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 إشراف األستار الذكتور:                    إعذاد الطالبت:                             

 رفلطروش الشا                              عذة بي عطيت سعاد               

  

 لجنت المناقشت

 الصفت الوؤسست  الرتبت  األستار

 رئيسا جاهعت الشلف أستار أحوذ بي عجويت 

 هقرراوهشرفا   جاهعت هستغاًن أستار الشارف لطروش

 هوتحٌا جاهعت هستغاًن أستار بي قبليت هختاريت

 هوتحٌا جاهعت هستغاًن أأستار هحاضر  براهين بلقاسن

 هوتحٌا جاهعت هستغاًن أ أستار هحاضر فاطوت جريو

 هوتحٌا جاهعت غيليزاى أستار سعيذ خليفي

 

 

 

م0202 -0202السٌت الجاهعيت: 

 



 

 

 



 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانم.  ـ جامعت عبد الحميد بن باديس

 كليّت األدب العربي  والفٌوى

 فرع الّذراساث اللّغويت          قسن األدب العربي                                    

 

                            

 

 

 

 

 رسالت مقّدمت لنيل شهادة الّدكتىراه  في تعليميّت اللّغت العربيّت

  

 

 
 تعميمي ة ال مغة العربي ةي الد كتوراه فمة لنيل شيادة مقد  رسالة 

 

 إشراف األستار الذكتور:                    إعذاد الطالبت:                             

 لطروش الشارف                              عذة بي عطيت سعاد               

  

 لجنت المناقشت

 الصفت الوؤسست  الرتبت  األستار

 رئيسا جاهعت الشلف أستار أحوذ بي عجويت 

 هقرراوهشرفا   جاهعت هستغاًن أستار الشارف لطروش

 هوتحٌا جاهعت هستغاًن تارأس بي قبليت هختاريت

 هوتحٌا جاهعت هستغاًن أأستار هحاضر  براهين بلقاسن

 هوتحٌا جاهعت هستغاًن أستار هحاضر أ فاطوت جريو

 هوتحٌا جاهعت غيليزاى أستار سعيذ خليفي

 

 

 

م0202 -0202السٌت الجاهعيت: 

 

 



 

 

 



 

 

انصالج ًانسالو عهى أضشف خهق اهلل حمًذ ادلصطفى احلًذ هلل سب انعادلني محذا كثريا يثاسكا فٍو، ً

 األيني.

تكم قذسٍح انكهًح، أذٌجو إىل ادلٌىل عض ًجم تٌافش احلًذ ًجضٌم انطكش عهى عظٍى عطائو 

 ًعٌَو ًذٌفٍقح يل ًينذً انقٌج ًانصرب ًادلثاتشج إلمتاو ىزا انثذث ادلرٌاضع.

 ا.كًا أسأنو جم ضأَو أٌ ٌكٌٌ عًال يرقثال ًعهًا َافع

اقرذاء هبذي احلثٍة ادلصطفى عهٍو انصالج ًأصكى انرسهٍى " ال ٌطكش اهلل يٍ ال ٌطكش انناط " فإَين 

يذٌنح تأٌ أذقذو تأمسى عثاساخ انطكش ًانعشفاٌ إىل ادلطشف األسرار انذكرٌس نطشًش انطاسف 

هًٍح، فأقذس نو ًٌ أٌ ٌثخم ترٌجٍياذو انعزا انثذث ًيراتعح يشادم إجناصه، دنقثٌنو اإلضشاف عهى ى

 دسٍ ذعاًَو ًصربه.

كًا أذٌجو تااليرناٌ ًانرقذٌش نألب انشًدً األسرار انذكرٌس خلضش انعسال عهى ذقرو ًدعًو فكشج 

انثذث ًذطجٍعو يل عهى يٌاصهح االجرياد، أسأل اهلل ذعاىل أٌ ميٍ عهٍو تانطفاء انعاجم ضفاء ال ٌغادس 

 سقًا.

انطكش ًانرقذٌش إىل يٍ أسيى يف إجناص ًإعذاد ىزا انعًم عهى  ًال ٌسعين إال أٌ أسفع أمسى عثاساخ

سأسيى سنذي أخً انغٌثً، ًاألخد يٍ سدى انصذاقح تهخري فرٍذح ًانصذٌقح قاَح دسٍثح، ًكزا 

ادلالدظني يذساء انثاٌٌَاخ، أساذزج صيالء، عًال ادلكرثاخ، يينذط يذٌشٌح انرتتٍح نٌالٌح يسرغاًل، 

 محذ.ًانضيٍم األسرار غالب أ

ينرياه. ًآخش دعٌاَا أٌ احلًذ هلل درى ٌثهغ احلًذ

 



 

 

إىل سنذي يف احلٍاج ... قذًذً ًيثهً االعهى ... يٌطٍ انرب انعطاء ... يٍ عهًين كٍف أعٍص 

 تكشايح ألدقق طًٌداذً أتً انعطٌف .

شًح انيت ذسكنين .. إىل انيت ال أجذ كهًاخ ذٌفٍيا صنٍعيا ًدقيا .. يهذًح احلة .. سيض انرفاًَ .. ان

 أيً احلثٍثح.

 إىل جسش احملثح ًانعطاء .. انرضذٍح ًانٌفاء .. إخٌاًَ انغٌثً ، سضٍذ ، محضج ، فرخ اننٌس.

 إىل أخيت عشتٍح ييجح سًدً .

 إىل أجذادي انهزٌٍ فاسقًٌَ تأجسادىى ًنكٍ اسًاديى ال صاند ذشفشف يف مساء دٍاذً .

 عًين إىل أمتًد انعًم .. األسرار أتٌ تكش تٍ يصطفى .إىل األب انشًدً انزي آيٍ تً .. ًد

 إىل سفٍقح انكفاح .. فاحتً كشميح ..

إىل كم يٍ قامسين أفشادً ..األىم ، األصذقاء ، انضيالء ، ًسفٍقاخ انذسب : دٌسٌح ، َصريج ، أيٍنح ، 

 .، دكًٍحاسٌح ، دٍاجرٌامسٍنح ، فضٍهح ، خم

إنٍكى مجٍعا أىذي مثشج جيذي ادلرٌاضع .
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 مقدمة

اإلنساف منذ أف خمؽ كىك يسعى إلى التكاصؿ مع األفراد كمع ما يحيط بو في العالـ 
الخارجي عف طريؽ كسائؿ شتى، في طميعتيا المغة باعتبارىا الكسيمة األكلى لتحقيؽ التكاصؿ. 
األمر الذم جعؿ اإلسناف ييتـ بدراستيا خاصة حيف أدرؾ أنو تميز بيا عف غيره مف 

بالمغة التي أضحت مقياسا لتطكر األمـ،  االىتماـمخمكقات كمع مركر الزمف تصاعد ىذا ال
ما انفكت تسخر اإلمكانات المادية كالبشرية لنشر لغتيا في العالـ كتتكخى أفضؿ المناىج  التي

 ..معجـ كداللة.ك  نحكك  صرؼك  لتعميميا كتعٌمميا بكافة مستكياتيا المتكاممة مف: أصكات

أك  اأبرز المستكيات المغكية التي عينيت بأىمية كبرل باعتباره مستكل رئيسيعد النحك 
كما أطمؽ عميو العمماء "أبك العمـك العربية" فيك عمادىا كقانكنيا األعمى الذم تستمد منو العكف 

عف معرفتو في تعميمية المغة، فيك المعيف في فيـ  لبلستغناءكتستميـ القصد، إذ ال مناص 
نتاج يطرح مسألة تعميمو لمناشئة  -اليـك -يا مشافية ككتابة بيد أف الكاقع التعميميالنصكص كا 

حيث بات كؿ مف المتعمميف كالمعمميف يشتككف مف صعكبة تعميمو كتعممو، ما أنتج عزكفيـ 
 عنو، مبرريف ذلؾ بجفاؼ مادتو كطبيعتو التجريدية.

جديدة تساعد عمى  مف ىنا تصاعد الشعكر لدل الدارسيف بضركرة البحث عف منيجية
تعميمية قكاعد النحك كترفع مستكل تحصيمو فاستحدثت المقاربة النصية كبديؿ عف الطرائؽ 
التدريسية القديمة، كىي مقاربة استفادت مما أفرزتو الدراسات كالبحكث المغكية كالمسانية التي ال 

 زالت تشيد التطكر كالتجدد خاصة في حقؿ تعميمية المغات.

التطكرات العممية قامت المنظكمة التربكية الجزائرية بتبني ىذه المقاربة استجابة ليذه 
التعميمية الجديدة في إطار مشركع اإلصبلح الشامؿ الذم مس المناىج كاألنشطة التعميمية كافة 
كفي جميع األطكار مف خبلؿ التكجو نحك التعميـ بالمقاربة بالكفاءات كعميو فإف ىذا البحث 

لتحميؿ مسألة تعميمية القكاعد النحكية في ظؿ ىذه المقاربات الحديثة ككذا يتناكؿ بالكصؼ كا
محاكلة الكقكؼ عمى مجمكعة مف المفاىيـ النظرية كالتطبيقية التي يقدميا البحث المساني 

 المعاصر كمبنة أساسية لممقاربة النصية، أبرزىا لسانيات النص.
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قاربة النصية في تعميمية القكاعد مف جية أخرل يسعى البحث إلى رصد مدل فاعمية الم
النحكية خاصة في مرحمة التعميـ الثانكم التي اتخذت أ نمكذجا لمدراسة لما ليا مف أىمية في 
 تككيف التمميذ كأيضا باعتبارىا المرحمة األخيرة التي بمكجبيا ينتقؿ إلى مرحمة التعميـ الجامعي.

 البحث عمى النحك اآلتي:  مف ىنا تبمكرت فكرة ىذا المكضكع كترجمت في عنكاف

 .-مرحمة التعميـ الثانكم أ نمكذجا -تعميمية النحك العربي في ضكء المقاربة النصية

 كقد حممتني عدة دكافع ذاتية كمكضكعية إلى معالجة مكضكع ىذا البحث، منيا: 

ليقيني الراسخ أف اإلنتاجات الفكرية إنما ىي حصيمة  كاالكتشاؼحب البحث  -
 .االىتماـاحثيف كأف أم نتاج فكرم البد أف يمقى اجتيادات الب

 بطرائؽ تعميمية قكاعدىا النحكية التي تعد عمادىا. كاالىتماـالغيرة عمى المغة العربية  -

نتائج الدراسات كاألبحاث  استثمارالرغبة في إثبات أف المغة العربية مف شأنيا  -
 الحديثة في المجاليف المساني كالتعميمي.

لذم يعترم المقاربة النصية كمفيـك ككإجراء ما أثر عمى كيفية تطبيقيا الغمكض ا -
 ميدانيا.

عزكؼ تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم عف مادة النحك العربي كضعؼ نتائجيـ في  -
 تحصيمو.

تكضيح منيجية تعميمية النحك في ضكء المقاربة النصية مف خبلؿ ىذه الدراسة التي  -
 ألساتذة المغة العربية كآدابيا لمرحمة التعميـ الثانكم.عٌميا تككف سندا مساعدا 

 كقد انطمؽ البحث مف اإلشكالية المطركحة بالصيغة اآلتية: 

 ما مدل تطبيؽ المقاربة النصية في تعميمية النحك العربي في مرحمة التعميـ الثانكم؟

 لتتفرع عف ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية ىي: 
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تتجمى أىـ مبادئيا؟ كما طبيعة عبلقتيا بمسانيات  اة؟ كفيمما مفيـك المقاربة النصي -
 النص؟

لى أم مدل يتمثؿ  - ما منيجية تعميمية القكاعد النحكية في ضكء المقاربة النصية؟ كا 
 ليا المنياج كالكتاب المدرسي لمرحمة التعميـ الثانكم؟

ية؟ كىؿ ليا ىؿ يممؾ أستاذ المغة العربية كآدابيا رؤية كاضحة عف المقاربة النص -
 فاعمية في اكتساب المتعمـ لقكاعد النحك العربي؟

 رافقت اإلشكالية فرضيات عدة كردت بصيغة اإلثبات نذكرىا كاآلتي: 

 لسانيات النص ىي اإلطار النظرم كالعمـ الذم يؤسس لممقاربة النصية. -

 بة النصية.تعميمية النحك العربي في مرحمة التعميـ الثانكم يتـ كفؽ إجراءات المقار  -

اتخاذ المقاربة النصية سبيبل لتعميمية النحك العربي يقتضي جعؿ النص المحكر  -
 األساسي الذم تدكر حكلو الركافد المغكية المختمفة )أبرزىا النحك(.

