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التعّلم عمل�ة بیداغوج�ة �سعى العارف بها إلى توج�ه متعّلم�ه نحو تنم�ة قدراتهم       

 الذهن�ة، و إرشادها قصد تكو�نهم تكو�نا علم�ا یلیق بهم.

إّن التعّلم كان قد�ما یناط �فعله المعّلم دون غیره،إذ كان یبدأ بإلقاء المعارف و حشوها       

في أذهان المتعلمین، ثم �طلب منهم في مرحلة أخرى استرجاع ما تلقوه من معارف في 

أو عمل�ا تطب�ق�ا، و لم �كن هذا ل�كون في أ�امنا هذه  ،أو شفه�ا ،امتحان قد �كون كتاب�ا

ة و ى للعمل�ة خاصور مساقات أخر عنا المعاشي یبلة، بل أضحى واقالكالس�ك� بهذه الصورة

و تشاكلت في  ،أّن الواقع اّلذي نحن ف�ه واقعا تواصل�ا �استعمال أدواته اّلتي ت�اینت واختلفت

عالم القر�ة، من هنا كانت المقار�ة المعرفة اّلتي نسعى إلى بلورتها ضمن هذه المحددات 

 ا في واقعنا هذا شئنا أم أبینا.اّلتي زّجت بنفسه

لقد تغّیرت األنشطة التعل�م�ة كثیرا بوجود تلك المقار�ات الحدیثة، ف�عد أن كانت تلك       

 األمثلة التي تصاغ وهي مبتورة عن القاعدة من خالل حفظها من قبل المتعّلم، فإّن العودة

ال �ستط�ع   -أي المتعّلم  -ه ستفادة و التوظیف لها نجدإلیها مرة ثان�ة قصد الفهم و اإل

ذلك، لكن عندما یتعّلق األمر �استثمار تلك المقار�ة الجدیدة أص�ح النشاط الّلغوي لدى 

 المتعّلم یدرس من خالل الّنص.

 وعل�ه فإّن مقار�ة النصوص قد تحولت و تغّیرت عما كانت عل�ه سلفًا، أین  كانت دراسة 

 الّنص  ال تتعّدى الفكرة العامة و األفكار األساس�ة، لكن الیوم و في ظل المقار�ة الجدیدة 

 

 أ
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تخاذ إ ،القبل�ةّ المتعلم مكتس�ات استثمار و تفعیل ك ،أص�حت لدراسة الّنص أ�عاًدا أخرى 

الهدف من هذا هو خلق عالقة تواصل و األنشطة الّلغو�ة المختلفة، و  لتعل�م امنطلقالنص 

 بین مختلف المعارف.تكامل 

ث على التساؤل ع�ات ی�إّن الوضع اّلذي أص�ح عل�ه التعل�م في ظل التطورات الراهنة       

في نطاق عر�ي، إذ أص�ح النص في خضم هذا الحقل المعرفي محل تعل�م و تلقین بجملة 

كانت ن�اطها و استخالص قواعدها من النص نفسه، �عدما تمن األنشطة اللغو�ة التي یتم اس

دراسة النص تقف عند معالجته معالجة بنیو�ة �قف فیها المتعلم على دراسة النص لذاته 

 ومن أجل ذاته.

هذا اإلنتقال الجزافي الذي مورس على النص من مبناه القد�م إلى تطّلعه الحدیث       

رى تناول و عل�ه فإننا ن ،ل مقار�ة النص �كل أ�عاده المختلفةو جعلنا نقرن لذلك إشكاًال یتنا

ارج هذه الظاهرة في �عدها التساؤلي تتمحور حول مقار�ة هذا النص من الداخل و من الخ

و لعّلنا بهذا  ؟رجوها من هذه المقار�ةثم ماهي األهداف التي ن ؟ماهي طرق هذه المقار�ةو 

نهج التواصلي على غرار ماإلشكال نأمل أن نصل إلى إث�ات أهم�ة هذه المقار�ة في ضوء ال

غو�ة ثم نسعى للكشف عن األهم�ة التي نرجوها لتعل�م أو تلقین األنشطة اللّ  ،اهج السا�قةالمن

قیب و الكشف عن الوسائل في عمل�ات المقار�ة هذه مستندین على تنمن خالل النص، ثم ال

حیث �ضم كل �اب  ،المنهج الوصفي التحلیلي وفق خطة احتوت على مدخل و ثالثة أبواب

 مجموعة من الم�احث. فصلین و تحت كل فصل

 

 ب
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 �ة و التعل�م�ة .ال�اب األول : المقار�ة النّص       

 هج التعل�مي : نة و المالفصل األول : المقار�ة النص�ّ             

 التعل�مي التواصلي. المنهج التعل�مي التقلیدي، المنهج التعل�مي البنیوي، المنهج

 النصي : لالمقار�ة النصّ�ة و مستو�ات التحلی الفصل الثاني :            

 مستوى التركیبي، المستوى الداللي.المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، ال

 ل المقار�ة �الكفاءات.ظة في ال�اب الثاني: المقار�ة النص�ّ       

 �ة و النشاط اللغوي:الفصل األول: المقار�ة النّص             

 تعبیر ( الشفهي و الكتابي)، تعل�م ال�الغة.تعل�م القواعد، تعل�م ال

 الفصل الثاني: المقار�ة �الكفاءات:            

 تأصیل المقار�ة �الكفاءات: مفاه�مها، أصنافها، تطب�قاتها. دراسة نص (تطبیق أنوذجي)

 ة بین الطر�قة و الوسیلة.ال�اب الثالث: المقار�ة النص�ّ       

 ة:المقار�ة النص�ّ  الفصل األول: طرق             

 الطرق القد�مة، الطرق الحدیثة، أسس اخت�ار الطر�قة التعل�م�ة، تفعیل طرق التعل�م.

 الفصل الثاني : وسائل المقار�ة النص�ة:            

 

 ت
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مفهوم الوسائل التعل�م�ة، أنواع الوسائل التعل�م�ة، الوسائل التعل�م�ة القد�مة، الوسائل 

 .اب المدرسي أنموذجاالتعل�م�ة الحدیثة، الكت

نحن ال�احثون ال یخفى على أحد منا الصعو�ات التي نواجهها في سبیل ال�حث كقلة       

المراجع أو صعو�ة الحصول علیها، لكن مهما �كن ت�قى لذة ال�حث في مكابدة و تحدي 

دائما ال�حوث في قابل�ة ل إلى المبتغى، و مهما حققنا ت�قى و الصعاب و تجاوزها ألجل الوص

 لإلستزادة و اإلثراء. 

 ـوجه في الختام �الشكر لألستاذ المشرف و كل من ساندني من قر�ب أو من �عید.تأ

 بلغوثي عودة                                                                             
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

ذلك أّن البدا�ة األولى التي كانت  ،بر ال�الغة قد�ما البدا�ة األولى للسان�ات النصتتع      

المبنى و تسعى إلى  تشتغل على النص كانت ع�ارة عن انشغاالت �الغ�ة تقف عند حدود

و جاز في لغة أهل اإلختصاص أن تكون هذه المقار�ة سل�مة و صح�حة  تحدید المعنى،

مت لهذه األخیرة لكون أن ال�الغة الحدیثة أص�حت تتبلور في نطاق األسلو��ة الحدیثة، إذ قدّ 

سان�ات المناهج التي تتناول النص في أسمى و أ�عد معارفه، و لقد اقتر�ت اللّ السبل و 

 وعبّدت المفاه�م  ،و الطرق  ،و المناهج ،فطورت السبلالنص�ة من هذا التصور الحدیث 

 التي تصنع الواقع من خالل تلك المعالجات المختلفة التي لم تكن لتبتعد عن النص البتة.

"هنري فایل  للسان�ات النص بتلك األعمال التي قام بهالقد أّرخ جملة من ال�احثین       

بین األفكار إلى جانب التركیب، لكن �احثین )" اّلذي بّین أهم�ة العالقات 1877 - 1844(

ترجع إلى أطروحة ناي  -على نحو عام  -آخر�ن �شیرون إلى أّن بدا�ة ال�حث النّصي 

Nye 1912  و هي حجة نمط�ة في الّلسان�ات  -اّلتي �حثت عالمات عدم االكتمال

و التكرار بناء على أسس نصّ�ة بوصفها إشارات و أشكال محددة للعالقات لكن  -الّنص�ة 

مّما الخال ف ف�ه  بین علماء لسان�ات الّنص أّن االنطالقة الحق�ق�ة في دراسة الّلسان�ات 

" مع بدا�ات الّنصف الثاني من القرن  Z.Harrisالّنص�ة تبدأ �أعمال  "ز�لج هار�س 

س "  منهجا لتحلیل الخطاب المتماسك بنوع�ة الملفوظ و المكتوب حیث قّدم "هار� ،العشر�ن

 .Discourse analysis   1تحت عنوان "تحلیل الخطاب " 

غة ، المجلة األردنیة في اللّ ھویبالجملة و نحو النص مثل من كتاب سنحو  النحو العربي بین ،یوسف سلیمان علیان1 
 .188م ص 2011ھـ /1432، األردن  7، المجلد 01العربیة و آدابھا ـ جامعة الملك سعود ـ العدد 
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

مما ال شّك ف�ه أّن الدراسات الّلغو�ة البنیو�ة: النحو  : الخلف�ة التار�خ�ة للسان�ات النص

و نحو الت�ع�ة لدى "تنیر"، و نحو الحالة لدى فل�مور 1،التحو�لي التولیدي لدى "تشو مسكي" 

، قد اهتمت �المركب الفعلي أو العمل (اإلسناد) بوصفه نواة الجملة، و عالجت المرك�ات  2

االسم�ة بوجه خاص في نموذجي نحو الت�ع�ة (التعلیق)، و نحو الحالة بوصفها ق�ما تا�عة 

ة) و ما سمي (الحالة العم�قة) في ( نحو (عناصر أساس�ة) في نظر�ة التكافؤ (قوة الكلم

إّال  ،إّن الجملة هي أكبر وحدة مستقلة"كانت أقصى غایتهم دراسة الجملة لقولهم: "3الحالة).

و �سعى  إلى دراسة  ،أّنه وجد من العلماء من یرفض هذا القید المقصر على دراسة الجملة

حیث أّن هذا  ، Text(4�عد (النص  الوحدة الممثلة لتتا�عات من الجمل و اّلتي عرفت  ف�ما

األخیر أخرج الّدراسات الّلغو�ة من مأزق الدراسات البنیو�ة التركیب�ة اّلتي  عجزت  في الر�ط 

بین مختلف أ�عاد الظاهرة الّلغو�ة ( البنیوي، الداللي، التداولي)، �قول الّلغوي األلماني" روك" 

تها العلم اّلذي یهتم ببن�ة الّنصوص الّلغو�ة في هذا الصدد: " أخذت الّلسان�ات الّنص�ة �صف

            وك�ف�ة جر�انها في االستعمال شیئًا فشیئًا مكانة هامة في الّنقاش العلمي للّسنوات األخیرة. 

ا الوضعیة المباشرة موي في مقوماتھبنیو النموذج ال التوزیعيشومسكي بھدف انتقاد النموذج توضعھا  ةنظریة لسانی1 
 االلتباسلسانیة مثل: ر عددا من المعطیات الّ الجمل المنجزة بالفعل و ال یمكنھ أن یفسّ  ھذا التصور ال یصف إالّ  باعتبار أنّ 

البعض ، فوضع ھذه النظریة لتكون قادرة على تفسیر ظاھرة اإلبداع لدى المتكلم و  یبعضھاو األجزاء غیر المتصلة 
 على ذلك الوجھ بالتحدید.أو فھمت أو عممت  جمل ال یسبق أن وجدت إنشاءقدرتھ على 

كونة من فعل تصدر عنھ عالقات ظاھرة تشبھ م: ھو نحو یقدم البنیة العمیقة في شكل قضایا  Filmorنحو الحالة 2 
 ) .(instrument، األداة  Agent المنفذ( ,الحاالت 

 2003، مصر 1مؤسسة المختار، القاھرة، ط، ر:  سعید بحیري ت -صص ـ مشكالت بناء النّ ناك، مدخل إلى علم النّ یسیسالف و أورزتز3 

 60ص 

م 2003،الریاض ,  1،ط الملك سعود ، تر : فالح بن شیب العجمي , صي نّ غة الفولفجانج ھاینھ من، دیتر فیھنجر ، مدخل إلى علم اللّ  - 4 

 .60ص 
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ال �مكن الیوم أن نعّدها مكّمال ضرور�ا لألوصاف الّلغو�ة اّلتي اعتادت أن تقف عند الجملة 

لیل، بل تحاول الّلسان�ات النصّ�ة أن تعید تأس�س الّدراسة الّلسان�ة معتبرة إّ�اها أكبر حد للتح

على قاعدة أخرى هي الّنص ل�س غیر، لكن هذا ال �عني أّننا نعتمد المعنى المتداول بین 

بل ین�غي أن ندرج لمفهومنا  ،الناس للّنص ( نص مكتوب عادة ما �أخذ شكل منتوج مطبوع)

  1�غ�ة التي تّتخذ الّلغة وسیلة  لها ". للّنص كّل أنواع األفعال التبل

من التحلیل المقصور  نتقالثاني للستینات أولى المحاوالت لإلظهرت منذ النصف ال      

على الجملة إلى تحلیل أزواج الجمل، و بذلك اّتسعت القواعد التولید�ة المستخدمة في النحو 

التولیدي إلنشاء الجمل لتشمل قاعدة الّنص، و قد كان ذلك �عد مقّدمات "ه�امسالف 

H.Elmsleve  و "هار�س ،"Harrise "،   2فاألّول عّد الّنص قسما أكبر للتحلیل . 

و ذلك �سبب الصعو�ات التي واجهت هذه األخیرة  ،و الثاني رأى �ضرورة تجاوز نحو الجملة

 مّما جعلها تقع في مشكلتین: 

  قصر الّدراسة على الجمل و العالقات ف�ما بین أجزاء الجملة الواحدة . - 1    

 دون الفهممما �حول ،social situation الفصل بین الّلغة و الموقف االجتماعي  -  2   

 المجتمع  المكتوبة و غیر المكتوبة، اإلبداعیة و غیر اإلبداعیة.صوص المتداولة في ص بھذا المنظور یشمل كل أنواع النّ النّ   - 1 

 167م ص 2006, الجزائر  2دار القصبة حیدرة ,ط’,خولة طالب االبراھیمي ,مبادئ في اللسانیات -

ألردن ا , عمان ,1، دار عماد الدین ط -سورة یوسف -ص، في تماسك النّ  االتساقمحمود سلیمان حسن الھواوشة، أثر عناصر  - 2 

 .42م ص 2009ھـ /1430
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 رجتماعي معنى التح�ة أكث�اقها اإلالصح�ح فجملة مثال : كیف حالك ؟ قد تعطي في س    

 منها السؤال عن الصحة، و من ثّم اعتمد منهجه في تحلیل الخطاب على ركیزتین: 

 the distribitional relation among العالقات التوز�ع�ة بین الجمل : - 1    

senten  

 the correlation between language الر�ط بین الّلغة و الموقف االجتماعي: -2    

and social situation 

بدأ �عض الّلسانیین ینتبهون إلى أهم�ة تجاوز   من هنا و من خالل ما أشار إل�ه "هار�س"

نحو الجملة إلى نحو النص، و الر�ط بین الّلغة و الموقف االجتماعي مشكلین بذلك اتجاها 

  1لسان�ا  عرف بلسان�ات الّنص أو نحو الّنص  

" اّلذي رّكز على الحدث Dell Hymes�عد هار�س جاءت دراسة "دال ها�مز        

 , Searle -1962 , Ausinالكالمي في مواقفه االجتماع�ة، ثم جاء فالسفة اّللغة مثل " 

M. Ak  Halliday  "2 

لقد تطّورت لسان�ات الّنص في الس�عینات من القرن العشر�ن على أید  علماء ك�ار مثل " 

 .Van dijk"3فان دا�ك 

 25/26(د.ت) ص  ,مصر, (د.ط) ,ة، الھیئة المصریة العامة للكتاب سانیات النصیّ میل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة و اللّ ج1 

 42/43ص، ص في تماسك النّ  االتساقمحمود سلیمان حسن الھواوشة، أثر عناصر 2 

 189ص  -صالجملة و نحو النّ  نحو العربي بینالنحو  -یوسف سلیمان علیان - 3 
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

غیر أّن  أاّلذي بدأ بب�ان أوجه عدم كفا�ة نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة، [

التشك�ك في  رفض مقوالت نحو الجملة أو التقلیل من ق�متها أو –�أ�ة حال  –ذلك ال �عني 

صحتها، بل إّن األمر �النس�ة له و لغیره من علماء الّنص �مكن أن یتحدد في أنه قد تحّتم 

�عد إدخال عناصر دالل�ة تداول�ة إلى الوصف و التحلیل الّلغو�ین أن یتغیر اإلطار األساسي 

�عد ینظر  الذي �ضم الجملة، إذ أنه لم �عد كاف�ا الستعاب العناصر السا�قة و�خاصة أّنه لم

 De Beau"دي بو جراند   1  ]إلیها كوحدة أساس�ة للوصف النحوي بل عّد الّنص �أكمله

grande اّللذین وضعا األسس العامة لنظر�ة نحو الّنص الحدیث  في الثمانینات من القرن "

العشر�ن، و بذلك �مكن القول �أّن الّدراسات الّلسان�ة الّنص�ة قد تطورت كثیرا، إذ یلحظ 

تقال االهتمام من الّلسان�ات التي تهتم �الجملة إلى الّلسان�ات اّلتي تهتم �الكالم �عدما فشلت ان

از العالقة بین الّلغة و العقل القواعد التولید�ة في تفسیر وظائف الّلغة عندما اهتمت بإبر 

ق و تعاملت مع الّنحو بوصفه عمل�ة م�كان�ك�ة تتحق نحو العالمي و البن�ة العم�قة)،ال(

و هذا �عني أّن القواعد التحو�ل�ة  .ت�اع القواعد التحو�ل�ةاعناصره على نحو آلي عند 

ما تمثله من ة منتج الخطاب و ظروفه النفس�ة واالجتماع�ة و التولید�ة أغفلت االهتمام بذاكر 

الذي نشره  اصات السابقة لھ كاملة، ففي كتابھھرالمحاولة الحقیقیة و الشاملة كانت على ید فان دیك، ھذه المحاولة التي اختزلت كل اإل أ

األساسیة لنحو ھذه القواعد التي وضع القواعد   Some Aspectof text    grammareص  و ھو جوانب من نظریة نحو النّ  1972عام 

 بقیت حتى ھذا الوقت

 
ص  1997القاھرة  , 1ط, لونجمان  ،الشركة المصریة العالمیة للنشر - االتجاھاتالمفاھیم و -علم لغة النص ,ري حیسعید حسن ب -1 

218. 
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

جاءت على شكل معادالت ر�اض�ة  التي أفكار ومقاصد أضف إلى ذلك فشل القواعد الّلغو�ة

 .1الهدف األسمى لّلغة و هو المعنىفي تفسیر 

مّیز العلماء بین نحو الجملة و نحو الّنص، فنحو  بین نحو الجملة و نحو الّنص:  -

الجملة یدرس الجملة و نحو الّنص یدرس الّنص �قطع النظر عن حجمه، ألّن ال�عض �طلق 

الّنص على كل الوحدات الّلغو�ة  ذات الوظ�فة التواصل�ة الواضحة التي تحكمها جملة من 

، اإلخ�ار�ة ( توفر   coherence/ الّتماسك   cohesion االنسجام  الم�ادئ منها: 

 .informatveness (2مضمون مفید في الّنص 

تنتمي الجملة إلى نظام افتراضي (الّنحو) في حین �عّد النص نظاما واقع�ا �كون من  - 1

 خالل االنتخا�ات من بین مختلف خ�ارات األنظمة االفتراض�ة.

في حین  ،ي  وحید (علم الّلغة)تتحد الجملة �مع�ار أحادي (علم القواعد) من نظام معرف - 2

 تتحّدد نصّ�ة الّنص �معاییر عدة من مختلف األنظمة المعرف�ة.

تكون الجملة قوا عد�ة أو ال تكون البتة، أّما الّنص فال تنطبق عل�ه معاییر الّنص�ة بهذه  -3

 .3الحّدة 

 189ص ،ص النحو العربي بین نحو الجملة و نحو النّ  –علیانیوسف سلیمان  -1 

قسم العلوم ، االجتماعیةو   اإلنسانیةدراسات في العلوم ،حو العربي ص و تطبیقاتھ على نماذج النّ المھدي ھاشم الجراح، نحو النّ ـ عبد 2

 .73ص ، 2006األردن ، 33المجلد ، 1العدد، التكنولوجیاجامعة العلوم و ،  اآلدابكلیة العلوم  و ،اإلنسانیة 

 .13ص ، م1991، ، لبنان ،( د،ط) ،بیروت ،المركز الثقافي الغربي  ـلى انسجام الخطاب مدخل إ –ص لسانیات النّ ،محمد خطابي 3 
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

الفعلي  إن هذا الفصل الحاد بین نحو الجملة و نحو الّنص ال یتناسب مع الواقع      

لكونهما متكاملین (أ)، و ذلك ألّن الّنص مجموعة من الجمل كما أّن الفون�م وحدة الكلمة، و 

ة ل�شمل و یؤّكد ذلك أن توس�ع مجال علم الّلغ ،الكلمة وحدة الجملة، فالجملة وحدة الّنص 

   ة الوحدات الّلغو�ة المعزولةتصال ال �شّكك مطلقا في أهم�الّنصوص و توظ�فها في اإل

  . 1الفون�مات، المورف�مات، المرّك�ات، االسم�ة، الجمل )(

إّن الّنص  في أشهر تعار �فه " حدث تواصلي یلزم لكونه نّصا أن  المعاییر النصّ�ة: -

�یرت دي بوجراند و فلجانج التي حّددها كل من رو و  2تتوفر له س�عة معاییر للنصّ�ة 

 .3در�سلر

    أ�ضا �العالقات �العالقات بین أجزاء الجمل، و  4یهتم الس�ك  :cohesion�ك :ـالس / 1

و ینقسم الس�ك إلى  ،5، بل بین الّنصوص المكتو�ة للكتاب بین فقراته بین جمل الّنص و

الن البنیة  یحلّ  كال االتجاھینأن  :منھا مشتركة صفات ذات لغویة مواد تحلیل في الجملة نحو مع یشترك النص نحو ـ أ

structure  بین  اإلحالیةالنصوص مثلھا مثل جمل ذات معنى ، فكما تقوم العالقات  اقترح نحو الخطاب من أجل تولیده ثم تم، و من

ص و ھذا استدعي وجود معالجة نحویة واحدة لكلتا في جملتین منفصلتین في النّ  العناصرالعناصر في الجملة یمكنھا أن تكون ضمن 

 أساس تجریبي.ھم على ذجذلك من المؤیدین لنحو الجملة السعي إلى تطویر نمو يستدعیالحالتین كما 

 .7ص،مدخل إلى علم اللغة النصي  ،جر نــ فولفانج ھانیھ من ، دیترفیھ1 

بسكرة  ،جامعة محمد خیضر، االجتماعیةو  اإلنسانةو العلوم  اآلدابمجلة كلیة ،میة اللغة بالنصوصتعلیمقدمة نظریة في ،ر ابراھیم شاب -2

 6ص.2010الجزائر ، 7العدد 

العراق ، 7ر العدد باانألا ،الرصف و علم لغة النص، مجلة جامعة األنبار للغات و األدب العابي ،خلف  كعبید زینب عادل  -3 

 101ص.2012

اعتمادا على    cohesionأو التضام، الترابط الرصفي و غیرھا علما أنھا تقابل مصطلح  االتساقل مصطلح السبك بدل ھناك من یفضّ - 4 

 أجودول : یقالنقد القدیم فالجاحظ  بك أقرب شيء إلى المفھوم المراد و أكثر شیوعا في أدبیاتترجمة سعد مصلوح حیث أشار إلى أن الس

 سھل المخارج، فتعلم بذلك أنھ أفرغ فراغا جیدا و سبك سبكا جیدا ....." ،رأیتھ متالحم األجزاء ما الشعر 

 .97ص  2000القاھرة ،1ج ،ء (د.ط) بادار ق ،علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق ،لفقياصبحي ابراھیم  -5 
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

ام)، ضالمصاح�ة الّلغو�ة (التو و �شمل التكرار   lesical cohesionس�ك معجمي: قسمین 

 ، الحذف، الر�ط . و �شمل : اإلحالة، االستبدال  grammatical cohesionس�ك نحوي و 

  lesical cohesionالس�ك المعجمي :  -أ 

تضفي على الّنص الترا�ط تعد ظاهرة التكرار من الظواهر النصّ�ة اّلتي 1 التكرار : - 1  

لمكّررة على امتداد طول الّنص، الّداللي في س�اق تواصلي معین بین العناصر االشكلي و 

 �ذلك �عّد التكرار مفتاحا للقض�ة الكبرى المتسّلطة على الّناص.و 

 أنماط التكرار : -

یذكر "جمیل عبد المجید" �شأن  :Full reccurence التكرار المحض (التام) : -أ       

محض" ن تغییر، أي تكرار تام أو هذا الّنمط التكراري " �قصد �ه تكرار الكلمة كما هي دو 

حیث �صطلح عل�ه حسب "دي بونجراد و در�سلر" بوظ�فة أخرى فضال عن الس�ك یؤدیها 

و ینقسم هذا الّنمط  ،هي تجسید المعنى poetic textsهذا التكرار في النصوص الشعر�ة  

20FP�الّنظر إلى مرجعه إلى قسمین: 

2 

 التكرار مصطلح عربي خالص كان لھ حضور عند علماء العربیة قدیما.  -1 

كرار و الكرة: رتھ إذا رددتھ علیھ و منھ التّ رت علیھ الحدیث و كرّ ر الشيء و كّرره، أعاده مرة أخرى بعد أخرى، كرّ الكر: الرجوع،كرّ 

 .دید الخلق بعد الفناء جت ثعبال

و اللغة  قسم األدب،نسانیة اإلعلوم الاإلحالة التكراریة و دورھا في التماسك النصي بین القدامى و المحدثین،  مجلة  ،میلود نزار  -2 

 . 24-9ص  2010الجزائر ، 44العدد ،باتنة  ، ، جامعة الحاج لخضر،العربیة
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"و�ل للذین  مثال: قال ت�ارك و تعالى : 1الّتكرار مع وحدة المرجع أي المسّمى واحد  -

عند هللا ل�شتروا �ه ثمنا قل�ًال  فو�ل لهم مما كتبت  �كتبون الكتاب �أیدیهم ثم �قولون هذا من

المالحظ في هذه اآل�ة یتكّشف له تكرار كلمة  .79أیدیهم وو�ل لهم مما �كسبون" سورة ال�قرة 

 .2وقصد �ه داللة واحدة أي وحدة المرجع ،تاما " و�ل" تكرارا 

 3مع اختالف المرجع أي المسّمى متعدد التكرار  -

 4�قول أبونواس :  مثال : 

 ضل ـأنت أخو الفاس أرجو مقامه           إذا أنت لم تفعل و أّي فتى في النّ و   

       ضل ـفأنت أحق الناس �األخذ �الفـ    كنت مذن�ا       فقل ألبي العّ�اس إن   

 ضل ـوال تفسدوا ما كان منكم من الف  وال تجحدوا بي وّد عشر�ن حجة        

إذ أّن  ،إّن كلمة " الفضل" تكّررت تكرار تاما لكن مع اختالف في المرجع و اّلذي هو متعدد

كلمة " الفضل"  األولى  تشیر إلى الفضل بن "الر��ع أخو جعفر " الممدوح ، و أّما كلمة 

فمعناها ضد النقص مّما أدى إلى  أّما في الثالثة ،"الفضل" الثان�ة ف�قصد بها " الّسماحة"

 5تعّدد  المسمى و اختالف المرجع. 

 .107، ص  2001القاھرة ، 1ط ،راء الشرق للنشرزھمكتبة   -ي اتجاه جدید في الدرس النحو -نحو النص  ،أحمد حنیفي  -1 

 .24صي بین القدامى و المحدثین ص النّ التكراریة ودورھا في التماسك ،اإلحالةمیلود نزار  -2 
 .107ص  -اتجاه جدید في الدرس النحوي   -نحو النص ،فیفي عأحمد  -3 

 348ص  2008, لبنان  1دار الراتب الجامعیة , بیروت ،ط –مع السیرة األقوال النوادر  –دیوان أبي نواس  -4 

 24ص ،اإلحالة التكراریة ودورھا في التماسك النصي  ،میلود نزار -5
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صد �ه تكرار عنصر سبق استخدامه �ق : partial reccrenceالّتكرار الجزئي:  -ب       

  1لكن في أشكال و فئات مختلفة. و 

 فكلمتا             المحكومین، الّناس، وتستمد سلطاتها من الحكومات من تتكّون  :مثال 

هي (حكم) مما جعلهما تسهمان ترتدان إلى مادة معجم�ة واحدة و  الحكومات و المحكومین )(

في ترا�ط أجزاء الجمل من خالل  إحالة العنصر الثاني المكّرر إلى العنصر اإلشاري األّول  

نظرا  الشتراكهما في  جذر معجمي واحد، و هذا تنو�ع في استخدام الجذر المعجمي عبر 

 2ق�ة مختلفة. أنماط اشتقا

�شیر "سعد  :  synonym near synonym الّتكرار �الترادف أو ش�ه الترادف  - ج     

 3.لعناصر ف�ه عالقة الّتكرار المحضمصلوح" إلى أّنه �قوم في جوهره على التوهم، إذ تفتقد ا

فالمعنى المستفاد من المعنى األول أي " ال إله إّال  ، "ال إله إّال هللا وحده ال شر�ك له" مثال:

 هللا" هو نفس المعنى أو �قرب من المعنى المستفاد من الشطر الثاني "وحده ال شر�ك له"

 4حیث حصل الترا�ط  من خالل الترادف المعنوي. 

( اسم �حمل أساسا مشتركا بین عّدة  : super ordinete  األساس المشترك - د      

 أسماء، ومن ثّم �كون شامال لها) 

 107ص ،نحو النص ،أحمد عفیفي  -1 

 25ص ،اإلحالة التكراریة ودورھا في التماسك النصي،  رمیلود نزا -2 

 107نحو النص ص  ،أحمد عفیفي  -3
 .25ص   ،التكراریة ،اإلحالةمیلود نزار  -4 
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 مثال: بنت، ولد، امرأة، رجل ..... أسماء تندرج ضمن اسم واحد هو إنسان.

: كلمات فیها من العموم و الشمول ما یّتسع   general words :الكلمات العامة -ه      

 1�كثیر عن الشمول الموجود في االسم الشامل. 

 مثال:  الكائنات الحّ�ة  (تضم الكائنات ال�شر�ة ، الحیوان�ة، الن�ات�ة ) 

و �كون  ،: �عني ارت�اط أكثر من كلمة في عالقة تركیب�ة collocation التضام: -2

معناها مفهوما في الجزئ�ات المكونة لها، فكلمة "كرسي" مثال تستخدم في عّدة تراكیب على 

سبیل التضام، و تدور هذه التراكیب حول معنیین اثنین : األول �ظهر في التراكیب: جلس 

كرسي علم  ،على الكرسي، صنع كرس�ا....، أّما الثاني  فهو في تراكیب مثل: كرسي الفلسفة

 غة... اللّ 

و الثاني داخل  ،واضح في هذه التراكیب أّن المعنى األّول داخل في المجال الداللي لألثاث

و من عالقات التضام ( التضاد مثل: ذكر/أنثى ، التنافر:  2في المجال الداللي للوظائف.

 3خروف/ فرس، عالقة الجزء �الكل : الید/ الجسم).

 : grammatical cohesion الس�ك الّنحوي  -ب 

 .83ص ،البدیع بین اللسانیات النصیة و البالغة العربیة ،جمیل عبد المجید  -1 

  .157مصر (د.ت) ص،محمود فھمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاھرة (د.ط)  -2 

 .113 -112ص ،نحو النص ،أحمد عفیفي  -3 
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من مفهومات التماسك في النصوص عامل اإلحالة   :  referenceاإلحالة :  -1     

و �قصد بها وجود  ،1وتنوع اإلحاالت بوصفها روا�ط دالل�ة تجري على ألسنة أبناء الّلغة

عناصر لغو�ة ال تكتفي بذاتها من حیث التأو�ل و إّنما تحیل إلى عنصر آخر، و لذا تسّمى 

كما �عّرفها  "جون  2عناصر محّل�ة مثل: الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة 

 :و تنقسم اإلحالة إلى نوعین رئ�سیین 3لو�نز"أّنها العالقة بین األسماء والمسّم�ات 

 4و تسّمى النصّ�ة: endopheric referenceإحالة داخل الّنص أو داخل الّلغة  -أ 

 5داخل الّنص.  �حال ف�ه المخاطب على عنصر لغوي  تستخدم لتدّل على ذلك الّنوع الذيو 

 وهي تعود على مفسرAnaphora و تنقسم بدورها إلى إحالة على السابق و تسّمى قبل�ة 

 وهي تعود على Cataphoraحق و تسّمى  �عد�ة الّ على ال سبق التلفظ �ه ، و إحالة

   .6عنصر إشاري  مذكور �عدها في الّنص و الحق علیها 

ذلك النوع الذي یوجه المخاطب  : escopheric referenceإحالة  خارج الّنص  - ب    

 إلى شيء أو شخص في العالم الخارجي، حیث تسهم في خلق الّنص �اعت�ارها

 .199نص ص  علیان ، النحو العربي بین نحو الجملة و نحو الّ ـ یوسف  سلیمان 1 

 .16ص ،ص لسانیات النّ  ،ـ محمد خطابي2 

تقى الوطني لملا،مجلة األثر -دراسة على بعض الشواھد القرآنیة   -ص ة و أثرھا في تماسك النّ اإلحالة النصیّ ،ـ عبد الحمید بوترعة ـ3 

 .92ص  2012فیفري  23- 22،الجزائر ،دي الواایة، جامعة اواألول حول اللسانیات و الر

 .116ص : ص نحو النّ  ،ـ أحمد عفیفي4 

 ,92ة ص اإلحالة النصیّ ،ـ عبد الحمید بوترعة 5 

 .117 – 166ص ،ص نحو النّ ،ـ أحمد عفیفي 6 
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 1تر�ط الّلغة �س�اق المقام. 

كانوا قوله تعالى : " قال بل فعله كبیرهم هذا فاسألوهم إن   اإلحالة خارج الّنص : مثال: * 

و أشیر �ه إلى كبیر األصنام، التي جعلوها آلهة، وهذا الّنوع من . 63ینطقون" األنب�اء 

الس�اق، بل �قتضي النظر اإلحالة  ال �منح النص سمة التماسك، ألّنه ال یر�ط عنصر�ن في 

 ال إل�ه.حخارج الّنص القرآني نفسه لتحدید الم

قال تعالى : "قالوا أأنت فعلت هذا �آلهتنا �ا إبراه�م"    اإلحالة داخل النص : مثال: *

 .2. فاإلحالة النصّ�ة ترّكز على العالقات الّلغو�ة في الّنص ذاته 62األنب�اء 

  یرى النحاة أّن األصل في الكالم الذكر، و ال �حذف منه   : Ellipsisالحذف  - 2    

أم صناع�ا أي  ،سواء كان هذا الدلیل معنو�ا أي �قتض�ه المعنى ،شيء إال بدلیل        

 3و سواء تدّل عل�ه قر�نة لفظ�ة أم تدل عل�ه قر�نة المقام.  ،تقتض�ه الّصناعة الّنحو�ة

إّن االستئناف ال بّد ف�ه من الحذف و هي طر�قة في الر�ط أفضل من االعتماد على         

الذكر و �قول "عبد القاهر الجرجاني" في تعلیله لذلك و تفسیر ماینّم على رأي مصیب 

�صیرة نافذة " الحذف �اب دقیق المسلك ، لطیف المأخذ ،عجیب األمر، شب�ه  �السحر، و 

 .4أفصح من الّذكر، و الّصمت عن اإلفادة أز�د من اإلفادة .." فإّنك ترى ف�ه ترك الّذكر 

 .92ة ص اإلحالة النصیّ ،ـ عبد الحمید بوترعة 1 
 . 92عبد الحمید بو ترعة,اإلحالة النصیة ص -2 

 . 75ص 2007 -ھـ 1427األردن ,  2دار الفكر ،عمان ,ط –تألیفھا وأقسامھا  –فاضل صالح السمرائي , الجملة العربیة  - 3 

 . 233ص  2009ھـ , 1430األردن ,  2ابراھیم محمود خلیل , في اللسانیات ونحو النص , دار المسیرة ,عمان ط - 4 
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�شترط النحاة لصّحة الحذف وجود دلیل مقالي أو مقامي و أن ال �كون  شروط الحذف : *

في الحذف ضرر معنوي أو صناعي �قتضي عدم صحة التعبیر في المع�ار النحوي 

كقوله تعالى : " وقیل ّللذین اتقوا  فالّدلیل التالي قد �كون بوجود دلیل لفظي على المحذوف

 .1. أي أنزل خیرا  30ماذا أنزل ر�كم قالوا خیرا"  النمل 

إذ �عّوض عنصر في الّنص  ،عمل�ة تتم داخل الّنص : Substutionاالستبدال  -3     

 �عنصر آخر، و ینقسم إلى ثالثة أقسام :

عناصر لغو�ة اسم�ة مثل : :و یتم �استخدام  Nominal Substutionاستبدال اسمي -أ  

 ( أخر، آخرون، نفس....).

 و �مثله استخدام الفعل "�فعل" :  verbal substutionاستبدال فعلي  –ب 

 .2: و �كون �استخدام ( ذلك ،ال )  Clausal substution استبدال قولي  -ج  

لّما كان النص مجموعة من الجمل المتتال�ة المتعاق�ة أفق�ا  : junction الر�ط   -     4

وجب أن تكون هذه الجمل مترا�طة ف�ما بینها حتى تصیر نصا متماسكا، وهذه الروا�ط تتنوع 

 3 :الّلغة النصیین إلى أر�عة أقسام عند علماء

 . 76فاضل السمرائي , الجملة العربیة ص - 1 
 .124 – 123نحو النص ص  ،ـ أحمد عفیفي 2 

 .35ص  1998، القاھرة 1ب ،طكتو األجزاء، تر : تمام حسان عالم ال النص و الخطابد،راجـ روبیرت دي بون3 
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كن تحاد أو تشا�ه بینهما و �مإو یر�ط بین صورتین حیث یوجد  مطلق الجمع : -أ    

 استخدام ( الواو، أ�ضا، �اإلضافة إلى، عالوة على هذا...).

ورتین تكون محتو�اتهما متماثلة وصادقة،غیر أن و یر�ط بین ص التخییر : -ب   

 خت�ار البّد أن �قع في محتوى واحد,في هذه الحالة �مكن استخدام مثال : (أو).اإل

یر�ط على سبیل السبب بین صورتین من صور المعلومات بینهما  االستدراك: و -ج   

 و �مكن استخدام (لكن، بل، مع، ذلك...). ،عالقة تعارض

و تستخدم لذلك (ألن، مدام  ،�شیر إلى العالقة بین صورتین بینهما تدرج التفر�ع : -د   

 1من حیث، و لهذا، بناء على هذا....).

حیث  ،هو وضع للعناصر الداخلة في عالم الّنص:  Definitenessالتعر�ف -5     

ومعنى أن تحدد  تكون وظ�فة كّل من هذه العناصر ال تحتمل الجدل في س�اق الموقف،

أنك تقول للمتلقي : إّن المحتوى المفهومي المقصود  ،�اسم علم أو �صفة معرفة الوضع

ومة الموجودة (المضبوط) ین�غي أن �كون سهل االستحضار على أساس المساحات المعل

  2�الفعل.

 هي الطر�قة التي تر�ط بها التراكیب على مستوى البن�ة : 3cohérenceام: ـــااللتح /2

 .233سانیات  و نحو النص لفي ال ،محمود خلیل ابراھیم ـ1
 .114نحو النص ص ،ـ  أحمد عفیفي 2 

 بك، االنسجام، التناسق.لحمصطلحات أخرى، كاـ و قد یترجم االلتحام إلى عدة 3 
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 1العم�قة للّنص وقد ال تظهر على مستوى السطح.

أولى المحدثون للس�اق اهتماما كبیرا لتأثرهم بدارسة  :situationality  :2:  �اقـــالس / 3

االجتماعي لّلغة الذي �قّر �أن الّلغة نشاط اجتماعي نا�عة من االحتكاك "سوسیر" ومنهجه 

یرت�ط الس�اق �الموقف أو  ،و 3�مكن فهمها إّال من خالل المجتمعفي المجتمع و �التالي ال 

المقام الذي أنشئ من أجله الّنص و یتضّمن الس�اق  كما �قول "دي بونجراند" العوامل التي 

 4وقف سائد �مكن استرجاعه.تجعل الّنص مرت�طا �م

 أنواع الس�اق :  *

 :  context of situationم�ة) ات غیر لغو�ة (مقاس�اق - أ          

هي ظروف الّنص و مال�ساته الخارج�ة التي تشتمل على المقام�ة المختلفة و المت�اینة    

 التي ینجز ضمنها الّنص .

  :  verbal contextس�اقات لغو�ة (مقال�ة) :  - ب          

 متمّثلة في الّنص ذاته بجم�ع مستو�اته الّلغو�ة و كینونتها النّص�ة، إذ أن معنى الكلمة ال

 .101ص ص خلف العاني، الرصف و علم لغة النّ  بیدكعـ  زینب  عادل 1 

دّد شق و سّواق ئوقھا و سیاقا و ھو سایسق اإلبل و غیرھا، ئور قولھ " السوق"  الّسوق معروف، ساظمن البنورد في لسان العرب -2 

 للمبالغة.
،جامعة  أدأبھاقسم اللغة العربیة و ،اللغة و األدب الجزائري في أبحاث ،مجلة المخبر ،صي و أدواتھ االنسجام النّ ، ـ الطیب العزالي قواوة3 

 .65 – 64ص  2012الجزائر ،بسكرة،محمد خیضر 

 85.،ص ص نحو النّ ،ـ ـ أحمد عفیفي 4 
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 1یتحدد إّال �عالقتها مع الكلمات األخرى في السلسلة الكالم�ة.

یرتكز دور المقاصد بوجه عام على مقار�ة تصور  :  Intentionnalité ة ــالقصدی / 4 

و انتخاب ، المعنى كما هو عند المرسل، إذ �ستلزم منه مراعاة ك�ف�ة التعبیر عن قصده

و تكمن وظ�فة الّلغة هنا في  ،اإلستراتیج�ة التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر الس�اق�ة

�مجمله، فتتضح المقاصد �معرفة تحقیق التفاعل بین طرفي الخطاب، �ما یناسب الس�اق 

 2عناصره.

تتعّلق بإمكان�ة توّقع المعلومات الواردة في الّنص أو  :  Informativetyة  ــاإلعالمی / 5

عدم توّقعها على سبیل الجدة، و لهذا �شیر إلى احتمال و وروده في موقف معین (أي 

من وجهة الّنظر االخت�ار�ة، و  إمكانه و توقعه)  �المقارنة �العناصر األخرى في الّنص نفسه

 3كّلما �عد ورود �عض العناصر ارتفع مستوى الكفاءة اإلعالم�ة.

�قصد بها موقف مستقبل الّنص إزاء كون  صورة ما  :  Acceptability ةــالمقبولی / 6

ث هي نص تتوفر ف�ه عناصر الس�ك من أشكال الّلغة ین�غي لها أن تكون مقبولة من حی

، و �عني ذلك أّن القبول مرت�ط �مجموع الدالالت التي �طرحها الّنص �شرط 4الح�ك و 

 وتحدیدها �عیدا عن االحتمال�ة الدالل�ة، أو عن جواز أكثر من وجه ،تماسكها و التحامها

 .66ص ، صي و أدواتھ النّ  ،االنسجامـ الطیب العزالي قواوة 1

 .09ص، صوصالنّ بغة اللّ  ةّ میّ یمة  نظریة في تعلابراھیم، مقدّ ـ بشار 2 

   87-86ص  ،صنحو النّ ،ـ أحمد عفیفي 3 

 .104ص ،ـ روبیرت دي بونجراد، النص و الخطاب و األجزاء (تمام حسان) 4 
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 1إعرابي.

هي العالقات بین نص ما و نصوص أخرى س�قته أو  : Intertextualité اص ــالتن /7

و �قول "در�دا" : الّنص ال �ملك  ،2عاصرته، مما یجعل الّنص بن�ة متداخلة مع بن�ات أخرى 

 3أ�ا  واحدا، و ال جذرا واحدا بل هو نسق من الجذور..

و إن كانت  ،لقد كان للعرب دور في دراسة نحو الّنص العرب و نحو الّنص : *

فلم یدرسوه على أساس علم له قواعد و أسس، و إّنما على  ،انطالقاتهم متأّن�ة و خجولة

و سننوه �أعمال هؤالء في نقاط مقتض�ة مع العلم أّن الّدراسة كلها كانت متعلقة  .4حدس

 بتفسیر القرآن الكر�م.

قرآن�ة من خالل جهود اهتّم الّدارسون على مّر العصور في الثقافة العر��ة �الوحدة ال  

ر�ط ة �اآل�ة داخل السورة الواحدة، و العلماء في إنشاء تفسیرات للقرآن الكر�م، تراعي ر�ط اآل�

حیث اهتموا �استخراج  ،5لى اعت�ار عّده نّصا كلّ�ا واحداالسورة �السورة داخل القرآن الكر�م، ع

ة للّنص القرآني، �حیث الوسائل و العالئق و األدوات التي تسهم في تحقیق سمة النص�ّ 

 .81ص  ،نحو النص،ـ أحمد عفیفي 1 

 .102ص  ،عبید خلف العاني، الرصف و علم لغة النصكـ  زینب عادل 2
 82أحمد عفیفي نحو النص , ص   -3
ي اآلیة باآلیة أو على المستوى لـ اعتمد الدارسون جمیعا على الحدس و لیس على نظریة نحویة في الربط سواء على المستوى الداخ4

و إن لم ،لفكریة الخارجي السورة بالسورة، و كانت نتائجھم على حدسھم دقیقة إلى حد كبیر مما ینبئ بوجود نظریة قائمة في عمق كتبھم ا

 .تظھر على مستوى السطح عند التطبیق

 .79ص ،م2004ھـ / 1425، 1ط ،عالم الكتب الحدیث - نقد نظریة و بناء أخرى -نحو النص ـ عمر أبو خرمة ، 5
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موحدا رغم اختالف أوقات نزوله و أس�ا�ه وحدة واحدة بترا�ط �عضها ب�عض و  الّ جعلته ك

 تتعلق أجزاؤه على نحو تكاملي  �حیث ال �ستقل جزء عن اآلخر.

جهود نحو�ة و �الغ�ة لتوس�ع علم الّنحو لتسهیل دراسة الّنص من حیث هو  تضافرت      

 1نص، و دراسة أثره من حیث اخت�ار الّناص أو الناظم. 

