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�ËƧŸƯ�Śŗ°Śºƣ�Śƿ�Ľ Śŝرمــــالك أسبل عليها رداء الحكم و        اـــــــي وسامعهــــرت  

صلحّنه تثب إن كنت ذا فهمأأو         أـــــــــــواستر بلطفك ما تلقـاه من خط

  مــــــذو ثل  ادـــــــا أو عـــــام نبـــــوكم حس    بق عادتهفكم من جواد كبا والسّ 

  مــــــــيوالعذر يقبله ذو الفضل والشّ      ل  ـــــــــاء ذو زلـــــــــــــــــــــــخطّ أخي  وكلنا يا  

 -بتصرف– )1/7نقـال عن موارد الضمآن (



  داءـــــــــإه
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�ƾȈǇ�ȄǴǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦Â��¦ǂǈȇ�ǂǈǠǳ¦�ǞǷÂ��¦°ƾǫ� Ȇǋ�ǲǰǳ�ǲǠƳ�śŭƢǠǳ¦�§°�ƅ�ƾǸū¦

  اله وبعد:ن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن و الوجود قاطبة دمحم ب

يزال يشغل اهتمام العرب واملسلمني مما ال يعزب على أحد أن القرآن الكرمي شغل وال 

كما عدلت فئة  ،ȐȈǐǨƫÂ�ƨǴŦ�°Âƾǐǳ¦�Ŀ�ǾǜǨƷÂ�ǾȈǻƢǠǷ�ǂƥƾƫÂ�Ǿƫʮ¡�ǶȀǧ�ń¤�¦Ȃǟ°Ƣǈǧ ،األوائل

فهم احلديث وشرحه، ونتج عن هذا الوضع ظهور قامات سامقة يف شىت العلوم، والفنون،  عنأخرى 

ه حنو االصطالح، فشهدت حركة فظهرت بذلك العلوم املختلفة، وأخذت اللغة العربية تتج

قبل، فكانت هذه احلركة مبثابة احلجر اللغوي العريب مثيال من ذي اصطالحية مل يعرف هلا التاريخ 

غة، واألدب والفقه والتفسري، واألصول لاألساس لوضع مصطلحات احلضارة والعلوم، والفنون، وال

من اللغة العربية نفسها عن  هاطاتنباساليت مت وغريها، ولقد وضعت مصطلحات خاصة هلذه العلوم 

�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�©ǂȀǜǧ��Ǯ ǳ̄�ȂŴÂ�Ƥ ȇǂǠƬǳ¦Â��² ƢȈǬǳ¦Â��śǸǔƬǳ¦Â��±ƢĐ¦Â��¼ƢǬƬǋȏ¦�ǪȇǂǗ يف                               

البيع وغريها كثري، ومن مصطلحات احلديث مصطلح و الصوم و الزكاة و الصالة و الطهارة كالفقه، مثل  

  املرفوع والضعيف...و اإلسناد 

البالغة واللسانيات و العروض و الصرف و ومن مجلة العلوم اليت ظهرت علوم اللغة مثل النحو 

�©ǂȀǛ�ȐưǷ�ȂƸǼǳ¦�ǶǴǟ�ȆǨǧ��Ƣđ�ƨǏƢƻ�©ƢƸǴǘǐǷ�ƢȀȈǧ�©ǂȀǜǧ��ȆǬȈƦǘƬǳ¦Â�¿ƢǠǳ¦�ƢȀȈËǬǌƥ

 ،الرفعو  ،اجلرو  ،النصبو  ،البناءو  ،اإلعرابو  ،احلرفو  ،الفعلو  ،االسمو  ،مصطلحات مثل الكلم

  وغريها كثري. ،الضرورةو  ،القرينةو  ،الرتبةو  ،اجلزمو 

فاملصطلحات إذا هي عنوان ما يتميز به كل علم عن غريه، ومبا أن لكل علم مصطلحاته 

�ȂȀǧ�ȆưŞ�̧ȂǓȂǷ�ƢǷ¢Â��ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ǖƦǔǳʪÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ǺǸǓ�ȆưŞ�ƪ Ƴ°®¢�ƾǫ�ƪ Ǽǯ�ǾƫȏƢƳ°Â

ينضوي حتت لواء علم جديد عرف بعلم االصطالح أو املصطلح الذي أصبح جماال من جماالت 

دراسة كل ما يتعلق جبمع املصطلحات، ووصفها، ومعاجلتها، ومتثيلها، وعرضها، لذلك  البحث ميدانه

يعترب املصطلح على اختالف أمناطه وصوره من أكثر العناصر البارزة حضورا وتداوال عند أهل 
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ب

، ذلك أنه جهاز مفاهيمي تعالقت وحداته الداخلية لتعرب عن االختصاص، وأمشلها توظيفا واستعماال

ǀđÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ÄǂȀǨǳ¦�ȆǇƢǨǳ¦�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ǾȈǳ¤�Ƥ¦� بنيتها ǿ̄ �ƢǸƦǈƷ�¿ȂȀǨǸǴǳ

صطلح صار يطفو عل سطح املعارف العلمية بشىت أنواعها، وصارت مداليله تلقن املفهوم فإن امل

  كل مفارقات االستعمال العلمي للقوامة كعلم قائم بذاته.وتدرس وتعلم من كونه محل  

املصطلح إذا هو مبثابة اجلدار الصلد ألي علم من العلوم، ألن العالقة اليت تربط العلم  فعلم

�¾Ȃǳƾŭ¦Â�¾¦ƾǳ¦�ƨƥƢưŠ�ƢǸȀǧ�ǂƻȉ¦�» ǂǘǳ¦�ǂȀǛ�» ǂǗ�ǲǧ¢�ŕǷ�ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦Â�ǲǟƢǨƬǳʪ�ǶǈƬƫ�ǾƫƢƸǴǘǐŠ

  يف عرف اللسانيات.

ريه من املصطلحات أن املصطلح ينشأ من بيئة اللغة املتداولة كغيتضح فمن خالل ما سبق 

�ǂǷȋ¦�¥®ʪ�Ŀ�Ǿƫ®Ƣǫ�ǽŐƬǠȇ�Ń�ȂƸǼǳ¦�ǶǴǟ�ǂǐū¦�ȏ�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǠǧ��Ãǂƻȋ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂŭ¦

ȆǴǟ�¿ƢǷȍ¦��ǺǷ��Ņ£ƾǳ¦�®ȂǇȋ¦�ĺȋ��̈°Ƣǋϵ�ƢŶ¤Â��¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢȈǸǴǟ�ƢƸǴǘǐǷ"-ɯ-

¢�ǶǣǂǳʪÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨƳ°®�ń¤�ƨǤǴǳ¦�ƨƳ°®�ǺǷ�Äأن ينحو هذا النحو، فتحول من السكون إىل احلركة؛ 

�̈ƢƸǼǳ¦�À¢�ȏ¤�ƨȈǸȈǿƢǨŭ¦�ƢēǄȀƳ¢�ǶȀǧÂ��¿ȂǴǠǳ¦�½¦°®ȍ�ƨǴȈǇÂ�ǾǻȂǯ�Ŀ�ȄǴš �Ŗǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�ƨȈŷ¢�ǺǷ

�®ƾǴǳ¦�ń¤�ǞƦǘǳʪ�ǞƳ¦°�¦ǀǿÂ��ȂƸǼǳ¦�ǶǴǟ�¾Ƣů�Ŀ�ƨǏƢƻ�́ ȂǐŬ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�Ǿƥ�¦ȂǼƬǠȇ�Ń�ȄǷ¦ƾǬǳ¦

م، أكثر منه قياما على املصطالحات مستندين بذلك إىل قاعدة الذي كان قائما بينهم حول املفاهي

، ومن املعروف أيضا أن هذا العلم قد تنازعت »ال مشاحة يف االصطالح«أصولية منهجية مفادها 

فيه عدة فروع علمية ومعرفية كنت قد نوهت إليها يف الفصل األول، استطاع من خالهلا اكتساب 

ا جعل اللغوين يف اآلونة األخرية يطالبون به يف ساحة البحث أسس منهجية ملزيد من التنظري مم

العلمي، وحقيقة األمر أن هذا العلم (املصطلح) مهما خاضوا فيه فسيبقى حبله مفتوال وعلى صلة 

   بعلوم اللغة.

�Ŀ�̈ƾƟƢǇÂ�ƨƦǳƢǣ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�À¢�ƾų�ƨȇȂƸǼǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ƺȇ°ʫ�̈ǀǧʭ�ƢǼƸƬǧ�¦̄¤Â

املصطلحات الكوفية  عن ميالد النحو هي املصطلحات البصرية، وأماإيذان الدرس النحوي منذ 
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ة يف القراءات" جّ فكان حضورها قليال مقارنة بسابقتها، إال ما ورد يف بعض الكتب ككتاب "احلُ 

هـ)، والشيء 437ي بن أيب طالب" (ت هـ)، وكتاب "الكشف" "ملكّ 370" (ت يهو لاخ"البن 

فات يف القراءات القرآنية...إىل أن وصل فات ومصنّ ا مؤلّ �ËĔ¢�ȄǴǟ�©ƢǨȈǳƘاملالحظ على هذه التّ 

رائهم يف ميدان النحو، Â�Ƕē¦°Ȃǐƫ�¦ȂǼƥÂ�ƨȈǧȂǰǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�¦ȂǨ¡ان الذين وظّ ام حسّ ظراء متّ احملدثون نُ 

دة يف املدرسة الكوفية، كقرينة (البيان، التفسري، ة ومتجسّ لا بفكرة القرائن اليت كانت متأصّ فأتو 

  وحنو ذلك). ،اخلالف

تعليمية املصطلح النحو على أساس من   يل إقامة دراسيت يف حبثّىن ا املنظور قد تسومن هذ

ت بدراسة علم االصطالح دراسة تطبيقية يَ نِ هذا العلم لغري سبب، وهو أن الدراسات العربية اليت عُ 

�Ŀ�ǂǐƸǼƫ�ƢŶ¤Â��ƢȀǼǷ�ȂƸǼǳ¦�ǎ ƻȋʪÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ�µ ǂǠƬƫ�ȏ�Ƣēǂưǯ�ǞǷ�ƨǔŰ�ƨȈƟ¦ǂƳ¤

ǟ�Ȑǔǧ��ƢȀƟ¦ǂǜǻÂ�©ƢȈǓʮǂǳƢǯ�ƨƬŞ�ƨȈǸǴǟ�©ƢƸǴǘǐǷ لى هذا هناك سبب آخر دفعين الختيار هذا

املوضوع وهو شح الدراسات يف اجلانب املصطلحايت، وكثرة شكاوي دارسي اللغة العربية وخباصة من 

�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǂǷȋ¦�ǂǐƬǬȇ�ŃÂ���ƨȈǧȂǰǳ¦Â�ƨȇǂǐƦǳ¦��Ƣđ°ƢǌǷ�®ƾǠƫÂ�©ƢƸǴǘǐŭ¦�̈ǂưǯ�ǺǷ�ƢǿȂŴ�² °ƾȇ

�ƨȈǸȈǴǠƫ�ƨȈǔǫ�Ŀ�ƨȇȂƸǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳʪ�ÀȂوحسب، بل مشل أيضا ساحة الباحثني الذين يشتغل

ǼǴǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢǷȂǸǟ�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨǷȂǜǼŭ¦�Ŀ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�¬ǂǌǳʪ�ƢēƢƸǴǘǐǷجمموعة من التساؤالت  ا نقرن

¢Ȑƻ�ǺǷ�ǾƫʪȂǠǏ�ǲȈǳǀƫÂ��ǾǧƢǌƬǯ¦�ń¤�ȄǠǈǻ�Äǀǳ¦�ĿǂǠŭ¦�§ȂǴǘŭ¦�ƨǬȈǬŞ�ȆǨƫ�À¾�اليت نرجو منها 

  هذا الطرح متحورت فيما يلي: 

 نعلم مصطلحاته للمتعلمني وما هي املعايري املتبعة يف ذلك؟وكيف م النحو؟ كيف نعل-

-��ÄȂǤǴǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�¦ǀǿ�ȆǬǴƫ�Ŀ�śǸǴǠƬŭ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�Ȇǿ�ƢǷ

 إىل أي مدى ساهم املصطلح النحوي يف تقريب املفاهيم اللغوية منها واللسانية لدى املتعلمني؟-

 من صعوبة تعليم املصطلح النحوي؟  ما هي الطرق العالجية الرتبوية للحد-
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د

�Ƥ ǠǌƫÂ��Ʈ ƸƦǳ¦�ȆƷƢǼǷ�®ƾǠƬǳ�Ƣđ�ÀƢǠƬǈŭ¦�ƲǿƢǼŭ¦�©®ƾǠƫ�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƨƥƢƳȎǳÂ

مباحثه، فإذا كان املنهج الوصفي هو الذي سيكون غالبا يف تقصي تعليمية املصطلح النحوي، فقد 

  .نتمثل مناهج أخرى أمهها: املنهج التارخيي، واملنهج اإلحصائي

وأما فيما خيص الدراسات السابقة فلم أجد يف مبلغ علمي وحد معرفيت دراسة حول تعليمية 

��ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ȂƸǼǳ¦�§ ʪ�ƪ ǫǂǗ�Ŗǳ¦�ǺȇÂƢǼǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�ȏ¤��À¦ȂǼǠǳ¦�ǆ ǨǼƥ�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦ ككتاب

 وكتاب حيمل عنوان "تعليم"، أمحد عبد العظيم عبد الغين"لـ"املصطلح النحوي دراسة نقدية حتليلية" 

�ƶǴǘǐŭ¦��̧ȂǓȂǷ�ƪ، و املكارم" بو" لـ"علي أالعريب النحو ŪƢǟ��ǂǸǟ�̈°¦ÂƾƷ�Ƥ ǳƢǘǴǳ�ƢēƾƳÂ�ƨǳƢǇ°

   ."-منوذجني-الكويف وأثره على النحاة احملدثني متام حسان ومهدي املخزومي، 

�ƨƸǓ¦Â�ƨǘƻ�ǞǓÂ�Ƥ ƳȂƬǈȇ�ǾƬǠȈƦǗ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷ�̧ȂǓȂǷ�Ä¢�Ŀ�µ ȂŬ¦�À¤�¾ȂǬǳ¦�ƨǴǧʭ�ǺǷÂ

  يف ثالثة فصول سبقها مقدمة ومدخل، ومتبوعة خبامتة وفهارس. املعامل واليت متثلت

  تناولت يف املدخل عنوان بـ "مفاتيح لسانية" حتدثت فيه عن اآليت: 

�Ʈ ȇƾū¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟÂ��ƨǻ°ƢǬŭ¦Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳʪ�¦°ÂǂǷ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ

ومفهومه للنحو، وذلك كون التعليمية أضحت  ي والتحول اللساينبشقيه، وصوال لنظرية تشومسك

  .املعاصرالعريب يف الفكر اللساين بال منازع مركز استقطاب 

الفصل األول فعنونته بـ "املصطلح النحوي، املفهوم والتأسيس" فسجلت فيه هو اآلخر  أما

صفحات من: نشأة املصطلح النحوي واملصطلح الفقهي ومفهومهما، علم املصطلح، نشأته، ماهيته، 

  الفقه والنحو (التأثر والتأثري)، القياس (مفهومه، أركانه، أنواعه). 

هو اآلخر عنوان "املقررات الدراسية والعملية التعليمية" ركزت أما الفصل الثاين والذي محل 

�ƢĔƢǯ°¢Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦��ƢȀƬȈŷ¢Â��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦��ŉȂǬƬǳ¦��«ƢȀǼŭ¦�¿ȂȀǨǷ��°ǂǬŭ¦�¿ȂȀǨǷ��ȄǴǟ�ǾȈǧ



 مقدمة

ه

لطور الثانوي"، للكتاب املدرسي يف اوالفصل الثالث من فصول البحث جاء بعنوان "قراءة 

�ǶȈǴǠƬǳ¦��ƢǸȀǼȈƥ�¼ǂǨǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦Â�ȂƸǼǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƫ��ƲȀǼŭʪ�ǾƬǫȐǟÂ��ǾǨƟƢǛÂ��§ ƢƬǰǳ¦�ƨȈǿƢǷ�ǾȈǧ�ƪ ǳÂƢǼƫ

الثانوي (مفهومه، هدفه، أمهيته)، اإلصالح الرتبوي يف املنظومة الرتبوية، جرد املصطلحات  املوجودة 

لنا إليه من أهمّ ا توصّ تاد خبامتة هي عبارة عمّ منا حبثنا كاملعتواختيف الكتاب املدرسي للطور النهائي، 

  رة.�Ëǯǀŭ¦�ǽǀǿ�Ƣē±ǂǧ¢�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬالنّ 

وال أظن يف اعتقادي أي حبث –فهي عديدة قات اليت واجهتين �ËȂǠŭ¦Â�©ʪȂǠوأما عن الصّ 

Ƣŭ¦�ǞŦ�®ƾǐƥ�ʭ¢Â�řǷ�¾ʭ�Äǀǳ¦�Ƥ®̈� -أكادميي ذا قيمة خيلوا منها ǠƬǳƢǧ�©®ËƾǠƫÂ�ƪ ǟȂǼƫ�ƾǬǧ

وتوثيقها، ووضع املعلومة يف إطارها املخصص، إضافة إىل فهم داللة املصطلح  وضبطهاالعلمية 

العنوان بعينه، ، وفقر املكتبات اجلامعية للمصادر واملراجع اليت حتمل النحوي يف املنظومة الرتبوية

�Ǯ Ȉǿʭ عامل الزمن واالرتباطات املهنية.عن  

ضل الدكتور االشكر وأعظم التقدير ألستاذي الفوال يفوتين يف األخري إال أن أتقدم خبالص 

�ȄǴǟÂ��ÄǂƻϦÂ�ȆǴǗƢŤ�ȄǴǟ�ǲȈǸŪ¦�ǽŐǐƥ�řǐƻ�Äǀǳ¦Â�̈ǂǯǀŭ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�» ǂǌŭ¦��ǂǸǟ�ȆƳ¦ǂǠǷ�

ǰǌǳʪ�¿ƾǬƫ¢�ƢǸǯ��ËȆǴǟ�Ƣđ�ǲƼƦȇ�Ń�Ŗǳ¦�ǾƸƟƢǐǻÂ�ǾƫƢȀȈƳȂƫاجلزيل إىل السادة أعضاء جلنة املناقشة  ر

وا وعّدلوا وقاربوا وسدّدوا، وإىل أساتذيت الذين كنت رفقتهم على قبوهلم مناقشة هذه املذكرة فقوم

��ǂǏƢǼƥ�ȆǨȈǼƷ��°ȂƬǯƾǳ¦�ǂǯǀǳʪ�ǎ خالل مشوار العام النظري فيما بعد التدرج، ƻ¢Â وإىل كل من مّد

دة والتشجيع والتحفيز، سائال العلي القدير أن جيزيهم مجيعا أحسن اجلزاء، وأن عيد العون واملسا

�ļ¦ȂǨǿ�Ǻǟ�±ÂƢƴƬȇ�Àϥ� Ƣǟƾǳʪ�ńƢǠƫ�ɦ�ń¤�ǾƳȂƫ¢�À¢�ȏ¤�řǠǈȇ�ȏÂ��¾ȂƦǬǳ¦�À¦Ǆجيعل أعماهلم يف مي

ǾǳÂ�ƅʪ�ǺŴ�ƢŶƜǧ��ļ¦ȂǨǣÂ�ļƢǼǿÂويل التوفيق. ، وهو       

  الطالب كرابيب نور الدين

  هـ15/03/1436بتاريخ: 

  مـ06/01/2015املوافق لـ



اهيم حول التعليمية.مف 

.اللسانيات التعليمية 

.(املقارنة) اللسانيات التارخيية 

.علم اللغة احلديث 

 نظرية تشومسكي التوليدية النحوية واملفاهيم

�Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦
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  مفاهيم حول التعليمية:)1

 اللغوي للمصطلح املتداول يف الدرس التعليمي عند الغرب إىل االشتقاق اإلغريقي *يرجع التأثيل

(Didactikos) الذي جاء من األصل(Didashein) ّموهو يدل على جمرد تعل 

››Enseignement‹‹،م م العلو يلتلخيص مفاهيعري االعتبار إىل معجم  انفر انصوإذا وتكوين

مفهوما  (Didactique)مصطلح إىليستند  هخال يسريا أو كثريا، جندااالجتماعية، بتداخلها تد

.1ق منهجية يف التعليمه يف معناه الضيّ �Ëƾǟ¢�ƢǸǯ��ǶȈǴǠƬǳʪ جيمع بني الفن والعلم يعىن

ىل إت حتما ن اجلهود املكثفة اليت بذلت يف ميادين التعليم بغية حتسني الفعل الرتبوي، أدّ إ

ا األساسية املتمثلة đطاقϥ ةمعرفة حقّ  إىلأكثر من قبل القائمني عليها و التعلمية هم العملية التعليمية ف

ǶǴǠƬŭ¦��ȆǬǴƬŭ¦Â���ǂƻȉʪ�ǂǐǼǟ�ǲǯ�ǖƥǂƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǼưǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�̈®Ƣŭ¦�Â يف الباث (املعلم)

ثر الثة يف العملية التعليمية واألونظرا للدور الفعال الذي يؤديه كل عنصر من هذه العناصر الث

�ÄȂƥŗǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�®ȂƳȂǳ¦�ń¤�±ǂƥ�ǶȀǼǷ�ƾƷ¦Â�ǲǯ�Ǿǯŗȇ�Äǀǳ¦�ǢǳƢƦǳ¦ ما اصطلح عليهƨȈǸȈǴǠƬǳʪ

Didactique)(.

Le( جاء يف قاموس Rober( ّعليمية "فن التعليم" ويقول أن الت)La Comber:(››�ƢĔ¢

يقول:  )J.Chateau(أما  ،»لتعليم ذاتها«هي  :أيضاويقول  ››ايداغوجيبأسلوب مرادف لل

  ››.تماءها إىل علوم الرتبيةنالتعليمية علم العالقة الرتبوية مما يؤكد ا‹‹

فرع من فروع الرتبية موضوعها التخطيط للوضعية البيداغوجية  ¢ƢĔعلى ‹‹ويعرفها "مسيث" 

   .››وكيفية مراقبتها و تعديلها عند الضرورة

اغوجيون أن التعليمية هي امتداد ملفهوم البيداغوجيا ويف هذا املقام يقول البيد

)Pédagogie(  نواليتŉȂǬƬǳ¦�ǲƦǫ�ÀƢǷ±ȐƬȇÂ�ÀƢǘƦƫǂȇ�ƢǸĔ¢�Ʈ ȈŞ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Ƣđ�řǠ2.

  .مبادئهاو  ƢēƢǬǴǘنمفهما ميثالن فضاء وثيق الصلة من حيث 

  التأثيل يقصد به التأصيل. *
 .12، ص: 2008، 2007ينظر: مقران يوسف، دروس يف اللسانيات التعليمية، املدرسة العليا لألساتذة، بوزريعة اجلزائر،  -1
 .40، ص: 2005، 1غ املعريف والبيداغوجيا، جملة اللغة والتواصل، جامعة وهران، كلية اآلداب، عأمحد عزوز: التبلي -2



 مفاتيح لسانية                                                                               مدخل: 

3

�ƢĔϥ�Ǯوتعرّ  ǳǀǯ�»›› ّوهي  از نشاط،جنإىل إس من خالله نص شفوي أو كتايب يدعو املدر

�ǂǜƬǼȇ�Äǀǳ¦�ĺƢƬǰǳ¦�ƲƬǼŭ¦�Ǻǟ�ƨǬȈǫ®�©ƢǷȂǴǠǷ� Ƣǘǟϵ�ƶǸǈƫجنازهإ‹‹.  

اختبار  أسئلةات بشكل عام، هي اإلرشادات والتوجيهات اليت ترد قبل أو عقب روائز، أو معليتوال‹‹

ارين متحان، أو الكتاب املدرسي، أو دفرت التمالأو متارين أو مهام تعليمية سواء كان ذلك يف ورقة ا

  .››...أو غري ذلك

¦ʮȂƬǈŭ©� أن إىل ƨǧƢǓȍʪايف للقدرة املستهدفة ناملستوى الص ةراعامتقتضيه التعليمية ومما 

ƨƦǯǂǷ�ƨȈǸȈǴǠƫ�ƢȀƦǇƢǼƫ�ƢȈǴǠǳ¦�©ʮȂƬǈŭ¦Â��ƨǘȈǈƥ�ƨȈǸȈǴǠƫ�ƢȀƦǇƢǼƫ�ƢȈǻƾǳ¦ ، إىلوحىت تؤدي التعليمية 

  املنتظر ينبغي أن: ازاإلجن

ر أشياء أخرى، ضمن املدرس عما ينتظره من النشاط، وال ييعل إذتتضمن نشاطا دقيقا، -

 جنازه.إفكرة واضحة عن النشاط املطلوب  التالميذن لدى كوّ تفي

 جناز، و بناء معارف فعلية جديدة.تتضمن نشاطا قابال لإل-

 الوحدة. أواملسطرة يف الدرس  األهدافيصوغ املدرس التعليمات بناء على -

استعمال كلمات عامة، حتتمل أن يفهمها كل متعلم  إليهي يدعو الذ للتأويل،ال تكون قابلة -

عدم حتديد طول التلخيص، جيعل كل متعلم يقدم ملخصا ›› خلص النص‹‹ بشكل ما مثال:

 .(املتعلمني) التالميذ إنتاجتفاوت يف  إىلخيتلف عن تلخيص زميله، مما يؤدي 

(مجل  كيبا مألوفة) والرت و تكون واضحة من حيث الكلمات (استعمال املفردات متداولة -

.1قصرية)و بسيطة 

وابطه يعين ض¦�Â��ǾƫʮǂǜǻÂ�ǽƾǟ¦Ȃǫ�Ǿǳ�ƨȈƥŗǳ¦�¿ȂǴǟ�ǺǷ�ǶǴǟ�Ȇǿ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ أن إىللص خنمما سبق ذكره 

�ƢǸǯ��ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳʪهذا العلم يقدم املعلومات وكل املعطيات الضرورية للتخطيط يرتبط  أن

ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�®¦Ȃŭʪ�ƢǇƢǇ¢ والقوانني العامة األهدافث املضمون، والتخطيط هلا وفق احلاجات و 

موضوع التعليمية موضوع ممتد  أنضح لنا ، وكذا الوسائل وطرق التبليغ والتقومي، ومنه يتّ للتعليم

ثر التعليمية يف تقييم التعلم، حبوث وتربية، جملة للبحث الرتبوي، املعهد الوطين للبحث يف الرتبية أرشيدة آيت عبد السالم:  -1

 . 34، ص: 2012، 3ع
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األطراف جيمع بني معارف ثالثة (املعرفة العلمية، واملعرفة املوضوعية للتدريس اليت ينقلها املعلم، 

   .ن)و ليت حيصل عليها املتعلمواملعرفة ا

��ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƨياملعن األطرافقطب اهتمام كل ستموضوع التعليمية ي أصبحلقد 

ادة التعليمية كعلم من علوم بلورة امل إىلق ساعية يابشكل ملحوظ يف الس األحباثوقد تطورت 

يعاجل املسائل والبيداغوجيا والتعليم  ʪƢخط ǲưŤ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ǲȈǴŢ�Ƥالرتبية، وهذا يتطلّ 

ƨǏƢƻ�ƨȈǬȈƦǘƫ�Â�ƨȇǂǜǻ�Ǧوالتعلّ  ǫ¦ȂǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǺȇȂǰƬǳ¦Â�Ƕ .مبهمة التعليم  

��śǸǴǠŭ¦�ǺȇȂǰƫ�ǎي¦ǴǠƬǳ¦�ʮƢǔǬǴǳ�ƢȈƳȂǣ¦ƾȈƦǳ عمل على إخضاعي ƲǷʭǂƥفالتعلمية  ƻȋʪÂ�ƨȈǸ

يكون على دراية  نأو ينبغي للمرسل  يرتبط جناح العملية التعلمية بعناصر العملية االتصالية ككل،

�عوثيقة مبقتضيات الرسالة اللغوية كما ينبغي مراƢŷ�Ǻȇ±°ʪ�ǺȇǂǷ¢�̈Ƣ

ضرورة التكييف بني أقدار املعاين وأقدار املستمعني، أي من الضروري انتقاء املضمون الذي  -1

 كلفظعندما يكون  إالق ذلك سب ما تقتضيه قدراته، وال يتحقّ حب إليهيالئم املرسل 

�ƢǧÂǂǠǷ�ƢƦȇǂǫÂ�ƢǧȂǌǰǷ�¦ǂǿƢǛ�½ƢǼǠǷ�ÀȂǰȇÂ��ȐȀǇÂ�ƢǸƼǧÂ��ʪǀǟ�ƢǬȈǋ°ما عند اخلاصة إ

 ما عند العامة إن كنت للعامة أردت.إإن كنت للخاصة قصدت، و 

ضرورة التكييف بني الرسالة اللغوية وما يستدعيه احلال، فللسياق دور هام يف ضبط -2

على الصواب وإحراز املنفعة مع  فار الشر مد نأƢƦƬǟʪ��ƨȈǣȐƥ°�خصوصيات الرسالة اإل

  موافقة احلال. 

ǶǴǠŭ¦��ǲǇǂŭ¦�ǾȈǧ�Ȇǟ¦ǂȇ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�¾ȂƦ���ǖƦǓ�Ŀ�ǶȀǈƫ�ƢĔȂǯ��¿ƢǬŭ¦�©ƢȈǟ¦ƾƫقفاالتصال امل

�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢȈǘǠŭʪ�Ǟن يتمتّ أ(املتعلم) فمن الضروري  إليهاملرسل  أماه الرسالة اللغوية، باملالئم ملا توج

كنه من متتتوفر لديه القدرة والكفاءة اليت جيابيا يف عملية التواصلية، والبد من أن إاليت جتعله عنصرا 

.1العالقة االتصالية مع املرسل دق فعالية توطيللرسالة اللغوية، حىت حتقّ  اإلخباريدراك البعد إ

 .22، ص: 2005، 1اللغوي بني الدقة واملضمون، جملة اللغة واالتصال، جامعة وهران، ع عبد احلليم بن عيسى: االتصال -1
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  اللسانيات التعليمية: )2

�غريب املشهور ضع يف اللغة العربية ليقابل به املصطلح الوُ مصطلح ļȉ¦�Ƥ Ȉǯŗǳʪ

La Didactique des longues)  هلذا جند البعض يعمد إىل ترمجة العبارة الفرنسية ترمجة حرفية ،(

مية اللغات، والبعض اآلخر، يستعملون املركب الثالثي (علم تعليم يفيستعمل معها مصطلح تعل

أو  ،)*اتي(تعليموهناك من يكتفي بتسمية (تعليم اللغة)، ومثة من يفرد مستعمال ، اللغات)

  (تعليمية).

®ȋ¦Â�ƨǤǴǳ¦�̧ ȂǓȂǷ�¾ÂƢǼƬȇ�Äǀǳ¦�Ƕǿȋ¦�¾ƢĐ¦�Ȇǿ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢŭÂىن �řǠŭ¦�¾ƢĐ¦�ń¤

ه أضحى من املناسب جدا أن تقرضه قوطرائ ياته،وفنّ �ǾƴǿƢǼǷÂ��Śƻȋ¦�¦ǀǿ�©ʮǂǜǼƥÂ�ƢȀǸȈǴǠƬب

يد بنعت (تعليمية) عتيا إذ قُ لك على مصطلح مركب تركيبا نذاللسانيات حىت التسمية، تتحصل ب

.1لسانيات تعليمية

�أداللة االصطالحية فقد لأما اƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǞŦ

م اليت خيضع هلا املتعلم مع علم يدرس طرق تعليم اللغات، وتقنياته، وأشكال تنظيم مواقف التعلّ ‹‹

Đ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦�̈ Ƣǟ¦ǂǷ تمع من حيث تنمية القدرات العقلية، وتعزيز الوجدان، وتوجيه

.2››نتائج ذلك التعلم على املستوى احلسي احلركي للفرد املتعلم إغفالري غالروابط االجتماعية، ومن 

مقران يوسف حديثا حول دائرة اختصاص  األستاذوأما عن جمال اختصاصها فقد أورد 

ƢȈǻƢǈǴǳʪ�̈ǂǋƢƦǷ�ǖƦƫǂǷ�ƢȀǔǠƥ�ƨȈǸȈǴǠƫ�©ƢǬȈƦǘƫÂ�ƨȈǸǴǟ�®¦ȂǷ�ǲ©��مية فوجدها تشمياللسانيات التعل

�ǽǀǿ�ǶȈǴǠƫ�ƨȈǨȈǰƥ�ƨǼȈǠǷ�ƨǴǏ�ƢŮ�Ãǂƻ¢Â��ƢȀǨǐƫÂ�ƨǤǴǳ¦�² °ƾƫ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪالتحكم فيها، كما و  األخرية

 لكيفية تعلم اللغة وتعليمها، و كذلك تعىن ةالالزمة واحملدد اإلجراءاتو  األهداف، و تنظر يف الوسائل

غات الذي يتمتع به املتعلمون، بينما خيضعون لربامج تعليمية، وحتلل هذه للم/ تعليم التع مبستوى

ذلك،  األمراقتضى  إذاوتديل بدلوها حول عواقب االستمرار يف تطبيقها وتفكر يف البدائل  األخرية

�ł¦����©ƢȈǠȈƦǘǳ¦Â��©ƢȈƫȂǐǳ¦Â��©ƢȈǓʮǂǳ¦Â��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ȄǴǟ�ƢǇƢȈǫ�řÉƥ�ƶǴǘǐǷ�Ȃǿ�©Ƣيالتعليم *
 .13، 12دروس يف اللسانيات التعلمية، ص:  ،ينظر: مقران يوسف -1
 .3، ص: 2000العملية التعليمية، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر،  حتليل ،ينظر: دمحم الدريج -2
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ŮƢƴǸǧ��Ʈ إىلاللسانيات التعليمية  تلتفتهلذا  ƸƦǳʪ�ƨǤǴǳ¦�¾ÂƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦ ا واسع

يف وضع الربامج  ىتستفيد مثال من الدراسات اليت تنجز حول أخطاء املتعلمني، ومما يراع إذجدا، 

�ƨǤǴǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ŀ�Ƥ ȈǬǼƬǳ¦�ƨǏȐƻ�Ƣǿ°Âƾƥ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�Ƣē®ƢǷ�ƾǸƬǈƫ�ƢǸǯ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦

�ǶǔƬǳ�ƨȇǂǜǻÂ��ƨȈź°ʫ وكيفية عملها، فهكذا تتسع دائرة اللسانيات التعليمية، وتتعمق عرب جذور

System( من حتليل النظم اأفكار  Analysis�ń¤�ŅȐǈǳ¦�ƢđƢǈƬǻ¦�ǂǰǼȇ�À¢�ƾƷȋ�ŘǈƬȇ�ȏ�Ŗǳ¦��

  البنيوية.

ومن الناحية التارخيية يالحظ أن بعض جوانب اللسانيات التعليمية مشتقة من علم النفس 

ع (اللسانيات االجتماعية)...، ومن الرتبية، بل وحىت من علم االجتما ، ية)نفس(اللسانيات ال

�ƢǷÂ��ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ǶȀǧ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ�ƢǷ�ǲǯ�ǺǷ�ƢēʮǂǜǻÂ�ƢēƢȈǘǠǷÂ�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢�ƾǸƬǈƫ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳƢǧ

�ƨǤǴǳʪ عطلضاملدرسية اليت حتتضن تدريس اللغات، كما جتد ضالتها يف كل جمال ي األقسامجيري يف 

�ʮƢǔǬǳ¦�ǒ أن إىلموضوعا أو شيئا آخر  Ǡƥ�ŕƷ�ǲǸǌƫ 1تهايّ تعليماليت تتعلق ببيداغوجيا الرتمجة و.

  اللسانيات التارخيية: )3

:اإلرهاصات األوىل للسانيات التارخيية  

اللسانيات التارخيية نفسها مل تنشأ هكذا طفرة واحدة، بل قامت على أعمدة ما، تقدمها من 

عيارية ذات النزعة ŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Â¢��ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ȂƸǼǳʪ��̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿبعد  يدعىدراسات حول ما غدا 

ƾǟƢǬǳʪ�ȄǸǈȇ�ƢŲ̈� إالار أسلوب على أسلوب، أو خطاب على آخر، واليت ال تعبأ ثيإالصارمة إىل 

اب، واملبدعني، تّ خذ من الكُ املعيارية، أن تتّ شرط  إالاملثلى، أو اللغة الشريفة، اليت جيب، وبدون شرط 

  .ىحيتذو املتكلمني الرمسيني منوذجا 

اخلطابية الرمسية اليت   اإلشكاليةمنها هذه  تستثىنالتارخيية برؤية عامة ال  تامنظور اللساني نإ

اب يف فرنسا يف تّ كامن يف مراعاة القواعد، مما جعل الكُ   األسلوبري يف جودة رى أن السّ ت كانت

 .19، 18مقران يوسف: دروس يف اللسانيات التعليمية، ص:  –1
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الكتاب واملبدعني واملتكلمني على  إىلالنحاة، بل أن حيتكم  هؤالء  إىلالعصر الكالسيكي حيتكمون 

  ما تعرف مثال عند العرب وغريهم من بعض الشعوب العريقة. حنو

وال ميكن ألي دارس يسعى ألن يكون راشدا يتحدث عن التيار اللغوي املقارن الذي طفى 

Jacob(جاكوب غرمي" ىل احلديث عن "إج ولو بكلمة عابرة على القرن التاسع عشر دون أن يعرّ 

Grimm()1785-1863.(

أمام مؤرخي اللغة ودارسيها وجعلهم  األوراققد خلط  األملاينب تلكا، وا*ن هذه الفقلغيإ

علم اللغة املقارن، أو القواعد املقارنة، أو شيء يدور  ارخيي منتية علم اللغة الاهد مطون يف حتدييتخبّ 

.1ويقرتب منه حول هذا

��ƨǻ°ƢǬǷ�©ƢȈǻƢǈ ǳ�¿¢�ƨȈź °ʫ �©ƢȈǻƢǈ ǳ

تخلص داللتيهما، فاللسانيات سل سهولة أن يمل يف هذين املصطلحني يستطيع بكأن املتإ

الوقت احلاضر،  إىل°¦ƘǌǼǳ¦�ǀǼǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Őǟ�Ƣē̈�التارخيية تدرس اللغة الواحدة من خالل تطوّ 

��ńÂȋ¦�°ȂǐǠǳ¦�ǀǼǷ�ƢȀź°ʫ�ƨǧǂǠŭ ّوأسباب تغريƨȈƫȂǐǳ¦�Ƣē¦،  واملعجمية، واللغوية، والداللية، وأطلق

linguistique(م اللسانيات التطورية اسمن الدراسة  دي سرير على هذا الضرب diachronique(

 " تعينCronas" "عرب" واجلذر " تعينDiaالسابقة " إذ، الالتينيةلهما هذا املصطلح من اللغة ستم

  "الزمن" وهكذا يكون املعىن الكامل دراسة اللغة عرب الزمن...

، ومل نيمن قبل اللساني اإلطالقة على بذة وغري حمبكانت الدراسة التارخيية للغة فكرة غري

، والظواهر األشياءن التاريخ يف نظرهم ال يدرس يف أواخر القرن الثامن عشر للميالد، أل إاللوها يتقبّ 

ال عن احلروب ضالسابقة من سالالت حاكمة وشعوب ذاعنة ف األمميدرس حياة  إمنااللغوية، و 

اختلفت فيه متاما عن الدراسات  دراسات منعرجا جديداخذت الأȂƦǬǳ¦�¦ǀđÂ¾� واملؤامرات الساحقة،

ن اللسانيات التارخيية تتطلب من إاللغوية التقليدية، وعلى خالف الدراسات اللغوية األخرى، ف

  على حد سواء. ديثةصاحبها جهدا، ومعرفة واسعة بعدد من اللغات الكالسيكية، واحل

 الفقلغي: يعين فقيه اللغة، وهي كلمة منحوتة. *
1-��¶�®��ǂƟ¦ǄŪ¦��ƨǷȂǿ�°¦®��ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ�̈ƾȇƾŪ¦�©ȏȂƸƬǳ¦��µ ʫǂǷ�ǲȈǴŪ¦�ƾƦǟ2005 :8، ص. 
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نات لغوية من ن الباحث يقوم جبمع عيّ إية، فوفيما خيص املنهج املتتبع يف اللسانيات التارخي

.1ل التطورات املتتالية للكلمة الواحدة عرب خمتلف العصورالواحدة، ويسجّ  األسرة

نات اللغوية كانت ن العيّ ما اللسانيات املقارنة فكان يطلق عليها الفيلولوجيا املقارنة، ألأ

من  أكثر أومقارنة لغتني،  إىلدف هذا العلم هيئق املكتوبة، و ¦ʬȂǳاملنقوشة، أو  شكالاألتستخرج من 

يف  األوىلبناء اللغة  إعادةاملشرتكة، و  لو األص إىلية الوصول حوي، والصويت بغناملفردايت والاملستوى 

د اللسانيات علما ، وتع¦ʭ¦ȂȈū©ف الطيور، و نيف مجيع اللغات كما تصصنالواحدة، وت األسرة

ن وراء أوجه الشبه واالختالف يف مالظواهر اليت تك سريفتي تبتغ ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳʪ�ʮŚ ،ƢĔȋفست

م اللسانيات املقارنة سʪ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Ƕاسن رت اللغات املدروسة ومن الناحية العلمية كثريا ما يق

بناء ال إعادةيشرتكان بطريقة منسجمة، ومتكاملة يف حتقيق هدف واحد، وهو  ¢ƢǸĔ إالشيء ل ال

�ƨȈź°ʫ�ƨȇȂǤǳ�ǆاللغوي العاملي ع Ǉ¢�ȄǴ

�Ǻȇǀǿ�ƨȈǳȐǬƬǇ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦� ƢǸǴǟ�śƥ�©ƢǧȐƬƻȏ¦�ǒ Ǡƥ�½ƢǼǿ�À¢�ǂǯǀǳʪ�ÄƾŪ¦Â

ني عن بعضهما البعض، ومنهم من ها مستقلّ ها فرعا واحدا، ومنهم من عدّ العلمني، فمنهم من عدّ 

الثلث األول من  )(Kuhenheimهامي" ن" كوه عدّ  دƾǐǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ��ǂƻȊǳ�Ǟƥʫ�ƢŷƾƷأن إقال 

�©ƢȈǻƢǈǴǳʪ�ƨǏƢƻ�ƨǴƷǂǷ�ňƢưǳ¦�Ʈ Ǵưǳ¦Â��ƨǻ°ƢǬŭ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳʪ�ƨǏƢƻ�ƨǴƷǂǷ�Ä®ȐȈŭ¦�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦

حيضر فيه  )Bopp( "بوب"ن يف الوقت نفسه الذي كان إ): ‹‹Meilletالتارخيية، وقال "ميي" (

Jacobالنحو املقارن، كان جاكوب غرمي ( Grimm خيي للغة األملانية، وبعدها ) يؤلف يف النحو التار

»�ʮ®��¿ƢǫÂ��¦ƾȇƾǋ�¦ƾȈǴǬƫ±��قلّ  Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ�ǂƻȉ¦�ǶȀǔǠƥ�ƾ)Diz(  التارخيي و بتأليف النحو املقارن

  للغات الرومنسية يف آن واحد.

«�دا نه كان مرتدّ أوالذي يبدو من كتاب "ميي"  ǂūʪ�¾ȂǬȇ�̄ ¤��ƢǸȀǼȈƥ�ǲǐǨǳ¦�ÀƘǋ�Ŀ

ƨȈź°ʫ�©ƢȈǻƢǈǳ�Ǯ عينأإن وجد حنو مقارن، ‹‹ الواحد: ǳǀƥ ‹‹ وقد أردف توضيحا آخر هذه املسألة

رس يف فرنسا منذ مخسني عاما فيجب أن نقر أنه ال على الرغم من أن النحو املقارن قد دُ ‹‹ بقوله:

 .64، 63ص: ، 2002اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أمحد مومن:  -1
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�¾ȂǏȌǳ�ƢǧȐƻ�ʭ°ƢǬǷ�¦ȂŴ�ǾȈǸǈǻ�ƢǷÂ��ȏ¤�ǆ Ȉǳ�À°ƢǬǷ�ƢƴȀǼǷ�ƾƳȂȇ�ƢŶ¤Â��ǲȈƦǬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ǶǴǟ�ƾƳȂȇ

ن الذي يقوم بتطبيق النحو املقارن على لغة إ من اللسانيات التارخيية، مث ل معّني العامة ما هو إال شك

À°ƢǬŭ¦�ƲȀǼŭ¦�ƢǿǂǧȂȇ�Ŗǳ¦� ¦ȂǓȋʪ�ƢǼȈǠƬǈǷ�ƢȀź°ʫ� ƢǇ°ϵ�¿ȂǬȇ�ƢŶ¤��ƢǷ‹‹1.

Join(جون ليونز" "وقد أكد  lyones( ر بقوله: ميف هذا األ رامؤخ  

.2››اء القرن التاسع عشر تعين متاما اللسانيات التارخييةاللسانيات املقارنة كانت يف مفهوم علم إن‹‹

  علم اللغة احلديث: )4

يقي) أو ما بشكل يف علمني: علم عام (نظري) وعلم خاص (تطيتن علم اللغة أمن املعلوم 

  يعرف اللسانيات العامة واللسانيات التطبيقية.

La(أوال: علم اللغة العام (اللسانيات النظرية)  Linguistique Générale(

�ŗǳ¦��©¦ȂǏȋ¦���ƢēʮȂƬǈǷ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ��ȆǸǴǟ�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�² °ƾȇ�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ȃǿ كيب، ا

Contexteلسياقات االجتماعية (ʪدون االهتمام  الداللة...) Sociale (فيها اللغة  باليت تكس

ƢǬŭ¦Â�ƲǿƢǼŭ¦Â�©ʮǂǜǼǳ¦Â�ǶȈǿƢǨŭʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ÄȂǤǴǳ¦�Ʈبوتستخدم، ويضم كل فروع ال Ƹ ،رنة، واللهجات

.3والتطبيق، وموضوعة دراسة اللغة كوسيلة اتصال مجاعية

د دي نينادلبداية علم اللغة العام كانت مع فار  األوىلهاصات ر اإل نأعلماء اللغة  يرى جلّ 

ر جعل علم اللغة ينفصل عن ، فقرّ تهتعين بدراسة اإلنسان و بلغكثريا من العلوم   أنرأى حني سري و س

.4لم النفس والفلسفة...علوم األخرى كع

باينة، وقد تكون متʮȂƬǈǷ�¾ÂƢǼƬƫ©� ةتشمل اللسانيات النظرية (علم اللغة العام) فروعا خمتلف

  متداخلة، وأهم هذه الفروع:

.65، 64أمحد مومن: املرجع السابق، ص:  -1
 .66املرجع نفسه، ص:  -2
 ، د.ت،مباحث يف اللغة ومناهج البحث اللغوي املكتبة اجلامعية احلديثة، اإلسكندرية، د.طينظر: نور اهلدى لوشن،  -3

 .16ص:
4-ƪ ǌƫ°ʪ�ǾȈƬŸǂƥ��ǂǜǼȇ، وتح: سعيد حبريي، مؤسسة املختار للنشر والتوريع ،  اللغة من هرمان إىل تشومسكي، تر مناهج علم

.95، ص: 2004، 1القاهرة، ط
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��:)Phonetics(علم األصوات -1ƨȈƫȉ¦�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǺǷ�ƢēƢǨȈǼǐƫÂ��ƨȈǷȐǰǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�² °ƾȇ

القدرات اجلينية الوراثية اليت تؤهل ، واالستعدادات، و قهالصوت من حيث نط إحداث- أ

 اإلنسان لنطق أصوات الكالم، ويتناول هذا اجلانب علم األصوات النطقي

)Articulatory Phonetics.(

سمعية املتعلقة بذلك، ويتناول اجلوانب الو  ىل أذن السامع،إ، وهي يف طريقها األصواتبنية -  ب

Acoustic(السمعي  األصواتهذا اجلانب علم  Phonetics(.

، ويدرس هذا اجلانب علم األصواتدراك ¦ϵ�ƨǴǏ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǐǠǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ-  ج

Neurological( العصيب األصوات Phonetics(.

¦ȂǏȋʪ��ƨǳȏƾǳʪ�ƨǴǏ�©¦̄�ƨȈǷȐǰǳ¦©يهتم هذا العلم  ):Phonology(علم الصياتة -2

ت املقارنة مع نظام صويت يف ن كانإو ويتناول علم الصياتة النظام الصويت يف لغة بعينها، 

  ة حال.لغة أخرى ممكنة على أيّ 

ال الذي يتناول البنية القواعدية للكلمات، ونظم ¦Đهو  :)Morphology(علم التصريف-3

  لبناء الكلمات، والقواعد اليت حتكم هذه املصرفات.  )Morphemes(املصرفات 

اللغوية وأمناطها، والعالقات بني  ويتناول بنية اجلمل):Syntax(كيب ا الرت  وأعلم النحو -4

�¦ǂǜǻÂ��©ƢǫȐǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǶǰŢ�Ŗǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦Â��Ƣǿ°ʬ¡Â��©ƢǸǴǰǳ¦كون التصريف يتناول   إىل

�ǞǸŸ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǪǴǘȇ�ƾǬǧ��ƨǴǸŪ¦�ƨȈǼƥ�ƾǟ¦Ȃǫ�¾ÂƢǼƬȇ�ȂƸǼǳ¦Â��ƨǸǴǰǳ¦�ƨȈǼƥ�ƾǟ¦Ȃǫ

بني اجلوانب Grammar( ،�ǄȈȈǸƬǳ¦�ʭƢȈƷ¢�ǶƬȇÂ(بني مباحث العلمني علم القواعد 

�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȈǸƴǠŭ¦�©¦ƾƷȂǳ¦Â�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦Â��ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨȇƾǟ¦ȂǬǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦Â

  أخرى.