يممؾ أستاذ المغة العربية كآدابيا رؤية كاضحة عف المقاربة النصية التي يشرحيا  -
 جيب ليا الكتاب المدرسي.المنياج كالكثيقة المرافقة كيست

 لممقاربة النصية أثر إيجابي في اكتساب المتعمـ مادة النحك العربي كتحصيميا. -

ك لئلجابة عف التساؤالت كاختبار مدل صحة الفرضيات، اقتضت طبيعة الدراسة تكافر 
 آليات متنكعة منيا: 

ني فيما يتعمؽ المنيج الكصفي: الذم ساعد في كصؼ ما جاء بو البحث المغكم المسا -
بمسانيات الجممة، لسانيات النص كالمقاربة النصية مف حيث المفاىيـ كالمصطمحات ككذا 

 كصؼ العممية التعميمية لرافد قكاعد المغة النحكية مف حيث المحتكل كالطريقة.
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المنيج التحميمي: في تحميؿ محتكل مخطط التدرجات السنكية لمادة المغة العربية  -
( كمحتكيات الكتاب المدرسي لمعرفة مدل تناسبيا مع 2019كالمعدؿ )( 2018)سبتمبر 

 المقاربة النصية.

المنيج اإلحصائي: الذم اتخذ أداة إلحصاء معطيات الدراسة الميدانية كالقيـ العددية  -
 قصد رقمنتيا في جداكؿ بيانية.

خؿ ثبلثة فصكؿ كخاتمة. تناكؿ المدك  مدخؿك  أما ىيكؿ البحث فقد كقع في مقدمة
 المفاىيـ كالمصطمحات األساسية ذات الصمة بمكضكع الدراسة.

الفصؿ األكؿ جاء بعنكاف تعميمية النحك كالبحث المساني المعاصر مقسـ إلى ثبلثة 
مباحث: تطرؽ األكؿ إلى تعميمية النحك كالمدارس المسانية المعاصرة، كقؼ الثاني عمى عبلقة 

ي حيف عالج المبحث الثالث مسألة النحك كالداللة النحك بمسانيات الجممة كلسانيات النص، ف
 في النص.

أما الفصؿ الثاني فجاء مكسكما بػ: تعميمية النحك في مرحمة التعميـ الثانكم، ينقسـ بدكره 
، -مف منظكر عمـ النفس التربكم -إلى ثبلثة مباحث: األكؿ تناكؿ خصائص مرحمة الثانكم

كجاء الثالث  -مف خبلؿ األنشطة المغكية -بة النصيةالثاني تطرؽ إلى تعميمية النحك كالمقار 
جراءاتيا.  عرضا لمنيجية تعميمية النحك في مرحمة الثانكم كا 

إجراءيف  اعتمادفي حيف كاف الفصؿ الثالث تطبيقيا شمؿ دراسة ميدانية مف خبلؿ 
 كالمبلحظة. ستبيافاالمنيجييف ىما: 

ث دكر عمى قدر كبير مف األىمية في كاف لمدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع ىذا البح
 تكضيح العديد مف األفكار كالمفاىيـ كأيضا في إثراء ىذه الدراسة، نذكر منيا: 

السنة األكلى  -دراسة بكام زكبيدة تحت عنكاف: تعميمية النحك في المدرسة الجزائرية -
 .-متكسط أ نمكذجا
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كبتو نتيجة الجيؿ بمنيجو التي انطمقت مف مشكمة تعميـ النحك كتزايد الشككل مف صع
، االستكشاؼالتعميمي، حيث اجتيدت الباحثة في اقتراح استراتيجية لتدريسو تشمؿ العرض، 

 .كاالستقصاءالمناقشة 

دراسة أحمد شامية المكسكمة بػ الصرؼ العربي ككاقع تعميمو في المرحمة الثانكية مف  -
لكقكؼ عمى كاقع تعميـ الصرؼ في تسعى إلى ا -دراسة نظرية ميدانية -المدرسة الجزائرية

المرحمة الثانكية مف خبلؿ إلقاء الضكء عمى العممية التعميمية بكافة عناصرىا )منياج، أساتذة 
دراسة نظرية كأخرل ميدانية ترصد الكقائع كتشخص  اعتمادكسائؿ كاألكضاع العامة...( ب
 السمبيات مع اقتراح سبؿ العبلج.

صادر كالمراجع في حقكؿ معرفية ذات صمة بمكضكعو كما أفاد البحث مجمكعة مف الم
ككاف منيا كتاب النص كالخطاب كاإلجراء لركبرت ديبكجراند، كتاب لسانيات النص مدخؿ إلى 
انسجاـ الخطاب لمحمد خطابي، ككذلؾ أحمد عفيفي في كتاب نحك النص اتجاه جديد في 

التدريس: تحميؿ العممية التعميمية  الدرس النحكم، كالنسخة اإللكتركنية مف كتاب مدخؿ إلى عمـ
 لمحمد الدريج.

أثناء إنجازىا  نيككغيرىا مف الدراسات لـ يخؿ سبيميا مف الصعكبات التي اعترضت
لمبحث، غير أني سأحيد عف المألكؼ إذ إني لف آتي عمى ذكر ما صادفني مف عراقيؿ 

، االجتيادمى مكاصمة كصعكبات كحسبي في ذلؾ أنيا كانت مف أقكل الدكافع التي حممتني ع
فممو الحمد حتى يبمغ الحمد منتياه كالشكر مكصكؿ لكؿ مف كاف لي عكنا كسندا في إنجاز ىذا 

 البحث.

 كا مف كراء القصد كىك ييدم السبيؿ.

 الباحثة: عـــدة بن عطية سعـــاد 

21/10/2021مستغــانم في:  
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ر  ـــ ــل النظ ــ : المدـخ ةي يدات مصطمحي  تحد

، كمسألة ضبطيا ليست باألمر السيؿ البسيط، ذلؾ أف  المصطمحات مفاتيح العمـك
، كمتى شاب ىذا الكعاء الغمكض أك عدـ الدقة في  المصطمح ىك الكعاء كالحامؿ لممفيـك
ضبطو فسينعكس األمر ال محالة عمى الداللة كالفكرة التي يحمميا، كما أف مفاىيـ المصطمحات 

 تتحدد إال ضمف مجاؿ معرفي معيف، ألنيا تختمؼ داللتيا مف حقؿ معرفي آلخر.ال 
كعميو فمسألة ضبط مصطمحات المفاىيـ ليست مجرد إجراء شكمي بؿ ىي عممية ليا 

 بالغ األثر عمى المضمكف.
 كفيما يمي عرض مقتضب ألىـ المصطمحات ذات الصمة بمكضكع البحث.

 التعميميــة:  .1

 لغـــــــة: 1.1

ء في لساف العرب: عمـ بالشيء: شعر يقاؿ: ما عممت بخبر قدكمو أم: ما شعرت، جا
حتى أعممو، كعمـ األمر كتعممو: أتقنو، كيجكز أف تقكؿ  يونً مى مى عٍ كيقاؿ: استعمـ لي خبر فبلف كأى

 عممت الشيء بمعنى عرفتو كخبرتو.

فصؿ مف جميع جعمو مميزا، يعني اإلنساف حتى ان: ﴿عم مو البيان﴾ كأما قكلو تعالى
  (1).الحيكاف

ا، ككذاب كأعممو إياه فتعممو... كعمـ بو، من بلى عى ا كى يمن مً عٍ تى  ـى مٍ العً  وي م  كجاء في المحيط: "عم  
 .(2) ر أتقنو كتعممو..."مكسمع: شعر، كاأل

كعٌمـ: كضع عبلمات كأرقاـ، يتعمـ: عٌممو القراءة، عمميـ مبادئ فف، ثقؼ رٌبي، ىٌذب، 
 . (3)عٌمـ الناشئة

                                                             
محمد بف مكـر بف منظكر األنصارم اإلفريقي، المصرم جماؿ الديف أبك الفضؿ، لساف العرب، عامر أحمد حيدر، المجمد  (1)

 .487-486ىػ، ص 1423 -ـ2003، 01، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، ط12
 1150ط(، ص  -الفيركز آبادم، القامكس المحيط، بيركت لبناف، دار الكتب العممية، )د (2)
، دار المشرؽ، بيركت ، المنجد في المغة العربية المعاصرةينظر: أنطكاف نعمة، عماـ مدكر، لكيس عجيؿ، مترم شماس (3)

 .1014ص  -2000، 01لبناف، ط
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تقانو كتحتمؿ معنى التربية كالتثقيؼ.  التعميمية لغة تعني المعرفة بالشيء كا 

 . اصطالحا:2.1

 :النشأة كالتطكر

بداية يجدر اإلشارة إلى أف مصطمح التعميمية ىك أحد المصطمحات التي نجدىا في 
 .«La didactique»المغة العربية تقابؿ المصطمح األجنبي 

مقابمة لو تتفاكت مف حيث االستعماؿ منيا: تعميمية،  حيث ىناؾ عدة مصطمحات أخرل
 تعميميات، تعٌممية، عمـ التعميـ، فف التعميـ، عمـ التدريس، التدريسية، الديداكتيؾ...

كلعؿ ما يبرر تعدد المصطمحات ىك اختبلؼ الترجمة، لكف يبقى المصطمح األكثر 
 شيكعا كاستعماال ىك "تعميمية".

التي كانت  «Didactikos»مف الكممة اإلغريقية  مشتؽ «Didactique»مصطمح 
تطمؽ عمى ضرب مف الشعر، كىك أشبو بالمنظكمات الشعرية عندنا، أك الشعر التعميمي الذم 

 (1) كاف ييدؼ إلى تسييؿ التعٌمـ عف طريؽ حفظ المعمكمات المنظكمة شعرا...
تكف بالمفيـك الحالي مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبٌدل أف لمتعميمية إرىاصات قديمة لكف لـ 

 الذم يتطكر ليصبح أكثر دقة ما يجعؿ البعض يعتبركنو عمما مستقبل مف عمـك التربية.

 التــاريــــخ: -. البيئـــــــة 3.1

ديداكتيك ( التعميمية في دراسة لو بعنكاف " (J-C Ganonيعرؼ "جاف ككد غاينكف" 
بأنيا: إشكالية إجمالية  1973 أصدرىا سنة «La didactique d’une discipline» مادة

 كديناميكية تتضمف: 

                                                             
، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، 1العممية التعميمية، طمحمد الدريج، مدخؿ إلى عمـ التدريس تحميؿ  (1)

 .03، ص 2003
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 .تأمبل كتفكيرا في طبيعة المادة الدراسية ككذا في طبيعة كغايات تدريسيا 
 ا مف المعطيات المتجددة كالمتنكعة باستمرار لعمـ انطبلقلفرضياتيا الخصكصية،  اإعداد

 النفس كالبيداغكجيا كعمـ االجتماع...الخ.
 (1)ة لمفعؿ البيداغكجي المتعمؽ بتدريسو دراسة نظرية كتطبيقي. 

" يعتبر التعميمية في جكىرىا إشكالية تقتضي غاينونكمف ىذا التعريؼ نستنتج أف "
حبٌل، بتضمنيا التأمؿ كالتفكير العميؽ في المحتكيات الدراسية مف جية كاليدؼ مف تدريسيا 

التعميمية  استثمارإغفاؿ  مف جية أخرل، كقد كصفيا بالدينامية أم التطكر كالحركية، دكف
لمنتائج البحثية المتنكعة كالمتجددة لمختمؼ المجاالت المعرفية، عمى غرار عمـ النفس 

 كالبيداغكجيا كعمـ االجتماع.
مف الجيكد  مجمكعة"اعتبارىا كمف التعاريؼ المطركحة أيضا لمصطمح "التعميمية" 

تفعيؿ قدراتو كمكارده في العمؿ عمى كالنشاطات المنظمة كاليادفة إلى مساعدة المتعمـ عمى 
ىا في تمبية الكضعيات الحياتية استثمار تحصيؿ المعارؼ كالمكتسبات كالميارات كالكفايات كعمى 

 .(2)"المتنكعة
كالمتفحص لتعريؼ "أنطكاف صياح" يجد أنو تعريؼ يضـ مفاىيـ تربكية تعميمية عديدة، 

مؼ المكاقؼ الحياتية، فمجمكعة الجيكد ىي مسخرة لخدمة المتعٌمـ كمساعدتو عمى مكاجية مخت
كؿ ما يبذلو المعٌمـ في تحضير كتنظيـ تعميمو مف خبلؿ انتقاء المادة التعميمية )المحتكل 

 التعميمي أك المعارؼ( ككذا اختيار الطريقة األنجع كاألنسب في تعميميا كتقديميا لممتعمـ.
ؿ قدرات المتعمـ كمكارده الكتساب أٌما النشاطات فيي األعماؿ اليادفة المكظفة لتفعي 

المعارؼ، كبالتالي تمكينو مف تمبية كضعيات الحياة بمكاقفيا المختمفة كالمتنكعة، كىذا ما 
يستكجب االىتماـ ببيئتو االجتماعية عمى أنيا مصدر مف مصادر التعمـ. كعميو فالعممية 

