفاءات تؤهل التلميذ لالستعداد ملواجهة تعليمات جديدة         

هو منتظر منه في نهاية مرحلة تعليم معينة ، أين يكون هذا النشاط دعامة لها ، كما  سياق ما

                                                           
 .3، ص 3009،  ، الجزائر ، املركز الوطني للوثائق التربويةط.، د املقاربة بالكفاءات :  حاجي فريد (  1

 .5،ص3006،  ، الجزائر دار الكتب العلمية ط،.د ، بيداغوجية الكفاءات :علي محمد الطاهر (   2
 ط،.د، معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية و الديداكتيكية و السيكولوجية، املنهل التربوي :  غريب عبد الكريم(   3

 .262، ص 3006، ، املغرب ، الدار البيضاء منشورات عالم التربية
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يتضمن التعلم عملية شاملة تقتض ي إدماج معلومات عملية وأخرى علمية تساعد في التعرف أكثر 

 .  على كيفيات حل املشاكل املواجهة للمتعلم مستقبال

 :اربة بالكفاءاتاملفاهيم ألاساسية في املق  1 – 3

 التي تتضمنها بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات  و املكونات املصطلحية هناك عديد املفاهيم ألاساسية

 : منها

 :الوضعية التعليمية -أ

 .، والوضعية املشكلة ، الاستكشافية وتسمى أيضا الوضعية التعلمية

 :إلىهي وضعية يراد بها تدريب املتعلمين على إجراءات عملية تقود 

 التحكم في توظيف املعلومات_ 

 التحكم في إتباع طرائق معينة لحل مشكل_ 

 استنتاج قاعدة أو خالصة_ 

 (مفاهيم، مصطلحات)شرح وتذليل الصعوبات _ 

 اكتساب املتعلم القدرة على التأليف والابتكار_ 

 1 «امتالك املبادئ ألاساسية لبناء التعلمات _ 

وهذا يعني أَن نقطة . وهي وضعية يحتاج املتعلم في معالجتها إلى سياق منطقي يقود إلى ناتج

إلى التفكير   ، بحيث تدفعه صياغتها الانطالق في التدريس بالكفاءات هي طرح وضعية أمام املتعلم

ن طريق ، إذن وضعية تمكن املتعلم من التعلم ع فهي .، والبحث عن الحل الذي يراه مناسبا الجاد

 .الاستكشاف

، وإنما على قاعدة  يقوم على قاعدة استرجاع املعارف يتطلب قياس ألاداء نمطا تقويميا ال

، فان خير وسيلة  وما دام التوظيف يرتبط بإسقاطات معرفية أو أداءات عملية. توظيف املعارف

،  ات مختلفةللتحقق من ذلك هو جعل املتعلم يواجه موقفا يستدعي توظيف مكتسباته في وضعي

مثال أن ( مستشار التوجيه) فإذا أراد املعلم. وضعية مشكلة هذا املوقف هو ما يطلق عليه مصطلح

                                                           
1 (  Ministère de l’éducation nationale : Guide méthodologique en évaluation pédagogique, ONEFD, 2009, p225 
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يتحقق من أن املتعلم بلغ الهدف النهائي الاندماجي البد من وضعه في وضعيات مختلفة حتى يتمكن 

في جميع »  عن هذا بقوله "كريستيان بوسمان"وقد عبر . من استخدام موارده بشكل أفضل

، ليست الكفاية مكونة من مجموع املعارف واملهارات التي تتطلب الاستثمار والتحريك في  ألاحوال

 . إنها قدرة على مواجهة الوضعيات املختلفة. وضعية معينة

 :الوضعية إلادماجية  -ب

فالوضعية إلادماجية  (3)«هي وضعية تتطلب من التلميذ توظيف كل معارفه ومهاراته لحلها 

يستند إلادماج التعلمي »  و... سلوكات ، و ، مهارات تدفع املتعلم إلى إدماج كل ما تعلمه من معارف

، وتعتبر التعلم عملية حل املشكالت بواسطة  ، ترى أَن املعارف تشكل كال منطقيا منظما إلى مسلمة

عملية نربط » الادماج بأنه  (X.Rogers)كزافيي روجيرس"وعرف  1«املعارف واملهارات املكتسبة 

وهو في . ، من أجل تشغيلها وفق هدف معطى بواسطتها بين العناصر التي كانت منفصلة في البداية

، ويقصد به نسج املتعلم لشبكة بين العناصر  الترابط: نظره يتشكل من ثالثة مكونات أساسية هي

، وأخيرا  من أجل استثمار املكتسبات ، وذلك املطلوب إدماجها،ومفصلة العناصر وتحريكها

 2«، ويقصد به أَن التحريك إنما يكون لتحقيق هدف حتى يصبح له معنى  الاستقطاب

 :هناك ثالث مراحل لإلدماج وهيو 

 .تمكين املتعلم من معرفة جديدة تضاف إلى معرفته السابقة، والتي ينبغي ترسيخها في ذهنه_ 

 .َن إدماج معارف جديدة يتطلب إعادة التنظيم الداخلي للمعارفإعادة بناء العالم الداخلي، أل _ 

 3«توظيف املكتسبات السابقة واستعمالها في وضعيات متشابهة أو في وضعيات جديدة_ 

 

 

 

 
                                                           

 .922، ص  مرجع سابق:   غريب عبد الكريم(   1
، مطبعة  ترجمة بوتكالي لحسن،  ط.،د ، ألانشطة ، الوضعيات ، إلاطار النظري  بيداغوجيا إلادماج  : ، ك وآخرون روجيرس(   2

 .92-90،ص ص 3009، املغرب، ، الدار البيضاء النجاح الجديدة
، الدار  منشورات عالم التربية ،، ترجمة غريب عبد الكريم  ط.،د ؟ أي مستقبل للكفايات : ، وآخرون بوسمان كريستيان(    3

 .220 ، ص3009 ، ، املغرب البيضاء
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 :الوضعية التقويمية -ـ ج 

 القصد منها معرفة مدى الاكتساب وقدرة املتعلم على توظيف املعلومات واستثمارها و 

أو ..مسار إلاجراءات املستعملة وتتوج بإصدار قرار مثل انتقال املتعلم إلى مستوى أعلىالاطالع على 

 1 «يوجه حسب امللمح الذي أظهرته قدراته في بعض املواد 

 :التعليمـة -د

 .أن تكون واضحة ال تقبل التأويل والاحتماالت_ 

 .كلما دققنا في التعليمة كانت املطالب مفهومة_ 

 .التعليمة كلما سهل علينا تصحيح املواضيعكلما دققنا في _ 

 .كلما دققنا في التعليمة كلما سهل علينا وضع شبكة التقويم_ 

غالبا ما يرسب بعض املتعلمين ليس لضعفهم أو لنقص مكتسباتهم أو ضآلة قدراتهم إنما يرجع _ 

 .السبب لسوء فهم التعليمة فقط

 .حة املبنىأن تصاغ التعليمة بعبارات واضحة املعنى وواض_ 

 (2)«( العمل املنتظر)أن تستجيب التعليمة للمهمة التي يقوم بها املتعلم _ 

 :املوارد   -هـ 

 .املوارد ليست هي الكفاءة وليست هي هدف الدرس أو التعلمات املبرمجة_ 

 .إنما هي ما نتج عن التعلمات السابقة يحتاجها املتعلم ويوظفها لحل وضعيات مشكل_ 

، فالكفاءة هي نتيجة  ن الهدف املنتظر من مقطع أو جزء من التعلمات وبين الكفاءةهناك فرق بي_ 

، نهاية  ، نهاية فصل أوسنة نهاية محور أو ملف/وغالبا ما تكون في   لعدة تعلمات وعدة قدرات

 .طور 

 ...(.معارف، معلومات، خبرات)وتكون نتيجة إدماج وانصهار عدة_ 

                                                           
 . 922، ص املرجع سابق :  غريب عبد الكريم (  1
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نضج املتعلم ومع املستوى الدراس ي ومع عملية الاكتساب  الكفاءة تنمو وتتطور مع تطور _ 

 «املستمرة

، وما يستطيع املالحظ الخارجي أن  ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد» وهي أيضا 

 1«يسجله بأعلى درجة من الوضوح والدقة 

  :نستنتج مما سبق بأن هناك عالقة تالزم مابين نوع الكفاءات ومراحل التعلم

 تعلم < ———الكفاءات القاعدية

 إدماج< ———الكفاءات املرحلية

 تقويم< ———الكفاءات الختامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .222ص ، مرجع سابق :  غريب عبد الكريم(   1
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 : املقاربة بالكفاءات صوخصائ مبادئ: ثانيا

 :املبادئ   - 1

 :املقاربة بالكفاءات على جملة من املبادئ نذكر منها  اتقوم بيداغوجي       

، قصد ربطها بمكتسباته الجديدة  أي استرجاع التلميذ ملعلوماته السابقة:  مبدأ البناء - أ

 .وحفظها في ذاكرته الطويلة 

عرف عند . يعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها:  التطبيق مبدأ - ب
ُ
بما أن الكفاءات ت

 .البعض على أنها القدرة على التصرف في وضعية ما ، حيث يكون التلميذ نشطا في تعلمه 

، قصد الوصول به إلى  أي تكليف املتعلم بنفس املهام الادماجية عدة مرات:  مبدأ التكرار - ت

 .الاكتساب املعمق للكفاءات واملحتويات 

قرن بأخرى :  مبدأ الادماج - ث
ُ
كما يتيح للمتعلم .يسمح الادماج بممارسة الكفاءة عندما ت

 .تعلمه ، ليدرك الغرض من  التمييز بين مكونات الكفاءة واملحتويات

وأنشطة لتعليم ايسمح هذا املبدأ لكل من املعلم واملتعلم بالربط بين أنشطة :  مبدأ الترابط - ج

 . 1 التي ترمي كلها إلى تنمية الكفاءة  التقويموأنشطة  التعلم

  : الخصائص – 2

 :تية تساعد املقاربة بالكفاءات على تحقيق ألاغراض آلا        

من املعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية : النشطة وإلابتكارتبني الطرق البيداغوجية  - أ

واملقاربة بالكفاءات " .  التعلمية – التعليمية"هي تلك التي تجعل املتعلم محور العملية 

، إذ أنها تعمل على إقحام التلميذ في أنشطة ذات معنى بالنسبة  ليست معزولة عن ذلك

 ويتم ذلك إما بشكل فردي أو" . شاريع وحل املشكالتإنجاز امل"إليه، منها على سبيل املثال 

 .جماعي 

يترتب عن تبني الطرق البيداغوجية النشطة، : على العمل( املتكونين ) تحفيز املتعلمين  - ب

تولد الدافع للعمل لدى املتعلم، فتخف أوتزول كثير من حاالت عدم انضباط التالميذ في 

                                                           
الرابعة من التعليم الابتدائي ،  الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربيةينظر (   1

http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/DOC.ACC.4AP/Doc-

Acc%20Arabe.htm 
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همة تناسب وتيرة عمله، وتتماش ى وميوله ذلك ألن كل واحد منهم سوف يكلف بم. القسم

 .واهتمامه 

تعمل املقاربة بالكفاءات : تنمية املهارات وإكساب الاتجاهات، امليول والسلوكات الجديدة  - ح

، "الحركية-النفسية"و( الانفعالية)، العاطفية ( املعرفية)على تنمية قدرات املتعلم العقلية 

 .وقد تتحقق منفردة أو متجمعة

إن املقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد املضامين،  (:املضامين ) املحتويات  عدم إهمال - خ

وإنما سيكون إدراجها في إطار ما ينجزه املتعلم لتنمية كفاءاته، كما هو الحال أثناء إنجاز 

 .املشروع مثال 

تعتبر املقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن الجهود : اعتبارها معيارا للنجاح املدرس ي - د

التي ،  الاعتبارا الفروق الفردية بعين املبذولة من أجل التكوين تؤتي ثمارها وذلك ألخذه

 .ترمي كلها إلى تنمية الكفاءة 

 1 «( استغالل املوارد املكتسبة)توظيف املعلومات وتحويلها ملواجهة مختلف مواقف الحياة بكفاءة_ 

، مع ايالء عناية  املبادرة لدى املتعلمالاستقاللية و ومما تقدم فإن املقاربة بالكفاءات تشجع 

في القياس وهي  املعارف الصرفة والنظريةوال تكتفي فقط ب ة بالفروق الفردية بين املتعلمينخاص

دمج املعلومات لتنمية  كما تساعد نظيم أنشطة التعلم وتقويم ألاداءحرية أوسع للمعلم في ت تعطي 

 .كفاءات أو حل إشكاليات في وضعيات مختلفة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .23  ص ، 3003، ، الجزائر ، دار الهدى، عين مليلةط.، د املدخل إلى التدريس بالكفاءات: حثروبي محمد الصالح (   1
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 :  في الجزائر  املقاربة بالكفاءات وإلاصالح التربوي  :  ثالثا

في سياق التفكير في مالمح مدرسة املستقبل الجزائرية استلهاما من أهم التجارب العاملية               

خاصة وأن كثيرا من بلدان العالم وال سيما املتقدمة  –الراهنة في مجال تحديد ألانظمة التربوية 

، بدأ التخطيط لتصور  –منها قد اغتنمت في السنوات ألاخيرة فرصة إصالح املناهج التعليمية 

وصياغة مناهج جديدة تستجيب أكثر ملقتضيات املرحلة القادمة ذلك أن التحدي املعرفي املتمثل في 

الثورة العلمية املتواصلة ، وما تبعها من تسارع مطرد في شتى العلوم ، وأمام التنامي الهائل لرصيد 

، لم يعد بوسع  واستحالة تجميعها وخزنها خاصة مع تعدد مصادرها وتنوعهااملعارف واملعلومات 

 .املدرسة أن تضطلع بوظيفتها التقليدية ، ووظيفة نقل املعارف عبر ألاجيال 

هذا وباإلضافة إلى تحديات عدة تشاركنا املجتمعات املتقدمة في مواجهتها ، ونختص نحن 

 .في مجتمعاتنا بمواجهة تحديات من نوع آخر 

ثر فأكثر العالقة بين مكتسبات التكوين أما تلك التي تواجهنا جميعا فهي أننا أضحينا نعي أك

/ نقل هذه املكتسبات إلى املجال الاجتماعي  avec instanceووضعيات الشغل التي تقتض ي وبإلحاح 

ولكي يتم ذلك يتعين أن يكون التعليم الذي نقدمه لتالميذنا قابال  Socio-professionnelاملنهي 

لتوظيف املكتسبات في ميدان الشغل ، لذا فكرت كثير من أنظمة التكوين في إيجاد مقاربة 

بيداغوجية مندمجة وإجرائية للمكتسبات يتجلى أثرها في تنمية الكفاءات املهنية بمعاهد التكوين 

 . 1املنهي

التحدي إلى ألانظمة التربوية ، إذ اختلف الوضع ولم تعد ألاهداف  ومن ذلك انتقل

 .التعلمية مجدية في اكتساب الكفاءات املهنية للمتخرجين من املدرسة 

 : فالواقع الذي تعيشه منظوماتنا جميعا هو أن املدرسة أمام تحديات ثالثة كبرى هي 

   اد التعليمية كالكيمياء وعلم ضرورة الاستجابة لتزايد حجم املعلومات في مختلف املو

 .ألاحياء النووي والفلك 

  ضرورة أن تقدم املدرسة تعلمات ذات داللة بالنسبة لكل ما يتعلمه التلميذ ويؤدي به إلى

 ملاذا يتعلم مادة ما وبطريقة معينة ؟: أن يتساءل 

  ضرورة إيجاد فعالية داخلية من أجل تعليم ناجح وتكافؤ فرص للجميع. 

                                                           
) ، وزارة التربية الوطنية ، مديرية التعليم املتوسط ، امللتقى الوطني إلاعالمي ط .د ملاذا املقاربة بالكفاءات ؟ :حروش موهوب (   1

 . 02، ص (  3000 ديسمبر 25-30
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بالنسبة ملا يواجهنا خصيصا من التحديات ، ونحن في القرن الواحد والعشرين ، فهي أما 

تلك الحواجز الاقتصادية وإلاعالمية التي أصبحت تزول شيئا فشيئا بحيث وجدنا أنفسنا فجأة في 

لم زحام تنافس ي بيننا وبين ألانظمة املتقدمة في العالم ، فالقضية بالنسبة ألنظمتنا التربوية في العا

إنه تحد من نوع آخر ، فاألمر يتطلب أن نتزود سريعا بوسائل " نكون أو ال نكون " الثالث قضية 

ثم بعد ذلك الالتحاق في نهاية املطاف " السلمية "تسمح قبل كل ش يء بالصمود في هذه املجابهة 

 1.بركب الدول املتقدمة 

ا ، قد انتهى ، وأضحى لقد بات واضحا أن العصر الذي كانت فيه املدرسة تهيء لذاته

مستقبل املدرسة قائما على تكوين أفراد مزودين بمعارف حية قابلة للتعبئة أثناء العمل وخارجه ، 

معارف قابلة للنقل والتحويل والتكيف مع الظروف واملشاركة ، وفكرة الكفاءة ال تؤكد شيئا سوى 

 .ه جعل املعارف املدرسية أدوات للتفكير والتصرف في العمل وخارج

 : ه قائال في إحدى تصريحاتهيؤكد وزير التربية السابق بن بوزيد أبو بكر ضرورة إلاصالح ويبرر دواعي

إن إلاصالح الشامل والعميق للمنظومة التربوية الذي نحن بصدد القيام به بكل حزم هو " 

استجابة لتطلعات املجتمع املشروعة ، ويساهم في رفع التحديات الداخلية والخارجية املفروضة 

على الوطن ، هذا إلاصالح الذي بادر به رئيس الجمهورية يندرج في مسار التجديد الشامل 

 .2ل املبني على أساس برنامج عملي متزامن ودقيق واملتواص

 3002/  3002وزارة التربية الوطنية منذ الدخول املدرس ي  –على هذا ألاساس  –لقد قامت 

القاعدي إلاجباري ، ومن هذه العمليات التي تمس بعدة عمليات قصد التغيير النوعي للتعليم 

على وجه الخصوص إعداد برامج تعليمية جديدة  مجموع العناصر املكونة للسياسة التربوية ، نذكر 

 .3، وجيل جديد من الكتب املدرسية 

إن الحديث عن إعداد برامج تعليمية جديدة أو باألحرى مناهج جديدة ، وجيل من الكتب 

، املدرسية يعني تغيير شامل للعملية التعليمية وتعليق آمال جديدة على املدرسة الجزائرية الحديثة 

املدرج ألاول لتلقي الثقافة " ة التي وصفها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأنها هذه املدرس

الديمقراطية وأفضل ضمان للتالحم الاجتماعي ، والوحدة الوطنية ستسهر على تكوين مواطن يتمتع 

حيط بمعالم ال جدال فيها ، مواطن وفي ملبادئه وقيمه وقادر في الوقت نفسه على الوعي بالعالم امل

 . به

                                                           
 . 02مرجع سابق ، ص  :حروش موهوب (   1
 . 02ص  ،(3009مارس  )، عدد خاص ،الجزائر ،  مجلة املربي ،"  إصالح املنظومة التربوية" :بن بوزيد أبو بكر  (  2
 .  02، ص املرجع نفسه (   3
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وحتى نضمن تكوين مواطن واع بمحيطه وعامله ، كان البد من تغيير الدور التقليدي 

للمدرسة ، من نقل املعارف بشكل تراكمي إلى بناء املعارف ضمن وضعيات الحياة املختلفة ، يجب 

تلك هي  القدرة على تجنيد املعارف واملعارف الفعلية والسلوكية في الوقت املناسبأن توفر املدرسة 

الكفاءة التي تسعى إلى تجسيدها بيداغوجيا الكفاءات ، هذه ألاخيرة التي حققت نجاحات باهرة في 

مجال التكوين املنهي ، أغرت به مسؤولي قطاع التربية وخبرائها ، فحذوا حذو التكوين املنهي في تبني 

وية تستجيب ملتطلبات ة تربفكرة بيداغوجيا الكفاءات آملين بذلك تحقيق قفزة نوعية في منظوم

 1 .العصر

مما تقدم يتضح لنا أن اختيار بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات جاء كاختيار حتمي في ظل     

وجودها في شتى امليادين مع الانفجار املعرفي الذي يشهده العالم بوتيرة متغيرات العوملة التي تفرض 

ملحو وتحسين البيداغوجيا، وليس للتنكر أو  جاءت املقاربة بالكفاءات إلثراء ودعممتسارعة ، وقد 

 . املقاربة بالكفاءات تمثل ثورة تعليمية للمعلمين وألاساتذةففن تربوي عمره سنوات طويلة 

عرضه للمقاربة ملنهاج السنة الثالثة ثانوي استهل مشروع الوثيقة املرافقة وفي هذا الصدد       

بالكفاءات ، باإلشارة إلى أنها مقاربة بيداغوجية مهمة في عالم التربية ، فمن خاللها تحول دور 

فرد يمتلك . إلى الفرد املتفاعل مع املعارف   -كخزان املعارف  –املدرسة من مهمة تكوين الفرد 

داه إلى إلابداع والتطوير كفاءات تساعده على إلانتاج ، ألنه لم يعد يكتفي باالستهالك بل يتع

البيداغوجيات السابقة لها ، مركزا  ، ثم وضعت الوثيقة مقارنة بين هذه البيداغوجيا و 2والتجديد 

 : على إبراز إيجابيات املقاربة بالكفاءات ومنها 

  ، جعل املتعلم يعطي معنى للتعلمات التي ينبغي أن تكون في سياق ذي داللة بالنسبة له

 .بوضعيات فعلية وذات عالقة 

  تمكنه من التمييز بين الش يء الثانوي وألاساس ي ، والتركيز على هذا ألاخير ألنه يشكل أساس

 .التعلمات التي سيقدم عليها 

 توظيف موارده في مختلف الوضعيات التي يواجهها. 

  3بناء روابط بين موارده وقيم مجتمعه خاصة ، والقيم إلانسانية عامة. 

