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 ’و األجمل أن ٌهدى الغالً إلى األغلى’         ما أجمل أن ٌجود المرء بأغلى شًء لدٌه

و ال ٌسعنً إال أن أتقاسم نشوتها إلى من      ’         هً ثمرة جهد جهٌد أجنٌها الٌوم

 األفراح و األقراح هً هـــــــــــدٌـــــــــة رمزٌة أهدٌها ’شاطرونً

             إلــــــــــــــى رمز الحب و الحنان أمً 

            إلـــــــــــــــى أختً رٌم إلـــــــــــــــــى أخً غازي

            إلـــــــــــــــى كل من ساعدنً فً مشوار هذا البحث 

            إلـــــــــــــى الذي ٌستحقون منً كل الحب و اإلحترام و التقدٌر

: ي كان مشرفا و موجها لً ذإلى األستاذ المشرف ال’ أصدقائً          إلــــــــــــى كل 

 ".بن عائشة حسٌن"

الذي ٌعتبر ثمرة مجهود طوال حٌاتً ’          إلٌهم جمٌعا أهدي هذا العمل المتواضع 

 .الدراسٌة

 

 

  



شكر و تقدیر 

عز ھذا العمل إتمامو قبل كل شيء الذي قدرنا على أوالوجل الحمد و الشكر 
.المتواضع

:إلىبخالص الشكر و التقدیر أتقدم

في انجاز ھذه المذكرة و إشرافھعلى جمیل عائشة حسین الدكتور بن األستاذ
.على توجیھاتھ القیمة التي صوبت ھذا العمل 

على مجھوداتھم الجبارة و على صبرھم و عطائھم األدب العربي أساتذةكل إلى
.ملل أودون كلل 
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ٌعدتعلٌموتعلمالقراءةمنأهممرتكزاتالتعلٌم،لقدأدركتاألممفًكلربوع     

سواءأكانتهذهاألممفًصفالدولالمتقدمةأمفًرتبة’العالمأهمٌةالعملٌةالتعلٌمٌة

و’الدولالسائرةفًطرٌقالنمولذلكبادرتإلىاإلطالععلىالنظرٌاتالعلمٌةالحدٌثة

تعليمية النص األدبي في ضوء :"لذاارتأٌناأنٌكونموضوعدراستناهذهوالموسومةب

-"أنموذجا-التدريس بالكفاءات السنة الثالثة ثانوي أدبي

:أمااإلشكالٌةالمطروحةفهً

.ماتعلٌمٌةالنصاألدبً؟-

ماهًأهممستوٌاتتحلٌلالنصاألدبً؟-

كٌفٌتعاملالمتعلمونمعهذهالنصوصفًكٌفٌةتحلٌلها؟-

كٌفٌةمساهمةهذهالمادةفًإثراءالرصٌداللغويوالمعرفًلدىتالمٌذالسنة-

الثالثةثانوي؟

أماعنأسباباختٌارالموضوعكونأنهذاالموضوعٌالئممٌولناالفكري

الذيساعدناعلىوصف’المنهجالمتبعفًالدراسةهوالمنهجالوصفًالتحلٌلً

.الظاهرةاللغوٌةأماالتحلٌلًتمثلفًتحلٌلالنتائجالمترتبةعنهاتهالدراسة

:أمامنهجٌةالبحثفقدتطلبتاعتمادنافًهذهالدراسةعلىالخطةالتالٌة

.تضمنالحدٌثعناألنشطةاللغوٌة،البالغةوالعروض"مفاهيم عامة":مدخل

تحدثنافٌهعنالنصاألدبًوالفرقبٌنهوبٌن"تعليمية النص األدبي:"الفصلاألول

.الخطابوخصائصالنص

الجانبالتطبٌقًاشتملعلىمستوٌاتتحلٌل"مستويات تحليل النص":الفصلالثانً

وتطبٌقنموذجدرسقصٌدة’النصومناهجتعلٌمللنصوصواالستراتٌجٌاتالخاصةبهاا

.ألحمدشوقًللسنةالثالثةثانوي"منوحًالمنفى"



 :المقدمة
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:أماعنأهمالمصادروالمراجعالمتبعةفًالبحث

أحمدمحمدعبدالقادر"طرقتعلٌماللغةالعربٌة"

.بشٌرابرٌر"تعلٌمٌةالنصوصبٌنالنظرٌةوالتطبٌق"

.أنطوانصٌاح"تعلٌمٌةاللغةالعربٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق"

راتبقاسمعاشور"فنوناللغةالعربٌةوأسالٌبتدرٌسها"

وأتقدم’وفًاألخٌرأشكرهللاتعالىالذيمنحنًالقوةفًإنجازهذاالعملالمتواضع

.التًأشرفعلىهذهالمذكرة."بن عائشة حسين"بالشكرالجزٌلإلىأستاذيالفاضل

وأرجوأنأكونقدوفقتفًهذاالبحثفإنأصبتفذاكمراديوإنأخطأتفلً

 .شرفالمحاولةوالتعلموهللاولًالتوفٌق
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بنعومرفاتن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .قواعد النحو والصرف*

 .البالغة*

 .التعبير الكتابي*

 .المطالعة الموجهة*
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ٌمذ ثبدسد ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ِٕز صِٓ لش٠ت فٟ رسغ١ٓ ِٕب٘ح اٌذساع١خ ،ٚإدخبي         

غشائك خذ٠ذح فٟ اٌزذس٠ظ ٚاٌزم٠ُٛ،ٚغّٛذ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ِٓ خالي ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٘ٛ 

رط٠ٛش إٌّٙبج اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ ِشرىضاد ِٕٙب
1

 : 

    ث١ذاغٛخ١خ اٌىفبءاد اٌزٟ رغزد١ت ٌٍّّبسعبد اٌج١ذاغٛخ١خ اٌّؼبصشح اٌغبػ١خ إٌٝ رط٠ٛش 

. اٌىفبءاد اٌزؼ١ّ١ٍخ إلدِبخٙب فٟ اٌّؼبسف ٚاٌّٛالف ٚاٌّٙبساد

وّب أْ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ِٕبعجخ أ٠عب فٟ رٕبٚي رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثدبٔت ِٓ اٌزدذ٠ذ         

ٚاإلثذاع،وّب أٔٙب رغبػذ ػٍٝ ر١ّٕخ لذسح اٌزفى١ش ػٕذ اٌّزؼٍُ،ٟٚ٘ وزٌه وفبءح رغؼٝ إٌٝ 

ٚ٘زا ِب ٠ؤدٞ إٌٝ ّٔٛ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ فٟ اٌزفى١ش ٚاٌغٍٛن ػٕذ اٌّزؼٍُ .إثشاص٘ب ػٕذ اٌّزؼٍُ 

ٚرىْٛ ِغب٘زّٗ ثزٌه فؼبٌخ فٟ اٌّدزّغ ٌّٛاخٙخ اٌصؼٛثبد ٚاٌزؼبًِ ِغ خ١ّغ اٌٛظؼ١بد 

.اٌزٟ رٛاخٙٗ ثغٍٛن زعبسٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌسىّخ ٚإٌّطك
2
 

 : مفهوم النحو و الصرف:قواعد النحو والصرف

و قٌل ’و النحو مصدر شائع أي نحوت نحوا,القصد و الطرٌق ومنه نحو العربٌة :النحو لغة

عنه إنه
3

كالتثنٌة و الجمع و ’فً تصرفه من اعراب و غٌره ’انتحاء سمت كالم العرب  "

و التكسٌر و االضافة و النسب و التركٌب و غٌر ذلك لٌلحق من لٌس من أهل اللغة ’التحقٌر 

و إن شذ بعضهم عنها رد به ’العربٌة بأهلها فً الفصاحة فٌنطق بها و إن لم ٌكن منهم 

.إلٌها
4
 

 -:نحو–   و جاء فً معجم مقاٌٌس اللغة مادة 

و لذلك سمً نحو ,و نحو ت نحوه ,الواو كلمة تدل على القصد ,نحو النون و الحاء "

و ٌقال أن بنً ’ألنه ٌقصد أصول الكالم فٌتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم به’الكالم

و من الباب ’القوم البعداء غٌره األقارب :المنحاة فقد قٌل –أهل –و أما ’قوم من العرب :نحو

                                                             
 28ص"دلٌل أستاذ اللغة العربٌة"بوبكر الصادق و كمال خلفً 1
 28ٌنظر المرجع نفسه،ص 2
 .309ص’15ج"لسان العرب"ابن منظور 3
 .34ص’ت.د’ط.د’المكتبة العلمٌة’1ج’علً نجار:تح"الخصائص"ابن جنً 4
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النون و الحاء و الٌاء كلمة واحدة هً -نحى–قصده و عرض له :انتحى فالن لفالن 

".سقاه السمن:النحً
1
 

 :مادة نحو "معجم الوسٌط"كما جاء أٌضا فً 

قصده و كذا :و الشًء ’و هً ناحٌة ’ما إلٌه وقصده فهو ناح ’نحا إلى الشًء نحوا "

أقل :مال إلى ناحٌة وعلٌه ,محضنة أنحى فً سٌره:نحٌا –النحى اللبن ,ابعده و أزاله:عنه

و الطرٌق و الجهة و المثل و المقدار و ’القصد ٌقال نحوت نحوه قصدت قصده :و ٌنحو ...

".النوع ج أنحاء و نحو علم ٌعرف به أحوال أواخر الكالم إعرابا و بناء
2
 

 -:نحو–مادة " معجم الصحاح"  و جاء  فً 

أي ,نحوك أي قصدتك ونحوت بصري إلٌه’نحوت :ٌقال ,القصد و الطرٌق :النحو"

أي اعتمد  على الجانب األٌسر ,عدلته و أنحى فً سٌره :و أنحٌت عنه بصري أي ’كصرفته

 .هذا األصل ثم صار االنتحاء االعتماد و المٌل فً كل وجه’و االنتحاء مثله 

 :اصطالحا

اللفظٌة الواضعة للقوانٌن النحوٌة المهٌمنة على اللسان  هو مجموعة من الصٌغ      "

و التعمٌمات التً تتعلق ’عملٌة تقنٌن للقواعد "و هو "بمستوٌاته التركٌبٌة وصفا كلٌا مجردا 

...".لضبط اواخر الكلمات و هو كذلك دراسة العالقات بٌن الكلمات فً الجمل و العبارات
3
 

 :و لقد تعددت تعرٌفات النحو من قبل علمائه و جاء فً ذلك

هو انتحاء سمت كالم العرب فً تصرفه :"بأنه"الخصائص"      أ ٌعرفه ابن جنً فً كتابه 

و ’و التكسٌر و االضافة و النسب ,و التحقٌر ’و الجمع ,من اعراب و غٌره كالتثنٌة 

                                                             
-المادة ن ح و’1991’1ط’بٌروت’دار الجٌل ’عبد السالم هارون:تح "معجم مقاٌٌس اللغة"ابن فارس 1

 .404-403ص
 .908ص’ت.د’2ط"المعجم الوسٌط"ابراهٌم أنٌس وآخرون 2
دار المعارف "تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة"مجاور محمد صالح 3

 .147ص’ت.د’ط.د’مصر’
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فٌنطق بها ’لٌلحق من لٌس من أهل اللغة العربٌة بأهلها فً الفصاحة ,التركٌب و غٌر ذلك 

".و إن شذ بعضهم عنها رد به إلٌها’و إن لم ٌكن منهم
1
 

و قد كان القدماء ٌطلقون ألفاظ النحو و العربٌة و علم "بأنه"محمود سلٌمان ٌاقوت"ب ٌعرفه 

العربٌة ثالثة مصطلحات مترادفة أطلقهاالقدماء فً حدٌثهم عن أول من وضع النحو و نشأة 

".النحو وهً تدل فً الوقت نفسه على الدراسة النحوٌة أٌضا
2
 

إذا ’النحو إنما أرٌد به أن ٌنحو المتكلم :"ه 316ت–ج  ٌعرفه ابن السراج فً مقدمة كتابه 

".و هو علم استخرجه المتقدمون فٌه من استقراء كالم العرب’كالم العرب ’تعلمه 
3
 

علم مستخرج بالمقاٌٌس :"ٌعرفه بأنه-ه669ت–ونجد فً القرن السابع الهجري ابن عصفور 

".الموصلة إلى أحكام أجزائه التً تأتلف منها’المستنبطة من استقراء كالم العرب 
4
 

مع تطور البحوث و الدراسات فً ’   و توسع مفهوم النحو و تطور فً العصر الحدٌث 

أي ضبط أواخر الكلمات بعد التعرف على ’فلم ٌعد مقتصرا على االعراب,التحلٌل اللغوي

أو كما عرفه علماء النحو على أنه علم ٌعرف به أواخر الكلمات اعرابا ’مواقعها من الجملة 

".و بناءا 
5

تركٌب فً العبارة ’  بل أصبح له معان متعددة فإنه عبارة عن تركٌب الجملة 

" ٌختص بعالقات الكلمات و الجمل’فهو جزء من دراسة اللغة ’
6

و شمل مفهوم النحو . 

و طرٌقة بناء الجملة و ترتٌب ’و بٌن ما تدل علٌه من معنى ’العالقة بٌن أواخر الكلمات 

.كلماتها
7
 

لنوع من المعانً ’   و هو علم ٌبحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعا نوعٌا     

ٌقتدر بها على إٌراد ’و غرضه تحصٌل ملكة ’من حٌث داللتها علٌها’التركٌبٌة النسبٌة 

                                                             
 .88ص"الخصائص"ابن جنً 1
 .19-18ص’2003’ط.د’دار المعرفة الجامعٌة"مصادر التراث النحوي"محمود سلٌمان ٌاقوت 2
 .35ص’1999’4ط’لبنان’مؤسسة الرسالة للنشر’عبد الحسٌن الفتلً:تح "األصول فً النحو"ابن سراج 3
 .67ص’1998’1ط’لبنان’دار الكتب العلمٌة’عادل أحمد وعلً معوض:تح"المقرب"ابن عصفور 4
 .166ص’1986’5ط’القاهرة’مكتبة النهضة المصرٌة"طرق تعلٌم اللغة العربً"أحمد محمد عبد القادر 5
 36ص’ٌنظر المرجع السابق 6
 .110ص’ٌنظر المرجع نفسه 7
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و على فهم معنى أي مركب كان بحسب ’لما أراده المتكلم من المعنى’تركٌب وضع نوعً 

و غاٌته االحتزاز عن الخطأ فً تطبٌق التراكٌب العربٌة على المعانً ’الوضع المذكور 

وموضوعه المركبات و المفردات من حٌث وقوعها فً التراكٌب و ...الوضعٌة األصلٌة

".أدوات لكونها روابط التراكٌب
1
 

 :ب الصرف

و الصرف التقلب و الحٌلة و العدل و الصرف أو التصرٌف ’رد الشًء عن وجهه :   لغة

كلمة وردت فً القرآن الكرٌم على عشرة أوجه 

.و عدل’الدفع,التقلب,البلوى,وعظ,هزم,أمال,قسم,بٌن,وجه’بمعنى
2
 

  و منها جمٌعا ٌظهر بأن الكلمة تفٌد االنتقال نسبٌا من حالى ألخرى و تفٌد معنى التحوٌل