 ناصرىا.التعميمية عممية منظمة كىادفة، تقـك عمى التفاعؿ الدائـ بيف ع
                                                             

 .39، ص1991، الدار البيضاء، 1ينظر: رشيد بناني، مف الديداكتيكا إلى البيداغكجيا، الحكار األكاديمي كالجامعي، ط (1)
 .18ـ، ص2008ىػ، 1429، 01بيركت لبناف، ط ، دار النيضة العربية،02صياح أنطكاف، تعميمية المغة العربية، ج (2)
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 نبذة تاريخية لتطور مفيوم التعميمية:  4.1
لقد سبؽ الحديث كاإلشارة فيما سبؽ عف أف لمتعميمية إرىاصات قديمة، حيث أنيا لـ 

 تكف بالمفيـك الذم يشيد اآلف كالذم أصبح أعـ كأدؽ.
" استخدمت ألكؿ Didactiqueكبنظرة سريعة لمتطكر التاريخي لمتعميمية، نجد أف كممة "

" K-Helwigـ، مف خبلؿ تحميؿ كؿ مف كشكؼ ىيمفج "1613في عمـ التربية كذلؾ سنة مرة 
-Wulfgang Ratich (1571" ألعماؿ التربكم "فكلفكانج راتيش J-Jangك"يكاخيـ يكنج 

("، كمف خبلؿ عمميما ىذا اتضح أنيما استخدما مصطمح التعميمية مرادفا لفف التعميـ، 1635
المعارؼ التطبيقية كالخبرات، كبالمعنى نفسو استخدـ "ياف أمكس  ككانت تعني عندىما نكعا مف

في  1657(" ىذا المصطمح سنة 1592-1670) Jan Amus Kamenskyككمنيسكي 
 ".Didactica Magnaكتابو "الديداكتيكا الكيرل" "

بقي ىذا المفيـك لمتعميمية مستمرا أم التعميمية كفف لمتعميـ إلى أكائؿ القرف التاسع 
(، الذم 1770-1841" )F-Herbartحيث ظير العالـ األلماني" فريديريؾ ىيربارت عشر، 

كضع األسس العممية لمتعميمية كنظرية لمتعميـ ىدفيا تربية الفرد، كما اعتبر اليرباتيكف التعميمية 
نظرية تختص بالنشاطات المتعمقة بالتعميـ فقط كاألساليب الضركرية لتزكيد المتعمميف 

 . (1)بالمعارؼ
متعميـ، ل امف خبلؿ ىذه المسيرة التطكرية لمفيـك التعميمية نجد أنيا لـ تتعد ككنيا مرادف

قبؿ أف يظير تيار جديد يكسع ىذه النظرة الضيقة، ليتـ التركيز عمى فكرة أف التعميمية نظرية 
عمميف، لتعمـ ال لمتعميـ، كتـ استبداؿ المفاىيـ اليربارتية بفكرة تطكير النشاطات الخاصة بالمت
 كانحصرت كظيفتيا في تحميؿ نشاطات المتعمـ كاعتبار التعميـ كظيفة مف كظائؼ التعمـ.

                                                             
ينظر: عبد ا القمي، نادية تيحاؿ: محاضرات في كحدة التعميميات مكجية لطبلب السنة الرابعة شعبة المغة كاألدب  (1)

 .07، ص2008-2007العربي، المدرسة العميا لؤلساتذة في اآلداب كالعمـك اإلنسانية، بكزريعة، السنة الجامعية 
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" J-Deweyكقد ظير ىذا التيار في بداية القرف العشريف بزعامة "جكف ديكم" "
( كىك ما يعرؼ بػ "التربية الجديدة" كتيار يركز عمى أىمية النشاط الحي الفعاؿ 1859-1952)

 .(1)مية التعميميةلممتعمـ في العم
كنتيجة لما سبؽ ذكره، يمكف القكؿ إف كبل المفيكميف اليربارتي كمفيـك أنصار التربية 
الجديدة يتصؼ باألحادية، أم أنيـ فصمكا التعميـ كالتعٌمـ كبل عف اآلخر كىذا عكس ما تؤكده 

أنيما كؿ كاحد  الدراسات المعاصرة في عمـ التربية، حيث أنيا تنظر إلى التعميـ كالتعٌمـ عمى
 متفاعؿ.

كىذا الفيـ الجديد لمعممية التعميمية أدل إلى اعتبار التعميمية "نظاما مف األحكاـ 
كالفرضيات المصححة كالمحققة تتعمؽ بالظكاىر التي تخص عممية التعميـ كالتعٌمـ كنظاما مف 

 .(2)أساليب تحميؿ كتكجيو ىذه الظكاىر
 عناصر العممية التعميمية:  5.1
 مية التعميمية عبارة عف تفاعؿ عدة عناصر ىي: العم

 المعم م:  1.5.1
ىك الكسيط الذم تنتقؿ بمكجبو المعرفة إلى المتعمـ، كقد تبٌدؿ دكره في ضكء المقاربة 

، ليصبح مكجيا كمرشدا لممتعمـ، الكطنيةالجديدة )المقاربة بالكفاءات( التي تبنتيا كزارة التربية 
راسؿ": "دكر المتعمـ تماما مف ناقؿ لممعمكمات إلى دكر متعدد  كفي ىذا الصدد يقكؿ "جيمس

 .(3)الجكانب يشتمؿ عمى التشخيص، الحفز كالتكجيو ككذلؾ ىك مصدر خبرة لتبلميذه"
فقد أصبح المعمـ مصاحبا لممتعمـ، يقـك بعدة مياـ منيا إثارة المتعمـ كتحفيزه مف أجؿ 

 التعمـ.
 

                                                             
 .08ص المرجع السابؽ، نادية تيحاؿ،ك  ظر: عبد ا القميين (1)
 .09ص ،المرجع نفسو (2)
، تر، أحمد خيرم أساليب جديدة في التعميم والتعم م، تصميم واختيار وتقديم الوحدات التعميمية الصغيرةجيمس راسؿ،  (3)

 .49ص-1991كاظـ، دار النيضة العربية، القاىرة 
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 :المتعم م 2.5.1
خفاقاتو، كىك أيضا تغير متفاعؿ م عنصرىك  ع محيطو لو تاريخو التعميمي بنجاحاتو كا 

دكره في المقاربة الجديدة، فمـ يعد ذلؾ المستمع أك المتمقي السمبي الذم يستقبؿ المعمكمات 
 كيخزنيا، بؿ أضحى محكر العممية التعميمية كبدكنو ال يتحقؽ الفعؿ التعميمي ككنو المستيدؼ.

يقاعو كأسمكبو في التعٌمـ كمكقفو كالفعؿ التعميمي ييتـ بي ذا العنصر "مف حيث حكافزه كا 
 .(1)مف المادة... كيمكف أف نضيؼ قدراتو العقمية كشخصيتو كمستكاه التعميمي"

 (:المعارف )المحتوى التعميمي 3.5.1
ال يمكف بناء عممية تعممية بدكف محتكل تعميمي، فيك أساسيا كعمكدىا الفقرم، كيمثؿ 

ميمو كتعٌممو كجممة المعارؼ كمجكع العناصر المغكية كغير المغكية التي تكجو كؿ ما يمكف تع
 لممتعمـ بغية تعمميا لذلؾ ينبغي مراعاة قدرات الذىنية الستيعابيا، كاحتراـ التدرج في تقديميا. 

يتم ضبط المحتوى التعميمي باعتبار معيار كفي ىذا الشأف يقكؿ "صالح بمعيد": "
ى ثم يوزع المحتوى في وحدات تعميمية تشكل الدروس ويراعي في ذلك االنتقاء كمرحمة أول

تدرج الدروس والقواعد التي يخضع ليا نظام المغة المستيدف تعميميا وكذا قدرات االستيعاب 
 .(2)الذىنية لدى المتعم م"

كعميو فمسألة مراعاة قدرات المتعٌمـ ليا عبلقة أيضا بمراعاة سنو كما يناسبو، األمر 
يجعؿ االطبلع عمى عمـ نفس النمك كعمـ النفس المعرفي ضركريا لتسيير ىذه العممية الذم 

بحكـ أف المتعمـ ال يحتاج "إلى كؿ ما ىك ثابت في المغة لمتعبير عف أغراضو بؿ تكفيو األلفاظ 
التي تدؿ عمى المفاىيـ العادية كبعض المفاىيـ العممية كالفنية أك الحضارية مما تقتضيو الحياة 

                                                             
، نمكذج النحك الكظيفي مف المعرفة العممية إلى المعرفة المدرسية، دار الثقافة، ات والديداكتيكالمسانيعمي آيت أكشاف،  (1)

 .74ص-ـ2005، 1، طالبيضاءالدار 
 .68، دار ىكمة، الجزائر صدروس في المسانيات التطبيقيةينظر صالح بمعيد،  (2)



ة] ي  ح دات مصطل دت  ح   [ت 
 

 
 

 ادلذخـــــم اننظـــشي 

13 

عصرية... كليس كؿ ما في المغة يناسب الطفؿ المراىؽ مف حيث األلفاظ كالتراكيب في ال
 .(1)مرحمة معينة مف مراحؿ نمك الطفؿ كارتقائو"

ىذا عمى المستكل النفسي، أما عمى المستكل االجتماعي فينبغي أف يككف المحتكل 
ر التعٌمـ التي تستثمر معبرا عف حاجات المجتمع، أىدافو كقيمو فالمجتمع كالكاقع مف مصاد

 لبناء المعرفة.
لذلؾ يستحسف أف تككف ىذه المعارؼ مستقاة مف الكاقع الذم يعيشو المتعٌمـ أك عمى 

 .(2)في مختمؼ مكاقفو الحياتية ستثماراألقؿ تككف قابمة لبل
بناء عمى ما تقدـ يمكف إجماؿ شركط كضع المحتكل التعميمي في ثبلث نقاط أساسية 

 ىي: 
جتماعي: بمعنى أف يككف المحتكل معبرا عف حاجات المجتمع كأىدافو الصدؽ اال (1

 كتكجياتو.
لممتعمميف كقدراتيـ النفسية  االصدؽ السيككلكجي: بمعنى أف يككف المحتكل مناسب (2

 كالعقمية.
 .(3)أف يككف المحتكل مبلئما لمكاقع الثقافي كاالجتماعي الذم يعيش فيو المتعممكف  (3

في مجاؿ التعميمية يدرس المحتكل التعميمي مف منظكر كمنو نستنتج أف الباحث 
 المسانيات النفسية كالمسانيات االجتماعية.

 :المناىج 4.5.1
الخريطة التي تحدد مسار التعٌمـ كمعالـ الطريؽ إليو بما يتضمنو مف الكتب المدرسية 

كغيرىا مف العناصر المقررة كاألدكات كالكسائؿ التعميمية كالمراجع كالمصادر المختمفة كالخبرات 
 .(1)المساعدة عمى التعٌمـ كبدكنو تبقى العممية التعميمية ناقصة كعشكائية

                                                             
، 4، المغة العربية، مجمة المسانيات، عى مدرسيأثر المسانيات في النيوض بمستو ينظر: عبد الرحماف الحاج صالح،  (1)

 .44ص -1974
 .20)بالتصرؼ(، ص المرجع السابقصياح أنطكاف،  (2)
 .209، ص1983، دار الفكر لمنشر، عماف، 1، طتخطيط المنيج وتطويرهينظر: صالح ذياب ىندم كآخركف،  (3)
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أما عمماء التربية فيعرفكنو بأنو: "مجمكعة الخبرات التربكية كالثقافية كاالجتماعية 
ي كالرياضية كالفنية التي تييئيا التربية لمتبلميذ داخؿ المدرسة كخارجيا، بقصد نمكىـ الشامؿ ف

جميع النكاحي، كتعديؿ نشاطيـ طبقا لؤلىداؼ التربكية المطمكبة إلى أفضؿ ما تستطيعو 
 .(2)قدراتيـ"

فالمنياج إذف يحظى بأىمية بالغة في العممية التعميمية لما لو مف أثر في مساعدة كؿ 
فييا  مف المعمـ كالمتعمـ عمى تنظيـ التعٌمـ. كىذه العناصر كٌميا ىي نفسيا األسئمة التي تبحث

 التعميمية، كىذه األسئمة ىي: 
ىك سؤاؿ يتعمؽ بالجانب النفسي لممتعمـ "إذ يجب االىتماـ : ومن؟ )المتعمم(( 1

الحاجة التكاصمية مف  -التعزيز -بنظريات التعٌمـ كدراسة اكتساب المغة عنده: السمكؾ المغكم
 .(3)فس المساني"المتعمـ كيقتضي ىذا الجانب االستفادة مف الرصيد المعرفي لعمـ الن

لذلؾ فمبلطبلع عمى ما أفرزتو النظريات المعاصرة في عمـ النفس بمختمؼ فركعو مف 
شأنو أف يساعد عمى فيـ ما قد يحتاجو ىذا المتعمـ كبالتالي كضع منيج كاقتراح أسمكب تعٌمـ 

 يتناغـ كيستجيب لحاجات ىذا الكائف المعقد.
تعمؽ بالمادة الدراسية )معارؼ، ميارات، ىك سؤاؿ ي(: وماذا؟ )المحتوى التعميمي( 2

خبرات، ...( مف حيث الكـ كالكيؼ، كالمسانيات التطبيقية ىي المجاؿ الذم يعني باإلجابة عف 
 ىذا السؤاؿ، بعدىا حقبل معرفيا يتداخؿ كثيرا مع التعميمية.