                                                           
 . 22، ص   3005، دط ، رهانات وإنجازات ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  إصالح التربية في الجزائر :أبو بكر بن بوزيد (   1
 . 03ص ، املرجع نفسه (   2
ـــي لوثيـقـة املــرافقـــة ملنهــاج السنـــة الثـالثـةا :أنظر (   3 ــــة الـعــربيـــــة و آدابـهـــــا - مــن التعـلـيــم الثـانـــوي العـــام و التـكـنـولـوجـ الشـعـبتــــان -اللغــ

 .  09 – 02ص  فـلـسـفــــة / آداب  -: 
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تحقيق هذه الغاية ، كان البد للفعل التربوي من الارتكاز على وضعيات  وحتى يتمكن من   

متعددة ، منها وضعية إلادماج والوضعية املشكلة ، فاألولى تمكن من تعبئة املكتسبات ، أو عناصر 

مرتبطة بمنظومة معينة في وضعية ذات داللة قصد إعادة هيكلة تعلمات سابقة ، وتكييفها مع 

وهذا من شأنه أن يقود املتعلم نحو تأسيس روابط  1الكتساب تعلمات جديدة متطلبات وضعية ما 

بين مختلف املواد من ناحية ، وربط هذه الخبرة بخبراته وقيمه وكفاءاته وواقع مجتمعه من ناحية 

و أما الوضعية الثانية فتعرف على أنها وضعية بيداغوجية تسمح بالتعلم ، وتنطلق من  2أخرى 

تحقيق هدف محدد ، وتنجز من خالل جملة من النشاطات والطرائق والعمليات معطيات وسياق ل

، فهي تقدم للمتعلم إشكاال معرفيا ، وتضعه أمام تحد في متناوله ، وهي بذلك تدفع به إلى تفعيل 

مكتسباته التي لها عالقة بواقعه املدرس ي ، وذلك من خالل تحديد سياق الوضعية والغرض الذي 

لوسائل الكفيلة بتخطي الصعوبة ، مما يدفع باملتعلم إلى إجراء بحث معرفي ثري تحققه وإيجاد ا

و الوضعية املشكلة ،  ، ولتحقيق أهداف كل من املقاربة بالكفاءات 3ومتنوع للوصول إلى الحل 

وحتى يكون املنهاج : " يكون بتوفر عنصرين هامين ، أوالهما توفير منهاج محكم ، فقد جاء في الوثيقة 

راس ي في خدمة هذا التوجه كان من الضروري التركيز على الكيف املنهجي بدال من الكم املعرفي ، الد

من خالل نظام الوحدات ، الذي يمكن من التركيز على مضامين بعينها تتوافر على شروط التماسك 

في  وبخاصة –أسلوب التدريس باملشكالت  يستحسن باألستاذ التكثيف مع" كما يقول "  والتكامل 

ألنها مرحلة أكثر من مالئمة من غيرها لهذا ألاسلوب  –هذه املرحلة الختامية من التعليم الثانوي 

 4" من التدريس ـ ملا أصبح يتمتع به املتعلم من موارد ومن قدرة على استغاللها وتفعيلها 

تدرس البالغة العربية وفق املقاربة النصية ( املقاربة بالكفاءات) وفي ظل هذه  املقاربة     

من خالل النص ألادبي أو التواصلي وهي محاولة لسد النقائص والثغرات التي كانت عالقة في 

 .املقاربات السابقة 

 

 

                                                           
  .  09 – 02ص  ، املرجع نفسه (  1
 .  09 – 02، ص املرجع نفسه (   2
 . 2  -2ص ، املرجع نفسه (   3
 .  2 – 2ص السابق  املرجع(   4
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 :املقاربة النصية : املبحث الثاني   

 :مفهومها وأنماطها : املقاربة النصية : أوال    

 :مفهوم املقاربة النصية    -1

حيث  1هي مجموعة طرائق التعامل مع النص وتحليله بيداغوجيا ألجل أغراض تعلمية                  

اعتمدت في املناهج التعليمية في الجزائر كاستراتيجية فعالة وناجحة ، وهي تشمل ألادوات 

تبارها أضمن طريقة ألجل إعداد املتعلم والتقنيات وإلاجراءات املنهجية ، والوسائل إلانجازية ، باع

وإدماجه داخل نسيج املجتمع ، وذلك ببناء كفاءة إلانتاج الكتابي ، وتطويرها ليتجاوز مرحلة 

السلبية وإرساء عالقة حميمية بين املعلم واملتعلم وبين املتعلم واملعرفة ، وتزويد املتعلم باآلليات 

 .ا على تكيف بشكل إيجابي مع الظواهر املعقدة التي تجعل منه فردا منتجا ومفيدا وقادر 

وهذا ال يأتي إال من خالل وضعيات دالة تكسب الفرد الثقة بالنفس والتشبع بالروح  

الوطنية والقيم ألاخالقية ، بحيث يكون منتجا وقادرا على التكيف مع الوضعيات املعقدة وغير 

 2.املتوقعة 

إذن فاملقاربة النصية تتيح للمتعلم إمكانية رصد العناصر املكونة للنص ، فهما ملعانيه ، ورصدا 

 .ملضامينه 

 : أنماط املقاربة النصية  -2

وهي دراسة شروط إنتاج النص ، التاريخية ، آلانية وشروط  :مقاربة سوسيولسانية  - أ

انتشاره داخل املجتمع ، ووسائل تحقيق غرض التواصل وتشمل هذه املقاربة عناصر 

مع تحديد أدوار كل منهما في املجتمع ( إلارسال والتلقي ) بموجبها يتم إنتاج النص ونشره 

 .وتنظيم النص حسب مرجعيته 

                                                           
 . 36، ص  مرجع سابق :الفاربي عبد اللطيف (   1
، دراسة وصفية ، السنة الرابعة من التعليم بناء كفاءة إلانتاج الكتابي للمتعلم في ضوء املقاربة النصية  : "غيلوس صالح (   2

(  3002-3002املاجيستير ، املدرسة العليا لألساتذة في آلاداب والعلوم إلانسانية ، بوزريعة ، الجزائر ،  رسالة) ، " الابتدائي ، نموذجا

 . 22 ص
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علق بعملية تحديد خصوصية النص اللغوية فتشمل وظيفة اللغة وتت :مقاربة لسانية  - ب

وأسس التلفظ ، وما سيحمله املرسل أثناء نقل الرسالة من أوصاف ونعوت ، مراعيا في 

 .ذلك السياق ومستوى املتلقي العمري والثقافي 

وتتم على مستوى التحليل النص ي بداية بالتقاط نظام النص  :مقاربة منطقية تركيبية  - ج

نفي ، استفهام ) له والعالقات الزمنية وإجراءات انسجام النص والتقاط أشكال العمل وشك

 . 1(، اسمية ، فعلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 36 ، ص  مرجع سابق :الفاربي عبد اللطيف (   1
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 :معايير النصية : ثانيا 

أو ما به يكون الكالم ( التماسك النص ي ) من املبادئ واملعايير التي تحكم النص بالنصية  

للمعايير النصية والقابلة للمالحظة والقياس ، وهي قواعد أربعة ( Charolles) شارولنصا ، تحديد 
1: 

وتقوم على تكرار ألالفاظ ومعانيها على امتداد ( : Méta-régle de répétition)التكرير  -2

الخطاب وما يحدثه ذلك من وضع شعري ، يتحول إلى إلاحاالت قبليها وبعيدها بما يصنع 

 .الصيغ وتتحد فيها حركة الفاعلين من الخطاب لحمة واحدة ، تتعدد 

ومن التكرار الحذف بشقيه املخبر به وغير املخبر به ، وهو رافد صانع للنصية بفعل التكرار  

 : والتكرار بجميع أنواعه مفتوح على ...املقدر في البنية العميقة 

الخطاب والتعالق عنده يعني تعالق بنيات  (:Méta-régle de relation)التعالق والترابط  -3

واملقاطع الشعرية في سياقها النص ي ، كأطر ومدارات ذهنية بما يساوي الاتساق عند براون 

 :ويول ، وهذه القاعدة على وثيق الاتصال بـ 

حيث يفترض في الخطاب أال  ( :Méta-régle de non-contraduction) عدم التعارض  -2

 .يكون أوله متعارضا مع آخره ، حتى وإن كان شعرا 

التطور حصول الجديد في كل جملة أو مقطع  : Méta-régle de progression: التطور  -2

شعري حيث يمثل فصال تكونه جملة مشاهد تتكامل لتعطي نسقا للخطاب ، وقد يطال أي 

جزء منه لذلك على القارئ املحلل أن يحسن النظر في معمار النص ، ليبرهن على هذه 

 .ر ، وتحقق املتعة والرسالة الخاصية التي تقلل من غموض الشع

فقد قدما تلك املعايير السبعة عندما قاال عن النص ، إنه حدث  درسيل و ديبو غراندأما  

تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر فيه سبعة معايير للنصية مجتمعة ويزول عنه هذا الوصف إذا 

 :تخلف واحد من هذه املعايير وهي 

يعكس هذا امللمح ارتباط وحدات النص في نص ما ،  : Cohésionالربط النحوي  -2

 .ويرتكز على أوجه التبعية النحوية 

                                                           
 . 50- 20 ، ص 3002، ، عالم الكتاب الحديث 2ط،  لسانيات النص :مداس أحمد (   1
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فهو ليس " تشكيل املعنى " استمرار املضمون بمعنى  : Cohérence: التماسك الداللي  -3

مجرد ملمح للنصوص بل إنه باألحرى نتيجة عمليات إدراكية ملستخدم النص ، ومن ثم 

بمعرفة ( عالم النص ) ال ينشأ التماسك إال من خالل ربطه معرفة معدة في النص 

) رتكزين على النص العالم املختزنة لدى شريك الاتصال ، وبخالف هذين املفهومين امل

درسلر كذلك خمي مقوالت / يذكر دين بوجراند ( أي اللذين عقدا بالنص بشكل مباشر 

 .مرتكزة على املستخدم 

موقف منتج النص بناء نص مترابط ، ومتماسك حتى :  Intentionnalitéاملقصدية  -2

المات تبث بذلك معرفة أو يتوصل إلى هدف مرسوم في خطة معينة ، ال يصير تتابع الع

 .نصا إال من خالل هذا امللمح الجوهري 

وهو ) موقف ملتقى النص لتوقع نص مترابط ومتماسك :  Acceptabilitéاملقبولية   -2

يعد مفيدا وثيق الصلة ، ويطرح السامع هنا شروط (  w.Hهاني همان .  إلابراز لدى ق 

 .ى النص املعرفية بمعنى حد الاستدالل بوصفه إسهاما في إنتاج التماسك ومغز 

مدة توقع عناصر النص املقدمة أو عدم توقعها أو  :  (Informativité: )إلابالغية  -9

غموضها ، ففي الواقع إن كل نص هو إخباري على نحو ما إذ / معرفتها أو عدم معرفتها 

 ...إنه ينقل على ألاقل معلومة صغرى 

صفها عناصر رى وبصياغتها بو عالقة النص بنصوص أخ:  Intertextualitéالتناص  -6

قسم نص ي معين ، فالنص العلمي يجب أن يبنى على نحو مخالف للحدث اليومي  لنوع 

 .والطلب بخالف الحبر الصحفي 

مبادئ تأسيسية لالتصال من  درسلر –دي بوجراند تعد هذه املعايير املذكورة في نموذج  

 . 1خالل نصوص ، فهي تحدد وتنتج شكل السلوك املمكن تحديده بأنه اتصال نص ي

ولتداول النصوص في املجتمع ، ينبغي أن تتوفر لدى املتكلمين ملكة نصية تجعلهم قادرين  

 . 2أحداث كالمية نصية وكذلك إنتاجها( إدراك ) على فهم 

 –حسب آدم جان ميشال  –ضرورة توسيع دائرة امللكة اللغوية  من هنا نفهم وتتأكد لدينا 

لتشمل كل القدرات التبليغية التي تجعل منا متعلمين فاعلين وهي بالطبع تشمل امللكة النصية 
                                                           

، جامعة امللك  2ترجمة فالح بن شبيب العجمي ، ط،  مدخل إلى علم اللغة النص ي: جر ييهقيديتر ف فولفجانج ،و هانية مان (   1

 . 23ص 2555الرياض ، سعود ، 
 265، ص   3006، الجزائر  ، دار القصبة للنشر  3ط،   مبادئ في اللسانيات :خولة  طالب إلابراهيمي (   2
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وامللكة النصية الخاصة التي ( التي تسمح بإدراك نصوص متسقة ومترابطة وإنتاجها كذلك ) العامة 

  1وإنتاج مقاطع أخرى على منوالها...ى أنها سردية وصفية أو حجاجية تسمح بإدراك مقاطع نصية عل

 –إن ما ذهب إليه آدم جان ميشال يؤسس لنظرية نصية متكاملة يمكن أن تستثمر   

في تعليمية اللغات في بالدنا ، فإذا كان اعتماد املقاربة النصية  –بشكل أفضل مما هو عليه الحال 

اختيارا لسانيا فإن هذا امليدان يستقي مفاهيمه ومعطياته من حقل لسانيات النص ، إال أننا 

جربتنا في التعليم نفتقد إلى هذه املعطيات النظرية النصية التي تجعل النص مقاربة ، وبحكم ت

فيثبت بذلك تبني املقاربة النصية ، ويسهل تطبيقها ويتسنى بذلك تجاوز الطرائق التقليدية في 

 .2التدريس 

  امللكة النصية :Compétence textuelle : 

فيه عدة عمليات لغوية ونفسية  إن إنتاج النص حسب بحيري سعيد حسن تتحكم 

واجتماعية ومعرفية تشكل من ألاجزاء وحدة منسجمة قائمة على قواعد تركيبية وداللية ، وتداولية 

معا ، ويؤدي الفصل بين هذه القواعد أو الاكتفاء بقسم منها إلى خلل حتمي في التفسير ، فقد 

عن الطبيعة النصية ملمارساتنا :  مثل ما ذكرناه سابقا –عبرت إحدى فرضيات آدم جان ميشال 

اللغوية ، وعن ضرورة توفر ملكة نصية عند املتكلمين ، وهي امللكة التي تسعى مناهج اللغة العربية 

 .إلى ترسيخها وفق مقتضيات إلاصالح والذي يركز على تعليم اللغة بوصفها نصوصا ال جمال 

كلمون واملتلقون على السواء ، إذن فامللكة النصية ظاهرة لغوية فعلية يمارسها املت 

وما على الدارسين إال السعي الستنباط قواعدها التي تأخذ في الترسيخ لدى معظم املتكلمين منذ 

 3.سن مبكرة 

فامللكة النصية تترجم قدرة الفرد على فهم ألاقوال وإنتاجها إذ بتوظيفها للجمل فإننا  

نستعمل في الواقع نصوصا ألن هذه الجمل ليست معزولة ، بل هي على عالقة بجمل سابقة 

 . آدم جان ميشالوالحقة ، وتحيل على مراجع معينة على حد تعبير 

 

                                                           
 . 265ص : املرجع نفسه  (  1
 62ص  ، ت.د، ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة  2ط،  اتجاه جديد في الدرس النحوي  نحو النص ، نحو النص:  أحمد عفيفي(   2
تعليمية النصوص وألادب، في مرحلة التعليم الثانوي الجزائري  ،برنامج السنة ألاولى ، جذع مشترك " :  لوصيف الطاهر (   3

 . 32،  32، ص (  3002-3002رسالة دكتوراه ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة الجزائر  ) ، "آداب ، نموذجا
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 :محورين هما تستخدم امللكة النصية عند اشتغالها   

 .محور خطي لتحقيق املتوالية الكالمية في شكل جمل  -2

لى وقائع وأشياء توجد خارج محور داللي للعالمة اللغوية أي قدرتها إلاحالية ع -3

 1.اللغة

ولذلك فإن فهم هذه الجمل ، التي تظهر في شكل مقاطع يتطلب إدماجها ضمن  -2

كلية نصية لتحديد العالقات املستمرة ، واملواقع التواصلية ، واملراجع إلاحالية ، 

 (الورق  التالية  :ينظر) :2ويمكن تمثيل ذلك بالشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  29، ص  مرجع سابق :بي عبد اللطيف وآخرون االفار  (  1
 . 29املرجع نفسه ، ص (   2
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 امللكة التواصلية

نصية  امللكة ال  

تلقي   ملكة ال نتاجملكة إلا    

 

معرفة  

 املوضوعات

تأويل صحيح ) 

(للعناوين   

التعرف على 

البنيات 

 ألادبية

تصور 

 الموضوعات

ترميز 

املوضوعات 

 أدبيا

تصور 

  الموضوعات

معرفة 

البنيات 

 الكبرى 

املييز الصحيح 

بين ألانماط 

وألاصناف 

 النصية

بناء النص 

وفق النوع 

 والصنف

  الربط الصحيح

(البنيات الصغرى )  

 

 معرفة  الترابطات

(البنيات الصغرى )   

 رسم توضيحي يبين عناصر امللكة النصية
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فالنص كل تحده  مجموعة من الحدود وتسمح لنا أن ندركه بصفته كال مترابطا بفعل 

العالقات النحوية التركيبية بين القضايا وداخلها وكذلك باستعمال أساليب إلاحالة والعائد 

املختلفة والروابط واملنظمات العديدة ، ولكن النص ال يكون مترابطا فحسب بل ينبغي أن يتصف 

إن الاتساق من الشروط ألاساسية لبناء نصية املعنى وينتج هذا الاتساق باستعمال  باالتساق بل

 .1النظائر الداللية أو املتجانسات الداللية 

وإنما يتم أيضا في مستويات أخرى  إال أن الاتساق ال يتم في املستوى الداللي فحسب ،

) الداللة : مستويات / كالنحو واملعجم ، وهذا مرتبط بتصور الباحثين للغة كنظام ذي ثالثة أبعاد 

  ، ( املعاني 

، يمكن التمثيل لهذه العالقة كمايلي ( التعبير ) ، والصوت والكتابة ( ألاشكال ) املعجم   –و النحو 
2 : 

 ( الداللي النظام ) املعاني   

 

 ( النحو و املفردات  –املعجمي  –النظام النحوي ) الكلمات         

 

 ( النظام الصوتي والكتابة ) الكتابة  / ألاصوات               

ومن أجل تحقيق ذلك الترابط  النص ي في مستوياته املختلفة ، البد من توفر مجموعة من الظواهر 

 : على مستوى النص ، وهي 

 ( :  Cohésion)الاتساق  - أ

يحتل اتساق النص وانسجامه موقعا مركزيا في ألابحاث والدراسات التي تندرج في مجاالت 

، ونحو النص وعلم النص ، ويعتبر مؤلف هالداي ( النص ) تحليل الخطاب ولسانيات الخطاب 

فصل بين الظاهرتين ، نقطة ( Cohesion in english)الاتساق في الانجليزية : وحسن رقية املوسوم بـ 

                                                           
 . 265 ، صمرجع سابق  :خولة طالب إلابراهيمي (   1
 . 29، ص  2552،  الدار البيضاء ،  ، املركز الثقافي العربي 2ط ،  لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب :محمد خطابي ( 2
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أي الاتساق والانسجام ، فقد وضعت هذه املساهمة ألاسس النظرية واملنهجية ملا يعرف اليوم 

 .  1بتحليل الاتساق

ى في املظاهر  
ّ
و الاتساق يعني ترابط النص و تناسقه على مستوى الداللة و املضمون ، و يتجل

 : التالية

م عن موضوع محّدد ،:  الترابط املوضوعي -
ّ
يرى »و ذلك أن يعالج النص قضية معّينة أو أن يتكل

 أّن مجموعة من الجمل ال تدور حول موضوع ما ، يصعب إيجاد روابط بينها ، (Van dijk)فان دايك 

وحدة داللية ، و أّن الجمل ليست »، فالنص هو قبل كل ش يء  2«و بالتالي ال يمكن أن تكون نّصا

 . 3«حقيق هذه الوحدةسوى وسيلة لت

قا بالعرض أم بالسرد أم : التدّرج -
ّ
يجب أن يتوفر النّص على نوع من التدّرج ،سواء أكان ألامر متعل

ه يتجه نحو غاية »بالتحليل 
ّ
و هو ما من شأنه أن يجعل القارئ ُيحّس أّن للنص مسارا معّينا ، و أن

ع في مرحلة ما من مراحل 
ّ
 . 4«النص ما سيأتي بعدهامحّددة ، و يجعله أيضا يتوق

ويجب أن يتوفر النص أيضا على معيار الاختتام ، و هذا من منطلق أّن لكل كيان لغوي : الاختتام -

مقدمة ، جوهر ، خاتمة ، و النص الذي ال ُيختتم يفقد  كثيرا  من  حصافته  و اتساقه ، و ال 

يقتض ي الانتهاء بجملة أو فقرة ختامية ، إّن التدّرج املنطقي املنظم »يستطيع القارئ أن يدرك غايته 

و هو ما يعني أّن أحد مظاهر الكفاية النصية هي حسن التصرف في تنظيم املعلومات داخل النص و 

 . 5«حسن اختتامها

 و انتماًء ، أي أن يكون له نوع ،: النوع -
ً
و دليل أّن النصوص » و يقصد به هو أن يكون للنص هوية

من أّن الكفاية النصّية  (Ruqaiya Hasan)و رقية حسن  (Halliday)ليداي أنواع ما يراه كل من ها

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة ، تخصص لسانيات النص  ، قسم اللغة ) ، " الانسجام في القرآن :"مفتاح بن عروس (   1

  20ص  ( 3002-3002 ، وألادب العربي ، جامعة الجزائر
 .23 ،ص.3002،، منشورات الاختالف ، ،بيروت 2ط ،و مجاالت تطبيقه مدخل إلى علم النص :محمد ألاخضر الصبيحي (   2
 .22 ،ص مرجع سابق : محمد خطابي (   3
 .22،ص مرجع سابق :محمد ألاخضر الصبيحي (  4
 .22 املرجع نفسه ،ص (  5
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العامة التي تتوفر لدى املتكلمين بلغة معينة تقترن دائما بكفاية نوعية تتمثل في قدرة قارٍئ ما على 