:معان متعددة منها"اللغة"  للصرف فً
3
 

و تصرٌف الرٌاح صرفها من ’أن تصرف انسانا عن وجه ٌرٌده إلى مصرف غٌر ذلك -

 .جهة ألخرى

فً القرآن " صرف"و ٌتصرف و قد وردت مادة ’ٌقال فالٌنصرف ’التقلب والحٌلة   -

 :الكرٌم ثالثٌن مرة و من االستعمال القرآنً قوله تعالى

اتً الِذٌن ٌتكَبُرون فًِ اأْلْرِض بَغٌر َحق﴿       ٌَ 4 ﴾  سأِصرف َعن أ
 

     5﴾ و لَقد َصَرْفَنا فً َهذا القُرآن ِمن ُكِل َمثل﴿      

ات ُثم ُهم ٌْصدفون ﴿    ٌَ  ﴾اْنُظر َكٌف َنصِرف اآل
                                                             

 110ص’1971’ط.د’دمشق’مكتبة النشر"اللغة العربٌة و علومها"كحالة عمر رضا 1
مكتبة اإلنجلو "فن التدرٌس للتربٌة اللغوٌة و انطباعاتها المسلكٌة و أنماطها العلمٌة"سموك محمد صالح 2

 .781ص’1979’ط.د’القاهرة’المصرٌة
 50ص’ٌنظر المرجع السابق 3
 146: اآلٌة’سورة األعراف 4
 .89اآلٌة’سورة اإلسراء 5



 ِفب١ُ٘ ػبِخ                                                                                 :ِذخً

 

~ 9 ~ 
 

 :الصرف اصطالحا-2

هذا باب ما بنت العرب من األسماء و الصفات :"      فعرفه سٌبوٌه فً نص قدٌم قال فٌه

و لم ٌجًء فً كلها ملم إال ’و ما قٌس من المعتل الذي ال ٌتكلمون به’و األفعال غٌر المعتلة ’

و لم ٌجًء فً كالمهم إال نظٌره من غٌر ’نظٌره من غٌر بابه و هو الذي ال ٌتكلمون به 

.و هو الذي ٌسمٌه النحوٌون التصرٌف و العقل’بابه 
1
 

 .  و ٌعرف أٌضا بأنه علم تعرف به أحوال أبنٌة الكالم

قواعد ٌعرف :"      أما فً االصطالح التربوٌٌن فتعرف قواعد النحو و الصرف على أنها

بها أحوال أواخر الكلمات العربٌة التً فصلت بتركٌب بعضها على بعض من اعراب و 

و بعصم القلم من ’و مراعاة تلك األحوال بحفظ اللسان عن الخطأ فً النطق’بناء و ما ٌتبعها 

.الزلل فً الكتابة و التحرٌر
2
 

إْ رذس٠ظ لٛاػذ إٌسٛ ٚاٌصشف ِٓ ِٕظٛس اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٠غزٍضَ إٌظش إٌٝ           

٘زا إٌشبغ ػٍٝ أٔٗ ٠ّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ اٌٍّىخ اٌٍغب١ٔخ اٌصس١سخ،ٚإرْ فبٌٙذف ِٓ رذس٠ظ ٘زا 

إٌشبغ ٠زسمك ثئوغبة اٌّزؼٍُ ٍِىخ رج١ٍغ١خ ِشبفٙخ ٚوزبثخ ثسغت ِب رمزع١ٗ اٌظشٚف 

: ٚاألزٛاي اٌّخزٍفخ،ٚإدساوٙب ٌٙزا اٌّجذأ اٌزٞ ٠ذسط ٘زا إٌشبغ ١ٌدؼً اٌّزؼٍُ لبدسا ػٍٝ

اٌزؼج١ش اٌفص١ر اٌزٞ ٠شاػٟ لٛاػذ إٌسٛ ٚاٌص١غ اٌصشف١خ ٚأٚخٗ اٌذالٌخ فٟ األٌفبظ -

.ٚاألعب١ٌت
3
 

رمجً اٌخطبة ٚرج١ٍغٗ ِٓ خالي رشى١ً سِٛصٖ ٚرفى١ىٙب ثسغت ِب رمزعٟ ظشٚف اٌزخبغت -

. عٛاء أوبْ اٌخطبة ِٕطٛلب أٚ ِىزٛثب

. رٛظ١ر ص١غ اٌخطبة ثّب ٠ٕبعت اٌّمبَ-

. اإلٌّبَ ثأعب١ٌت اٌزج١ٍغ ٚاٌزخطبة ٚاعزؼّبي ػجبساد ِسذدح-

                                                             
 .315ص’ت.د’ط.د’2ج’بٌروت’عالم الكتب’عبد السالم هارون:تح"الكتاب"سٌبوٌه 1
 .179ص"اللغة العربٌة مناهجها و طرائق تدرٌسها"طه علً حسٌن سعاد عبد الكرٌم 2
 65ص"دلٌل أستاذ اللغة العربٌة فً موضوعات النقد األدبً والبالغة"مصطفى بن الحاج 3
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. ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش وزبثخ ِٚشبفٙخ-

. دػُ اٌّؼبسف اٌٍغ٠ٛخ ٚسثػ ػاللبرٙب ثجؼعٙب سثطب ِٕطم١ب-

رؼض٠ض لذساد اٌزخبغت ػٕذ اٌّزؼٍُ ٚاٌؼًّ ػٍٝ إخبدح اعزؼّبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِخزٍف -

.أٔٛاع اٌخطبة
1
 

 :البالغة-*

 البلٌغ من الرجال و رجل بلٌغ و بلغ و بلغ حسن الكالم :البالغة الفصاحة و الَبلغ و الِبلغ 

فصٌحه ٌبلغ بعبارة لسانه كنه ما فً قلبه و الجمع بلغاء وقد بلغ بالضم بالغة اي صار بلٌغا 

.  بالغ و قد بلغ :و قول بلٌغ 
2
  

 ـ تعريف البالغة اصطالحا

     تعرف من الناحٌة االصطالحٌة على أنها علم تدرس فٌه وجوه حسن البٌان ،   

و من هنا فان علوم البالغة لعبت دورا كبٌرا فً تارٌخ العرب من حٌث تخلٌد 

البلغاء و ضربهم للناس أمثلة ٌحتذون بها ، ورفع شأن المتكلم او الخطٌب او الشاعر 

بحسب قربه بقواعد البالغة و قوانٌنها ، و البالغة هً إصابة المعنى المراد         

.و إدراك الغرض بألفاظ سهلة  عذبة سلٌمة من التكلف 
3

                   

 .                إذن البالغة هً علم من علوم اللغة وهً مطابقة الكالم لمقتضى الحال 

جاء فً البٌان و التبٌٌن للجاحظ أن  أول من ردد معنى البالغة معاوٌة بن أبً سفٌان فً  "

ما هذه البالغة فٌكم ؟ قال شٌئ تجنٌس به صدورنا فتقذفه : سؤاله البن العباس ، إذ قال له 

                                                             
 55ٌنظر المرجع السابق،ص 1

 .425 ، ص 1863 لسان العرب ، دار صادر بٌروت ، ط :ابن منظور محمد جمال الدٌن بن مكرم
2
 

 ، 2009 1فنون اللغة العربٌة و أسالٌب تدرٌسها ، دار الكتاب العالمً ، عمان ،ط : راتب قاسم عاشور 

 .319ص 
3
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: على ألسنتنا ، و قال له معاوٌة ما تعدون البالغة فٌكم ؟ قال له معاوٌة و ما اإلٌجاز ؟ قال 

  "أن تجٌب فال تبطئ ، و تقول فال تخطئ  

   و قد عرفت البالغة عند األمم عدة تعرٌفات ، بحٌث كان فً البٌان و التبٌٌن إشارات 

 معرفة الوصل و الفصل و قٌل :عرفتها و تدارستها فقد قٌل للفارسً ما البالغة ؟ فقال 

للٌونانً ما البالغة ؟ فقال تصحٌح األقسام و اختٌار الكالم ، وقٌل للرومً ما البالغة ؟ 

فقال حسن االقتضاب عند البداهة و الغزارة ٌوم اإلطالة  وقٌل للهندي ما البالغة ؟ فقال 

وضوح الداللة و انتهاز الفرصة و حسن اإلشارة ، و هكذا اهتمت األمم بتدوٌن بالغتها    

و أصولها لتكون عونا للدارسٌن و الناقدٌن و لعل الٌونانٌٌن هم أول من عنً بتدوٌنها      

 .و البحث فً قواعدها

٠ذسط ٔص اٌجالغخ أطاللب ِٓ إٌص األدثٟ ،ثذساعخ اٌظب٘شح اٌجالغ١خ خذِخ ٌفُٙ      

. إٌص

٠زّشط اٌّزؼٍُ ػٍٝ ِدّٛػخ ِٓ األزىبَ ٚاٌعٛاثػ ٚاٌمٛاػذ اٌزٟ ٠ؼشف ثّٙب إ٠شاد       

. اٌّؼٕٝ اٌٛازذ ثطشق ِخزٍفخ ومٛاػذ اٌزشج١ٗ ٚظٛاثػ االعزؼبسح

ٚػٍٝ اٌؼَّٛ إْ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ثبٌٕغجخ إٌٝ دسط اٌجالغخ رصت فٟ ِدشٜ اٌزفؼ١ً     

.ٚاٌزطج١ك
1
 

: التعبير الكتابي*

    ٠ذسط ٘زا إٌشبغ أطاللب ِٓ ِٕطك إدِبج اٌّىزغجبد اٌمج١ٍخ ٚاعزفبدرٙب فٟ اٌزؼج١ش 

ٚاٌزسش٠ش ٚإٌظش إٌىٙب ثّؼٕٝ أٔٙب ظشة ِٓ اٌٛظؼ١بد اٌّغزٙذفخ ٚ٘ٛ ٠سصً ثّشاػبح ِب 

ٍٟ٠ :

إثبسح أزجبٖ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌٝ اٌّٛظٛع -

ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌزال١ِز -

                                                             
 83ٌنظر المرجع السابق،ص 1
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رس١ًٍ اٌّٛظٛع ِٕٚبلشخ ػٕبصشٖ -

. اعزخشاج اٌؼٕبصش ٚاٌزؼج١ش ػٕٙب-

.اٌزؼج١ش اإلخّبٌٟ ػٓ اٌّٛظٛع ٚإػبدح رشو١جٗ-
1
 

ٚلذ ٠ؼّذ األعزبر إٌٝ رسذ٠ذ األ٘ذاف ٚظجطٙب ثذلخ ٚظجػ ِشازً اٌزصس١ر اٌزٟ رٕدض        

: ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ

. اٌززو١ش ثٕص اٌّٛظٛع ٚرغد١ٍٗ ػٍٝ اٌغجٛسح-

: رمذ٠ُ اٌّالزظبد اٌؼبِخ اٌزٟ ٠دت أْ رٕصت ػٍٝ اٌدٛأت اٌثالثخ-

. اٌدبٔت إٌّٙدٟ-أ

. اٌدبٔت اٌفىشٞ-ة

. اٌدبٔت األعٍٛثٟ-ج

. اٌزصس١ر اٌدّبػٟ ٌجؼط األخطبء اٌّشزشوخ-

.رٛص٠غ األٚساق ػٍٝ اٌزال١ِز ٌٍم١بَ ثبٌزصس١ر اٌزارٟ-
2

 

 

 :العروض*

ػٍٝ ٚصْ فؼٛي وٍّخ ِؤٔثخ رؼٕٟ اٌمٛاػذ اٌزٟ رذي ػٍٝ ا١ٌّضاْ اٌذل١ك اٌزٞ ٠ؼشف ثٗ 

 .صس١ر أٚصاْ اٌشؼش اٌؼشثٟ ِٓ فبعذ٘ب

 :ٚلذ اخزٍف ػٍّبء اٌؼشث١خ فٟ ِؼٕٝ وٍّخ ػشٚض ٚعجت اٌزغ١ّخ ِٚٓ ث١ٕٙب

 إْ اٌخ١ًٍ اساد ثٙب ِىخ ٚاٌزٟ ِٓ أعّبئٙب اٌؼشٚض رجشوب ألٔٗ ٚظغ ٘زا اٌؼٍُ ف١ٙب-

                                                             
 .36ص’ٌنظر المرجع السابق 1
 .37ص’ٌنظر المرجع السابق 2



 ِفب١ُ٘ ػبِخ                                                                                 :ِذخً

 

~ 13 ~ 
 

ٚل١ً إٔٙب ِغزؼبسح ِٓ اٌؼشٚض ثّؼٕٝ إٌبز١خ ألْ اٌشؼش ٔبز١خ ِٓ ٔٛازٟ ػٍَٛ اٌؼشث١خ -

 ٚآداثٙب

 .ٚل١ً إْ اٌزغ١ّخ خبءد رٛعؼب ِٓ اٌدضء األخ١ش ِٓ صذس اٌج١ذ اٌزٞ ٠غّٝ ػشٚظب-

دساعخ اٌؼشٚض أِش ظشٚسٞ فٟ شؼجخ األدة ٚاٌٍغخ ،إلْ : اٌؼشٚضٚاظؼٗ ٘ٛ اٌخ١ًٍ ثٓ

اٌؼشٚض ٠ؼ١ٓ اٌّزؼٍُ ػٍٝ فُٙ اٌشؼش اٌؼشثٟ ٚزغٓ إٌمبئٗ ،إظبفخ إٌٝ ِؼشفخ اٌّمبغغ 

٠ٚزسمك ٌٍّزؼٍُ ِٓ دساعخ ٘زا اٌؼٍُ - اٌمبف١خ–اٌصٛر١خ اٌزٟ رىْٛ فٟ أٚاخش أث١بد اٌمص١ذح 

: األ٘ذاف اٌزب١ٌخ

. صسخ لشاءح اٌشؼش-

. ِؼشفخ صس١ر األٚصاْ فٟ ٔظُ اٌشؼش ٚاٌز١١ّض ث١ٓ أٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ-

. اٌزسىُ فٟ اٌىزبثخ اٌؼشٚظ١خ -

.اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ ثسٛس اٌشؼش -
1
 

 . أزّذ اٌفشا١٘ذٞ

 

 :المطالعة*

اغٍغ ػ١ٍٗ ثئداِخ إٌظش ف١ٗ ٚغبٌغ :ِطبٌؼخ ٚغالػب "غبٌغ"       خبء فٟ ِؼدُ اٌٛع١ػ

أغٍؼٗ ػ١ٍٗ ٚغبٌغ فالْ ثىزجٗ :ٔظش ِب ػٕذٖ ٚغبٌغ فالٔب ثبالِش:لشأٖ ٚغبٌغ فالْ :اٌىزبة 

اسعٍٙب إ١ٌٗ 
2

 :اصطالزب

                                                             
 29ص"دلٌل أستاذ اللغة العربٌة"بوبكر مصطفى  1
 161،ص1،2003دار الشروق،ط"اللغة العربٌة مناهجها وطرائق تدرٌسها"سعاد عبد الكرٌم 2
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      اٌّطبٌؼخ ػ١ٍّخ ػم١ٍخ أفؼب١ٌخ رشًّ رفغ١ش اٌشِٛص ٚاٌشعَٛ اٌزٟ ٠زٍمب٘ب اٌمبسا ػٓ 

غش٠ك ػ١ٕ١ٗ ٚفُٙ اٌّؼبٟٔ ٚاٌشثػ ث١ٓ اٌخجشح اٌغبثمخ ٚ٘زٖ اٌّؼبٟٔ ٚوزٌه االعزٕزبج ٚإٌمذ 