لكؿ عمؿ ىدؼ مرجك بمكغو كتحقيقو كىذا أيضا ما تبحث التعميمية فيو، ؟: لماذا( 3
 .(4)األمر ىنا يتعمؽ بأىداؼ العممية التعميمية سكاء كانت أىدافا عامة أك أىدافا خاصةك 

                                                                                                                                                                                                    
 .مخبر الدراسات الصحراويةمجمة دراسات،  (1)
 .20ص-1995، عالـ الكتب، القاىرة 1، طالمناىج بين النظرية والتطبيقاني، أحمد حسيف المق (2)
، مجمة المغة العربية، المجمس األعمى لمغة العربية، الواقع التعميمي لمغة العربية في أقسام المغات األجنبيةأحمد حساني،  (3)

 .168ص-2002، الجزائر 6العدد
قيقيا مف خبلؿ المادة كميا كتؤخذ غالبا مف االتجاىات العامة لمدكلة مف أجؿ األىداؼ العامة: ىي ما يرمي المنياج تح (4)

 ىذه االتجاىات. خمؽ جيؿ يخدـ
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إف تحقيؽ األىداؼ التعميمية البٌد لو مف كسائؿ مساعدة، فالكسائؿ التعميمية ؟: بماذا( 4
ىي المكاد كاألجيزة كالمكاقؼ التعميمية كاألشخاص الذيف يتـ تكظيفيـ ضمف إجراءات 

دريس بغية تسييؿ عممية التعٌمـ كالتعميـ، مما يساىـ تحقيؽ األىداؼ التدريسية استراتيجية الت
 . (1)المرجكة في نياية المطاؼ

: كؿ ما يستخدمو المعمـ كيرل أٌف مف شأنو تسييؿ العممية التعميمية عمى نحك فعاؿ أي
 يقكده إلى إمكانية تحقيؽ ما رسمو مف أىداؼ تعميمية.

 ة بالطريقة، كيرتبط بالجانب البيداغكجي.ىك سؤاؿ لو عبلق: كيف؟( 5
"يجيب عمى ىذا السؤاؿ عمـ منيج تدريس المغات ككذلؾ تخصصات أخرل ليا صمة 
كطيدة بالتعميمية مثؿ: عمـ االجتماع، عمـ النفس كعمـ التربية كنظريات التعٌمـ كعمـ االختبارات 

 .(2)كالتقكيـ كتكنكلكجيا التربية" 
يستثمر المعطيات المتجددة كالمتنكعة لمختمؼ الفركع المعرفية كتبقى التعميمية ميدانا 

 كيبحث في األسئمة التي تشكؿ بؤرة اىتماماتو فقط لئلفادة كتحسيف سير العممية التعميمية.
 النحــــو العـــــــممي:  .2

عنى الدارسكف بطبيعة النحك العربي كدكره في استقامة الكبلـ كعدـ الكقكع في المحف 
 ية، اجتماعية كسياسية.ألسباب دين

كفيما يخص مفيـك النحك، طبيعتو كخصائصو، صادفتنا العديد مف التعريفات كاآلراء 
 لدل القدماء كالمحدثيف نذكر منيا: 

                                                                                                                                                                                                    

األىداؼ الخاصة: ىي التي تحقؽ مف خبلؿ النشاطات العممية أك األدبية أك المغكية كالتي يجب أف تنسجـ كميا مع  -
 المضاميف التي تحتكييا المكاد كاألنشطة.

، دار عالـ الثقافة، عماف، األردف، 1، طاستخدام وتوظيف تقنيات التعميم في الحصة الصفيةيد بني ىاني، ينظر: كل (1)
 .16ص 2010

 ، الدراسات الصحراكية.مرجع سابق (2)
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 ( "يرل أف "النحك عمـ بالمقاييس المستنبطة مف 377-ىػ288"أبك عمي الفارسي )ىػ
يمحؽ أكاخر الكمـ، كاآلخر  استقراء كبلـ العرب، كىك ينقسـ إلى قسميف أحدىما تغيير

 .(1)تغيير يمحؽ ذكات الكمـ أنفسيا"
كىنا نجده قد مٌيز بيف العمـ بأقيسة تغير الكمـ في ذكاتيا كىك "عمـ الصرؼ"، كالعمـ 

 بتغير أكاخر الكمـ الذم ال يككف إال في التأليؼ كىك "عمـ اإلعراب".
يف يعرؼ بيا أحكاؿ التراكيب "عمـ بقكان النحك( ىػ392ىػ/322أما عند "عمي جرجاني" )

العربية مف اإلعراب كالبناء كغيرىما، كقيؿ: نحك عمـ ييعرؼ بو أحكاؿ الكمـ مف حيث االعبلؿ، 
 .(2)فاسده"ك الكبلـ  ةكقيؿ: عمـ بأصكؿ ما يعرؼ بو صح

 : تتبدى ثالث أفكار من خالل ىذا التعريف ىي
اؿ أكاخر الكمـ أم، تغير حركة قكلو اإلعراب كالبناء، فالمعرب ىك تغير أحك : األولى 

 آخر الكممة حسب العكامؿ الداخمة عمييا لفظا )ظاىرا( أك تقديرا )غير ظاىر( نحك: 
 نجح محمده، رأيت محمدا، مررت بمحمد.

 أك: نجحت سممى، رأيت سممى، مررت بسممى.
أما المبني فيك لزـك آخر الكممة حالة كاحدة ميما دخؿ عمييا مف عكامؿ، أم الكممة 

 تمـز حركة كاحدة كىذه الحركة تختمؼ مف كممة ألخرل، نحك: 
 نجح الذيف اجتيدكا، رأيت الذيف أكرمتيـ، مررت بالذيف أكرمتيـ.

عبلؿ كىذا األخير ىك ييعرؼ بو أحكاؿ الكمـ مف حيث اال : قكلو إف النحك عمـالثانية
ما بالقمب، أك الحذؼ تغير يحدث في حركؼ العمة المكجكدة في كممة ما كيككف ىذا التغيير إ

 أك التسكيف.

                                                             
، تحقيؽ حسف شادلي فرىكد، ديكاف المطبكعات الجزائرية الجزء الثاني من اإليضاح العضديأبك عمي الفارسي، التكممة،  (1)

 .3ص-1985
 .259ص -1990، مكتبة لبناف، ساحة رياض الصمح، بيركت، كتاب التعريفاتعمي بف محمد الشريؼ الجرجاني،  (2)
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مثؿ: باع أصميا بيع بدليؿ المصدر "بيع" كالمضارع "يبيع" فالياء قمبت ألفا، كىذا إعبلؿ 
 بالقمب.

: فيي أف النحك معيار الصحة كالفساد في الكبلـ، فيو تتأتى لنا إمكانية أما الفكرة الثالثة
 التمييز بيف الكبلـ الصحيح كالكبلـ الخاطئ.

تعريفا أشمؿ، إذ يقكؿ: " ىك انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرفو،  (1)ابف جنيكيضع 
مف اعراب كغيره كالثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير كاإلضافة كالنسب كالتركيب كغير ذلؾ، 
ف شذ  ف لـ يكف منيـ كا  ليمحؽ مف ليس مف أىؿ العربية بأىميا في الفصاحة فينطؽ بيا كا 

 بعضيـ عنيا رد بو إلييا".
كىك يشير مف خبلؿ ىذا التعريؼ إلى أٌف النحك ىك محاكاة العرب في طريقة كبلميـ، 
نما ىك الناشئ  كأٌف الذم ينتحي سمت كبلميـ ليس العالـ الذم يستخرج نظاـ كقكانيف المغة، كا 

 فييـ، الساعي إلى تعمـ لغتيـ تقميدا كممارسة.
ممي يفترض افتراضات كتعريفات تجدر اإلشارة إلى فكرة ميمة مفادىا أٌف: "النحك الع

تفارؽ بيف المعنى الحقيقي كالمعنى النحكم، فالفاعؿ في المعارؼ العممية النحكية ىك فاعؿ 
 الفعؿ بينما مفعكلو ىك الذم يقع عميو الفعؿ.

ذا أردنا اختبار التعريفيف أماـ أمثمة بسيطة سنجد مدل التخبط الذم يمكف أف يقع فيو  كا 
 نا: متعمـ المغة ففي قكل

  مات الرجؿ: "الرجؿ" فاعؿ مرفكع بالضمة الظاىرة ىذا في العرؼ النحكم، أما في
 الحقيقة فالرجؿ ليس ىك مف قاـ بالفعؿ "مات".

  تمزؽ الثكب: في المعرفة العممية النحكية "الثكب" كذلؾ فاعؿ مرفكع، لكنفي الحقيقة
 "الثكب" لـ يقـ بالفعؿ "تمزؽ".

كل النظرم الذم يمثؿ أصؿ المعرفة، يقـك عمى نظرية فالنحك العممي يقصد بو المست
لغكية تنشد دقة الكصؼ كالتفسير، فيك نحك تخصصي، العمؽ كالتجريد أىـ ما يميزه كىذا 

                                                             
 ىػ322 (1)
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المستكل مف النحك حسب "عبد الرحماف الحاج صالح" يعد نشاطا قائما برأسو أىدافو القريبة 
كىذا ىك األساس كالمنطمؽ في كضع نحك  الخاصة بو ىي االكتشاؼ المستمر كالخمؽ كاإلبداع،

 تعميمي تراعي فيو قكانيف عمـ التدريس.
نستنتج مما ذىب إليو "عبد الرحماف الحاج صالح" أف النحك العممي يعد المرجع 
األساسي في كضع النحك التعميمي في جانبو التطبيقي مع مراعاة خصكصية العممية التعميمية 

 كمتطمباتيا مف مختمؼ الجكانب.
كمف خبلؿ ما تقدـ، ال منافي مف القكؿ بأف النحك العربي عرؼ تطكرا فيما يخص 
النحك العممي باعتباره نظرية نحكية عممية تقـك عمى جممة مف المفاىيـ كالمصطمحات، كىذا 
التطكر نتج عنو ظيكر عدة "مدارس نحكية ذات المنياج كاآلراء العممية المتضاربة فتشعب 

سير كالتعميؿ كالتأكيؿ إلى درجة عالية مف الدقة كالعممية حتى أف بعضيـ النحك ككثر فيو التف
 .(1)اعتبر ىذا مف قبيؿ الترؼ الفكرم"

كلعؿ كثرة اآلراء المتضاربة كتشعب النحك جعمو أكثر تعقيدا، فنتج عف ذلؾ عدـ 
العديد  استيعاب المتعمميف لمقكاعد النحكية، بؿ كنفكرىـ كعزكفيـ عف تعمميا، األمر الذم دفع

مف الباحثيف إلى الدعكة لتيسير النحك العربي لكف السؤاؿ الجكىرم: ىؿ ىذه الدعكة ىي دعكة 
لتيسير النحك العربي كمادة؟ أـ تيسير طريقة تقديمو كتعميمو لمناشئة؟ خاصة كقد سٌممنا أف 

 النحك العربي نظرية عممية، الدقة كالعمؽ كالتجريد مف أىـ مميزاتيا.
 ي: النحو التعميم .3

إذا كاف النحك العممي ييقصد بو المستكل النظرم، الذم يمثؿ األساس كأصؿ المعرفة، 
فإف النحك التعميمي يمثؿ المستكل التطبيقي الكظيفي النافع لتقكيـ المساف كسبلمة الخطاب كأداء 
 الغرض كترجمة الحاجة "فيك يركز عمى ما يحتاجو المتعمـ، يختار المادة المناسبة مف مجكع ما

                                                             
شكاليات تدريسو، أعمال ندوة تيسير النحوينظر: عمر لحسف،  (1) ، منشكرات المجمس األعمى لمغة العربية، النحو العربي وا 

 .510ص-2001الجزائر 
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يقدمو النحك العممي مع تكييفيا تكييفا محكما طبقا ألىداؼ التعميـ كظركؼ العممية 
 .(1)التعميمية"

كمفاد ىذا القكؿ إف النحك التعميمي يركز بالدرجة األكلى عمى حاجيات المتعمـ، إذ أنو 
ينتقي مف المادة النحكية ما يتناسب كىذه الحاجيات، بعدىا يسعى إلى جعميا مكيفة كفؽ 

ىداؼ المرجكة كالظركؼ المحيطة بالعممية التعميمية كعناصرىا المتشابكة. أم النحك األ
التعميمي ميداف تطبيقي فيو تتـ عممية نقؿ المعرفة النحكية مف الجانب النظرم إلى الجانب 

 التطبيقي اإلجرائي.
يو كىذا التمييز العممي المنيجي يؤكده مفيـك إجرائي في التعميمية الحديثة يطمؽ عم

( كىك نقؿ المعرفة مف مستكاىا النظرم Transposition didactique"النقؿ التعميمي" )
نتقاؿ مف الخالص الذم يمثؿ أصكليا إلى مستكل إجرائي تطبيقي عممي يسيؿ تعميمو. أم اال

 .(2) (Savoir Enseignéإلى المعرفة المدرسة ) (Savoir Savantالمعرفة العالمة )
ؾ فرقا كاضحا بيف المفيكميف: النحك العممي كالنحك التعميمي، كعميو نستنتج أف ىنا

فاألكؿ نظرية عممية ليا مفاىيميا كمصطمحاتيا، كقد يككف النحك العممي ىذا نحكا قديما أك 
 تكليديا تحكيبل أك نحكا كظيفيا.