 للمجال الذي يعىن) Semantics:(�¾ʮǂƥ��ƶǴǘǐŭ¦�¦ǀǿ�ǞǓÂ)Bereal(علم الداللة -5

على اجلوانب ووصفها، وال تقتصر اهتماماته  ،بتحليل املعىن احلريف لأللفاظ اللغوية

ن مباحثه ال تقتصر إا فذاجلوانب القواعدية، وك أيضامن املعىن فقط، بل تشمل  املعجمية
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على الكلمات فقط، بل تشمل أيضا معاين اجلمل... وقد كان لتطور النحو التوليدي أثر 

�ǶǴǠƥ�ǲǐƬƫ�Ʈ ƷƢƦǷ�ǲǸǌȈǳ�ȆǸƴǠŭ¦�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ�¿ȂȀǨǷ�ǞȈǇȂƫ�Ŀ�±°ʪ داللة

Sentence(اجلملة  Semantics( ،:ومن املوضوعات اليت يتناوهلا هذا العلم  

  بنية الداللية للمفردات اللغوية.ال- أ

 العالقات الداللية بني املفردات كالرتادف و التضاد.-  ب

 املعىن الكامل للجملة ، و العالقات القواعدية بينها. -  ج

·�¦�Śǌƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ǪƟƢǬūʪ�ƨȇȂǤǴǳ- د ƢǨǳȋ¦�ƨǫȐǟلة ليها، وهو ما يدرس يف علم الدالإ

.1شارياإل

�Ȇ ǬȈƦǘ Ƭǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕ Ǵǟ ��ƢȈǻʬ) (اللسانيات التطبيقية)La Linguistique Appliquée(

املعريف  إطارهيرى بعض علماء اللغة أن علم اللغة التطبيقي هو علم مستقل يف ذاته، له 

 ، غري أن االجتاه الغالب بنياألخرىنظرية مستقلة من العلوم  إىلومن مث فهو يف حاجة  اخلاص،

ن علم اللغة التطبيقي هو علم وسيط ميثل جسرا يربط العلوم اليت تعاجل النشاط أعلماء اللغة يرى 

العلم يف احلقيقة هذا أن ومعىن هذا  ،والرتبية ،واالجتماع ،مثل: علوم اللغة، والنفس اإلنسايناللغوي 

.2العلمية النظرية هلذه العلوم األسس إىليستند 

�Â�Ƥفمن خالل هذا املفهوم ي ȈǳƢǇϥ�±ƢƬŻ�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƬل حلعملية  إجراءات

�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ǿǻϥ�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�ƶǴǘǐǷ�» ǂǠȇ�Ľ�ǺǷÂ��ƨǤǴǳʪ�ƨǬȈƯÂ�ƨǴǏ�©¦̄�ƨȈǼǠǷ�©ȐǰǌǷ

�Ŀ�Ǯحل �Ŀ�ƢȀƴƟƢƬǻÂ��ƨȇȂǤǴǳ¦�©ʮǂǜǼǳ¦�ƲȀǼǷاستخدام  ǳ̄Â��ƨǤǴǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©Ȑǰǌŭ¦�ǒ Ǡƥ

  هذا العلم شديد االتساع يضم: ميادين غري لغوية، وحقل

 تعليم اللغات األجنبية، و تعلم اللغة الوطنية.-

 علم أمراض الكالم.-

 علم الرتمجة.-

 .17، 16، 15، ص: 2000، 1دمحم يونس علي: مدخل إىل اللسانيات، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط -1
 .12، 11، ص: 1996ه الراجحي: علم اللغة التطبيقي وتعلم اللغة العربية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، عبد -2
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 فن صناعة املعاجم.-

.1و تعلم القراءة و غي ذلك األسلوبية-

علم اللغة التطبيقي مصطلح جامع ‹‹ قوهلا:بهذا العلم  األخرىف بعض املعاجم يف حني تعرّ 

ة، ويشغل العلوم اللغوية يف حل مشكالت ليمتنوعة لعلوم اللغة، يف ميادين عم يدل على تطبيقات

ƨǤǴǳʪ�ƨǴǏ�©¦̄�ƨȈǴǸǟ، �ƨǤǴǳ¦�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ��ƢđƢǈƬǯ¦Â�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ��ǲưǷأو لغة أجنية، و لذلك األم ،

.2››مي فقطيىل جانب التعلإشارة ال يف اإلإن بعض العلماء ال يستخدمون هذا املصطلح إف

هو "تطبيق" ملا  إمنا، و ة"نظرية" حمدد أوحمدد  موضوع"علم" ليس له  أمام نناأومعىن هذا 

اللغة ودراستها على يف حتليل  أساليباللسانيات النظرية من نتائج و  أوعلم اللغة النظري  إليهتوصل 

ر منه وسيلة لغاية معينة أكث إالهو  أن علم اللغة التطبيقي ما إىلعىن ميدان غري لغوي، بل يتعدى امل

�Â��Ƣē¦̄�ǲƳ¢�ǺǷÂ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�²بغاية يف ذاته،  °ƾȇ�Äǀǳ¦�ÄǂǜǼǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�ǆ ǰǠتعددت  لذلك

ا يدل على أن هذا العلم ممموضوعات وفروع علم اللغة التطبيقي بتعدد جماالت التطبيق وتنوعها، و 

يستعمل مرادفا ان ك هوسيلة لغاية معينة ان مصطلح "علم اللغة التطبيقي" عند بداية ظهور  إالليس 

  ، مث لتعليم اللغات الوطنية، أو ما يسمى بلغة املنشأ.األجنبيةلتعليم اللغات 

�ȄǴǟ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǽǀđ�ǽƾŻ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�Äǀǳ¦�°ƾǐŭ¦�Ȃǿ�ÄǂǜǼǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�À¢�Ƥ ȇ°�ȏÂ

«�ǳ¦�©ʮȂƬǈŭʪ ،األقل من النواحي الصوتية، والصرفية، والنحوية ǂǠȇ�ƢǷ�Â¢��ƨȈǳȏƾǳ¦Â لغوية، وانطالقا

يبدأ علم اللغة التطبيقي معينة نظرية لغوية  إطارمن هذه احلقائق املستمدة من علم اللغة النظري، ويف 

 جيةيسرتاتا إىل¦ǂĐ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǽǀǿ�¾ȂŹ�À¢�Ƣđ�ǞȈǘƬǈȇ�Ŗǳ®̈� اإلجراءاتو  األساليبيف وضع 

، واهلدف من هذا املقرر، واختبار املادة هإعدادأو ختليط يتمثل يف مقرر تعليمي من حيث املعلم و 

�Ƣđ�ǎاليت  األساليبطرق و الاللغوية، وطرق تدريسها، واالستعانة مبعامل اللغات وغري ذلك من  Ƭź

.3علم اللغة التطبيقي يف جمال تعليم اللغة

.74، ص: 2010ينظر: حلمي خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط،  -1
 .74املرجع نفسه، ص:  -2
.63، 62، 61علم اللغة التطبيقي، وتعلم اللغة العربية، ص: ينظر: عبده الراجحي،  -3
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  فروع علم اللغة التطبيقي:)5

عددت فروعها و من مجلة رأينا فيما سبق أن دائرة علم اللغة التطبيقي قد اتسع نطاقها وت

  فروع هذا العلم جند:

Pedagogical(علم اللغة التعليمي - Linguistics(

�ǺǷ�Ƣǟǂǧ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ƾǠȇÂ��ÄȂƥŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�Â¢��ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ǶǴǟ�ʭƢȈƷ¢�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǪǴǘȇ

ƫ�ȄǴǟ�ǶǴǠŭ¦Â�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦Â�¼ǂǘǳʪ�ǶƬȀȇ�ȂǿÂ��ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�̧ Âǂǧ علم اللغة

يف  األكملوجه الوهو بذلك يضع الربامج واخلطط اليت تؤهل معلم اللغة للقيام بواجبه على  وتعليمها،

ينطلق هذا العلم من  تعليم املهارات اللغوية مثل: النطق، والقراءة، واالستماع، والكتابة، وغالبا ما

ȈǸǐƫÂ��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�°ǂǬŭ¦�ǞǓȂƥ�¿ȂǬȇ�ƢǸǯ��ƨȇȂǤǴǳ¦�©ʮǂǜǼǳ¦�ǒ Ǡƥ مه من حيث اختبار املادة اللغوية من

�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ȂƸǼǳʪ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�Ǯ املفردات، ǳǀƥ�ǲǐƬȇÂ��ǶȈǴǠƬǳ¦�¼ǂǗÂ�°ǂǬŭ¦�©ʮȂƬǈǷÂ��Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦Â

)Pedagogical Grammar( وهو ما يقابل النحو الوصفي ،)Descriptive Grammar(  يف

¢�ŅƢǸǠƬǇȏ¦�Ƥ ǻƢŪʪ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ǶƬȀȇ�ƢǸǯ��ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦ و الوظيفي من قواعد اللغة، ويستخدم

ع يف االستعمال فضال عن املعايري يو مثل درجة الشمعايري خاصة، يف اختبار املفردات، والرتاكيب 

أو التذكر أو غري ذلك، كما يهتم أيضا بطرق تعلم التنوع يف أساليب ية من حيث قابلية التعلم فسالن

�ǂǜǼǳʪ� ¦ȂǇ�ƨǤǴǳ¦أو  األدبية، وكذلك استخدام اللغة يف النصوص ألجنبيةاىل اللغة الوطنية، أو إ

.1العلمية، بل حىت لغة احلوار بني املعلم و التالميذ

:)Psycholinguistics( علم اللغة النفسي-

�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿÂ��ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Â¢��ƨǤǴǳ¦�§ ƢǈƬǯ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǏƢƻÂ�ÄȂǤǴǳ¦�½ȂǴǈǳʪ�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿ�ǶƬȀȇ

نظرية علمية حول اكتساب اللغة  إىلاللغة يف حماولة الوصول هو نتائج جهود علماء النفس، وعلماء 

النظرية التحويلية  إىل، ويرجع الفضل يف ذلك األطفالوخاصة عند  اإلنسانوالقدرة اللغوية عند 

 .76حلمي خليل: دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص:  -1
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�Â��̈ǂǯ¦ǀǳʪ�ǪǴǠƬƫ�ƨȈǈǨǻ�ƨȇȂǤǳ�©ȐǰǌǷ�ǺǷ�©°ʬ¢�ƢŠ�ƨǏƢƻ�ƨȇƾȈǳȂƬǳ¦الكالم واستقباله وفك  إدراك

.1شفرته

  التوليدية النحوية: "ومسكيتش" نظرية )6

ثورة داخل الدراسة الرتكيبية ل النظري للسانيات يف أمريكا خاصة، قد أحدث ن التحوّ إ

 إخراجهاصياغتها و  إلعادة األوىل اإلرهاصاتحرى الدراسة الرتكيبية التوزيعية، فكانت ��¢ȋʪ�Âلبنيويةل

 األمريكياها اللساين نّ ول اليت تبتحلاجلنينية مع فكرة ا لى يف مرحلتهاجيف شكلها اجلديد أن تت

�ƨǐǫʭ�ÂƾƦƫ�©ȏو اكانت هذه احمل  إنرسة التوزيعية، و دقطب من أقطاب امل وهو ،"هاريس" مبكرا

ƢŮƢǨǣϵ  إالاجلانب الداليل �ƢȈǴƷǂǷ�ȆǨƬǰƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢الرتميم الذايت إىلبتجارب مفيدة أدت  ءالإلحي 

جديدة أكثر اكتماال، وبذلك نشأت النظرية التوليدية لتلك النظرية وحتسينها، وإىل والدة نظرية 

اليت قامت على  –كما سبق الذكر- البنيوية وهو التحولية كرد فعل على التيار السائد آنذاك 

ƨǤǴǳ¦�ǂǿƢǜƥ�ƪ ǸƬǿ¦�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾȈǧ�ƪ ǫǂǣ¢Â�Ǧ ǏȂǳ¦، ما يسميه تشومسكي وأ*�ȂǿÂ�ƨȈƸǘǈǳ¦�ƨȈǼƦǳʪ

م بني خمتلف اجلمل، فهناك بعض و ح العالقات اليت ميكن أن تقأن البنيوية غري قادرة على شر ‹‹: يرى

.2››اجلمل تشرتك يف الشكل يف حني ختتلف من حيث املعىن

كانت لنظريته اللسانية   إذهذا الرتميم،  إىلاق بسالهو  "تشومسكي"نفهم من كل هذا أن 

�Ŀ�Ǣǳʪ�ǂƯ¢�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦لدراسة اجلملة وحتليلها، خاصة  همنهج يدوتوط ،الدراسة الرتكيبية إرساء

ها يف ضوء معطيات النظرية التوليدية التحويلية اليت أفردت لدراسة اجلملة تكثيفا تِ يَ نْـ واستكشاف بِ 

�Ȇǿ�ÀȂǰƫ�À¢�ƪ ǰǋÂ¢�ŕƷ�ʮǂǜǻإ�ËƬƫÂ�°ȂǴƦƬƫ�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǰǨǻ¦�ƢǸǧ��Ƣǿʮ ضح معاملها الكربى على

تلك القواعد  إىلنسبة  -ميةسƬǳ¦�ǽǀđ-وعرفت  ،ل عليها يف جمال تطبيقهاثر تراكم النتائج احملصّ إ

. 77ص:  السابق،املرجع  ،حلمي خليل :ينظر-1
Avramهو أفرام نوعم تشومسكي  * Noam Chomsky  لساين أمريكي من عائلة روسية إسرائيلية متطرفة يف أفكارها

ƢȈǓʮǂǳ¦Â��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦Â��ƨǨǈǴǨǳ¦�ƢȈǻƢǨǴǈǼƥ�ƨǠǷƢŝ�²©�1928ديسمرب  �Ŀ�¢�¿�Ȃǳʪ�ƢȈǨǳ®ȐȈǧ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ƾǳÂ��ƨȈǇƢ07السي °®��

، وبعد هذا التحصيل عني أستاذا للسانيات 1955وحصل على املاجيستري يف علم الفونيمات الصريف للعربية احلديثة" يف عام 

أصدر مؤلفه الشهري "البىن الرتكيبية". 1957 مبعهد ماساتشوست التكنولوجي، ويف سنة
 .334، 333نور اهلدى لوشن: مباحث يف اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص:  -2
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�ǽǂǜǻ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�°ƢƦƬǟʪ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǲǸŪ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƢǿƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦››جمموعة غري حمددة من اجلمل اللغوية، 

.1››هلا عناصر لغوية وأبعاد طويلة حمددةهذه اجلمل اللغوية 

التوزيعية كان  منهجا  درسةن املنهج الذي كان سائدا لدى املأمن منطلق هذا التعريف يظهر 

الوصف القائم على  "تشومسكي"وهلذا رفض  ،شكال اللغويةى الوصف السطحي لألشكليا يتوخّ 

ن تعرج أولذلك استطاعت النظرية اللسانية التوليدية التحويلية  ،املالحظة الشكلية للحدث اللغوي

ȆǯȂǴǈǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�ǶǴǟ�©ƢȈǘǠǷ�ȄƻȂƬȇ�ƲȀǼǷ�ǺǷ�ňƢǈǴǳ¦�Ʈ ƸƦǳʪ، زاحة النقاب إعقلي مهه ىل منهج إ

جل تعليله وتفسريه بدال من وصفه وصفا أعن القدرة الكامنة وراء الفعل اللساين والسعي من 

.2شكليا

نه استفاد منها وهي ما تسمى البنيوية أقد هاجم البنيوية على الرغم  "تشومسكي"ن أيضا: أواملالحظ 

ثر مبدرسة Ϧ�Ǿǻأال إ ،مدرسة كوبنهاجن) ،فيةاملدرسة الوظائ ،اغر مدرسة ب ،روبية (مدرسة جنيفو األ

روبية ومن رومان و لقد تعلمت كثريا من البنيوية األ« حيث يقول: "جاكبسون"و بفكر  ،براغ

¦�ƨȈƳȂǳȂǻȂǧ�©ƢȈǴǯ�®ȂƳȂƥ�Ã®ʭ�Äǀǳون بوبفكرة جاكس 3»جاكسون على وجه اخلصوص...

)Phonological universal (يف  "تشومسكي"فانطلق  ،تطويرىل بلورة و حتتاج إ يف مجيع اللغات

.4جتديد منهجيته و بىن نظريته معتربا موقع الرتكيب من اللغة مبثابة القلب من اجلسم

»��ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚǰǨƬǴǳ�ƾȇƾƳ "دلتشومسكي بلومفي"هذا نقد على عالوة  Ȃ̄Ŷ�ǾǼǟ�Ƕų�ʮȂǫ�¦ƾǬǻ

�řǿǀǳ¦�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�±ƢȀŪʪ نها االهتماموضمّ  ،ÄȂǤǴǳ¦�Ƣđ�řƬǠȇ�Àأشكاالت جيب فرز جمموعة من اإلأ

.5للمتكلمني عوض االهتمام بسلوكهم

1-¶��ƨŦŗǳ¦Â�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ǆ Ǵƥ¦ǂǗ�°¦®��Ʈ ȇƾū¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�ʮƢǔǫ��ǂǟȂǳ¦�À±ƢǷ1 ،1988 :118، ص. 
.118، 117،  ص: 1999ات اجلامعية، اجلزائر، أمحد حساين: مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوع -2
   .346، 345، ص: السابقنور اهلدى لوشن: املرجع  -3
   .202ينظر: أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص:  -4
   .138، ص: 2006ينظر: نعمان بوقرة، حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، عنابة،  -5
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ÂƾƷ�Ŀ�ÄǂǌƦǳ¦�ǺƟƢǰǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ƢȀƦǻƢƳ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�²®� "بلومفيلد"ن أخر آمبعىن  °®

  و العقلي.أبذلك املنهج الذهين  أخطأو  ،ابةجاملثري واالست

اليت  اإلسقاطاتنتيجة  تنشأن النظرية التوليدية التحويلية إمما سبق ذكره جيدر بنا القول 

  غفال هاريس اجلانب الداليل.إو  ،وقعت فيها النظرية التوزيعية

 فكرة وتبّىن  ،نه قد خالفهأ إالقد تتلمذ على يد هاريس  "تشومسكي" أنوعلى الرغم من 

متثلت يف توطيد منهج خاص لدراسة اجلملة وحتليلها واستكشاف بنيتها يف ضوء معطيات  ،جديدة

ن العقل يف نظر أل ،لة اكتساب اللغةأت على مس�Ë®°�¦ǀđ�ȆǿÂ، سانية التوليديةالنظرية الل

ن نظريته اللسانية كان هدفها إولذا ف ،وحده قادر على تفسري ظاهرة اكتساب اللغة "تشومسكي"

ثر أوهنا يت ،تفسري اللغة كقدرة عقلية فطرية قائمة عند الطفل متكنه من اكتساب اللغة بسرعة

عما عداه  لإلنسانسفة اللغة عند ديكارت وخاصة يف اعتبار ديكارت خاصية مميزة بفل "تشومسكي"

�Â�©ʭ¦ȂȈƷ�ǺǷعالمات يستخدمها  يّ أو أاستخدام الكلمات  األخريةال تستطيع هذه  إذ ،آالت

وهذا يعين وجود قدرة عقلية عند  ،و ترتيب هذه الكلمات بصورة معينةأفكاره أللتعبري عن  اإلنسان

�ŚǈǨƬǳ�ƨȈǼǿǀǳ¦�ƨȇǂǜǼǳʪ�ƪ "تشومسكي" ساس بىنوعلى هذا األ ،الكالممن  اإلنسان ǧǂǟ�Ŗǳ¦�ǾƬȇǂǜǻ

.1تلك القدرة اللغوية الكامنة يف ذهن املتعلم

  مفهوم النظريــة التوليديــة والتحويليــة:)7

ومعه علماء اللسانيات يف املعهد  "تشومسكي"وهي نظرية لسانية وضعها  النظريــة التوليديــة:- أ

̈� "مباسا شوميت"نولوجي التك ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ1965 –1960ما بني ( ،األمريكية( �®ƢǬƬǻʪ

ن هذا التصور ال يصف أ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�̈ǂǋƢƦŭ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦�Ƣēاوالنموذج البنيوي يف مقوم ،النموذج التوزيعي

جزاء واأل ،تباسوال ميكنه تفسري عدد كبري من املعطيات اللسانية مثل: االل ،ǲǠǨǳʪ�̈ǄƴǼŭ¦�ǲǸŪ¦�ȏإ

بداع لدى املتكلم فوضع هذه النظرية لتكون قادرة على تفسري ظاهرة اإل ،غري املتصلة ببعضها البعض

ƾȇƾŪ¦�ǾƳȂǳ¦�¦ǀđ�ƪو فُ أجدت ن وُ أمجل مل يسبق  إنشاءوقدرته على  ǸȀ،  افرتاضات عن  ىبدأوقد

 .145، 144فلسفة اللغة، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية د.ط. د.ت، ص:  ينظر: حممود فهمي زيدان، يف -1
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تقوم على  اإلنسانخصائص ن الكالم خاصية من أومبا  ،إنشائهو  ،طبيعة الكالم وعن كيفية حدوثه

وهي العالقة اليت متكن الطفل من  إليهنسان كعالقة املسند واملسند صلة يف ذات اإلأات متيبن

الكالم  أجزاءك هذه البنيات اليت متكن من توليد واحمليط اللساين حيرّ  ،اكتساب النماذج اخلاصة للغة

 األصواتواعد حتدد سلسلة الكلمات و تتكون من ق ¢ƢĔكما   ،اليت ال حصر هلا من اجلمل الفصيحة

.1رفضها أواملتتالية اليت ميكن قبوهلا 

ǨǈǴǧ�Ƥأكما  ǿǀǸǯ�ŐƬǠƫ�ƢĔبل على الفلسفة  ،هيمنة كبرية ليس على اللسانيات فحسب ي

للقواعد  أحياء ƢĔϥبعد حد من ذلك أ إىل "تشومسكي"ذهب و  ،األخرىوعلم النفس وبعض العلوم 

Universal( ،الكلية Grammar(�ƨǇ°ƾǷ�Ƣđ�©®ʭ�Ŗǳ¦" ربو ¾ʮ¦Â°" 1960،  والبحوث اللغوية

فلسفية  ƢĔϥحكما عليها  "بلومفيلد"و "دي سويسر"واليت كان  ،اليت ظهرت يف القرن الثامن عشر

.2وغري علمية

ي القدرة اليت أ ،يف اللغة اإلبداعي) فيدل على اجلانب Générationما مصطلح التوليد (أ

مبا فيها اجلمل اليت مل يسمعها  األمسان لتكوين و فهم عدد ال متناه من اجلمل يف لغته نإميتلكها كل 

وقد  ،نسان بطريقة طبيعية دون شعور منه بتطبيق قواعد حنوية معينةوكل هذا يصدر عن اإل ،من قبل

حوية ال على النظرية الن دأكّ و  ،) اهتماما كبرياCreativityبداعية (هذه القدرة اإل "تشومسكي" أوىل

ƨǤǴǳʪ�śǸǴǰƬŭ¦�ǞȈŦ�̈°ƾǫ�ǆأبد  ǰǠƫ�À،  ّد كل اجلمل ن يولّ أالبد  -يف نظره-وليدي حو التّ والن

تباع قواعد حنوية ميكننا تكوين كل اجلمل املمكنة يف ϵ�ƢǼǻأ ،) يف اللغةGrammaticalالنحوية (

.3اللغة

.76، ص:2001الصغري بناين: املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديثة، دار احلكمة، اجلزائر، د.ط،  دمحم -1
 .206أمحد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص:  -2
.205 :املرجع نفسه، ص -3
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ʪȂǠǐǳʪ�ƨǸƬȀǷ�ÄƾȈǳȂƬ©�اللسانية املبكرة للنحو ال األعمالكانت  النظريــة التحويليــة:- ب

فكان البد هلذه القواعد  ،ىن السطحيةبُ للواملشكالت النحوية اليت حاولت ضبط احلركة التوليدية 

.1تطوير املنهج النحوي تطويرا دقيقا ألزممما  ،ƨǬȈǫ®�ŚǣÂ�ƨǐǫʭ�ÀȂǰƫ�Àأوليدية التّ 

«�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�ǲȇƾƦƫÂ«فهي:  ǀƷ�ƢȀƬǟƢǘƬǇʪ�ƾǟ¦Ȃǫ�ǺǸǔƬƫ�Ń،  ُتشومسكي"ص لذلك خل" 

.2»هو النموذج التحويلي أفضلالنموذج التوليدي بنموذج  إكمال إىل

 ،كل مجل اللغة  ئوينش إنتاجيالوصف الشامل للغة يشمل على مركب  أن "تشومسكي"يرى 

ومركب داليل مينح اجلمل  ،مات الصورة الصوتيةفير و لوجي يعطي للمنو مركب فو «ونعين بذلك: 

تطبق عليها تىن اليت ال والبُ  ،ق عليها املالحظة التجريبيةاليت تطبّ řƦǳʪ« ا يسمى:و مأ ،3»معانيها

.4»املالحظة التجريبية

�ǲȇȂŢ�ǲȇȂƸƬǳʪ�řǠǻÂيتم حتويل البنية اللغوية املتصورة يف  أي ،سطحية بىن إىلالعميقة  البين

.5ىل الشكل املستعمل يف التواصلإالذهن 

نواع أاليت تطرحها وتفرضها كافة  لألسئلة ¤ʪƢƳ©تقدمي  إىل وبذلك يسعى النحو التحويلي

�ȂȀǧ��ƨǤǴǳ¦�ƨȈƟƢĔ�ȏ«يطلق عليه  أنبىن هذه النظرية يف جوهرها على ما ميكن كما تُ   ،األخرىالنحو 

 أناملتكلم يستطيع  نأو  ،األصواتدة من و ن كل لغة تتكون من جمموعة حمدأ –تشومسكي-يرى 

Ƭǟʪ�ƢŮ�ǂǐƷ�ȏ�ȐŦ�ƲƬǼȇعلى معرفة   تتأسسن نظرية النحو عنده "إومن مثة ف ،بار اللغة خالقة

.6»كيف تنتج اللغة مجال ال حد هلا

1-��́ ��Ʈ ȇƾū¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�ʮƢǔǫ��ǂǟȂǳ¦�À±ƢǷ��ǂǜǼȇ222.
.125، ص: 1988حممود فهمي حجازي: مدخل إىل علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  -2
.83د. ط، د. ت، ص:  -بريوت–مصطفى حركات: اللسانيات العامة، دار اآلفاق  -3
4-ǈǳȋ¦��ʮǂǯ±�¾ƢǌȈǷ ،97، ص: 1989نية (علم اللغة احلديث)، مبادئها وأعالمها، املؤسسة اجلامعية، بريوت. 
.276، ص: نفسهاملرجع  -5
، 2005محد عزوز: املدارس اللسانية، أعالمها ومبادئها ومناهج حتليلها لألداء التواصلي، دار األديب، وهران، د.ط، أ -6

 .118، 117ص:
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ƢǿŚǣ�Ǻǟ�ʮȂŴ�ƨǳȂƦǬŭ¦�ǲǸŪ¦�ǄȈȈŤ�ǺǷ�ǶǴǰƬŭ¦�ƨȈǨȈǯÂ، �Ȃǿ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȂƸǼǳƢǧ » جمموع

كون صاحلا وي ،ها يف لسان واحدالقواعد اليت ميكن مبقتضاها استحداث كل اجلمل الصحيحة وحدّ 

مصطلح  األحيانو يقرن به يف غالب  ،توليدي Ǿǻϥرف ومن هنا عُ  ،لتوليد اجلمل النحوية يف اللغة

.1»التحويل

  بنية القواعد التوليدية و التحويلية:)8

صوات واملعاين، تشكل أصول اللغة يف اطار النظرية التوليدية والتحويلية تنظيما يربط بني األ

قسام الثالثية هي: اسكة يشمل كل منها على تنظيم قواعدي، وهذه األتموتتألف من ثالثة أقسام م

  واملكون الرتكييب.  ،واملكون الداليل ،املكون الفونولوجي

ن الذي يتناول يف ما تتناوله البنية ن التوليدي الوحيد، أي املكوّ ن الرتكييب هو املكوّ ن املكوّ إ

عد أن يثبت ب، فÀʮŚǈتفن املكونني اآلخرين مها فة يف حني أالعميقة للجمل ويعدد عناصرها املؤلّ 

�Ƣē¦ȂǏ¢�ȆƳȂǳȂǻȂǨǳ¦�Àر املكوّ ، ويفسّ ن الداليل معاين هذه البىناملكون الرتكييب بىن اجلمل يفسر املكوّ 

   الفونولوجي:املكون -1

بنطق خاص، انطالقا من لفظ كل يقوم املكون الفونولوجي بتخصيص كل تركيب لغوي 

Ȃŭ¦�ǽǀǿ�Ǧ°�من ام على حدة، فمور  ǳϖ�¾Ȑƻامات، وحيتوي على جمموعة قواعد ختتص بدراسة ف

  األصوات اللغوية.

  املكون الداليل:-2

يقوم املكون الداليل بتخصيص كل تركيب مبعىن شامل انطالقا من الدالالت الفردية 

Ȃŭ¦�ǽǀđ�Ǧ°�تϦ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǴǳ�ƢǠƦƫÂ��ǾǨامات اليت تؤلّ فللمور  Ǵف�ǺǷ�Ȑǯ�ŅƢƬǳʪ�ǎ ƼȈǧ��©ƢǷƢ الرتاكيب

  بتمثيل داليل.الرتكييب ن دها املكوّ اليت يولّ 

.144، ص: 1979، 1والدرس احلديث، حبث يف املنهج، دار النهضة العربية، بريوت، ط عبده الراجحي: النحو العريب -1
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  املكون الرتكييب: -3

 :نه يتألف هو اآلخر من مكوننيإن التوليدي األساسي، فن هو املكوّ ىل أن هذا املكوّ إنظرا 

  ن التحويلي.ن األساسي واملكوّ املكوّ 

  املكون األساسي: - أ

وعلى معجم يشتمل عد إعادة كتابة) حيتوي املكون األساسي على جمموعة قواعد بناء (قوا

  وحيتوي كل مدخل منها على مسات تركيبية، وصوتية، وداللية.  ،امات)فعلى املداخل املعجمية (املور 

�ǶƬȈǧ��ƨȈǸƴǠŭ¦�ǲƻ¦ƾŭʪ�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�ǽ±ȂǷ°�¾ƾƦƬǈƫÂ��ƨǴŦ�ǲǰƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢȈǼǯ°�¦Śشد قواعد البناء متولّ 

ة، وخيضع هذا االستبدال لضوابط حمدد تبعا لسمات احلصول هكذا على اجلملة يف البنية العميق

  املداخل املعجمية.

  املكون التحويلي :- ب

ن التحويلي على جمموعة التحويالت اليت تبدل كل منها مشريا ركنيا، مبشري ركين حيتوي املكوّ 

  :يةتȉ¦�ʮƢǔǬǳʪ�©ȐȇȂƸƬǳ¦�Ƕǈواليت خيضع إىل ضوابط كلية وبعضها اآلخر خاص بكل لغة، وتتّ  آخر

  تكون التحويالت إما إلزامية، أو اختيارية.-

 دورية أو غري دورية. إماتكون التحويالت -

-©ȐȇȂƸƬǳ¦�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ŀ�ǾǻƢǰǷ�ǲȇȂŢ�ǲǯ�ǀƻϩ1.

ىن الرتكيبية اليت حتتوي بُ لفهم من هذا أن املكون الرتكييب يولد جمموعة غري متناهية من اوالذي يُ 

ن ، وعلى متثيل صويت، أو فونولوجي يستمد من املكوّ ن الداليلعلى متثيل داليل يستمد من املكوّ 

عبارة عن جسر يربط بني املعىن والصوت واملخطط التايل يظهر  إذنن الرتكييب الفونولوجي، فاملكوّ 

ƨȈǳȂƸƬǳ¦�Â�ƨȇƾȈǳȂƬǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�©ʮȂƬǈŭ¦�ǲƻ¦ƾƫ:2

1-ȋ¦��ʮǂǯ±�¾ƢǌȈǷلدراسات والنشر والتوزيعلاملؤسسة اجلامعية  ،التحويلية وقواعد اللغة العربية (اجلملة البسيطة) ةنية التوليديلس، 

 .16، 15ص:  ،1986 ،2ط ،بريوت
 .17ص:  ،املرجع نفسه –2
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  الرتكييب:املكون 

  :"تشومسكي "ثنائيات )9

وخاصة  "دي سويسر"نظريته التوليدية التحويلية على بعض مفاهيم  "تشومسكي"لقد أسس 

)Performanceالكالمي ( داءاأل) و Compétenceثنائية اللغة والكالم اليت تقابل الكفاية اللغوية (

  كما وضع ثنائية البنية السطحية والبنية العميقة.

  كفاية اللغوية واألداء الكالمي: ال-1

��ƢĔȂǯ�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨȇƢǨǰǳ¦�ǲưŤ›› والثابتة، اليت تسمح نظام كامل من القواعد الواضحة واملنظمة

.1››د من اجلمل الصحيحة يف لغة ما، وهذه اجلمل فقطو كن أن يكون غري حمدميبتوليد عدد 

 .204ت، ص: .د ،ط.د، دمشق مؤسسة الوحدة.، تر: جنيب غزاوي ،ن: علم اللغة يف القرن العشرينʭجورج مو  -1

املكون األساسي

داليلاملكون الالبىن العميقة

التحويلياملكون 
التمثيل الداليل للجملة

البنية السطحيةاملكون الفونولوجي

التمثيل الفونولوجي للجملة
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واليت  اإلنسانمنة يف دماغ وذهن وهذا يعين أن الكفاية اللغوية هي القواعد املنظمة الكا

�ƢŮƢǸǠƬǇʪ�ǞȈǘƬǈȇيف قدرته على فهي جانب فطري يظهر  ،تهلغعدد غري حمدود من اجلمل يف  إنشاء

�Â¢�ƨƸǐǳʪ�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰū¦Â�ƢȀǴŦÂ�ƨǤǴǳ¦�Ƥ Ȉǯ¦ǂƫ�ǶȀǧ.غريها  

  ،1››طتها، اليت تتيح له التواصل بواستهبقواعد لغمعرفة حتمية ملتكلم اللغة املثايل ‹‹والكفاية: 

Ȉǳ�ǂǧȂƬŭ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ǾƬǤǳ�ƾǟ¦ȂǬƥ�ǶǴǰƬǸǴǳ�ƨȈǧǂǠŭ¦�̈°ƾǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�Ä¢عن نفسه ويتواصل عرب 

��ºƥ�ƨȇƢǨǰǳ¦�ȄǸǈƫÂ�ƨǠǸƬů�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�Ƣđ››عرفة اللغوية، أو القدرة الفطرية اليت تتمثل املتمكن أو امل

ǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ƨǧǂǠǷ�Ŀ�ƢēƢǷȂǬǷسلسلة الكالمية، الاملفردات بعضها ببعض يف وية والصرفية اليت تربط نح

ƨǧƢǓȍʪ 2››ىل جمموعة أخرى يطلق عليها مصلح القواعد التحويليةإ.

�Àʬ�» ǂǘǯ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨȇƢǨǰǳ¦�ǲƥƢǬȇÂذه هلالتمثيل املادي يف اجلمل ‹‹اللغوي ويعين  األداء

.3››القدرة، أي التجسيد املادي لنظام اللغة يف أفعال الكالم

�Â¢�ƢǫȂǘǼǷ�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�¿Ȑǰǳʪ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǴǳ�řȈǠǳ¦�ǪȈǬƸƬǳ¦Â�ȆǴǠǨǳ¦�±Ƣųاإلعىن آخر مبو 

��Ƣǔȇ¢�Ǿƥ�ƾǐǬȇÂ��ƨȈƸǘǈǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ǂȀǜƬǧ�ʪȂƬǰǷ››�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�» ƾđ�ƨȇƢǨǰǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƨǬȇǂǗ

.4››يف اللغة ضمن سياق معني إاليف ظروف التكلم 

واصل تواعد لغته وكيفية التعبري عنها لتحقيق الل كيفية استعمال املتكلم لقميثّ  األداء نأعىن مب

  بني أفراد جمتمعه .

Structure(البنية السطحية والبنية العميقة:-2 de PrefondStructure de surface,(

  على حتديد مستوين مها: "تشومسكي"للرتاكيب عند  التحليليةالدراسة  تقام

1-��́ ��ƢȀǷȐǟ¢Â�ƢȀƟ®ƢƦǷ��Ʈ ȇƾū¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ��ƨȈǼǈǳȋ¦��ʮǂǯ±�¾ƢǌȈǷ261.
.179محد عزوز : املدارس اللسانية، ص: أ -2
.79، ص: 1985يل، دار املعارف، اجلامعية اإلسكندرية، جون ليونيز: نظرية تشومسكي اللغوية، تر: حلمي خل -3
 . 69، ص: 1985، 2جنلو املصرية، طاأل ةمكتب ،كرمي زكي حسام الدين: أصول تراثية يف علم اللغة -4
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Structure(البنية السطحية:- أ de Surface(

لنظام اللغة ر هذه البنية يف التتابع اخلطي للكلمات املؤلفة للجمل، فتخضع هذه البنية تظه

برتكيب اجلملة يف جانبها الشكلي الظاهر سواء كانت منطوقة أو مكتوبة،   من حنو و صرف، و تعىن

�ƢĔ¢�ƢǸǯ››�ƨȇƾǟ¦ȂǬǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�Ǻǟ�ļȂǏ�Ƥ Ȉǯǂƫ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�» ƾē

ÄȂƸǼǳ¦�Ƥا Ȉǯŗǳ¦�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�̈®ǂĐ‹‹1.

يفهم من هذا القول أن البنية تعرب عن معان حنوية و داللية بواسطة تركيب صويت ظاهر، ألن 

©¦ȂǏȋ¦�¾ƢǸǠƬǇʪ�ƨǫȂǘǼŭ¦Â�ƨǇȂǈƄ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǲưŤ�ƨȈƸǘǈǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦ .والرتاكيب  

Structure(البنية العميقة:- ب de Prefond(

�Ƣđ�ƾǐǬȇ››كن حتويلها مياليت أوجدت هذا التتابع، أو البىن األساسية اليت  تلك القواعد

وهذا يعين أن البنية العميقة متثل األساس الذهين ، ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨȇƢǨǰǳʪ�ƨǘƦƫǂǷ�ȆǿÂ��ƨǤǴǳ¦�ƨǴŦ�À‹‹2لتكوّ 

�ËƾŹ�² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ��ƨȈƸǘǈǳ¦�ƨȈǼƦǴǳ�®ǂĐ¦ د مضمون اجلملة بواسطة األلفاظ وبذلك هي متثل الشكل

�ŚǣÂ�̈®ǂĐ¦�Ƥ‹‹ عن املعىن فهي يف ذهن املتكلم يعّرب  واملوجودة لجملةالباطين ل Ȉǯŗǳ¦�ƨȈǼƥ�ǎ ţ

�ƨǫǂǨƬǳʪ حالظاهرة اليت ميكن متثيلها برسم بياين يظهر العالقات بني الكلمات، وهي البنية اليت تسم

.3››السطحي بني اجلمل ذات اللبس النحوي، كما تسمح بتوحيد املعىن جلملتني خمتلفتني يف تركيبهما

فتظهر هذه البنية من حتديد العالقات بني األلفاظ املركبة للجملة للوصول إىل املعىن املقصود 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ȆǨǧ�ƨȈƸǘǈǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ǂȀǜȇ�ƾǫ�Äǀǳ¦�ÄȂƸǼǳ¦�ǆ ƦǴǳ¦�Ǟǧ°�ŅƢƬǳʪÂ :﴿ َمَ وْ ا يَـ ذَ ه

ية سطحية، أما البنية العميقة فيها فتظهر يف متثل هذه اآلية (اجلملة) بن، 4﴾مهُ قُـ دْ صِ نيَ قِ ادِ الصَّ عُ نفَ يَ 

دت التفسري الداليل دورها حدّ بواليت  ﴾مهُ قُـ دْ صِ نيَ قِ ادِ الصَّ عُ نفَ يَ ﴿العالقات بني الفاعل واملفعول به 

1-��́ ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ��ÀʭȂǷ�«°ȂƳ203.
 .138أمحد عزوز: املدارس اللسانية، ص:  -2
.163، ص: 1995، 1رات يف العلم اللغة احلديث، عامل الكتب، القاهرة، طأمحد خمتار عمر: حماض -3
 .119املائدة:  -4
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املفعول به على الفاعل  ل عن اجلملة الفعلية وتقدمياحملوّ  إليهل يف املضاف تمثّ فللجملة، أما التحويل 

  من توافق داليل بني البنيتني. بد ىل بنية سطحية، والإنية العميقة حول البما وهذا 

  : "تشومسكي "مفهوم النحو عند )10

�ǂǜǻ�Ŀ�ȂƸǼǳʪ�ƾǐǬȇ– القواعد على أساسها تكون اجلملة مقبولة لدى ‹‹ -تشومسكي

ا صاحب اللغة، فاجلملة اللغوية هي أن تتوافق البنية السطحية مع البنية العميقة يف الداللة، وهذ

يف بعض اجلمل اليت ال اختالف بني بنيتها السطحية والعميقة، وهو ما  لياغالبا وج هالتوافق نالحظ

�ǲǸŪʪ�ȄǸǈȇبعض التحويالت على البنية  إجراءبعد  إال، وقد ال يظهر هذا التوافق األساسية

�Â¢�» ǀƷ�Â¢�ŚƻϦÂ�ŉƾǬƫ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ª ƾƷ�ƢǷ�ƨǧǂǠŭ�ƨȈƸǘǈǳ¦1››العميق أصلها إىلها ... لردّ إثبات،  

  نطلق دراسته.محبثه و  جفالنحو يف نظره خيضع للقواعد التوليدية التحويلية اليت هي أساس منه

 .61السياق، ديوان املطبوعات اجلامعية، د. ط، د. ت، ص:  ،الداللة، العريب قاليلية: مدخل إىل التحليل اللساين، اللفظ -1
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  التارخيي): اإلطارشأة املصطلح النحوي (ن)1

�ń¤�ǞƳ¦°�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦Â��¿Ƣđȍ¦�ǺǷ�̧ Ȃǻ�ƢȀȈǧ�ÂƾƦȇ�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�̈Ƙǌǻ�ƨȈǔǫ

ÀȂǸǴǰƬȇ�ƢǸǼȈƷ�śưƷƢƦǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�À¢�Ǯ ǳ̄��ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ƺȇ°ʫ�Ŀ�̈®ȂǬǨŭ¦�ƨǬǴū¦  عن النحو

ƨƴǓʭ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ƨȈǔǬǳ¦�ÀȂŪƢǠȇ�ǶĔƜǧ��ĺǂǠǳ¦ أو من خالل الرواية بويه" يمن خالل كتاب "س

فهم يتكلمون عن وضع النقط  اليت تتكلم عن وضع النقط على يد "أيب األسود الدؤيل"التارخيية 

�Àϥ�ǂǬǻ�À¢�ƢǼȈǴǟ�ƢƦƳ¦Â�ÀƢǰǧ��Ǿȇƾȇ�ȄǴǟ�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�̈Ƙǌǻ�Ǻǟ�ÀȂǸǴǰƬȇ�ȏÂ��ȂƸǼǳ¦�ǞǓÂÂ

ك الرواية  يف هذا، تل�¢ʭƾǸǟÂ���Ņ£ƾǳ¦�®ȂǇȋ¦�Ȃƥل من وضع املصطلح النحوي إمنا هو أو 

 "أبو األسود الدؤيل" قائال: " يف أن من وضع يف النحو كالما كاندميبن النّ االتارخيية اليت يرويها "

«�Ǻƥʪيتكلّ  كان دمحم بن إسحاق« ǂǠȇ�śǈū¦�Ǻƥ�ɧ �Ǿǳ�¾ƢǬȇ��ƨưȇƾū¦�ƨǼȇƾŠ�ǲƳ°�Ǻǟ�Ƕ  أيب

، ومنها خط خالد بن أيب هرة، كانت له خزانة للكتب، وفيها خطوط لعلماء على مصاحف

اج صاحب علي ابن أيب طالب، وخطوط اإلمامني احلسن واحلسني، وخطوط العلماء يف اهليّ 

ها، بن األعرايب ترمجتُ اواألصمعي، و  مثل أيب عمرو بن العالء، وأيب عمر والشيباين النحو واللغة

من خط حيي بن  -عليهرمحة هللا -هذه فيها كالم يف الفاعل واملفعول من أيب األسود الدؤيل 

، "أيب األسود الدؤيل"ـ، فإن صحت هذه الرواية فإن السبق حاصل يف وضع املصطلحات ل»يعمر

Ƣǿǂǯ̄ وال نعين �ŖǳƢǯ�©ƢƸǴǘǐǷ�ƢŶ¤Â��ǖǬǼǳʪ�ƨǧÂǂǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�©ƢƸǴǘǐŭʪ  ابن الندمي" مثل"

�̈ǂǰǨǳ�ǺǘǨƬǳʪ�Ǿǳ�ƪ Ƹũ�Ŗǳ¦�ǾƬȇǂǬƦǟ�Àȋ�Ƥ ȇǂǤƥ�ǆ Ȉǳ�¦ǀǿÂ��¾ȂǠǨŭ¦Â�ǲǟƢǨǳ¦ النقط، تسمح له

.1بوضع مصطلحات للنحو

ولقد عرف النحاة العرب حدود النحو ومصطلحاته، ومل حتقق بعض احلدود 

رصدها، و ومصطلحات الشمول واالستيعاب خاصة يف املراحل األوىل الستقراء القاعدة النحوية، 

حدوارة عمر: املصطلح الكويف وأثره على النحات احملدثني "متام حسان ومهدي املخزومي" منوذجني، رسالة  مقدمة لنيل  -1

  .20درجة الدكتوراه، ص: 
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سم وفعل امن  *الكلمة العربية موزعة على وحدات الكلمة فوضع النحاة تفسريات ملصطلحات

يف أن  اءرَ مِ  الوحرف، واختلفوا فيما بينهم على مصطلحات األمساء واألفعال واحلروف. و 

ȈǳȂǏȋ¦�©ƢƸǴǘǐŠ�śȇǂƴŮ¦�Ʈ ǳƢưǳ¦Â�ňƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ǂƯϦ�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦د ، وحدو ني

هم، وأقيستهم، ولقد وضع النحاة األوائل من الرواد بعض املصطلحات لاملتكلمني، فأفاد من عل

 حوية، فتحدثوا عن اخلفض، والرفع، والنصب والتصغري، واحلذف، واالشتقاق، ومن بني الروادالن

هـ) الذي وضع بعض املصطلحات، واحلدود مثل: حدود 175ـدي"(تياهفر "اخلليل بن أمحد ال

.1، والضم، واإلحالة إىل غري ذلك...اخلفض، و النصب، واجلر، والكسر، والرفع

النحوي قد وصل إىل مرحلة مهمة، وهو استقراره على يد يفهم من هذا أن املصطلح 

   معامل القاعدة النحوية.اخلليل الذي كشف الطريق وبّني 

�ȂƸǼǳ¦�À¢�ƨǏƢƻ��ȂƸǼǳ¦�ǶǴǠǳ�ńÂȋ¦�©ʮ¦ƾƦǳ¦�ǞǷ�ǂȀǜȇ�Ń�À̄¤�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭƢǧ

ألسنة  مساعا عن العريب اجتاز مراحل خمتلفة، وكل مرحلة تعطي نتائجها، ففي البداية بدأ النحو

مرحلة اجلمع واالستقراء، استقراء ، وعربيتهم، مث تلت مرحلة السماع فصاحتهمالفصحاء املوثوق ب

ȇ�Äǀǳ¦�² ƢȈǬǳ¦�ǞǓÂ�Ľ��§ǂǠǳ¦�ƨǤǳ�ǺǷ�̧ȂǸĐ¦ ى إليه قيام علم النحو العريب، والذي هو قياس عز

تفاق كان اال  باط، واستخراج العلل، وأثناء كل هذه العملياتنيتبع، مث تلت مرحلة است

النحوي الذي مجعه رجال أخلصوا هلذا  *Ƣǯǂǳ¦�¦ǀǿ�¿ƢǷ¢�ÀƢƬȈǬǘǼǷ�ÀʫǂǿƢǛ�ƢŷÂ¿ ،واالختالف

ها على مر لَ كُ تت أُ آ، وكان العائد تلك الثمرات اليت العمل كل االخالص، وجدوا فيه كل اجلد

  العصور.

ية، القول مرتبطا الداللة اللغو  أما املصطلح النحوي فقد بدأ على استحياء إن صحّ 

ǖǬǈȇ�ƶǴǘǐŭ¦�ÀƢǯ�ʭƢȈƷ¢Âيف الكتاب، "سيبويه في النحاة بوصف الظاهرة، كما فعل، ويكت "

*�ƢȀǼǷ�ƢǷƢǈǫ¢�©ƢǸǴǰǴǳ�®ƾŹ�ȂǘǇ°¢�À¢�Ǯ ǳ̄Â��ňʭȂȈǳ¦�ǲǏȋ¦�ń¤�©ƢǸȈǈǬƬǳ¦�ǽǀǿ�®ȂǠƫ ّما يتلص�ƢǷ�ƢȀǼǷ�Â��ǺǷǄǳʪ�Ǫ

 يبتعد عنه، و منها ما بينهما، وهي التقاسيم اليت ألفناها يف الفعل واالسم واحلرف.
 .44، ص: 1988صابر بكر أبو السعود: النحو العريب دراسة نصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  -1
*Ȉǯŗǳ¦�ÃȂƬǈŭʪ�́ ƢŬ¦�ÄȂǤǴǳ¦�ǞǸŪ¦��¿Ƣǯǂǳʪ�řǠǻ.يب الذي اجتهد يف مجعة لفيف من النحاة املتخصصني 
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ذلك أن جهوده وضحت الظواهر النحوية، وجعلتها الركيزة اليت ميكن أن يعتمد عليها املصطلح 

شذرات  خاصة أن جهوده وصلت إىل حقائق اللغة، أو أقل إىل اللغة بوصفها علما من العلوم ال

بويه يف البداية حينما حتدث عن علم ما الكلم من ي، وإمنا هي علم العربية، ولقد حاول سقةفرّ مت

ب القارئ إليه، ألن ، ويف كثري من األبواب اليت عاجلها جنده يقرتب من املصطلح، أو يقرّ ؟العربية

» ȂǫȂǳʪ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǧ ǏÂ�ǽƾǼǟ�» ƾȀƬǈŭ¦�ƢŶ¤�Â��®ȂǐǬŭ¦�Ȃǿ�Ǻǰȇ�Ń�Ǿƫ¦̄�ƶǴǘǐŭ¦  على

.1ءبويه مساعا من ألسنة الفصحايواعدها اليت عرفها العرب سليقة، وعرفها سق

بويه ية النضج مع سأن املصطلح النحوي قد بلغ مرحل والذي يظهر من هذا الكالم

  النحو. بقرآن"الكتاب" الذي كان يلقب  النحوية وهو وذلك من خالل أول املؤلفات

مفهوم املصطلح النحوي:)2

كلمة (املصطلح) شأن كلمة (النحو) نفسها يف االنتقال من املعىن لقد كان شأن  

�ȆǸǴǠǳ¦�ƢŮȂǳƾǷ�©ǀţ¦�Ŗǳ¦�©¦ŚȈǤƬǳ¦Â��· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ƢŷŚǤǯ�ƢŷÂ��ȆǸǴǠǳ¦�®ǂĐ¦�ŘǠŭ¦�ń¤�ÄȂǤǴǳ¦

مثال كان يدل على معان كثرية، وأصبح  *بعد أن غربت طويال، تعرف مبعناها اللغوي، فاإلعراب

«�Ȑǰǳ¦�¾¦ȂƷ¢�Ƣđ¿�يعين اختالف أواخ ǂǠȇ�¾ȂǏϥ�ŘǠȇ�ƶƦǏ¢�Äǀǳ¦�ȂƸǼǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ǶǴǰǳ¦�ǂ

�� ƢǼƥÂ�ʪ¦ǂǟ¤وكذلك (الفقه) كان مبعىن الفهم مث صار 2ظ مدلوال غري هذا املدلولفإن هلذا اللف ،

) وهو احلذق يقال منه رجل طب، وطبيب، إذا كان حاذقا مث لزم علم الدين، وكذلك (الطبّ 

وكذلك الشرف أصله االرتفاع، ،3ؤدي إىل حفظ الصحةفالسفة املالطبيب من عين بعلم ال

  .36املرجع السابق، ص: صابر بكر أبو السعود:  -1
*�ƪ Ȉũ�§ǂǠǳ¦�À¤�¾ƢǬȇÂ��ƨǤǴǳ¦�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�ǂƻ¦Â¢�Ǻǟ�ƨǳȏƾǴǳ�¿ȂȀǨŭ¦�ŚǠƬǇ¦�ƾǬǳÂ��°ƢȀǛȍ¦Â�ƨǻʪȍ¦�§ ¦ǂǟȍ¦�ňƢǠǷ�ƨǴŦ�ǺǷ

ňƢǠǷ�ǺǷ�ƢǿǂǗƢƻ�Ŀ�ƢǸǟ�§ǂǠƫ�ƢĔȂǯ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ وتعرب للضيف ما هلا من أكل وشرب وهو الكرم بعينه الذي هو صفة ،

 دائمة يف األمة العربية.
2-¶��µ ʮǂǳ¦��Äǂƴǿ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǂƻ¦Â¢�ŕƷ�ǽ°ȂǘƫÂ�ǾƫƘǌǻ�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦��Ä°±ȂǬǳ¦�µ Ȃǟ�ɧ ��ǂǜǼȇ1 ،1981 ،

 .21ص: 
، 1973حو، تح: مازن مبارك. بريوت، د.ط، : اإليضاح يف علل النأيب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي -3

 .90ص:
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جمموع «ىن أكثر فأكثر حىت أصبح الشرف هو والنظر إىل الناس واألشياء من فوق، مث جترد املع

ʮȂǼǠǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲǠš �Ƥ ǈūʪ�ƢȀǔǠƥÂ�Ƥ ǈǼǳʪ�ǖƦƫǂǷ�ƢȀǔǠƥ�©ƢǨǏ 1»يف منزلة أرفع من غريه.

الدينية كالصالة، وهي الدعاء، والزكاة مبعىن وقل مثل ذلك يف كثري من األلفاظ 

الطهارة، واحلج مبعىن القصد، والصوم مبعىن اإلمساك، وكلمة الشرع أصلها تعين االجتاه حنو 

يف بدايته االجتاه حنو مورد املاء، وهو  لعة بكسر الشني، وهو مورد املاء، فالشرع  إذا كر الش

درب  دون خائبني، وال يتعرضون للهالك، وهو عادةالنهج األمني الذي يسري فيه الناس فال يعو 

ينظم حياة الناس فرادى، ظ للداللة على القانون الذي واضح مأنوس مطروق، فنقل اللف

ة إىل معىن حضاري خيتلف عن املعىن لفظداللة هذه ال ون، وهكذا مت انقال لّ ضومجاعات فال ي

.2األول

الشرف، والشرع...) انتقل غريها من وكما انتقلت كلمات (النحو، والفقه، والطب، و 

�ÀƢǠǷ�ń¤�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷ�ǺǷ�ƪ ǴǬƬǻ¦��ǂǯǀǻ�Ń�ƢǷÂ�ǽʭǂǯ̄ �ƢǷ�· ƢǨǳȋ¦صطالحية جديدة حىت ا

بل لقد أصبح املعىن االصطالحي هو الذي يتبادر إىل أصبحت داللتها اجلديدة علما عليها، 

معناه حلرف) فسيتبادر إىل ذهنك فلو مسعت كلمة (اظ، قبل املعىن اللغوي عند مساع اللف الذهن

يت  �¤�ËÉũ����ǾƬȇƢĔÂ�ǽƾƷ�Ȃǿ�ƢŶحرف الشي«اللغوية، يقول ابن جين: االصطالحي قبل معانيه 

ǌǳ¦�» ÂǂƸǯ�¬¦ȂǻÂ��ǶǴǰǴǳ�©ƢȀƳ�ƢĔȋ�ƢǧÂǂƷ�ǶƴǠŭ¦�» ÂǂƷقة به، ومن هنا ء و جهاته احملدّ ي

ألمر، الكالم وأواخره يف غالب ا ǲƟ¦Â¢�Ŀ�ļϦ�ƢĔȋ�ƢǧÂǂƷ�ňƢǠŭ¦�©¦Â®¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǲǿ¢�Ȅَمسَّ 

.3»فصارت كاحلروف واحلدود له

كبرية يفهم من هذا أن العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي لأللفاظ عالقة  

  ، وقد يكون انفصاهلا يف الداللة مستحيال.جدا

  فكلمة املصطلح هلا داللتان: نإذ

 .92، ص: 1973، 2حسن ظاظا توفيق: اللسان واإلنسان، بريوت، ط - 1
 .44، ص: 1976حسن ظاظا توفيق، كالم العرب، بريوت، د.ط،  -2
 .17، 15، ص: 1954، 1اعة اإلعراب، تح: إبراهيم مصطفى وآخرون، طنبن جين: سر صأيب الفتح عثمان  -3
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كما سنرى يف املبحث الذي خيص ح)  ـ.ل.الداللة اللغوية وهي مأخوذة من مادة (ص

  علم املصطلح.