بدأت الدراسات النّص�ة التطب�قّ�ة على القرآن الكر�م �الجهود التفسیر�ة، و بدأت متأّن�ة 

ص على المستوى الداللي في �عض خجولة على ما یلمح "ال�قاعي"، إذ تدرس الترا�ط في النّ 

النصوص دون ال�عض، غیر أّن التطب�قات الكاملة للوحدة القرآن�ة و ترا�ط القرآن كانت على 

 ید "ال�قاعي" حیث درس القرآن الكر�م على مستو�ین: 

 مستوى ر�ط اآل�ة �اآل�ة داخل السورة الواحدة دالل�ا. -     1

 2خل القرآن الكر�م كنص كلي دالل�ا. مستوى ر�ط السورة �السورة دا -2     

   ه :ـــسبو�* 

إّن "سبو�ه" علم أّن للجملة حدا و استقالل�ة ، و لكّنه أ�ضا كان یدرك أّن الجملة جزء       

من س�اق كالمي موصول، و یؤكد هذا الرأي أن "سبو�ه" كان في تحلیله یتجاوز النظرة إلى 

وكان �مّد �صره إلى ما حولها من عناصر الس�اق �مختلف أنواعه (المـقامي،  ،الجملة وحدها

 .92ص   ،ـ عبد الحمید بو ترعة، اإلحالة النصیة و أثرھا في تماسك النص1 

  .80ص  ،ـ عمر أبو خرمة، نقد نظریة و بناء أخرى2
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حیث كان "سبو�ه" �ستشعر ضرورة أن �كون الخطاب  ،1الي، الثقافي، التار�خي، النفسي)المق

وحدة للتحلیل، و هذا ما جعله مهتما كثیرا �المتحدث و ظروفه النفس�ة واالجتماع�ة في أثناء 

ذا �عني أّن سبو�ه اهتم �الكالم الحي التفاعلي الذي �سمح لنا �القول تناوله للنصوص، و ه

  2أنه وضع لبنات جّیدة تصلح أن تكون أساسا في بناء نحو الّنص الحدیث.

 عبد القاهر الجرجاني: * 

 یث أقّر أقسامه الحق�ق�ة ابتداءشّكل "الجرجاني" نقطة و عي شاملة �علم الّنحو، ح  

 3بنحو ما فوق الجملة وصوال إلى نحو الّنص انتهاء بنحو األسلوب.نحو الجملة مرورا ن م

 النظم عند عبد القاهر الجرجاني : *

 قات النحو�ة أو معاني النحو كماهو ترتیب مفردات الّلغة ترتی�ا مبن�ا على العال    

سّماها، و هذا الترتیب �قع بین معاني األلفاظ المفردة ال بین األلفاظ ذاتها، و إن كان البّد 

من و وقوع الترتیب فیها �الضرورة من حیث أنها إذا كانت أوع�ة للمعاني فإنها ال محالة 

 ن تت�عها في مواقعها " فإذا وجب المعنى أن �كون أّوال في الّنفس و جب الّلفظ  الدال عل�ه أ

 �كون مثله أّوال في النطق ، و جدیر �المالحظة في هذا الس�اق نفسه  أنه استخدم كلمة 

 

 يوحعن النحو العربي و عن سبویھ تحدیدا تھمة اتخاذ الكلمة المفردة أو الجانب الشكلي للجملة وحدة أساس التحلیل الن فيـ ھذا السلوك ین1

 .في كتابھ

 .185ص ، ص ـ یوسف  سلیمان علیان ، النحو العربي بین نحو الجملة و نحو النّ 2 

 .80/  79نص ، ص نحو الّ ،ـ عمر أبو خرمة 3
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 1األسلوب" �معنى النظم أ�ضا إذ قال في ب�ان معنى االحتذاء بین الشعراء ما نّصه: 

و تمییزه أن یبتدئ  ،و تقدیره ،حتذاء عند الشعراء وأهل العلم �الشعرعلم أّنه من اإلا " و 

الشاعر في معنى له و غرض أسلو�ا = و األسلوب الضرب من النظم و الطر�قة  ف�ه ف�عمد 

شاعر آخر إلى ذلك "األسلوب"  فیجيء �ه في شعره ف�ش�ه �من �قطع من أد�مة نعال على 

 مثال نعل قد قطعها صاح�ه" 

ماء المتقدمین على عبد القاهر على الرغم من أّن كلمة النظم قد استخدمها �عض العل      

 الجرجاني و بخاصة اّلذین شغلوا ب�الغة القرآن الكر�م و ب�ان إعجازه، و أّلفوا كت�ا تحمل

عناو�نها تلك الكلمة نفسها فإّنها لم تتحول إلى مصطلح �الغي أسلو�ي ذي داللة خاصة إال 

 2على ید عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس هجري.

   أنموذجي : مثال 

غ�ض الماء و قضي األمر و رض ابلعي ماءك و �ا سماء أقلعي " و قیل �ا أ قال تعالى:

 . 44واستوت على الجودي و قیل �عدا للقوم الظالمین " سورة هود 

هل تشك إذا فّكرت في هذه اآل�ة فتجلى لك منها اإلعجاز ، و بهرك اّلذي ترى و       

و الفضیلة القاهرة إّال ألمر یرجع إلى ارت�اط  ،المز�ة الظاهرةتسمع أّنك لم تجد ما وجدت من 

هذه الكلم �عضها ب�عض، و أن لم �عرض لها الحسن و الشرف إّال من حیث القت األولى 

 . 09/10ص ،م  2006القاھرة  ،1ط،دار غریب ،ـ شفیع السید، النظم و بناء األسلوب في البالغة العربیة  1

 . 10 -09ص ،نظم و بناء األسلوب في البالغة العربیةالـ شفیع السید،  2 
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�الثان�ة، و الثالثة �الرا�عة و هكذا إلى أن تستقر�ها إلى آخرها، و أن الفضل نتائج ما بینها و 

 حصل من مجموعها .

ث لو أخذت من بین أخواتها و أفردت ی"�حإبلعيكت فتأمل : هل ترى لفظة "إن شك      

ألّدت من الفصاحة ما تؤد�ه و هي في مكانها من اآل�ة ؟ قل : "إبلع" واعتبرها وحدها من 

غیر أن تنظر إلى ما قبلها و ما �عدها و كذلك فاعتبر سائر ما یلیها، و كیف �الشك في 

ي أن نودیت األرض ثم أمرت، ثم في أن كان النداء ب "�ا" ذلك و معلوم أن مبدأ العظمة ف

 اف" دون أن �قال " ابلعي الماء" دون "أي" نحو " أیتها األرض" ،ثم إضافة " الماء" إلى "الك

ثّم ات�ع نداء األرض و أمرها �ما هو من شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك �ما یخصها ثم إلى 

على  ص�غة "ُفِعَل" الداّلة على أّنه لم �غض إّال �أمر آمر  أن قیل "وغ�ض الماء" فجاء الفعل

و قدرة قادر، ّثم تأكید ذلك و تقر�ره �قوله تعالى : " وقضي األمر" ثّم ذكر ما هو فائدة هذه 

األمور، وهو "استوت على الجودي" ثّم إضمار السفینة  قبل الذكر كما هو شرط الفخامة 

أفترى  لشيء من  ة قیل في الخاتمة، بـ"قیل"  في الفاتحة والداللة على عظم الشأن ثم مقابل

هذه الخصائص التي تملؤك �اإلعجاز روعة و تحضرك عند تصورها  هی�ة تح�ط �النفس 

من أقطارها تعّلقا �الّلفظ من حیث هو صوت مسموع  و حروف تتوالى في النطق؟ أم كّل 

 1ذلك لما بین معاني األلفاظ من االتساق العجیب؟ 

  1- عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز ص 46
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فقد اتضح إذن اتضاحا ال یترك للشك مجاال أّن األلفاظ ال تتفاضل من حیث هي ألفاظ 

مجردة، و ال من حیث هي كلم مفردة، و أّن الفضیلة و خالفها في مالئمة معنى الّلفظة 

 .1للمعنى اّلتي تلیها و ما أش�ه ذلك مما ال تعلق له �صر�ح الّلفظ  

ن بهذا العلم فتظهر من خالل األعمال الرائدة اّلتي أّما عن اهتمام العرب المعاصر�      

مّثّلها كل من : "محمد خطابي " في كتا�ه لسان�ات الّنص، مدخل إلى انسجام الخطاب،  

"سعد مصلوح" في دراسته التطب�ق�ة نحو أجروم�ة للّنص الشعري ، "صالح فضل" في �الغة 

و تحلیل الخطاب الشعري ، و  الخطاب و علم الّنص، "محمد مفتاح" في دینام�ة الّنص

�مكن القول إّن الّدراستین األولّیتین رّكزتا على الجانب اإلجرائي �اخت�ار مدى جدارة مفاه�م 

لسان�ة نص�ّة كـ"االتساق"، "االنسجام" في إث�ات تماسك الخطا�ات و نصیتها في س�اقات 

محاولة و  نظیر النقديفضل" إلى التّ تداول�ة معّینة، في حین تنصرف دراسة الناقد "صالح 

تكاملها تطّور و �ات النقد�ة تكشف في تطّورها التأس�س لعلم نّص جامع بین ثّلة من المقار 

 .2الّنظر النقدي في التعامل مع األنساق الّلسان�ة من حیث الوضع 

         أهمّ�ة نحو الّنص : *

ذلك لإلحساس الطاغي �الوظ�فة  تغّیر الّدرس الّلساني في نظرته إلى الّلغة، و      

 جتماع�ة لّلغة، و إلى ضرورة وجود الّدرس التواصلي الذي �عّده علماء الّلسان�ات جوهراإل

 .46ص ،دالئل اإلعجاز ،ـ  عبد القاھر الجرجاني 1

، عمان 2ط،عالم الكتب الحدیث  -دراسة معجمیة  -ص و تحلیل الخطاب المصطلحات األساسیة في لسانیة  النّ ،ـ نعمان بوقرة 2 

 .93-83ص  2009/2010
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 1العمل�ات االجتماع�ة 

و لكّنها ضمن مهام  ،للّنحو ل�ست من اختصاص نحو الجملة ةإضافة مهام جدید -      

ص�اغة قواعد تمّكننا من حصر كل  نحو الّنص، و من تلك المهام كما �شیر"فاندا�ك"

فنحو الّنص إعادة بناء  ،الّنصوص الّنحو�ة في لغة ما بوضوح، و من تزو�دنا بوصف األبن�ة

 شكل�ة للكفاءة الّلغو�ة الخاّصة �مستخدم الّلغة في عدد النهائي من النصوص  .

ث یرى اإلفادة من نحو النص في خدمة الترجمة من لغة إلى لغة أخرى ، حی -      

"رو�یرت دي بنجراد" أّنه �مكن للسان�ات الّنص أن تقّدم إسهاما لدراسات الترجمة �عكس 

الّلسان�ات التقلید�ة اّلتي تعنى �النظم االفتراض�ة، ألّن الترجمة من أمور األداء و ل�س 

ّلغة كاف�ا للق�ام �الترجمة �سبب الحاجة إلى الترا�ط في استعماالت الوالمعجم امتالك  الّنحو 

وذلك  من المهام األساس�ة لنحو الّنص، لذا �مكن أن �فید كثیرا في هذا المجال في الّنقل من 

 الّلغات األجنب�ة إلى العر��ة أو العكس. 

نستط�ع من خالل نحو الّنص أن نعید النظر في �عض المفاه�م التقلید�ة السائدة،   -      

 ر النقاد إلى عدم افتقار قصیدة العصر الجاهلي و ذلك إّما لتعم�قها أو لتعدیلها مثال: �شی

 من خالل وسائل التماسك، و ذلك إلیجاد هذا الترا�ط المفهومي الملحوظ أو حتى �عض 

 

و ذلك المجففة   ریق من الجمل المصنوعة فاة فتاتا و تغة الحیّ غة أن اجتزاء الجمل یحیل اللّ ـ یقول "سعد مصلوح" : أدرك علماء اللّ  1 

  ص.إشارة إلى شواھد البالغة و النحو التي تأتي غالبا مصنوعة أو منزوعة من سیاقھا مما یتنافى و نحو النّ 
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صالن للسانیات التاریخیة الخلفیة                                                                  مدخل  
 

 1 .وسائل الر�ط  الرصفي الذي ینتج عنه القول بوجود وحدة عضو�ة كاملة

 النصّ�ة في مجال التعل�م�ة : * 

یرجع التأصیل الّلغوي للمصطلح المتداول في الّدرس التعل�مي عند الغرب إلى       

و هو یدل على   "didaskein " الذي جاء من األصل"didactikos"  االشتقاق اإلغر�قي 

حیث كانت تطلق على نوع من الشعر یتناول  ،2و تكو�ن  "enseignement مجرد"تعّلم" 

شرح معارف علم�ة أو تقن�ة (الشعر التعل�مي) ثم تطّور مدلول الكلمة "دیداكت�ك" ل�ص�ح 

 3التعل�م أو فن التعل�م.

وقد  ،أو التعل�م�ة في الّنصف الثاني من القرن العشر�ن  didactiqueظهر مصطلح       

ن أهم التعار�ف اّلتي . وم4فرعا من فروع البیداغوج�ا موضوعه التدر�س  1988" عّده "اللند

    وضعت له : 

ة علم یختص بدراسة أنجع الّطرق في تحصیل الّلغات، و المعّلم هو أحد عناصر العمل� 

 الطر�قة العلم�ة لطرق التدر�س وتقن�اته و أشكال تنظ�م التعل�م�ة إلى جانب المتعّلم والمنهج و 

 

 .31-30-29ص،ـ أحمد عفیفي ، نحو النص 1 
 .15م ص  2013ھـ /1432الجزائر ،  ،(د.ط)  ،ـ یوسف مقران، مدخل في اللسانیات التعلیمیة ، مؤسسة كنوز الحكمة األبیار2

 .131ص  2004(د.ط) الجزائـر ،ویر تندار ال ،التدریس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األھداف ،ـ خالد لبصیص3 

 تیزي ،جامعة مولود معمري ،، توظیف النظریات اللسانیة و التعلیمیة في تدرس اللغة العربیة ، مجلة الممارسات اللغویة  صویلحـ ھشام 4 

 .48ص  ،2011لجزائر، ا 0 4العدد  ،وزو
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 1مواقف التعل�م.

تلك الّدراسة التي یخضع لها التالمیذ قصد بلوغ األهداف المنشودة سواء على المستوى       

والتعل�مّ�ة في معناها العام  ،2أو المستوى الحسي الحركي ،أو على المستوى الوجداني،العقلي

هي دراسة آل�ات إكساب و تبل�غ المعارف المتعلقة �مجال معرفي معین ، فهي تمّثل في آن 

 3 .واحد تفكیرا و ممارسة �قوم بها المّدرس لمواجهة الصعو�ات التي �القیها في تعل�م مادته

 �ة للتعل�مّ�ة : من بین االنشغاالت األساس  نشغاالت األساسّ�ة للتعل�مّ�ة:اإل  *

 بناء المناهج و إعداد المقّررات التعل�مّ�ة و تقو�مها . - 1     

 4تكو�ن المدّرسین المؤهلین لتحدید الصعو�ات ووضع الحلول الناجحة لها. - 2     

  ات:  ــتعل�م�ة الّلغ *

إّن الوعي �ضرورة ال�حث في منهج�ة تعل�م الّلغات شهد تطّورا ملحوظا في السنوات       

إذ انصرفت الهمم لدى الّدارسین على اختالف توجهاتهم العلم�ة إلى تكثیف الجهود  ،األخیرة

          وات اإلجرائ�ة في حقل التعل�م�ة  من أجل تطو�ر النظرة البیداغوج�ة الساع�ة لترق�ة األد

مثلما كان األمر عل�ه في بهذا اإلجراء العلمي تكون حتما قد ابتعدت عن مفهوم الفن�ة و 

جامعة مولود ،مجلة الممارسات اللغویة  -واقع و آفاق  -میة اللغة العربیة في ضوء المعارف اللسانیة الحدیثة یتعل ،ي سسنابـ سعاد 1 

 .199ص  1العدد ،وزو  تیزي،معمري 

 .48ص ،اللغة العربیة  ، توظیف النظریات اللسانیة و التعلیمیة في تدرس صویلحـ ھشام 2 

 .133ص ،التدریس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األھداف ،ـ خالد لبصیص 3 

 .48ص ،لح ، توظیف النظریات اللسانیة بـ ھشام صو4
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فهي ذلك االختصاص    didactique des longagesأّما عن تعر�فها  ،1زمن مضى

الذي �عطي مجموع المقار�ات العلم�ة لتعل�م الّلغات و تكون نقطة تألیف بین علوم كثیرة 

 2الجتماع.أهّمها الّلسان�ات و علم ا

 –أحد فروع الّلسان�ات العامة  –�عد أن تحدثنا في ما سلف عن النصّ�ة كعلم لساني       

أنّنا في هذا المقام و في متن �حثنا  لنص" و كیف تجاوز نحو الجملة، إالّ تحت عنوان "نحو ا

هذا سنتناول مصطلح"النصّ�ة" كمصطلح بیداغوجي مستثمر في مجال التعل�م�ة من خالل 

 كلمات المفتاح�ة التال�ة : المقار�ة، النص�ة، التواصل، التعل�م�ة.ال

  .12ص ، م 2003 ،الجزائر،وھران ، 1ط،دار الغرب ،مقاربات في تعلیمیة الترجمة  الفوریة  ،رشیدة  فيـ بصا1

 48ص ،ھشام صویلح ، توظیف النظریات اللسانیة 2 
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یّةالتعلیمیّة والمقاربة النصالبــاب األول                                                                   
 

 ة والمنھج التعلیمي المقاربة النصیّ   الفصل األول:             

  : المنھج التعلیمي التقلیدي -                   

 ركائز المنھج التقلیدي                                  

 المنھج التعلیمي البنیوي -                   

 البنیویة المفھوم والنشأة                                  

 ة األروبیة :ـــــــالمدرس -                        

 فردیناند دي سوسیر                                    

 المدرسة الوظیفیة                                     

 لمدرسة الروسیةا                                    

 غراـــــــــمدرسة ب                                    

 مدرسة كوبن ھاجن                                   

 المدرسة األمریكیة :-                        

 نشأتھا                                     

 أعالمھا                                   

 تجاه التولیدي التحویلي اال -                                   

 المفاھیم األساسیة                                               

 ي : ـــــالمنھج التواصل                   
 التأسیس                                  

 ة التواصلیةلیّ عناصر العم                                

 ف اللّغةـــــــــوظائ                                 

 نظریة جاكبسون والمجال التعلیمي                                 

نظریة دال ھیمز وقواعدھا                                   



مياألول                                                       المقاربة النصیّة و المنھج التعلی الفصل  
 

الّلغة نسق من العالقات المجّردة (الصوت�ة , الفونولوج�ة المعجم�ة والتركیب�ة       

غنى عنها في أي مجال , لذا فإّن لها  والتداول�ة) وأداة للتواصل والتفكیر والتأمل والتعبیر,وال

وضعا اعت�ار�ًا مزدوجًا , فهي في نفس الوقت موضوع �مكن دراسته �شكل من األشكـال وأداة 

في الواقــع مــعرفة ثـــقافة وآداب , وحضارة وسلوكات  يتحیل على ممارسات , ومـعرفة لـغٍة ه

�ة خلف�ة نظر�ة أساســــ�ة في مجال تعل�م وَتعّلم وتمّثل لتجر�ة إنسان�ة,لذا شّكلت المــعرفة الّلسان

 الّلغة.

 التقلید�ة لتعّلم الّلغات لم تعتمد على نظر�ة واضحـــة 1إّن البیداغوج�ا  :االتجاه التقلیدي / 1

للتعّلم ذات أسس س�كولوج�ة و�یداغوج�ة واضحة وثابتة , وهذا ال �حّط من ق�متها ألن كثیرا  

ق�مة وأهم�ة حّتى اآلن , و �مكن اعتمادًا على ثوابتها التطب�ق�ة  من نتائجها مازالت ذات

الوقوف على �عض فرض�اتها لتقد�م أس�اب عدم أخذ الّدرس الّلساني المعاصر �قواعدها 

 2الكل�ة: 

تّتخذ من نموذج القواعد اّلتي وضعت في األصل لّلغتین اإلغر�ق�ة والالتین�ة نموذجًا  -

أي فرض القواعد علیها رغم أنّ الظواهر حدیثة واستن�اط قواعدها ,غات التستخدمه لوصف اللّ 

: تعني الطفل وبالتالي فالبیداغوجي agogé: تعني القیادة والسیاقة والتوجیھ , lepedaالبیداغوجیا: كلمة من أصل یوناني تتكون من  -1 

 ھو الشخص المكلّف بمراقبة األطفال ومرافقتھم في خروجھم للتكوین أو الترفیھ

دار الثقافة مطبعة النجاح  –األسس المعرفیة والدیداكتیكیة  –نموذج النّحو الوظیفي  –اللّسانیات والبیداغوجیا  –على آیت أوشان  -2 

 30-29ص – 1988الدار البیضاء  1ط  –الجدیدة 
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 ى جودة في الّلغة الحدیثة التي تجر التي تصفها تلك القواعد لن تكون في كثیر من األح�ان مو 

          1دراستها. 

 االعتماد على الّلغة المكتو�ة وٕاهمال الّلغة الشفو�ة . -     

 :             على الّنحو والترجمة ومن خصائصهاالتقن�ة البیداغوج�ة األكثر استعماًال تقوم  -     

 تقّدم الدروس �الّلغة األم مع استعمال قلیل لّلغة الهدف -                

 تعّلم المفردات في قوائم من كلمات معزولة  -                

 2شروح مستف�ضة لمشكالت النحو المعقد  -                  

 �قّدم النحو قواعد تنظ�م الكلمات و�رّكز التدر�س على ص�غ الكلمات  -                

 وتصر�فها .                  

 قراءة نصوص كالس�ك�ة صع�ة في مرحلة  م�كرة جدا. -               

 لّنصوص وٕاّنما تعالج �اعت�ارها تدر��ا على الیوجه االهتمام إلى محتوى ا -               

              التحلیل النحوي                        

اللّغات األجنبیة تعلیمھا وتعلّمھا سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون  -نایف خرمان , على حجاج  -1 

 1990 – 1923بإشراف أحمد مشاري العدواني  1978ینایر  –كویت ال –واآلداب 

 30على آیت أوشان الّلسانیات والبیداغوجیا ص  -2 
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  تتكّون التدر��ات الوحیدة من ترجمة جمل غیر مترا�طة من الّلغة الهدف  -               

 إلى الّلغة األم                              

              1یوّجه االهتمام إلى النطق  ال -               

 كائز المنهج التقلیدي التعل�مي:ر  *   

 مضمون ما �قدم معرفي وجداني أخالقي. -      

 العالقة التواصل�ة عالقة إعطاء األوامر وانتظار الردود. -      

 ال �سمح في أغلب األح�ان �التعبیر عن الرغ�ات الذات�ة أو الحاجات. -      

 ال �سمح �اقتراح مایتعّلق �عمل�ة التعل�م للمتعّلم.  -      

 ضع�فة وغیر وظ�ف�ة.  2التغذ�ة الراجعة  -      

التواصل على المستوى األفقي نادر�حیث ال �سمح �التواصل بین المتعلمین إّال في   -      

 حاالت معلومة. 

 التركیز على المعّلم ال على المتعّلم . -      

 أن �كون ایجاب�ا ل�ستوعب جیداً الطر�قة المعتمدة من انتقاء المّدرس , وعلى المتعّلم  -      

  30الّلسانیات والبیداغوجیا ص –على آیت أوشان  -1 
 
 ھي إتاحة الفرصة للمتعلّم لیعرف ما إذا كان إنجازه صحیحا أو خاطئا وإلى أّي مدى كان إنجازه صحیحا. -2 
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 تدر�س المواد دون مناقشة وفهم. -       

         ــدها ع مع ث�ات النــصوص وتعقـالتمار�ن م�كان�ك�ة ال را�ط بینها و�ین الواق -      

 وكثرتها.             

 ـــولة وف�ه تتــــجسد المقـالتقو�م �قع في االمتحان اّلذي هو صراط عظ�م  -      

 " عند االمتحان �كرم المرء أو یهان "          

وعل�ه ی�قى المعّلم مالك المعرفة والتلمیذ(المتعلم) مستقبل سلبي ,المعّلم مرسل على       

 مهذب ومرشد والمتعـّلم وعاء ین�غي ملؤه وردعه . الدوام والمتعّلم مستقبل على الدوام , المعــلم

وأمام هذه الوضع�ة التي سار علیها هذا المنهج منذ قرون , ظهرت مناهج وطرائق تنتقد  

استبداد�ة المدّرس للتلمیذ, و تعطي الحق للمتمدرس من التواصل الفّعال �اعت�اره �ملك آل�ات 

ى المتعّلم أن �كون ایجاب�ًا وفّعاًال , فهو �ملك التفكیر الغر�ز�ة , وترى هذه الطرائق أّن عل

المؤهالت الذات�ة للتطور إذا أعطیت له الحر�ة وٕاذا ما توفر المناخ لتفجیر الطاقات المتوفرة 

 1لد�ه. 

 تمـّیز القــــرن العشـــر�ن في مجال البــــحث الّلساني �المــــراهنة  االتجاهات الحدیثة: -

 :على اتجاهین أساسیین 

  31-30دروس في الّلسانیات التطبیقیة ص  –صالح بلعید  -1 
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الوال�ات المتحدة  يستند إلى "فردیناند دوسوسیر" فـــي أورو�ا, و"بـــلومفیلد" فـــ� األول: 

األمر�ك�ة فقد انتقدا النحو التقلیدي ودحضا أوال�اته المع�ار�ة وحاوال بناء نموذج جدید لوصف 

 .الّلغات 

لّلغة �قوم علـى نــموذجًا  بنــي یثر�كا فـــي الخمــــسینات حاستنـــــد إلى "تشومسكي " �أمــ الثاني:

 1و یتجاوز وصف الّلغة إلى التفسیر  موحات ومنهج�ات البنـــیو�ینانتقاد طـ

  االتجـــــــــــاه البنیــــــــــــــــوي: / 2

 :في أساس مفهومها وأ�سط صورة وأوجزها لهذا المفهوم هيمفهوم البنیو�ة اللغو�ة      

منهج عام �أخذ الّلغة على أّنها بناء أو ه�كل , أش�ه شيء �اله�كل الهندسي المتشا�كة 

نها, وذلك �مـعزل عن بیوحداته ذات االستقالل الداخلي, واّلتي تتخذ ق�مها �العالقات الداخل�ة 

أیـة عناصر خارج�ة , كصاحـب النـص المنطوق أو المكتـــوب , والس�اق الخارجي أو غیر 

ومعنى ، ي , إذ أن هذین العنصر�ن ل�سا من اختصاص علم الّلغة في نظر البنیو�ین الّلغو 

 ذلك أن تحلیل أي نص لغوي �عتمد على نظر�تین هما:

 استقاللیته عن أ�ة مال�سات أو ظروف خارج�ة. -1          

 2تشا�ك وحداته وترا�طها ف�ما بینها داخل�ًا.  -2          

 31-30الّلسانیات والبیداغوجیا ص  –على آیت أوشان  -1 
  102د.ت ص  –د . ط  –مكتبة الشباب المنیرة  –التفكیر اللّغوي بین القدیم والجدید  –بشر كمال  -2 
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نظر�ة علم�ة تقوم على س�طرة النظام الّلغوي على عناصره وتحرص  وهكذا فإّن البنیو�ة :

 1على الطا�ع العضوي لشتى التغیرات اّلتي تخضع لها اللغة.

في كتا�ه "العلم الجدید" حامل فكرة البنیو�ة أو  1725 �عد القاضي جام�ا نستاف�كوعام       

جرثومة البنیو�ة , فهو یرى أّن المجتمعات جلها هي اّلتي تخلق نفسها أو ذاتها , �معنى أّن 

الشيء الواحد ال مكان له في الح�اة إّال إذا وجد في مجموعة , وهذه المجموعات تشكل معًا 

فكرة البنیو�ة عند "دوسوسیر" وتكاملت على ید المجتمعات ول�س المفردات , ثم نضجت 

 "براغ" و"بلومفیلد". 

 العوامل التي ساهمت في ظهور البنیو�ة : *

خاص   كل: جاء كرد فعل على المنهج اّلذي كان سائدا في بر�طان�ا �ش العامل األول      

كلها على أنها األش�اء  المنهج الذ ري هو المنهج اّلذي ینظر إلى (وفي أورو�ا �شكل عام 

تراكمات أو تكتالت لعناصر مستقلة) فالّلغة على سبیل المثال هي والدة تراكم وتجمع 

  2لعناصرها أو مستو�اتها.

فل�س للكلمة معنى  أو  أّن البنیو�ة ترى أّن معنى الجملة سابق لمعنى الكلمة , :ومعنى ذلك

 ق�مة وهي مستقلة إّال من خالل عالقتها �غیرها أو وجودها في س�اق , فمن خالل الجملة

 78الفجالة د.ت ص –د.ت  –دار مصر للطباعة والنشر  –مشكلة البنیویة وأضواء على البنیویة  –ابراھیم زكریا  -1 

  21ص  1991 –دار أمیة د.ط  –دراسة ونماذج  –قضیة البنیویة  –عبد السالم المسدي  - 2 
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 1نفهم معنى الكلمة و�ص�ح لها ق�مة.

الطب�ع�ة ثم في في العلوم  جاء نتیجة التطور والتفكیر واإلدراك اّلذي حصل العامل الثاني:

ر البنیوي �أسلوب ال�حث في مختلف المعارف فلكل علم العلوم اإلنسان�ة , فلقد اقترن الت�ا

مادة , ولكّل مادة بن�ة, و�كفي أن �حدد ال�احث المتخصص هدفه في استكشاف خصائص 

بن�ة  تلك المادة حتى �طلق على نفسه أو �طلق عل�ه اآلخرون صفه ال�احث البنیوي . بل 

ة الكشف عن العالقات التي إّن منهج ال�حث في حقل من المعارف إذا ارتسم لنفسه غا�

تنتظم  بها األجزاء لیتألف منها البناء الكلي تحتم إدراجه في فلك البنیو�ة , وهذا هو اّلذي 

 سّوغ اكتساح موجه الت�ار البنیوي للعلوم الطب�ع�ة والعلوم اإلنسان�ة .

لوم �سعى إلى فكّل علم من العلوم البّد من أن �كون بنیو�ا , وعلم الّلغة كأحد هذه الع      

 استخالص طب�عة اتساقه من خالل العالقات القائمة بین عناصره ووحداته.

ما وفر للبنیو�ة من وسائل عمل�ة عن استنطاق الظاهرة �الجمع بین ال�ساطة   العامل الثالث:

 تي تتراوح بین التفك�ك والتركیب الظاهرة والدقة المستترة , ومدار ذلك هو العمل�ة المزدوجة ال

ك�ك األجزاء المكونة لمادة ال�حث ثم إعادة تركیبها �شكل یختلف عن الصورة التي جاءت تف

علیها , على أن عمل�ة إعادة التركیب ل�ست واحدة �الضرورة وٕاّنما �مكن أن تتعّدد وتتنوع 

 فتفضي إلى هندس�ات معمار�ة جدیدة للواقع المدروس.

ا القیمة: ھي الوجھ اآلخر للعالمة, فإذا كانت العالمة في طبیعتھا اعتباطیة فإنھا في وظیفتھا داخل النسق ال تتحدد إالّ من خالل م -1 

 یجاورھا. 
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وضوع�ة في الدرس                ة المنهج�ة الم:اّلذي ه�أ للبنیو�ة هذه الر�اد العامل الرا�ع

أو تقو�م  بل و�تخطى كل الت�اس انط�اع هو تجاوز السبل الذات�ة ومسلك االرتسام الوجداني

  1مع�اري 

 اإلتجـــاه األول:/ أ

ذه الكلمة لم �ستعمل " سوسیر" مطلقا ه مفهوم البن�ة عند فردیناند سوسیر: -1      

غال�ا ما تذكر كتعبیر عن االنتماء إلى نهجه في ال�حث , فالمفهوم األساسي " اّلتي "البن�ة

" , والّلغة هي "نظام" ال �عرف سوى تنظ�مه الخاص , systemeعنده هو مفهوم " النظام ""

أّما مصطلح "البنیو�ة" فقد ظهر ف�ما �عد في أعمال حلقة "براغ" الّلسان�ة وهو �عني جملة 

(یجب صحة الم�ادئ التي طرحها "سوسیر" مفهوم الّلغة كنظام یبرر المناهج اّلتي ت�حث عن

 2االنطالق من الكل المتكامل للتوصل عن طر�ق التحلیل إلى العناصر التي یتضمنها) 

" "�كتا�ة" "محاضرات في أحدث "سوسیر :1913-1857فردیناند دي سوسیر  - 2      

الّلسان�ات العامة" أثرًا �الغ الق�مة في الدراسات الّلغو�ة الحدیثة, فقد كان هذا الكتاب حدا 

فاصًال بین الدراسات الّلغو�ة السا�قة والّدرس الّلغوي الحدیث إلى حدود القرن التاسع عشر 

و�المقابل كانت الدراسات الّلغو�ة  م) , فإّن المنهج الّلساني �المفهوم العلمي كان غائ�اً 19(ق.

تخضع لسلطة األنحاء التقلید�ة وتعطي اهتمامًا لمختلف الجوانب األخرى اّلتي لها عالقة 

  .22 - 21عبد السالم المسدي, قضیة البنیویة دراسة ومناھج ص  -1 
ھـ , مایو  1417ذو الحجة  ثقافة والفنون واآلداب ,الكویتلالمنصف الشنوفي , سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني ل -2 

 211بإشراف مشاري العدواني ص  1978, ینایر 19977
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�الّلغة كالجانب التار�خي والدیني والس�اسي , وقد بذل "سوسیر" جهودا لتحدید موضوع 

وسیر" األس�ق�ة للمنطوق على , و�عطي "س1اللسان�ات أوال وهو دراسة الّلغة "لذاتها وفي ذاتها"

المكتوب, فالّلغة �النس�ة له هي قبل كل شيء مجموعة أصوات و�عّرفها �أّنها "مؤسسة 

 اجتماع�ة" ومن أبرز ممیزات الّلسان�ات السوسیر�ة أنها :

 لسان�ات وصف�ة تقف عند حدود مالحظة الظواهر الّلغو�ة ووصفها. -          

 ن�ة تهتم بوصف الّلغة في حالتها الثابتة .لسان�ات سنكر و  -          

 لسان�ات تعطي األس�ق�ة للمنطوق من الّلغة على المكتوب . -          

  2لسان�ات تهتم �النسق الّلغوي , فال ق�مة للعنصر خارج النسق  -          

  ومن هذه القضا�ا اّلتي عالجها سوسیر :

  "conceptفي نظر سوسیر توجد بین مفهوم " "signeالعالمة الّلغو�ة: إّن العالمة "      

 ن شيء واسم , فالصورة السمع�ة ل�ستبیال   image acoustiqueوصورة سمع�ة 

فالعالمة هي  وٕاّنما هي ال�صمة النفس�ة للصوت . ،األصوات الماد�ة بخصائصها الفیز�ائ�ة

 الفكرة اّلتي  ومفهوم أيوحدة النظام : فهي العنصر اللساني اّلذي یتكّون من صورة سمع�ة 

 
 سوسیر ھذا الطرح من خالل لعبة الشطرنج فمعرفة الالّعب لتاریخ ھذه اللعبة وأصولھا وانتقالھا وتطورھا  ال یفیده في شيء.لقد أكد  - 1
 32 -31علي آیت أوشان ,اللسانیات والبیداغوجیا ص  -2 
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تقترن �الصورة السمع�ة, فمثال "كلمة امرأة" عالمة لسان�ة مكونة من صورة سمع�ة, وهو 

 -حية) , ومفهوم مجموع السمات الدالل�ة( -ا -ر -م -اإلدراك النفسي لتتا�ع األصوات (ا

 راشد...).-أنثى -إنسان -عاقل -ناطق

فالتتا�ع الصوتي �مفرد ه ال �كّون عالمة لسان�ة , كما أّن السمات الدالل�ة منفردة ال تشكل 

 عالمة لسان�ة .

كون من اإلتحاد التام بین الصورة السمع�ة والمفهوم "ف�سمى عالمة تفالعالمة الّلسان�ة ت

 لسان�ة لهذا المركب المتكون من المفهوم والصورة السمع�ة ".

صورة / و/ مفهوم/على مصطلح العالمة للداللة على الكل وتعو�ض  و��قى دي سوسیر

 )signifiant/signifieبلفظي دال ومدلول ( /سمع�ة

 التي یتضمنها الدلیل أو العالمة. 1: وهو الصورة السمع�ة signifiantالدال  -

     الذهني أو ما �سّمى قد�ما �المعنى فل�ست العالمة  المتصور هو :2signifieالمدلول 

 وحده أو المدلول وحده وٕاّنما هي هما معا . الدال

" , تظهر arbitraireیرى سوسیر أّن العالقة یبنهما "الدال والمدلول" اعت�اط�ة "      

االعت�اط�ة في أّن داًال معینًا �طابق مدلوًال معینًا في الواقع , ومن ثم فإّن العالمة الّلسان�ة 

 مجموعة األصوات القابلة للتقطیع أي الصورة الصوتیة -1 

 لدالھو المفھوم أو المعنى الذي یشیر  -2 
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ضع ال غیر , فهي �معنى االتفاق واالصطالح ,عكس هي تقس�م للواقع عن طر�ق التوا

 المفهوم العفوي لدى المتكلم اّلذي یرى العالمة الّلسان�ة كأّنها اسم للواقع.

ومع هذا كّله فإّن "سوسیر" ال ینفي أن تكون العالقة بین الدال والمدلول عالقة غیر اعت�اط�ة 

حال في الكلمات الطب�ع�ة.  , إال أّن ذلك �حدث في حاالت استثنائ�ة , كما هو ال

onomatopees  إّال أّن هذه العالمات محدودة جدا وت�قى استثنائ�ة مقارنة �النظام ,

الّلساني وعل�ه فإّن االعت�اط�ة في العالمة الّلغو�ة عند "سوسیر" ال تعني أّنها عائدة إلى 

دال غیر معلل أي: اعت�اطي اخت�ار حر �قوم �ه  متكّلم الّلغة , وٕاّنما نعني �االعت�اط�ة أّن ال

  1�النس�ة للمدلول اّلذي ال تر�طه �ه أي عالقة في الواقع 

وهي الوجه األخر للعالمة , فإذا كانت العالمة في طب�عتها اعت�اط�ة فإّنها  مفهوم الق�مة : 

  2في وظ�فتها داخل الّنسق ال تتحدد إّال من خالل ما یجاورها من عالمات 

 البنیو�ة أراء واتجاهات ما �عد سوسیر أخذت صفة المدارس وهي : لقد انبثقت عن      

  المدرسة الوظ�ف�ة ألندر�ه مارتیني: -2

اّلتي  " lesfonctionsائـــف"غة هــــي ال�حث عــن الوظیــعتبر الوظ�فــیون أّن دراســـة اللّ       

تؤدیها في المجتمع أثناء تواصل أفراده ولقد توّلد هذا االتجاه بخاصة عن األعمال اّلتي 

 – 319ص  2008نور الھدى لوشن , مباحث في اللغة ومناھج البحث اللغوي ,دار الھناء للتجلید الفني ,د.ط , اإلسكندریة , القاھرة  -1 

320- 308 – 309 – 321 

 .32على آیت أوشان ,اللّسانیات والبیداغوجیا ص  -2 
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 la phonologie1اهتمت بدراسة الظواهر الصوت�ة في إطار ما �عرف �االتجاه الفونولوجي 

(فأحسن ترجمة له هي علم وظائف األصوات على أساس أنه ی�حث في األصوات من حیث 

والذي ظهر على ید  2غة ومن حیث إخضاع المادة الصوت�ة للتقعید) وظائفها في اللّ 

 . 1928"ترو�تسكوي" وطّور على ید "جاك�سون" و"مارتیني" وحلقة "براغ" المتأسسة عام 

   أهم م�ادئ المدرسة الوظ�ف�ة :  *

مفهوم الوظ�فة : ومنه جاءت تسمیتها , إذ أّن ال�احث أو اّلذي �سعى إلى الكشف        

عن القطع الصوت�ة اّلتي تؤدي وظ�فة داخل التركیب  أّنه ی�حث عن الوحدات اّلتي �مكنها 

أن تغیر المعنى كّلما استبدلت �أخرى , فتغییر معنى الوحدات الّلغو�ة دلیل على أّن لها 

هما جوهر اهتمامات المدرسة الوظ�ف�ة , و�ناءا عل�ه فإذا أراد  -والوظ�فة فالمعنى  3وظ�فة .

الّلسان�ة تحل�ًال وظ�ف�ًا, عل�ه أن �حصي مجموعة من   un corpusال�احث تحلیل المدونة

الوحدات الّلغو�ة ثم ترتیبها من حیث الش�ه واالختالف (أي �قابل بینها) وٕاذ ذاك تتضح له 

 متها الذات�ة أي وظ�فتها.الفوارق اّلتي تعكس ق�

 الرجل, الرجل, الرجل./ ذهب  سافر, مثال: قال,

 تظهر أّن ثّمة ثالث -على المستوى اإلفرادي  -إّن المالحظة السر�عة لهذه المدونة       

  

 18 -17ص  2004, بیروت لبنان 1مة, ط شفیقة العلوي, محاضرات في المدارس اللسانیة, أبحاث الترج -1 

 67ص  2000كمال بشر, علم األصوات ,دار غریب, د ط القاھرة  -2 

 .18شفیقة العلوي محاضرات في المدارس اللسانیة ص  -3 
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وحدات لسان�ة مختلفة من حیث البناء , وٕاّن هذا التقابل هو اّلذي �عكس الفوارق الدالل�ة 

 أن لكّل كلمة وظ�فة داخل التركیب. بینها , مّما یؤكد

 ساد  –عاد  -دونة مكونة من: قاد و�نطبق المنهج نفسه على المستوى الصوتي: فلو أخذنا م

ثم قمنا بتقط�عها إلى أصغر الوحدات غیر الدالة أي الفون�مات لتضحت جل�ًا الفوارق 

 والتشا�ه سواء على مستوى المخرج (موضع النطق) أو صفتة.

 لهوي+ مجهور+شدید+ مستعلي . مثال: ق =

 ع = حلقي+مجهور+بیني.       

 س= أسناني+مهموس+صفیري.       

فهذا التقابل بین الفون�مات على مستوى الصفة والمخرج یؤّكد أنّ لها جم�عًا وظ�فة وهي: 

 .قدرتها على تغییر معاني هذه الكلمات 

أهم الم�ادئ اّلتي ت�این األنظمة  إّنه من  : la double articulationالتقط�ع المزدوج  

الّلسان�ة ال�شر�ة على التنظ�مات االتصال�ة األخرى كلغة الحیوان أو الطب�عة واإلشارات , 

 وهو ینّص على أن تحلیل الوحدات الّلغو�ة یتم على مستو�ین:

 (monémes)یتكّون من الكلمات الدالة أي المون�مات التقط�ع األولي :  -أ

 .1الكتاب /الولد/أحضر الولد الكتاب = أحضر مثل :

  1.- شفیقة العلوي محاضرات في المدارس اللسانیة ص 18
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وهو ینطلق من هذه النتیجة ل�قوم بتحلیل تلك الوحدات المستقلة  التقط�ع الثانوي : -ب     

أي إلى أصغر    les phonemes  ذات المحتوى الصوتي والداللي إلى الفون�مات 

24FPالوحدات الصوت�ة المجردة من المعنى 

1 

   مدرسة جنیف : -3

" وقد  )sechehay" و "س�شهاي (charlbalyمن أعالم هذه المدرسة "شارل �الي       

تتلمذا على ید "دي سوسیر" , و هما اللذان ط�عا محاضراته في الكتاب اّلذي اشتهر �ه 

) في السنسكر�ت�ة 1947�قضا�ا الّلغة وتمّیزا بوجهة نظر, فقد اختص "شارل �الي" (ت  هتماإ 

و الیونان�ة , وذلك �عد أن استوعب مفاه�م أستاذه " دي سوسیر" وتمّكن من فهمها , اهتم 

وممن اقتفى أثر  1902في إرساء األسلو��ة المعاصرة  ا�ارز  ابدراسة األسلوب وكان له دور 

 �قین: هنري فراري و رو�یرت كودیل.ال�احثین السا

  المدرســــة الروسیـــــــة : -4

وذلك حین وصل تلمیذ دي سوسیر "كارسفسكي" اّلذي قام بنشر  1915تكونت عام       

أفكار أستاذه في األوساط البنائ�ة التي كانت مه�أة أو مستعدة لتقبل المفاه�م الجدیدة والعمل 

 الّلغو�ة التي كانت خاضعة آنذاك للمناهج التقلید�ة ومن هؤالء :بها لتطو�ر الدراسة 

 
 18.91 ص اللسانیة المدارس في محاضرات العلوي شفیقة -1 
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 1 1896جاك�سون  1938_ 1890ترو�تسكوي 

 مدرســـــــة بـــــــــراغ:  -5

�عقدون مؤتمرا لل�حث  التف حول ماث�سیوس مجموعة من ال�احثین المثقفین فكر�ًا بدؤوا      

, معلنین عن م�الد حلقه براغ الّلسان�ة إلى أن تفرقوا عند  1926الّلساني المنّظم بدا�ة من 

"دي  ق�ام الحرب العالم�ة الثان�ة , قامت هذه على األصول النظر�ة اّلتي أرسى دعائمها

نظر�ة كاملة للتحلیل  للفون�م 2بودوان دي كو رنتاي"سوسیر" كما اتخذت من تصور "

الفونولوجي , وهو العمل الذي اضطلع �ه عالمان من أكبر علماء هذه المدرسة هما "ن�كوال 

ترو�تسكوي" و" رومان جاك�سون" وكفل النجاح لهذا المشروع ما تمّتعت �ه "براغ" من تقالید 

المدرسة إّال راسخة في الفكر الّلساني , ولم �ستغرق تطور النشاط الخصب اّلذي قامت �ه 

قرا�ة عشر سنوات , غیر أّن أفكارها واصلت ازدهارها في "هارفرد" �الوال�ات المتحدة 

 3األمر�ك�ة. 

 الم�ادئ اللسان�ة لبراغ:* 

تصور المدرسة عمل�ة التطور على أّنها كسر لتوازن النظام القائم وٕاعادته مرة أخرى ,  -  

یؤدي إلى الوصول للقدرة التعبیر�ة للقول  فجا ك�سون یرى أّن استغالل الفوارق الصوت�ة

 .69ص  2008,مصر  1السعید شنوقة ,مدخل إلى المدارس اللسانیة ,دار السالم الحدیثة ,ط -1 

لساني بولوني رائد اللسانیات , یعد من مؤسسي علم الفونولوجیا درس األصوات المكونة  – 1929 -1845بودوان دي كو رنتاي  -2 

 للكالم من حیث وظیفتھا للتواصل

 .87نعمان بوقرة ,المدارس اللسانیة المعاصرة ,مكتبة اآلداب, د.ط ,القاھرة ,د.ت ص  -3 
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االنفعالي , وأّن للطاقة التعبیر�ة لألصوات دورا مهمًا في إدخال تعد�الت مهمة على الكلمات 

 واألنظمة الس�اق�ة والموس�ق�ة .