المفاىيـ كالمصطمحات النحكية لمنحك  استثمارأما النحك التعميمي فتنحصر ميمتو في 
، ليتخذىا أصكال كقكاعد يبني عمى أساسيا منيجية عممية تعميمية معتمدا في ذلؾ عمى العممي

أىـ ما أفرزتو الحقكؿ المعرفية األخرل مف قبيؿ المسانيات التطبيقية كالبيداغكجيا كعمـ النفس 
 مف نتائج بحثية.

 
 

                                                             
؟ مجمة الدراسات المغكية مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات تيسير النحو ترف أم ضرورةد سارم، ينظر: محم (1)

 اإلسبلمية، المجمد الثالث، العدد الثاني يكليك، سبتمبر.
، منشكرات مخبر المسانيات كالمغة العربية، جامعة دالئل اكتساب المغة في التراث المساني العربيينظر: بشير إبرير،  (2)
 .80ص-2007نابة، مطبعة المعارؼ، عنابة، الجزائر ع
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 لسانيات الجممة:  .4
"، فقد تأسست الدراسات إف الحديث عف لسانيات الجممة يستدعي تحديد مفيـك "الجممة

المسانية عمى مفيكميا الذم يتميز بالتنكع كاالختبلؼ، حيث تكجد عدة تعريفات ليا )الجممة( 
 مف ذلؾ ما كرد عند: 

  العمماء العرب: فالجممة ىي مكضكع الدرس النحكم، كىي أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد
 دة أك أكثر.السامع معنى مستقبل بنفسو سكاء تركب ىذا القدر مف كممة كاح

  كىذا يقكدنا لمقكؿ إف الجممة ىي أقؿ كحدة لغكية الغرض منيا إفادة السامع بمعنى مف
 المعاني.

 ( "471كىناؾ مف يساكم بيف الجممة كالكبلـ أمثاؿ "الجرجاني )ىػ( ك"الزمخشرم" )ىػ
 ىػ(.643ك"ابف يعيش" )

 ( "حيث اعتبر 761كفريؽ آخر مٌيز بينيما، منيـ "الرضي األسترابادم األنصارم ،)ىػ
الكبلـ القكؿ المفيد بالقصد كالجممة عبارة عف الفعؿ كالفاعؿ كالمبتدأ كالخبر كما كاف 

ىػ( فإننا ال نجد مصطمح الجممة قائما 180بمنزلة أحدىما أٌما إف عدنا إلى "سيبكيو" )
ـ( في قكلو: " غريب 2017في "الكتاب"، كىذا ما أكده "عبد الرحماف الحاج صالح" )

ر أال يكجد أم أثر لمكممة )جممة( في كتاب سيبكيو ككذلؾ العبارة )جممة مفيدة( ال آخ
أثر ليا في الكتاب. كال نعثر عمى كممة جممة بعد سيبكيو إاٌل في كتاب المقتضب 

 لممبٌرد...
 و مف حيث لفالجممة عند سيبكيو كبلـ يحسف أف يسكت المتكمـ عند انتيائو، الستقبل

 المفظ كالمعنى.
 يات النص: لسان .5

المسانيات العامة منذ ظيكرىا عمى يد "دم سكسير" كاتصافيا بصفة العممية كىي تحاكؿ 
تحميؿ المغة كمككناتيا الصكتية الصرفية، الداللية كالتركيبية، أم دراسة المغة لذاتيا كذلؾ 

بلؿ عمى أدكات إجرائية تقدميا المسانيات الكصفية بيدؼ اكتشاؼ بنية النص، مف خ عتمادباال
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دراسة العبلقات القائمة بيف الجمؿ، كىذا ما مٌيد إلى ظيكر لسانيات النص أك ما يعرؼ 
 بالمسانيات النصية التي تيتـ أساسا بنحك النص.

كعميو "فالمسانيات النصية ىي أحد فركع المسانيات، يعني بدراسة مميزات النص مف  
 .(1)حيث حده كتماسكو

أٌنيا االتجاه الذم يتخذ مف النص محكرا لتحميؿ  مف أبسط تعاريؼ المسانيات النصية
المساني، فيك يبدأ مف النص كينتيي بو. كىك اتجاه يركز بالمقاـ األكؿ عمى "النص" الذم 

 .(2)يذىب "ىاليدام" العتباره متتالية مف الجمؿ تككف عبلقات، أك بيف بعض عناصرىا عبلقات
ك عبلقة بيف جممة سابقة بأخرل بمعنى كجكد عبلقة أك عبلقات بيف عنصر كآخر، أ 
 (3)الحقة.

كىذه العبلقات ىي التي تحقؽ ترابط كاتساقو كما يقكؿ "محمد األخضر الصبيحي": 
نما ىك كحدة لغكية نكعية، ميزتيا األساسية  "النص ليس مجرد تتابع مجمكعة مف الجمؿ، كا 

ف يبدك أنو يختمؼ مع التعريؼ ال(4)االتساؽ كالترابط" ذم اقترحو "ىاليدام" مف ، ىك تعريؼ كا 
حيث الشكؿ فإنو يتفؽ معو مف حيث المضمكف، ككنيما يرٌكزاف عمى كجكد عبلقات تربط 
العناصر المككنة لمنص كالتي يصطمح عمييا بػػػػ "االتساؽ"، كىك التماسؾ الشديد الحاصؿ بيف 

تبداؿ األجزاء المشكمة لمنص، بفضؿ الكسائؿ المغكية كالضمائر، العطؼ، الحذؼ، االس
 كالمقارنة كغيرىا.

كمف تعريفات مصطمح "لسانيات النص" التي نصادفيا كتعد تعريفات شاممة التعريؼ 
اآلتي: "لسانيات النص ىي التي تدرس بناء النص ككيفية تركيبو كتكليده كتحكيمو مف جممة 
نككية صغرل إلى خطاب نٌصي مسيب كممطط. بمعنى معرفة كيؼ تتكسع البؤرة المحكرية 

                                                             
 .03ص-2007، عالـ الكتب الحديث، األردف، طلسانيات النص نحو منيج لتحميل الخطاب الشعريأحمد مداس،  (1)
، 2، الدار البيضاء، المغرب طلسانيات النص مدخل إلى انسجام النص المركز الثقافي العربيينظر: محمد خطابي،  (2)

 .13ص-2006
 يسمى تعمؽ عنصر بما سبقو عبلقة قبمية كتعمقو بما يمحقو عبلقة بعدية. (3)
 .59ص-2008، 1، منشكرات االختبلؼ، بيركت، طمدخل إلى عمم النص ومجاالت تطبيقيةاألخضر الصبيحي،  محمد (4)
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ليا كتركيبا كسياقيا لتتحكؿ إلى فقرات كمقاطع كمتكاليات حتى تصبح نصا متسقا دال
 . (1)كمنسجما"

ال شؾ في أف ىدؼ الدراسات المغكية البنيكية كاف دراسة الجممة لقكليـ: "إف الجممة ىي 
 .(2)أكبر كحدة مستقمة"

مة كيتجاكزىا إال أف ىناؾ مف العمماء مف يرفض ىذه الفكرة المقتصرة عمى دراسة الجم
إلى السعي لدراسة كحدة أكبر متمثمة في متتالية مف الجمؿ، أم "نص" كأكؿ المغكييف الذيف 

ـ( الذم أطمؽ عمى نمط ىذه الدراسة "المنيج المجاكز لمجممة"، 1952نادكا ليذا "ىاريس" )
ص كما كجاء ذلؾ في بحثو "تحميؿ الخطاب" كالذم اىتـ فيو بتكزيع العناصر المغكية في النصك 

اىتـ بالربط بيف النص كسياقو االجتماعي، كىذا ما غفمت عنو لسانيات الجممة. ثـ ظيرت 
 .(3)ـ( ركز فييا عمى الحدث االجتماعي1960دراسة لػ "ىايمز" )

 انطبلؽـ( إلى ضركرة 1968ـ( ك"ىارتماف" )1967ىذا كقد دعا كؿ مف "قاينريش" )
كاصمت اىتمامات المغكييف في البحث لتأكيد كؿ بحث لغكم مف "النص" ككنو مجاؿ الدرس كت

ىكية "لسانيات النص" كبياف خصائصو كنظرياتو كأىدافو، كقد تكج ذلؾ مع "فاف دايؾ" ليككف 
المغكم الذم اقترف اسمو مع ىذا الفرع المغكم الجديد، ما دفع البعض لمقكؿ بأنو المؤسس 

 .(4)الحقيقي لو
النص كاف في نياية الستينات مف القرف  كعميو فأكؿ ظيكر لمسانيات النص أك عمـ

 العشريف.
 
 

                                                             
 محاضرات في لسانيات النص.جميؿ حمداكم،  (1)
، ضمف كتاب عمـك المغة، المجمد التاسع، دار غريب النظرية والتطبيق عمم المغة النصي بيننادية رمضاف النجار،  (2)

 .285ص  2006-02لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، العدد 
 )بالتصرؼ(. 286صالمرجع نفسو،  (3)
 .62، صمدخل إلى عمم النص ومجاالت تطبيقيةينظر، محمد األخضر الصبيحي،  (4)
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 المسانيات التطبيقية:  .6
الحديث عف العمـك التي تيتـ بقضايا تعميـ المغة كتعٌمميا يطغى عمـ عمى بقية  أثناء

 العمـك كىك "المسانيات التطبيقية" كذلؾ لمتداخؿ المكجكد بيف العمميف.
راجحي" ىي: " عمـ مستقؿ بذاتو، لو إطاره كالمسانيات التطبيقية كما يعرفيا "عبده ال

المعرفي الخاص، كمنيج ينبع مف داخمو ييدؼ إلى البحث عف حؿ لمشكمة لغكية. إنو استعماؿ 
لما تكافر عف طبيعة المغة مف أجؿ تحسيف كفاءة عمؿ عممي ما تككف المغة العنصر األساسي 

ة اإلنسانية مف مثاؿ المسانيات فيو، إنو ميداف تمتقي فيو مختمؼ العمـك التي تيتـ بالمغ
 .(1)كالمسانيات االجتماعية كالمسانيات النفسية كعممي االجتماع كالتربية"

كعميو فيك ميداف عممي منطمقو المغة كىدفو حؿ مشكمة متعمقة بالمغة، كما يمكف اعتباره 
 عمما كسيطا، يمثؿ جسرا يربط مختمؼ العمـك ذات الصمة بالنشاط المغكم.

منطمقا لمعديد مف المجاالت كفتحت آفاقا لمبحث لـ تكف معركفة  انيات العامةالمس شكمت
كال مطركحة مف قبؿ، كالمسانيات التطبيقية تمثؿ أحد ىذه المجاالت المعرفية الحديثة التي 
استثمرت كاستفادت مف المسانيات العامة، خاصة "الدراسات البنيكية كالمسانيات الكصفية التي 

 .(2)تعميـ المغات" تأثرت عمى طرائؽ
 فالمسانيات العامة شكمت اإلطار العاـ أك الخمفية النظرية لمسانيات التطبيقية.