ق والتواطؤ، فإن مت هذا املصطلح اليت تتمحور حول االتفاو وداللة علمية أو اصطالحية 

بني مجاعة احملدثني تتفق عن مصطلح يف احلديث، وإن قام بني مجاعة الفقهاء على مسائل يف 

قل �Â��ʮȂŴ�ƢƸǴǘǐǷ�¦ȂǠǼǏ�̈ƢƸنالفقه، وإن كان بني مجاعة من ال الفقه نتج عنه مصطلح يف

ذلك يف مجيع سائر العلوم، وهكذا االتفاق بني النحاة على استعمال ألفاظ فنية معينة يف مثل 

.ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭʪ�ǾǼǟ�1عربَّ يُ  ما التعبري عن األفكار، واملعاين النحوية هو

خمتلفة أيضا  وقد جند املصطلح الواحد عند أكثر من فئة من العلماء، ولكننا جنده مبعان

 عن معىن خيتلف عند احملدثني، كما خيتلف عما فاصطالح (اخلرب) مثال جنده عند النحاة، يعّرب 

، والفيلسوف، وكذلك كالم حوي مثال غريه عند الفقيهيدل عليه عند البالغيني، والعامل عند النّ 

طلح عليها أهل كل العرب، والتمييز، واحلال، واإلعراب، والبناء وغري ذلك من الكالم اليت اص

.2علم يف علمهم

̧� يسألوقد  ƢŦ¤�Ǻǟ�Ƣš ʭ�ƶǴǘǐŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ǲƟƢǈǳ¦ مجهرة املشتغلني به، فلماذا جند

   النحاة يف كثري من املصطلحات؟اختالف 

واجلواب على ذلك هو أن اختالف النحاة يف املصطلحات أمر أملته املناهج العلمية 

  اليت يتبعها طوائف هؤالء العلماء.

املصطلح النحوي فيعين  ما انتساب (املصطلح) هنا إىل النحو، وقولنا يف مجلة واحدةأ

Ʈ هيف ميدان النحو لتخصيص حتديد دائرة االصطالح ƸƦǳʪ ، وهذا ما سنراه يف مفهومنا للنحو

�ǲǬƬǈǷ�Ʈ ƸƦǷ�Ŀ�ǾǬǨǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ

1-��ŚƬǈƳƢŭ¦�ƨƳ°®�ǲȈǼǳ�¿ƾǬǷ�Ʈ Ş��Ƣǿ°ȂǘƫÂ��ƢēƘǌǻ�ƨȇȂƸǼǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦��¿ǄǠǳ¦�Ȃƥ¢�ƾȈǠǇ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤��ǂǜǼȇ1977.
2-«��ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨǴů��ȂƸǼǳ¦�Ŀ�ǂǜǻ��ǾǗ�ÄÂ¦ǂǳ¦��ǂǜǼȇ9267، ص: 1936، دمشق 10، ج. 
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معينة،  فاظوخالصة القول أن املصطلح النحوي هو عبارة عن اتفاق بني النحاة على أل

ȂǠǨŭ¦Â��ǲǟƢǨǳ¦Â��ǲǠǨǳ¦Â��ŐŬ¦Â��¢ƾƬƦŭƢǯ�ǶǿƾǼǟ�ƨƬƥʬÂ�̈ǂǬƬǈǷ�ǶȈǿƢǨǷÂ�ÀƢǠǷ¾� تؤدي إىل

  به...اخل.

نشأة املصطلح الفقهي:)3

�ƺȇ°ʫ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǺǷ�ƢǼǳ�ƾƥ�Ȑǧ��ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǾǈǨǻ�µ ǂǟ�ƾǫ�ǾǬǨǳ¦�̧ȂǓȂǷ�ÀƢǯ�Ƣŭ

مستوى ال ميكن ألحد أن ينكره يف ة، اليت خطت خطوات واسعة حنو التقدم، وبلغت لفظهذه ال

عهد األئمة، فهذا املصطلح نقرؤه على صفحات الكتب، ونسمعه من أفواه األساتذة وأهل 

جدت يف القدمي أم مل وُ االختصاص، ولكن مل نتساءل يوما عن سبب وجود هذه التسمية، أَ 

  وكيف استطاعت أن تتحول إىل علم؟  ،توجد؟

أويت فالن فقها يف الدين،  :العرب منذ القدم، يقالإذن مصطلح الفقه ورد على لسان 

تعاىل: ا فيه، كما وردت لفظة الفقه يف غري موضع من أي كتاب ربنا منها قوله فهمأي 

فُ صرِّ نُ فَ يْ كَ رْ انظُ ﴿ وقوله: 2﴾ولُ قُ ا تَـ ِممَّ ا ريً ثِ كَ هُ قَ فْ ا نَـ مَ ﴿ وقوله: 1﴾ينِ  الدّ وا ِيف هُ قَّ فَ يتَـ لِ ﴿

.3﴾ونَ هُ قَ فْ م يَـ هُ لَّ عَ لَ تِ �Èʮاآل

فاملالحظ على خذه النصوص جاءت دالة على معىن واحد، وهو الفهم واإلدراك، 

ǳȏƾƥ�§ǂǠǳ¦�ƨǼǈǳ¢�ȄǴǟ�ƾȈǠƥ�ǺǷ±�ǀǼǷ�ƾƳÂ�ƾǫ�ȆȀǬǨǳ¦�ƶǴǘǐŭƢǧ�¦ǀđÂالعلم، والفهم متاما،   يت

يف كتابه العزيز،  ىلكما وجد يف صدر اإلسالم، فبعد جميئه دل الفقه على كل ما شرعه هللا تعا

  يف احلديث الشريف. )ملسو هيلع هللا ىلص(وبينها الرسول 

من هو عامل على وهذا الكالم يبني األمهية اليت وصل إليها، إذ أصبح ال يطلق إال 

�Ëǐƻ�ǾǴǯ�¦ǀǿ�ƾǠƥÂ��ƨȈǼȇƾǳ¦Â��ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋʪǶǴǠǳʪ�ÀÂǂƻƘƬŭ¦�Ǿǐ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋʪ

 .122التوبة:  -1
 .91هود:  -2
  .65األنعام:  -3
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�Ǫȇǂǘƥ�ƨȈǴȈǐǨƬǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ǺǷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�¶ƢƦǼƬǇʪبعد الصدر األول، مبعىن اختص علم الفقه 

ǲȇȂƸƬǳ¦�Â�ǲǬǼǳʪ�ȏ�ǎ، أو بطريقة االستتباع، فتصرّ العموم و الشمول ȈǐƼƬǳʪ�ǾȈǧ�¦Ȃǧ1.

�Ǯوهذا يدل  ǳ̄Â��ƨƥƢƸǐǳ¦�¿ʮ¢�Ŀ�ǄȈǸƬǷ�́ Ƣƻ�ƶǴǘǐǷ�ǲȈưŤ�Ŀ�¢ƾƥ�ǾǬǨǳ¦�À¢�ȄǴǟ

اإلخوة، وغريها من املسائل اليت راجع إىل ظهور مسائل اجتهادية كمسألة مرياث اجلد مع 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©¦°ȂǘƬǳ¦�ǪƷȐƬǳ�ƨƴȈƬǻ�ÀƢǯ�ǲƟƢǈŭ¦�ǽǀǿ�°ȂȀǛÂ��ǂǜǼǳ¦�¾ƢǸǟ¢Â��®ƢȀƬƳȏ¦�ȆǟƾƬǈƫ

�ǾƫʭȂǰǷ�ǂǏƢǼǟ�ƪ ǟȂǼƫÂ��ǾƬǠǫ°�ƪ Ǡǈƫ¦�Äǀǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦

�ǂȇǂŢ�ƾǠƥ�ƢǿƾȇǂšÂ�ƨȈȀǬǨǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�«¦ǂƼƬǇʪ� ƢǸǴǠǳ¦�ǶƬǿ¦�ƢƦȇǂǬƫ�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ

سوخ، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد،  فتكونت مدارس فقهية يف احلجاز والعراق، الناسخ واملن

��ÃȂƬǨǳ¦�ƪ اآلراءومصر، وكثرت  ǼȇƢƦƫÂ�ʮƢǔǬǳ¦�ƪ Ǡǈƫ¦Â هرت مسائل استنباطية معزوة إىل ظو

�śƬǨǷ�®ǂů�¦Â®ȂǠȇ�Ń�Ǻȇǀǳ¦�ƢđƢƸǏ¢ اسو ا مؤسّ وإمن Ʀǳʪ�ǶȀȈǳ¤�°Ƣǌȇ�² °¦ƾǷن، نظرا لرسوخ ان

�Ǻǟ�ƢȀǴǬǻ�Ŗǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ǻƥ¦�ƨǻÂƾǸǯ�©ʭÂƾŭ¦�ƪلّ العلم ودقة مداركهم يف الفهم، فأُ أقدامهم يف  Ǩ

��ƨȈǗƢƦǼƬǇȏ¦�ƨȈȀǬǨǳ¦�ǲƟƢǈŭʪ�řƬǠƫ�Ŗǳ¦�Ƥلشّ لمالك، وكتاب األم  Ƭǰǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ��ȆǠǧƢ

.2فسميت هذه املسائل اجلديدة فقها، والقواعد اليت حتكم كيفية االستنباط اسم أصول الفقه

  طلح الفقهي:املص مفهوم)4

� -رمحه هللا- عرفه أبو حنيفةǾǻϥ »ها، واملعرفة هي إدراك معرفة النفس ما هلا وما علي

ƨǴǏƢū¦�ƨǰǴŭ¦�ȆǿÂ��ƢȀƦƦǈƥ�ƢǼǿ�Ƣđ�®¦ǂŭ¦Â��ǲȈǳ®�Ǻǟ�©ƢƠȇǄŪ¦  من تتبع القواعد مرة بعد

.3»أخرى

1-�ƺȇ°ʫ��ǂǬǋȋ¦�ÀƢǸȈǴǇ�ǂǸǟ70، ص: 1990، 1الفقه اإلسالمي، قصر الكتاب، البليدة، ط. 
مقالة أضيفت سنة  1عبد هللا شيخ حمفوظ: الفقه اإلسالمي تعريفه، وتطوره ومكانته، جملة البحوث الفقهية املعاصرة. ع -2

 وما بعدها. 117، ص: 2007
  .15ص:  ،1998، 1وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، بريوت، ج -3
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ي إىل التوصل  عن دالالت فقهية شرعية، ومعرفته بدقة يؤدأو هو مجلة من املعاين، يعّرب 

.1إىل حكم شرعي صحيح

®�ƨƬƥʬ�ǶȈǿƢǨǷ�°¦ǂǬƬǇ¦�ń¤�Äؤ وبعبارة أخرى هو اتفاق أهل الفقه على ألفاظ معينة تُ 

  عندهم كمصطلح: الواجب، املندوب، املكروه...اخل.

نشأة علم املصطلح:)5

لوهلة األوىل ليعد علم املصطلح حديث النشأة، مقارنة مع العلوم األخرى، فقد ظهر 

ƾǬƬǳ¦�ƨƴȈƬǻ�ȆŭƢǠǳ¦�ƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǞǓÂ�ƾǟ¦Ȃǫ�ƾȈƷȂƫ�ǾǼǷ�ƨȇƢǤǳ¦�ƪ¿�يف أ ǻƢǯÂ��ʪÂ°Â

املسجل يف املعرفة اإلنسانية، والتكنلوجيا املتطورة اعتمادا على تبادل املعلومات واخلربات 

ǷȂǬǳ¦�°ƢǗȍʪ�¦®ƾŰ�Ä®ȐȈŭ¦�ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�©ƢƸǴǘǐŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�ÀƢǯÂ��ƢȀǬȈƯȂƬǳ ي

.2داخل القارة األوروبية، ومل يكن مثة حماوالت لوضع معايري دولية للمصطلحات

بني أصحاب التخصص الواحد من أبناء القارة األوروبية  ولقد أدى التعاون العلمي

ذوي اللغات املتعددة إىل االهتمام بوضع املعايري الدولية للمصطلحات من أجل جعلها موحدة 

مؤمتر  ملوضوع من أمهها:اإلمكان، فعقدت عدة مؤمترات تبحث يف ا يف اللغات األوروبية قدر

1892�ǺǷ�Śƻȋ¦�Ʈ، ومؤمتر علماء الكيمياء 1867 اتعلماء النب Ǵưǳ¦�Ŀ�ʭƢǯ�ǺȇǂŤƚŭ¦�ȐǯÂ��

�̈®ʮ±�ń¤�Ã®¢�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ƨǨǴƬƼŭ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�ŚƦǰǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ǺǰǳÂ��ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦

، واملنافسة على الصعيد الدويل ÀÂƢǠƬǳ¦�ƶƦǏ¢�ƢǸǯ��ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢƦǴǘƬŭ¦�̈®ʮحجم املعرفة املتاحة، وز 

لوضع املصطلحات  ضرورتني معاصرتني، وهذا كله جعل من الضروري إجياد القواعد املنظمة

اوالت تقنني املصطلحات داخل التخصص الواحد احملوتقنينها، وكانت اجلهود الدولية املبكرة يف 

م، ومن مث اهتمت الدول الصناعية �ƨǼǇ�ƨȈƟʪǂȀǰǳ¦�©ƢǟƢǼǐǴǳ�ƨȈǳÂƾ1906من اللجنة ال الصادرة

�Ŀ�² ȂǸǴǷ�¿ƾǬƫ�Ä¢�ª ƾŹ�ŃÂ��ƨǟƢǼǐǳʪ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ƨȈǔǬƥ�ƨǈǧƢǼƬŭ¦

1-�· ƢǨǳ¢�¬ǂǋ�Ŀ�Ƥ ȈĐ¦�Ƥ ȇǂǬǳ¦�ƶƬǧ�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ÄǄǤǳ¦�ǶǇƢǫ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ȆȀǬǨǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�ƨǳȏ®��Ä°ƢǤŭ¦�ȆǴǟ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ

�®ƾǠǳ¦��ǞƥƢǈǳ¦�ƾǴĐ¦��ƨȈǷȐǇȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨȈǴǯ�ƨǴů��Ƥ ȇǂǬƬǳ¦14/2 ،2013 :08م، ص.  
 .17غريب والنشر، القاهرة، د.ط، د.ت، ص: ينظر: حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، مكتبة ال -2
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�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨǸǜǼŭ¦�¾ȂǴƷÂ��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ȏ¤�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ للمواصفات الوطنية

جلنة متخصصة للمصطلحات توىل فضمت املنظمة الدولية  1934عام للتقييس الذي ظهرت 

وهكذا بدأ تكوين جمموعة من  "فيينا" أمانتها الفنية املعهد النمساوي للمواصفات القياسية يف

«�ǶǇʪ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ� ȏƚǿالباحثني يف جمال املصطلحات من أجل وضع قواعدها، وقد عُ  ǂ  مدرسة"

¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ƶǴǘǐŭ¦�ʮƢǔǬƥ�ƨȈǼǠŭ عد هذا املؤسساتفيينا يف علم املصطلح" وكثرت ب

�©ƢǈǇƚŭ¦�ƺȇ°ʫ�Ŀ�ŚƦǰǳ¦�¾ȂƸƬǳ¦�ǺǰǳÂ��Ä°Ƣǔū¦Â��ȆǷȂǬǳ¦ القائمة حدث يف عصر احلاسب

اآليل، فظهرت ضرورة إجياد مؤسسات جديدة على املستوى الدويل لتلبية املتطلبات املعاصرة يف 

ƥ�©Ƙǌǻ�¦ǀđÂ��ƶǴǘǐŭ¦�ǶǴǟ�©ȏƢůعدد كبري من الدول يف مقدمتها: صطلحات يفامل نوك 

.1"صطلحات التابع للجماعة األوروبية"بنك املبنك املصطلحات الكندي"، و"

ك املصطلحات:بنو احلاجة إىل )6

ات الربكانية ري ك املصطلحات هذا إىل حاجة حقيقية ملحة تبينها التفجبنو ى رواج عزَ يُ 

على وجه اخلصوص، إذ يقدر بعض املختصني إىل  للمعرفة اإلنسانية يف العلوم والتكنولوجية

وهكذا مل تعد الذاكرة البشرية وال املعاجم ظهور أكثر من مخسني مصطلحا جديدا يوميا، 

املتخصصة قادرة على احتواء هذا العدد الضخم من املصطلحات أو استيعاب احلد األدىن من 

�Ŀ�ƢēȐƥƢǬǸǯ�ƢȀǼǟ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦أو تعريفها، كما أنه ال ميكن مراجعة األخرى،  اللغات

وخري مثل على ذلك معاجم مصطلحات احلاسوب  املعاجم املتخصصة وحتديثها يف بضعة أشهر،

كله جلأ أصحاب القرار إىل بنوك   هلذاعلى نشرها عام واحد، و اليت متسي قدمية إذا مضى 

نية ومعاجلتها، املصطلحات اليت تستخدم احلاسوب يف ختزين املصطلحات العلمية والتق

.2واسرتجاعها وحىت احلاسوب العمالق ال يكفي خلزن مصطلحات ميادين املعرفة كافة

  ميكن أن جنملها يف ثالثة أهداف رئيسية املصطلحات: بنوكأهداف )7

 .18املرجع السابق، ص:  ،حممود فهمي حجازيينظر:  -1
علي القامسي: حنو تطوير بنوك املصطلحات، أداة للبحث املصطلحي والعلمي، جملة اللسان العريب، املنظمة العربية  -2

 .78، 77، ص: 1987، 28للرتبية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق التعريب، ع
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�ÊƥƢǬŭʪ�ǶǿƾȇÂǄƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯأوال: ǳ̄Â��ǶȀǴǸǟ�Ŀ�śŦŗŭ¦�̈ƾǟƢǈǷيف لغة اهلدف  ،الت املطلوبة

  عنها.ليها بسرعة ودقة مع مجيع املعلومات الالزمة لغة املرتجم إالأو 

�ƢȈǻʬ ها، وتوحيدها مبا يتطلب ذلك من جتميع للمصطلحات على ستنميط املصطلحات وتقيي

  اختالف درجة صالحيتها ودراستها.

�Ƣưǳʬ 1توثيق املصطلحات لتيسري االطالع عليها واسرتجاعها ونشرها.

تعريف علم املصطلح:)8

املصطلح لغة:- أ

صلح، الصالح، ضد الفساد، صلح، يصلح، « ء يف لسان العرب البن منظورجا

، وقد أصلحه صالحا وصلوحا، وهو صاحل، وصليح، واجلمع صلحاء، ومصلح يف أموره، وأعماله

.2»هللا

��و Äǂǿ±Ȍǳ�ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē�Ŀ� ƢƳ» ،الصلح، تصاحل القوم بينهم، والصالح نقيض الفساد

.3»وا مبعىن واحدّصاحل القوم، واواإلصالح نقيض اإلفساد، وتصاحل

أصل واحد  (الصاد، والالم، واحلاء) يف مقاييس اللغة البن فارس أنكذلك د ورد  قو 

.4يدل على خالف الفساد

وبني املعنيني  وقد دلت النصوص العربية على أن كلمات هذه املادة تعين أيضا االتفاق،

.ǶȀǫƢǨƫʪ�5تقارب داليل، فإصالح الفساد بني القوم ال يتم إال

 .78، ص: ابقسالاملرجع  علي القامسي: -1
 .610، ص: 2003، 1ابن منظور: لسان العرب، تح: أمحد عامر حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -2
��ÀÂ°Ƣǿ�¿Ȑǈǳ¦�ƾƦǟأيب منصور دمحم بن أمحد  -3ƶƫ��ƨǤǴǳ¦�ǆ ȇƢǬǷ�Ƥ ȇǀē��Äǂǿ±ȋ¦ ،4القاهرة، ج ،الدار املصرية ،

 .243، ص: 1964
، 3بريوت، د.ط، د.ت، ج ،دار الفكر، بن فارس: مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارونيب احلسني أمحد أ -4

 . 303ص:
 .07دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص: ، حممود فهمي حجازي: األسس العلمية لعلم املصطلح -5
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¿ȂȀǨŭ¦�ǖƦǓ�řƳ�Ǻƥȏ�ǎ ƟƢǐŬ¦�§ ƢƬǯ�Ŀ�ʭƾƳÂ�ƾǬǳÂ  أال وهو االصطالح بدون

ȏ¦�ƨǴǯƢǋ�ȄǴǟ�ļϦ�ƢĔȂǯ�ƢȀƟƢǼƥ�Ŀ�ǂƯȋ¦�ƨǤǳʪ�ƨǳȏ®�ǶȈŭ¦ صالح مما كان يذهب إىل أخذ اللغة

§�ȐǏ¤�śƥ�ƢǷ�ƶƳ°ƘƬƫ�ƢēʭȂǰǷ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�À¢�ȄǴǟبني االصطالح والتوقيف، وإن دلّ  ƢƦǳ¦�¦ǀǿ ح

ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ɦ�ǞǼǏ�ǺǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ãǂƻȋ¦Â�� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ƨǼȈǠǷ�ƨƠǧ�Ãƾǳ�ÄȂǤǳ.

(املصطلح)،  لكننا من كل هذا ال جند رؤية لبناء هذا املفهوم من مأخذ امليمي أي

�ǆ ȈȇƢǬǷ�§ ƢƬǯ�Ƥ ƷƢǏ�ȂǿÂ�ȏ¢�ȆǸȈŭ¦�ǾƟƢǼƥ�Ŀ�°ȂǨǼǳ¦�¦ǀǿ�ń¤�Ƥ ǿǀȇ�ǺǷ�ʭƾƳÂ�¦ǀǿ�ǞǷ�ƢƳ°ƾƫÂ

    اللغة البن فارس. 

على وزن املضارع  مبين"اصطلح"  مصدر ميمي للفعل عالوة على هذا أن "املصطلح"

«�¦ǷȂǸǔǷ�ƢǸȈǷ�ƨǟ°Ƣǔŭاملبين للمجهول "يصطلح ǂƷ�¾¦ƾƥϵورد فعله املاضي (اصطلح)، ة�� ،

ومعلوم أن العربية يف حال وقوع  طلح""اصطاوع "افتعل" مبعىن أن أصله هو على صيغة الفعل امل

�ƾǠƥ��ǲǠƬǧ¦�� ʫح إىل قلب مثل تلك احلروف طاء جتن ،صاد، أو ضاد، أو طاء، أو ظاء

  رد...).، اضطرب، اطّ ربطص(ا

الصويت يف هذا اإلبدال قياسا على ما فعل الدكتور إبراهيم أنيس بصيغة  السرّ ولعلّ 

جماورة شديدة بني  لح) املطاوعة تربز لناتالفعل (صرب) يكمن يف أن صيغة (اص(اصطرب) من 

 ء، والصاد املتفقتني يف صيغة اهلمس، املختلفتني يف صفات أخري (الصاد مطبقة وكثريةصويت التا

��ǪƦǘǷ�ŚǣÂ�ƾȇƾǋ�©ȂǏ� ƢƬǳ¦Â���ǲǠƬǧ¦�� Ƣǧ� Ȇů�ƨǳƢƷ�ĿÂ��ƢƷ�Ŀ�ƢǸǯ�ƢǬƦǘǷ�ʫȂǏ¾�الرخاوة

�ƢǿŚǜǻ�ń¤� ƢƬǳ¦�Ƥتلصاد (اص ǴǬƫ�Ʈ ȈƷ��ƢȈǷƾǬƫ�¦ǂƯϦ�ǂƯƘƬȇ�� ƢƬǳ¦��Ǿǳ�°ÂƢĐ¦�©Ȃǐǳ¦�ÀƜǧ���ƶ

.1بق الذي هو الطاء احلديثةاملط

  فاملصطلح إذن هو ما ينتج عن االصطالح أي تسمية املتفق عليه.

، 2009، 1االختالف، اجلزائر، ط شكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، منشوراتإيوسف وغليسي:  -1

 .21ص: 
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املصطلح اصطالحا:- ب

�ƪ Ǡǈƫ¦�Äǀǳ¦�ĿǂǠŭ¦�°ƢƴǨǻȏ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƨǬƷȐƬŭ¦�Ƣē¦±¦ǂǧϵ�ǖǤǔƫ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨǯǂū¦�¾¦Ǆƫ�ȏ

  له حياة الناس يف كل أبعادها.

 التخفيف من أثر هذا الضغط بتحديد للغة وعلمائها دور يف - يف هذا الواقع –وأصبح 

من ألفاظ، أو مصطلحات تناسب االجتهاد  الصالت بني التصورات املستجدة، وما يقابلها

 تعد تساير وترية احلركة، مل على غري الطرق املعروفة بنمطها املتجاوز، اليتضمن القوانني اإلجرائية 

 سمان، واملناطقة علما جديدا أطلق عليه واملعجميو  غويون،لوهلذا طور العلماء املتخصصون، وال

La( (علم املصطلح) ،"املصطلحية" Terminologie( العلم الذي يبحث «ـالذي ميكن تعريفه ب

Le( وهلذا يعد املصطلح »يف العالقة بني املفاهيم العلمية، واملصطلحات اليت تعرب عنها Terme(

فكر، واملنهج، فهو كائن لغوي رمزي، وضع يف االعتقاد احلضاري قيمة مضافة ملعاين العلم، وال

إىل إيضاح حيدد جمال بني مجاعة خمصوصة على أمر خاص، إال أن هذا الوضع حيتاج  *اعتباطا

  استعمال الرمز، ومعناه وقيمته حىت ال يتوه القارئ عند التطبيق ويفقد االصطالح جدواه.

ر علماء اقض املقصود قرّ جل هذا التخوف من الوقوع يف االختالف املريب، أو التنألو 

منهم أن املعىن االصطالحي ة يف االصطالح" دراية مشاحّ  "ال األصول قاعدة منهجية مفادها

عن سياق النظام « نه مثرة اتفاق طائفة خمصوصة، وال خيرج أمر هذا االختصاصأعرف خاص، و 

 ما دامتاللغوي، و من مث فهو مواضعة مضاعفة، إذ يتحول إىل اصطالح، داخل االصطالح 

.1»اللغة صورة للمواضعة اجلماعية

األصل يف كل هذا أن اللفظ حيمل يف دالالت أكثر من معىن، ذلك أن الدال يف االعتقاد اللغوي، ال حيتمل إال مدلوال  *

 واحدا، غري أن األعراف اللغوية جعلت له مداليل خمتلفة، ومن هنا حصل التباين، وكان جمال االعتباطية قائما ألنه يقوم

�Ƣđ�ǪǗƢǼǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦�ǞǸƬĐ¦� Ƣǔǟ¢�śƥ�ǶǿƢǨƬǳ¦Â�ǞǓ¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ
غامن حنجار: املصطلح وشرائط صناعته مقاربة توصيفية من املنظور النقدي، جملة الباحث جامعة ابن خلدون تيارت،  -1

 .34، 33، ص: 2013، 4ع
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هو حقل من أحدث حقول اللسانيات « :حممود فهمي حجازي بقوله هرفويع

.1»طلحات وتوحيدهاالتطبيقية، يتناول األسس العلمية لوضع املص

�ƢȀǼǷ�ǾȈǴǟ�¾ƾȇ�Äǀǳ¦�ƶǴǘǐŭʪ�¿ȂȀǨŭ¦�śƥ�ǖƥǂƫ للمصطلح وهناك تعريفات حديثة

   يت:التعريف اآل

��ƨȈǼǧ�Â¢��ƨȈǼǬƫ�Â¢��ƨȈǸǴǟ��ƨǐǐƼƬǷ�ƨǤǳ�ǺǷ�©ƢǸǴǰǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Â¢�ƨǸǴǯ���ʬÂ°ȂǷاملص«ƶǴǘ

  .»أو مقرتضا، و يستخدم للتعبري بدقة عن املفاهيم، و ليدل على أشياء مادية حمددة

إن هذا التعريف جيعل املصطلح غري مقصور على الكلمة املفردة، فاملصطلح قد يكون  

.2كلمة أو جمموعة من الكلمات

هلا داللة أصلية، مث  واملصطلح يف أبسط تعريف له: هو وحدة لغوية، أو عبارة لغوية

وحمددة يف جمال، أو ميدان  أصبحت هذه الوحدة، أو العبارة حتمل داللة اصطالحية خاصة

لية والداللة االصطالحية اجلديدة، واملصطلح معني، لعالقة ما تربط بني الداللة اللغوية األص

  كل ومفهوم وميدان.يتكون من ش

·�¦�ʭȂǰƬǷ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀǿ�ÀȂǰȇ�ƢǷƾǼǠǧ��¿ȂȀǨŭ¦�ǲǸŢ�Ŗǳالشكل:- أ ƢǨǳȋ¦�Â¢��ÄȂǤǴǳ¦� ƢǟȂǳ¦�Ȃǿ

 من كلمة، فيدعى مصطلحا بسيطا، وعندما يتكون من أكثر من كلمة، فهو مصطلح مركب.

وحىت فهو تلك الصورة املعنوية، أو الداللية الذهنية اليت يشري إليها املصطلح، املفهوم: - ب

  يكون مفهوم املصطلح دقيقا ينبغي أن يكون:

 حمدودا واضح املعامل الداللية.-1

على  االسمأن تكون داللة الشكل االصطالحي عليه داللة إشارية عرفية تشبه داللة -2

  مسماه.

 .19حممود فهمي حجازي: األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص:  -1
بد هللا: مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، املدينة لعبيدي بو ع -2

 .12اجلديدة، د.ط، د.ت، ص: 
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هو جمال النشاط الذي يستخدم فيه، فمفهوم املصطلح الواحد خيتلف  ميدان املصطلح:- ج

ǈȇ�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�» ȐƬƻʪ تعمل فيها، والدارسون يؤكدون على أن القيمة احلقيقية ألي مصطلح

  ال تتحقق إال بشرطني:

سواه، وأن  وهو أن يكون لكل مفهوم اصطالحي شكل خاص به ال يشاركه فيه التوحد:-1

يكون لكل شرط اصطالحي مفهوم واحد ال يتعداه.

ليه، فاملصطلح لغة انتشار املصطلح يف ميدان استعماله، وذيوعه بني مستعم الشيوع:-2

للتواصل بني املشتغلني به يف جمال خاص به، وعندما يفقد هذا الشرط يصبح ذاتيا عدمي 

.1القيمة

واهلدف من مفهوم املصطلح هو حتقيق تواصل وتفاهم واتفاق وإمجاع بني أهل 

  االختصاص.

طق ويركز علم املصطلح يف مبناه وحمتواه على علوم عدة أبرزها علوم اللغة، واملن

علم الوجود وعلم املعرفة، وحقول التخصص العلمي املختلفة، والذي يبدو من هذا ، و *واإلعالمية

أن علم املصطلح ليس علما مستقال عن سواه من العلوم، بل علم متاخم جلملة من العلوم 

)، وعلم تطور Sémantique، حيث يقع يف مفرتق علوم شىت: كعلم الداللة (األخرىاملعرفية 

وعلم التأصيل  ،)Lexicologieوعلم املعاجم ( ،)Sémasiologieاأللفاظ ( دالالت

)Etymologie) وعلم التصنيف ،(Classologie(.

9(��ƨȈǬȈƦǘ Ƭǳ¦�©ƢȈǻƢǈ Ǵǳʪ �ƶ Ǵǘ ǐ ŭ¦�Ƕ Ǵǟ �ƨǫȐ ǟ

��Àϥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻهلذا ختتلف من فروع اللسانيات التطبيقية، و  علم املصطلح" فرع

ن املنطلقات العامة للبحوث اللسانية، ولكنها تتفق مع املنطلقات األساسية لعلم املصطلح ع

  ية:تضح ذلك من اجلوانب اآلاألهداف اللسانية التطبيقية، ويتّ 

دمحم بلقاسم: املصطلح النقدي األديب الروائي، اإلشكالية والتطبيق، جملة املصطلح، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان  -1

 .88، ص: 2005، 3ع
 مية: علم احلاسبات اإللكرتونية.اإلعال *
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:املفهوم املنطلق-1

علم املصطلح" من املفاهيم بعد حتديدها حتديدا دقيقا، وهلذا فهو ال ينطلق العمل يف "

�ǾǼǰǳÂ��ʮȂǤǳ�ƢǠǫ¦Â�ƢȀǨǏȂƥ�ƢȀǈǨǻ�©ƢȈǸǈƬǳ¦�Ŀ�Ʈ ƸƦȇ يبحث عن املفاهيم احملددة حماوال إجياد

التسميات الدقيقة الدالة عليها، ويتطلب هذا العمل أن حيدد املفهوم الواحد بشكل دقيق مييزه 

وحتدد هذه املفاهيم حتديدا ال يقتصر على تسجيل املصطلحات  عن املفاهيم األخرى املماثلة له،

علم ، ولكن "، ومتداخلة، وغري واضحةالقائمة، وهي يف أكثر الفروع والتخصصات متعددة

ن املصطلحات يف ضوء املفاهيم العلمية التابعة من طبيعة املوضوع نفسه، وإذا كان نّ قي املصطلح"

البحث اللغوي حياول دراسة البنية اللسانية وفيها الكلمات أو األدلة اللغوية، ويدرس داللتها، 

�ƢēƢȈǸǈƫ�ƢŮ�ǺǼق، ويهيم حتديدا دقيقافإن "علم املصطلح" حيدد يف املقام األول املفا

:)Synchronique( علم املصطلح ذو منطق تزامين-2

�ǶǜǼǳ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨǳƢū¦�Ʈ ƸƦȇ�ǲƥ��ƨȈǸǈƫ�Â¢�¿ȂȀǨǷ�ǲǯ�ƺȇ°ʫ�Ŀ�Ʈ ƸƦȇ�ȏ�Ǿǻ¢�¦ǀǿ�ŘǠǷÂ

�Â��̈ǄȈǸƬǷ�ƨǳ¦®�©ȐƥƢǬǷ�Ǻǟ�ƢŮ�Ʈ ƸƦȇÂ��ƨǸƟƢǬǳ¦�ƢēƢǫȐǟ�®ƾŹÂ��ǶȈǿƢǨŭ¦لسانيات مناهج ل

 املناهج الوصفية (التزامنية) والتارخيية، واملقارنة، والتقابلية.متعددة منها 

أولية املكتوب:-3

śƷ�Ŀ��ńÂȋ¦�ƨǻƢǰŭ¦�ǽƾǼǟ�ƢŮÂ��ƨƥȂƬǰŭ¦�ƨǸǴǰǳʪ��ƶǴǘǐŭ¦�ǶǴǟ��ǶƬȀȇ  أن البحث

�ƨǫȂǘǼǷ�̈ǂǿƢǛ�¾Âȋ¦�¿ƢǬŭ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�°ƢƦƬǟʪ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǫȂǘǼŭ¦�ƨǤȈǐǳ¦�ǺǷ�ƢǇƢǇ¢�ǪǴǘǼȇ�ňƢǈǴǳ¦

ه، وذلك ألن لولكن علم املصطلح جيعل املصطلحات يف شكلها املكتوب جماال لعممسموعة، 

املختلفة، وتستخدم يف مرحلة  طبوعات العلميةهذه املصطلحات تستخدم يف املقام األول يف امل

ƨȈǳʫكبري لتوحيد املصطلحات على جمال  هناكويلدوعلى املستوى ال، املنطوق التواصل يف

.1املستوى املكتوب

  .73، 72لعبيدي بو عبد هللا. مدخل إىل علم املصطلح و املصطلحية، ص:  -1
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  ائف علم املصطلح: ظو )10

  ينهض الفعل االصطالحي جبملة من الوظائف املختلفة اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:

فالفعل االصطالحي مناسبة علمية للكشف عن حجم عبقرية اللغة،  الوظيفة اللسانية:-1

�§ ƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�À̄¤Â��ƨȈƷȐǘǏȏ¦�ƢȀǬƟ¦ǂǗ�®ƾǠƫÂ��ƨȈǸƴǠŭ¦�Ƣǿ°ÂǀƳ�¸Ƣǈƫ¦�ÃƾǷÂ

 م املتجددة يف شىت االختصاصات.املفاهي

ال شك أن املصطلح هو لغة العلم واملعرفة، وال وجود لعلم دون  الوظيفة املعرفية:-2

من  الو جع���śƷ�ƢǠǼǏ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ʭ£ƢǸǴǟ�ǺǈƷ¢�ƾǬǧ�¦ǀǳجمموعة مصطلحات *مصطلحية

 أوائل الصناعات.و  "مفاتيح العلوم" املصطلحات

منزلة املصطلح من العلم مبنزلة اجلهاز العصيب أن ميثل أحد الباحثني  -إذن-ب عجفال 

مقويل يكتنز وحده  ، وبه يتيسر بقاؤه، إذ أن املصطلح تراكممن الكائن احلي عليه يقوم وجوده

�©ƢƸǴǘǐǷ�ÃȂǇ�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǆ Ȉǳ�śưƷƢƦǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ãƾǳ�ǶǴǠǳ¦�Àȋ��ǾƫƢƷÂǂǗ¢Â�ǶǴǠǳ¦�©ʮǂǜǻ

قائما دون جهاز اصطالحي، وإذا مل يتوفر  جنازها، وعليه فمن الصعب أن نتصور علماإحسن أُ 

  لت وظيفته.للعلم مصطلحه العلمي الذي يعد مفتاحه، فقد هذا العلم مسوغه، وتعطّ 

هو نقطة ، فهو أيضا أجبدية التواصل، و كما أن املصطلح مفتاح العلم  الوظيفة التواصلية:-3

يغدو الفكر كرجل الضوء الوحيدة اليت تضيء النص حينما تتشابك خيوط الظالم، وبدونه 

.1أعمى، يف حجرة مظلمة، يبحث عن قطة سوداء ال وجود هلا

ننا من كّ مت��ƨȈŷȋ¦�ƨǤǳʪ�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�ƨǨȈǛȂƥ�ȆƷȐǘǏȏ¦�ǲǠǨǳ¦�¿ȂǬȇالوظيفة االقتصادية:-4

�ǶȈǿƢǨŭ¦�Ǻǟ�ƨǴȈǴǬǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�®Âƾūʪ�ŚƦǠƬǳ¦Â��̈®ÂƾŰ�ƨȈƸǴǘǐǷ�©¦ƾƷÂ�Ŀ�ǲƟƢǿ�ĿǂǠǷ�Ƕǯ�ǺȇǄţ

هي علم يعىن حبصر كشوف االصطالحات حبسب كل فرع معريف، فهو إىل ذلك علم  Terminographieاملصطلحية  *

ي، ويعود الفضل يف بلورة الفرق بني علم املصطلح، تصنيفي تقريري يعتمد الوصف واإلحصاء، مع سعي إىل التحليل التارخي

Alainواملصطلحية إىل آالن راي  Rey.
 .42ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص:  -1
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ة، وال خيفى ما يف هذه العملية من اقتصاد يف اجلهد واللغة والوقت، جيعل من املعرفية الكثري 

�ǾȈǧ�Ƕǰū¦Â�ǾȈǴǟ�Ƥ ǴǤƬǳ¦�» ƾȀƬǈȇ��ǺǷǄǳ¦�ƨđƢĐ�ƢƷȐǇ�ƶǴǘǐŭ¦

ƢǧƢǬưǳ¦�ȄǬƬǴǷ�ƢĔ¤�±ƢȈƬǷʪ�ƨȈŭƢǟ�ƨǤǳ�ƨȈƷȐǘǏȏ¦�ƨǤǴǳ¦�À¢�Ǯ©�الوظيفة احلضارية:-5 ǋ�ȏ

غات العامل بعضها ببعض، وتتجلى هذه الوظيفة هي اجلسر احلضاري الذي يربط لنسانية، و اإل

، حيث تقرتض اللغات نهالغة ع ة) اليت ال غىن أليEmpruntخصوصا يف آلية االقرتاض (

ƢȈǧǂǠǷÂ��ƢȈź°ʫ�¦°ȂǔƷ��ƢǷ�ƨǤǳ�°ȂǔƷ�ȄǴǟ�¦ƾǿƢǋ�ǲǜƫ�ƨȈƫȂǏ�©ƢǨǏ�ǒ Ǡƥ�ǺǷ�ƢȀǔǠƥ

ń¤�µ ¦ŗǫȏ¦�ǲǠǨƥ�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǒ Ǡƥ�¾ȂƸƬƫÂ��Ãǂƻ¢�ƨǤǳ�ƲȈǈǻ�Ŀ�ʮ°ƢǔƷÂ كلمات دولية 

)Internationaux(1.

  تعريف الفقه: )11

.ƨǼǘǨǳ¦�ǾǬǨǳ¦Â��Ǿǳ�ǶȀǨǳ¦Â� Ȇǌǳʪ�ǶǴǠǳ¦�ǾǬǨǳ¦«2«جاء يف لسان العرب:  الفقه يف اللغة:- أ

والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد املتكلم من  «ويف هذا املعىن يقول ابن القيم: 

ة، وحبسب تفاوت مراتب الناس يف الفقه كالمه، وهذا قدر زائد على جمرد، وضع اللفظ يف اللغ

نْ مّ لٌّ كُ لْ قُ ...﴿وقد وردت لفظة الفقه يف كثر من آي كتاب ربنا منها قوله تعاىل:  ،3»والعلم

.4﴾ايثَ دِ حَ ونَ هُ قَ فْ يَـ ونَ ادُ كَ  يَ َال مِ وْ قَ الْ ءِ َال ؤُ هَ الِ مَ فَ هللاِ ندِ عِ 

-فهم احلق الذي جاء به الرسول املالحظ يف هذه اآلية الكرمية إشارة إىل إعراضهم عن 

  هلم على استنكارهم وسدهم عن هداية هللا تبارك وتعاىل. وهذا يعين أنه ذمّ  -ملسو هيلع هللا ىلص

َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما ﴿وقوله أيضا: 

.5﴾َغُفورًا

 .44، ص: السابقاملرجع  :يوسف وغليسي -1
 .3450 :، ص5مادة (ف. ق. هـ )، ج ،ابن منظور: لسان العرب -2
 .219 :ص ،1987، 1: أعالم املوقعني عن رب العاملني، املكتبة العصرية، بريوت، ج اجلوزية ابن القيم -3
 . 78النساء:  -4
 .44اإلسراء:  -5
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   .هذه اآلية لطف التسبيح ما يف الكون ملا يعجز البشر عن إدراكه وفهمه يف

 الفقه يف االصطالح:  -ب

لعلماء الفقه تعاريف متقاربة املعاين يف تعريفهم للفقه، وقبل اخلوض يف غمار التعاريف 

حري بنا أن ننوه إىل أن مصطلح الفقه قد تطورت داللته منذ صدر اإلسالم حىت استقر عوده 

  لى املعىن املتعارف عليه يف الوقت الراهن. ع

 :تطور مصطلح الفقه  

�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǰƥ�ƨǴŦ�Ǻȇƾǳ¦�ǶȀǧ�ȄǴǟ�ʭ¦ȂǼǟ�ȏ¤�¾Âȏ¦�°ƾǐǳ¦�Ŀ�ǾǬǨǳ¦�ƨǸǴǯ�Ǻǰƫ�Ń

فـََلْوَال نـََفَر ﴿ده اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: ويتضمنه من اعتقاد وأفعال وأخالق، وهو الذي تقيّ 

ْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنْـ  يِن َولِيـُ .1﴾ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ

�ƨǨȈǼƷ�Ȃƥ¢�¿ƢǷȍ¦�ǺǰǳÂ��ƢȀǴǯ�Ǻȇǀǳ¦�¿ƢǰƷϥ�ǶǴǠǳ¦�Ƣđ�®¦ǂȇ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǾǬǨǳ¦�ƨǸǴǰǧ

ȍ¦�ǲǠƳ�ƢǸǼȈƥ��Őǯȋ¦�ǾǬǨǳ¦��ǶǇʪ�̈ ƾȈǬǠǳ¦�¾Ƣů�ǎ ǐƻ مام الغزايل الفقه مقصودا به العلم

.2بطريق اآلخرة، أو علم السلوك والتزكية ألنه املقصود األول من الدين

 :تعاريف الفقه  

¦��ƨȈǴǸǠǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋʪ�ǶǴǠǳ«لعل أشهر التعاريف لدى الكثري من الفقهاء هو 

.3»املكتسب من أدلتها التفصيلية

ϵ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ƶȈǓȂƫ�ǺǰŻÂاآليت: كاز  جي  

 العلم: -1

ناول اإلدراك اجلازم على سبيل اليقني، كما يشمل أيضا الظن، وهو معرفة الراجح تي

رفة األحكام الشرعية" "بدل العلم مع"دون درجة اليقني، ولذلك اختار بعض العلماء عبارة 

 .122التوبة:  -1
 .8 :، ص1997، 1اجلويين: الربهان يف أصول الفقه، تعليق صالح بن دمحم، دار الكتب العلمية، بريوت، طاإلمام  -2
 .8، ص 1998كرمي زيدان: الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بريوت، د ط، عبد ال - 3
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�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋʪ ا هو ائل الفقه كمسشمل العلم والظن معا، وهو ما جنده يف مألن املعرفة ت

مبسوط يف كتب الفقه املختلفة.

  األحكام:-2

��¦�ǲȈǴǳ¦Â��®°ʪ�ȂŪ¦Â��ǞǳƢǗ�°ƢȀǼǳآلت أمر اثبإوهو  ،مجع حكم  ƢǼǳȂǬǯ�ƢƦǴǇ�Â¢�ʪƢŸ¤��ǂƻ

مظلم.

�Ŀ�©®°Â��śǨǴǰŭ¦�¾ƢǠǧȋ�©ƢǨǏ�ǺǷ�ƪ Ʀưȇ�ƢǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¿ƢǰƷȋʪ�ƾǐǬȇÂ

 نصوص الشرع أو دلت عليها قواعدها واستنبطت منها. 

 رعية: الش-3

�«ǂƼǧ��ÀȐǘƥÂ�ƨƸǏÂ�ŉǂŢÂ�§ȂƳÂ�ǺǷ�Ǧ ȈǼū¦�̧ǂǌǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǽǀǿ�ǲǸǌƫÂ

�ǾƦǋÂ��śǼƯȏ¦�Ǧ ǐǻ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�À¢Â�� ǄŪ¦�ǺǷ�Őǯ¢�ǲǰǳ¦�À¢�ƨǧǂǠǸǯ��ƨȈǴǬǠǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ƾȈǬǳ¦�¦ǀđ

ǤǴǳ¦�¿ƢǰƷȏ¦�Ƣǔȇ¢�Ǿƥ�«ǂƻ�ƢǸǯ��Ƥ ǘǳ¦Â� ƢȈǸȈǰǳ¦Â�©ƢȈǓʮǂǳ¦�Ŀ�ƨǨǴƬƼŭ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄  ،وية

دأ مرفوع واملفعول به منصوب، وخرجت األحكام احلسية مثل كون النار حمرقة تكمعرفة أن املب

®°ʪ�ƲǴưǳ¦Â، �ǂƻȉ¦�¿ȂȈǳʪ�ÀƢŻȍ¦Â�ǾƫƢǨǏÂ�ǾƟƢũ¢Â�ɦ�ƨȈǻ¦ƾƷȂƥ�ǶǴǠǳƢǯ�ƨȇ®ƢǬƬǟȏ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǺǟÂ

واجلزاء واجلنة والنار، فال يسمى ذلك فقها يف االصطالح.

  املكتسب:-4

�ǾƬǰƟȐǷ�ǶǴǟÂ�ńƢǠƫ�ɦ�ǶǴǟ�Ǻǟ�Ǧعلم لفقه علم ا         ǴƬź�¦ǀđÂ��®ƢȀƬƳȏ¦Â�ǂǜǼǳʪ�Ƥ ǈƬǰȇ

�ɦ�¾ȂǇ°�ǶǴǟÂ��ƨȈǴǸǠǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋʪ -ملسو هيلع هللا ىلص- ®ƢȀƬƳȏʪ�ȏ�ȆƷȂǳʪ�ǲǏƢū¦1.

  أدلتها التفصيلية:-5

ȋ¦�Â¢�ƨȈǴȈǐǨƬǳ¦�ǾǬǨǳ¦�ǲƟƢǈŠ�ƨǻÂǂǬŭ¦�ǾǬǨǳ¦�ƨǳ®¢�Ƣđ�®¦ǂŭ¦ ّصيلية املتعلقة بكل ة التفدل

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ȃǿ�́ Ƣƻ�ǲȈǳƾƥ�ƪ ƥʬ��̈ȐǐǴǳ� ȂǓȂǳ¦�¶¦ŗǋ¦�Ǯ ǳ̄�ǲưǷÂ��ƨǏƢƻ�ƨǳƘǈǷ﴿�ƢÈȀ ČºȇÈ¢�Èʮ

 .22 :، ص1986، 1، ج1أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط ،وهبة الزحيلي :ينظر -1
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الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا 

كما تشرط النية للوضوء، وخيرج هذا القيد علم أصول الفقه 1﴾ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم 

رب خاألدلة ككون اإلمجاع و  يةألنه علم يبحث يف أدلة الفقه إمجاال ال تفصيال، فهو يثبت حج

�Ƣđ�ǶǴǠǳ¦�Àȋ�ǾǬǨǳ¦�ǺǷ�ǆالواحد والقياس حجّ  Ȉǳ�Ƣđ�ǶǴǠǳ¦�ÀƜǧ��ƨȈǟǂǋ�ƢǷƢǰƷ¢�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�ƨ

�ǶǴǠǳ¦�Ƣǔȇ¢�ƾȈǬǳ¦�¦ǀđ�«ǂخيكما   ، 2ق به كيفية عمل بل تقوم به حجة الدليل إمجاالال يتعل

ǰǳ�ƨȈǴǸǟ�ƨȈǟǂǋ�¿ƢǰƷ¢�ǶǴǟ�ƢĔƜǧ��ƨȈȀǬǨǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�Ŀ�ǺȇƾǴǬǸǴǳ�ǲǏƢū¦ ّها مل تكسب من أدلة ن

تفصيلية، ألن املقلد ال يستطيع أن يستدل على كل مسألة بدليل تفصيلي، فإن علمه وإن كان 

.3قد اكتسبه من قول إمامه ال من الدليل الشرعي، وقول إمامه يف حقه مبرتبة الدليلمكتسبا ف

أثر الفقه يف النحو:)12

لفقه اإلسالمي يف كل مراحل منوه وتشعب مساراته ومذاهبه انعكاس واضح يف لكان 

Ƥ سافر ى بشكلطرق تفكري النحاة العرب ومناهج حبثهم، جتلّ  Ƭǯ�ƢǸȈǇȏÂ��ƨȇȂƸǼǳ¦�ǶȀǨȈǳϖ�Ŀ

ني: األصول منها، وكان هذا التأثري واضحا كل الوضوح يف جانبني مهمّ 

 أثر فروع الفقه يف تقرير جزئيات النحو.- أ

 أثر الفقه يف مناهج التأليف النحوي. -  ب

وال شك يف أن أثر الفقه يف جزئيات النحو موضوع واسع ألنه امتد إىل كثري من أراء 

ا" اضطرارا يف مثل رب "أمّ خالفاء الواقعة يف  ومن ذلك كالمهم على حذف ،هملالنحويني وعل

  قول الشاعر: 

بِ اكِ وَ مَ الْ اضِ رَ  عِ ا ِيف رً يْـ سَ نْ كِ لَ وَ فَأمَّا اْلِقَتاُل َال ِقَتاَل َلَدْيُكمُ 

 .06املائدة:  -1
 .22 :أصول الفقه اإلسالمي، ص :وهبة الزحيلي -2
  .11 :ت، ص.ط، د.رخيية ورجاله، دʫأصول الفقه،  ،شعبان دمحم إمساعيل :ينظر -3
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، ﴾فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكمْ ﴿يستطردون إىل قول هللا تعاىل: 

«يقولون  ǀū¦�Ŀ� ƢǨǳ¦�ǾƬǠƦƬǧ�¾ȂǬǳʪ�ǾǼǟ�¾ȂǬŭ¦�» ǀƷ،  ّشيء يصح تبعا وال يصح  ورب

استقالال كاحلاج عن غريه يصلى عند ركعيت الطواف ولو صلى عنه غريه ابتداء مل يصح على 

  الصحيح. 