  1.«التمييز بين أنواع من النصوص ، بقطع النظر عن مضامينها

ية  وحدها  ال  تحقق  للنص  انسجامه  و اتساقه إن ما نخلص إليه هو أن الروابط  املعنو 

، و أنه البد إلى جانب ذلك من وجود أدوات مادية رابطة ، من دونها يفقد النص وحدته اللغوية 

فلكي تكون ألي نص نصية ينبغي أن يعتمد على مجموعة من » ويصبح مجرد كلمات وجمل مفككة 

 2.« هذه الوسائل في وحدته الشاملة  الوسائل اللغوية التي تخلق النصية بحيث تساهم

 : الانسجام  - ب

ويعني تماسك النص والتحامه على املستوى الشكلي عن طريق الروابط اللغوية املختلفة ، 

فالنص يتألف من عدد من العناصر ، تقيم فيما بينها شبكة من العالقات الداخلية التي تعمل » 

على إيجاد نوع  من الانسجام و التماسك بين تلك العناصر ، وتسهم الروابط التركيبية والروابط 

ويعني ذلك أن النص بنية مركبة متماسكة ذات وحدة ... زمانية و الروابط إلاحالية في تحقيقها ال

 3.«كلية شاملة 

منتوج مترابط متسق » على الطابع التركيبي للنص باعتباره  آدم ميشالكما يؤكد اللغوي 

ٌل 
ُ
تحده   ومنسجم ، وليس تتابعا عشوائيا أللفاظ وجمل وقضايا و أفعال كالمية ، النص ك

 مترابطا بفعل العالقات النحوية التركيبية بين 
ً
ال

ُ
مجموعة من الحدود تسمج لنا أن ندركه بصفته ك

ة  و الروابط و املنظمات القضايا وداخلها ،  و كذلك  باستعمال  أساليب  إلاحالة  و العائد  املختلف

 4.«العديدة

ك د 
ّ
ك ألاوصال يصحبه حتما تفك

ّ
ر فهمه ، ألّن فهم إّن النص الذي يأتي مفك

ّ
اللي ، و يتعذ

ُمضت هذه العالقة بسبب 
َ
جملة ما في النص مرهون بمعرفة نوع عالقتها بالجمل ألاخرى ، فإذا غ

ر إن كانت جملة ما نتيجة لسابقتها أم سببا لها ، 
ّ
من »غياب أدوات الربط أو سوء استخدامها تعذ

القة بين أجزاء النص أو جمل النص أو هنا يكون الترابط النص ي أو التماسك النص ي هو وجود ع

فقراته ، لفظية أو معنوية ، و كالهما يؤدي دورا تفسيريا ، ألن هذه العالقة مفيدة في تفسير النص 

                                                           
 .29- 22مرجع سابق ،ص ص :محمد ألاخضر الصبيحي ( 1
 . 22، ص مرجع سابق :محمد خطابي  ( 2
 .26محمد ألاخضر الصبيحي ، مرجع سابق ، ص ( 3
 . 265 ص مرجع سابق ،: خولة طالب إلابراهيمي  ( 4
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، فالتماسك النص ي هو عالقة معنوية بين عنصر في النص و عنصر آخر يكون ضروريا لتفسير 

على نحو النص أن يكشف عن العالقة و ... النص الذي يحمل مجموعة من الحقائق املتوالية 

املعنوية بين مجموع هذه الحقائق ، هذه العالقة املعنوية التي تأتي غالبا عن طريق ألادوات في ظاهر 

  1.«النص

 و يحصل الربط بين جمل النص و مقاطعه بجملة  من  الوسائل  املختلفة  في  طبيعتها  

 :، نذكر منها و وظائفها و معانيها تسمى أدوات تماسك النص 

و هي من أهم الوسائل التي تحقق للنص التحامه و تماسكه ، و ذلك بالوصل بين أواصر :  إلاحالة -

 .املقطع في ذاته ، أو الوصل بين مختلف مقاطع النص 

باعتبار أّن اللغة تحيل دائما على أشياء و موجودات  : إحالة مقاميةو إلاحالة نوعان ، »

التي تحيل فيها بعض الوحدات اللغوية على وحدات أخرى  : وهي يةو إحالة نصّ خارج النص ،

  2.«سابقة عنها أو الحقة لها في النص 

و لئن كان النوع ألاول ضروريا ليكون النص منسجما مع مقامه ، و هو ما يحقق له املقبولية 

 .ص ، فإّن النوع الثاني أكثر أهمية ، باعتباره أحد أهم وسائل الاتساق الداخلي للن

مُت النحو )و من ألامثلة البسيطة على إلاحالة و دورها في الربط بين الجمل املثال التالي 
ّ
تعل

فالضمير املتصل الهاء يحيل على كلمة سابقة ، و لوال هذا الضمير ملا كان هناك ربط و ( و أتقنته

اد الروابط إلاحالية عندما تترابط أجزاؤه باعتم(نّصا)ليكتمل امللفوظ »انسجام بين هاتين الجملتين 

، و هذه الروابط تختلف من حيث مداها و مجالها ، فبعضها يقف في حدود الجملة الواحدة يربط 

عناصرها الواحد منها باآلخر ، و بعضها يتجاوز الجملة الواحدة إلى سائر الجمل في النص ، فيربط 

احد منها متصل بما يناسبه بين عناصر منفصلة و متباعدة من حيث التركيب النحوي ، و لكّن الو 

أشّد الاتصال من  حيث  الداللة  و املعنى ، فاإلحالة عامل يحكم النص كامال في تواٍز مع العامل 

 . 3«التركيبي  و العامل  الزمني

  

                                                           
 .55-52 ،ص مرجع سابق : عفيفي  أحمد ( 1
 .25مرجع سابق ،ص :محمد ألاخضر الصبيحي  ( 2

3
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و تأتي أهمية إلاحالة في التعامل مع النصوص من وجود بعض العناصر اللغوية التي ال تكتفي بذاتها 

في داللتها ، مما يجعل من الضروري العودة إلى ما تشير أو تحيل عليه من أجل تأويلها ، ُيطلق عليها 

 سماء املوصولة الضمائر و أسماء إلاشارة و ألا : و من هذه العناصر ( العناصر إلاحالية)تسمية 

 .و أدوات املقارنة 

  2: إلاحالة النّصية نوعانو 

إحالة على أمر سبق ذكره في النص ، و هي ألاكثر شيوعا في الخطاب ، و تسمى إحالة قبلية  -2

 (.مثلما سبق أن أشرنا إليه)و مثالها عبارة ، 

حال إلى بعدها ، و تسّم  -3
ُ
ى إحالة بعدية  ،  و من ألامثلة إحالة على الحق ، و هي التي يأتي فيها امل

 (.و هو ما سنتكلم عنه فيما يلي)عليها عبارة 

 3: و يمكن الاستعانة بالشكل التوضيحي التالي 

 إلاحالة                                                                                                   

  

 مقامية                                 نصية                                                                           

 داخلية                                                                 

 بعدية                       قبلية                                                      

 

يعّد شكال من أشكال التماسك املعجمي التي تتطلب إعادة عنصر  معجمي  أو وجود  : التكرار  -

ِلُق البعض على هذه الوسيلة إلاحالة التكرارية ،
ْ
ل »مرادف له أو شبه  مرادف ، و ُيط

ّ
و قد مث

اغسلي و انزعي نوى ست تفاحات للطبخ ، : ) هاليداي و رقية  حسن  بنموذج  للتكرار  املعجمي هو

 (.التفاحات)، فجاء التماسك عن طريق تكرار كلمة  1«(ضعي التفاحات في صحن يقاوم النار 

                                                           
 .50 مرجع سابق ، ص :محمد ألاخضر الصبيحي ( 2
 ..222  نحو النص ، ص :أحمد عفيفي (3
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و التكرير هو شكل » :عن التكرار بوصفه وسيلة من وسائل التماسك النص ي  محمد خطابييقول 

رود مرادف لـه أو شبه مرادف ، أو من أشكال الاتساق املعجمي ، يتطلب إعادة عنصر معجمي ، أو و 

  2.« عنصرا مطلقـا أو اسما عاما

  3: و تتنوع صور الروابط التكرارية كما يلي

  و هو نوعان ( التكرار الكلي)التكرار املحض: 

 (.أي يكون املسمى واحدا)التكرار مع وحدة املرجع  -                               

 (.أي يكون املسمى متعددا)التكرار مع اختالف املرجع  -                               

  و يقصد به تكرار عنصر سبق  استخدامه  ، و لكن  في  أشكال  و فئات  :التكرار الجزئي

 .مختلفة

 املرادف. 

 اقص و يتحقق غالبا في مستوى التشكل الصوتي ، و هو أقرب إلى الجناس الن: شبه التكرار

. 

  تكرار لفظة الجملة. 

 التضام. 

مَّ  ﴿: و كنموذج للتكرار مع وحدة املرجع قوله تعالى
ُ
ْم ث يهِّ ْيدِّ

َ
أ اَب بِّ

َ
ت كِّ

ْ
 ال

َ
ُبون

ُ
ت
ْ
يَن َيك ذِّ

َّ
ل ِّ
ّ
َوْيٌل ل

َ
ف

 
ْ

َبت
َ
ت
َ
ا ك مَّ ُهم ّمِّ

َّ
َوْيٌل ل

َ
 ف

ً
يال لِّ

َ
 ق

ً
َمنا

َ
هِّ ث  بِّ

ْ
ُروا

َ
ت
ْ

َيش هِّ لِّ
ّ
ندِّ الل ْن عِّ ا مِّ

َ
 َهذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا َيق مَّ ُهْم ّمِّ

َّ
ْم َوَوْيٌل ل يهِّ ْيدِّ

َ
أ

 
َ
ُبون سِّ

ْ
( وحدة املرجع)و قصد بها داللة واحدة ( الويل)، فقد تكررت كلمة "25البقرة ، آلاية " ﴾  َيك

ْيِديِهْم )باإلضافة إلى التكرار املوجود في  
َ
ِكَتاَب ِبأ

ْ
ُتُبوَن ال

ْ
ْيِديِهْم )و (  َيك

َ
َتَبْت أ

َ
 .و ما يفيده من ربط( ك

هو صورة من صور التماسك النص ي ،يكون بتعويض عنصر لغوي بعنصر آخر على :بدال الاست -

و يختلف عن إلاحالة في أّن هذه ألاخيرة تقع على املستوى »املستوى النحوي و املعجمي داخل النص 

 الداللي ، كما أّنها أحيانا تحيل على أشياء خارج النص ، كما يتمّيز الاستبدال عن إلاحالة أيضا  في
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أّن معظم حـاالته قبـلية ، و ذلك أّن العالقة بين الكلمات فيه تكون بين عنصر متأخر و عنصر 

 . 1«متقدم

نات ال بد أن نتكلم عن الاستمرارية الداللية ، أي وجود 
ّ
م عن الاستبدال فإن

ّ
و عندما نتكل

ْد و من نماذج الاستبدال قوله تعالى﴿»العنصر املستبدل في الجملة الالحقة 
َ
َتْيِن ق

َ
 ِفي ِفئ

ٌ
ْم آَية

ُ
ك

َ
اَن ل

َ
ك

يِّ 
َ
ُه ُيؤ

ّ
َعْيِن َوالل

ْ
َي ال

ْ
ْيِهْم َرأ

َ
ل
ْ
ث  َيَرْوَنُهم ّمِ

ٌ
اِفَرة

َ
َرى ك

ْ
خ

ُ
ِه َوأ

ّ
اِتُل ِفي َسِبيِل الل

َ
ق

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
َتا ِفئ

َ
َتق

ْ
اء ِإن  ال

َ
ُد ِبَنْصِرِه َمن َيش

ْبَصارِ 
َ
ْوِلي ألا

ُ  
 أل

ً
ِعْبَرة

َ
ِلَك ل

َ
 .22آل عمران ، آلاية  ﴾ِفي ذ

أي و فئة كافرة ، و تّم الاستدالل على ذلك من النص ( أخرى )بكلمة ( فئة)فقد تّم استبدال كلمة  

  2.«القرآني نفسه

و أما عن كيفية إسهام الاستبدال في ترابط النص ، فجواب ذلك أّن الاستبدال كما سبقت 

ن شأنه أن يحقق نوعا إلاشارة عالقة قبلية بين عنصر سابق في النص و آخر الحق عليه ، و هذا م

ن 
ّ
مك

ُ
من التالحم و الاستمرارية على مستوى الكالم ، كما أّن من مزايا هذه الظاهرة اللغوية أّنها ت

كاتب النص من عرض أفكاره دون  تكرار  كلمات  بعينها ،  و دون الاستعمال املفرط للضمائر ، 

  3.ألامر الذي قد ينعكس سلبا على مقروئية النص

هو أحد الظواهر النصية التي لها دور في انسجام النص و التحام عناصره ، و شرطه في و : الحذف -

ال يتّم إال إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف ُمغنيا في الداللة  كافيا في أداء املعنى »اللغة أن 

تدل عليه ، و ، و قد ُيحذف  أحد  العناصر  ألن  هناك  قرائن  معنوية  أو مقالية تومئ إليه و 

 4.« يكون في حذفه معنى ال يوجد في ذكره

و الحذف باعتباره وسيلة من وسائل التماسك ال يختلف داللة عن الاستبدال ،و هما 

ألّن الحذف ال أثر له »متشابهان جدا من حيث كونهما عالقة قبلية غير أّن الحذف استبدال بالصفر 

، أما الاستبدال فيترك أثرا يسترشد  به املتلقي ، و هو إال الداللة ، فال يحّل ش يء محّل املحذوف 

شار  إليها  في الاستبدال
ُ
 : ،و ينقسم الحذف إلى ثالثة أقسام  5« كلمة  من  الكلمات  امل
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 أي القميص : و يقصد به حذف الاسم داخل املركب الاسمي ، مثل:  الحذف الاسمي

 (.أي هذا القميص)ستشتري ؟ هذا هو ألافضل 

   أي )أي أّن املحذوف يكون عنصرا فعليا ، مثل ماذا كنت تنوي؟ السفر :الفعليالحذف

 (.أنوي السفر

   1 .كم ثمن هذا القميص؟ خمسة جنيهات : مثل :الحذف داخل ما يشبه الجملة 

و في نهاية الكالم عن الحذف تجدر إلاشارة إلى أّن هذه الظاهرة توجد بكثرة في اللغة 

 .ألن الكثير مما يحيل عليه الكالم موجود في محيط املتكلمين  املنطوقة ،

يختلف  الوصل  اختالفا تاما عن بقية وسائل التماسك النص ي التي سبق ذكرها ، من : الوصل  -

ه يصل وصال مباشرا بين جملتين أو مقطعين في النص ، فهو ليس كاإلحالة أو الاستبدال 
ّ
حيث إن

ذين نبحث فيهما عّما يح
ّ
يالن عليه فيما سبق أو لحق من الكالم ، و أهميـة الوصل في كون النص الل

ه ال بد لكي تدرك كبنية متماسكة من 
ّ
عبارة عن مجموعـة من الجمـل أو املتواليات املتعاقبة ، و أن

توفر أدوات الربط ، و ينعت الربط بهذه ألادوات بأنه خطي ألنه يصل بين الجمل في تواليها ، و يفيد 

 .مجرد الترتيب ، و مثاله الربط بواو العطف في اللغة العربية أحيانا

غير أّن هذه ألادوات و إن كانت تفيد الربط الخطي أساسا فإن لها معان أخرى يتعّين بها نوع 

نقصد )فإذا كانت وظيفة هذه ألانواع املختلفة من الوصل متماثلة »العالقة بين الجملة و ألاخرى 

لة للنص بالوظيفة هنا الربط بين
ّ
فإّن معانيها داخل النص مختلفة ، فقد يعني ( املتواليات املشك

( نتيجة)الوصل تارة معلومات مضافة إلى معلومات سابقة أو معلومات مغايرة للسابقة أو معلومات 

 . 2 « ، إلى غير ذلك من املعاني(السبب)مترتبة عن السابقة 

  3:لية كالتالي و تصّنف أدوات الربط اعتمادا على أبعادها الدال

  الواو ،أو ، أيضا ، باإلضافة: صنف يفيد إلاضافة مثل... 

 أّوال ، ثانيا ، أخيرا ، في النهاية ، بعد ذلك : صنف يفيد التعداد مثل... 

   ألّن، بمعنى ، بعبارة أخرى : صنف يفيد الشرح.. 

                                                           
 .232مرجع سابق ،ص  :أحمد عفيفي (   1
 .52مرجع سابق ،ص :محمد ألاخضر الصبيحي (   2
 . 59 ص :املرجع نفسه (   3



  . املقاربة ابلكفاءات و املقاربة النصية         :                                   الفصل الثاين        

   

80 
 

   مثال ، خاصة : صنف يفيد التوضيح... 

   على غرار ، نحو ، مثال  :صنف يفيد التمثيل... 

  لكن ، غير أّن ، عكس ذلك : صنف يفيد الربط العكس ي... 

  إذا ، و عليه ، و فعال ، نتيجة ذلك ، بناء على ذلك : صنف يفيد السبب... 

   بإيجاز ، باختصار ، و على العموم ، أخيرا : صنف يفيد الاختصار... 

   لك ، ثّم ، إثر ذلك قبل ذلك ، بعد ذ: صنف يفيد التعاقب الزمني ... 

و تجدر إلاشارة إلى أّن هذا التصنيف تقريبي فقط ، خاصة و أن ّ العديد من الروابط         

تتداخل في معانيها ، بحيث يمكن إدراج رابط واحد ضمن أكثر من صنف ، بعبارة أخرى يمكن أن 

 .يكون للرابط الواحد أكثر من معنى 

ألاساسية للنص ، فلكّلِ ُمنِتج نص غاية يسعى إلى بلوغها ، أو نية يعّد أحد املقومات : القصد  -

و يستمد مفهوم القصد شرعية وجوده في الدراسات اللسانية قديمها و حديثها »يريد تجسيدها ،

م مع غيره  من  أّن  كل  فعل  كالمي  يفترض  فيه  وجود  نية  للتوصيل و إلابالغ
ّ
م املتكل

ّ
، فال يتكل

أّن القصد على املستوى  (de Beaugrande)دي بوجراندو يرى  . 1«كالمه قصدإال إذا كان ل

يتضمن موقف منش ئ النص من كونه صورة ما من صور اللغة ، قصد بها أن تكون نصا »النص ي 

يتميع بالسبك و الالتحام ، و أّن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى 

  2«غاية بعينها

يؤثر في بنية النص و أسلوبه ، ذلك أّن الكاتب يبني نّصه بناء معّينا و يختار لذلك الوسائل  فالقصد

 .اللغوية املالئمة ليضمن تحقيق قصده

نش ئ من أجله النص ، مما جعل علماء النص يؤكدون :املقامية  -
ُ
و ترتبط باملوقف أو املقام الذي أ

تبار ، و ذلك انطالقا من أن لكّل نص رسالة معينة على ضرورة أخذ البعد التداولي للنص بعين الاع

 .يريد الكاتب إيصالها للمتلقي ، و يتم ذلك في ظروف معينة 

و » فاملقام يمثل أحد املقومات الفاعلة في اتساق النص و  خاصة  من  الناحية  الداللية ، 

ازه الظروف املحيطة عليه فإّن نصية الخطاب ال تكتمل و ال تستقيم إال إذا راعى صاحبه في إنج
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، لذا فإن خطابا يبتعد كثيرا عن التقاليد ألادبية السائدة و عن ألاعراف  1«التي سيظهر فيها النص 

بوال حسنا ، 
َ
فينبغي للنص أن يتصل بموقف يكون  فيه  ،  »الاجتماعية املتعارف عليها لن يالقي ق

رف  و هذه البنية الشاسعة تسمى سياق تتفاعل  فيه  مجموعة  من  املرتكزات  و التوقعات و املعا

  2.«املوقف

و هكذا أصبح اللغويون ينظرون إلى املقامية كأحد أهم العناصر التي تقوم عليها النصية ،  

و قد ترتب عن ذلك الاقتناع بأن دراسة النص لن تكون كافية بالوقوف فقط عند وصف بنيته 

سته  على  مستوى  الخطاب ، و هو ما يعني الاهتمام النحوية أو الداللية الداخلية  بل ال بد من درا

 .ببنية السياق و العالقات بينها و بين النص 

و خالصة القول بخصوص املقومات النصية بصفة عامة أّن النص ليس تركيبا لغويا   

عشوائيا ، و إنما هو بناء حصيف يخضع ملعايير عديدة منها ما يتصل بالنص ذاته كاالتساق و 

بول ، و منها ما يتصل بالسياق كاإلعالم الانسجا
َ
م ، و منها ما يتصل بمنتجه و متلقيه كالقصد و الق

و املقام و التناص ، و إّن مجرد إلاخالل بأحد من هذه املعايير من شأنه أن يجعل هذا البناء يختل 

 .بسبب فقدانه أحد مقومات حصافته و انسجامه
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خالل منهاج اللغة العربية للسنة الثالثة ثانوي الشعبة املقاربة النصية  من : ثالثا 

  :ألادبية 

الكالم عن إلاصالح التربوي في املدرسة الجزائرية ، وبخاصة  الضرورة العلمية ونحن بصدد من 

ما مس منه تعليمية اللغة العربية في املرحلة الثانوية ، أن نربطه بمحصول البحوث والدراسات 

اللسانية الحديثة ، وخاصة في مجال اللسانيات النصية ، وأن نقف على  مظاهره على مستوى 

 .لسنة الثالثة الثانوي شعبة آلاداب والفلسفة السندات البيداغوجية املعتمدة ل

 :( السنة الثالثة ثانوي آداب وفلسفة ) منهاج اللغة العربية وآدابها  -1

 : تعريف املنهاج املدرس ي   1-1

املنهاج هو الوثيقة البيداغوجية ألاساسية التي تصدر عن الجهة الوصية ، وهي تتمثل في وزارة 

التربية الوطنية الجزائرية ، بصفتها الراسمة للتوجه املدرس ي والتصور ألاساس ي الذي يجب أن 

 1يسلكه تعليم مادة في املجتمع 

 : املكونات ألاساسية للمنهاج  1-2

ما يخدم موضوع ويركز الباحث هنا على  شمل منهاج اللغة العربية على مكونات كثيرة ومهمة ، 

 .البحث فقط 

 ( تقديم املادة ) املادة املتعلمة  1-2-1         

تقديم ) حمل عنوان  إن املتصفح ملنهاج اللغة العربية يالحظ أنه قد اشتمل على مدخل ،

 : ، ويمكن عرض محتواه في ألافكار الثالثة آلاتية ( املادة 

الفكرة ألاولى تناولت ألاهمية التعليمية والتعلمية للغة العربية في السنة الثالثة ثانوي ، وذلك 

ر يكتس ي تدريس اللغة العربية في هذه السنة أهمية خاصة ، وذلك بالنظ: " من خالل الفكرة آلاتية 

إلى كون هذه السنة تعد تتويجا ملرحلة التعليم الثانوي وكذلك كونها سنة اجتياز امتحان الباكالوريا 

"2 
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في منظومتنا التربوية عامة وتمثل لغة  –التعلمي  –فاللغة العربية تعتبر قوام الفعل التعليمي 

 1.ناقلة للمعرفة ووسيلة للنهوض بفكر املتعلم في ألاقسام ألادبية خاصة 

 : أما الفكرة الثانية فقد عرضت بعض مالمح طريقة تعليم اللغة العربية ، وذلك من خالل 

دفع املدرس إلى تبني طريقة تفيد املتعلمين ، يستمدها من جوهر املقاربة املتبناة ، وهي  –أ 

 : املقاربة بالكفاءات ، ألامر الذي عبر عنه املنهاج بقوله 

ة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة يرتبط بتعزيز الكفاءات إن هذا املنهاج املتعلق بالسن" 

القبلية ، وإثراء الكفاءات املقررة لهذه السنة وتعميقها بالشكل الذي يجعل املتعلمين يتفاعلون 

 2" مع النشاطات التعلمية تفاعال إيجابيا 

: " دفع املدرس إلى السعي لتحقيق أهداف املقاربة الجديدة ، وذلك من خالل الفكرة آلاتية  -ب

أحوج ما يكون إلى تعبئة الطاقات  –بالنسبة إلى املتعلم  –إن ألاستاذ في هذه السنة الحاسمة 

 3"  ومضاعفة الجهود ملساعدة املتعلمين على بلوغ أمنيتهم في الفوز وتحقيق آمالهم في النجاح

 : 4ومن أجل ذلك دعاه املنهاج إلى 

  تفعيل الكفاءات املحددة في املجال املنطوق واملكتوب. 