 تتصور المدرسة أّن البنیو�ة الّلسان�ة كل شامل تنتظمه مستو�ات محددة. - 

  .�مكن فصلها الومترا�طة و  والعالقات القائمة بینها متعا�شة الّلسان�ة أّن العناصر ترى  - 

مزي وتمّیز بین ترى أّن الّلسان�ات البنیو�ة تتصور الواقع على أنه نظام س�میولوجي ر  -

 إجراءین مختلفین:

التقاط العناصر الواقع�ة المحّددة والذهن�ة المجردة وٕامكان�ة التعبیر عنـــــــها من  -1      

 تحدث �كلمات من الّلغة التي �ستخدمها .طرف الم

الكلمة  وضع العــالقة المخــتارة التي تشكل كــال عضو�ًا (الجملة) و�مــكن أن تقــوم  -     2

 1مكان الجملة للتعبیر عن الهدف نفسه . 

  مدرسة كـــــــــــو�ن هاجن: -6

ه�ا لمسالف " "صاحب هذه المدرسة هو ال�احث الّلساني "الدانماركي لو�س       

l.hjelmsleve  حیث راح  "ه�ا لمسالف"  1935, وكان إنشاؤها �مدینة كو�ن هاجن سنة 

 

 . 88 – 87نعمان بوقرة ,المدارس اللسانیة المعاصرة ص  -1 
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یتا�ع �حثه وهو ینطلق أساسًا من تلك المنهج�ة ف�ما یخص ال�حث اللساني التي أرساها "دي 

 األلسن�ة العامة ".سوسیر" في كتا�ه " دروس في 

 -إّن أغلى ما جاء �ه لو�س ه�ا لمسالف" في أ�حاثه الّلغو�ة أّن الدراسات اّللسان�ة       

عند تناولها لّلسان ال�شري لم تتخذه هدفًا في حد ذاته و إّنما كوسیلة  -على حد اعتقاده 

ة عن الحدث لالستزادة من تلك المعارف المختلفة المتعلقة أساسًا �أحداث وظروف خارج

الّلساني تمامًا ما كان مجسدًا بوضوح في دراسة أصوات الّلغة وذلك ما تعّلق �الجانب 

الفیز�ولوجي والفیز�ائي , من هذا المنطق رأى " ه�المسالف" �أّن الّلسان ل�س قائمة مفردات, 

له بل إّن جوهر الّلسان �كمن في تلك العالقات النسق�ة الموجودة بین وحداته اّلتي تشك

والمناص له منها , �ع�ارة أخرى إن ه�المسالف ینظر إلى واقع الحدث الّلساني نظرة شكل�ة 

 محضة ال یخرج في ذلك عما أشار إل�ه "سوسیر" وهما:

 كون أّن الّلسان شكل وال �مكن أن �كون جوهرًا  -1

 كون أّن دراسة اّللسان ین�غي أن تتمّ وفق مستو�ین اثنین هما: -2

 contemمستوى المضمون:  -                          

 lxpression 1مستوى التعییر:  -                        

  مـــــدرسة فـــــــــــیرث االنجلیز�ة : -7

1حنیفي بالناصر، مختار لزعر، اللسانسات- منطلقاتھا و تعمیقاتھا المنھجیة، دیوان المطبوعات الجامعة ، (دط) ، بن عكنون، الجزائر 

  2009 ص 54- 55.
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إّن نظر�ة س�اق الموقف (المقام) عند "فیرث" اّلتي ورثها من زمیله "مالینو فسكي"       

ذي بین أشخاص �قومون �أدوارهم وسلوك�اتهم داخل المجتمع الّ  تتمثل في العالقات القائمة

المختلفة االجتماع�ة و الثقاف�ة والدین�ة وحتى الس�اس�ة  هینتمون إل�ه , و�تأثرون �ق�م

 مستعملین في ذلك لغتهم 

    منهج الدراسة في مدرسة فیرث *

  ودراسة المقام (الس�اق) یتطّلب مراعاة نوعین من العالقات: إّن تحلیل      

 عالقات داخل�ة بین عناصر الحدث الّلغوي: -أ

 عالقات داخل�ة س�اق�ة أو أفق�ة تكون بین عناصر التركیب الّلغوي. -      

عالقات جدول�ة أو رأس�ة للمفردات أو الوحدات التي �حّل كل عنصر منها   -      

 1خر. محل اآل            

  نوعان : ي یتّم ف�ه الحدث الّلغوي وهيعالقات داخل�ة في إطار الموقف اّلذ -ب

 الّنص المّتصل �المكونات غیر اللفظ�ة . -             

ت أو أجزائها عالقات تحلیل�ة تكون بین أجزاء الّنص (أي بین الكلما -      

 .والجمل

 2013ھـ  1434شفیقة العلوي, دروس في المدارس اللسانیات الحدیثة , التنظیر , المنھج , اإلجراء مؤسسة كنوز الحكمة د.ط الجزائر  -1 

 . 31م ص 
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 وأّما العناصر التي تكّون المقام الس�اق اللغوي :

 الكالم الفعلي للمتكّلمین. -1                   

 مواقفهم الحرك�ة السلوك�ة. -2                   

 الموضوعات اّلتي یتصل بها الكالم. -3                   

  1أثار الكالم على جماعة المتكّلمین المستمعین-3

  المدرســــــــــــة األمر�كیـــــــــــة: / ب

ترو�ولوج�ا ارت�ط نشوء هذه المدرسة في النصف األول من القرن العشر�ن �علم األن       
ا وتحلیل ألّن المؤسسین األوائل اعتمدوا على وصف لغات المجتمعات اّلتي قاموا بدراسته

تخلو من  الحمر في أمر�كا اّلتي لغاتها على مناهج األنترو�ولوجیین , وهي لغات الهنود
ات في ذلك التار�خ المعروف والوثائق المكتو�ة أو المخطوطات المقیدة وكان من أبرز الدراس

franzbobكتاب فرانز�وب  هامة  دمة"الموجز في الّلغات الهند�ة األمر�ك�ة" الذي ذكر ف�ه مق 
كان الفضل في الدراسة الّلغو�ة و عن علم الّلغة الوصفي , تمثل هذه المدرسة اتجاها ثالثا في 

 2نشرها في أورو�ا لرائد هذا االتجاه وهو "لیوناردبلومفیلد" وكتا�ه (الّلغة)الصادر عام 1933 
 أعــــــــــــــالمها : *

 :B. blomfieldرونالد بلومفیلد  -أ

  32 – 31شفیقة العلوي ,دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة ص  -1 

 . 86مدخل إلى المدارس اللسانیة  ص ’ السعید شنوقة -2 
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 في دراسته الّلغو�ة من مالحظة أشكال السلوك البدني أثناء إنتاج لقد انطلق بلومفیلد      

 المنطوق وذلك سبب اعتقاد العلماء في زمنه أّن المعنى هو أ�عـــد الجوانب العلم�ة 

في الدراسة الّلسان�ة , وال �مكننا التأكد من صحة نتائجه أو التحقق من جدوى وعلم�ة 

أوضح "بلومفیلد" ما�عن�ه �قصة جاك وجیل والتفاحة  فرض�اته إّال إذا راعینا السلوك ,وقد

 بلومفیلد"  "رى  الماد�ة المنطوقة , إذ یـــــ فهناك مواقف سا�قة والحقة للعمل�ة الكالم�ة

 أن المعنى یتكون من :

 أحداث عمل�ة تسبق الكالم . -                 

 تي).الكالم نفسه (أي المنتوج الّلفظي الصو  -                 

   ل السلوك اّلذي قــــام �ه "جاك"أحداث عمل�ة تلي الكالم, وهي تمث -                 

 تسّلق الشجرة وأحضر التفاحة لصد�قته "جیل"  حین                           

لقد فّسر "بلومفیلد" األحداث السا�قة للعمل�ة الكالم�ة تفسیرًا سلوك�ًا, إذ تسّبب الجوع       

ص عضالتها الصدر�ة وال�طن�ة وس�الن العصارات , فلّما شاهدت اّلذي ألّم بجیل في تقلّ 

الموجات الضوئ�ة المن�عثة من التفاحة تأثرت وأحدثت الكالم , (و�طلق "بلومفیلد" على 

العوامل اّلتي وجهت رغ�ة "جیل" في الحصول على التفاحة "المثیرات" و�طلق على سعیها 

 1ها "�االستجا�ة" للحصول علیها لنفس

 المعنى ھو ھذا الموقف الذي انتج فیھ الكالم واالستجابة الناتجة عنھا بما فیھا من أحداث عملیة سابقة وتالیة للكالم نفسھ -1 
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  :E.sapir :1939,1884سابیر ادوارد  -ب

ذي ظهر قبل مؤلف "بلومفیلد" سوى كتاب واحد (الّلغة) ال -لألسف  -لم یخّلف سابیر      

�ش�ه إلى حد  ي عشرة سنة , ولكنه یختلف عنه شكًال ومضمونًا , فمعظم عمل سابیر�اثن

 �عید عمل الّلسانیین الوصفیین , ولكن الشيء اّلذي مّیز سابیر عن السلوكیین هو تشدیده

وٕاذا ،على أّن األنماط التي �كتشفها التحلیل الّلساني هي أنما ط موجودة في عقول المتكّلمین 

 1ها .ما أراد ال�احث أن �عرف بن�ة أي لغة , فما عل�ه إّال أن یرجع إلى الناطقین ب

  أهم م�ادئ نظر�ة سابیر: *

اّلذي  système idealلقد فّرق سابیر بین الّلغة الفیز�ائ�ة (الكالم) ونظامها المثالي  -1   

 �عّد ( المبدأ الحق�قي و األكثر أهم�ة في ح�اة الّلغة نفسها).

النظام المثالي لّلغة في مستواه الصوتي على العناصر والعالقات ووظائفها  �حتوي  -2   

 وٕاّن هذه العناصر هي اّلتي تكّون الّلغات وت�این بینها.

 كل لغة ذات نظام مثالي تحّلل الواقع وتفرض هذا المنهج ( أي هذا التحلیل) علـــى  -3   

 واصلهم االجتماعي داخل الرقعـــة كافة األشخاص اّلذین یتكّلمون بها قصد تحقیق ت    

 الجغراف�ة اّلتي ینتمون إلیها و�ذلك تكون قد أسست فكرهم .    

 . 35 -38 – 37شفیقة العلوي, دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة ص  -1 
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 إّن الّلغة هي وسیلة لتكو�ن الفكر , فاألشخاص اّلذین ینطقون �أ لسن مختلفة یـــرون  -4  

 أصّر على ضرورة عـــدم فصل الّلغة عن  العالم �ك�ف�ات مت�اینة , ولذلك فإّن سابیر    

 الثقافة فهما في عالقة جدل�ة, فالّلغة تصنع الثقافة والثقافة تصقلها الّلغة.   

 إّن النماذج الّلسان�ة عل�قة �النمادج الثقاف�ة االجتماع�ة  واألنماط الســـــلوك�ة لألفراد  -5  

 لثقافة , بل إّنها أحد مكوناتها األساس�ة)(داخل المجتمع) (فالّلغة جزء أساسي من هذه ا    

 وتحلیلها 1وعّول عل�ه في درس الّلغة  )la formeاهتم كثیرًا �مفهوم الصورة(الشكل  -6   

 �حق مؤسس اّللسان�ات الصوت�ة ( البنیو�ة) �المقارنة مع دي سیوسیر  هولذلك �مكن عدّ    

 1921.2اّلذي لم �كن معروفا في أمر�كا عم    

 الشكلي لّلغة أن اقترح "سابیر" مبدأ / كان من نتائج هذا االهتمام �الجانب الصوري  -7   

 الزمه والمدرسة األمر�ك�ة ككل وهو مذهب التصنیف اّلذي جعله �عتمد على الوصف    

 في التحلیل الّلساني للوحدات الّلغو�ة , وقد ظّل األمر على هذا الحـــــــال حتى جــــاء    

 ي" بثورته اّلتي أعاب فیها على الّلسانیین اكتفاءهم بوصف الظواهر الّلغو�ة "تشومسك   

تربطھا عالقات ووظائف , وتكون مستقلة عن الظواھر الملموسة المتمثلة في األصوات المادیة والفیزیائیة اللّغة ھي نظام من الوحدات  -1 

 لھذه اللّغة .
 . 36 – 35شفیقة العلوي, دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة ص  - 2 
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 دون ال�حث عن تفسیر لها .   

 وسّماه  1921�عّد "سابیر" أّول من تحّدث عن الفون�م في كتا�ه (الّلغة) الصادر سنة  -8   

 فالصوت الّلغوي ال تتجلى ق�مته في  sound-patternالصوت النموذجي أو المثال      

 ته الفیز�ائ�ة بل إّنه یندرج ضمن تنظ�م فونولوجي خاص له وجهات:ماد     

وعالقاتها وك�ف�ة  الّنظام الصوتي الفونولوجي اّلذي �عكس عدد الوحدات الصوت�ة  -

 ارت�اطها.

 1داللته النفس�ة الذهن�ة اّلتي تعود إلى شعور المتكّلم ووع�ه  -

 سـكـــــــــــــــــــینر:  -ج

لقد جمع "سكینر" بین علم الّلغة وعلم النفس و�دأ في تطبیق األ�حاث اللـّـســـــــان�ة  في       

      2مجال تعل�م الّلغة وتعّلمها نظر�ًا ومنهج�ًا منتقدًا �عنف علم النفس الكالس�كي 

تتلخص الطر�قة التعل�م�ة �اعت�ار اإلشراط الفّعال  الطر�قة التعل�م�ة وفق نظر�ة سكینر:*

 كما یلي:

   

 . 36شفیقة العلوي ,دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة ص  -1 

 . 33, اللسانیات والبیداغوجیا ص  على آیت أوشان -2 
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تحدید مهمة التعلم التي س�قوم بها التالمیذ من حیث حدودها والمتطل�ات النفس�ة والماد�ة  -

  1والتر�و�ة لتعل�مها و تحصیلها.

إلى أهداف سلوك�ة متدرجة من السهل  تحو�ل أنواع التعّلم من معارف وق�م ومهارات -

  ال�س�ط إلى الصعب المركب.

 تحدید معاییر وشروط التحصیل لكّل هدف سلوكي. -

 تحدید أنواع المعززات المناس�ة للتالمیذ ومواعید تقد�مـــها لــهم خالل التعــّلم والتعل�م. -

التعّلم والتعل�م استثناء تحضیر الغرفة الصف�ة من حیث التنظ�م المناسب للتـالمیذ خالل  -

كافة العــوامل والمنبهات في البیئة الصف�ة والتــي �مــكن أن تشــوش تركیز التالمیذ خالل 

 تسلسل استجا�اتهم وتعز�زهم .

اإلجرائ�ة   تنفیذ عمل�ات التعل�م فرد�ا وعلى شكل مجموعات صـــغیرة �مــراعاة الم�ادئ -

 ألفراد التالمیذ للتكیف نفس�ا مع بیئة التعل�م.إتاحة فرصة تمهید�ة  - التال�ة:

المعرفة المبدئ�ة لخبرات التالمیذ السا�قة ف�ما أشار إلیـــــــه �الخط القاعدي حتى یتحّقق بهذا  -

 التحصیل السابق من مدى فعال�ة تدر�سه لهم .

 �كون وجوده معهم وتدر�سه  المعاملة اإلیجاب�ة ألفراد التالمیذ خالل التعّلم والتعل�م حتى -

 1997ھـ . 1417محمد زیاد حمدان , نظریات التعلم ,تطبیقات علم النفس التعلم في التربیة ,دار التربیة الحدیثة د.ط ,دمشق سوریا  -1 

 . 69ص 

 
57 

                                                           



مياألول                                                       المقاربة النصیّة و المنھج التعلی الفصل  
 

 
 لهم معززا ومكافئا ی�عث على االنت�اه واإلق�ال على التحصیل.

التنوع في المعززات المستخدمة مع أفراد التالمیذ �عني أن ال �ستعمل مثـــال كلمة "أحسنت" -

 أو غیرها طیلة الحصة ومع كل التــالمیذ .

لتالمیذ حتى ی�عث على تعلم آخر منهم. التعز�ز الفوري للتعلم عند حدوثه من أفراد ا -

استعمال األقران كّلما أمكن في عمل�ة التعل�م ألّن أنجح الوسائل لتعز�ز أفراد التالمیذ هو 

 1عملهم مع من �حبون من األقـران.

التركیز على دور االستجا�ة في أحداث تعّلم التالمیذ من حیث صحتها وشعور التالمیذ  -

توفیر فرص م�اشرة  وفزات لمز�د من التحصیل تیجتها تستخدم كمح�القدرة على التحصیل ن

ومتعّددة نشطة لممارسة أفراد التــالمیذ لتعلمهـم دون المحاضرة أو اإللقاء أو الطرق الح�اد�ة 

 غیر المعززة ذات�ا للتعّلم و التحصیل.

الالئق ألّن مثل تجنب استعمال العقاب للسلوك الخاطئ وخاصة المادي أو اللفظــي غیــــــر  -

هذه الوسائل التعز�ز�ة السلب�ة تكبت الخطأ مؤقــتا دون أن یتخلى أفراد التالمیذ طواع�ة عنه 

 لصالح سلوك�ات مفیدة مقابلة.

تزو�د أفراد التالمیذ بتغذ�ة راجعة فور�ة حول كفا�ة تحصیلهم لكل سلوك أو معلومة أو  -

 مهارة معززة ینجزونها 

 . 70 -69تطبیقات علم النفس التعلم ص  –محمد زیاد حمدان نظریات التعلم  -1 
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دائمة ومنظمة لتعلم تحصیل أفراد التالمیذ حتى تبنى علیها في كل حفظ سجالت متراكمة  -

مرحلة خطط تعل�م�ة و�عالج ما یلزم لدیهم من مشاكل سلوك�ة تحصیل�ة قد تطرأ على 

 1مستقبلهم .

  لقد كــان هــؤالء ال�احثون (رواد المدرسة األمر�ك�ة) �صــدرون نـــتائج أ�حـــــاثهم      

نظر�ة نا�عة من تصور فلسفي وهو "الدراسة السلوك�ة"  �االستناد إلى أسس 

Behaviorisme  "وهي مدرسة ظهرت �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على یـــد "واطسون

 2للمالحظة والتجر�ة  األساس على السلوك ألنه یخضعوتركز اهتمامها � 1878-1958

العلمیین وتخرج كل األمور المتعّلقة �الح�اة الداخل�ة لإلنسان و�ناء عل�ه س�قتصر اهتمامهم 

على وصف السلوك الّلغوي الظاهري اّلذي �مكن مالحظته �الحواس,واعتبروا أّن عمل�ة 

اكتساب الّلغة تندرج ضمن إطار نظر�ة التعّلم , لذا فإّن تعل�م الّلغة وتعّلمها س�ص�ح قائما 

خلق آل�ات لغو�ة لدى المتعّلم عن طر�ق تعّلم جمل جاهزة قد تستجیب لمثیرات في على 

مواقف معینة , وتتم عمل�ة التعّلم عبر وضع المتعّلم في مواقف شبیهة �المواقف الطب�ع�ة 

 )stimulusحیث تختبر ردود فعله وتدعم بواسطة مبدأ التكرار القائم على المثیر (

استفادت �عض الطرق البیداغوج�ة في تعل�م الّلغة من هذا , وقد réponseواالستجا�ة 

 التصور السلوكي واسترشدت �ه من خالل:

 . 70نظریة التعلم ص  –محمد زیاد حمدان  -1 

 . 33على آیت أوشان اللسانیات والبیداغوجي ص  -2 
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 التركیز في دراسة الّلغة على الجانب الشفوي �الدرجة األولى.  -                     

 التركیز على الّلغة الح�ة , لغة الحدیث الفعل�ة في فترة محددة . -                     

 االهتمام �ظاهر الّلغة أّدى �المدّرسین إلى االعتماد على الطر�قة  -                     

 السمع�ة الشفو�ة في تعل�م الّلغة والقائمة على المثیر واالستجا�ة                        

 والتدع�م .                         

و�بدو أّنه في العمق لم یوجد عند السلوكیین أ�ة نظر�ة خاصة بتعّلم الّلغة, بل إن ما        

لدیهم ال یتعدى �ضع تطب�قات للنظر�ات في میدان تعّلم الّلغة كما في الم�ادین األخرى  

كالعالج النفسي , وق�اس الذكاء, واإلرشاد المهني وغیرها ..., و�ذلك وجدت الّلسان�ات نفسها 

ت على مجال لتطبیق أدواتها اإلجرائ�ة وتمح�ص مدى مصداق�ة فرضیتها وهو قد حصل

مجال البیداغوج�ا, ورغم ذلك فقد كان لها تأثیر في تطور �عض الممارسات الَتعِل�مّ�ة 

والَتعُلم�ة سواء في تعلم القراءة والحساب والخط أو عالج اإلفراط في الخوف من االمتحان 

 1وتعل�م المتأخر�ن عقل�ًا. 

 اإلتجــــاه الثاني:/ ب

 34 – 33ص  –علي آیت أوشان, اللسانیات والبیداغوجیا  -1 
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في  ) Tchomsky"تشومسكي"( لقد انطلق  لنوام تشومسكي : تجاه التولیدي التحو�لياإل 

بناء نظر�ته المسّماة �النحو "التولیدي التحو�لي" من نقده ألنصار المدرسة الوصف�ة اّلذین 

الذي یتفوه �ه ینادون من أن مهمتهم تنحصر في النظر إلى ظاهر الّلغة , أي إلى الكالم 

فیرى "تشومسكي" أّن هذه ل�ست   )Formeاألفراد ثم وصف ذلك الكالم من حیث الشكل (

مهمة عالم الّلسان فقط , بل إّن المهّمة الحق�ق�ة لعالم الّلغة تنحصر في العمل على استن�اط 

ّید بها الفرد القواعد اّلتي تكون أساس الّلغة , والتي ل�س من الضروري وال الواقع الفعلي أن یتق

 1دائما في كالمه 

   المفاه�م األساس�ة في نظر�ة تشومسكي: *

القاعدة التولید�ة: تعتبر القاعدة التولید�ة جزءًا من جهاز تولید الجمل و�نحصر مفهوم  -

 التولید �عمل�ة ض�ط كل الجمل التي �حتمل وجودها في الّلغة وتثبیتها .

مفهوم التحو�ل: �عتمد مفهوم التحو�ل عند ما تفید أكثر من جملة واحدة المعنى ذاته   -

�الرغم من ت�این تراكیبها , فنقول إن الجمل هذه متحولة من جملة واحدة موجودة في مستوى 

  2البن�ة العم�قة 

 ین�غي الر�ط بین النحو والمعنى خالفًا لالتجاهات التي تفصل بینهما. -

 2012 – 1433التواتي بن التواتي, المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث ,دار الوعي , الطبعة الثانیة الجزائر  -1 

 . 57ص 

, -ھـ  1406, 2المؤسسة الجامعیة للدراسات ط  -(الجملة البسیطة)-میشال زكریا, األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللّغة العربیة  -2 

 . 13.14م ص 1986
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في دراسته لّلغة على شرط من الموروث التوز�عي وعلى المفاه�م المنطق�ة الر�اض�ة �عتمد  -

  في الّنحو, واستعمل الرموز تّوخ�ًا للدقة .

فالكفاءة: هي المعرفة الضمن�ة اّلتي �متلكها مستخدم اللغة  ،�مّیز بین الكفاءة واألداء -

 �الفطرة، أّما األداء: فهو تحقیق هذه الملكة وٕانجازها. تستخدم

ینبني على هذا المفهوم السابق نوعان للبن�ة : البن�ة العم�قة وهو أصل الجملة اّلذي  - 

�حمل داللة المتكّلم , البن�ة السطح�ة وهي ما �ظهر أثناء التعبیر وتكتنفها اإلضافة والحذف 

بتحو�الت عّدة للوصول إلى قصد المتكّلم اّلذي تحمله البن�ة  والتقد�م والتأخیر , و�قوم السامع

العم�قة , ومهمة الّلساني هي كشف هذه التحو�الت ومدى قدرة كل من المتكّلم والسامع على 

 ممارستها

یرى أّن لّلغات جم�عًا خواص مشتركة , كأن تحتوي على جمل نموذج�ة تتفرع عنها جمل  -

حو�ة واالستحسان , أي أّنها تستوفي قواعد الّلغة من ناح�ة , أخرى �شترط فیها السالمة الن

 1ومن ناح�ة ثان�ة تتماشى مع المدلوالت المستخدمة وهناك تكمن إبداع�ة الّلغة 

مندوحة  وقد اهتم (تشومسكي) �الجانب المتعلق �اكتساب الّلغة على أساس أّنه إشكال هام ال

 اقتصر  هام في حّلة , وانتقد االتجاه السلوكي اّلذيأل�ة نظر�ة لسان�ة من تناوله ومحاولة اإلس

 معتمدًا مق�اس "المنّ�ه" و"االستجا�ة" حیث یرى تشومسكي أنّ  في وصفه لّلغة على السطح 

  37ص 2009زائر ,العلمة الج 1خلیفة بو جا دي ,في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم , بیت الحكمة ط  -1
.38 
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 هناك فروقًا بین اإلنسان واآللة , فاإلنسان �ملك قدرات خّالقة أهمها القدرة الّلغو�ة

la compétence l’inguistiques    واّلتي ال ین�غي أن نحصرها ف�ما هو شكلي ونجرده

من المعنى و (الفعل) ألّن هناك أصوًال ال تمّیز القدرة الّلغو�ة عند اإلنسان واّلتي تعجز 

فرض�اته النظر�ة السلوك�ة عن تفسیرها , ذلك أّن اإلنسان مبدع وله قدرات فطرّ�ة داخل�ة 

وهذا خالفا للحالة اّلتي علیها  ) /L. A. Dلغةتمكنه من اكتساب الّلغة (لجهاز اكتساب ال

الحیوان , لذا فمن الخطأ استخدام م�ادئ التعّلم التي تّم التوُصل إلیها نتیجة إجراء تجارب 

على الحیوان. ومن الم�ادئ األساس�ة التي اعتمدها "تشومسكي" في مسألة االكتساب الّلغوي 

   فهذا خطأ لسببین: والمحاكاة و التكرار والتعز�ز اعّن اكتساب الّلغة ال یتّم عن طر�ق االستمأ

یتقن لغة  لو كان صح�حًا لتطّلب اكتساب الّلغة وقتًا طو�ًال بینما نجد أّن الطـــفل -أ        

من عمره في الوقت اّلذي   قومه في زمن ال یتعدى ثالث سنوات أو أر�ع سنوات األولى

 �كون ف�ه عقله وذكاؤه قاصر�ن جدًا. 

الواقع ُیدحض هذه الفرض�ة , فما أن یبلغ الطفل الخامسة من عمره , ور�ما  -ب

لتــي �حتاجها في س�اقات قبل ذلك أو أكثر حتى تجده قادرًا على إبداع الجــمل ا

 و�ختلف تشومسكي عن سا�ق�ه من البنیو�ین األمر�كیین في أّنه محسوب 1مختلفة.

 

 

 37على آیت أوشان, اللسانیات والبیداغوجیا ص  -1 
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 نما أعلن ذلك �شكل صر�ح , وتلك هي على التّ�ار العقالني في دراسة الّلغة حی

نقطة التحول ال�ارزة في الّلسان�ات األمر�ك�ة , حیث عّد اّللسانیون اّلذین قبله المادة 

الّلسان�ة هي موضوع الدرس فتناولوها �الوصف والتحلیل أّما عنده فهي وسیلة ال 

قل ال�شري غا�ة في ذاتها ألّنه منطقي عقالني وهم وّصافون تجر�بیون لمعرفة الع

 1وأشكال التفكیر اإلنساني.

  المنهج التــــــــواصلـــــي: / 3

تأسّست الّلسان�ات الوظ�ف�ة انطالقًا من نتائج العدید من االتجاهات الّلسان�ة اّلتي       

والتداولي لّلغة, و�جمع الوظ�فیون أّن الوظ�فة  اهتمت �الجانب األثنولوجي والسوسیولوجي

األساس�ة لّلغة هي التواصل , و�ر�طون بین النظام الّلغوي وك�ف�ة استعمال هذا النظام وتتمّیز 

  النظر�ات الوظ�ف�ة �ما یلي :

الوظائف أهّمها  تعد الّلغة وسیلة للتواصل االجتماعي , أي نســقًا رمز�ا یؤدي مجمـــوعة من -

 . فة التواصلوظ�

تعتمد فرض�ة أّن بن�ة الّلغات الطب�ع�ة ال �مكن أن ترصد خــصائصها إّال إذا ر�طت هذه  -

 البن�ة بوظ�فة التواصل . 

 

 . 36خلیفة بوجادي , في اللسانیات التداولیة ص  -1 
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المتكّلم السامع في رأي الوظ�فیین هي معرفة المتكلم للقواعد التي تمكنه من تحقیق  قدرة 

 أغراض تواصل�ة معینة بواسطة الّلغة, فالقدرة إذًا قدرة تواصل�ة 

 1تشمل القواعد التركیب�ة و الدالل�ة والصوت�ة والتداول�ة.           

 العالقات  ّلغة واستعمالها,أيالثاوي خلف الیتعّلم الطفل حسب الوظ�فیین النسق  -

 بواسطتها .  القائمة بین األغراض التواصل�ة والوسائل الّلغو�ة التي تحّقق

الكفا�ات الّلغو�ة مجموعة من الم�ادئ تر�ط بین الخصائص الصــور�ة لّلسان  الطب�عي  -

 منطق�ة). -ووظ�فة التواصل ( كل�ات صور�ة

للخصائص  لوصف الّلغات مستوى �ضطلع �التمثیل�فرد الوظ�فیون في النموذج الموضوع  -

 2التداول�ة

 نشأة نظر�ة التواصل : *

في  1949" "وار�ن و�فر" سنة ظهرت نظر�ة التواصل على ید الر�اضیین" كلودشانون       

كتاب لهما شرحا هذه النظر�ة مستندین فیها إلى نموذج اإلخ�ار عبر التلغراف بتجر�د نظر�ة 

(النظر�ة الر�اض�ة للتواصل) , وكان المنطلق من التلغراف وٕالى التواصل ال�شري عبر الّلغة 

بیرا في العلوم اإلنسان�ة والخط والموس�قى والرقص ... وهكذا كان لنظر�ة التواصل تأثیرا ك

 39.  38على آیت أوشان ,اللسانیات والبیداغوجیا ص  -1 

 
  39علي آیت أوشان , اللسانیات والبیداغوجي ص   -2 
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حین ارت�طت �الّلغة على ید العالم الّلغوي "جاك�سون" الذي طّ�قها ضمن مفاه�م وظائف 

الّلغة الست , عند ما عرض قضا�ا الشعر�ة وقال : ما اّلذي یجعل من رسالة لغو�ة عمًال 

 س�اقًا تحیل إل�ه رسالة تتّطّلب فن�ًا , و�تعلق هذا �أّن ال�اث یرسل رسالة إلى المتلقي وال

و�ستط�ع المتلقي إدراكه , وهو س�اق لغوي أو �قرب منه , والرسالة تستند إلى شفرة مشتركة 

بین ال�اث  والمتلقي , ف�ص�ح المرسل مركب شفرة, والملتقي مفّككها , وٕالى جانب هذه 

من إقامة قي قناة ترا�ط مادي أو نفسي تمّكنهما تلالعناصر ال ّبد أن �كون بین ال�اث والم

 التواصل , وهكذا استفاد جاك�سون من نظر�ة التواصل عند "شانون" وحاول تعم�مها على

 1وسائل التواصل بین ال�شر سواء عن طر�ق الّلغة أو غیرها من أدوات التعبیر والتالقي.

 

 

 

 

 

 

 
  

 44-34 صالح بلعید, دروس في اللسانیات التطبیقیة ص  -1 
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 سون:بمقارنة بین شانون وجاك -

 جاكسون شـــــــــــــــانون

تقني �قع بین مصدر  ال�اث:جهاز -

 الرسالة وقناتها.

المتلقي: جهاز تقني �عمل على تفك�ك  -

 اإلشارات ف�حّولها إلى رسالة.

 

الس�اق:وحدات إخ�ار�ة صم�م�ة ومنبن�ة 

 ء إشار�ة معینة.افي أضو 

 

 القناة: هي األسالك الموصلة للرسالة .

 

الشفرة:هي اإلشارات التي تحملها األسالك 

حول إلى أصوات وعن طر�ق الضغط تت

 مدركة 

 

 التواصل یتم بلغات مصطنعة. -

جهاز النطق عند اإلنسان �حمل ط�قة 

 انفعال�ة أو تعبیر�ة.

عدم تحدید الجهاز الذي �فكك اإلشارات 

و�حّولها إلى رسالة متلقاة أو مدركة وعدم 

 تحدید الوظ�فة اإلدراك�ة 

في  هالس�اق ما نتحدث عنه , ومرجع

ت �ما �حمل إل�ه من عالقة  نظام اإلشارا

 مدركات أو صور عقل�ة ونفس�ة 

لم یورد جاكسون ما یتعلق �القناة وعوضه 

 �عنصر التالقي , وجعل لها وظ�فة تنبیه�ه.

الشفرة من صم�م نظام التواصل مجمل 

القوانین الكفیلة بتحو�ل الرسالة إلى إشارات 

, وهي وظ�فة ما �عد لغو�ة , واضعة نظام 

 التواصل 

 التواصل یتم عبر اللغة الطب�ع�ة .
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  عناصر العمل�ة التواصل�ة :*

مرسل: وهو ال�اث للرسالة �كون فردًا أو جماعة أو حیوانًا أو آلة , وهو مصدر المعرفة  -

عبر الّلغة , أو ما �شبهها , وال �مكن أن یتمَّ  encodageفي الحق�قة , �قوم بإرسال رموز 

 �أهداف التطو�ر.  هذلك إال من خالل إعطاء االتصال �عدًا وظ�ف�ًا ور�ط

 مرسل إل�ه(متلق): الذي �ستهدف من عمل�ة النقل االتصال�ة تفك�ك الرسالة الكالم�ة -

Décodage  

, و بها نبث مشاعرنا االنفعال�ة و�جب أن  رسالة (مضمون): موضوع النقل االتصالي -

تكون مالئمة للمرجع وللمخاطب وللموقف االتصالي وتكون مقبولة من طرف المخاطب فال 

�مكن أن تحدث عمل�ة االتصال إال بوجود سجل معرفي وق�مي له مضامین ودالالت 

فك�ك الرسالة مّما یؤدي متعارف علیها , ألّن التواصل ال �كون نافذًا إّال إذا استطاع المتلقي ت

 1إلى ترك تأثیر �عّبر عنه من خالل رجع الصدى (التغذ�ة الراجعة).

 الوسیلة المعتمدة في النقل , والوسائل كثیرة ومتعّددة ونشیر إلى �عضها: القناة : -

 الكتاب وما یتعّلق بوسائطه. -         

 ...اإلشارة , وما یتعّلق بها من إ�ماء وغیرها . -         

 . 46 – 45صالح بلعید ,دروس في اللسانیات التطبیقیة ص  -1 
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 الموس�قى و الرسوم والصّور . -         

 وما سوف تدّره علینا الحقًا  Mediaالوسائل التقن�ة القد�مة والحدیثة (الوسائل) -         

 الوسائط المتطورة...           

 1الموقف االتصالي / المرجع : یتكون من الس�اق -

 الشفرة: هي مجموعة العالمات المرك�ة أو المرت�ة في قواعد , و�مكن للمرسل  -

 إل�ه أن �فّكك هذه العالمات إذا كان �متلك القاموس الّلسانــي الموجود                    

 2لدى المرسل                      

�ة والدائمة الحركة وعل�ه فإّن عمل�ة االتصال تقوم على مجموعة من العناصر الدینام�ك

والتفاعل ف�ما بینها في زمان ومكان محّدد وظروف معینة , وتحدث هذه العمل�ة داخل مجال 

التعبیر عن  ،واسع یدعى أح�انًا البیئة التعل�م�ة, وتستعمل العمل�ة عادة ألغراض اإلخ�ار

 3المشاعر و العواطف , التأثیر في اآلخر�ن , االستجا�ة لتوقعات اآلخر�ن التخّیل 

  وظائف الّلــــــــــــــغة:

 لّلسان وظائف كثیرة ومتنوعة و�عد " رومان جاك�سون" من أبرز الّلسانیین اّلذین أثاروا      

 46صالح بلعید , دروس في اللسانیات التطبیقیة ص  -1 

ص  1993بیروت لبنان  1جامعیة طالمؤسسة ال –دراسة ونصوص  –فاطمة الطوبال, بركة  ,النظریة األلسنیة عند رومان جاكبسون  -2 

62. 

 . 46صالح بلعید , دروس في اللسانیات التطبیقیة ص  -3 
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فإّن  ر متكاملة عن هذه الوظائفهذا الموضوع, ذلك أّنه وٕان توّفرت إشارات متفرقة وغی

وتجدر اإلشارة إلى أّن" جاك�سون" قد استعان في  ،"جاك�سون" قد أجملها في ست وظائف

سوا اإلعالم و االتصال في توض�حهم ظائف �النموذج الذي �ستعمله مهندتحدیده لهذه الو 

 1لدورة الخطاب أو التواصل وتتمثل هذه الوظائف ف�ما یلي: 

وهي تعني إشارة الّلغة إلى محتوى معین إل�صاله  referontielle: رجع�ةالوظ�فة الم -1

 إلى أذهان اآلخر�ن وت�ادل الرأي معهم .

وهي التي تشیر فیها الّلغة إلى موقف  émotive الوظ�فة التعبیر�ة أو االنفعال�ة : -2

 المرسل من مختلف القضا�ا التي یتحدث عنها .

تظهر في الّلغة التي یتوجه بها إلى المخاطب قصد  conative الوظ�فة اإلنشائ�ة: -3

 لفت انت�اهه أو طلب منه الق�ام �عمل معین .

وهي تعكس شعور المعّبر بنظام التواصل  Meta linguistiqueوظ�فة الور ألسن�ة:  -4

 وتتمحور حول الّلغة نفسها .

ة االتصال أو وهي تقوم على تعابیر تت�ح للمرسل إقام phatique : وظ�فة االتصال -5

 قطعه.

 . 63فاطمة الطوبال بركة , النظریة األلسنیة عند رو,مان جاكبسون ص  -1 
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وهي تتمحور حول الّلغة �اعت�ارها تحمل ظالال من   poetique الوظ�فة الشعر�ة: -6

 1المعاني والق�م الدالل�ة.

 �اختصار:

 الوظ�فة التعبیر�ة, وتتعّلق �المتكّلم ولذلك قد تسّمى انفعال�ة.          المرسل       

 الوظ�فة الّندائ�ة , وتتعّلق �ما یتلقاه الشخص الذي ُیوّجه إل�ه            المرسل إل�ه      

 الخطاب قصدا أو عن غیر قصد.                           

 الس�اق أو المرجع             الوظ�فة المرجع�ة ( اإلخ�ار�ة). 

       إلنشائ�ة.                الوظ�فة الشعر�ة أو ا       المرسلة         

 االتصال أو القناة            وظ�فة إقامة االتصال. 

 2القانون أو السنن             وظ�فة تعدي الّلغة أو ما وراء اللغة.  

  نظر�ة جاك�سون و المجال التعل�مي:  *

التواصل التر�وي: هو العمل�ة أو الطر�قة التي یتم من خاللها انتقال المعارف والق�م       

ر أحدهما �اآلخر وٕاحداث تغیرات من أجل تأث واالتجاهات والمهارات بین طرفین أو أكثر 

مرغوب فیها في سلوك الطرف اآلخر , و�مكن فهم التواصل على أّنه فعل تشاركي, وال �عني 

 56ص  2001د.ط دمشق  –إتحاد الكتاب العربي  –منقور عبد الجلیل, علم الداللة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي , دراسة  -1 

 .88عبد الجلیل مرتاض ,اللّغة والتواصل ( اقترابا ت لسانیة للتواصلیین الشفھي والكتابي ), دار  ھومة ,د.ط الجزائر د.ت ص  -2
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جل تكو�ن شّلة أما إشراك اآلخر في أفكارنا ومعتقداتنا وفي ما نحب من ذلك القسمة وٕانّ 

فالتواصل التر�وي  فعل �قوم على نقل المعلومات من مصدر إلى هدف  .موحدة ومنسجمة

و�تحّقق ذلك بین فردین أو بین مجموعة من األفراد , فالمكون األول لعمل�ة التواصل �شمل 

تقبل ,الرسالة , القناة , المرجع , الشفرة (كما سبق مجموعة عناصر هي : المرسل , المس

التواصل " هو العمل�ة اّلتي یتفاعل فیها المرسلون و المستقبلون للرسائل في س�اقات  ،الذكر)

 1اجتماع�ة معینة". 

  عناصر التواصل التر�وي التعل�مي التعّلمي: *

 وهو معّلم مر�ي مرشد أو �اث للرسالة ومصدرها.  المرسل:     

 هو مستقبل ومتلقي الرسالة ,تلمیذ , متعّلم .المرسل إل�ه :      

 مضمون الخطاب التعل�مي. الرسالة :     

الوسیلة التي تتضمن نقل و وصول محتوى الرسالة, والوسائل التعل�م�ة متعددة  القناة:     

 : ، و المرجع یتحدد بـومختلفة

 مؤسساتي: القانون المنظم للعالقات داخل القسم. -    

�عد ذاتي: یدخل في جزء من شخص�ة المعّلم فهو یتعامل مع جماعة القسم من خالل  -    

 أسلو�ه الشخصي ( �عیدًا عن القوالب الرسم�ة للتواصل).

 .  12 – 11ص  2009على تاعوینات على ,التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي , إعداد ھیئة التأطیر بالمعھد ,الحراش   -1 
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فردات واأللفاظ هنا ینتقي المعّلم في الموقف التعّلمي التعل�مي ما یناسب من الم الشفرة: -

 المعارف اّلتي تحملها هذه الرسالةوالجمل والتراكیب التي تتناسب ونوع الرسالة , وكذا كم 

 وظائف اللغة:

تتعّلق �المرسل أو المعّلم وتتدخل في هذه الوظ�فة ذات  الوظ�فة التعبیر�ة أو االنفعال�ة: - 

 ومیوله الشخص�ة واإلیدیولوج�ة. المرسل وذلك من خالل انفعاالته وتعبیراته الذات�ة ومواقفه

تتعلق �المرسل إل�ه , و�هدف المرسل من ورائها إلى التأثیر على  وظ�فة تأثر�ة أو ندائ�ة :

مواقف وسلوك وأفكار المرسل إل�ه, لذلك �ستعمل المدرس لغة الترغیب و الترهیب والترشید 

 لتغیر سلوك المتعّلم 

ناة فذلك لوظ�فة حفاظ�ة  و إفهام�ة , كأن �ستعمل ترتكز على الق وظ�فة إقامة االتصال : -

 1 المدرس خطا�ا لغو�ًا أو ش�ه لغوي أو حركي ( اسمع, انت�ه, انظر...)

ترتكز على الشفرة, یرّكز المعّلم أو المدرس عبر هذه  لوظ�فة المیتا لغو�ة أو الوصف�ة:ا -

المستعملة مثل شرح قواعد الّلغة الوظ�فة على شرح المصطلحات والمفاه�م الصع�ة والشفرة 

 الّنص والمفاه�م النقد�ة الموظفة أثناء الشرح. والكلمات الغامضة الموجودة في

 الوظ�فة المرجع�ة : -

 معلوماتالترتكز على المرجع, یلتجئ المدّرس هنا إلى الواقع لینقل للتلمیذ أو طالب       

 .23 – 22  – 26 – 25, التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي ص علي تاعوینات - 1 
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أي ته�من هنا المعارف الخارج�ة والمعارف التقر�ر�ة المرت�طة  أخ�ارا تحیل على الواقع ,

 �مراجع وسجالت كالمرجع التار�خي والمرجع األدبي والمرجع اّللساني والمرجع الجغرافي 

إّن الهدف من عمل�ة التواصل هو ال�حث عّما یجعل من الوظ�فة الشعر�ة أو الجمال�ة: -

, وذلك �ال�حث عن الخصائص الشعر�ة والجمال�ة الرسالة رسالة شعر�ة أو جناس�ة جمال�ة 

 1 ن�ة .وناتها اإلنشائ�ة و الشكالمثل التركیز على جمال�ة القصیدة الشعر�ة ومك

  الّلغات لدال ها�مز: النظر�ة التواصل�ة أو المنهج التواصلي في تعل�م*

ولكّنه في الحق�قة ع�ارة عن نظر�ة قّعد  اهناك من اعتبره نظر�ة وهناك من اعتبره منهج      

ارت�ط المنهج ، من مناهج تعّلم وتعل�م الّلغات وط�قها كمنهج DELL .HYMESلها وأّسسها 

 التواصلي في نشأته بتغییر استراتیجي شمل :

 النظرة إلى الّلغة ذاتها والطر�قة التي تصفها. -        

 مها.أسالیب التعل�م واألسس التي تحك -        

 2محتوى التعل�م. -        

) في منتصف الستینات نموذًجا وظ�ف�ًا هو في جوهره رد فعل HYMESاقترح ها�مز (      

تشومسكي  للنحو التولیدي التحو�لي الذي �عزل الّلغة عن شروط استعمالها وتوقفه عند ثنائ�ة

 la compétenceغو�ة الّلــ ومسكي" للقــدرة"القدرة واالنجاز" ورأى أّن تعر�ف "تش

  23, 22علي تاعوینات , التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي ص   -1 

  2  لطفي بوقربة , محاضرات في السانیات التطبیقیة , معھد األدب واللغة , جامعة بشار ص 33 
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linguistique   تعر�ف ضیق ال یتناسب مع الطب�عة االجتماع�ة لّلغة ومن ثم اقترح استبدال

فلم تعد القدرة    la compétence communicativeالقدرة الّلغو�ة �القدرة التواصل�ة

ومسكي" تقتصر على معرفة قواعد الّلغة وتولید عدد ال متناه من الجمل , ف�عد أن كان " تش

ی�حث عما �كون القدرة الّلغو�ة حاول "ها�مز" وغیره من الّلغو�ین الوظ�فیین ال�حث عن قواعد 

القدرة التواصل�ة والتي تتجاوز القواعــد الّلغو�ة إلى استعمال الّلغة في المجتمع , فقد تبین أّن 

صرًا على دراسة النحو التولیدي التحو�لي قد وصــل إلى مستوى من التجر�د النظري جعله قا

ما �مكن قوله �الّلــغة دون أن یرقى إلى ر�ط ذلك �شروط االستعمال 

 1(التداول):الزمان,المكان,المتكلم,المخاطب,الوضع االجتماعي. 

إّن الطفل العادي �كتسب معرفة �الجمل ال كمجرد هل هي  مفهوم القدرة التواصل�ة :* 

 االجتماع�ة المختلفة . قفصح�حة من الناح�ة الّلغو�ة فحسب بل كجمل مالئمة للموا

و�اختصار فإّن الطفل �ستط�ع أن �كّون لنفسه رصیدًا من القدرات على التعبیر السل�م 

قدراته على وهي جزء من  حد سواء و�شارك في المواقف التواصل�ة الشفو�ة والكتاب�ة على

 استخدام الّلغة وغیرها من وسائل التعبیر في المواقف التواصل�ة المختلفة .

 :القواعد التي قامت علیها نظر�ة دال ها�مز *

 تقوم على النظر�ات المعرف�ة , ألّن اكتساب الّلغة عمل�ة معقدة تتم من خالل -1

 . 40, اللسانیات والبیداغوجیا ص  على آیت أوشان -1 
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" ( اإلنسان كائن منظم لذاته hwangعمل�ات داخل�ة لدى المتعّلم , حیث �قول هوانج "

 �ط�عه ول�س واقعًا على الدوام تحت رحمة العوامل والمثیرات الخارج�ة) .