فيعكد تاريخ ظيكر ىذا المصطمح إلى  -المسانيات التطبيقية  –أٌما عف نشأة ىذا العمـ 
ـ، في الكقت الذم ظير اىتماـ بمشاكؿ تعميـ المغات الحية لؤلجانب، إلى جانب 1946عاـ 

دىار الدراسات التطبيقية، كما أنو يفيد في مكاقؼ التعٌمـ المغكم المختمفة ألف مكضكعو ىك از 
اإلفادة مف مناىج عمـ المغة كنتائج الدراسات في ىذا المجاؿ كمف ثمة تطبيؽ كؿ ذلؾ في 

 .(3)مختمؼ مكاقؼ التعٌمـ المغكم

                                                             
 .12-08ص-2000ط( -، دار المعرفة الجامعية، )دالتطبيقي وتعميم العربية عمم المغةينظر: عبده الراجحي،  (1)
 .12، صالمرجع السابقينظر: صالح بمعيد،  (2)
 .11، صالمرجع نفسوينظر:  (3)
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ىذا التاريخ، فقد كاف  إاٌل أٌف ىذا ال يعني أنو لـ يكف ليذا العمـ إرىاصات أكلى قبؿ
ه في تعميـ المغات كجكد قبؿ ىذا التاريخ لكنو لـ ينؿ اعتمادلمجانب التطبيقي مف المسانيات ك 

استقبلليتو إاٌل في األربعينيات مف القرف الماضي أمٌا "حممي خميؿ" فيذىب العتبار المسانيات 
في ذلؾ بأف مصطمح "عمـ المغة  التطبيقية كسيمة لغاية معينة أكثر منيا غاية في ذاتيا، كيستدؿ

التطبيقي" عند بداية ظيكره كاف يستعمؿ مرادفا لتعميـ المغات األجنبية ثـ لتعميـ المغات الكطنية. 
نما ىك تطبيؽ لما  كما أنو يصرح بأننا أماـ عمـ ليس لو مكضكع محدد أك نظرية محددة كا 

لمغة كدراستيا عمى ميداف غير تكصؿ إليو عمـ المغة النظرم مف نتائج كأساليب في تحميؿ ا
 .(1)لغكم

بناء عمى ما تقدـ ذكره يمكف القكؿ إف اآلراء كاالتجاىات كحتى كجيات النظر تباينت 
حكؿ مفيـك المسانيات التطبيقية فيناؾ مف يرل أنيا حقؿ مف حقكؿ المسانيات، كعمـ قائـ بذاتو 

جراءاتو كفي الم قابؿ يذىب فريؽ آخر لمقكؿ إنو عمـ لو إطاره المعرفي، منيج ينبع مف داخمو كا 
نما ىك مجرد تطبيؽ لمسانيات العامة.  ليس لو مكضكع كال نظرية محددة، كا 

 مجاالت المسانيات التطبيقية:  1.6
تمكنت المسانيات التطبيقية مف تحقيؽ االنتشار الكاسع، كما عينت بعدة مجاالت منيا: 

نبية، التعدد المساني، التخطيط المغكم، المسانيات تعمـ المغة األكلى كتعميميا، تعميـ المغة األج
االجتماعية، المسانيات النفسية، عبلج أمراض الكبلـ، الترجمة، المعجـ، عمـ المغة التقابمي، عمـ 

 المغة الحسابي، أنظمة الكتابة. 
كقد استقمت ىذه المجاالت المعرفية كأضحت تخصصات تدرس في المعاىد بحكـ 

 .(2)جاؿ مف ىذه المجاالت عف غيره إجرائياإمكانية انفصاؿ كؿ م

                                                             
 .74ص-2005ط( -، دار المعرفة الجامعية )ددراسات في المسانيات التطبيقيةينظر: حممي خميؿ،  (1)
 .12ص -السابق المرجعينظر: عبده الراجحي،  (2)
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ككما استقمت المسانيات التطبيقية إجرائيا عف المسانيات العامة، استقؿ الفرع المعرفي 
الذم ييتـ بتعميـ المغات عف المسانيات التطبيقية، ليككف مفيـك "التعميمية" ىك األكثر انتشارا 

 .كتداكال لدل المتخصصيف في ىذا المجاؿ
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ر ني المعاص بحث المسا تعميمية النحو وال  الفصل األول: 

 المبحث األول: النحو والمدارس المسانية المعاصرة.

 أوال: البنيوية وتعميمية النحو: 

مف باب التكضيح تجدر اإلشارة إلى أف المسانيات البنيكية الكصفية في حد ذاتيا 
اىات عدة كمدارس مختمفة ذلؾ أنيا تنسب إلى ركادىا كأصحابيا مثؿ: سكسير )السكسرية(، اتج

بمكمفيمد )البمكمفيمدية( كىاريس )الياريسية( أك تنسب إلى بمد نشأتيا، حيث نجد: حمقة براغ 
 ككبنياغف، المدرسة الفرنسية، األلمانية كاألمريكية.

 ة، البنيكية كالتكزيعية كغيرىا.كما تنسب إلى اتجاىاتيا النظرية كالكظيفي 

رغـ اختبلؼ ىذه المدارس في تكجياتيا المسانية كخمفياتيا المعرفية كمناىجيا غير أنيا 
تمتقي في جممة مف النقاط كالمبادئ المشتركة لعؿ أىميا الصفة العممية كالتحمي بالمكضكعية 

نما دراستيا لذاتيا كفي حد ذاتيا في دراستيا لمغة بمعزؿ عف االنتماءات العرقية كاإليديكلكجية ك  ا 
كما أف ىذه المدارس البنيكية تقر بالقطيعة المعرفية األبستمكلكجيا بينيا كبيف المسانيات القديمة 

 كأنيا قامت عمى أنقاضيا. ىذا عمى سبيؿ اإلجماؿ.

 كسنحاكؿ في الصفحات القادمة عرض مبادئ المدرسة البنيكية بشيء مف التفصيؿ.

 يوية: . تعريف البن1

ترجع بداية البنيكية إلى أكائؿ القرف العشريف، عندما نشر كتاب "معاصرات في 
في باريس، كىك بمثابة أك مصدر  1916لمسكيسرم "فرديناند دم سكسير" سنة  1المسانيات"

لمبنيكية في الثقافة الغربية، إذ تعد الدراسات التي قاـ بيا "سكسير" األساس األكؿ لمبنيكية 
د الغرب، التي قد استفادت مف مبادئ المذىب التجريبي، ثـ كتب الركسي "ركماف المغكية عن

جاكسكف" رائد المدرسة الشكمية الركسية ما يسميو بػ: "األطركحات" الذم أىداه إلى تمميذه "كمكد 
                                                             

 118ىػ، ص 1428، 1ينظر: قصاب كليد، مناىج النقد األدبي الحديث، رؤية إسبلمية، دار الفكر، دمشؽ، ط 1
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ليفي شتراكس" ليذىب البعض إلى اعتبار الشكمية الركسية ىي البنيكية المبكرة، حجتيـ في ذلؾ 
ف استخدـ لفظة "أبنية" كاف الفيمسكؼ الركسي "تيتانيكؼ" مف ثـ تبعو "جاكسكف" عاـ أف أكؿ م
 ـ.1929

يتضح مما سبؽ أف البنيكية مف تأسيس "سكسير" غير أنيا لـ تظير بيذه التسمية إال 
  1مع الركس في بداية القرف العشريف، كلعؿ ما يؤكد ذلؾ عدد مف األسباب، منيا:

 "لـ يستخدـ لفظ البنيكية، بؿ كاف يستخدـ لفظ )النسؽ أف "فرديناند دم سكسير- 
 المنظكمة(.

  أف أكؿ مف أطمؽ لفظ )بنية( ىك الركسي "تيتانيكؼ" كأكؿ مف أطمؽ لفظ )البنيكية( ىك
 الركسي "ركماف جاكسكف".

 مف كتاب "األطركحات" الذم أىداه لو  أف "ليفي شتراكس" كاف قد أخد المنيج البنيكم
 كماف جاكسكف".أستاذه الركسي "ر 

 كتعد  أف كثيرا مف البنيكييف ذىبكا إلى القكؿ بأف الشكمية الركسية ىي البنيكية، كما تقدـ
مف أىـ  1911-1906األبحاث التي قدميا "دم سكسير" في الفترة الممتدة ما بيف 

الدراسات المسانية البنيكية ككنو مف السباقيف الذيف دعكا إلى دراسة المغة دراسة كصفية 
 2حث في نظاميا كقكانينيا.تب

كعميو فالنظرية المسانية البنيكية تيدؼ أساسا إلى دراسة المغة في ذاتيا كألجؿ ذاتيا، 
 بمعنى دراسة كصفية آنية دكف االىتماـ بالجانب التاريخي.

                                                             
، سبتمبر 16، المجمد 15محمد بف عبد ا بف صالح بمعفير، البنيكية النشأة كالمفيـك )عرض كنقد(، مجمة األندلس، العدد  1

 .234، ص 2017
، 1محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة، أبحاث لمترجمة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، طينظر: عمكم شفيقة،  2

 )بتصرؼ(. 09، ص 2004
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ىي منيج عاـ يأخذ المغة عمى أنيا بناء أك ىيكؿ  -المغة أقصد –كفي مفيـك البنيكية 
ككحداتو ذات االستقبلؿ الداخمي، إذ تتحد قيمتيا بالعبلقات الداخمية بينيا المتشابكة عناصره 

بمعزؿ عف العناصر الخارجية مثؿ: المؤلؼ )صاحب النص منطكقا كاف أـ مكتكبا(، السياؽ 
 الخارجي )غير المغكم(.

كبمعنى ذلؾ أف تحميؿ أم نص لغكم يعتمد عمى نظريتيف ىما: استقبلليتو عف أية 
 . 1ركؼ خارجية كالثانية تشابؾ كحداتو كترابطيا فيما بينيا داخميامبلبسات أك ظ

ذلؾ أف العالـ المساني عند تحميمو نصا لغكيا فإنو يقؼ عند حدكد ىذا النص المنجز 
محاكال تفسير بنيتو كترابط العناصر المكجكدة داخمو كفي الكقت ذاتو يمغي الكيفية التي  2بالفعؿ

ـ بفاعمو )صاحب النص( كال الحاؿ التي أكجد فييا النص تحقؽ بيا ىذا النص، فبل ييت
 )الظركؼ كالمبلبسات الخارجية(.

كىكذا فالبنيكية المغكية نظرية عممية تقـك عمى سيطرة النظاـ المغكم عمى عناصره، 
كتحرص عمى الطابع العضكم لشتى التغيرات التي تخضع ليا المغة تقـك فمسفتيا عمى النظر 

داخؿ كاعتبارىا مغمقة عمى ذاتيا أم: البنية الذاتية لمعناصر بمعزؿ عف إلى العناصر مف ال
 المؤثرات الخارجية األخرل.

 كباختصار البنيكية تنفي كجكد أم كاقع غير كاقع المغة.

                                                             
 .102، ص2005ط(، -ينظر: بشر كماؿ، التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )د 1
اغ عمى رأسيا "جاكسكف" تيتـ بدراسة عبلقة المتكمـ بكبلمو الذم ينتجو، ىناؾ خبلفات جكىرية حكؿ المكضكع، فمدرسة بر  2

كنجد "بمكمفيمد" يرل أنو يستحيؿ تحديد المعنى كعبلقة صاحب النص بالككف الكاقعي، قائبل إف ىناؾ عكامؿ عدة تتدخؿ في 
 المقاـ.إنتاج العبارة فيستحيؿ ضبط خصكصيتيا ككصؼ العبلمات البارزة التي ليا دكر في تأليؼ 
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 . مــبــادئ البنيــويـــة: 2

لقد كضع البنيكيكف نصب أعينيـ غاية تتمثؿ في دراسة بنية المغة كعبلقاتيا ببعضيا 
، كتنظيميا المنطقي، بصرؼ النظر عف العكامؿ المحيطة بيا، لذلؾ نجدىـ يرفعكف البعض

شعار: "النص كال شيء غير النص" أم البحث داخؿ النص كفقط كقبؿ عرض أىـ المبادئ 
العامة التي قامت عمييا البنيكية، فإنو مف الضركرة بما كاف عرض أىـ المبادئ التي 

ير" مف خبلؿ دراستو لمغة، كالتي أسيمت في نشأة ىذا استخمصيا رائد البنيكية "دم سكس
 االتجاه البنيكم في المسانيات، كىي: 

  تمييز "دم سكسير" بيف الدراسة الكصفية لمغة في بعدىا الداخمي كبيف الدراسة
التاريخية، بمعنى المساني ييتـ بنظاـ المغة الداخمي محاكال كشؼ قكانينو، أما المعرفة 

كالحضارية كالجغرافية كالثقافية لمغة فيي ثانكية ذلؾ أنيا ال تضيؼ  بالعكامؿ السياسية
جديدا لمدارس المساني البنيكم كال تنقص شيء مف قيمة العمؿ المغكم. كلقد أكد 

، لذلؾ ألفينا "سكسير" يدعك إلى إخراج 1"سكسير" ىذا الطرح مف خبلؿ "لعبة الشطرنج"
 ت المسانية.التحميؿ الدياكركني )التاريخي( عف الدراسا

  ،المغة نظاـ مف العبلمات كاإلشارات التي تشير لممقصكد مف أجؿ التخاطب كالتكاصؿ
فيي أصكات يعبر بيا الناس عف أغراضيـ قصد اإلبانة كاإلفياـ، "فكؿ كاحدة منيا لفظ 
إذا ذكر عرؼ بو مسماه، ليمتاز عف غيره، كيغني ذكره عف إحضاره إلى مرآة العيف، 

. فالباحث المساني ييتـ بالمدلكؿ 2كأخؼ كأسيؿ مف تكمؼ إحضاره"فيككف ذلؾ أقرب 
( ال بالمدلكؿ عميو )المرجع المكجكد في الكاقع(. كمنو تأتي ثنائية الداؿ  )المفيـك

                                                             
ـ، ص 1983، 2المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط-المبادئ كاألعبلـ -ينظر: ميشاؿ زكريا: عمـ المغة الحديث 1

225. 
لعبة الشطرنج: معرفة البلعب لتاريخ ىذه المعبة كأصكليا الفارسية كتطكراتيا ككيفيات انتقاليا إلى أف كصمت أكركبا ال يفيده  -

تقانيا.بشيء في ممارسة   المعبة كالتمكف منيا كا 
 .11ط(، ص -ت(، )د-، )د1ابف جني: الخصائص، تحقيؽ، محمد عمي النجار، دار اليدل لمطباعة، بيركت، ج 2
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كالمدلكؿ المككنة لمدليؿ المساني عند "سكسير" فالداؿ ىك الصكرة الصكتية في حيف 
 ىذه الصكرة الصكتية. المدلكؿ ىك المعنى أك المفيـك الذم تشير إليو

  إف "سكسير" يفرؽ بيف المغة كالكبلـ كيرل أف المغة باعتبارىا نظاما فيي تسبؽ الكبلـ
ما يفضي بالقكؿ إف المغة ذات طابع جماعي أم أصكات كدالالت  1كتتسبب في كجكده

كنظاـ مكجكد في ذاكرة كافة الناس بشكؿ اعتباطي أما الكبلـ فيك نشاط فردم كممارسة 
 ة لمفرد لذلؾ النظاـ )المغة(. كمنو نستنتج أف المسانيات تعنى بدراسة المغة ال الكبلـ.ذاتي

ىذه إذف بعض أىـ المبادئ البنيكية التي أرساىا "دم سكسير" عمى كجو الخصكص، 
 كفيما يمي عرض لمبادئ البنيكية المغكية. 