  تذليل الصعوبات التي تعترض تدريس النشاطات املقررة. 

  التحكم في أساليب التدريس بمنطق التعلم. 

  تعزيز أساليب ربط التعلمات بالواقع املعيش للمتعلمين. 

  وكفاءاتهم في ضوء املقاربة بالكفاءات تقويم موارد املتعلمين. 

وما يسجل هنا أن التصور لم لم يشر إلى املقاربة النصية ومقتضياتها من حيث هي اختيار     

منهجي وتعليمي له تعلق مباشر بتعليمية اللغة العربية وآدابها ، فهل أن املقاربة النصية ال تشكل 

العربية لم  اللغة إذا كان ألامر كذلك فمعنى ذلك أن اختيارا عميقا في إلاصالح التربوي ألاخير ؟

تستفد شيئا ذا أهمية من إلاصالح سوى إدخال بعض املفاهيم اللسانية الحديثة بين صفحات 

 .املنهاج والكتاب املدرس ي 

                                                           
 . 02ص :   منهاج السنة ألاولى (  1
 . 03ص  :  منهاج السنة الثالثة(   2
  . 03ص : املرجع نفسه  (  3
  . 03ص  :املرجع نفسه (   4
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أما الفكرة الثالثة فقد تمحورت حول إبراز أهداف تدريس اللغة العربية في هذا املستوى 

 : 1منها  من التعليم ، والتي

ترسيخ حب الاطالع في نفسية املتعلمين ، وتعليمهم كيفية الوصول إلى الحقيقة عن  - أ

 .طريق استغالل املوارد التعليمية 

تعليمهم كيف يتعلمون عن طريق تزويدهم بتقنيات التفكير املنهجي السليم القائم على  - ب

التفسير  –التحليل  –الفهم  :أساس الاستغالل ألاقص ى للعمليات العقلية آلاتية 

 .التجديد وإلابداع  –التعليل والاستدالل  –النقد والحكم  –واملقاربة 

 : تمكينهم من توظيف التقنية العلمية آلاتية  - ت

  منهجية معالجة املشكالت 

  منهجية البحث 

   ضوابط العمل الجماعي 

  فنيات الحوار وآدابه 

  تقنيات التلخيص والتدوين. 

 : يطية املندمجة ألاهداف الوس 1-3

فيما يخص هذا العنصر فإن منهاج السنة الثالثة قد رجع إلى التذكير بما ورد في منهاج 

 : حيث ذكر مايلي  –كداللة على تكامل املناهج في السنوات الثالث  -السنة ألاولى 

لقد تم في منهاج السنة ألاولى وضع الخطوط العريضة لتعليمية النص ألادبي ، وكذا " 

للنشاطات املقررة من مطالعة موجهة وتعبير شفوي وتعبير كتابي وذلك انطالقا من مبادئ املقاربة 

 2.بالكفاءات ، كما تم تحديد ألاهداف الوسيطية املندمجة لهذه النشاطات املقررة 

و كذا الدرس  ويكتفي البحث بذكر ألاهداف الوسيطية الخاصة بالنصوص وألادب و 

 :البالغي 

 

 

                                                           
 . 03ص   : املرجع السابق (  1
 03ص : منهاج السنة الثالثة(   2
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 :  1التي هي كاآلتيو :  النصوص –أ  

  اكتشاف معطيات النص الداخلية والخارجية ومناقشتها. 

  ، تلخيص النص ملعرفة مدى قدرته على الفهم والتمييز بين ألافكار ألاساسية والثانوية

 .وحسن إلاعراب عن ألافكار الواردة في النص بصورة محكمة 

 رات النص ، وذلك باعتماد ألادوات اكتشاف مظاهر الاتساق والانسجام في تركيب فق

 .اللغوية املناسبة 

  الشرح املعجمي وبناء املعنى ، وذلك دون إلافراط في الشرح اللغوي للكلمات ، حتى ال يتحول

 .الدرس إلى شرح مفردات على حساب دراسة النص واستثماره 

  استثمار املفاهيم النقدية للتعمق في فهم النص. 

  نماط النصية ، ثم العمل على نسبه إلى النمط الذي ينتسب إليه وضع النص في مفترق ألا

 . حقيقة 

  :البالغة -ب 

تمـكــن املتعــلم مـن إلاحاطـة بأهم  ،من خالل مقرر السنة ألاولى و الثـــانية من التعليــم الثانــوي 

و قد تناولها ال منفصلة مجزأة و لكن انطالقا من النص أي مندمجـة فــي تــراكــيب  ،دروس البالغة 

 ألامــر الذي, النــص 

) و ما ورد في مقرر هــذه السنة بالنسـبة لهـاتيـن الشعبتين , زاد من إدراكه لوظيفة البالغة           

 (.لغات-الفلسفة/ ألادب 

و . ت املتعلم القبلية مــع التأكيــد على الجــانــب التـطبـيـقـي العـملـي هو تعزيز ملكتسبا( أجنبية         

 .أتحقيقا لهــذا املبد

,  _مستوى السنة الثالثة ثانوي _ ى هذا املستو في التعامل مع درس البالغة في  1-4

 :يسعى ألاستاذ إلى تحقيق ألاهداف آلاتيــة 

و بنائية الصورة و تطوير داللة , إدراك ما للبالغة من وظيفة أساسية في تنويع أساليب التعبير  -        

 .ألالفاظ 

                                                           
 .2 ص : نفسهاملرجع (   1
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 .و اقتباس أساليبهم و محاكاتها , إلافادة من ألادباء في التعبير البالغي الجمالي  -        

 .و التفاعل معه توسل املسائل البالغية للتعمق في فهم النص ألادبي  -        

 .توظيف املفاهيم و التقنيات و ألاساليب البالغية في دراسة النص النقدية  -        

 .رصد الصور ألادبية و ترتيبها في جداول بحسب أنواعها و إجراء حوار حول وظيفتها الجمالية  -        

 .إعداد جدول مقارنة بين صور متنوعة تعبر عن معنى واحد  -        

 :دريس طرائق الت 1-5

إن املنهاج قد خص طريقة التدريس باالهتمام ، فقد أعتبرها إحدى مكونات تصوره ، الذي 

 1وقد دعا إلى تنويع طرائق التدريس . قدمه لتعليمية اللغة العربية وآدابها في هذه املرحلة التعليمية 

فليس هناك طريقة معينة  2، معتبرا أن الالتزام بطريقة واحدة أمر يتنافى مع املقاربة بالكفاءات 

إن الالتزام "  3وأسلوب معين في التدريس يمكن أن يتبعه املدرس في كل نشاط بل وفي كل درس 

بالخمول بطريقة واحدة في جميع النشاطات يجعل النشاط رتيبا ممال تنعكس آثاره على املتعلمين 

 4"والكسل 

هناك عدة عوامل " ويرى أن تنوع الطريقة إنما هو نتيجة حتمية لتنوع العوامل واملؤثرات        

فاملنهاج إذن يعطي الحرية للمدرس لُيكيف  5" تحدد متى تكون طريقة ما أكثر مناسبة من غيرها 

، رغبة منه في  6مؤثرات و  درسه ويوافق ظروف املوقف التعلمي الذي يواجهه بما فيه من عوامل

إذكاء روح التفكير والتعمق في دراسة النص دراسة إبداعية ، بنزعة عقلية وتفكير منطقي ، يجعل 

والحقيقة أن  7التلميذ يتعلق باللغة وآدابها ما دامت تسمو بفكره وترقى بعقله وتمتع مشاعره 

أنه ربط نجاحها باملتعلم ، فاملقاربة املنهاج بقدر ما يعطى لألستاذ الحرية في اختيار الطريقة إال 

                                                           
 . 05مرجع سابق ، ص : منهاج اللغة العربية(  1
 .20ص ، املرجع نفسه (   2
 . 25ص :  منهاج السنة ألاولى(   3
 . 22ص :  منهاج السنة الثالثة(   4
 .  22ص ،  املرجع نفسه(   5
 . 25: ص  منهاج السنة ألاولى(   6
 . 32ص ، املرجع نفسه (   7
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فإذا استطاع  1التعلمية  –بالكفاءات تجعل منه املحور الرئيس الذي تدور حوله العملية التعليمية 

ألاستاذ أن يقحم الفعل التربوي ، ويجعله يفعل إمكاناته الفكرية ويسخر قدراته العقلية فإنه يمكن 

 2.القول أن تلكم هي الطريقة الفضلى 

 : بيداغوجيا املشروع  في 1-6

بيداغوجيا املشروع أسلوب تعليمي ، يضع املتعلمين في وضعية التعبير عن رغباتهم وتساؤالتهم ، 

وفي وضعية البحث عن الوسائل التي تمكن من إلاجابة عن التساؤالت ، وكذا في وضعية التخطيط 

، وهي بالتالي تهدف إلى خلق ذهنية التعاون فيما بين  3الفردي أو الجماعي للمشروع ومعايشته 

املتعلمين وتحسيسهم بأهمية تبادل الخبرات في إنجاز ألاعمال ، وتجعل من املتعلم يحتل مركز 

في حين  4الثقل ، حيث تدفعه إلى تفعيل قدراته الفكرية واليدوية اعتمادا على مكتسباته القبلية 

 5.وإلارشاد أو التعديل وإلاغناء  يتولى ألاستاذ مسؤولية التوجيه

 : الوثيقة املرافقة للمنهاج  -2

جعلت الوزارة الوصية وثيقة مرافقة للمنهاج كأداة ملساعدة ألاساتذة ودعمهم أكثر ليتسنى لهم 

في إطار مساعدة ألاساتذة على التكفل " ممارسة العملية التعليمية بكفاءة ، وقد جاء في الوثيقة 

الثة من التعليم الثانوي العام والتكنلوجي لجميع الشعب بالنسبة إلى مادة بمنهاج السنوات الث

 6" اللغة العربية ، تم إعداد هذه الوثيقة املرافقة 

فمن الواضح إذن أن مشروع الوثيقة جاء لغاية سامية ، تمثلت في شرح وتبسيط ما 

اقترحته املناهج الثالث من تصورات ومبادئ واختيارات ، وهذا ما نجده مؤكدا في مقدمة هذه 

تتناول هذه الوثيقة املرافقة أبرز العناصر املكونة لهذه املناهج بش يء من الشرح والتحليل " الوثيقة 

                                                           
 .22ص :  منهاج السنة الثالثة(   1
 .  71ص ، املرجع نفسه (  2
 . 30ص  : السنة ألاولىمنهاج  (  3
 . 22ص  : منهاج السنة الثالثة(   4
 .  22ص  :املرجع نفسه (   5
 .3 ص التكنلوجي ، مشروع الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام و(   6
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لك بهدف إرساء ثقافة التعامل مع املناهج الجديدة لدى السيدات والسادة ألاساتذة ، هذه ، وذ

 1" املناهج املبنية على بيداغوجيا حديثة 

ومن هذا املنطلق فالوثيقة تساعد ألاساتذة على تنفيذ املنهاج تنفيذا علميا واعيا وهي    

ا حتى يتحكم في أصول التدريس في ضوء بذاك تقدم له أمثلة حية يستأنس بها وينسج على منواله

املقاربة بالكفاءات ، ولقد تضمن محتوى املشروع عرضا للمقاربة النصية وتنظر إليها على أنها 

مقاربة تعليمية ، تهتم بدراسة تتخطى مستوى الجملة إلى بنية النص ونظامه ، حيث جاء في 

فشل الطرائق التي اتخذت من الجملة إن أهمية التركيز على النص ، قد ظهرت بعد : " الوثيقة 

وفي هذا دعوة باالهتمام بالنص باعتباره بنية متسقة ، تقوم على نظام داخلي متين ،  2" مرتكزة لها 

تربط بين أجزاء النص ومقاطعه ، وليس مجرد مجموعة . أساسه عالقات منطقية ونحوية وداللية 

جال لدراسة ووصف هذه البنية ، والوقوف على من الجمل ال رابط بينها ، وفي املقاربة النصية م

وهو ترابط يساعد على إنعاش النص وجعل مقاطعه متالحمة ،  3شتى مظاهر الترابط النص ي فيها 

ولن يتحقق ذلك إال بوجود ظاهرتي الاتساق والانسجام ، اللتين  4منسجمة املعاني ، متسقة البناء 

وقد اقترح مشروع الوثيقة  5لبناءمتوافق املعنى تجعالن النص غير متوقف على إنتاج نص محكم ا

  6املرافقة في هذا الصدد بعض وسائل الربط 

  وهــــــــــو ألاصــــــــــل فــــــــــي الــــــــــربط ، ألنــــــــــه أدعــــــــــى للتــــــــــذكير وأقــــــــــوى ضــــــــــمانا :  الــــــــــربط بظعــــــــــادة اللفــــــــــ

ـــــــــــــْم ﴿: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى للوصــــــــــــول إليــــــــــــه ، ومــــــــــــن أمثلتــــــــــــه 
ُ
ـك

ُ
ت
َ
ـن ـسِّ

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ـــــــــــــف ـصِّ

َ
ا ت

َ
ـمـــــــــــــ ـــــــــــــوا لِّ

ُ
ـول

ُ
ق
َ
 تـ

َ
َو ال

ٌل 
َ
ا َحـــــــــــال

َ
َب َهــــــــــــذ ــــــــــــذِّ

َ
َب  الك ــــــــــــذِّ

َ
ــــــــــــ    الك

َ
ــــــــــــُروا َعـل

َ
ـت

ْ
ـف

َ
ـت ا َحــــــــــــَراٌم لِّ

َ
 , َو َهــــــــــــذ

َ
ــــــــــــُرون

َ
ـت

ْ
يــــــــــــَن َيـف  الـذِّ

َ
ن إِّ

 
ْ
 يف

َ
َب ال ـذِّ

َ
ـ    الـك

َ
 َعـل

َ
ـُحـون  .116  -النحل-﴾لِّ

( . يـفـــــــــــترونه ) و( لتـفــــــــــتروه ) ثـــــــــــالث مــــــــــرات بـــــــــدال مـــــــــن الضـمـــــــــــير مـــــــــع ( الكــــــــــذب ) حـيــــــــــث ذكــــــــــر 

 كما أعيـد

 . يـفـتـرون عـلـى هللا الكـذب" فـي قـولـه ( لـتفـتـروا عـلـى هللا الكـذب ) ذكـر جملـة 

                                                           
 . 3ص  ، املرجع نفسه(   1
 .03 املرجع السابق ، ص (   2
 .22املرجع نفسه ، ص (   3
 .  22ص ،  املرجع نفسه(   4
 . 29، ص  مشروع الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة ألاولى من التعليم الثانوي العام والتكنلوجي(   5
 . 22.22.29ص :  املرجع نفسه (   6
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  حـيـــــــث إن إعــــــــادة املـعـــــــنى قـــــــد تغـنــــــــي عــــــن إعـــــــادة  : الـربـــــــط عـــــــن طـريــــــــق إعـــــــادة املـعـــــــن

 , اللفـظ فـي الربط

هـــــــــْم فـيـَهـــــــــا َســـــــــالٌم و  ﴿قـولـــــــــه تـعـالـــــــــ  و يـتـضـــــــــح ذلــــــــك فـــــــــي 
ُ
يتـ

َّ
ـ ـحِّ

َ
هـــــــــَم و ت

َّ
ـــــــــَك الل

َ
َدْعـواُهـــــــــْم فـيـَهـــــــــا ُسبـحان

امليـَن 
َ
مـُد هلل رّبِّ العـ

َ
نِّ الحـ

َ
 . 11–يـونـس  ﴾آخـر دْعـَواهْم أ

  , لـيكـون الخـبـر هـو عـيـن املـبـتدإ فـي الـمـعـنى, و قـد صـلـح الـربـط عـن طـريـق إعـادة املـعـنـى 

و لكــــــــــون التحيـــــــــــة , و التـسبيــــــــــح و الحـمـــــــــــد هـــــــــــو الـــــــــدعاء , ليكــــــــــون الدعـــــــــــاء هــــــــــو التـسـبيـــــــــــح و الحـمـــــــــــد و 

و لـكـــــــــن عـــــــــن طـريـــــــــق , فـدخـــــــــل ذلــــــــك فـــــــــي إطـــــــــار إعـــــــــادة الـذكـــــــــر , و الســـــــــالم هـــــــــو التـحيـــــــــة ,هـــــــــي الســـــــــالم

 . املـعـنى

 أمـــــــا مـــــــا , الـربـــــــط بـالـضـميـــــــر يـعـــــــد هـــــــو ألاصـــــــل فـــــــي الـربـــــــط  : الـربـــــــط عـــــــن طـــــــريق الضميـــــــر

فـهــــــــــــي وسـائــــــــــــل مـسـاعــــــــــــدة أو إضـافـيــــــــــــة اسـتـعانــــــــــــت بـهــــــــــــا , وسـائــــــــــــل ربــــــــــــط أخــــــــــــرى دونــــــــــــه مــــــــــــن 

و إذا كـانــــــــــت ألادوات الـرابـطــــــــــة فــــــــــي الغــــــــــالب رتبــــــــــتها . إلـــــــــى جـانــــــــــب الـربــــــــــط بالـضمـيــــــــــر , اللغــــــــــة 

فـــــــــإن ألاصـــــــــل فــــــــي الضـميـــــــــر أن يـتـأخـــــــــر و يتـقـــــــــدم , حتاج إلــــــــى مرجــــــــع لهـــــــــاو ال تـــــــــ, الصـــــــــدارة 

ـــــــــــا و رتـبـــــــــــة  رتبـــــــــــة الضمـيـــــــــــر و مـرجـعـــــــــــه اهتمـامـــــــــــا  و اللغـــــــــــة العـربيـــــــــــة تـعلـــــــــــق عـــــــــــلى, مـرجـعـــــــــــه لفـ

 . كـبيـرا الرتبـاط هـذا ألامـر بـأمـن اللبـس

 مــــــــــْن قــــــــــْومِّ  ﴿: تـعـالــــــــــ  قـولــــــــــه , و مـــــــــن تــــــــــقدم مـرجــــــــــع الضـميــــــــــر لفـظــــــــــا و رتـبــــــــــة 
َ
 كــــــــــان

َ
ــــــــــارون

َ
إنَّ ق

ى
َ
ـــــــــب 

َ
  مـوَســـــــــ  ف

ْ
ةِّ إذ

ـــــــــوَّ
ُ
ــــــــي الق ْولِّ

ُ
ـــــــــوُء بـالُعـصـَبـــــــــةِّ أ

ُ
حُه لتـن

َ
ـنـــــــــو ِّ َمــــــــا إنَّ َمـفـــــــــات

ُ
ـــــــــاُه مــــــــَن الك

َ
يـن

َ
َعـلـيـهـــــــــم و آت

ـرْح 
ْ
ـف

َ
 ت

َ
ـرحـيـَن  , قـاَل لـُه قـْومـُه ال

َ
 َيـحـبُّ الف

َ
  . 66/ القصص . ﴾إنَّ   ال

) فـفــــــــــي , فـــــــــفي هــــــــذه آلايــــــــة مـجـمـوعــــــــــة مـــــــــن الضمـائـــــــــر تـعــــــــــود عـلـــــــــى مـراجـــــــــع متـقـدمــــــــــة لـفظـــــــــا و رتـبـــــــــة 

 ( كـان

 (آتيـنـاه) و فـي ( قوم مـوس ى) ضـميـر يـعـود عـلـى ( عـليـهـم )و فـي , ( قـارون ) ضـمير يـعـود عـلـى 

 و فـي ( مـا ) ضـميـر يـعـود عـلـى ( مـفاتحـه) و فـي  ,كـذلك ( قـارون ) ضـميـر مـتـأخـر يـعـود عـلـى 