 1ملكة التواصل �الّلغة األجنب�ة هي ملكة اجتماع�ة.  -2

حیث ال �ص�ح السؤال : ما عرض المادة الّلغو�ة على أساس التدرج الوظ�في التواصلي � -3

هي القواعد الّلغو�ة التي ین�غي تعل�مها للتالمیذ ؟ بل �ص�ح السؤال : ما هي الوظائف 

 الّلغو�ة اّلتي ین�غي تعل�مها للتالمیذ حّتى یتمكنوا من استخدام الّلغة في الح�اة ؟

یوي مرت�طا �القواعد اخت�ار المادة الّلغو�ة لم �عد كما هو الشأن في المنهج التقلیدي والبن -4

 الّلغو�ة, بل أص�ح قائمًا على تدرج الوظائف التواصــل�ة والمواقف االجتـــماع�ة 

التركیز على المواقف الّلغو�ة والتعل�م�ة واالجتماع�ة التي تحّفز المتعّلم ثقاف�ًا في  -5

 استخدام الّلغة األجنب�ة لتعّلم شيء ما.

مواقف واقع�ة تستخدم الّلغة مثل توج�ه األسئلة أو االهتمام �النشاطات اّلتي تخلق  -6

 تسجیل المعلومات "ت�ادل األفكار" التعبیر عن المشاعر.

 2استعمال الوسائل السمع�ة ال�صر�ة المتعددة كاألشرطة والفیدیو.  -7

 ومن النماذج الّلغو�ة الوظ�ف�ة القائمة على الوظ�فة التواصل�ة ما قّدمه "هالیداي" واّلذي

 . 35-34لطفي بوقربة ,محاضرات في اللسانیات التطبیقیة , ص  -1 
 . 40على آیت أوشان, اللسانیات والبیداغوجیا ص  -2 
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صّنف الوظائف التي تستخدم الّلغة من أجلها في س�ع وظائف , وكّلها تبز ال�عد       

حث الّلغوي , فعلى المهتم التواصلي لّلغة إّال أّن هذه الوظائف المتعددة ال تهم كّلها ال�ا

 الوظائف دراسة لغو�ة أن ینتقي الوظائف التي تتوفر على الخاصیتین التالیتین:بدراسة

 لنس�ة لجم�ع الّلغات الطب�ع�ة ( عدم اختالفها من لغة إلى أخرى) ورودها �ا -

 الصور�ة لّلغة). تحدیدها لبن�ة الّلغة ( انعكاسها على مستوى الخصائص -

ا �ما �سمى �اثنوغراف�وقد تطور هذا ال�عد التواصلي مع عدة لغو�ین وظ�فیین وأص�ح یندرج ف

 1یتلخص هذا االتجاه. و  Ethnographie de la communicationالتواصل

 في كون عمل�ة التواصل تتألف من ثالثة عناصر:

 الوضع الذي یتم ف�ه التواصل . -                       

 الوضع التواصلي. -                       

 الفعل التواصلي . -                       

 وتفاعالت الح�اة الیوم�ة والمحادثة العاد�ة. وتدرس " األثنوغراف�ا التواصل�ة السلوكات

 جمع بین المرتكزات النظر�ة لالتجاه الوظ�في:  simon Dikنموذج س�مون د�ك:  -

 والمنطق الصوري , وأص�ح االتجاه الوظ�في في شكله المتطور �عرف �اسم النحو الوظ�في

 . 35 – 34لطفي بوقربة ,محاضرات في اللسانیات التطبیقیة ص  -1 
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 علومات التداول�ة أصنافًا ثالثة:وقد صّنف "د�ك" الم

 المعلومات العامة المرت�طة �العالم أو �أي عالم ممكن. -      

 المعلومات الموقف�ة المرت�طة �ما یتضمنه الموقف اّلذي یتم ف�ه التواصل . -      

 المتواصلین.  الشخصین اة من الخطاب المت�ادل سلفًا بینالمعلومات الس�اق�ة المستق -     

كما عالج الوظ�فیون مسألة االكتساب الّلغوي على أساس أّنه إشكال ال بّد من تناوله       

واإلسهام في حّله حیث یرون أن جهاز االكتساب الّلغوي نسق من الم�ادئ العامة اّلتي تمّكن 

 الطفل من تعّلم الّلغة وهي م�ادئ تتعلق �الوظ�فة والبن�ة , فما �كتس�ه الطفل أثناء تعّلمه لّلغة

ل�س معرفة لغو�ة فحسب , بل كذلك معرفة القوانین واألعراف المتحكمة في االستعمال 

المالئم لّلغة في مواقف اجتماع�ة معینة, أي أنه �كتسب نسق الّلغة وفي نفس الوقت 

األعراف التي تض�ط استعمال هذا النسق في مواقف تواصل�ة معینة من أجل تحقیق أغراض 

ة المعرف�ة النهائ�ة اّلتي �صل إلیها الطفل �عد استكمال تعّلمه لّلغة معینة و�هذا تكون المرحل

هي قدرة تواصل�ة ال تؤهله إلنتاج جمل نحو�ة فقط , بل كذلك إلنتاج هذه الجمل ف�ما 

�الئمها من س�اقات االستعمال , أي اكتساب الطفل للقدرة التواصل�ة وهي قدرة ال تنحصر 

 إّنها تمّكن الطفل من فهم األقوال التي �سمعها والتعبیر  في معرفة قواعد الّلغة وحسب, بل

 أن �عید تنظ�م مكونات Bachman 1987�اشمان عن المعنى الذي یر�ده.لقد حاول 

 1الكفا�ة التواصل�ة �شكل یجعلها أكثر إجرائ�ة خاصة في المجال التعل�مي 

 

 45-14على آیت أوشان, اللسانیات والبیداغوجیا  -1 
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 الكفایة اللّغویة التواصلیة

 حركیةالكفایة اللّغویة                                      الكفایة اإلستراتیجیة                                    المھارات النفس            

 

 إنتاجیة                     استقبالیة  الكفایة التنظیمیة                                                                                          

 

 مبصرة            الكفایة النحویة                                 الكفایة النصیة                                     منطوقة      مبصرة   مسموعة

 

 تنظیم البالغي                   الكفایة التداولیةال  المعجم   الصرف   التركیب   األصوات           االتساق النصي 

 اإلمالء -الكتابة وقواعد                                      

                                

 الكفایة اإلنجازیة أو التكلمیة      الكفایة السوسیولسانیة                                                                                    

 

 حلیلیةالسجل الكالمي واللّھجة      المرجعیات          الطبیعة               وظائف فكریة    وظائف تعامل   وظائف استكشافیة     وظائف ت

ةةوالصورالمجازییالثقاف                         
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یّةالتعلیمیّة والمقاربة النصالبــاب األول                                                                   
 

 : مستویات التحلیل النصي الفصل الثاني   

 المستوى الصوتي                 

 أنواع الصوت                         

 غويتقسیمات الصوت اللّ                          

 اللغوي  قضایا الصوت                         

 المستوى الصرفي                 

 المستوى الصرفي                         

 أنواع المورفیمات                         

 وظائف المورفیمات                          

 المستوى التركیبي                 

 أنواع العالقات التركیبیة                         

 ت الجدولیة العالقا                                        

  العالقات السیاقیة                                         

 المستوى الداللي                 

 مفھوم الداللة                         

 عند عبد القاھر الجرجاني                                   

 وسیر ـــــــــــــــعند س                                   

 موضوع علم الداللة                         
 

 



صيمستویات التحلیل النالفصل الثاني                                                                     
 

   الصوت نوعان: المستوى الصوتي: - 1

 : یتكون من جانبین: ـعيطبیـ –أ  

 (جهاز السمع).السمعي نطقي(جهازالنطق)والجانبال جانب فیز�ولوجي: یتعلق �الجانب -1

فیز�ائي: یتعّلق �األصوات في مظهرها الفیز�ائي أي عندما تتحول الذبذ�ات  جانب -2

 الصوت�ة إلى أمواج عبر األثیر.

وهو یتعّلق �األصوات الّلغو�ة بوصفها الحامل المادي لألفكار والدالالت في لغــــــوي:  -ب

 الّلغوي المحدثینلقد توصل علماء الصوت  .1أثناء اإلنتاج الفعلي للكالم في الواقع اّللغوي 

 والمعاصر�ن إلى تقس�مات أشهرها :

و�عرف عند  physioph netique علم األصوات النطقي العضوي الفیز�ولوجي الموقعي: -

 القدماء �مخارج الحروف.

 modeو�سم�ه القدماء الصفات أي صفات الحروف علم األصوات الفیز�ائي النفسي:  -

darticulation  ت النطقي. وهو قس�م علم األصوا 

وهو علم یهتم بدراسة عمل�ة إدراك  la phonetique Auditive:علم األصوات السمعي-

 la الفروق ألصوات الكالم , واالختالفات في النطق , و�قابله علم األصوات األكوست�كي  

phonetique acoustique. 

 . 31اللّغة ص  نور الھدى لوشن , مباحث في علم -1 
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 phonetiqueو�سمى أ�ضًا اآللي أو المعلمي  علم األصوات التجر�بي: -

xpérimentalee . 1وموضوعه ال�حث في الوسائل والتقن�ات واآلل�ات المخبر�ة 

 لهذا المصطلح عدة ترجمات منها : : phonologieعلم األصوات الوظ�في -

 علم األصوات الّلغوي الوظ�في  -           

 علم األصوات التنظ�مي. -          

 علم وظائف األصوات . -          

 علم األصوات التشكیلي . -          

 علم األصوات الوظ�في أو الوظائفي. -          

ینظر علم األصوات الوظ�في في أصوات الّلغة من جهة الوظائف اّلتي تقوم بها في       

جهاز التواصل الّلساني,وتندرج تحته قضا�ا صوت�ة هامة مثل: الفون�م, المقطع الصـوتي 

 2النبر والتنغ�م...... 

وكان   fonémaفون�م: �أتي هذا المصطلح الصوتي الجدید من تعر�ب اللفظة الروس�ة: ال

 "بودوان دي كورتناي" أّول من استخدمه �المعنى االصطالحي اّلذي �عني الوحدة

,وھران  1منشورات دار األدیب ط –دراسة تحلیلیة تطبیقیة  –سعاد بسناني , مكي درار, المقررات الصوتیة في البرامج الوزاریة  -1 

 31 -30م ص 2007,الجزائر 
 . 123نور الھدى لوشن, مباحث في علم اللغة ص  -2 
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الصوت�ة الصغرى النموذج�ة اّلتي �حاول المتكّلم تقلیدها , وهو �قدم بذلك تفسیرًا نفس�ا  

 1أي أنه جزء من البن�ة الذهن�ة اّللغو�ة لدى أفراد البیئة الّلغو�ة الوحیدة. م للفون�

هو كم�ة من األصوات تحتوي على حركة واحدة و�مكن االبتداء بها المقطع الصوتي:  

 والوقوف علیها من وجهة نظر الّلغة والمقاطع في الّلغة العر��ة هي:

 حرف مع حركته �مثل مقطعًا قصیرًا. فكل ،صامت+حركة قصیرة مثل:َكتَب  مقطع قصیر :

 یتكون من صامت + حركة طو�لة مثل الكاف وحركتها َكاتب . مقطع طو�ل مفتوح:

 –كم–یتكون من صامت+ حركة قصیرة + صامت مثل :لم  مقطع طو�ل مقفل �صامت: 

 2لن.....

 نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ب�ق�ة األصوات والمقاطع في الكالم. هو وضوح بر:ـالن

 هو رفع الصوت وخفضه في الكالم للداللة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة �م:ـالتنغ

المستوى الصرفي هو المادة التي یتخذها علم الصرف أو علم  المستوى الصرفي : -2

 و�مكن أن �عّرف هذا العلم ،ًا للدراسة أساس   Morphologieالص�غ المورفولوج�ا 

 �أّنه وصف البن�ة الداخل�ة للكلمات , ودراسة القوانین -من وجهة نظر الّلسان�ات الحدیثة  -

 . 88ص  2009الوادي  1طبعة مزوار طعادل محلو, علم األصوات بین القدامى والمحدثین م -1 

 . 132نور الھدى لوشن, مباحث في علم اللّغة ص  -2 
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�شكل قاعدة التحلیل الفونولوجي لألصوات فإّن  إن كان الفون�م،التي تحكم هذه البن�ة

 �شكل قاعدة التحلیل الصرفي للص�غ أو األبن�ة . -أي الوحدة الصوت�ة  -المورف�م

المورف�م هو أصغر وحدة في  بن�ة الكلمة تحمل معنى  أو وظ�فة نحو�ة , وال �مكن أن تقّسم 

وى الفونولوجي والمورف�م على هذه الوحدة إلى وحدات أصغر منها دون االنتقال إلى المست

هذا األساس هو الوحدة الصغرى الخاصة �التقط�ع األّول بخالف الفون�م فإّنه الوحدة 

 1الصغرى الخاصة �التقط�ع الثاني .

 المورف�مات نوعان أساس�ان : أنواع الوحدات الصرف�ة (المورف�مات): *

أي اّلذي �مكن استعماله �حر�ة كوحدة مستقلة في  (free morphème)المورف�م الحر:  -أ

 رجل, قام ,نام ,كبیر ,نحن, فوق..... الّلغة مثل :

) وهو اّلذي ال �مكن استخدامه منفردا بل pound morphèmeالمورف�م المقید : ( -ب

وأمثلة هدا النوع: األلف والنون للداللة على المثنى   2یجب أن یّتصل �مورف�م حر أو مقید 

الواو والنون للداللة على معنى الجمع والتذكیر كما في كلمة  3ا في كلمة "عالمنا" كم

مثال : : مورف�مات �أول الكلمة سمیت سوابقإن اتصلت ال ،"مجتهدون وغیرها من األمثلة 

 م+كتب=مكتب./ن+كتب= / أ+كتب= أ كتب

 .141 -136 – 133نور الھدى لوشن , مباحث في علم اللّغة ص  -1 

 18التواتي بن التواتي ,المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ص  -2 
 . 143نور الھدى لوشن, مباحث في علم اللّغة ص  -3 
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 االفتعال.تاء  –علم  -عالم –مثال: علم :إن اتصلت بوسط الكلمة سمیت دواخل

 كت�كم. -كتبتم -مثال: كتب:إن اتصلت �أواخر الكلمة سمیت لواحق

وقد قّسم النوع الثاني من المورف�مات, أي المورف�مات الملحقة أو المتصلة , أو المقیدة إلى 

  نوعین:

و�دخل في االشتقاق , ومن ذلك ما �طرأ على الفعل المجرد في الّلغة  النوع األول: -1

 إضافات وتغییرات لینتج عنها ما نسم�ه �األفعال المز�دة . العر��ة . ومن

مثل: قاتل من قتل , وانفجر من فجر, وعّلم من علم ومثل ذلك أ�ضًا ما �طرأ على الجذر 

 من تغییرات, وز�ادة لكي تكّون كنه عدد من األسماء المشتقة. 

 اسم الهیئة ..... –مثل المصدر , واسم المرة 

هو ما �طرأ على األفعال و األسماء والصفات حسب موقعها في الجملة  النوع الثاني : -2

 مثل : اإلعراب �الحركات والحروف .

 لهذه المورف�مات معان و وظ�ف�ة ال معجم�ة .   وظائف المورف�مات المتصلة: *

 .1مثال: كلمة(�عتقلونهم)

 ال�اء: سا�قة وهي أمارة على مورف�م المضارعة.

 . 45 -44 – 43نور الھدى لوشن , مباحث في علم اللغة ص  -1 
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 الدواخل وتعبر عن مورف�م االفتعال .التاء: وهي من 

 الواو: وهي من الّلواحق وتعبر عن مورف�م الفاعل�ة وتقوم مقام المسند إل�ه.

النون: وهي من اللواحق وتعبر عن مورف�م الرفع في الفعل المضارع المجرد من النواصب 

 والجوازم .

 قوم مقام الفضلة .هم: وهو ضمیر متصل �آ خر الفعل و�عبر عن مورف�م  المفعول�ة و�

ومن الوظائف اّلتي تؤدیها المورف�مات المتصلة تحدید عمل�ة االشتقاق , وهو إخراج كلمة 

 فرع�ة من كلمة أصل�ة .

) , فإذا كانت syntaxهو موضوع علم التراكیب النحو�ة ( :يـالمستوى التركیب -3

هي مادة التحلیل الوحدات الصوت�ة هي مادة التحلیل الصوتي وكانت الوحدات الصرف�ة 

الصرفي, فإّن التراكیب والجمل تشكل أساس التحلیل التركیبي, فعلم التراكیب النحو�ة هو 

  .دراسة العالقات الداخل�ة بین الوحدات الّلغو�ة والطرق التي تتألف بها الجمل من الكلمات

الكلمات , وفي والغا�ة اّلتي �سعى إلیها هذا العلم هي تحدید القواعد المألوفة في تركیب 

 ترتیب األقسام الشكل�ة لتكو�ن الجمل في لغة من الّلغات.

 1یخضع المستوى التركیبي والوحدات اللسان�ة إلى نوعین من العالقات هما:

     

  1 - نور الھدى لوشن ,مباحث في علم الّلغة ص 149-145. 
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ئل نحو�ة كالجنـس والعدد, وهي تصنیف الص�غ الصرف�ة في فصا العالقات الجدول�ة : -أ  

 ة دور أساسي في تشكیل التركیب و�نائه., والزمن ولهذه الفصائل النحو�والشخص

وهي تتمثل في موقـع�ة الص�غ الصرف�ة أي في ترتیب الفصائل  العالقات الس�اق�ة: -ب     

النحو�ة وتنظ�مها ورصفها على سلسلة الكالم �حیث تخضع لقانون التــجاور و�حّدد �عضها 

وظ�فة ات الس�اق�ة بتحدید الوتقوم العالق 1�عضًا �ما هو موجود ول�س �ما �مكن أن یوجد. 

 في دفتر المحاضرات. مثال:�كتب الطال�ان الدرس

 الطال�ان: في حالة الرفع ألّن الكلمة في موقع الفاعل�ة.    

 الدرس: في حالة النصب ألنه في موقع المفعول�ة.    

 دفتر: في حالة الجر ألّنه مسبق �حرف "الجر".    

  . حالة الجر ألنها مضاف إل�ه المحاضرات: في    

مشتق من الكلمة  sémantiqueالداللة: مصطلح علم الداللة  ـي:المسـتوى الداللـ -4

 أو المعنى . )sens, ّدل على , والمتولدة من الكلمة األصل ( sémainoالیونان�ة 

ال�حث ف�ه  فعلم الداللة أو دراسة المعنى �عد فرعًا من فروع علم الّلغة , ولم �قتصر      

 اإلنسان  عند علماء الّلغة فحسب, بل تناوله العلماء على مختلف التخصصات, فهو قد�م قدم

, ونؤكد michel bréal " 1883ولكّنه لم �عرف بهذا المصطلح إّال على ید "م�شال بر�ال" 

 .149-145نور الھدى لوشن ,مباحث في علم اللّغة ص  -1 
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طلح على أن هذا ال �عني أنه لم تكن هناك دراسة للمعنى , إّنما �عني هذا تار�خ تحدید المص

 في مجال معین لدراسة المعني.

اهتم الجرجاني اهتمامًا �الغًا بدراسة المعنى,  مفهوم الداللة عند عبد القاهر الجرجاني: *

ومّكن لها في مؤلفاته وأقام علیها نظر�ته المشهورة في النظم ... وهذه النظر�ة ترى أّن 

ذلك أّن الداللة نتیجة لضم الكلم  المفردات على الرغم من أهمیتها إّال أّنها ل�ست الداللة ,

�عضها �عضًا , وسبیل ذلك توخي معاني النحو وأحكامه, فال نظم في الكلم وال ترتیب حّتى 

 �علق �عضها ب�عض و�بنى �عضها على �عض , وتجعل هذه سبب من تلك .

أّما المعنى ومعنى المعنى عنده فهو مرت�ط �المجاز, فهو �عني �المعنى المفهوم من 

راللفظ واّلذي تصل إل�ه �غیر واسطة و�معنى المعنى أن تعقل من الّلفظ معنى ثم �فضي ظاه

 1�ك ذلك إلى معنى آخر...

هي ع�ارة عن العالقة اّلتي تر�ط الدال �المدلول داخل  مفهوم الداللة عند سوسیر : *

العالمة الّلسان�ة ,ومن خواص هذه العالقة أن �كون بین الدال والمدلول كمال االتصال  وأّن 

أحدهما �قتضي األخر وِ�ؤذن �ه , فتصور كل منهما مرهون �صاح�ه , فال �كون الدال داّال 

عن المدلول حّتى �كون له دال, إذ هو ال یوجد خارج  حتى �كون له مدلول, وال یتسّنى الكالم

 العالقة التي تر�طه �الدال .

  . 46 – 45 – 23اإلسكندریة د.ت ص  دراسة وتطبیق, المكتب الجامعي الحدیث ,د.ط. األزریطة –نور الھدى لوشن ,علم الداللة  -1 
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إّن الدراسات الّلغو�ة جّلها رّكزت اهتمامها على الداللة الّلغو�ة   موضوع علم الداللة :

فموضوعها إذن هو المعنى الّلغوي , والمعنى الّلغوي كما هو معروف موضوع یتعّلق �كل 

 نسان , ثقافته, خبراته, ق�مه , ومثله, وعاداته وتقالیده, ومهنته ...الخ.شيء في ح�اة اإل

والمعنى هو الصورة الذهن�ة التي �قابلها الّلفظ أو الرمز أو اإلشارة , ومنه داللة الّلفظ على 

نصو�ة في المعنى الحق�قي والمجازي , وداللة القول على فكر المتكّلم وداللة الالفتات الم

 1, وداللة السكون على اإلقرار وداللة ال�كاء على الحزن ... الخ. تجاه السیرالطر�ق على ا

 . 35 – 23دراسة وتطبیق ص  –الھدى لوشن, علم الداللة  نور -1 
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 ة و النشاط اللغوي :المقاربة النصیّ الفصل األول :    

 د :ـــــــس القواعـــتدری – 1                

 و .ــــــــــنحمفھوم الّ  -                                

 طرق تدریس النّحو: -                                

 ة .ــــالطریقة القیاسی -                                           

 .الطریقة االستقرائیة -                                           

 ص .ـّـــــــــطریقة الن -                                          

 ر:ـــــــــــــــــــــالتعبی –2               

 ر.ــــــــمفھوم التعبی -                                

 ر .ـــــــشروط التعبی -                                

 :رــــــــــأنواع التعبی -                                

 : األداءیث ـــــــمن ح –أ                                               

 ي.ــــــــــر الشفھــــــالتعبی – 1                                                      

 ي .ـــــر الشفھــــــمبادئ التعبی -                                                               

 خطوات تعلیم التعبیر الشفھي . -                                                                

                                            



فاءاتالمقاربة النصیّة في ظل المقاربة بالكالباب الثاني                                                
 

 التعبیر التحریري ( الكتابي ). – 2         

 ھ .ـــــــــــمفھوم -                                                              

 التحریري .خطوات تعلیم التعبیر  -                                                              

 من حیث الموضوع : –ب                                           

 ـــــــــــي.الوظیف -                                                              

 . ـــــــــــــــياإلبداع -                                                             

 ة : ــــــــــــــــــالبالغ – 3                         

 ة .ــــتعریف الفصاح -                                

 ة .ــــــأنواع الفصاح -                                

 ة .ــــــتعریف البالغ -                                

 ة .ـــــــــأنواع البالغ -                               

 خطوات تعلیم البالغة . -                               
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  :تمهید

و �األحرى على تدر�س أكان التعل�م �مفهومه القد�م �عتمد على تدر�س المحتوى       

و تخز�نها في ذاكرته إلى أن �أتي یوم االمتحان  ،مٕا�صالها للمتعلّ و ،المعلومات المعرف�ة

قد  فقد �حاسب و ،نقصانها أو اكتمالهال�سترجعها المعّلم و �قوم بتقی�م المتعّلم على أساس 

 . یجازى،فالمتعلم هنا ما هو إّال مستقبل و مرسل في نفس الوقت لما قیل له من معلومات

كان من نتائج هذا التعل�م عدم استطاعة المتّعلم توظیف ماتعّلمه في المدرسة في ح�اته    

أي أّن التعل�م كان لذاته و من أجل ذاته ، لألسف هذا هو حال متعّلمینا الیوم مع لغتهم 

نجدهم ال  فمن كثرة ما كانت المعارف الّلغو�ة تدّرس على أساس تدر�سها و فقط  ،العر��ة

أن یتحّدثوا و أن �عّبروا �الّلغة العر��ة �كل طالقة، لذا فالبّد من الخروج من هذه  �ستط�عون 

تعل�م و ل�س كلغة نتعّلمها و و جعلها أداة للتعّلم و ال ،�عر�یتنا و فروعها الدوامة و النهوض 

كیف ال و  ،و ذلك من خالل تطو�ر مناهج تدر�سها في ظل التطورات و المستجدات،فقط

  .ـالى أّمة اإلسالمآن الكر�م التي خاطب بها المولى ت�ارك و تعلغة القر  هي

إّن الهدف األسمى للتعل�م هو التواصل ، أي كیف یتواصل التلمیذ مع المجتمع من       

الّلغو�ة في الح�اة �مختلف جوانبها ؟ إذ من خالل  خالل المدرسة ؟ كیف یوّظف معارفه

التواصل �ص�ح المتعّلم قادرا على مسایرة مخزونه المعرفي و استثماره في ح�اته و�التالي ال 

 . �حّس �غر�ة المدرسة و هو في المجتمع و ال �غر�ة المجتمع و هو في المدرسة

 

 

 
92 



ويالنصیّة و النشاط اللغ المقاربةالفصل األول                                                           
 

فیها األستاذ كل طاقته المعرف�ة هي الطر�قة التي �ستعمل  :المقار�ة �المضامین - 1

و التلمیذ في هذه الحالة ل�س مطال�ا  ،استظهارهاتلمیذ ومطالبته �عد ذلك �حفظها و ها للل�غلتب

أین �ص�ح المعّلم مالك المعرفة و المرسل  ،1�المشاركة في سیر الدرس في جم�ع األنشطة 

Fهو المأمور وهو المنهي و  ،الدوامالدوام، وهو اآلمر والناهي، والمتّعلم مستقبل على على 

2 

لكن إذا كانت هذه الطر�قة ترى أّن هذا هو الصواب فأین رأي المتعلم ، أین هي أفكاره  

  وانتقاداته ... ؟

لقد بدأ العمل في �الدنا �األهداف البیداغوج�ة في غضون :  المقار�ة �األهداف -2 

العمل بها في الستینات، و قبل ذلك �قلیل الثمانینات من القرن الماضي، أّما فرنسا فقد بدأ 

وترّكزت محاولة التدر�س �األهداف البیداغوج�ة على تعر�ف  ،في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

و ذلك �ص�اغته �صورة محددة و صح�حة �حیث یبرز بوضوح السلوك  ،الهدف البیداغوجي

 3المنتظر من التلمیذ في صورة نشاط تعل�مي و كذا المواصفات التي تستخدم في التقو�م

هو انطالق و وصول أي بدا�ة تعقبها نها�ة، إّال أّن ذلك لن یتحّقق إّال   :تعر�ف الهدف *

بوضع خطة محكمة و االلتزام بتنفیذها ,أي لكي یتحّقق الهدف البّد من وضع التخط�ط و 

 4و من التنظ�م المحكم  ،التدبیر

 .53صم 2000،الجزائر  ،البلیدة ، )ط د( –وذج التدریس باألھداف ممساھمة في التأسیس العلمي لن -التدریس الھادف ،الدریج محمد  -1 

  .30طبیقیة ص تسانیات الدروس في اللّ ،بلعید  صالح  -2 

 ،الجزائر  ،یزان العدد األوللغ ،غاتو اللّ  اآلدابمعھد  ،مجلّة األفق ،الكفاءات  إلىغة العربیة من األھداف تعلیم اللّ ، رافعي عبد هللا  -3 

  123/124ص، 2012جویلیة 

  19ص ).د ت( ،2التدریس باألھداف و بیداغوجیا التدریس ط،نورالدین خالدي  محمد شارف  سریر ، -4 
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یراد �التدر�س �األهداف تحقیق مجموعة من المقاصد ال بّد أن   :التدر�س �األهداف* 

تظهر في كل الممارسات و الحركات التي �قوم بها المتعّلم،وترت�ط �الكلمات التي یتلّفظ بها 

أي أّن في هذه الطر�قة �ستعمل المدّرس كل طاقاته  .واالتجاهات و المواقف اّلتي یؤمن بها

و �مشاركة التلمیذ و في كّل  ،التالمیذ عبر مراحل معّینة المعرف�ة إل�الغ معلوماته إلى

مرحلة، أي �عد كل نقطة معّینة من الدرس �عط�ه المدرس اخت�ارا خف�فا �الحظ �ه مدى فهم 

�الرغم من 1...التي تلیها و هكذا ذه النقطة ثّم ینتقل إلى النقطةو است�عاب التلمیذ له

إیجاب�ات هذه الطر�قة كونها تسمح �فردان�ة التعل�م و كذلك تساعد على إجراء تقو�م إلنجاز 

 2المتعّلمین، و تت�ح إمكان�ة فتح قنوات تواصل واضحة بین المسؤولین على التر��ة و التعل�م 

ى انحرافات إّال أّن اإلفراط في استخدام األهداف البیداغوج�ة في كثیر من الحاالت أّدى إل

 منها :  

 تجزئة أو تفتیت الفعل التر�وي إلى درجة �ص�ح معها غیر ذي داللة �النس�ة للمتعّلم. -

 3فصل األهداف عن المحتو�ات التعل�مّ�ة. -

 .تعّدد هذه األهداف �حیث أص�ح من الصعب تحق�قها كّل�ة و تقی�مها تقی�ما صح�حا -

رورة التلمیذ قادرا على تعبئتها و تجنیدها تحقیق كل من هذه األهداف ال یجعل �الض -

 4واستثمارها في وضع�ات ذات داللة لها عالقة �الح�اة الیوم�ة للتلمیذ

 .54دریج ، التدریس الھادف ص المحمد  -1 

 .30، الجزائر ، (د.ت) ص  )( د.ط ، وھرانالغرب  ،دار عیسى العباسي ، التربیة اإلبداعیة في ظل المقاربة بالكفاءات -2 

 .124ص ،الكفاءات  إلىتعلیم اللغة العربیة من األھداف ،رافعي عبد هللا   -3 

 2ص،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،ج ، م ، أ ،ج .م .ع و تكنولوجیا يالتكنولوجمناھج السنة األولى من التعلیم العام و   -4 
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ظهرت حركة التر��ة القائمة على الكفاءات في الوال�ات المتحدة   :المقار�ة �الكفاءات -3

، و عرفت في الثمانینات نموا هاما بتأكیدها على الكفاءات 1968األمر�ك�ة خالل سنة 

�المعنى اّلذي �حّقق في النها�ة النها�ات العظمى للتر��ة ( المحّددة في النصوص الرسم�ة ) 

 . ال �النس�ة للمادة أو مشترك بین مجموعة الموادو المبن�ة على الموقف المشّكل الدّ 

إّن الكفاءات هي قدرات مكتس�ة تسمح �العمل في س�اق معّین و یتكون محتواها من       

و اتجاهات مندمجة ، كما �قوم الفرد الذي اكتسبها بإدراكها و  ،و قدرات ،و مهارات ،معارف

، و المفهوم النظري 1ا في وضع�ة محددة تجنیدها و توظ�فها قصد مواجهة مشكلة ما و حّله

 :"أّنه la leplats لبیداغوج�ا الكفاءات على حد تعبیر"

مفهوم افتراضي مجّرد ال �مكن مالحظته إّال من خالل اإلنجازات و النتائج التي �حّققها 

و الشروط التي  ،و المواقف ،المتعّلم، و كذلك القدرة على المواءمة و المالءمة مع الظروف

یواجهها المتعّلم، وأخیرا الخاص�ة اإلیجاب�ة للمتعّلم اّلتي تشهد على قدرته على إنجاز مهمة 

یرى أّن الكفاءة نظام من  :"  pierre gillet أّما الكفاءة على حد "ب�ارجیلي، 2محددة 

المعارف التصو�ر�ة اإلجرائ�ة منّظمة على شكل تصام�م عمل�ات واّلتي تسمح داخل مجموعة  

 .3ت متجانسة بتحدید المهمة المشكلة وحّلهاوضع�ا

تتمّیز بیداغوج�ة التدر�س �الكفاءات �الدینام�ة فهي تفسح   :بیداغوج�ا التدر�س �الكفاءات* 

المجال واسعا للممارسة التعل�مّ�ة ، حیث تعطي المدرس مجاال واسعا للتصرف و اإلبداع ، 

 .124ص ،الكفاءات إلىغة العربیة من األھداف رافعي عبد هللا ، تعلیم اللّ  -1 

 .43ص ،(د.ت)  ،الجزائر ط)،د.(،بیداغوجیا التدریس بالكفاءات _ األبعاد و المتطلبات _ دار الخلدونیة لنشر و التوزیع ،حاجي فرید  -2 

 .126ص ،  الكفاءات إلىغة العربیة من األھداف تعلیم اللّ   ،رافعي عبد هللا -3 
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المقابل تجعل المتعّلم عنصرا فاعال، تفاعل مشترك و مساعد و منّشط للتعل�مات ، و في 

و ال تقتصر على مجال ضیق ، كما تعتمد  ،وتساهم في تكو�ن القدرات و المهارات

 1بیداغوج�ا الكفاءات على الوضع�ات اإلدماج�ة

إذ یتخذ من النص منطلقا  ،مصطلح مستثمر في مجال التعل�م�ة المقار�ة النصّ�ة : -4

 . للتعل�م والتعّلم

تعّد المقار�ة النصّ�ة من ضمن المقار�ات الحدیثة ( و إن كانت قد�مة في مبناها إّال       

أّنها حدیثة في معناها) ، المقار�ة �المشروع و إن كانت هذه االمقار�ات متعّددة إّال أّنها 

تسعى كّلها إلى تكو�ن متعّلم ناضج فكر�ا ، وجدان�ا , و مهار�ا و تنّوعها أ�ضا لدلیل على 

 . ة المجال التعل�مي و تطو�رهتنم�

یرجع مدلول مصطلح المقار�ة في الّلغة إلى الدنو و االقتراب مع مالمسة  :المقار�ة  مفهوم

 .السداد ومالمسة الحق

قرب   ،�قال قارب فالن فالنا ، إذا دناه ، كما �قال قارب الشيء إذا صدق و ترك الغلو ومنه

الصدق في ة النصّ�ة تعني الدنو من الّنص و المقار�و عل�ه  2أي أدخل السیف في القراب.

 3التعاطي معه �عیدا عن الحكم المسبق عل�ه 

 . 44ص،بیداغوجیا التدریس بالكفاءات  ،حاجي فرید  -1 
 

 .(د،ت) مادة قرب 30المجند في اللغة و اإلعالم ، دار الشروق ، بیروت ط -2 

  .914ص  ،1998، لبنان 1بیروت ،ط ،، المركز الثقافي العربي تعةفاتحة الممندر عیاشي ، الكتابة الثانیة و  -3 
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إّن أهم�ة التركیز على الّنص قد ظهرت من حیث هي دعامة بیداغوج�ة لتكو�ن       

التلمیذ، و ذلك �عد فشل الطرائق التي اّتخذت من الجملة مرتكزا لها ، حیث أّن الفعل 

، بل یجب أن یتعّلم أ�ضا على  أن �قتصر على أن �فهم المتعّلم جمال فقط ب التر�وي ال یج

كیف یلّخص  -مثال-أّي نحو تنظم المعلومات في نص أطول ، في مقالة صحاف�ة 

نصوصا تلخ�صا سل�ما و صح�حا ، و كیف تترا�ط األبن�ة النصّ�ة مع الوظائف الفكر�ة و 

 1.العمل�ة للّنصوص

ل�ست غا�ة الّنحو هي معرفة الصواب و الخطأ في ض�ط  : الّنحو�ةتعل�م القواعد  -1

وٕان كان المتتّ�ع لتحدید غا�ة الّنحو یلحظ أّن الّنحاة المتأخر�ن هم اّلذین  ،أواخر الكلم فحسب

یجعلون غا�ة الّنحو هي تمییز صح�ح الكالم من فاسده، و لعّل االنحراف �غا�ة الّنحو إلى 

إلى تخل أبناء العر��ة  -ما یرجع إل�ه من أس�اب أخرى  –هذه الزاو�ة الض�قة یرجع سب�ه 

  2بد�ال عنه لظروف و دواع مختلفة عن مستوى الّلغة الفص�حواصطناع العام�ات 

الّنحو�ة أهم�ة �الغة في ح�اة الفرد، ذلك أن تعّلمها �سّهل  3للقواعد  : القواعد الّنحو�ة *

عل�ه تكّلم الّلغة، ألّنه بذلك �عرف صح�ح الكالم من خاطئه أثناء األداء، فهي تعمل على 

اللغة العربیة و آدابھا الدیوان الوطني للمطبوعات  ، يالتكنولوجمن التعلیم العام و  السنة الثالثة ثانوي الوثیقة المرافقة لمنھاج  - 1 

 ).2ص (، الجزائر ،المدرسیة 
ه ، 1420، مصر 1القاھرة ط دار الشروق ، -حوى الداللي مدخل لدراسة المعنى النّ  -النحو و الداللة  حمد حماسة عبد اللطیف ،م -2 

 . 25ص ،م  2000

 ) 3(قواعدة قاعدة أي األساس و أساس البیت ع مفردجمتھا من الفعل المزید "قعّد" بتضعیف العین ومن ھذه الكلمة مادّ  تأخذ -3 
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�أن تحمل المتعّلم على التفكیر، وٕادراك موطن الخطأ تنق�ة كالم الفرد من األخطاء 

 1.فیتجنبها

هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب و غیره، كالتثن�ة  : مفهوم النحو *

و التركیب .... و غیر ذلك لیلحق من ل�س من أهل الّلغة  ،و اإلضافة ،وجمع التكسیر

العر��ة �أهلها في الفصاحة، فینطق بها و إن لم �كن منهم، و إن شّذ �عضهم عنها رّد �ه 

إلیها، وهو في األصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا ، كقولك: قصدت قصدا، ثم خّص �ه 

 2انتحاء هذا القبیل من العلم.

تشّكل القواعد الّنحو�ة مشكلة من أهم المشكالت في تعل�م الّلغة، حیث اختلف في       

ك�ف�ة تدر�سها و الطرائق المناس�ة لتعل�مها في شتى المستو�ات ألّنها ضرور�ة لتحقیق 

مطالب االستعمال الّلغوي الیوم�ة للفرد، و �التالي فتعل�م القواعد ل�س غا�ة في حد ذاته، بل 

 3�م الّلسان حتى ال �قع في الّلحن و الخطأ. هو وسیلة لتقو 

       طرق تدر�س القواعد النحو�ة:  *

   :4الطر�قة الق�اس�ة -أ     

بسكرة، العدد  غة و األدب الجزائري ،مجلة المخبر ،جامعة محمد خیضر ،حویة ، أبحاث في اللّ ة للقواعد النّ فیة ،األبعاد التعلیمیّ صبني ط -1 

 .01ص ،2010الجزائر ، ،السادس

 .88، ص م 2008ه ، 1429، لبنان 3بیروت ، ط ، الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، دار الكتب العلمیة -2 
 . 01ة للقواعد النحویة ،ص األبعاد التعلیمیّ  یة ،صفبني ط -3 

في الواقع لیس ھو إذ ، ل من المعلوم إلى المجھول فھو یأتي دائما بعد معرفةول في الوصعقالقیاس إحدى طرق التفكیر التي یستخدمھا ال -4 

 .للشبیھ بشبیھھ الذي عرف و انتھى فیھ البحث إلحاقا ألإ
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هذه الطر�قة على أساس انتقال الفكر من المقّدمات إلى النتائج، ومن الحق�قة  تقوم      

 1العامة إلى الحقائق الجزئ�ة، و من القانون العام أو القاعدة إلى النتائج.

�قوم التدر�س بهذه الطر�قة على البدء �حفظ القاعدة، ثم إت�اعها �األمثلة و الشواهد       

ناها، و األساس اّلذي تقوم عل�ه هذه الطر�قة هو نظر�ة انتقال المؤكدة لها و الموضحة لمع

أثر التدر�ب، كما أّنها تستهدف تحف�ظ القواعد و استظهارها �اعت�ارها غا�ة في ذاتها و 

 .2ل�ست وسیلة

  :احتّلت هذه الطر�قة مكانتها في التعل�م قد�ما، وهي تقوم على األسس التال�ة  : أسسها *

حیث �ستهل المعّلم الدرس بذكر  ،تعتمد على الق�اس في است�عاب القاعدة النحو�ة - 1    

 3القاعدة الّنحو�ة، ثم �شرع �عد ذلك في توض�حها عن طر�ق األمثل.

البدا�ة تكون بذكر القاعدة و الّنص علیها لتكون �مثا�ة المع�ار الذي ین�غي أن تسیر  أي

 4عل�ه األمثلة التي تمّثل قاعدة الّدرس

     

 .234ص  م 2005)، األزارطیة ، مصر ،(د،ط ،لمعرفة الجامعة سوتیرغة العربیة،دار ارق تدریس اللّ ط، إسماعیل یاكرز  -1 

 .337م ص 2009ه ،  1430، األردن  1دار المسیرة عمان ،ط -النظریة و التطبیق -غة العربیة اللّ فون تدریس  ،علي أحمد مدكور   -2 

ص  ،2010ه 1430األردن ،1ط،دار المسیرة ، عمان ،غة العربیة وفقا ألحدث الطرائق التربویة تدریس اللّ  ،علوي عبد هللا طاھر -3 

338. 
للكتاب مركز اإلسكندریة  -في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة  - اللّغة العربیةالحدیثة لتدریس  االتجاھاتحسني عبد الباري، عصر  -4 

 . 323ص 0020مصر ،(د،ط) ،زاریطیة األ
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، التطبیق و التدر�ب على القاعدة �كون �عكس 1�عد القاعدة �كون التطبیق علیها - 2 

 2الترتیب السابق أي من (ب) إلى (أ) 

   :فوائدها *

ن أطلق علیها " ضرب ز�د عمرا " سهولة عرضها حّتى أّن �عض التر�و�ی -        

 3األساس في هذه الطر�قة تحف�ظ القاعدة و استظهارها �اعت�ارها غا�ة في حّد ذاتهاو 

 عیو�ها : *

  تعّود التالمیذ على الحفظ و المحاكاة العم�اء وعدم االعتماد على النفس  -            

 في ال�حث. االستقاللو 

 تضعف فیهم القدرة على اإلبداع و االبتكار. -

 4تبدأ �األحكام العاّمة الكلّ�ة اّلتي تكون غال�ا ضع�فة الفهم و اإلدراك. -

 تؤدي إلى البرهنة من القاعدة ، و تؤّكد صعو�تها في صورتها .  -

تخالف األسلوب الطب�عي في اكتساب المعرفة ألّنها تقدم القواعد أّوال وتؤّكد  -

 بل اكتسابها.س

 

 . 338ص ،فقا ألحدث الطرائق التربویة غة العربیة وتدریس اللّ  ،علوي عبد هللا طاھر -1 

 . 323اللغة العربیة ، صالحدیثة لتدریس  االتجاھاتعصر ،حسني عبد الباري   -2 

 .224ص  اللّغة العربیة ،طرق تدریس ،زكریا اسماعیل   -3 

 . 338، ص غة العربیةاللّ فنون تدریس  ،علي أحمد مدكور  -4 
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 1تقلب ما اعتاد عل�ه العقل فتبدأ �الكل المعّقد إلى الجزء السهل . -

 : الطر�قة االستقرائ�ة  - ب

تنسب إلى المرّ�ي تشمل االستن�اط و الق�اس معا ، و ، 2هي طر�قة استدالل�ة  -        

النفس وعلى فر�د�ك هر�ات" وتعتمد هذه الطر�قة على نظر�ات علم  الفیلسوف األلماني "

األخص نظر�ة الكتل المتآلفة التي تعني بترا�ط الخبرات و اتساقها و اعتمادها على خبرات 

 . 3سا�قة

 .4طر�قة األمثلة ثم عرض القاعدة  :تّتخذ هذه الطر�قة أسلو�ین متغایر�ن في عرض المادة -

 خطوات تدر�س النحو حسب الطر�قة االستقرائ�ة :  -

وتمثل التهیئة في مهارات تنفیذ الدرس، وهي بذلك تهیئ الطالب لتقّبل  المقدمة: - 1     

 .5المادة العلم�ة، وهي كذلك تجمع بین التهیئة �معناها االنفعالي، و التمهید �معناه العقلي 

 .وف�ه �عرض ماّدة الّدرس وأمثلته التي تتضّمن القاعدة في كّل أجزائها العرض: -2    

 . 323اللّغة العربیة ، صالحدیثة لتدریس  االتجاھاتعصر ،حسني عبد الباري  -1 
 . من المعلوم إلى المجھول االنتقالـ ھو العملیة العقلیة التي یتم من خاللھا 2 

 . 224ص اللّغة العربیة ،طرق تدریس ،زكریا اسماعیل   -3 

م 2005ه ، 1425،األردن  2ط ،العین  ،و آدابھا، دار الكتاب الجامعي اللّغة العربیة ــ عبد الفتاح حسن البجة، أسالیب تدریس مھارات 4 

 .652ص

 .ــ غالبا ما یكون فیھا القص أو الحوار أو المناقشة المبدئیة لجذب الطالب5 
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وف�ه صلب الّدرس وهو أعقد الخطوات كّلها و أخطرها وف�ه �ظهر سلوك  الر�ط: - 3   

یل، و الر�ط بین الّدرس الحالي التدر�س من استقراء، استن�اط، استدالل، موازنة، التحل

 الدروس السا�قة عل�ه و ینتهي الر�ط حتما �الخطوات التال�ة:و 

  1هي نها�ة سلوك التدر�س حیث یلّخص المعّلم �مشاركة القاعدة: -        

تالمیذه القواعد في صورتها العامة وفقا لألمثلة التي عرضت و ر�ط �عضها ب�عض دون أن 

 .عّلم، و مجّرد تلق سالب من التالمیذم�كون االستنتاج تلقین�ا من ال

هو الخطوة األخیرة التي تمّثل المتا�عة أو التقو�م، وف�ه �كون المجال  التطبیق : -          

الحق للكشف عن مدى جهد المعّلم و نجاحه في إفهام تالمیذه القاعدة، و مدى العمق اّلذي 

بلغه التالمیذ في فهم القاعدة �حیث �طّ�قون مافهموه  على مواقف جدیدة لم �عرضها المعّلم، 

أفادوا �ه على  المواقف الجدیدة و التدر��ات اّلتي تعرض في  �معنى أنهم �فهمون ما

 .2التطب�قات 

فأنصارها یرون  ،لقد القت هذه الطر�قة كغیرها من الطرق من ناصرها ومن  عارضها      

 أّنها خیر معین لتحقیق أهداف القواعد الّنحو�ة و حجتهم في ذلك: 

 في التالمیذ قوة التفكیر و تأخذ �أیدیهم �التدّرج للوصول إلى الحق�قة. تهیج •

  .325 -324ص ،غة العربیة الحدیثة لتدریس اللّ  االتجاھاتعصر  ،ــ حسني عبد الباري 1 
 .225ص، غة العربیة الحدیثة لتدریس اللّ  االتجاھاتعصر ،ـ حسني عبد الباري عمر 2 
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التطبیق، ألنها تتدّرج في  تجعل المعنى واضحا جل�ا، مما �ساعد على •

 إلى المعنى العام .ل الوصو 

 األمثلة الكثیرة و المتنّوعة تجعل األسالیب و التراكیب أساسا لفهم القاعدة. •

 معارضوها: -

ق�مة الدوافع الّداخل�ة كلّ�ة لدى المتعّلم �اعت�ار أّنها تعتمد على المعّلم فقط في  تهمل - 

 عمل�ة االستقراء أو االستن�اط، فهو الذي ینقل إلى التالمیذ ما یر�د من المعرفة.

