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جعلاألرضقراراوأحاطهابسبعسموات’الحمدهللالذيبنعمتهتتمالصالحات

أمابعد’والصالةوالسالمعلىأشرفالمرسلٌن

وتستفٌد’ٌنبنًمنهاجاللغةالعربٌةفًالتعلٌمالمتوسطعلىمرتكزاتتدعمه

منهاأسسهومقوماتهوسٌسعىمنخاللهاإلىالرفعمنمستوىالعملٌةالتعلٌمٌة

التعلمٌةحتىتستجٌبلحاجٌاتالمتعلمٌنالمعرفٌةومستجداتالدرساللغويوكذا

التطورالمعرفًوالسٌماالنقلةالنوعٌةالتًأحدثهاالدرساللسانًالحدٌثوبالتحدٌد

الدرساللسانًالنصًوقدحاولتمعالجةهذاالموضوعبشًءمناالستفاظةمن

:خاللاإلشكالٌةالتًتمثلتفًمجموعةمنالتساؤالتمنبٌنها

؟هلٌتفاعلالمتعلممعالنصوصالمبرمجة*

؟ساهمتلسانٌاتالنصفًتطوٌرالكفاٌةاللغوٌةكٌف*

و’ساهمتلسانٌاتالنصفًالواقعالعربًوالغربًبتطوٌرقضاٌااللغةالعربٌة

إذإن’ذلكباعتبارهاإحدىلغاتهذاالعالمسواءعلىصعٌدالخبرةالنظرٌةأوالتطبٌقٌة

ومنالمعلومأنلإلنسان’مجالتعلٌماللغاتاستقطبجمٌعوأصبحتلهأهمٌةقصوى

ومنأجلسبرأغوارهذا’مٌالفطرٌاغرٌزٌالتقصًالحقائقوالتشوقإلىمعرفةالجدٌد

:المٌدانالحٌويفًضوءهذهالمعطٌاتالعلمٌةوسمتبحثً

 "لسانيات النص و أثرها في تحقيق الكفاية اللغوية السنة الثالثة متوسط أنموذجا"

علىأنمناألسبابالتًدفعتنًالختٌارهذاالموضوعأسبابموضوعٌةو

كونلسانٌات:هًعالقةالموضوعبتخصصناالعلمًأماالذاتٌة:فأماالموضوعٌة’ذاتٌة

 النصتالئممٌولناالفكريباإلضافةإلىتشوقنالإلطالععلىمنهاجالجٌلالثانً

وأماالمنهجالذياتبعناهفًالجانبالنظريالمنهجالوصفًالذيٌقومعلىوصف

بٌنماالجانبالتطبٌقًٌعتمدعلىالمنهجالوصفًواالستقرائًو’الظاهرةاللغوٌةوتحلٌلها

االحصائًمنأجلاستقراءنتائجاالستبٌانودراستهاوإحصائهاوكذاالموازنةبٌنأسئلة

.الجٌلاألولوالثانً
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 .مقدمةوثالثةفصولوخاتمة:وبناءاعلىهذاارتأٌناأنتكونبنٌةالبحثكاألتً

تناولتفٌهلسانٌاتالنصومفهومهااضافةإلىشروطهاوأهم:الفصلاألولفً*

تحدثناعنالكفاٌةاللغوٌةوأهمٌتهالدىالقارئوعالقتهاالفصلالثانًممٌزاتهافً

تضمندراسةمٌدانٌةحٌثتناولتفٌهدراسةنصالفصلالثالثوفً’ٌتعلٌمٌةالنصوص

ثمٌلٌهمجموعةمن’منالمقرروكٌفٌكونالتلمٌذكفاٌتهاللغوٌةانطالقامنهذاالنص

.األسئلةموزعةعلىأساتذةاللغةالعربٌةالسنةالثالثةمتوسط

تلخصأهمالنتائجالمتوصلإلٌهاخاتمةوأنهٌتالبحثب*

:فًدراستًهذهأبرزهاالمصادروالمراجعكماساندتنًبعض*

.محمدخطابًلسانٌاتالنصمدخلإلىانسجامالخطاب*

.عبدالمنعمبدرانمهاراتماوراءاللغةوعالقتهابالكفاٌةاللغوٌة*

مٌلوددلٌلاستخدامكتاباللغةالعربٌةالسنةالثالثةمنالتعلٌمالمتوسط*

.غرمول

التًواجهتنافًالبحثعدمتجاوببعضاألساتذةمعطلبناالمساعدةلصعوباتمنبٌنا*

.العلمٌةوتجاهلأسئلتنا

تقدو بجزٌم انشكس ٔ االيتُاٌ إنى أساترتُا بتٕجٍٓاتٓى ٔ ٌ أٌ اختاو ال ٌفٕتٍالٔ فً 

 بإشسافّ عهى ًَانري شسف" الشارف لطروش"خص بانركس األستاذ انفاضم أَصائحٓى ٔ 

سائهت  يٍ , اخساجٓا بٓرا انعًم ْرِ انًركسة ٔ كاٌ إلزشاداتّ انًتٕاصهت انفضم انكبٍس فً 

  .خٍس جزاء ٔ هللا يٍ ٔزاء انقصدانًٕنى انعهً انقدٌس اٌ ٌجزٌّ 

                                                                               سايٍت بٕدأد

 06/05/2019:يستغاَى فً

1440رمضان01الموافقل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".لسانيات النص و تعليمية اللغة العربية:"الفصل األول-1  

".الكفاية اللغوية و تعليمية النصوص" الفصل الثاني-2  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 لسانيات النّص و تعليمية اللّغة العربّية:الفصل األول 

 .(لغة واصطالحا)مفهوم النّص *1 

 .مفهوم الّلسانيات النصية*2       

 .تعليمية اللّغة العربية مم اللملة  لل النصّ *3       

 .(شروطها ومهامها)لسانيات النصّ *4       
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 :تمهيد

وارتبطت بما هو   ’لقد أخذت لسانٌات النص مكانة بارزة فً مجال الدراسات الحدٌثة     

لذا فهً تؤدي وظائؾ تربوٌة بامتٌاز .واستعملت فً مجال التعلٌم ’دٌداكتٌكً  وبٌداؼوجً

فقد وظفت لسانٌات النص من أجل تحلٌل النص ’من ثم.أي أصبحت منهجٌة دٌداكتٌكٌة

 .تداولٌة’داللٌة’ومعجمٌة’تركٌبٌة’صرفٌة’صوتٌة: والخطاب على مستوٌات عّدة منها

 :     تم تقسٌم هذا الفصل إلى المباحث اآلتٌة

  .تعرٌؾ النص لؽة واصطالحا:المبحث األول*

 .مفهوم اللسانٌات النصٌة:المبحث الثانً*

 .تعلٌمٌة اللؽة العربٌة من الجملة إلى النص:المبحث الثالث*

 .شروطها ومهامها:اللسانٌات النصٌة: المبحث الرابع*

  .تعريف النص لغة واصطالحا:المبحث األول

فً العقد األخٌر من القرن ’        ٌعد مصطلح النص من المصطلحات اللسانٌة المتداولة

 .العشرٌن نظرا الستخدامه فً مجاالت متعددة

 :ما ٌلً(ص’ص’ن)جاء فً لسان العرب فً مادة: لؽة-  أ

وكل ما أظهر فقد .و نص الحدٌث ٌنصه نصا أي رفعه’النص هو رفعك الشًء        "

على ؼاٌة الفضٌحة و :ووضع على المنصة أي.رفعته :ونصت الظبٌة جٌدها’نص

ونصصت المتاع إذا جعلت بعضه ’ما تظهر علٌه العروس لترى :والظهور والمنصة.الشهرة

"على بعض
1

 

 :        و من المالحظ أن المعنى اللؽوي للنص فً هذه الفقرة ٌدور حول

 ".نصت الضبٌة جٌدها:"وفً قوله " النص رفعك الشًء:"الرفع وذلك فً قوله-1

                                                           
 4441ص’انقاهرة’دار انمعرفت’طبعت جديدة مىقحت’تح عبد هللا عهي وآخرون’نسان انعرب’ابه مىظىر  1
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 "ما تظهر علٌه العروس :"..اإلظهار-2

 ".نصت المتاع بعضه على بعض:"ضم الشًء وذلك فً قوله-3

حٌن دفع من عرفات سار العنق فإذا وجد -صلى هللا علٌه وسلم–وفً الحدٌث أن النبً "

 "السٌر الشدٌد:والنص والنصٌص .فجوة نص أي رفع ناقته فً السٌر 

بمعنى الرفع وهو ما نالحظه فً -صلى هللا علٌه وسلم– جاء النص فً حدٌث النبً      

"السٌر الشدٌد:النص والنصٌص"وبمعنى شدة الٌسر ".إذا وجد فجوة نص:"قوله 
1

  .

جد رفٌع :وسٌر نص ونصٌص ’والنص هو التوفٌق والتعٌٌن ’نصت القدر إذا ؼلت :"ٌقال

بلؽت الؽاٌة التً عقلت :بمعنى (وإذا بلػ النساء نص الحقاق أو الحقائق العصبة األولى )

أنا أحق ’فقال كل من األولٌاء ’وهو الخصام أو حوق فٌهن ’أو قدرنا فٌها على الحقاق ’فٌها 

أي انتهى صؽرهن’أو استعارة من حقاق اإلبل ’
2

. 

أو الشعر ’الخصلة من الشعر :العصفورة وبالضم:والمنصة.       ونصٌص القوم عددهم

ونصص عزٌمة ’كثٌرة الحركة :أي’وحٌة نصناص.الذي ٌقع على وجهها من مقدم رأسها

 .وقلقله’حركة :ونصنصه’انقبض:وانتص’استقصى علٌه وناقشه:وناصه

 "وتحركت لتنهض’      ونصنصت البعٌر إذا أثبتت ركبتٌها فً األرض 

 :             والمعنى اللؽوي للنص فً هذه الفقرة ٌدور حول

 ".النص هو التوقٌؾ"مثال:التحدٌد-1

 ".إذا بلػ النساء نص الحقاق"مثال ذلك:البلوغ-2

 ".نصٌص القوم عددهم"مثال ذلك:العدد-3

                                                           
دار القباء للطباعة و النشر و ’1ج’علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق:صبحً ابراهٌم الفقً  1

 30ص’2000’1ط’التوزٌع
مراجعة "مرتب ترتٌبا ألفبائً وفق أوائل الحروؾ"القاموس المحٌط :محمد بن ٌعقوب الفٌروز أبادي  2

 1616ص’2008’القاهرة’دار الحدٌث ’أنس محمد وزكرٌا  جابر
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 .بمعنى استخرج ما لدٌه من كالم"استقصى علٌه:نصص عزٌمة:"المناقشة-4

 ".نصنصت البعٌر’نصنصه’حٌة نصناص "مثال’الحركة-5

   وإذا ألمعنا النظر فً المعانً السابقة بالحظ أنها تصب كلها فً خانة اإلظهار أو 

 .اإلرتفاع

       ٌعد مصطلح النص من المصطلحات اللسانٌة المتداولة فً العقد األخٌر من القرن 

 .العشرٌن نظرا الستخدامه فً مجاالت متعددة

 :النص اصطالحا

       فقد ورد فً كتاب الخصائص إلبن جنً لفظة نص على عدة معانً من أبرزها فً 

حتى لم ’وقد علمت بذلك تعسؾ المتكلمٌن فً هذا الموضع وضٌق القول فٌه علٌهم:"قوله

وفصله بٌن الكالم والقول ولكل ’والعجب ذهابهم عن نص سٌبوٌه فٌه ’ٌكادوا ٌفصلون بٌنهما

 " .قوم سنة وإمامها

      والواضح فً هذا الصدد ٌتحدث عن رأي المتكلمٌن فً الكالم واستعمل كلمة نص 

 .بمعنى الدال الذي ٌحمل مدلوال منسجما

وهذه الخٌوط تجمع عناصره ’فالنص نسٌج من الكلمات ٌتراكب بعضها البعض     " 

"المختلفة والمتباعدة فً كل واحد
1

النص هو القول اللؽوي المكتفً : "  ٌقول صالح فضل

’"والمكتمل فً داللته’بذاته 
2

   

الصوتٌة )           إذ ٌمكننا القول هنا أنه وحدة كلٌة ٌنظر إلٌه من خالل المستوٌات 

النص فً الفكر  وقد عرؾ صالح بلعٌد (والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة وحتى التداولٌة

هو نسٌج من العالقات اللؽوٌة المركبة التً تتجاوز حدود  الجملة بالمعنى :"العربً قائال

                                                           
1
 12ص’1993’1ط’انمركس انثقافي انعربي’بحث فما يكىن به انمهفىظ وصا’وسيج انىص’األزهر انسواد 

الكوٌت ’المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألداب ’بالؼة الخطاب وعلم النص’صالح فضل  2

 232ص’1992’164العدد’
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"النحوي الذي ٌؤدي إلى االرتباط الداللً المباشر أو التعالق النحوي بٌن الوحدات النص
1

    

 .ما ٌجب قوله أن النص بنٌة واحدة متالحمة فٌما بٌنها ومرتبطة ترابطا عضوٌا

وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع :"          نجد نعمان بوقرة ٌعرؾ النص

"وعلى مستوى عمودي من الناحٌة الداللٌة’على مستوى أفقً من الناحٌة النحوٌة
2

. 

ٌتجدد من خالل الوظٌفة التً ’          ونستنتج من هذا التعرٌؾ أن النص وحدة كبرى 

 .ٌؤدٌها

أن النص تركٌب وأداء وتقبل ذلك أن للمتلقً مع "            ٌرى عبد السالم المسدي 

ثم ٌكون له شأن آخر عند ’النص حاالت متطورة وللنص شأن عند مباشرته للمرة األولى

وهو كل مرة كأنما صار نصا ’ورابع عند الحدٌث عنه’وشأن ثالث عند اختزاله ’معاودته

"جدٌدا
3

  . 

       ومن هذا نستشؾ أن المسدي استقى النص من المرجعٌة التولٌدٌة وكأن النص ٌأتً 

 .بالجدٌد كل مرة

      وإذا نظرنا إلى النص من خالل آراء العلماء الؽربٌٌن نجد أنه ارتبط بعدة مفاهٌم أو 

 :وقد اختلفت التعرٌفات من باحث ألخر ومن بٌن هذه التعرٌفات ماٌلً’تعرٌفات 

إذ إنه موضوع ’أكثر من مجرد خطاب أو قول :"           ترى جولٌا كرٌستٌفا أن النص

مكونة ’لعدٌد من الممارسات السٌمٌولوجٌة التً ٌعتد بها على أساس أنها ظاهرة ؼٌر لؽوٌة

"بفضل اللؽة لكنها ؼٌر قابلة لالنحصار فً مقوالتها
4

 

       وٌبدو واضحا أن النص عند كرٌستٌفا له قابلٌة االحتماالت التً ٌمكنها أن تستنطقه 

 .وتستخرج دالالته

                                                           
 167ص’2004’ط.د’دار الهومة للنشر والتوزٌع"نظرٌة النظم"صالح بلعٌد 1
منشورات ’1ط"دراسة معجمٌة’المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب"نعمان بوقرة 2

 127ص’2008’الجزائر’االختالؾ
 51ص’1995’دار الجنوب للنشر’دراسة ونماذج’قضٌة بنٌوٌة"عبد السالم المسدي 3
 260ص,المرجع نفسه 4
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إن كلمة نص تستخدم فً علم اللؽوٌات تشٌر إلى أي فقرة مكتوبة :   "     وٌقول هالٌداي 

"مهما كان طولها’أو منطوقة
1

 

قد ٌكون ’فالنص لٌس كالجملة أو شبهها ’      المالحظ أن الطول والقصر معٌاران ثانوٌان 

وهذه الخٌوط تجمع ’النص نسٌج من الكلمات ٌتراكب بعضها البعض.   "كلمة أو جملة

"عناصره المختلفة والمتباعدة فً كل واحد
2

. 

تنظم فً بنٌة ’داللٌة’تركٌبٌة’            لقد تبٌن أنه ٌحمل فً طٌاته عناصر صوتٌة 

 .محكومة

بٌنما اعتبر دائما على أنه نتاج وستار جاهز ٌكمن خلفه المعنى :....      ٌذهب روالن بارث

النص ٌضع ذاته عبر تشابك دائم ولو أحببنا استحداث األلفاظ ...’و ٌختفً بهذا القدر أو ذاك

"ألمكننا تعرٌؾ النص نسٌج العنكبوت
3

   وٌتضح من خالل هذا الكالم أن مفهوم النص 

 .منحدر من النسٌج و هو الفضاء اللؽوي

ؼٌر ’النص لٌس كٌنونة قابلة للتعرٌؾ : "          وقد أشار فولؽانػ إلى مفهوم النص بقوله

"أنه إذا كان شٌئا فهو حدث دٌنامً
4

أي أنه فً حركٌة ’  بمعنى أنه ٌملك صفة الدٌنامٌة

وإن ’ٌمكن أن ٌكون جملة كما ٌمكن أن ٌكون كتابا بكامله:"ٌرى تودوروؾ النص. مستمرة

فهو ٌؤلؾ ’تعرٌؾ النص ٌقوم على أساس االستقاللٌة واالنؽالق وهما خاصٌتان تمٌزانه

"نظاما خاصا به ال ٌجوز تسوٌته مع النظام الذي ٌتم فٌه تركٌب الجمل
5

. 