 ...و هـكـذا( قـارون ) ضـمـير يـعـود عـلـى ( قـومـه ) و فـي , ( املـفاتح ) ضمير يـعـود عـلـى ( تنوء  )

 . و هـذا هـو ألاصـل, فـكـل املـراجـع تـقـدمـت لفـظـا و رتبـة و تـأخـر الضـميـر 

 ــــــُروا و ﴿قـولــــــه تـعـالــــــ  و مثــــــال ذلـــــك  : الـربــــــط عــــــن طـريــــــق ضـميــــــر إلاشــــــارة
َ
يــــــَن كـف َو الـذِّ

ـَك أْصحـاُب الَجـحـيمِّ  ـا أْولئِّ
َ
ـن َيـاتِّ

َ
ُبـوا بـآ

َّ
  . 66/املـائـدة  ﴾كـذ

أن يـحــــــــــل محـلـهــــــــــا ( هــــــــــم ) و يـصـلــــــــــح الضـمـيــــــــــر  ,ربـطــــــــــت بيــــــــــن مــــــــــا قبلـهــــــــــا و مــــــــــا بـعــــــــــدها ( أولـئــــــــــك ) فــــــــــ 

 دون 

 . أن يـتغيـر املعنـى

  حـيــــــث اختيــــــار ضميــــــر مـوصــــــول ليــــــحل فــــــي مـوقــــــع  : الـــــربط عـــــن طــــــريق ضـميــــــر املـوصــــــول

 . بـسـبب مـطـابقـة القـصـدضـميـر 

  : و مـن مظـاهـر الـربـط عـن طـريـق املـوصـول 
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سـنـرتــــــاح بـعــــــد عــــــناء :"قــــــال الـذيــــــن فــــــازوا فــــــي الامتحــــــان , نـجاحـهــــــم  بعــــــد أن ســـــمع التالميـــــذ خبـــــر  *

  "طويل

 . الجمـاعـة( واو ) فـالـمـوصـول حـل , أي قـالـوا 

  الـــــــتي ( ا ل ) هـــــــناك حـــــــاالت تـــــــرد فـيـــــــها  (  :(ا ل) الـربـــــــط عـــــــن طـريـــــــق أداة التعـريـــــــف

 ,للتـعريـف رابـطـة

ْرحــــــــــــاَم  ﴿قـولــــــــــــه تعـالــــــــــــ  مثــــــــــــال ذلـــــــــــك 
َ
ــــــــــــهِّ َو ألا  بِّ

َ
ــــــــــــون

ُ
ـسـآَءل

َ
ي ت ـــــــــــــوا   الــــــــــــذِّ

ُ
ق

َّ
أي .  1/النســـــــــــــاء  ﴾و ات

 . أرحـامـكم

 كــــــل أداة داخلـــــة علــــــى الجـملــــــة إلفـــــادة مـعـنــــــى مــــــن املـعـانــــــي  : الـربـــــط عــــــن طـريــــــق ألادوات

 هـي رابطـة

و ألامــــــــر , النفــــــــي : و يـنــــــــدرج ضـمــــــــن ذلـــــــك  ,تـقــــــــوي الصـــــــلة بـــــــين كــــــــل املــــــــفردات الـداخلــــــــة فــــــــي حـيـزهــــــــا 

 . إلخ.. و التـعـجب , و الشـرط و القـسـم ,  الاسـتفـهـام, و النهـي  بالالم

 و مـا تـقـوم بـه مـن وظيفـة فـي ربـط, و يضـاف إلـى مـا سـبـق ألادوات التـي تـدخـل عـلـى ألاجـوبـة 

و ليـس شـيـئـا , هـا قـريـنـة عـلى أن مـا بـعـدهـا جـواب ملـا قـبلــهـا و أمـن اللبـس بـجعـل, الكـالم و إيـضـاحـه 

 َ ﴿:قـولـه تـعـالـ  كـمـا فـي , و مـن أمـثـلـة ذلك الفـاء الـداخلـة عـلـى جـواب الشـرط . آخـر 
ْ
ـُم يإن

ُ
ـصـْرك

ْ
ـن

ـكـْم 
َ
ـالـَب ل

َ
فلـوال دخـول الفــاء عـلـى جـملـة الجـواب لصـلحـت أن تـكـون ( . 260/آل عـمران)  ﴾  فـال غ

 . و لـظـل السـامـع ينـتظـر الجـواب, ( ينـصـركـم  ) حـاال مـن ضـميـر املـخاطبيـن فـي

 قـد  و , تـعـد املـطـابقـة وسيـلـة مـن وسـائـل الـربـط فـي الكـالم  : الـربط عـن طـريـق املـطابقـة

 تـكـون 

 التمثيـل و لـتـوضيـح ذلك يـمكـن, و إلعـراب , املـطابـقة في الجـنـس و الـعـدد و التـعريـف و التـنكـيـر 

 : بالجـملة آلاتـية 

  (هـذان) فاملـطـابقـة فـي هـذه الجـملـة بيـن إلاشـارة , هذان الولـدان املـجـدان ينـجـحان 

فـي التـذكيـر و التثـنيـة و التـعريـف و عـالمـة ( املـجـدان ) و الـبـدل و النـعـت ( الـولـدان ) و البـدل 

 و بـيـن فـاعـل املضارع . فـي الغيـبـة ( ينـجحـان ) و بيـن النـعـت و املنـعـوت و الفعـل املـضـارع . إلاعراب 

, و تـلك املـطـابـقة بيـن جـميـع مـا هـو فـي حيـزالجمـلـة . ذلك و كـل مـا تقـدمه مـطـابقـة فـي التـثنيـة كـ

و جـعلـت الجملـة أكثـر إفـادة , جعلـت كـل كلـمـة مـن كلمـاتهـا أكـثـر وضـوحـا و انتـمـاًء و ارتبـاطا بـأخـواتهـا 

 . بـإحكـام الـربـط

فـي تـرابـط أجـزاء الكـالم و فـي  يمـكـن القـول بـأن لصيـغ الـربـط دوًرا, و على وجه إلاجـمـال 

 . و رفـع أي لبـس أو غـمـوض قـد يـكتنـف التـركيـب اللغـوي , الـداللـة  إيضاح
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فـهـو يـؤدي إلـى تـرابـط عـنـاصـر الجـملـة تـرابطـا , و التعـليـق إحـدى أهـم وسائـل الـربـط فـي اللغـة 

الـداللـة  و إبـراز, و مـن أجـل إيضـاح املـعنـى , ـل القـرائـن املـتـاحة تـحـشـد لـه اللغـة ك, معـنـويـا و لفـظـيـا 

 . اللغـويـة 

  . شـعـرهـا و نـثـرهـا هـذا مـا يـجـب علـى ألاسـتـاذ أن يـعنـى بـه أثـنـاء دراسـتـه للنـصـوص ألادبيـة و

  نشاطات تطبيقية وفق بيداغوجيا إلادماج أو املقاربة بالكفاءات : 

عرض مشروع الوثيقة املرافقة مجموعة أنشطة اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم     

الثانوي ، وبين أنها تنجز وفق نظام الوحدات التعلمية ، ويستمر تدريس كل وحدة تعليمية منها 

 : أسبوعين ، وتنشط حصص اللغة العربية وفق ما يأتي 

o  ألاسبــوع ألاول :  

 (. شعبـة لغـات أجنبيـة –فلسفـة / ـة آداب شعب) الحصـة ألاولـى  -

 (. عــروض , بـالغــة, قواعـد اللغـة , نص أدبي ) أدب و نصـوص 

 .املشــروع( فلسفــة / شعبـة آداب : ) الحصـة الثانيــة  -

 . مطالعـة موجهـة( شعبـة لغـات أجنبيـة : ) الحصـة الثانيـة  -

 . مطالعـة موجهـة( فلسفـة / شعبـة آداب : ) الحصـة الثالثـة  -

 . تعبيـر كتـابـي ( شعبـة لغـات أجنبيـة: ) الحصـة الثالثـة  -

 . تعبيـر كتابـي( فلسفــة / شعبـة آداب : ) الحصـة الرابعـة  -

o ألاسبــوع الثـانـي :  

 ( .شعبـة لغـات أجنبيـة –فلسفـة / شعبـة آداب  ) الحصـة ألاولـى -

 ( .بـالغــة, قـواعـد اللغـة , لـينـص تواص) أدب و نصـوص 

 . املشــروع.( فلسفـة / شعبـة آداب ) الحصـة الثانيـة  -

 . إحكـام مـوارد املتعلـم و ضبطهــا.( شعبـة لغـات أجنبيـة ) الحصـة الثانيـة  -

 . إحكـام مـوارد املتعلـم و ضبطهــا( فلسفـة / شعبـة آداب ) الحصـة الثالثـة  -

 . تعبيـر كتـابـي ( شعبـة لـغات أجنبيـة) الحصـة الثالثـة  -

 . تعبيـر كتـابـي( فلسفـة / شعبـة آداب ) الحصـة الرابعـة  -

مما يلفت الانتباه هنا هو أن كال من النص ألادبي والتواصلي سينال نصيبه من املوضوعات            

مطلب يتوافق مع الدراسة النصية التي دعت  النحوية والصرفية والبالغية أثناء التحليل ، وهذا

إليها املقاربة النصية ، واملتبناة من طرف املنهاج ومشروع الوثيقة ، والتي تقتض ي أن تدور كل 



  . املقاربة ابلكفاءات و املقاربة النصية         :                                   الفصل الثاين        

   

92 
 

ألانشطة حول النص وأن تتعاضد جميعا في كشف بنية النص ، ومحاولة النفاذ إلى معانيه من 

 1.خالل القراءات املتعددة واملتتالية 

 : ستاذ دليل ألا  -3

م بما لم يشتمل عليه الكتاب و خاص باملنهاج » و
ّ
عّرف املعل

ُ
هو مجموعة إجراءات ت

م كل 
ّ
م الالزمة لتنظيم تعل

ّ
م لكّل موضوع من موضوعاته، و بمصادر التعل

ّ
وبخطوات تنظيم التعل

 .2«موضوع

وسيلة تعليمية دعا املنهاج إلى اعتمادها واستخدامها رفقة الوسائل ألاخرى ، ( الدليل ) فــ

معتبرا أن ذلك من شأنه أن يحقق عائدا تربويا هاما وتبر  ثمرته عندما تتمكن هذه الوسائل 

مرجع بيداغوجي " هو   4وللتوضيح أكثر يمكن القول أن الدليل .  3من تجسيد منهاج اللغة العربية

بيداغوجي هدفه مساعدة ألاستاذ على استعاب املفاهيم التربوية الواردة في املنهاج الجديد وتفعيلها 

 : 6كما ينبغي له أن يشتمل على املعطيات آلاتية  5" في تدريس نشاطات اللغة العربية املقررة 

  ختيار من حيث هي شرح املقاربة املعتمدة في بناء املنهاج ، وشرح مقاربة تفعيل هذا الا

 .طريقة تعليمية 

  تقديم نموذج عن كيفية تنشيط وحدة تعليمية من منظور املقاربة بالكفاءات بمراعاة

 .خاصية إلادماج والنشاطات املقررة 

 شرح تدابير التقييم املقترحة وتقديم نماذج في أساليب تفعيلها . 

 

 

 

                                                           
  252 ،، مرجع سابق  ، ص  تعليمية النصوص وألادب: الطاهر لوصيف (   1
 .266 ت،ص.د ،عّمان،  ط، دار املسيرة للنشر.،د املناهج التربوية الحديثة :ومحمد محمود الحيلة  ،توفيق أحمد مرعي (   2
 . 22ص  :منهاج السنة ألاولى(   3
 .الدليل  –الكتاب  –الوثيقة :  دعا منهاج السنة الثالثة إلى الاستعانة بمنهاج السنة ألاولى ملعرفة كيفية إنجا  الوثائق الثالث(   4
 . 25ص :  منهاج السنة ألاولى(   5
 . 25ص نفسه ،  مرجع(   6
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  :املقاربة النصية و  الدرس البالغي   :  رابعا

قاُرِب املنهجّيِ بينهما في  في الحديث عن البالغة ولسانيات النص، ال بد  من إلاشارة إلى الت 

، وفي هذا يقول 
ٌ
الٍق كثيرة

َ
 ت

ُ
ظرة إلى النصوص بصفٍة عامة؛ فبينهما نقاط سعيد حسن / د.أالن 

ناقشِتنا لحدوِد البالغة وعالقتها بعلم لغِة النّصِ " :بحيرى 
ُ
لة ال َيخفى أن  مِل  واضحة على الّصِ

ً
داللة

ة لعلم النص  التاريخي 
َ
ها السابقة غير أنهما في  "بينهما إلى الحّدِ الذي جعَل بعض الباحثين يعدُّ

الحقيقة يختلفان في املنهج وألادوات والتحليل وألاهداف ، وغير ذلك من أوجه الخالف الجلي ، 

لم النص إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها إن البالغة هي السابقة التاريخية لع: "  فندايكيقول 

العام ، املتمثل في وصف النصوص وتحديد وظائفها املتعددة ، لكننا نؤثر مصطلح علم النص ، ألن 

كلمة بالغة ترتبط حاليا بأشكال أسلوبية خاصة ، كما كانت ترتبط بوظائف الاتصال العام 

 1" ووسائل إلاقناع 

 بي
َ
ى تمظهراتهوهذا يوضح بجالء العالقة ، وهذا ما  َنهما في التعامل مع النّصِ ألادبي في شت 

ة لعلم النص، إذا "إلى القول بأن   -على حسب قول فانديك  -َيْدفعنا  البالغة هي السابقة التاريخي 

دة صوص وتحديد وظائفها املتعّدِ َل في وصف النُّ ِ
ّ
، املتمث َهها العام  نا في الاعتبار توجُّ

ْ
ذ

َ
 2."نحن أخ

 H.lausbergالوسبرج ولعل العالقة بين البالغة واللغة بوجه عام تتضح من خالل عبارة 

حيث إن البالغة تشير إلى اللغة ، وهي الوسيلة القارة التي يعبر عنها الكالم ، فاللغة بدون كالم 

ة تقدم تصبح ميتة ، والكالم بدون لغة ال إنساني ، إذ إن اللغة والفن والحياة الفردية والاجتماعي

 3.نموذجا واضحا من التعالق الجدلي بين اللغة والكالم 

ية  ص، والنظراُت النّصِ اُت الن  ْتها لساني  وَينبغي أن ُيشار هنا إلى أن  كثيًرا من ألافكار التي تَبن 

ْت 
َ
 إن  البحث في ُممارسة الخطاب"بزغ

ْ
في البالغة   -الكالم -من ُبحوٍث في البالغة القديمة؛ إذ

دة  ة بتنظيم نصوٍص محد  ظرات والقواعد الخاص  ه قد  -القديمة يضمُّ عدًدا من الن   إن 
ْ
إذ

صوص؛ ألهداٍف  قة بترتيب الكالم وزخرفته قواِعُد بناٍء محّددة للنُّ ِ
ّ
ِدمت في املباحث املتعل

ْ
اسُتخ

دة ة محد   . بالغي 

وتتوجه البالغة إلى املستمع أو القارئ لتؤثر فيه ، وتلك العالقة ذات خصوصية في البحث 

اللغوي النص ي ، إال أن العالقة العكسية ال تقل عنها أهمية ، وهو غير متفرد في ذلك ، ألن عملية 

                                                           
 . 9ص ،  2552، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،  2ط،  علم لغة النص املفاهيم والاتجاهات :سعيد حسن بحيري  (  1
 . 6ص   : نفسهاملرجع (   2
 . 22ص   ، 2553 الكويت ،املعرفة ،، عالم ط .د  ، بالغة الخطاب وعلم النصصالح فضل ، (   3
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عل وكيفيات التفا( متلق  –منتج  –نص ) الاتصال تجمع العالقة بين أطراف الاتصال ألاساسيين 

بينها ، ويمكن أن تتضح العالقة في عدة تصورات للبالغة التي عد علم النص وريثها الشرعي ، 

فالبالغة يمكن أن تصل إلى الهدف الذي يتمثل في إرشاد السامع أو القارئ إلى التعرف على املتكلم 

، ثم  deectare، وبغرض ممتع   docereبشرح تعليمي موجه في املقام ألاول : أو الكاتب بطرق ثالث 

 movere  .1من خالل طريقة عاطفية ، أي بالغية بارعة 

ص،  ، وال يمكن الاستغناُء عنها في دراسة الن 
ً
ة  ضروري 

ُ
ة وما تزال قواِعُد بناء النّصِ البالغي 

عري ِبَمفهومه الواسع ِ
ّ

ة دراسة النّصِ الش  .وبخاص 

ة؛ أل  وعلى ما سبق؛ فإن  العالقة بين البالغة وعلم النّصِ  ة مستمر   تفاعلي 
ٌ
علم "ن  هي عالقة

صال ِ
ّ
ة في الات دة لبعض الجوانب البالغي  راسة املجّدِ ا للّدِ م إطاًرا عامًّ ؛ وذلك ألن  "النّصِ ُيمكن أن يقّدِ

 2."في فترات سابقة تعدُّ آلان السابَق التاريخي  لعلم النّصِ "البالغة التي كانت فقَدْت أهميتها 

و ،فهي حـسن استخدام ألفاظ اللغة القـول أو فن الكتابة أو فن التعبير ،فالبالغة  فن 

خبري أو )القدرة عـلى صياغة العبارة الجميلة ، كما  تساعد املتلقي على معرفة أسلوب النـص 

 .و تعينه على فهم الفروق بينه و بين غيره من أساليب الكالم ( إنشائي

ليست إال أوصافا للمعنى الذي الذي  تدل  عليه  ، لأللفاظ التي هي »إّن اختيار الكاتب  

فإذا كانت  ألالفاظ  متآلفة  و حسن اختيارها عن سواها وصل الكاتب بها للغرض املراد و هو 

 . 2«الحقيقة

إّن بناء العبارات التي تكشف عن املشاعر و ألاحاسيس و الخواطر يكون من خالل الهيكل 

عمل ألفاظ اللغة في معانيها الحقيقة حينا ، و قـد يلجأ إلى العـام للنص ، فقد تجد الكاتب يست

راعة الفنية ، أو التعبير الخيالي حينا آخر ،  يشبـه  بعض  ألاشيـاء  ببعض  متخـذا  املوهبة  و الب

و يضـيف و يحـذف ، و يوجز و يطنب، و تارة يعتمد على الربط بين الجمل برباط ،يقّدم و يؤخر 

د بعض الكالم ببعض ليحّقق وقعا خاصا في النفس، أو يستعين خاص ، أو يفصل بينه
ّ
ا ، أو يؤك

بالقرآن من  باب  الاستدالل  و البرهنة ، أو يقتبس أبيات شعرية إلضفاء نوع من الجمال على 

 .أسلوب النص 

                                                           
 . 02مرجع سابق ، ص  :سعيد حسن بحيري (   1
 .222 ، ص 3003   القاهرة ، ألعربية، مركز الحضارة  3ط،  الخطاب والقارئ  :حامد أبو حامد (   2
 .60 ،ص2562دار النهضة العربية للطباعة و النشر  ، بيروت  ،دط ، املدخل إلى دراسة البالغة العربية: أحمد خليل  (2
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ح بقدر كاف من الوسائل و ألادوات التي تعينه على فهم فحوى النص 
ّ
أما القارئ فيجب أن يتسل

، و بالتالي معرفة ...(الطمأنينة ، الحب ، الكراهية)ء بالتجارب التي تبعث في النفس انفعاالت اململو

ألادوات املستخدمة من طرف الكاتب التي من خاللها يسعى إلى تحقيق التواصل و إحداث التأثير 

 .املقصود

شف عن تك»و يرى بعض علماء اللغة أّن البالغة نشأت لحماية اللغة و خدمة لها ، فهي 

  1.« ترتيب ألانظمة  و التخيير  بينها ،  و كشف املتعارضات الداخلية في النظام اللغوي 

ى في النص من 
ّ
إّن البالغة تعتبر املخزون الثقافي و املوروث الفكري الهام ألي ثقافة ، و تتجل

 .خالل املجاز و الرمز و التراكيب  و الداللة و املوسيقى الصوتية

قسم إلى ثالثة أقسام إّن النص ال يقف 
ُ
املعاني ، البيان ، )عند عمل البالغة القديمة التي ت

التي هي بداية لدراسة املستوى املجازي و الرمزي و املوسيقى في النص،فصار الحديث عن ( البديع

 .بالغة النص 

و تعنى بالغة النص باملفردات و العناصر املؤلفة لبناء النص في شكلها اللغوي داخل مكون 

ها
ّ
 .لجملة التي تتوسع لتشمل الفقرة ثم تسع النص كل

فعلم النص قادر على تحلـيل مكونات النص و بيان تآلف و تضام العناصر املكونة لنظامه ، و 

 .تحديد  العالقات  و  وظائفها  و الرسالة التي يحملها النص

أدبية  إّن ربط علم النص ببالغة النص ، جعل أهل اللغة يمّيزون بين خصائص داخل

و »ألادب أو شعرية الشعر،فإذا كانت البالغة القديمة ، بصفتها خطابية موّجهة إلى الجمهور ، 

ه ليس مجرد 
ّ
إلى ( جمهور استماع)جمهور اليوم لم يعد كالسابق جمهور امليادين الواسعة ، أي أن

ما هو 
ّ
جتماعية أي هذه الشريحة الا ( جمهور القراءة)خطيب يتحدث في الساحة العاّمة ، و إن

 . 2« الواسعة من القّراء ذوي الثقافات املختلفة

فتحّول علماء البالغة الحديثة من مستوى الجملة إلى مستوى النص الذي صار يفهم 

بعضه من بعض كنظام مرصوص ، فالنص يفترض نوعا من التلقي و يسعى إلى بناء صورة ملتلّقيه 

                                                           
 .222 ،ص2552املعرفة ، دط ، مراجعة املنصف الشنوفي ، سلسلة عالم ،  مدخل إلى مناهج النقد ألادبي :رضوان ظاظا  (1