 .ٚاٌسىُ ٚاٌززٚق ٚزً اٌّشىالد

      ِٚٓ رٌه ٠ّىٓ اٌمٛي إْ اٌّطبٌؼخ ػ١ٍّخ ِشوجخ رزىْٛ ِٓ ػ١ٍّبد ِزذاخٍخ ٠مَٛ ثٙٙب 

اٌمبسا ف١ٙزذٞ إٌٝ ِب لصذٖ اٌىبرت ِٓ ِؼٕٝ ١ٌغزخٍصٗ ٠ٚؼ١ذ رٕظ١ّٗ ٠ٚغزف١ذ ِٕٗ،إرْ فٟٙ 

ػ١ٍّخ رذس٠د١خ ِؼمذح رزأثش ثّدّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاٌظشٚف اٌخبسخ١خ اٌّس١طخ ثبٌمبسا 

فزىْٛ ٚع١ٍخ ٌىغت خجشاد خذ٠ذح رٕغدُ ِغ اٌطج١ؼخ اٌزٟ رغزذػٟ دائّب اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼشفخ 

اٌّزدذدح ٚرزطٍت رط٠ٛش اٌمبسا ٌمذسارٗ اٌؼمٍٟ ٚأّٔبغ رفى١شٖ ،ثّؼٕٝ آخش اٌّطبٌؼخ ِٕفز 

سئ١ظ إٌٝ اٌّؼشفخ ،رٛعغ ِذاسوٕب ٚرّذ ِذٜ زٛاعٕب ،فىأْ اٌىٍّخ ِٕظبس ٠مشة األثؼبد 

.٠ٚخزصش اٌّغبفبد أِب ٍِىبرٕب اٌّخزٍفخ
1
 

     ٚثٙزا فبٌّطبٌؼخ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اٌزّزغ ٚاٌزغ١ٍخ ثٙب ٠زسشس اٌمبسا ِٓ ِشبوً اٌس١بح 

ٚظغٛغبرٙب فٟ أٚلبد فشاغٗ ٠ٚغذ زبخبرٗ ثبٌّٛاد اٌّمشٚءح ،إال أْ اٌّطبٌؼخ وبٔذ لذ٠ّب 

شىال ِٓ أشىبي اٌمشاءح اٌججغبئ١خ  اٌزٟ رشًّ إٌطك ثبألٌفبظ ٚاٌؼجبساد فمػ،١ٌسً ثؼذ رٌه 

ِؼٕٝ آخش ٠زٕبعت ٚأعب١ٌت اٌس١بح اٌّزطٛسح ثّب رمزع١ٗ ِٓ ػّك اٌفُٙ ٚاٌجص١شح ٚاٌمذسح 

ػٍٝ إدسان اٌّؼبٟٔ اٌّزٕٛػخ اٌزٟ رزشخُ إٌٝ عٍٛوبد ٚأػّبي رغؼذ اٌفشد ٚاٌّدزّغ ػٍٝ زذ 

.عٛاء
2
 

      ٚرجمٝ اٌّطبٌؼخ اٌثالث١خ األثؼبد ٔفغ١خ ٚػم١ٍخ ٚػع٠ٛخ ز١ث ٠شرجػ اٌؼذ إٌفغٟ ثبالرضاْ 

فٟ ز١ٓ أْ اٌجؼذ اٌؼمٍٟ ٌٗ صٍخ ثؼٕبصش اٌزفى١ش،أِب اٌجؼذ اٌؼعٛٞ فٙٛ رٚ ػاللخ ِغ اٌؼ١ٓ 

 .وؼعٛ ز١ٛٞ 

:ٌّطبٌؼخ اٌّٛخٙخ
3
 

: عؼ١ب إٌٝ رفؼ١ً اٌّطبٌؼخ اٌّٛخٙخ ٚرسج١جٙب إٌٝ اٌّزؼٍُ ٠غؼٝ األعزبر إٌٝ 

                                                             
 163ٌنظر المرجع السابق،ص 1
 .170ص"اللغة العربٌة مناهجها"سعاد عبد الكرٌم 2
 35ص"دلٌل أستاذ اللغة العربٌة من التعلٌم الثانوي"حسٌن شلوف 3
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اٌزؼّك فٟ فُٙ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب -

اٌزؼّك فٟ فُٙ اٌّس١ػ اٌثمبفٟ ٚاالخزّبػٟ ٚااللزصبدٞ ٚاٌزفبػً ِؼٗ رفبػال إ٠دبث١ب -

إثشاء اٌشص١ذ اٌّؼشفٟ ٚاألدثٟ ٌٍّزؼٍُ ٚرٛع١غ ِدبي أفىبسٖ ٌفُٙ ِخزٍف ٔٛازٟ إٌص -

رٙذ٠ت اٌٛخذاْ ثّب ٠زٛافش ػ١ٍٗ إٌص ِٓ ػٛاغف شش٠فخ-
1
 

اٌٛلٛف ػٍٝ اٌزٛاصً ٚاٌزفبػً اٌسعبسٞ ٚوزا اإلغالع ػٍٝ ّٔبرج أدث١خ ػب١ٌّخ -

 ٌت إزغبعب ع١ٍّب ٚٚخذأب خؼً اٌّزؼٍُ ٠غزغً ِب ٠طبٌؼٗ ِٚب ٠مشأٖ فٟ ِؼبٌدخ اٌٛظؼ١ب-

 .ِطّئٕب ٚػمال فبػال ٚٔطمب صس١سب

                                                             
 .ٌنظر المرجع السابق،الصفحة نفسها 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مفهوم النص األدبي*  

.الفرق بين النص والخطاب*  

.خصائص النص األدبي*  
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 :األصل اللغوي لكلمة النص األدبي-1

 .النص و األدب:ٌشٌر هذا العنوان إلى مفهومٌن

 :مفهوم النص-1

و ذلك من ’   لقد تعددت المفاهٌم و التصورات و المناهج التً استقى النص منها مفهومه

 .خالل الثقافتٌن العربٌة و الغربٌة

 .  و هذه بعض التعرٌفات للنص فً الثقافة العربٌة و الغربٌة

 :مفهوم النص فً الثقافة العربٌة

 :لغة-أ

نص ’رفعك الشًء :نصص "كالتالً "نص"    ٌعرف لسان العرب البن منظور كلمة 

ما رأٌت رجال ’و قال عمر بن دٌنار ’و كل ما أظهر فقد نص .رفعه:الحدٌث ٌنصه نصا 

"و ٌقال نص الحدٌث إلى فالن أي رفعه’أنص من الدٌث من الزمري أي أرفع له و أسند 
1
 

النون و الصاد أصل ٌدل :"بقوله" النص"   و فً معجم مقاٌٌس اللغة البن فارس  ٌعرف 

و نص لكل شًء ’منه قولهم نص الحدٌث إلى فالن رفعه إلٌه’على ارتفاع و انتهاء الشًء

.منتهاه
2
 

الماشطة تنص العروس فتقعدها على المنصة " نصص:"    أما أساس البالغة للزمخشري 

نص : السنام ارتفع و انتصب نص الحدٌث إلى صاحبه قال’و هً تنص علٌها ترفعها:

فً نصه و نصصت الرجل إذا أخفٌته فً المسألة و رفعته ’ فإن الوثٌقة’الحدٌث إلى أهله 

.و بلغ الشًء نصه أي منتهاه’إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته 
3
 

                                                             
 .618ص,1998,ط.د’مادة نص"لسان العرب"ابن منظور  1
 225ص,1999, ,لبنان’دار الكتب العلمٌة’2م,تح ابراهٌم شمس الدٌن"معجم مقاٌٌس اللغة"ابن فارس  2
 832-831ص,1ط,لبنان,مكتبة الناشرون,تح مزٌد تمٌم "أساس البالغة" الزمخشري 3
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نص بالقول "معجم وسٌط اللغة العربٌة ٌتناول مادة " الوافً"  أما فً المعاجم الحدٌثة نجد 

....".و نص المتاع جعل بعضه فوق بعض....نصص بالغ فً النص 
1
 

 :النص اصطالحا- ب

النص ما ال ٌحتمل إال :"  هناك تعرٌفات  كثٌرة للنص نذكر من بٌنها تعرٌف لألصولٌٌن

".معنى واحد أو ما ال ٌحتمل التأوٌل
2
 

الشاهد و هو قائل موثوق بعربٌة : فالنص عندهم هو:   أما النحوٌٌن و اللغوٌٌن العرب

".لإلحتجاج و االستدالل به على قول أو رأي
3
 

و ٌرى حامد أبوزٌد أن النص هو الوسٌلة اإلبالغٌة التً ٌشترك فٌها الطرفان مرسل و   -

و النص بمثابة الرسالة الواصلة بٌنهما و بما أن القرآن وصفه هللا بالرسالة حق ’مرسل إلٌه 

 .تطبٌق المناهج التحلٌلٌة علٌه 

.  و لكن النص القرآنً لٌس كبقٌة النصوص
4
 

و ال ٌمكن طبٌعة ’أداة اتصال تقوم بوظٌفة إعالمٌة :إن النص حسب ما ٌرى حامد أبو زٌد 

 .الرسالة التً ٌتضمنها النص بتحلٌل معطٌاته فً ضوء الواقع الذي تشكل النص من خالله

 :النص فً الثقافة الغربٌة*   

 :لغة- أ

و ٌقصد به كل ما هو مادة TEXTEفً الثقافة الفرنسٌة"النص"ٌقابل المصطلح العربً      

من المصدر نسج نسٌج ٌسمى نص كل األشكال المكتوبة أو الملفوظة التً تجعل " للنسٌج"

 .النص عموما ما ٌفوت إطار الجملة’اللغة فً نتاج أدبً و هذا ٌعنً كل أشكال الخطاب

                                                             
 631ص,1990,طبعة جدٌدة’مكتبة الناشرون"معجم وسٌط اللغة العربٌة"عبد هللا البستاي 1
 24ص1995’1ط’بٌروت’دار الكتب العلمٌة"التعرٌفات"الشرٌف الجرجانً 2
 .120ص’ط.د,بٌروت,معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌةطدار الثقافة"محمد سمٌر نجٌب 3
 27ص,1996’3ط,بٌروت,المركز الثقافً"مفهوم النص دراسة فً علوم القرآن"ناصر حامد أبو زٌد 4
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العدٌد من الدالالت التً ٌمكن أن نحصرها فً "النص"  ٌحمل المفهوم الفرنسً مصطلح

 :النقاط التالٌة

 .النص مرادف للنسٌج-

 .النص ٌتضمن المكتوب أو الملفوظ الذي ٌتضمن اللغة األدبٌة-

 .النص ٌتضمن الخطاب-

 .النص أكبر من الجملة-

 :اصطالحا- ب

إن مصطلح النص عند الغرب عرف مفاهٌم عدٌدة ارتبطت هذه المفاهٌم بالمناهج         

 .النقدٌة المختلفة التً ظهرت فً القرن العشرٌن عند الغرب

 :    و قد اختلفت التعرٌفات من باحث آلخر ومن بٌن التعرٌفات ما ٌلً

إذ أن موضوع لعدٌد من ’  ترى جولٌا كرٌستٌفا أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول 

بمعنى مكونة ’ الممارسات السٌمٌولوجٌة التً ٌعد بها على أساس أنها ظاهرة غٌر لغوٌة

.لكنها غٌر قابلة لإلنحصار فً مقوالتها ’بفضل اللغة 
1
 

  و هذا ٌعنً أن النص له قابلٌة لالحتماالت المنهجٌة التً ٌمكنها أن تستنطقه و تخرج 

 .داللته و بالتالً أصبح النص األدبً فً حالة إنتاج للدالالت بشكل ال نهائً

 .تبرز الجانب االتصالً السٌمٌائً’ ٌرى هارتمن أن النص عالمة لغوٌة أصلٌة-

   و النص وحده كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقً من الناحٌة 

ومعنى ذلك أن النص وحدة كبرى ال ’و على مستوى عمودي من ناحٌة الداللٌة ’النحوٌة 

أن النص ٌتكون من وحدات -أفقً–و المقصود بالمستوى األول ’تتضمنها وحدة أكبر منها

                                                             
دار الكتاب اللبنانً ,القاهرة,دار الكتاب المصري"بالغة الخطاب و علم النص"صالح فضل 1

 .269ص,2004’2ط’ةبٌروت
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أما الثانً فٌتكون من تصورات كلها تربط بٌنها ’نصٌة صغرى تربط بٌنهما عالقات نحوٌة

 .عالقات التماسك الداللٌة المنطقٌة

كما كل معٌار .ٌالحظ من خالل التعارٌف السابقة أن النص قد ٌكون مكتوبا أو منطوقا   -

ألن هذا ’و لكن بشرط أن ٌكون االكتمال سمته’الطول أو القصر لٌس بأساسً فً تعرٌفه

 .االكتمال من أهم مقوماته 

العمل "أو "الجملة"أو "الكلمة "   إن النص إذا وحدة معنوٌة و داللٌة مكتملة سواء تحققت ب

 ".األدبً بأكمله

فالنص بنٌة لغوٌة وداللٌة فً شكل متتالٌة لسانٌة ذات هدف إبالغً تواصلً و هو ’   إذن 

و داخل ’ٌوحدهما إطار واحد - متلقً–و ذات قارئة -منتج–كاتب مبدع ’ٌجمع بٌن طرفٌن 

–سنن عادي :و النص نوعان .هذا اإلطار ٌقع التبادل اللغوي بحمولته السوسٌو ثقافٌة 

االنتقال من الجملة إلى -.-الخطاب النص األدبً–و سنن غٌر عادي ’الخطاب الٌومً

ال بد أن نقف عند بعض النقاط التً تبٌن لنا الفرق بٌن الجملة و النص فً الجدول :النص

 :التالً

 النص الجملة

 الجملة*

 . نظاما افتراضٌا

تتجدد الجملة بمعٌار أحادي الذي هو علم *

ومن نظام معرفً وحٌد أي علم ’القواعد 

 .اللغة 

 .نحو الجملة ٌدرس الجملة خارج السٌاق*

 .ٌهتم بالقاعدة ومعٌارٌتها*

 .فً حٌن النص نظاما واقعٌا*

تتجدد نصٌة النص بمعاٌٌر عدة من مختلف *

 .األنظمة المعرفٌة

 .ٌدرس العالقة بٌن الجمل*

 .ال نجد ذلك فً النص*

 .نحو النص أبعد ما ٌكون عن المعٌارٌة*
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           المالحظ من خالل هذا الجدول أن أن تعلٌمٌة الجملة تقوم بدراسة الجمل بعٌدة عن 

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

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

 .واحدة 

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

 .وأوسع من الجملة وتمثل هذا فً تعلٌمٌة النص

قد أحدث هذا األخٌر ثورة فً مجال "تحلٌل الخطاب "         المتأمل فً كتاب هارٌس 

الدراسات اللغوٌة واكتسب أهمٌة منهجٌة فً تارٌخ اللسانٌات الحدٌثة نقلة من الجملة ألى 

النص حٌث اهتم بتوزٌع النص وسٌاقه االجتماعً واعتبر أحد الرواد الذٌن أولو أهمٌة 

والكتشاف بنٌة النص قام بإجراءات اللسانٌات الوصفٌة ’بلسانٌات النص 
1
ولٌتحقق الهدف .