 ةالحظمويتضح أثر اجلانب الثاين مبجرد سواء إلقاء نظرة سريعة على أصول النحو و 

́�¢�ÂƾƦȇ�̄¤��ǶȀǨȈǳϦ�¼ǂǗ�Â¢�ȂƸǼǳ¦�¾ȂǏمناهج النجاة اليت ات ȐƼƬǇ¦�Â¢�ǶȀƬŞ�Ŀ� ¦ȂǇ�ƢǿȂǠƦ

�̈ƢƸǼǳ¦�ǪǴǘǼȇÂ��ǶēƢƸǴǘǐǷ�Ŀ�ǶǿƾȈǴǬƫÂ�Ǯ ǳ̄�Ŀ� ƢȀǬǨǳ¦�Ȅǘƻ�ȄǴǟ�̈ƢƸǼǳ¦�ŚǇ� ȐƳ�ǲǰƥ

�¾ȂǬǼǷ�ǺǷ�¾ȂǬǠǷ�ǾǬǨǳ¦�À¢�ƢǸǯ�¾ȂǬǼǷ�ǺǷ�¾ȂǬǠǷ�ȂƸǼǳ¦�Àϥ�Ƕǿ®ƢǬƬǟ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ

الكبري يف األصول (األدلة) إذ ال تتبع  لي يف التشابهجويتضح هذا التأثري بشكل 

النحويني الفقهاء يف أدلتهم الفقهية وطبقوها على النحو من غري أن يستنتجوها من استقراء 

�Ȃǿ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǲǐƷ�Äǀǳ¦�À¢�Ä¢��Äǂǰǧ�ŚƯϦ�Ä¢�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�ƢǿȂǣȂǐȇÂ��ńÂالكتب النحوية األ

�ËȈǿ�ƢǇƢƦƬǫ¦�ǾǬǨǳ¦�¾ȂǏ¢�ǺǷ�ƢǿȂǈƦƬǫ¦�ǶĔ¢يف استنتاجها أو صياغتها، ومما يثبت هذا ا دون عناء ن

�ȐǏ¢�ǲǸȀȇÂ�ȆȀǬǨǳ¦�ǾƦǿǀǷ�ƢǿǂǬȇ�ȏȂǏ¢�ƾǸƬǠȇ�ÄȂƸǼǳ¦�¦ǀǿ�ƾų�ƢǼǻ¢�ƢǠǗƢǫ�¦ƾȈǯϦ�ǽƾǯƚȇÂ�ǂƯƘƬǳ¦

حو يف اآلخر، فيقر ما أمهله أو أصلني ال يقرمها ذلك املذهب يف حني جند العكس عند النّ 

شرتكة اليت جندها يف كل من الفقه والنحو ول، ويهمل ما أقره، ومن هذه األدلة املالنحوي األ

.1نقل)، القياس، استصحاب احلال، االستحسان، واإلمجاع)(ال(السماع 

13(��ƨȇȂ Ƹ Ǽǳ¦�©ƢƸ Ǵǘ ǐ ŭʪ �ǾǬǨǳ¦�ƨǫȐ ǟ�Ŀ�ƶǴǘǐŭ¦�ǞǓÂ�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴƴƬƫ

املصطلحات اآلتية:

 النسخ: -1

الظل، أي أزالته، ونسخت الريح وهو يف اللغة يعين الرفع واإلزالة يقال: نسخت الشمس     

�ÆǶ﴿األثر أي أزالته، قال تعاىل:  Ȉ
ÊǴÈǟ �Éċɍ ¦ÈÂ�

ÊǾÊƫÈʮ È¡�Éċɍ ¦�ÉǶ
Êǰ ÌÉŹ �ċÉĽ �ÉÀƢÈǘ ÌȈċǌ ǳ¦� Ȇ

ÊǬÌǴÉºȇ� ƢÈǷ�Éċɍ ¦�Éƺ Èǈ ÌǼÈºȈÈºǧ

1-ÄƾǳƢŬ¦�ƶǏʭ�śǈƷ�ŉǂǯ:  ،91 ،90 :، ص2005، 1مان، طعأصالة النحو العريب، دار الصفاء. 
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�ǾǳȂǇ°�ǚǨƷÂ�Ǿƫʮ¡�ɦأن هللا سبحانه وتعاىلأي،  1﴾َحِكيمٌ  �ǶǰƷ¢Â��ÀƢǘȈǌǳ¦�ȄǬǳ¢�ƢǷ�ƺǈǻ-

.2-ملسو هيلع هللا ىلص

أنه إزالة احلكم الثابت «ندلسي بـفقد عرفه الباجي األالنسخ يف اصطالح األصوليني: أما   

�À¢�ƾƥ�ȏ�ȂǈǼŭ¦Â�ƺǇƢǼǳ¦�Ǯ ǳ̄Â��ƢƬƥʬ�ÀƢǰǳ�ǽȏȂǳ�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ǾǼǟ�ǂƻƘƬǷ�̧ǂǌƥ�¿ƾǬƬŭ¦�̧ǂǌǳʪ

śȈǟǂǋ�śǸǰƷ�ʭȂǰȇ« ني  بوضوح الناسخ واملنسوخ حكم، فهذا التعريف أكثر جالء ألنه يبّني

�Â¢�©Ȃŭʪ�Ȇǟǂǌǳ¦�Ƕǰū¦�¾¦ÂǄǯ�§ Ƣǘƻ�ŚǤƥ�Ȇǟǂǌǳ¦�ǶǰƸǴǳ�Ǟǧ°�ƺǈǼǳ¦�À¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ��śȈǟǂǋ

.3اجلنون

) عليهما تعبري وظنّ  ،وأن دخول ( كان، وإنّ  نقد رأوا املبتدأ واخلرب مرفوعا النسخ عند النحاة:

العمل ملا فيه  عن هذا احلكم، فأطلقوا عليها كلمة النواسخ، وأطلقوا اصطالح النسخ على هذا

.4من رفع حكم

 التعليق: -2

املرأة املعلقة عندهم هي املرأة اليت فقدت زوجها أو اليت طلقها التعليق يف اصطالح األصوليني: 

وال تستطيع أن تتزوج يف الوقت نفسه  ،زوجها وال تستوف بعد عدة النكاح، فال هي متزوجة

ْن تـَْعِدُلوا بـَْنيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َمتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َوَلْن َتْسَتِطيُعوا أَ ﴿قال تعاىل:  5فهي مطلقة

.6﴾فـََتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقةِ 

 .52احلج:  -1
 .223 :، ص1، ج1986، 8ابن كثري: تفسري القرآن الكرمي، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط -2
 .219 :، ص2000، 1 يف أصول الفقه، مؤسسة الكتب الثقافية، طيفالوا دمحم بن أمحد تقية، املختصر -3
4-ƨȈǠǷƢŪ¦�©ƢǟȂƦǘŭ¦�À¦Ȃȇ®��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�Ŀ�§ ¦ǂǟȍ¦�̈ǂǿƢǛ��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢،  اجلزائر

 .159 :، ص1983
 .159ص: ، نفسهاملرجع  :ينظر -5
 .129النساء:  - 6
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§�¢�Ŀ�ȏ��ǚǨǴǳ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�½ǂƫ�ȂǿÂ��§ȂǴǬǳ¦�¾ƢǠǧالتعليق عند النحاة: ʪ�ǺǷ�¦Âǀƻ¢�ƾǬǧ

ǴŰ�Àȋ�Ƥ ǐǼǳʪ�ƨǬǴǠŭ¦�ƨǴǸŪ¦�ȄǴǟ�Ǧ ǘǠȇ�¦ǀŮÂ��ǞǻƢŭ�ǂȇƾǬƬǳ¦وكما أن الزوج  ،1ها النصب

�ȏ�ǾǼǰǳÂ�¦®ȂƳȂǷ�ÀȂǰȇ�ǲǷƢǠǳ¦�Ǯ ǳǀǯ��ƨȈƳÂǄǳ¦�¼ȂǬūʪ�ǞƬǸƬƫ�ȏ�ǾƬƳÂ±�À¢�ȏ¤�¦®ȂƳȂǷ�ÀȂǰȇ

�ÀÂ®�ǚǨǴǳ¦�Ŀ�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ǺǛ�ǲǸǟ�¾Ƣǘƥ¤�Ȃǿ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǪȈǴǠƬǳ¦�À¢�Ä¢��¾ȂǸǠŭ¦�Ŀ�ǂƯƚȇ

دٌ يْ (زَ فحق  ل)اضِ فَ دٍ يْ زَ لِ تُ مْ لِ (عَ التقدير العرتاض ما له صدر الكالم بينها وبني معموليها حنو 

يف اللفظ، وبذلك نسمي معلقا أخذا عن املرأة املعلقة اليت  ملغىالنصب ولكن العامل  )لٌ اضِ فَ 

.2ال هي متزوجة وال مطلقة

 ب: و دنامل-3

م، وال ملزم،  تالشارع فعله من املكلف طلب حم ما طلبصوليون: ب يف اصطالح األو دنامل

، ومل يرتكه إال مرة أو مرتني ليدل على -ملسو هيلع هللا ىلص- واظب عليه الرسول كاألذان واجلماعة، وكل ما 

ة يف الوضوء، وقراءة سورة أو آية من القرآن الكرمي بعد الفاحتة يف مضعدم وجوبه كاملض

.3الصالة

¦Â¦Â��ƢŮÂ�ƨƦȈǣ�Â¢�©Ȃŭ�ǽƾǬǧ�ǺǷ�ǶǇʪ�ǞƴǨƬŭ¦�ÀȐǟ¤�ƨƥƾǼǳ�� ʮ�Â���ǞǷاملندوب عند النحاة:

لة تعينه، صوللمندوب حكم النداء، وال يندب مضمر وال إشارة، وكذا موصول إال ب ،مناأل

تص بنداء املتفجع عليه كقول جرير يف حزنه على عمر بن عبد خيوالندبة نوع من أنواع النداء 

  العزيز: 

4رُ مَ  عُ �Èʮهللاِ رِ مْ �ÈÊϥيهِ فِ تَ مْ قُ وَ هُ لَ تَ رْ بَـ طَ صْ اا فَ يمً ظِ ا عَ مرً أَ تَ لْ محََ 

د الرمحن بن أيب بكر السيوطي: مهع اهلوامع يف مجع اجلوامع، تح: أمحد مشس الدين، دار الكتب جالل الدين عب - 1

 .494، ص 1، ج 1998، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط 
2-��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�Ŀ�§ ¦ǂǟȍ¦�̈ǂǿƢǛ160 :، ص. 

 .160 :، صنفسهاملرجع  -  3
مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، قصر الكتاب، دار الثقافة، اجلزائر، دمحم  - 4

 .218 :ت، ص.ط، د.د
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 الظاهر:-4

هو اللفظ الذي ظهر معناه بنفسه، أي من غري توقف على  :نيالظاهر يف اصطالح األصولي

�ÈʪÊËǂ﴿ :أمر خارجي، ومل يكن معناه هو املقصود أصالة من السياق مثل ǳ¦�È¿ċǂ ÈƷ ÈÂ�ÈǞ ÌȈÈºƦÌǳ¦�Éċɍ ¦�ċǲ ÈƷ È¢ÈÂ﴾1 ،

��ʪǂǳ¦�ŉǂŢÂ�ǞȈƦǳ¦�¾ȐƷ¤�Ŀ�ǂǿƢǛ يت (أحلّ ماملتبادر فهمه من كلألن هذا املعىن هو الظاهر

) من غري حاجة إىل قرينة خارجية، وهو غري مقصود أصالة من سياق اآلية الكرمية، ألن مَ وحرّ 

ʪǂǳ¦�ǲưǷ�ǞȈƦǳ¦�ƢŶ¤�¦ȂǳƢǫ�Ǻȇǀǳ¦�ȄǴǟ�¦®°�ʪǂǳ¦Â�ǞȈƦǳ¦�śƥ�ƨǴƯƢǸŭ¦�ȆǨǻ�Ȃǿ�ƢȀǼǷ�ȆǴǏȋ¦�®ȂǐǬŭ¦2.

.3هو االسم الذي ليس بضمري الظاهر عند النحاة:

 الكناية:  -5

ال تتبادر إىل املعىن عند فاسترت املراد منه،  يهي اللفظ الذ الكناية يف اصطالح األصوليني:

Ȑǘǳ¦�Ǻǟ�ƨȇƢǼǯ�©¦°ƢƦǠǳ¦�ǽǀȀǧ��Ǯ¼��إأو  ي،ذكره، مثل قول الرجل لزوجته: اعتدّ  Ǵǿϥ�ȆǬū

�ǂȇ�ÄƾƬǟ¦��ǲƳǂǳ¦�¾ȂǬǯ�¾Ƣū¦�ƨǳȏƾƥ�Â¢�ƨȈǼǳʪ�ȏ¤�ƢȀƦƳȂǷ�©ȂƦƯ�¿ƾǟ�ƨȇƢǼǰǳ¦�ǶǰƷÂ4يد الطالق.

.5م ذكرهأو خماطب، أو غائب، تقدَّ  ،به متكلم نُّ كِ مبعىن الضمري، ألنه يُ الكناية عند النحاة:

  التعدية:  -6

.6هي إثبات حكم مثل حكم األصل يف الفرعاألصوليني:  يف اصطالحالتعدية 

Ƿ�¿±Ȑǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ǲǠšالتعدية عند النحاة:  �À¢�Â¢��Ǿƥ�¾ȂǠǨŭ¦�Ŀ�ǲǠǨǳ¦�ŚƯϦ�Ȇǿ��ǾǨȈǠǔƬƥ�ʮƾǠƬ

�ÇËƾǠƬǷÂ�¿±ȏ�śǟȂǻ�ń¤�¾ƢǠǧȋ¦�ǾǼǷÂ��ƨǴǟƢǨŭ¦�Ǧ ǳ¢�̈®ʮǄƥ�Â¢��̈ǄǸŮʪ�Â¢7،  ُقّ والتعدية حت�ÃƾƷϵ�Ǫ

  الطرق اآلتية: 

.275البقرة:  -1
  .40 :، ص1956ط، .صول لعلم األصول، دار املعارف، مصر، دو عمر عبد هللا: سلم ال -2

3-��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢ظاهرة اإلعراب يف النحو ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ĺǂǠǳ¦180 :ص.  
  .120 :املرجع نفسه، ص -  4
  .180 :ص دمحم بن أمحد تقية: املختصر الوايف يف أصول الفقه، -  5
6-��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢ 180 :، صالسابقاملرجع.  
  .146 :ص دمحم مسري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، -  7
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أي أذهبته ،بواسطة حرف جر حنو: ذهبت بزيد. 

 ّزمج وهو قياس يف الّال م وفرّ تضعيف العني حنو: كر.  

استفعل للطلب حنو: استغفر، ń¤�ƨƦǈǼǳʪ�Â¢1 الشيء استقبح.

  الشرط: -7

وكان خارجا عن حقيقته  ،ما يتوقف وجود الشيء على وجوده الشرط يف اصطالح األصوليني:

، واملراد بوجود الشيء وجوده 2ويلزم من وجوده الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

د الزواج، ǬǠǳ�ǺȇƾǿƢǌǳ¦�°ȂǔƷÂ��̈ȐǐǴǳ� ȂǓȂǳƢǯ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ǽ°ʬ¡�ǾȈǴǟ�§ŗƫ�Äǀǳ¦�Ȇǟǂالش

�̈°ŐǷ�ƨƟǄů�ƨƸȈƸǏ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�Ƣǿ°ʬ¡�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ƫŗƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�̈Ȑǐǳ¦�®ȂƳȂǳ�¶ǂǋ� ȂǓȂǳƢǧ

.3ذمةلل

.4الشرط معروف يف النحو فنقول يف اإلعراب اسم شرط أو حرف شرط الشرط عند النحاة:

  اللغو:  -8

�Éċɍ﴿: ما زاد على القول، وال يؤخذ به، قال تعاىل اللغو يف اصطالح األصوليني: ¦�ÉǶ ÉǯÉǀ
Êƻ ¦ÈƚÉºȇ� Èȏ

�ÌǶ Éǰ
ÊǻƢÈÌŻÈ¢� ÊĿ �ÊȂ ÌǤċǴǳÊʪ﴾5، كم الكفارة، فاللغو إذن قسم من اليمني وال يوال وجب عل ،قبكماأي ال يع

عقد معه، كقول القائل حال وهللا، ويلي، وهللا ما سبق اللسان من غري قصد، وبه قال الشافعي، 

.6راه أنه صادقوقيل يف معىن اللغو هو أن حيلف على شيء ي

  و قسم من أقسام الظرف فهو عندهم: لغال اللغو عند النحاة:

  .146 :، صري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفيةدمحم مس -  1
  .55 : يف أصول الفقه، صيفدمحم بن أمحد تقية: املختصر الوا -  2
  .45 :عبد الكرمي زيدان: الوجيز يف أصول الفقه، ص -  3
4-ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�Ŀ�§ ¦ǂǟȍ¦�̈ǂǿƢǛ��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ121 :، ص.  
  .225البقرة:  -  5
6-��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢121 :، صاملرجع السابق.  
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صري يمسي مستقرا ألمرين: الستقرار معىن عامله فيه أي فهمه منه، وألنه حني  ظرف مستقر:- أ

.1خربا ينتقل إليه من احملذوف وبسبب هذين األمرين جيب حذفه وذلك مثل: زيد عندك

ه ضئيل األثر مع وجود عامله إذ ال يستقر فيه معىن كذلك ألن وجود  مسيظرف لغو: - ب

ǶƟʭ�ƾȇ±��ǲưǷ�Ǯ ǳ̄Â�ǽŚǸǓ�ǲǸƸƬȇ�ȏÂ��ǲǷƢǠǳ¦�Ǯ ǳ̄2، �ËǼǳ¦�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ حاة يطلقون كلمة

عن شيخه اخلليل يف  أخذ سيبويهوقد  ،3لغو ما هو زائد يف الكالم يؤثر حذفه يف سياق التعبري

 إن من ريا (ما)، إمنا ال تعمل فيما بعدها كما أن نظ) عندما تدخل عليهطال عمل (إنّ بتعليل إ

.4الفعل ما يعمل فاللغو هنا مبعىن الزائد

  احلال:  -9

�ǲưŠ�¾Ƣū¦�ȄǴǟ�ǶǰŹ�Àϥ�ȆǓƢǸǴǳ�¾Ƣū¦�ƨƦƸǏ�Ƥاحلال يف اصطالح األصوليني:  ǴǗ�Ȃǿ

قد حكم على املاضي، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان، مبجرد أنه مل يوجد له دليل مزيل، و 

�Ľ�ǂǰƥ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈ƢƬǧ�«ÂǄƫ�Äǀǳ¦�ǎ ،5يطلقون على احلال اصطالح االستصحاب Ƽǌǳ¦�ȐưǸǧ

�¾ƢƷ�Àȋ�Ǯ ǳ̄�ʪƢƸǐƬǇ¦��ƨǳȂƦǬǷ�Śǣ�ǽ¦Ȃǟ®�ÀȂǰƫ��ƢƦȈƯ�ƢǿƾƳÂ�Ǿǻ¢�Ƣđ�ǾǳȂƻ®�ƾǠƥ�Ȅǟ®¦

�ȄǴǟ�ƨǼȈƥ�¿ȂǬƫ�ŕƷ�Ƣđ�¾Ȃƻƾǳ¦�śƷ�ń¤�ƢƦƸǐƬǈǷ�ȄǬƦȈǧ��ƢȀƠǌǻ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƪ ƥʬ�̈°ƢǰƦǳ¦

.6عدمه

  .348 :، ص1960ط، د. ،1عباس حسن: النحو الوايف، دار املعارف، مصر، ج -  1
2-��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢161 :ص، املرجع السابق.  
3-��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢ ،121 :صاملرجع السابق.  
  .283 :، ص1966ط، .د، 1جسالم دمحم هارون، دار القلم، القاهرة، عبد ال :تح ،سيبويه: الكتاب -  4
 ، 1996، 1ط، 1جوالعلوم، تح: علي دحروج، مكتبة لبنان، لبنان،  الفنوناصطالحات اهوي: كشاف تنالعلي دمحم  -  5

   .612ص:  ، 1996
  .462 : ، ص1969ط، .نني: أصول الفقه، دار املعارف، مصر، ديبدران أيب الع -  6
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قَاَل ِإّينِ ﴿ :يطلق لفظ يدل على احلال مبعىن الزمان اليت أتت فيه وضعا حنوالنحاة:  احلال عند

، وعلى لفظ يتبني هيئة الفاعل أو املفعول صيغته صيغة املستقبل بعينها ﴾لََيْحُزُنِين َأْن َتْذَهُبوا ِبهِ 

.1به لفظا أو معىن

  االبتداء: -10

���ǶǿƾǼǟ�ǲƥƢǬȇÂ��ǶēƢƸǴǘǐǷ�ǺǷ�ȂȀǧاالبتداء أيضا أخذه النحاة من الفقهاء حنو قǶŮȂ

واالبتداء بقوله: 2﴾َوَلَقْد َمهَّْت ِبهِ ﴿الوقف، ولقد أكد بعض العلماء الوقف على قوله تعاىل: 

﴿ƢÈ
Êđ �ċǶ Èǿ ÈÂ﴾ ينرب وذلك للفصل بني اخل��Ǧ ǘǠǳ¦�§ ʪ�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ�» ƢǼƠƬǇ¦�ƨȇȉ¦�Ŀ��Â¦Ȃǳ¦��À¢�Ä¢

�Â�Ǧ ǇȂȇ�ÀƢǰǳ�Ǧ ǘǠǳ¦�§ ʪ�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�Ȃǳ�ƢĔȋ َمَّ امرأة العزيز مشرتكني يف ذنب واحد، وهو أنه ه

�ċŷ�ƢǸǴưǷ�ƢǷƢǟ�Ƣđ دفعها، أي على حذف مضاف، يف ب مّ هَ  –عليه السالم–ت هي به، ولكنه

ǾǠǷ�ƨǌƷƢǨǳ¦�©®¦°¢�Ä¢��Ǿƥ�ƪ ŷ�ƢĔ¢�śƷ3.

  تعريف النحو: )14

 لغة: - أ

حد، هي على أحناء شىت ال يثبت على حنو وا (ن، ح، و)يقول الزخمشري يف مادة 

.4قصده هوعنده من مائة رجل، وفالن حنوي من النحاة، وانتحا ،وحنوت حنوه

بفتح العني يف املاضي، وفتحها أو ضمها يف (حنا) ولفظ (حنو) مصدر للفعل الثالثي 

5وحناه ينحوه، ولقد وردت هلذه الكلمة معان متعددة إذ دلت على:ينحاه، املضارع، تقول: حناه 

5على:

وك، أي قصدت قصدك.يقال: حنوت حنالقصد: -

  .612 :ص ،املرجع السابقاهوي: تنالي علدمحم  -  1
  .24يوسف:  -  2
  .346 :، ص1959ط، .د، 1جبدر الدين الزركشي: الربهان يف علوم القرآن، دار املعارف، بريوت،  -  3
  . 660 :ت، ص.ط، د.جار هللا أبو القاسم الزخمشري: أساس البالغة، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، د -  4
  .43 :، ص2006، 1: املدخل إىل دراسة النحو العريب، دار غريب، القاهرة، طعلي أبو املكارم -  5
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حنو: مررت برجل حنوك، أي مثلك.املثال: -

حنو: توجهت حنو البيت، أي جهة البيت.اجلهة: -

حنو: يل عندي حنو ألف، أي مقدار ألف. املقدار:-

حنو: هذا على أربعة أحناء، أي أقسام.القسم: -

ذا النحو يعين القصد حنو الشيء، حنوت حنو فالن إ«وقال األزهري: قال الليث: 

1، وقد مجع الداودي معاين النحو يف اللغة فقال:»قصدت قصده

َال ـــــمَ كَ دٍ رَ ـــــفْ مُ تٍ يْ بَـ نَ ـــــمْ ا ضِ ــــــهَ تُـ عْ مجََ ةً غَ لُ تْ تَ أَ دْ قَ انٍ عَ مَ عُ بْ سَ وِ حْ لنَّ لِ 

َال ثَ مَ الْ ظِ فَ احْ فَ فٌ حرْ ، وَ ضٌ عْ بَـ ، وَ عٌ وْ نَـ ةٌ يَ حَ �Èʭ، وَ ارٌ قدَ مِ ، وَ ِمْثلٌ ، وَ دٌ صْ قَ 

املالحظ على هذه التعريفات، والدالالت اللغوية على أن املعىن األكثر استعماال وشيوعا 

."القصد"هو املعىن األول 

  اصطالحا: - ب

فه من إعراب، وتثنية، ومجع، وغري ذلك ليلتحق النحو انتحاء مست كالم العرب يف تصرّ 

.2مđمن ليس من أهل العربية 

«�ȂǏϥ�ǶǴǟ¦ ƢǼƥÂ�ʪ¦ǂǟ¤�ǶǴǰǳ¦�ǂƻ¦Â¢�¾¦ȂƷ¢�Ƣđ¾�«ويعرفه آخر بقوله:  ǂǠȇ«3 ويف نقس

املقام قدم الدكتور صاحل بلعيد تعريفا أكثر مشوال للنحو يف كتابه : "النحو والصرف دراسة 

«�¦�ÄȂǤǴǳ¦�¿ƢǜǼǳاو حهو علم ينظر يف أ«وصفية تطبيقية" بقوله:  ǂǠȇ�ǾƥÂ�� ƢǼƥÂ�ʪ¦ǂǟ¤�©ƢǸǴǰǳ¦�¾

بينها لتؤلف تركيبا حيمل اإلفادة، كما ينظر يف موقع الكلمة  للجملة، وكيف تتعلق الكلمات فيما

  .»من خالل موقعها يف اجلملة، ويف االرتباط الداخلي بني الوحدات املكونة للجملة

  .07 :، ص1981، 1دمحم عوض القوزري: املصطلح النحوي، نشأته وتطوره، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط -  1
2-Ţ��ȂƸǼǳ¦�¾ȂǏ¢�ǶǴǟ�Ŀ�̈®ƢȈǈǳ¦� ƢǬƫ°¦��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ĺǂǤŭ¦�ÄÂƢǌǳ¦�ʮǂǯ±�ĺ¢�ɧ �Ǻƥ�ȆŹ�ƺȈǌǳ¦ قيق: عبد الرزاق عبد

  .36 :، ص1990 ،1الرمحن السعدي، دار األنبار للطباعة والنشر، العراق، ط
  .   51 :، ص1988جابر بكر أبو السعود: النحو العريب دراسة نصية، دار الثقافة، القاهرة،  -  3
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�ȂǿÂ�ȏ¢�ƨǤǴǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�ǺǷ�¦®ƾŰ�ÃȂƬǈǷ�² °ƾȇ�ȂƸǼǳ¦�À¢�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ǶȀǨȇ�Äǀǳ¦Â

اجلملة، وما ينتج عن هذا الرتكيب من مستوى اجلملة، أي مستوى تركيب الكلمات يف نطاق 

  عالقات.

15(��ǂ ƯƘƬǳ¦Â�Ś ƯƘƬǳ¦�Ʈ ȈƷ �Ǻ Ƿ��ƨȈȀ ǬǨǳ¦�©ƢƸ Ǵǘ ǐ ŭʪ �Ȃ Ƹ Ǽǳ¦�ƨǫȐ ǟ

�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ȄǴƴƬȇÂ��ƢƸǓ¦Â�ƢǗȐƬƻ¦��ƨȈȀǬǨǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳʪ�ƨȇȂƸǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƪ ǘǴƬƻ¦�ƾǬǳ

�Ń�̈ƢƸǼǳ¦�À¢�ƢǸǯ��ȂƸǼǳ¦�¾ȂǏ¢�ǶǴǠƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ƨǷƢǬƬǇ¦�ǀǼǷ��ǾǬǨǳʪ�ǽǂƯϦ�ÃƾǷÂ�ȂƸǼǳ¦ يكونوا

�ǲƟƢǈǷ�ǺǷ�Ʈ ƸƦǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ÀȂǼȈǠƬǈȇ�ȏȂǏ¢�ǾǬǨǴǳ�ÀȂǠǔȇ�ǶǿÂ� ƢȀǬǨǳ¦�ǺǷ�ƾǠƦǳ¦�ǲǯ�ǺȇƾȈǠƥ

.1الفقه

�¦ǀǿ�«ƢƬǻ�ÀƢǯÂ��ǾǬǨǳ¦�¾ȂǏϥ�ȆǗȂȈǈǳ¦Â��Ä°ƢƦǻȋ¦�Ǻƥ¦Â��řƳ�Ǻƥ¦Â��ȆƳƢƳǄǳ¦�ǂƯϦ�ƾǫÂ

التأثر هو وضع أصول النحو على حساب أصول الفقه، والتصنيف يف أصول الفقه، فهذا ابن 

هـ) يؤلف كتابه "اخلصائص" ألنه مل ير أحدا من علماء البصرة أو الكوفة قد تعرض 229ـ(ت جين

.2لعمل أصول النحو على مذهب أصول الفقه

هـ) يقول يف كتابه "اإلنصاف يف مسائل 577ـونرى أبو الربكات بن األنباري (ت

ص هلم لطيف ين: إن النّ �ȂǳƘǇ�śȀǬǨƬŭ¦� ʪ®ȋ¦Â��śƥ®ƘƬŭ¦� ƢȀǬǨǳ¦�ǺǷ�ƨǟƢŦ�Àϥ« :اخلالف"

يشتمل على ترتيب املسائل اخلالفية بني الشافعي، وأيب حنيفة، ليكون أول كتاب صنف يف علم 

.3»العربية على هذا الرتتيب

إين «هـ) كتابه "األشباه و النظائر" يقول: 898ـويؤلف جالل الدين السيوطي (ت

ǾǬǨǳ¦�ǲȈƦǇ�ƨȈƥǂǠǳʪ�Ǯ ǴǇ¢�À¢�©ƾǐǫ«4.

  .169 :، ص2000، 1ط ،ناألرد ن،دماء واحملدثني، دار الشروق، عمانظرية التعليل بني الق يس سعيد: مخحسن  -1
  .2: ، ص1ابن جين: اخلصائص، تح: دمحم علي النجار، ج -2
 1993، 1ج ،أبو الربكات بن األنباري: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، املكتبة العصرية، بريوت -3

  .5ص: 
 .54 :، ص1975 ،1، جفو ؤ حتقيق: طه عبد الر  ،جالل الدين السيوطي: األشباه والنظائر -4
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�ňƢƦȈǌǳ¦�śǈū¦�Ǻƥ�ɧومما يراه العلم �À¢�ǾǬǨǳ¦�¾ȂǏϥ�ȂƸǼǳ¦�¾ȂǏ¢�¶ƢƦƫ°¦�¾Ƣů�Ŀ� Ƣ

د: ما تقول يف رجل صلى امتحن القراء يف مسألة فقهية فأجابه عليها من النحو فقال حممّ 

�ȏ�ʭƾǼǟ�ŚǤǐƬǳ¦�À¢�ƢŠÂ��ǾȈǴǟ� Ȇǋ�ȏ��¦ȂǳƢǫ�Ľ�� ¦ǂǬǳ¦�ǂǰǨǧ��ƢǸȀȈǧ��ƢȀǈǧ�śƫƾƴǇ�ƾƴǈǧ

ƢŤ�¿ƢǸƬǴǳ�ǆ¿تصغري له، و إمنا السج ȈǴǧ�̈ȐǐǴǳ�¿ƢŤ�Àʫƾ1.

¢�Ŗǧ¢�ʭ«مبعرفة الفقه والنحو، وكان يقول:  يدلُّ « :هـ)225ـاجلرمي (ت ووقال أبو عمر 

�² ƢȈǫ�ȄǴǟ�ǶǰƦȈƳƘǧ�ǾǬǨǳ¦�ǺǷ�ǶƬƠǋ�ƢǸǟ�ňȂǴǇ�¾ȂǬȇ�ÀƢǯÂ��ǾȇȂƦȈǇ�§ ƢƬǯ�ǺǷ�ǾǬǨǳʪ�² ƢǼǳ¦

ها فيهما، فقال: ال شيء النحو، فقالوا: ما تقول يف رجل سها يف الصالة، فسجد سجدتني فس

Ƕƻǂȇ�ȏ�Ƕƻǂŭ¦�Àȋ��ǶȈƻŗǳ¦�§ ʪ�ǺǷ�Ǿƫǀƻ¢��¾ƢǬǧ��Ǯ ǳ̄�ƪ Ǵǫ�Ǻȇ¢�ǺǷ��¦ȂǳƢǬǧ��ǾȈǴǟ«2.

ها يقول من تبحر يف النحو اهتدى يأصوليا وفق - رمحة هللا عليه-وكان اإلمام الشافعي 

دراية شاملة إىل كل العلوم، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن الفقهاء كلهم كانوا على 

�Â��ǾǬǨǳ¦Â�ȂƸǼǳʪمن النحو جسر عبور إىل العلوم األخرى. جيعلون 

  نشأة القياس:)16

زامنت نشأة القياس عند لغوي العرب مرحلة وضع الدراسات اللغوية وتكوينها فكانت 

ƫ��Ņ£ƾǳ¦�®ȂǇȋ¦�ĺϥ�©¢ƾƥ�Ʈ ȈƷ��ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�̈ƘǌǼǳ�ƨƦƷƢǐǷوكان أول من أسس «هـ) 69ـ

ʪ�ƶƬǧÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦ƢȀǇƢȈǫ�ǞǓÂÂ��ƢȀǴƦǇ�ƲĔ¢Â��Ƣđ«، هـ) 117ـمث تطور على يد أيب إسحاق (ت

�²عَ لِ الذي وُ  ƢȈǬǳʪ»وكان سبب هذا »فكان أول من مد القياس والعلل... وكان أشد جتريدا له ،

ور املبكر للقياس يف الدرس اللغوي العريب منذ هذه املرحلة للعالقة الوثيقة اليت ربطت تطال

ǠǷ�² الدراسات اللغوية ƢȈǬǳ¦�ÀƢǯ�ƢǸǴǧ��ƨȈǷȐǇȍ¦�¿ȂǴǠǳʪربا يف الشرع كان اعتباره يف دراسات ت

ǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷÂ��Ǿǳ�ƨǷƾƻ�©Ƙǌǻ�ƢĔȋ��ńÂ¢�§ ʪ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦ق رأوا أن إنكار القياس يعين إنكار ل

  النحو، ألن النحو قياس كله.

  ،بن عكنون ،بكري عبد الكرمي: ابن مضاء و موقفه من أصول النحو العريب، رسالة دكتورة، ديوان املطبوعات اجلامعية -1

 .50، 49 :ص ،1982
2-§ ¦ǂǟȍ¦�̈ǂǿƢǛ��©Ȃǫʮ�ÀƢǸȈǴǇ�ƾŧ¢ يف النحو العريب �ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ177ن الكرمي، ص: آ. 
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ÄȂǤǴǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�ƺȇ°ʫ�ǞƦƬƫ�ƾǼǟÂ�±°ʪ�©ƢǿƢš ¦�ƨƯȐƯ�ƨť�À¢�ƾų�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ:ة  

�Ŀ�Ƥاجتاه "القياس املقيد":- أ ǳƢǤǳ¦Â�®ǂǘŭ¦�ȄǴǟ�² ƢȈǬǳʪ�©ƾȈǬƫ�Ŗǳ¦�̈ǂǐƦǳ¦�ƨǇ°ƾǷ�Ŀ�ǲưŤÂ

السماع، وقد أرجع بعض الباحثني هذه املدرسة نشأة القياس قبل أن يظهر يف حميط الدراسة 

 اللغوية بعد ذلك.

لتوسع يف ʪجتاه جتسم يف مدرسة الكوفة، اليت اتسمت اوهو اجتاه "القياس املطلق": - ب

عملية القياس لتشمل القياس على القليل والكثري، والنادر والشاذ، فقد روي عن الكسائي أنه  

اء يف قوله فر كان يسمع الشاذ الذي جيوز إال يف الضرورات وجيعله أصال يقيس عليه، ومنه قول ال

�ÈʭÊ°Ȃ﴿تعاىل:  ÉǯÉǀÊǳ�ÆƨÈǐ
ÊǳƢÈƻ﴾  النصب يف هذا ولو نصب "اخلالص" و"اخلالصة" على القطع... و

املوضع قليل ال يكادون يقولون: عبد هللا قائم فيها، ولكنه قياس، ومن هنا خلقت هذه املدرسة 

اجتاه مدرسة البصرة يف منهج تطبيق القياس، وطرق اإلفادة منه.

هـ)513ـوظهر على يد املدرسة الظاهرية اليت تزعمها ابن مضاء (تاجتاه "إنكار القياس": - ج

د ظهر هذا االجتاه كردة فعل لإلفراط وحتكيم قالظاهري يف العلوم اإلسالمية، و متأثرا مبذهبه 

�ƾƟ¦°�¾ȂǬƥ�ǽƢš ȏ¦�¦ǀǿ�ǂƯϦ�ƾǫÂ��̈ƢƸǼǳ¦�ÄǂƻƘƬǷ�ƾȇ�ȄǴǟ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�¾ƾŪ¦Â�ǪǘǼŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢

ومن احملال الباطل أن يكون هللا «هـ) حيث قال: 456ـاملذهب الظاهري ابن حزم األندلسي (ت

��² ƢȈǬǳʪ�ʭǂǷϩ�ËśƦȇ�ȏ�Ľ��ƾȈǴǬƬǳʪ�Â¢��Ä¢ǂǳʪ�Â¢��ǲȈǴǠƬǳʪ�Â¢ لناما القياس؟ وما التعليل؟ وما 

��ǲƦǬǻ�ǺǷ�Ä¢°Â��ǲǴǠǻ� Ȇǋ�Äϥ�Â��ǆ ȈǬǻ� Ȇǋ�Ä¢�ȄǴǟÂ��Ǯ ǳ̄�ǲǯ�ÀȂǰȇ�Ǧ ȈǯÂ��Ä¢ǂǳ¦

العرب أمة و «، ومن هنا قال ابن مضاء: »ومن نقلد؟ ألن هذا تكليف مبا ليس يف الوسع

كم عليه حبكمه، وعله حكم األصل غري موجود يف حت، و حكيمة، فكيف تشبه شيئا بشيء

ل هّ ل، ومل يقبل قوله، فلم ينسبون إىل العرب ما جيُ هِّ الفرع، وإذا فعل واحد من النحويني ذلك جُ 
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�ǶǰƷ�ÀƢǯ�¦̄¤��ǾǸǰŞ�ÀȂǸǰŹÂ�� Ȇǌǳ¦�ȄǴǟ� Ȇǌǳ¦�ÀȂǈȈǬȇ�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄Â��ƢǔǠƥ�ǶȀǔǠƥ�Ǿƥ

.ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ǲǠǨǳʪ�ǶǇȏ¦�ǾȈƦ«1األصل موجودا يف الفرع، و كذلك فعلوا يف تش

تعريف القياس:)17

أو هو مقارنة  ،2»ره على مثالهقاس الشيء يقيسه قيسا، وقياسا، إذا قدّ «مبعىن التقدير فـلغة: - أ

¾ƢǸǠƬǇʪ�¾ƢǸǠƬǇ¦�Â¢��ǢȈǐƥ�ǢȈǏ�Â¢��©ƢǸǴǰƥ�©ƢǸǴǰǳ3.

قيقة يفهم القياس عند العرب من جمموع تعاريف قدمها حناة العربية لتوضيح حاصطالحا: - ب

محل غري املنقول على « :هـ)577ـالقياس، وحتديد أبعاده، وكان أشهرها تعريف ابن األنباري (ت

، أي أنك إذا اتبعت مست كالم العرب يف األبنية، واإلعراب، وإن مل »املنقول إذا كان يف معناه

أنك تسمع ذلك منهم كان كالمك من كالمهم ألنه جاء على مسته، فهذا هو القياس، وفائدته 

حتمل ما مل تسمعه عنهم على ما مسعته (وذلك كأن حيتاج إىل تكسري الرجز الذي هو العذاب 

فكنت قائال: أرجاز قياسا على أمحال، وإن مل تسمع أرجازا، ويف هذا ما فيه من ختفيف الكلفة 

ƢǼǳ¦�Ǻǟ�ǾǸǴǟ�Ŀ�ƨǨǴǰǳ¦�Ǧيعلى الناس يف تعلم العربية، ومنه ما وجدوه  źÂ��² ƢȈǬǳʪ�½°¦ƾƬ س

نوه وفصلوه)، وقد نقل عن ابن علي على أن هذه القوانني إمنا وضعت ليلحق من ليس من فقنّ 

�ƶȈǐǧ�Ȃǿ�ǺǷÂ�ƶȈǐǨƥ�ǆ Ȉǳ�ǺǷ�ÄȂƬǈȇÂ��ƢȀǴǿϥ�ƨǤǴǳ¦�ǲǿ¢

د ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس من أن القياس عند وهذا القصد من القياس يؤيّ 

األحكام العامة، أما يف القرن الرابع فكان يراد به علماء القرنني األول والثاين كان يراد به وضع 

هذا مع معىن جديد هو إمكان استنباط شيء جديد يف اللغة مل يسمع من العرب قياسا على ما 

.4مت به العربتكلّ 

اس يف اللغة بني علماء العربية ودي سوسري، مفاهيم وتطبيقات، جامعة املدينة العاملية، القي ،دوكوري ماسريينظر:  -1

ʮǄȈǳƢǷ6، 5، 4، ص: 2012، 2، ع.  
  .200 ، ص:3مج ،مادة (ق، ي، س) ،لسان العرب :ابن منظور -2
 .301ت، ص: .ط، د.وهبة كامل: معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، د -3
 .55، 54ص:  ،1990 ،1ط ،حسام سعيد النعيمي: ابن جين عامل العربية، دار الثورة الثقافية العامة، بغداد -4
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محل فرع على أصل بعلة، «، و قيل هو »عبارة عن تقدير الفرع حبكم األصل«وقيل هو 

.ǞǷƢŝ� Ȇǌǳʪ� Ȇǌǳ¦�°ƢƦƬǟ¦��Ȃǿ�ǲȈǫ«1و إجراء حكم األصل على الفرع"، و 

  أركان القياس: )18

 للقياس أربعة أركان: أصل وهو املقيس عليه، وفرع وهو املقيس، وعلة جامعة وحكم،

ب قياسا يف الداللة على رفع ما مل يسمّ وذلك مثل أن تركّ «األنباري ذلك فيقول: ابن ويوضح 

، )يه، فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعلما علقول: (اسم أسند الفعل إليه، مقدّ تف هفاعل

فاألصل هو الفاعل، والفرع ما مل يتم فاعله، والعلة اجلامعة هي اإلسناد، واحلكم هو الرفع... 

  .»وعلة هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو

  املقيس عليه:  -أوال

بكالمهم،  تجب الذي حياملقيس عليه عند النحاة: هو النصوص اللغوية املنقولة عن العر   

  سواء كان النقل مساعا أو رواية، مشافهة، أم تدوينا، لينبين عليها حكم املقيس.

وللمقيس عليه أحكام البد أن تتوافر فيه، ليصح القياس عليه، دون أن نتكلف استنتاجا، 

 سلم من شبهة واعرتاض، وأن ال نغلو فيه ونبعد، فتتحول مسائله إىليونتحمل استنباطا، و 

  وأحكامه هي:  ،ضرب من اللهو والعبث مما ال طائل وراءه

هذا هو الغاية املطلوبة وذلك حنو: قام زيد، و رد يف االستعمال والقياس مجيعا، أن يطّ -1

بسعيد، وحنو: النصب حبروف النصب، واجلر حبروف اجلر،  رتُ عمرا، ومرَ بتُ رَ وضَ 

 يف القياس. ال قويٌّ واجلزم حبروف اجلزم، وغري ذلك مما هو فاش يف االستعم

 التوكيد وذلك حنو: نون أال يكون شاذا يف االستعمال، ضعيفا يف القياس، كحذف -2

*سِ رَ الفَ سَ نَ وْ قَـ يفِ لسَّ �Êʪكَ بَ رْ ضَ     ا هَ قَـ ارِ طَ ومَ مُ اهلُْ كَ نْ عَ بْ رِ اضْ 

 .93ص:  ،1971 ،بريوت، سعيد األفغاين، دار الفكر :األدلة، تح عينظر: أبو الربكات دمحم بن األنباري، مل -1
 ، وهو من األبيات املصنوعة.العبدينسب إىل طرفة بن   *



 املصطلح النحوي املفهوم والتأسيس                                 الفصل األول:            

59

ه ضعفه يف القياس أن التوكيد (اضربن عنك) فحذف نون التوكيد، ووجّ أراد قالوا: 

 ذا مما يليق به اإلطناب واإلسهاب، وينفي عنه اإلجياز واالختصار.للتخفيف، وه

فاستعمل من هذا ما « يكون شاذا يف االستعمال مطردا يف القياس فإن كان كذلك أّال -3

، فليس لك أن تستعمل (أن) بعد كاد حنو: كاد »استعملت العرب وأجز منه ما أجازوا

س مأبيا يف القياس، ومثله: أقائم أخواك زيد أن يقوم، فهذا قليل شاذ يف االستعمال ولي

ا؟ وإمنا أن العرب ال تقوله، فكالمها: أقائم أخواك أم قاعدان؟ فتصل الضمري، أم قاعدمه

 والقياس ويتوجب فصله ليعادل اجلملة األوىل.

اتباع السمع من كذلك فال بد كان  رد يف القياس شاذا يف القياس، فإن  أال يكون مطّ -4

وبت األمر، ص، لكن ال يتخذ أصال يقاس عليه غريه حنو قوهلم: استالوارد به فيه نفسه

 ومنه كذلك: استنوق اجلمل.

أال يكون شاذا أو ضعيفا يف االستعمال والقياس مجيعا، فال يسوغ القياس عليه، وال رد -5

.1غريه إليه كرفع املفعول، وجر الفاعل، وحنو ذلك

� ƢȈǻʬ–  :أال ترى أنك إذا مسعت "قام «يبا أو حكما هو احملمول من كالم العرب تركاملقيس

ق بشر" وكان ما قسته عربيا كالذي قسته عليه، ألنك مل محزيد" أجزت أنت "ظرف خالد، و 

تسمع من العرب أنت وال غريك اسم كل فاعل ومفعول، وإمنا مسعت بعضا فجعلته أصال وقست 

إال أن األمر جرى  »قل حمالإثبات ما ال يدخل حتت احلصر بطريق الن«ألن  »عليه ما مل تسمع

أن ما قيس على كالم العرب فهو «على غري ما أريد به، فأطلق بعض النحاة من غري ضابط: 

  واملقيس نوعان:  »من كالم العرب

�ȄǴǟ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǞǸǈƫ�Ń�Ŗǳ¦�ǲǸŪ¦�řƦǻ�Àϥ�ǾȈǧ�²- أ ƢȈǬǳ¦�ǪǬƸƬȇ�ȏƢǸǠƬǇ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ƢǷ¤

 عت.منط اجلمل اليت مسُ 

، 1997، 1القياس يف النحو العريب نشأته وتطوره، دار الشروق، عمان، األردن، ط  ،ر: سعيد جاسم الزبيديينظ -1

 .26 -20:ص
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���ǲŧوإما أن يكون حكما حن-  بĿ�ƢǸǯ�̧ȂǸǈŭ¦�ǺǷ�ǖƦǼƬǈǷ�ǲǏ¢�ń¤�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƥ ǈǻ�ʮȂ

�ǲǟƢǨǳ¦�Ǟǧ°�ȄǴǟ�ǲǟƢǨǳ¦�Ƥ Ɵʭ�Ǟǧ°Â��ǆ Ȉǳ�¾ƢǸǟ¤�ȄǴǟ��ƢǷ��¾ƢǸǟ¤

�Ƣưǳʬ–  :انطلق بني طريف القياس: املقيس عليه، واملقيس ال تتحقق إال جبملة الصلة ن إاجلامع

ة اجلامعة) اليت هي أحد أركان (العلّ أو  ،ة)صفات مشرتكة يطلق عليها (اجلامع) ورمبا مسيت (العلّ 

.1القياس

�ƾǼǟ�Ƕǰū¦�ÀƜǧ�¦ǀǳ��ǾǸǰƷ�ǽ Ƣǘǟ¤�ǺǸǔƬȇ�ǾȈǴǟ�ǆاحلكم:  –رابعا  ȈǬŭʪ�ǆ ȈǬŭ¦�¼Ƣū¤�Ȃǿ

النحاة ينقسم على ستة أقسام هي: 

«�¤�Â��ǾȈǳالواجب:-1 Ƣǔŭ¦�ǂƳÂ��¾ȂǠǨŭ¦�Ƥ ǐǻÂ��ǲǠǨǳ¦�Ǻǟ�ǽŚƻϦÂ�ǲǟƢǨǳ¦�Ǟǧǂǯريكتن 

 احلال والتمييز.

 كأضداد ما ذكر يف الواجب.  ع:املمنو -2

 كرفع املضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.  احلسن:-3

 كرفع املضارع الواقع جزاء بعد شرط املضارع.  القبيح:-4

 ا.ه زيدً مُ َال كتقدمي الفاعل يف حنو: ضرب غُ خالف األوىل:-5

«�¦ēƢƦƯ¤Â�ŐŬ¦�Â¢�¢ƾƬƦŭجائز على السواء:-6 ǀƸǯا حيث ال مانع من حذف وال م

 له. مقتضى 

�ǺȇǂƻƘƬŭ¦�̈ƢƸǼǳ¦�ǂƯϦ�Ŀ�Ǯ ǋ�½ƢǼǿ�ǆ ȈǳÂتقسيمات الفقهاء للحكم الفقهي وخلطهم ب

.2هذا بذاك...

 .26 :ص، املرجع السابق ،سعيد جاسم الزبيديينظر:  -1
 .34 :، صاملرجع السابقعن سعيد جاسم الزبيدي،  :نقال -2
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  سأقتصر على ذكر نوعني من القياس أنواع القياس:)19

 القياس الفقهي: - أ

��Ǿǻϥ�Ä±¦Śǌǳ¦�ǾǧǂǠȇ»أو »محل فرع على أصل يف بعض أحكامه، مبعىن جيمع بينهما ،

ȋʪ�±°ȋ¦�ǞȈƥ�ƨǷǂƸǯ�ǾȈǧ�ƨǴǟ�®ȂƳȂǳ�̧°±�بعبارة أخرى هو إظهار مث ǂǨǳ¦�Ŀ�ǲǏȋ¦�ǶǰƷ�ǲ

وقيل هو محل أحد  .1خذ من األصل قضية عامةمتفاضال قياسا على احلنطة، فهو قياس ألنه يتّ 

�Ä¢��ǾȈǧ�ƢǸȀǼȈƥ�ǞǷƢƳ�ǂǷϥ�ƢǸȀǼǟ�ǾǗƢǬǇ¤�Â¢��ƢǸŮ�¿ƢǰƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�®ƢŸ¤�Ŀ�ǂƻȉ¦�ȄǴǟ�śǷȂǴǠŭ¦

.2ما، أو نفي ذلك عنهماأمر كان من إثبات صفة وحكم هل

وقيل هو إحلاق حادثة ال نص فيها وال إمجاع حبادثة فيها نص أو إمجاع يف احلكم 

تساوي يف علة احلكم، لللتساوي احلادثتني يف علة احلكم، أو هو إسناد حكم األصل إىل الفرع 

ǴǠǳ¦�ƾȀƬĐ¦�» ǂǟÂ��ƨƯ®ƢƷ�Ŀ�ǶǰƷ�ȄǴǟ�̧ ƢŦ¤�Â¢��ƨǼǇ�Â¢��§ ƢƬǯ�ǺǷ�ǎ ǻ�¾®�¦̄Ɯǧ ة اليت

جدت حادثة أخرى، مل يرد نص ألجلها شرع هذا احلكم بطريق من طرق معرفة العلة مث وُ 

ȂǷ�ƨƯ®Ƣū¦�ǞǷ�ƢȀǯ¦ŗǋ¦��ǾǼǛ�ȄǴǟ�Ƥ°®�حب ǴǤȇ�ƾȀƬĐ¦�ÀƜǧ��ƨǴǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢȀȈǧ�ƾƳȂƫ�ǺǰǳÂ��ƢȀǸǰ

النص يف احلكم بناء على اشرتاكهما يف العلة، ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعندئذ 

�ËȂǈȇÂ�ǎي Ǽǳ¦�ǾȈǧ�®°Â�ƢŻ�ǎ ǻ�ǾȈǧ�®ǂȇ�Ń�ƢǷ�ƾȀƬĐ¦�ǪƸǴ3ي بينهما يف احلكم.

ȂÉǼÈǷÈ¡�ÈǺ¦�﴿فمثال: شرب اخلمر واقعة ورد حكمها يف النص وهو قوله تعاىل:  ȇ
Êǀ ċǳ¦�ƢÈȀ ČºȇÈ¢� Èʮ

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَانِ  فقد ، 4﴾فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ِإمنَّ

�ǺǷ�Ƥ ǼǠǳ¦�Śǣ�ǺǷ�ǀţ¦�ƢǷ�ǲǯÂ��°ƢǰǇȍ¦�Ȇǿ�ƨǴǠǳ�°¦ǂǓ¢�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�ǎ Ǽǳʪ�ǂǸŬ¦�§ǂǋ�ɦ�¿ǂƷ

 احلديث، دار العلوم، مصر، لغةحاة، ورأي ابن مضاء، وضوء علم الينظر: دمحم عيد، أصول النحو العريب يف نظر الن -1

 .68 ،67 :، ص1997 د.ط، د.ت،
 .143، 142 :القياس حقيقته وحجيته، ص ،ينظر: مصطفى مجال الدين -2
.79 :ص  mwww.polffactory.co،  براهيم منصور: أصول الفقه اإلسالميإالشحات  -3
 . 90املائدة:  - 4
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� ƢȈǋȋ¦�ǽǀǿ�ǪƸǴȈǧ�ƾȀƬĐ¦�°Â®�ǂȀǜȇ�ƢǼǿÂ��ǾƦƴŹÂ�ǲǬǠǳ¦�ǂǈȇ�ƢŲ�ƨǨǴƬƼŭ¦�§ȂƦū¦Â�°ƢǸưǳ¦

ȀǴƳ¢�ǺǷ�̧ǂǋ�Ŗǳ¦�ƨǴǠǳ¦�ǪȈǬƸƬǳ�ǂǸŬʪورة. ظا التحرمي، فتكون حم

��ǆ ȈǬŭ¦�Â¢�̧ǂǨǳ¦�Ȇǿ�Ãǂƻȋ¦�©ʪÂǂǌŭ¦Â��ǾȈǴǟ�ǆ ȈǬŭ¦�Â¢�ǲǏȋ¦�Ȇǿ�À̄¤�ǂǸŬƢǧ

 واإلسكار وهو العلة، واحلرمة اليت تتمثل يف احلكم.