 النص قد ٌكون جملة وقد ٌكون كتابا وٌقوم على مبدأ           نستنتج من قول تودوروؾ أن

 .االستقاللٌة

                                                           
مكتبة ’جامعة القاهرة ’كلٌة دار العلوم ’اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي ’نحو النص"’أحمد عفٌفً  1

 23ص’2001’1ط’الزهراء 
المركز الثقافً العربً "نسٌج النص بحث فما ٌكون به الملفوظ نصا"األزهر الزناد  2

 16ص’1993’1ط’بٌروت’
 62ص’الدار البٌضاء ’1988’1ط’دار توبقال ’فؤاد صفا وأخرون:تر "لذة النص"روالن بارث 3
منشورات ’حمٌد لحمٌدانً وآخرون:تر-فً األدب-نظرٌة جمال التجارب’فعل القراءة "فولفؽانػ اٌزر 4

 11ص1994’مكتبة المناهل
 375ص’1972’بارٌس’قاموس الموسوعً لعلوم اللؽة"تودوروؾ’ٌنظر 5
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وهذا ما ’" الخطاب"و"النص:"تجدر اإلشارة بنا هنا أن نفرق بٌن مصطلحً     *           

ٌالحظ عند اللسانٌٌن المحدثٌن حٌث إنهم انقسموا إلى فرعٌن هناك من رأى النص هو 

كل ذلك من أجل :"و من بٌن هؤالء نجد محمد خطابً ٌقول’الخطاب وال فرق بٌنهما 

"الخطاب المعنى اللؽوي بصفة عامة ٌشكل كال متخذا/البرهنة على أن النص
1

 

وفعل حٌوي منتج على ؼرار أنه مجموعة من ’          فالخطاب وحدة تواصلٌة لفظٌة

"اللؽة التً ٌسٌطر علٌها المتكلم فً حالة استعمال"و هو . المتتالٌات
2

من هذا المنطلق أن 

 .الخطاب مرادؾ للكالم و هو نفسه النص

  ٌشٌر ؼرٌماس إلى أنهما ٌستعمالن للداللة على ممارسات خطابٌة ؼٌر لؽوٌة كاألفالم 

"والطقوسات المختلفة والقصص المرسومة
3

 

             والواضح أن االختالؾ بٌن النص و الخطاب  ٌمس المضمون حسب هذا 

 .التعرٌؾ 

و هناك من فّرق بٌنهما ورأى أن النص هو شكل العمل األدبً وبنٌته السطحٌة *

أّما الخطاب ٌمثل مضمونه العمٌق بمعنى بنٌته العمٌقة  وكذلك الخطاب مرتبط ’الظاهرة

بالجانب التركٌبً فً حٌن النص مرتبط بجانب بالكتابة مما ٌنتج أن الخطاب متعلق بعملٌة 

 .اإلنتاج والنص مرتبط بالمتلقً

 .والكتابة معنٌة بالنص’   وٌبدو واضحا أن اللؽة الشفوٌة معنٌة بالخطاب 

مرتبط بلحظة إحداثه بٌنماالنص له دٌمومة الكتابة ’الخطاب ال ٌتجاوز سامعه إلى ؼٌره*

لذا نقول أن الكتابة حافظة للتراث وهً أداة ربط بٌن الماضً .    ٌقرأ فً كل زمان ومكان

اللؽة الشفوٌة تنتج خطابات بٌنما الكتابة تنتج :"والحاضر         ٌقول العالم روبار

وكل منها محدد بمرجعٌة القنوات التً ٌستعملها الخطاب المحدود بالقناة النطقٌة ’نصوصا

                                                           
 05ص’لبنان2006’2ط’المركز الثقافً العربً"مدخل إلى انسجام الخطاب’لسانٌات النص"محمد خطابً 1
 10ص’لبنان2ط’عالم الكتب الحدٌث"لسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري"أحمد مداس 2
بحث مقدم لنٌل شهادة "تحلٌل الخطاب انموذجا’إشكالٌة المصطلح فً المؤلفات العربٌة"رشٌد عزي 3

 42ص’2008’جامعة البوٌرة’الماجستٌر
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أما النص فإّنه ’أي المشافهة بٌن المتكلم والمخاطب وعلٌه فدٌمومته مرتبطة بها ال تتجاوزها

"فدٌمومته رئٌسٌة فً الزمان والمكان’ٌستعمل نظاما خطٌا
1

 

كون أن النص تمٌز بالمظهر ’        و لعل هذه الفقرة من أبرز ما ٌمٌز النص عن الخطاب 

أما الخطاب مرتبط بسامعه متلقٌه ’المادي الكتابً الذي ٌمنحه صفة الدٌمومة بالنسبة للقراء

 .المباشر لحظة انتاجه وٌكون عن طرٌق المشافهة

 .ظروؾ االنتاج+النص = الخطاب   *

 .ظروؾ االنتاج- الخطاب=النص   *

فإن الخطاب له عالقة ’          إذا كان النص بناء لؽوٌا مجردا عن أطرافه التواصلٌة 

 .وثٌقة باالنجاز والكالم التلفظً

فالخطاب مجموعة من "أن بٌن النص و الخطاب عالقة قوٌة جدا:           و خالصة القول 

إذا كان علم النص هو الموازي المعرفً للمعلومات ...النصوص ذات العالقات المشتركة 

المنقولة والمنشطة من خالل استعمال النص فإن عالم الخطاب هو جملة أحداث الخطاب 

.ذات العالقات المشتركة فً جماعة لؽوٌة ما
2

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 93ص’2005جوان14عدد’مجلة التواصل"من لسانٌات الجملة إلى علم النص"بشٌر ابرٌر 1
 06ص’1998’1ط’عالم الكتب بٌروت’تمام حسان:تر"النص والخطاب واالجراء"روبرت دي بوجراند 2
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 مفهوم اللسانيات النصية:المبحث الثاني

           لقد ظهرت اللسانٌات النصٌة تجاوزا للدراسات اللسانٌة الجملٌة بمختلؾ توجهاتها 

معرفة البنى التً تساعد على انتقال  (و التحوٌلٌة التولٌدٌة’والوظٌفٌة’والتوزٌعٌة’البنٌوٌة )

 .الملفوظ من الجملة إلى النص أو الخطاب

        وعلٌه فلسانٌات النص تدرس النص على أنه فضاء ممتد وواسع من الجمل والفقرات 

ضمن سٌاق تداولً وتواصلً ’والمقاطع والمتوالٌات المترابطة شكال وداللة ووظٌفة 

وٌهدؾ إلى اإلبالغ أو اإلمتاع أو ’ٌحمل مقصدٌات مباشرة وؼٌر مباشرة ’ومن ثم.معٌن

.التأثٌر أو اإلقناع أو الحجاج
1

. 

      لقد تبٌن فٌما تقدم أن لسانٌات النص تتخذ النص موضوعا لدراستها وال تهتم بالجملة 

فه    .بل تجاوزتها إلى مجموعة من الجمل التً تشكل نص سواء كان ظاهرٌا أو ضمنٌا

تعنى بدراسة ممٌزات النص من حٌث حده ’اللسانٌات النصٌة فرع من فروع اللسانٌات 

ٌحدد هذا النص محاور اللسانٌات النصٌة فً النقاط ’ وتماسكه ومحتواه اإلبالؼً التواصلً

التالٌة
2

: 

 .الحد والمفهوم وما ٌتصل بهما-1

 .المحتوى التواصلً وما ٌرافقه من عناصر ووظائؾ لؽوٌة داخل مقام تواصلً -2

 .النصٌة :التماسك واالتساق أو ما نصطلح علٌه ب-3

    وهذا ما ٌالحظ عند اللسانٌٌن المحدثٌن الذٌن كتبوا فً لسانٌات النص وطّوروا مناهجها 

          كما ٌنبؽً أن نشٌر إلى أن اللسانٌات النصٌة قد أخرجت علوم اللؽة من مأزق 

 .الدراسات البنٌوٌة التركٌبٌة التً عجزت فً الربط بٌن مختلؾ أبعاد الظاهرة اللؽوٌة 

                                                           
 17ص2010’1ط’"محاضرات فً لسانٌات النص"جمٌل حمداوي 1
 03ص’المرجع السابق"نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري’لسانٌات النص"أحمد مداس 2
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          لقد توصل العلماء ان البوادر األولى لهذا العلم كانت من اسهامات الباحث اللؽوي 

حٌث تضمن هذا األخٌر دراستٌن و قد ؼٌرأفق ’زلٌخ هارٌس فً كتابه تحلٌل الخطاب 

 .مسار الدراسات اللسانٌة الحدٌثة بتقدٌمه أول تحلٌل منهجً لخطابات ونصوص بعٌنها

هو "نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي :"             ٌرى أحمد عفٌفً فً كتابه

واحد من المصطلحات التً حددت لنفسها هدفا واحدا وهو الوصؾ والدراسة اللؽوٌة لألبنٌة 

"النصٌة وتحلٌل المظاهر المتنوعة ألشكال التواصل النصً
1

. 

             من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن الجمل لم تكؾ للوصؾ و التحلٌل اللؽوي لذا 

 .اتجه البحث و النظر إلى ما هو أعلى و أشمل و اعم من الجملة و هو النص

نحو :"           وقد بٌن سعٌد بحٌري أن لسانٌات النص لها قواعدها الخاصة بها حٌث قال 

وٌلجأ فً ’النص ٌراعى فً وصفه وتحلٌله عناصر أخرى لم توضع فً االعتبار من قبل 

وٌحاول تقدٌم سٌاقات كلٌة ’تفسٌراته إلى قواعد داللٌة ومنطقٌة إلى جوار القواعد التركٌبٌة 

"دقٌقة لألبنٌة النصٌة وقواعد ترابطها
2

. 

              من المالحظ أن الباحث بٌن أنواع الظواهر التركٌبٌة الموجودة فً لسانٌات 

ومظاهر التماسك ’و كان فانداٌك ٌسعى لإلقامة لسانٌات نصٌة تدرس البنٌة النصٌة .النص 

.وٌأخذ فً االعتبار األبعاد البنٌوٌة والسٌاقٌة والثقافٌة ’فً النص 
3

 

نقصد بنحو النص مجموعة :"ٌعرؾ لسانٌات النص بقوله’          أما كولٌش راٌبال

كقاسم مشترك خاصٌة تجعلها تجسد موضوع دراستها فً ’األعمال اللسانٌة التً تملك 

 ...".المتوالٌات الخطابٌة ذات األبعاد التً تتجاوز حدود الجملة

 .      و الجدٌر بالذر أن لسانٌات النص تهتم بالمتوالٌات وتنطلق من النص ال من الجملة

                                                           
 62ص’أحمد عفٌفً  المرجع السابق 1
 134ص’1ط’القاهرة’دار توبار للطباعة "علم لؽة النص المفاهٌم واالتجاهات"سعٌد حسن بحٌري 2
 15ص’1989’1ط’بٌروت’المركز الثقافً"النص السٌاق’انفتاح النص الروائً"سعٌد ٌقطٌن 3
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الحق للظاهرة اللسانٌة ٌوجب دراسة اللؽة دراسة نصٌة ولٌس اجتراء والبحث عن نماذجها 

فكان االتجاه إلى نحو النص أمرا متوقعا واتجاها أكثر اتساقا مع ’وتهمٌش دراسة المعنى

"الطبٌعة العلمٌة للدرس اللسانً الحدٌث
1

. 

        إذن نجد أن االتجاه إلى نحو النص ٌمس الجانب الداللً والسٌاقً للفهم ولذا كانت 

 .القفزة النوعٌة من لسانٌات الجملة إلى لسانٌات النص

           وما هو مالحظ أن لسانٌات النص استطاعت أن تتجاوز اإلطار اللؽوي لتداخل 

ولدت لسانٌات "  علم النص مدخل متعدد االختصاصات"العلوم هذا ٌقوله فاندٌك فً كتابه

فقد قام هٌمر بدراسة ’النص من رحم البنٌوٌة الوصفٌة القائمة على نحو الجملة فً أمرٌكا

 .ركز فٌها على الحدث الكالمً فً موقؾ اجتماعً

إذ لم تقدم تلك ’        وقد أشار محمد الشاوش أن هذا العلم برز بدٌال عن النظرٌات النقدٌة 

لالستعانة بها فً ’لذلك اتجهت إلى اللسانٌات ’النظرٌات على اختالفها مقاربة نصٌة رصٌنة 

ثم إعادة النظر بما ٌتناسب وقضاٌا  ...ؼٌر أن اللسانٌات لم تستجٌب لهذا المطلب’تلك المهمة 

تم اللجوء إلى ’نستنتج مما تقدم أن النظرٌات النقدٌة لم تقدم مقاربة نصٌة .    النص 

 .اللسانٌات ولكنها لم تستجٌب فنظر إلى أوسع من هذا وهو فضاء علم اللؽة النصً

فهً ال تقتصر على االهتمام ببنٌة ’لسانٌات النص تهتم بالنصوص ال ؼٌر "          كما أن 

وتعمل على تأسٌس النص على قاعدة النص ال ’النصوص النحوٌة وتوظٌفها فً االستعمال 

"ؼٌره
2

 

          و من تم فإن تحلٌل النصوص فً ضوء لسانٌات النص ٌقوم على تجاوز الجملة 

 .والنظر إلى أشمل منها أال وهو النص

لقد توقفت القواعد واللسانٌات التقلٌدٌة ؼالبا عند حدود وصؾ الجملة :"          ٌقول فنداٌك

ونستعمل وصؾ الجمل بوصفه أداة لوصؾ ’فإننا نقوم بخطة إلى األمام ’وأما فً علم النص

                                                           
 68ص’1998’الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب’البدٌع بٌن البالؼة واللسانٌات النصٌة"جمٌل عبد المجٌد 1
 125ص’1975’ط.د’القاهرة’ دار المعارؾ’نشأته وتطوره’علم اللؽة"حمود جاد الرب 2
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وسنستعمل النصوص المستخدمة ’وما دمنا نستتبع هذه المكونات المعتادة للقواعد’النصوص 

"فإننا نستطٌع أن نتكلم عن قواعد النص’بؽٌة وصؾ الجمل
1

نفهم من ذلك أن لسانٌات .  

النص حددت وسطرت هدفا رئٌسٌا ترمً الوصول إلٌه وهو الوصؾ والتحلٌل والدراسة 

ٌمكن القول فً األخٌر أن علم اللؽة النصً تعددت تسمٌاته ولم .   اللؽوٌة لألبنٌة النصٌة 

لسانٌات ’علم اللؽة النصً’نحو النص:ومن بٌن هذه التسمٌات’ٌستقر على تسمٌة معٌنة

 .وؼٌرها’نصٌة

        وٌحظى النص فً هذا العلم بمكانة خاصة إذ ٌعد الموضوع األساس والرئٌس فً 

 .الوصؾ والتحلٌل اللؽوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المركز الثقافً ’منذر عٌاشً:تر"النص و البنى ووظائؾ مدخل أولً إلى علم النص"فانداٌك 1

 174ص’1ج’بٌروت’2004’1ط’العربً
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 :تعليمية اللغة العربية من الجملة إلى النص:المبحث الثالث

ال بد أن نقؾ عند بعض النقاط التً تبٌن لنا الفرق بٌن :االنتقال من الجملة إلى النص-1

 :الجملة و النص فً الجدول التالً

 النص الجملة

 .الجملةنظاما افتراضٌا*

تتجدد الجملة بمعٌار أحادي الذي هو علم *

ومن نظام معرفً وحٌد أي علم ’القواعد 

 .اللؽة 

 .نحو الجملة ٌدرس الجملة خارج السٌاق*

 .ٌهتم بالقاعدة ومعٌارٌتها*

 .فً حٌن النص نظاما واقعٌا*

تتجدد نصٌة النص بمعاٌٌر عدة من مختلؾ *

 .األنظمة المعرفٌة

 .ٌدرس العالقة بٌن الجمل*

 .نحو النص ٌدرس الجملة داخل النص*

 .نحو النص أبعد ما ٌكون عن المعٌارٌة*

    

           المالحظ من خالل هذا الجدول أن تعلٌمٌة الجملة تقوم بدراسة الجمل بعٌدة عن 

وهذا ما ال نجده فً نحو النص فهو ٌدرس العالقات ’وما ٌسمى باستقاللٌة الجملة ’سٌاقها 

لتكون ’ فالنصٌة تستمد من عالقة التماسك الذي تتعلق أجزاؤه بعضها ببعض’ بٌن الجمل

 .كتلة واحدة 

بمعنى إلى أبعد ’           فشهدت الدراسات الحدٌثة قفزة نوعٌة من الجملة إلى النص 

تحلٌل الخطاب "والمتأمل فً كتاب هارٌس .وأوسع من الجملة وتمثل هذا فً تعلٌمٌة النص

قد أحدث هذا األخٌر ثورة فً مجال الدراسات اللؽوٌة واكتسب أهمٌة منهجٌة فً تارٌخ "

اللسانٌات الحدٌثة نقلة من الجملة ألى النص حٌث اهتم بتوزٌع النص وسٌاقه االجتماعً 

والكتشاؾ بنٌة النص قام بإجراءات ’واعتبر أحد الرواد الذٌن أولو أهمٌة بلسانٌات النص 

اللسانٌات الوصفٌة 
1

ولٌتحقق الهدؾ رأى أنه من الضروري تجاوز مشكلتٌن وقعت فٌهما .

 :وهما’الدراسات اللؽوٌة الوصفٌة والسلوكٌة
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حٌث ’قصر الدراسات اللؽوٌة على الجمل والعالقات بٌن أجزاء الجملة الواحدة         *

 .بتوسٌع حدود الوصؾ اللسانً إلى ما هو خارج الجملة’اهتم فً أعماله بتحلٌل الخطاب 

ومن تم ’فصل اللؽة عن الموقؾ االجتماعً وذلك ما ٌجعل الفهم الصحٌح مستحٌال        *

العالقة التوزٌعٌة بٌن الجمل والربط :فقد اعتمد منهجه فً تحلٌل الخطاب على ركٌزتٌن هما

كما نجد فً تحلٌل هارٌس فكرتٌن أساسٌتٌن’ بٌن اللؽة والموقؾ االجتماعً
1

: 

فكرة التصنٌؾ وقد سعى فٌها إلى وصؾ الوحدات اللسانٌة وتحدٌدها فً لسان ما /1

لتصنٌفها فً شكل فئات نحوٌة بعد استخراجها من المدونة وٌطلق وحدات التقسٌم الكالمٌة 

 .وكل وحدة منها تتمٌز بالثبات’

فكرة االستبدال وٌرجع أصلها إلى العالم اللؽوي الذي قال بالعالقات الرأسٌة المتحققة /2

أي العالقات بٌن ’والعالقات الرأسٌة المتحققة على المستوى الصرفً’على المستوى النحوي

 .أبنٌة الجمل واألبنٌة الصرفٌة

         وتبٌن من خالل هذا القول أن هارٌس توسع فً هذه الفكرة فً المعنى الداللً ٌعنً 

 .االتساق فهنا تعٌٌن العناصر اللؽوٌة و تصنٌفها من خالل السٌاقات

         ولذا ٌعد أول مؤسس للسانٌات النص الحدٌثة العتباره وّسع مناهج التصنٌؾ التً 

 .(الجملة)كانت تحافظ على المستوٌات الدنٌا

        فإن كال من الجملة والنص ٌكمالن بعضها البعض حٌث إن النص هو عبارة عن 

مجموعة من الجمل والجمل هً مجموعة من الكلمات إذا كانت الكلمة هً وحدة الجملة 

والواضح إذا ذهبنا إلى وحدة أكبر وهً النص وهذا ال ٌعنً ’ فإن الجملة هً وحدة النص’

فذلك إذا قمنا بتجزئة النص من أجل دراسته فنحن .فصل الجملة فإنها وجهان لعملة واحدة  

 :فنجد أن هناك تكامل بٌنهما فً تحلٌل وتصنٌؾ المواد اللؽوٌة’فً إطار الجملة

 .إن كال االتجاهٌن ٌحلالن بنٌة النصوص   *
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أن العالقات الداللٌة فً الجملة ٌمكن أن تقوم ’النصوص مثلها مثل الجمل ذات معنى    *

 .أٌضا بٌن الجمل فً نص ما

داخلٌة تعتمد على الوسائل اللؽوٌة التً :فالسامع عندما ٌتلقى نصا ما ٌستدعً له بنٌتٌن   * 

ومن ثم فال ’وخارجٌة تكمن فً مراعاة المقام المحٌط بالنص’تربط أواصر مقطع ما بؽٌره

ولكن الفصل ضروري بالنسبة للدارس اللسانً تأكٌدا على ما ’فصل بٌنهما عند المتلقً 

ٌرؼب فً دراسته وما ٌدرجه ضمن اهتمامه
1

 

          والفرق بٌن نحو الجملة ونحو النص ٌنحصر فً الموضوع والمنهج 

فً حٌن موضوع نحو النص هو ’فموضوع نحو الجملة هو الجملة فً حد ذاتها’والؽاٌة

أما المنهج فإن نحو الجملة ’دراسة النص الذي قد ٌكون دون جملة أو ٌطابقها أو ٌتجاوزها 

ٌعتمد على معاٌٌر فً تصنٌؾ نحو النص إال أن ؼاٌة النحو هً وصؾ النظام الذي ٌقوم به 

حٌث إن الجملة خاضعة لقواعد معٌارٌة فً حٌن النص لٌس كذلك.موضوع الدرس 
2
. 