 بشـكــل عــام: 

ة ىي أف األدب نص مادم تاـ منغمؽ "أبرز المبادئ التي قامت عمييا النظرية البنيكي
كمعنى ىذا أف الدراسة المسانية ألم نص أدبي تتـ في حدكده ال تتخطاه منغمقة  2عمى نفسو"

 عمى التأكيبلت التي قد تفرزىا األبعاد التاريخية االجتماعية كالنفسية المحيطة بو.

 كممات كجمؿ. كالمقصكد بالنص مادم أنو يقـك عمى المغة التي ىي عبارة عف أصكات،

 3ىذا كقد أضاؼ "ركالف بارت" مبدأ آخر مفاده أف "المغة ىي التي تتكمـ كليس المؤلؼ"
أم ضركرة إلغاء شخصية المؤلؼ الكاتب أثناء تحميؿ النصكص لمكصكؿ إلى المعنى بمنأل 

 عف المؤثرات الخارجية.

ف بو، بؿ يركف أف يذىب أنصار البنيكية إلى إقصاء البعد التاريخي لؤلدب فيـ ال يعترفك 
أية دراسة ذات منظكر تطكرم تعاقبي معكقة لجيكد الناقد الراغب في اكتشاؼ األبنية التي 

                                                             
 .14ينظر المرجع السابؽ: عمكم شفيقة، ص  1
 .45ـ، ص 1985ط(، -الكاد حسيف: قراءات في مناىج الدراسات األدبية، سراش لمنشر، تكنس )د 2
 .25-15، ص1994، مركز اإلنماء الحضارم، حمب، 1ركالف: نقد كحقيقة، ترجمة: منذر عياشي، طبارت  3
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كما تجدر اإلشارة إلى فكرة أف البنيكية ال تعني بالمعنى بقدر  1 ينضكم عمييا العمؿ األدبي.
 غ منو كمسٌمـ بو.عنايتيا باآلليات التي تنتج ىذا المعنى، باعتبار كجكده )المعنى( أمر مفرك 

 . النحــو في ضــوء البنيويــة: 3

النحك البنيكم ىك نتاج تطبيؽ المنيج الكصفي في الدراسات المسانية الحديثة، الذم جاء 
 كرد فعؿ عمى المنيج التاريخي المقارف الذم ساد الدراسات المغكية.

المختمفة التي يعتبر "النحك البنيكم نحكا شكميا صكريا، ينظر إلى الصكر المفظية 
تعرضيا لغة مف المغات، بحيث يصؼ العبلقات الناشئة بيف الكممات في الجممة كصفا 

 .2مكضكعيا ثـ يصنفيا عمى أسس معينة"

بناء عمى ىذا يتضح اختبلؼ النحك البنيكم عف النحك المعيارم القائـ عمى فرض  
لتعميؿ كالتقدير، في حيف يكتفي ا ه القياسعتمادسمطاف القاعدة معتبرا كؿ ما يخرج عنيا شاذا ال

 النحك البنيكم بالكصؼ الظاىرم لمجممة أك النص.

كانتقد المنيج المعيارم في ككنو يصدر عف تخمينات كتصكرات عقمية فمسفية، بينما 
 النحك البنيكم يقـك عمى أسس عممية مف قبيؿ: 

 عمى الكصؼ الكاقعي لمغة. عتماداال 
  ا مف مدكنة لغكية مغمقة قابمة لمتعميـ عمى مدكنة انطبلقدراسة المغة دراسة كصفية

 مفتكحة.
 عمى التقرير لما ىك مكجكد ككائف فعبل في المغة كما ىي. عتماداال 
 عمى المنطكؽ )الجانب الصكتي(. عتماداال 
 عمى التصنيؼ الذم يقـك عمى مبدأ التقابؿ، أم:  عتماداال 

                                                             
 .190، ص1985، بغداد، 1ينظر: كيزكيؿ إيديت: عصر البنيكية مف ليفي شتراكس إلى فككك، ترجمة، جابر عصفكر، ط 1
 .28، ص1987ط(، -بة كساـ، عماف، )دنياد المكسى: نظرية النحك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الحديث، مكت 2
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 دات صرفية، كحدات تركيبية.تصنيؼ نظاـ المغة إلى كحدات مثؿ: كحدات صكتية، كح

 ثانيا: المدرسة التوليدية التحويمية وتعميمية النحو: 

يصعب عمى الباحث في مجاؿ المسانيات تجاىؿ النظرية التكليدية التحكيمية، إذ تعتبر 
ىذه النظرية حاليا األكسع انتشارا كاألكثر ديناميكية، كما قدمتو يعد ثكرة في الدراسات األلسنية 

 ىمية عما قدمتو ثكرة "دم سكسير".ال يقؿ أ

فالنظرية التكليدية التحكيمية تحاكؿ تقديـ صكرة مكتممة لمنظرية المسانية التي تتناكؿ 
مكضكع المغة، كالحديث عف ىذه النظرية يأتي مقركنا بالحديث عف "لغـك تشكمسكي" الذم يعد 

أما األكؿ فقد كرد في  المؤسس ليا بعد إرىاصات كجيكد كؿ مف "فرانس بكاس" ك"بمكمفيمد"
ـ ذكر مكجز لممنيج الذم ابتعو في دراسة 1911كتابو "المغات اليندية األمريكية" الصادر عاـ 

ككصؼ تركيب ىذه المغات، ليخمص في األخير إلى "النتيجة القائمة أف التغيير الذم نممسو في 
ا بنى المرء تعميماتو عمى المغات اإلنسانية إنما، كالكاقع أكبر بكثير مما يبدك ظاىريا إذا م

الكصؼ القكاعدم لمغات األكركبية شيكعا، كما كجد أيضا أف التشكيو قد اعترل كصؼ المغات 
 .1المحمية كالنادرة في أمريكا الشمالية بسبب إخفاؽ المغكييف في فيـ إمكانية المغات كتنكعيا"

طار المدرسة التكزيعية أما بمكمفيمد الذم تأثر "ببكاس" كأخذ عنو الكثير فقد اىتـ في إ
 .2بالبحث في النظاـ المغكم كالكبلـ مف حيث ىك سمكؾ إنساني

ىذا كقد تأثر "تشكمسكي" بفمسفة "ديكارت" ك"كانط" ك"سقراط" كغيرىـ، ىذا ما سنكرده 
بشيء مف التفصيؿ تحت عنكاف "الخمفية الفمسفية لمنظرية التكليدية التحكيمية" كقبؿ التطرؽ إلى 

أحدثتو في مجاؿ البحث المساني حرل بنا الكقكؼ قميبل عند "تشكمسكي": المساني  النظرية كما
(، درس عمـ المغة كالرياضيات كالفمسفة في بنسمفانيا كتحصؿ عمى درجة 1928األمريكي )

                                                             
 140، ص 1978ط(، -جكف ليكنز: تشكمسكي، ترجمة، محمد زياد بركة، النادم األدبي بالرياض، )د 1
 .128ت(، ص -ط(، )د-ينظر: بكقرة نعماف، المدارس المسانية المعاصرة، مكتبة اآلداب، القاىرة، )د 2
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، ظؿ يترقى في حياتو العممية إلى أف بمغ كرسي األستاذية في لسانيات 1955الدكتكراه عاـ 
أعمالو بالتقدير فمنح إثر ذلؾ الدكتكراه الفخرية مف جامعة شيكاغك، كما المغات الحديثة حظيت 

 ألقى المحاضرات في العديد مف البمداف مثؿ: جامعة كاليفكرنيا، جامعة أكسفكرد كجامعة لندف.

اشتير "تشكمسكي" ببناء نظاـ النحك التكليدم الذم تطكر مف خبلؿ اىتمامو بالمنطؽ 
  1 ي طبقيا فيما بعد عمى كصؼ المغات الطبيعية.الحديث كأسس الرياضيات، الت

تجدر اإلشارة إلى تأثر "تشكمسكي" في تككينو العممي بالتراث العربي، إذ أنو اطمع عمى 
المغة العربية كنحكىا حيف كاف شابا كقد صرح في حكار أجراه مع "مازف الكعر" قائبل: "قبؿ أف 

ض البحكث المتعمقة بالمسانيات السامية، كما أبدأ بدراسة المسانيات العامة، كنت أشتغؿ ببع
زلت أذكر دراستي لؤلجركمية منذ عدة سنكات خمت، ككنت ميتما بالتراث النحكم العربي 

 .2كالعبرم"

البلفت لبلنتباه أف نظرية "تشكمسكي" التكليدية التحكيمية لـ تعد حكرا عمى الجامعات 
 داميا في مياديف كمجاالت شتى.كمياديف تعميـ المغات بؿ تعدت ذلؾ حيث طغى استخ

 أىػػػػـ مػػؤلفاتػػو: 

استطاع "تشكمسكي" تجسيد أفكاره كأبحاثو المغكية في مقاالت ككتب نشرىا في أزمنة 
 متقاربة نذكر منيا: 

 ( 1957البنى التركيبية أك التراكيب النحكية.) 
 ( 1975البنية المنطقية لمنظرية المسانية.) 
  (.1965)مبلمح النظرية التركيبية 
 ( 1966المسانيات الديكارتية.) 

                                                             
 ، )بتصرؼ(.129المرجع نفسو: ص  1
 .72، ص 1982، 06لقاء مع نكاـ تشكمسكي، مجمة المسانيات، جامعة الجزائر، العدد  مازف الكعر: 2
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 ( 1968األنماط الصكتية في المغة اإلنجميزية.) 
 ( 1968المغة كالفكر.) 
 ( 1972دراسة الداللة في القكاعد.) 
 .المعرفة المغكية: طبيعتيا، أصكليا كاستخداميا 

 . الخمفية الفمسفية لمنظرية التوليدية التحويمية: 1

، كمسار الدراسات المغكية إف المتتبع لمراحؿ تطكر الف كر البشرم عمى كجو العمـك
بالخصكص يبلحظ التقاطع الحاصؿ بيف أفكار "تشكمسكي" كاألفكار الفمسفية، باألخص ما 

 يتعمؽ بفطرية المعرفة المغكية، كىذا دليؿ عمى أف لمنظرية التكليدية التحكيمية جذكرا فمسفية.

كم أفكارا تصكرية عف المغة مصدرىا إف اعتقاد "تشكمسكي" بأف الدماغ البشرم يح
بنيات ذىنية فطرية تمثؿ قكاعد نحكية كمية فيو، ىي فكرة فمسفية تعكد في جكىرىا األصمي إلى 
"ديكارت" الذم يرل أف إدراكنا لمعالـ الخارجي ناتج عف أفكار مكجكدة في أذىاننا، كأف ىذه 

ة انفعالية تتأثر باألشياء الخارجية األفكار خارجة عف إرادتنا امتمكيا اإلنساف ألف لديو قك 
. كما يرل "أف تأكيمنا 1كتتفاعؿ معيا لتشير في ذىنو ما يممكو مف أفكار عف ىذه المحسكسات

لمعالـ مبني جزئيا عمى أنساؽ تمثيمية مف بنية الذىف نفسو كال تعكس بصفة مباشرة شكؿ 
 2األشياء في العالـ الخارجي".