 القياس النحوي: - ب

القياس يف عرف النحاة، كان إما من قبيل القياس االستعمايل، وإما من قبيل القياس 

ذا املعىن ال يكون القياس حنوا، وإمنا يكون تطبيقا đهو "انتحاء" كالم العرب، و النحوي واألول 

  للنحو.

وأما الثاين فهو محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه، فالقياس التطبيقي 

االستعمايل هو وسيلة كسب اللغة يف الطفولة، فللطفل ملكة فطرية جتعل يف استطاعته أن 

 يسمعها من حوله بواسطة استظهار نظامها، وطرق تركيبها، فما يشرف من يكسب اللغة اليت

ƬǇ¦�ƾǫ�ÀȂǰȇ�ŕƷ�ƨưǳƢưǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ȄǴǟ�ǽǂǸǟر كل الرتاكيب األساسية هلذه اللغة هذه ضم

�ƶƦǏ¢�ƨǳȂƳǂǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ǢǴƥ�ƢǷ�¦̄¤�ŕƷ��ƨǳȂǨǘǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ǻǟ� ǂŭ¦�®ƢǠƬƥʪ�Ʋȇ°ƾƬǳʪ�Ǧ Ǡǔƫ�ƨǰǴŭ¦

ƨȈƦǈǼǳ¦�ƨƥȂǠǐǳʪ�ǶǈƬȇ�¦ǂǷ¢��ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀǧǂǠȇ، �ǽǀŮ�ȂŴ�®ȂƳÂ�ƨǸȈǫ�ļϦ�ƢǼǿÂ اكتسابه للغة مل يكن

ȏÂ¢�ƨȈǴǰǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǶȀǈǨǻ¢�Ŀ�ÀÂƚǌǼȇ�ǶĔ¢�¾ƢǨǗȋ¦�½ȂǴǇ�ƨǜƷȐǷ�ǺǷ�ƶǓ¦ÂÂ��ƨǤǴǳ¦،  مث

� ƢƬǳʪ�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦�̈ƾǟƢǫ�ƞǌǼȇ�ǲǨǘǳ¦�À¢�Ǯ ǳ̄�ǲȈƦǫ�ǺǷÂ��ƢȀȈǴǟ�ƨȈǟǂǧ�ƾǟ¦Ȃǫ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ƢȀǼǷ�ÀȂǼưƬǈȇ

ǲưǷ�©ȐƥƢǬǷ�Ǟũ�¦̄Ɯǧ�Ãǂƻȋ¦�©ƢǷȐǠǳʪ�Ʈقبل قواعد ال ȈǻƘƬ:
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 ر هذه القاعدة من قواعد التأنيث وراح يطبقها على حاالت أخرى فيقول: استضم

وهذا القياس االستعمايل نفسه هو الذي يسعى املعلم إىل تدريب تالميذه عليه يف حجرة 

.1اس االستعمايل يف حميط األسرةالدراسة، مع فارقني أساسيني بينه وبني القي

وأما القياس الثاين فهو القياس النحوي أو هو النحو كما يراه النحاة، فإذا القياس األول 

ياس األحكام، وإذا كان األول هو قالقياس الثاين و (القياس االستعمايل) هو قياس األمناط، 

�ƾǷ��Ǿǻϥ�ȆǷǂǔū¦�Ǧ االنتحاء، فإن الثاين هو النحو، ولعل الذي دعا ابن سالم إىل ǏÂ

أن احلضرمي قد حول النحو من طابع االنتحاء التطبيقي الذي رمسه علي بن  تهالقياس" هو معرف

إىل الطابع النظري الذي يتسم بقياس حكم غري  »انح هذا النحو أبنا األسود«أيب طالب بقوله: 

  مسموع على حكم املسموع الذي يف معناه، وهكذا يروون عن الكسائي: 

عُ فَ تَـ نْـ يُـ رٍ مْ أَ لِّ كُ ِيف هِ بِ وَ عُ بَ تـَّ يُـ اسٌ يَ قِ وُ حْ ا النَّ منََّ إِ 

 »اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق ألن النحو كله قياس«ويقول ابن األنباري: 

وإذا بطل أن «، ويقول أيضا: »فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو«مث يقول بعد ذلك بقليل: 

للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة والبالغة، عامل الكتب، القاهرة،  ةولوجيمأبستاألصول دراسة  :متام حسان -1

 .152، 151 :، ص2000

ةكبري كـــبري  طويلةطويل

قصرية قصري  صغرية ريغص

ǶƟʭƨǸƟʭ قائمة  قائم

أمحرة رأمح عطشانةعطشان 

أكربةأكرب  سكرانةسكران
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، ولعل مصطلح القياس تسرب إىل »ال، وجب أن يكون قياسا وعقاليكون النحو رواية ونق

�Â� ƢƸƬǻȏʪ�ǽȂǳƾƦƬǇƢǧ�� ƢȀǬǨǳ¦�Ǫȇǂǘƥ�śǸǴǰƬŭ¦�Ǻǟ�¨ƢƸǼǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦لمح ذلك يف قول ن

والقياس النحوي ثالثة  »عليك بباب من النحو يطرد وينقاس«احلضرمي ليونس بن حبيب: 

أن القياس إما أن تراعى فيه العلة وإما أال  ذلكأنواع: قياس علة، وقياس طرد، وقياس شبه، 

§�¦�ÀÂ®�ǲǟƢǨǳ¦�ǶǇʪ�ǾȀƦǌƬǳ�̧°Ƣǔŭيَ مسُِّ فيه العلة  فإن مل تراعتراعى،  ¦ǂǟƜǯ�Ǯ ǳ̄Â��ǾƦǌǳ¦�² ƢȈǫ�

تذكر، إال جمرد هذا الشبه (وهو شبه بني الفعل واسم الفاعل من مادته يف مطلق احلركات،  ةعل

  ويف تعاقب املعاين عليه).والسكنات 

عيت العلة، فإما أن تكون مناسبة، أو غري مناسبة، فإذا كانت العلة مناسبة و أما إذا ر 

�ƨǴǟ�ĿÂ��ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�Ŀ�®ƢǼǇȍ¦�ƨǴǠƥ�ǲǟƢǨǳ¦�ȄǴǟ�ǲǟƢǨǳ¦�Ƥ يمسُّ  Ɵʭ�Ǟǧ°��² ƢȈǬǯ��ƨǴǠǳ¦�² ƢȈǫ�

نحاة ياس الطرد" كقول اللقياس "قِ ا يَ مناسبة إلجراء هذا القياس، وإذا كانت العلة غري مناسبة مسُّ 

اد البناء يف كل فعل غري متصرف، ومن هذا القبيل كما يسوقه النحاة رَ إن "ليس" مبنية الطّ 

�ǶŮȂǫ�ǺǷ�ʭƢȈƷ¢»وهذه العلة غري مناسبة، والعلة املناسبة اليت  »طردا للباب على وترية واحدة

صل علة . والقياس على األ»أن األصل يف األفعال البناء«ميكن أن تساق ويف هذا املقام، وهي 

  املخطط اآليت يبني لنا أنواع القياس الثالثة: و  ،مقبولة

القياس

العلة غري معتربة فهو العلة معتربة

قياس الشبة كقياس 

إعراب املضارع على 

ملا إعراب اسم الفاعل 

بينهما من شبه
العلة مناسبة فهو 

قياس العلة كقياس 

�Ȅ Ǵǟ �ǲ ǟ ƢǨǳ¦�Ƥ Ɵʭ �Ǟ ǧ°

  الفاعل بعلة اإلسناد

العلة غري مناسبة فهو 

طرد كقولنا: قياس ال

بناء ليس الطراد بناء 

األفعال غري املتصرفة
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  والذي يبدو من هذا اإليضاح أمران: 

  .أن القياس هو اجلانب التطبيقي-1

2-�À¢�ƢǷ¤��ǾȈǧǂǗ�śƥ�ǖƥǂƫ�ƨǫȐǟ�ń¤�ƨƳƢŞ�ÄȂǤǴǳ¦�±ƢĐƢǯ�² ƢȈǬǳ¦�À¢كون عقلية (كما يف ت

Ǉȏ¦�Ŀ�ƢǸǯ��ƨȈǴȈȈţ�Â¢���ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦ تعارة)، فالعالقة العقلية يف القياس قد تكون مناسبة العلة

.1أو اطراد احلكم، والعالقة التخييلية إمنا تكون هي الشبه بني املقيس واملقيس عليه

  ده مر بثالث مراحل: جيواملتتبع لتاريخ القياس النحوي 

  املرحلة األوىل: 

�ɦ�ƾƦǠƥ�ʭŗǬǷ�²مرحلة النشأة:- ƢȈǬǳ¦�ǚǨǳ�®°Â�Ʈ ȈŞهـ) 117ـبن أيب إسحاق احلضرمي (ت

واملراد هنا  »أول من بعج النحو، ومد القياس والعلل... وكان أشد جتريدا للقياس«الذي كان 

�ËȇÂǂǷ�ƨȇȂǤǴǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®¦ǂǗ¦�ÃƾǷÂ��ƨȇȂƸǼǳ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�² ƢȈǬǳʪ ما مية، أو مسموعة، أو تقو 

رات خطدار ال يتعدى يف الغالب يشذ من نصوص اللغة عنها، إذ مل يكن النحو يومئذ إال مبق

جزئية مل تنتظم مسائل النحو كلها، مث منا وتطور حىت إن يونس بن حبيب سئل عن علم 

 .»يومئذ لضحك به هلو كان يف الناس اليوم من ال يعلم إال علم«احلضرمي قال: 

املرحلة الثانية: 

ي، وما يعرض من أموره يف هذه املرحلة أصبح القياس أصال يف الدرس النحو  مرحلة املنهج:-

ع فيه، وقد عرف بتصحيح القياس، وكاشف قناعه، عند اخلليل الذي كان أكثر منه، وتوسّ 

والناظر لكتاب سيبويه جيد فيه أمثلة كثرية لألقيسة املختلفة املتعددة، مما يدل على أن القياس 

الدراسة النحوية  وصل على يد اخلليل إىل كامل نضجه، ومتام قوته، وأنه أصبح أساسا من أسس

�µ ǂǨȇ�ȏ�Ʈ ȈŞ��ƨǤǴǳ¦�®ÂƾƷ�ǺǸǓ�Ǿƥ�śǠƬǈȇ�ȂȀǧ��¿Ȑǰǳ¦�Ƣđ�À±ȂȇÂ��ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ŘƦƫ�Ŗǳ¦

جديدا على األصول املستنبطة من الطبيعة اللغوية، ألن القياس مبين على التشابه بني املقيس 

 .155، 154 :ص، املرجع السابق :متام حسان - 1
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ة، وعاصر مدرسة الفقه واملقيس عليه فقد عاش اخلليل يف البيئة البصرية، ذات الثقافات املتنوع

�ƢȈǸǴǟ�¦ȂŴ�² ƢȈǬǳʪ�ƪ Ŵ�Ŗǳ¦Â��ƨǧȂǰǳ¦�Ŀ�©Ƙǌǻ�Ŗǳ¦��ƨȈǇƢȈǬǳ¦

املرحلة الثالثة: 

577��ƨȈȀǬǨǳ¦�ªـى أبو الربكات بن األنباري (توفيها يتصدّ مرحلة التنظري:- ȂƸƦǳʪ�¦ǂƯƘƬǷ��ºǿ

بينهما من منهجا، وتعريفا، وتفريعا، لتصنيف كتاب أصول النحو على حد أصول الفقه فإن 

املناسبة ما ال خيفى، ألن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم 

�ȂƸǼǳ¦�² °¦®�ƶƦǏ¢Â��ÀƢǯ°¢Â�¶ÂǂǋÂ�ƾƷ�¦̄�² ƢȈǬǳ¦�ƶƦǏ¢�¦ǀđÂ��ƢǸđ�ƨǧǂǠŭ¦�§ ʪ°¢�¦ǀǿ�ƨǬȈǬƷ

ǀđÂ��Ǿǳ¦�مفضال عن غريه من الدارسني حيس أنه يقرأ الفقه وأصوله منقولني نقال إىل النحو وأصو 

.1ا عنهابفرض على اللغة منهجا غري

 .17 :أته، وتطوره، صالقياس يف النحو العريب، نش ،سعيد جاسم الزبيدي :ينظر -1



  : ثاينالفصل ال

  املقررات الدراسية والعملية التعليمية
.مفهوم املقرر الدراسي

.(املنهج لغة واصطالحا) املنهاج الرتبوي

.املنهاج الرتبوي بني القدمي واحلديث

.أسس املناهج الدراسية

.تقومي املناهج الدراسية

 املنهاج�ǂƟ¦ǄŪʪ�ȆǇ°ƾŭ¦

 الدراسية.تطوير املناهج

.التقومي لغة واصطالحا

.مفهوم التقومي الرتبوي

.أنواع التقومي الرتبوي

 ومراحله.التقومي الرتبوي وظائف

 التعليمية وأمهيتها (للمعلم واملتعلم واملادة مفهوم الوسائل

  التعليمية).

�ƢĔƢǯ°¢Â�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�¿ȂȀǨǷ

.ركائز التعلم املعاصر وخصائصه

 نظرية التعلم�Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦Â�ƨȈƟƢǼƦǳ¦
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  مفهوم املقرر الدراسي)1

ǠǷ�ƪ«جاء يف املعجم الوسيط تعريف املقرر أنه:    ƥʬ�°ǂǬǷ ف به، وأمر أمضاه من ميلك رت

   .»إمضاءه

ويف االصطالح املدرسي: جمموعة موضوعات يفرض دراستها على الطالب يف مادة ما يف   

نه الصورة العملية للمنهج، أو املنهج يف صورة  أويعرفه الدكتور امساعيل عمار على ، مرحلة معينة

�©¦ŐŬ¦�ƨǟȂǸů�ǽ°ƢƦƬǟʪ�ƨǇÂ°ƾǷ�ƨǘƻÂ�®ƾŰ�§ ƢƬǯواألنشطة .  

زة يف شكل مواد يتم إعدادها وفق خطة علمية متقنة، تسمح بتلقني أو هو جمموعة من مفردات مركّ 

�ȆƳȂǣ¦ƾȈƥ�ƲǷʭǂƥ�®ƢǸƬǟʪ��ÄȂǤǳ�Ƕǯ�ń¤�ǾƬŦŗƥ�¿ȂǬȇ�ƢȈǧǂǠǷ�ƢǸǯ�Ƥ ǳƢǘǳ¦ مسطر ومتكامل يسعى

ǷÂ��ňƢǈǻȍ¦�ĺ®ȋ¦�ª ¦ŗǳʪ�ƢǸǴǟ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƨǗƢƷȍفيه حديثا، ودراسة أسس اللغات  استجدّ  ا

�ƨȈǴƦǬƬǈǷ�ƨǸȀŭ�®¦ƾǟ¤�ŅƢƬǳʪÂ��ƢȀǸȈǴǠƫÂ�ƢȀǸǴǠƬǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨǷƢǠǳ¦�©ʮǂǜǼǳ¦Â��Ƣǿ°ȂǘƫÂ قوامها البحث

ǾȈǧ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǫƢǘǳ¦�ǂƴǨǼƬǧ�ǶǴǠǳʪ�®ÂǄƬǳ¦�ƨǴǏ¦ȂǷÂ1.

  املنهاج الرتبوي:)2

تعترب املناهج الدراسية من أهم موضوعات الرتبية، وعمادها الذي ترتكز عليه، حبيث تعترب   

قد أمجع املربون على أن املنهاج الدراسي عماد بناء ل..، و .¦Ǿƥ�ǖȈƄ¦�ŃƢǠǳʪ�ǶǴǠƬŭ¦�ǲǐƫ�Ŗǳالنقطة 

�ʮȂǫ�ÀƢǯ�ÀƜǧ��ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦ح البناء واستقام حاهلم، وإن كان العكس ينا صلُ تم°ƢĔ¦  البناء واضطرب

�ǞǸƬĐ¦�ƨȇȂǿ�®ƾŹÂ�ǖƦǔȈǳ�ȆǇ¦°ƾǳ¦�«ƢȀǼŭ¦�ǞǓÂ�¦ǀǳ��ǞǸƬĐ¦�¾ƢƷ

لذلك ليس من السهل إعطاء و ولقد تباينت اآلراء بني اخلرباء الرتبويني حول مفهوم املنهج،   

صالح؟ وما هي األسس اليت ج يف اللغة؟ واالفما هو املنه ،تعريف واحد وجامع حيدد مفهوم املنهج

  تقوم عليها املناهج؟ وما هي خصائصه؟

املقررات الدراسية اجلامعية دراسة حتليلية  :ضعف اللغة العربية يف اجلامعات اجلزائرية، مقال ألعراب ويزة بعنوان :صاحل بلعيد -1

  .126 - 125 :، ص2009 ،اجلزائر ،دار هومة ،وصفية
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  املنهج لغة:- أ

والنهج بتسكني اهلاء هو إن املنهج واملنهاج هو الطريق الواضح، « جاء يف لسان العرب  

.1»املستقيمالطريق 

داللة حمدثة، ومنه منهاج  ƢĔϥف رَّ عَ املنهج هو اخلطة املرسومة، ويُـ «وجاء يف املعجم الوسيط   

.2»الدراسة، ومنهاج التعلم، وحنوها

له  له السبيل وأوضحتُ تُ جْ هَ ألين نَـ « :أما لفظة النهج وردت عند ابن خلدون يف قوله  

.3»الطريق

َهاًجا﴿: ولقد وردت لفظة املنهاج يف قوله تعاىل   .4﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

أما يف املعاجم  ،جل املعاجم العربية جتمع على أن املنهج هو الطريق أو األسلوب املتبع تكاد  

�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƲȀǼŭ¦�ƶǴǘǐǷ�ƾƴǼǧ��ƨȈƦǼƳȋ¦��ƨȈƥǂǤǳ¦)Methodos( ، ويف اللغة الفرنسية

)Méthode ( ويف اللغة اإلجنليزية)Method(.

  السبيل.و أومعىن املنهج يف هذه اللغات، الطريق   

  :االحطصااملنهج  -ب

املعىن العام للمنهج هو األسلوب الذي يقود إىل هدف معني يف « :يعرفه أمحد مطلوب بقوله  

لة اليت تسعى لبلوغ هدف املفصّ  اإلجراءاتوالسلوك، أو هو جمموعة منظمة من  ،البحث والتأليف

.5»ما

  .4555 –4554 :ت، ص .لسان العرب، دار صادر، بريوت، د :ابن منظور -1
  .957 :، ص1973، 2جممع اللغة العربية، دار املعارف، مصر، ط :املعجم الوسيط -2
  . 58: ، ص2007، 1طاملقدمة، اعتىن به هيثم مجعة هالل، مؤسسة املعارف، بريوت، لبنان،  :ابن خلدون -3

.48املائدة:  -  4
  .15: ، ص2005 ،عداد األحباث، دار هومة، اجلزائرإيف املناهج اللغوية و  :نقال عن صاحل بلعيد -5
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.1»إىل احلقيقة اإلنسان¢�Ƣđ�ǲǐȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ȃǿ�ƲȀǼŭ¦�À«ويرى شاكر عبد القادر 

�ƾǫ�ǺȇƾƥƢǟ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°ȂƬǯƾǳ¦�ƾų�ƢǸǯاملنهج هو «: عطى تعريفا جامعا للمنهج بقولهأ

لكل علم على حدة، بل لكل موضوع من موضوعات هذا العلم، ويعين جمموعة الطريقة اليت تصلح 

اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة، أو الوصول لتحقيق الغاية املراد الوصول القواعد العامة 

.2»إليها

�ËǧÂ�ƾǫ�ǺȇƾƥƢǟ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�À¢�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�Â¢�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƶǔƬȇعىن ق بني املعىن اللغوي وامل

   .الصطالحيا

وقد وظف املنهج على أنه التيار أو املذهب، أو املدرسة، ورغم تشعب وتعدد هذه   

املصطلحات فإن هدف املنهج واحد، وغايته واحدة هو الكشف عن الطريقة أو األسلوب لتيار 

.3معني أو مذهب معني

لها مثّ تذهنية اليت ين املنهج هو جمموعة اإلجراءات الأفمن خالل ما تقدم ذكره يتضح لنا   

.4الباحث، مقدما لعملية املعرفة اليت سيقبل عليها من أجل التوصل إىل حقيقة املادة اليت يستهدفها

�ǲƻ¦ƾƬƫ�ƢǷƢǜǻ�ǽ°ƢƦƬǟʪ�ƢǷ�» ƾǿ�¹ȂǴƦǳ�ȄǠǈƫ�ƨǴǐǨŭ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǺǷ�ƨǸǜǼǷ�ƨǟȂǸů�Ȃǿ�Â¢

ǗƢƦƫ°¦�ǒ ǠƦƥ�ƢȀǔǠƥ�ǖƦƫǂȇ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â��©ʭȂǰŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǾȈǧ�ǂȇȂǘƫ�ń¤�ƢǸƟ¦®�«ƢƬƸȈǧ��ʮȂǔǟ�Ƣ

، 2005جملة اخللدونية يف العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت، جانفي  :شاكر عبد القادر -  1

  .105ص:
ت، .مزالق يف طريق البحث اللغوي واألديب وتوظيف النصوص، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، د :¦ǺȇƾƥƢǟ�ƾȈĐعبد  -  2

  .44: ص
 :، ص2008 ،مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، دار الفتح للتجليد الفين، االسكندرية ،نور اهلدى لوشن :ينظر -  3

285.
  .115 :، ص2000 علم السياسة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،املنهج يف  :دمحم طه بدوي -  4
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«�¦�řǠȇ�«ƢȀǼŭƢǧ��ƨǷƢǠǳ رو دملتابعة املستجدات، فهو يمستمر  ¦ƾǿȋ¦Â��ÃŐǰǳ¦�©ʮƢǤǳ¦�ǺǸǓ

.1واملنهج يعين الطريقة احملتوى

��©ʮƢǤǳ¦�ǺǸǔƬƫ�ǲǸǟ�ƨǘƻ�Ȃǿ�Â¢ عليمية، مث التّ  واألنشطةاملقاصد، واألهداف، واملضامني، و

طرائق التعليم، وأساليب التقومي، أو سلسلة الوحدات املوضوعية لكيفية جتعل تعلم كل وحدة شريطة 

كم يف القدرات املوصوفة يف الوحدات السابقة، ومن هنا يقال: منهاج التدريس حتقد أن يكون املتعلم 

ألهداف، األدوات، نشطة املخططة من أجل تكوين املتعلم، يتضمن االذي هو جمموعة من األ

ǶǴǠƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨǘǌǻ¢Â�ƨȈƥŗǳ¦�©ʮƢǣÂ�®¦Ȃŭ¦�©¦°ǂǬǷÂ2.

  املنهاج الرتبوي بني القدمي واحلديث:)3

و الربامج اليت يدرسها املتعلمون، وتتمثل يف أاملنهاج الدراسي هو جمموعة املواد الدراسية،   

كل اخلربات املخططة اليت تقدمها   املقرر الدراسي الذي يدرسه املتعلمون يف صفوفهم، فمفهومه حيمل

  املدرسة من خالل عملية التدريس.

��يظهر من خالل هذا التعريف   ȆǴȇ�ƢǷ�½¦°®¤�ŉƾǬǳ¦�ȆǇ¦°ƾǳ¦�«ƢȀǼŭʪ�ǪǴǠƬŭ¦ ق مفهوم ضيّ أنه

�Ƥالنظرة، أما حلقة االهتمام فيه حمدودة،  ǻ¦ȂŪ¦�ǲǸȀȇ��ǞǸƬĐ¦�©ƢȈƳƢƷÂ�śǸǴǠƬŭ¦�©ƢȈƳƢƷ�ǲǸȀȇ

نه يهمل التعلم الذايت، أما فيما خيص أقطابه فهي قليلة (املعلم، املتعلم، أية، كما العلمية التطبيق

.3املادة)

القدمي هو جمموعة املعلومات واحلقائق واملفاهيم فاملنهاج الدراسي يف مفهومه التقليدي أو   

واملتعلم متلقي واملعارف اليت يدرسها التالميذ يف صورة مواد دراسية، حبيث يكون فيه املعلم ملقن، 

  تنقصه الفعالية.

  .162 :، ص2009اجلزائر، ضعف اللغة العربية يف اجلامعات اجلزائرية، دار هومة،  :صاحل بلعيد -  1
  .13 :، ص2005اجلزائر، وإعداد األحباث، دار هومة،  ةهج اللغويايف املن :صاحل بلعيد -  2
3-�² ʭÂ�ÄŚƻالديوان  3+2+1رسال اإل ،تربية وعلم النفس، تكوين املتعلمني، املستوى السنة الثالثة :وبوصنبورة عبد احلميد

  .58، ص2007الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، 
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ج:ا املفهوم احلديث للمنه  

ئها املدرسة للمتعلمني داخل حدودها وخارجها لتحقيق «�¢�ËȈē�Ŗǳ¦�©¦ŐŬ¦�ƨǟȂǸů�Ǿǻيعرّ 

النمو الشامل يهم يف مجيع نواحي شخصيتهم، كما يعد وثيقة بيداغوجية رمسية تصدرها وزارة الرتبية، 

  عليم معني يشرتط فيه أن يشمل العناصر اآلتية:لت وتقنن اإلطار اإلجباري

«�-أ  ¦ƾǿȋʪ� ƢȀƬǻ¦Â�©ʮƢǤǳ¦�ǺǷ�¦ ƾƥ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēʮȂƬǈŠ�» ¦ƾǿȋ¦

�ǲǷƢǰƬǳ¦Â�ƨȇ°¦ǂǸƬǇȏ¦Â�«°ƾƬǳ¦�¶Âǂǋ�ǪǧÂ�µ- ب  ǂǠƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ǾƫʮȂƬŰ

  .والوسائل التعليمية) ،واألدوات ،الطرقاسرتاتيجيات التنشيط واالتصال (- ج 

.1القرار) ،احلكم، من تدابري (التشخيصه يتو حيالتقومي وما -د 

عين جمموعة اخلربات اليت ياملالحظ على هذا التعريف أن املنهاج الدراسي مبفهومه احلديث،   

�ǾƫƾǟƢǈǷ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦Â��ǶǴǠƬǸǴǳ�ƘȈē على النمو الشامل، واملتكامل كي يكون أكثر قدرة على

  التكيف مع ذاته ومع اآلخرين.

�Ƥ«يف معاجم علوم الرتبية وقد جاء مفهومه    ȈǯǂƫÂ�°ƢƦƬƻ¦Â��Ǧ ȈǼǐƫ�ƢȀȈǧ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǿǻϥ

املعلومات ذات العالقة من مصادر عدة، من أجل تصميم تلك اخلربات اليت تساعد املتعلمني على 

�ƨǷƢǠǳ¦�» ¦ƾǿȋ¦�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǀƻϦÂ��ƲȀǼŭ¦�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ واخلاصة املخطط هلا، واألسس

.2»واملعرفية واالجتماعية للمنهج وغريها من املعايري املهمة يف ختطيط املنهج نفسهية فسالن

�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�ǪǧÂ�ǶǸǐƫ�ƨȈƴȀǼǷ�ƨȇǂǜǻ�Ȃǿ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�«ƢȀǼŭƢǧ التدريس وسيلة متتد إىل

.3حتديد األهداف وتصميم الوسائل

1-ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�̈°ȂƦǼǏȂƥÂ�² ʭÂ�ÄŚƻ : 59 :، صالسابقاملرجع.  
  .93 ،92 :، ص2003، ، اجلزائرت التطبيقية، دار هومةلسانيادروس يف ال :صاحل بلعيد -  2
تعميق عملييت التعليم والتعلم بني النظرية والتطبيق، دراسة ميدانية وحبوث تطبيقية، دار الكتب اجلامعية، مجل: دمحم جهاد  -  3

  .148، ص2001اإلمارات العربية، 
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ƲǷʭŐǴǳ�Ʈ ȇƾū¦�¿ȂȀǨŭ¦�ǪǧÂ�«ƢȀǼǸǴǳ�Ʈ ȇƾū¦�¿ȂȀǨŭ¦�ǖƦƫǂȇ�̧ȂǸů�ǽ°ƢƦƬǟʪ�©ƢǼȈƬǈǳ¦�ǀǼǷ

¦��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦Â��ƨȈǠǘǬǷ�ƨȈǨȈǰƥ�ƨǸǜǼŭ¦�©ʮȂƬƄ¦Â��ƨǏƢŬ واألهدافهيكل من األغراض، 

متوقع لفرتة زمنية حمددة، ونشاطات التعليم والتعلم، وأساليب التقومي لقياس مدى بلوغ األهداف 

ŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳʪ�ƨǬǴǠƬǷ�Ʈ ȇƾū¦�«ƢȀǼŭ¦�Ŀ�ƨǧǂǠŭ¦�ƪ ƸƦǏ¢Â تغري يف الزمان واملكان، بينما كانت املعرفة يف

بُ قرَّ �Éȇ�À̄¤�«ƢȀǼŭƢǧ��ÀƢǰŭ¦Â�ÀƢǷǄǳ¦�«°Ƣƻ�ǞǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǬǴǘŭ¦�ƨǬȈǬūʪ�ƨǘƦƫǂǷاملنهاج القدمي التقليدي 

�ǾǼǟ�Ǧ ǴƬź�ȏÂ��ƲǷʭŐǳ¦�ǺǷ�ǾǷȂȀǨǷجنازه مفتوح، يف حني أن إاإلجناز، فاملنهاج زمن  ةإال يف مد

®ƾŰ�ǾǼǷ±�ƲǷʭŐǳ¦1.

�ǞǷ�ȆǬƬǴȇ�ȆǇ¦°ƾǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�Àȋ��«ƢȀǼŭ¦�ǺǷ�¦ ǄƳ�ƲǷʭŐǳ¦�ƶƦǐȇ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ƢǼǸǴǇ�¦̄Ɯǧ

  املنهاج يف كونه يتضمن أهدافا خاصة مبادة معينة أو مستوى معني.

  أسس املناهج الدراسية: )4

«�¤śǠǷ�ǞǸƬů�ĿÂ��śǠǷ�ǺǷ±�Ŀ�̈ƢȈƸǴǳ�ƨƠǋƢǼǳ¦�®¦ƾǟ¤�ń ملا كانت املناهج الدراسية   ƾē،  له

  خصائصه ومؤثراته اليت تؤثر يف النشاط اإلنساين فيه.

والسياسية والسيكولوجية، والتطورات العلمية املعرفية، ومن  ،فاملنهاج يعكس احلياة االجتماعية  

  ا يلي:مثة جندها مؤسسة أساسا على عوامل وأسس معينة متثلت فيم

  :اإليديولوجياألساس الفلسفي  -1

واالقتصادي  ،إن فلسفة النظام الرتبوي يستمد وجودها من فلسفة النظام السياسي  

ر أنواع األنشطة التعليمية، ونوعية املادة، ومدى عمقها، واتساعها، فعلى أساسها تقرّ  واالجتماعي،

منها، ومن هنا ميكن االختالف يف املناهج ��ȂƳǂŭ¦�©ʮƢǤǳ¦Â̈�وطريقة ترتيبها، وطبيعة األهداف

.2الدراسية من بيئة ألخرى ومن بلد آلخر وفقا لإليديولوجية املعتمدة

  .38: ، ص2003، 1مفاهيم تربوية مبنظور سيكولوجي حديث، دار الرحيانة للكتاب، ط :السالم عزيزي عبد -1
2-² ʭÂ�ÄŚƻ: 62 :بوصنبورة عبد احلميد، تربية وعلم النفس، ص.  
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�ļϩ�ƢǷ�ȄǴǟ�² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ�Ǆǰƫǂȇ

ŗƷʪ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǽ°Â®�ƨȈŷ¢Â�ǶǴǠƬŭ¦�ƨȈǐƼǋ¦¿املنهج  احرتام-

 االهتمام بذكاء املتعلم، وفكره.-

 التفكري الناقد.االهتمام بقدرة املتعلم على -

-�ǶǴǠƬŭ¦�¿ƢǷ¢�ƨƠǧƢǰƬǷ�́ ǂǧ�ƨƷʫϵ�¿ƢǸƬǿȏ¦

�Ǻȇǂƻȉ¦�ǂǜǻ�¿¦ŗƷ¦�¶ǂǌƥÂ��ƨƦǇƢǼǷ�ǶǴǠƬŭ¦�Ƣǿ¦ǂȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳʪ�ŚƦǠƬǳ¦�ƨȇǂŞ�¿ƢǸƬǿاال-

هتمام حبرية اختيار العمل املناسب من خالل انتقاء اخلربات املدرسية اليت تساعده اال-

.1على حتقيق ذلك

  اثنني، إما مناهج مركزية أو حملية.ق النظم الرتبوية احلديثة على أساس ت املناهج وفنفص  

®¦ǂǧȋ¦�ǺǷ�ƾƷȂǷ�ǖŶ�ǲȈǰǌƫ�» ƾȀƬǈƫ��ƨȈǘǸǼǳʪ�ƪ ǠǼƫ�Ŗǳ¦Â��ƨȇǄǯǂŭ¦�ƲǿƢǼŭƢǧ�ǶȀǟƢǔƻϵ

  ملؤثرات تربوية موحدة، وهذه النظم تنقسم بدورها إىل نوعني:

  .يف الكتل االشرتاكية) نوع عقائدي إيديولوجي (يكمن يف النظم التقليدية-

نوع ثقايف حضاري قومي (وطين) (يكمن يف النظام الفرنسي، وبعض األنظمة الرتبوية -

  العربية).

�Ŗǳ¦Â��ƲǿƢǼŭ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ƨȈǴǔǧϥ�ǺǷƚƫ�ȆȀǧ���ƨȈǴƄ¦��ƨȈǟȂǼƬǳ¦��ƨȇǄǯǂǷȐǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ƢǷ¢ تنبع من

ƢĔ¢�Ʈ ȈŞ��ǾƫȐǰǌǷÂ��ǶǴǠƬŭ¦�ǺǷ�ƢƦȇǂǫ�ÀƢǯ�ƢǷ�ǲǯÂ��ƨƠȈƦǳ¦�©ʮƢǤǳ¦�ƾȇƾƸƬƥ�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǘǴǈǳ¦�¿ȂǬƫ

�̈°ƢǌƬǇ¦�ǺǷ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â��ƨȇ®Ƣŭ¦�©ʭƢǰǷȍ¦�ǂȀǜƫÂ��ÄȂƥŗǳ¦�¿ƢǜǼǴǳ�ÃŐǰǳ¦  وإرشاد خرباء من خدمة

�ǽǀǿ�À¢�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ��ƨȈǴƄ¦�ƢȀƬƠȈƥ�Ƥ ǈƷ�ǾǴȈǏƢǨƫÂ�ƲȀǼŭ¦�ǞǓÂÂ��ǖȈǘţ�ƨȇǂȇƾǷ�ǲǰǳ�ƨǯ°ʫ�©ʮǂȇƾŭ¦

ط، د.مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار وائل للنشر، األردن،  :هدى علي جواد الشمريو سعدون دمحم الساموك  -  1

  .108: ، ص2005
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ƾǟȍ¦�Ʈ¦®� ،والفنيون، واملديرون وجهون،خرية تشرتك ورجال اإلدارة واملاأل ȈƷ�ǺǷ�ÀȂǸǴǠƬŭ¦Â�� ʪȉ¦Â

  إىل جانب اخلرباء.

�ǞǓÂ�ƾǼǟ�ƢēƢǟ¦ǂǷ�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�¶Âǂǌǳ¦�ǺǸǧملناهج الرتبوية االنتباه من اإليديولوجيات ا

  يبىن على أساسها النظام الرتبوي. الصحيحة اليت

الدولة ملا جيب أن نقوم به، فهو مطالب فاملنهاج الدراسي حيتاج إىل تصور واضح وجلي من   

 بتكوين املفاهيم، واالجتاهات، والقيم، واملهارات اليت حيددها الفكر الرتبوي على أساس أن املناهج

ورة املسؤولية امللقاة ط®ƻ�½¦°®ϵ�ŘǠƫ�ƨǳƢǈǷ�ƢĔ¤�ǲƥ��ƨǧǂǠŭ¦� Ƣǟالالرتبوية (الدراسية) ليست جماال 

�ǞǸƬĐ¦�ǪƫƢǟ�ȄǴǟ

  مي املعريف:األساس العل-2

ن تكون أميثل هذا األساس احلقل األكادميي وطبيعة املعرفة، وبنية املادة العلمية، وما ينبغي   

فعلى هذا األساس يتم اختالف املعارف  ،عليه من ترابط وتسلسل وتدرج، وانسجام داخلي وخارجي

العلمي يكشف عن اجلديد كادميية املتخصصة اليت ميكن أن حيتويها املنهاج، وملا كان البحث األ

ن تكون مرنة خاضعة للتطوير حبثا عن املستجدات أالدراسية تبعا لذلك يفرتض  دوما، فإن املناهج

اجلادة على تكوين جلان متخصصة يف عملية املعرفية، ومن أجل ذلك كله تعمل النظم الرتبوية 

ƾǟ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢǸǯ��©ʮȂƬǈŭ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ÄȂƥŗǳ¦�ƲȀǼŭ¦�Â¢��«ƢȀǼŭ¦إضافة إىل اد املنهاج، وتكوينه ،

ƨȈǏȂǳ¦�̈°¦±Ȃǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨůŐǳ¦�ƨȇǂȇƾǷ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦Â�ÀƢƴǴǳ¦�ǽǀǿ�ƢǿǂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǴȇƾƦǳ¦�©ʭȂǰŭ¦1.

  جتماعي:األساس اال-3

�ǖƥ¦Âǂǳ¦�©ǂưǯ�ƢǸǴǯÂ��ƨǯŗǌǷ�ǖƥ¦Â°�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǖƥǂƫ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ǖƥ¦Âǂǳ¦�ǺǷÂ��ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǇƢŤ

�Ǻȇƾǳ¦�¦ǀǿ�ǲǠƳ�ƾǬǧ��¿ȐǇȍ¦�ǖƥ¦Â°�Ȇǿ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀǼǟ�Ʈ ȇƾū¦ أهدافا مشرتكة ألفراد

�ȆǿÂ�ǞǸƬĐ¦

1-�² ʭÂ�ÄŚƻ 66، 65 :تربية وعلم النفس، ص :بوصنبورة عبد احلميدو.  
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اليت  عمار األرض، نشر العدل وإحقاق احلق، توفري احلياة الكرميةإإعالء كلمة هللا يف األرض،   

ȈƷȂƬǳ¦��ǶǴǈŭ¦�ÀƢǈǻȍʪ�ǪȈǴƫđ�ÀȂǷȂǬȇ�̈ƾƷ¦Â�ǂƟƢǠǋ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǽ®¦ǂǧ¢�śƥ�ƾ ا يوميا، إقرار األهداف

  ا.هلوالسعي  ةيو خر األ

وال بد للمنهج الذي يقدم للطلبة سواء املنهاج اإلسالمي، أو منهاج اللغة العربية أن يسعى   

 االجتماعي، وذلك الروابط االجتماعية، وشدها، وتشكل اللغة عامال مهما يف هذا الشدّ  لرفع

املنهج فيهم لتقومي لغتهم، وحثهم على االنتاج الشعري، واألديب، للتنافس الذي ميكن أن خيلقه 

واخلطايب، وغري ذلك، مستعينا بكتب اللغة من جهة والكتب االسالمية كالقرآن الكرمي، واحلديث 

العربية، وبذلك تتكون الشخصية االجتماعية املميزة لألمة ، أخرىالنبوي الشريف وغريمها من جهة 

ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƲȀǼŭ¦�ǾǬǬŹ�À¢�ǺǰŻ�Äǀǳ¦�«ƢǷƾǻȐǳ�Ǯ ǳ̄Â.وتوحيد آرائه، وأفكاره ،    

يتأتى عن طريق الثقافة وهي كل ما يوفر لإلنسان وللمجتمع فأما تقوية األسس االجتماعية   

سانية وتنقل وثقافة جتمع كل جوانب احلياة االن ،وتقاليد ،وعادات ،وخربة ،ومعرفة ،البشري من علم

بة ليضمن االستمرارية انسان مث تعلم الكتلإلقدم األوسيلة الاللغة الشفوية فكانت  ،من جيل إىل جيل

خرى، إذ تنقل ȋ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�śƥ�ǞǸƬĐ¦�Ǆوسيلة، والثقافة متيّ �ǺǷ�ǂưǯϥ ابثقافته والتواصل معه

ȋ¦�©¦Őƻ�Ãǂƻȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ń¤�ǶǈǬǼƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǬƥƢǈǳ¦�¾ƢȈƳعناصر عامة، وعناصر خاصة ،

ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ª ƾƸƬȇ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨǷƢǠǳƢǧ��ƨǴȇƾƥ�ǂǏƢǼǟÂ،  ّوالد�ȆȀǧ�ƨǏƢŬ¦�ƢǷ¢Â�ǞǸƬĐ¦�Ǿƥ�Ǻȇƾȇ�Äǀǳ¦�Ǻȇ

جتاهات، وما ما ينشر من مستجدات كاللهجات، والعادات، واملصطلحات املهنية، ومفاهيم اال

�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀđ�ǶƬȀȇ�Àأيف حالة  وعلى املنهج ،قات يف اللهجاتو يفصل بني الريف واحلضر من فر 

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǯ ǰǨƬǳ¦�ǞǼŻ�ŕƷ�ƢȀŪƢǠȇÂ��ƢȀǔǠƥ�ǺǷ�ƢđǂǬȇÂ.

�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǿǂǌǼǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƲǿƢǼŭʪ�ÀÂǂƯƘƬǷ�ÀȂǴȈǴǫ�®¦ǂǧ¢�ƢȀǴثّ ميوأما البديلة   

ǞǼŻ�ȏ�¦ǀǿÂ�ǞǸƬĐ¦�ǂǏƢǼǟÂ��ƨǧƢǬưǳʪ�ƨǘƦƫǂǷ�Śǣ�̈ƾǴǬǷ�©ƢǟƢŦ�ȆǿÂ��ȆǷȐǇȏ¦�ǞǸƬĐ¦�ǀƻ¢�ǺǷ

وبذلك يكون املنهج ذو أمهية اجتاه كل العناصر  ،مهال ما يسيئ منها إىل جمتمعنا أيضاإو من مبادئها 
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�ǾǼǟ�̧ثباته ويسعى إلإالثقافية فيثبت ما يصلح  ƢǘƬǇ¦�ƢǷ�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�ƢǿƾǠƦȇ�À¢Â��ƶǴǐȇ�ȏ�ƢǷ�¾Ƣŷ

.1األخرىذلك سبيال مبشاركة املؤسسات االجتماعية 

  السيكولوجي: األساس-4

اليت تصل املتعلم ببيئته، والعامل احمليط به، وأهم عنصر حيقق ميثل املنهاج املدرسي وسيلة   

ʪ�©ʮȂƬƄ¦Â�®¦Ȃŭ¦�°ƢȈƬƻاية خاصة عنهداف الرتبية، لذلك ينبغي على واضعي املناهج أن يعتنوا أ

ومطالبهم ����ǶēȏȂȈǷÂ��Ƕē¦®¦ƾǠƬǇ¦Â��ǶǿȂŶ�ǲƷ¦ǂǷÂ��ǶȀǼǈǳ�ƢȀƬǷ ȐǷÂنيلمنشطة املالئمة للمتعواأل

ƢǔǟƘǯ�ǾȈǧ�Ǌ �الاالجتماعية، و و البيئية  ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƥ ǳƢǘŠ�ƢȀƬǬǧ¦ȂǷ�ÃƾǷ�ǞǷ�ƨȈǠȈƦǘ ينتفعون منه

�ƢǬǧÂ�ǶȈǿƢǨŭ¦Â��©ʮǂǜǼǳ¦Â�ǪƟƢǬƸǴǳ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ŉƾǬƬƥ�ȏ¤�Ǯ ه،عونفوين ǳ̄�ǪǬƸƬȇ�ȏÂ

.2مإلدراكه

5(Ǽŭ¦�©ʭȂ ǰ Ƿج:ا ه  

طرق، والوسائل التعليمية إضافة إىل ال�Â��©ʮȂƬاحملهداف و األتتألف املناهج الدراسية عادة من   

  متكامل.تدابري تقومي يف كل 

هداف البيداغوجية:األ  

هداف البيداغوجية نقط لبداية عمليات املنهج الدراسي سواء ما يتصل تعد عملية حتديد األ  

ʪ�ƢȀȈǧأن األ ثالتخطيطي، أو التنفيذي، أو التعليمي، حبيانب جل�ƢēʮȂƬǈǷ�ƢŮ�ƨȈƳȂǣ¦ƾȈƦǳ¦�» ¦ƾǿ

«�لكل مادة دراسية أن اخلاصة، مبعىن  ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾēي معينة، بل كل درس يهدف إىل مراوم

  هداف الرتبوية؟ȋ¦�©ʮȂƬǈǷ�Ȇǿ�ƢǷهدف خاص، والسؤال الذي يطرح نفسه 

  .114 ،113 :مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، ص :علي جواد الشمري دىسعدون دمحم الساموك وه -  1
2-�² ʭÂ�ÄŚƻ 66 :تربية وعلم النفس، ص :بصنبورة عبد احلميدو.   
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األē ʮ Ȃ Ƭǈ ǷÂ�ƨȇȂ ƥŗ ǳ¦�» ¦ƾ ǿ :ا  

�Ŀ�ƨǠƟƢǌǳ¦�» ¦ƾǿȋ¦�©ʮȂƬǈǷ�ǲưǸƬƫصلة التخصصة ذات املدراسات ال» ¦ƾǿȋʪ

ļȉƢǯ�¾±ƢǼƬǳʪÂ�́أالبيداغوجية حبيث  ƢŬ¦�ń¤�¿ƢǠǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬȈǷȂǸǟÂ��ƢȀƬȈǳȂſ�Ƥ ǈƷ�ƨƦƫǂǷ�ƢĔ1:

�©ʮƢǤǳ¦)Les Finalités،(  املرامي)Les Butes(  األهداف العامة)Les Objectifes généraux(

Les(األهداف اخلاصة  Objectifes Spécifiques(  األهداف اإلجرائيةو.   

، واتصاهلا، وانسجامها مع بعضها البعض بدءا درك ترابطهان�ƨǏƢŬ¦�©ʮȂƬǈŭامن تبعا   

�ń¤�ǶƳŗƫ�Ʈ ȈŞ�ƨǷƢǠǳ¦�» ¦ƾǿȋ¦Â��©¦°ǂǬŭ¦Â��ƲǷʭŐǳ¦�ƾǏƢǬǷÂ��ȆǷ¦ǂŭ¦�ƢǿƾǠƥ�ǪǬƸƬƫ�©ʮƢǤǳʪ

Les( مهارات وكفاءات خاصة  Compétences Spécifiques.(

جنازات، والسلوكات اليت اإل¦ǯ�ƨǇȂǸǴǷ�©ʮȂƬŰ�Ŀ�¿Ƣǟ�Ȃǿ�ƢǷ�ƢǿǂǗƚƫ�ƨǏƢŬ واألهداف  

�ǲǠǨǳʪ�ǶǴǠƫ�ƾǫ�Ǿǻأتصدر من متعلم للربهنة على 

من صالحيات املؤسسات العليا، وبعض منها يندرج ضمن  األهدافبعض  إقرارإن   

  من مهام املدرسني. األهدافبقى من صالحيات وزارة الرتبية، وما ت

  تقومي املناهج الدراسية:)6

�Ʈ سئلةالدراسية ال تتم إىل على أساس األإن عملية تقومي املناهج    ƷƢƦǳ¦�ƢĔÂ®�Ŗǳ¦�ƨǈǸŬ¦

ملاذا يقوم املنهاج؟  اليت تتمثل يف: مىت يقوم املنهاج؟ ماذا يقوم املنهاج؟ ) و Quintilian( "ليانكان ت"

عن هذه األسئلة ينبغي حتديد العوامل املؤثرة يف  اإلجابةكيف يقوم املنهاج؟ من يقوم املنهاج؟ وقبل 

�ǂǯǀǳ¦�ƨǨǳƢǈǳ¦�©ʭȂǰŭ¦�ƾȇƾƸƬǳ�ƢǠƦƫ�ȆǇ¦°ƾǳ¦�«ƢȀǼŭ¦

�ǲƥ��Ƥال يعد املنهاج    ǈƸǧ�ƪ Ȉǫ¦ȂǸǴǳ�ƢǠȇ±ȂƫÂ��ƨǷƢǟ�©ƢȀȈƳȂƫÂ��©ʮȂƬŰÂ��» ¦ƾǿ¢�ƨǸƟƢǫ

�وع منظم لكل من املكوّ جمميعترب ļȉƢǯ�ƢȀƳ°ƾǻ�Ŗǳ¦�̈ǂƯƚŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â�©ʭ

1-�² ʭÂ�ÄŚƻ 66 :، صالسابقاملرجع : بصنبورة عبد احلميدو.  
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البيئة أو احلالة السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واجلغرافية، للمكان الذي  السياق:-

 وجد فيه املنهاج.

.¦ǽ°¦ǂǸƬǇ¦Â��«ƢȀǼŭ¦�ǪȈƦǘƫ�ǶƬȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦Â��ƨȇ®Ƣŭ¦�©ʭƢǰǷȏاملداخالت:-

 هداف.العمليات املتخذة لبلوغ األ�ŘǠŠ��«ƢȀǼŭ¦�̈°ÂŚǇÂ�©ʮǂůالنسق:-

التعرف على مدى بلوغ االهداف، مع معرفة نوعية التكوين الذي حيصل عليه  املنتوج:-

  املتعلمون.

يكمن إال يف التقومي الذي ال �ÄȂƥŗǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦Â��ȆǇ¦°ƾǳ¦�«ƢȀǼǸǴǳواملالحظ أن التقومي اجليد   

�ȆǴǰǳ¦�ŉȂǬƬǳʪ�ƪينصب على كل امل ǠǼȇ�ŕƷ��ǾȈǧ�̈ǂƯƚŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â��©ʭȂǰ

7(��ǂ Ɵ¦Ǆ Ū ʪ �Ȇ Ǉ °ƾ ŭ¦�«ƢȀ Ǽŭ¦

  إذا تصفحنا املنهاج الدراسي جيدا يف خمتلف أطوار ومراحل التعليم جنده كما يلي: 

عدم وضوح املرجعية املعتمدة، فيما يتعلق بتصور املناهج، وبنائها وتقوميها يف كل املراحل -

 التعليمية.

�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�śǸǴǠƬŭ¦�ƶǸǴŭ�©ƢǨǏ¦Ȃŭ¦�ǖƦǓÂ��ƾȇƾŢ�Ŀ�ƨǫƾǳ¦�¿¦ƾǠǻا-

 .التعليم

 اختالل التوازن بني احلاجيات االجتماعية املتجددة، وبني املناهج املعتمدة.-

 ج.ا جتاهل سياق املنه-

-ŭ¦�Ǧ ǴƬű�śƥÂ��̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�̈®Ƣŭ¦�ǲƻ¦®�«ƢȀǼŭ¦�©ʭȂǰǷ�Ŀ�ǲǷƢǰƬǳ¦Â�¿Ƣƴǈǻȏ¦�Ǧ ǠǓ.واد 

 ضعف التنسيق بني برامج التعليم، وبرامج التكوين.-

.1عدم اعتماد التجريب قبل التعميم مبسعى فهمي منظم البد منه-

1-�² ʭÂ�ÄŚƻ 84 :تربية وعلم النفس، ص :بصنبورة عبد احلميدو .  
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  تطوير املناهج الدراسية:)8

ǺȇƢƦƬǳ¦Â��ƨǌǫƢǼǸǴǳ�¬ǂǘȇ�À¢�ƾȇƾƳ�ƲǷʭǂƥ�Â¢�ƲȀǼǷ�ǲǰǳ�ƾƥȏ،  واالتفاق من طرف كل من

�ƲǷʭŐǳ¦�ǂǷ¢�ǾȈǼǠȇقيد التنفيذ، ويتصدر املعلم يف مقدمتهم مبسامهته الفعالة يف  و املنهج قبل أن يصبحأ

śŮ¦�ǂǷȋʪ�ǆتقدمي االقرتاحات، واملالحظات، ولعلّ  Ȉǳ�Ǿȋ��ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢�ǺǷ�Ǿǳ�Ƣŭ�¦ǂǜǻ نه على اتصال

�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�¦̄�ƢȀƦƷƢǏ�ǺǷ�ǲǠšÂ��ň¦ƾȈŭ¦�ǲǸǠǳʪ�ǂǋƢƦǷإ�ƲǷʭŐǳ¦�©¦ǂǤƯÂ��ǎ ƟƢǬǼǳ¦�ǲǯ�¾ƢǸǯ

ن القيمة احلقيقية دون املعلم املكون، وما يناسبه ال جدوى منه، ألب¢�ƲǷʭŐǳʪ�ŚǤƫ�Ä إن  

�ȆǈȈƟǂǳ¦�ȂǔǠǳ¦�®ȂƳÂ�ń¤�Ǯ ǳ̄�ÃƾǠƬƫ�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�®¦Ȃŭ¦Â�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬƫ�ȏ�ƲǷʭŐǴǳ واملهم

  الذي يطبقه، واملتمثل يف املعلم.