          أمام هذا الطرح البارز تظهر إشارات أن نحو النص جاء لٌكمل نحو الجملة 

فتعلٌمٌة الجملة تقوم بدراسة الجمل بعٌدة بعٌدة عن سٌاقها وهذا ما ال نجده فً تعلٌمٌة ’

 .النص حٌث إنها تدرس الروابط الجملٌة فهً تعتمد على مبدأ التماسك 
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 :اللسانيات النصية شروطها ومهامها:المبحث الرابع

 :أنه صٌاؼة لؽوٌة متكاملة تتوفر فٌه شروط:من شروط قٌام النص

ال - أو فسادها–الصحة النحوٌة لكل جملة من جمل النص :استقالل النص وحدود الفاصلة-1

 .تقتضً بالضرورة صالح النص أو فساده من حٌث هو كل

وٌهتم بوسائل االستمرار ’البنٌة وجوب توفر شروط البنٌة مثل االئتالؾ واالنسجام -2

.الداللً  فً عالم النص أي اٌجاد الترابط المفهومً
1

 

وٌعنى بها موقؾ منتج .ٌجب أن تخضع المتوالٌة فً النص لقصد المتكلم ونٌته:المقصدٌة-3

مؤثرا فً تشكٌلها ’النص إلنتاج نص متماسك ومتناسق باعتبار منتج النص فاعال فً اللؽة

وأن مثل هذا النص وسٌلة من وسائل متابعة خطة معٌنة للوصول إلى ؼاٌة بعٌنها .وتركٌبها 

وٌظل القصد قائما من الناحٌة العملٌة حتى مع عدم وجود المعاٌٌر الكاملة لالتساق ’

 ..واالنسجام

وٌقصد بها موقؾ متلقً النص تجاه ’وهً وقؾ على تعاون المتقبل واستعداده:المقبولٌة-4

ٌنبؽً لها أن تكون مقبولة من حٌث هً نص تتوفر فٌه ’كون صورة ما من أشكال اللؽة

وللقبول مدى التؽاضً فً حاالت تؤدي فٌها المواقؾ إلى .عناصر االتساق و االنسجام 

 .أو من حٌث ال توجد شركة فً الؽاٌات بٌن المستقبل والمنتج’ارتباك 

.أن تكون جمل النص ذات وظٌفة تواصلٌة:الوظٌفة-5
2

 

وٌشار بها إلى ما ٌحمله النص من المعلومات التً تهم السامع أو القارئ :االعالمٌة -6

وهو  العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم فً الحكم على الوقائع النصٌة فً مقابل البدائل ’

فهو ’والواقع أن كل نص ٌحمل مجموعة من المعلومات بأي شكل من األشكال’الممكنة

ؼٌر أن مقدار اإلعالمٌة هو الذي ٌوجه اهتمام السامع ’ٌوصل على األقل المعلومات المحددة
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إذ ٌمكن أن تقود اإلعالمٌة إلى رفض النص إذا كان هذا األخٌر ٌحمل فً طٌاته حدا ’

 .منخفضا من المعلومات

 .أن ٌكون النص مفٌدا فً مقام معٌن والظروؾ المحٌطة به: المناسبة المقامٌة-7

وٌعنى به العالقات بٌن نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وبصورة أدق :التناص-8

.ٌتم التعرؾ إلٌها بخبرة سابقة’ارتباط النص بنصوص متقدمة 
1

 

أن ٌصؾ الجوانب المختلفة ألشكال االستعمال اللؽوي :"          مهمة هذا العلم هً

كما تحلل فً العلوم المختلفة فً ترابطها الداخلً و ’وأشكال االتصال وٌوضحها

".والكشؾ عن الخصائص المشتركة وسمات األبنٌة والوظائؾ...الخارجً
2

 

         كما تسعى لسانٌات النص إلى تحلٌل البنٌة النصٌة واستكشاؾ العالقات النسقٌة 

فٌرى ابراهٌم ’المفضٌة إلى اتساق النصوص وانسجامها والكشؾ عن أؼراضها التداولٌة

ذلك الفرع من علم اللؽة الذي ٌهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللؽوٌة الكبرى :"الفقً 

الترابط أو التماسك النصً ووسائله وأنواعه واإلحالة أو :وذلك بدراسة جوانب عدٌدة أهمها’

".والسٌاق النصً ودور المشاركٌن فً النص المنطوق على حد سواء’المرجعٌة وأنواعها
3

 

          ومما نخلص إلٌه إلى أن أهمٌة اللسانٌات النصٌة تتمثل فً إحصاء األدوات 

ٌقول اللؽوي .  واالهتمام بالسٌاق وأنظمة التواصل المتنوعة’ والروابط المساهمة فً التحلٌل

أخذت اللسانٌات النصٌة بصفتها العلم الذي ٌهتم ببنٌة النصوص اللؽوٌة :"األلمانً روك

فال ’وكٌفٌة جرٌانها فً االستعمال شٌئا فشٌئا مكانة هامة فً النقاش العلمً للسنوات األخٌرة

ٌمكن الٌوم أن نعدها مكمال ضرورٌا لألوصاؾ اللؽوٌة التً اعتادت أن تقؾ عند الجملة 

بل تحاول اللسانٌات النصٌة أن تعٌد تأسٌس الدراسة اللسانٌة ’معتبرة إٌاها أكبر حد للتحلٌل

"على قاعدة أخرى هً النص لٌس ؼٌر
4

. 
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            ما تم استنتاجه من هذا التعرٌؾ أن لسانٌات النص تسعى إلى تحقٌق هدؾ 

 . ٌتجاوز قواعد إنتاج الجملة إلى قواعد إنتاج النص

والكشؾ عن أؼراضها ’           كما تهتم لسانٌات النص بدراسة الروابط التً تحكم النص

وبٌان الروابط اللؽوٌة ’السٌاقٌة ومن اهتمامات هذه األخٌرة وصؾ الموضوعات المتناولة 

وباإلضافة .  والداللٌة الموجودة وما تؤدي إلٌه من اتساق وانسجام بٌن متتالٌات ذلك النص

 ...الداللٌة’ النحوٌة’ الصوتٌة الصرفٌة’ إلى ذلك تحلٌل البنٌة النصٌة عن طرٌق المستوٌات

فإن مهامها هً الكشؾ ’          لقد احتلت قضاٌا لسانٌات النص مجاال واسعا فً البحث

واالحصاء لكل األدوات والروابط التً تسهم فً التحلٌل وذلك من خالل دراسة الروابط مع 

إذ تسعى إلى تحلٌل البنى النصٌة ’تأكٌد ضرورة المزج بٌن المستوٌات اللؽوٌة المختلفة

.واستكشاؾ العالقات النصٌة التً تماسك النصوص 
1

  لقد تبٌن فٌما تقدم أن لسانٌات النص 

من أهم المقاربات التً استهدفت تحلٌل النص أو الخطاب إلى جانب السٌمٌائٌات و الشعرٌة 

 .و التداولٌة

             أما إذا تطرقنا إلى الجانب التعلٌمً من هذا المنطلق فإنها تهدؾ إلى تفكٌك 

 .أو لسانٌا بوجه عام’تداولٌا’تولٌدٌا’النص وتركٌبه بمعنى تحلٌله سواء بنٌوٌا 

بمختلؾ األدوات واآللٌات ’            كما تهدؾ إلى معرفة كٌفٌة بناء النص وانتاجه

كما ٌقول جمٌل الحمداوي ’والمفاهٌم التً تساعدنا على فهم النص ووصفه وتحلٌله وتأوٌله

استكشاؾ مبادئ ...مهما كانت طبٌعة الخطاب" :"...محاضرات فً لسانٌات النص"فً كتابه

والتعرؾ إلى مختلؾ العملٌات التً ٌستعٌن بها مفهوم ’االتساق اللؽوٌة الظاهرة

ثم التمكن من مختلؾ اآللٌات اللسانٌة ’والتثبت مما ٌجعل النص نصا أو خطابا ’االنسجام

".على تعدد أشكالها
2
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 218ص’2006’1ط’للنشر
 58ص’المرجع السابق"محاضرات فً لسانٌات النص"جمٌل الحمدوي 2
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          نفهم من ذلك أن الشًء األساس واألصل التً تهدؾ إلٌه لسانٌات النص هو تفكٌك 

من أجل الكشؾ عن ظواهر االتساق اللؽوٌة باآللٌات ’وإعادة بنائه’ووصفه وتحلٌله ’ النص

 .المتنوعة
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 :خالصة الفصل

لسانٌات :نخلص فً نهاٌة هذا الفصل إلى أن مصطلح اللسانٌات النصٌة مركب من شقٌن     

وهً العلم الذي ٌدرس اللؽة اإلنسانٌة دراسة علمٌة تقوم على الوصؾ الموضوعً ومعاٌنة 

و الشق الثانً النصٌة وهً مصدر صناعً للنص وقد اختلؾ فً تعرٌفها ’الظواهر اللؽوٌة

ٌحكمها ’ وتتمحور حول الظهور و االرتفاع وأنها مجموعة من الجمل المتصلة فٌما بٌنها

 .اتساق و انسجام التً تعد من أهم شروط هذا العلم
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 :تمهيد

انطالقا من دراسة ’      إن الحدٌث عن تنمٌة الكفاٌات وعلى رأسها الكفاٌة اللؽوٌة

ولذا ’النصوص التً تكسب المتعلم ثروة لؽوٌة ضخمة ٌستطٌع خاللها انتاج نصوص أخرى

 ".اللؽة"و "الكفاٌة "سنتطرق فً هذا الفصل إلى مصطلحً 

   :وتم تقسٌم هذا  الفصل إلى المباحث التالٌة    *

 .مفهوم الكفاٌة اللؽوٌة:المبحث األول     *

 .الفرق بٌن الكفاٌة والكفاءة اللؽوٌة:المبحث الثانً    *

 .الكفاٌة اللؽوٌة عند المتعلم–قٌمة –أهمٌة :المبحث الثالث    *

 .عالقة الكفاٌة اللؽوٌة بتعلٌمٌة النصوص:المبحث الرابع   *

 مفهوم الكفاية اللغوية:المبحث األول

كون أنها األساس فً ’     قبل الشروع فً مفهوم الكفاٌة فال بد أن نتطرق إلى مفهوم اللؽة

 .عّدة علوم 

مشتقة من الفعل لؽا ٌلؽو إذا تكلم وأصلها لؽوة وكذلك بمعنى النطق ٌقال هذه :    اللؽة لؽة

وٌقال سمعت لؽو الطائر ’لؽتهم التً ٌلؽون بها أي ٌنطقون والطٌر تلؽى بأصواتها أي تنؽم 

.ولؽً فالن بفالن ٌلؽً إذا أولع به’وقد لؽا ’لحنه ’
1

 

من لؽوت أي تكلمت وأصلها :أّما تصرٌفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة:"   وٌقول ابن جنً

كلها ال ماتها وأوات لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة وألن تبة كأنها ’وتبة’وقلة ’لؽوة ككرة

.ٌقال فٌها لؽات ولؽوت’من مقلوب ثاب ٌثوب
2

 

 حٌث ٌرى العالمة اللؽوي ابن جنً فً كتابه ’فقد تعددت تعارٌؾ اللؽة :         اصطالحا

                                                           
 .مادة لؽاة’المرجع السابق’لسان العرب’ابن منظور 1
 32ص’1ج1952’القاهرة’دار الكتاب’محمد علً:تح" الخصائص"ابن جنً 2
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"أنا حدها فأصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم":"الخصائص"
1

. 

 :   وهذا التعرٌؾ ٌشتمل على أربعة جوانب وهً

 -.صوت لؽوي-اللؽة أصوات             مادة صوتٌة    -

 -.تعبٌر لؽوي–اللؽة تعبٌر                أداة     -

 تعبٌرتبلٌػ تواصل-ٌعبر بها كل قوم          ظاهرة اجتماعٌة    -

تعبٌر عن األؼراض      تمام البٌان والداللة على المعانً واألؼراض    -
2

. 

 ح. وهذا ٌعنً أن للؽة عّدة وظائؾ تؤدٌها وأهم هو تلبٌة حاجات االنسان

وقد وضع محمود فهمً جازي أّعم .    إذن اللؽة نظام اجتماعً محّدد بقوانٌن مشتركة 

هً نظام من الرموز الصوتٌة المتفق علٌه فً البٌئة :"تعرٌؾ لها فً كتابه علم اللؽة العربٌة

وهً حصٌلة استخدام المتكرر لهذه الرموز الصوتٌة التً تؤدي المعانً ’اللؽوٌة الواحدة

".المختلفة
3

فً :" ٌبدو من خالل المفهوم االصطالحً للؽة فً تفكٌر العاّلمة ابن خلدون أّنها

وتلك العبارة فعل لسانً ناشئة عن القصد بإفادة ’المتعارؾ هً عبارة المتكلم عن مقصوده 

"فال بّد أن تصٌر ملكة متطورة فً العضو الفاعل لها وهو اللسان’الكالم
4

. 

     وهً الملكة االنسانٌة التً تتجلى فً تلك القدرات الفطرٌة التً ٌمتلكها االنسان دون 

والتً تسمح له باإلنجاز الفعلً للكالم بوساطة نسق من ,سواه من الكائنات األخرى 

"العالمات
5

     نستشؾ من هذا التعرٌؾ أن اللؽة وسلة من أجل التعبٌر عن الؽرض 

 .المطلوب وهو أسمى عمل تقوم به 

                                                           
 33ص’المرجع السابق 1
دٌوان المطبوعات -دي سوسٌر نموذجا-تراث ابن جنً والدرس اللسانً الحدٌث"بلملٌانً عمر 2

 و ما بعدها13ص’2006’الجزائر’الجامعٌة
 26ص’2003’ط.د’مصر’دار الثقافة للطباعة والنشر"أسس علم اللؽة العربٌة"محمود فهمً حجازي 3
 .552ص’2014’مصر’القاهرة’1ط’دار اللؽة الجدٌد’أحمد جاد:تح"المقدمة ابن خلدون"ابن خلدون 4
 37ص’’ط.د’مصر’دار الفتح االسكندرٌة’مباحث فً علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي"نور الهدى لوشن 5
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وخصوصٌاتها لٌست مجّردة بل متواجدة بالفعل ’     ٌرى سوسٌر أّن اللؽة واقعة اجتماعٌة 

وبعبارة أخرى فهً مجموع كل متكامل كامن لٌس فً عقل واحد بل فً ’فً عقول الناس

ونالحظ أن دٌسوسٌر ٌشبه القاموس الذي ٌمثل فً ’عقول جمٌع األفراد الناطقة  للسان معٌن

إّن اللؽة توجد على شكل مجموعة :"األصل الذاكرة الجماعٌة لما ٌحتوٌه من عالمات بقوله

من البصمات المستودعة فً دماغ كل عضو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقرٌبا
1

. 

 :ومن هذا التحدٌد االصطالحً للؽة ٌمكن استخالص ماٌلً

 .أّن اللؽة ظاهرة اجتماعٌة وظٌفتها األساسٌة التواصل بٌن أفراد البشر     *

 .وهً المفردات المتفق علٌها والمتداولة فً إطار المجتمع الواحد   *

 كما تعد مجموعة من الرموز تؤدي معانً متنوعة   *

 :الكفاية

واستكفٌته الشًء ’واكتفٌت به’وكفاك الشًء’ٌكفٌه كفاٌة’كفاه مؤونته :اتفقت المعاجم  أنها:لغة

وكفٌئ’ورجل كاؾ’فكفانٌه’
2

. 

وٌقال ’أن الكفاٌة من كفى ٌكفً إذا قام باألمر:     ورد فً لسان العرب البن منظور

وكفاك هذا األمر أو ’أي طلبت منه القٌام بأمر فأّداه على الوجه األكمل’استكفٌته أمرا فكفانٌه 

أي حسبه أن عٌوبه قلٌل    ’كفى بالمرء نبال أن تعد معاٌبه:فقد ورد فً األثر’الشًء أي حسبه

 :واتساقا ماسبق تداوله نأتً إلى تعرٌؾ الكفاٌة اصطالحا

ٌبدو أن منعطفا ذي طابع ’          بالرؼم من نزوعنا إلى تبنً النظرة البٌداؼوجٌة لوحدها 

فإن عددا من االنزالقات التً تمت مالحظتها فً أنظمة ’سٌاسً وفلسفً ال مناص منه

وهكذا فإن نقل مفهوم الكفاٌة إلى حقل التربٌة قد ’تربوٌة أو تكوٌنٌة تمارس تنمٌة الكفاٌات

على مستوى ’أثار الفكرة التً مفادها أن التعبٌر بمفهوم الكفاٌة ما هو إال محاولة استعادة 

                                                           
 18ص’المرجع السابق"تراث ابن جنً"بلملٌانً عمر 1
 .126ص,ت.د’ط.د-ك ؾ ي–مادة ’ابن منظور لسان العرب 2
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كما أنه تبنى ’األنظمة التربوٌة نستنتج أن مصطلح الكفاٌة نقل من السٌاسٌات إلى التربوٌات 

 .النزعة البٌداؼوجٌة ذي األنطمة التربوٌة التعلٌمٌة

مكون من القواعد النحوٌة ومن العناصر التً تطبق :   الكفاٌة حسب تشومسكً

من طرؾ مستعمل للؽة طبٌعٌة وهً تسمح له بتكوٌن عدد ؼٌر محدود ’علٌها هذه القواعد

.من الجمل التً لم ٌسبق أن سمع بها
1

    وأمام هذا الطرح تظهر اشارات جلٌة أن مفهوم 

الكفاٌة اللؽوٌة ظهر فً خمسٌنٌات القرن الماضً على ٌد العالم اللؽوي األمرٌكً نوام 

تشومسكً وٌرى أنها نظام ثابت من القواعد المولدة التً تمكن الفرد من انتاج جمل وتلقً 

 .أخرى فً لؽته األم حتى وإن كان ؼٌر قادر على تفسٌر ذلك

وكلما كانت ’    الكفاٌة من وجهة نظر شامبً هً قدرة فرد أو مؤسسة على االنتاج

فالطالب ذو ’الكفاٌة االنتاجٌة عالٌة دل ذلك على أن االنتاج ٌتصؾ بالوفرة وبالنوعٌة الجٌّدة 

الكفاٌة العالٌة ٌحصل على سبٌل المثال على مقدار أكبر من وقت قصٌر وبجهد قلٌل          

وحسن التواجد وحسن ’تفٌد اإلدماج الوظٌفً للدراٌات واالتقان:"ٌرى رومانفٌل أن الكفاٌة

تمكنه الكفاٌة من ’بحٌث إن الفرد عند مواجهة لمجموعة من الوضعٌات ’التخطٌط للمستقبل 

كما أنها تمكنه من إنجاز المشارٌع التً ٌنوي تحقٌقها فً ’التكٌؾ ومن حمل المشاكل 

" المستقبل
2

. 