2
 .50-25صمرجع سابق ، : غيلوس صالح (  
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البنائية و الداللية ، التي تستدعي مشاركة خاصة ، حيث ينطوي في داخله على جملة من العالمات 

 .من القارئ في تركيب هذا النص 

ز  أهل  الاختصاص  في  مجال البيداغوجيا على جمالية التلقي للنص ، و الذي 
ّ
و قد  رك

م في النص على الصعيد الاجتماعي أو النفس ي أو التعليمي ، الذي 
ّ
يعطي أهمية كبرى لحضور املتعل

م و مشاكله النفسية ، و يسعى  إلى  التنفيس  و الترويح عليه و يأخذ في الح
ّ
سبان هموم املتعـل

م
ّ
، فأضحت البالغة الحديثة أداة  التركيز على حاجاته و القيم الجمالية التي تنطلق من أفق املتعل

للتوصيل الفني بحيث يرى فان دايك أّن للبالغة الحديثة خصائص تتّم في مستويات معّينة داخل 

 .1إلاضافة ، الحذف ، القلب ، الاستبدال: وحدات النص و أبرز هذه العمليات 

ووفق هذه العالقة التفعالية بين البالغة ولسانيات النص طورت تعليمية النص البالغي 

وفق مبادئ املقاربة النصية كما هو موضح في السندات البيداغوجية املتعلقة بتعليمية اللغة 

لثة ثانوي للشعب ألادبية ، والتي ال يمكن الحكم على نتائجها  إال باالطالع على العربية في السنة الثا

 .ذا البحث مدى التطبيق امليداني لهاته املقاربة وهذا ما وقف الباحث عليه في الفصل الثالث من ه
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 : إلاجراءات املنهجية للّدراسة امليدانية  :  ألاول املبحث 

 : أدوات جمع البيانات : أوال 

 : الاستمارة  -1

مجموعة من ألاسئلة املرتبة حول موضوع معين ، يتم وضعها في استمارة ترسل لألشخاص 

املعنيين بالبريد أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة ألاسئلة الواردة فيها ، وبواسطتها 

كد من معلومات متعارف عليها لكنها غير يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن املوضوع ، أو التأ

 1.مدعمة بحقائق 

من هذا املنطلق يهدف البحث إلى الاستعانة بهذه الوسيلة من أجل تحصيل معلومات 

إضافية حول سير الدرس البالغي في ضوء املقاربة النصية وكذا الكشف عن أهم الصعوبات التي 

ولهذا يقوم هذا املبحث امليداني على استبيان موجه  تحول دون تحقيق الدرس البالغي ألهدافه ،

 .إلى أساتذة اللغة العربية للسنة الثالثة ثانوي الشعبة ألادبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الديوان الوطني للمطبوعات  ، دط ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث :عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات  (1

 . 15، ص  5991الجامعية ، الجزائر ، 
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 : مجاالت الدراسة : ثانيا 

تقتض ي تعليمية اللغات بجميع فروعها الولوج إلى امليدان من أجل التقرب أكثر من سير 

ومن أجل إتاحة هامش أكبر لوصف وتحليل املمارسة الفصلية ، ومن أهم  العملية التعليمية ،

ألادوات والوسائل إلاجرائية املتاحة للباحث الديداكتيكي في هذا املجال الاستبيان بعده أهم وسائل 

 .جمع املعلومات 

يتوزعون  أستاذا ،خمسة و أربعون  ة اللغة العربية ، وقد بلغ عددهموجه الاستبيان إلى أساتذ

 : على عدد من ثانويات دائرتي عين وملان وصالح باي بوالية سطيف وهي كاآلتي 

 –عين وملان  –ثانوية دحمان خالف  -5

  –عين وملان  –ثانوية لخضر بلمداني  -2

  –عين وملان  –ثانوية العربي بليليطة  -3

 –عين وملان -ثانوية عبد القادر بن نويوة   -4

   -قالل  -سراي الضحوي ثانوية   -1

  –صالح باي  –ثانوية رقيعي البشير  -5

  –صالح باي  –الثانوية الجديدة   -7

  - رأسيسلي –بقرار رابح  ثانوية  -8

 - قصر ألابطال  -دالي الشاللي  ثانوي   -9

 سؤالا ، تنوعت بين املغلقة واملفتوحة ، (24)أربع وعشرين يحتوي هذا الاستبيان على 

حيث يلزم النوع ألاول املجيب على اختيار أحد البدائل املعطاة كجواب ، وذلك عن طريق تأشير 

أحد الخيارات دون التوسع في إلاجابة ، وقد لجأ الباحث إلى هذا النوع من ألاسئلة ألنه ال يأخذ وقتا 

عدة التي تشجع طويال لإلجابة ، كما أنه ال يتطلب اجتهادا من املجيب ، وهذه من العوامل املسا

املجيبين على الاهتمام باالستبيان ، كما أن هذا النوع يمتاز أيضا بسهولة تفريغ املعلومات وفرزها 

أما ألاسئلة املفتوحة فتتيح للمجيب فرصة التعبير عن رأيه بتوسع وبحرية مطلقة دون حصر 

مات إضافية تدعم إجابته في عدد محدود من الخيارات ومن إجابياتها أنها تقدم للباحث معلو 

 .موضوع بحثه إال أنها تمتاز في آلان ذاته بصعوبة فرز إجاباتها وتصنيفها وتحليلها 
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 : عينة البحث :  ثالثا

مجتمع : " ون تبعا لنطاق الدراسة و طبيعة املوضوع ،ونعني بالعينة أنها كإن تحديد العينة ي

وهي تعتبر جزءا من الكل ، بمعنى أنه تؤخذ من أفراد  الدراسة الذي جمع منه البايانات امليدانية ،

املجتمع على أن يكون ممثال للمجتمع لتجري عليه الدراسة ، فالعينة هي جزء معين أو نسبة معينة 

ه 
ّ
 1"من أفراد املجتمع ألاصلي ، بعدها يتم تعميم نتائج الدراسة على املجتمع كل

، الستحالة القيام بمسح شامل ملجتمع البحث  وقد كان اختيار هذه العينة اختيارا عشوائيا

 .بأكمله 

  :أسلوب التحليل :  رابعا

بعد أن تم جمع الاستبيانات و مراجعتها ، تّمت عملية تفريغ البيانات في الحاسب آلالي ، و  

الذي يعرف بالرمز  "  Statistical Package For Social Sciences" ذلك باستخدام البرنامج إلاحصائي 

SPSS   و الذي يستخدم لتحليل كافة أنواع ... الذي يعد من أهم البرامج إلاحصائية الجاهزة

 2... " وم لف العلإلاحصائية ملخت البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25، ص  2002، دار هومة ، الجزائر ،  5، ط تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية : رشيد  زرواتي (  1
، 5، ط SPSSستخدام البرنامج إلاحصائي منهجية أساليب البحث العلمي و تحليل البيانات با: دالل  القاض ي ، محمود البياني (  2

 . 209، ص  2007عمان ، ، ،دار حامد للنشر و التوزيع 
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 : عرض و تحليل نتائج الدراسة : املبحث الثاني 

 :تبويب البيانات و التعليق عليها و تحليلها : أوال 

تقدم نتائج الاستبيان فيما يلي على شكل جداول تتضمن النسب املئوية لإلجابات و    

 . ألاشكال التوضيحية مع تتبع النتائج بالتحليل

 : يوضح توزيع املبحوثين حسب السن  ( : 11) جدول رقم 

 % ك السن

 {24 – 29 { 50 33.33 

 {30 – 31 { 07 23.33 

 {35 – 45 { 03 10 

 {42 – 47 { 01 16.66 

 {48 – 13 { 01 16.66 

 100 01 املجموع

 

 : املخطط البياني 

  

 33.33سنة  قد شكل النسبة ألاعلى بنسبة  29إلى  24ما يالحظ أن مؤشر الفئة ألاولى من 

بينما  % 23.33سنة بنسبة  31إلى  30من  الفئة الثانيةللذين شملهم الاستبيان وتليه مباشرة  %
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وهو مؤشر هام من حيث أن أغلب ألاساتذة من فئة الشباب  % 50حازت الفئة الثالثة على نسبة 

والذين وال ريب قد تلقوا تكوينا في مجال املقاربة بالكفاءات في إطار إلاصالحات الجديدة إال أنه من 

في حين  جانب الخبرة قد تتشكل بعض السلبيات وهذا ما سيأتي في مؤشر الخبرة قياسا بالسن ،

  . لكل منهما   % 55شكلت الفئتين الرابعة والخامسة نسبة 
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 :يوضح توزيع املبحوثين حسب الشهادة املحصل عليها  ( : 10) جدول رقم 

 % ك الشهادة املحصل عليها

 95.7 29 ليسانس

 3.3 5 ماجستير

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

  

بينما وجدنا عينة  % 95.7هي ألاعلى بنسبة املتحصلين على شهادة الليسانس يالحظ أن نسبة 

قد تكون شاذة متحصلة على شهادة املاجيستير في ألادب ،وهذا راجع إلى معايير التوظيف ، وتفضيل املتحصلين 

 .على شهادة املاجيستير التعليم الجامعي دون غيره 
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 :يوضح توزيع املبحوثين حسب التخصص  ( : 10) جدول رقم 

 % ك التخصص

 3.3 5 لغة

 20 5 أدب

 20 6 لغة و أدب

 3.3 1 أدب جزائري 

 13.3 55 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

باملائة من  13.1أعرض الكثير من ألاساتذة عن إلاجابة عن هذا السؤال مشكلين نسبة 

باقي إلاجبات على اللغة و ألادب و اللغة ، وما يسجل هنا أن أغلب ألاساتذة  العينة بينما توزعت

 . % 20واللغة ألادب مجتمعين  % 3.3فيما شكل تخصص اللغة تخصصهم أدبي 
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 :يوضح توزيع املبحوثين حسب الصفة  ( : 10) جدول رقم 

 % ك الصفة

 5.7 2 مستخلف

 3.3 5 متربص

 90 27 مرسم

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

وهو مؤشر هام في الاستبيان ملا يتميز به ألاستاذ  % 90شكلت صفة أستاذ مرسم النسبة ألاعلى 

واندماجه التام في العملية التعليمية مما يعطي لالستبيان نتائج  املرسم عن غيره من حيث التكوين البيداغوجي

 . مهمة كونه شمل املعنيين بصفة مباشرة في الحقل التعليمي
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 : يوضح توزيع املبحوثين حسب السن و الخبرة  ( : 10) جدول رقم 

 

 السن

 ك الخبرة

 0أقل من 

 سنوات

 11إلى  0من 

 سنوات

 11أكثر من 

 سنوات
 املجموع

 % ك % ك % ك % ك

 {24 – 29 { 09 30 05 3.33 00 00 50 33.33 

 {30 – 31 { 07 23.33 00 00 00 00 07 23.33 

 {35 – 45 { 05 3.33 00 00 02 5.55 03 50.77 

 {42 – 47 { 05 3.33 00 00 08 25.55 09 30 

 {48 – 13 { 00 00 00 00 05 3.33 05 3.33 

 111 01 00.00 11 0.00 11 01 11 عاملجمو 

: البياني  املخطط

 

، واملسجل املالحظ في العينة املستهدفة ترابط الخبرة والسن وهو أمر منطقي إلى حد بعيد 

حيث يستفيد البحث من خبرتها  وهي نسبة ال بأس بها ، % 30أن أصحاب الخبرة شكلوا حوالي 

 .باعتبار أنها الفئة التي زاولت مهنة التعليم قبل عهد إلاصالح وأثناءه 
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 : ملبحوثينعند ا رأي ألاقرب للصواباليوضح  ( : 10) جدول رقم 

 % ك الرأي

 35.7 55- أ  –الرأي 

 53.9 59- ب  –الرأي 

 111 01 املجموع

  

 

حيث يرون أنه على الرغم من دعوى % 53.9بنسبة " ب " يميل أغلب ألاساتذة إلى الرأي 

إدماج ألانشطة إال أننا ال نزال نلمس أن كل نشاط مستقل بذاته ومنفصل بشكل ما عن باقي 

يرون أن إلاصالح قد نجح في تحقيقه  % 35.7مشكلين نسبة " أ " ألانشطة ، فيما ذهب البقية إلى الرأي 

...( دراسة النصوص ، البالغة ، العروض ) ملطلب إلادماج الذي نادى به ، إذ أصبحت أنشطة اللغة العربية 

وبالتالي يقر أغلب ألاساتذة في فشل إلاصالح في هذا الجانب فال فرق بين التدريس القديم .تدرس بشكل مندمج 

 .والحديث ألنشطة اللغة العربية 
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 : ألاستاذ إلى ملتقيات و دورات تكوينية   مدى حاجةيوضح  ( : 10) جدول رقم 

 % ك ألاستاذ بحاجة إلى ملتقيات

 96.7 29 نعم

 3.33 01 ال

 100 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

أنهم بحاجة إلى دورات تكوينية تجمع بين التنظير  % 95.7يجمع أغلب ألاساتذة بنسبة  

 . في مجال املقاربة بالكفاءات  والتطبيق
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رى يتي ت الفي الاستمارة فكان عبارة عن سؤال مفتوح ، ويتمثل في املعوقا أما السؤال الثامن

وقد تنوعت إجابات ألاساتذة حول  ، تطبيق الناجع للمقاربة بالكفاءاتأنها تحول دون الألاستاذ 

هذه املعوقات ولكنها تتفق إجماال في توزعها على التالميذ وألاستاذة والوزارة الوصية والوسائل 

 :  البيداغوجية ، ويمكن تلخيص إلاجابات في آلاتي 

املقاربة بالكفاءات تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وكذا وجود عدد قليل من التالميذ ليسهل  -

يصل إلى حد تطبيقها وهذا ما يتنافى مع الواقع الذي نعيشه فهناك اكتظاظ كبير 

 ..الخمسين تلميذا وألاربعين على أدنى تقدير 

 .ضامين وتشعهها وقلة في الوسائل البيداغوجية وكذا توسع بعض املالبرامج املكثفة  -

 بعض الدروس ال يمكن تطبيق املقاربة بالكفاءات معها  -

تطبيق املقاربة بالكفاءات يفترض أن يمتلك املعلم عدة كفاءات تؤهله للتدريس التكاملي  -

لكن في  ، ويحصل على هذه الكفاءات بفعل التكوين العالي والواعي بأسس هذه املقاربة ،

خاصة عند ألاساتذة القدماء مما أدى إلى عدم الواقع ينعدم هذا النوع من التكوين 

باإلضافة إلى أنها تتطلب مناهج مبنية بدقة وبكفاءة عالية ضبط مفاهيمها ألاساسية  

، وإن وجد ذاك التكوين فسيظل مشكل عدم ... تخدم واقع التلميذ النفس ي الاجتماعي

قاربة على الصعيد التطبيقي ال النظري كون تلك التكوينات تقتصر تمكن ألاساتذة من امل

 .على الجانب النظري فقط 

 .الحجم الساعي املخصص للمادة غير متناسب مع البرنامج املسطر  -

 .انعدام التفكير الجاد لدى الوزارة الوصية باالهتمام بالجانب البيداغوجي و إصالحه  -

 ( ما معنى املقاربة بالكفاءات ؟ ) ض ألاساذة الجهل باملقاربة من ألاساس عند بع -

 عدم التحضير الكافي للدرس من طرف املعلم واملتعلم -

 .عدم قابلية املتعلم لعملية املقاربة بالكفاءات  -

 .ضعف املكتسبات القبلية للمتعلم  -

من التحضير الجيد إلى عدم استيعاب الطالب أن في هذه املقاربة يكون له الدور الكبير  -

 املشاركة الفاعلة في القاعة ، عدم تجاوب التلميذ مع هذه املقاربة 

 .وفروقاتهم الفردية  اختالف قدرات التالميذ -
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من بين هذه املعيقات عدم وجود استعدادات كلية ومشجعة للمتعلمين لهذه الطريقة ،  -

قينية التي رضعوها من املدارس كون غالبية املتعلمين أيضا قد اعتادوا على الطريقة التل

 .الابتدائية من طرف معلمين قدماء شبوا على هذه الطريقة 

ضعف مستوى التالميذ وضحالة معلوماتهم وقلة اهتمامهم باملطالعة والثقافة وتركيزهم  -

 .على النقطة واملعدل 

استحالة وبالتالي  لدى املتعلم في كثير من ألاحيان املسبقة انعدام املكتسبات املعرفية -

 . فهمه لدرس مبني على املقاربة بالكفاءات يكون هو اللبنة ألاساس فيه 
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 اكتفاء ألاستاذ بدور املوجه فقط يوضح (: 11) جدول رقم 

 % ك ألاستاذ موجه

 53.3 04 نعم

 85.7 25 ال

 100 01 املجموع

  :املخطط البياني 

 

، وهي  إلى استحالة اكتفاء ألاستاذ بدور املوجه فقط  % 85.7بنسبة  ألاساتذةذهب معظم 

 :بأنه  إجابات منطقية ملن يمارس مهنة التعليم على أرض الواقع و قد برروا ذلك 

 .هناك فروقات فردية لدى التالميذ يجب مراعاتها من ذكاء وقدرة على الاستيعاب  -

، ألنه لم يدرك بعد أنه  التلميذ بحاجة أن يكون ألاستاذ موجها ومدعما وشارحا وملقنا -

 .محور العملية التعليمية 

 .عدم تحضير التلميذ للدرس يحتم على ألاستاذ أال يكتفي بدور املوجه فقط  -

 غياب الوسائل التعليمية  -

مما يحتم على ألاستاذ املزج بين الطريقتين الحديثة غياب الاستعداد لدى املتعلم  -

 .والقديمة 

 .س تحول دون اكتفاء ألاستاذ بدور املوجه مشكلة الاكتظاظ في قاعة الدر  -
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 .نقص التكوين لدى ألاستاذ مما ال يؤهله لالكتفاء بدور املوجه فقط  -

 .امتالك التالميذ معارف سابقة خاطئة في املرحلة الابتدائية واملتوسطة  -

و التوقيت املخصص للحصة ال يكفي أن ينتظر ألاستاذ ردود الفعل وإلاجابات السريعة  -

 .املبادرة من طرف املتعلمين 

 .اكتفاء ألاستاذ بالتوجيه فقط يؤدي إلى عدم تطبيق ألاهداف التعلمية الخاصة بالدرس  -

 .افتقاد التالميذ أحيانا لبعض املعارف التي تكون منطلقا في بناء املعرفة الجديدة  -

 .العملية التعليمية في الجزائر ال تزال بعيدة عن هذا املستوى  -

 % 53.3ساتذة الذين ذهبوا إلى إمكانية اكتفاء ألاستاذ بدور املوجه فقد شكلوا نسبة أما ألا 

  :مبررين ما ذهبوا إليه بـ 

 تحفيز التلميذ على املبادرة ، التحضير ، املشاركة حتى يصنع بفعالية أطوار الدرس  -

 .واملالحظة أنها إجابة نظرية ملا يفترض أن تحققه املقاربة بالكفاءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  .عرض و حتليل نتاجئ ادلراسة                                                  : الفصل الثالث            

114 
 

 : إلاصالح التربوي في تيسير الدرس البالغي  مدى إسهام يوضح  ( : 10) جدول رقم 

أسهم إلاصالح في تيسير 

 الدرس البالغي
 % ك

 40 52 نعم

 13.3 55 ال

 5.7 02 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

هم في تيسير الدرس البالغي ، أن إلاصالح التربوي لم يس% 13.3يرى أغلب ألاساتذة  بنسبة

أن إلاصالح التربوي قد أسهم بالفعل في تيسير الدرس  % 40بينما أكد آخرون وبنسة عالية أيضا 

 :ر أصحاب الرأي ألاول ما ذهبوا إليه البالغي ، وامتنع آخرون عن إلاجابة ، وقد بر 

 .كون النصوص املفترض أن تكون منطلقا للدرس البالغي ال تخدم الدرس  -

الفارق البين بين إلاصالح التربوي املعتمد على املقاربة النصية وقدرات املتعلم مما يحتم  -

 .على ألاستاذ تقديم درس البالغة وفق الطرائق القديمة 

ال نلحظ تغييرا عميقا عما كان يؤخذ في املدرسة ألاساسية سواء تعلق ألامر باألمثلة أو  -

 .حتى تطبيقات الدرس 
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 .س فقط في املصطلحات أو بعض النصوص أما املضمون فبقي كما هو التغيير شكلي يلم -

 .الزال ألاستاذ امللقن والتلميذ املتلقي فقط  -

 .بعض الدروس معقدة ويستحيل الاعتماد فيها على املقاربة بالكفاءات فقط  -

الدرس البالغي ال ينفك أن يكون سلسلة وحلقة من حلقات الوضعيات الدراسية ضمن  -

 .وألافضل تدريس هذا النشاط بصورة منفصلة عن النشاطات ألاخرى  مقرر املادة 

 : في حين برر أصحاب املوقف الثاني رأيهم بـ 

 .أصبح الدرس البالغي سهال في متناول املتعلم بفضل آليات إلاصالح الجديد  -

شجع التلميذ على الاطالع على موضوع الدرس مسبقا وذلك بالتحضير له وهو أساس ما  -

 .أن ألاستاذ يكتفي بدور املوجه فقط ه املقاربة الجديدة على اعتبار تقوم علي

في ظل إلاصالح الجديد تم تيسير الدرس البالغي من خالل تقديم أمثلة بسيطة ومن  -

 .الواقع 

الدرس البالغي يحتاج إلى هذه الطرق الجديدة والتي تسهم في إذكاء روح الاستنتاج  -

يتوصل إليه املتعلم بنفسه في تصور الظاهرة الفنية والاستقراء لدى املتعلم ، فكل ما 

 .البالغية يكون أقرب للذهن و أكثر استيعابا 

الاتجاه الحديث لديداكتيك اللغة  واملعتمد في املقاربة النصية تعامل مع اللغة على أنها  -

جسد واحد ، وقد حققت هذه املنهجية أهدافا تربوية هامة ، إذ تتعامل مع فروع وفنون 

غة بدرجة متساوية  ، فال يطغى الاهتمام بفرع على حساب الفروع ألاخرى وهو ما الل

نالحظه في واقع تعليم الفصحى وتعلمها ، حيث تعطى ألاولوية لتعليم قواعد النحو 

العربي ، حتى صار تعلم اللغة يعني تعلم نحوها ، بينما كانت تهمل البالغة في البرامج 

عملية التواصل وال فائدة من جمل سليمة نحويا قد رصت  على مالها من دور فياللغوية 

 .رصا ركيكا بعيدا عن الذوق السليم 

ضبابية تطبيق مدى وفي ظل هذه املفارقة بين الرأيين املتقربين في النسبة تقريبا يتبين لنا    

واعتماد ألاستاذ على املقاربات السابقة أيضا في توضيحه  على الدرس البالغي ،املقاربة النصية 

 .لبعض املفاهيم دون الجحود التام آلليات املقاربة الجديدة 
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 : الحجم الساعي املخصص للدرس البالغيكفاية  يوضح  ( : 11) جدول رقم 

 % ك الحجم الساعي كاف

 50 58 نعم

 33.3 50 ال

 5.7 02 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

أن الحجم الساعي كاف ملقرر الدرس البالغي بينما ذهب  % 50يرى أغلب ألاساتذة بنسبة 

مكمل للسنتين ألاولى والثانية واللتين ركزتا إلى عكس ذلك ، فمن جهة أن املنهاج  % 33.3آخرون 

تامة بأغلب جوانب البالغة على علم املعاني والبيان والبديع بالتفصيل مما يجعل املتعلم على دراية 

فمن هذه الجهة يعتبر الحجم الساعي كافيا ما يبرر تركيز منهج السنة الثالثة على علم البيان فقط 

في املعنى التي لم يستوعهها الطالب مما يضطر أما من جهة الشرح وتبيان أثر الصور البيانية .