وية، تستند إىل حمور رئيسي وفعال يف ن عملية تطوير املنهاج أو الربامج الرتبأوميكن القول   

Ǉȏʪ�ǶǴǠŭ¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦Â��ƨȈƳȂǣ¦ƾȈƦǳ¦�ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦ناد إىل جمموعة املربرات، واليت ختتلف من جمتمع ت

.1آلخر

):Evaluation( التقومي)9

 م يقوم تقوميال، نقول قوّ م، على وزن فعّ جاء يف لسان العرب أن التقومي مشتق من الفعل قوّ لغة:- أ

رها، ويف حديث واستقامها، أي قدّ م السلعة م درأه أزال عوجه، وأقامه، وقوّ له، وقوّ للشيء مبعىن عدّ 

��Ǿƥ�²«: عبد هللا بن عباس ϥ�Ȑǧ�ƾǬǼƥ�ƪ ǠƦǧ�ƾǬǼƥ�ƪ ǸǬƬǇ¦�¦̄¤ وإذا استقمت بنقد وبعته بنسيئة فال

أهل مكة يقولون: مت، وهذا كالم قال أبو عبيد قوله إذا استقمت يعين: قوّ  »خري فيه فهو مكروه

.2متهاستقمت املتاع أي قوّ 

��¾Ƣǫ�ɯ �§ ƢǘŬ¦�Ǻƥ�ǂǸǟ�ǺǟÂ» مين فقال أحدهم: لو لرأينا فيك منكم يف اعوجاجا فليقوّ  أىمن ر

.3»مناك حبد سيوفنا فقاماعوجاجا لقوّ 

  .16: ، ص1995، 1هج التعليم، عامل الكتب، القاهرة، طاتطوير من :أمحد حسني اللقاين -1
   .500 ،499 :، ص1997، 6، ط12جابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بريوت، م -2
  .112 :، ص1989ط، د.عبقرية عمر، مكتبة رحاب، اجلزائر،  :عباس حممود العقاد -3
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قيمة عن عطاء إصدار حكم، إثالثة معاين: فمن خالل املعىن اللغوي لكلمة التقومي تتضح لنا   

  عوجاج، أو إصالحه.الشيء وتعديله، وإزالة اال

ن التقومي أكما جند أن كلميت التقومي والتقييم تفيدان بيان قيمة الشيء من الناحية اللغوية، إال   

  عوجاج من جهة أخرى.فهي تشمل بيان معىن قيمة الشيء من جهة وإصالح االأمشل 

�Ǧصطالحا: ا- ب ǴƬű�ǺǸǔƬƫ�ƢĔȂǯ��Ʈ ȇƾū¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǷƢǿÂ�ƨȈǇƢǇ¢�ƨȈǴǸǟ�ŉȂǬƬǳ¦�ŐƬǠȇ

أعمال األفراد والتنظيمات بصورة مستمرة عندما يقررون وخيتارون، ويشخصون، وبشكل عام فإن 

االجتماعية ونتائجها ختضع للتقومي سواء تعلق األمر بعمليات الرتبية، أو اجلانب مجلة النشاطات 

ن أاهتمام الباحثني مبوضوع التقومي شيء طبيعي ال مفر منه، خاصة و هين وغريها، وإن التكويين وامل

يف خمتلف امليادين ذات طابع تقوميي إذ تعدت مفاهيمه اليت جتسدت فيها تصورات  جممل املشاريع

 مدى التحقيق الفعلي لألهداف ȂǴȇʫ�Ǿǧ»ƾȇƾŢ�ƨȈǴǸǟ�Ǿǻϥ°�وأفكار خرباء وعلماء تربويون، فقد عرّ 

.1»الرتبوية

«�¤�ƨȀƳ�ǺǷ�¾ǀƦȇ�ƢǷ�ǂȇƾǬƫ�ń اإلجراءاتوبعبارة أخرى هو عبارة عن    ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦

من معايري، وما وضع من ختطيط مسبق،  الرتبوية املرسومة يف ضوء ما اتفق عليه األهدافلتحقيق 

ȋ¦�śǈŢ�ƾǐǬƥ�ǀȈǨǼƬǳ¦�Ŀ�©ʪȂǠǏÂ�©ƢƦǬǟ�ǺǷ�ƢȀǧ®Ƣǐȇ�ƢǷÂ��®ȂȀŪ¦�ǽǀǿ�ƨȈǴǟƢǧ�ȄǴǟ�Ƕǰū¦Â داء

.2الرتبوية األهدافوالوصول به إىل حتقيق 

ساسية وهو املواكب جبميع ȋ¦�ƢēƢǷȂǬǷ�ǺǷÂ��ǶǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǺǷ يتجزألذا فالتقومي ميثل جزءا ال   

´��ǞȈǸŝ األساسيةƢȀŭ¦�ƾƷ¢Â��Ƣē¦Ȃ¿�خط ǂǨǳ¦�ƨƠȈē�ƾǐǫ�ƨȈǼȀŭ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȇȂƥŗǳ¦�©ƢǈǇƚǸǴǳ

املتعلمني اليت بدورها تساعد على النمو الكامل واملتكامل يف شىت النواحي اجلسمية، والعقلية 

ȂǴǠǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈƥŗǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǸǜǼŭ¦��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦��ÄȂƥŗǳ¦�ŉȂǬƬǳ¦��Ƥ¿��¿ :ينظر -1 Ƴ°�ȄǨǘǐǷ1509: ص، 1995، 2، ع.  
عبد الوهاب بن دحان: حتليل نتائج االصالح يف ظل تعديل نظام التقومي الرتبوي يف اجلزائر، جملة فكر ولغة، كلية اآلداب  -2

¸ والفنون، جامعة عبد احلميد ��ǆ ȇ®ʪ�Ǻƥ2 ،2010232: ، ص.  
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الفرد بضمان مردودية قصور لنظام الرتبية  واستعداداتوالعاطفية، واالجتماعية، وفق قدرات وميول 

  صورة ممكنة. ǺǈƷϥاملنشودة  األهدافوالتعليم، وحتقيق 

ومن اجلانب العلمي للتقومي فقد تعددت مفاهيمه على أنه عملية منهجية حتدد مدى حتقيق   

ة، إىل وأنه يتضمن وصفا كميا، إضافة إىل احلكم على القيماألهداف الرتبوية من قبل املتعلمني، 

«�¦�ȆƟƢȀǼǳ ،جانب ذلك ليس التقدمي غاية يف حد ذاته، لكنه وسيلة لتحقيق غاية ƾŮ¦�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ

.1للتقومي هو املساعدة يف اختاذ قرارات أفضل

  مفهوم التقومي الرتبوي:)10

درسة ال حيصر وظيفتها يف حتصيل املتعلمني للمعارف والسلوكات مإن املفهوم اجلديد لل  

وال  ،عداه إىل ضمان القواعد الضرورية الندماج النشء يف احلياة االجتماعية، واالقتصاديةوالقيم، بل تت

ن من بلوغ مستوى راق من املعارف والكفاءات، وملا كان التقدمي يتأتى ذلك إال بتعليم رفيع ميكّ 

البيداغوجي وتعديل األداء الرتبوي  اإلصالحيف  األساسصلب العملية الرتبوية، فإنه يشكل حجر 

خاصة عملية تقدمي تعلمات املتعلمني، لذا يشكل التقدمي الرتبوي إحدى الركائز األساسية يف عملية 

.2حتسني نوعية التعليم يف املنظومة الرتبوية

�ȄǴǟ�ǲǸǠȇÂ��ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�śǴƻƾƬŭ¦�Ãƾǳ�ƢȀǼȈǸưƫ�Ƥ Ÿ�ƨǧƢǬƯ�ŐƬǠȇ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ȂȀǧ

أساليب التقومي احلالية جلعلها تنسجم وروح اإلصالح الذي شرعت فيه وزارة الرتبية الوطنية، حتسني 

تكون هذه املمارسة أن  األمهيةوممارسة التقومي، فإنه من وملا كانت العالقة وطيدة بني عملية التعليم 

�ȄǴǟ�Ƣǿ°Âƾƥ�Ǆǯǂƫ�Ŗǳ¦�©¦ ƢǨǰǳʪ�ƨƥ°ƢǬŭ¦�ǆ Ǉ¢�ȄǴǟ�ƨȈǼƦŭ¦�̈ƾȇƾŪ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�©ƢȈǏȂǐƻÂ�ƨǈǻƢƴƬǷ

�ƢȈƳȂǣ¦ƾȈƥ�ƾǸƬǠƫ�ǲƥ��Ƥ التنمية الشاملة للمتعلم، ǈƸǧ�» °ƢǠŭ¦�§ ƢǈƬǯʪ�ȆǨƬǰƫ�ȏÂاندماجية 

، 2007، د.ط، وهران ،براهيم، دار الغرب للنشرإنواعه، وأدواته، تح: ماحي أينظر: غريب العريب، التقومي الرتبوي، مفهومه،  -1

  .25ص: 
  .22: ، ص2003، 2سي: التقومي الرتبوي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طنحممود عبد احلليم م -2
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شكالت والوضعيات، وهذا تكسب املتعلم كفاءات مستدامة يستخدمها يف حياته اليومية ملواجهة امل

   ينبغي أن يتميز بتفاعل قوي بني عمليتني:  اجلديد للبيداغوجياحىناملن

  التعليم والتعلم، وعملية التقومي، ولذلك لكون هذا األخري يؤدي وظيفتني أساسيتني مها:

  .املسامهة يف تصحيح مسار التعليم والتعلم (التقومي التكويين)-

.1التقومي التحصيلي)املتعلم (املصادقة على كفاءات -

ŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ŚǧȂƫÂ�©ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ǪȈǫƾǳ¦�Ǧ ǏȂǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ȃǿ�ǂƻ¡�¿ȂȀǨŠÂيدة ف

ية تلي التقدير واحلكم مع جعل للحكم على بدائل القرارات، أو هو عملية تشخيصية وقائية وعالم

  ضوابط الزمة لنجاحه ومن مجلة هذه الضوابط:

«�¤�ńالبدء بتحديد األ جيب -1 ¦ƾǿȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲȈǴŢÂ��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�Ŀ�ƢȀǬȈǬŢ�®¦ǂŭ¦�» ¦ƾǿ

  .أهداف فرعية مث ترمجتها إىل أهداف سلوكية ميكن قياسها

  .ن تعد وسائل التقومي مبا يناسب أهداف التقومي وجماالتهأجيب  -2

القدرات العقلية والذكاء،  ن ال ينحصر االهتمام يف التلميذ على اجلانب املعريف لقياسأجيب  -3

والتحصيل، بل يتسع ليشمل اجلانب الوجداين االنفعايل، ويشمل كذلك اجلانب النفسي 

  احلركي.

4-�̈°¦®ȍ¦�� ʪȉ¦��̈ǀƫƢǇȋ¦��ǀȈǸǴƬǳ¦�ŉȂǬƬƥ�śǸƟƢǬǳ¦�śƥ�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǪǴƻ2.

  :أنواع التقومي الرتبوي (البيداغوجي))11

والتقومي  ،التعلمات، منها التقومي التشخيصي، التقومي التكويينهناك أوجه متنوعة لتقييم   

من مستوى  والتأكدوهي أدوات ضرورية للمعلمني تسمح هلم مبعرفة مستوى تالميذهم،  التحصيلي،

�ËǰŤ�ƢĔȂǯ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤��ǶđƢǈƬǯ¦��ǶǴǠƬǳ¦�Ŀ�©ʪȂǠǏ�ÀÂƾŸ�Ǻȇǀǳ¦�ǀȈǷȐƬǳ¦�¦ȂǨǌƬǰȇ�À¢�ǺǷ�śǸǴǠŭ¦�Ǻ

   .24 :، صابقسالاملرجع سي: نعبد احلليم محممود  -1
   .234، 233: ، صحتليل نتائج اإلصالح يف ظل تعديل نظام التقومي الرتبوي يف اجلزائرعبد الوهايب بن دحان:  -2
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الفعلية،  ،واملعارف ،املعارفهلم بتحديد كل األبعاد اليت يريدون تقييمها: وبعبارة أخرى تسمح 

 واملعارف الذاتية.

Evaluation(*التقومي التشخيصي-1 Diagnostique:(

�ËÂȋ¦��ȆƟƾƦŭ¦��ȆǴƦǬǳ¦�ŉȂǬƬǳʪ�ȄǸǈȇȆǸȈǴǠƫ�ǲǠǧ�Ä¢�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ÀȂǰȇ�ǽ°ƢƦƬǟʪ��Ņ،  ويطبق هذا

على بداية الدرس اجلديد  قبلالتعرف  النوع للتعرف على مكتسبات املتعلم القبلية، فالغرض منه

مستوى املتعلم لكون هذا األمر أساسي إذ عليه تبين اللقاءات اجلديدة املراد بلوغها يف النشاط 

ية أخرى التقومي القبلي Ʒʭ�ǺǷÂ��ǾǼǷ�ƾǯƘƬǳ¦Â�Ǿƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ƾƥ�ȏ�Ä°ÂǂǓ�¶Ƣǌǻ�ȂȀǧ�ƢǼǿ�ǺǷÂالتعليمي، 

�Ǿǻ¢�Ǿǧ¦ƾǿ¢�ǺǷÂ��©ȏƢĐ¦�ǺǷ�¾Ƣů�Ŀمستوى املتعلم متهيدا للحكم على صالحيته يهدف إىل حتديد 

���ǶȀǴȈǐŢ�ÃȂƬǈǷ�Ƥ ǈƷ�ƨǨǴƬű�©ʮȂƬǈǷ�Ŀ�śǸǴǠƬŭ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�ń¤�» ƾȀȇم هذا النوع من تكما يه

���©¦ ƢǨǰǳ¦�ƨȈǸǼƫÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǲȈǐŢ�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�©ʪȂǠǐǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳʪ�ŉȂǬƬǳ¦ كما يساعد على مجع

�ǶȀǠǓÂ�́ Ȃǐş�śǸǴǠƬŭ¦�ǺǷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦ 1املدرسيةوظروفهم االجتماعي.

Evaluation( التقومي التكويين-2 Formative(:

وله عدة تسميات منها البنائي ألنه يتضمن بناء تعليم جديد، ومنهم من يسميه التقومي املرحلي أو 

Evaluation(اجلزئي  Partielle(  ألنه يكون أثناء الفعل التعليمي، ويطلق عليه التقومي املستمر ألنه

 حترك عملية التدريس ، فهو العملية اليت2يبدأ مع بداية التعلم، ويواكبه أثناء سري احلصة الدراسية

مالحظة: ال ميكن هلذا النوع من التقومي أن يسجل يف سجل عالمات ونقاط تالميذ، ألنه يكون يف بداية العام الدراسي.*
1-² ʭÂ�ÄŚƻ  :203وبوصنبورة عبد احلميد: تربية وعلم النفس، ص.   
śǟ��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ÃƾŮ¦�°¦®��©¦ ƢǨǰǳʪ�ǆ :رويبحث دمحم الصاحل -2 ȇ°ƾƬǳ¦�ń¤�ǲƻƾŭ¦2002 ،طد. ، مليلة، اجلزائر، 

  .125ص:



املقررات الدراسية والعملية التعليمية                                               : الفصل الثاين

85

¤�ƢǷ�ƾȇƾŢ�» ƾđ هو ذا كان التعلم يسري وفق ما مت التخطيط له، و�ƨǇ°ƢŲ�̈ƾǷ�¼ǂǤƬǈȇ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ

.*العملية الرتبوية حبيث يوفر للمعلم واملتعلم التغذية الراجعة

�Ǿǻϥ�ȆƳƢƷ�¾°Ƣǋ�ǾǧǂǠȇÂ»تقييم طموح يهتم بتعديل مسار التكوين«Ƭǳ¦�¾ÂƢŹ�ǾȈǳ¤�ƨƦǈǼǳʪÂيم يق��

لمعلم تغذية راجعة حول نشاطه يسمح له لتزويد املتعلم مبعلومات وجهية ليعدل تعلماته، وترسل 

�̈°ȂǘƬŭ¦�©¦°Ƣǈŭ¦�Ŀ�ǂưǯƘǧ�ǂưǯ¢�śǠǳ¦�Ƥ ǐǻ�řȇȂǰƬǳ¦�ǶȈȈǬƬǳ¦�ǞǓȂȇ�Ǯ ǳǀǳ��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ǽ±ƢȀƳ�ƨǸǴǫϥ

,Evaluation(من خالل معايري اإلجناز، التقييم، قواعد اللعبة  Les Règles Du Jeu(  كما يعرف

 ».نظرية التعلم«جتاه السلوكي ب هذا التكوين يف اال

والتقومي التكويين كما هو متصور اليوم يغطي اسرتاتيجيات كعمل على تفاعل التعديل البيداغوجي 

.1املوجه من قبل املعلم، وتعديل التعلم الذي هو حبوزة التلميذ (املتعلم)

globale(Evaluationالتقومي التحصيلي (-3 final:

�ƢǷ�ǲǰǳ�ǲǷƢǋ�ǽ°ƢƦƬǟʪ��ŅƢŦȍ¦��ȆǴǰǳ¦��ȆǠȈǸƴƬǳ¦��ȆƟƢȀǼǳ¦��ƢȀǼǷ�©ƢȈǸǈƫ�̈ƾǟ�Ǿǳ�ǂƻȉ¦�Ȃǿ

�Â¢��ƨȈǇ¦°®�̈ƾƷÂ�ƨȇƢĔ�Ŀ�Â¢��śǠǷ�ȆǸȈǴǠƫ�ƲǷʭǂƥ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǶƬȇÂ��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ǲǠǨǳ¦�¾Ȑƻ�¿ƾǫفصل 

ǀđ�ȂȀǧ��śǠǷ�ȆǇ¦°®�ƲǷʭǂƥ¦� دراسي، لغرض التعرف على املستوى الذي حققه املتعلم بعد اجتيازه

املعىن يعترب مبثابة إصدار حكم على مستوى أو أداء، ويرتتب على هذا احلكم، ترقية ملستوى أعلى، 

�ǽ°ƢƦƬǟʪ�řȇȂǰƬǳ¦�ŉȂǬƬǳ¦�ƨǨȈǛÂ�Ǻǟ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�Ǧ ǴƬź�ȆǴȈǐƸƬǳ¦�ŉȂǬƬǳƢǧ�ǾȈǴǟÂ��̈®ƢȀǋ�ƶǼǷ�Â¢

¦�Â¢��ǾǼǷ� ǄŪ�ƨƦǈǼǳʪ�Â¢�«ƢȀǼŭ¦�Ŀ�̈®ȂǐǬŭ ماتسعي يرمي إىل إصدار حكم على مدى حتقق التعلّ 

  نتقال إىل قسم أعلى أو الختتام الدراسة.أيضا جلملة من التعلمات املطلوبة لال

*�̈ȂǬǳ¦�ǺǗ¦ȂǷ�ǎ ȈƼǌƫ�ƾǠƥ�ƢȀƟƢǘƻ¢�ƨŪƢǠǷÂ�Ƣē¦Ȃƴǧ�ƾǈƥ�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�°ƢǈǷ�ƶȈƸǐƫ�ƨǠƳ¦ǂǳ¦�ƨȇǀǤƬǳʪ�řǠǻ

«�¤�ǾƟƢǘƻ¢�ƶȈƸǐƫ�ń¤�ǾǠǧƾƫÂ��ǽ®Â®°�ƲƟƢƬǼƥ�ǶǴǠƬŭ¦�°ƢƦƻ¤�ńوالضعف  ƾē�ǾȈǴǟÂ��ƨȈǰȈƬǯ¦ƾȇƾǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ
  .11ص: ،2012 ،3ع،املعهد الوطين للبحث الرتبوي ،بوية (التقومي البيداغوجي)دمحم إيدار: موقع التقومي يف املنظومة الرت   -  1
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�ƨǠȈƦǘƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�ƨǏƢƻ�ȆǴȈǐƸƬǳ¦�ŉȂǬƬǳ¦��řȇȂǰƬǳ¦�ŉȂǬƬǳ¦�ŖǨȈǛÂ�» ȐƬƻ¦�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ

.1نƢƬǴǷƢǰƬǷÂ�ÀʫƾȈǨǷ�ÀƢƬȈǴǸǟ ماالقرارات املرتتبة عنهما فه

يفهم من هذا أن التقومي التحصيلي يدل على النتيجة النهائية احملصل عليها، كما أنه يرتبط 

ʭƾȈǨȇ�Ǿǻȋ�řȇȂǰƬǳ¦�ŉȂǬƬǳʪ�ƢǬȈƯÂ�ƢǗƢƦƫ°¦�¾Ȃǐū¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǶǴǠƬǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ȆǇ¦°ƾǳ¦�°Ƣǈŭ¦�ǞƦƬƫ�Ŀ

على املعرفة اليت سلمها املعلم خالل العام الدراسي، حىت يتبني للمعلم اكتشاف نواحي القوة 

�ǲȇƾǠƫ�ƢȀǼǷ�ǂưǯ¢�ƨƦǫ¦ǂŭ¦�Ƥ ǻƢƳ�Ŀ�ǲƻƾȇ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ��ǲȈǐƸƬǳ¦�ƨƳ°®Â�Ǧ Ǡǔǳ¦Â

12(��©¦ ƢǨǰ ǳʪ �ŉ Ȃ ǬƬǳ¦

��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǧǂǐƬǳ¦�ƨǟȂǸů�Ȇǿ�ÄȂƥŗǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀن املقصود اإذا ك    ̈ƢǨǰǳ¦�ǺǷ

والوجدانية، ومن املهارات احلس حركية اليت تسمح مبمارسة الئقة لدور ما، أو وظيفة ما، أو كما 

Louis)يعرفها "لويس دينو"  Dino) :» ،وكذا مهارات الكفاءة جمموعة سلوكات اجتماعية وجدانية

.2»دور ما، أو وظيفة، أو نشاط بشكل فعالنفسية حس حركية تسمح مبمارسة 

�ǶŮ�ƶȈƬƫ�©¦ ƢǨǯ�ƨȈǸǼƫ�ȄǴǟ�śǸǴǠŭ¦�ǲŧ�Ŀ�©¦ ƢǨǰǳʪ�ƨƥ°ƢǬŭ¦�ǪǧÂ�ǶȈǴǠƬǳ¦�®ƾŹÂ

�ƨȈǧǂǠŭ¦�©ʮȂƬƄ¦�ǖƥ°�řǠȇ�ƨƥ°ƢǬŭ¦�ƨǗƢǇȂƥ�ǶȈǴǠƬǳ¦Â��ƨȈǳƢǠǨƥ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�» ƾēÂ��ƨǇ°ƢǸŭʪ

Ū�ǶǴǠƬǳ¦�©ʮƢǣÂ�ƾǏƢǬǷ�Ʈإص ȇƾŢ�ń¤�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�©ƢƷȐكثر انسجاما مع حاجيات لها أع

�ƲǷ¦Őǳ¦Â�ƲǿƢǼŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨưȇƾū¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ǞǷ�ǞǸƬĐ¦Â�®¦ǂǧȋ¦ والوسائل التعليمية اليت تتماشى

�ƨȈǤƥ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�ƢǿƾȈǈšÂ�ƢȀǴȇȂŢ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦Â��ƨǧǂǠŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨǠȇǂǈǳ¦�©¦ŚǤƬǳ¦Â  تنمية

�ǺǷ�Ƥكفاءاته وتالؤمه مع الواقع، لذا جند أن التقومي  ǻ¦ȂƳ�̈ƾǟ�ǺǷ�©¦ ƢǨǰǳʪ�ƢǬȈƯÂ�ƢǗƢƦƫ°¦�ÄȂƥŗǳ¦

  ي عملية التعليم والتعلم.قصّ لغة يف تاملتعلم واملعلم نظرا ألمهيته البا

ƢǨǰǳʪ�ǆ ¦©حثر دمحم الصاحل   -  1 ȇ°ƾƬǳ¦�ń¤�ǲƻƾŭ¦��ĺÂ،  :130ص.  
.68زروق: دليل املصطلح الرتبوي الوظيفي، دار هومة، اجلزائر، د.ط، د.ت، ص:  رخلض -  2
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ومواقف  عليه من تعلمات تقوم الكفاءة على أساس املنتوج وما حتصل املتعلم:ة تقومي كفاء-1

اكتسبها من خالل املمارسة ويف مقدمتها اإلنتاج ومالءمته للمطلوب ومطابقته للمواصفات، وال 

ينبغي أن نكتفي بصوغ أسئلة حول املعارف فحسب بل جيب وضع املتعلم يف موقف يدعوه إىل 

.1القابلة للمالحظة والقياسلية والسلوكية قعالج السؤال بتوظيف معارفه الع

أو فشل  ، وهو أساس جناحيعترب املعلم من أهم عناصر العملية الرتبويةاملعلم:  تقومي كفاءة-2

«�ʮƢǤǳ¦Â©�فهو الذي ت«العملية، وصاحب القرار إىل جانب ذلك  ¦ƾǿȋ¦�ǪȈǬŢ�ƨǸȀǷ�ǾȈǳ¤�ǲǯȂ

فدور املعلم مهم جدا أثناء  »الرتبوية املنشودة، وعلى فاعليته ومهاراته يتوقف جناح النظام الرتبوي

العملية التعليمية الرتبوية، ومن خالله يتم التعرف على جوانب التدريس يف كشف مردود  عملية

واكتشاف الوسائل املالئمة لتحقيق احللول املناسبة النقص والقصور يف هذه العملية، بغية اقرتاح 

.2األهداف بيسر وفعالية وموضوعية

�̈ ƢǨǰǳʪ�ŉȂǬƬǳƢǧ ومعاينة القدرة على اإلجناز ملختلف النشاطات احملددة اليت هو متابعة قبل كل

«�¦ĿǂǠŭ¦�ǲȈǐƸƬǳ¦��¿ƢǠǳ��تظهر من خالل سلوكات املتعلم  ƾŮ¦�ǶǴǠŭ¦�ǪȈǬŢ�» ƾđ

  وظائف التقومي الرتبوي:)13

للتقومي الرتبوي دور كبري يف معظم جوانب احلياة االجتماعية، فال خيلو أي عمل من عملية 

والضعف يف التحصيل التقومي فهو يصاحبه، ويستمر معه، ويؤدي وظائف كثرية يف معرفة نقاط القوة 

  (املعرفة) ومن هذه الوظائف أمهها:الرتبوي 

 :ر يف العملية التعليمية، سواء تعلقت وذلك قصد الكشف عن أسباب التأخوظائف تعليمية

بشخصية املتعلم، أو بيئته قصد البحث عن العالج املناسب والكشف عن حاجياته، 

.76، ص: ��ǂƟ¦ǄŪ¦��ƨǷȂǿ�°¦®��©¦ ƢǨǰǳʪ�ƨƥ°ƢǬǷÂ2003خلضر زروق: تقنيات الفعل الرتبوي  -  1
2-��́ ��©¦ ƢǨǰǳʪ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ń¤�ǲƻƾŭ¦��ĺÂǂưƷ�ŁƢǐǳ¦�ɧ140.
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�» ¦ƾǿȋʪ�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ƨǻ°ƢǬǷ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ǾǳȂȈǷÂ��Ǿƫ¦°ƾǫÂ

  :املوضوعية املسطرة ومن مجلة هذه األهداف

بداية السنة، حبيث تقيم الكفاءات اليت اكتسبها املتعلمون خالل  ويتم ذلك يف توجيه التعليم:-1

�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦Â��©ʪȂǠǐǳ¦�ǎ ȈƼǌƫ�µ ǂǤƥ�Ǯ ǳ̄Â��̈ƾȇƾƳ�©ƢǸǴǠƫ�Ŀ�̧ Âǂǌǳ¦�ǲƦǫ�ƨȈǓƢŭ¦�ƨǼǈǳ¦

 عالجها، حىت تضاف الكفاءات اجلديدة إىل مكتسبات صحيحة.

ƢǸǴǠƬǳ¦�śǈŢ�ǲƳ¢�ǺǷ�ŉȂǬƬǳʪ�¿ȂǬǻ�Ʈ©�تنظيم التعلم وتعديله: -2 ȈƷ��ƨǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�Ǯ ǳ̄�ǪǬƸƬȇ

��©¦ ƢǨǰǳ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�ǺǷ�ƨƳ°ƾƥ�§ȂǴǘŭ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ń¤�śǸǴǠƬŭʪ�¾ȂǏȂǳ¦�ƾǐǫ�ƶȈƸǐƬǳ¦Â�ǲȇƾǠƬǳʪ

وهذا يتطلب االختبار السليم والدقيق لوسائل املعاينة، والطرائق الفعالة، واألنشطة املناسبة يف حل 

.1املشكالت

��ǶēȏȂȈǷÂ��Ƕē¦®¦ƾǠƬǇ¦Â��Ƕē¦°ƾǫ�Ŀ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�¼ÂǂǨǳ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪ�Ǯتصنيف املتعلمني: -3 ǳ̄Â

�¿ȂǬŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƳÂ�¦ǀǳ��Ƕē¦®¦ƾǠƬǇ¦Â��Ƕē¦°ƾǬǳ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ȂŪ¦�ŚǧȂƫ�ƾǐǫ�ǶȀƟƢǯ̄ �ƨƳ°®Â��ǶēƢǿƢš ¦Â

بني  استخدام وسائل التقدمي استخداما عقالنيا، يساعد على كشف هذه الفروق والتباين القائم

املتعلمني، وتصنيف املواقف التعليمية مبا يتفق مع الفروق القائمة بني األفراد، ألن عملييت التقومي 

والتقييم تتضمن من البداية مقارنة ما هو كائن وما جيب أن يكون، مبعىن الوقوف على ما هو موجود 

.2من كفاءات الستحداث كفاءات جديدة

مراحل التقومي الرتبوي: )14

  يتضمن التقومي الرتبوي جمموعة من املراحل نوجزها فيما يلي:  

1-ǂƟ¦ǄŪ¦��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ƨǷȂǿ�°¦®��©ʮƢǨǰǳ¦�Ŀ�ǶǴǠŭ¦�ǲȈǳ®��ȆũƢǫ�ǶȈǿǂƥ¤، .89 :ص ،2004 ،طد.  
 ،2004 ،2ع ،الرتبوي، منشورات خمترب الرتبية والتكوين، جامعة اجلزائرحممود بوسنة: التقومي والبيداغوجيا يف النسق  -  2

  .46ص:
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�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţʪ�Ǯمرحلة التخطيط: -1 ǳ̄Â��ŉȂǬƬǳ¦�ƨȈǴǸǠƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǲƦǫ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ª ƾŢ

م وفق خطوات علمية قصد بلوغ النتائج املنشودة، عادة يـَُقوّ  ،إجراء هذه العملية، والتخطيط اجليد

  يف النقاط اآلتية:وتتمثل هذه اخلطوات 

وهي خطوة مهمة يف كل عمل يرجى منه نتائج إجيابية، ويعمل التشخيص  التشخيص:-أ 

الدقيق على معرفة مسببات اخللل والعجز، والنقائص، للشروع يف العالج سواء تعلق األمر 

�Ǯ ǳ̄Â��ȆƳȂǣ¦ƾȈƦǳ¦�Â¢��ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪʪمع املعطيات الدالة على ذلك.جب 

�ƪ¢¿�بعد حتليل املعطيات: - ب  ǻƢǯ�ƨȇ®ǂǧ�ƨŪƢǠŭ¦�¼ǂǗ�ƨƠȈēÂ��ƢȀƬǇ¦°®Â�©ƢȈǘǠŭ¦�«¦ǂƼƬǇ¦

�ƢēƢƳ°®�Ƥ ǈƷ�ƢȀǴȈǴŢ�ǶƬȇ�Ʈ ȈƷ�ƨȈǟƢŦ

كانية مليتم فيها حتضري األدوات الالزمة، وحسب الظروف الزمانية واحتضري وسائل اإلجراء: - ج 

.1لتحقيق النتائج املرجوة

، ومناسبة »رتام اآلجال احملددةحوالدقة، وامراعاة الكيفية الالزمة، «يتم من خالهلا املتابعة: -د 

  األهداف املطلوبة، واالستعمال العقالين للوسائل، وتقدمي ما مت التوصل إليه ومتابعة النتائج.

 تعتمد هذه املرحلة على مجع معلومات عن موضوع التقومي.مرحلة حتليل املوقف التقوميي: -2

عامة وحتليلها إىل أهداف قابلة للقياس يتم من خالهلا حتديد األهداف المرحلة األهداف: -3

 واملالحظة.

«�مرحلة حتديد املتطلبات: -4 ǂǠƬǴǳ�ƲǷʭŐǳ¦�Ŀ�̧Âǂǌǳ¦�ǲƦǫ�ǶǴǠƬŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ƾȇƾŢ�ǶƬȇ�ƢȀȈǧÂ

.2على املتطلبات األساسية، بغية حتديد األهداف التعليمية املقصودة

  .14ص:  ،2003 ،ط.د ،اجلزائر ،خلضر زروق: تقنيات الفعل الرتبوي ومقاربة الكفاءات، دار هومة -  1
  .14ص:  ،املرجع نفسه :ينظر -  2
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  مفهوم الوسائل التعليمية وأمهيتها:)15

اللغوي العملي كل األدوات اليت يستعملها املدرس، واملتمثلة يف تعترب الوسيلة يف اجلانب 

�ËȈǠǳ¦Â�� ƢȈǋȋ¦Â��©ʮȂƬƄ¦ نطالقا من أهداف انات، واملطبوعات، والرسوم، والصور اليت خنتارها

.1معينة

الوسائل التعليمية هي كل «ف دمحم وطاس الوسائل التعليمية نقال عن ابراهيم مطاوع بقوله: عرّ 

ها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم، وتوضيح معاين كلمات الدرس، أي لتوضيح أداة يستخدم

املعاين، أو شرح األفكار، وتدريب التالميذ على املهارات، أو تعويدهم على العادات، وتنمية 

.2»االجتاهات، وغرس القيم، دون أن يعتمد املدرس أساسا على األلفاظ، والرموز، واألرقام

بس، التعريف أن الوسائل التعليمية هي اليت تقوم بكشف الغموض، وإزالة اللّ  يفهم من هذا

��² ȂǈƄ¦�ń¤�®ǂĐ¦�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�Ŀ�śǸǴǠƬŭ¦�ƾǟƢǈƫ�ȆȀǧ��Ǿǈȇ°ƾƫ�®¦ǂŭ¦�ǶǴǠǳ¦�ǺǷ� ƢǨŬ¦�°ƢƬǇ�Ǟǧ°Â

  ومن اخليال إىل الواقع.

صة إذا كانت لقد تعددت املشارب يف التسميات حوهلا مثل: التكنولوجيا التعليمية، خا

�ƨȇǂǐƦǳ¦�ƨȈǠǸǈǳ¦�ǲƟƢǇȂǳʪ�ƢȀȈǸǈȇ�ǺǷ�ǶȀǼǷÂ��ƪيتستعمل وسائل متطورة مثل: الكمبيوتر، واألنرتن

�Ƥ ǈǻȋ¦�ƨȈǸǈƬǳ¦�ȆǿÂ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳʪ�ƢȀȈǸǈȇ�ǺǷ�½ƢǼǿÂ��ǂǐƦǳ¦Â�ǞǸǈǳ¦�ŖǇƢƷ�¿ƾƼƬǈƫ�ƢĔȋ

¦Â��ƨȇȂǤǴǳ¦�ǲǷƢǠŭ¦Â��±ƢǨǴƬǳ¦��̧ ʮǀŭ¦���ǲưǷ�̈Śưǯ�ǲƟƢǇÂ�ǲǸǌƫ�ƢĔȋ حلاسب اآليل، الذي قدم إضافة

.3)مهمة يف تعليم اللغة يف توفري جهد كبري للمتعلم

  .83، ص:1998حتادية الوطنية لعمال الرتبية معسكر، االالفعل التعليمي التعلمي،  :دمحم شارف سرير ونور الدين اخلالدي -  1
 ،يف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، املؤسسة الوطنية للكتابو دمحم وطاس: أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم عامة،  -  2

  .57 :ص ،1998، اجلزائر
  .29 :ص ،2000ط، د. ،عرفة اجلامعية، االسكندريةعبده الراجحي: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار امل -  3
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كما تعد الوسائل التعليمية عنصرا هاما يف طرائق التعليم فيجب أن تكون هادفة، دافعة إىل 

.1التعلم، ميسرة حلصوله، مالئمة ألمناط خصوصيات كل مادة

كما يتوهم بعض املعلمني تساعد على الشرح،   فالوسائل التعليمية ليست جمرد أشياء إضافية

�ǺǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ� ǄƳ�ƢĔ¢�ń¤�ǂǷȋ¦�ÃƾǠƬȇ�ǲƥ��Ƥ ǈƷÂ��ǆ ȇ°ƾƬǳ¦��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ǲǠǨǳ¦� ƢǼƯ¢�ƶȈǓȂƬǳ¦Â

�śǠƫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ��ƨƸƳʭ�ÀȂǰƬǳ�² ¦Ȃū¦�ǞȈŦ�ƢȀȈǧ�½ŗǌƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦

  وتثبيتها مع حتقيق عامل الفهم الذي يعترب قاعدة صلدة. املتعلمني على ترسيخ الدروس يف الذاكرة

�ǶȀǠǫ¦ÂÂ�śǸǴǠƬŭ¦�ƨƠȈƥ�ǺǷ�¦̄ȂƻƘǷÂ�ƢǘƦǼƬǈǷ�ÀƢǯ�ƢǷ�ǲƟƢǇȂǳ¦�Śƻ�À¢�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦Â

  أمهية الوسائل التعليمية التعلمية:)16

�ǺǷ�ƨƯȐưǳ¦�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ŀ�ƢǿŚƯϦ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ƨȈŷ¢�ȄǴƴƬƫ

  .مية (املعلم، املتعلم، املادة التعليمية)ر العملية التعلمية التعلّ عناص

�ƨƦǈمهيتها أ -أوال Ǽǳʪللمعلم:  

تكتسي الوسيلة التعليمية أمهية كربى لدى املعلم، فهي تساعده على رفع درجة كفايته وتغريّ 

املادة وتقوميها، نه من حسن عرض �ËǰŤ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��Ƕم للتعلّ ذ، ومقوّ ط ومنفّ ن إىل خمطّ دوره من ملقّ 

م فيها، فضال على ذلك يستغل الوقت بشكل أفضل ويثري الرغبة يف التعلم لدى الطلبة، والتحكّ 

Ǯ ǳ̄�Śǣ�Â¢�©Ȑǰǌŭ¦�ǲū�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǗƢǌǼǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â2�ǶǴǠŭ¦�ƾǟƢǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��

.3ب على حدود الزمان واملكان يف غرفة الصفعلى التغلّ 

  .84 :ص ،2000 ،طد. ،صاحل بلعيد: دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر -  1
  .114 :ت، ص.د، ط.د، عمان ،حممود احليلة: تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، دار امليسرة دمحم -  2
  .89 :ص ،1،1992ط ،األردن ،دار األمل، أساليب تدريس اللغة العربية عماد توفيق السعدي وآخرون: -  3
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الع املتعلم على خربات تعليمية يكون من ن املعلم من اطّ الوسائل التعليمية ميكّ فاستخدام 

ƨȈǜǨǴǳ¦�Ŀ�̧ȂǫȂǳ¦�ȆǋƢŢ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƢǸǯ��ǶȀǸǴǠƫ�±ǄǠƬȈǧ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƾǿƢǌǷ�Ƥالصّ  Ǡ*1.

ƢȈǻʬ -  أمهيتها�ƨƦǈ Ǽǳʪللمتعلم: 

�ǶǴǠƬǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƨǴȈǴƳ�¿ƢȀŠ�ǞǴǘǔƫ�ƨȇǂǐǠǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�À¤ ّنه من اكتساب فهي متك

خربات خمتلفة شريطة أن حيسن استعماهلا، وأن تكون مناسبة للموقف التعليمي، وذلك بتحديد 

.2غرض الدرس املقدم، ومعرفة أهم القواعد األساسية يف استخدامها

�À¢�ƢǸǯ��ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�̈°Ȃưǳ¦�ǂǐǟÂ��Ǟȇǂǈǳ¦�ŚǤƬǳ¦�ǂǐǟ�Ǿǻϥ�ǶǇȂȇ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠǻ�Äǀǳ¦�ǂǐǠǳƢǧ

املواقف التعليمية بعيدة مكانيا وزمانيا، ومن مث فإنه لو أمكن تقدمي تلك املواقف واملواد بعض 

�ǒفالتعليمية بواسطة عدة أشكال مثل: األ ȇȂǠƬƥ�¿ȂǬƫ�» ȂǇ�ƢĔƜǧ��ǖƟ¦ǂŬ¦Â��©ȐȈƴǈƬǳ¦��¿Ȑ

�ƪ ƯƾƷ�Â¢��ȆǓƢŭ¦�Ŀ�ƪ ƯƾƷ�ƢĔ¢�Ƥ Ʀǈƥ�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ�¦ÂǂŻ�Ń�©¦Őƻ�Ŀ�Ƕǿ°ÂǂŠ�Ǯ ǳ̄Â��ǀȈǷȐƬǳ¦ يف

Ƣē®Ƣǟ¤�Ƥ Ǡǐȇ�Ǿǻ¢�Â¢��¦ƾƳ�̈ŚǤǏ�ƪ ǻƢǯ�Â¢��ǂǓƢū¦3.

فالوسائل التعليمية تنمي قدرة التلميذ على التأمل، واتباع التفكري العلمي للوصول إىل حل 

.4عل اخلربات التعليمية أكثر فعالية، وأقل احتماال للنسيانجتاملشكالت، و 

من املعروف أن الطلبة يتفاوتون يف كما تساهم يف مقابلة الفروق الفردية بني الطلبة، ف

القدرات العقلية، وخيتلفون يف امليول، فكلما اعتمد املعلم الوسائل التعليمية املناسبة كلما أمكنه ذلك 

*�² °ƾŭ¦�ƾǼǟ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǀȈǸǴƬǳ¦�ƾǼǟ�ƢŮ�ƪ ǈȈǳ�ƢǛƢǨǳ¢�² °ƾŭ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƨȈǜǨǴǳʪ�ƾǐǬȇ
  .10ص:  ،2005ط، .فراس إبراهيم: طرق التدريس ووسائله وتقنياته، وسائل التعلم والتعليم، دار أسامة، عمان، د -  1
  .167أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم، ص:  ،دمحم وطاس :ينظر -  2
  .407ص:  ،2000 ،4ط ،حسن شحاته: تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبنانية -  3
  .116ص:  ،دمحم حممود احليلة: تكنولوجيا التعلم بني النظرية والتطبيق -  4
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من مساعدة الطلبة على الفهم، ومن مث التحصيل اجليد، وتقوم بتنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل 

.1لمستجابة الصحيحة عند املتعتثبيت اال

فاستخدامنا مثال للحاسوب كمعلم خصوصي، نعرف اخلطأ والصواب مباشرة بعد اإلجابة 

�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�² °ƾŭƢǧ��¾ƢǸŪʪ�°ȂǠǌǳ¦Â�¼Âǀǳ¦�ƨȈǸǼƫ�ȄǴǟ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǸǠƫ�ƢǸǯ��§ ¦Ȃǐǳ¦�±ǄǠȈǧ

نسجمة من برحلة ميدانية مع تالميذه إىل املناطق الطبيعية اجلميلة، ويوجه انتباههم إىل العناصر امل

.2الطبيعة يكون قد حرك فيهم مشاعرهم، وجعلهم يقفون على النواحي اجلمالية

Ƣưǳʬ -  أمهيتها�ƨƦǈ Ǽǳʪللمادة التعليمية:  

إىل إن الوسائل التعليمية تساعد على توصيل املعلومات واملهارات املتضمنة يف املادة التعليمية 

��ǶēȏȂȈǷÂ�Ƕē¦°ƾǫ�ƪا ǨǴƬƻ¦�À¤Â��ʪ°ƢǬƬǷ�Ƣǯ¦°®¤�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǽǀǿ�½¦°®¤�ȄǴǟ�ǶǿƾǟƢǈƫÂ��ƨƦǴǘǳ

�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢǸǯ��ǶĔƢǿ̄ ¢�Ŀ�ƨƸǓ¦Â�̈°ȂǏ�©¦̄Â��ƨȈƷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦� ƢǬƥ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢǸǯ��ǶēʮȂƬǈǷÂ

ǶȀǼǷ�§ȂǴǘǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�©¦°ƢȀŭ¦� ¦®ϥ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ƨƦǴǘǳ¦�ƾǟƢǈƫÂ��©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǖȈǈƦƫ3.

متحان فقط، والنتيجة فظ من أجل االحتفكثري من املتعلمني حيفظون ألفاظا دون فهمها، 

�²، فالوسيلة التعليمية يف هذه احلالة تزوّ االمتحانتكون نسيان هذه املعلومات بعد أداء  ƢǇϥ�Ƕǿ®

.4مادي حمسوس ألفكارهم، وهذا يقلل من استخدام األلفاظ اليت ال يفهمون هلا معىن

ناجح هو الذي يعمل على حتبيب املادة التعليمية املراد تدريسها للمتعلمني، وذلك فاملدرس ال

من خالل اعتماده الوسيلة التعليمية املناسبة، وحىت تؤدي هذه األخرية دورها األكمل جيب أن ال 

  .64 ص: ،2006 ،1ط ،ÀƢǸǟ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨƦƬǰǷ��ǂǏƢǠŭ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ :مشعان ربيع هادي -  1
  .179ص:  السابق،املرجع  ،دمحم وطاس :ينظر -  2
  .117 ،116 :ص السابق،املرجع  ،ينظر: دمحم حممود احليلة -  3
  .65، 64: ص السابق،املرجع  ،ينظر: هادي مشعان ربيع -  4



املقررات الدراسية والعملية التعليمية                                               : الفصل الثاين

94

تستعمل أو ختتار بعشوائية، بل هناك أسس وقواعد الختيارها حىت يكون التعليم علميا وفنيا يف آن 

احد، ومبعىن آخر جيب أن تكون ذات فائدة تربوية موفرة للجهد والوقت واملال، وأن تضفي شيئا و 

ƨǗƢǈƦǳ¦Â�¬ȂǓȂǳʪ�Ǧ ǐƬƫ�À¢�°ƾŸ�ƢǸǯ��ȆǇ°ƾŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ŀ�®ȂƳȂǷ�Ȃǿ�ƢǷ�ȄǴǟ�¦ƾȇƾƳ1.

�ƢȀǧƾǿÂ��² فالوسيلة °ƾǳ¦�» ¦ƾǿ¢Â�ƢȈǋƢǸƬǷ�Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦�ÀȂǰȇ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�̈®ƢǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦

  تعزيز أسلوب التدريس، ودعم املواقف التعليمية بفاعلية ونشاط يف عملية التعلم بنظرة عامة.

  مفهوم العملية التعلمية:)17

śƠȈǋ�śƥ�ǄȈŶ�À¢�ƢǼȈǴǟ�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǴǳ�ƢǨȇǂǠƫ�ȆǘǠǻ�À¢�ʭ®°¢�ƢǷ�¦̄¤:اثنني مها   

Learning( ظاهرة التعلم: -1 Apprentissage(

Teaching( ظاهرة التعليم: -2 Enseigment(

�ȂǿÂ��ǾǠǷ�ǲǟƢǨƬȇÂ��ƢǟȂǓȂǷ�®ǂǨǳ¦�Ƣđ�½°ƾȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Â¢��ǲȈǐƸƬǳ¦�Ǿƥ�řǠǻظاهرة التعلم: -1

عن نشاط التعلم  عملية يتم بفضلها اكتساب املعلومات، واملهارات، وتطوير االجتاهات، كما ينتج

داخل الفرد، ويتقبله عن رضى وطواعية، وعن رغبة يف التطور، فيحصل الفرد  *حصول تغري دينامي

رات جديدة، هلا قدر من االنسجام، والثبات، انطالقا من على تشكيل متثالت للواقع، وخلق تطوّ 

املعطيات الداخلية  إدراكه، واستعماله ملختلف االحساسات واملثريات البيئية، وكذلك من تفاعل

.2واخلارجية، ومن وعيه للمحيط

.147 ،146 :ص ،املرجع السابقحممود احليلة،  دمحم :ينظر -  1
  دينامي: يقصد به احلركي.*

 ،2004 ،2ط ،¦ʪǂǳ¶ ،ي للنشريج: حتليل العملية التعلمية وتكوين املدرسني، أسس ومناذج، وتقنيات، دار التوحيددمحم الدرّ -2

  .53ص: 
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�ËŚǤƫ�½ȂǴǈǳ¦�ŚǤƫ�Ǿǻϥ�ǶǴǠƬǳ¦�Ǧ«بقوله: )Cates( "كاتز"وعرفه اللغوي  ȇǂǠƫ�ǺǰŻ ّميا ا تقد

ستجابة صف من جهة بتمثل مستمر للوضع، ويتصف من جهة أخرى جبهود مكررة يبدهلا الفرد لاليتّ 

�ª، أو التعلم »هلذا الوضع استجابة مثمرة ƾŹÂ��©ʮƢǤǳ¦�ǪǬŢÂ��Ǟǧ¦Âƾǳ¦�ȆǓǂƫ�ǪƟ¦ǂǗ�±¦ǂƷ¤�Ȃǿ

.1التعلم عندما تكون الطرائق قدمية وغري صاحلة للتغلب على املصاعب اجلديدة

�Ǿǻȋ�̈®ƾƴƬǷÂ��̈ǂǸƬǈǷ�©¦°ƢȀǷÂ�©¦ŐŬ�§ ƢǈƬǯ¦�Ȃǿ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ǶǴǠƬǳ¦�À¢�¦ǀǿ�ǺǷ�ǶȀǨȇ

دورها متطورة، ومتغرية دوما، فحق لإلنسان يتماشى واحلياة البشرية، ومن املسلم به أن هذه احلياة ب

أن يتعلم كل ما يطرأ من جديد يف سريورة حياته من مستجدات تتعلق به، وعنصر التجديد هو من 

Psychologie( يف مؤلفه )J.Guilford( "جون جيلفورد"ح به وهذا ما صرّ  ،شأن التعلم génerale(

»½ȂǴǈǳ¦�Ŀ�ǾǈǨǻ�̈°ƢǌƬǇ¦�Ǻǟ�Ƣš ʭ�½ȂǴǈǳ¦�Ŀ�¦ŚǤƫ�ÀȂǰȇ�À¢�ÂƾǠȇ�ȏ�ǶǴǠƬǳ¦�Àϥ،  قد يكون نتيجة

¨ƾǬǠǷ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ�ʭƢȈƷ¢�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ƨǘȈǈƥ�©ƢȀƦǼǷ�ǂƯȋ«2.

�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�©¦Śưŭ¦�ƨǴŦ�Ǻǟ�Ʋƫʭ�ǂǷȋ¦�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�ǶǴǠƬŭ¦�½ȂǴǇ�Ŀ�ŚȈǤƫ�Ȃǿ�ǶǴǠƬǳ¦�À¢�¦ǀǿ�ŘǠǷ

  ور املعقدة، وهذا يف األخري يدفعه إىل التعلم.أو عن األم، أو اخلارجية

ونعين به التدريس، وهو جهد ما يبذله املعلم (املدرس) كي يعني املتعلم على  ظاهرة التعليم:-2

رة التعلم ʬاكتساب املعرفة واخلربة، والقيم اإلنسانية والوجدانية، وهو نشاط تواصلي يهدف إىل إ

وحتفيزه وتسهيل حصوله.

هو جمموعة األفعال التواصلية والقرارات اليت يتم اللجوء إليها بشكل قصدي  إذن فالتعليم

ومنظم، أي يتم استغالهلا، وتوظيفها بكيفية مقصودة من طرف الشخص، أو جمموعة من 

م من هذا املنطلق هو اكتساب ياألشخاص، فيتدخلون كوسيط يف إطار تربوي تعليمي، والتعل

  .14ص:  ،1976، ط.د، لبنان، بريوت، دار العلم للمالينيه، ¦ƫʮǂǜǻÂ�ǶǴǠƬǳ ل:فاخر عاق -  1
  .13 :ص ،1977 ،القاهرة ،ية تفسريية توجيهيةفسالتعلم دراسة ن :رمزية غريب -  2
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�ǖȈŹ�ƢǷ�ǲǯ�ǾǸȈǴǠƬƥ�ƢƦǳƢǘǷ�ǆ معلومات ومهارات بشكل قصدي منظم Ȉǳ�ÀƢǈǻȍ¦�À¢�Ä¢�ƪ ƥʬÂ

�ÀȂƷǂǐȇ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ǲǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƨǤǴǳʪ»�ȏ¤�ƨǤǴǳʪ�ǖȈŹ�ȏ1»نيب.

�ǲǯ�ƨȈǏʭ�Ǯلتمإنسان قد ا - يف نظري- لعل يف هذا التصريح نوع من اإلنصاف، فال يوجد 

  منها، وهذا اجلزء بطبيعة احلال يتغري بتغري احلياة االجتماعية. االلغة، وإمنا ميتلك جزء

أركان العملية التعلمية: )18

تتكون من ثالثة أركان أساسية  يكاد جيمع علماء الرتبية على أن العملية التعلمية التعلمية  

ǶǴǠŭ¦��Ȇǿ�ÀƢǯ°ȋ¦�ǽǀǿÂ�ŚȀǌǳ¦�ȆƳȂǣ¦ƾȈƦǳ¦�Ʈ Ǵưŭʪ�ǾƬȈǸǈƫ�ȄǴǟ�ƶǴǘǐȇ�ƢǷ�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǲǰǌƬƫ، 

�ÀÂǂǜƬǼŭ¦�ȄǠǈȇÂ�ƨǠǸƬů�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀđ�ȏ¤�ǶƬƫ�À¢�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǴǳ�ǺǰŻ�Ȑǧ��ƨȈǸيواملادة التعل ،واملتعلم

التعلم وآلياته املختلفة، حيث حياول كل نظرية أن حيدد  يف هذا احلقل املعريف إىل معرفة مبادئ

�ËƬȇ�ƢǸǯ��ƢǿŚǣ�ȄǴǟ�ƢȀŻƾǬƫÂ�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�©ʮȂǳÂȋ¦�ȄǴǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǺȇǂǜǼŭ¦�Ƥ Ǵǣ¢�ǪǨ

ȏ¦Â�ƨȇƢǼǠǳʪ�¾Âȋ¦�Ǻǯǂǳ¦�Ȃǿ�ǶǴǠƬŭ¦�À¢ هتمام ألن عليه يتوقف حتقيق اهلدف من العملية وبه تقاس

  نسبة جناحها.