رأى أنه من الضروري تجاوز مشكلتٌن وقعت فٌهما الدراسات اللغوٌة الوصفٌة 

 :وهما’والسلوكٌة

حٌث ’قصر الدراسات اللغوٌة على الجمل والعالقات بٌن أجزاء الجملة الواحدة         *

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

ومن تم ’فصل اللغة عن الموقف 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 اللغة والموقف االجتماعً
2
: 

فكرة التصنٌف وقد سعى فٌها إلى وصف 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’

                                                             
 68ص’المرجع السابق’البدٌع بٌن البالغة العربٌة واللسانٌات النصٌة"جمٌل عبد المجٌد 1
 69ص’المرجع السابق"البدٌع بٌن البالغة العربٌة واللسانٌات النصٌة"جمٌل عبد المجٌد 2
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فكرة االستبدال وٌرجع أصلها إلى العالم اللغوي 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 اللغوٌة و تصنٌفها من خالل السٌاقات

         ولذا ٌعد أول مؤسس للسانٌات النص الحدٌثة العتباره وّسع مناهج التصنٌف 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’

 .فصل الجملة فإنها وجهان لعملة واحدة

فنجد أن هناك تكامل ’فذلك إذا قمنا بتجزئة النص من أجل دراسته فنحن فً إطار الجملة

 :بٌنهما فً تحلٌل وتصنٌف المواد اللغوٌة

 .إن كال االتجاهٌن ٌحلالن بنٌة النصوص   *

أن العالقات الداللٌة فً الجملة ٌمكن أن تقوم ’النصوص مثلها مثل الجمل ذات معنى    *

 .أٌضا بٌن الجمل فً نص ما

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

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

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

ٌرغب فً دراسته وما ٌدرجه ضمن اهتمامه
1
 

                                                             
 76ص’المرجع السابق"نحو النص"ٌنظرأحمد عفٌفً 1
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          والفرق بٌن نحو الجملة ونحو النص ٌنحصر فً الموضوع والمنهج 

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

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

ٌعتمد على معاٌٌر فً تصنٌف نحو النص إال أن غاٌة النحو هً وصف النظام الذي ٌقوم به 

حٌث إن الجملة خاضعة لقواعد معٌارٌة فً حٌن النص لٌس كذلك.موضوع الدرس 
1
. 

          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 

 : الفرق بٌن النص والخطاب

وهذا ما ٌالحظ عند ’" الخطاب"و"النص:"تجدر اإلشارة بنا هنا أن نفرق بٌن مصطلحً   *

اللسانٌٌن المحدثٌن حٌث إنهم انقسموا إلى فرعٌن هناك من رأى النص هو الخطاب وال 

كل ذلك من أجل البرهنة على أن :"و من بٌن هؤالء نجد محمد خطابً ٌقول’فرق بٌنهما 

"الخطاب المعنى اللغوي بصفة عامة ٌشكل كال متخذا/النص
2
 

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

"اللغة التً ٌسٌطر علٌها المتكلم فً حالة استعمال"و هو . المتتالٌات
3
. 

 .          من هذا المنطلق أن الخطاب مرادف للكالم و هو نفسه النص

  ٌشٌر غرٌماس إلى أنهما ٌستعمالن للداللة على ممارسات خطابٌة غٌر لغوٌة كاألفالم 

 "والطقوسات المختلفة والقصص المرسومة

 .             والواضح أن االختالف ٌمس شكل المضمون حسب هذا التعرٌف 

                                                             
 77ص’المرجع نفسه 1
 05ص’لبنان2006’2ط’المركز الثقافً العربً"مدخل إلى انسجام الخطاب’لسانٌات النص"محمد خطابً 2
 10ص’لبنان2ط’عالم الكتب الحدٌث"لسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري"أحمد مداس 3
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أما هناك من فّرق بٌنهما ٌرى أن النص هو شكل العمل األدبً وبنٌته السطحٌة *

 .أّما الخطاب ٌمثل مضمونه العمٌق بمعنى بنٌته العمٌقة’الظاهرة

فكذلك الخطاب مرتبط بالجانب التركٌبً فً حٌن النص مرتبط بجانب بالكتابة مما       *

 .ٌنتج أن الخطاب متعلق بعملٌة اإلنتاج والنص مرتبط بالمتلقً

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

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

 .   ٌقرأ فً كل زمان ومكان

 .         لذا نقول أن الكتابة حافظة للتراث وهً أداة ربط بٌن الماضً والحاضر

وكل منها ’اللغة الشفوٌة تنتج خطابات بٌنما الكتابة تنتج نصوصا:"          ٌقول روبار

محدد بمرجعٌة القنوات التً ٌستعملها الخطاب المحدود بالقناة النطقٌة أي المشافهة بٌن 

أما النص فإّنه ٌستعمل نظاما ’المتكلم والمخاطب وعلٌه فدٌمومته مرتبطة بها ال تتجاوزها

"فدٌمومته رئٌسٌة فً الزمان والمكان’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

 .ظروف االنتاج+النص = الخطاب   *

 .ظروف االنتاج- الخطاب=النص   *

فإن الخطاب له عالقة ’          إذا كان النص بناءا لغوٌا مجردا عن أطرافه التواصلٌة 

 .وثٌقة باالنجاز والكالم التلفظً

                                                             
 93ص’2005جوان14عدد’مجلة التواصل"من لسانٌات الجملة إلى علم النص"بشٌر ابرٌر 1
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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 لغوٌة ما
1
 

 :مفهوم النص األدبي-3

     ٌعد النص األدبً لما ٌتضمنه من أبعاد إنسانٌة و قٌم و توجٌهات توجه سلوك المتعلمٌن 

و فٌما ٌلً أهم   ’و توصل ثوابتها لدٌهم. من أهم الحصص التعلٌمٌة التً ترسخ قٌم األمة

 :تعرٌفات للنص األدبً

قدٌمه و حدٌثه نثره و شعره و مادته   ’   تعد النصوص األدبٌة وعاء التراث األدبً الجٌد

التً عن طرٌقها ٌتم إنماء مهارة المتعلمٌن اللغوٌة و الفكرٌة و التعبٌرٌة و التذوقٌة بحٌث 

تحتوي على مجموعة من األسس و القٌم الوطنٌة و القومٌة و العالمٌة التً على أساسها 

.اختٌرت هذه النصوص لتمثل التراث بكل تطوراته ومسٌرته
2
 

عرف النص االدبً مفهوما آخرر عند التفكٌكٌن فلم ٌعد النص فً نظرهم جسما مكتمال أو 

بل نسٌج من األثار التً تشٌر بصورة ال نهائٌة إلى أشٌاء .مضمونا بحده كتاب أو هوامش 

 .ما غٌر نفسها

  إن صعوبة إعطاء مفهوم للنص األدبً تنبه له العدٌد من النقاء ومن بٌنهم لوتمان حٌث 

دون االستناد على دالالت ’إن الوقوف على داللة النص األدبً غٌر ممكنة "ٌقول 

و فً تقسا سمها للموضوع ’النصوص الثقافٌة المعاصرة لها فً أطار التشابه و التكامل 

 .االجتماعً

ثم ال نكاد ’إن النص األدبً لٌس تفاحة لذٌذة نلتهمها بقشورها :"   ٌقول عبد المالك مرتاض

و لغة وال ’ و جمال و حكمة’و قبس ’بل إنه روح و نفس’نفكر فً الشجرة التً أثمرتها 

                                                             
 06ص’1998’1ط’عالم الكتب’تمام حسان:تر"النص والخطاب واالجراء"روبرت دي بوجراند 1
 55ص’ٌنظر المرجع السابق 2
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النص هو الناصة حاال فً جاتما كالقدر و الكتابة هً الكاتب قابعا بٌن كلماتها ....شًء 

 .أو حٌن تمنعك أو حٌن تؤذٌك’حٌث تضحك أو حٌن تبكٌك’

القطع المختارة من التراث "إن المقصود بالنصوص األدبٌة عند عبد العلٌم ابراهٌم هً

".ٌتوافر فٌها الجمال و تعرض فكرة متكاملة أو عدة أفكار مترابطة’األدبً 
1
 

فإن أول ’و لئن كان النص األدبً واقعٌا جمالٌا ٌمتلك هو نٌة الخاصة ووجوده الكامل    -

و هذه .ما ٌشع به ٌنبع من اتساقه الصوتً أي من إٌقاعه و موسٌقاه الداخلٌة و الخارجٌة 

ووقع هذه الموسٌقى ’تكشف عن هوٌة النص االدبً "مٌزة أخرى ٌراها علً نجٌب ابراهٌم

".و أثرها فً نفس المتلقً للنص األدبً
2
 

و هذا ’  إن النص األدبً مهما كانت صفته أو موضوعه فإنه ٌظهر بنٌة تجرٌدٌة افتراضٌة 

 .لكً ٌمٌز حضوره و استقاللٌته داخل الحقل الثقافً

 

 :أهمية تدريس النص األدبي-2

و لكل نص ’و لكل السنوات على نصوص كثٌرة ,تشتمل كتب اللغة العربٌة للتعلٌم المتوسط

أهداف ٌرمً إلٌها و ترجع أهمٌة تدرٌس هذه النصوص لجمٌع األطوار والسنوات إلى ما 

:ٌلً
3
 

 .عرض األحداث و الوقائع ونقلها بأقصر طرٌق إلى القارئ -

إدراك المتعلم ما فً األدب من صور ومعان وأخٌلة فً تناوله لصورة من صور الطبٌعة -

أو العاطفة بٌن العواطف البشرٌة أو ظاهرة من الظواهر االجتماعٌة و السٌاسٌة ’الجمٌلة

 .والطبٌعٌة

                                                             
 .16ص,1,2010ط,عالم الكتب الحدٌث"نحو النص"عثمان أبو زٌد 1
منشورات ’دار العربٌة للعلوم "نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال"حسٌن خمري 2

 55ص,1,2007ط’اإلختالف
 238ص"لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"محمد خطابً 3



 تعليمية النص األدبي:                                                          الفصل األول

 

~ 27 ~ 
 

كما فً القصص ذات المغزى ’االتصال بالمثل العلٌا فً األخالق و السلوك البشري-

و ’و القصائد الشعرٌة التً تعالج أفكار و مشكالت اجتماعٌة و المسرحٌات ’االجتماعً 

...الحكم و األمثال
1
 

 .إكساب المتعلم ثروة لغوٌة من النصوص-

 .و االنتماء إلى األمة,تعزٌز لدى المتعلم حب الوطن-

 .و قراءة النصوص األدبٌة’تنمٌة مٌل المتعلم إلى المطالعة-

 .تروٌد المتعلمٌن بأنظمة اللغة و قواعدها بصورة غٌر مباشرة بوساطة ما ٌقرأ-

 .إثارة رغبة المتعلمٌن فً دراسة األدب و تعرٌفهم بالشعراء و األدباء العرب-

 .تعرٌف المتعلمٌن بخصائص اللغة و ممٌزاتها-

كانت هذه أهداف واهمٌة تدرٌس النصوص األدبٌة فً التعلٌم المتوسط و الهدف األساسً -

من وراء تعلٌم هذه النصوص هو المحافظة على اللغة العربٌة و تنمٌة التذوق االدبً لدى 

 .المتعلم وغرس حب المطالعة و القٌم

 :دراسة النص األدبً-3

 :تقوم دراسة النص األدبً على أمرٌن

 و تضم جانبٌن :معرفة جو النص :األول

و ٌجب التعرض إلى ماله عالقة بالنص و عدم ’حٌاة كاتب النص أو ناظم القصٌدة -1

.التركٌز كثٌرا على الجوانب األخرى
2
 

                                                             
 1ط ’ األردن,دار صفاء للنشر"طرائق تدرٌس اللغة العربٌة و أسالٌب تدرٌسها"فاضل ناهً عبد العون 1

 106ص
عالم الكتب الحدٌث "اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة"طه حسٌن و سعاد عبد الكرٌم 2

 .168ص’1,2009ط,للنشر
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و ٌجب أال ٌكون ’السبب الذي كتب فٌه النص أو المناسبة التً قٌل فٌها أو غٌر ذلك -2

 .الكالم فٌها كثٌرا و ٌكتفً بذكر أسطر قلٌلة حولها

و ٌجب تجرٌد األفكار الرئٌسة فً النص و جمع األفكار الهامة فً : أفكار النص        *

 .ثالثة أو أربعة توجز تلك األفكار,مجموعات 

لكلمات النص و ٌجب أن تكون .بذكر الكلمات المترادفة أو القرٌبة:شرح النص         *

أسهل منها و االهتمام باالختصار غٌر المخل و بدون الخروج عن األهداف الرئٌسة 

.للنص
1
 

 :وٌناقش المعلم األفكار الجانبٌة أو الجزئٌة للنص ما رأي بعض األفكار منها:نقد النص-

 .مصادر فكرة النص-أ

 .أهمٌتها و أهمٌة النص-ب

 .ترتٌب األفكار الخاصة بالنص و فٌما إذا كانت متناسقة-ج

 -.أي بٌان مدى حداثة الفكرة–حداثة الفكرة من تقلٌدها -د

 .هل تتوافق الفكرة مع الواقع أم أنها غٌر صحٌحة- ه

و تبٌن مدى تأثٌر و التأثر والنجاح للنص فً كسب تأٌٌد الطالب أو : التأثٌر فً الدارس*

القارئ مع بٌان العاطفة المتبادلة ودورها و مدى تأثٌر النص فً زٌادة العاطفة و التعاطف 

ٌتبٌن فً ذلك مدى صدق الفكرة و كذلك نقد الفكرة فً بٌان ما إذا كانت ,مع كاتب النص 

.لها قٌمة
2
 

و ٌحدث هذا باستعراض الصور الفنٌة التً استخدمها كاتب النص و : النقد الجمالً للنص-

إن كانت موجودة ,ذلك ببٌان ما فٌه من تشبٌه أو استعارة بنوعٌها التصرٌحٌة و المكنٌة

 .وفٌما إذا تظهر فٌه صورة الكناٌة والمجازات المرسلة و العقلٌة و غٌر ذلك,
                                                             

 210ص,1,2005ط’داروائل للنشر"مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها"هدى علً الشمري وآخرون 1
 214ص,المرجع السابق 2
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 :دراسة النص نفسه وذلك من خالل : الثانً

و ذلك بشرح المفردات و التراكٌب شرحا لغوٌا و نحوٌا : دراسة الناحٌة اللغوٌة و النحوٌة-

 .و تفهم معانً الجمل و التراكٌب

و ذلك بإبراز األفكار العامة الواردة فٌه و بٌان صلة هذه األفكار : دراسة الناحٌة األدبٌة-

 .ببٌئة األادب وتوضٌح العاطفة الخاصة باألدٌب و التً ٌعبرعنها

الجزالة و اللٌن و ائتالف الحروف و -و ذلك بالتعرض لأللفاظ:دراسة أسلوب النص-

تشبٌه و استعارة -وقوتها وضعفها و صورها الخٌالٌة و التعابٌر المجازٌة و البٌانٌة-تنافرها

.و أثرها على النص-و كناٌة
1
 

 

 :عناصر النص األدبي

ألي نص كان و هً على النحو ,ٌحتوي النص األدبً على مجموعة من العناصر األساسٌة

 :التالً

فٌما ٌنبغً معرفته فً عنصر اللفظ أن اللفظة المنفردة لها معنى محدود : عنصر اللفظ-1

أي أن اللفظة داخل المعجم و خارج السٌاق ال معنى له وال –وأفق ضٌق ال ٌتعدى المعجم 

أما إذا كانت مع إخواتها فً سٌاقها اللغوي -توفً بالغرض المطلوب فً النص أو الخطاب

الالزم و بحسب مواضعها فً النظم فلها إمكانات متعددة للتعبٌر عن وجوه المعانً المختلفة 

و لذلك ٌنبغً النظر إلٌها قبل دخولها فً الـتالٌف و قبل أن تصٌر إلى الصورة التً ٌكون 