�طیئة في إ�صال المعلومات إلى أذهان التالمیذ، ّألنها تكتفي �مثال أو مثالین و رّ�ما  - 

 .1ثالثة الستن�اط القاعدة 

األمثلة اّلتي تقّدم للتالمیذ الستخالص القاعدة في الغالب متفرقة ال صلة بینها  -        

لى الّتمثیل لقاعدة نحو�ة �قدر ما ترمي إ 3فهي ال ترمي إلى غا�ة التعبیر 2مبتورة متكّلفة 

 خاصة .

إن هذه الطر�قة قد تكون مفیدة و مثمرة في العلوم الطب�ع�ة و لكّنها غیر مالئمة لتعل�م  -  

الّلغة العر��ة، إذ أّن استخالص قوانین عامة عن طر�ق االستن�اط  في العلوم الطب�ع�ة ثابت 

 .342ص،وفقا ألحدث الطرائق  الّلغة العربیة تدریس  ،ـ علوي عبد هللا طاھر1 
 .265و آدابھا،ص  اللّغة العربیة ة، أسالیب تدریس مھارات اح حسن البجّ الفتّ  عبد ـ2 

 غوي.و ال تعني بجوانب اإلبداع في القول اللّ ھا عقلیة خالصة تعلمین، ولكنّ للمغة م جمال اللّ ال تقدّ  -3 
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معینة في الّلغة ال خیر ف�ه وال  ومطرد أّكدته التجر�ة، أما استن�اط  القاعدة من أمثلة

 1أساس.

  طر�قة الّنص  أو طر�قة س�اق الموقف : -3

اّلتي كانت تقوم على تعل�م القواعد النحو�ة من خالل  2هي تعدیل للطر�قة االستقرائ�ة       

و تعتمد هذه الطر�قة على تدر�س القواعد في ظالل نصوص  .3األمثلة المتقطعة المبتورة 

الّلغة ومأثور القول بتوفیر أكبر عدد ممكن من اّلذي تعرض ف�ه التراكیب المراد فحصها ، 

وفهم قواعدها، وتعنى �النص درسا لغو�ا من مختلف جوان�ه و�ما �سایر طب�عة الّلغة صوتا، 

 .4مبنى، معنى ، ذوقا ، و�الغة ثّم نحوا 

 لهذه الّطر�قة أساسان أحدهما لغوي و األخر تر�وي : أساسا طر�قة الّنص : * 

ینطلق من كون الّلغة ظاهرة كلّ�ة متآزرة عناصرها من  صوت ،  األساس الّلغوي: -أ

صرف، تركیب، ثّم داللة و األجدر أن تدرس قواعد الّلغة في ظالل تكامل و تآزر هذه 

كیز على التركیب ، ف�ض�ع جمال الّنصوص وتهدر العناصر بدال من إغفالها و التر 

 5طب�عة الّلغة، مما �قّلل من تكامل حصاد الّدرس الّنحوي. 

 .342ص ،وفقا ألحدث الطرائق التربویة  اللّغة العربیة تدریس  ،ـ علوي عبد هللا طاھر 1 

 .322ص ،غة العربیةالحدیثة لتدریس اللّ  االتجاھاتعصر  ،ـ حسني عبد الباري عمر 2 

 .342ص ،حدث الطرائق التربویة وفقا أل اللّغة العربیة تدریس ، ـ علوي عبد هللا طاھر 3 

 .322ص ، غة العربیةالحدیثة لتدریس اللّ  االتجاھاتعصر  ، ـ حسني عبد الباري عمر4 

 .326ص  اللّغة العربیة ،طرق تدریس ، إسماعیلـ زكریا 5 
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فمؤداه أّن أصدق أنواع العلم ما تفاعل ف�ه المتعّلم مع خبرة كل�ة   األساس التر�وي: -ب    

نصوص شعرا م�اشرة ذات معنى لد�ه، وتكامل الخبرة الّلغو�ة �فرض دراسة الّنصوص: أّي 

كانت أم نثرا على مختلف أنواع النثر من جم�ع جوانبها، ومن بینها الّنحو بوصفه القانون 

اّلذي �حكم بن�ة الّنص وتراكی�ه، و العالقات المت�ادلة بین جم�ع أجزائه حتى جاء على 

 1صورته.

  خطوات تدر�س النحو على طر�قة النص: *

قبل الّدخول إلى الّنص، ف�عمل المعّلم على أن �ّطلع �كون إعداد الّدرس  إعدادا جیدا       

على ما هو مقّرر في الكتاب و یز�د على ذلك من كتب أخرى  استعدادا لمواجهة أسئلة 

 و یتضمن اإلعداد مایلي: 2التالمیذ، وحتى �كسب ثقتهم

داخل  تحدید األهداف السلوك�ة، الّلغو�ة، النفس�ة، االجتماع�ة، المراد تحق�قها -1       

 حجرة الّدراسة أو خارجها من خالل الّنص.

تجهیز الوسیلة التعل�مّ�ة المناس�ة و اّلتي تعّبر عن الّنص، وقد �قتضي ذلك  -2       

الخروج إلى المیدان و تكون دراسة الّنص میدان�ا بز�ارة إلى المسجد النبوي مثال أو إلى 

 3مصنع محلي أو مكان أثري ... 

 لنص سواء من لدن المعلم أو من اتفاق التالمیذ عل�ه .اخت�ار ا - 3     

 326ص  اللّغة العربیة ،طرق تدریس  ، ـ ـزكریا اسماعیل1 

 .349ص العربیة ،اللّغة تدریس ، ـ علوي عبد هللا طاھر 2 

 .229ص  اللغة العربیة طرق تدریس ، ـ زكریا اسماعیل 3 
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 القراءة النموذج�ة للنص من لدن المعّلم. -4     

 .1القراءة الّصامتة من لدن التالمیذ لتحدید مكان الصعو�ة  -5     

قراءة الّنص قراءة جیدة من قبل التالمیذ، وشرحه من خالل مناقشة أفكاره   -6     

 الرئ�س�ة.

اإلشارة إلى ما �حو�ه من قواعد نحو�ة ، إذا كان التدر�س في المرحلتین االبتدائ�ة  -7     

الكنا�ات وغیرها هات و االستعارات و بیث التشواستخـراج الصور ال�الغ�ة من ح و المتوسطة،

 إن وجدت إذا كان التدر�س لتالمیذ المرحلة الثانو�ة.

إلى الع�ارات و الجمل المقصودة، وتحدید الكلمات المراد دراستها، فإذا  اإلشارة -8      

كانت تتعّلق �الحال مثال �ستخرج التالمیذ عن طر�ق األسئلة الموجهة إلیهم كلمة الحال، أو 

 الجملة الحال�ة، أو التمییز، أو اسم اآللة وغیرها من موضوعات الّنحو.

لى موضع الكلمة أو الجملة و إعرابها و ما �مّیزها عن ینّ�ه المعّلم الّتالمیذ إ - 9       

 غیرها توطئة الستن�اط القاعدة .

�ستن�ط التالمیذ القاعدة �أنفسهم و �أتوا �أمثلة متشابهة في جمل مفیدة وقصیرة  -10      

 ومعّبرة.

 .2إجراء تطب�قات شاملة على ما سبق دراسته للتأكد من است�عاب التالمیذ للقاعدة  -11   

  

 .327ص  ،الحدیثة لتدریس اللغة العربیة االتجاھاتعصر  ،حسني عبد الباري عمر  ـ1 
 .229ص، اللّغة العربیةــ اسماعیل زكریا طرق تدریس 2 
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  الطر�قة: مؤ�دوا هذه *

یرى أنصار هذه الطر�قة أّنها طر�قة فضلى، ألنها تحّقق األهداف المرسومة للقواعد       

الصح�ح المؤّدي إلى رسوخ الّنحو�ة، حیث یّتم عن طر�قها مزج القواعد �التراكیب و �التعبیر 

 بخصائصها اإلعراب�ة. و أسالیبها رسوخا مقرونا الّلغة

  معارضوها: *

التالمیذ في الّلغة العر��ة، وتجعلهم یجهلون أ�سط یرون أّنها تعمل على إضعاف       

قواعدها ، ألّن تعل�م القواعد الّنحو�ة عن طر�ق الّنصوص ف�ه مض�عة للوقت، ألّن موضوع 

كما أّن  ،الّنص قد �كون ال عالقة له �القواعد النحو�ة اّلتي هي موضوع الدرس الحق�قي

لّنصوص ّالتي تقّدم القاعدة النحو�ة من خاللها متشع�ة الموضوعات فتصرف التلمیذ عن ا

القاعدة التي تفهم المعنى، لذلك فإّن مكانها كتاب القراءة و الّنصوص ال كتاب القواعد 

 .1الّنحو�ة

 ـــر: التعـبـیـــ 2/

ف�صور ما �حّس �ه، أو ما التعبیر هو تدّفق الكالم على لسان المتكّلم أو الكاتب،       

�فّكر �ه، أو ما یر�د أن �سأل أو �ستوضح عنه، و التعبیر إطار �كتنف خالصة المقروء من  

 .2غة و آدابها و المعارف المختلفةفروع اللّ 

 .343ص ،وفقا ألحدث الطرائق التربویة  اللّغة العربیة تدریس  ،ــ علوي عبد هللا طاھر1 
 .52ص ،م 1997، ـھ1417 ،، األردن )د،ط(عمان،دوالي جغة العربیة ، دار ماألسالیب الحدیثة لتدریس اللّ ،ـ سمیح أبو مغلي 2 
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ـنه عن الشيء، أي أفصح عنه و بیّ  ر�أخذ مفهوم التعبیر صفاته من الّلفظ نفسه، فعبّ       

�الرسـم  أو أو بتعبیرات الوجه،أو �اإلشارة  ،أو اإل�ضاح �اّللفظ ،التب�انووّضحه، و�كون هذا 

الهروب من   و،ـوف ي االستجا�ة لمثیرات خارج�ة كالخالواقع�ة، أوالحركة �أنواعها التمثیل�ة و 

 1الخطر، كما �كون �الكتا�ة.

�ستمد التعبیر و  ،على العموم فللتعبیر أهّم�ة كبیرة في ح�اة الفرد و المجتمع على السواء

 أهّمیته هذه من عدة نواح منها :  

ـ�ة والفكر�ة بین فّعالة لتقو�ة الروا�ط االجتماع أّنه طر�قة اتصال الفرد �غیره، و أّنه أداة -

 األفراد و الجماعات.

 االجتماع�ة عن طر�ق ت�ادل اآلراء ومناقشتها.المشكالت الفرد�ة و  على حلّ  ساعد� -

تقو�م�ة إذ من خالله یختبر الكاتب مهاراته في استعمال الّنحو و الخط   للتعبیر و ظ�فة  -

 .2و اإلمالء، و تسلسل األفكار و األسالیب

 شروط التعبیر:  *

 یرى المر�ون أن ثّمة ثالثة عناصر ال بّد من توافرها إلنجاز التعبیر :      

 

 .179ص اللّغة العربیة ،طرق تدریس  ،ــ اسماعیل زكریا1 

 .52ص، غة العربیة األسالیب الحدیثة لتدریس اللّ  ،ــ سمیح أبو مغلي 2 
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 1هما : ما للقول، �ستمد ذلك من ینبوعین �معنى أن �كون هناك شيء  توافر المادة: -1

األول یتجلى في المالحظة الم�اشرة للعالم، و الثاني في الكتب التي تنقل إل�ه صورة عن 

 عوالم غیر معروفة لد�ه، وفي األفالم و المجّسمات.

    الجمل و استخدام األلفاظ الداّلة وهنا تأتي تمر�نات بناء  :توافر بن�ة القول ووسائله - 2

مع عدم اإلسراف في استخدام نماذج من  ىالمعّبرة و تحقیق التوازن بین المبنى و المعن و

 الجمل ذات الص�غة األدب�ة خوفا من التكّلف الذي قد یجنح إل�ه �عض الناشئة.

 و�تم هذا الشرط �عاملین: توافر الدوافع: - 3 

یتعّلق �شخص�ة المعّلم المواكب لروح العصر، المحب للقراءة و الذي �ح�ا  -           

ح�اة أدب�ة، واّلذي یخلق في صفه جوا من التعاطف والمشاركة، و �حترم إبداع�ة الناشئة فال 

 �فرض علیهم شكال معینا.

لة یرجع إلى شخص�ة الّناشئة أنفسهم �حیث یتخّیرون الموضوعات الوث�قة الص -           

 2بنفوسهم على أن �كون ثمة أهداف.

 أنواع التعبیر :  *

 ینقسم التعبیر من حیث األداء إلى قسمین: من حیث األداء: - 1

عالم الكتب الحدیث،  -غة العربیة و أسالیب تدریسھا ـ بین النظریة و التطبیق ــ راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الجوامدة، فنون اللّ 1 

 . 124م  ص 2009، ـھ1430، لبنان 1بیروت، ط

 . 125،124ص ، ریسھا غة العربیة و أسالیب تدــ  راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الجوامدة، فنون اللّ 2 
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  التعبیر الشفهي : -أ   

الّلغو�ة  هو مجال تبرز ف�ه فّعال�ة المتعّلم ومدى قدرته على توظیف  حصیلته             

وما یراه �طر�قته  ،و التصّرف فیها ل�عّبر تعبیرا دق�قا عما یختلج في  نفسه وما �فّكر ف�ه

  1 .الخاصة ، فهو عمل�ة إبداع تتعّزز �القراءة و اإلطالع

تدع المتعّلم یتكّلم �شيء معقول من الحر�ة  م�ادئ التعبیر الشفهي: -1                 

إ�حاء له �الثقة و المقدرة، فإنه إذا نجح مرة أو أحّس �النجاح عاد  وتشّجعه على االسترسال 

وكّلما تكّرر الموقف أصلح من شأنه، وكان مجاال جدیدا لتنبیهه ، 2إلى الكالم ثان�ة و ثالثة

�أسلوب جدید، أّما في المّرة األولى  فال �ستحسن التصح�ح الكثیر، و ل�س من المقبول أن 

یرة، والمفّضل على أّي حال أن یترك الطالب یتكّلم و ال ینّ�ه إّال �قاطع لكّل صغیـرة و كب

یثّبتون في أذهانهم المهّم مّما قاله زمیلهم من خطأ و  ل�ال، أّما الّتالمیذ ف�ستمعون وق

صواب، و�عد اإلنهاء �فتح �اب الّنقاش مع مراعاة الّل�اقة أثناء الّنقد ف�كون بذلك فرصة 

 3لتوطید أدب المناقشة. طب�ع�ة للتعبیر الشفهي و

  خطوات تعل�م التعبیر الشفهي : -2

اخت�ار الموضوع: �حیث یراعى ف�ه عمر التلمیذ و صّفه، وتلب�ة حاجاته، و�كون  -      

 اخت�اره من قبل المدرس، أو التالمیذ فیختار موضوعا واحدا من موضوعات متعّددة.

 .05ص،  االبتدائيغة العربیة السنة الخامسة  من التعلیم ــ الوثیقة المرافقة لمنھاج اللّ 1 

 .55م ، ص1984لبنان ،  2ط،غة  العربیة ، دار الرائد العربي ، بیروت أصول تدریس اللّ  ،ــ علي جواد الطاھر2 
 .55ص ، غة العربیة اھر، أصول تدریس اللّ ر علي جواد الطّ ظــ ین3 
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 عناصره األساس�ة .�كتب عنوان الموضوع على السّبورة مع  -      

 �مّهد للموضوع بتمهید مناسب و�وّضح عناصره و ینّظم األفكار في نقاط محددة.  -     

�شرح العناصر األساس�ة شرحا موجزا : إذا كان الموضوع  قّصة �قرؤها على  -     

 التلمیذ، وٕاذا كان الموضوع فكرة �شرحها و�حّدد أ�عادها.

 ة المناس�ة.�عرض الوسائل التعل�م�ّ   -    

�طالب التلمیذ �الحدیث عن الموضوع : إذا كان الموضوع قّصة �سأله عن حوادثها  -       

و شخوصها ومغزاها، و إذا كان الموضوع اجتماع�ا أو تار�خ�ا �أتي ب�عض األسئلة 

 التوض�ح�ة .

  التعبیر التحر�ري : -ب     

وفائدته تحقیق االتصال و الّتفاعل بین المت�اعدین  �عتمد الكتا�ة بدل اللسان ،           

ـص كتا�ة القص في مختلف المناس�ات، ومن مجاالته العدیدة والمتنّوعة : كتا�ة رسائل

 1تلخ�ص موضوع مناسب أو مقال.

�عّد التعبیر الكتابي ضرب من تقی�م قدرة المتعّلم على إدماج مكتس�اته القبل�ة من وجهة  -

 2نظر المقار�ة �الكفاءات.

 .181،  481 ، 183غة العربیة وفقا ألحدث الطرائق التربویة ص س اللّ یــ ینظر علوي عبد هللا طاھر ، تدر1 
 .25ص ، ج،م،ع آداب  .من التعلیم الثانوي العام ج،م،ع السنة األولى  ــ منھاج2 

 
111 

                                                           



ويالنصیّة و النشاط اللغ المقاربةالفصل األول                                                           
 

  خطوات تعل�م التعبیر الكتابي: -

عند اخت�ار الموضوع یراعى أن �كون وثیق الّصلة بخبرات المتعّلم مستمدا من  -       

 .1عالمه، منسجما مع قدراته 

بتعاد عن تحدید عناصر الموضوع مس�قا، إّال إذا اقتضت الضرورة ذلك اإل ین�غي -       

 ألّن هذا قد �عرقل القدرات اإلبداع�ة.

إذا كان ال بّد من تقس�م الموضوع إلى عناصر أساس�ة فل�كن من خالل  أسئلة  -       

 �عّدها المدّرس یلقیها على التالمیذ لتناول أطراف الموضوع.

أثناء المناقشة یتناول التلمیذ جان�ا واحدا من جوانب الموضوع و �عد كّل نقاش  في -      

�كون تدو�ن لألفكار المستخلصة، وهكذا حتى تتجّمع األفكار الرئ�س�ة و تسجیلها على 

 السّبورة مع مراعاة الص�اغة السل�مة و المعاني الواضحة.

�طلب من المتعّلمین تناول هذه �عد الخطوات السا�قة تأتي مرحلة الكتا�ة، أي  -    

 العناصر في كّراس التعبیر.

�ستحسن من المعّلم أن �طلعهم على �عض النماذج من الكتا�ات الرف�عة حول  -    

 الموضوع، أو �مّدهم ب�عض المفردات و التراكیب و الع�ارات الجمیلة.

 .م ر منھا المتعلّ ات لیختة موضوعاس موضوعا بعینھ، بل یضع عدّ أن یفرض المدرّ  ینبغيــ ال 1 
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ري ألّنها تمّدهم �حسن استغالل دروس القراءة و الّنصوص في دروس  التعبیر التحر� -  

  1بثروة لغو�ة و تزّودهم �معاني و أفكار �حتاجون إلیها أثناء الكتا�ة.

في البیداغوج�ا التلقین�ة: المتعّلم في تحر�ره للموضوع ل�س مرت�طا بتوظیف  مالحظة:

مكتس�ات قبل�ة محّددة، أّما في بیداغوج�ا المقار�ة �الكفاءات فإّن موضوع التعبیر الكتابي 

منطلق اإلدماج و وضع المتعّلم في موقف وضع�ة مشكلة �معنى: أّنه  إذا درس �كون 

معاني الفعل المضارع في قواعد الّنحو، ودرس المجاز الّلغوي في ال�الغة فإّنه س�قوم بإدماج  

 كل هذا في موضوع التعبیر، وهذا �طب�عة الحال یتطّلب منه إلماما جّیدا �مختلف استعماالت

 .2وكذا �حسن توظیف تعابیر المجاز الّلغوي  الفعل المضارع،

 نواع التعبیر من حیث الموضوع:أ  -2

و المقصود �ه كل تعبیر �ستخدمه كل إنسان في ح�اته العاّمة  التعبیر الوظ�في: - 1      

لتدبیر أمور مع�شته كالمحادثة  لت�سیر اتصاله �الّناس لتنظ�م ح�اته أو لقضاء حاجاته، أو

  . 3والمناقشة 

 األفكار االنفعاالت المشاعر، هو التعبیر عن الخواطر، التعبیر اإلبداعي: - 2       

  الّنظرات اإلنسان�ة و االجتماع�ة ونحو ذلك، وهذا النوع من التعبیر �مّكن التلمیذ من اإل�انة 

 .185-184غة العربیة ص ــ  علوي عبد هللا طاھر ، تدرس اللّ 1 
 . 25 ص ج،م،ع آ.  ــ مناھج السنة األولى من التعلیم الثانوي العام ج،م،ع 2 

 ...تقاریروكتابة ال الرسائلو كتابة  ،و البیانات،األخبار، تقدیم اإلرشادات ة رواینطاقھ  ــ ویدخل في 3 
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 1عّما في نفسه و نقل ما �حّس �ه من عواطف، وما یراوده من أفكار..... وغیرها.      

 : ــةالغـــــالب/ 3

مّما ال شك ف�ه أّن األدب فن �مثل الوجه المشرق لجمال التعبیر، وأّن علم ال�الغة        

م األسس التي تبرز هذا الجمال یوّضح األحكام و المعاییر اّلتي تحكم األثر األدبي، و تقدّ 

 2تلّونه.و 

تعّد ال�الغة �م�احثها المختلفة من المواد الش�قة اّلتي �ستمتع بها الطالب واّلتي 

تساعدهم و ت�ّسر لهم فهم القواعد الّلغو�ة و أصولها، شرط أن تدرس من خالل 

 .3النصوص األدب�ة 

  :ــة صاحــالف – أ 

النطـق وحسن  عّدة معان في الّلغة، كالب�ان والظهور، وحسن هذا المصطلح على          

، �قال: أفصح الصبي في منطقه إذا أ�ان و ظهر كالمه، أفصح الص�ح  إذا أضاء  األداء

 4الدن�ا. 

 : أنواع الفصاحة -*

 هي :یـوب : هي الكلمة العر��ة التي تخلو من أر�عة عفصاحة الكلمة -1 

 .180غة العربیة ص هللا طاھر، تدرس اللّ  بدــ علوي ع1 
 .27ص  0502، الدیوان الوطني للمطبوعات  المدرسیة مارس آ ،، م ، ج تكنولوجیاج،م،ع و م ــ مناھج السنة األولى من التعلیم العا2 

 . 395ص  ،غة العربیة وفقا ألحدث الطرائق التربویةس اللّ یــ علوي عبد هللا طاھر ، تدر3 

ھـ 1433 ،الجزائر 1ط،وھران  ،دار العزه و الكرامة  )،( المعاني، البیان، البدیع ، الجامع في علوم البالغة   ، ي جوتــ محمد ال4 

 .11م ص 2012،
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، رجل  أي تنافر الحروف في الكلمة ف�صعب نطقها مثل: صهصلق :التنافر -أ         

 صهصلق أي شدید الصوت. 

ال مألوفة عند فصحاء  العرب و ر الظاهرة في المعنى، و یأي الكلمة غ الغرا�ة: -ب         

 بلغائهم في شعرهم و نثرهم ، مثال: كلمة مسحنفرة  �معنى : مّتسعة ، �عاق �معنى : مطر 

ومّما هو مخالف للق�اس فّك الحرف المضّعف في الكلمة اّلتي  مخالفة الق�اس : -ج        

 1�قتضي الق�اس فیها إدغامها �حرف مشدد مثل األجلل و الق�اس أن �قال: األجّل.

فهو عند علماء ال�الغة مكان سهل الّلفظ ، واضح المعنى،  جید  فصاحة الكالم : - 2     

تكره وال متّكلف، وال مخالفا لقواعد العرب، الس�ك ، مالئم الكلمات، فص�ح المفردات غیر مس

 .3وال تعقید معنوي   2ول�س في كلماته  تنافر، ول�س ف�ه تعقید لفظي

المتكّلم الفص�ح هو ماكان كالمه فص�حا و كان ذا ملكة �قتدر  فصاحة  المتكّلم: - 3   

 .4بها على التعبیر عن مقصوده �كالم فص�ح دون تلعثم وال تلكلؤ ...

  ـالغـــــــة :البـــ -ب 

 ءمبلغ الشي ،الغا�ة إذا انتهیت إلیها، و بّلغتها غیري ال�الغة من قولهم بلغت       

م  9619/  1416سوریا  1ط،، دمشق  1ج،دار العلم ،أعالمھا، فنونھا) ،ك المیراني ، البالغة العربیة ( أسسھایــ عبد الرحمن حسن حن1 

 . 114،  113 ، 112،  111ص 
لسان  العربي كتقدیم یر الترتیب الذي یقتضیھ نظام الكالم  ویألفھ الّ غ: یكون بجعل الكلمات في جملة الكالم مرتبة على اللفظيـ التعقید 2 

 الصفة على الموصوف.

 و الفھم. اإلدراكعسیرة  نایاتدام كخـ التعقید المعنوي: یكون باستخدام لوازم فكریة بعیدة أو خفیة العالقة كاست3 

 .127،  116ص ، عبد الرحمن حسن حنیك المیراني ، البالغة العربیة -4 
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فسّمیت ال�الغة �الغة ألّنها تنهي  ،نتهاء إلى غایتهمنتهاه و الم�الغة في الشيء اإل       

فتنتهي �ك إلى ما  تبّلغ بهاسّمیت البلغة بلغة ألنك تو  ، المعنى إلى قلب الّسامع ف�فهمه

 .1ـها وهي ال�الغة أ�ضا و �قال الدن�ا �الغ ألنها تؤدي �ك إلى اآلخرةفوق

  أنواع ال�الغـــة: * 

 مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها مطا�قته لمقتضى الحال �الغة الكالم: -أ        

 ال�الغة تقوم على الدعائم التال�ة: و 

 الّلفظة الواضحة الجزلة و المعنى الجلیل. اخت�ار -1     

 حسن التركیب وصّحته. - 2     

 اخت�ار األسلوب الذي �صلح  للمخاطبین مع حسن ابتداء و انتهاء.  - 3     

ملكة أو صفة قائمة في نفسه راسخة ف�ه �ستط�ع بها أن هي  �الغة المتكّلم : -ب         

ة إلى: موه�ة و ثقافة واسعة (لغو�یر�ده فالبل�غ �حتاج  ،یؤلف كالما بل�غا في أي غرض

 2نحو�ة).

 یتناول علم ال�الغة ثالثة علوم :ـة : علوم ال�الغــــ *

  

بن ، دیوان المطبوعات الجامعیة  - من خالل البیان و التبیین  - عند الجاحظلسانیة و البالغة األدبیة النظریات الّ ، ـ محمد الصغیر بنّاني1 

 .220ص،  م4199الجزائر ، عكنون (د،ط) 

 . 122ص ، اإللقاءلغویة و فن المھارات الّ  ،دوس عـ یوسف مسلم أبو ال2 
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 .1الفصل....   علم المعاني : یدرس ف�ه الخبر، اإلنشاء ، الذكر، الحذف، الوصل -1

 علم الب�ان : التشب�ه، المجاز، االستعارة .......  -2

 .2السجع ......   �سّمى الزخرف: فیدرس ف�ه الط�اق، الجناس علم البد�ع: أو كما -3

ین�غي الخروج من الدائرة الض�قة اّلتي كانت تدور حولها ال�الغة خطوات تعل�م ال�الغـــة :  *

القد�مة و هي دائرة الكلمة و الجملة إلى دائرة أفسح و أرحب وهي دائرة الصورة و الفقرة و 

�ة، المقال، القصیدة، الترجمة، و السیرة، فهذه الدائرة الفس�حة تتماشى وطب�عة اوالخطالقصة 

 3ال�الغة و تطورها في عصرنا الحدیث.

یجعل المعّلم دراسة ال�الغة جزءا متصال �الدراسات األدب�ة، یناقش النصوص  )1

ألدیب على وقدرة ا ،األدب�ة الجّیدة مع الطل�ة مناقشة تذوق�ة تعنى بب�ان ق�مة الّنص

 .4الّتعبیر عّما في نفسه �أسلوب أدبي رف�ع

�سوق المصطلحات ال�الغ�ة الضرور�ة �شكل تدر�جي للطل�ة حتى ال �ظّنوا أّنها   )2

 هي الغا�ة األساس�ة  في تدر�س ال�الغة.

قال هللا تعالى : : الوصل: ھو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى  بالواو خاصة لصلة بینھما في المبنى و المعنى، أو دفعا للبس، مثال  ـ1 

 .119هللا و كونوا مع الصادقین ) التوبة  اتقوا( یا أیھا الذین آمنوا 

ین ألنھ الصلة بینھما في المبنى أو في المعنى مثال تو بمنزلة المتحدى أتان مبنى و معندما ألن الجملتین متحإالفصل : ھو ترك العطف 

 . 17ذلك: قال تعالى: ( فمّھل الكافرین أمھلھم رویدا ) الطارق 

 .78ص  اللّغة العربیة ،علي جواد الطاھر، أصول تدریس  ـ2 

 .329ص  ، راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الجوامدة، فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا  ـ3 

البالغي ال یجدي في  عوالناستخراج التعریفات و المصطلحات و ذكر و ورة و المناقشات النظریة، تعلى األمثلة المب تصاراالقـ إن 4 

 د العلمیة و ھذا المنھج ال یتسق و طبیعة البالغة.ــــــبي إلى دائرة القواعدل البالغة و منھجھا األوّ یحبي، بل إن ذلك دتكوین الذوق األ
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ويالنصیّة و النشاط اللغ المقاربةالفصل األول                                                           
 

أن یوازن �مشاركة الطل�ة بین الع�ارات اّلتي تضّمنت الّلون ال�الغي الجدید الذي  )3

بین ما �ماثلها من ع�ارات في الّلغة العامة والدارجة و التي تعل�مه و  یرغب في

 .1تؤدي المعنى نفسه 

األحادیث النبو�ة و  ،�كثر المعّلم في أثناء تدر�سه لل�الغة من اآل�ات القرآن�ة )4

 والّنصوص األدب�ة البل�غة.

ل أن ل�س من المحّبب أن �عتمد المعّلم طر�قة واحدة في تدر�س ال�الغة بل �فّض  )5

 یّنوع  في أسلو�ه  حسب ما تقتض�ه  المواقف العلم�ة.

و القدرة على الموازنة بین ، أن یثیر المعّلم لدى الطل�ة الدافع�ة و الرغ�ة في التعل�م  )6

 و أن �سترشد هم  ذهن�ا. ،و الحكم  الفني ،ألدب�ة اإلبداع�ةاألعمال ا

الفني الرائع لصقل أن یتدّرب الطل�ة على محاكاة النماذج األدب�ة ذات المستوى  )7

 مواهبهم و تنم�ة مهارة التذوق الفني.

الكشف من قبل المعّلم عند معالجته لدرس ال�الغة عن مالءمة فكرة أو عدمها مع  )8

 .2الحرص على توثیق الرا�طة بین ال�الغة و فروع الّلغة 

 س، كنایة، سجع، جنااستعارةھ ــــــفي حدیثنا الیومي بالعامیة من تشبی ألوانھاالبالغة فطریة في الكالم العربي، و إننا نستخدم كثیرا من ــ 1 

 . ھا في الكالم الفصیحئرج على األلسنة و شاع استعمالھا في تدریس البالغة و مقارنتھا بنظادر توظیف ماو یمكن 

 .329/330ص  ، غة العربیة و أسالیب تدریسھاقاسم عاشور، محمد فؤاد الجوامدة، فنون اللّ راتب   ـ2 
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المقاربة بالكفاءاتالباب الثاني                                                                              
 

 .ة بالكفاءات ــــــالفصل الثاني : المقارب    

 اءات :ـــــــتأثیل المقاربة بالكف -                     

 : يـــــــــاق العالمــــعامل السی - أ                                    

 ي .ـــــــــــوالتااب المقــــــالخط -                                                 

 ي .ــــــــكولوجیاب الســــــالخط -                                                 

 د.ــــاب التربوي الجدیــــــالخط -                                                 

 ي ـــــاق الوطنــــــــعامل السی -ب                                     

 :اءات ـــمفاھیم المقاربة بالكف -                     

 ، الھدف السلوكي األداءالمھارة،  -                                     

 المعیار، المحك، المؤشر،القدرة، الفعالیة.                                      

 اءة :ــــــــــــــاف الكفــــــــــأصن -                   

 ة .ــــــــــالقاعدی -                                     

 ة .ـــــــــالمرحلی -                                     

 امیة .ـــــــــالخت -                                     

 :تطبیقات المقاربة بالكفاءات  -                      

 .اجاإلدمبیداغوجیا  -                                    

 بیداغوجیا المشروع . -                                    

    بیداغوجیا المشكالت -                                              

 دراسة نص (تطبیق أنموذجي) -



تالمقاربـة بالكفاءاالفصل الثاني                                                                            
 

 : الكفاءات  -

  �عود ظهور االهتمام �الكفاءات إلى عاملین أال وهما:      

 الس�اق العالمي. العامل األول: -                   

 الس�اق الوطني. العامل الثاني : -                  

  العالمي :الس�اق  - 1

والخطاب  ،وخطاب علم النفس في اتجاهه المعرفي ،إّن كل من الخطاب المقاوالتي      

مصادر أساس�ة �مكن اعت�ارها منطلقات حول أصول الخطاب الذي تأّسست  ،التر�وي الجدید

 عل�ه مقار�ة الكفا�ات.

و التجارة،  ،هو خطاب مقت�س من قطاعات الصناعةالخطاب المقاوالتي:  -أ         

 .1ومستمد �التالي من العلوم المهتمة بتنظ�مات المقاوالت و المؤّسسات 

لقد نشأ هدا المفهوم و تطّور �فعل التغّیرات التي حدثت في القطاعات المنتجة و اّلتي 

 تمّیزت �الجوانب اآلت�ة :

المتجّددة وتنّوع  الدور الذي لعبته االبتكارات التكنولوج�ة �فعل موجة المعارف -            

 القنوات التي تصل الفرد بهذه المعارف.

1 – Dupouey ,paul  Markèting de l’education et de la formation d’ organisation , raris 
1990 , p 143, 147 . 
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تطّور حرك�ة الشغل و أنماط المهن و التخّصصات، وما تطّل�ه ذلك من   -           

تأهیل األفراد لولوج سوق العمل، و التالؤم مع قوانین العرض و الطلب، وتكّون عالقات 

التدبیر الجماعي، و االشتغال داخل فرق جدیدة بین األفراد داخل فضاء العمل تجّسدت في 

 العمل و اإلنتاج.

نشأة تفكیر معقلن في الممارسة، وهو �األساس تفكیر احترافي �عتبر كل مهمة في  -        

 قطاع من قطاعات األعمال �حتاج إلى خبرة احتراف�ة. 

و�متلك قدرات على  ،فالمحترف �عرف كیف �ضع كفا�اته على محك وضع�ات فعل�ة مختلفة

 .1و الخبرة ، و الفعال�ة،التكّیف 

من خالل الخطاب المقاوالتي نشأ مفهوم الكفا�ات في أحضان م�حث من م�احث  -        

التكو�ن المهني و هو" الهندس�ات "وهذه األخیرة �حث عن النتائج القصوى التي ننشدها من 

 .2وراء االستثمار في عمل�ات التكو�ن 

إّن ال�عد البنائي للكفا�ة هو الذي حذا �ال�احث "فلیب  ب الس�كولوجي المعرفي :الخطا -ب 

میر�و" للحدیث عن العمل�ات الذهن�ة اّلتي �قوم بها المتعّلم على اعت�ار أّنها كلّ�ة تتكّون من 

1 – Altet , Marguerite , la formation professionnelle des enseignants, p 24 . 
2 – Jobert , Guy , l’ingéénierie développement des ressources humaines :deguoi 
s’agit il education permanente , paris 1988 ,p 96 . 
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ولكنها مع ذلك تعزف  ،إّن هذا الوضع أش�ه �أركسترا تعزف �أدوات مختلفة ،تعل�مات مختلفة

       . 1لحنا جیدا 

لقد احتضن الخطاب التر�وي الجدید المقار�ة �الكفاءات، الخطاب التر�وي الجدید :  -ج  

واقت�س أصولها من الحقول السالفة الذكر، لكن هذا الخطاب أضفى علیها �عدا جدیدا  

الشغل في جانب محدد، یتناسب ومجال اشتغاله  ، ففي المدرسة یختلف المفهوم عن مجال 

نشغال  بنتائج التعل�مات في ما �قوم �ه المتعّلم من مهام �ك�ف�ة مندمجة ومرّك�ة، لقد وهو اإل

كان ظهور المقار�ة �الكفاءات في المجال التر�وي نوعا من رد فعل ضد التعل�مات المجزأة 

ج بها التعل�مات، ومعنى اّلتي تهتم �األداءات أو السلوكات دون االنشغال �الك�ف�ة اّلتي تندم

ذلك أّن ما یهم المر�ي ل�س فقط قدرة المتعّلم على أداء تمار�ن و واج�ات، بل تشغیل 

 .2تعل�ماته لمعالجة مشكالت ذات طب�عة مرك�ة 

 الس�اق الوطني:  - 2 

اّلتي وقع فیها نظام المقار�ة �األهداف وذلك �سبب اإلفراط في  نحرافاتإلنظرا ل       

استخدام األهداف أّدى �الضرورة إلى النظر و انتهاج البدیل و اّلذي هو المقار�ة 

 3�الكفاءات.

1 – Phillipe perrenoud , construire des l’école E S F éditeurs , peris 1997 , p 30 . 
2 – Bernand Rey , et autres , les compétences a l’école E D de boech , p 14 , 15.  

 
 .124ص ، غة العربیة من األھداف إلى الكفاءاتــ رافعي عبد هللا تعلیم اللّ  3
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وفق المقار�ة الجدیدة �عتبر المتعّلم المحور األساسي فــي  1إن مشروع إعداد المنهاج       

تلف النشاطات الصف�ة و الّالصف�ة من أجل اكتساب طرائق عمل�ة العمل�ة و �قوم على مخ

و مركز اهتمام یتجه نحو توج�ه التلمیذ إلى توظیف المعارف المكتس�ة في وصــــــــف وتفسیر 

و المنهــــاج  مبني على  ،�عض الظواهر و الحوادث العلم�ة و العمل�ات في التركی�ات التقن�ة

ّلتي تسمـح للتلمیذ بإبـراز كفـاءاته في المجــاالت المختلفة و في أساس المقار�ة �الكفاءات ا

 2الوضع�ات المتنوعة من الح�اة الیوم�ة.

 3الكفـــــــــــــــــاءة :  *

ُفْعْل و ُفُعْل  على وزن  هو النظیر و كذلك الكفء و الكفؤالكفء  لغة : -        

والمصدر الكفاءة �الفتح و �قال ال كفاءة له �الكسر وهو في األصل مصدر، أي ال نظیر 

 4له، و الكفئ النظیر و المساوي. 

ــ الفرق بین المنھاج و البرنامج :  البرنامج یدل على المعلومات و المعارف التي یجب تلقینھا خالل فترة معینة،  1
منسجمة  لمربي، و المنھاج تعریفا ھو جملةالتلمیذ تحت مسؤولیة اساھم فیھا  یشمل كل العملیات التكوینیة التي المنھاج ی

 .مات المكتسبةیإلى المساھمة في مواصلة التعلالك التالمیذ للمفاھیم العلمیة ومن األنشطة العلمیة یھدف إلى امت
 .2ص الثانوي التعلیممن  السنة الثانیة  – التكنولوجیاالعلوم الفیزیائیة و -ــ المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة 2

ــ الكفایة أبلغ و أوسع و أشمل من مصطلح الكفاءة في مجال العملیة التعلیمیة التعلمیة، حیث أن الكفایة تعني تحقیق  3
مخرجات التعلّم، ي نفس الوقت النسبة بین مدخالت واألھداف و النتائج المرغوب فیھا بأقل تكالیف و بأقل جھد، و تعني ف

بأنھا  االقتصادیةنظر الما تعرف الكفاءة  من وجھة ي و الجانب الكیفي معا في نفس الوقت.بینالجانب الكمّ بفھي بذلك تعني 
شائع عندنا لي فقط، و لكن مجاراة  ل، و بذلك فھي تعنى بالجانب الكمّ "الحصول على أكبر عائد ممكن بأقل كلفة ممكنة ": 

 لح الكفاءة بدل الكفایة .فإننا نستخدم مصط

المشاریع وحل  –ــ محمد یحیى زكریا، عیاد مسعود،التدریس عن طریق المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات  4
 .67ص  ، م 2006،الجزائر ، )د،ت( الحراش ، ،  -المشكالت
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" �أّنها مجموعة من التصرفات   Louis DAINAUT�عّرفها " لو�س دینو  اصطالحا : 

و الحس حرك�ة التي تسمح �ممارسة الئقة   ،ومن المهارات النفس�ة ،االجتماع�ة الوجدان�ة

 .1لدور ما أو وظ�فة ما أو نشاط ما

و تبنى الكفاءة  ،المعرفة المجّسدة المرتكزة على استعمال و توظیف فّعال لكل الموارد -

 بتفعیلها في وضع�ات معقدة.

اّلتي  و االتجاهات  ،و المواقف ،و الق�م ،و المهارات ،مجموعة مندمجة من المعارف -

 تسمح �التكیف أمام مجموعة من المواقف، و �حّل المشكالت وٕانجاز المشار�ع.

 المفاهیــــم المتعّلقــــة �الكفــــــــاءة: *  

�عّرفها" أحمد مرعي" �أّنها: السرعة و الّدقة في أداء عمل من  :2المهارة -1          

تفّرق "كوثر كوجك" بین مفاه�م  3،ةاألعمال مع القدرة على التكیف مع المواقف المتغّیر 

المهارة و الكفاءة فتقول: المهارة هي الجزء األدائي كما �قوم �ه الفرد، و�ّتسع مفهوم الكفاءة 

 .4لیتضّمن األسس العلم�ة و المعرفة النظر�ة للمهارة و ما تتطل�ه من اتجاهات وق�م

 -.126ص ، رافعي عبد هللا، تعلیم العربیة من األھداف إلى الكفاءات  -1
 -ة.رَ ھَ و الجمع مَ  نف بكل عمل أوق في الشيء، و الماھر الحاذ قالمھارة لغویا: الحذ -2
 ..82 71ص  ، المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءاتالتدریس عن طریق محمد بن یحیى زكریا، عباد مسعود،  -3

 128ص  رافعي عبد هللا,تعلیم العربیة من األھداف إلى الكفاءات - 4
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هو االستعمال اآلني للمعرفة في عمل�ة التكّلم و �عود هذا التمیز إلى اعت�ار  األداء : -2 

أّن الكفا�ة الّلغو�ة حق�قة عقل�ة  كامنة وراء األداء الكالمي اّلذي ینحرف في الواقع �عض  

 .1الشيء عنها، وذلك ألس�اب عائدة إلى ظروف المتكلم

وم قد عّرفت األداء: الفعل اإلیجابي النش�ط أّما المنظمة العر��ة للتر��ة و الثقافة و العل 

 .2الجید من أدائها ت�عا للمعاییر الموضوع�ة أوالمعلومات والتمّكن ،أو القدرة،الكتساب المهارة

 هو النتیجة الملموسة للنشاط و �مكن ق�اس أداء التلمیذ من خالل منتج أو نتائج نشاطه.

رغوب ف�ه اّلذي �قصد إحداثه فــــــي المتعّلم وهو وصف لنمط السلوك الم ــ الهدف السلوكي :3

 :3من خالل مروره بخبرة معّینة مخطط لها سلفا أو �معنى آخر

 4مقصد مصنوع في ع�ارة تصف تغییرا مقترحا یراد إحداثه في المتعّلم.       

) " �أّنه :  تقو�م یرجع ف�ه المدّرس أثناء حكمه 1990�عرفه "مادي لحسن ( : 5المع�ار -4

 على إنتاج التالمیذ إلى إنتاج التالمیذ اآلخر�ن.

 ،توبیر ،دار العلم للمالیین  -تراثیة نةة لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقاردراس - زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیةمیشال  - 1
 .61ص  ، م 1993ینایر ، ، لبنان 1ط
 .79،78ص، المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات  التدریس عن طربق  محمد بن یحیى زكریا، عباد مسعود،  - 2
 .128،129رافعي عبد هللا، تعلیم اللغة  العربیة من األھداف إلى الكفاءات ص ـ 3
 .83ص ، المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات التدریس عن طریق ـ محمد بن یحیى زكریا، عباد مسعود، 4
 . 3/3بالتقیم في الكفاءة المعینة  كمالحد األدنى : ھي معاییر ضروریة للتح اییرـ تصنیف المعاییر : مع5

 .4/3ة فلكنھا تشكل قیمة مضا وھي معاییر لیست ضروریة  اإلتقان:معاییر 
لتجاوز  د المعاییر و ذلكم مرتین عن الخطأ نفسھ كما  الیجب  أن تتعدّ محاسبة المتعلّ تتم : حتى ال  استقاللیة معاییرـ 
 .ةیالتقلید قییم ارسات التمم
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فإنتاج هؤالء هو اّلذي �كون المع�ار اّلذي �عتمده المعّلم في وضع النقطة أو العالمة، إّنه 

و انطالقا من هذه المقارنة �صــدر أحكامه  ،�قارن إنتاج كل تلمیذ بإنتاج  التالمیـذ  اآلخـــر�ن

    1المبن�ة على شيء غیر ثابت و غیر قار �مــكن أن یتغّیر من مدّرس آلخــــر 

 و المعاییر نوعان :  

 مطلقة یرتقي إلیها جم�ع التالمیذ. -أ        

 .2نسب�ة تقوم على المقارنة بین أدائهم -ب        

 و نعني �المحك :  المحــــك : -5

 خاص�ة موضوع معین تعتمد إلصدار حكم تقدیري على الموضوع. -أ       

 و مبدأ نرجع إل�ه   ،نموذج �ستعمل ألجل المقارنة الك�ف�ة اّلتي ال تعتمد الق�اس -ب       

 ستحسان.للحكم و اإل           

 وفي الحالتین �كون المحك :

 .3ع�ارة عن مرجع�ة خارج�ة للحكم على الشيء    

هي عناصر أو عینات من السلوك الّدال على وجود ظاهرة أو  : Indiceالمؤشر  -6

سلوك آخر مثال: مواظ�ة التلمیذ على المكت�ة مؤشر لحّ�ه للمطالعة، فهو الظاهرة التي 

 .86ص ، المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات التدریس عن طریق ـ محمد بن یحیى زكریا، عباد مسعود،  1
 .130ص ، غة  العربیة من األھداف إلى الكفاءات ـ رافعي عبد هللا، تعلیم اللّ  2
 .86ص  ، ـ  محمد بن یحیى زكریا، عباد مسعود، المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات 3
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في المجال البیداغوجي  1وجود ظاهرة أخرى، و یرت�ط المؤشرتشّكل شاهدا أو دل�ال على 

مؤشرات تترجم تحققه لدى �العالمات الدالة على بلوغ الهدف �اعت�ار أّن الهدف �عّبر عنه �

، و�شترط في البرنامج القائم على الكفاءات تحدید محكات األداء قبل الشروع في 2المتعّلم

�ه ودرجة إتقان بناء البرنامج �طر�قة �ستط�ع المالحظ أن یتحّقق من وجود األداء أو غ�ا

 األداء، وذلك �استخدام أدوات مالئمة للق�اس.