علم يفرتض فيه أن يتوفر على مواصفات معينة ضرورية تساعده على أداء مهمته، كما فامل

ى تكوينا متخصصا ض أن يكون قد خضع لعملية انتقاء مسبق وفقا ملعايري موضوعية مهنية، وتلقّ رت يف

.2لذلك

واملادة التعليمية تكون قد خضعت هي األخرى إىل دراسة علمية وتربوية متخصصة، عادة ما 

يراعى فيها توافر معايري علمية، وتربوية، وضوابط تسعى إىل حتقيق التالؤم بني اهلدف التعليمي 

  .37ص:  ،1992 ،ط.د ،سكندريةاإل ،دار املعرفة اجلامعية، عبده الراجحي: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية -  1
 ،تيارت ،جامعة ابن خلدون ،احلداثةو  رتاثاللغوية بني الو خمرب الدراسات النحوية  ،جملة الباحث ،دافعية التعلم :عابد بوهادي -  2

  .86 :ص ،2011، 2ع
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ƲǷ¦Őǳ¦�¦ȂǠǓ¦Â�ǽ¦ǂȇ�ƢǷ�Ƥ ǈŞ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǿƢš ¦�¿ƾţ�Ŗǳ¦�©ʮƢǤǳ¦Â�¥®ƢƦŭ¦Â، ن ختضع مبعىن ينبغي أ

املعروفة ، *طبيعة املادة من حيث الصعوبة والسهولة ملبدأ التدرج الذي يراعى فيه عوامل التعلم

  واملستوى العلمي لكل مرحلة من مراحل العملية. 

�ƢȀǈǨǻ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ŚȇƢǠǸǴǳ�ǾǟƢǔƻϵ�¾Ƣū¦�Ǟǫ¦Â�ƶǸǈȇ�ȏ�Äǀǳ¦�Ǻǯǂǳ¦�ȂȀǧ��Ƥ ǳƢǘǳ¦��ǶǴǠƬŭ¦�ƢǷ¢

التعليمية، حبيث جنعله يستجيب ملتطلبات علمية مرغوب فيها، أو اليت خيضع هلا املعلم واملادة 

�ƨȈǠȈƦǗ�ƨƠȈƥ�Ŀ�Ƙǌǻ�ƢǬǿ¦ǂǷ�Â¢��ȐǨǗ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�̈®Ƣǟ�ǶǴǠƬŭ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄Â��ǾȈǧ�ǂǧȂƬƫ�À¢�ǲǷϨ�©ƢǨǏ¦ȂǷ

لك أن جنعلها تتوفر على شروط ضرورية واحدة جلميع املتعلمني فضال عن االختالف منوبشرية ال 

�Ȃǿ�ǶǴǠƬŭ¦�Àϥ�ƢǼǸǴǇ�¦̄¤Â��ƢǿŚǣÂ�ƨƯا¦Ȃǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ļϩ�ƢǷÂ��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦Â�ƨȈƳ°ƢŬ°� الطبيعي يف املؤثرات

ركز العناية على سلوكه أم نالركن األساسي األول يف العملية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 

�Â�ǶǴǠƬŭʪ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǰǳ�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�̈°ÂǂǓ�ȆǟƾƬǈȇ�¦ǀǿ�ǲǰǧ��Ǿǧ°ƢǠǷ� ƢǼƥ�ȄǴǟ املعلم

.1واملادة التعليمية

متعددة، واملطلوب أن تتفاعل فالعملية التعليمية هي عملية تكاملية تتداخل فيها عدة أطراف 

أهداف التعليم، ألن حصول أي خلل يف أي طرف، قق هذه األطراف جمتمعة بشكل إجيايب كي حت

  سيؤدي إىل خلل يف نتائج العملية التعليمية، وأطراف هذه العملية هي: أو ركن من أركان هذه العملية 

 املنهج وما يتصل به من أهداف، وحمتوى، وطرائق تدريس، وتقومي.-1

.¢ǾǴȈǿϦ�ÃȂƬǈǷÂ��ÄȂƥǂƫÂ�řȀǷÂ�ȆŻ®Ƣǯاملعلم وما يتصل به من إعداد -2

 املتعلم وما يتصل به من نضج واستعداد ودافعية.-3

  عوامل التعلم جنملها فيما يلي: الفهم، النضج، االستعداد، التكرار.  *
  .87 :ص السابق،املرجع عابد بوهادي،  -  1
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اآليت ميثل  ǲǰǌǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƫÂ�ƨȇ°¦®¤�©ȐȈȀǈƫ�ǺǷ�Ƣđبيئة التعلم وما يتصل -4

  ويوضح هذه األركان:

.1أحدمها يف اآلخرويؤثر  فيما بينهااملالحظ على هذا الشكل أن أركان العملية متداخلة 

ركائز التعلم املعاصر:)19

م القائمون على لقد ظهرت جمموعة من األفكار وطرق التدريس يف البلدان املتقدمة، سلّ 

�ƢȀŷ¢�ǽǀǿÂ�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ǶǴǠƬǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�¦Âǀƻ¢Â��Ƣđ�ǶȈǴǠƬǳ¦

مراكز التعليم إىل عهد قريب تزويد املتعلم لقد كانت وظيفة التعلم هو اهلدف وليس التعليم: -1

�Â��ƢƦǳƢǣ�Ƥ Ǵǫ�ǂȀǛ�Ǻǟ�ƢȀǜǨŞ�ǾƬƦǳƢǘǷ�Ľ�Ǿǳ�ƢȀŻƾǬƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ��©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǷ�ǺǰŲ�°ƾǫ�Őǯϥا  مل

�¦ÂƾŸ�Ń�ǶĔƜǧ��ƨȈǳƢǟ�ƨȈǴǬǟ�©¦°ƾǬƥ�ÀȂǨǐƬȇ�ǺŲ�Ƕǿ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ÀÂǂǬǳ¦�Ŀ�ǶǴǠƬǳ¦�ÀȂǠƥƢƬȇ�ǺǷ�ÀƢǯ

ياة العملية، وأما أصحاب القدرات العقلية العادية، أو صعوبة يف تطبيق ما يعرفون على مواقف احل

�Â¢�ƨǟ¦°Ǆǳ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ń¤�ÀÂ®ȂǠȇÂ��̈ǂǰƦǷ�ǲƷ¦ǂǷ�Ŀ�ǶǴǠƬǳ¦�Ǻǟ�ÀȂǠǘǬǼȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔƜǧ�ƨياملتدن

1-�©ʮƢǨǰǳ¦� ȂǓ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆ ȇ°ƾƫ��ƨȈǘǟ�ȆǴǟ�ǺǈŰ21، ص: 2007، 1األدائية، دار املناهج، عمان، ط.

املعلم وما يتصل به

املعلم وما يتصل به

بيئة التعلم وما يتصل بهالعملية التعلميةاملتهم وما يتصل به
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التجارة أو غريمها، ولكن األمر اختلف كثريا، إذ أصبحت املدرسة لكل من هو يف سن التعليم من 

ن احلكومات قد وضعت ن ذوي القدرات العالية أم العادية، بل إن كثريا مأبناء األمة، سواء كان م

�śǠǷ�ȆǸȈǴǠƫ�ÃȂƬǈŭ�ǶǴǠƬǳʪ�ǞȈǸŪاقوانني تلزم 

ف يهدف التعليم إىل اكتساب املتعلم الكفاءة يف ميدان ما وتعرّ التعلم مبين على الكفاءة: -2

�Ŗǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǪȈƦǘƫ�ȄǴǟ�ǶǴǠƬŭ¦�̈°ƾǫ�ƢĔϥ�̈ ƢǨǰǳ¦ ّكمها عمليا، والكفاءة  تعل�Ȇǿ�ȆƟƢĔ�» ƾȀ

وصف للقدرات اليت ميتلكها املتعلم ويستطيع أن ميارسها يف أداء واجيب مهين بفاعلية ودقة تتناسبان 

.1لتحاق بوظيفة معينةمع املستوى املطلوب لال

م وليس ǴǠŭʪ�śǠƬǈȇ�ƢȈƫ¦̄�ƢǸإذ يكون املتعلم متعلّ املتعلم حمور عملية التعلم وليس املعلم:-3

�ƢŲ�ǂưǯ¢�ƢǠƳǂǷ�Â¢�¦ƾǋǂǷ�Â¢��ʭÂƢǠǷ�ǲǸǠȇ�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶǴǠŭ¦Â��ǶǴǠŭ¦�ǺǷ�ȄǬǴƬȇ�ƢȈƦǴǇ�ȐƦǬƬǈǷ

جرة الدراسة املثالية هي اليت يسمع فيها صوت املدرس أقصر فرتة من حيعمل يف التعليم التقليدي، و 

ǲǟƢǨƬǳʪ�ǾȈǧ�Ǧ ǫȂŭ¦�±ƢƬŻ�ǖȈǌǻ�ǶǴǠƫ�Ǿǻϥ�ǶǴǠƬǳ¦�Ǧ ǏȂȇ�¦ǀŮÂ��ƪ ǫȂǳ¦ .بني املتعلم واملعلم 

4-�� Ƣ̈Ȉū ʪ �ǖ Ʀƫǂ Ƿ�Ƕ ǴǠƬǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦�ǆ ȈǳÂ��ǾƫƢȈƷ�ÃƾǷ�Ǿǳ�ƨūƢǐǳ¦�©¦°ƢȀŭʪ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƾȇÂǄƫ�Ƥ Ÿ�̄¤

م هو اكتساب املتعلم املهارات الالزمة للحياة املعاصرة، ياليت قد يتجاوزها الزمن قريبا، فهدف التعل

 احلياة. *والقدرة على مواجهة مستجدات

إذ جيب أن يتعلم الطالب مهارة التعلم، أي كيف يتعلم ليعلم نفسه مستقال،  التعلم املستمر: -5

إذ علينا أن نعلمه املهارات اليت متكنه من التعلم الذايت، والتعلم مدى احلياة فاملرء الذي يتوقف تعلمه 

.2تجدات العصرحبصوله على الشهادة العلمية، سرعان ما تصبح مهاراته قدمية ال تتالءم مع مس

  تعلم يف عصر العوملة والتكنولوجية:خصائص ال)20

  القدرة على استخدام مهارات التفكري السليم. -

  .23، 22 :ص ،2007 ،2ط ،عمان ،دار املسرية ،مهارات اللغة العربية :مصطفىهللا علي عبد  -  1
*©¦ƾƴƬǈŭʪ�ƾǐǬȇ  ما يطرأ يف احلياة من تطورات جديدة. كل
  .25، 24 :ص ،املرجع السابق: مصطفىهللا علي عبد  -  2
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  القدرة على تطبيق املعرفة النظرية على امليادين العلمية.-

  القدرة على استخدام املهارات اللغوية كوسيلة للتفكري والتعبري.-

  عند احلاجة. القدرة على تنظيم املعلومات واستدعائها-

  القدرة على العمل ضمن فريق (مجاعة).-

  القدرة على التعلم املستمر.-

  القدرة على التعلم الفعال.-

  القدرة على إجناز عمل ما بنجاح.-

.1القدرة على استخدام التقنيات احلديثة-

  :نظرية التعلم البنائية (املعرفية))21

نتاج تعلم ال يف أن اللغة نتاج للذكاء  صاحب هذه النظرية مع تشومسكي *يتفق بياجي  

�śƥ�» ȐƬƻȏ¦�ƢǷ¢�Ǻǰȇ�ƢǸȀǷÂ�� Ƣǯǀǳ¦�ǲǸǟ�ĿÂ� ƢǼƦǳ¦�Ŀ�ƨȇǂǘǧ�½ƢǼǿ�À¢Â��ȆǯȂǴǈǳ¦�¿ȂȀǨŭʪ

الباحثني يف موضوع فطرية اللغة، فإن ما ينبغي التأكيد عليه أن أفكار بياجي كلها تدور حول مفهوم 

، فلم يول اهتماماته األساسية الكتساب اللغة عند الطفل، واضح هو املعرفة، وأن نظريته نظرية معرفية

  وإمنا انصب اهتمامه على البحث يف تطوره املعريف.

�ȆǨǧ�ǾǘǇÂ�Ŀ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ƨǟȂǸů�ǺǷ��ǲǨǘǳ¦�Ãƾǳ�ƘǌǼƫ�ƨǧǂǠŭ¦�À¢�ȆƳƢȈƥ�Ãǂȇ

) يربز منطق الطفل الناشئ، ويعترب هذا املنطق نقطة انطالق عمليات الذكاء Actionالفعل (

  .31، 30 :ص ،املرجع السابق: مصطفىهللا علي عبد  -  1
Jean(ن بياجي و ج* piaget(1896-1980�Â��ƢȈƳȂǳȂȈƦǳʪ�ǶƬǿ¦��ȆƯ¦°Ȃǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�ǶǴǠǳ�Ǧ ȈǻȂƳ�ƨǇ°ƾǷ�ǶȈǟ±ʪ ألسس

أصدر حوايل عشرين مؤلفا يف البيولوجيا، وكان ألحباثه األوىل هذه أثر واضح يف بناء نظريته حول منو  ،البيولوجية للمعرفة خصوصا

�ËǰŤÂ�ǶǴǠƬǳ¦�ƨȈǳ¡�ĿÂ�ƨǧǂǠŭ¦�ǲǏ¢�Ŀ�Ʈ ƸƦǳʪ�ǎ Ƭƻ¦�� Ƣǯǀǳ¦ا ةن من بناء نظري��ƨȈƟƢǼƦǳ¦�ƨȇǂǜǼǳʪ�ƪ ǧǂǟ�ƨǧǂǠŭ)Theorie

Constructive(.
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�Ȇū¦�ǺƟƢǰǴǳ�½ȂǴǇ�ǲǯ�Àϥ�ȆƳƢȈƥ�ŐƬǠȇÂ��ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦–يستهدف توافقه  -الطفل يف هذه احلالة

)Son Adaptationمع احمليط، ووسيلته يف ذلك األمناط (*)Schèmes(1.

بياجي، يكون يف آخر مرحلة من مراحل النشاط التعليمي، إن بناء املعرفة وتكوينها يف نظر   

وهو نشاط ال ينقطع وال تنتهي دورته إال لتبدأ له دورة أخرى على حنو متداخل أي مركب ومتدافع،  

كل دورة منه تتحول إىل نشاط تفاعلي ينتهي هو اآلخر إىل قاعدة من املعرفة تبعث بدورها على 

  النشاط من جديد.

Intérationاملعرفية ترتكز على مفهومني أساسني مها التفاعل والبناء (فنظرية بياجي    Et

Construction ( حيث يؤثر  هيتجسد األول منهما يف طبيعة العالقة بني الكائن احلي البشري وسط

ه إىل دور فعل الكائن احلي، وإىل التكون التدرجيي للبىن تصال به، وأما الثاين فمردّ فيه ويتحور عند اال

�ƨǳȂǐǨǷ�±ÂŐǳ¦�ƢȀǼǰŻ�ȏ�¦ǀđÂ��ǖǇȂǳ¦�Ŀ�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǧǂǠŭ¦�ÀȂǰƬƫ�Ʈامل ȈƷ�ƨȈǧǂǠ

ȆǬȈǬƷ� ƢǼƥ�ǲǰǋ�Ǯ ǳǀƥ�ǀƻϦ�ȆǿÂ�¾ƢǠǧȋ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ2.

  املفاهيم املرتبطة بنظرية التعلم البنائية:)22

1-ȍʪ�ȆƳƢȈƥ�¿ƢǸƬǿ¦�Ƥ ǐǻ¦ستيمولوجيةب �ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�ƨȇǂǜǼǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ǆ Ǉ¢�Ŀ�ǂǜǼƫ�Ŗǳ¦

 ن يف البيولوجيا وعين بعلم النفس، وعلوم الرتبية.والثقافية، واالجتماعية، والتارخيية املختلفة، فتكوّ 

2-�ǶƬȇ�Ǿǻ¢�Ãǂȇ�ȐưǷ�ȆƳƢȈƦǧ��̈ƾȇƾǟ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�Ãǂƻȋ¦�ǶǴǠƬǳ¦�©ʮǂǜǻ�Ǻǟ�ƨǨǴƬű�ƨȈƟƢǼƦǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦

 علمها عن طريق املنبع اخلارجي املؤثر يف اإلدراك.اكتساب العادات وت

بنية أو تنظيم لألفعال. النمط: هو  *
1-�°¦®��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǲǨǘǳ¦�ƾǼǟ�ƨǤǴǳ¦�§ ƢǈƬǯ¦��ļÂ°±ʫ�ƨǜȈǨƷ65ص:  ،2003 ،ط.د ،القصبة اجلزائر.  
  .69، 68ص:  ،نفسهاملرجع  -2
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التعلم حسب بياجي عملية إبداع لبىن معرفية جديدة، وكل بنية تنمو انطالقا من بنية سابقة -3

.1بطريقة جدلية

4-�� ƢǼƦǳ¦Â�Ǧ ǌǰǳ¦�̈ ¦®¢�ȂǿÂ��ǶǴǠƬǳ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ǲǠǨǳƢǧ��ƨǇ°ƢǸŭ¦Â�ǲǠǨǳʪ�ƢǷÂ®�ƨǘƦƫǂǷ�ƨǧǂǠŭ¦

 يح.والوسائل للتغيري والتصح

 اعترب بياجي أن ما يتعلمه األطفال عن اللغة هو ما يعرفونه عن العامل.-5

جيري الرتكيز يف الطريقة التعليمية املستوحاة من هذه النظرية على املفاهيم، وربط املادة املتعلقة -6

�ǲǨǘǳ¦�Ãƾǳ�ƨȈǧǂǠŭ¦�̈ƾǟƢǬǳʪ

، ويعترب غاية التطور اإلمنائي، وهو أيضا عملية التوازن )Accommodationف (مفهوم التكيُّ -7

 االضطراببني احمليط واجلهاز العضوي والعمليات العقلية، كما يهدف إىل القضاء على حاالت 

 بواسطة التمثل. واالنتظام

  مفهوم االستيعاب والتالؤم. هو مفهوم أخذه بياجي من البيولوجيا.-8

املعارف واملهارات ضمن النسيج املعريف حىت تصبح عادة فاالستيعاب هو أن تتم عملية دمج   

 والتبين اهلادفة للحصول على التطابق بني املواقف الذاتية مع مواقف مألوفة، والتالؤم هو عملية التغّري 

.2الوسط والبيئة

   مها:من املعرفة ومن هنا نرى بياجي مييز بني نوعني   

�ǺǷ�ǞƦǼƫ�ȏÂ��ƨǷƢǠǳ¦�Ƣē°Ȃǐƥاليت تنطوي على معرفة املثريات :)Figurativeرية (و املعرفة الص- أ

سيارة أبيه فحني  فيصها، والولد تعرف على مييز زجاجة الرضاع التحليل العقلي، فالطفل الرضيع 

�¾ǄǼŭ¦�§ ʪ�ƶƬǨȇ�ƨǷ®Ƣǫ�ƢǿƾǿƢǌȇ

  .104ص:  ،2008 ،2007بوزريعة اجلزائر،  ، املدرسة العليا لألساتذة،انيات التعليميةلسس يف الو در  :مقران يوسف -  1
  .105ص:  ،نفسهاملرجع  -  2
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Operative(:�ǲǨǘǳƢǧ�©ʮȂƬǈŭ¦�Ǧاملعرفة اإلجرائية (- ب ǴƬű�Ŀ�¾ȏƾƬǇȏ¦�ǺǷ�ǲǐŢ�Ŗǳ¦

أكرب مما هي عليه حجمها حني توضع مع كرات  بقىعلى سبيل املثال مبقدوره أن يعي أن الكرة ال ي

ر.حني توضع مع كرات أصغ

¢�śƷ�Ŀ��ƨǼȈǠǷ�ƨȈǼǷ±�ƨǜū�Ŀ�ƨǼǯƢǈǳ¦�ƢȀƬǳƢƷ�Ŀ� ƢȈǋȋʪ�ǶƬē�ƨȇ°Ȃǐǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�À بياجييشري     

.1إىل حالتها احلالية�ƨǬƥƢǇ�ƨǳƢƷ�ǺǷ� ƢȈǋȋ¦�Ƣđ�ŚǤƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳʪ�ǶƬē أن املعرفة اإلجرائية

ʮǂǯ±�¾ƢǌȈǷ، ��¶�®��śȇȐǸǴǳ�ǶǴǠǳ¦�°¦®��ƨȈƯ¦ǂƫ�ƨǻ°ƢǬǷ�ǞǷ�ƨȈǈǨǻ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȇȂǤǳ�©ƢǇ¦°®��ƨȈǬȈƦǘƫ�ƨȈǼǈǳ¢�ʮƢǔǫينظر:  -  1

.80، ص: 1993
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  قراءة للكتاب املدرسي يف الطور الثانوي
  .متهيد

.ماهية الكتاب املدرسي

.أمهيته

.املنهج والكتاب املدرسي

.(املتعلم واملعلم) وظائفه

.دور الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة

.تعليمية النحو

يف املدارس الثانوية.طرق تدريس القواعد النحوية

تدريس القواعد النحوية.أهداف

.تعليمية اللغة

.تعليم اللغة العربية

.التمييز بني تعليم النحو وتعليم اللغة

 وأمهيتهمفهوم التعليم الثانوي واهلدف منه.

.مفهوم اإلصالح الرتبوي يف املنظومة اجلزائرية

انوي ومراحل تعديله.اإلصالح الرتبوي والتعليم الث

�ǶȈǴǠƬǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ�ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦معي.اجلا

 النحوية املوجودة يف الكتاب.ملصطلحات اجرد
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  متهيد:

أهم مصدر تعليمي، وأداة مهمة من أدوات ل الكتاب املدرسي يف املؤسسة الرتبوية يشكّ 

ر أعلى مستوى من اخلربات التعليم والتعلم، فهو ميثل أكرب قدر من املنهاج الرتبوي املقرر، ويوفّ 

التعليمية اليت تتوافر كما يعد أيسر املصادر التعليمية املوجهة حنو حتقيق األهداف التعليمية املنشودة،  

  يف بيئته العامة واخلاصة.

ختيار اونظرا لذلك وحىت يصبح الكتاب ذا قيمة تربوية عالية أن يصمم بعناية من حيث 

ǾƫʭƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǧǂǠŭ¦�ǆمكوّ  Ǉȋ¦�ǶƟȐȇ�ƢŠ�ʭȂǸǔǷÂ�Ȑǰǋ�ǾƳƢƬǻ¤Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Ǿƫ¦Őƻ�ǶȈǜǼƫÂ ،والرتبوية ،

ر على الدارسني عملية التعلم، وتسهم يف حتقيق األهداف تيسّ علة والتقنية ليكون أداة فا والفنية،

.1زجتماعي متميّ اف مع املستجدات والذي يقوم بدور املتكيّ الرتبوية املوجهة لبناء اإلنسان 

  ماهية الكتاب املدرسي:)1

الكتاب املدرسي أداة رئيسية يف عملية التدريس وعنصر جوهري يف العملية التعليمية، وهو 

�Ŗǳ¦�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�©¦Â®ȋ¦�ÃƾƷ¦�Â¢�̈¦®ȋ¦�ƢĔ¢�µيشكل الوعاء الذي  ŗǨȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�̈®Ƣŭ¦�ÄȂƬŹ

عل على بلوغ أهداف املنهج، ومن هنا فإن الكتاب املتميز جي تستطيع أن جتعل الطالب قادرين

وهو يريح املعلم وجيعله راضيا عما حيصل لطالبه من  ،وشوقا لتعلم املادة استعداداالطالب أكثر 

غري اجليد يف الغالب يؤدي إىل نفور جتاهات، وعلى العكس فإن الكتاب املعارف واملعلومات واال

.2تهنصرافهم عن دراسة ماداالطالب و 

�Ŀ�ƨƳ°ƾǼǷ�ƢȀǴǠš«الكتاب املدرسي  "روجرز"ف الباحث وقد عرّ  �ƨȈǨȈǰƥ�ƨǟȂƦǘǷ�̈¦®¢�Ǿǻϥ

  .»سريورة تعلم من أجل حتسني فعالية تلك السريورة

  .301، ص: 2004دمحم اخلوالدة: أسس بناء املناهج وتصميم الكتاب التعليمي، دار السرية للنشر والتوزيع، عمان،  -1
حسينة إبراهيم حجازي: تقومي كتاب متريض البالغني لدى طلبة كلية فلسطني للتمريض من جهة نظر املدّرسني، اجلامعة -2

  .35، ص: 2005المية، غزة، اإلس
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  :وأما عند املختصني يف إعداد الكتب املدرسية فتعطى تعاريف أخرى من بينها

¦�ƲǷʭŐǳ الكتاب املدرسي هو مؤلف تعليمي يقدم املفاهيم اجلوهرية لعلم ما أو لتقنية ما اليت يتطلبها«

منوال تعليمي، تعرض فيه عناصر منظمة ملادة علمية معطاة  «، أو هو »يف شكل ميسرالتعليمي 

  .»ها املتعلمعبيستو كتابيا، ومناسبة لوضعية بيداغوجية حمددة لكي 

أداة تعلمية فردية مقدمة يف إطار العالقات التقليدية بني املعلم وتالميذه على شكل  «أو هو 

ʭƢǰǷ�ǲƬŹ�§ ƢƬǯƲǷʭŐǳ¦��ÃȂƬǈŭ¦��ǶȈǴǠƬǴǳ�ƨȈũǂǳ¦�ƨǴǰȈŮ¦�Ŀ1»، الطريقة.

  أمهية الكتاب املدرسي:)2

حيتل الكتاب املدرسي مكان الصدارة يف العملية التعليمية إذ يعترب أحد املصادر الرئيسية 

Ƥ ǳƢǘǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�©ƢǷȂǴǠǸǴǳ  وعنصرا هاما من عناصر املنهج فهو املصدر القريب واألسهل يف

عتربته الرتبية ايف دور الكتاب املدرسي، فقد السنوات األخرية تغيريا كبريا  تستعمال، ولقد شهداال

�ń¤�ǒ التقليدية أصال من أصول العملية التعليمية، وليس وسيلة معينة ǠƦǳʪ�ǂǷȋ¦�ǲǏÂ�ǲƥعتبار ا

§��¢�ƢǷوسائل إّمنا هو جمرد أشياء  الكتاب مرادفا للتعلم ذاته، وأن كل ما يستعان به من ƢƬǰǴǳ�ƨǠƥʫ

ترمجة وصاعدا لكل من الطّالب واملدرس، كما يعترب داخل الفصل الرتبية احلديثة فاعتربته خطّة للعمل 

��ƲȀǼŭ¦�Ŀ�̈ƾǸƬǠŭ¦�ŉȂǬƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�©ʮȂƬŰÂ�» ¦ƾǿȋ�̈ǂǿƢǛ وعملية إعداد الكتاب املدرسي وإعادة

على أن الكتاب اللقاين ويشري أمحد حسني ترتيبه هي من أهم العمليات التنفيذية خلطة املنهج، 

«�¢�ƨǧƢǓȍ¦�Â رمن وسائل تنفيذه، وعندما تطوّ املدرسي ليس هو املنهج ولكّنه وسيلة  ǀūʪ�§ ƢƬǰǳ¦

من الناحية الّشكلية فقط، تطوير الالعلمية يف حماولة  إىل املادةهنا جتّ اكون قد ي اوالّتقدمي والتأخري إمن

��ǾƫʭȂǰǷ�ǺǷ�ʭȂǰǷÂ�©ʭËȂǰŭ¦Â�ǲƟƢǇȂǳ¦�ƨȈǬƥ�ȄǬƦƫÂ من وسائل املنهجونكون قد تعاملنا مع وسيلة 

 2ص: ، http://w.w.w.onefd.edu.dzالديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، وظائف الكتاب املدرسي،    -1
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يعترب الكتاب املدرسي هو وثيقة تربوية مكتوبة لعمليات التعلم والتعليم على حاهلا دون تطوير، لذلك 

.1منتجا مع املدرسة واملعلم والتلميذ

  املنهج والكتاب املدرسي:)3

تعد املقررات الدراسية الدعامة األساسية للمنهج، وإذا كانت الرتبية احلديثة تنادي بعدم 

نتقاصا من أمهية املعرفة ايعين  قتصار يف حتديد مفهوم املنهج على هذه املقررات، فإن ذلك الاال

ذا فإن مثرة قيمة من مثار اخلربة اإلنسانية، وهي األساس لكل تقّدم ثقايف، وهلواملعلومات، فهي 

الكتب املدرسية تعّد من الوسائل األساسية اليت تعّرب عن املنهج، وتعكس أهدافه، فهي أداة مهّمة يف 

�ʭ®Ȑƥ�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦.سواء كانت هذه األداة يف يد املعّلم أم يف يد املتعّلم

علية وكفاءة يف والكتاب املدرسي وخباّصة كتاب الّلغة العربية من أكثر الوسائل التعليمية فا

غىن عنه يف  ا يف املدرسة، ولذلك ميثل الكتاب عنصرا الممساعدة املدرس والطالب يف أداء مهمته

©ƢȈǴǸǠǳÂ��ǆ ȇ°ƾËƬǳ¦�¼ǂǘǳÂ�ƲǷʭŐǳ¦�ÃȂƬƄ�ȆǇƢǇ¢�ǲȈǳ®�ȂȀǧ�ÄȂƥǂƫ�ƲǷʭǂƥ�Ä¢�¦ǀđ�ȂȀǧ��ŉȂǬƬǳ¦

للغوية يف أمناط من املوضوعات ميثل الصورة الّتنفيذية للمنهج، وهو الذي يعمل على إخراج املادة ا

.2والبناء والّصياغة

  وظائف الكتاب املدرسي:)4

ومن الّتعريفات السابقة نستخلص أن الوظيفة األوىل اليت يتمّيز  ة وظائف،دّ للكتاب املدرسي ع

�ƢǷȂǸǟÂ��ǺȇȂǰƫÂ�ǶǴǠƫ�̈¦®¢�ǾËǻ¢�Ȇǿ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ȆǇ°ƾŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ƣđ فإّن الكتاب املدرسي ميكن أن

يؤدي عّدة وظائف، وهذه الوظائف تتغّري حسب املادة العلمية وحسب مستعملي الكتاب ومها املعلم 

�ǀƻϩ�À¢�ȆǇ°ƾŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ǧ ǳƚǷ�ȄǴǟ�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�ǺǷÂ��ǶǴǠƬŭ¦Âعتبار وظائف الكتاب املدرسي بعني اال

�ƨƦǈǼǳʪعّلم، املتعّلم).ليهما (املإ

  .36، 35حسينة إبراهيم حجازي: املرجع السابق، ص:  -1
  .126، 125جواد الشمري، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، ص: ينظر: سعدون دمحم الساموك، وهدى علي  -2
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1-ƨƦǈ Ǽǳʪ :إىل املتعلم 

م ن من ربط التعلّ كّ متخر بعض الوظائف موجهة على اخلصوص حنو التعلم املدرسي وبعضها اآل

�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈūʪ�ȆǇ°ƾŭ¦�ȐƦǬƬǈǷ�ƨȈǼȀŭ¦�̈ƢȈūʪ�Â¢

�Ƕ ǴǠƬǳʪ �ƨǏ ƢŬ ¦�Ǧ ƟƢǛ Ȃ ǳ¦ :من مجلتها  

 .نقل املعارف-

بل  ،سلسلة من املعارف فقطعاب يستʪ�ƶǸǈȇ فكتاب التلميذ ال ،تنمية القدرات واملهارات-

 كتساب املتعلم طرقا وسلوكا.ا يستهدف أيضا 

-�̈ǂǸƬǈŭ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳʪ�ǪǬƸƬƫÂ�Ƣǔȇ¢�ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿ�©ƢƦǈƬǰŭ¦�ǄȇǄǠƫ

ستغناء عن هذه الوظيفة يف كل تعلم، والكتاب املدرسي جيب تقومي املكتسبات فال ميكن اال-

§�ن أن يتضمّ  ƢǈƬǯȍ¦�ƨƳ°®�ǆ ȈǬȇ�Äǀǳ¦�ŉȂǬƬǳ¦�́ ȂǐŬʪ

:الوظائف اخلاصة مبواجهة احلياة اليومية واملهنية 

م، فيتوجب على كل مؤلف ياملساعدة على إدماج املكتسبات فهذه وظيفة رئيسية يف التعل-

ƢǸưƬǇʪ�Ǯ°�وعلى كل معّلم  ǳ̄Â�śǸǴǠƬŭ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�«ƢǷ®ϵ�ƨǬǴǠƬŭ¦�» ¦ƾǿȋ¦�Ȇǟ¦ǂȇ�À¢

�ǶēƢƦǈƬǰǷ:يف مسرية ثنائية اإلجتاه وهي 

«��ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ƨǼËȈǠǷ�̈®Ƣŭ�©¦°ƢȀŭ¦Â ،إدماج عمودي- °ƢǠŭ¦�ǖƥ°�Ä¢

أي التوفيق بني القدرات واملهارات املكتسبة عرب عّدة مواد. ،إدماج أفقي-

 :الوظيفة املرجعية 

معلومات حمّددة دقيقة مثل: ي جيد يعترب الكتاب املدرسي أداة ميكن أن يرجع إليها املتعلم لك

���ƨȇȂŴ�̈ƾǟƢǫ�Â¢��ȆǓʮ°�ÀȂǻƢǫ1.

  .4، 3ينظر: الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، وظائف الكتاب املدرسي، ص:  -1
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2-ǶËǴǠŭ¦�ń ¦�ƨƦǈ Ǽǳʪ:

مهما كانت خصوصية الكتاب املدرسي فإّن دوره األساسي هو وظيفة الّتكوين، والقصد من 

�À¢�ǺǸǰȇÂ��ǶËǴǠƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�̈°ÂŚǇ�Ŀ�řȀŭ¦�ǽ°Â®� ¦®ϥ�ǶǴǠǸǴǳ�ƶǸǈƫ�©¦Âهذه الكتب هو توفري أد

�ļȏ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ǶǴǠŭ¦�ń¤�ƨƦǈǼǳʪ�ȆǇ°ƾŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ǧ ƟƢǛÂ�°ËȂǐƬǻ

عالم العام:وظيفة اإلعالم العلمي واإل

�©ƢǷȂǴǠǷ� Ƣǘǟϵ�Ƥ ǳƢǘȇ�À¢�ǺǰŻ�Ǯ ǳ̄�ǞǷÂ��ƢǷ�ǂǷ¢�Ǻǟ� Ȇǋ�ǲǯ�ǶǴǠȇ�ȏ�À¢�ǶǴǠǸǴǳ�ǺǰŻ

عن معلومات أو تقييمه، أو البحث بنفسه عن معلومات وذلك يف شّىت امليادين،  أو تسيري البحث

«�¦�ƨȇ°Âǂǔǳتلك املوجهة إىل املعلمني ميكن أن تزوّ فالكتب املدرسية وخاصة  °ƢǠŭʪ�Ƕǿ®

�¨Ë®Ƣŭʪ �´ ƢŬ ¦�Ȇ Ƴ Ȃ ǣ ¦ƾ ȈƦǳ¦�Ǻ ȇȂ ǰ Ƭǳ¦�ƨǨȈǛÂ

ونه حيمل على املعلم سلسلة ميكن أن يقوم الكتاب املدرسي املتجّدد بدور التكوين املستّمر لك

خذا آته البيداغوجية من مسالك وطرائق العمل قابلة للتحسني، وأيضا يساعده على جتديد ممارس

ȏʪ.عتبار التطور الدائم لتعليمية املواد  

ري الدروس:يوظيفة املساعدة على التعّلم وعلى تس  

طرائق تسمح كّلها بتحسني التعّلم يوميا، وميكن يقدم الكتاب املدرسي عّدة أنشطة يف عّدة 

�Ŀ�Ƕē¦°ƢȀǷ�¦ÂǂȀǜȇ�À¢�śǨǳƚǸǴǳمفتوحة تتيح لكل من املعّلم واملتعّلم قدرا عّدة مسالك وطرائق اقرتاح

.1كبريا من حرية النشاط

  .5ينظر: الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، املرجع السابق، ص:  -1
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  دور الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة:)5

«�¦�ǲƷ¦ǂŭ الكتاب املدرسي وسيلة أساسية ȐƬƻʪ�ǾƬȈŷ¢�Ǧ ǴƬţÂ��ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ

، وإذا كان عنصرا هاما ذا كان الكتاب املدرسي ال يستغىن عنه يف املرحلة اإلبتدائيةإالتعليمية، ف

�ËȈŷȋ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ǿǳ�ǆ ȈǴǧ�ƨȇ®¦ƾǟȍ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ʮ°ÂǂǓÂة، إذ ميكن للمدّرس يف ييف املرحلة الثانو  ة

املرحلة كدروس األدب مثال أن يستغين عن الكتاب املدرسي لريشد الطالب إىل  بعض دروس هذه

لدروس هذه املرحلة مجيعها كتب مدرسية تستطيع أن املراجع اهلاّمة، لذلك من الضروري أن يكون 

  ستعمال الكتاب ومن مجلة هذه الفوائد:اتضمن الفوائد املرجوة عندما حيسن 

 الكتاب املدرسي الناجح يعرض املنهاج بدقة وأمانة. -1

ع الطالب عن الّشرود والّدخول يف تفاصيل ال نليت جيب تقريرها بشكل مياأنّه جيمع املادة -2

 طائل حتتها.

أنه املوّجه للمدّرس والطالب، فهو يضع املدرس يف اإلطار الذي جيب أن يدور فيه، ويضمن -3

 .األساسية اليت حيتاج إليها يف دراستهللطالب أن جيد فيه املادة 

.1أنّه وعاء املعلومات اليت جيب على الطالب حفظها كلّيا أو جزئيا-4

تعليمية الّنحو: )6

قبل احلديث عن تعليمية الّنحو كان لزاما علينا أن نفّرق بني نوعني من النحو مها:

  .81، 80، ص: 2012، 13الوعي، اجلزائر ، طجودت الركايب: طرق تدريس اللغة العربية، دار  -1
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  النحو التعليمي:- أ

�ƢȀǴǸǠƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǯŗǌŭ¦�ƨȈǘǸǼǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�̧ȂǸů�ʭËȂǰǷ لكةتكوين امللوهو ما ينتقى من الّنحو 

ȏ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�̈ƾƷ¦Â�ƨǤǴƥ�ÀȂǸËǴǰƬŭ¦ ليات التبليغ آلة التحكم يف آجتماعية تواصال وإبالغا، فيعترب

.1الشفوية والكتابية

  النحو العلمي:- ب

�ǾËǻϥ�ŁƢǏ�«Ƣū¦�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ǾǧËǂǟ�ƾǬǧ» جمموع املثل والقواعد اليت ميكن أن�ƢȀȈǴǟÂ�Ƣđ�¹ǂǨƫ

ĺǂǠǳ¦�ǞǓȂǳʪ�ƨǏƢŬ¦�ƨȇŚƦǠËƬǳ¦�©ʭƢǰǷȍ¦�ǞȈŦ«2.

  العرب وعربيتهم. سننيفهم من هذا التعريف أن النحو العلمي هو الذي يضبط 

ويف الوقت الراهن متّيز التعليمية بني مستويني من الّنحو، الّنحو كتعّلم، والّنحو كتعليم، فالّنحو 

من تدريس املتسوى األخري إخراج مجيع  خر، وليس الغرضآي شيء العلمي شيء والّنحو التعليم

.3التالميذ علماء يف علم الّنحو واللسانيات

الذين وهبوا  ىل املختّصني من الباحثني والعلماءإحيث يوّجه املستوى العلمي (املستوى األّول) 

�ǎ، وقد عرف الّنحو العريب أنفسهم للبحث والتنقيب يف أدّق دقائق الّنحو ź�ƢǸȈǧ�¦°®ʭ�¦°ËȂǘƫ

ب الّنحو إىل ظهور مدارس حنوية ذات املناهج واألراء املتضاربة، فتشعّ  ى املستوى العلمي منه، مما أدّ 

من وكثر فيه التفسري والّتعليل، والتأويل إىل درجة عالية من الدقة العلمية حىت إّن بعضعم أعترب هذا 

.4ق الفكريرتّ قبيل ال

  .288، ص: 2001صاري دمحم: واقع املستوى الّنحوي يف املقررات الدراسية، جمال التواصل، -1
  .288، ص: 1عبد الرمحان حاج صاحل: مدخل إىل علم اللسانيات احلديث، جملة اللسانيات، اجلزائر، ع -2
واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية يف التعليم ما قبل اجلامعي، جملة اللغة العربية، اجلزائر عبد الرمحان حاج صاحل: األسس العلمية  -3

  .118، ص: 2000، 3ع
4-��¶�®��©ÂŚƥ��ǆ ƟƢǨǼǳ¦�°¦®��ƢȀǈȇ°ƾƫ�ǪƟ¦ǂǗÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ��» ÂǂǠǷ�Ǧ ȇʭ��ǂǜǼȇ1985 :170، ص.  
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بن الفقري يف عائلة الّنحو، ذلك ألّن فقد بقي مبثابة االستوى التعليمي (املستوى الثاين) أّما امل

املتعلمني يف  يلّقنون ايه، وراحو يبني مستو  احديثا مل ميّيزو و ا لتدريس الّنحو قدميا العلماء الذين تصّدو 

�Ƕē¦°ƾǫÂ��ƨȈǧǂǠŭ¦�ǶēƢƳƢƷ�ƾȇƾŢ�ÀÂ®�ȂƸËǼǳʪ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�Ëǲǯ�Ƕǿ°ƢǸǟ¢�ǞȈŦ1النفسية والعقلية.

�ƨȈŷȋʪ�ƪا�Ŗǳ¦�ʮƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦�ȂƸËǼǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ƨȈǔǫ�Àإنقول  ما سبقعطفا على  ǸǈËƫ

�Ëȏ¤�Ǯ ǳ̄�ƢǷÂ��¿ȂȈǳ¦�ƢŮƢƷ�Ȃǿ�¦ǀǿÂ��ȂƸËǼǳ¦�§ ʪ°¢�¾ȂǬǟ�ƪ ǴǤǋÂ��ƨǤǳƢƦǳ¦ّن الّنحو صلب العربية أل

تّصرفها، لذلك مل تفقد قضية تعليم ، وعماد معناها، وقاعدة وظائفها، وأساس مبناهاوهيكلها، وحمور 

�ƢȀǼǷ�̈®ƾǠƬǷ�ʮ¦Â±Â�ƨǨǴƬű�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�ȂƸËǼǳ¦�ƨȈǔǫ�¾ÂƢǼƫ�ǺǰŻ�¦ǀŮÂ��ƢȀȈǴǟ�ǺǷËǄǳ¦�¾ȂǗ�Ƕǣǂƥ�ȂƸËǼǳ¦

تناول القضية من الّناحية التارخيية:-1

ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǾƦǴǘƬȇ�ƢŠÂ��ƢȀǴȈǴŢ�Ľ�ƢȈź°ʫ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ƾǏ°�ǺǷ�¾ÂƢǼËƬǳ¦�¦ǀǿ�ǾȈǼǠȇ�ƢŠ�Ǯ ǳ̄Â

طبيعة العملية التعليمية وأساليبها، وحتديد حجم قضية تعليم الّنحو يف كل مرحلة من مراحلها، 

�Ŀ�ǂǋƢƦǷ�ǂƯ¢�ǺǷ�ǾËǴǯ�Ǯ ǳǀǳ�ÀƢǯ�ƢǷ�ÃƾǷ�ÀƢȈƥÂ��ƢȀƴƟƢƬǻ�ƾȇƾŢÂ�Ƣđ�̈ǂƯƚŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�Ȅǟ�» ǂǠËƬǳ¦Â

.2وضع املصنفات التعليمية فيها

تناول القضية من الّناحية املوضوعية: -2

«��ÀƢȈƥÂ��ǾǴƷ¦ǂǷÂ�ÄȂƸǼǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�©ʮȂƬǈǷامبا يفرضه هذا الّتناول من  وذلك ƢǌǰƬǇ

� ȐƳÂ��ƢȀǼǷ�ǲǰǳ�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�©ƢǨǼǐŭ¦�ǲȈǴŢÂ��ǲƷ¦ǂŭ¦Â�©ʮȂƬǈŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƪ ǠƦËƫ¢�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦

�Â��ƢēƢǷËȂǬǷÂ�ƢǿǂǏƢǼǟ�ƶȈǓȂƫÂ��ƢȀǐƟƢǐƻستخالص اجلوانب اإلجيابية والسلبية فيها.ا  

  .510، ص: 2001ندوة تيسر النحو، اجلزائر، ينظر: عمر حلسن، الّنحو العريب وإشكاليات تدريسه، أعمال -1
  .106، 105، ص: 2007علي أبو املكارم: القيم والعربية، رؤية من قريب، دار غريب، القاهرة ، د.ط،  -  2
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 من الناحية الواقعية: يةضتناول الق-3

من معاينة فعلية للتجارب العملية يف تعليم الّنحو يف حياتنا املعاصرة، مبا يستلزمه هذا الّتناول 

�ƲƟƢƬǼǳ¦Â��ƢȀǸǰŢ�Ŗǳ¦�©ʮǂǜǼǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨǠƦËƬŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ȄǴǟ�» ǂǠËƬǳ¦Â

  ة النهائية للعملية التعليمية.صلاحملقها مث تقسيم هذه األساليب يف ضوء اليت حتقّ 

تناول القضية من الناحية الّتجريبية:-4

�ń¤�» ƾē�̈ ƾȇƾƳ�ƨȈǸȈǴǠƫ�¼ǂǗ�ǞǓÂ�ń¤�ǲǏȂËƬǳʪ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇÂستكمال ما يف الطرق ا

Ƣǫ�ÀȂǰƫ�ŕƷ�©¦ǂǤƯ�ǺǷ�Ƣđ®°̈� ما سدواألساليب املّتبعة حاليا من نقص، وتقومي ما فيها من خلل، و 

ختبار لعوامل املواتية لنجاح العملية التعليمية، ّمث وضع هذه الطرق موضع االعلى أن تستقطب كفة ا

�ǲȈǴƸƬǳʪ�ƲƟƢƬǼǳ¦�² ƢȈǫ�Ŀ�¿¦ǄƬǳȍ¦Â��ŅƢū¦�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ǲǠǨǳʪ�ǞƦËƬǷ�Ȃǿ�ƢǷ�ń¤�² ƢȈǬǳʪ�ȆǸǴǠǳ¦

ÀȂǰƫ�ËŕƷ�ƢȀŻȂǬƫ�ƨȈǤƥ�ƨǠƦËƬŭ¦�ǶȈǴǠËƬǳ¦�¼ǂǗ�Ŀ�°¦ǂǸƬǇʪ�§ ƢƦǳ¦�ƶƬǨȇ�ȂŴ�ȄǴǟ�ȆǟȂǓȂŭ¦  قادرة على

.1حتقيق األهداف املرجوة منها

  طرق تدريس القواعد النحوية يف املدارس الثانوية: )7

�ƢĔ¢�ƾŸ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ŀ�ƨȇȂƸǼǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǆإإّن الّناظر  ȇ°ƾƬǳ�ƨǨǳƚŭ¦�ƨȈǇ°ƾŭ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ń

  مجعت بني الطرق الثالث يف تدريس القواعد، وأهم هذه الطرق نوجزها فيما يلي:

 الطريقة القياسية: - أ

حتلت يف املاضي مكانة عظيمة يف تدريس القواعد النحوية، فهي اتعترب من أقدم الطرق اليت 

�²اتقوم على البدء حبفظ القاعدة، ّمث  ƢǇȋ¦Â��ƢȀȈǻƢǠŭ�ƨƸËǓȂŭ¦Â��ƢŮ�̈ƾËǯƚŭ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦Â�ƨǴưǷȋʪ�ƢȀǟƢƦËƫ

«��ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǚȈǨŢالتدريبنتقال أثر االذي تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية  ƾȀƬǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��

Ƣǿ°ƢȀǜƬǇʪÂ�Ë®¢�ƾǫÂ��ƨǴȈǇÂ�ƪ ǈȈǳÂ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ نصراف كّل استخدام هذه الطريقة إىل اى

  .110، 109علي أبو املكارم: املرجع السابق، ص:  -  1
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من املدّرس والتلميذ عن تنمية القدرة على تطبيق الواعد وتكوين الّسلوك النقدي السليم، فاملوقف 

ب من رت وال يق ال كمثالبقا هلذه الطريقة هو موقف صناعي الذي يتعلم فيه التالميذ القواعد ط

ستخدام هذه القواعد ومن أهم الكتب املؤلفة وفقا هلذه الطريقة امواقف التعبري اليت حيتاجون فيها إىل 

��ȂǏȂǳ¦�Ŀ�ǲǬǠǳ¦�ƢȀǷƾƼƬǈȇ�Ŗǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�¼ǂǗ�ÃƾƷ¤�ǲưŤ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ȆǿÂ¾�"بن عقيل"اكتاب 

¦�ȄǴǟ�ǀȈǷȐƬǳ¦�®ËȂǠƫ�ƢĔ¢�Ëȏ¤�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǚǨƷÂ�ƨǳȂȀǇ�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ��¾ȂȀĐمن املعلوم إىل 

ȍ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ǶȀȈǧ�Ǧاحلفظ واحملاكاة، وعدم اال Ǡǔƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ǆ ǨËǼǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟ بداع، ومن

ǠǏ�ƢƦǳƢǣ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǰǳ¦�ƨËǷƢǠǳ¦�¿ƢǰƷȋʪ�¢ƾƦƫ�ƢĔ¢�Ƣǔȇ¢�ƢȀƟÂƢǈǷنتهي إىل ة الفهم، واإلدراك مث تب

.1اجلزئيات، وهذا ما أّدى إىل نفور التالميذ من دراسة النحو

 ستقرائية):ستنباطية (االالطريقة اال- ب

ناقش، ّمث تستنبط منها القاعدة، شرح وتُ �Éƫ�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋʪ ءستنباطية على البدتقوم الطريقة اال

ية، وقد نسبت هذه باألقطار العر وهذا هو املتبع غالبا يف مناهج النحو يف املرحلة الثانوية يف معظم 

ǗÂ��©°ʪǂǿ�Ǯ ȇ°®ǂǧ�ƢǼƷȂȇ��ňƢŭȋ¦�» ȂǈǴȈǨǳ¦�ń¤�ƨǬȇǂǘǳ¦ يقته اليت تعرف بطريقة ر"©°ʪǂǿ"  ذات

والّتطبيق، ومن أشهر الكتب  ،ستنباط القاعدةاوالعرض، والربط، و  املقدمة، :اخلطوات اخلمس وهي

.2لألستاذ الدكتور علي اجلارم "النحو الواضح"اليت ألّفت وفقا هلذه الطريقة كتاب 

ƫÂ��² °ƾǳ¦�̧ ȂǓȂŭ�ƨƦǴǘǳ¦� ËȆē�Ŗǳ¦�ƨǷƾǬŭʪ�¢ƾƦƫ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢�ŘǠŠدافعيتهم إىل ري ث

هيئة ملوضوع الّدرس، وهي �ËƬǳ¦Â�ƨȈǠǧ¦Ëƾǳ¦�̈°ʬ¤�Ŀستخدام أكثر من طريقة االّتعلم، وقد يلجأ املعّلم إىل 

مبثابة األساس اليت تقوم عليه املوضوعات اجلديدة، مث ينتقل بعد ذلك إىل العرض، وهو لّب الّدرس 

فيعرض املعلم األمثلة والّشواهد املختلفة على الّسبورة، أو عن طريق الكتاب، ويطلب من التالميذ 

�ǖƥǂǳʪ�ǶËǴǠŭ¦�¿ȂǬȇ�ƨǌǫƢǼŭ¦� ƢǼƯ¢Â�ƨƦǠËǐǳ¦�©ƢǸǴجل الكامث يناقشهم املعّلم بعد ذلك ويع ،قراءة صامتة

  .322، ص: 2006: تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، علي أمحد مدكور -  1
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ترتبط املعلومات وتتسلسل يف ذهن الطالب، بني ما تعّلمه الطالب اليوم، وما تعّلمه يف األمس، حبيث 

األسئلة  ستقراء واستنباط األمثلة مثاال مثاال، ويتم ذلك من خالل طرح اوهنا يشارك املعّلم الطلبة يف 

́�¦�ËĽ�ǺǷÂ��ǶȀǈǨǻϥ�̈ƾǟƢǬǳا�ń¤�ƨƦǴǘǴǳ�¾ƢĐ¦�ǶǴǠŭ¦�ƶǈǨȇعلى الطلبة، وهنا  ȐƼƬǇ�̈ȂǘŬ¦�ļϦ

وال بد من التأكيد على أمهية التطبيق الذي يعزز الفهم  ،األخرية وهي التطبيق على هذه القاعدة

ويسمح للتالميذ مبمارسة ما ّمت تعّلمه، ومما جيب مراعاته أثناء عملية التطبيق:

الّسهل إىل الّصعب.ج من التدرّ -

أن تكون األمثلة فصيحة العبارة وسهلة الّرتكيب.-

.1أن تكون األمثلة خالية من الغموض، وأن تكون هلا صلة قوية جبوهر املادة-

:»الّنص األديب«الطريقة املعدلة - ج

لقد نشأت هذه الطريقة نتيجة لتعديل الطرائق الّسابقة، وهي تقوم على تدريس القواعد الّنحوية 

ال األمثلة املنقطعة، فتبدأ ساليب املتصلة األمن خالل عرض نص متكامل املعاين، أي من خالل 

الّنص معان يوّد التالميذ معرفتها، فيكّلف املعلم التالميذ قراءة  بعرض النص الذي حيتوي على

�Ľ��ǎحبيث يشري املعلم إىل اجلمل املكّونة للنص وماومناقشتهم فيه، لفهم معناه  ƟƢǐƻ�ǺǷ�Ƣđ

�ËǰŻ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ǆايعقب ذلك  ȇ°ƾƬǳƢǧ��ƢȀȈǴǟ�ǪȈƦǘƬǳ¦Â�̈ƾǟƢǬǳ¦�¶ƢƦǼƬǇ من تدريس القواعد ن املعّلم

Ƭǳ¦�Ƕē�©ƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�ƨǸËȈǫ�©¦°ƢƦǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�§ ®ȋ¦Â�ƨǤǴǳ¦�¾ȐǛ�Ŀ�ƨȇȂƸǼǳ¦ الميذ، ويرى أنصار

�ƢËĔ¢�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ طريقة مناسبة يف حتقيق األهداف املرسومة للقواعد النحوية عن طريق مزج هذه

�ȂǇ°�ń¤�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦�ǶȈǴǈǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦Â�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳʪ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ƢËĔ¢�ƢȀǷȂǐƻ�Ãǂȇ�śƷ�Ŀ��ƢȀƦȈǳƢǇ¢Â�ƨǤǴǳ¦

Äǀǳ¦�¢ƾƦŭ¦�Àȋ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳʪ�ǀȈǷȐËƬǳ¦�» ƢǠǓ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ تقوم عليه إّمنا هو ضياع للوقت ألن التلميذ

.2ينشغل مبوضوعات جانبية تصرفه عن القاعدة النحوية املراد شرحها

ينظر: راتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلوامدة، أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، دار امليسرة، عمان، د.ط  - 1
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  النحوية): ةأهداف تدريس القواعد (الظاهر )8

جيب الّسعي إىل حتقيقها من خالل تدريس الّنحو لتدريس القواعد أهداف أو أغراض عاّمة

خاصة قصرية املدى ميكن حتقيقها خالل حصة واحدة، ملدة قد متتد لسنة أو لعدة سنوات، وأهداف 

، ومن درس إىل آخر، وحتّدد يف أو وحدة دراسية معّينةـ وهذه األهداف ختتلف من وحدة إىل أخرى

س، أو الّتسهيالت مني، والبيئة الدراسية، وإمكانيات املدرّ ومستوى املتعلّ ضوء معطيات ماّدة الّدرس، 

اإلدارية املتاحة، ويتوىل مدّرس اللغة العربية حتديد هذه األهداف وصياغتها بعبارات سلوكية ميكن 

�ļϩ�ƢǸǯ�» ¦ƾǿȋ¦�ƾƷ¢�ÀȂǰȇ�ƾǬǧ�ȆǨǼǳ¦�§ȂǴǇ¢�² °Ëƾǳ¦�̧ȂǓȂǷ�ÀƢǯ�Ȃǳ�ȐưǸǧ�ƢȀǇƢȈǫÂ�ƢȀƬǜƷȐǷ

يستخدم الطالب أداة الّنفي املالئمة لنفي احلدث يف الّزمن واملستقبل، فنالحظ أّن اهلدف  أن-

+ فعل مضارع يدل على السلوك املطلوب حتقيقه+ الفاعل الذي هو قد صيغ من لن

  الطالب+ حمددات السلوك وهكذا بقية األهداف.