  والواضح من خالل هذا القول هً مجموعة من مهام التً تساعد الفرد على 

القدرة على "ٌعرؾ هاوسام وهوستون الكفاٌة. مواجهة المشاكل المختلفة التً ٌتعرؾ لها

"عمل شًء أو إحداث نتائج متوقع
3

  وعلٌه أنها القدرة التً ٌستخدمها الفرد بؽٌة الوصول 

 .إلى النتائج المرؼوب فٌها فً مجال معٌن 

الكفاٌة عبارة عن مجموعة من موارد "كفاٌات مقاربة النسقٌة"جاء فً كتاب

–والتً تنظم فً بناء مركب (...تقوٌمات’استراتٌجٌات’سلوكات’قدرات’مهارات’معارؾ)
                                                           

 6ص’1986’2ط’لبنان’المؤسسات الجامعٌة للدراسات والنشر"األلسنٌة التولٌدٌةالتحوٌلٌة "مٌشال زكرٌا 1
منشورات ’بٌداؼوجٌا االدماج المفاهٌم والمقاربات الدٌداكتٌكٌة للممارسات االدماجٌة"عبد الكرٌم ؼرٌب 2

 181ص’الدار البٌضاء’2011’2ط’عالم التربٌة
 182ص’المرجع نفسه 3
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وفً وقت مناسب إلى ’ٌتٌح القدرة على تعبئتها ودمجها وتحوٌلها فً وضعٌات محددة-نسق

"إنجاز مالئم
1

وهذا ٌعنً الكفاٌة مجموعة من الموارد من أجل مواجهة عائلة من .

 .الوضعٌات 

الكفاٌة هً القدرة على العمل بطرٌقة فاعلة خالل مواجهة مجموعة من 

والتً نتمكن من التحكم فٌها ألننا نتوفر فً نفس الوقت على المعارؾ ’الوضعٌات

والقدرة على تعبئتها بأحمس طرٌقة خالل الزمن المناسب لتحدٌد وحل مشاكل ’الضرورٌة

حقٌقٌة
2

. 

و هً قدرة المتكلم المستمع المثالً التً ’ هً المعرفة الضمنٌة باللؽةوالكفاية اللغوية

انطبع علٌها االنسان منذ طفولته
3

ٌمكن القول أن الكفاٌة اللؽوٌة هً معرفة االنسان الضمنٌة .

وفً ...     داللٌة’صرفٌة’صوتٌة -الباطنٌة باللؽة أو التراكٌب اللؽوٌة التً تحكمها قواعد

:     بقوله" بٌداؼوجٌا اإلدماج المفاهٌم والمقاربات:"حٌن ٌعرفها عبد الكرٌم ؼرٌب فً كتابه 

وهً مجموعة من القواعد التً تمكن الفرد من تكوٌن عدد ال نهائً من الجمل القابلة للفهم "

أي التمكن من ’وتمكنه كذلك من التعرؾ على الجمل األخرى التً ٌتالقاها ’فً لؽته 

تركٌبٌة والخطابٌة -الخطابات مع القدرة على التحكم فً المكونات الصوتٌة والمورفو

"والتفاعلٌة والموسوعٌة
4

وبناءا علٌه ٌمكن القول أن الكفاٌة اللؽوٌة هً قواعد تساعد .      

 .الفرد على تكوٌن جمل معٌنة فً موقؾ معٌن والتحكم فً تلك الجمل

 

 

 

                                                           
 183ص’المرجع السابق"بٌداؼةجٌا االدماج:"عبد الكرٌم ؼرٌب 1
افرٌقٌا -دراسة سوسٌو بٌداؼوجٌة-مقاربات بٌداؼوجٌة من تفكٌر التعلم إلى تعلم التفكٌر"محمد شرقً 2

 69ص’المؽرب’1ط’الشرق
 7ص’المرجع السابق’األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة"مٌشال زكرٌا 3
 184ص’المرجع نفسه"بٌداؼوجٌا اإلدماج"عبد الكرٌم ؼرٌب 4
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 .الفرق بين الكفاية اللغوية والكفاءة اللغوية:المبحث الثاني

وٌمكن القول على .ٌبدو من الضروري التمٌٌز ما بٌن مفهومً الكفاٌة والكفاءة 

بٌنما الكفاٌة تمثل الحد األدنى      ’مستوى الخطوط العرٌضة إّن الكفاءة تمثل الحد األعلى 

ذلك أن االلتباس الذي ٌكتنؾ هذٌن ’ٌبدو لنا من الضروري التوقؾ عند هذا التمٌٌز 

قد ٌعطً صورة جد سلبٌة عن الكفاٌة من أجل رفع هذا -أحٌانا بشكل مقصود-المصطلحٌن

االلتباس تطرقنا فً المبحث األول عن مفهومً الكفاٌة و الكفاءة لؽوٌا فنضٌؾ أن عبد 

ٌّن ضمن مختلؾ المرجعٌات  الرحمان تومً ٌفصل فً هذا الموضوع بطرٌقة علمٌة حٌنما ب

فً حٌن لفظ الكفاٌة ٌدل على ٌلوغ المراد فً ’ٌعنً المثٌل والنظٌر"كفىء"اللؽوٌة أن لفظ

و ٌخلص الباحث فً ختام استنتاجاته إلى أنه وقؾ على حقٌقة األمر فً العدٌد من .األمر 

 .المعاجم اللؽوٌة فوجد أن الصواب هو الكفاٌة من فعل كفى

ٌجدر اإلشارة هنا أن العلماء اختلفوا فً الفرق بٌن مصطلحً الكفاٌة والكفاءة ولكن 

فالكفاٌة ’ما نستشفه من خالل بعض المصادر هو أن الكفاءة والكفاٌة لٌس لهما معنى واحد 

كونها تعتمد على الجانب الكمً والكٌفً فً العملٌة التعلٌمٌة و ’أشمل وأعم من الكفاءة 

فهً قدرات ٌعبر عنها بسلوكات تشمل مجموعة مهام معرفٌة ومهارتٌة ’التربوٌة 

أّما الكفاءة فهً تعنى ’تكون األداء النهائً المتوقع إنجازه بمستوى معٌن ومرضً ’وجدانٌة

 .بالجانب الكمً فقط

أن ٌكون الرجل :ومنه الكفاءة فً الزواج ’فالكفاءة هً المماثلة فً القوة والشرؾ 

فً حٌن أنها القدرة على تحقٌق األهداؾ .  مساوٌا للمرأة فً حسبها ودٌنها وؼٌر ذلك

أو هً المعارؾ والمهارات المهنٌة التً ٌجب أن .والوصول إلى النتائج المرؼوب فٌها

.ٌمكلها المعلم وٌستطٌع ممارستها من أجل أن ٌؤدي واجبه التعلٌمً أداءا متقنا
1

 

  الواضح من خالل هذا التعرٌؾ أن الكفاءة هنا متعلقة بالمعلم من أجل تأدٌة مهامه 

 .وهً شرط مهم وضروري’على أحسن وجه لذا من شروط المعلم التمتع بكفاءة لؽوٌة 

                                                           
 69ص"التدرٌس عن طرٌق المقاربة باألهداؾ والكفاءات"محمد بن ٌحً زكرٌا وآخرون 1
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"هً مدى مقدرة المتعلم على تحقٌق األهداؾ المتوخاة منه:وفً موضع آخر 
1

فً .   

حٌن أنها مجموع المعارؾ والقدرات والمهارات المدمجة ذات وضعٌة دالة والتً تسمح 

وعلى هذا فإن الكفاءة هً مجموعة سلوكات "  بإنجاز مهمة أو مجموعة مهام معقدة 

حسٌة وحركٌة تسمح بممارسة دور أو وظٌفة أو ’إجتماعٌة وجدانٌة وكذا مهارات نفسٌة

 .نشاط بشكل فّعال

 :أنواع الكفاٌات

        ٌجد المتفحص لألدب التربوي فً مجال الكفاٌات عدة أنواع و مستوٌات حسب 

:فترات التعلم كما ٌأتً
2

 

 :الكفاٌة الختامٌة اإلدماجٌة-1

وهً مجموعة من المعارؾ و االتجاهات والمهارات المندمجة و المتكاملة التً تجندك      

لمواجهة وضعٌات معقدة ٌتم فٌها توظٌؾ كل المكتسبات السابقة وهً نهائٌة تصؾ عمال 

تعبر عن مفهوم اندماجً لمجموعة من الكفاٌات ’تتمٌز بطابع شامل وعام’كلٌا منتهٌا 

مثال فً نهاٌة الطور ’المرحلٌة ٌتم بناؤها ةتنمٌتها خالل سنة دراسة أو طور تعلٌمً 

المتوسط ٌقرأ المتعلم نصوصا مالئمة لمستواه وٌتعامل معها بحٌث ٌستجٌب ذلك لحاجاته 

 الشخصٌة والمدرسٌة واالجتماعٌة

 :الكفاٌة الختامٌة -2

         وهً تصؾ ما ٌمكن أن ٌكون المتعلم قادرا على القٌام به فً مجابهة نمط من 

 .الوضعٌات المعقدة وتظهر فً نهاٌة سنة دراسٌة معٌنة

 :الكفاٌة المرحلٌة-3

                                                           
دار ,2ط’منشورات عالم التربٌة"بٌداؼوجٌا اإلدماج نماذج وأسالٌب التطبٌق والتقٌٌم"عبد الكرٌم ؼرٌب 1

 26ص2011’البٌضاء
دار أوراس "دلٌل استخدام كتاب اللؽة العربٌة السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط"مٌلود ؼرمول 2

 28ص’1ط’للنشر
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       وهً مجموعة من المهارات المتكاملة تسمح بممارسة نشاط أومهنة بشكل فعال فً 

وضعٌة بٌداؼوجٌة محددة وتساعد على اكتساب الكفاٌة وترتبط بفترة تعلٌمٌة محددة وهً 

.مرحلٌة دالة
1

 

 :الكفاٌة القاعدٌة-4

      وهً مستوى خاص من المعارؾ و المهارات مقبولة استنادا إلى معٌار أو مجموعة 

من المعاٌٌر الظاهرٌة تمثل مجموع نواتج التعلم األساسٌة المرتبطة بالوحدات التعلمٌة فً 

وٌجب على المتعلم أن ٌتحكم فٌها لٌتسنى له الدخول دون مشاكل فً تعلمات ’ظروؾ محددة

 .جدٌدة والحقة وهً األساس الذي ٌبنى علٌه التعلم

 :الكفاءة العرضٌة-5

        وهً مجموعة منظمة من المهارات و المعارؾ واالتجاهات تسمح بالتكٌؾ ضمن 

 :مجموعة من المواد الدراسٌة أو الوضعٌات المشكلة وتصنؾ فً الفئات اآلتٌة

 .الكفاٌات ذات الطابع الفكري*

 .الكفاٌات ذات الطابع المنهجً*

 .الكفاٌات ذات الطابع الشخصً واالجتماعً*

الكفاٌات ذات الطابع التواصلً*
2

. 

إنه ٌعتمد على مدى ’إن الكفاٌة االتصالٌة مفهوم متحرك ولٌس ساكنا : الكفاٌة االتصالٌة*

 إنها إذن عالقة شخصٌة بٌن طرفٌن أكثر.قدرة الفرد على تبادل المعنى مع فرد آخر أو أكثر

  ما تم استنتاجه أن الكفاٌة لها أنواع منها الكفاٌة الختامٌة االدماجٌة وكذا الكفاٌة الختامٌة 

 .باالضافة إلى القاعدة و العرضٌة و أن كل هذه األنواع تساهم فً وضعٌات التعلم

                                                           
 29ص’المرجع السابق"دلٌل استخدام كتاب اللؽة العربٌة السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط"مٌلود ؼرمول 1
 30ص’ٌنظر المرجع نفسه  2
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 :صٌاؼة الكفاٌة         *

        ٌعنً صٌاؼة الكفاٌة تحدٌد أبعاد نصها بحٌث تكون فعال كفاٌة ولٌست قدرة أو هدفا 

 :وعند صٌاؼة الكفاٌة ٌنبؽً أخذ مظهرٌن بعٌن االعتبار هً’عاما أو خاصا

 :و ٌتعلق هذا بأمرٌن هما:تحدٌد إطار ماهو منتظم من المتعلم -

أي ما نوع اإلنتاج المنتظر من المتعلم هل هو حل مشكلة أو :نوه المهمة المنتظر تأدٌتها -

 .ابتكار شًء ما أو التأثٌر على المحٌط

-السندات-حٌث ٌنبؽً التفكر بشكل واضح فً الموارد:نوع الموارد وشروط تنفٌذ المهمة -

التً سٌستخدمها المتعلم وكذا الشروط التً سٌنفذ المهمة المطلوبة منه وفقها
1

. 

 :الصٌاؼة اإلجرائٌة للكفاٌة*     

        وٌتطلب األمر اإلحاطة بكل مكونات الكفاٌة قصد االبتعاد عن الطابع العام والمجرد 

 :و لبلوغ ذلك ٌنبؽً ضبط ما ٌأتً’لها وجعلها محسوسة قدر اإلمكان 

 . و ٌتمثل فً مجال الحٌاة الذي تصاغ الكفاٌة فً إطاره:السٌاق

 . وهً عناصر المادة أو المواد المستهدفة فً الكفاٌة:المعرفة

 .وتعبر عنها الجوانب العاطفٌة االنفعالٌة المراد إنماؤها لدى المتعلم:المعرفة السلوكٌة

 .و ترتبط بالجوانب التنظٌمٌة العملٌة لإلنتاج المنتظر:المعرفة الفعلٌة

.وترتبط بالمعنى الذي ٌعطى للكفاٌة وهً مؤشر دال على دافعٌة المتعلم:الداللة
2

 

 

 

 

                                                           
1
  

2
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 .المتعلم-أهمية الكفاية اللغوية عند القارء:المبحث الثالث

 :وتمكن هذه األهمٌة فً اآلتً’        للكفاٌة اللؽوٌة أهمٌة بالؽة عند المتعلم 

وخبرات ترفع محصوله الفكري ’للكفاٌة اللؽوٌة دور هام فً إكساب المتمدرس تجارب*

باعتبار أن هذه المفردات التً ٌتلفظ بها هً المادة اللؽوٌة األساسٌة التً ’والفنً’والثقافً’

وباعتبارها الوسٌلة األولى التً ’والعارؾ ٌها ٌواصل تحصٌله المعرفً’تسجل بها الثقافات

وٌكون هناك ’وخبراته ومعارفه إلى األخرٌن’وبواسطتها ٌنقل تجاربه ’بها ٌتخاطب البشر

 .والمشاعر’تبادل لألفكار 

فتنمو لدٌه روح الموّدة واأللفة والجرأة ’والتواصل اإلجتماعً’تشجع على اإلندماج *

وبالتالً ٌعجز المتعلم .فاأللفاظ إذا قلت قل معها المحصول الفكري’وتعزز ثقته بنفسه’األدبٌة

وقلة هذا األخٌر ’وال ٌكون بمقدوره التكٌؾ معهم ’و التواصل مع اآلخرٌن ’عن التعبٌر

على خالؾ من ’وٌجعله ٌشعر باإلكتئاب و الرؼبة فً اإلنفراد بالذات ’ٌشعره بعدم االكتمال

ٌمتلك ناصٌة اللؽة حٌث ٌكون بمقدوره تحقٌق رؼباته الحٌاتٌة وتلبٌة حاجاته بكل سهولة 

ولقاءه معهم ٌجعله ’وتبادل المشاعر و األحاسٌس ’وٌجد لذة فً إقامة عالقات مع اآلخرٌن’

’وإرضاء الؽرٌزة اإلجتماعٌة’الن هذا اللقاء ٌمنحه فرصة إلبداء مهاراته ’ٌشعر بالنشوة 
1

    

            نستنتج من خالل ما تقدم أنه ٌجد فً نفسه طموحا إلكتساب خبرات ومعارؾ 

وكٌفٌة النطق ’وتوسٌع عالقاته اإلجتماعٌة  وهذه معرفة بفنون اللؽة ’وبناء شخصٌته ’

 .واألصوات التً تكون بنٌة اللؽة تقوي شخصٌته

إن ما ٌكسبه الفرد من مفردات وتراكٌب لؽوٌة من خالل عالقته القوٌة مع ؼٌره ٌعٌنه *

واللؽة ’ذلك ألن هنالك تقارب بٌن اللؽة التً ٌتخاطب بها عامة الناس’على استٌعاب ما ٌقرأ

وباألخص المثقفون ’فكثٌرا ما ٌستعمل الناس *المتوسطة*المستعملة فً المؤسسات التعلٌمٌة 

مفردات فصٌحة
2

  . 

                                                           
سلسلة كتب ثقافٌة ’عالم المعرفة ’الحصٌلة اللؽوٌة أهمٌتها مصادرها وسائل تنمٌتها:أحمد معتوق 1

 52ص1978’الكوٌت’للمجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب
 53ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
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أن نسبة فهم ما ’        نفهم من هذا أن حب القراءة واإلقبال علٌها مرهون بنسبة الفهم معناه

ٌقرأ من نصوص على إختالفها إذا كانت كبٌرة تضاعفت 

 .والمعارؾ التً ٌكتسبها المتعلم ’والمهارات’والخبرات’التجارب

بل ٌتمثل البنٌات ’إن المتعلم بمعالجته التساق النص ال ٌكتسب قاعدة نحوٌة فحسب   *

علما أن مستوٌات اللؽة تتماٌز ’الكاملة فً تناؼم عمٌق بٌنها ال بانفصال بعضها عن بعض

إذا استدخل المتعلم قواعدها حصلت ’لكنها ال تترابط فً األداء ترابطا عضوٌا ’عند النظر 

تمكن له أن ٌصبح قادرا على األداء اللؽوي فً مظاهره الوظٌفٌة ’له بها كفاٌة لؽوٌة 

 .(وانتاج المكتوب’وقراءة االستماع ’والصامتة’القراءة الجهرٌة)المتعددة 

 :تمس مختلؾ المجاالت ولعّل أبرزها’   ٌقدم النص امكانات متنوعة األثر

وٌظهر ذلك فً الحقائق والمعلومات اللؽوٌة وؼٌرها التً ٌزودنا بها :المجال المعرفً/

أي ابتكار قضاٌا لم ’وفما ٌكتشفه المتعلم عند تحلٌل المادة وإعادة تركٌب أفكار جدٌدة ’النص

وذلك من خالل األفكار المكتسبة من النص وربطها بالمعلومات السابقة التً ’ٌسبق إلٌها

 .ٌمتلكها المتعلم

وٌتجلى فً القٌم الخلقٌة واالتجاهات السلوكٌة التً ٌتركها :المجال السلوكً والوجدانً/

 .وعواطفهم ومشاعرهم الوجدانٌة’النص فً نفوس الطالب 

وٌلحظ فً المهارات الحركٌة والجسدٌة التً ٌكتشفها التلمٌذ من :المجال الحركً والجسدي/

.ومهارة كتابٌة ٌدوٌة ومواقؾ تمثٌلٌة ومسرحٌة وخطابٌة’مهارة قرائٌة لفظٌة 
1

 

      وعلٌه ٌمكن القول أن تعلٌمٌة النص تنمح كفاٌة لؽوٌة للتلمٌذ من أجل التعبٌر السلٌم 

فإن تعلٌم النص هو إدراك متعمق عند الطالب الستعمال اللؽة و .وتنمٌة الكفاءة التواصلٌة

 .توظٌفها فً المجتمع

                                                           
جامعة ’معهد اللؽة العربٌة وآدابها’مجلة اللؽة واألدب-مالحظات أولٌة-تحلٌل النص األدبً"محمد ٌحٌاتن 1

 425ص’1997دٌسمبر’1418شعبان’12العدد’الجزائر
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ٌعٌن ...-مجالت’كتب’نصوص–الكم الهائل من األلفاظ المكتسبة من خالل قراءة ما ٌكتب  *

واإلبداعات األدبٌة الموجودة فً التراث ’والنماذج والنصوص’الفرد على فهم النتاج الفكري

وفهمها ’واإلطالع علٌها ’وإن طرأعلٌها تؽٌٌر ’فلؽة الحاضر ماهً إلى امتداد للؽة األجداد ’

األمر الذي ٌؤدي إلى بناء ثقافة أصٌلة ثابتة تمتد ’ٌشجع على مواصلة االتصال بالتراث

وأسرار التراث ما ٌجعله ٌعتز بتراثه ’كما ٌؤدي إلى التعرؾ أكثر على محتوٌاتها ’جذورها 

ولؽته بدل أن ٌخجل
1

.  