يل أن يكون الحجم الساعي كاف ملقرر ألاستاذ للعودة لشرح دروس السنة ألاولى و الثانية فيستح

 .الدرس البالغي 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

 دون إجابة ال  نعم

ار
كر

ـــ
ـــ

لت
ا

 

 الحـــــجم الساعي للدرس البالغي 



  .عرض و حتليل نتاجئ ادلراسة                                                  : الفصل الثالث            

117 
 

 : يوضح الوسائل التعليمية التي يستخدمها ألاستاذ  ( : 11) جدول رقم 

الوسائل التعليمية 

التي يستخدمها في 

 حالة

 % ك

 نعم

كتاب 

في  املعين

 البالغة 

05 3.33 

الجديد في 

البالغة و 

 النحو

03 50 

نهج 

 البالغة

03 50 

 3.33 05 التفاسير

أمهات 

 الكتب

05 3.33 

مصادر و 

 مراجع

 مختلفة

08 25.7 

 3.33 05 مذكرات

 55.7 01 الانترنت

أقراص 

 مضغوطة

05 3.33 

 80 24 املجموع

 20 05 ال

 111 01 املجموع
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 :املخطط البياني 

 

 

ألاستاذ وسائل تعليمية أخرى أثناء الشرح وهذا ما أشار  إضافة إلى الكتاب املدرس ي يسخدم

وهذا ما يبرر مجهوداتهم لتقديم ،  وتتنوع هذه الوسائل بنسب متفاوتة % 80إليه ألاساتذة بنسبة 

 .الدرس بأيسر الطرق املمكنة 
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 الوسائل التعليمية التي يستخدمها 

 كتاب المعين في البالغة

 الجديد في البالغة و النحو

 نهج البالغة

 التفاسير

 أمات الكتب

 مصادر و مراجع

 مذكرات 

 االنترنت

 أقراص مضغوطة 
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 : لدرس البالغي أثناء تقديمه لنشاطات أخرى  ليوضح تناول ألاستاذ  ( : 10) جدول رقم 

تناول الدرس البالغي في 

 النشاطات ألاخرى 
 % ك

 40 52 نعم

 13.3 55 أحيانا

 5.7 02 ال

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

يتضح أن أغلب ألاساتذة يتطرقون للدرس البالغي في شتى ألانشطة سواء من خالل 

النصوص أو ألامثلة الواردة في بقية ألانشطة اللغوية مما يسهم في تدعيم فهم التالميذ وترسيخ 

 .الدرس البالغي أكثر في أذهانهم 
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  : وى الطلبة تمع مسثة ثانوي مقرر البالغة في السنة الثال مدى تناسبيوضح  ( : 10) جدول رقم 

 % ك مقرر البالغة مناسب

 73.3 22 نعم

 20 05 ال

 5.7 02 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

أغلب ألاساتذة يقرون بتناسب البرنامج املسطر مع تالميذ النهائي في مقابل فئة قليلة ترى 

 .العكس 
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 :التالميذ بالتحضير املنزلي  اهتمام مدىيوضح  ( : 10) جدول رقم 

التالميذ بالتحضير  يهتم

 املنزلي
 % ك

 20 05 نعم

 3.33 05 ال

 75.7 23 فئة قليلة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

يتضح أن فئة قليلة فقط من التالميذ يقومون بالتحضير املنزلي في نظر ألاساتذة مما 

 .يصعب تطبيق املقاربة بالكفاءات داخل قاعة الدرس 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

 فئة قليلة  ال  نعم

ار
كر

ـــ
تــ

ال
 

 يهتم التالميذ بالتحضير المنزلي 



  .عرض و حتليل نتاجئ ادلراسة                                                  : الفصل الثالث            

122 
 

 : يوضح فهم التالميذ للدرس البالغي  ( : 10) جدول رقم 

 % ك فهم التالميذ للدرس البالغي

 23.3 07 نعم

 00 00 ال

 73.3 22 فئة قليلة

 3.33 05 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

يوضح الجدول واملخطط أعاله النتائج املنطقية للسؤال السابق حيث ترتبط درجة الفهم 

بمدى التحضير أوال ، فالفئة القليلة التي تحضر شكلت تقريبا النسبة نفسها بالنسبة للفئة التي  

 .تستوعب الدرس  
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 : الدرس البالغي التي تحول دون فهم  صعوبات اليوضح  ( : 10 )جدول رقم 

توجد صعوبات أثناء تقديم 

 الدرس
 % ك

 10 51 نعم

 45.7 54 ال

 3.33 05 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

تتباين إجابات ألاساتذة حول الصعوبات التي يواجهونها أثناء تدريس نشاط البالغة ،                       

 : وقد أجمع املجيبون بوجودها على أنها 

 .صعبوبة شرح بعض الدروس التي تحتاج لتركيز ممثلين بدرس املجاز العقلي  -

 .عدم وجود قاعدة صلبة لدى التالميذ فيما يخص دروس البالغة  -
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 :    أثناء الدرس لفصحىلألاستاذ  استعمال مدى يوضح:  ( 10) جدول رقم 

 % ك يكتفي بالفصحى

 55.7 20 نعم

 33.3 50 ال

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

معظم ألاساتذة يستعملون الفصحى في تقديمهم الدرس مما يسهم في تنمية الذوق البالغي 

 .في حين تفضل فئة قليلة استعمال العامية لشرح بعض املفاهيم لبعض التالميذ  لدى التالميذ ،

 

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 ال  نعم 

ار
كر

ـــ
ـــ

لتـ
ا

 

 استعمال اللغة العربية الفصحى 



  .عرض و حتليل نتاجئ ادلراسة                                                  : الفصل الثالث            

125 
 

 :  البالغة يوضح تقييم ألاستاذ ملستوى الطلبة في مجال  ( : 11) جدول رقم 

 % ك تقييم ألاستاذ

 5.7 02 جيد

 25.7 08 مقبول 

 43.3 53 متوسط

 55.7 01 ضعيف

 3.3 05 ناقص

 3.3 05 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

على أن مستوى التالميذ في الدرس البالغي متوسط على هناك شبه إجماع بين ألاساتذة 

 .العموم مما يؤكد إمكانية الارتقاء بمستواهم في مجال البالغة خاصة ومجال الفصحى على العموم 
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 :في الدروس املقترحة سطر امل مدى دقة و وضوح الهدف يوضح  ( : 10) جدول رقم 

 % ك الهدف مسطر بدقة

 73.3 22 نعم

 55.7 01 ال

 50 03 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

أن الهدف مسطر بدقة ووضوح في الدروس املقترحة   % 73.3في رأي أغلب ألاساتذة بنسبة

 .)كما هو موضح في السؤال املوالي  )مبررين ذلك بإمكانية تحقيقها 
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  .عرض و حتليل نتاجئ ادلراسة                                                  : الفصل الثالث            

127 
 

 :ألهداف املسطرة في البرنامج  لاملواضيع البالغية املقررة  مدى تحقيقيوضح ( :  01) جدول رقم 

 :املخطط البياني 

 

املالحظ في نظر ألاساتذة أن املواضيع البالغية تحقق ألاهداف املسطرة وهو ما اتضح لهم 

من خالل املمارسة على أرض الواقع باستغالل التالميذ للظاهرة البالغية وإدماجها في التعبير 

 .الكتابي والشفهي 
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 المواضيع البالغية وتحقق األهداف 

املواضيع البالغية تحقق 

 ألاهداف
 % ك

 53.3 59 نعم

 30 09 ال

 5.7 02 دون إجابة

 111 01 املجموع
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 :منهجية مدروسة ترتيب املواضيع فيما بينها قائم على أن يوضح  ( : 01) جدول رقم 

 % ك املواضيع مرتبة

 70 25 نعم

 23.3 07 ال

 5.7 02 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

يتفق أغلب ألاساتذة أنها موضوعة بمنهجية ، من حيث ترتيب الدروس البالغية فيما بينها 

 .تسمح للتالميذ باستيعاب الدرس البالغي عموما 
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 :ترسيخ القاعدة البالغية في ذهن الطالب   فيالتمارين التطبيقية دور يوضح  ( : 00 )جدول رقم 

تساهم في ترسيخ التمارين 

 القاعدة البالغية
 % ك

 70 25 نعم

 25.7 08 ال

 3.3 05 دون إجابة

 111 01 املجموع

 :املخطط البياني 

 

 . القاعدة البالغية في ذهن الطالبتمارين هادفة  وكفيلة بترسيخ يرى معظم ألاساتذة  أن ال

وبالتالي فاملالحظ عموما أن الجانب النظري مدروس بدقة وعناية في منهجية تدريس البالغة مع 

 .تسجيل صعوبة في الجانب التطبيقي وإيصال املعلومة للتالميذ 
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عامة و فيتمثل في مالحظات ألاساتذة حول تعليمية اللغة العربية بصفة  أما السؤال ألاخير

 :  يمكن إجمالها فيما يلي   تعليمية البالغة بصفة خاصة

ال وجود لتطبيق فعلي للمقاربة الجديدة في تقديم الدروس عند كثير من ألاساتذة ألنها  -

التزال غامضة وحتى الدورات التكوينية املؤطرة غير هادفة وال تأتي بنتيجة وحتى مفتش ي 

 .يجهلون في أغلههم مقومات املقاربة النصية اللغة العربية 

ين املقاربة بالكفاءات وطبيعة بعض ألانشطة إذ ال تزال النمطية عدم توافق واضح ب -

 .السابقة هي سيدة املوقف 

البالغة فرع مهم من فروع اللغة العربية يجب أن تعطى لها ألاهمية واملكانة التي تليق بها  -

ساتذة من خالل خبرتهم في التدريس أن البالغة ال تعطى من قبل الوزارة و قد الحظ ألا 

 .لها ألاهمية مقارنة بالفروع ألاخرى 

 ( .حصص إضافية ) تخصيص وقت إضافي وكافي للدرس البالغي  -

ال بد من النظر بصورة جدية في مواضيع الكتاب وحذف املواضيع املكررة أو قليلة  -

 .مثل هذه املواد وألانشطة ألاهمية و إلاكثار من الجانب التطبيقي في 

ضرورة اختيار النصوص والروافد املميزة والتي يجد فيها الطالب بعضا من اهتماماته  -

 ورغباته وتطلعاته

ضرورة التحدث باللغة العربية الفصحى من قبل ألاستاذ والتالميذ ، وهذه املسؤولية تقع  -

كثر من التالميذ باعتباره القدوة على ألاستاذ و التالميذ وهذه املسؤولية تقع على ألاستاذ أ

 .لهم 

اللغة العربية ممارسة ولسان سليم تطرب له ألاذن ، وهي كائن حتى يتطور ويندمج مع  -

 : كل التطورات التي تمس مختلف العلوم وال يتأتى ذلك إال بتوفر بعض الشروط منها 

 ية والسياسيةتفعيل توظيف اللغة العربية في كافة امليادين الاجتماعية و الاقتصاد... 

  تعريب املحيط بصفة عامة والتعليم خاصة وتدريس مختلف التخصصات باللغة العربية. 

  توظيف إلاعالم الهادف والخادم للغة وليس الهدام. 

  إعادة النظر في برنامج السنة الثانية ثانوي شعبة آداب من حيث الكم والحجم الساعي 

 .وازن لضمان تعلم ناجع توتحقيق ال
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 : ائج ــــــة النتـــمناقش: ثانيا  

 : يمكن مناقشة النتائج انطالقا من فرضيات البحث املنبثقة من إلاشكالية التي يعالجها 

صّية وسيلة  ألاستاذ في تقديمه الدرس البالغي للتالميذ  -1
ّ
 : اعتماد املقاربة الن

إال ، هذه الفرضية التي من املفروض تحقيقها في ظل إلاصالحات الجديدة وتطبيق املقاربة النصية 

ل مع املفاهيم يواجهون صعوبات كبيرة في التعام -حسب نتائج الاستبيان  -الكثير من ألاساتذةأن 

بة في عدم ويعتبرون أن تطبيقها على مدونة معينة أمرا ليس هينا ، وأصل الصعو اللسانية النصية 

 .اطالع ألاستاذ على جوهر املقاربة النصية وقلة الدورات التكوينية أو انعدامها في هذا املجال 

سانية الحديثة ركيزة أساسية لتحسين املمارسة البيداغوجية  -0
ّ
ظريات الل

ّ
 :الن

يعد تبني املنظومة التربوية الجزائرية لهذا الخيار املنهجي املقاربة النصية لتدريس اللغة 

العربية خطوة هامة الستغالل نتائج الدراسات الحديثة ال سيما منها الدراسات النصية في 

وفي هذا يجمع أغلب ألاساتذة أن إلاصالح ،  سبيل مسايرة الانفجار املعرفي والتكنلوجي

، وأن ألاهداف املسطرة جاء مسايرا للتطورات مختلف ألانظمة التربوية في العالم التربوي 

 .والحجم الساعي قد تم تحديدهما بدقة 

حات التربوية باعتمادها املقاربة النصية في تيسير تلقي الدرس البالغي في أسهمت إلاصال   -0

 .املرحلة الثانوية 

من خالل النتائج املتوصل إليها تبين أن إلاصالحات التربوية الجديدة و إن أثبتت نجاعتها في           

بعض املواد أو حتى بعض أنشطة اللغة العربية ، إال أن إسهامها في تيسير الدرس البالغي ضئيل 

كما  بين  -بة النصيةإلاصالح التربوي املعتمد على املقار  خصوصا وأن ،مقارنة باملواد ألاخرى جدا 

الطرائق القديمة  الاستعانة في أحايين كثيرة إلىقدرات املتعلم مما يحتم و      ال يتوافق -ألاساتذة 

و التغيير مس بشكل جلي لم يتغير ، ، خصوصا وأن املضمون ذاته تقريبا تقديم درس البالغةل

د في تيسير الدرس البالغي الجانب الشكلي وبعض املصطلحات فقط ، وإن أسهم إلاصالح الجدي

  .فمن جوانب محدودة تتجلى من خالل ألامثلة املبسطة وكذا حث التالميذ على التحضير املنزلي 
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تبني املقاربة النصية يعني اتخاذ النص محورا أساسيا تدور حوله جميع فروع  اللغة  و   -4

 :منها البالغة

على الرغم من دعوى إدماج ألانشطة إال أننا ال نزال نلمس أن كل نشاط مستقل بذاته       

ومنفصل بشكل ما عن باقي ألانشطة ، هذا ما ذهب إليه أغلب ألاساتذة مما يشكل ضبابية في 

للمقاربة النصية وصعوبة تطبيقها مع امتداح أهدافها ومدى جدواها باشتراط خلق ألاجواء فهمهم 

 .لتطبيقها  املناسبة
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 : النتيجة العامة للدراسة : ثالثا 

إذ تبنت الوزارة املقاربة هناك مفارقة كبيرة في إلاصالحات التربوية الجديدة       

في تدريس مواد اللغة ، و املقاربة النصية كاختيار منهجي ، بالكفاءات كاختيار تربوي 

( املنهاج ، الوثيقة املرافقة ، الدليل ) البيداغوجية العربية ، ودبجت محتوى السندات 

أنه عند استقراء الاستبيان تبين أن  غير، بالكثير من املصطلحات واملفاهيم اللسانية 

لتعليم اللغة هناك بونا شاسعا بين ما دعت إليه هذه السندات وبين املمارسة التعليمية 

 .العربية التي لم تتخل عن الطريقة التقليدية 
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ــــــــــــخاتم  : ة ــــــــــــــــــــــــــــ

انطالقا من إشكالية البحث واملواضيع املعالجة في طياته و بناء على الفرضيات املسطرة فقد 

 : خلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها 

قدمها ألعوان العملية التعليمية يية ، نظرا للمعارف الجليلة التي التعليمية علم بالغ ألاهم -

، إنها تخصص يستفيد من عدة  بما في ذلك نشاط البالغة ، في جميع املواد الدراسية 

 .حقول معرفية 

تدريس البالغة عرف بعض التطور متأثرا بالدراسات الحديثة في مجال علوم اللسان    -

الغربية ، فلم تصبح الدراسة البالغية تقتصر على تعيين الصورة البيانية أو ألاسلوب 

وتوظيفهما في التعبير الكتابي والتحرير  (قراءة وفهما ) البالغي ، وإنما تهتم بأثرهما في الكالم 

هو املهم في حد ذاته ، بل ألاهم هو  مثال  ،فليس التعرف على التشبيه وعناصره( إنتاجا ) 

فهم املتعلم ملا أضافه التشبيه على املعنى ، وكيف يستعمله هو بدوره ليبلغ أفكاره بطريقة 

 .ومن هنا يستفيد الجانب الوظيفي التطبيقي من الجانب املعرفي النظري  أحسن ،

- -  
 
ل في بنيته وتشكيله ، الفصل بين فروع اللغة وعدم اعتبارها من مكونات النص تدخ

 .وبالتالي عدم انسجام املحتويات النحوية والبالغية فيما بينها وفق املقاربة النصية 

يداغوجية في إيضاح املقاربة النصية وكيفية هناك توضيح محتشم في السندات الب -

التدريس بها ال سيما الدليل باعتباره الوسيلة التي تبين كيفية تنشيط مختلف ألانشطة 

 .اللغوية 

قد تكون الطريقة التقليدية في تدريس البالغة العربية ، وكذلك سوء فهم الطريقة  -

 .بين املواد الدراسية ألاخرى  الجديدة وتطبيقها السبب املباشر الذي أفقدها مكانتها

رغم  ما تصبو إليه البرامج الجديدة من تحديث في الطرائق واملحتويات ، إال         

الذي يؤثر سلبا على تطبيق املقاربات  ، أن أصداء امليدان تخبرنا بنقص تكوين املدرسين

التعليم تبعا للتفاوت في  الجديدة املسطرة في الوثائق الرسمية ، وبالتفاوت في نجاعة

 .الكفاءة ، فشتان بين التطلع إلى التغيير والتجديد ، واملمارسة الصفية امليدانية 
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 : واملتمثلة في لتتولد من رحم الاستنتاجات املتقدمة مقترحات الدراسة 

ال بد من دورات تكوينية قصد توسيع دائرة معارف أساتذة اللغة العربية في مجال  -

 .اللسانيات النصية 

وإعداد املحتويات وصناعة الطرائق التعليمية إلى يأمل البحث في أن تسند صناعة املناهج  -

 .ذوي الاختصاص باملعارف الحديثة في مجال العلوم اللسانية و ألادبية 

الاهتمام بمحتوى البالغة من حيث طريقة عرضه وربطه بالفنون اللغوية ألاخرى مثل  -

 .والنقد ، حتى ال تظهر البالغة في صورة قواعد جافة منفرة للطلبة  النصوص ألادبية

أن تحتوي موضوعات البالغة والنصوص ألادبية في املرحلة الثانوية على روائع ألاعمال  -

 .ألادبية مما يساعد على تنمية الذوق البالغي عند الطلبة 

أو توصل إلى تقديم  املوضوعال نزعم أن البحث ألم بكل جوانب م وفي الختا         

بل كل ما حاوله البحث يندرج في نطاق استثارة ، أو أنه أتى بالجديد  ، الصورة الكاملة عنه

وتوجيه اهتمامهم إلى املشاكل التي  ، انتباه القائمين و املشرفين على قطاع التربية والتعليم

العربية مكانتها ضمن  ، حتى يعاد للبالغةعلى أرض الواقع و التالميذ يعاني منها ألاساتذة 

 علوم اللغة العربية ، ويعاد للغة العربية مكانتها ضمن باقي املواد التعليمية 
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  فهرست الجداول 