أّما األهداف العامة لتدريس القواعد فهي:

تب من ضبط ما يكتبه، وما يتحّدث به على وفق ما تقتضيه قواعد متكني احملّدث والكا-

 غة.الل

-ȏʪ�ňƢǠŭ¦�ǶȀǧ�ǺǷ�ǶËǴǠƬŭ¦�śǰŤ�ƨȈǧǂËǐǳ¦Â�ƨȇȂƸǼǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳʪ�ƨǻƢǠƬǇ

 متكني املتعلم من إدراك الفروق بني الرتاكيب اللغوية.-

 وما يقرأ. متكني املتعّلم من تذوق ما يسمع -

 ستنباط.تعويد املتعلمني دقة املالحظة والتحليل والرّبط واال-

-�ǶǴǠƬŭ¦�Ãƾǳ�ƨȇȂǤǴǳ¦�̈Âǂưǳ¦�̈®ʮ±

�ƢēƢǫƢǬƬǋامتكني املتعلم من فهم صيغ اللغة و -

 تنمية القدرة على التفكري.-
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.1درس يف درس القواعدتوسيع ثقافة املتعلمني العاّمة من خالل ما حتتويه الّنصوص اليت تُ -

  :وهذا راجع إىل مني يف القواعد وطرق معاجلتها:ضعف املتعل)9

.تعدد القواعد النحوية والصرفية، وتشعبها، جيعل التمكن منها عملية صعبة ومركبة للمتعّلم-

-ȏ¦Â�ŘǠŭʪ�ƨȈǧǂǐǳ¦Â�ƨȇȂƸǼǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǖƥ°�¿ƾǟǲǰǌǳʪ�¿ƢǸƬǿ.

اللغة العربية  ة بني أوساط الطلبة، واملدرسني، فقد وصل الوضع إىل أن مدرسيشيوع العام-

�ƨȈǷƢǠǳ¦�ƨǤǴǳʪ�ƨȇȂƸǼǳ¦�ǂǿƢǜǳ¦Â�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�¬ǂǌȇ

عتماد املقررات الدراسية أسلوب التتابع ألبواب القواعد النحوية، ويرتتب عن ذلك اعدم -

 للطالب متقطعة وغري مرتابطة.تقدمي املاّدة النحوية 

 .عدم إحاطة بعض املدرسني بطرائق التدريس وأساليبها-

موضع املمارسة والتطبيق من خالل  التطبيقات واملمارسات لوضع القواعد النحوية قلة-

 ستعمال.اال

:طرق معاجلة الضعف  

-��ȆǨȈǛÂ�ǞƥƢǗ�©¦̄�ÀȂǰƫ�À¢Â��̈ƢȈūʪ�ȂƸËǼǳ¦�² Â°®�ǲǐƬƫ�À¢

 ستغالهلا لتدريس القواعد النحوية.ااملتعلمني، و  *ارة دوافعثستا-

 عرض املادة النحوية والقواعد النحوية. بتعاد عن األساليب املعقدة يفاال-

ستفادة من الوسائل التعليمية، واملواقف اليت ميكن أن ينطلق منها املدّرس يف تدريس مادة اال-

 النحو.

 ستعمال يف الكالم والكتابة.هتمام بكثرة التطبيقات النحوية ووضع النحو موضع االاال-

1-¶��ÀƢǸǟ��ƲǿƢǼŭ¦�°¦®��ƨȈƟ¦®ȋ¦�©ʮƢǨǰǳ¦� ȂǓ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆ ȇ°ƾƫ��ƨȈǘǟ�ȄǴǟ�ǺǈŰ��ǂǜǼƥ1 ،2007 186، ص ،

187.
يف حني يعرفها  ،»ظيم منوذج النشاطنارة وحتريك الّسلوك وتثستاعملية « :¢ƢĔ "لينديل"الدوافع (الدافعية): عرّفها الباحث *

ƢĔϥ�ȆǟǂǷ�Ʈ ƷƢƦǳ¦Â�ǆ ȈǬǴƥ�Ʈ ƷƢƦǳ¦:» ّهه لتحقيق غاية معينةتلك القوة الداخلية اليت حترك السلوك وتوج«�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢȀǷȂȀǨǷ�ƢËǷ¢��

  نتباه للموقف التعليمي، حىت يتحقق التعلم كهدف.التعليمي فهي حالة داخلية يف املتعلم تدفعه إىل اال
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 يكتب، وما يقرأ.س قدوة حسنة فيما يتحّدث وما أن يكون املدرّ -

-�ƢȀȈǧ�ƾËǈƴƬƫ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨȈǧƢǬƯ�ƨǘǌǻϥ�śǸǴǠƬŭ¦�½¦ǂǋ¤النحوية تطبيقاتال. 

-Ƣē¦®ǂǨŭ�ƨȈƥ¦ǂǟȍ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ƾȇƾŢÂ��ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦Â�ǲǸŪ¦�ǲȈǴŢ�ȄǴǟ�śǸËǴǠƬŭ¦�Ƥ ȇ°ƾƫ�̈®ʮ±1.

تعليمية الّلغة:)10

 مفهوم اللغة:

§�¦�ȆǿƢǷÂ�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�¾ȂǬǳبن جّين اواألملعي  *رحرينلقد قدم لنا اللغوي ال ʪ�Ŀ�ƨǤǴǳ�ƢǨȇǂǠƫ

بن جين عبارة عن افحّد اللغة عند »¢ƢĔƜǧ��ƢǿËƾƷ�ƢËǷ¢ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ËŐǠȇ�©¦ȂǏ« :يقول

  مور ثالثة وهي:أ

 اللغة عبارة عن أصوات. -1

 اللغة وسيلة للتعبري عن أغراض القوم.-2

تنوع اللغات وتعدّدها حبسب أقوامها ومتكّلميها.-3

فق معه اآلسوي يف تعريفه للغة ويتّ  ،»حّد اللغة كل لفظ وضع ملعىن« :بن احلاجب بقولهاويعرفها 

.2»اللغات عبارة عن األلفاظ املوضوعة للمعاين«: بقوله

، وتلك العبارة اللغة يف املتعارف عبارة املتكّلم عن مقصوده«:بن خلدون عرّفها بقولهاوعند 

�ȂǿÂ�ƢŮ�ǲǟƢǨǳ¦�ȂǔǠǳ¦�Ŀ�̈Ë°ǂǬƬǷ�ƨǰǴǷ�Śǐƫ�À¢�ƾƥȐǧ��¿Ȑǰǳ¦�̈®Ƣǧϵ�ƾǐǬǳ¦�Ǻǟ�ƨƠǋʭ�ňƢǈǳ�ǲǠǧ

.3»مēƢصطالحااللسان، وهو يف كل أمة حبسب 

  .189، 188 :املرجع السابق، صحمسن على عطية،  :نظري -  1
النحرير: هو العامل املتقن للغة وفروعها.   *

2-Ʈ ȇƾū¦�ÄȂǤǴǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�©ʮǂǜǻÂ��§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ÄȂǤǴǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�śƥ�ǖƥǂǳ¦�ƨËȈŷ¢��ÄÂƢǈǼȀƦǳ¦�¿ƢǈƷ، افة الدينية، ثقمكتبة ال

  .8، 7 :، ص1994 ،ط.القاهرة، د
 ،3مصر، ج �Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��Ŀ¦Â�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ�ȆǴǟ :خلدون، تح بنامقدمة  :عبد الرمحن دمحم ابن خلدون - 3

  .1128 :، ص2006
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�ƾǼǟ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ƨǤǴǳƢǧعّما يريد الّتعبري عنه وهذا بن خلدون وسيلة للمتكلم لإلعراب واإلفصاح ا

�ƨȈǔǫ�ʮƢǔǬǳ¦�ǽǀǿ�ƨǴŦ�ǺǷÂ��Ʈ التعريف ȇƾū¦Â�ŉƾǬǳ¦�Ŀ�ƨËǷƢǿ�ƨȇȂǤǳ�ƨȈǔǫ�°ʬ¢صطالحية اللغة ا

يف هذه اجلزئية على ويركز حبيث يؤكد » ǶēƢƷȐǘǏاوهو يف كل أمة حبسب « :وذلك من خالل قوله

  صطالح اللغة.ا

ك املعاين اللغات إّمنا هي ترمجات عّما يف الضمائر من تل«وأّما عن وظيفة اللغة فيقول: 

Ǉ°ƢŲÂ��ǶȈǴǠƬǳ¦Â��̈ǂǛƢǼŭ¦�Ŀ�ƨȀǧƢǌŭʪ�ǒيها يؤدّ  Ǡƥ�ń¤�ǒ Ǡƥلكتهاة البحث يف العلوم، لتحصيل م 

.1»بطول املران على ذلك

  واملمارسة. الدربةبن خلدون مكتسبة عن طريق ايف نظر يفهم من هذا أّن اللغة 

  تعليم اللغة العربية:)11

تلقينها تلقينا غري مباشر وال مشافه، هذه اللغة العربية اليت مل نتلقها التّلقي املباشر املشافه، بل 

يف اجلزيرة العربية ما عاشت من الزمن يف وسبب هذا الذي وصفنا أّن هذه اللغة قد عاشت يف مهدها 

فخرجت اللغة مع آالف  اإلسالم، دفعهم إليها يتكانت اهلجرة بعيدة املدى ال  عزّة من أهلها، حّىت 

قت معهم اللغة أوزاعا، وجعلت هذه العربية تتفاعل مع ما خالطت من لغات، فال من أهلها، فتفرّ 

��ǀƻϦ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ǖǬǧ�ȆǘǠƫ كذلك، سنة احلياة يف اللغات واحلضارات الغالبة واملغلوبة، وظل

ا لغة كتابة، ولسان ثقافته �ËĔاإلسالم يساندها بقوته املعنوية دهرا طويال يف كل مكان حىت اليوم، أل

.2والسبيل الوحيد ملعرفته

ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨǤǴǳʪ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ƨȈŷϥ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦� ƢƳ°¢�Ŀ�¿Ƣǟ�°ȂǠǋ�½ƢǼȀǧ��¾ƢƷ�ƨȇ¢�ȄǴǟÂ ،

�ÀȂǧǂǠƬȇ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ËƤ ǿ�¦ǀǳÂ��ƨȈƦǠǌǳ¦�Â¢�ƨȈũǂǳ¦�©ʮȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ� ¦ȂǇ�ƢȀǸȈǴǠƫÂ

  .1125 :ص السابق،املصدر  :عبد الرمحن دمحم بن خلدون -  1
  .18 :، ص2009 ،ط.التواصل اللغوي والتعليم، د :فتحي علي يونس -  2
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تعليمها، ويف غرس امليل إليها يف نفوس أبنائها، ويتعرفون كذلك أسباب اإلخفاق دى الوسائل يف أج

ƢĔÂǂȇ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳʪ�Ǯ ǳ̄�ÀȂŪƢǠȇÂ��ƢȀǈȇ°ƾƫ�Ŀ1.

التمييز بني تعليم الّنحو وتعليم اللغة:)12

ȏ�Ǯليس من شك يف أن  ǳ̄�ǺǰǳÂ��©ȐǏÂ�ƨđƢǌǷ�ƢǸȀǼȈƥ  ينبغي أن خنلط بني وظائفهما

املّتبعة يف كليهما.والطّرق

إّن تعليم النحو مهمة معّلمي الّنحو، أّما تعليم اللغة فهي مسألة تتجاوز قدرات هؤالء 

�ƨȈǔǫ�ȆǿÂ��ǽǂǇϥ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǔǫ�ƶƦǐƬǳ�śǸËǴǠŭ¦�ȆǟȂǳ¦�ÀÂ®�ƢēȐǰǌǷ�Ëǲū�ÄƾǐËƬǳ¦�ń¤�ǲȈƦǇ�ȏ

ȍ¦�ËĽ��ƢđƢǠǏ�½¦°®¤Â��ƢȀǧ¦ǂǗ¢�ƾȇƾŢÂ��ƢēƢƦǴǘƬŭ صرار الّدؤوب��ƢȀǼǷ�̈ȂƳǂŭ¦�©ʮƢǤǳ¦�ǪȈǬŢ�ȄǴǟ

ȍ¦�ƨȈǔǫ�ǾǴǯ�¦ǀđ�ȆǿÂ قتصادية، ة احلضارية، للمجتمع العريب كله، قضية النظم السياسية، واالدار

ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ËĽ�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳواال
2.

رات كتساب املقدرة على الرتكيب، مبا يعنيه ذلك من إطالق لقدا فالغاية من تعليم اللغة هي 

.3املتعّلم يف إبداع ما يريد من أشكال الرتاكيب

  التعليم الثانوي: هومفم )13

�ǲƥƢǬƫÂ��ƢȀǟÂǂǧÂ��ƢȀǟ¦Ȃǻ¢�ǞȈǸŝ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ȆǴƫ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭʪ�ƨȇȂǻƢËưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�» ǂǠƫ

تقسيم مراحل الّنمو الّنفسي حيث يتطابق هذا التقسيم ب سح *مرحلة التعليم الثانوي مرحلة املراهقة

  .20 :، صالسابقاملرجع فتحي علي يونس:  -  1
  .119 :التعليم والعربية رؤية من قريب، ص :املكارمعلي أبو  -  2
  .121 :املرجع نفسه، ص -  3
��S.Hall(1956يعرفها الباحث "ستانلي هول" (  *ƢĔϥ»�©ȏƢǠǨǻȏ¦Â��Ǧ Ǘ¦ȂǠǳʪ�®ǂǨǳ¦�©Ƣǧǂǐƫ�ƢȀȈǧ�ǄËȈǸƬƫ�ǂǸǠǳ¦�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ

��)Paijet، ويعرّفها "بياجي" (»احلادة، والتوترات العنيفةƢĔϥ »وقد قّسمها »تعين العمر الذي يندمج فيه الفرد مع عامل الكبار ،

سنة، ومراهقة متأخرة متتد من  18إىل  15سنة، ومراهقة وسط متتد من  14و 12الباحثون إىل ثالث مراحل: مراهقة مبكرة بني 

سنة. 21إىل  18
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، وخصائص كّل مرحلة من مراحل النمو هلا ميزاتللّنظام الرتبوي مع مراحل الّنمو للفرد، ومبا أنّ 

�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�Ǧمتّيزها عن غريها ǴƬţ�ƨǴƷǂǷ�ǲǰǧ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǴƷǂǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ÀƘǌǳ¦�ǆ Ǩǻ���» ȐƬƻʪ

واملرحلة الثانوية يف املناهج الدراسية، األساليب التعليمية، وغري ذلك من نواحي الّنشاط املدرسي، 

مغروسة يف التعليم النظام الرتبوي اجلزائري متثل النقطة املركزية للمراحل التعليمية حبيث أّن جذورها 

.1األساسي، وفروعها ممتّدة إىل التعليم العايل، ومراكز التكوين األخرى

واليت تلي مرحلة التعليم فالتعليم الثانوي إذن هو املرحلة النهائية من مراحل نظام الّتعليم العام 

ÀȂǸǴǠƬŭ¦��ƨƦǴǘǳ¦�¢ƾƦȇ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ĿÂ��ǖǇȂƬŭ¦Â�ȆƟ¦ƾƬƥ���Â¢��¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ� ¦ȂǇ�ǶēƢǐǐţ�ƾȇƾŢاال

�§ ¦®ȉ¦�Â¢��©ƢȈǓʮǂǳ¦

  اهلدف من التعليم الثانوي:)14

زنة اليت تستطيع عبور مرحلة من التعليم الثانوي هو خلق الّشخصية السوية املتّ  اهلدف األمسى

جتاهاته، ومنط مناهجه، وكيفية إجياد الطرق الناجحة اليت تساعد امسار املراهقة بسالم، وحتدد 

نتقال السليم من الطفولة واحلياة املدرسية إىل النضج والكمال، وحياة من االالناجحني املراهقني 

ȏ¦Â��ǞǸƬĐ¦ض األهداف اآلتية:نتقال الّسليم يتحقق عن طريق مراعاة بع  

1-�©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǷƾŬ�ƢǿŚƼǈƫÂ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�§ Ȑǘǳ¦�§ Ƣǈǯ¤

 تزويد الطالب مبهارات فكرية ومناهج البحث العلمي.-2

 حتسني مهارات الطالب اللغوية.-3

4-�ƨȈǯȂǴËǈǳ¦�©¦°ƢȀŭʪ�§ Ȑǘǳ¦�ƾȇÂǄƫ.والقيم 

 حرتام القانون.اتنمية تقدير املسؤولية و -5

 نتماء، والقدرة على التكيف.¦ȏʪ�°ȂǠËǌǳجتاهات اتكوين -6

كساب الطالب حاسة التذوق الفّين وتقدير اجلمال.إ-7

   .14، ص: 1972، ط.األسس النفسية للتعليم الثانوي، دار النهضة املصرية القاهرة، د :صاحل أمحد زكي -  1
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8-Ǻȇǂƻȉ¦�ǂȇƾǬƫÂ�Ƕē¦Â̄�ƨǧǂǠǷ�ȄǴǟ�§ Ȑǘǳ¦�̈ƾǟƢǈǷ1.

أمهّية التعليم الثانوي:)15

التعليم الثانوي يقابل أهّم وأحرج مرحلة عمرية يف حياة الفرد إذ أنّه يغطي مرحلة املراهقة، وهي 

بناء الذات والتكوين، أي تكوين الشخصية ذات االّجتاهات والقيم السليمة وهذه املرحلة متّثل:مرحلة 

 للمواطن يف قيمته، ومعتقداته، وسلوكه، وهويته. اجلادمرحلة اإلعداد -

حتقيق األهداف الرّئيسية للتعليم ألّن التعليم الثانوي يعترب أهم مرحلة تعليمية لتحقيق -

�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǺǷ�ńÂȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ËÀ¢�ʭŐƬǟااألهداف العامة للرتبية يف أي جمتمع خاصة إذا 

ȆƟ¦ƾƬƥ�©ƢȈǴǸǟÂ��ƨƥƢƬǯÂ��̈ ¦ǂǫ�ǺǷ�ǶËǴǠƬǴǳ�ńÂȋ¦�©ƢȈǇƢǇȋʪ� Ǌ��ϵ�ǶƬē(اال Ǽǳ¦�®¦ƾǷ

.2نتماء واملواطنةوأصول االحسابية، 

صل التعليم الثانوي مبا يسبقه ويلحقه من مراحل التعليم، وهي صلة تتطلب الدقة يف كما يتّ 

�Ƥ ǇƢǼƫÂ��ƨȈƷʭ�ǺǷ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ƲǿƢǼǷÂ�» ¦ƾǿ¢�Ǧ ǴƬű�ǶƟȐƫ�Ʈ ȈŞ��ǾƴǿƢǼǷ�ǖȈǘţ

�ǞËƦǌƫÂ��Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǶēƢƦǣ°Â�śǸËǴǠƬŭ¦�» ÂǂǛحتياجات اǞǸƬĐ¦،  وحتقيق األهداف العاّمة

�ƨǴƷǂŭ¦�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�̈°ÂǂǓ�ń¤�Ã®¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƨưǳʬ�ƨȈƷʭ�ǺǷ�̈®ȂǌǼŭ¦

الثانوية وتسطري أهداف تربوية جديدة، أين ينسجم التعليم الثانوي مع التوجهات اجلديدة للبالد يف 

قتصادية والثّقافية، وقد عمد املشرفون عند وضع املناهج ، االجتماعيةخمتلف امليادين السياسية، اال

العاّمة املستخلصة من النصوص املرجعية  ئنطالقا من املبادااجلديدة متكن مراعاة هذه التوجيهات 

  للبالد مثل:

 بناء اهلوية اجلزائرية.-

اإلدارة واإلنتاج، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  الدمحم رمضان القذايف ودمحم الفالوقي، العلوم السلوكية يف جم :نظري - 1

  .135 -123 :ص ،1997 ،3مصر، ط
  .123، 122 :، صاملرجع نفسه -  2
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تكوين نظرة على العامل املتغّري.-

�تنمية القدرة على التأثري والّتغيري كما مسّ -ǺǷ�ƨȈǇƢǇȋ¦�©ȏƢĐ¦�ƪ

تنمية الّشخصية.-

  ترقية الفنون. -

-��ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦��¿ȂǴǠǳ¦��©ƢȈǓʮǂǳ¦�Ǧ ȈǛȂƫ��©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦االهتمام 

Ŭ¦�ŃƢǠǳʪ1رجي جبميع جوانبها.

مفهوم اإلصالح الرتبوي يف املنظومة الرتبوية:  )16

ƢǜǼƥ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ń¤�ƨȈǷ¦ǂǳ¦�¼ǂǘǳ¦Â��©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƨǴŦ�Ǿǻϥ¿� ميكننا حتديد مفهوم اإلصالح الرتبوي  

تربوي معني من وضعيات تقليدية إىل وضعيات حتمل مواصفات احلداثة مبفهومها العام، وذلك 

�©ƢǐǐƼƬǳʪ�ǖƦƫǂƫ�ƢȀǴǠƳÂ�̈ƾǸƬǠŭ¦�ƲǿƢǼŭ¦�śǷƢǔǷÂ��ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�¼ǂǘǳ¦Â��Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǲȇƾǠƫÂ��ƨǠƳ¦ǂŠ

ƢǐǐƼƬǳƢǯ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǟƢǘǬǳʪ©� اليت هلا عالقة وظيفية مباشرة

�ȄǴǟ�ǾƦȇ°ƾƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�©¦°ƾǫ�ƨȈǸǼƫ�ń¤�̈®ʮ±��ƨǬȈǫƾǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦Â��ƨưȇƾū¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦Â��ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦

  املعلومات بنفسه وليس حفظها وترديدها.

نظومة الرتبوية ت إىل إصالح امل: هناك مجلة من األسباب أدّ أسباب اإلصالحات الرتبوية

  حتملها فيما يلي:

 تدين مستوى حتصيل التالميذ، واألداء الوظيفي.-1

2-�ƨȈǇ°ƾŭ¦�©ʪǂǈƬǳ¦Â��©ʪȂǇǂǳ¦�ÃȂƬǈǷ�̧ƢǨƫ°¦

 نقص النجاعة البيداغوجية املتمثلة يف نوعية املكتسبات لدى املتخرجني.-3

ماي، اجلزائر  10املتضمن: تنصيب املناهج اجلديدة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا، املؤرخ يف  50القرار الوزاري رقم  -  1

  .2 :، ص2005
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.1عدم حتقيق املنظومة الرتبوية لألهداف املسطرة-4

الرتبوي أنه يقوم مبراجعة األهداف واملرامي، واملناهج، وطرق التدريس فمن أهداف اإلصالح   

  املعتمدة يف العملية التعليمية التعلمية.

فإذا كان اإلصالح يف اللغة هو نقيض الفساد، يفهم أن اإلصالح جاء لوجود خلل أو فساد   

رب مرحلة أوىل وأولية يف املنظومة الرتبوية، ومن املتعارف عليه هو أن االعرتاف بوجود فساد يعت

  للعالج.

  اإلصالح الرتبوي والتعليم الثانوي:)17

مما ال يغرب على أحد أن موضوع دائرة إصالح املنظومة الرتبوية شاسع جدا ال ميكننا أن   

حنصره يف مبحث، أو مبحثني، لذا سأركز يف هذه اجلزئية على حلقة واحدة من حلقات أطوار التعلم 

�ǺȇȂǰƬǳ¦Â�ƨȀƳ�ǺǷ�ŅƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǖƥǂȇ�ǲǏÂ�ƨǬǴƷÂ��°ȂƦǟ�ǂǈƳ�ǽ°ƢƦƬǟʪأال وهو الطور الثانوي، 

ƢǜǼǳ¦�Ŀ�̈±°ʪ�ƨǻƢǰǷ�ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ƪ¿� ،املهين وعامل الشغل من جهة أخرى ƸǼǷ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀȀǧ

  الرتبوي اجلزائري.

 :عرف بدوره عدة قفزات للتعديل منذ االستقالل ميكن مراحل تعديل التعليم الثانوي

  يصها يف مرحلتني:تلخ

)1992- 1962املرحلة األوىل (-1

¦ƾǤǧ��ʪǀƥǀƬǷ�¦°Ȃǘƫ�ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�» ǂǟ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�Ŀاالستقالل بقي التعليم الثانوي يعمل  ة

  حسب املخطط املوروث وفق الطورين.

¸ :محادي حنانو فرفار سامية  - 1 ��ǆ ȇ®ʪ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ��ǂǰǨǳ¦�ƨǴů��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ÄȂƥŗǳ¦�¬ȐǏȍ¦�ǲǛ�Ŀ�©¦ ƢǨǰǳʪ�ƨƥ°ƢǬŭ¦2

  .245ص:  2010
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�À¦ǀǿÂ��ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�¿ƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ń¤�¾ȂŢ�ǲǬƬǈǷ�ȆǴȈǸǰƫ�Ƥالطور األول:- ǻƢƳ�ń¤�©ʮȂǻƢưǴǳ

 املسلكان يوافقان التعليم املتوسط احلايل.

�ǲǯƢȈǿ� ƢǤǳϵ�ŚǤƬǳ¦�ǂǸƬǇ¦Â��ŅƢū¦�ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ǫǧ¦Ȃȇ�Äǀǳ¦�©ʮȂǻƢưǴǳالطور الثاين: -

لتعليم والتكوين يف اجلزائر، املتضمنة ا 1976وقوانني، وإضافة أخرى، إىل غاية صدور أمرية 

�ÃŐǰǳ¦�ƨǴǰȈŮ¦�̈®Ƣǟ¤�ļϦ�Ľ��ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǴǳ�ƾȇƾŪ¦�ǶȈǜǼƬǳ¦�ǺǸǔƬŭ¦�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�ǂǌǻÂ

   :مت تنصيب 1991الثانية للتعليم الثانوي، ويف سنة 

-�ÄȂǻʬ�ńÂ¢�ƨǼǈǳ¦�Ŀ�½ŗǌǷ�̧ǀƳ

-�ȆǓʮ°�řǬƫ�ƨƦǠǌǳ¦�ǺǷ�ȏƾƥ�ȆƳȂǳȂǼǰƫ�ǶȈǴǠƫ

  ذو جمال ما قبل اجلامعي الذي يضم شعب التعليم العام، وشعب التعليم التكنولوجي. مسلكا-

ورمبا الشيء املالحظ على التعديالت املتعددة اليت عرفتها هذه املرحلة ما هي يف احلقيقة إال   

�ǺǸǰȇ�ȆǇƢǇȋ¦�ǲǰǌǳ¦�Àϥ�ƨȈǇƢǼƬǷ��ȆǴǰȈŮ¦�ǾƦǻƢŝ�¬ȐǏȍ¦�ƪ ǘƥ°�ƢǬƦǈǷ�ƨǇÂ°ƾǷ�Śǣ�©ȏÂƢŰ

تيار سياسة تربوية منسجمة تستجيب للظروف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، فغياب يف اخ

مشروع تربوي منسجم جعل القائمني على العملية الرتبوية يف حبث دائم عن حلول املشاكل املنظومة 

.1الرتبوية

  ):2005 -1992(املرحلة الثانية من -2

انوي جعلت إعادة التنظيم واهليكلة تشمل ما إن ازدواجية األهداف اليت وضعت للتعليم الث  

  يلي:

-�ƢǇƢǇ¢�ǾƳȂǷ�ȆƳȂǳȂǼǰƫÂ�¿Ƣǟ�ÄȂǻʬ�ǶȈǴǠƫابعة الدراسات والتكوين العايل.ملت 

  .249 :ص ،املرجع السابق ومحادي حنان: فرفار سامية -  1
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-�ǾƳȂȇ�ǾǼǰǳ��ǾƬǇ¦°®�ƲȇȂƬƫ�ǖŶ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�ǲǸǠǳ¦�¼Ȃǈǳ�ŚǔƸƬǴǳ�ǞǓÂ�řǬƫ�ÄȂǻʬ�ǶȈǴǠƫ

الكربى ذات املالمح  2005وصوال إىل إصالحات  ؛التعليم التكنولوجي :للتعليم العايل مثل

  التالية:

جتنب االختصاص املبكر قصد التمكن من جتانس املعارف، وإقامة قاعدة متينة للثقافة -

) 15العامة، ويف حقيقة األمر نلمس هذه التغريات يف تقليص عدد الشعب من مخسة عشر (

 ) شعب فقط.06شعبة إىل ست (

�ȄǴǟ�ǄǯǂǷ�¿ƢǸƬǿ¦�ƾƳȂȇ�Ʈ أمهية عدد الشعب العلمية- ȈƷ��ƨȈƥ®ȋ¦�Ƥ Ǡǌǳʪ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨȈǼǬƬǳ¦Â

البعد التكنولوجي، والتوجه العلمي، والتقين للسياسة الرتبوية احلالية، يظهر من خالل تنصيب 

  أربع شعب تكنولوجية.

  فهدف هذه املرحلة:

  .ينتكوين أفراد متميز -1

2-ȋ¦�°¦ƾǏϵ�ǶŮ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�ƨȇǂƷ�®¦ǂǧȋ¦�§ ƢǈƬǯ¦ راء مستقلة وتعويدهم آ حكام، وتبّين

  على حتمل املسؤولية.

متكني الفرد من تكوين نظرة عن العامل دون فقدان هويته الثقافية، وتعويده احرتام خصوصيات -3

 الثقافات األخرى.

.1ضمان حد أدىن من املعارف واملهارات والكفاءات للجميع-4

�©ƢƷȂǸǗ�ƪ ƸƬǧÂ�ƨǬȈǸǟ�©¦ŚǤƫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�» ǂǟ�ƾǬǳ يف ظل التفتح على التكنولوجيا

واالتصال، كل هذا أدى إىل ضرورة إحداث تغريات، حيث قامت وزارة الرتبية الوطنية بتنصيب جلنة 

�ǂƥȂƬǯ¢�Ŀ�Ǯيةو وطنية لبناء الربامج الرتب ǳ̄�ÀƢǯÂ��ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�®¦Ȃŭ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟϵ�Ǯ ǳ̄Â��1998 ،

وهذا لتشخيص الوضع احلايل للربامج واالستعداد إلعداد مناهج على أساس مشاريع متهيدية 

  .250ص:  ،املرجع السابق ومحادي حنان: فرفار سامية -  1
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�Ãǂƻ¢�ǪƟʬÂÂ��ƨȈǠƳǂǸǴǳ�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦�©ʮǂȇƾǷ�Ƣēƾǟ¢ الوطين، ومن بني أهم مظاهر اإلصالح

  نذكر ما يلي:

-�©¦ ƢǨǰǳʪ�ǶǴǠƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦ اليت جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية القرتاح

«�ʮƢǤǳ¦Â©�وضعيات، ووسائل، وأدوات تقومي تنسجم مع  °ƢǠŭ¦�ƨǠȈƦǗÂ�̈®Ƣŭ¦�ƨȈǏȂǐƻ

 اجلديدة للمناهج.

-�· ȂǜƷ�Őǯϥ�ƢȀǨȈǛȂƫÂ��ƨƦǈƬǰŭ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�ǺǷ�ǶǴǠƬŭ¦�śǰŤ

.1تح جمال االجتهاد واملبادرة واإلبداعحركية، وفحترير املتعلم من القيود النمطية وجعله أكثر -

 اهليكلة اجلديدة للتعليم الثانوي حسب اإلصالح الرتبوي اجلديد يف املخطط اآليت:)18

.39ص:  املتضمن: تنصيب املناهج اجلديدة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا، 50القرار الوزاري رقم  -  1
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1خمطط التنظيم اجلديد للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي

: 2004 ،ماي 14املتضمن جتديد هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي املؤرخ يف  16وزارة الرتبية الوطنية: القرار رقم  -  1

1.

جذع مشرتك 

آداب

  السنة الرابعة متوسط

(التاسعة أساسي)

أوىلالسنة  علوم وتكنولوجياجذع مشرتك 

ÄȂ ǻʬ

إعادة هيكلة مرحلة ما بعد اإللزامي

تعليم الثانويال

 مسلك مهين

ين 
مه

ن 
كوي

ت

ي)
سام

ين 
التعليم العايل(تق

�ʮ°Ȃ ǳƢǰ ƥالتعليم

بية
جن

ت أ
لغا

فة
س

وفل
ب 

دا
أ

بية
جتري

وم 
عل

اد
ص

اقت
 و

ري
سي

ت

©
ƢȈǓ
ʮ°
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ب 
دا
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فة

س
وفل

بية
جتري

وم 
عل
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ص
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 و
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سي

ت

©
ƢȈǓ
ʮ°

Ȇ Ǔ ʮ°�ř Ǭƫ

G

C

G

P

G

M

G

E

Ȇ Ǔ ʮ°�ř Ǭƫ

G

C

G

P

G

M

G

E

الثالثة السنة 

ÄȂ ǻʬ

ة نيالسنة الثا

ÄȂ ǻʬ

ين
مه

ن 
كوي

ت

ين
مه

م 
علي

ت

=GPهندسة الطرائق 

 GM =هندسة ميكانيكو

ƨȈƟʪǂ Ȁ ǯ�ƨǇ ƾ ǼǿGE=

    =GCهندسة مدنية
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19(�Ȇ ǠǷƢŪ ¦�Ƕ ȈǴǠƬǳʪ �ǾƬǫȐ ǟÂ�ÄȂ ǻƢưǳ¦�Ƕ ȈǴǠƬǳ¦

¦�ǲǠƳÂ��ŅƢǠǳ¦�ǶȈǴǠËƬǳʪ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ǲǏÂ�Ȃǿ�ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�¬ȐǏ¤�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ʮƢǔǬǳ من

شعبه وختصصاته تتساوى وختصصات الّتعليم العايل، ومع أساليبه ونشاطه الرتبوي العام، وتبدو ضرورة 

  التوفيق بينهما يف بعض اجلوانب مثل:

1-�®ȐƦǳ¦�Ŀ�ȆǸǴǠǳ¦�¾ƢĐ¦�ǾȈǔƬǬȇ�ƢǷ�Ƥ ǈƷ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦Â�ǺȀǸǴǳ�ȐǷƢǰƬǷ�¦®¦ƾǟ¤�ǀȈǷȐƬǳ¦�®¦ƾǟ¤

نتقال كتساب أسس املعرفة اليت متكنهم من التواصل يف اخلربة الّتعليمية، واالإعدادهم ال -2

من املراحل الّتعليمية، أو يف الوظيفة املهنية، والّتدريبة بنوع مستوى أدىن إىل مستوى أعلى 

�ǂǬƬǈǷÂ�ƪحت ƥʬ�ȆǴȈǐ

العلمية جتعل التالميذ فيما بعد قادرين على تتابع الدراسة العلمية يف  إّن هذه األسس املعرفية

�ËưŤ�ǾǟÂǂǧÂ�¿ƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�À¢�Ȇǿ�Ƣǿƾǯƚƫ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǬū¦Â��ƢȈǴǠǳ¦�©ʮȂƬǈŭ¦والتخصصات،  بالشع ل

  رتباطا وثيقا مبجالني أساسيني مها:اوهذه الفروع ترتبط 

 .التعليم العايل-

 قتصادية.جتماعية واالاحلاجات اال-

فكّلما دعت الضرورة أو تطورت احلاجة أصبح الوضع يتطلب نوعية معينة، أو قدرة خاّصة، 

�ʭƢǐǣ¢�ÃǀǤƬƫ�ȆǴǏȋ¦�̧ǀŪʪ�ƨǴǐƬǷÂ�ƨǬǏȏ�ȄǬƦƫ�ƢȀǼǰǳ��̈ƾȇƾƳأو تكوينا حمددا، أطلقت الفروع 

ǳ¦�ǽǀǿÂ��Ƣđ�ƨǴǐƬŭ¦�©ȏƢĐ¦�ÄǀǤȇÂ��ǾǼǷ�śƥ�ǶƟƢǬǳ¦�ǂƫȂƬǳ¦�̈ƾƷ�ǺǷ�Ǧ Ǩź�ƢȈǻÂƢǠƫ�ʪȂǴǇ¢�ÀȂǰƫ�ƨǫȐǠ

.1االقتصاديالّتعليم والتخطيط 

ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠËƬǳ¦�Ŀ�²ي االسفنبلحاج فروجة: التوافق النقال عن  - 1 °ƾǸƬŭ¦�Ǫǿ¦ǂŭ¦�Ãƾǳ�ǶǴǠƬǴǳ�ƨȈǠǧ¦ƾǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ�ȆǟƢǸƬƳ، -

  .186، ص: 2011املاجستري، ، مذكرة لنيل شهادة -ميدانية، والية تيزي وزودراسة 
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سبق يتبّني لنا أّن مرحلة الّتعليم الثانوي سّلم هام يف مسار املراحل التعليمية،  فمن خالل ما

�ƲȀǼǷÂ�¿ƢǜǼƥ�±ƢƬŤ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ŚȈǤËƬǳ¦�Ŀ�ǶēƢƦǣ°�Â�ƪ )التالميذاملتعلمون (ا يبدي هفي ƥʬ�Ƣđ�́ Ƣƻ

جتياز شهادة متكنهم من ا�ȄǴǟ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀميذ املقبولون اليهدف إىل تكوين جّيد للت

¦�ʮ°ȂǳƢǯƢƦǳ¦�̈®ƢȀǋ�ȄËǸǈƫ�̈®ƢȀǌǳ¦�ǽǀǿÂ�ƨǠǷƢŪحرم دخول 

 :جرد املصطلحات)20

 النحوية للسنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبيت جرد املصطلحات

  .اآلداب والفلسفة، واللغات األجنبية

�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢�©¦̄�ƨȇȂƸǼǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ŐƬǠƫ ملا حتققه من متييز بني خمتلف

أعاله، بل الشعبتني واردة يف كتاب الاألمناط النحوية يف أشكاهلا وصيغها املختلفة ، واملصطلحات 

  خاصة وقد  ،ƨȈǴǬǠǳ¦�Ƕē¦°ƾǫÂ��śǸǴǠƬŭ¦�ÃȂƬǈŭ�ƨƦǈǼǳʪمألوفة ويف مجيع السنوات تبدو واضحة و 

الواردة يف ومن مجلة هذه املصطلحات  ،املراحل التعليمية السالفةاملتعلمون يف  لبعضهاتطرق 

   يلي: ماالشعبتني 

، التعجب، النسبة، البناء واإلعراب يف األفعال، اسم التفضيل ،البناء واإلعراب يف األمساء

والتحذير، اسم الفعل، أحرف العرض، التوكيد، البدل، أفعال املدح والذم، االختصاص، اإلغراء 

ومصادر األفعال الثالثية، امسا الزمان  األحرف املشبهة بليس، املصدر وأنواعه، املصدر األصلي

�ǲǟƢǨǴǳ�ǲǷƢǠǳ¦�Ʈ ȈǻϦ�±¦ȂƳ��ȆƯȐưǳ¦�Śǣ�ȆǓƢŭ¦�°®ƢǐǷ��ÀƢǰŭ¦Â وجب ��̧±ƢǼƬǳ¦��ǲǷƢǠǳ¦�Ʈ ȈǻϦ

�Ǿƥ�¾ȂǠǨŭ¦�ǲǷ¦Ȃǟ��» ǂǐǳ¦�ǺǷ�̧ ȂǼǸŭ¦��ǆ ȈǳÂ�ÀƢǯ�ǎ ƟƢǐƻ�� ƢǨǳʪ�ŐŬ¦�À¦ŗǫ¦�§ȂƳÂ�ǞǓ¦ȂǷ

 ، االشتغال، اإلعالل، اإلبدال، االستغاثة، الندبة، الرتخيم.الظاهرة
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املصطلحات النحوية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبيت  جرد

  اآلداب والفلسفة، واللغات األجنبية:

اإلعراب اللفظي، اإلعراب التقديري، إعراب معتل اآلخر، معاين حروف اجلر، العطف، املضاف 

�Ȃǻ¢Â�ŐŬ¦��ǀƠǼȈƷ��À̄¤��¦̄¤��̄¤��ƨȇƢǫȂǳ¦�ÀȂǻ��ǶǴǰƬŭ¦� ʮ�ń¤ ،اعه، اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب
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Ȇ Ǔ ʮ°�ř Ǭƫ��®Ƣǐ Ƭǫ¦Â�Ś Ȉǈ ƫ��ƨȈƦȇǂ ƴ Ƭǳ¦�¿Ȃ ǴǠǳ¦��©ƢȈǓ ʮǂ ǳ¦.
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 ، التصغري، أفعال املدح والذم.العامل

�¿Ȃ Ǵǟ � �©ƢȈǓ ʮ°� �Ƥ Ǡǌ ǳ�ÄȂ ǻƢưǳ¦� Ƕ ȈǴǠƬǳ¦� Ǻ Ƿ� ƨưǳƢưǳ¦� ƨǼǈ Ǵǳ� ƨȇȂ Ƹ Ǽǳ¦�©ƢƸ Ǵǘ ǐ ŭ¦�®ǂ Ƴ

Ȇ Ǔ ʮ°�ř Ǭƫ��®Ƣǐ Ƭǫ¦Â�Ś Ȉǈ ƫ��ƨȈƦȇǂ š.
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  يلطور الثانو يف ا لكتاب املدرسيلقراءة                                          الفصل الثالث:

132

جرد هذه املصطلحات النحوية يف شىت التخصصات تتقارب وتتقاطع مع نالحظ من خالل 

  .بعضها البعض





خامتة

134

تكون نتائجه خالصة خبامتة جتمع فيها جمموعة من النتائج من عرف البحث العلمي أن   

   :واملالحظات اهلامة، وأردت يف هذا اخلتام أن أجعلها عبارة عن نقاط خمتلفة متثلت فيما يلي

ǳ¦�Àȋ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǤƦǐǳʪ�Ǧإ- ǐƬȇ�ÀƢǯ�ǽƾȀǷ�Ŀ�ÀƢǯ�À¢�ǀǼǷ�ÄȂƸǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�À ذين كانوا

كانوا يطرقون جيوبون شبه اجلزيرة العربية جلمع املادة النحوية وتقسيمها إىل أبواب، وشرح ظواهرها،  

��Ä¢��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�§ ʪ يعد تعليما حمضاكانوا يقومون به ما  كل(.

ن تعليم املصطلح النحوي، والنحو بصفة عامة مرتبط ارتباطا وثيقا مبعرفة العربية، إذ ال ميكن إ-

مي النحو أن يدرسوه مبعزل عن فهم الَسنن العريب.ملتعل

ǂƯϦȆȀǬǨǳ¦�ƶǴǘǐŭʪƨǫƾǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳʪ�Ǧ¦ن املصطلح النحوي قام على القياس إ- ǐƬȇ�ǾǴǠƳ�ƢŲ�� ،

ألن النحاة استخدموا القياس يف صياغة القاعدة النحوية.

-�À¢�§ ʪ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��ȏÂ¢�ǾƫƢƸǴǘǐǷ�ǶȀǨƥ�ƢǼȈǴǠǧ�ǶǴǟ�Ä¢�ǶȀǨǻ�À¢�ʭ®°¢�¦̄¤ املصطلحات هي

  مفاتيح العلوم.

ن املصطلح النحوي يف امليدان التعليمي ينبغي أن ال ينحصر يف التلخيص الكمي وحسب، وإمنا إ-

�Ƣđ�¦ȂǗƢƷ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�ǶēƢƦǈƬǰǷ�Ǧ ȈǛȂƫ�ǲƳȋ�śǸǴǠƬŭ¦�Ãƾǳ�ƨǰǴŭ¦�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�ÀȂǰȇ

أسباب اختالفهم سباب اختالف النحاة يف تقصي املصطلحات النحوية وصياغتها هي ن أإ-

نفسها يف املصطلح.

ن تعليمية املصطلح النحوي يفتقر إىل محلة حتسيسية من قبل املختصني اللغويني.إ-

ورصيدا إضافيا  ان ما تركه النحاة األوائل من مصطلحات حنوية على اختالف أمناطها تعد إثراءً إ-

إىل فقه اللغة املعاصرة. 

مل لم معا، ماحسني مردود الفعل التعليمي للمعلم واملتعن بناء املناهج الرتبوية غري كاف لتإ-

، ألن للمكونني واملتكونني تستعمل يف إطارها الصحيح، وذلك من خالل التكوين الصحيح والسليم

�ƶǴǘǐŭ¦�ƨȈǸȈǴǠƫ�Ŀ�̈ǂǸưǷÂ�ƨǠƳʭ�ȏȂǴƷ�¿ƾǬƫ�ƢȀǼǷ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǏƢƻÂ�ƨưȇƾū¦�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦
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�ǲǿ¢�Ƣđ�ËǶǴȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǟȂǓȂŭ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǆ تراعى فيهاكما النحوي،   ȈȇƢǬŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů

االختصاص (واضعي الربامج).

ن التقومي عملية مستمرة ومصاحبة لعمليات تطوير املنهج.إ-

ائف وخدمات ن التقومي جبميع ما يؤديه من وظ، ألستوى التعليممبن للتقومي دور يف االرتفاع إ-

�ƢđƢƦǋ�ƾȇƾƴƬǳعليمية التعلمية بسائر أبعادها، كما يتيح الفرص املناسبة يستهدف حتسني العملية الت

طرقها وأساليبها.ومراجعة مناهجها و 

ن الكتاب املدرسي ميثل اجلزء األساسي للمحتوى التعليمي الذي يريد املعلم من خالله إيصال إ-

 املعرفة إىل املتعلمني بشىت الطرق وخمتلف الوسائل التعلمية.

للمصطلحات النحوية يف الكتاب املدرسي إىل الدقة والشمولية يف عض التعريفات افتقار ب-

الصياغة.

¤�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨȇƢǼǠǳʪ�ǚŢ�Ń�ƢĔ¢�ȏ ،على الرغم من أن األمثلة املوجودة بني دفيت الكتاب املدرسي-

واضعي ومصممي الكتاب، ولقد نوه واضعوا املنهاج الرتبوي على أن نصوص القراءة تتخذ كأساس 

مة، إال أن اعتمادها الفعلي كان قليال نوعا ما.لنشاط الظواهر النحوية، واللغوية عا

على مبدأ التواصل من مميزات الكتاب تصميمه وفق الكفاءات املراد تنميتها يف نفوس املتعلمني -

يف شّقيه الشفوي والكتايب. 

ن املرحلة الثانوية تعترب جسر عبور إىل التعليم العايل.إ-

�¦ǀđÂوإمنا حملصورة أعاله ال ندعي أننا قد أحطنا جبوانب البحث كلهاالقدر من النتائج ا ،

�Èʭ﴿سلطنا الضوء على جزء يسري منه،  ÌƘÈǘ Ìƻ È¢� ÌÂÈ¢�ƢÈǼȈ
Êǈ Èǻ� ÌÀÊ¤�Èʭ Ìǀ

Êƻ ¦ÈƚÉºƫ� Èȏ �ƢÈǼċºƥÈ°﴾�ƢǼǸǴǟ�®ÂÂ¦®�ǶǴǠǷ�ʮ�ǶȀËǴǳ¦��

�śŭƢǠǳ¦�§°�ƅ�ƾǸū¦�À¢�ʭ¦Ȃǟ®�ǂƻ¡Â��ƢǼǸȀǧ�ÀƢǸȈǴǇ�ǶȀǨǷ�ʮÂ
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 :ملخص

تعليمية المصطلح النحوي من خالل المقررات «يل إقامة دراسيت يف حبث  عنَّ قد 

النحوي يف ضوء علم املصطلح، وذلك كون طبيعة املصطلح »-الطور الثانوي أنموذجا-الدراسية

ما وتعليما، اهتمام املعنيني باللغة العربية، تعلّ قضية تشغل وتعليمه لطالبنا يف املدارس الثانوية أصبح 

  أي درسا وتدريسا. 

  يطرح البحث إشكالية متثلت فيما يلي:

 إىل أي مدى ساهم املصطلح النحوي يف تقريب املفاهيم اللغوية منها واللسانية لدى املتعلمني؟-

 ؟يف الطور الثانوي من صعوبة تعليم املصطلح النحوي هي الطرق العالجية الرتبوية للحدّ ما -

  الكلمات المفتاحية:

 املقاربة النصية. -التداولية - املصطلح النحوي -التعليمية -املنهج

Résumé:
Il nous semblé pertinent de faire un travail de recherche sur « la didactique du terme
grammatical dans les manuels scolaires : cas du secondaire », à la lumière des sciences de
la terminologie, et c’est aussi parce que la nature du terme grammatical et son enseignement à
ce soit au niveau de son enseignement ou de son apprentissage.
Notre recherche pose comme problématique ce qui suit :

- A quel point le terme grammatical a-t-il contribué dans le rapprochement des notions
linguistiques et langagières chez les apprenants?
- Quelles sont les méthodes de remédiation pédagogiques pour pallier aux difficultés de
l’enseignement du concept grammatical au secondaire ?
Mots clé :
Méthodes – Didactique – terme grammatical –l’approche textuelle – interaction.

Abstract:
It has seemed of an importance to treat in our research on the «didactics of the grammatical
term in teaching books: the case of secondary school», in the field of terminology; and it is
also because the nature of the grammatical term and its teaching to our secondary students
which has become a real problem to those responsible of Arabic teaching both in its teaching
or learning.
Our research puts the problematic as follow:

- How far does the grammatical term contribute in reducing the gap between language notions
and linguistics for learners?
- What are the methods of pedagogical make up to face the difficulty of teaching the
grammatical concept in secondary school?
Keys words:
Method – Didactics – Grammatical term – textual approach – interaction.