التً ٌكتسبها المتعلم تساعده على ’          ٌمكن القول هنا أن الخزٌنة المعرفٌة واللؽوٌة 

 .فهم النصوص وتحلٌلها ومناقشتها وتزٌد من كفاءته إلى حد ما

وذلك ٌدفع إلى مواصلة القراءة و اإلكثار ’إن الكفاٌة اللؽوٌة اللفظٌة تعٌن على فهم ما ٌقرأ *

واألصول على أكمل ’وعلما ٌعٌنه على فهم واستٌعاب قواعد اللؽة’من المطالعة ٌكسب ثقافة

فالدراسة النظرٌة لقواعد اللؽة ال تكفً لتجعله قادرا على ’وأحاسٌسه’وجه للتعبٌر عن أفكاره

 .وتعمقت ’وإن اتسعت ’توظٌفها لتؤدي وظٌفة فً التعبٌر 

 :والسبٌل إلى ذلك المواظبة على القراءة’   فال بد من التطبٌق 

ٌجعل الثروة اللفظٌة متداولة ’وتوسٌع دائرته ’االتصال المستمر باآلخرٌن *

وبارزة فً ’والصٌػ الحاضرة فً الذهن’والتراكٌب’وتصبح مفردات’وتتنوع’وتتسع’فٌتكاثر

وبالتالً ٌكون متهًء لإلبداع ’الذاكرة فتنقاد وٌصبح صاحبها قادرا على التعبٌر بطالقة

 .الفكري

واألداء واإللقاء الفنً البلٌػ إذا اجتمعت فً ’واإلبداع ’إن تقبل اآلخر والقدرة على التكٌؾ*

وفً ذلك بال شك ’وخلق روح قٌادٌة مؤثرة’الفرد ساعد ذلك على بناء شخصٌة اجتماعٌة 

.و الحضارٌة أٌضا’و اإلجتماعٌة’المنافع الشخصٌة ’ تحقٌق لكثٌر من المطامح 
2

 

                                                           
 54ص’المرجع السابق’الحصٌلة اللؽوٌة أهمٌتها مصادرها:أحمد معتوق  1
 .الصفحة نفسها’المرجع نفسه:ٌنظر 2
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         أن النص وحدة النسق اللسانً ٌتضمن وحدات صؽرى هً الجمل التً تتضمن 

فالنص من هنا ال ’األركان التركٌبٌة والكلمات والمورفٌمات ’بدورها وحدات أصؽر هً

ٌعدو أن ٌكون متتالٌة منسجمة من الجمل وبهذا التصور تتجلى الكفاٌة النصٌة التً تنتمً 

إلى الكفاٌة اللؽوٌة ألن القدرة على انتاج النصوص تتضمن القدرة على انتاج الجمل
1

. 

       إذن  فمتضمن القول أن الكفاٌة اللؽوٌة المستنتجة من النص تهدؾ إلى تفعٌل العملٌة 

 .التواصلٌة بجمٌع أبعادها

وهً القدرة على التعبٌر السلٌم ’فتساعد القارىء على اكتساب الملكة األساسٌة         *

و ٌتطلب ذلك وضع تّدرج منطقً الكتساب التراكٌب ’والتصرؾ العفوي فً بنى اللؽة 

 .واالنتقال من األصول إلى الفروع ’والبنى األساسٌة للعربٌة

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجلة "أثر اللسانٌات فً النهوض بمستوى مدرسً اللؽة العربٌة"عبد الرحمن الحاج صالح 1

 48ص’الجزائر’4/1974عدد’اللسانٌات
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 عالقة الكفاية اللغوية بتعليمية النص:المبحث الرابع

 :بٌن الكفاٌة اللؽوٌة وتعلٌمٌة النص عالقة وثٌقة تبرز فً اآلتً

واإلنتاج المكتوب البد من ’اإلبداع:لتنمو قدرات المتعلم على التعبٌر المحبذ فً مجالً/1

ولٌس العلمٌة التً وإن كثرت ألفاظها وتنوعت فإنها ال تلبً ’جعل الفصحى وسٌلة للتعلٌم

التخلو :ومختلؾ الموضوعات على خالؾ الفصحى فهً’حاجته للتعبٌر لفظٌا عن دوافعه

وتعكس تؽٌراتها وتطوراها ’والؽرٌبة كما أنها تتماشى ومتطلبات الحٌاة ’من األلفاظ المعقدة

واعتمادها ’دون أن تقطع أٌة عالقة بتراث األمة حضارٌا كان أو فكرٌا’فً مختلؾ مجاالتها

وٌقوي نفوذها وٌجعل عناصرها أكثر رسوخا فً أذهان ’فً وضع المقررات الدراسٌة ٌدعم

–داخل المؤسسة التعلٌمٌة ’-التعلٌم و التلقً و التواصل-والتركٌز علٌها فً عملٌة’المتعلمٌن 

.ٌجعل محصوله المكتسب وافرا–المتوسطة 
1

 

إدراج اللؽة األجنبٌة إلى جانب اللؽة األصلٌة كمشاركة لها ٌكون مقبوال إذا كان التمدرس /2

وٌملك كما من ألفاظها ٌمكنه ’واستٌعاب نظامها’على قدر من الكفاءة تأهله إلدراك أساسٌاتها

أو التقلٌل ’شرط أن ال تستدعً هذه المشاركة هجران اللؽة األم ’من التعبٌر با كٌفما أراد 

والكثٌر من الدراسات تأكد أن إتقان اللؽة األولى ٌٌسر تعلم اللؽة ’من االهتمام بها أطول مدة

.الثانٌة
2

 

وألفاظها ’          نقول أن بالمثال ٌتضح المقال إذا كان التلمٌذ متمكن من اللؽة وأسالٌبها 

 .وٌملك نفس الشًء بالنسبة للؽة الثانٌة فهذا ال ٌؤثر على اللؽة األم بل هناك توازن بٌنهما

للمعلم تأثٌر بالػ على المتمدرس من خالل شخصٌته فهو قدوتهم ومثلهم األعلى الذي /3

ونحن نعلم أن شعبنا مولع ’وتقلٌده من حٌث سلوكه وعلمه ’ٌحاولون المشً على خطاه 

وٌتأثرون ’وثقافة ٌلتقط تعبٌراتهم وما ٌستخدمونه من ألفاظ’بتقلٌد من هم أحسن وأعلى مرتبة

لدى كانت الطالقة اللؽوٌة من بٌن الصفات التً ٌنبؽً ’وهو ما أكدته األبحاث’بما ٌقرأونه

                                                           
 55ص’ٌنظرالمرجع السابق 1
 55ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
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وبراعته فً توظٌفها تحفز المتعلم على االهتمام بها ’فتمكنه من اللؽة ’توفرها فً المدرس 

.وؼٌر ذلك...أو التراكٌب’وٌجدبه إلٌها فٌتابع كل جدٌد فٌها سواءا من ناحٌة األلفاظ
1

 

وفً ’وتراكٌب لفظٌة تتسم بالسالسة’        المعلم إذا كان مقدوره تقدٌم المعارؾ بصٌػ

تتماشى مع الحٌاة ’والمستوٌات المختلفة’والظروؾ النفسٌة’سٌاقات تنسجم والمواقؾ 

ومدى فعالٌتها فٌصبح أكثر ’وتواكب تطوراتها كل هذا ٌشعر التلمٌذ بحالوة اللؽة’العملٌة

وإثراء رصٌده من تراكٌب ’وتصبح لدٌه رؼبة شدٌدة فً تنمٌة قدراته فٌها’اهتماما بها

 .وألفاظ

إن المنهاج الدراسٌة ال بد أن ٌتم وضعها انطالقا من دراسات مٌدانٌة تتسم بالدقة /4

وتستقرىء أذواق التالمٌذ ومٌولهم وإتجاهاتهم مع مراعاة مستوٌاتهم العقلٌة ’والتفحص

ومن هذه المقررات ’واحتٌاجاتهم وطموحاتهم ’والثقافٌة مع التعرؾ على ظروفهم المعٌشٌة ’

وهو ’ٌتم إختٌار األنسب الذي ٌالئم أذواقهم باإلستعانة برأي األستاذ ألنه األكثر دراٌة بهم

كما أن وضع إستبانات ’ٌعلم ما ٌناسبهم من سبل ومناهج بحكم الفترة التً ٌقضٌها معهم 

خاصة لهذا الؽرض توزع بٌن الفنٌة واألخرى على التالمٌذ فً نهاٌة كل فصل أو سنة 

وما تحتوٌه من نصوص قتنمو بذلك ’ٌوثق عالقتهم بمناهجهم وٌحببهم فً كتبهم المدرسٌة

وال بد هنا من التأكٌد على ضرورة تطبٌق هذا اإلجراء على كل ’حصٌلتهم الفكرٌة واللؽوٌة 

 .كدراسة نص أدبً وقراءة مشروحة’ماٌتعلق بمناهج اللؽة

ٌتم إنتقاء الموضوعات المتعلقة باللؽة على أساس ما ٌمتلكه المتعلمون من طاقات عقلٌة /5

والحفظ ’وقدرتهم على الفهم واالستٌعاب ’تناسبها مع نضجهم الفكري’بمعنى

كما ٌجب أن تساق هذه الموضوعات فً .  والتمثٌل فً نهاٌة المطاؾ’والتخٌل ’والتدخل’

ومع الفرص التً تمنح لهم لٌتأملوا األسالٌب ’وثروتهم اللؽوٌة ’الذي ٌنسجم ’كتبهم بالتدرٌج 

والتركٌب اللؽوي ’ومالحظة الطرٌقة التً ٌتم فٌها التعبٌر’والتفرٌق بٌنها’المختلفة للنصوص

لٌتسنى لهم استٌعاب محتوى النصوص فٌفهمون معانً مفرداتها اللؽوٌة الجدٌدة 

وٌتمثلونها وتختزن فً أذهانهم بشكل ٌمكنهم بشكل ’وٌتخٌلون المضمون والمعانً’علٌهم

                                                           
 56ص’الحصٌلة اللؽوٌة أهمٌتها مصادرها"أحمد معتوق 1
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واستؽاللها فً نشاطاتهم اللؽوٌة التً ٌمارسونها بشكل ’ٌمكنهم من إستدعاءها وقت الحاجة 

 .سلٌم ومالئم

إن ما تحتوٌه الكتب المتعلقة باللؽة ٌنبؽً أن تحفز المتعلم على ممارسة الفصحى المالئمة /6

وٌجعله ٌستؽل كل ما ٌدرب ’وٌخاطب وٌكتب ’و تمنحه فرصة لٌحاور وٌناقش’لروح العصر

وٌرتفع بطاقته وقدرته على اإلنشاء واإلبداع بنوعٌه ’وٌنمً طالقته اللؽوٌة والفكرٌة’لسانه 

فالموضوعات التً ’وٌحسسه بأهمٌة إتقان لؽته وٌنافس لٌبدي براعته فٌها"الفكري و الفنً"

ٌأخذ وال ٌقدم فتحشو ذهنه بمعلومات دون أن تسمح له بالتعبٌر ’تجعل منه منصتا أخرصا 

 .عن رأٌه وموقفه منها وتفصله عن واقعه المعٌش 

تحت إشراؾ -المتوسطة-إن المسابقات الثقافٌة التً تقام على مستوى المؤسسات التعلٌمٌة/7

و ’األساتذة والتً من خاللها تبرز براعة المتعلم اللؽوٌة كاإللقاء باللؽة الفصحى السلٌمة

الكتابات اإلنشائٌة وتفسٌر النصوص وشرحها ٌتطلب من المتمدرس دراسة النصوص 

وتقود الطموحٌن منهم ’ونطق كلماتها نطقا صحٌحا ’وشرحها وقراءتها بشكل جٌد’المقررة

ومتكلمٌن ومحاكاة مدرسٌهم اللذٌن لدٌهم قدرات متمٌّزة على التعبٌر ’لإلصؽاء إلى خطباء

والتراكٌب ’وهذه األمور جمٌعها تجعلهم ٌتعلمون العدٌد من األلفاظ’والمشً على خطاهم 

.والتدرب على استخدامها قصد تكوٌن صٌػ لؽوٌة متنوعة ومختلفة’اللؽوٌة 
1

 

          ومن هذا المنطلق فإن الكفاٌة اللؽوٌة التً ٌمتلكها التلمٌذ تساعده على اإللقاء 

حٌث إن سعة الثقافة واإلطالع وسالمة النطق تزٌد من مستواه الفكري و ’الفصٌح والسلٌم 

 .الثقافً
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 :خالصة الفصل

           ٌكتسب التلمٌذ الكفاٌة اللؽوٌة من خالل النصوص المبرمجة التً ٌّطلع علٌها 

وفهم مضمونه والتعرؾ على ’خالل الدرس حٌث إّنه ٌقوم بتشرٌح النص وتحلٌله ومناقشته’

ومن خالل هذا ٌتم رسخ مفردات اللؽة وأسالٌبها وتراكٌبها فً ذهنه حتى ٌتسنى له ’جمالٌاته

وتمكن أهمٌتها فً كونها تكسبه خبرات تنمً من .ممارستها وتوظٌفها فً حٌاته الٌومٌة 

 ولهذه األخٌرة عالقة بتعلٌمٌة النص ’محصوله الفكري والثقافً



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاية اللغوية في ضوء لسانيات النص:الفصل الثالث      

 دراسة الكفاية اللغوية من خالل كتاب اللغة العربية *1       

 .لسنة الثالثة المتوسطة

 .اختبار دراسة مقارنة بين الفصل األول و الثاني *2       

 .االستبيان تحليله و نتائجه*3       

 .اقتراحات و تصورات*4       
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 :تمهيد

سنقوم فً هذا الفصل بالبرهان على صحة المعلومات النظرٌة التً تناولناها فً       

و التأكد من إمكانٌة ’وألن الجانب التطبٌقً ٌكمل الجانب النظري و ٌضٌئه’الفصلٌن السابقٌن

الكفاٌة :"و فً هذا الفصل الثالث الذي وسمناه ب’تحقٌق الكفاٌة اللغوٌة فً لسانٌات النص 

 :سنبحث فً العناصر اآلتٌة" اللغوٌة فً ضوء لسانٌات النص

 .دراسة الكفاٌة اللغوٌة من خالل كتاب اللغة العربٌة للسنة الثالثة المتوسطة:المبحث األّول *

 اختبار دراسة مقارنة بٌن الفصل األول و الثانً:المبحث الثاني*

 .االستبٌان و تحلٌله و نتائجه:المبحث الثالث*

 .اقتراحات:المبحث الرابع*

 :دراسة الكفاية اللغوية من خالل كتاب اللغة العربية لسنة ثالثة متوسط:لمبحث األّولا

        ٌعد الكتاب المدرسً أو كتاب المتعلم  أداة خاصة بالتعلم ٌستعٌن بها بناء تعلماته 

ٌعتمد علٌه فً بٌته قبل األفعال التعلمٌة الكتساب الفهم . وإنماء كفاءاته’واكتساب مهاراته ’

وٌعتمد علٌه .األولً والتمكن من البناء األولً للمعارف والمهارات بتوجٌهات من األستاذ 

وٌعم النفع وتتحقق األهداف’فتحسن القراءة و ٌحسن الفهم ’فً القسم بمعٌة أستاذه وزمالئه
1

. 

     والكتاب المدرسً للغة العربٌة الخاص بالسنة الثالثة من التعلٌم المتوسط ٌشتمل على 

 :ثمانٌة مقاطع تربوٌة متنوعة وموزعة على عّدة مجاالت  هً

العلم و .-شعوب العالم.-التضامن اإلنسانً.-اإلعالم و المجتمع–  اآلفات اإلجتماعٌة

 .الهجرة.-الصناعات التقلٌدٌة.-التلوث البٌئً.-التكنولوجٌا

   وهً مقاطع ذات داللة بالنسبة للمتعلم ومن صمٌم واقعه المعٌش وهً موحٌة بقٌم أسرٌة 

وتكون كفٌلة بإحداث التواصل والتفاعل و االنفعال ’ووطنٌة وإنسانٌة وأخالقٌة واجتماعٌة

                                                           
دار ’مٌلود غرمول :تنسٌق و إشراف ’دلٌل األستاذ اللغة العربٌة السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط1

 14ص’1ط’األوراس للنشر 
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فٌحصل الذوق ’فٌحدث التفكٌر وتحسن اللغة والتعبٌر’إنها ترهف الحّس وتقدح زناد الفكر’

كل مقطع من هذه المقاطع ٌشتمل على ثالثة ’الّسلٌم واإلبداُع وتتفّجر القرائح والمواهب

 :مٌادٌن

بهدف صقل حاسة الّسمع وتوظٌف اللّغة الّسلٌمة على :مٌدان فهم المنطوق وإنتاجه*

 .المستوى الشفوي

بهدف إكساب المهارات القرائٌة والفهم والّدراسة -قراءة ودراسة نص-مٌدان فهم المكتوب*

وٌتزود بأفكار من أجل مناقشة الظواهر ’ومن خالله ٌثري المتعلم رصٌده اللغوي’والمناقشة

 .فٌحص الّذوق الفنً’كما ٌتناول الظواهر الفنٌة واألسالٌب البالغٌة ’اللغوٌة

وفٌه ٌتناول بالدراسة أنماطا أو تقنٌات تعبٌرٌة وٌتدرب علٌها كتابٌا :مٌدان إنتاج المكتوب*

.بلغة سلٌمة
1

الختباره ’هذا إضافة إلى أّن كل مقطع ٌنتهً بمشروع ونشاط اإلدماج والتقوٌم

 .فً كفاءات معٌنة

    ولدراسة الكفاٌة اللغوٌة التً ٌخرج بها المتعلم من خالل نص معٌن اخترنا نصٌن النص 

إذن سنبدأ بالنص "أرخبٌل البراكٌن و العطور :"أما النص الثانً" أخً اإلنسان :"األول

حٌث إن النصوص ثروة ,مكون من ستة عشر بٌتا "عٌسى ناعوري"األول و هو للشاعر 

 .المتعلم ٌنطلق منها لدراسة أي ظاهرة وٌعود إلٌه

 :المنهجٌة النصٌة*

قال :وهواإلنطالقة التً بدأت بها األستاذة من أجل جذب التالمٌذ إلً جو النص :التمهٌد-

كم واَتقُوا َللَا َلََعلُكْم ُترَحُمون::تعالى ٌْ ".إَنَما الُمؤِمُنون إْخوة فأْْصلُِحوا َبٌَن أََخَو
2

. 