إختٌار الكلمة –بعد ذلك –لٌتم ,بها الكالم إخبارا أو أمرا أو نهٌا أو إستخبارا أو تعجبا 

.المناسبة للنظم بحسب الموضع الذي ٌقتضٌه المقام
2
 

                                                             
 214ص’ٌنظر المرجع السابق 1
 50ص2007’1ط’األردن,عالم الكتب الحدٌث"تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة و التطبٌق"بشٌر ابرٌر 2
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   و اللفظة تكون فً غاٌة الفصاحة فً موضع و لكنها ال تكون كذلك فً مواضع أخرى 

و علٌه فإن الفضل و المزٌة ٌكونان بحسب الموضع ’تبعا لألغراض التً ٌوضع لها الكالم 

.و بحسب المعنى الذي ترٌد و الغرض الذي تؤوم 
1
 

 . و فً هذا الصدد ٌقول عبد القاهر الجرجانً عن فصاحة اللفظ

أنهم قوم أسلموا أنفسهم ,و اعلم أن الذي هو آفة هؤالء الذٌن لهجوا باألباطٌل فً أمر اللفظ"

ودخلت بهم ,حتى عدلت بهم عن الصواب كل معدل’و ألقوا مقادتهم إلى األوهام ’إلى التخٌل 

و من أفضت به الحال إلى هذه ...و تعسفن بهم فً كل جهالة ,من فحش الغلط فً كل مدخل

".فلٌس إال تركه واإلعراض عنه,الشفاعات ثم لم ٌرتدع و لم ٌتبٌن أنه على خطأ 
2
 

فهو الذي ٌقوم على ,تعتبر األفكار عنصر أساسً فً النص األدبً : عنصر األفكار-2

تفسٌر الحٌاة و المظاهر الطبٌعٌة و اإلنسان و ٌجب أن تتسم األفكار بعدة سمات 

 .و الجمال و أن تكون قٌمة’ و الطالقة’ األصالة:منها

إن الخٌال ذو مكانة متمٌزة فً األدب فهو ضروري لصٌاغة الواقع و :عنصر الخٌال-3

.بناءه فً عالم األدب
3
 

 .تعد المعانً عمادة النص األدبً وقوام جمٌع ألوان االدب: عنصر المعانً-4

أن المعانً قائمة فً النفس او :" فً كتابه دالئل اإلعجاز   و قد قال عبد القاهر الجرجانً

بتعبٌر آخر خوالج المتكلم النفسٌة هً التً توجه خطاباته الوجهة المناسبة وتتحكم فٌها و 

تكٌفها بأن تجعلها مناسبة لما تقتضٌه األحوال والمقامات و تمكن المخاطب من التفطن 

                                                             
 17ص,المرجع نفسه 1
لبنان ,شركة أنباء شرٌف األنصاري’ٌاسٌن األٌوبً"دالئل اإلعجاز"عبد القاهر الجرجانً 2

 .390ص,2007,ط.د
 52ص"تعلٌمٌة النصوص"بشٌر ابرٌر 3
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لخواص تركٌبها ومواضع كالمها وذلك أن الكلم تترتب فً النطق بسبب ترتب معانٌها فً 

.النفس
1
 

 وقد وصل عبد القاهر الجرجانً إلى مستوى متقدم راق فً دراسته االنواع الدالالت و نقد 

رٌتشارد –و سبق ٌقرون عدٌدة كل من ,إلى صمٌم ما ٌمكن فً النص وهو معنى المعنى

فإن معناه ٌصبح ,وألن األدب مداره على المجاز و الكناٌة,فً كتابهما معنى المعنى-وأوجدن

.مجاال واسعا للنظر التاوٌلً
2
 

إن العاطفة تعكس كل ما فً الصدور من مشاعر و أفكار و أحاسٌس و :عنصر العاطفة-5

.انفعاالت
3
 

و ٌجعل -و األدٌب أو الشاعر الجٌد هو الذي ٌستطٌع أن ٌوصل إحساسه ومشاعره لغٌره  -

القارئ ٌعٌش مع النص كأنه واقع معاش و هذا ما ٌعرف فً الدراسات األدبٌة و عند النقاد 

 .بالصدق الفنً

ألنها تقوم على تجسٌد كل ’إن الصور البٌانٌة ذو أهمٌة كبرى: عنصر الصور البٌانٌة-6

 .ماهو تجرٌدي و بث الشكل الحسً فٌه

   حٌث تلعب الصور البٌانٌة على تقرٌب المعنى الذي ٌراد األدٌب أن ٌوصله و هً تعبر 

و تصور للقارئ و تقرب له الفكرة التً أراد األدٌب أو المبدع بصفة ’عن صدق مشاعره 

.عامة أن ٌوصلها أو ٌقولها
4
 

و هذا وأكثر و لكً ٌجعل األدٌب بغته قادرة على التأثٌر و اإلقناع ال بد له من اإلستعانة    -

و لكً ٌتذوق القارئ .المعانً و البٌان و البدٌع :بالبالغة و اإلفادة من علومها المختلفة

العمل األدبً و ٌتحسس كل ما أراد األدٌب نقله إلٌه من عواطف و أفكار ال بد له من 

 .معرفة الوسائل التً أتاحت لألدٌب ذلك

                                                             
 52ص’المرجع السابق 1
 391ص"دالئل اإلعجاز"عبد القاهر الجرجانً 2
 53ص’المرجع السابق 3
 .352ص"الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"محسن علً عطٌة 4
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و العالقة بٌن األدب و البالغة عالقة تالزم و تكامل فاألدب ٌنهل من البالغة و البالغة   -

فالبالغة فن .و ال جمال من دون بالغة ,فال أدب من دون جمال .مبثوثة بٌن ثناٌا األدب

.ٌتصل باألدب اتصاال وثٌقا
1
 

ٌأخذ عنصر األسلوب فً دراسة النصوص األدبٌة الحٌز األكبر لدى : عنصر األسلوب-7

 .و بالتالً فهو ٌختلف من أدٌب إلى آخر"األسلوب هو الرجل"ألن ,الدارسٌن و النقاد 

:و هً,و ٌتسم األسلوب بعدة سمات ’ٌجب أن ٌكون األسلوب ذو ألفاظ متناسقة -
2
 

 .و المقصود به فصاحة الكلمات:قوة األسلوب-

 .المتمثل فً حسن إنتقاء الكلمات و األفكار و الجمل:وضوح األسلوب-

حٌث ٌكون هناك إنسجام فً عناصر النص االدبً أو ما ٌعرف باالتساق و :جمال االسلوب-

 .االنسجام

ٌتمثل فً الصدق الشعوري المفعم بوجدان األدٌب و الصدق الواقعً : عنصر الصدق-8

 .المتمثل بصدق تعبٌر األدٌب عن واقعه و تجاربه

نجد هذا العنصر خاصة فً الشعر حٌث ٌضفً جماال على :عنصر اإلٌقاع الموسٌقً-9

.النص األدبً
3
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 :مستوٌات النص 

 :ٌتضمن النص مجموعة من المستوٌات هً     

 :المستوى المعجمً-أ

و ٌعنً تلك العالقة البنٌوٌة ’      المستوى المعجمً أحد العناصر األساسٌة للبنٌة اللغوٌة 

األفقٌة التً تقوم فً العبارة بٌن المفردات بوصفها وحدة داللٌة معجمٌة ال بوصفها وحدة 

.نحوٌة أو أقسام كالمٌة
1
 

 :المستوى الصوتً-ب

وال تتحقق إال بتنوعاته الصوتٌة تمثلها على ,      الصٌتات تمثل الوجود اللغوي الكامن 

و تتسم هذه األخٌرة ’و عادة ما ٌكون لكل صٌتة تنوع صوتً أو أكثر,مستوى الكالم الفعلً

بالتحقٌق المادي و اإلختالف الموقعً و التقارب الصوتً و التوزٌع التكاملً و التغٌر 

الحر
2
 

         إن البحث عن موقع اإلبداع داخل النص ٌستوجب على الباحث الوقوف على البنى 

الصوتٌة التً تمثل جزءا ال ٌتجزأ من هٌكل القصٌدة إذ تتجه الدراسات االسلوبٌة إلى 

استقراء الظواهر الصوتٌة لدى الشاعر لتبرز من خالل ذلك أهمٌة المستوى الصوتً فً 

كونه ٌهتم بالمادة الصوتٌة التً تختزن فً داخلها الطاقات التعبٌرٌة للشاعر إذ المادة 

الصوتٌة تكمن فٌها الطاقة التعبٌرٌة ذات البعدٌن الفكري والعاطفً وإذا ما توافقت المادة 

الصوتٌة مع اإلٌحاءات العاطفٌة المنبعثة منه لتطفو على سطح الكلمة،ولتتناسق مع المادة 

اللغوٌة فً التركٌب اللغوي ،فإن فاعلٌة الكشف األسلوبً للتعبٌر القارئ تزداد لتشمل دابرة 

أوسع تضم التقوٌم باإلضافة إلى الوصف 
3
 

 

                                                             
 67ص,1ط,األردن,مكتبة المنار"التطور الداللً بٌن لغة الشعرالجاهلً ولغة القرآن الكرٌم"عودة خلٌل 1
 23ص,2000,ط.د’دار الكتاب"اللسانٌات و المستوى الصوتً و الداللً"سلٌمان أبو بكر 2
 .51ص"األسلوبٌة الرإٌة والتطبٌق"ٌوسف أبو عدوس 3
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 :المستوى الصرفً-ج

و ٌختص ,      ٌعتمد هذا المستوى على المٌزان الصرفً الذي ٌدرس أحوال أبنٌة الكلمة

 .هذا المستوى بدراسة الصٌغ اللغوٌة وبناء الكلمة وطرق تصرٌفها من إشتقاق و غٌره

 :المستوى التركٌبً-د

بعضها عن بعض -المصرفات و الكلمات–      ٌنشؤ من العناصر الداللٌة الجزبٌة 

و ,و تعد الجملة الوحدة الداللٌة الكبرى’ووصفها وفقا للمناوٌل اللغوٌة المؤلوفة فً اللغة’

و إذا أرٌد دراٌتها دراسة نحوٌة ,عندما تستخدم الجملة فً السٌاق ما تصبح مرتبطة به

بمعزل عن االعتبارات التخاطبٌة فٌنبغً أن نقدر ما حذف منها حتى ٌمكن إرجاعها إلى 

.المنوال  الجملة التً تمثله
1
 

 
2

و نظام الجملة و تعرٌفها و ’ و ٌعنً المستوى التركٌبً بدراسة الكلمات داخل الجملة 

 تعرٌف الكلمة

 :المستوى التداولً- ه

 : لغة

 اٌذاي ٚاٌٛاٚ ":٠مٛي اتٓ فاسط"دٚي"١ٌح فٟ اٌّؼاجُ ٌؼشت١ح ٘ٛٚ     اٌجزس اٌثالثٟ ٌٍرذا

أدذّ٘ا ٠ذي ػٍٝ ذذٛي شٟء ِٓ ِىاْ ئٌٝ ِىاْ،ٚا٢خش ٠ذي ػٍٝ ػؼف :ٚاٌالَ أطالْ

ئٔضاي اٌمَٛ ئرا ذذٌٛٛا ِٓ ِىاْ ئٌٝ ِىاْ،ِٚٓ ٘زا :فماي أً٘ اٌٍغح :ٚاعرشخاء ،أِا االٚي 

اٌثاب ذذاٚي اٌمَٛ اٌشٟء ت١ُٕٙ،ئرا طاس ِٓ تؼؼُٙ ئٌٝ تؼغ ،ٚاٌذٌٚح ٚاٌذٌٚح ٌغراْ ،٠ٚماي 

تً اٌذٌٚح فٟ اٌّاي ،ٚاٌذٌٚح فٟ اٌذشب،ٚئّٔا ع١ّا تزٌه ِٓ ل١اط اٌثاب ألٔٗ أِش ٠رذاٌٚٛٔٗ 

. ف١رذٛي ِٓ ٘ا ئٌٝ ران ،ِٚٓ ران ئٌٝ ٘زا

     

                                                             
 24ص’المرجع السابق 1

.25المرجع نفسه،ص
2  
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ٚذؼشف أ٠ؼا تأٔٙا اٌذساعح اٌرٟ ذؼٕٟ تاعرؼّاي اٌٍغح، ٚذٙرُ تمؼ١ح اٌرالؤَ ت١ٓ اٌّؼا١٠ش 

فاٌرذا١ٌٚح ذٙرُ تذساعح اٌٍغح ".  اٌشِض٠ح ٚاٌغ١الاخ اٌّشجؼ١ح ٚاٌّما١ِح ٚاٌذذ٠ث١ح ٚاٌثشش٠ح

أثٕاء االعرؼّاي ِغ أ١ّ٘ح اٌؼاللح ت١ٓ اٌشِٛص ٚاٌؼالِاخ ِٚغرؼ١ٍّٙا ِٚإ١ٌٚٙا ٚدٚس اٌغ١اق 

. فٟ رٌه

دساعح ذٙرُ تاٌٍغح فٟ اٌخطاب، ٚذٕظش فٟ اٌٛع١ّاخ اٌخاطح تٗ لظذ :"ٟٚ٘ أ٠ؼا         

".  ذأو١ذ ؽاتؼٗ اٌرخاؽثٟ

دساعح اٌٍغح تٛطفٙا ظا٘شج خطات١ح    "تأٔٙا   (F.Jacqueجان .ف)       ٠ٚؼشفٙا 

".ٚذٛاط١ٍح ٚاجرّاػ١ح فٟ ٔفظ اٌٛلد 
1
 

( anne marie diller)       ٚئٌٝ ِؼّْٛ اٌرؼش٠ف ٔفغٗ جٕخ وً ِٓ آْ ِاسٞ د١٠ش

دساعح اعرؼّاي : "فٟ ذؼش٠ف اٌرذا١ٌٚح ، ئر ٟ٘  (Froncios Recanti )ٚفشٔغٛا س٠ىأاذٟ 

".اٌٍغح فٟ اٌخطاب، شا٘ذج فٟ رٌه ػٍٝ ِمذسذٙا اٌخطات١ح
2
 

 

 :المستوى البالغً*

اٌث١ٍغ ِٓ اٌشجاي ٚ سجً ت١ٍغ ٚ تٍغ ٚ تٍغ دغٓ اٌىالَ : اٌثالغح اٌفظادح ٚ اٌثٍَغ ٚ اٌثٍِغ 

فظ١ذٗ ٠ثٍغ تؼثاسج ٌغأٗ وٕٗ ِا فٟ لٍثٗ ٚ اٌجّغ تٍغاء ٚلذ تٍغ تاٌؼُ تالغح اٞ طاس ت١ٍغا 

 . تاٌغ ٚ لذ تٍغ : ٚ لٛي ت١ٍغ 

اٌفظادح ٚ تٍغ اٌشجً طاس ت١ٍغا ٚ تاتٗ ظشف  ٚ اٌثالغاخ اٌٛشا٠اخ :   البالغة   
3

 

 حا ـ تعريف البالغة اصطال

 ذؼشف ِٓ إٌاد١ح االططالد١ح ػٍٝ أٔٙا ػٍُ ذذسط ف١ٗ ٚجٖٛ دغٓ اٌث١اْ ،   ٚ ِٓ ٕ٘ا فاْ 

ػٍَٛ اٌثالغح ٌؼثد دٚسا وث١شا فٟ ذاس٠خ اٌؼشب ِٓ د١ث ذخ١ٍذ اٌثٍغاء ٚ ػشتُٙ ٌٍٕاط 

                                                             
 صابرالحباشة،دار الحوار للنشر والتوزٌع،سورٌا:تر"التداولٌة من أوستٌن إلى غوفمان"فٌلٌب بالنشٌه 1