 مالحظـــــــــــــة : -  

إّن المحك مثله مثل المع�ار �ستخدم للحكم على أداء التلمیذ، لكّنهما یختلفان في        

 .3نقاط أساس�ة و �مكن التعبیر عن ذلك �الرسم التالي: 

 

 

                                         

 

 

 المعیاري                                                                              المحكي

 ثابتة                                             رة                   تغیّ م               

 خارجیة                                     ة (الجماعات، الفرد نفسھ)داخلی               

            

 التنبؤ باألداء المستقبلي                       ( أھداف، وقائع خارجیة...)                      

ذي قد یكون غامضا في بعض األحیان و یمنح المصحح معالم واضحة ودقیقة ـ یساعد المؤشر على تفعیل المعیار الّ 1
و توافقھا كاستجابة المنتوج لنمط الكتابة  یعد مؤشرا على تحقیق جزء ھام من الكفاءة یة قییم، فاستجابة المنتوج للتعلیمتلل

 المستھدفة .
 .131ص  ،غة  العربیة من األھداف إلى الكفاءاتاللّ  ــ رافعي عبد هللا، تعلیم 2
 .87ص ،المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءاتالتدریس عن طریق یحیى زكریا، عباد مسعود،  بنــ محمد 3
 

 

 مرجعیة الحكم
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الفرد الق�ام �ه �الفعل ( المشي، الكــالم، الكتابـــــــة القراءة......)  هي ما �ستط�ع القدرة: -7

وهي جملة اإلمكانات التي تمّكن الفرد من بلوغ درجة من النجاح فــــــي التعل�م أو في أداء 

مهام مختلفة، و تظهر عند مواجهة الفرد لمشكالت و وضع�ات جدیدة تتطّلب استدعاء 

 1س�ة من تجارب سا�قة.معلومات أو تقن�ات مكت

هو القدرة الكامنة في الفرد وهي فطر�ة و �قابلها النضج في المعنى  ستعداد :اإل -8

البیداغوجي "مصطلح النضج"، وهو مستوى معّین من االستعداد لتعّلم شيء ما، و�عتبر 

ـة شرطا أساس�ا للتعّلم، إذ ال �مكن حدوث التعّلم مالم تكن العضو�ة مستعدة أي ناضجــــ

و�كون االستعداد نفس�ا و بیولوج�ا، و یتحول االستعداد إلى قدرة إن توفرت للفرد فرص 

 .2التدر�ب المناس�ة.

ة التعل�م�ة بواسطة وضع و�لي هادف لغا�ات و أغراض الس�اسنشاط تح اإلستراتیج�ة : -9

�طول أو وٕانجاز مجموعة من اإلجراءات التعل�م�ة المنتظمة والعامة، من أجل تحقیق أهداف 

 �قصر مداها .

معلومات من القدرة على تحقیق األهداف، فالهدف اّلذي �كون غرضه نقل ال الفعال�ة : -10

على   أّما الهدف اّلذي ینشط و �حّفز التالمیذ ،شخص إلى آخر �كون هدفا غیر فّعال

 .3ابتكار الحلول لمشكلة ما �كون فّعاال

 88,87محمد بن یحي زكریا , عباد مسعود , التدریس بالمقاربة باالھداف والكفاءات ص  -1
 .131ص  ،غة  العربیة من األھداف إلى الكفاءاتاللّ رافعي عبد هللا، تعلیم  -2 
 90.- 76ص ، المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات التدریس عن طریق محمد بن یحیى زكریا، عباد مسعود،  -3 
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 :  كونات الكفاءةمن خالل المفاھیم السالفة الذكر نستنتج م

 

 مكونات الكفاءة 

 

 معارف و معلومات و حقائق                                                          

 و مفاھیم و قوانین و نظریات                                                           

 یستند إلیھا األداء السلوكي  
 

 ر عنھ بمجموعة سلوك أدائي یعبّ                                                              

 من األفعال و األداءات  

 

 و القیم  االتجاھاتإطار من                                                               

                  السلوك                                                            و والمعتقدات المعارفو                                                                   
 الوجداني و المھاري                                                               

 

  1مستوى معین لنتاج األداء   

 

  

 .90محمد بن یحیى زكریاء،عباد مسعود، التدریس عن طریق المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات ص -1
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 أصناف الكفاءة :  *

هي مجموع نواتج التعل�مات السا�قة التي  : C . De Baseالكفاءة القاعد�ة  - 1       

 ة  و الحقة یجب على المتعّلم التحّكم فیها لیتسنى له الدخول دون صعو�ة في تعل�مات جــدید

 عل�ه التعلّم و ترتكز عل�ه الوضع�ة المشكلة. ىفهي األساس اّلذي یبن

و هي التعل�مات التي تسمح �المرور  : c. De Détapeالكفاءة المرحل�ة:   - 2       

لألهداف الختام�ة، وتجعلها أكثر قابل�ة للتجسید ، فالقراءة و سیلة مرحل�ة انتقال�ة لتحقیق 

 الكفاءة الختام�ة  المستهدفة. 

ر تعبّ بطابع الشمولیة، وكلیا و تتمیز تصف  : naleiC.F:  1الكفاءة الختامیة  - 3       
ف فیھ جملة من ا یوظّ ن ینتج نصّ ألمجموعة من الكفاءات المجزأة كعن مفھوم إدماجي 

 3و یمكن التمثیل بالمخطط التالي :  2مھا الموارد التي سبق لھ تعلّ 

 

 األساسیة نھایة                               الختامیة نھایة                                        

 السنة                 المرحلة المتوسطة   

 

 

 المجال نھایة             ة نھایة یالقاعد    

 المجال               الوحدة التعلیمیة   

 تي كانت بدورھا كفاءة ختامیة .ل إلى كفاءة قاعدیة الّ الكفاءة الختامیة قد تتحوّ ـ  1
الجزائر  اللغة العربیة و آدابھا، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي  ، ـ دلیل األستاذ 2
 .8ص ، 
 السنة الثانیة من التعلیم الثانوي.،  التكنولوجیایزیائیة و ـ المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، العلوم الف 3
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 : تطب�قات المقار�ة �الكفاءة  *

 : بیداغوج�ا اإلدماج - 1      

تهدف هذه البیداغوج�ا إلى جعل المتعّلم �عبئ مكتس�اته و ینّظمها من أجل        

ن الممارسة الفعل�ة  ، �حیث یتمّكن المتعـلمون مــ 1استخدامها في معالجة و ضع�ات مرك�ة 

ومــن هذا نستنج أن اإلدماج  2 ،إلدماج مكتس�اتهم و التعّرف على حجم الكفاءة التي حّققوها

خالل: و ضع�ة مرّك�ة جدیدة تستدعي من المتعّلم إیجا د حّل لها، و عل�ه ال �حدث إّال من 

یبدأ �ال�حث ضمن مكتس�اتة عن المعارف، المهارات اّلتي یجب تعبئتها لحّل هذه الوضع�ة 

فال أحد �مكن أن  ،فاإلدماج هو أكثر من مجرد تطبیق، كما أّنه عمل�ة داخل�ة و شخص�ة

 .3�قوم بــه مقام اآلخر 

  بیداغوج�ا المشكالت : - 2     

و هي تؤدي إلى وعي  ،هي الطر�قة التي ین�غي اعتمادها في التدر�س �الكفاءات      

التلمیذ بنقائص معارفه و ضرورة تعدیلها و الشعور �الحاجـة إلى بناء معــــــارف جدیدة أكثر  

فعّال�ة، و قبل أي عمل تجر�بي �صوغ التالمیذ فرض�اتهم لنزع اللثام عــــن تصوراتهم ثم 

ــهم المصاغة و �التالي �عتمدون نهج البروتوكول التجر�بي من أجل التحقق من فرض�اتــــــــــ

 .4ینتقل التلمیذ من وضع المستهلك إلى وضع المنتج

 .19ص ،المملكة المغربیة ، لتجدید التربوي و التجریب ا مركز،ـ دلیل بیداغوجیا اإلدماج 1

 .9ص ، أدأبھااللغة العربیة و  ، السنة الثالثة ثانوي، ل األستاذ لیـ د2

 .19ص ،ـ دلیل بیداغوجیا اإلدماج 3

 .5ص  -التكنولوجیا العلوم الفیزیائیة و  -ـ المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة 4
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 ف على المشكل التعرّ                                     

 

 ةـــــرح اإلشكالیــــط         

 

 ل حول الـات حـــالتوقع     

 

 لول ـل المحـكـــــالمش      

 

  بیداغوجیا المشروع : - 3     

ة أو شبھ ییقنجاز أعمال حقإعلى قدرتھ المعرفیة الفعلیة في  ممن خاللھ یبرھن المتعلّ       

 .1معارفھ التصریحیة، اإلجرائیة، الظرفیة..... رسخّ یحقیقیة، ومن خاللھ 

ى النفس ـعل االعتمادم و تعوده تھدف بیداغوجیا المشروع إلى تكوین شخصیة المتعلّ        

مدرسیة و ھي مقاربة تربط  الحیاة ال ،دراستھا و التفكیر في حلّھا و ،في عالج المشكالت

 2و حسن التصرف.  االبتكارروح التعاون و اإلخاء و  يو تنمّ  ،االجتماعیةبالحیاة 

  

 8اللغة العربیة وآدابھا ص,دلیل األستاذ السنة الثالثة ثانوي  - 1
 3ص المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة - 2
 

 

 
132 

                                                           



تالمقاربـة بالكفاءاالفصل الثاني                                                                            
 

ن ـــلسنة الثالثة ممستوى ا"،نازك المالئكةـ " ل " خائفة" مثال أنموذجي دراسة قصیدة  - 

 :التعلیم الثانوي

 
 يــــلیل تثیر مخاوفھ قلقلفا رجعا                                            

 وحدي و النّجم بعید في األفق أناو 

 قــــیخدعني أمل في فجر لم ینبث

 قرـــبابة دمعة باردة لم تحتـــــوص

 

 بحفنة ظلماء تو مددت یدي فرجع

 داءصـو سألت اللیل فبؤت ببضعة أ

 اءــــصورة إغم داء مغرقة فيــــأص

 ياءت تزحف من أغوار الماضي النّائج

 

 هارـــدربي حاولت سدى أن أرفع الش

 خب في عتمتھ أشباح ثرثارهـــــــــتص

 كرت الدّرب كأن لم أعرف أحجارهــأن

 وما باألمس ولم أستكشف أسرارهـــــــی
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 مع صوتي الموھونسأواه أال ت ارجع

 المجنونالدّرب ھذا و حدي في  ىقبلن أ

 جم عیونھذا األفق المستغلق حیث النّ 

 حیث األشجار ھیاكل أفكار و ظنون

 

 تردّد فیھ أصوات تنذر حبيّ ــــــــــت

 وات غادرة تنبح ملء الّرحبــــــأص

 أن تجرح قلبي أخشىدّقني و ارجع ــص

 سمعھا تمأل دربيأنّي إدّقني ـــــــص

 في المعبر سعالة ترمق طیفي بفتور

 المفترق المتشعّب بعض قبورراء و و

 رك ھذا األفق المھجورنتخد بیدي و ل

 ال تتركني روحا صارخة في الدّیجور

 37دیوان نازك المالئكة، دار الكتب المصریة، ص                                                        

 

  توظیف الرمز و األسطورة في القصیدة العربیة : *

و أسالیب  ،و األفكار ،ص، باإلضافة إلى دراسة المعانيمن خالل ھذا النّ  أتعلم -        

 غة :و جمالیات اللّ  ،التّعبیر المختلفة

 تجلیات التجدید في القصیدة العربیة المعاصرة. -       

 توظیف الرمز و األسطورة. -       
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 ف على أھم خصائصھ .دید نمط النص و التعرّ حت -       

 الجر و معانیھا. أحرف -       

  نشأة الشعر الحر. -       

 

 

 تقد�م الّنص: -

في هذه القصیدة تعّبر الشاعرة عــــــــن 

هواجسها و آمالها مستخدمة الّلغة الرمز�ة 

في التعبیر مستلهمة األسطورة لإل�حاء 

�عتمد األستاذ في تقد�مه للّنص على الدقة 

و االختصار ل�ستمیل المتعلمین و یتمّكن 

 دخالهم في جو النص.من إ

 

 ــ توجیهات بیداغوج�ة :  ــ أتعرف على صاحب الّنص : 1

 ـ من یذكر �عض الشعراء المعاصر�ن ؟ 

ـ من من هؤالء الشعراء الذین ذكرتهم، قد  

 حمل لواء التجدید في القصیدة العر��ة؟ 

ـ ذكر أحدكم الشاعرة: نازك المالئكة، من  

 �ّعرفنا بهذه  الشاعرة بإیجاز.

 مالمح العامة للتجدید في شعرها؟الـ ماهي 

توج�ه أسئلة للمتعّلمین تقودهم إلى التعّرف 

على الشاعرة، مع التركیز على الجوانب 

اّلتي تبرز ر�ادتها للتجدید في القصیدة 

الرمز العر��ة المعاصرة و خاصة توظیف 

 و األسطورة.
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 �المعاني التي تنشدها.

 

و ذلك �قراءته قراءة سل�مة، �مراعاة جودة  )  قراءة األستاذ للّنص:                     2-1

 النطق و حسن األداء و تمثیل المعنى .

 ــ قراءة التالمیذ الفرد�ة:  3

 

 

 

 

 

تقتصر قراءة كل واحد منهم على جزء من 

القصیدة، على أن �عتني األستاذ بتصو�ب 

األخطاء حین و قوعها حّتى ال یثبت الخطأ 

في أذهان التالمیذ و ین�غي أن تتكرر 

قراءات الّتالمیذ إلى أن یتعّرفوا على 

 القصیدة و �حسنوا قراءتها.

 ــ أثري رصیدي الّلغوي . 4

 ص�ا�ة: شوق، رقة الهوى   

 تصخب: تتصا�ح و تتضارب  

   

خدمة إلثراء الرصید اللغوي للتالمیذ تشرح 

الكلمات المفتاح�ة شرحا نوع�ا، أما �ق�ة 

 الكلمات فتشرح شرحا شفو�ا.
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 سعالة: أنثى الغول

 الدیجور: الظالم الشدید

 

 ــ أكتشف معط�ات الّنص: 5

 

ماهو الهاجس المركزي الذي تعّبر عنه  -

 الشاعرة في قصیدتها؟

استخرج �عض األسماء و األفعال التي  -

 تشخص خوف الشاعرة و قلقها.

ماهي الدالالت الرمز�ة لهذه األسماء  -

   واألفعال؟

ثم اشرح  استخرج من النص أسطورة -

 مغزاها في التراث.

ماهي دالالت هذه األسطورة في  -

 القصیدة؟

صوغ أسئلة تمّكن المتعلمین من إدراك  -

المعاني اّلتي عبرت عنها الشاعرة مع 

األساطیر ازات و الرموز و اإلشارة إلى المج

 �ما �ساعد للوصول إلى المعنى.
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 ما الذي ترجوه الشاعرة من المخاطب؟ -

 رت رمز�ا عن رجاءها؟كیف عبّ  -

استخرج �عض األسماء و األفعال التي  -

 تعّبر عن طموح الشاعرة و أملها.

ماهي اإل�حاءات الرمز�ة لهذه األسماء و  -

 األفعال؟ 

اشرح فوائد توظیف الرمز و األسطورة  -

 في هذه القصیدة.

 

 ـ أناقش معط�ات النص 6 -

 

ماهي الص�غة الصرف�ة لعنوان  - 

القصیدة؟ و ما هو انعكاس هذه الص�غة 

 على المحتوى العام للنص؟

ماهو أثر "ارجع" في السطر األول على  - 

على صوغ أسئلة تمّكن المتعّلمین  الحرص

من الوقوف على دراسة النص �ما یهتدي 

بهم إلى الغوص في معان�ه و �شجعهم 

على بناء أسئلة قد تقودهم إلى دالالت و 

 معان خف�ة.
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ع�ارة "ال تتركني" في السطر األخیر؟ و 

ط اسم "اللیل" في السطر األول �ماذا یرت�

 �اسم "الدیجور" في السطر األخیر؟

ارسم جدوال تحدد ف�ه الرموز الدالة على  -

محور الخوف و الرموز الدالة على محور 

األمل، ثم ادرس دالالت المعجم الشعري 

 الذي و ظفته الشاعرة.

ماهي  مالحظاتك حول تطور الصراع  -

 الدرامي داخل القصیدة؟

التوكیدات الّلفظ�ة الموجودة في  استخرج 

 القصیدة، و بین أثرها في المعنى؟ 

قارن بین ذات الشاعرة و ذات الحبیب؟  -

 و ماهي الحواجز التي تحول بینهما؟

 أحدد بناء النص: -7

 

ماهو الموقف الذي تر�د الشاعرة شرحه  -

تقد�م أسئلة جزئ�ة تساعد على كشف نمط 

الّنص و إبراز خصائصه مع الحرص على 

إنتاج نصوص و فق النمط المدروس و في 
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 لحبیبها؟

 ماهي آثار هذا الموقف في نفسیتها؟  -

عالم اعتمدت في شرح موقفها وفي  - 

 ترغیب حبیبها �العودة إلیها؟

في ضوء الحجج التي اعتمدتها لدعم  -

رغبتها، حدد نمط النص و استخرج 

 خصائصه.

 مواقف ذات داللة.

 

 

أتفحص االتساق و االنسجام في بناء  -8

 فقرات النص: 

 

على من �عود الضمیر المستتر في  - 

الفعل"ارجع" ؟ عین األفعال التي تجد فیها 

 هذا الضمیر و بین دوره في بناء النص؟

تبنى أسئلة تهدف إلى تمكین المتعّلمین من 

اكتشاف مظاهر الر�ط الداللي و الشكلي 

 مقاطع.بین معاني األسطر و ال
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على من �عود الضمیر في الفعل  -

"مددت" ؟ عّین األفعال اّلتي تجد فیها هذا 

 الضمیر و بّین دوره في بناء النص؟

انطالقا من فكرة: أّن الّنص خطاب  - 

حدد المرسل و المرسل إل�ه مبرزا دورهما 

 في تشكیل الوحدة العضو�ة للقصیدة؟

أثر ثنائ�ة: الخوف و األمان في  ـ ماهو 

 انسجام معاني القصیدة؟ 

ـ ماهو دور توظیف  أسطورة الغول في  

تعمیق الموقف الدرامي العام للقصیدة و في 

 التحام نسیجها؟

ـ القصیدة غن�ة �عناصر الصراع، في  

ضوء هذه الفكرة ارسم جدوال للرموز 

المتضادة في القصیدة، ثم اشرح دور هذا 

 ي اتساق فقرات النص وانسجامها.التضاد ف
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 ـ أجمل القول في تقدیر النص.9

ـ ما النموذج اّلذي تمثله هذه القصیدة  

 �النس�ة للقصیدة العر��ة المعاصرة ؟

ـ ماهي المالحظات الّلغو�ة و العروض�ة  

 التي نالحظها على هذه  القصیدة؟

ـ كیف نسّمي هذا النوع من الشعر؟  

 وماهي أس�اب ظهوره؟ 

 ـ ما أهم خصائص هذا الشعر؟ 

ـ ما اإلضافات الفكر�ة و الجمال�ة اّلتي  

استفادت منها الشاعرة من خالل توظ�فها 

 للرموز و األسطورة؟

ـ القصیدة مفتوحة على عدة قراءات،  

 ماهي المقار�ات التي �مكن إسقاطها علیها؟

خالل القصیدة، حدد عالقة الشعر ـ من  

 �الفلسفة؟

 

صوغ أسئلة یتمّكن المتعلمون من خاللها 

 رصد تقدیر عام للنص.
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 ـ تفعیل الموارد  10

 

انطالقا من فكرة أن  الشعر صناعة لغو�ة 

اشرح الك�ف�ة التي تعاملت بها الشاعرة 

نازك المالئكة مع اللغة في قصیدتها؟ و ما 

 رأ�ك في ذلك؟ 

تفعیل الموارد جزئ�ا خدمة للكفاءة المحددة 

 في المجال الكتابي.

 ـ قواعد اللغة :11

 أحرف الجر و معانیها               

 اخت�ار الجمل التي تتوافر على أحكام

 أعود إلى النص و اقرأ : 11-1

 و مددت یدي فرجعت �حفنة ظلماء 

 و سألت الّلیل فبؤت ب�ضعة أصداء 

 صورة إغماءأصداء مغرقة في 

 الدرس، �العودة إلى القصیدة.

 

 
143 



تالمقاربـة بالكفاءاالفصل الثاني                                                                            
 

 جاءت تزحف من أغوار الماضي الّنائي .

. عن طر�ق أسئلة مناس�ة، �ستدرج  11-2

األستاذ المتعلمین  إلى استخراج أحكام 

الدرس �استخدام المنهج الوصفي المبني 

 على المالحظة.

إذا لم تف األمثلة المستخرجة من النص  

مكن لألستـــــاذ بجم�ع أحكام الدرس �

االستعانة �أمثلة خارج�ة كل حكــــــــم 

 �ستخرج، �شفع بتطب�قات شفو�ة.

 

 . صوغ أحكام القاعدة: 11-3

یتم استخراج أحكام القاعدة مدعومة   

 �أمثلة من إنشاء المتعلمین

في هذه  المرحلة یتدرج األستاذ �المتعلمین 

إلى استخراج أحكام القاعدة عن طر�ق 

 ستكشاف�ة.أسئلة ا

 

صوغ أسئلة دق�قة تهدف إلى تقی�م جزئي  . إحكام موارد المتعلمین و ض�طها.11-4

للموارد التي اكتسبها المتعّلم من خالل 

الدرس تمهیدا الستخدامها في مواقف أكثر 

 تعقیدا.
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 ـ العروض: نشأة الشعر الحر.12

 

 أعود إلى النص و انشد قول الشاعرة:

 صوتي الموهون  ارجع أواه أال تسمع

 لن أ�قى و حدي في الّدرب المجنون 

 هذا األفق المستغلق حیث النجم عیون 

 حیث األشجار ه�اكل أفكار و ظنون 

 تترّدد ف�ه أصوات تنذر حبّي 

 أصوات غادرة تن�ح ملء الّرحب 

 صّدقني و ارجع أخشى أن تجرح قلبي 

 صّدقني إّني أسمعها تمأل در�ي

مع مراعاة التنوع تنتقى المقاطع  من النص 

في المقاطع و القوافي، �حیث �الحظ 

المتعّلم الفرق بین القوافـــــــــي المستخدمة في 

كل مقطع، كما �الحظ اختفاء نظام البیت 

المقسم إلى شطر�ن وتعو�ضه بنظام 

 األسطر.

 

. یدّرب األستاذ التالمیذ على 12-1

لألسطر، ثم یدفعهم  التقط�ع  العروضي

إلى اكتشاف قاف�ة كل سطر بهدف تمكینهم 

من إدراك االختالفات العروض�ة  بین 

اءة إنشاد تراعي �قرأ األستاذ األسطر قر 

اإل�قاع الصوتي لكل قاف�ة  مع محاولة  

 إظهار التنوع في القاف�ة.
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الشكل الخلیلي للقصیدة العر��ة و شكل 

الشعر الحر. ثم یناقشهم في موضوع نشأة 

الشعر الحر مستثمرا المقطع المدروس في 

 إبراز خصائص هذا النوع  من الشعر.

 

 

. یواصل األستاذ تدر�ب تالمیذه 12-2

على الدراسة العروض�ة للمقطع حّتى 

�مكنهم  من اكتشاف خصائص الشعر 

الحر. فقصیدة  الشاعرة نازك المالئكة  

جاءت على وزن �حر الخبب، لكن الشاعرة 

في التفع�الت �حیث لم تلتزم  تصرفت 

بنظام  البیت المقسم إلى شطر�ن، و 

 إضافة إلى تنو�عها في القاف�ة.

یرّكز األستاذ �عد تقط�ع  كل ر�اع�ة على 

اإلنشاد و الجانب السماعي قصد إث�ات 

اإل�قاع الصوتي للقصیدة  و خاصة تنوع 

 القاف�ة.

 

 أختبر معرفتي  12-3

ع من عیون �قترح األستاذ مجموعة مقاط

الشعر الحر تتوافر على أهم الخصائص 

ین�غي التأكید على جانب اإلنشاد الممیز 

 للشعر الحـر
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 العروض�ة لهذا النوع من الشعر.
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 ــة :الفصل األول : طــرق المقاربــــة النصیـّ         

 د .ــــــــــــــــتمھی -                           

 م.ـــف التعلّ ـــتعری -                           

 ة .ـــأركان العملیة التعلیمی -                           

 مفھوم الطریقة التعلیمیة . -                           

 العوامل المتحكمة في اختیارھا . -                           

 س :ـــق التدریـــواع طرائــــنأ -                           

 :ة ــــالطرق التقلیدی -أ                                    

 ا .ــــــــــــــــتعریفھ -                                              

 یة .اإللقائـــــــــــــــ -                                              

 ة .ــــــــــــــالتلقینی -                                              

 المناقشة و الحوار . -                                              

 ر .ــــــــــــــــــالتفكی -                                              

 . ــــــــوابستجاال -                                              

 دات .ــــــــــــــالوح -                                              

 ة :ــــــرق الحدیثـــــــــالط -ب                                  

 ا .ــــــــــتعریفھ -                                              

 اج .ــــــــــدماإل -                                              

 روع .ـــــــالمش -                                              

 سس اختیار طریقة التدریس .أ -                           

 التدریس .طرق تفعیل  -                           
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 تمهیـد : 

ماذا أعّلم، من أعّلم، كیف أعّلم ؟ أسئلة �طرحها المعلم لرسم إستراتیج�ة تعل�میـة ناجحة       

�رهن على اح و النجأسئلة إذا عرف معناها وك�ف�ة اإلجا�ة عنها و صل بتالمیذه إلى مصاف 

 كفاءته و أحقّیته في التعل�م .

 المعّلم ، المتعّلم، تدّل هذه األسئلة على ركائز العمل�ة التعل�م�ة التعّلم�ة  أال و هي :        

المحتوى ، الطر�قة، و سنتحدث في متن فصلنا هذا عن هذه الركائز خاّصین �التناول ركن 

تعّدد وجهات النظر، فكّل معّلم ومضمونا لكال لتي �اتت تتعدد شالطر�قة، هذه األخیرة ا

 متعلمض، و إن كان الهدف واحدا و هو تكو�ن ظر إلى كّل طر�قة من قبول و رفكیف ینو 

التعدد هذا إن دّل على شيء و إنما دّل على  ،هار�ادان�ا، ممستوى ناضج فكر�ا ، وج وذ

 محاولة النهوض �التعل�م و تبرئته من التهم الّلص�قة �ه .
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 تعر�ف التعّلم:  -1

ارف ما �قدم للمتعّلم من مع �ة قائمة أساسا علىالتعّلم عمل�ة دینام�ك إنّ       

مهارات، و على ما �قوم �ه المتعّلم نفسه من أجل اكتساب هذه المعارف ومعلومات، و 

 .1وتعز�زها و تحسینها �استمرار 

 أركان العمل�ة التعل�م�ة: - 2

 یجب أن نراعي في العمل�ة التعل�م�ة  أر�عة أركان :         

 المعّلم، المتعّلم، المادة، الزمن، الطر�قة.                

إّن المعّلم هو الركن األساسي في العمل�ة التعل�م�ة الناجحة لذا ین�غي أن �كون   المعّلم: -أ 

 ،لالتحلیو  ،على التوظیف ك القدرةمتمّكنا من المادة و خبیرا �طرق تدر�سها، و أن �متل

 و التوض�ح، ومن �عدها تحقیق اإلفهام. ،و التمثیل ،والتعلیل

و إّنما تمكین المتعّلم  ،�كون هدف المعّلم من تدر�س المادة ل�س فهم القاعدة و حسب      

. أما 2من توظ�فها و تطب�قها في مختلف  المجاالت ل�كون قادرا على اإلبداع  و التجدید 

 عن مسألة الفروق  الفرد�ة فعلى المعّلم أن یّت�ع هذه الخطوات حّتى یخّفف منها:

 أن یراعي لغة المتعّلمین اّلذین ینتمون إلى الط�قات االجتماع�ة الدن�ا. -    

و العلوم  لآلدابأستاذ بالمدرسة العلیا لألساتذة  ،سانیات التطبیقیة للسنة الثانیة محاضرات في اللّ  ،ـ  بكار محمد  1
 .6م ص  2007 ، 2005اإلرسال الثالث  ،الجزائر ،بوزریعة ، اإلنسانیة 

 .199ص    -واقع و آفاق –سانیة الحدیثة غة في ضوء المعارف اللّ تعلیمیة اللّ  ،سناسي بـ سعاد  ) 2
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ه ند المتعّلم إلى مجال الحكم عل�عل�ه أال یدخل عنصر انخفاض المستوى الّلغوي ع -    

 .في المجاالت األخرى 

یجب على المعّلم إدخال نوع من أنواع حصص التقو�ة الّلغو�ة لهؤالء المتعلمین في  -    

الّلغة �صفة خاصة مع تقد�م عدد من التدر��ات الّلغو�ة المناس�ة لجم�ع متعلمي الط�قات 

 االجتماع�ة المنخفضة.

لتعّرف على یجب العمل على توفیر عدد من المواقف الّلغو�ة اّلتي  یتم من خاللها ا - 

 .1و العمل على تذلیل الصعو�ات و التخلص منها.  ،و المعّوقات الّلغو�ة ،الصعو�ات

 2سلفا  �أفهو مه ،و انشغاالت ،و عادات ،ماماتو اهت ،للمتعلم قدرات المتعلم : -ب     

األستاذ و العادات الّلغو�ة التي �سعى ،  3الستعاب ، واالهتمام، والمناقشة ،و حسن الالنت�اه 

 ،ر الهتماماتهلتعل�مها له، ودور األستاذ أن �حرص كّل الحرص على التدع�م المستم

 .4تعز�زها لیتّم تقدمه و ارتقاؤه الطب�عي اّلذي �قتض�ه استعداده للتعّلم و 

   

الممارسات اللغویة التعلیمیة و   - صفات المعلم عند ابن خلدون -حدیث في العملیة التعلیمیة ، یمینة مصطفاوي ـ 1
الجزائر ص  ،تیزي وزو   1العدد  ،و اللغات  اآلداب كلیة ،لود معمري یجامعة م،  غویةمخبر الممارسات اللّ  ،التعلمیة 

139. 
 . 7ص ، محاضرات في اللسانیات التطبیقیة  ،ـ بكار محمد 2
 .200ص ، غة في ضوء المعارف اللسانیة الحدیثة تعلیمیة اللّ  ،سناسي بـ سعاد 3
 .7ص ، محاضرات في اللسانیات التطبیقیة  ،ـ بكار محمد 4
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، و المادة هي تلك 2للمتعّلم عنصر أساسي ین�غي مراعاته  1إّن تقد�م المادة  المادة : -ج 

ب المعجمي) ّلغو�ة التي تتكّون في الغالب من المفردات اللغو�ة ( الجانالمحتو�ات ال

ب والص�غ المختلفة التراكیو البنى و  ،دائ�ة (الجانب الصوتي)األداءات و التمثالت األو 

الّلغو�ة المختلفة اّلتي یتعرض إلیها �عض األساتذة في تعل�مهم  معارفالو  ،(الجانب التركیبي)

لّلغة و اّلتي �مكن أن نسّمیها �الثقافة الّلغو�ة، و هذه المحتو�ات محّددة مس�قا في شكل 

وخبراء شؤون التعل�م موّزعة على كل سنة مقّررات موضوعة من قبل المختصین برامج و 

، ومن العناصر اّلتي تسهم في تشكیل  3النظام�ة من سنوات أطوار التعل�م في المدارس 

ومن هذه  ،و كذا خبرة المتعّلم في استق�الها) ،مدةادة ( الوسائل المختارة، و المنهج�ة المعتالم

العناصر تحدید نظام الّلغة المراد تعل�مها و مراعاة المقای�س الّلسان�ة و النفس�ة لترتیب هذه 

 .4ة المكونة للعرض، ثم تقس�م الوقت بین هذه الوحدات �و ض�ط الوحدات األساس ،المراحل

  التدّرج في تعل�م المادة الّلغو�ة: *

 ،ع طب�عة االكتساب الّلغوي نفسه�عد التدّرج في تعل�م الّلغة أمرا طب�ع�ا یتماشى م      

 لذلك ال بّد من أخذ هذا العامل �عین االعت�ار مع مراعاة العناصر األساس�ة التال�ة:و 

غة ألفاظھا و مواد العلم دة اللّ اخذ أشكاال مختلفة و مب منھا الشيء ویقوم بھا، وھي تتّ : ھي التي یتركّ ـ المادة لغة  1
 مباحثھ.

 .2001ص ،  سانیة الحدیثةالمعارف اللّ  غة في ضوءتعلیمیة اللّ  ،سناسي بـ سعاد 2
 .7ص ،  محاضرات في اللسانیات التطبیقیة ، ـ بكار محمد 3
 .2001  سانیة الحدیثة صغة في ضوء المعارف اللّ تعلیمیة اللّ  ،سناسي بـ سعاد 4
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السهولة : التدرج من السهل إلى أقل سهولة أمر طب�عي و ضروري في عمل�ة  - 1        

إذ یرتقي المتعّلم في اكتساب مهاراته الّلغو�ة من العناصر الّلغو�ة التي �سهل عل�ه  ،التعّلم

 استعابها و استعمالها إلى العناصر اّلتي تتطّلب شرحا أكثر .

ل التعل�م�ة بهذا المبدأ، و تعم تهتدي العمل�ة لى الخاص : االنتقال من العام إ - 2       

على تطب�قه في أ�ة عمل�ة تسعى إلى إكساب المتعّلم مهارة لغو�ة معّینة، ولهذا یجب أن 

و تدّرس األلفاظ  ،تدّرس القاعدة العامة قبل الخاصة اّلتي ترت�ط بإجراءات تحو�ل�ة معینة

التراكیب و ، ردة مج االتاأللفاظ اّلتي لها عالقة بإح اّلتي لها عالقة �موجودات محسوسة قبل

 ال�س�طة قبل التراكیب المعقدة.

هو أّن األلفاظ اّلتي تشّكل القاعدة المعجم�ة في الّلغة تختلف  تواتر المفردات : - 3      

ف�ما بینها من حیث درجة تواترها، وهي األلفاظ التي تنعت عادة �األلفاظ األساس�ة, لذلك فإّن 

هتمام �مبدأ التواتر أثناء و ضع البرنامج ل�م الّلغة �قتضي �الضرورة اإلالتدرج في تع

 .1التعل�مي

 .دید (اإلجرائي) عان : زمن التخص�ص (العام)، وزمن التحإن الزمن نو  ـن :ــالزم –د     

  خالل الموسم الدراسي. المخّصص للمادة ككل هو الزمن :التخص�صزمن  - 1         

 هذاو  ،ة للمادة الواحدة خالل األسبوعهو زمن الحصة الواحد زمن التطبیق : - 2         

 .11ص  ،سانیات التطبیقیةمحاضرات في اللّ ، بكار محمد -1 
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زمن الحصة و ض�طه مّما یؤدي إلى تحقیق األهداف  الّنوع من الزمن هو التحّكم في

البیداغوج�ة المتوخاة من درس معین، لذلك �حرص المعّلم على جعل الحصة تأخذ   وقتها 

 1المناسب دون ز�ادة و ال نقصان.

  الطر�قـــة : -ه      

الطر�قة تعني السیرة أو المذهب، أي الخط في الشيء و في التنز�ل  لغة :            

العز�ز في قصة فرعون " و قالوا إن هذان لساحران یر�دان أن یخرجاكم من أرضكم �سحرهما 

و تجمع خطأ على طرق و الحق�قة أّن طرق جمع  )63طه (و یذه�ان �طر�قتكم المثلى "  

 .2طرائق 

هي مجموعة إجراءات و خطوات عمل�ة تهدف إلى تحقیق الطر�قة التعل�م�ة : *          

األهداف البیداغوج�ة لعمل�ة التعل�م و التعّلم ، وهي و سیلة تواصل�ة و تبل�غ�ة هامة، فاخت�ار 

فكّلما اهتدى األستاذ إلى طر�قة تعل�م�ة ناجحة كانت  ،الطرائق الناجحة من مهام أستاذ الّلغة

 .3نتائج تعل�م�ة جیدة 

 " "إنّ  D. goste"،" دان�ال كوسنت  R. vabsson  -عّرفها كل من "رو�یرت فالسون  

 مصطلح الطر�قة في میدان تعل�م الّلغات هي تلك المجموعات من اإلجراءات القائمة على

 020ص ،  سانیة الحدیثةضوء المعارف اللّ غة في تعلیمیة اللّ  ،سناسيبسعاد  -1 
مخبر الممارسات  -بة السنة  الرابعة طل -غویة الجامعیة ات الطرائق التقلیدیة في الممارسات اللّ بیسل، ـ فتیحة حداد  2
  242، ص  2010، تیزي وزو ، الجزائر ، دیسمبر غات و اللّ  اآلدابكلیة لود معمري، ی،جامعة م غویة التعلیمیة و التعلمیةاللّ 
 .7ص  ، سانیات التطبیقیةمحاضرات في اللّ ، ـ بكار محمد 3 
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 اّلتي تستجیب لهدف معین " لّلغو�ة، الّنفس�ة التر�و�ةضات ا�ادئ و االفترامعدد من ال

  العوامل المتحّكمة في اخت�ار الطر�قة : *      

هناك العدید من العوامل و المتغیرات اّلتي تتحّكم  في اخت�ار طر�قة التدر�س من       

 طرف المعّلم أهّمها :

ة هدف معّین  لكّل طر�ق : l’objéctif didactiqueالهدف التعل�مي:  -أ                

ألّن طر�قة  ،یرغب الوصول إل�ه، و لكل هدف تعل�مي طر�قة خاصة في تدر�سه أو تعل�مه

تجاهات اإلس المفاه�م و وى عن طر�قة تدر�ة �الضرورة القصالحقائق مختلفتقد�م المعلومات و 

 1و كذا المهارات 

: أي  أّن المتعّلم یجب la nature de l’ appremant طب�عة المتعّلم : -ب            

أن یتناسب و الطر�قة المعتمدة في تعل�مه من خاللها، أي تكون قادرة على جلب انت�اهه 

و كذا أفكاره و ضرورة تناسقها (الطر�قة) و خبراته السا�قة، كما یجب أن  ،وتنش�ط فكره

 دة بین متعّلم�ه.یراعي المعّلم  الفروق الفرد�ة القائمة و الموجو 

ت�قى ضرورة ألّن  : la nature de la matiere طب�عة المادة :  - ج           

التعّرف على نوع المادة و محتواها القتراح الطر�قة التعل�م�ة �أتي من بین أهم تلك 

 التعل�م�ة الناجحة. إلیها الطر�قةتحتكم  المسائل اّلتي

 .246.  243ص ، الطرائق التقلیدیة في الممارسات اللغویة ، ـ فتیحة حداد  1
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ت�قى خبرة المعّلم  : l’ exprérience de l’ ienseignantخبرة المعّلم  -د       

هذا �عود و  ،نع نجاح العمل�ة التعل�م�ةاألستاذ من بین أهم تلك العوامل المتحكمة في ص

في نجاح قة األنجح و األصوب في التعل�م و إلى مدى إمكان�ة المعّلم في اخت�ار الطر�

 .1العمل�ة التعل�م�ة 

   التر�وي :طر�قة التدر�س في المجال   -3

تار�خ الفكر  �حث في طرق التدر�س، و من یتتّ�عشغل التر�و�ون قد�ما و حدیثا �ال      

ولعّل مرجع  ،التر�وي یجده محاوالت مّتصلة في سبیل الوصول إلى الطر�قة المثلى للتدر�س

اس من أركان عمل�ة التدر�س، و من ثم فإّن نجاح هذا االهتمام  إلى أّن الطر�قة ركن أس

و تستط�ع الطر�قة السدیدة أن  ،ةر�قبنجاح الط –د كبیر إلى ح –اعلیته یرت�طان ل�م و فالتع

ورداءة الكتاب المدرسي،  ،یذو تدّني مستوى التالم ،تعالج كثیرا من ضعف المنهج الدراسي

 2مشكالت التعل�م. ذلك من وغیر

 أنواع طرائق التدر�س : - 4 

الطرائق  هي مجموعة من :des méthode tradionnelles: الطرائق التقلید�ة  -أ

 سلطةو  ،ة و متمحورة حول تبل�غ المعارفهو كونها قد�مو  ،التعل�م�ة ذات قاسم مشترك بینها

 .247- 246ص ، غویة الجامعیة ـ فتیحة حداد سلبیات الطرائق التقلیدیة في الممارسات اللّ 1
 ، 1ط،جامعة عمر المختار  ، الخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العامـ جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر 2

 .46ص  1996البیضاء 
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 و تتمثل الم�ادئ األساس�ة للطر�قة التقلید�ة ف�ما یلي :  ،المدّرس

حیث یبدأ التعل�م من ال�س�ط و الجزئي  إلى  : و التدّرج ،و التحلیل ،الت�س�ط -       

 المرّكب الكّلي من خالل تشر�ع المادة و تجزئتها.

 تحمیلها للطا�ع الصوري حیث تعتمد على التسلسل المنطقي و التصنیف. -      

 الحفظ و اعتماد التقو�م على تذكر المعلومات و تكرارها . -     

 إلى سلطة العقاب (المعّلم).السلطة : أي نظام القسم خاضع  -     

و بذل المجهود و بلوغ األهداف  ،لواجبا على التسابق ألداء القائمالتنافس  -     

 الحصول على الجزاء.و 

الحدس: أي االعتماد على أش�اء مجّسمة  و وسائط قصد إثارة المالحـظة -     

 .1واإلدراك الحسي 

�قوم فیها المدّرس بإلقاء المعلومــات على طر�قة تقلید�ة  الطر�قة اإللقائ�ة :   - 1

ات  من أدمغة المدّرسین إلى ّول المعلوموفیها تح ،طال�ه �أسلوب المالحظة أو اإلمالء

  2أدمغة الّدارسین.

 طرائق اإللقاء :  *

 .249ص  ، غویة الجامعیةسلبیات الطرائق التقلیدیة في الممارسات اللّ  ، ـ فتیحة حداد1
 .58ص  ،سانیات التطبیقیة دروس في اللّ  ،ـ صالح بلعید 2
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ه العرض الشفوي المجرد دون مناقشة أو إشراك المستمعین المقصود � التحاضر : -أ       

إّال في االستماع و الفهم و تدو�ن المذكرات دون السماح �األسئلة أثناء اإللقاء و "المتعّلمین" 

 إّنما �عد انتهائه.

و تكمن قوة  ،و نقصد �ه التوض�ح و التفسیر لما غمض على التالمیذ الشرح : -ب       

 و تتّوقف وجوه الشرح على األمور التال�ة : ،1الشارح  في إظهار و تب�ان الّنقاط الرئ�س�ة 

اظ اّلتي یخّیل فكثیرة جدا من األلف الّلغة و األلفاظ المستعملة من طرف المدّرس: -         

أو ذات معنى غیر محدد  ،للمدّرس أّنها سهلة مطروقة للجم�ع إّال أّنها غامضة عند التالمیذ

 �شكل واضح على مستوى أذهانهم.

إظهار النقط  الشرح مجرد كالم �سرد أو یلقى، بل تكون مهمتة ن ال �كون أ -         

رح على ما ى أخرى، كما یجب  أن ینصّب الشنتقال التدر�جي من نقـطة إلاألساس�ة، و اإل

 یرى المدّرس وجـوب شرحه و فقا لقوة تالمـیذه مع مراعاة اختالفهم قوة و ضعفا.

ل اإل�ضاح الّلفظي وال الشرح، فهو و سیلة من وسائـن و سائل �عّد م الوصف : -ج        

�قتصر الوصف على دروس دون أخرى، ففي الدروس الخاصة �المواد العلم�ة مثال ترى أّن 

    الوصف ال زما لألجهزة و لنتائج التجارب.

 همالمیذ حیث تساعد على جذب انت�اهمن األش�اء التي �میل إلیها الت القصص : -د       

 .16ص  ، 2004األردن  ، 1ط، دار أسامة ، عمان ،غة العربیةالشامل في تدریس اللّ  مي،ـ علي النعی 1
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ي التر��ة و م إلى الدرس، و لقد اعترف "أفالطون" في زمانه �أهم�ة القصة في میدانو تشوقه

 1التعل�م. 

تش�ه هذه  الطر�قة الطر�قة األولى "الطر�قة اإللقائ�ة" حیث �قصد الطر�قة التلقین�ة :  - 2

الكلي على  عتمادلتلك الطر�قة اّلتي �قع فیها اإل "�التلقین" ذلك التعل�م التلقیني المستعمل

ألّن المعّلم �عّرفه كل شيء ، المعلم، و في هذه الطر�قة �كون الطالب (المتعّلم) سلب�ا

الطالب �حفظ و �ستذكر و �ستظهر، إّال أّن هذه الطر�قة تعمل تارة على أن تحّل و 

المشكالت الصع�ة، حیث یتدخل المعلم بتلك الحلول التي �قف الطالب عندها عاجزا، و من 

�عض الخبراء أّن هذا التعّلم هو اّلذي �حصل ف�ه الطالب على هدف تعل�مي هنا یرى 

الحلول للمشكالت یها إعطاء الم�ادئ و �مساعدة محددة من المعلم أو بدون مساعدة، و یتم ف

من قبل المعّلم، و إن كانت لها �عض المزا�ا إّال أّن  نقائصها كثیرة حیث نجد المتعّلم  �عتمد 

هنا یتخرج و هو ال �ستط�ع إدراك الحلول الجزئ�ة للمسائل التي تطرح على أستاذه، ومن 

 .2أمامه، و �الحظ هذا في غ�اب الفكر النقدي و التحلیلي لدى الكثیر من طالبنا

ر�ة أو تعرف هذه الطر�قة �الطر�قة الحوا طر�قة المناقشة و الحوار العلمي : - 3      

في تعل�م المواد الدراس�ة  المناقشة من الطرائق السائدةّد طر�قة الطر�قة الم�اشرة، و تع

أو بین الطل�ة  ،و مدّرسهمإذ تقوم على ت�ادل الرأي بین الطل�ة  ،�ة منهاو�خاصة اإلنسان

 –على سبیل المثال  –طالبین ذلك لتعز�ز ما �قّدم من المعرفة و هي تدور حول   ،همأنفس

 .252ص ،  سلبیات الطرائق التقلیدیة في الممارسات اللغویة الجامعیة  ،ـ فتیحة حداد 1
 .59ص ، سانیات التطبیقیة دروس في اللّ  ،صالح بلعید  -2
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 ،د توز�ع المسؤول�اتدارة دقة المناقشة و تحدیفي إ وازن األدوار بین كّل منهمامراع�ة ت

ما تكون الب، إنّ یلق�ه المدرس و جوا�ا �عط�ه الط طر�قة المناقشة ال تعني مجرد سؤالو 

انب فسؤال �طرح و ّع�ة الجفیها تكون العمل�ة مشتركة متشلة فالمناقشة أش�ه بلع�ة كرة الس

س یدفع �العمل�ة إلى األمام درّ المر ینّفذ و آخر �عّدل، و آخو  ،وآخر �ضیف ،وطالب یجیب

ر�قة تعتمد على األسئلة ف�شترط لنجاحها أن تكون ، و�ما أّن هذه الط1ه بتلم�حاته و تعقی�ات

 سهلة واضحة ومن محاسنها:

ر الدافع�ة ع الملل و تثیتش�ع جوا من الحیو�ة في القسم فتكسر الجمود و تدف -    

 للتعّلم.