 عم تتحدث هذه اآلٌة؟وبم تتحقق األخوة؟/1

                                                           
1  
 .من سورة الحجرات10اآلٌة  2



انكفبٚخ انهغٕٚخ فٙ ػٕء نسبَٛبد انُض:                                   انفظم انثبنث  

 

~ 45 ~ 
 

أما الشطر الثانً من السؤال فكانت إجابتهم ’تتحدث هذه اآلٌة عن األخوة:إجابة التالمٌذ 

 .تتحقق باإلصالح بٌن بنً البشر 

 ".للشاعرعٌسى الناعوري*أخً اإلنسان*    إذن موضوعــــــــنا الٌوم هو قصٌدة 

مع مراقبة األستاذة ’و قراءة النص قراءة صامتة ’82دعوة التالمٌذ إلى فتح الكتاب ص-

 .لحركة الشفاه

 :مراقبة فهم النص*

 من ٌخاطب الشاعر فً النص؟*

 .  ٌخاطب الشاعر فً النص اإلنسان بصفة عامة أٌنما كان

 بأي صفة ٌخاطبه؟*

 .  ٌخاطبه بمبدأ المساواة ال فرق بٌن البشر إال بالتقوى

 :الفكرة العامة

 

 :المناقشة و التحلٌل

 .االنسان.....أخً :-الوحدة األولى

 هل حّدد الشاعر هوٌة اإلنسان الذي ٌخاطبه؟ ولماذا؟:س

لم ٌحدد الشاعر هوٌة اإلنسان الذي خاطبه فً هذه األبٌات ألن النص موجه ألي قارىء :ج

 .أو سامع بغض النظر عن الجنسٌة

 :الفكرة األولى

 

 .تأكٌد الشاعر على مبدأ األخوة بٌن الّناس مهما اختلفت أجناسهم

 .بٌان الشاعر أن ال فرق بٌن الناس فً شتى بقاع العالم
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 .أخً اإلنسان....لقد جئنا:-الوحدة الثانٌة

 ماسبب مجٌئنا للدنٌا حسب الشاعر؟:س

 .مجٌئنا للدنٌا لكً نعٌش إخوانا

 ماذا سٌحدث عندما نعٌش إخوانا ؟:س

 .عندما نعٌش إخوانا تحدث السعادة

 :الفكرة الثانٌة

 

 ..و نشقى...أحبك:-الوحدة الثالثة

 بم اعترف الشاعر ألخٌه؟:س

 .   اعترف له بمبدأ األخوةو أن ٌحبه دون مصلحة

 هل له مصلحة فً هذا الحب؟:س

 .  طبعا لٌس له مصلحة فً هذا الحب

 :الفكرة الثالثة

 

 ..روٌدك...تثٌر :-الوحدة الرابعة

 عم تساءل الشاعر؟:س

 .تساءل الشاعر عن الحروب و اسبابها

 ما النصٌحة التً قدمها الشاعر للمتسببن فً الحروب؟:س

 .  النصٌحة التً قدمها الشاعر للمتسببن فً الحروب بالترٌث و إعمال العقل

 اتحادنا مع بعضنا البعض سٌجعل دنٌانا جّنة وٌجعلنا سعداء

 

 

 .دعوة الشاعر أخاه ألن ٌتكاتف معه من دون أي مصالح
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 :الفكرة الرابعة

 

 :القٌمة المستخلصة

 

 

 إن الجدول التالً ٌمثل لنا ما ٌكتسبه المتعلم من خالل قراءته وتحلٌله للنص المذكور أعاله *

 

 

 :الجمل

 أخً األنسان:فً البٌت األول :جملة اسمٌة

 .ونسعد بالحٌاة:جملة فعلٌة

 .فً جوهرك المطلق:شبه جملة

 

 األسالٌب 

 .التأكٌد على رابطة األخوة:غرضه.    النداء:نوعه. ٌا اخً االنسان1:أسلوب إنشائً

 .لفت انتباه القارىء:استفهامغرضه:تثٌر الحرب؟نوعه2 

 

 الصور البٌانٌة

 

 .كناٌة عن المبادرة لنشر الحب و السالم:أمد ٌدي فصافحها   نوعها

 

 القرائن اللغوٌة

 .األسودوأخً األبٌض -1

 . بؤسًفًلترقص أنت -2

 .نعٌش اخوانالأن المضمرة بعد الم التعلٌل مثل -3

     دعوة الشاعر للمتسببٌن فً الحروب بالترٌث

 ".ال ٌؤمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه:"    قال صلى َللا علٌه وسلم
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المحسنات 

 البدٌعٌة 

 .نوعه إٌجاب    ٌؤكد على أن كل الناس سوسٌة.طباق   =األبٌض و األسود

 نوعه إٌجاب.طباق   = المشرق و المغرب

 

 المفردات

الخالً من كافة االعتبارات كاللون و الجنس و غٌر :آدمٌتك    المطلق:جوهرك

 .اسم فعل أمر بمعنى أمهل:روٌدك.                ذلك

 .صرنا–جعلنا :أحلنا.        البنٌان و اإلعمار:العمران

 

أمثال األلفاظ ’       نفهم من خالل هذا الجدول أن النص ٌكتسب المتعلم العدٌد من األمور 

و ألفاظ أخرى إضافة إلى قرائن لغوٌة منها ’و دعة بمعنى السكٌنة و الهدوء ’كجوهرك 

تعال -إلى جانب الجمل بشتى أنواعها- و هل–و حروف العطف - فً نفسً–حروف الجر 

و - أمد ٌدي فصافحها–دون أن ننسى الصور البٌانٌة ’اسمٌة - أخً األبٌض–فعلٌة و - لنقم

أن كل هذه ساهمت فً إثراء رصٌد المتعلم و ..المحسنات البدٌعٌة كالطباق أبٌض وأسود 

 .تحصٌل كفاٌته و كل هذا نابع من هذا النص المبرمج للمتعلم فً السنة الثالثة متوسط

   ".أرخبٌل البراكٌن و العطور:"أما النص الثانً المعنون بـــــــ*            

سكن :وهو وضعٌة اإلنطالق بمعنى ٌتهٌأ التالمٌذ للدخول فً موضوع النص:التمهٌد

كما كان له وجود على ’اإلنسان الكهوف وأعالً الجبال واستقر على األراضً المستوٌة 

. موضوع نصنا الٌوم" جزر القمر"ومن أشهر هذه األخٌرة ’الجزر 

ثم قراءة األستاذ ’وقراءة النص قراءة صامتة بصرٌة ’72دعوة التالمٌذ إلى فتح الكتاب ص-

. تلٌها قراءة توزع فجائٌا على التالمٌذ لتعوٌدهم المتابعة’النموذجٌة  لتمثٌل المعانً 

 :مراقبة الفهم العام

ما المنطقة التً تعّرض لها الكاتب فً النص؟ *
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. لؤلؤة جزر القمر" مورونً"هً منطقة :ج

كٌف تبدو جزر القمر من حٌث طبٌعتها؟ *

. طبٌعتها رائعة وخالبة:ج

ماذا عن أجناسها؟ *

وهً أرخبٌل بقدر ما تعددت جزره ’أجناسها متعددة نتج عن تمازجها شعب عربً مسلم :ج

. تعّددت مظاهر جمالها وكذا أعراق سكانها لٌتوحدوا تحت راٌة اإلسالم

: الفكرة العامة

. قراءات المتعلمٌن المحروسة و المتابعة*

. تقسٌم النص إلى وحداته الرئٌسٌة بحسب معٌار المعنى-

. قراءتها وتذلٌل صعوبتها- أسٌوٌة....مورونً: -"الفقرة األولى/

؟ "مورونً"ما الذي زاد فً جمال *

أن بٌوتها البٌضاء الناصعة وهامات نخٌل جوز الهند وكذا مسجد الجمعة الكبٌر باإلضافة :ج

. إلى أن وجوه سكانها مبتسمة 

أذكرها ؟ .سكان جزر القمر خلٌط من األعراق*

 والمالجاش مع أقلٌات من المالوٌٌن’معظم السكان من أصول ٌمنٌة  وحضرمٌة وعماّنٌة:ج

. األفارقة و الهنود

: الفكرة األولى

 

". كوموروس..."ٌدعونا :- الفقرة الثانٌة/

 جزر القمر لوحة فنٌة طبٌعٌة مترامٌة األعراق موحدة الدٌانة

 .عروس جزر القمر متعّدد األعراق" مورونً"
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ما سبب تسمٌة الّرحالة العرب لهذه الجزر بهذا اإلسم؟ *

لذلك اختاروا لها اسم ’ سبب التسمٌة هو تزامن اكتمال البدر و اكتشافهم لهذه الجزر:  ج

. جزر القمر

متى تم اكتشاف جزر القمر؟ * 

. تم فً أوائل القرن الثانً الهجري القرن الثامن المٌالدي:ج

: الفكرة الثانٌة

 

- علٌه صلوات َللا....حضرنا:-الفقرة الثالثة/

ما الذي الحظه الّراوي حٌن حضر العرس؟ *

الحظ أن لباس العروسٌن كان خلٌطا ٌتعهد لغته من الّزي العربً وزي مسلمً : ج

ٌّن راحتً العروس’آسٌا . والحناء العربٌة تز

ما العنصر البارز فً الحفل؟ *

". البرزنجً"العنصر البارز هو :ج

: الفكرة الثالثة

 

 :القٌمة المستفادة

. مهما كانت األمصار جمٌلة فاإلسالم ٌزٌدها جماال*

. الّرحالت كتاب مفتوح ٌعرفك بجغرافٌة البلدان وواقع شعوبها وخباٌاهم*

 .عالقة الجزٌرة باسم القمر

 األعراس القمرٌة تعكس واقع الّسكان المسلمٌن
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إن الجدول التالً ٌمثل لنا ما ٌكتسبه المتعلم من خالل قراءته وتحلٌله للنص           **

. المذكور أعاله

 الروابط اللغوٌة و 

 المنطقٌة الضمنٌة

. أٌنما امتدت خطواتنا...أما -حٌث–ألن –أٌنما أن 

 ....وألنهم فً مجملهم مسلمون–.   حٌث هبط على ساحل هذه الجزر-

 

 

 أنماط النصوص 

االستعمال المكثف :-ومن بٌن مؤشراته.النمط الغالب على النص هو الوصفً 

. لؤلؤة جزر القمر.-ساحل سخري داكن -بٌضاء ناصعة:للنعوت

بروز الشروحات والتفصٌالت :-أما النمط الباقً هو تفسٌري من مؤشراته*

غلبة ضمٌر المتكلم الموحً .-فقد أسموها جزر القمر....ألن القمر:

 .حضرنا-لنعود-ٌدعون: بالموضوعٌة والحٌادٌة

 

 الصور البٌانٌة

له –حٌث شبهت الجزر باإلنسان مثال ’تفتح لنا ذراعٌها فهً استعارة مكنٌة 

اإلنسان وأبقى على –فذكر المشبه مورونً وحذف المشبه به - أذرع ٌفتحها

 -.تفتح لنا ذراعٌها–ما ٌدل علٌه 

 

المفردات 

 

اإلضافات و 

 النعوت

 14القمر المكتمل لٌلة:البدر.      تقابلنا:تطالعنا.     المالمح:القسمات

. اسم مدٌنة من مدن دولة جزر القمر اإلسالمٌة الفدرالٌة:مورونً

. ساحل صخري داكن–.    من رماد البراكٌن–.    الرحالة العرب-

 .جزر القمر–.      عرسا قمرٌا–.    بٌضاء ناصعة-

 

   الجمل

. العنصر البارز فً حفل العرس:الجمل اإلسمٌة

 .....لنعود إلى أوائل–.     راحتتفتح :الجمل الفعلٌة-
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المفردات التً :ما نستنتجه من هذا الجدول أن المتعلم قد اكتسب عّدة أمور من بٌنها        

تغمرنا طٌبة .-راحت تفتح ذراعٌها:والصور البٌانٌة’البدر القمر المكتمل لٌال :تثري لغته مثل

تطلعنا الوجوهباإلضافة إلى النعوت وهً بكثرة فً هذا النص منها بٌضاء ناصعة –الوجوه 

ألن :زٌادة عن هذا الروابط اللغوٌة و المنطقٌة الضمنٌة مثل .و ساحل صخري داكن

 .وما إلى ذلك... حٌث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انكفبٚخ انهغٕٚخ فٙ ػٕء نسبَٛبد انُض:                                   انفظم انثبنث  

 

~ 53 ~ 
 

    :دراسة مقارنة بين أسئلة موضوع امتحان الجيل األول والثاني:  المبحث الثاني

       فقمنا بدراسة مقارنة بٌن أسئلة موضوع الجٌل األول مع أسئلة موضوع الجٌل 

فنجد القائمٌن على هذا العمل ٌرون ما دام تم تغٌٌر بناء التعلمات ما ٌسمى بالبرنامج ’الثانً

سابقا وتغٌٌر الكتب وحذف بعض الدروس وإضافة دروس أخرى تحت ما ٌسمى بنظام 

وقع اختٌارنا على اسئلة امتحان .الجٌل الثانً فال بد كذلك من تغٌٌر نمط أسئلة االمتحانات 

فٌمكن لنا أن نقارن بٌن المصطلحات الجٌل ’اللغة العربٌة للسنة ثالثة متوسط الجٌل الثانً

 .األول و مصطلحات الجٌل الثانً

 

 مصطلحات أسئلة الجٌل الثانً مصطلحات أسئلة الجٌل األول

 .نقاط06:الجزء االول *

 :فهم المكتوب-

 .ماهً الفكرة العامة للنص-

 .هات عنوانا مناسبا للنص-

 .ما المنزلة التً ٌمتلكها المعلم -

 -أفهم قواعد لغتً–البناء اللغوي 

 اعرب ماتحته خط-

 مانوع النص–ما نمط النص -

 نوع الصورة البٌانٌة-

 انتاج المكتوب *

 الوضعٌة االدماجٌة

 .السند و المطلوب

 :الجزء األول

  نقاط4:الوضعٌة الجزئٌة األولى*

 استخلص الفكرة العامة-

 ....عدد األنشطة -

 .....فسر دالالت-

 ....حدد....وضح   -

  نقاط8:الوضعٌة الجزئٌة الثانٌة*

 ....بٌن النمط-

 ...سم الصورة البٌانٌة-

 ...مٌز بٌن العبارتٌن-

 ....برهن  ....علل -

 .....ناقش بالحجة-

 :الوضعٌة االدماجٌة االنتاجٌة

ثم السند تلٌه التعلٌمة و هً : السٌاق 
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 .المطلوب

 

نستنتج من خالل هذه المقارنة فقد تم تغٌٌر نمط األسئلة وفقا لصنافة بلوم لالهداف       

 :التربوٌة ما ٌسمى بمستوٌات المجال المعرفً

 .مثل عدد أركان اإلٌمان: استرجاع المكتسبات: مستوى التذكر أو المعرفة1*

 :أفعال سلوكٌة-

 .ٌتعرف على –ٌسمح –ٌعٌن –ٌختار –ٌسمى –ٌعرف –ٌذكر –ٌحدد 

 .البناء الفكري+أفهم النص –إدراك مفهوم النص :مستوى الفهم2*

 : أفعال سلوكٌة-

 .صٌاغة–ٌعٌد –ٌلخص –ٌمٌز –ٌشرح –ٌصوغ –ٌفسر –ٌستنتج–ٌترجم 

 .ٌستخدم المتعلم ما تعلمه فً مواقف جدٌدة وغٌر مألوفة له:مستوى التطبٌق3*

 :أفعال سلوكٌة-

 .ٌوظف–ٌجٌب –ٌستخرج –ٌرسم –ٌحل –ٌستخدم –ٌبٌن–ٌطبق 

تحلٌل : تحلٌل وتجزئة المادة التعلٌمٌة إلى عناصرها األساسٌة مثال: مستوى التحلٌل4*

 .تقطٌع البٌت الشعري/ الجملة الفعلٌة 

 :أفعال سلوكٌة-

 .ٌوازن – ٌمٌز –ٌمٌز –ٌربط –ٌعلل –ٌقارن – ٌفحص – ٌفكك –ٌحلل 

أن ٌكون المتعلم قادرا على التعامل مع األجزاء و ربطها معا لتكون : مستوى التركٌب5-*

 تركٌبا جدٌدا 
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 :أفعال سلوكٌة-

  ٌنشىء – ٌشتق –ٌركب – ٌتنبأ –ٌخترع –ٌؤلف – ٌعمم –ٌخطط 

 .ٌكون جمال صحٌحة من كلمات معطاة له:مثال

قدرة الطالب على أ ٌحكم على قٌمة أفكار أو حلول شرٌطة أن ٌتم هذا :مستوى التقوٌم 6*

 .الحكم فً ضوء معٌارمعٌن 

 .الوجاهة هل احترم الموضوع : مثال

 مارأٌك فً موضوع فالن

 :أفعال سلوكٌة-

 .  ٌشرح–ٌغاٌر –ٌنقد ٌقدم رأٌا – ٌناقش –ٌبرر –ٌفند – ٌقٌم 

     من خالل النتائج التً توصلت إلٌها إثر المقارنة بٌن موضوع الجٌل األول و موضوع 

الجٌل الثانً أرى بأنه حصل تغٌٌر بطرٌقة منظمة و سلٌمة من أجل مساعدة المتعلم على 

أي أنه األساس الذي تنبنً ’التحلٌل و التركٌب و الفهم و اإلستٌعاب وبناء قدراته و صقلها 

 .علٌه هذه التغٌرات 
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 انٗ يدًٕػخ يٍ االخشاءاد انًُٓدٛخ انًتجؼخ لظذ انتأكذ يٍ ندبَت، فتطشلُب فٙ ْزا ا