 الرقم عنوان الجدول  الصفحة

 02 يوضح توزيع املبحوثين حسب السن 201

 01 يوضح توزيع املبحوثين حسب الشهادة املحصل عليها 201

 00 يوضح توزيع املبحوثين حسب التخصص 201

 01 يوضح توزيع املبحوثين حسب الصفة 201

 01 يوضح توزيع املبحوثين حسب السن و الخبرة 201

 01 ملبحوثينعند ا رأي ألاقرب للصواباليوضح  201

ألاستاذ إلى ملتقيات و دورات تكوينية   مدى حاجةيوضح  201  01 

بدور املوجه فقطاكتفاء ألاستاذ  يوضح 221  01 

إلاصالح التربوي في تيسير الدرس البالغي مدى إسهام يوضح  221  01 

الحجم الساعي املخصص للدرس البالغيكفاية  يوضح  221  20 

 22 يوضح الوسائل التعليمية التي يستخدمها ألاستاذ 221

لدرس البالغي أثناء تقديمه لنشاطات أخرى  ليوضح تناول ألاستاذ  221  21 

مع مستوى الطلبةمقرر البالغة في السنة الثالثة ثانوي  مدى تناسبيوضح  210  20 

 21 التالميذ بالتحضير املنزلي اهتمام مدىيوضح  212

 21 يوضح فهم التالميذ للدرس البالغي 211

الدرس البالغيالتي تحول دون فهم  صعوبات اليوضح  210  21 

 21   أثناء الدرس لفصحىلألاستاذ  استعمال مدى يوضح 211

البالغةيوضح تقييم ألاستاذ ملستوى الطلبة في مجال  211  21 

سطر في الدروس املقترحةامل مدى دقة و وضوح الهدف يوضح  211  21 

ألهداف املسطرة في البرنامج  لاملواضيع البالغية املقررة  مدى تحقيقيوضح  211  10 

بينها قائم على منهجية مدروسةترتيب املواضيع فيما أن يوضح  211  12 

ترسيخ القاعدة البالغية في ذهن الطالب   فيالتمارين التطبيقية دور يوضح  211  11 
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 .القرآن الكريم : أوال 

 : قائمة املصادر و املراجع : ثانيا 

 : املصادر  - أ

تحقيق محمد  ، املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء: أبو عبد هللا محمد بن عمران  (1

 .1991،  ، دار الكتب العلمية بيروت 1ط ، حسين شمس الدين 

تحقيق ، 4ط،  املوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  :أو القاسم الحسن بن بشر آلامدي  (2

 .1القاهرة ،ج، السيد أحمد صقر ، دار املعارف 

شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد املنعم  ، إلايضاح في علوم البالغة :  الخطيب القزويني (3

 .1، ج  1991بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،  4خفاجي ، ط 

: ، قدمه وحققه وعلق عليه  املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين بن ألاثير  (4

 . 1ج ،ت .دن أحمد الحوفي ، بدوي طبانة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر 

 : املراجع  - ب

دط ، رهانات وإنجازات ، دار القصبة للنشر ، ،  إصالح التربية في الجزائر :أبو بكر بن بوزيد  (1

 .  2009، الجزائر 

 . 1999ار وائل للطباعة والنشر ، ، د كيف نقرأ تراثنا البالغي :أبو علي محمد بركات حمدي  (2

مكتبة ،  8، ط  دراسة بالغية تحليلية ألصول ألاساليب ألادبية ألاسلوب ، :أحمد الشايب  (3

 . 1991النهضة املصرية ، 

دار النهضة العربية للطباعة و النشر   ،، دط املدخل إلى دراسة البالغة العربية: أحمد خليل  (4

 .1998، بيروت 

دار الغرب  ، 3 ، ج 1 ،طإلامام محمد البشير إلابراهيمي آثار :أحمد طالب إلابراهيمي  (1

 . 1999، بيروت ،  إلاسالمي

، مكتبة  1ط،  اتجاه جديد في الدرس النحوي  نحو النص ، نحو النص:  أحمد عفيفي (9

 .  ت.د، زهراء الشرق ، القاهرة 

 .1991دار البحوث العلمية  الكويت ، ، 1، ط فنون بالغية البيان البديع :أحمد مطلوب  (9

النهضة العربية ، لبنان ، دار ،  1، الجزء الثاني ، ط  تعلمية اللغة العربية: أنطوان صياح  (8

،2008 . 

علم البديع ، دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل  :بسيوني عبد الفتاح فيود  (9

 . 1998، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع القاهرة ،  2، طالبديع
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، مؤسسة   2، ط دراسة تحليلية ملسائل البيان علم البيان ، :بسيوني عبد الفتاح فيود  (10

 .1998املختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

لم الكتب الحديث للنشر ا، ع 1، ط  تعليمية النصوص بين النظرية و التطبيق: بشير إبرير  (11

 .2009و التوزيع ، ألاردن ، 

 )، عدد خاص ،الجزائر ،  مجلة املربي ،"  إصالح املنظومة التربوية" :بن بوزيد أبو بكر  (12

 .(2001مارس 

 ،، ترجمة غريب عبد الكريم  ط.،د ؟ أي مستقبل للكفايات : ، وآخرون بوسمان كريستيان (13

 .2001 ، ، املغرب ، الدار البيضاء منشورات عالم التربية

دار املسيرة  ، 1، ط املناهج التربوية الحديثة :توفيق أحمد مرعي ، محمد محمود الحية  (14

 .2000للنشر والتوزيع عمان ، 

ط، دار املسيرة .،د املناهج التربوية الحديثة :ومحمد محمود الحيلة  ،توفيق أحمد مرعي  (11

 .ت.د ،عّمان،  للنشر

 .1984، دار العلم للماليين ، بيروت ،  2ط،  املعجم ألادبي: جبور عبد النور  (19

 . 2001،  ، الجزائر املركز الوطني للوثائق التربوية ،ط.، د املقاربة بالكفاءات :  حاجي فريد (19

 . 2002   القاهرة ألعربية ،، مركز الحضارة  2ط،  الخطاب والقارئ  :حامد أبو حامد (18

،  ، دار الهدى، عين مليلةط.، د املدخل إلى التدريس بالكفاءات: حثروبي محمد الصالح  (19

 .2002، الجزائر

، وزارة التربية الوطنية ، مديرية التعليم ط .د ملاذا املقاربة بالكفاءات ؟ :حروش موهوب  (20

 .(  2000 ديسمبر 20-19) املتوسط ، امللتقى الوطني إلاعالمي 

 ، الدار املصرية و 2، ط  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق: حسن شحاتة  (21

 . 1999 ،البنانية ، القاهرة

، مكتبة إلايمان  2ط ،  في املوروث البالغي تأصيل وتقييمعلم املعاني  :حسن طبل  (22

 2004باملنصورة  ، 

منهجية أساليب البحث العلمي و تحليل البيانات : دالل  القاض ي ، محمود البياني  (23

 . 2009عمان ، ، ، ،دار حامد للنشر و التوزيع 1، ط SPSSباستخدام البرنامج إلاحصائي 

، دار  1، ط منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةتدريبات على  : رشيد  زرواتي  (24

 .2002هومة ، الجزائر ، 
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، الدار  1ط ،  الحوار ألاكاديمي و الجامعي من الديداكتيكا إلى البيداغوجيا: رشيد بناني  (21

 .1991البيضاء ، 

سلسلة  دط ، مراجعة املنصف الشنوفي ،،  مدخل إلى مناهج النقد ألادبي :رضوان ظاظا  (29

 .1999عالم املعرفة ، 

دار ألامل ،( 1ج) نحو استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات: رمضان أرزيل محمد حسونات  (29

 .2002،تيزي وزو ، للطباعة والنشر 

 ط.،د ، ألانشطة ، الوضعيات ، إلاطار النظري  بيداغوجيا إلادماج  : ، ك وآخرون روجيرس (28

 .2001، املغرب، ، الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة ، ، ترجمة بوتكالي لحسن

الريضاية في ضوء ألاهداف  تدريس التربية البدنية و :زيتوني عبد القادر وآخرون   (29

  .إلاجرائية واملقاربة بالكفاءات 

، التطبيق طرائق تدريس ألادب والبالغة والتعبير بين التنظير و :سعاد عبد الكريم الوائلي  (30

 . 2004ألاردن ، ،،دار الشروق  1ط

، مكتبة لبنان ناشرون ،  1ط،  علم لغة النص املفاهيم والاتجاهات :سعيد حسن بحيري  (31

 .1999بيروت ، 

املكتبة العصرية  ، ، دط جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديع :السيد أحمد الهاشمي  (32

 .، بيروت

أم  ، دار  الزمخشري من خالل تفسير الكشافاملباحث البالغية عند  :الشارف لطروش (33

 .الكتاب للنشر والتوزيع ، دت 

 .، دار املعارف القاهرة 9ط،  البالغة تطور وتاريخشوقي ضيف ،  (34

 . 1992 الكويت ،، عالم املعرفة ،ط .د ،  بالغة الخطاب وعلم النصصالح فضل ،  (31

 . ، دار املعارف ، القاهرة 14ط  املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية ،: عبد العليم إبراهيم  (39

للطباعة  آلاداب، مكتبة  2ط،  البالغة العالية ، علم املعاني :عبد املعتال الصعيدي  (39

 . 1991والنشر ، مصر ، 

 .  1999، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  تدريس فنون اللغة العربية: علي أحمد مدكور  (38

، دار   1ط ، البالغة الواضحة ، البيان واملعاني والبديع :علي الجارم ، مصطفى أمين  (39

 .2009بيروت ، ، الفكر 

ألاصول الحديثة لتدريس اللغة العربية والتربية  :علي الجمبالطي و أبو الفتوح التونس ي  (40

 .1991، دار النهضة مصر القاهرة ، 2ط الدينية

 .2009،  ، الجزائر دار الكتب العلمية ط،.د ، بيداغوجية الكفاءات :علي محمد الطاهر  (41
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، دط  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث :عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات  (42

 . 1991، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، 1،ط الكافي في علوم البالغة العربيةعيس ى علي العاكوب ، علي سعد الشتيوي ،  (43

 .1993منشورات الجامعة املفتوحة بنغازي ، 

، معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية و  املنهل التربوي :  غريب عبد الكريم (44

 .2009، ، املغرب ، الدار البيضاء منشورات عالم التربية ط،.دالديداكتيكية و السيكولوجية،

، دار الخلدونية للنشر  التدريس بالكفاءات ألابعاد واملتطلبات بداغوجيافريد حاجي ،  (41

 . 2000والتوزيع ، الجزائر ،

، ديوان املطبوعات  بحوث في اللغة و الاستفهام ، بين النحو والبالغة :قطبي الطاهر  (49

 .  1992 ، الجزائرية، الجزائر

، دار املنهاج 1ط ، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات ألادائية :محسن علي عطية  (49

 .2009، للنشر والتوزيع ، عمان 

، منشورات 1ط ،و مجاالت تطبيقه مدخل إلى علم النص :محمد ألاخضر الصبيحي  (48

 .2008،الاختالف ، ،بيروت 

، دار الكتاب 1ط ، تحليل العملية التعليمية  مدخل إلى علم التدريس: ج يمحمد الدر  (49

  . 2004إلامارات العربية املتحدة   الجامعي ،

، املركز الثقافي  1ط ،  لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب :محمد خطابي  (10

 . 1991،  الدار البيضاء ،  العربي

، مكتبة غريب  ،مصر ،  نحو بالغة جديدة: محمد خفاجي عبد املنعم ، عبد العزيز شرف  (11

 ت.د

،  1ط  ، التربوية املعاصرة في تدريس اللغة العربيةالاتجاهات : محمد رجب فضل هللا  (12

 . 1998عالم الكتب للنشر والتوزيع ، 

، ، التربية الحديثة  قياس كفاية التدريس بوسائل وأساليب معاصرة :محمد زياد حمدان  (13

 .ت.، د  2000

دار الفكر  ط ،.، د تدريس اللغة العربية في املرحلة الثانوية: محمد صالح الدين مجاور  (14

 . 2000العربي ، القاهرة ، 
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، مكتبة النهضة املصرية ،  1، ط  طرق تعليم اللغة العربية :محمد عبد القادر أحمد    (11

1989. 

 . 2009، عالم الكتاب الحديث ، 1ط،  لسانيات النص :مداس أحمد  (19

 .2004، ، دار ألامل، الجزائر ط.، داملقاربة بالكفاءات:نايت سليمان طيب وآخرون (19

، دار وائل للنشر والتوزيع  2ط ،  نماذج تربوية تعليمية معاصرة: نبيل أحمد عبد الهادي  (18

 .2004 ألاردن ،،

ط ، دار .د، تعليميات اللغات،  مدخل إلى اللسانيات التطبيقية: نصر الدين بوحساين  (19

 ألامل للطباعة والنشر والتوزيع

من بيداغوجية ألاهداف إلى  )أسس بناء الفعل الديداكتيك: يعقوبي عبد املؤمن  (90

 .1999ط ، .، د  (بيداغوجية التقييم والدعم 

 : القواميس املعاجم و  - ت

 . بيروت ، دار صادر ، املجلد ألاول  ،  لسان العرب :ابن منظور  (1

 . 2001،  بيروت ، دار صادر  ،املجلد الثاني   ، 4ط  ، لسان العرب :ابن منظور  (2

مصطلحات البيداغوجيا  معجـم علـوم التربيـة: عـبد اللطـيف الفـارابي و آخـرون  (3

 . 1994،  ، املغرب  دط ، مطبعـة  النجاح  الجديـدة،  والديداكتيك

الشركة  الوطنية  للنشر و التوزيع  ، ط .،  د القاموس  الجديد: علي بن هادية و  آخرون   (4

 . ت.د، ،الجزائر 

، املطبعة الكاثوليكية  ، بيروت ،ط .، د املنجد في اللغة و آلاداب و العلوم: لويس معلوف (5

1912 . 
 : الرسائل العلمية  - ث

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة ، ) ، " الانسجام في القرآن :"مفتاح بن عروس  (1

 . ( 2008-2009 ، تخصص لسانيات النص  ، قسم اللغة وألادب العربي ، جامعة الجزائر
ألادب، في مرحلة التعليم الثانوي الجزائري   تعليمية النصوص و" :  لوصيف الطاهر  (2

رسالة دكتوراه ، قسم اللغة  ) ، "،برنامج السنة ألاولى ، جذع مشترك آداب ، نموذجا

 .(  2008-2009العربية وآدابها ، جامعة الجزائر 

) ،  "تعليمية البالغة العربية على ضوء علوم اللسان الحديثة ":رشيدة آيت عبد السالم  (3

 ، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية آلاداب و اللغات ، جامعة الجزائر،رسالة دكتوراه

2009/2008 .) 
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بناء كفاءة إلانتاج الكتابي للمتعلم في ضوء املقاربة النصية ، دراسة  : "غيلوس صالح  (4

املاجيستير ، املدرسة  رسالة) ، " السنة الرابعة من التعليم الابتدائي ، نموذجا وصفية ،

 .(  2008-2009العليا لألساتذة في آلاداب والعلوم إلانسانية ، بوزريعة ، الجزائر ، 

موجهة لطالب السنة الرابعة  محاضرات في وحدة التعليميات:  نادية تيحال، عبد هللا قلي (1

،  املدرسة العليا لألساتذة في آلاداب و العلوم إلانسانية بوزريعة شعبة اللغة وألادب العربي

 . 2009-2008السنة الجامعية 

 : الوثائق التربوية  - ج

اللغــــــة - التـكـنـولـوجــــيمــن التعـلـيــم الثـانـــوي العـــام و  لوثيـقـة املــرافقـــة ملنهــاج السنـــة الثـالثـةا  (1

 .  01 – 04ص  فـلـسـفــــة / آداب  -: الشـعـبتــــان -الـعــربيـــــة و آدابـهـــــا 

 / آداب:الشعبة العربيةوآدابها اللغة التكنولوجي و العام الثانوي  التعليم من الثالثة السنة منهاج (2

 .الوطنية،الجزائر التربية وزارة .م 2006 مارس، ،لغات أجنبية – فلسفة

 العربية التكنولوجياللغة و العام الثانوي  التعليم من الثالثة السنة ملنهاج املرافقة الوثيقة (3

 .التربيةالوطنية،الجزائر وزارة م 2006 ماي، فلسفة، / آداب :وآدابها،الشعبة

 وزارة -الشعب جميع -الثانوي، التعليم من الثالثة ،السنة آدابها و العربية ،اللغة ألاستاذ دليل  (4

 . ،الجزائر الوطنية التربية

شارع محمد  – الكتاب السنوي الثالث –وزارة التربية الوطنية ، املركز الوطني للوثائق التربوية  (1

 . 309ص  –حسين داي الجزائر  –خليفي 

 .وزارة التربية الوطنية  ،الرابعة من التعليم الابتدائي  الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية (6

 : املراجع ألاجنبية  - ح

1) Scallon(Gérard) : L’évaluation des apprentissages dans une approche par  

compétences, édition de Boeck université, Bruxelles, 2007,2éd. 
2)    Jean Pierre Astolfie et autre : Mots clés De La Didactique De Science  

repéres,définitions , bibliographies ) de boeck .2 eme ed. Paris 1998  

3)   IN HALTE J-F : La didactique du français- PUF-Paris.1992 pp 16 et 17 

4)    BIARD.Jacqueline -DENIS .frédérique : Didactique  du texte littéraire.Paris . 

Nathan .1993 

5)    Ministère de l’éducation nationale : Guide méthodologique en évaluation 

pédagogique, ONEFD, 2009, p225 
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هذا االستبيان جزء من المتطلبات األساسية الستكمال مذكرة الماجيستير تخصص اللسانيات           

اللغات ، وهو موجه إلى أساتذة اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي في إطار دراسة التطبيقية وتعليمية 

 :علمية حول 

 -الشعبة األدبية –واقع الدرس البالغي في ضوء المقاربة النصية السنة الثالثة من التعليم الثانوي "  

 ."  أنموذجا

فإننا نهيب بكم  ،تتمتعون بها في مجال تعليم اللغة العربيةأيها األساتذة الكرام من منطلق الخبرة التي        

خدمة منا ومنكم للبحث العلمي وتطوير مناهج ، أن تبدوا رأيكم فيما يأتي من استفسارات بكل موضوعية 

 .التدريس 

 : السن   -1
 ماجيستير    ليسانس    :  الشهادة المحصل عليها  -2
 : التخصص  -3
 مرسم    متربص        مستخلف : الصفة   -4
 :الخبرة   -5

 سنوات  عشرأكثر من      من خمس إلى عشر سنواتأقل من خمس سنوات      

 : في رأيك أي الرأيين أقرب للصواب   -6
دراسة ) إذ أصبحت أنشطة اللغة العربية  ، نجح اإلصالح في تحقيقه لمطلب اإلدماج الذي نادى به –أ 

 تدرس بشكل مندمج ...( النصوص ، البالغة ، العروض 

على الرغم من دعوى إدماج األنشطة إال أننا ال نزال نلمس أن كل نشاط مستقل بذاته ومنفصل  –ب 

 بشكل ما عن باقي األنشطة 

 

 استمارة استبيان موجه ألساتذة اللغة العربية

 –التعليم الثانوي  -

 في إطار إعداد مذكرة ماجيستير



رف بالمقاربة بالكفاءات والمقاربة النصية هل تعتقد أن األستاذ بحاجة إلى ملتقيات ودورات تكوينية تع -7

 باعتبارها من المقاربات البيداغوجية الحديثة ؟
 نعم        ال 

 

 ما هي المعوقات التي ترى أنها تحول دون التطبيق الناجع للمقاربة بالكفاءات ؟  -8
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 هل بإمكان األستاذ أن يكتفي بدور الموجه فقط أثناء الحصة الدراسية ؟   -9

 نعم             ال 

 .....................................................................................: .....................التبرير 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 هل تعتقد أن اإلصالح التربوي الذي يعتمد المقاربة بالكفاءات قد أسهم في تيسير الدرس البالغي ؟  -11

 نعم        ال                  

 ........................................................................................................: التبرير  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 هل الحجم الساعي المخصص للدرس البالغي في منهاج السنة الثالثة ثانوي للشعبة األدبية كاف ؟؟ -11
 نعم               ال 

 ..................................................................: ...إذا كانت لديك مالحظات أخرى أذكرها 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 إضافة إلى الكتاب المدرسي هل تستخدم وسائل تعليمية أخرى أثناء تقديمك لدرس البالغة ؟  -12
 نعم       ال 

 ......................................................................: إذا كانت اإلجابة بنعم ، أذكر بعضا منها 

..................................................................................................................... 



..................................................................................................................... 

 هل تتناول الدرس البالغي أثناء تقديمك لدرس النصوص أو النشاطات األخرى ؟  – 13

 أحيانا   نعم            ال               

 

 في السنة الثالثة ثانوي مناسب للطلبة ؟هل تعتقد أن مقرر البالغة  -14
 ال      نعم  

 : ........................................................................................................التبرير 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 
 هل يهتم التالميذ بالتحضير المنزلي لدروس البالغة ؟ -15

 .عند فئة قليلة   ال          نعم

 فهمهم لدرس البالغة ؟  تدل على بعد الدرس على اإلتيان بأمثلة وشرحها وتحليلها  الطلبةهل تلمس قدرة  -16
 ال      فئة قليلة      نعم

 هل تجد صعوبات أثناء تدريسك لنشاط البالغة السنة الثالثة ثانوي ؟  – 17

 نعم          ال 

 ..............................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم ففيم تتمثل ؟ 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 ؟  ومحاورتك للطلبة هل تكتفي بالفصحى فقط في شرحك – 18

 نعم أكتفي بالفصحى فقط       ال أستعين بالعامية أيضا 

 ............................................................................................................لم ؟ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 ؟ والمحاورة بالفصحى السنة الثالثة ثانوي في مجال الدرس البالغي طلبةماهو تقييمك لمستوى  – 19

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 رحة ؟ هل الهدف مسطر بدقة ووضوح في الدروس المقت -21

 نعم      ال 



 .......................................................................................................كيف ذلك ؟ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 

 هل المواضيع البالغية المقررة تحقق األهداف المسطرة في البرنامج ؟  –  21

 ال        نعم

 ..................................................................................................لم ؟ 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 قائم على منهجية مدروسة ؟ هل ترتيب المواضيع فيما بينها  – 22

 ال             نعم 

 .................................................................................................لم ؟ 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 ؟  طالبهل التمارين التطبيقية تمارين هادفة وكفيلة بترسيخ القاعدة البالغية في ذهن ال -23

       ال       نعم 

 : .......................................................................................................التبرير 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

أخرى في مجال تعليمية اللغة العربية بصفة عامة وتعليمية البالغة  تمالحظاإذا كانت لديك أي  -24

 ...................................................................بصفة خاصة أضفها هنا 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

                                                          

 عادل بلخيري :الطالب                                                                     
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