 المجال أمام المدرس لتنم�ة انت�اه الطالب و تفكیره المستقل. تفسح  -   

 واد و مختلف المستو�ات.�شمل استخدامها جم�ع الم  -  

 تعتمد األسئلة و األجو�ة و تشعر المتعّلم أّنه �ساهم في سیر الدرس. -  

 .2و تجعله حاضر البدیهة شدید االنت�اه  تثّبت المعلومات في ذهن المتعلم -  

تقوم على معلومات معّینة، و هذه المعلومات هي نتیجة للتفكیر  طر�قة التفكیر : - 4

 كنة) وأّن هذه العمل�ة العقل�ة �مالموضوعي المتضمن عمل�ات عقل�ة دینام�ك�ة (حرك�

 وصفها في خطوات متسلسلة �عتمد �عضها على ال�عض األخر.    

 .19ص،م 1994لبنان ، 1ط،بیروت ، دار النھضة  ،لغة العربیة و تعلیمھا م الّ أسس تعلّ  ،ـ دوجالس براون 1
 .59ص ، سانیات التطبیقیة دروس في اللّ  ،ـ صالح بلعید 2
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وات مصّممها فیجعل �عضهم خمس خط تالفخختلف �اإنّ خطوات هذه الطر�قة ت         

 بینما یوصلها �عضهم إلى عشر خطوات و �مكن إجمالها في ما �أتي : 

فرض  - 4 جمع المعلومات حول المشكلة  - 3تحدید المشكلة  - 2الشعور �المشكلة  - 1

التحّقق من النتائج  - 7االستنتاج أو نتائج التجر�ب  - 6تجر�ب الفرض�ات  - 5الفرض�ات 

 صوغ التعم�مات . - 8

و إّنما یتحّقق  ،إّن التفكیر العلمي بوصفه طر�قة التدر�س ال یتحّقق �حفظ خطوات جامدة

 .1�الممارسة الفعل�ة 

المدّرس في هذه الطر�قة هو المحور بوصفه الفنان المتمكن  طر�قة االستجواب : - 5    

المدّرس اّلذي ال ، جمیلة "ص�اغة األسئلة فن من الفنون المن ص�اغة األسئلة، فقد قیل "

 ستجواب ال �حسن التدر�س .�حسن اإل

 تكون الطر�قة عامال من عوامل نجاح المدرس في إعطاء المادة لطال�ه و في توجیههم      

 داف هذه الطر�قة : ما یر�د أن یتعلموه، و من أهم أهٕاثارة تفكیرهم و حملهم على تعّلم و 

 اخت�ار معلومات الطل�ة  سواء كانت المعلومات حقائق أم فهم. -    

 حمل الطل�ة على ر�ط خبراتهم السا�قة �التدر�س الجدید. -    

دار الكتاب ،  )أنواعھا، معاییرھا، استخداماتھا(جمل األنشطة اللغویة  ،اوي، محمد بھاء بزـ علي سعد جاب هللا ، عبد الغفار محمد الش1

 .21ص  2005، العین  1ط ، الجامعي
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 إثارة الولع و االستطالع، و كذلك التمر�ن و المراجعة. -    

 ،براتوالخ ،و التمییز لدى الطل�ة، و ضمان تنظ�م المواد التعل�م�ة ،تنم�ة قوى التقدیر -    

 . 1و توج�ه انت�اه الطل�ة 

وحدات ، والوحدة ع�ارة عن تعرف هذه الطر�قة �طر�قة تعل�م ال  طر�قة الوحدات : -6     

ع صغیر منها عادة �صورة �عالج كّل موضو  ،وع شامل واسع �ضم مواض�ع متعّددةموض

فهي تتكّون على سبیل المثال  ،ثةر�قة أ�ضا من طرائق تنظ�م المناهج الحدیة وهذه الطمنفصل

ة تكون  منها موضوعات متسلسل اجتماع�ة تتخذ مرتكزا ثم تنشق مشكلةمن موضوع دراسي أو 

 ذات ارت�اط �الموضوع األصلي.

 خطوات طر�قة الوحدات :  *

ى اكتشاف درجة و تسّمى �الخطة االستطالع�ة إذ ترمي إل الخطة التمهید�ة : -أ      

الخبرات و مقدار خبراتهم السا�قة ثم إیجاد را�طة بین الوحدة الجدیدة و  ،رف الطل�ةمعا

 السا�قة.

لنقاط �عرض المدّرس في هذه الخطوة األسس العامة في الوحدة مبینا ا العرض : -ب     

ن الوحدة أو رسم أو �ع�ارة أخرى تقد�م لمحة عامة ع ،عینا بوسائل اإل�ضاحال�ارزة  ومست

 و�ها هذه الوحدة.صورة شاملة لما تحت

 .20ص ،الشامل في تدریس اللغة العربیة ، ـ علي النعیمي 1
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ثوا وهذا ال للطل�ة ألن ی�حیلها، و في هذه الخطوة �فسح المجتمث است�عاب المادة وٕاتقانها أو 

 واأللواح. ،ورو الص ،ز�ادة على الخرائط �ستدعي مصادر من غیر الكتب المقّررة 

على أن  وة السا�قةیجتمع الطالب �عد أن أدوا اخت�ار اإلتقان في الخط التنظ�م: - ج   

و أ�حاثهم  ،�م أفكارهم�كون اجتماعهم من غیر كتاب، و هذه الخطوة تحمل الطل�ة على تنظ

 و ترتیب  الّنقاط المهمة ترتی�ا منطق�ا.

هذا و   ،أمام زمالئهمدّرس و م الماثهم أما�عرض الطل�ة أنفسهم خالصة أ�ح  التسم�ع: -د  

ه وأفكاره بینما �قّدم القسم اآلخر نتائج أ�حاثن الطل�ة، م مس�ستدعي أن �قوم بهذه العمل�ة ق

 .1�صورة  تحر�ر�ة 

  الطر�قة الحدیثة : -ب 

من و   2ه الذاتيحول نشاط التلمیذ وتعّلم رحو تتم هي مجموعة من الطرائق البیداغوج�ة      

 أهم م�ادئها :

 نضجه. �عین االعت�ار التلمیذ و نموه واألخذ  -        

 تكییف التعل�م حسب مختلف كفاءات و قدرات المتعّلمین. -        

 االنطالق من حوافز المتعّلم و اهتماماته. -        

 .21ص، أنواعھاو غویة جمل األنشطة اللّ ،  علي سعد جاب هللا ، عبد الغفار محمد الشیزاوي، محمد بھاء -1
سائل التعلیمیة ودراسة مستقلة یقوم بھا الفرد عن طریق توظیف الكتب و ال وـ التعلم الذاتي: نشاط و توجیھ ذاتي ، أ2

 األخرى.
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 النشاط الذاتي.و  ،والتجر�ب  ،و التفكیر ،ذ عن طر�ق المالحظةتعل�م التلمی -        

 .1تنشئة التالمیذ انطالقا من ح�اتهم االجتماع�ة  -       

ت، و بیداغوج�ا المشروع اّلتي البیداغوج�ا الحدیثة ترى �أّن بیداغوج�ا حل المشكالإّن        

ثر واقع�ة من الطرائق النشطة �اعت�ارها أك ا بیداغوج�ا المقار�ة �الكفاءاتمجاءت تنادي به

كالت من واقعه اة، وذلك بإثارة مشدرس�ة �الح�تقوم أساسا على ر�ط مكتس�ات المتعّلم الم

 و تكون طر�قة التدر�س فّعالة إذا كانت تعتمد على : ،2المع�ش

 التأكید على أهم�ة موضوع الدرس في ح�اة المتعّلم. -         

 شعور المتعّلم �أّن نشاطه في الدرس �سهم في فهم �عض مظاهر الح�اة. -         

 .3ه على التعّلم ر�ط التعّلم �العمل ،حیث أّن ذلك یثیر دافع�ة المتعّلم و �حّفز   -         

معارف طر�قة �حدث فیها التعّلم كنتیجة لمعالجة التلمیذ لل الوضع�ة اإلشكال�ة : - 1

أي یجد المتعّلم نفسه أمام  ،4و تحو�لها حتّى �صل بنفسه إلى معارف جدیدة ،وتركیبها

وسائل كّل التدابیر الالزمة و ال ه واتخاذصعو�ة و یتعّین عل�ه حّلها بتوظیف كّل قدرات

 .5والمعلومات المناس�ة لذلك 

 .249ص ، غویة الجامعیة سلبیات الطرائق التقلیدیة في الممارسات اللّ  ، ـ فتیحة حداد1
ة التعلیمیة و اءات و تحدیات الراھن، الممارسات اللغویفم بین متطلبات المقاربة بالكم و المتعلّ المعلّ  ، جعفر لـ كما2

العدد الخاص بأعمال ، تیزي وزو ، غات  و اللّ  اآلدابكلیة  جامعة مولود معمري ، ،غویة التعلمیة، مخبر الممارسات اللّ 
 .409ص  ،الجزائر، الملتقى 

 .17ص، غة العربیة لسنة الثالثة ثانوي ـ مناھج اللّ 3
 .10ص ،  2006الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسي  ، ـ منھاج مادة العلوم الفیزیائیة من التعلم الثانوي4
 .409ص  الراھن ،م بین متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحدیات م و المتعلّ ـ  كمال جعفر ، المعلّ 5
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  محاسنها: *

إّن اخت�ار الوضع�ة اإلشكال�ة یؤّدي إلى وعي التلمیذ بنقائص معارفه و إلى ضرورة       

ٕاجراءات جدیدة  �الحاجة إلى بناء معارف جدیدة و  الشعورو  ،عدیلها و �قینه �عدم فّعالیتهات

 .1أكثر فّعال�ة 

  ـ طر�قة المشروع : 2

�ك" ي األمر�كي " و�ل�ام كل�اتر طر�قة تجّسدت بتطبیق آراء " جون دیوى" واكتشفها المر�      

�تعّلم المتعّلم خالل أدائه  للمشروع و  ،ةلو تقوم هذه الطر�قة على اقتراح مشروع حل المشك

 ومشكالتها من عدید الخبرات اّلتي تنفعه في ح�اته الحاضرة وعن طر�ق ر�ط التدر�س �الح�اة

ه في مدا على نفسر مواقفه معتاسعا أمام المتعّلم لتنم�ة قدراته و تبر�هذا ما�فتح المجال و و 

ع لمعرفته الخاصة �حیث یوضع وسط أجواء تسمح إذ یتحّول إلى صان ،خطوة یخطوها كل

ي ضمن المتعّلم نشاطه التعل�مله �اكتشافها بنفسه عوض فرضها عل�ه، و هكذا �مارس 

االبتكار و  ،المعالجةو  ،لحّرة التي تمّكنه من المالحظةالم�ادرة اه إلى مسارات تدفع

 .2ستقالل�ة في القرار الشخصيواإل

  محاسنها : *

     

 .10ص ، ـ منھاج مادة العلوم الفیزیائیة من التعلم الثانوي1
 . 409، 410ص الراھن ،م بین متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحدیات م و المتعلّ ـ كمال جعفر ، المعلّ 2
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 إّن إنجاز المتعلمین للمشار�ع المقّررة تهتدي بهم إلى :   

 و المعارف الفعل�ة و المكتس�ة . ،القدرة على تفعیل المعارف -      

 تعمیق المعارف �النس�ة إلى أنماط النصوص المقررة. -      

 اكتساب كفاءات أكثر فاعل�ة. -      

 االنتقال من المعارف الخبر�ة إلى المعارف العمل�ة التطب�ق�ة. -      

 1تجنید نشاطهم الكتساب معارف عمل�ة.  -      

هناك جملة من الشروط على المعّلم أن یراعیها عند  كیف یتم اخت�ار طر�قة التدر�س : - 5

 اخت�اره لطر�قة درسه و هي:

�عني هذا الشرط أن یختار المعّلم الطر�قة المناس�ة في  مالءمة الطر�قة لألهداف : -أ  

ضوء األهداف التعل�م�ة المحددة للدرس، فعلى سبیل المثال عندما �كون الهدف هو تعل�م 

أّما إذا كان  ،اإللقاء الم�اشرة لتحقیق هذا الهدفدم المعّلم طر�قة ومعارف قد �ستخحقائق 

 فقد �ستخدم طر�قة حل المشكالت.  الهدف هو تنم�ة مهارة حل للمشكالت

مرت�طة �األهداف المراد �ما أنّ طر�قة التدر�س  مناس�ة الطر�قة للمحتوى الدراسي : -ب 

و أسلوب  ،الدراس�ة و طب�عة المادة ،وى تحق�قها، فإّنها �التالي ین�غي أن ترت�ط �المحت

 .18ص ،  سنة الثالثة ثانويلغة العربیة لـ مناھج  اللّ 1
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 أو فرض على المعّلم اخت�ار طر�قةذلك ألّن لكّل مادة دراس�ة طب�عة خاصة  ت تنظ�مها 

 طرق معّینة 

 خرى �غلب علیها الطا�ع العملي أولتدر�سها ،فهناك مواد �غلب علیها الطا�ع النظري، و أ

 .1التجر�بي (أ) 

للطر�قة المناس�ة لمدى وع�ه یخضع اخت�ار المعّلم  التالمیذ :مالءمة الطر�قة لمستوى  -ج  

اتجاهاتهم نحو المادة وحاجاتهم الدرس، و بتالمیذه من حیث خبراتهم السا�قة �موضوع 

ما بینهم من فروق فرد�ة، كما �عتمد هذا االخت�ار على مدى إلمام توقعاتهم من دراستها، و و 

ها التلمیذ في أثناء التعّلم، ومن هنا �ص�ح  وع�ه المعّلم �العمل�ات العقل�ة التي �قوم ب

 ومفاه�م شیئا مهما في هذا المجال. لتعّلم و ما تشتمل عل�ه من م�ادئبنظر�ات التعل�م و ا

�كون المتعّلم إیجاب�ا نش�طا طوال الدرس عن طر�ق  إیجاب�ة المتعّلم و مشاركته : -د 

تفكیره جا�ة عنه، واستثارة ه أو تلقي اإلإشراكه في الموقف التعل�مي بتوج�ه األسئلة إل�

المواقف  وخلق ،ي تؤّدي إلى انصرافه من الّدرسد عن الرتا�ة الت�استمرار، و ال�ع

 المشكالت التي تّتصل �ح�اته، فیجد نفسه مدفوعا من تلقائه إلى حّلها، و التفكیر فیها .   و 

ین�غي على المعّلم أال �ّظل معتمدا على طر�قة واحدة في تدر�سه بل  :1تنّوع الطر�قة - ه

د ستدع�ه موقف معین أو هدف مایر�التعل�مي، فقد �فقا للموقف أن ینوع في طر�قته و عل�ه 

 .49.48ص ، غة العربیة في التعلیم العام ـ جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللّ 1
جاء في صورة مواد دراسیة منفصلة  نّھ على أسلوب تنظیم المنھج، فلو أ التدریسـ كذلك  یعتمد اختیار المعلم لطریقة (أ)

 ب اختیار الطریقة المناسبة لتنفیذ المنھج.ھذا یتطلّ  أو وحدات تعلیمیة أو غیر ذلك فإنّ 
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ة دائما إلى كما أّن المتعّلم نفسه في حاج ،قةإنجازه أن �ستخدم في درس واحد أكثر من طر�

 أكثر استعدادا لتركیز االنت�اه.إثارة مواقف أو مشكالت تجعله 

أي أن �شعر المتعّلم بنوع من األلفة و الصداقة بینه و بین الطرق  ألفة المتعّلم للطر�قة : -و

م أكثر العالقة بین الطرفین یجعل المتعلّ المستخدمة في التعل�م، إذ أّن توافر مثل هذه 

من ثم و معّوقاته في التحصیل ، و  ،میولهو  ،و حاجاته ،استعدادا لإلفصاح عن مشكالته

�ستط�ع المعّلم أن �قّدم العالج المناسب لمثل هذه المشكالت، كأن  ینّوع في طر�قة تدر�سه 

 ة علیهم.رائق أخرى تناسب تالمیذه و ال تكون غر��أو �غّیرها أو یبتكر ط

لتدر�س أكثر �عني هذا الشرط أّنه كّلما حّققت طر�قة ا االقتصاد في الوقت و الجهد : -ز 

الفعال�ة واإلثارة  بجهد معقول، مع توافرعنصرو في وقت قصیر من هدف من أهداف التعّلم 

 .2االستخدام كانت أولى �االخت�ار و 

إلضفاء الحیو�ة على طرق التعل�م و تحر�رها من الجمود  تفعیل طرق التدر�س : - 6

التصاقا بواقع المتعّلم  عمل�ة أكثرذات سمات تطب�ق�ة  تطّلب األمر استخدام طرق نش�طة وی

 :منها 

العمودي كآل�ة إلحداث التفاعل الصفي و توفیر المناخ المالئم عتماد لغة الحوار األفقي و إ  -

 و بین التالمیذ مع �عضهم ال�عض. ،للتعّلم بین األستاذ و المتعّلمین

مستوى  ل منھذا یقلّ  غ استخدامھا بشكل متكرر، ألنّ بیتھا فإن ذلك ال یسوّ ذقة التدریس مھما كانت جدتھا و جاطری -1
  اھتمام التالمیذ و دافعیتھم.

 .50- 49ص،  غة العربیة و تعلمھاـ جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللّ 2
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  ر�ط األنشطة التعل�م�ة �الواقع الح�اتي للمتعّلم و بیئته. -

یتمّكن  �حیث ،اّلتي لها صلة �المفاه�م المعالجةال الوسائل التعل�م�ة المتنوعة و استعم -

 األستاذ من نقل الرسالة للمتعلم �أكثر ما �مكن من فعال�ة .

 قترحة داخل القسم واألنشطة اّلتياألنشطة الم والجمع بین ،االهتمام �األنشطة التعل�م�ة -

 1لقسم لما لها من فائدة مزدوجة. �طلب من المتعّلم إنجازها خارج ا

 . عل�م�ة التعّلم�ة لدى المتعّلمینالعمل�ة التمع�قات وصعو�ات التعّلم اّلتي تعترض سیر  رصد -

تكی�فها مع الوضع�ات التعل�م�ة تعدیل المسارات واالتجاهات والمیول و صح�ح األخطاء و ت -

 وفق منهج�ة تر�و�ة سل�مة . وتیرتهتطو�ر عّلمین على التقّدم في التحصیل و لمساعدة المت

ادرة استخدام أدوات الق�اس المتنوعة  تكون مالئمة لطب�عة المضامین المقررة  وتكون ق - 

رات ومكتس�ات المتعّلم من رصد التعلم اّلذي طرأ على خب و ،على ق�اس مخرجات التعل�م

 .2حیث معارفه و ردود أفعاله و استجا�اته و مواقفه ح�ال القضا�ا والمفاه�م 

ي موضوع معین انطالقا من الكتب والمراجع تكلیف المتعّلمین بجمع معط�ات معرف�ة ف -

 3ٕاعداد عروض مصغرة.و  الش�كة العنكبوت�ة مواقع المختلفة، أواألقراص المعلومات�ة،أومن

 

 ،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،یم الثانويلالسنة الثالثة من التع، رافقة لمنھاج العلوم اإلسالمیةمـ الوثیقة ال 1
 .19ص  ،الجزائر 

علیھ  االعتمادبمختلف أشكالھا لم یعد كافیا و ال یمكن  االختباراتالتقویم التقلیدي القائم على أسئلة أسلوب ـ إن اعتماد 2
 لمعرفة مدى تحقق نتائج التعلم.

 .19ص ، لسنة الثالثة ثانوي اإلسالمیةرافقة لمنھاج العلوم مـ الوثیقة ال3
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 الفصل الثاني : المقاربة النصیّة و الوسائل التعلیمیة .
 مفھوم الوسائل التعلیمیة . -                         

 أنواع الوسائل التعلیمیة . -                         

 شروط استعمال الوسائل البصریة . -                         

 معاییر اختیار الوسائل التعلیمیة . -                          

 أسس استخدام الوسیلة التعلیمیة . -                          

 الوسائل التعلیمیة القدیمة (الكتاب المدرسي)  -                         

 الوسائل التعلیمیة الحدیثة :  -                          

 تكنولوجیا التعلیم . -                                             

 مفھوم التقنیة في ظل تكنولوجیا التعلیم . -                                             

 دواعي إدخال التكنولوجیا . -                                             

 مصادر التعلّم في تكنولوجیا التعلیم . -                                             

 مكونات تكنولوجیا التعلیم . -                                             

 األدوار الجدیدة للمعلّم في ظل تكنولوجیا التعلیم . -                                             

 نموذج الحاسوب . -                                             

 أھمیة الوسائل السمعیة البصریة . -                                             

 النشاطات الالّ صفیة :  -                             

 ( المكتبة، المقابالت، الرحالت ....)                                        

 انفتاح تعلیمیة اللّغة على حقول لسانیة . -                            
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مبتور و ال �ستط�ع أ�ًا كان أن یوصل الفهم إلى ل ناقص و إّن التعل�م بدون و سائ      

ور المتعّلمین، ألّن في استخدام الوسائل شيء �الغ األهم�ة و بذلك نستط�ع أن نجسد األم

 .1حكمة تساعد على تحقیق عائد تر�وي هام �طر�قة فّعالة و 

إّن الوسائل التعل�م�ة كثیرة، و تعني في معناها الواسع كّل  مفهوم الوسائل التعل�م�ة: - 1 

و على العموم فإّن  ،اكتساب معارف أو طرائق أو مواقفاألدوات اّلتي تساعد التلمیذ على 

الدیداكت�ك�ة المتوخاة و اّلتي تشغل وظ�فة الوسائل التعل�م�ة هي كل مالها عالقة �األهداف 

 .2تنش�ط الفعل التعل�مي 

األجهزة التعل�م�ة و األشخاص اّلذین یتّم توظ�فهم هي مجموعة المواقف و المواد و       

ضمن إجراءات إستراتیج�ة التدر�س �غ�ة تسهیل عمل�ة التعل�م و التعّلم ، مّما �سهم في 

 .3جوة في نها�ة المطاف تحقیق األهداف التدر�س�ة المر 

المادة التعل�م�ة أو  هي ع�ارة عن تركی�ة تضم كّال من و �مكن القول : أّن الوسیلة التعل�م�ة 

المحتوى، اإلدارة، المتعّلم، و الجهاز اّلذي یتّم من خالله عرض هذا المحتوى، �حیث تعمل 

 4على خلق اتصال كفء للوسیلة التعل�م�ة.

 

 .21ص  ، ـ منھاج اللغة العربیة و آدابھا ، مدیریة التعلم الثانوي 1
 .103ص  ، دروس في اللسانیات التطبیقیة  ،ـ صالح بلعید 2
دار زھراء الشرق ، القاھرة ، ط  –تكنولوجیا التعلیم  –رمزي أحمد عبد الحي، الوسائل التعلیمیة و التقنیات التربویة  - 3
 . 15، ص  2009، مصر  1

 1ط ،مركز الكتاب ، لیمیةـ مصطفى عبد السمیع محمد، محمد لطفي جاد، صابر عبد المنعم، االتصال و الوسائل التع 4
 .40ص  ،2001لقاھرة ،
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  عل�م�ة : أنواع الوسائل الت - 2

اختلفت أراء المر�ین حول تصنیف الوسائل التعل�م�ة، بل على األسس اّلتي �مكن       

االعتماد علیها في تصن�فاتهم، و نظرا ألّن عمل�ة التعّلم و التعل�م عمل�ة متكاملة ال �مكن 

 1تجزئتها بل تدخل فیها جم�ع الوسائل التعل�م�ة المستخدمة لت�سیرها على المتعّلم.

 یرى �عض المر�یین أّن هذه الوسائل نوعان: الصنف األول: -أ

 : لقوى العقل�ة بواسطة الحواس مثلهي اّلتي تؤثر في ا وسائل حس�ة : *

و �ستخدم الشيء نفسه في دروس التعبیر  عرض الشيء نفسه : -                 

 للصفوف األولى، و ذلك �أن �عرض المعّلم  طائرا كالحمامة...

و تستخدم كذلك في دروس التعبیر أو األناشید أو  : النماذج المجسمة -                 

 القراءة كنموذج لس�ارة أو قطار.....

 تستخدم في دروس التعبیر و القراءة و األناشید . الصور و الرسوم : -                 

 لمعرفة أجزاء الوطن، مواقع البلدان........ الخرائـــط : -                 

السبورة  الوسیلة التقلید�ة المهّمة اّلتي ال �مكن أن  السبورات : و تعدّ  -                 

 �ستغني عنها المعّلم.

 . 69، ص  1988، األردن  8 مكتبة المنار ، ط ، التعلم تكنولوجیاـ محمد علي السید ، الوسائل التعلیمیة و  1
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 ال�طاقات : وتستخدم في الصفوف األولى في دروس التعبیر والقراءة. -     

 الّلوحة  ذات الجیوب (لوحة ال�طاقات ، اللوحة الو�ر�ة .....).  الّلوحات : ومنها -    

 .اإلذاعة المدرس�ة -   

ها القطعة -و تستخدم في دروس  المحفوظات، إذ تسجل في األشرطة المسجلة : -    

�أداء جید كما تسجل فیها نماذج جّیدة للترت�الت القرآن�ة ، أو �سجل فیها ما ألقي في إحدى 

 ما دار  في إحدى الندوات.الحفالت أو 

صحف الفصل تجه التالمیذ من وسائل معینة و �عرض فیها ما ین  معارض الّلغة العر��ة: -

 و نحو ذلك مّما �سفر عنه  النشاط المدرسي في المجال اللغوي.

 1.للغةهي اّلتي تؤثر في القوى العقل�ة بواسطة ا سائل لغو�ة :و  *        

 أمثلة: -

هو مایلجأ إل�ه معّلم الّلغة العر��ة في ب�ان معاني المفردات في دروس  : الشرح -      

 القراءة و الّنصوص.

 األمثلة و التشب�ه و الوصف  -      

و تزو�د التالمیذ �األفكار  أثرها كبیر في تنم�ة الخ�ال القصص و الحكا�ا : -      

  . والمفردات و األسالیب

  1 جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللّ غة العربیة و تعلّ مھا ، ص275- 276.-
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یرى هذا الصنف أّن تصنیف الوسائل التعل�م�ة �كون حسب الحواس الصنف الثاني :  -ب

 اّلتي تتأثر بها م�اشرة على اعت�ار أّن كّل حاسة تعمل على حدى منفصلة : 

و تضم الوسائل اّلتي تعتمد على حاسة  :Audio Aidsالوسائل السمع�ة :  -1     

: ما سمع من الرادیو  هيو اكتساب الخبرات كعنصر أساسي و  السمع في عمل�ة التعّلم

 والمسجل، مكبرات الصوت ، و كل ما سمع .

تضم الوسائل اّلتي تعتمد على حاسة و  :Visual Aids الوسائل ال�صر�ة :  -2    

الخرائط المصورات،  1ال�صر في عمل�ة التعل�م و التعّلم في اكتساب الخبرات كعنصر أساسي

 الشفافة، األفالم الثابتة.الّلوحات، األفالم الصامتة المتحركة، الصور 

 شروط استعمال الوسائل ال�صر�ة :  -

 أن تكون كبیرة یراها الجم�ع . -          

 أن تكون ألوانها مر�حة للنظر. -          

 2أن ال تطغى األلوان على األفكار األساس�ة و على الهدف من استعمالها.  -          

  معاییر اخت�ار الوسائل و التقن�ات التعل�م�ة : - 3

 نظرا الزد�اد أعداد الوسائل و التقن�ات التعل�م�ة و اختالف نوع�اتها فإّن تحدید نوع�ة    

 .69ص ، التعلم  تكنولوجیا، الوسائل التعلیمیة و  ـ محمد علي السید 1
 .276ص ، غة العربیة و تعلمھا ـ جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللّ 2
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 الوسائل و التقن�ات التعل�م�ة ال یتم �طر�قة عشوائ�ة �ال أّي هدف، فقد تصلح وسیلة ما

عند اخت�ار الوسائل و التقن�ات التعل�م�ة  لدرس معین و ال تصلح لدرس آخر، لذا ال بدّ 

 مراعاة ما یلي :   

 مالءمتها  لمستوى نضج التالمیذ و اهتماماتهم . -          

 التخط�ط المسبق الستخدام الوسائل و التقن�ات التعل�م�ة. -          

 1اخت�ار الوسائل و التقن�ات التعل�م�ة التي تحّقق أهداف الدرس. -          

 األسس العامة الستخدام الوسیلة التعل�م�ة :  - 4

و فائدتها للتالمیذ إذا اشتركوا في اخت�ارها و إنتاجها  تزداد أهم�ة الوسیلة -أ          

 واستخدامها .

 یجب أن یراعى عند استخدام الوسیلة : -ب         

 .أن �عّدها المعّلم قبل الدخول إلى حجرة الصف  -                  

 أن تكون جاهزة . -                  

   یجب أن تعرض في مكان مناسب �حیث یراها جم�ع التالمیذ . - ج        

 أن ت�عد عقب استنفاذوسیلة عندما تمس الحاجة إلیها، و یجب أن تعرض ال - د         

 ، 2001األردن  ، 1ط  ، عمان ،دار صفاء،  االتصال و الوسائل و التقنیات التعلیمیة ،ـ ابراھیم عبد العزیز الدعلیج 1
 .51 – 50ص ،  1432
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 1الزمن. أغراضها، إّال إذا كانت من الوسائل اّلتي تمتد فائدتها للتالمیذ مدة من

  ـ الوسائل التعل�م�ة القد�مة: 5

لقد كان دور المعّلم في البیداغوج�ا القد�مة یتمركز حول حشو أذهان المتعّلمین       

�المعلومات الجاهزة و ما على المتعّلم إّال حفظها و تكد�سها و استحضارها  حین �طلب منه 

ذلك، أین  كان التعل�م مجرد عمل�ة تلقین أحاد�ة القطب تقوم  على براعة المعلم وحده اّلذي 

ب األح�ان �الدور الرئ�سي  في صنع المعارف �طرائق تسعى لحشو األدمغة �قوم في أغل

 .2�مصنفات من المعارف النظر�ة ل�س إّال 

ظّل الكتاب المدرسي لسنوات  طو�لة األداة الوحیدة تقر��ا �استثناء  الكتاب المدرسي : * 

طر�قة التقلید�ة لم �كن الّلوح، الط�اشیر، القلم ، الورق .... اّلتي �ستخدمها المعّلم، ففي ال

ه من أهداف ذي كان هو المنهج �كّل محتو�اتهناك سوى كتاب واحد هو الكتاب المقرر، و الّ 

م �كن وقتذاك كتاب تعل�م�ة و تدر��ات ....الخ، ول و برنامج دراسي، و موضوعات و مادة

دفتي كتاب ن كل ذلك یوجد بین للمتعّلم، و كتاب آخر للمعّلم، و كتاب للتدر��ات، بل كا

علم�ة (لغو�ة س�كولوج�ة) ظهرت   واتخاذها أسساً  ةواحد ، ومع ظهور الطر�قة البنیو�

ه للسیر �البرنامج الدراسي و هاد�ًا في عمله و دلیل مرشدًا والحاجة إلى كتاب للمعّلم �كون 

 و ظهرت كذلك كتب للتدر��ات ،كتاب للطالب من أجل تحقیق األهداف التر�و�ة المحددة

 .274ص  ،غة العربیة و تعلمھاـ جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللّ  1
 .410ص  ، م بین متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحدیات الراھنم و المتعلّ ـ كمال جعفر ، المعلّ 2
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عندما ظهرت الطر�قة التواصل�ة و غیرها، و  ،الحرةللقراءة اإلضاف�ة، وكتب للقراءة  كتبو 

 .1ظّلت هذه األنماط و غیرها على حالها 

 الوسائل التعل�م�ة الحدیثة :  - 6 

  تكنولوج�ا التعل�م  : -أ             

اإلنسان من خالل و هي التنظ�م الفّعال لخبرة  2�عّرف " دونالد بیل" "التكنولوج�ا"       

سائل منطق�ة ذات كفاءة عال�ة و توج�ه القوى الكامنة  في البیئة المح�طة بنا لالستفادة منها 

في الر�ح المادي . تعر�ف "جیلبرت" "للتكنولوج�ا" : التكنولوج�ا هي التطبیق النظامي للمعرفة 

ج�ا التعل�م" هي : ل�ه فإن  "تكنولو عة منظمة من أجل أغراض عمل�ة ، و العلم�ة أو معرف

استخدام م اإلنساني و المعرفة على التعلّ وم و عمل�ة متكاملة تقوم على تطبیق ه�كل من العل

ه �منهج�ة أسلوب المنظومات تعلم �شر�ة و غیر �شر�ة تؤكد نشاط المتعّلم و فردیتمصادر 

 .3لتحقیق األهداف التعل�م�ة و التواصل لعلم أكثر فعال�ة 

  تقن�ات التر�و�ة في ظل تكنولوج�ا التعل�م :مفهوم ال -ب        

ّل األسالیب التدر�س�ة ت التر�و�ة �صورة أكثر شموًال �شیر إلى كإّن مفهوم التقن�ا      

متعّلم آخر، ّلم متعّلم و بین المتعّلم و المع  Iinteraction(المستحدثة) فالتركیز على التفاعل 

ص  1988یونیو ، الكویت ،( د.ط) ،عالم المعرفة  ،تعلمھا و اللغات األجنبیة تعلیمھا ، ـ علي حجاج ، نایف خرمان 1
188- 189. 

و  Texere و تعني فنا أو مھارة، و الكلمة الالتینیة   Techne(بتقنیات) من الكلمة الیونانیة  تكنولوجیات كلمة بـ عرّ  2
لفنون، أي كلمة تقنیات تعني علم المھارات أو ا و تعني علما أو دراسة، و بذلك فإنّ  logesتعني تركیبا أو نسجا و الكلمة 

 دراسة المھارات بشكل منطقي لتأدیة وظیفة محددة.
مخبر الممارسات اللغویة ،الممارسات اللغویة التعلیمیة ،تعلیم العربیة في الجامعة الجزائریة  ، تكنولوجیاـ السعید خنیش  3
 .116ص  ، 2010الجزائر دیسمبر  ،وزو  تیزي ،عدد خاص، داب و اللغات ة اآلیكل ،جامعة مولود معمري ،
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الفصل  ط  مایجري  داخلتقن�ة تر�و�ة، و كذلك ر�لّنص المكتوب و حّتى بین المتعّلم و ا

النشاطات الصف�ة  التعبیر عن آرائهم وٕاشراكهم فيو  ،على المناقشة ثالح�الحاجات الفعل�ة و 

 ،و التعلیق على الصور ،، و لعب األدوارو الّالصف�ة، وأسالیب محاكاة الح�اة العمل�ة

سوم الب�ان�ة، و تحو�ل المادة المكتو�ة و الر  ،و الجداول اإلحصائ�ة ،و الخرائط ،األشكالو 

 1كّلها تقن�ات تر�و�ة حدیثة إلى حد كبیر. ،و رسوم ب�ان�ة ،و أشكال ،إلى جداول

 دواعي و بواعث إدخال التكنولوج�ا في التعّل�م : -ج     

ضغوطات أفرزتها الثورة العلم�ة یواجه الفعل التر�وي في الوقت الراهن تحد�ات عدة و       

التجدید و االستحداث فة الفعال�ة و هذه التحد�ات فرضت على المدرسة مضاعوالتكنولوج�ة، و 

لمجاراة و مواك�ة هذه المستجّدات ، و ألن حقل التر��ة والتعل�م هو الفضاء اّلذي یهتم بإعداد 

سة التر�و�ة كان  لزاما على المؤسّ  بل أفضل الناشئة و صناعة أج�ال الغد استشراقا لمستقـ

الحقول العلم�ة و المعرف�ة  يقحام هذه التكنولوج�ا في حقل التر��ة والتعل�م على غرار �اقإ

 .2رتقاء و التطو�ر واإلتقان�غ�ة اإل ،األخرى 

  مصادر التعّلم في تكنولوج�ا التعل�م: -د         

 المدّرسون، المشرفون، المساعدون، التر�و�ـون مصادر تعلم �التصم�م كما األفراد : -

 ثل: األط�اء ، المحامین، الشرطیین العسكر�ین...�ضاف إلیهم المهنیون من البیئة م

 .191ھا ص متعل تعلیمھا واللغات األجنبیة ، ـ علي حجاج ، نایف خرمان  1
 .145ص  ، م بین متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحدیات الراھنم و المتعلّ ـ كمال جعفر ، المعلّ 2
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 م مصادر تعّلم �االستخدام.مین، فه�ستخدمهم المدّرس في تعر�ف دورهم للمتعل اّلذین

تعل�م�ة" األفكار،الرموز،الب�انات والمفاه�م و الم�ادئ، " الرسالة ال المحتوى التعل�مي : -

الق�م، فتصاغ في صورة كلمات أو رسوم و  ،المیول النفس حرك�ة ، واالتجاهاتلنظر�ات، او 

 .أو أقراص الحاسب ،أو فیدیو ،أو صور س�م�ائ�ة متحركة

هي األش�اء اّلتي تحمل محتوى تعل�مي، فإذا كانت المواد قادرة على نقل التعل�م  المواد:  -

انت ال تنقل التعل�م كامال إلى البرامج، أما إذا كتسمى وسط مثل: الفیدیو و الصوت و ف

 1المتعّلم ف�طلق علیها مواد و ال تسّمى وسائط. 

هي األدوات التي تستخدم في إنتاج المصادر األخرى أو في  األجهزة و التجهیزات: -

عرضها مثل: الكامیرات، آالت التصو�ر، الحاسوب، عارض الفیلم الثابت، أو شاشة 

 2العرض.

خطوات العمل اّلتي �قوم بها األفراد أو و  ،فهي مجموعة الطرق واالستراتیج�ات ب :األسالی -

 .3تستخدم بها المواد و األجهزة التعل�م�ة 

  4مفهوم اإلستراتیج�ة التعیلم�ة : -7

 .118 - 117ص ، تعلیم العربیة في الجامعة الجزائریة  ، تكنولوجیاـ السعید خنیش  1
م من عرض األفالم الثابتة التابعة للطریقة السمعیة البصریة، وقد یستغني عن ن المعلّ عن آلة كھربائیة تمكّ  ـ عبارة 2

 .ضاالشاشة إذا كان الجدار أبی
 .811تعلیم العربیة في الجامعة الجزائریة ص  تكنولوجیا ،السعید خنیش  ـ3

عبارة  فاإلستراتیجیةمن المصطلحات العسكریة و التي تعني استخدام الوسائل لتحقیق األھداف  اإلستراتیجیةـ مصطلح  4
 أصبج یشمل كل موارد الدولة.و اإلستراتیجیةو قد تطور مفھوم  عن إطار موجھ ألسالیب العمل و دلیل مرشد لحركتھ
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 ،ب من قبل المعّلم لتحقیق هدف ماهي كل ما یتعّلق �أسلوب توصیل المادة للطال      

ٕادارته، هذا و�اإلضافة إلى الجو یتخذها المعّلم لض�ط الصف و ّلتي ذلك �شمل كّل الوسائل ا

العام الذي �ع�شه الطل�ة ، و التي تمثل الواقع الحق�قي لما �حدث داخل الصف من استغالل 

 .1إلمكان�ات متاحة لتحقیق مخرجات تعل�م�ة مرغوب فیها 

 :  2مكونات تكنولوج�ا التعل�م - 8

لكّل مجال أو نظام دراسي قاعدة معرف�ة تعتمد علیها  النظر�ة و التصم�م : -أ        

ادئ واالفتراضات فاه�م والم�الم ة منة النظر�ة المكونالمعرف هذه وتت�ح ،رسة و التطبیقالمما

 من ال�حوث أو الممارسة اّلتي تزّودنا �معلومات نتیجة مرور الفرد بخبرة معّینة.

ات إلى مكونات تشیر هذه المصطلح :، التقو�م ستخدامالتصم�م، التطو�ر، اإل -ب      

أساس�ة في تكنولوج�ا التعل�م، و لكّل منها قاعدة معرف�ة لها ممارسة و تطبیق أي وظ�فة 

 3معینة، و �عتبر كل منها موضوعا دراس�ا منفصال عن غیره.

  األدوار الجدیدة للمعّلم في ظل تكنولوج�ا التعل�م : - 9

حوال التقلیل ن األج�ا في حقل التر��ة و التعل�م ال �عني �أي حال مإّن تبني التكنولو       

 لكن هذه األخیرة و  ،ضٕاسقاط دوره في العمل�ة التعل�م�ة كما �عتقد ال�عمن أهم�ة المعّلم و 

 .15ص،  1432 ،2011ألردن ا،  1ط ،عمان ،داءیدار غ ،التعلیمیة  ،اإلستراتیجیةلیك یـ حامد أبو صع1
 التربیة :  تكنولوجیاالتعلیم و  تكنولوجیاـ الفرق بین 2
 .التربیة و یعد بعدًا من أبعادھا تكنولوجیاھي نظام فرعي من  :التعلیم تكنولوجیاـ 
 في نقل المعرفة. تصالاالعلى وفق منحى النظم و عملیات  مصادر التعلم و تطویرھا إدارةالتربیة: ھي  تكنولوجیاـ 
 .117ص ، تعلیم العربیة في الجامعة الجزائریة  تكنولوجیا ،ـ السعید خنیش 3
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التقلیدي، إذ لم �عد  منحته أدوارًا جدیدة تختلف تماما عن سا�قاتها في التعل�م –التكنولوج�ا  –

للمعرفة و المصدر الوحید لها، بل الموجه المشارك لتالمیذه في سیر تعّلمهم  الناقلالمعّلم هو 

مشروع و مدیر ال ،جا من مهام القائدز�و اكتشافهم المستمر، كما أص�حت مهنة المعّلم م

و إكسا�ه  ،�اإلضافة إلى تنمیته للمهارات األساس�ة للمتعّلم ،ارالمستشو  ،و الناقد ،ال�حثي

 .1اتيتقن�ات التعّلم الذ

على د ب المتعّلم خبرات ومهارات تساعإّن التر��ة الحدیثة تسعى إلى إكسا ــوب :الحاســــــ *

المناهج و طرائق التدر�س �یئته، فذلك یتطّلب منها تطو�ر و التفاعل بإیجاب�ة مع مجتمعه 

�میدان التر��ة التقّدم التقني، فالمتغیرات السر�عة تأخذ المعرفي و ر والكتب �ما یواكب االنفجا

و التعل�م من اختراع إلى اختراع ومن تطبیق إلى تطبیق مما جعل الّلحاق �الثورة التكنولوج�ة 

 .2أمًرا في غا�ة األهم�ة و الصعو�ة أ�ضا

م حیث بدأت تجارب تقدیـ ،التعل�م مّر �مراحل التر��ة و  إّن إدخال الحاسوب في حقل      

نات ومن أهم المشار�ع في هذا المجال : مشروع التعل�م �الحاسوب في أواخر الخمسی

"Sppes " في جامعة ستانفورد �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ، مشروع  "Chiltern"  في كل�ة

 .3"هارت فیلد" للتكنولوج�ا في  انجلترا 

 أهم�ة استخدام الحاسوب :  - 

 .418ص ، حدیات الراھن م بین متطلبات المقاربة بالكفاءات و تم و المتعلّ ـ كمال جعفر ، المعلّ 1
 

الممارسات اللغویة  ، لغة العربیة الحدیثة في تعلیمة الّ  التكنولوجیةمن الوسائل  االستفادةضرورة  ،ـ جمیلة رجا  2
، و اللغات ، عدد خاص ، تیزي وزو  األدبكلیة ،  جامعة مولود معمري ،التعلیمیة و التعلمیة ،مخبر الممارسات اللغویة 

 .630، ص  2010الجزائر دیسمبر 
 .422ص ، م بین متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحدیات الراھن م و المتعلّ ـ كمال جعفر ، المعلّ  3
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العدید من األهداف استخدام الحاسوب كأحد أسالیب تكنولوج�ا التعل�م �ساعد في تحقیق  -

 روح الجماعة أو التعّلم التعاوني .ائل التقلید�ة عن حّلها كالعمل بالتر�و�ة اّلتي قد تعجز الوس

ومن  ،و في أي وقت ،الحاسوب وسیلة إلعطاء كم هائل من المعلومات عن أي موضوع - 

 أي مكان في العالم عند اتصاله �ش�كة االنترنیت .

 الحاسوب قادر على تكرار تقد�م المعلومات مرة تلوى األخرى و �الطر�قة ذاتها. -

تضخم المواد التعل�م�ة یتطّلب استعمال الحاسوب لقدرته العال�ة على تخز�ن المعلومات  - 

األرقام فهو قادر على استرجاع الب�انات و سهولة التعامل مع إجراءاتها، و  ،و سرعة استعادتها

 الهجائ�ة و إلى غیر ذلك.و الحروف  

                         اإللقاء.      المعّلم في أداء وظائفه كالشرح و عتماد الحاسوب كوس�ط تعل�مي �عین إ  - 

توفیر الحاسوب للمتعّلم فرصة العمل �سرعة مّما �حّقق التعّلم الذاتي و �عّززه ومن ثم  -

 .1تحسین نوع�ة التعل�م و التعّلم

 الوسائل التعل�م�ة السمع�ة ال�صر�ة :  أهم�ة - 10

ي الظروف إّن الوسائل التعل�م�ة برمتها توفر الخبرات الحس�ة التي �صعب تحق�قها ف      

التعل�م�ة، و كذلك في تخطي العوائق اّلتي تعترض عمل�ة اإل�ضاح  إذا ما الطب�ع�ة للخبرة 

 .636/637ص ، الحدیثة  التكنولوجیةمن الوسائل  االستفادةضرورة ، ـ جمیلة رجا 1
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سیلة من الوسائل التعل�م�ة أ�ة و ن الضروري أن �سبق استخدام اعتمد على الواقع نفسه وم

السمع�ة ال�صر�ة على التي تقّدمها الوسائل التعل�م�ة اخت�ار دقیق لها ومن الفوائد 

 : صوصالخ

ة ورغبته في العلم وق الطالب إلى المعرفتضفي على الدرس الحیو�ة و التجدید و تثیر ش -

 و حب  المعرفة .

طالب على تكو�ن معارف ومدركات صح�حة و تعین الو  تقّدم خبرات حس�ة قو�ة التأثیر -

 ذلك حین �عمل المتعلم عقله  و نظره معا .

استحضارها ألّنها تحّولت من حقائق  ذهن�ة مجردة تثّبت المعلومات وتساعد على تذّكرها و  -

 إلى صورة ح�ة مجسدة .