. طسخ انفشػٛبد انًطشٔزخ ٔاإلخبثخ ػُٓب

َظشا نطجٛؼخ انًٕػٕع فشع ػهُٛب انمٛبو ثجسث يٛذاَٙ ٔفشع ػهُٛب : مكان البحث.1     

:  يٍ ثُٛٓبيتٕسطبدصٚبسح ثؼغ ال

 .يستغبَى - يتٕسطخ انسشى اندذٚذح -

 .يستغبَى- يتٕسطخ نضسق انؼشثٙ  -

 .يستغبَى- يتٕسطخ ثهؼٛذ لذٔس -

وذلك قصد تسجٌل مالحظات واستنتاجات من خالل مجموعة من األسئلة التً تمثلت 

فً استمارة مقدمة الى مجموعة من األساتذة الذٌن ٌدرسون فً الثانوٌة، وعلى وجه 

. الخصوص أساتذة اللغة العربٌة

استخذيُب فٙ تدًٛغ انجٛبَبد انالصيخ يٍ ػُٛخ انذساسخ، استًبسح يكَٕخ : مصادس بىاء األداة.2

يذٖ أثش نسبَٛبد انُض فٙ تسمٛك انكفبٚخ انهغٕٚخ ، ٔلذ تى تظُٛفٓب حلئطأ ح ػشش10يٍ 

ع فٙ ج، ٔكزا االػتًبد ػهٗ أكثش يٍ أسثؼٍٛ يشانًتٕسطٔخبطخ يُٓبج انهغخ انؼشثٛخ نهتؼهٛى 

 .اندبَت انُظش٘ انًتؼهك ثبنًٕػٕع

اػتًذَب فٙ تسهٛم االستجٛبٌ ػهٗ انًُٓح انٕطفٙ ٔانز٘ ًٚكٍ تؼشٚفّ ػهٗ : مىهج الذساست.3

أَّ يسبٔنخ انٕطٕل انٗ انًؼشفخ انذلٛمخ نؼُبطش انظبْشح ٔٚٓذف ُْب انًُٓح انٗ تٕفٛش 

 .انجٛبَبد ٔانسمبئك ػٍ يشكهخ يٕػٕع انجسث ٔتفسٛشْب ٔانٕلٕف ػهٗ دالنتٓب

 

النسبة المئوٌة األساتذة العٌنة 

 %50 06 متوسطة بلعٌد قدور_ 

متوسطة الحشم _ 

 الجدٌدة

04 25% 

 25% 06متوسطة لزرق _ 
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 العربً 

 %100 16المجموع _ 

 

. ٌمثل أفراد العٌنة: 1الجدول رقم 

اػتًذَب فٙ ْزِ انذساسخ ػهٗ يدًٕػخ انتمُٛبد : أدواث المعادلت االحصائُت                 

 .االزظبئٛخ انتٙ تسبػذَب ػهٗ اثجبد انفشػٛبد انًمتشزخ فٙ انجسث

 .زسبة انتكشاساد -1

 :انُسجخ انًئٕٚخ انتٕٛانتٙ تى زسبثٓب ثبنمبٌَٕ انتبنٙ -2

  .100×انتكشاس= انُسجخ انًئٕٚخ

حجم العٌنة 

 ػشع ٔتسهٛم َتبئح انذساسخ انًٛذاَٛخ: 

هل ترى من الضروري أن يكون أستاذ اللغة العربية ملما بالتطور الحاصل  :1س

 في مجال البحث اللساني؟

النسبة المئوٌة التكرارات اإلجابة 

 % 93.75  15نعم 

 % 6.25  1ال 

 %100 16مجموع 
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 .دائرة نسبية توضح مدى ضرورة أستاذ اللغة العربية اإلحاطة بمجال البحث اللساني

 

 ٌظهر من خالل الجدول أن النسبة األكبر استفادت من الدراسات اللسانٌة :التعلٌق

وكذا المقاربات فضرورة اطالع مدرس اللغة العربٌة على الدرس اللسانً، ذلك أن تقوٌم 

 لدى التلمٌذ ٌتطلب منه هنا وٌقتضً منهو الكفاٌات التواصلٌة المعارف والمهارات اللغوٌة 

أٌضا معرفة مجاالت متعددة كعلوم اللغة العربٌة وعلم النفس اللغوي، واالجتماعً، دون 

 . و كذا لسانٌات النصاعقال أسس

هل تشي أن التحضُش المسبق للذسوس أساسٍ؟ :2ط 

النسبة المئوٌة التكرارات اإلجابة 

 %100 16نعم 

 %0 0ال 

 %100 16المجموع 

   

نعم

ال
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 .دائرة نسبية تمثل التحضير المسبق للدروس             

 من خالل الجدول ٌظهر كل العٌنة أجابت بنعم، تكمن أهمٌة التحضٌر المسبق :التعلٌق

للدروس فً مادة اللغة العربٌة فً كسب الجانب المعرفً قبل الوقوف أمام المتعلم، مما 

ٌساعد أٌضا على بناء تصور إلجراء الحصة وعندما ٌقوم األستاذ بتحضٌر الدرس ٌكون قد 

. بجمٌع المعلومات المتعلقة بالدرس، فٌكون تقدٌمه للدرس شامال وذو فائدة أكثر أتم

؟ هل تشي أن الحجم الساعٍ المخصص للغت العشبُت كاف :3ط 

النسبة المئوٌة التكرارات اإلجابة 

 % 75  12نعم 

 %25  04ال 

 %100 16مجموع 

 

 

نعم

ال
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 .دائرة نسبية تمثل الحجم الساعي الخاص للغة العربية           

 ٌرى بعض األساتذة أنت الحجم الساعً المخصص للغة العربٌة غٌر كاف و :التعلٌق

ذلك للتكثٌف البرنامج و كثرة الدروس و هناك دروس القواعد مثال تستدعً وقت من اجل 

 . الفهم للتلمٌذ و استٌعابه للمعلومات 

هل النصوص المبرمجة ضمن المقررات المدرسية مالئمة للمستوى العلمي  : 4س

 للتالميذ ؟ 

النسبة المئوٌة التكرارات اإلجابة 

 %18.75 3نعم 

 %81.25 13ال 

 %100 16المجموع 

 

                

نعم

ال
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 .دائرة نسبية تمثل نسبة مالئمة النصوص للمستوى العلمي للتالميذ

نالحظ أن نسبة األكبر من األساتذة ترى أن النصوص المبرمجة ال تتالءم مع  :التعلٌق

و أنهم ٌجٌدون صعوبات فً أجل  التكٌف و التأقلم مع النصوص , المستوى العلمً للتالمٌذ 

و ال بد من مهندسً ’وذلك راجع إلى أن المنهاج ال ٌتالئم مع المستوى العلمً للتالمٌذ 

 .البرامج النظر فً مثل هذه االمور

 

 ؟ هل هناك عالقة بين النصوص األدبية و الواقع  :5س

 النسبة المئوٌة  التكرارات  االجابة 

%  50 8 نعم

% 50 8 ال

% 100 16 المجموع 

نعم

ال
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 .دائرة نسبية تمثل نسبة العالقة بين النصوص األدبية و الواقع

 : التعلٌق 

   من خالل النتائج الظاهرة فً الجدول نالحظ أن النسبة كانت منعدلة بٌن ما ٌرى أن 

هناك عالقة بٌن النصوص األدبٌة و الواقع و خٌر دلٌل على ذلك مثل نصوص اإلعالم و 

 .هناك من ٌرى أن النصوص ال تتاسب مع الواقع و ذلك حسب البٌئة التً ٌقطن فٌها التلمٌذ

 كيف يتم توظيف األمثلة في درس معين؟  :06س 

 :التعلٌق

ف حصة الظواهر اللغوٌة ننطلق من النص الستخراج األمثلة ما ٌسمى بالمقاربة 

 استخراج األمثلة من النصوص ضروري .أي تفعٌل النص الستثماره فً األمثلة ’النصٌة 

لفهم ، فمثال ٌأمر المعلم المتعلمٌن باستخراج جملة من النص واعرابها الستثمار مكتسباته، ل

هنا ٌكون األستاذ قد قام بمراجعة الدروس بطرٌقة غٌر مباشرة هذا دلٌل على أن هناك ربط 

 .لطالب لفهم النصوص بٌن النصوص ودروس الظواهر اللغوٌة  وهنا ٌؤدي الى تدرٌب

 

 ما الفائدة التي قدمتها لسانيات النص لتعليمية اللغة العربية؟:07س

نعم

ال
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لقد سعت لسانٌات النص إلى دراسة النص و تحلٌله من أجل تحقٌق كفاٌة :التعلٌق

لغوٌة فعندما ٌستثمر المتعلم النصوص و ٌحللها فهو بهذا ٌهدف إلى تعلم اللغة العربٌة وفق 

و هذا ٌعد قفزة نوعٌة من االعتماد على الجملة ما ٌسمى بلسانٌات الجملة .لسانٌات النص

 .إلى التركٌز على النص كوحدة كلٌة ما ٌطلق علٌه بلسانٌات النص أو علم اللغة النصً

 

   ما مدى تحقق الكفاية اللغوية في لسانيات النص  ؟:08س       

النسبة المئوٌة التكرارات اإلجابة 

 % 50 8 مقبول

%  37.5 6 متوسط

 % 12.5 2 ضعٌف

 %100 16المجموع 

 

 

 

 .    دائرة نسبية تبين مدى تحقق الكفاية اللغوية في اللسانيات النصية

مقبول

متوسط

ضعٌف
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من مقبول ’ نرى أن النسب كانت متفاوتة فٌما بٌنها’ من النتائج المبٌنة أعاله :التعلٌق

حٌث إَن تحقق الكفاٌة اللغوٌة من خالل دراسة النصوص ’إلى متوسط إلى ضعٌف تدرٌجٌا 

و تحلٌلها و مناقشتها قد ٌكون مقبول و قد ٌكون متوسط كما قد ٌكون ضعٌفا نوعا ما و هذا 

 .بسبب إما النصوص قد تكون فً بعض األحاٌٌن غٌر مالئمة لمستوى التالمٌذ 

ما الزٌ َحشص األستار علً سعاَته مه أجل تىمُت الكفاَت اللغىَت لذي  :09ط

؟ التلمُز

يٍ أخم ’ٚسشص األستبر ػهٗ تذسٚت انطبنت أٔ انتهًٛز انًتبثؼخ ٔ انمشاءح انًستًشح 

فمشاءح ’ثبإلػبفخ إنٗ تفؼٛم دٔس انًكتجخ ٔ انًطبنؼخ إلَٓب غزاء انشٔذ ٔ انؼمم ’ تًكُّٛ نغٕٚب 

انكتت ٔ تهخٛض انمظض ٔكم زست سغجتّ ٔ يستٕاِ انذساسٙ ٔ انًٕٛنّ انشخظٙ يٍ أخم 

 .تًُٛخ لذساتّ ٔ يٓبساتّ انفكشٚخ 

 

اللغت العشبُت؟ هٍ أسباب تذوٍ مستىي التالمُز فٍ  ما :10ط

 من األسباب المؤدٌة إلى تدنً المستوى فً اللغة العربٌة هو اهتمام  :التعلٌق

المنظومة التربوٌة بالمصطلحات المتدفقة فً مادة اللغة العربٌة ما ٌسمى بالجٌل الثانً الذي 

هذا ما ٌجعل –دون إٌصال المادة للتلمٌذ - أي بالمصطلحات–ٌهتم بالشكل دون المضمون 

عن ظروف المحٌطة بهذه اللغة كذلك ال ٌكفً أن نتحدث وهذا ، .المادة فً تدنً كبٌر

وازدواجٌة اللغات المنتشرة فً المجتمع العربً، بل استحضار كل ما ٌرتبط بذلك
1

  .

 

 

 

                                                           
المركز الثقافً "القراءة و تولٌد الداللة تغٌٌر عاداتنا فً قراءة النص األدبً"حمٌد لحمٌدانً:ٌنظر 1

 251ص’2007’2ط’المغرب’دار البٌضاء’العربً
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 اقتراحات :المبحث الرابع

ومن خالل هذا االستبٌان تم اقتراح تصورات لسانٌة لتعلٌم اللغة العربٌة وترسٌخها   

فً ضوء المبادئ التربوٌة الحدٌثة والهدف العام ال ٌخرج عن المعرفة الدقٌقة باللغة العربٌة 

والتحكم فً استعمالها، والذي نرجوه أن تعتمد المناهج الدراسٌة الحدٌثة أسس اللسانٌات فً 

 على أن ٌتم تكوٌن مختصٌن ومكونٌن فً لمتوسط ا جمٌع مراحل تعلٌم وخاصة التعلٌم

. تعلٌم العربٌة فً ضوء تلك األسس

فاللسانٌات أصبحت تشكل حقال مرجعا أساسٌا و حاسما فً البحث الدٌداكتٌكً 

فهً منطلق و محور أي بحث حول تعلٌم اللغة و خصوصا إلى العدٌد من النماذج ’اللغوي

كما ٌمكننا القول أن هذه . الدٌداكتٌكٌة ستتخذ فً مجال تعلم اللغات على المقاربات اللسانٌة

األخٌرة هً المؤطر و الموجه الذي ٌزود تعلٌمٌة النص بمجتلف اآللٌات التً تساعد فً 

و كذلك تنمً الملكة اللغوٌة لدى المتعلم’العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة 
1

 

لذساد نسبَٛخ ػهٗ انتؼجٛش انفظٛر ٔ انسهٛى انز٘ ٚشاػٙ لٕاػذ انُسٕ ،ٔطٛغ  -

االْتًبو ثدًٕػخ يٍ انكفبٚبد ٔ ػهٗ سأسٓى ’ةانظشف ،ٔأٔخّ دالنٛخ األنفبظ ٔ األسبنٙ

 .انكفبٚخ انهغٕٚخ انتٙ ثٓب َظم إنٗ انكفبٚخ انتٕاطهٛخ

ثبالػبفخ إنٗ انتًكٍ يٍ انتأيم ’نهًتؼهى -انُسٕ٘ ٔ انظشفٙ–تًُٛخ انشطٛذ انهغٕ٘ -

فٙ انُظٕص انًجشيدخ ٔ اإلنًبو ثأسبنٛت انتٕاطم ثغٛخ يسبػذح انًتؼهى انمذسح ػهٗ انتؼجٛش 

.انفظٛر ٔ انسهٛى
2
 

 :كًب ًٚكٍ االشبسح أٌ تخظض انكفبٚخ ثسست يستٕٖ انسُخ انثبنثخ يتٕسطخ فًٛب ٚهٙ -

 .ٔ طمم انًٓبساد انًختهفخ’تًُٛخ لذساد انًكتسجخ ػهٗ انتٕاطم *

 .االْتًبو ثُشبطٙ انتؼجٛش انكتبثٙ ٔ انشفٓٙ*

                                                           
’ مطبعة النجاح الجدٌدة’دار الثقافة"نمودج النحو الوظٌفً’اللسانٌات و البٌداغوجٌا"علً آٌت أوشان1

 18ص1998
 19ص’المرجع نفسه’ٌنظر  2
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 .تؼًٛك انًؼبسف انهغٕٚخ ٔسثطٓب ثبألفكبس اندذٚذح*

 .اتمبٌ استؼًبل انهغخ انؼشثٛخ فٙ يختهف إَٔاع انخطبة*
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 :خالصت الفصل

   َظم فٙ َٓبٚخ ْزا انفظم إنٗ أٌ نسبَٛبد انُض تكست انًتؼهى كفبٚخ نغٕٚخ يٍ خالل 

ثبالػبفخ إنٗ انجالغخ ثإَٔاع فَُٕٓب يٍ يسسُبد ’ٔ انمشائٍ انهغٕٚخ انًختهفخ ’اندًم ثإَٔاػٓب 

ٔ ْزا كهّ يجشيح فٙ ثُبء .يشٔسا ثأسبٚت اندًم ٔ أغشاػٓب’ثذٚؼٛخ ٔ كُبٚبد ٔ استؼبساد 

ٔ يٍ تى ًٚكٍ انمٕل أٌ فؼال يٍ خالل تفكٛك انُض ٔ تسهٛهّ ٔ يُبلشتّ ,انتؼهًبد نهًتؼهى 

 .ٚتسظم انًتؼهى ػهٗ كفبٚخ نغٕٚخ 
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أششفٕا ػٍٝ ٔٙا٠ح ػٍّٕا ٘زا ٚ ٠ط١ة ٌٕا أْ ٔث١ٓ خاذّح ِا ذٛطٍٕا إ١ٌٗ فٟ ٘زٖ                

اٌذساعح ٚ إْ وأد األػّاي تخٛاذّٙا فّا عرمذِٗ ٘زٖ اٌخاذّح ٟ٘ خالطح جٙذ ِثاتش ٚ 

عؼٟ طادق تّؼٕٝ درٝ ٠ىْٛ اٌجٙذ أوًّ ٚ إٌفغ أػُ ٚ اٌشؤ٠ح أتؼذ ٚ أٚعغ ٚ أػّك ٚ 

:أشًّ فٙزٖ األخ١شج ذّثً جٍّح ِٓ اإلعرٕراجاخ ٚ ٟ٘ ػٍٝ إٌذٛ األذٟ  

ٚ اسذثطد تّا ٘ٛ د٠ذاور١ىٟ ٚ ’ٌٍغا١ٔاخ إٌض ِىأح تاسصج فٟ ِجاي اٌذساعاخ اٌذذ٠ثح. /1

.فاعرؼٍّد فٟ ِجاي اٌرؼ١ٍُ.ت١ذاغٛجٟ  

ٚ ِٓ أجً اورغاتٙا ٚ ذشع١خٙا ٚضؼد ’ٌٍىفا٠ح اٌٍغ٠ٛح أ١ّ٘ح وث١شج فٟ د١اج اٌفشد ./2

اٌٍغا١ٔاخ إٌظ١ح اٌرٟ اذخزخ ِٓ إٌض ِذٛسا سئ١غ١ا ذذٚس دٌٛٗ ِخرٍف اٌرؼٍّاخ ِٓ 

.ٚ لشاءج ِششٚدح ٚ ِا إٌٝ رٌه’ظٛا٘ش ٌغ٠ٛح   

ٌمذ عاّ٘د ٌغا١ٔاخ إٌض فٟ ذذم١ك اٌىفا٠ح اٌٍغ٠ٛح تشىً ٚافٟ ٌٍطٛس اٌّرٛعظ تظفح ./3

.ػاِح ٚ اٌغٕح اٌثاٌثح تظفح خاطح  

ٚ تؼذ إطالػٕا ػٍٝ اٌشٚافذ اٌٛاسدج فٟ اٌىراب اٌّذسعٟ ٌٍغح اٌؼشت١ح ٌٍغٕح اٌثاٌثح ./4

.ٚجذٔا ٕ٘ان إشاساخ ٌؼٍُ اٌٍغح إٌظٟ ٚ ٘ٛ ٚاضخ فٟ اٌجأة اٌرطث١مٟ ِٓ اٌثذث’ِرٛعظ  

ٚ ٔذٓ إر ٔذٌٟ ’             إٕٔا ترذم١ك ٘زا ستّا ٔىْٛ لذ ٚضؼٕا اٌمذس ػٍٝ اٌطش٠ك اٌظذ١خ

ال ٔذػٟ اٌىّاي ٚ إّٔا ٔشغة فٟ إثشاء اٌّىرثح اٌجاِؼ١ح ’تشأ٠ٕا فٟ ٘زا اٌّجاي اٌؼ٠ٛض

ٚ ٔرّٕٝ ِٓ إخٛإٔا اٌطٍثح أٚ ٠غطٛا ِا تثذثٕا ’جضءا ِٓ اٌّؼشفح فٟ ِجاي اٌٍغا١ٔاخ إٌظ١ح