 .18،ص2007
 .20المرجع نفسه،ص 2
 .26،ص2008الجزابر،"تجلٌات مفاهٌم التداولٌة فً التراث العربً"موسى جمال 3
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~ 37 ~ 
 

أِثٍح ٠ذرزْٚ تٙا ، ٚسفغ شأْ اٌّرىٍُ اٚ اٌخط١ة اٚ اٌشاػش تذغة لشتٗ تمٛاػذ اٌثالغح ٚ 

لٛا١ٕٔٙا ، ٚ اٌثالغح ٟ٘ ئطاتح اٌّؼٕٝ اٌّشاد  ٚ ئدسان اٌغشع تأٌفاظ عٍٙح  ػزتح ع١ٍّح ِٓ 

.اٌرىٍف 
1

                   

.                 ئرْ اٌثالغح ٟ٘ ػٍُ ِٓ ػٍَٛ اٌٍغح ٟٚ٘ ِطاتمح اٌىالَ ٌّمرؼٝ اٌذاي 

جاء فٟ اٌث١اْ ٚ اٌرث١١ٓ ٌٍجادع أْ  أٚي ِٓ سدد ِؼٕٝ اٌثالغح ِؼا٠ٚح تٓ أتٟ عف١اْ فٟ " 

ِا ٘زٖ اٌثالغح ف١ىُ ؟ لاي ش١ئ ذج١ٕظ تٗ طذٚسٔا فرمزفٗ : عإاٌٗ التٓ اٌؼثاط ، ئر لاي ٌٗ 

: ػٍٝ أٌغٕرٕا ، ٚ لاي ٌٗ ِؼا٠ٚح ِا ذؼذْٚ اٌثالغح ف١ىُ ؟ لاي ٌٗ ِؼا٠ٚح ٚ ِا اإل٠جاص ؟ لاي 

 أْ ذج١ة فال ذثطئ ، ٚ ذمٛي فال ذخطئ  

 :خطوات تدريس النص األدبي-      

       إن تدرٌس أو تعلٌم النص األدبً فً جمٌع األطوار الثالثة و خاصة الطورٌن 

بل ٌعتمد فٌه المعلم أو ,لٌس باألمر الهٌن وال ٌكون تدرٌسه اعتباطٌا ,المتوسط و الثانوي 

و من بٌن ’المبرمجة من الوزارة ’األستاذ على مجموعة من المعاٌٌر و الخطوات المنهجٌة

 :هذه الخطوات فً تدرٌس النص األدبً ما ٌلً

و ’و الحالة اإلجتماعٌة ,و بٌبته,و عصره,و فٌه ٌتحدث المدرس عن جو النص : التمهٌد-1

و ٌكون أثر هذا واضحا -ألن الشاعر أو األدٌب مرآة عصره–السٌاسٌة السابدة فً عصره 

و مراعاة التسلسل الزمنً و فً هذا .مع الحرص على اإلثارة و التشوٌق,فً ثناٌا النص

و ما ٌدرسونه و الموازنة بٌن خصابص ما ’التمهٌد تهٌا أذهان الطلبة للربط بٌن ما درسوه 

.و خصابص ما ٌدرسون’درسوه
2
 

و عالقاته مع اآلخرٌن ,و ٌكون بذكر نبذة عن حٌاته و نسبه :التعرٌف بصاحب النص-2

و محاولة إبراز بعض المواقف فً حٌاة ,مما ٌعتقد أن ٌكون لها أثر فً نتاجه األدبً ’

                                                             
1

 ، 2009 1فْٕٛ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚ أعا١ٌة ذذس٠غٙا ، داس اٌىراب اٌؼاٌّٟ ، ػّاْ ،ؽ : ساذة لاعُ ػاشٛس 

   .319ص 
 .315ص,2006’1ط’دار الشروق للنشر " الكافً فً تدرٌس اللغة العربٌة"محسن علً عطٌة 2
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أو ٌمكن أن ٌقدم المدرس للمدرسٌن سٌرة –األدٌب التً لها أث واضح فً النص األدبً 

-.ذاتٌة للشاعر أو األدٌب
1
 

أو ما تعرف بالقراءة النموذجٌة و فٌها ٌطلب المدرس : قراءة النص األدبً من المدرس-3

و تشكٌل الكلمات غٌر ’و التهٌإ لمحاكاة قراءته ’من الطلبة فتح الكتاب على صفحة النص

ثم ٌقرأ النص مراعٌا فً قراته حسن اإللقاء و التعبٌر الصوتً وقواعد ’المشكلة 

 .متحاشٌا التجوال فً أثنابه,اللغة

 :وٌتؤسس الشرح كاآلتً: شرح المعانً الضمنٌة للنص-4

 .ٌقسم المدرس النص على أجزاء بحسب األفكار التً ٌتضمنها- أ

و بعد انتهاء ٌسؤله عن معانً بعض المفردات ,ٌطلب من أحد الطلبة قراءة الجزء األول-ب

فٌسؤل عن معانً بعض تلك المفردات و التراكٌب ’التً ٌرى أن بها حاجة إلى توضٌح 

و هكذا ٌتبع األسلوب نفسه .ثم ٌتولى هو عملٌة الشرح و التعقٌب.وعن معنى الجزء المقروء

 .مع االجزاء األخرى

 .و إٌقاف الطلبة على أبعادها,إظهار الصور الجمٌلة فً كل جزء - ت

فً هذه الخطوة ٌناقش الطلبة حول األفكار التً أرادها : شرح المعنى العام للنص-5

:و الوقوف على,صاحب النص
2
 

 .أفكار النص وصلتها بالبٌبة-أ

 .صدق العاطفة وما ٌدل علٌها فً النص-ب

 .أسلوب االدٌب و جزالة ألفاظه-ت

 .و الصور البالغٌة فٌه,و تعبٌراته المجازٌة ,خٌال األدٌب-ث

                                                             
 315ص’ٌنظر المرجع السابق 1
 218ص"مناهج اللغة العربٌة"هدى علً جواد 2
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 .صلة النص ٌروح العصر-ج

و الحقابق األدبٌة التً ٌمكن ’هنا ٌتم استخالص المٌزات و الخصابص:االستنباط-6

فٌجٌبون عنها ثم ٌقوم ’و ٌتم ذلك بتوجٌه أسبلة إلى الطلبة.استخالصها من النص األدبً

 .و ٌحرص على إشراك أكبر عدد ممكن منهم’ و ٌزٌد علٌها بما ٌتم الفابدة’المدرسإجاباتهم 

 -.نقد النص:-تقوٌم النص-7

 

:و هنا ٌتم التقوٌم على وفق معاٌٌر ٌوضحها المدرس للطلبة مثل
1
 

 .فكرة النص و أهمٌته-أ

 .ترتٌب أفكار النص-ب

 .وكونها غٌر مقتبسة’مدى حداثة فكرة النص-ت

 .مدى توافق الفكرة والواقع-ث

 .مستوى قدرة األدٌب على التعبٌر عن مشاعره وأ حاسٌسه-ج

 .مدى صدق عاطفة األدٌب-د

 .مستوى تصوٌر االدٌب عصره-ه

 .مدى اإلختالف بٌن األدٌب و أدٌب آخر عالج الفكرة نفسها-ن

تتبع ضرورة هذا المستوى من .      و أنواع الجملة و غٌر ذلك عند العرب و الغرب

و تكون بتوظٌف ’الطبٌعة الخاصة للخطاب أو النص وهو سمة بارزة من السمات المحددة

االستعارة و الكتابة و المجاز و التشبٌه و لكن درجة توظٌفها تختلف من نص آلخرفتوظف 

                                                             
 316ص"الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"محسن علً عطٌة 1



 ِغر٠ٛاخ ذذ١ًٍ إٌض:                                                       اٌفظً اٌثأٟ 

 

~ 40 ~ 
 

الصور البٌانٌة و المحسنات البدٌعٌة ضروري وتوظٌفها ٌختلف و ٌتفاوت بٌن النصوص 

 النثرٌة و النصوص الشعر

 :أنماط النصوص

فإلى جانب كونه ٌسعى ’       ٌعد تصنٌف النصوص من اإلهتمامات األساسٌة لعلم النص

إلى الكشف عن القوانٌن و المعاٌٌر التً ٌستقٌم بها النص فإن له هدفا آخر ٌتمثل فً وضع 

.نظرٌة عامة تصنف النصوص و ذلك بدراسة كل نوع وتحدٌد خصابصه
1
 

   و لكً ٌنبغً اإلشارة هنا إلى أن إشكالٌة التصنٌف هذه إشكالٌة قدٌمة ظهرت قبل نشؤة 

آنذاك غٌررمكتمل إال أن هذه الدراسات سعت إلى –و لبن كان الوعً  بها ’علم النص 

.وضع تصنٌفات عدٌدة
2
 

: النص الوصفً-1

وسٌلة تعبٌرٌة تتخذ من األشخاص و األمكنة و األشٌاء موضوعا لها مهمتها تصوٌر       

. مظهر هذه الموصوفات و نقلها على ما هً علٌه دون تغٌٌر أو تزٌٌف 

وذلك بإٌقاف تدفق األحداث ,فالوصف إذن هو محاولة لنقل الواقع بكل جزبٌاته وتفاصٌله -

.و التؤمل فً مظاهر الموصوف من أجل بٌان و تصوٌر أدق تفصٌالته
3
 

: و من أهم الخصابص التً ٌتمٌز بها هذا النوع من النصوص نذكر ما ٌلً- 

. التركٌز على المإشرات المكانٌة و الزمانٌة-

التً تقوم لدى الكاتب مقام األلوان لدى ,التشبٌهات,االستعارات–كثافة األسلوب التصوٌري -

-. الرسام

                                                             
–شعبة اآلداب -تعلٌمة النص األدبً فً ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي"سارة قرقور  1

 .78ص2010ماجستٌر -أنموذجا
 104ص"تعلٌمٌة النصوص"بشٌر ابرٌر 2
 90ص"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان صٌاح 3
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. سٌادة أفعال اإلدراك الحسً-

. توظٌف السرد-

... اإلكثار من النعوت و األحوال-

: النص السردي-2

هو النص الذي ٌروي حدث أو مجموعة من األحداث التً وقعت فً الماضً بتتال       

حٌث ٌعتمد فٌه السارد إلى تبٌان كٌفٌة تحول األحداث و تطورها عبر ,خاص و منظم 

: و عادة ما ٌشمل هذا النوع من النصوص على ثالثة مراحل,الزمن

.فالحالة النهابٌة أو الحل,ثم العقدة’الحالة األولٌة
1
 

و اشتماله , و من خصابص النص السردي التشدٌد و الحرص على المإشرات الزمنٌة    

.... ثم,قبل ذلك,لعد ذلك,على روابط معٌنة

: النص التفسٌري-3

أو ,النص التفسٌري هو نص ٌهدف إلى تقدٌم معلومات و معارف حول موضوع معٌن      

أو أدبٌة ٌفترض أن تكون هذه المعلومات غٌر معروفة من ,أو اجتماعٌة,ظاهرة بعٌنها علمٌة

لدى القارئ فٌقوم النص بتوسٌعها و عرض أسبابها و نتاجها و من السمات هذا النص 

كما أنه ٌستلزم توظٌف الكثٌر من الرسومات ,اعتماده على التسلسل المنطقً و الزمنً

. التوضٌحٌة و األمثلة لتقرٌب الفكرة من القارئ

كما تستخدم المبنً للمجهول ,  تكتب النصوص التفسٌرٌة غالبا فً زمن المضارع 

كما ,باإلضافة إلى هذا فهً تمتاز باستخدامها لجمل فعلٌة طوٌلة تتكون من السبب و النتٌجة,

...أوال,ألنه,ثم,لما,و لهذا:توظف أدوات الربط معٌنة مثل
2
 

                                                             
 59ص,المرجع السابق 1
الدار البٌضاء ,دار الثقافة"دٌداكتٌك القراءة المنهجٌة مقاربات و تقنٌات"محمد مسكً  2

 80ص2000’2ط,
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: النص الحجاجً-4

له ممٌزاته و خصابصه سواء من ناحٌة ,ٌعتبر النص الحجاجً نوعا قابما بذاته        

و هو الٌوم ٌحظى باهتمام واسع فً الدراسات الحدٌثة ,الشكل أو من ناحٌة المضمون

.باعتباره حقال دراسٌا جدٌدا ثم استثماره فً دراسة النصوص
1
 

إن النٌة أو القصد من وراء كتابة هذا النوع من النصوص هو حمل المتلقً أو المخاطب -

إنه إذن وسٌلة من .و التؤثٌر علٌه بتقدٌم األدلة و الحجج و البراهٌن ’على اإلعتماد برأي ما 

و ’وسابل اإلقناع و التعبٌر عن الرأي و تفنٌد الرأي المخالف الذي ٌراه المرسل خاطبا 

. بالتالً فهو ٌحاول تغٌٌر هذا االعتماد أخر ٌرى أنه األصح

ٌبدأ الكاتب ,   ٌبنى النص الحجاجً على مدخل هو بمثابة المقدمة التً ٌطرح فٌها اإلشكال

لٌخلص إلى النتٌجة و الحكم ,و ذلك بعرض الحجج التً تدعم موقفه,بالتدلٌل على موقفه 

و ٌمكن التمثٌل لسلسلة القضاٌا ’المترتب عن هذه المحاجة و تكون مركزه فً الخاتمة

: بالخطاطة التالٌة-مهما كانت طرٌقة تنظٌمه–المكونة للمقطع الحجاجً 

. نتٌجة=أسباب/أدلة/معطٌات 

و ’  كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من النصوص ٌسمى أٌضا بالنصوص البرهانٌة

 LES TEXTESهً تسمسة ٌراها البعض أجدر بمقابلة المصطلح األجنبً 

ARGUMENTATIFES. 