  .لدراسيإلى الفصل ا الم الخارجيإذ تدخل الع على اختراق حدود الزمن و المكان تساعد  -

 تعزز عمل�ة اإلدراك لدى الطالب من خالل التكبیر و التصغیر و التحكم �السرعة. -

و تساعد على تنم�ة المالحظة  ،تدر�ب الطالب على إت�اع األسلوب العلمي في التفكیر -

 و تنّسق األفكار و تر�طها. ،لد�ه

 1تنمي الثروة الّلغو�ة .   -

 ، عینات"" –برنامج التسلیة الھادف  -لغویة السلیمة دور التلفزیون التعلیمي في تمكین الممارسة الّ ، ـ  رشید حلیم 1
عدد  ،غات و اللّ  اآلدابكلیة ، غویة، جامعة مولود معمري مخبر الممارسات اللّ ، غویة التعلیمیة التعلمیة الممارسة اللّ 

 .517 – 516، ص  2010تیزي وزو ، الجزائر دیسمبر   ،خاص
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 النشاطات الّالصفیــــة :  -11

ها امتداًدا طب�عً�ا للنشاطات الصف�ة تكّمل االمتداد�ة) تمثلاألنشطة الّالصف�ة (      

مختلف رج القسم من خالل ممارسة الق�م و هي نشاطات �قوم بها التلمیذ خاوتدّعمها، و 

 صف�ةلالّ المواقف المناس�ة، و یجب عدم النظر إلى األنشطة اتس�ات في الوضع�ات و المك

إذ  لنظر إلیها من زاو�تها التر�و�ة�أّنها معّطلة للدراسة أو مض�عة للوقت و الجهد بل ین�غي ا

ت التعلم�ة في مح�طه االجتماعي المكتس�المیذ على تمثل الق�م اإلسالم�ة و بها یتدّرب الت

    ب فتتوى في نفسه روح الجماعة آو أد ،و معامالت ،في فضاءات �النس�ة له من ع�اداتو 

 .1تتدعم شخصیته �ما یجده من حلول للتحد�ات و المشكالت  و

    رأت فوائده عملً�اتلّح التر��ة الحدیثة على العنا�ة بهذا اللون من العمل المدرسي ألّنها       

تهيء له الفرص ألن ینطلق و ألن یرى دراسة مجاالت   ألّنها تعنى �الطالب كالً و تجر�بً�ا، و 

ألن �علم أّن المادة اّلتي یتلقاها داخل جدران الصف ال  غیر قصدتعّده عن قصد و و  عةواس

ال بّد من  ة  وحدها ال تكفي وف�ادة الصأن هذه المو  خرجو إّنها یجب أن ت ،ت�قى في حدوده

 ز�ادة علیها و ملء ثغراتها و تطب�قها و كسبها عنصر الح�اة.ال

 أهم النشاطات الّالصف�ة :  *

ّل شيء لذا ّررة هي كمن الخطأ الكبیر أن �شعر  الطالب أّن الكتب المق المكت�ة : - 1     

تصال �الكتاب للطالب مجال اإل یهّ�أوجب توفیر فرص الخروج عن هذا المفهوم الضّیق �أن 

 .20ص ، السنة الثالثة ثانوي  اإلسالمیة،ـ الوثیقة المرافقة لمنھاج العلوم  1
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م في مراعاة المعاني الخارجي و مجال اخت�ار هذا الكتاب ضمن التوج�ه التر�وي السل�

ومالحظة  ،اإلخراجو  ،واألسلوب ،صر التشو�ق �المادةنالنفس�ة ز�ادة على عاألخالق�ة و 

 .1المرحلة التعل�م�ة 

م معرفون في الفنون األدب�ة من شعر و قصة و نقد، سمع الفي ال�الد أع المقا�الت : -2  

لذا  وحدثوا إلیهم، هم التالمیذ ، و �شوقهم أن یروا هؤالء األد�اء و أن �ستمعوا إلیهم أو یتب

المقا�الت معهم كأن یدعوا أدی�ا  ء�هيلتالمیذه لقاء هؤالء األد�اء و  لحسن �المعّلم أن �سهّ 

وله التالمیذ عره أو نثره حّتى إذا أتم التف حمن األد�اء إلى المدرسة ل�حاضر أو ل�قرأ من ش

من من علمهم و یز�د  إّن لقاء الطل�ة �األد�اء یز�د ،ه في هذا الموضوع أو ذاكل�سألو 

ّدث �الّلغة العر��ة مع ال�ارز�ن من أد�ائها و �ح لهم فرص التحصیتهم و یتشعورهم  �شخ

 ة .جاعتهم األدب�ینمي ش

: �قوم عدد ال �أس �ه من المدراء برحالت إلى مدن و أماكن مختلفة، الرحالت األدب�ة  - 3

نشاط الّلغوي بوجه و هذا یدخل في النشاط العام، و �مكن أن �ستغل منه أو أن یوجه إلى الّ 

 خاص.

تنتهي ه و هي أنواع، حیث تبدأ �الورقة الجدار�ة اّلتي تعّلق في الصف نفس ة :الصحاف - 4

أكثر له وجاهة المجالت الحق�قة، و قد تكون الصحافة من أوسع أوجه  وبإصدار عدد أ

 . 101، 100أصول تدریس اللغة العربیة ص  ،ـ  علي جواد الطاھر  1
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  .في القابل�اتالنشاط مجاُال و إمكاًنا  لقبول أكبر عدد من الطل�ة و االستفادة من أكبر تنوع 

 -إن لم یوجب -هذا ما یدعومن التدر�س على طر�قة المشروع، و إّنها �مكن أن تكون نوعًا 

وحسن هذه األخیرة تحتاج  إلى حسن الخطاط ، و  1إصدار عدد سنوي على شكل مجلة

القادر على االقت�اس من الكتب، و قد و النو  المجید في اإلنشاء اإلمالء، و حسن الّنحو ، و 

اإلطالع على إدارتها ارة الصحف و ّكن من المقا�الت، ومن متّممات العمل الصحفي ز�المتم

 .2و تحر�رها و ز�ارة المطا�ع و رؤ�ة أسلوب العمل

  انفتاح تعل�م�ة الّلغة على حقول لسان�ة : -12

لقد شهد ال�حث في مجال تعل�م�ة الّلغة تطورات هامة كانت مرت�طة في بدا�اتها       

لكّنها طّورت مجاالت انشغاالتها فعرفت ،   linguistique Appliquée�الّلسان�ات التطب�ق�ة

و إنثوغراف�ا التواصل  س�كولوج�ة التعلم والبیداغوج�اا على حقول مرجع�ة كالّلسان�ات و انفتاح

�حیث یتضح كل هذا من خالل اهتمامها �متغیرات العمل�ة التعل�م�ة التعّلم�ة و منها : 

لم تعد هموم فعل التدر�س، و المح�ط االجتماعي، المادة التعل�م�ة و  و ،المعّلم و ،عّلمالمت

المعلم محصورة كما سا�قا في حدود المادة و وضع أهداف و طرق قائمة على المعرفة إذ 

 لى االهتمام انتقلت تعل�م�ة الّلغة المحصورة في الفعل الّلغوي وهو مستوى لغوي أصغر إ

 الس�كولوج�ة والسوسیولوج�ةالعوامل  وي ودراسةالخارج�ة للنظام اللغ�ة و �الوظ�فة الداخل

 ویب و التصحیح...بم التالمیذ أموراً كثیرة عن الورق و الطباعة و التتعلّ ـ المجلة   1
 .106 – 105 – 102ص، غة العربیة أصول تدریس اللّ  ،ـ علي جواد الطاھر   2
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 1: ر انطالقا من األسئلة التال�ةالثقاف�ة على مستوى لغوي أكبو 

 

 

 األھداف                    المتعلّم                         المحتوى 

 

 ماذا ؟   لماذا  ؟                      كیف ؟    

                

 كیف أعلّم ؟                                     

 

 بماذا ؟                             لمن ؟                              بواسطة ماذا ؟

 

 البنیة السوسیولوجیة               البنیة السیكولوجیة                           الوسائل

 

 

 

 

  1ــ سعاد بسناسي، تعلیمیة اللّ غة في ضوء المـعارف اللّ سانیة الحدیثة ، ص 201 – 202
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الكتاب المدرسي بین المقار�ة النّص�ة كاخت�ار منهجي و المقار�ة �الكفاءات كاخت�ار  *

 تر�وي.

كتاب " الّلغة العر��ة و آدابها " الخاص �شعبتي "آداب / فلسفة " و "لغات أجنب�ة" للسنة "

 . "الثالثة من التعل�م الثانوي 

�شتمل الكتاب على اثني عشر محورا ، ینجز كّل محور في أسبوعین و  التعر�ف �الكتاب :

 یتضمن مایلي : 

االستثمار في النواحي : تتم فیهما المعالجة األدب�ة و النقد�ة ، و یتم  نصین أدبیین / 1

تنم�ة ملكة التذوق الفني عند المتعلمین و الّلغو�ة وال�الغ�ة والعروض�ة �غرض ض�ط الّلغة و 

 عالجة على الشاكلة التال�ة :تكون  الم

 إثراء الرصید الّلغوي : �ضم معاني األلفاظ، الحقل المعجمي، الحقل الّداللي. –أ            

 كتشاف معط�ات الّنص : أسئلة في صم�م موضوع الّنص و أفكاره.إ –ب           

مكتس�ات  استثمارص : أسئلة تفقد�ة غرضها تفعیل و أناقش معط�ات النّ  –ج           

 المتعّلم.

تحدید بناء الّنص : أسئلة حول ك�ف�ة استعمال الكاتب لّلغة من حیث أسالیبها    –د           

 ظواهرها .و 
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أتفحص االتساق و االنسجام في الّنص : تكون األسئلة هنا حول ك�ف�ة بناء  –ه          

 �ة و غیر اللغو�ة (المقام) ) لغو الكاتب للتراكیب و المعاني من حیث الروا�ط المختلفة ( ال

أجمل القول في تقدیر الّنص : نظرة عامة و مقتض�ة حول النص  و صاح�ه  –و         

وارد الّنص و توظ�فها:�ضم هذا العنصر كل من مجال القواعد   استثمار م –ز     .

 ال�الغة ، العروض أین یتم استثمار موارد النص في تعل�م هذه األنشطة الّلغو�ة.

إّنما هي  و ،الغ�ة و العروض�ة دروسا مستقلةلم تكن الومضات الّنحو�ة و ال� مالحظة : 

 المبنى في تلك النصوص .من أجل خدمة المعنى و و معارف مستمدة من النصوص نفسها 

، فهو �عالج الظاهرة اّلتي تناولها النص : نص نثري رافد للّنص األدبي النص التواصلي/  2

المعّلم في تدر�سه لهذا النص یهتدي �المتعلمین إلى و  ،و التعمق ،وسعاألدبي �شيء من الت

�عالجها النص األدبي في ضوء المعط�ات الواردة في  فوا موقفا نقد�ا من الظاهرة التيأن �ق

 النص التواصلي   .

�حمل النص التواصلي طا�عا نقد�ا إذ �عالج ظاهرة أدب�ة نقد�ة لها عالقة �النصین  -

 فوظ�فته تنظیر�ة تفسیر�ة .األدبیین ، 

أو س�اس�ة ،أو فكر�ة ،: یتمّیز �طوله النسبي، �عالج قض�ة أدب�ة نص المطالعة الموجهة/  3

�عض القضا�ا  یرثو �حقق فضال عن الغا�ات التعل�م�ة غا�ات تر�و�ة، ألّنه ی ،أو اجتماع�ة

 ،ال�شر�ة، مثل قضا�ا البیئة  �ین المجتمعاتالمشكالت المعاصرة في العالقات اإلنسان�ة، و و 

 و ثقافة الحوار و غیرها . ،و التسامح الدیني ،و العولمة
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: فقد اتخذ أشكاًال متعددة في الكتاب، فقد ذّیل كل محور بتقی�م تحصیلي  ـمالـــتقییــ / 4

ار�ة ووضع�ة أو �غایته إحكام موارد المتعّلم و تفعیلها  انطالقا من نص متبوع �أسئلة اخت

المعارف اّلتي تّم تحصیلها في مختلف نشاطات المحور وفي ذلك ر�ط یتین إلدماج وضع

بین التقی�م التقلیدي اّلذي أساسه المقار�ة �المضامین و التقی�م الحالي على أساس المقار�ة 

 إنجاز مشروع مشترك على مراحل  و ضافة إلى نشاط التعبیر الكتابي هذا �اإل .�الكفاءات 

 من خالل هذه النبذة عن الكتاب المدرسي نستنتج ما یلي : *

أین كانت دراسة الّنص ال  ،قباّ�ة تختلف عّما كانت عل�ه في السالمقار�ة النص – 1  

أّما األنشطة الّلغو�ة  .الفكرة العامة و األفكار الجزئ�ةتتعدى  التعر�ف �صاح�ه، استخالص 

المبتورة) ، بینما في ظل المنهج التواصلي نجد  فقد كانت تدرس مستقلة (من خالل األمثلة

المقار�ة النص�ة  تتجاوز هذا إلى أ�عد حد ما ، أي �اإلضافة إلى دراسة األفكار نجد الجانب 

أضف إلى هذا تدر�س األنشطة  ،النقدي �معناه اّلذي یرمي إلى تفعیل  مكتس�ات المتعّلم

 طلق هذه النصوص .الّلغو�ة ( القواعد ، ال�الغة ، العروض ) من من

إضافة ما �سمى �الّنص التواصلي الحامل للطا�ع النقدي إذ �عالج ظاهرة أدب�ة نقد�ة  – 2 

 لها عالقة �النصین األدبیین فوظ�فته تنظیر�ة تفسیر�ة.

تذییل كل محور بتقی�م تحصیلي غایته إحكام موارد المتعّلم و تفعیلها  انطالقا من  – 3 

�ة  و و ضع�ة أو وضعیتین إلدماج المعارف التي تم تحصیلها في نص متبوع �أسئلة اخت�ار 

 مختلف نشاطات المحور، إضافة  إلى نشاط التعبیر الكتابي و إنجاز المشار�ع .
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إّن طرق دراسة الّنص تختلف حسب طب�عته، لكن مادام أّن أسئلة الّنصوص متعددة  – 4 

و نقدا ، تدر�س األنشطة الّلغو�ة ) فإّن المعّلم ال یبق رهین  طر�قة واحدة  مجاالتها  ( بناءا

 بل تجده ینّوع  حتى ال �مل كذلك المتعّلم .

المالحظ في الكتاب المدرسي أّنه ال �حتوي على صور �استثناء صور ألصحاب  -5

(أدبي ، لو كان كل نص فالصورة أصدق تعبیر ، أي حبذا  و النصوص األدب�ة، وكما نعلم 

�صور إن أمكن، فإذا كان النص یتحدث على سبیل المثال عن الثورة  ارفقمتواصلي ...) 

 الجزائر�ة فلم ال �كون الّنص مرفقا بإحدى صور وقائع الثورة التحر�ر�ة .

 .دراسة قصیدة في مدح الرسول صّلى هللا عل�ه و سلم للبو�صري  مثال أنموذجي :

:: الض�اء ، السناء : الرفعة ، إضاء :  معاني األلفاظفي  - رصیدي الّلغوي : أثري * 

مفردها أضاة و هي الغدیر، الیت�مة العصماء : اللؤلؤة الفر�دة من نوعها ، الهو�نا : الرفق و 

 التؤدة في السیر .

 : ما هي األلفاظ الدالة على الصفات الُخُلقّ�ة في الّنص ؟ في الحقل المعجمي - 

 على الصفات الِخْلَقّ�ة ؟ما هي األلفاظ الدالة 

 عد إلى المعجم و تعّرف على معاني "عصم"  : في الحقل الداللي 

 أكتشف معط�ات النص :* 

 ما مكانة النبي صّلى هللا عل�ه و سّلم من �اقي األنب�اء و الرسل؟  -
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 ما البیت الذي �شیر إلى أنه جمع كل مكارم األخالق ؟  -

 النبي محمد صّلى هللا عل�ه و سلم من خالل النص؟أین تتجلى صفة التسامح في شخص  -

 أین تتجلى صفة التواضع في شخص النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلم من خالل النص؟  -

 حدد الفكرة العامة للّنص . -

 أناقش معط�ات الّنص :* 

هل أضاف لك هذا الّنص مالمح من شخص�ة النبي محمد صّلى هللا عل�ه و سلم كنت  -

 ف�م تمثلت ؟تجهلها ؟ 

 ما الهدف الذي یرمي إل�ه الشاعر من خالل هذا الّنص ؟ -

هل تحفظ أب�اتا في مدح الرسول صّلى هللا عل�ه و سلم لشاعر آخر ؟ اذكرها و بین ما  -

 األقوى ع�ارة : أب�ات هذه القصیدة أم التي تحفظها ؟

 ّضح .دح ؟ و مقارنته ب�اقي الخلق ما یخدم الممقارنة الرسول ب�اقي األنب�اء و  هل ترى في -

هل وصل الشاعر إلى إقناعنا �أّن محمًدا صّلى هللا عل�ه و سلم أفضل المخلوقات ؟  -

 عّلل.

ن األسالیب هل تفاعل الشاعر عاطف�ا مع ما قاله في النص ؟ و ّضح ذلك انطالقا م -

 األلفاظ الواردة في الّنص .و 
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الشاعر كثیرا من ألوان الب�ان، ما الصورة ال�ارزة في الّنص و أین تكمن �الغتها ؟  وّظف -

 مع التمثیل .

 أحدد بناء النص :* 

 مزج الشاعر في نّصه بین األسلوب الخبري و األسلوب اإلنشائي ما غرضه من ذلك؟ - 

خرج �عض ظاهرة االقت�اس من القرآن الكر�م و الحدیث الشر�ف جلّ�ة في الّنص. است -

 األمثلة و بّین األثر  ال�الغي اّلذي أحدثته .

اذكر ثالث صفات صر�حة و ثالث صفات مكناة و صَف بها الشاعُر محمدا صّل هللا  -

 عل�ه و سلم.

 ما النمط الغالب في الّنص مع التعلیل ( الّسرد ، اإلخ�ار ، الوصف ...) ؟ -

 أتفحص االتساق و االنسجام في النص :* 

لشاعر من ضمیر المخاطب في النصف األول من الّنص إلى ضمیر الغائب في تحول ا -

 النصف األخیر. ما داللة ذلك في النص ؟

 هل اعتمد الشاعر وحدة البیت أم وحدة الموضوع في هذه القصیدة ؟ عّلل. -

 ؟ ما كان غرضه ؟ يقتلما البیت اّلذي توّجه ف�ه الشاعر إلى الم -

 لنص:أجمل القول في تقدیر ا*  
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صیري : (�متاُز شعر البوصیري ، في المدائح �جاء في قول �عض الدارسین لشعر البو 

 النبو�ة �الّرصانة و الجزالة و حسن استعمال البد�ع ).

ا َبَلَغ عدد أب�ات بیتا  457ها و لقد تجسد ذلك في الّنص اّلذي اقتطف من قصیدة طو�لة جد�

دعوة المحمد�ة، ناه�ك عن ة رافقت الملحم�ق�ة و تار�خ�ة ة و خلَوقفت عند معان دین�

فصارت �مثا�ة المرجع اّلذي �عود ، الرصید الّلغوي و الجمال الفني الذي تمیزْت �ه القصیدة

كذا  متعّلم الّلغة, فأنت تجُد ذخیرة من التنوع في ُك و المتعبُد و طالُب القدوِة و إل�ه الّناس

 صر لها.د�ع ال حمن الب�ان و الب األسالیب و ألوانا

 أستثمر موارد النص و أَوظفها : *

 : في مجال قواعد اللغة – 1

 : اإلعراب الّلفظي –أ                

اإلعراُب ُهو َتَغیُّر الحركة في آخر الّلفظ �حسب موقِعِه في الجملة. و فائدُته توض�ح 

الّرفع و النصب و المعنى، و الحركات اإلعراب�ة ما هي إّال عالمات �حاالت إعراب�ة هي : 

 الجّر و الجزم .

ضارعة) و الجّر خاّص �األسماء، و الّرفع و اّلنصب مشترك بین األسماء و األفعال (الم

الجزم خاّص �األفعال. و تعرُب الكلمات إعراً�ا لفظً�ا، و ُتْعَرُب إعراً�ا تقدیرً�ا. فاإلعراب و 

 الًة على موقعها اإلعرابي.الّلفظي إذن هو أن تظهر عالمُة اإلعراب آخَر الكلمة دّ 

 * المرفوع من األسماء تكون عالمته : 
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 الضمة : ارتقى الّنبيُّ . 1 

 األلف : للمثنى : نجح التلمیذان.   – 2 

الواو : لجمع المذكر السالم و األسماء الخمسة : (قد أفلح المؤمنون)، " َأخو الِحْلِم  – 3 

 دأُ�ه اِإلْغضاُء "

 (المضارعة) تكون عالمته :  * المرفوع من األفعال

 الضّمة : ال تستخّفه الّسّراُء. – 1 

  )ثبوت النون : في األفعال الخمسة : ( َمرج ال�ْحَرْ�ن یلتق�ان – 2

 * و المنصوب من األسماء تكون عالمته :

 الفتحة : ال َتِقْس �الَنبّي صلى هللا عل�ه و سلم في الفْضل َخْلًقا . – 1 

 ى و جمع المذكر الّسالم  :    شاهدُت ِحَصتْین تثق�فیَّتین .ال�اء في المثن – 2

 الّسالم  : كافأُت الطال�اِت الّنجی�اِت . ؤنثالكسرة في جمع الم – 3

 األلف في األسماء الخمسة : فتَح الّرجُل فاُه . – 4

 * و المنصوب من األفعال (المضارعة) تكون عالمته :

 مجرُم .الفتحة : َلْن ُ�فِلَح ال – 1     
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 األفعال الخمسة : المجرمون َلْن ُ�فلحوا . فيحذف النون  – 2     

 * و المجرور من األسماء تكون عالمته : 

 الكسرة : شمُس َفْضل تحّقَق الّظُن ف�ه . – 1   

 الفتحة النائ�ة عن الكسرة في الممنوع من الّصرف : �ا اْبَن آَدَم. – 2   

ال�اء في المثنى و جمع المذكر الّسالم و األسماء الخمسة: اْبتِعْد عن المجرمین.  – 3    

 اْعَتِن �أخ�ك.

 * و المجزوم من األفعال تكون عالمٌته :

 السكون : ال َتْلَعْب �الّنار . – 1 

 حذف النون في األفعال الخمسة : ال تلعبي �النار . – 2 

 اإلعراب التقدیري:  –ب                    

 * تأمل قول الشارع : 

 كیف ترقى ُرق�ك األنب�اُء     �ا سماًء ما طاولتها سماُء            

 * وانظر  إلى قوله :

 َنُهْم َو َسناُء و َلْم ُ�ساووَك في ُعالك و َقْد حا     لَ َسًنا مْنَك دُ           
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 اني .وانظر إلى هذه الجملة : َ�قِضي القاضي على الج -

 ما إعراب ( َترقى) في المثال األول ؟ -

 ترقى : فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر 

 ما ِإعراب ( ُعال ) في المثال الثاني ؟ -

 عال : اسم مجرور ب في و عالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر.

 ؟ما ِإعراب (القاضي) في المثال الثالث  -

 القاضي : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ال�اء للثقل.

ِإًذا �عض الكلمات ال �كون ِإعرابها ظاهًرا بل تقدیرً�ا. ِإّما للتعذر ِإذا انتهْت الكلمة �ألف 

مقصورة أو ممدودة، و إّما للثقل إذِا انتِهت ب�اء أو بواو. وٕاّما الشتغال المحل �الحركة 

 المتكّلم فتقدر الحركات على ما قبل �اء المتكلم مثل: جاء أخي.المناس�ة لتاء 

 جال ال�الغـة : في م – 2

على كثیر من المحسنات البد�ع�ة التي تضفي جماال على  ـراف :تشا�ه األطــ -            

 الكالم. و عرفت أّن منها المعنوي و منها الّلفظي.

 * تأمل اآل�ة التال�ة : 
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( َمثُل نوره َكِمْشكاة فیها ِمْص�اٌح ، المص�اح في زجاجة ، الّزجاجُة كأنها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ )  

 )35(النور : اآل�ة

 تالحظ أن آخر كلمة في الجملة األولى هي أول كلمة في الجملة الثان�ة...

 * و انظر إلى البیتین اآلتیین :

 ـى أَصاَب َصم�َم القلب حین َرَمـــُنِسَبْت            ِبَها  ـا ِإليَّ ِ�َعْیٍن للخطارن     

 ى قَّ لَدْمٍع من َجفاُه هَمـــــَرَمى و َلْم َیخَش من َقْتِل الَكئیِب وال     �الَوْصل رَ    

ِل البیت الثاني؟   أال ترى أنَّ الشاعر كّرر لفظة القاف�ة في أوَّ

حسن بد�عي لفظي و هو تشا�ه األطراف و هو ٍإًذا : لقد تعرفت من خالل ما سبق على م

مة في البیت األول مة في الجملة الثان�ة أو آخر كلَجْعل آِخر كلمة من الجملة األولى أول كل

 أول كلَمَة في البیت الثاني .

 هذا النوع األول من تشا�ه األطراف 

األ�صاُر وُهَو  ُیْدِرُك  و هناك نوع ثان �ظهر في المعنى ال في الّلفظ. في مثل : ( ال ُتْدرُكهُ 

هنا نالحظ  ختام الكالم �ما ُیناُسب ،) 104األ�صاِر َوهو اللطیُف الخبیر ) ) األنعام: اآل�ة 

التدركه األ�صار) و ختام الكالم ( الكالم (اللطیف) یناسُب األول ( أوله في المعنى فختام

 .المعنىهذا أقوى من حیث و  الخبیر ) یناسب األول (ُیْدرُك األْ�صار)
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 ارتأینا أن تكون خاتمة هذا ال�حث جملة من العناصر المستخلصة : -

المنهج التواصلي : ظهر هذا المنهج على إثر أنقاض المناهج التقلید�ة التي كانت ترى  - 1

أّن دراسة اّللغة تكون لذاتها ومن أجل ذاتها, إّال أّنه یرى أّن الّلغة أكبر من أن تدرس لذاتها 

 ومن أجل ذاتها نظًرا لوظ�فتها السام�ة و هي التواصل.

ل�ة التعل�م�ة ناجحة ال بّد من تمتین حبل ى تكون العمحتّ  لي التعل�مي : المنهج التواص -

التواصل بین المعّلم و المتـعّلم، بین المتعّلم و مكتس�اته القبل�ة، بین المدرسة ككل و 

 المجتمع.

المقار�ة النصّ�ة : مقار�ة قد�مة في مبناها حدیثة في معناها ترى أن الّنص هو منطلق  - 2

 رار األمثلة المبتورة.تعل�م األنشطة الّلغو�ة على غ

المقار�ة �الكفاءات : مقار�ة جدیدة تسعى إلى تفعیل واستثمار مكتس�ات المتعّلم من  - 3

 خالل تطب�قاتها : المقار�ة �اإلدماج، المشروع، المشكلة .

طرق المقار�ة النصّ�ة : متعددة و مختلفة، و طب�عة الّنص هي اّلتي تفرض طب�عة  - 4

ورت أسئلة النص أص�ح لزاًما على المعّلم التنو�ع في الطر�قة حتى ال الطر�قة، لكن وقد تط

 ی�قى رهیـن طر�قة واحدة مّما یؤدي إلى ملل المتعّلم.
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ن المز�ة ط، لكوسائل المقار�ة النص�ة : متعددة و متنوعة و ل�ست المز�ة في جدتها و فق -

لمعلم كیف �ستخدمها تكون في ك�ف�ة استخدامها و استعمالها, فرّب وسیلة قد�مة و �عرف ا

 أفضل من وسیلة حدیثة.

 

 
200 



 
 
 
 
 
 

 



ي للبو�صر  السالم و الصالة عل�ه الرسول مدح في قصیدةملحق                       
 

 للبو�صري  الســالم و الصالة عل�ه الرسول مدح في قصیدة

 ـــاءُ ا سمــاًء ما طاولْتــَها َسمـكیف ترقـى رقّیـك األنبــ�اُء         ی - 1

 ـأءُ ـُدونـهـم و َسنَ  ـا مـنـكل سًنـ ا       ــلم �ساووك في عالك، وقد ح -2

 واُء ُدُر إّال عــن ضوئك األضـــــ  أنت مص�اح كّل فضٍل فما تصـ       - 3

 ـصــماءُ أنَت فیـــه الیتیـــمُة الع  ــار     حّبـذا عــقُد سْؤدًد و فخ -4 

 ــاءُ ــسیٌد ِضحُكُه الت�سم، و المــشـ        ُي الهــو�نا، ونومــُه اِإلغف - 5

وضــــُة الغنَّـــَر ُمح         ـَما ِسَوى ُخلقِه النس�ُم، وال غیـ - 6  ــاُء �َّاُه الرَّ

 ـاءُ ــــووقــاروِعــصمٌة و حین           ـْزم    رحمــٌة كلُّـُه، وحـزٌم و  - 7

ْبـ       - 8  ــَّراُء ــالّسـ ـِر، وال تستخّفــــّه  ال َتحلُّ ال�أساُء منه ُعرى الصَّ

 ـحشاُء ــــُء عـلـى قل�ه و ال الفــ      ــو َكُرمْت نقُسه فما یخطر السـ - 9

 ـَماُء ـــــفا ستقّلْت لِذكــــْرِه العُ   ـْ�ه      ـَعُظمْت نعمــةُ  اِإلَلِه ع - 10

 ـاُء ـــضـو الِحلــِم دأُ�ُه اِإلغْ ـخـُُه عل�ه، فأغضى      و أَجهــلْت َقوم - 11

 ـَ�اُء ــــعَو َبـْحٌر َلْم تُــِع�ِه األـهْ ـما      فَ ـمیَن علًما وحلــالعال َوسعَ  - 12

 ـه         أنَّـه الشمس رفـــعًة و الضـــ�اُء ـشمُس فضٍل تحقَق الظنُّ فی - 13
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 ـطاُء ـمعجُز القوِل و الفعاِل كر�ُم الـ        خــْلِق و الُخــْلِق ُمقسٌط معــ - 14

 ـاءُ ــ�النبي في الفضل َخلًقا        فُهَو البــحُر و األنــام إضـــ ال َتِقْس  - 15

 ـــَالءُ ـــِل النبي اْستَعارُه الُفضـــ     ـكل فضل في العالمین َفمْن َفْض  - 16
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 . 2001،القاهرة 

, المدارس اللسان�ة في العصر الحدیث ومناهجها في ال�حث ,دار الوعي , الط�عة التواتي بن التواتي- 2

 . 2012 – 1433التان�ة الجزائر 
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 . 1432،  2001األردن 
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2009 . 
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آلداب �كار محمد ، محاضرات في الّلسان�ات التطب�ق�ة للسنة الثان�ة ، أستاذ �المدرسة العل�ا لألساتذة ل- 9

 م. 2007،  2005و العلوم اإلنسان�ة ، بوزر�عة ،الجزائر ، اإلرسال الثالث 

م 2003،وهران ،الجزائر،  1�صافي رشیدة ، مقار�ات في تعل�م�ة الترجمة  الفور�ة ،دار الغرب ،ط- 10

. 

جامعة  جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخل�فة ، طرق تعل�م اللغة العر��ة في التعل�م العام ، - 11
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 . 2005، العین  1معاییرها، استخداماتها) ، دار الكتاب الجامعي ، ط

ي عبد هللا طاهر، تدر�س الّلغة العر��ة وفقا ألحدث الطرائق التر�و�ة ،دار المسیرة ، عمان علو  -48

 . 2010ه 1430،األردن 1،ط
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ع�سى الع�اسي ، التر��ة اإلبداع�ة في ظل المقار�ة �الكفاءات ،دار  الغرب وهران ، ( د.ط) ،  -49

 الجزائر ، (د.ت) .

المؤسسة  –دراسة ونصوص  –فاطمة الطو�ال, بركة  ,النظر�ة األلسن�ة عند رومان جاك�سون  -50

 . 1993، بیروت لبنان  1الجامع�ة ط

األردن ,  2دار الفكر ،عمان ,ط –تأل�فها وأقسامها  –فاضل صالح السمرائي , الجملة العر��ة  -51

 . 2007 -هـ 1427

مدخل إلى علم الّلغة الّنصي , تر : فالح بن شیب العجمي ،  فولفجانج هاینه من، دیتر فیهنجر ، -52

 م .2003،الر�اض ,  1الملك سعود ،ط 

 د.ت . –د . ط  –مكت�ة الش�اب المنیرة  –التفكیر الّلغوي بین القد�م والجدید  –كمال  -53

زه و الكرامة ، محمد التوجي ،  الجامع في علوم ال�الغة  ، ( المعاني، الب�ان، البد�ع )، دار الع -54

 م.2012هـ ،1433الجزائر،  1وهران ،ط

(د ط)  –مساهمة في التأس�س العلمي لنموذج التدر�س �األهداف  -الدر�ج،التدر�س الهادف  محمد  -55

 . م2000، البلیدة، الجزائر ،

من خالل الب�ان و  - محمد الصغیر بّناني، النظر�ات اّللسان�ة و ال�الغة األدب�ة عند الحاحظ -56

 م.1994دیوان المطبوعات الجامع�ة ، بن عكنون (د،ط) ، الجزائر  -التبیین  

دار الشروق  -مدخل لدراسة المعنى الّنحوى الداللي  -النحو و الداللة ، محمد حماسة عبد اللطیف  57

  م . 2000ه ، 1420، مصر 1القاهرة ط ،

 
209 



 المصـــــــادر والمراجـــــــع
 

ل إلى انسجام الخطاب ـ المركز الثقافي الغر�ي ،بیروت ،( مدخ –محمد خطابي ،لسان�ات الّنص  - -58

 م .1991د،ط) ، ، لبنان ،

محمد ز�اد حمدان , نظر�ات التعلم ,تطب�قات علم النفس التعلم في التر��ة ,دار التر��ة الحدیثة د.ط  -59

 . 1997هـ . 1417,دمشق سور�ا 

 ، (د ت) .2اف و بیداغوج�ا التدر�س طمحمد شارف  سر�ر ، نورالدین خالدي ،التدر�س �األهد -60

  1988، األردن  8محمد علي السید ، الوسائل التعل�م�ة و تكنلوج�ا التعلم ، مكت�ة المنار ، ط  -61

 –محمد �حیى زكر�ا، ع�اد مسعود،التدر�س عن طر�ق المقار�ة �األهداف و المقار�ة �الكفاءات  -62

 م . 2006) ،الجزائر ،، الحراش ، (د،ت  -المشار�ع وحل المشكالت

 محمود فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة، دار ق�اء، القاهرة (د.ط) ،مصر (د.ت) . -63

، دار  -سورة یوسف -محمود سل�مان حسن الهواوشة، أثر عناصر االتساق في تماسك الّنص،  -64

 م .2009هـ /1430, عمان , األردن 1عماد الدین ط

محمد لطفي جاد، صابر عبد المنعم، االتصال و الوسائل التعل�م�ة ،  مصطفى عبد السم�ع محمد، -65

 . 2001،لقاهرة  1مركز الكتاب، ط

 .1998، لبنان 1مندر ع�اشي ، الكتا�ة الثان�ة و فاتحة المتعة ، المركز الثقافي العر�ي، بیروت ،ط -66

 –إتحاد الكتاب العر�ي  –دراسة  منقور عبد الجلیل, علم الداللة أصوله وم�احثه في التراث العر�ي , -67

 ص . 2001د.ط دمشق 
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المؤسسة  -(الجملة ال�س�طة)-م�شال زكر�ا, األلسن�ة التولید�ة والتحو�ل�ة وقواعد الّلغة العر��ة  -68

 م .1986, -هـ  1406, 2الجامع�ة للدراسات ط 

دار العلم   -مقارنة تراث�ة دراسة لغو�ة اجتماع�ة نفس�ة مع -م�شال زكر�ا، قضا�ا ألسن�ة تطب�ق�ة  -69

 م . 1993، لبنان ، ینایر 1للمالیین، بیروت، ط

الّلغات األجنب�ة تعل�مها وتعّلمها سلسلة كتب ثقاف�ة شهر�ة �صدرها  -نایف خرمان , على حجاج  -70

 1923بإشراف أحمد مشاري العدواني  1978ینایر  –الكو�ت  –المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

– 1990 . 

عالم  -دراسة معجم�ة  -نعمان بوقرة ،المصطلحات األساس�ة في لسان�ة  الّنص و تحلیل الخطاب  -71

 . 2009/2010، عمان 2الكتب الحدیث ،ط

نور الهدى لوشن , م�احث في اللغة ومناهج ال�حث اللغوي ,دار الهناء للتجلید الفني ,د.ط ,  -72

 . 2008االسكندر�ة , القاهرة 

 القاهرة ,د.ت. –نعمان بوقرة ,المدارس اللسان�ة المعاصرة ,مكت�ة اآلداب, د.ط  -73

 1427، األردن 1یوسف مسلم أبو العدوس ،المهارات اللغو�ة و فن اإللقاء ،دار المسیرة ،عمان، ط -74

 م .2007هـ /

.ط)  ، الجزائر ، یوسف مقران، مدخل في اللسان�ات التعل�م�ة ، مؤسسة كنوز الحكمة األب�ار،(د -75

 م .2013/هـ 1432

  المجــــالت : -
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، األردن  7، المجلد 01المجلة األردن�ة في الّلغة العر��ة و آدابها ـ جامعة الملك سعود ـ العدد  - 1

 م .2011هـ /1432

معة دراسات في العلوم اإلنسان�ة  و االجتماع�ة ،قسم العلوم اإلنسان�ة ،كل�ة العلوم  و اآلداب ، جا - 2

 . 2006،األردن  33،المجلد  1العلوم و التكنولوج�ا ،العدد

،الجزائر  7مجلة كل�ة األداب و العلوم اإلنسانة و اإلجتماع�ة ،جامعة محمد خ�ضر، �سكرة العدد  - 3

2010 . 

 . 2012،العراق  7مجلة جامعة األن�ار للغات و األدب ، األان�ار العدد  - 4

 44،قسم األدب و اللغة العر��ة، جامعة الحاج لخضر، ، �اتنة ،العدد مجلة العلوم اآلنسان�ة  - 5

 . 2010،الجزائر 

 23- 22مجلة األثر ،الملتقى الوطني األول حول اللسان�ات و الروا�ة، جامعة االوادي ، الجزائر، - 6

 .2012ف�فري 

أدابها ،جامعة محمد مجلة المخبر ،أ�حاث في اللغة و األدب الجزائري ،قسم اللغة العر��ة و  - 7 

 .  .2012)/ 6(ع 2010خ�ضر ،�سكرة،الجزائر 

 2010الجزائر،  04/ 0 1مجلة الممارسات اللغو�ة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، العدد  - 8

/2011 . 

 . 2012مجّلة األفق ، معهد اآلداب و الّلغات، غلیزان العدد األول، الجزائر ، جو�ل�ة  - 9

 :المناهج و الوثائق 
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مناهج السنة األولى من التعل�م العام و التكنولوجي ج .م .ع و تكنولوج�ا،ج ، م ، أ ،الدیوان  - 1

 الوطني للمطبوعات المدرس�ة .

الوث�قة المرافقة لمنهاج السنة الثالثة ثانوي  من التعل�م العام و التكنولوجي ، اللغة العر��ة و آدابها  - 2

 المدرس�ة ،الجزائر .الدیوان الوطني للمطبوعات 

  الوث�قة المرافقة لمنهاج الّلغة العر��ة السنة الخامسة  من التعل�م االبتدائي . - 3

السنة الثان�ة  من العیلم  –العلوم الفیز�ائ�ة و التكنولوج�ا -المعهد الوطني لتكو�ن مستخدمي التر��ة  - 4

 االثانوي.

الثانوي ، اللغة العر��ة و آدابها، الدیوان الوطني للمطبوعات  دلیل األستاذ ، السنة الثالثة من التعل�م - 5

 المدرس�ة الجزائر.

 دلیل بیداغوج�ا اإلدماج ،مركز التجدید التر�وي و التجر�ب ، المملكة المغر��ة . - 6

 . 2006منهاج مادة العلوم الفیز�ائ�ة من التعلم الثانوي ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسي  - 7

لوث�قة المرافقة لمنهاج العلوم اإلسالم�ة ، السنة الثالثة من التعل�م الثانوي ، الدیوان الوطني ا - 8

 للمطبوعات المدرس�ة ، الجزائر .

 الكتاب المدرسي ، اللغة العر��ة و آدابها للسنة الثالثة ثانوي آداب و فلسفة / لغات أجنب�ة . – 9

 الدواو�ـــن : -

 . 2008, لبنان  1دار الراتب الجامع�ة , بیروت ،ط –السیرة األقوال النوادر مع  –دیوان ابي نواس  - 1

 . دیوان نازك المالئكة، دار الكتب المصر�ة - 2
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2 – Altet , Marguerite , la formation professionnelle des enseignants Ed . p .u .f , paris 

1994. 

3 – Altet , Marguerite , la formation professionnelle des enseignants . 

4 – Jobert , Guy , l’ingéénierie développement des ressources humaines :deguoi s’agit il 

education permanente , paris 1988 . 
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6 - Bernand Rey , et autres , les compétences a l’école E D de boech . 
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 )32 -31(................................................................. اتغة اللّ ــــــتعلیمی -

 الباب األول : التعلیمیّة والمقاربة النصیّة 

 الفصل األول:  المقاربة النصیّة والمنھج التعلیمي 

 ) 35 –34(......................................................المنھــج التعلیمــي التقلیـــــدي 

 )37 - 36(.............................................................ركائز المنھج التقلیدي  -

 )41 – 38(......................................................المنھج التعلیمــــي البنیـــوي -

 المدرسة األروبیــــة :

 )44 – 41.........................................................(فردینانـــد دي سوسیــر -
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 )47مدرســــة جنیــــــــــف................................................................( -

 )47(...............................................................المــدرسـة الــــــروسیة -

 )49 – 48غ.........................................................(مــدرســـة بـــــــــــرا -

 )50 – 49............(.............................................مــدرســة كوبـن ھاجن -

 )52 – 51المدرسة اإلنجلیزیة..............................................................( -

 المدرسـة األمریكیة  -

 )52(............................................................................نشأتــــــــــھا  -

 )60 – 53....................................................................(أعــــــــالمھا -
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 )64 – 61...............................................................(المفاھیم األساسیة -
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 )81............................................................................(أنواع الصوت
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 )117 – 166(..........................................................ة .ـــــــــأنواع البالغ -

 )118 – 117........(...............................................خطوات تعلیم البالغة . -

 .ة بالكفاءات ــــــالفصل الثاني : المقارب

 اءات :ـــــــیل المقاربة بالكفصتأ -

 )120......................................................( يـــــــــاق العالمــــعامل السی - أ

 )121 – 120........(.....................................ي .ـــــــــــوالتااب المقــــــالخط -
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 )121......................................................(ي .ــــــــكولوجیاب الســــــالخط -

 )122.......................................................(د.ــــاب التربوي الجدیــــــالخط -

 )123 -122(..........................................ي ـــــاق الوطنــــــــعامل السی -ب  

 :اءات ـــمفاھیم المقاربة بالكف -

 )125 – 124.........................................(، الھدف السلوكي األداءالمھارة،  -

 )129 – 125..................................(المعیار، المحك، المؤشر،القدرة، الفعالیة.

 :اءة ــــــــــــــاف الكفــــــــــأصن -

 )130......................................................................(ة .ــــــــــالقاعدی -

 )130.....................................................................(ة ..ـــــــــالمرحلی -

 )130....................................................................(. امیة .ـــــــــالخت -

 :تطبیقات المقاربة بالكفاءات  -

 )131...................................................................(.اإلدماجبیداغوجیا  -

 )131...........(............................................بیداغوجیا المشكالت. - 

 )132.................................................................( بیداغوجیا المشروع -

 ) 147 –133............................................(دراسة نص (تطبیق أنموذجي) -

 الباب الثالث : المقاربة النصیة بین الطریقة  و الوسیلة -

 الفصل األول : طــرق المقاربــــة النصیـــة :

 )149.....................................................................(تمھیــــــــــــــــد . -

 )150....................................................................(تعریـــف التعلـّــم. -

 )153 – 150..................................................(التعلیمیـّــة . أركان العملیة -
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 )154(....................................................مفھوم الطریقة التعلیمیّة . -

 )156 – 155...........................................(العوامل المتحّكمة في اختیارھا . -

 أنــــواع طرائـــق التدریـــس : -

 الطرق التقلیدیــــة : -أ

 )157 – 156(............................................................تعریفھــــــــــــــــا . -

 )158..................(...........................................اإللقائـــــــــــــــیّة . -

 )159..........(...................................................تلقینیـــّـــــــــــة .ال -

 )160 - 159........(...................................................المناقشة و الحوار . -

 )161 – 160.....(..........................................................التفكیـــــــــــــر . -

 )162 - 161...........(..........................................................االستجواب . -

 )163 – 162..........(.....................................................الوحــــــــــدات . -

 ثــــــة :الطـــــــــرق الحدی -ب

 )164 – 163......(..........................................................تعریفھــــــــــا . -

 )165 – 164.......(..................................................... الوضعیة اإلشكالیة -

 )166 – 165...........(......................................................المشـــــــروع . -

 )168 – 166........(........................................أسس اختیار طریقة التدریس . -

 )169 – 168.....................(...................................تفعیل طرق التدریس . -

 الفصل الثاني : المقاربة النصیّة و الوسائل التعلیمیّة .

 )171............................................................(مفھوم الوسائل التعلیمیّة . -

 )174 – 172...................................................(أنواع الوسائل التعلیمیّة . -

 )174.................................................(شروط استعمال الوسائل البصریة . -

 )175 – 174.....(.......................................معاییر اختیار الوسائل التعلیمیة . -
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 )175...................(.........................أسس استخدام الوسیلة التعلیمیة . -

 )176....(................................................الوسائل التعلیمیة القدیمة -

 الوسائل التعلیمیة الحدیثة : -

 )177....................................................................(تكنولوجیا التعلیم . -

 )178 - 177................(.......................مفھوم التقنیة في ظل تكنولوجیا التعلیم . -

 )178...................(...............................دواعي إدخال التكنولوجیا . -

 )179 – 178......................................(مصادر التعلم في تكنولوجیا التعلیم . -

 )180..........(..................................................مكونات تكنولوجیا التعلیم . -

 )181(...........................األدوار الجدیدة للمعلم في ظل تكنولوجیا التعلیم . -

 )182 – 181................(............................................نموذج الحاسوب . -

 )183 – 182............(...............................السمعیة البصریة .أھمیة الوسائل  -

 )186 – 184...........(.النشاطات الالّ صفیة ............................................ -

 )187 – 186..(...................................انفتاح تعلیمیة اللغة على حقول لسانیة . -

دراسة نص الكتاب المدرسي  أنموذجا  كتاب السنة الثالثة من التعلیم الثانوي شعبة آداب 
     )198 – 188.........................................................( وفلسفة, لغات أجنبیة

 )200 – 199....(......................................................... خاتــــــــــــــــمة -

  )203 – 202(.......................................ملـحـــــــــــــــق ..........................

                         )214 - 204..........(...المصادر و المراجع .............................................. -
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