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  : مقدمة

  :الحمد  القائل في كتابھ العزیز بعد بسم هللا الرحمان الرحیم       

من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي  اإلنساناقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق (  

نا محمد القائل في والصالة والسالم على سید ،)ما لم یعلم  اإلنسانعلم بالقلم علم 

أفضل الصدقة أن یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمھ أخاه " : حـدیثھ الشـریـف

 :وبعد" المسلم 

ي أحد أھم المصادر لتعلیم اللغة، فھو أكبر بنیة لغویة تكسب یمثل النص األدب   

في بیئتھ وخارجھا، لذا المتعلم المعارف واألخالقیات، التي تسھل علیھ التواصل 

بالبناء الجید والمتماسك للنصوص،  االھتمام إلىتوجھت عنایة المربین واللغویین 

عندما تكون على ھذه الحال تسھم في بناء عقلیة منظمة قادرة على التعامل  ألنھا

المنھجي مع المعارف والمعلومات وكیفیة تطبیقھا وطرق استغاللھا في العملیة 

  . التعلیمیة

ندما كان لتعلیمیة النص األدبي في المرحلة الثانویة، خاصة األقسام  النھائیة وع

دوره الكبیر في تكوین المتعلم وتوسیع معارفھ، وتنمیة مھاراتھ اللغویة، وجدنا في 

تعلیمیة النص األدبي في ضوء المنھج الوصفي : عنوان بحثنا الموسوم ب
  . األدبي لدراسة النص، فرصة األقسام النھائیة نموذجا

كونھ جدیرا للبحث والرغبة في  إلىوتعود أسباب اختیارنا لھذا الموضوع 

، والسیما أنھ أصبح یمثل بؤرة العملیة االطالع على تعلیمیة النص األدبي

التعلیمیة، وقد اخترنا تحدیدا المرحلة الثانویة، وھي بمثابة ھمزة وصل بینھا وبین 

  . ل الجامعة الجامعة بغیة الوقوف على مرحلة ماقب
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ما مفھوم التعلیمة؟ وما : وقد أفضت بي طبیعة البحث طرح اإلشكالیة التالیة

وما ھي طرائق تدریس المقصود بالنص والخطاب؟ وما ھو الفرق بینھما؟ 

النصوص األدبیة في ضل المنھج الوصفي؟ وأین تكمن العالقة بین النص األدبي 

وما  لنص األدبي في الطور الثانوي ؟والمنھج الوصفي ؟ وما الغایة من تدریس ا

وھل النصوص األدبیة ھي الخطوات التي یعتمدھا األستاذ في تقدیم درسھ ؟ 

  . المقررة لتالمیذ الطور الثانوي تتناسب وقدراتھم اللغویة ؟

الى وبناءا على اإلشكالیة، وانطالقا من مقتضیات الموضوع ارتأینا تقسیم البحث 

  . تمةثالثة فصول مع مقدمة وخا

وكل  المعنون ب تعلیمیة النص األدبي، الذي اشتمل على مبحثین: الفصل األول

صص لتحدید المفاھیم العامة للبحث، والمبحث الثاني ، األول خمبحث الى عناصر

   . دبي بین النوع والنمط والطریقة الموسوم ب النص األ

تطرقنا فیھ إلى عالقة النص األدبي بالمنھج الوصفي، قسمناه الى : الثانيالفصل 

، األول تحت عنوان ماھیة المنھج الوصفي، أما وكل مبحث الى عناصر مبحثین

  . الثاني نحو طرق وأسالیب المنھج الوصفي 

أنموذجا، بینما تناولنا في الفصل الثالث، تعلیمیة النص األدبي في الطور الثانوي 

الذي في الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي، طبیق النص األدبي من خالل ت

  : تضمن العناصر التالیة

  ) . خطوات تحلیل النص األدبي ( ـ تعلیمیة النص األدبي 

  . ـ استراتیجیات فھم النصوص 

 ) .المنھاج ( ـ منھجیة تدریس النصوص األدبیة وفق خطوات المقرر الدراسي 
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  .لتعلیمیة النص األدبي ـ بطاقة فنیة نموذجیة 

وأخیرا اختتمنا البحث بخاتمة كانت خالصة لمجموعة من النقاط والنتائج التي 

  . توصلنا الیھا 

ومن أجل تحقیق أھداف البحث اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي الذي اقتضتھ 

  : الدراسة، وكانت ابرز األھداف ممثلة فیما یلي 

  . تساب المتعلمین المھارات اللغویة ـ تأكید أھمیة النص األدبي في اك

  . تدریس النص األدبي في ھذه المرحلة أثارـ الوقوف على 

وكان من أھم ما اعترض طریق البحث، والذي شكل عائقا فعلیا شساعة 

الموضوع مع كثرة المصادر والمراجع ما سبب لنا إحباط في جمع المادة 

زمیلة خاصة في الفصل صعوبة التواصل مع األستاذ المشرف والالعلمیة،

  . التطبیقي وذلك بسبب الوضع الصحي الراھن في البالد

  : یلي ومن أھم المصادر والمراجع التي استمدنا منھا مادتنا العلمیة ما

  . ـ بشیر ابریر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق

  . ـ محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص

  . مرتاض، نظریة النص األدبيـ عبد الملك 

  . ـ أحمد مداس، لسانیات النص 

  . ـ عبد الواسع حمیري،الخطاب والنص 

  . ـ عمار الطیب كشرود، البحث العلمي ومناھجھ
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  . ـ كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة ثانوي 

  . ـ الوثیقة المرافقة للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي

الوافر، والتقدیر الخالص إلى كل من ساعدنا في انجاز وفي الختام نتقدم بالشكر 

بن عائشة ھذا البث المتواضع،ونخص بالشكر والتقدیر أستاذنا الفاضل الدكتور 
أن نتقدم كما ال ننسى ، الذي كان لھ عظیم الفضل في انجاز ھذا البحث حسین

  .بالشكر الجزیل إلى كل من ساندنا من قریب أو بعید

  

  

  

  

  

  



  

  

  



                    

  . تعلیمیة النص األدبي: الفصل األول            

  . مفاھیم عامة: المبحث األول 

  . ـ مفھوم التعلیمیة لغة واصطالحا

  . ـ مفھوم النص والخطاب لغة واصطالحا

  . ـ الفرق بین النص والخطاب

  . ـ مفھوم النص األدبي

  . النص األدبي بین النوع والنمط والطریقة: الثاني المبحث

  . ـ أنواع النصوص األدبیة 

  . ـ أنماط النصوص األدبیة

  .ـ طرائق تدریس النصوص األدبیة

  .  ـ سمات النصوص األدبیة
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 02 :  رقم الفوج 
  37038353: رقم التسجيل 
  عثمان شريف الحاجو اسمها   2003التحقت  بالمدرسة االبتدائية  سنة 
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