هو األكثر استعماال و تداوال "النص الحجاجً"لكن ٌرى جل الباحثٌن أن شٌوع المصطلح

.الذي سٌظل استعماله محصورا " النص البرهانً"على عكس 
2 

: النص الحواري-5

                                                             
 116ص"تعلٌمٌة النصوص"بشٌر ابرٌر 1
 99ص"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان صٌاح 2
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حوار :و هو نوعان’كالم ٌجري بٌن شخصٌن أو أكثر أو بٌن الشخص و نفسه       

اعتماد ضمابر ,أنه نص ٌغلب علٌه استعمال اإلنشاء:من خصابصه,و حوار خارجً,داخلً

. المخاطب و عنصر الحوار هو األسبق فٌه

   و هنا تجدر اإلشارة إلى أن هناك خلط و ارتباك واقع بٌن الدارسٌن و المهتمٌن 

. بالنصوص األدبٌة بٌن أنواع النصوص  و أنماط النصوص

أن أنماط النصوص هً نفسها أنواع النصوص و هذا غٌر :فهناك من ٌصرح و ٌقول     

. صحٌح

–تفسٌري –حجاجً –سردي –وصفً :فؤنماط النصوص المتفق علٌها هً     

. و هذا هو معقول....حواري

أما أنواع النصوص باختصار هً نوعٌة النصوص المتداولة و هً كثٌرة منها ص أدبً    

نص اقتصادي و غٌرها من –نص اجتماعً –نص ثقافً –نص سٌاسً –نص علمً –

. النصوص

بل هو فً اتحاد العالقات .  ما ال شك فٌه أن النص لٌس معزوال بعضه عن البعض 

. فهذه العالقات هً التً تمكننا من فهم النصوص أٌا كان نوعها’الداخلٌة فً النص

: استراتيجيات فهم النصوص/ 5

هناك العدٌد من االستراتٌجٌات المساعدة على فهم :استراتٌجٌات فهم مفردات النص-أ

: من بٌن هذه االستراتٌجٌات أذكر,النصوص 

ٌشكل فهم مفردات النص المقروءة عتبة أساسٌة لفهم المعنى المقروء اإلجمالً و أول       

مستوٌات هذا الفهم هو أن ٌحسن القارئ الربط بٌن شكل الكلمة المعروضة علٌه و قراءة 

إذا فالقارئ الذي ٌفهم هو مرحلة أولى و أساسٌة قارئ ال ٌتعثر فً ’هذه الكلمة بدون تعثر

و إال أعاقته استراتٌجٌات ضبط القراءة بمستوٌات الدنٌا عن تفعٌل استراتٌجٌات ’القراءة 

. ضبط المعانً و التً هً حكما أكثر تطورا من استراتٌجٌات األداء



 ِغر٠ٛاخ ذذ١ًٍ إٌض:                                                       اٌفظً اٌثأٟ 
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:استراتٌجٌات فهم الجمل- ب
1
 

  مما ال شك فٌه إن اإلشكاالت التً ٌواجهها المتعلم على مستوى بنى الجمل النحوٌة     

فهناك البنى التً ’تشكل له تحدٌات فهم تتجاوز  تلك المطروحة على مستوى فهم المفردات

و هً البنى النحوٌة غٌر ’ٌتفاوت فٌها نظام تتابع مكونات الجملة بٌن المشافة و المكتوب

الٌومٌة حٌث ٌختلف نظام توزٌع مكونات الجملة بٌن المحكً و المكتوب و بٌن المسموع و 

بٌن –مبتدأ أو الفاعل –و من األمثلة على ذلك  نبى الجملة بٌن اسمٌة وفعلٌة ’المقروء

و إشكالٌة فهم دور المفعول به فً حاالت الفعل - فاعل و نابب فاعل–المعلوم و المجهول 

. المجهول

: استراتٌجٌات فهم بنٌة النص-ج

ترتبط قدرة القارئ على استخراج البنٌة النصٌة العلٌا بقدراته على التوقع و طرح           

و استقراء المعانً الضمنٌة بما ٌخدم فرضٌاته أو ٌدحضها ثم بمعلوماته السابقة ’الفرضٌات 

. حول بنٌة النصوص

: استراتٌجٌات تحدٌد األفكار األساسٌة-د

ٌرتكز استراتٌجٌات تحدٌد األفكار األساسٌة على المعلومات المركزٌة أو المعلومات        

عند سإاله عن األفكار ’و بهذا المعنى قد ٌفاجا المعلم أحٌانا’األكثر أهمٌة فً النص 

األساسٌة فً نص بؤجوبه المعلمٌن المتفاوتة إذ قد ٌراها هإالء حسب مراكز اهتماماتهم 

.فتبعد أو تقرب من الفكرة األساسٌة التً ٌرٌد كاتب النص نقلها أو ٌبحث المعلم عنها
2
 

 

 

 

                                                             
 .63-60ص"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان صٌاح 1
 .و ما بعدها63ص’المرجع السابق 2
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: الجانب التطبيقي من البحث*     

 .اٌثاٌثح أداب ٚفٍغفح ٌٚغاخ أجٕث١ح:اٌّغرٜٛ اٌّغرٙذف

 .اٌثاٌث:اٌّذٛس

 .إٌض األدتٟ:إٌشاؽ

٠غرط١غ اٌّرؼٍُ اٌىراتح ٚفك إٌّؾ اٌٛطفٟ ِغ ئعماؽ تؼغ اٌّفا١ُ٘ إٌمذ٠ح :اٌىفاءج اٌّشد١ٍح

 .ٚذٛظ١فٙا فٟ ذذ١ًٍ اٌظٛا٘ش األدت١ح اٌّغرجذج فٟ أدتٕا اٌذذ٠ث

 :األ٘ذاف اٌرؼ١ٍّح

 .٠رؼشف اٌّرؼٍُ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌذ١ٕٓ ئٌٝ اٌٛؽٓ أٚ اٌشٚح اٌٛؽ١ٕح-1

 .٠رؼشف ػٍٝ تؼغ خظائض اٌىالع١ى١ح ِٓ خالي شؼش أدّذ شٛلٟ-2

 .٠مف ػٍٝ ظا٘شج اٌّذاواج ٚاإل٠ذاء فٟ اإلتذاع اٌشؼشٞ-3

 -.فٟ إٌذٛ-٠رؼشف ػٍٝ و١ف١ح اإلػافح ئٌٝ ٠اء اٌّرىٍُ-4

 -.فٟ اٌثالغح–٠رزوش اٌرشث١ٗ ٠ٚمف ػٕذ تالغرٗ -5

 .ِٓ ٚدٟ إٌّفٝ       ألدّذ شٛلٟ:اٌّٛػٛع

 :تقدٌم النص

     الشعراء أكثر إحساس بما ٌصٌبهم ،فإذا ما ابتعدوا عن أوطانهم وال سٌما إذا كانت 

الغربة مفروضة علٌهم فإنهم ٌلجؤوون إلى استحضار أوطانهم وأحٌابهم لالستؤناس بهم وهذا 

 .ما جعل أحمد شوقً ٌعبر فً هذه القصٌدة عن معانً الشوق والحنٌن إلى الوطن

 :إثراء الرصٌد اللغوي*

 جمع أطالح شجر عظام ذات شوك ترعاها الجمال:طلح
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 .نحزن ونغتم:نشجى.                       مصاببنا:عوادٌنا

 .ٌجول جوال زجولة وجوالنا طاف بالبالد ولم ٌستقر:جال

 .الشجر الكثٌر والمتلف:البعد      األٌك:البٌن

 .عطر من شجر الكافور:الكافور

 .أوابل األضالع مما ٌلً الصدر:الجوانح

 

 :أكتشف معطٌات النص*

 من ٌخاطب الشاعر؟:1س

 .المخاطب هو طابر ٌنوح على شجر الطلح وٌقصد به المعتمد بن عباد إشبٌلٌة:1ج

 .ما الذي ٌجمع بٌنه وبٌن مخاطبه؟علل إجابتك بقرابن لغوٌة:2س

الذي ٌجمع بٌنه وبٌن مخاطبه هو عوادي الدهر من مصابب ونفً ومن مإشرات :2ج

 .عوادٌنا نادٌنا،فرقنا:ذلك

 ماهً الصورة التً رسمها الشاعر لوطنه؟وعالم ٌدل ذلك؟:3س

الصورة التً رسمها الشاعر لوطنه هً صورة العٌن التً ال ٌمكن أن ٌستغنً عنها :3ج

 .اإلنسان وهذا ٌدل على شدة تعلقه به

 أٌن تمثل ذلك؟.فً القصٌدة حب ووفاء للوطن:4س

 .17-16-15-13-5-11:تمثل ذلك فً إظهار الحنٌن والشوق:4ج

 أٌن تلمس ذلك؟.فً القصٌدة نبرة خطابٌة :5س

 .الثانً عشر-الحادي عشر- التاسع-األول: نلمس النبرة الخطابٌة فً األبٌات:5ج
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 :أناقش معطٌات النص

 .هل ترى فً الصورة الشعرٌة عند الشاعر تقلٌدا أم إبداعا؟علل:1س

الصورة الشعرٌة عند الشاعر إبداع ولٌس تقلٌدا مصدرها التجربة الشعرٌة التً :1ج

استطاع بفضلها أن ٌصور أحداثا لشخصٌة أخرى تشاركه فً اإلحساس وهً صورة 

 .  ناجحة جدا ومالبمة للحالة النفسٌة للشاعر 

  وما داللة هذه الكلمة على موقف الشاعر؟16ما اعراب سعٌا فً البٌت:2س

مفعول مطلق لفعل محذوف تقدٌره أسعى وهً كلمة للداللة على أمر لٌبٌن :سعٌا:2ج

 .إصراره وإلحاحه على ضرورة العودة إلى بالده

 ما داللة تكرار كلمة مصر على الشاعر؟:3س

 .ٌدل تكرار كلمة مصر على حب الشاعر لوطنه  وحنٌنه إلٌه وشدة تعلقه به:3ج

 :أحدد بناء النص*

 عما ٌعبر الشاعر فً هذه القصٌدة؟:1س

 .ٌعبر الشاعر عن معاناته الوجدانٌة فً المنفى وعن شدة شوقه وحنٌنه إلى وطنه:1ج

 ما هً مواصفات هذه الحالة النفسٌة؟اعط امثلة شاهدة؟:2س

صدق المشاعر تجاه الوطن ومإشرات :مواصفات هذه الحالة النفسٌة هً:2ج

 .الشوق،الحنٌن ،الحزن، األذى:ذلك

 :أتفحص االتساق واالنسجام*

 ما هو الخٌط العاطفً الذي ٌربط األبٌات األربعة االولى؟ثم األبٌات األربعة الثانٌة؟:1س
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الخٌط العاطفً الذي ٌربط األبٌات األربعة األولى الحزن وعذاب المنفى وفً األبٌات :1ج

 .األربعة األخرى هو الشوق واألمل فً العودة إلى الوطن

 من حٌث بناء النص الفكري؟"مصر"ماذا أفاد تكرار:2س

 .أفاد تكرار مصر من حٌث النص الفكري شدة تعلق الشاعر بوطنه:2ج

 :أجمل القول فً تقدٌر النص*

    عبر الشاعر فً هذا النص عن فٌض من العواطف تجاه وطنه،وكان للمنفى أثر واضح 

وقد أفاد شوقً من التارٌخ ومن التراث الشعري األندلسً فً نسج .فً تؤجٌج تلك العواطف 

خٌوط تجربته الشعرٌة،فرأى بؤن وضعه ٌشبه الملك المعتمد بن عباد بعد أن أطٌح به ونفً 

 :وسجن،وأن شجنه من نفس شجن ابن زٌدون،فناغاه فً بكابٌته

     أضحى التنابً بدٌال من تدانٌنا     وناب عن طٌب لقٌانا تجافٌنا

 .مستعٌرا منه الوزن والقافٌة والحالة الشعورٌة

 :المستوى التركيبي*

 

رقم  الجملة الفعلٌة نوعها الجملة االسمٌة نوعها

 البٌت

نؤسى / نشجى لوادٌك جملة بسٌطة  

 لوادٌنا 

1 

تقص /قصت جناحك جملة بسٌطة  

جالت فً /علٌنا

. حواشٌنا

2 

 3 رمى بنا البٌن جملة بسٌطة أخا الغرٌب جملة اسمٌة
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جملة اسمٌة 

 مركبة

إن المصابب ٌجمعن 

 المصابٌن

  4 

جملة اسمٌة 

 مركبة

جملة فعلٌة  عٌن من الخلد

 مركبة

إن أغضت على 

 .بالكافور تسقٌنا/مقة

5 

قامت /رفت تمابمنا جملة بسٌطة  

 رواقٌنا

6 

جملة فعلٌة   

 مركبة

فلم نخل من روح 

 ٌراوحنا

7 

 8 تكلفنا على اسم  كؤم موسى جمة مركبة

جملة فعلٌة   

 مركبة

ٌرمً عن 

ٌهمً عن /جوانحنا

 مآقٌنا

9 

جملة اسمٌة 

 بسٌطة

جملة فعلٌة  هاج البكا

 مركبة

ترقرق فً دمع 

 خضبنا األرض/السما

10 

جملة فعلٌة   

 بسٌطة

/ قف إلى النٌل

نزل /اهتف/وانزل

 .المطر

11 

جملة فعلٌة   

 بسٌطة

من /ٌضوي من مغانٌنا

 .بات ٌدوي

12 

جملة فعلٌة   

 مركبة

 13 وجدنا ود غٌرهم

جملة اسمٌة 

 مركبة

جمل فعلٌة  عن الدالل علٌكم 

 بسٌطة

 14 ناب الحنٌن 

جملة فعلٌة     15 
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 ندعوه/جبنا إلى الصبر مركبة

 

جملة فعلٌة   

 مركبة 

 16 نقضً حق ذاكرتنا

جملة فعلٌة   

 مركبة

لم /لو غاب كل عزٌز

 ٌؤته الشوق

17 

 

جملة اسمٌة 

 مركبة

 

أي هوى األمٌن 

 شلجٌنا

جملة فعلٌة  

 مركبة

 18 .حملنا لمصر/لم ندر

 

 :التعلٌق على الجدول*

واحد وعشرون  21       ٌتبٌن لنا من خالل الجدول أن عدد الجمل الفعلٌة كان عددها 

قد .ثمانٌة إال أن الجمل الجمل الفعلٌة 8جملة  بٌنما نال حظ أن الجمل االسمٌة قد بلغ عددها 

تغٌر أحواله بالنسبة إلى .ورد ت فً النص الشعري أكثر من الجمل االسمٌة للداللة على 

تغٌر األحوال ما أدى إلى اعتماد الجمل الفعلٌة فً اقصٌدة أكثر .حنٌن وشوق الشاعر لوطنه

 .من الجمل االسمٌة

       وبالتالً نستطٌع ان نقول بؤن هذا التنوع فً الجمل بٌن الجمل االسمٌة والجمل 

كان غرضه بصفة عامة تغٌٌر حال الشاعر من حال .الفعلٌة،   زاد القصٌدة جماال ورونقا و

 .إلى آخر 

       كما أننا نالحظ أن كل الجمل الواردة فً النص كانت تتمٌز باالتساق نظرا ألن 

أنها تتمٌز باالنسجام أٌضا أفقٌا وعمودٌا  .موضوع القصٌدة واحد وهو الحنٌن إلى  الوطن 
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أما الجانب العمودي فنالحظ أن . فالجانب األفقً ٌتمثل فً المعنى ومضمون القصٌدة 

 .القصٌدة لها نفس القافٌة ونفس حرف الروي وهو النون

 

 :المستوى البالغي*

: االستعارات مع إبراز قٌمتها فً النص *

 

 بالغتها نوعها  االستعارة 

توضٌح المعنى وتقرٌبه إلى  مكنٌة جبنا إلى الصبر

 ذهن المتلقً ،مما ٌزٌد 

 .النص جماال وبالغة تصرٌحٌة دمع السماء

  مكنٌة هاج البكاء

 

: التشبٌهات مع إبراز قٌمتها فً النص*

 

 إبراز قٌمته فً النص الشعري التشبٌه 

تخٌر اللفظ الذي ٌرفع الذوق األدبً،وٌثٌر  مصر عٌن

اإلعجاب والدهشة ومتعة اإلحساس بجمال 

 .البالغة

 كؤم موسى

 

: األسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة وأغراضهما*
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       غرضه            نوعه األسلوب

 ٌحمل معانً الحٌرة والٌؤس  االستفهام: إنشابً نوعه ماذا تقص علٌنا

 .ٌحمل معانً األمر  .أمر:إنشابً  نوعه فقف إلى النٌل واهتف

إن المصابب ٌجمعن 

 المصابٌنا

ٌدل على خبرة الحٌاة وكثرة  .إنكاري:خبري  نوعه

توالً المصابب ٌعمق خٌرة 

 .الشاعر

ناب الحنٌن إلٌكم فً   -

 خواطرنا

داللة على تحول العالقة بٌن  .ابتدابً: خبري  نوعه

 .الشاعر ومن ٌحب

 