.ِٓ ضؼف ٚ ٠رّٛا ِا تذٜ ػ١ٍٗ ِٓ ٔمض  

سأ٠د أٔٗ ال ٠ىرة إٔغأا وراتا فٟ  ﴿ػّاد األطفٙأٟ ٚ فٟ األخ١ش ال ٔض٠ذ ػّا لاٌٗ              

٠ِٛٗ إال لاي فٟ غذٖ ٌٛ غ١ش ٘زا ٌىاْ أدغٓ ٚ ٌٛ ص٠ذ وذا ٌىاْ ٠غرذغٓ ٚ ٌٛ لذَ ٘زا ٌىاْ 

أفضً ٚ ٌٛ ذشن ٘زا ٌىاْ أجًّ ٚ ٘زا ِٓ أػظُ اٌؼثش ٚ ٘ٛ د١ًٌ ػٍٝ اعر١الء إٌمض ػٍٝ 

.﴾جٍّح اٌثشش  
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١ٌظ اإلترىاس أْ ذطشق } 12ص∞فٓ األدب∞ فٟ وراتٗ ذٛف١ك اٌذى١ُ ٚ ٠مٛي                

إّٔا ...ِٛضٛػا ٌُ ٠غثمه إ١ٌٗ عاتك ٚ ال أْ ذؼثش ػٍٝ فىشج ٌُ ذخطش ػٍٝ تاي غ١شن 

اإلترىاس ٘ٛ أْ ذرٕاٚي اٌفىشج اٌرٟ لذ ذىْٛ ِأٌٛفح ٌٍٕاط فرغىة ف١ٙا ِٓ ذذ١ٍٍه ٚ ذأِالذه ٚ 

أٚ أْ ذؼاٌج اٌّٛضٛع ...ذفى١شن ِا ٠جؼٍٙا ذٕمٍة خٍما جذ٠ذا ٠ثٙش اٌؼ١ٓ ٚ ٠ذ٘ش اٌؼمً  

. {...اٌزٞ ٠ىاد ٠ثٍٝ ت١ٓ أطاتغ اٌغاتم١ٓ فإرا ٘ٛ ٠ضٟء ت١ٓ ٠ذ٠ه تشٚح ِٓ ػٕذن   

ٚ تؼذ أْ ذمذِٕا تا١ٌغ١ش فٟ ٘زا اٌّجاي اٌٛاعغ آ١ٍِٓ أْ ٠ٕاي اٌمثٛي ٚ ٠ٍمٝ              

 .اإلعرذغاْ ٚ طً اٌٍُٙ ٚ عٍُ ػٍٝ ع١ذٔا ٚ دث١ثٕا ِذّذ ٚ شىشا 
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 .القرآن الكرٌم*

 :المعاجم

دار ’4طبعة جدٌدةمنقحة ’عبد هللا علً ة آخرون:تر’"لسان العرب"ابن منظورمحمد      *

 .القاهرة ’المعرفة

مرتب ترتٌبا ألفبائٌا وفق أوائل "القاموس المحٌط"محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي     *

دار ’مراجعة  انس محمد وزكرٌا جابر’مرتب ترتٌبا ألفبائٌا وفق أوائل الحروف’الحروف 

 .2008’القاهرة’الحدٌث

 1972’2ط’بارٌس فرنسا"القاموس الموسوعً لعلوم اللغة"تودوروف     *

 :المصادر

دار القباء ’1ج"علم اللغة النصً بٌن النظرٌة و التطبٌق"صبحً ابراهٌم الفقً      *

 . 2000’1ط’للطباعة و النشر و التوزٌع عمان األردن

 .1ج/1952’القاهرة’دار الكتاب’محمد علً :تح"الخصائص"ابن جنً       *

المركز الثقافً "نسٌج النص بحث فما ٌكون به الملفوظ نصا"األزهر الزناد       *

 . 1993’1ط’العربً

المركز الثقافً العربً "لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"محمد خطابً       *

 .لبنان2006’2ط’

المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و "بالغة الخطاب وعلم النص"صالح فضل      *

 .1992’164العدد,الكوٌت’اآلداب

 .2004’ط.الجزائر د’ دار الهومة للنشر و التوزٌع"نظرٌة النظم"صالح بلعٌد      *
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 دراسة"المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل"نعمان بوقرة      *

 .2008الجزائر ’منشورات االختالف’ط"معجمٌة

 :المراجع

 .1995’دار الجنوب للنشرتونس’دراسة و نماذج"قضٌة بنٌوٌة"عبد السالم مسدي     *

جامعة ’كلٌة دار العلوم "نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي "أحمد عفٌفً     *

 .2001’1ط’مكتبة الزهراء’القاهرة

 .1988الدار البٌضاء’1ط,دار توبقال ’فؤاد صفا و آخرون:تر"لذة النص"روالن بارث     *

حمٌد لحمٌدانً و :تر"فعل القراءة نظرٌة جمال التجارب فً األدب"فولفغانغ اٌزر    *

 1994,منشورات مكتبة المناهل’آخرون

عالم الكتب "لسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري"أحمد مداس    * 

 .لبنان’2ط’الحدٌث

 .1998’1عالم الكتبط’تمام حسان :تر"اللغة و الخطاب و اإلجراء"روبرت دي بوجراند *    

 PDFنسخة.2010’1ط"محاضرات فً لسانٌات النص"جمٌل حمداوي *    

دار توبار "علم لغة النص المفاهٌم و االتجاهات"سعٌد حسن بحٌري *    

 .القاهرة1ط’للطباعة

 .1989’1ط’بٌروت’المركز الثقافً ’النص و السٌاق’انفتاح النص الروائً"سعٌد ٌقطٌن  *  

الهٌئة المصرٌة العامة "البدٌع بٌن البالغة و اللسانٌات والنصٌة"جمٌل عبد المجٌد  *   

 .1998’للكتاب

تأسٌس نحو ’"أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة النحوٌة العربٌة"محمد الشاوش *     

 .2001’تونس’1مجلد’النص
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 .1975’ط.د’القاهرة’دار المعارف "علم اللغة نشأته و تطوره"حمود جاد الرب   * 

المركز ’منذر عٌاشً:تر"النص و البنى ووظائف مدخل أولً إلى علم النص"فانداٌك   *

 .1ج’ بٌروت2004’1ط,الثقافً العربً

 .2000الجزائر ’دار القصبة"مبادئ فً اللسانٌات"خولة طالب االراهٌمً    *

 مكتبة "الظواهر التركٌبٌة فً مقاسات أبً حٌان التوحٌدي"’سعٌد حسن البحٌري    *

 2006’1ط’األداب العامة للنشر

دٌوان -"دي سوسٌر نموذجا-تراث ابن جنً و الدرس اللسانً الحدٌث"بلملٌانً عمر      *

 .2006الجزائر’المطبوعات الجامعٌة

دار الثقافة للطباعة و النشر "أسس علم اللغة العربٌة"محمود فهمً حجازي    *

 .2003ط.مصرد’

دار الفتح "المباحث فً علم اللغة و مناهج البحث اللغوي"نور الهدى لوشن     *

 .1986’ط.مصر د’االسكندرٌة

المؤسسات الجامعٌة للدراسات و "األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة"مٌشال زكرٌا      *

 .1986’2ط’لبنان’النشر

 بٌداغوجٌا االدماج المفاهٌم و المقاربات الدٌداكتٌكٌة للممارسات"عبد الكرٌم غرٌب     *

 .الدار البٌضاء2011’2ط’ منشورات عالم التربٌةاالدماجٌة

منشورات "بٌداغوجٌا اإلدماج نماذج و أسالٌب التطبٌق و التقٌٌم"       *                     

 .2011’دار البٌضاء’2ط’عالم التربٌة

دراسة سوسٌو ’"مقاربات بٌداغوجٌة من تفكٌر التعلم إلى تعلم التفكٌر"محمد شرقً *

 .المغرب’1ط’افرٌقٌا الشرق’بٌداغوجٌة
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 التدرٌس عن طرٌق المقاربة باألهداف و"محمد بن ٌحً زكرٌا و آخرون      *

 ..بٌروت لبنان.دار النشر للتوزٌع"الكفاءات

العلم و "مهارات ماوراء المعرفة و عالقتها اللكفاءة اللغوٌة"عبد المنعم أحمد بدران       *

 .2009’1ط’اإلٌمان للنشر و التوزٌع

المركز "القراءة و تولٌد الداللة تغٌٌر عاداتنا فً قراءة النص األدبً"حمٌد لحمٌدنً     *

 .2007’2ط’المغرب’دار البٌضاء ’الثقافً العربً

مطبعة ’دار الثقافة"اللسانٌات و البٌداغوجٌا نموذج النحو الوظٌفً"علً آٌت أوشان       *

 .1998’النجاح الجدٌدة

أوراس "دلٌل األستاذ اللغة العربٌة السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط"مٌلود غرمول       *

 2012.الجزائر2ط’للنشر

 :المجالت

جوان 14عدد’مجلة التواصل "من لسانٌات الجملة إلى علم النص"بشٌر ابرٌر      * 

2005 . 

 أثر اللسانٌات فً النهوض بمستوى مدرسً اللغة"عبد الرحمن الحاج صالح       *

 .      الجزائر.1970’4مجلة اللسانٌات عدد"العربٌة

معهد اللغة ’مجلة اللغة و األدب -مالحظات أولٌة-تحلٌل النص األدبً"محمد ٌحٌاتن         *

 .1418شعبان’12العدد’جامعة الجزائر’مجلة األدب ’و األدب 

  

 :الرسائل  

بحث "إشكالٌة المصطلح فً المؤلفات العربٌة تحلٌل الخطاب أنموذجا"رشٌد عزي     *

 .مخطوط2008’جامعة البوٌرة’مقدم لنٌل شهادة الماجستٌر
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم-جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 كلٌة اآلداب العربً والفنون

 قسم الدراسات اللغوٌة

 لسانٌات تطبٌقٌة:تخصص

 :فً إطار إعداد مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر الموسومة بـــــــــــ

 -".السنة الثالثة متوسط أنموذجا- لسانيات النص وأثرها في تحقيق الكفاية اللغوية"   

       أتقدم إلى أساتذتً المحترمٌن بهذه االستمارة من أجل معرفة آرائكم واكتشاف 

 .خبراتكم فٌما ٌتعلق بهذا الموضوع

 .المعلومات المقدمة من طرفكم لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمً 

هل ترى من الضروري أن ٌكون أستاذ اللغة العربٌة ملما بالتطور الحاصل فً مجال /1

 البحث اللسانً؟

 ال نعم

 هل التحضٌر المسبق للدروس أساسً؟/2

 نعم                                                       ال

  لتحقٌق أهداف المنهاج؟ هل ترى أن الحجم الساعً المخصص للغة العربٌة كاف/3

 نعم                                                      ال

 هل النصوص المبرمجة ضمن المقررات الدراسٌة مالئمة للمستوى العلمً للتالمٌذ؟/4

 نعم                                                      ال
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 هل هناك عالقة بٌن النصوص األدبٌة و الواقع؟/5

 نعم                                                      ال

 كٌف ٌتم توظٌف األمثلة فً تقدٌم درس معٌن؟/6

 

 ما الفائدة التً قّدمتها لسانٌات النص لتعلٌمٌة اللغة العربٌة؟/7

 

 ما مدى تحقق الكفاٌة اللغوٌة فً لسانٌات النص؟/8

    مقبول                         متوسط                                   ضعٌف       

 ما الذي ٌحرص األستاذ على رعاٌته من أجل تنمٌة الكفاٌة اللغوٌة لدى التلمٌذ؟/9

 

 ماهً أسباب تدنً مستوى التالمٌذ فً اللغة العربٌة؟/10



~ 82 ~ 
 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 وزارة التربٌة الوطنٌة

 مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم
 متوسطة لزرق العربً                                                   السنة الثالثة متوسط

                           اختبار الفصل الثانً فً مادة اللغة العربٌة

 :السند
فً البداٌة جاءت مجموعة من العجائز ٌحملن ٌحملن قفافا دخلن إلى ساحة الجامع   ...

مشمرات متحزمات وطفقن ٌنظفن الساحة و ما ٌختلجها من شجر الدوم بعد ذلك أخذن قربا 

و ذهبن ٌستقٌن ولدى عودتهن مباشرة رششن بالماء كل األماكن المعدة إلعداد الطعام و 

األكل و الجلوس رشا قوٌا حتى صار الجزء الظاهر من الرصٌف الحجري الذي تتربع 

 .علٌه الساحة و الجامع ٌلمع نقاء

     وصلت بعد ذلك امرأة تحمل حطبا جزال من شجر البلوط والعرعر وبعدها تقدم 

أشخاص ٌحملون على ظهورهم دقٌقا وخضرا وتوابل وأعدت إحدى العجائز إبرٌقا ضخما 

تقاطر األطفال والبنات و العجائز والشٌوخ والنساء .من القهوة وقدمت للحاضرٌن فناجٌٌن

على الساحة أفواجا بحٌث ما إن حلت الساعة الحادٌة عشر حتى كانت الجهات المحٌطة 

 .بالساحة مكتظة بالناس من كل األعمار و كان السرور ٌطفح على الوجوه

      ثم سمع دوي الطبول وألحان المزامٌر معلنة مقدم الفرقة الفلكلورٌة التً ستحًٌ الحفل 

وبعد لحظات وصلت إلى مدخل الساحة ٌتبعها الدراوٌش ثم العجل والكباش الستة التً حنت 

بالحناء والقطران فمتى زغردت النساء زغردات متتالٌة اكتسى الجو صبغة جالل و فرحة 

 .عظمى فأدخلت الحٌوانات إلى السقٌفة المعدة لها رٌثما ٌحٌن وقت ذبحها

( بتصرف )                                                            عبد الحمٌد بن هدوقة

 ن12:الجزء األول

 

 ن4:الوضعٌة األولى   
 ن1استخلص فكرة عامة للسند                                                       -1

 ن1عدد األنشطة المتبعة من أجل إعداد الزردة                                     -2

 ن1بٌن ذلك من خالل فهمك للسند    .للزردة دالالت تحمل قٌما اجتماعٌة سامٌة-3

 ن1خالٌة              :طفقن وهات الضد من السند لكلمة :وضح مرادفات كلمة -4

 

 ن8:الوضعٌة الثانٌة   
 ن1بٌن النمط المعتمد فً السند مع التعلٌل                                           -1

 ن1-.دخلن إلى ساحة الجامع مشمرات متحزمات-سم الصورة البٌانٌة موضحا داللتها-2
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 :مٌز بٌن العبارتٌن التالٌتٌن-3

 توافد األطفال والبنات والعجائز والشٌوخ والنساء   *

 مكتظة بالناس من كل األعمار   *

 

 ن1استنبط من السند صفة مشبهة وبٌن وزنها                                         -4

 ن1.5اعرب ما تحته خط فً السند                                                       -5

 ن1.5دل من السند أسلوب شرط وحدد أركانه                                           -6

-ادخل الم الجحود على الفعل المضارع الموجود فً العبارة التالٌة وغٌر ما ٌجب تغٌٌره-7

 ن1-.                                        كان األشخاص ٌحملون على ظهورهم دقٌقا

 :الجزء الثاني
 

 :الوضعٌة اإلدماجٌة    
 

لكل شعب عاداته وتقالٌدها التً ٌعتز بها و تعكس ثقافته فً شتى دروب الحٌاة كما :السند   

 .أنها تعد المعبر عن أنماط سلوكه وقٌمه االجتماعٌة والفكرٌة

 :التعليمة
    اختر عادة واحدة من بٌن العادات الجزائرٌة واشرحها موسعا إٌاها فً موضوع ال ٌقل 

عن خمسة عشر سطرا موظفا استعارة جناسا اسم فعل أمر ومحترما عالمات الترقٌم 

 .   والخط الجمٌل

 

 

 .                                                                             بالتوفٌق للجمٌع
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 اهداء*

 تشكرات*

 .ص أ...................................................................مقدمة* 

 :الجانب النظري للدراسة*

 23-06ص.........................لسانيات النص و تعليمية اللغة العربية:الفصل األول*

 .06ص......................................................مفهوم النص لغة و اصطالحا-

 .11.ص............................................................مفهوم اللسانيات النصية-

 16ص........................................تعليمية اللغة العربية من الجملة إلى النص-

 19ص...................................................مهامها’شروطها-لسانيات النص-

 .41ص-25ص...........................الكفاية اللغوية و تعليمية النصوص:الفصل الثاني*

 25ص............................................................مفهوم الكفاية اللغوية-

 29ص............................................لفرق بين الكفاية و الكفاءة اللغويةا-

 34ص.....................................أهمية الكفاية اللغوية وقيمتها لدى المتعلم-

 38ص.....................................عالقة الكفاية اللغوية بتعليمية النصوص-

 :الجانب التطبيقي للدراسة*

 67ص-43ص.....................اللغوية في ضوء لسانيات النصالكفاية :الفصل الثالث*

 43ص...................دراسة الكفاية اللغوية من خالل كتاب السنة الثالثة متوسط-

 53ص..............................اختبار دراسة مقارنة بين الفصل األول و الثاني-



 :فهرس الموضوعات
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 57ص.......................................................االستبيان تحليله و نتائجه-

 65ص..........................................................اقتراحات و تصورات-

 .68ص...........................................................................خاتمة*

 .71ص.....................................................قائمة المصادر و المراجع*

 .77ص..........................................................................المالحق*

 89ص...........................................................فهرس الموضوعات*



:................................................................................ملخص المذكرة  

 

 
 

و تستفٌد منها ’        ٌنبنً منهاج اللغة العربٌة فً التعلٌم المتوسط على مرتكزات تدعمه

أسسه و مقوماته و سٌسعى من خاللها إلى الرفع من مستوى العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة حتى 

تستجٌب لحاجٌات المتعلمٌن المعرفٌة و مستجدات الدرس اللغوي و كذا التطور المعرفً و 

ال سٌما النقلة النوعٌة التً أحدثها الدرس اللسانً الحدٌث و بالتحدٌد الدرس اللسانً 

 .النصً

 :الكلمات المفتاحية

 .مناهج الجيل الثاني- التعليم المتوسط- الكفاية اللغوية- اللسانيات النصية- اللسانيات- النص

 

 

 .سامٌة بوداود:الطالبة 

 


	الواجهة معدلة
	الاهداء
	ورقة مقدمة
	مقدمة المذكرة
	ورقة لجانب النظري للدراسة
	ورقة الفصل الأول
	الفصل الأول اللسانيات النصيةالمفهوم والدلالة
	ورقة الفصل الثاني
	الفصل الثاني الكفاية اللغوية
	ورقة الجانب التطبيقي للدراسة
	ورقة الفصل الثالث
	الفصل الثالث الكفاية اللغوية في ضوء
	ورقة الخاتمة
	خاتمة بحثي
	ورقة قائمة المصادر و المراجع
	قائمة المصادر و المراجع
	ورقة الملاحق
	اسئلة الاستبيان
	موضوع امتحان الفصل الثاني للغة العربية
	ورقة فهرس الموضوعات
	فهرس الموضوعات
	ملخص المذكرة