: أسالٌب التقدٌم والتؤخٌر وداللتها* 

 

 داللته  نوعه 

تتحول الطبٌعة من هذا البٌت  .تقدٌم االسم على الفعل  .اللٌل ٌشهد لم نهتك دٌاجٌه

من مشاركة فً البكاء إلى 

شاهدة على عظمة األجداد 

 .كما أنهم لم ٌنتشروا باللٌل 

بنا فلم نخل من روح 

 .ٌراوحنا

استخدام الضمابر وهذا ٌإكد  .تقدٌم الضمابر 

أن المصابب قد وحدت 

 .بالفعل بٌنه وبٌن النابح 

 

 :التعلٌق على جداول المستوى البالغً*

من وحً "ٌتبٌن لنا من خالل الجداول المتواجدة فً المستوى البالغً لقصٌدة       

 .ألحمد شوقً"المنفى
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    كثافة الصور البالغٌة خاصٌة االستعارة فالشاعر ٌسعى إلى مشاركتها له 

 .نهتف=تهتك.   -ٌهمً=ٌرمً:    -باإلضافة إلى حضور الجناس .أحزانه

    استخدام الضمابر وذلك أن الشاعر ٌظهر توجعا غرٌبا وٌرسل توجعه لمن ٌخاطبه 

 .صراحة إننا نازحٌن وغرٌبٌن حتى ولو كان نزولنا بؤراض خصبة مزروعة
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     أشرفت على نهاٌة عملً هذا وٌطٌب لً أن أبٌن خاتمة ما توصلت إلٌه فً هذه           

الدراسة وإن كانت األعمال بخواتمها ،فما ستقدمه هذه الخاتمة هً خالصة جهد مثابر 

 :وسعً صادق تمثل جملة من االستنتاجات وهً على النحو اآلتً

ضرورة تدرٌس األدب و النصوص األدبٌة فً الطور المتوسط لما لها من أهمٌة فً -1     

و لذلك لٌستشرفوا المستقبل بانتماء حضاري و ثقافً و ’ربط حاضر التالمٌذ بماضٌهم

 .إنسانً قوي

بحٌث جعلت منه مركزا و ’أعطت المناهج التعلٌمٌة الحدٌثة النص األدبً أهمٌة كبٌرة - 2  

 .و مختلف أنشطتها ’محورا أساسٌا فً تدرٌس اللغة العربٌة 

 .مراعاة المناهج الحدٌثة قدرات التلمٌذ -3 

اتسمت قصائد أحمد شوقً فً غربته بالحنٌن الجارف إلى الوطن ،حٌث عرفت تلك  -4  

القصائد باألندلسٌات،و تمٌزت بقوة معانٌها وصدق عاطفتها ،وإن جاز وصفها فإنها من 

 .أجمل قصائد شوقً على اإلطالق

تنوعت األسالٌب اإلنشائٌة الطلبٌة عند شوقً من نداء،وأمر واستفهام وذلك بسبب  -5  

 .حنٌنه    الشدٌد ورفضه الغربة واإلغتراب

تعددت المحسنات البدٌعٌة فً هذا الغرض مما زاد من اإلٌقاع الموسٌقً المنسجم  -6  

 .وبنٌة النص

وتنوعت المستوٌات اللغوٌة فً قصٌدة من وحً النفى ألحمد شوقً بٌن المستوى  -7  

 .المعجمً والصوتً والتركٌبً والبالغً وغٌرهما

 .وّا تغٍثت اٌجًّ اٌفؼٍٍح ػٍى اٌجًّ االعٍّح فً لظٍذج  أحّذ شٛلً-8

 سأٌت أٔٗ ال ٌىتة إٔغأا وتاتا فً ﴿ ٚ فً األخٍش ال ٔضٌذ ػّا لاٌٗ ػّاد األطفٙأً        

ٌِٛٗ إال لاي فً غذٖ ٌٛ غٍش ٘زا ٌىاْ أحغٓ ٚ ٌٛ صٌذ وذا ٌىاْ ٌغتحغٓ ٚ ٌٛ لذَ ٘زا ٌىاْ 
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أفضً ٚ ٌٛ تشن ٘زا ٌىاْ أجًّ ٚ ٘زا ِٓ أػظُ اٌؼثش ٚ ٘ٛ دًٌٍ ػٍى اعتٍالء إٌمض ػٍى 

             .﴾جٍّح اٌثشش

ٌٍظ اإلتتىاس أْ تطشق ِٛضٛػا } 12ص∞فٓ األدب∞ ٚ ٌمٛي تٛفٍك اٌحىٍُ فً وتاتٗ       

إّٔا اإلتتىاس ٘ٛ أْ ...ٌُ ٌغثمه إٌٍٗ عاتك ٚ ال أْ تؼثش ػٍى فىشج ٌُ تخطش ػٍى تاي غٍشن 

تتٕاٚي اٌفىشج اٌتً لذ تىْٛ ِأٌٛفح ٌٍٕاط فتغىة فٍٙا ِٓ تحٍٍٍه ٚ تأِالته ٚ تفىٍشن ِا 

أٚ أْ تؼاٌج اٌّٛضٛع اٌزي ٌىاد ٌثٍى ...ٌجؼٍٙا تٕمٍة خٍما جذٌذا ٌثٙش اٌؼٍٓ ٚ ٌذ٘ش اٌؼمً  

. {...تٍٓ أطاتغ اٌغاتمٍٓ فإرا ٘ٛ ٌضًء تٍٓ ٌذٌه تشٚح ِٓ ػٕذن   

 

  .من هذا البحث المتواضع’          وهذا ما توصلنا إلٌه فً ظل ما سبق 
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 THE APROACH      المقاربة

 PHASE       الطور

 EDUCATION                                                                              التعليم

 PROPORTIES الخصائص 

 READING  المطالعة 

 THE RULES  القواعد 

 AS      النحو             

 EXCHANGE الصرف  

 EXPOSSION  التعبير 

 OFFERS  عروض 

 CURRICULA مناهج 

 EDUCATIONAL تعليمية 

 LEVELS المستويات 

 CAPACITY BUILDING    التدريس بالكفاءات

 DESCRIPTIVE    الوصفي

 LITERARY TEXT النص األدبي 

 ANALITICAL التحليلي 

 EFFICIENCY الكفاءة 

 TEXT النص 

 THE SPEECH الخطاب 

 LANGUAGE ACTIVITIES األنشطة اللغوية 



 ترجمة المصطلحات

 

~ 63 ~ 
 

 STUDY THE TEXT دراسة النص 

                        CONSISTENCYاالتساق                                                      

      WEAVING                                                                                    االنسجام   

                                                             EFFICIENCY  الكفاءة  

                                                         SENTENCE                         الجملة

                                               RHETORICAL LEVEL    المستوى البالغي

                                                                SYNTACTIC LEVEL     المستوى التركيبي
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 :المصادر*

 .ت.ط،د.،المكتبة العلمٌة،د1علً نجار ،ج:ابن جنً الخصائص تح-

 ،4عبد الحسٌن الفتلً،مؤسسة الرسالة للنشر،لبنان،ط:تح"األصول فً النحو"ابن سراج-

 .1،1998عادل أحمد ،دار الكتب العلمٌة،لبنان،ط:تح"المقرب"ابن عصفور-

 .1مزٌد تمٌم،مكتبة الناشرون،لبنان،ط:تح"أساس البالغة"الزمخشري-

 ط،.،د2عبد السالم هارون،عالم الكتب،بٌروت،ج:تح"الكتاب"سٌبوٌه-

 .1،1995دار الكتب العلمٌة،بٌروت،ط"التعرٌفات"الشرٌف الجرجانً-

 :المراجع*

مكتبة النهضة "طرق تعلٌم اللغة العربٌة"أحمد محمد عبد القادر -

 .5،1986المصرٌة،القاهرة،ط

عالم الكتب "لسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري"أحمدمداس-

 .،لبنان2الحدٌث،ط

عالم الكتب "تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق"بشٌر ابرٌر-

 .1،2007الحدٌث،األردن،ط

 ط.دار النشر والتوزٌع،د"البدٌع بٌن البالغة العربٌة واللسانٌات النصٌة"جمٌل عبد المجٌد-

دار العربٌة "نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال"حسٌن خمري-

 .للعلوم،منشورات اإلختالف

دار الكتاب العالمً "فنون اللغة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها"راتب قاسم عاشور-

 .1،2009،عمان،ط
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 .1،1998تمام حسان،عالم الكتب،ط:تر"النص والخطاب واالجراء"روبرت دي جراند-

شعبة -تعلٌمٌة النص األدبً فً ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي"سارة قؤقور-

 .2010أنموذجا ماجستٌر-اآلداب

 .2000ط،.د"دار الكتاب"اللسانٌات والمستوى الصوتً والداللً"سلٌمان أبو بكر-

فن التدرٌس للتربٌة اللغوٌة وانطباعاتها المسلكٌة وأنماطها "سموك محمد صالح-

 .1979مكتبة األنجلو المصرٌة،القاهرة،"العلمٌة

دار الكتاب المصري،القاهرة،دار الكتاب اللبنانً "بالغة الخطاب وعلم النص"صالح فضل-

 .،بٌروت

 ط.د"اللغة العربٌة مناهجها وطرائق تدرٌسها"طه حسٌن سعاد عبد الكرٌم-

عالم الكتب الحدٌث "اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة"طه حسٌن وسعاد عبد الكرٌم-

 .1،2009للنشر،ط

ٌاسٌن األٌوبً،شركة أنباء شرٌف "دالئل اإلعجاز"عبد القاهر الجرجانً-

 .2007ط،.األنصاري،لبنان،د

 .1،2010عالم الكتب الحدٌث،ط"نحو النص"عثمان أبو زٌد -

مكتبة المنار "التطور الداللً بٌن لغة الشعر الجاهلً ولغة القرآن الكرٌم"عودة خلٌل-

 .1،األردن،ط

دار الصفاء "طرائق تدرٌس اللغة العربٌة وأسالٌب التدرٌس"فاضل ناهً عبد العون -

 .للنشر،األردن

صابر الحباشة،دار الحوار :تر"التداولٌة من أوستٌن إلى غوفمان"فٌلٌب بالنشٌه-

 .للنشروالتوزٌع
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 .1971ط،.مكتبة النشر،دمشق،د"اللغة العربٌة وعلومها"كحالة محمد رضا-

 .ط.دار المعارف ،مصر،د"تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة"مجاور محمد صالح-

 .1،2006دار الشروق للنشر،ط"الكافً فً تدرٌس اللغة العربٌة"محسن علً عطٌة-

المركز الثقافً "لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"محمد خطابً -

 ،لبنان2،2006العربً،ط

دار الثقافة ،الدار "دٌداكتٌك القراءة المنهجٌة مقاربات وتقنٌات"محمد مسكً-

 .2،2000البٌضاء،ط

 .2003ط،.دار المعرفة الجامعٌة،د"مصادر التراث النحوي"محمود سلٌمان ٌاقوت-

 .ط.د"دلٌل أستذ اللغة العربٌة فً موضوعات النقد األدبً والبالغة"مصطفى بن الحاج-

رسالة ماجستٌر،جامعة "تجلٌات مفاهٌم التداولٌة فً التراث العربً"موسى جمال-

 .2008الجزائر،

 ط.المركز الثقافً،بٌروت،د"مفهوم النص دراسة فً علوم القرآن"ناصر حامد أبو زٌد-

دار النشر "مناهج اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها"هدى علً الشمري وآخرون-

 .1،2005للنشر،ط

 :المعاجم*

 .1،1991عبد السالم هارون،دار الجٌل،بٌروت،ط:تح"معجم مقاٌٌس اللغة"ابن فارس    *

     1988،دار الجٌل،بٌروت،1الجزء"لسان العرب"ابن منظور    *

 .ت.،د2ط"المعجم الوسٌط"ابراهٌم أنٌس وآخرون *

 ط.دار الثقافة ،بٌروت،د"معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة"محمد مٌر نجٌب    *
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 .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 "مفاهيم عامة": المدخل-

 05 ص……………………………………………………………………األنشطة اللغوية-

 .10ص..........................................................................البالغة- 

 11ص...................................................................التعبير الكتابي-

 12ص.........................................................................العروض-

 13ص.........................................................................المطالعة-

 تعليمية النص األدبي :الفصل األول-

 17ص.................................................................... مفهوم النص-

 24ص....................................................الفرق بين النص والخطاب -

 .25ص.............................................................مفهوم النص األدبي-

 .26ص.....................................................أهمية تدريس النص األدبي-

 28ص.............................................................دراسة النص األدبي-

 .29ص...........................................................عناصر النص األدبي-
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 مستويات تحليل النص:الفصل الثاني

 34ص............................................................... المستوى المعجمي-

 34ص................................................................المستوى الصوتي-

 35ص...............................................................المستوى التركيبي-

 .35ص................................................................المستوى التداولي-

 36ص................................................................المستوى البالغي-

  37ص..................................................خطوات تدريس النص األدبي-

 40ص.................................................................أنماط النصوص-

 43ص....................................................استراتيجيات فهم النصوص-

 45ص....................................................الجانب التطبيقي من البحث-

 55ص ...........................................................................خاتمة-

 85ص..........................................................................المالحق-

 26ص............................................................ترجمة المصطلحات-

 65ص.....................................................قائمة المصادر و المراجع-

 69ص.........................................................................الفهرس-

 



 :ملخص المذكرة

 

ٌعد تعلٌم وتعلم القراءة من أهم مرتكزات التعلٌم ، لقد أدركت األمم فً كل ربوع          

سواء أكانت هذه األمم فً صف الدول المتقدمة أم فً رتبة ’العالم أهمٌة العملٌة التعلٌمٌة

 .الدول السائرة فً طرٌق النمو لذلك بادرت إلى اإلطالع على النظرٌات العلمٌة الحدٌثة

 .التعلٌمٌة -التعلٌم الثانوي-تحلٌل النصوص-النص األدبً:     الكلمات المفتاحٌة

 

 

TEACHING AND LEARNING TO READ IS ONE OF THE MOST 
INPORTANT TOUNDATION OF EDUCATION NATIONS IN ALL PARTS OF 
THE WORD HAVE REALIZED  THE IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS,WHETHER THESE NATIONS ARE IN THE RANKS OF 
DEVELOPED COUNTRIES OR IN THE RANK OF COUTRIES THAT ARE ON 
THE PATH TO GROWTH . THEREFORE I HAVE COME TO SEE MODERN 
SCIENTIFIC THEORIES. 

LITERARY TEXTUAL ANALYSIS- SECONDARY EDUCATION-
EDUCATIONAL. 



 السيرة الذاتية

 بن عومر فاتن :االسم واللقب*

  مستغانم24/09/1995تاريخ ومكان الميالد *

 .  2006سنة "مولود فرعون"االلتحاق بالمدرسة االبتدائٌة  *

أما تارٌخ نٌل شهادة التعلٌم "زدور محمد" 2007تم االلتحاق بالتعلٌم االكمالً   *

 .2010المتوسط سنة 

 " ثانوٌة زروقً الشٌخ بن الدٌن"سنة  2014/2015االلتحاق بالتعلٌم الثانوي  *

 .25/07/2015سنة نٌل شهادة البكالورٌا   *

التحصل على شهادة لٌسانس أدب عربً من جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس  *

 .2018مستغانم سنة 

لسانٌات عربٌة:التخصص*  

A1537032912 *رقم التسجٌل:  

.02:رقم الفوج*  
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