س نظريتو التكليدية التحكيمية بعد االطبلع العميؽ كىذا يبيف أف "تشكمسكي" قد أس
لفبلسفة الفكر اإلنساني باألخص الفيمسكؼ "سقراط" الذم استكحى منو "تشكمسكي" فكرة 

                                                             
فمسفة ديكارت كمنيجو، دار  -ينظر: ديكارت، تأمبلت في الفسمفة األكلى، تر: عثماف أميف، نقبل عف: الميدم فضؿ ا 1

 .161-157، ص 1، ط1986الطميعة، بيركت، 
در الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية، نماذج تركيبية كداللية، منشكرات ( نقبل عف عبد القا1980تشكمسكي: ) 2

 .43-42، ص 1، ط1986عكيدات، بيركت، 
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التكليدية بحكـ أف "سقراط" يرل الكصكؿ إلى المعرفة الحقيقية البدييية إنما يككف بثبلث طرؽ 
 التكليد. ىي: التعريؼ االستنباطي، أك الحكار الجدلي أك

فتكليد المعرفة عنده يتـ عف طريؽ مثير يصطمح عميو بػ: "التيكـ" كيككف عمى مرحمتيف 
 ىما: 

يتظاىر فييا سقراط بالجيؿ التاـ ثـ يكجو مجمكعة مف األسئمة إلى المرحمة األولى: 
خرج محدثيو دكف تقديـ رأيو، فيناقشيـ إلى أف يكقعيـ في التناقض كيعترفكا بجيميـ بالتالي يست

 مف عقكليـ األفكار كالمعارؼ الكامنة فييـ.

ىي مرحمة التكليد، كفييا يساعد "سقراط" محدثيو عمى تنظيـ كتنسيؽ المرحمة الثانية: 
 .1أفكارىـ السابقة لمكصكؿ إلى األفكار الصحيحة أم تكليد المعرفة الصحيحة اليقينية

مسكي" أضفى عمييا بعض كىذا الدليؿ عمى قدـ فكرة "التكليد" كمنيج، غير أف "تشك 
التجديد فيما يتعمؽ بالعناية أك النتيجة فعند سقراط كانت غايتيا البحث لمكصكؿ إلى المعرفة 
الكامنة في النفس اإلنسانية، خاصة الجانب األخبلقي أك المعنكم. في حيف عند "تشكمسكي" 

ى الجمؿ المنطكقة عم عتمادفيي البحث عف المعرفة المتعمقة بالجانب المغكم اإلنساني باال
المكلدة إلى معرفة طبيعة النظاـ المغكم المسؤكؿ عمى إنتاجيا كىك الدماغ، لذا فيي تعد معرفة 

 مادية كمعنكية في اآلف ذاتو.

كفيما يتعمؽ بطبيعة المعرفة التي يمتمكيا اإلنساف، نجد "تشكمسكي" نحا في تحميمو 
تسميمو بفكرة أف اإلنساف يكلد كىك مزكد  منحى الفبلسفة القائميف بفطرية المعرفة مف منطمؽ

بجياز "دماغ" يحكم قكاعد فطرية تتحكـ في بنيات المعرفة المغكية، فطرية المعرفة ىذه ليست 
فكرة استحدثيا "تشكمسكي" إذ سبقو إلييا العديد مف الفبلسفة نذكر منيـ: "افبلطكف"، "سقراط"، 

 "ديكارت"، "كانط" ك"ليبنز".
                                                             

 .67-66، ص 1983، 1ينظر: نكاؿ الصراؼ الصايغ: المرجع في الفكر الفمسفي، دار الفكر العربي، ط 1
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المعرفة لدل اإلنساف غريزية قبمية غير مكتسبة، ىك فقط يعيد فػأفبلطكف يرل أف 
اكتشافيا مف جديد بكاسطة التذكر أم أف النفس اإلنسانية كمما رأت شيء في عالمنا المحسكس 

 1 تساءلت عنو لتتذكر أنيا رأتو في عالـ المثؿ.

تميز كفي القرف السابع عشر حاكؿ "ديكارت" إثبات أف المعرفة الحقيقية ىي التي ت
بالكضكح كالبداىة، كأف مصدر ىذه المعرفة ىك العقؿ لذلؾ مجده كجعمو معيارا لمتمييز بيف 
الصكاب كالخطأ، عبلكة عمى ذلؾ أنو قاسـ مشترؾ بيف الناس ما يعني امتبلكيـ بنيات ذىنية 
كاحدة تدفعنا إلى العقكؿ بفطرية المعرفة كقد أشار "ديكارت" إلى ذلؾ في قكلو: "العقؿ ىك 

حسف األشياء تكزعا بيف الناس إذ يعتقد كؿ فرد أنو أكتي منو الكفاية ]...[ قكة اإلصابة في أ
 2الحكـ كتمييز الحؽ مف الباطؿ التي تسمى بالعقؿ أك النطؽ تتساكل بيف كؿ الناس بالفطرة".

ذىب كؿ مف "كانط"، "ليبنز" ك"سبينكزا" مذىب "ديكارت" أما "كانط" فقد ثمف فكرة أف 
يكلد كمعو استعداد عقمي الكتشاؼ المعارؼ البعيدة عف الحس البصرم، فيك يرل أف  اإلنساف

اإلنساف يكلد كلديو استعداد ألف تككف بو بعض التصكرات القبمية المستقمة عف المبلحظة أك 
 3 التجربة.

في حيف يؤكد "ليبنز" ذلؾ بقكلو إف أفكارنا تككف أصبل في ذىننا كتأتينا مف أعماقنا، 
 4 اس يقيف الحقائؽ الكمية يككف في األفكار نفسيا مستقمة عف الحكاس.كأف أس

يكضح بشكؿ جمي أف نظرية تشكمسكي التكليدية  -باقتضاب شديد –إذف مما تقدـ 
 التحكيمية فعبل ليا جذكر كخمفية فمسفية.

                                                             
 )بتصرؼ(. 38، ص 1982، 3لممبلييف، بيركت، طعمر فركخ: المنياج الجديد في الفمسفة العربية، دار العمـ  1
، نقبل عف: راكية عبد المنعـ عباس، 4-3، ص1930ديكارت: مقؿ المنيج، ترجمة: محمكد محمد الخضرم بالقاىرة،  2

 ، )بتصرؼ(.13ط(، ص-ت(، )د-ديكارت كالفمسفة العقمية، دار المعرفة الجامعية، )د
 .117-115، ص 2006، 4يجو، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، طينظر: ميدم فضؿ ا: فمسفة ديكارت كمن 3
 .265-239ط(، ص -، )د1972عمي عبد المعطي: ليبنز فيمسكؼ الذرة الركحية، دار الكتب الجامعية اإلسكندرية،  4
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 . مبادئ النظرية التوليدية التحويمية: 2

ات التي قامت عمييا نظرية النحك قبؿ الخكض في الحديث عف أىـ المبادئ كالمرتكز 
التكليدم التحكيمي عند "تشكمسكي" البد مف الكقكؼ عند الجياز المفاىيمي الذم جاء بو كالذم 

 يمثؿ المدار الرئيس ليذا االتجاه المساني، أال كىك مصطمحي "التكليد" ك"التحكيؿ".

 ( التوليـــد:1

م التحكيمي، المقصكد بو "القدرة عمى كىك مف أىـ المفاىيـ التي جاء بيا النحك التكليد
كفيميا  - في كؿ لغة -ا مف العدد المحصكر مف القكاعد انطبلقاإلنتاج غير المحدكد لمجمؿ 

 1ثـ تمييزىا عما ىك غير سميـ نحكيا".

نما ىك القدرة عمى  كمعنى ذلؾ أف التكليد ليس مجرد إنتاج مادم لمعديد مف الجمؿ، كا 
حكيا كغير صحيح، كىذا يتأتى بفضؿ العدد المحصكر مف القكاعد التمييز بيف ما ىك صحيح ن

 المغكية.

كالتكليد كما أشرنا فيما سبؽ استكحاه "تشكمسكي" مف الفيمسكؼ "سقراط" الذم يرل أف 
تكليد المعرفة يككف بإنتاج عدد مف األفكار نتيجة مثيرات خارجية أثناء التخاطب كىك تقريبا 

في  –أم إنتاج أفكار –ف المتكمـ ينتج عددا ال متناه مف الجمؿ مفيـك "تشكمسكي"، حيث يرل أ
 حالة التخاطب بيف األفراد أك في حالة التأثر بعكامؿ خارجية تستثير ممكتيـ المغكية.

 ( التحـويــل:2

أما مفيـك التحكيؿ فيك مقاربة نظرية لعممية يجرييا المتكمـ ضمنيا "فأية قكاعد تعطي 
با باطنيا كتركيبا ظاىريا، كتربط التركيبيف بنظاـ خاص، يمكف أف تككف لكؿ جممة في المغة تركي

                                                             
 .42-41شفيقة عمكم، المرجع السابؽ، ص  1
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قكاعد تحكيمية، كلك لـ تصؼ نفسيا بيذا الكصؼ، فالربط بيف التركيب الظاىرم كالباطني ىك 
 . 1التحكيؿ"

المتفحص لمتعريؼ أعبله يستشؼ أف مفيـك التحكيؿ في النحك التكليدم التحكيمي ىك 
نتقاؿ مف بنية لغكية ىي البنية العميقة إلى بنية لغكية أخرل ىي البنية عممية يتـ بمكجبيا اال

كىذا ما عبر عنو بالتركيب الباطني كالتركيب الظاىرم. لكف ىذا االنتقاؿ يتـ عبر  2السطحية
 منظكمة قكاعدية )مجمكعة قكانيف(.

 3إف عممية التحكيؿ ىذه تمر بمرحمتيف أساسيتيف ىما:

 يوي:( مرحمة الوصف البن1.2

ىي المجاؿ الذم تحدد فيو المتغيرات التي سيجرل عمييا التحكيؿ، كالتي تظير عمى و
 شكؿ رمكز تحدد الفئات النحكية مثؿ "ؼ" )فعؿ(، "إ" )اسـ( ...

 ( مرحمة التغيير البنيوي:2.2

 التي تتـ فييا عمميات التحكيؿ كالحذؼ، الزيادة، التركيب...و

التي تساعد عمى نقؿ الجممة مف بنيتيا العميقة إلى  كعميو فإف العمميات التحكيمية ىي
بنيتيا السطحية، كبالتالي تتحقؽ إمكانية الحصكؿ عمى عدد غير محدكد مف البنى المغكية 

 السطحية مف عدد محدكد مف البنى العميقة، كىك األمر الذم تشترؾ فيو كؿ المغات.

أساسيا نظريتو المسانية التكليدية  أما فيما يتعمؽ بأىـ المبادئ التي أقاـ "تشكمسكي" عمى
 كىما:  -إضافة إلى خصائص أخرل -التحكيمية، فيناؾ خاصيتاف ميزتا المغة عنده

                                                             
 .53شفيقة عمكم، المرجع السابؽ، ص  1
 السطحية" أك "البنية العميقة" فسنعكد إلييما بشيء مف التفصيؿ في الصفحات البلحقة. فيما يتعمؽ بمفيكمي "البنية 2
 )بتصرؼ(. 58-57شفيقة عمكم، المرجع نفسو، ص  3
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 ( االكتساب المغوي:1.2.2

ىك مف األفكار التي طرحيا "تشكمسكي"، إذ يرل أف االكتساب المغكم ينتج عف قدرة 
مى تعمـ أية لغة بشكؿ سريع األمر الذم اإلنساف الفطرية كامتبلكو آلية ضمنية داخمية تساعده ع

يجعمو متميزا عف الحيكاف، فبنية "التنظيـ المعرفي الذم يصؿ بالطفؿ إلى اكتساب المغة، ىي 
 1بنية معطاة بصكرة مسبقة إلى الطفؿ".

رأل "تشكمسكي" بخصكص اكتساب المغة جاء مخالفا لرأم السمككييف الذيف ذىبكا بالقكؿ 
ستجيب لمثيرات خارجية خاضعة لمبيئة كالمحيط بالدرجة األكلى، فيك إف المغة سمكؾ لغكم ي

يرفض ىذه "النظرة اآللية إلى المغة مف حيث ككنيا عادة كبلمية قائمة عمى المثيرات 
 2".كاالستجابات

 كبالتالي فمبدأ االكتساب المغكم عند "تشكمسكي" يرتبط باألساس بمنيجو التكليدم.

 ( اإلبداعية المغوية:2.2.2

لعؿ ىذا المبدأ مف أىـ الخصائص التي تميز المغة اإلنسانية كتجعؿ بني آدـ يختمفكف و
عف باقي الكائنات، فصفة اإلبداعية يقصد بيا "مقدرة اإلنساف عمى إنتاج جمؿ ال حصر ليا 

ىذا الطرح يعمي شأف المغة اإلنسانية بؿ الذات اإلنسانية  3دكف أف يككف قد سمعيا مف قبؿ"
ألنو يؤكد عمى اف المغة نشاط إنساني إبداعي، فالفرد يستطيع أف ينتج كيبدع العديد بشكؿ عاـ، 

ف لـ يسبؽ لو سماعيا، بيذا يككف "تشكمسكي" أبطؿ كدحض  مف الجمؿ غير متناىية حتى كا 
عادة اجترار الصيغ كالتراكيب المغكية المكجكدة في الخارج.  فكرة المحاكاة كا 

                                                             
 .141نعماف بكقرة: المدارس المسانية المعاصرة، المرجع السابؽ، ص  1
حمد الميدم المنصكرم، مجمة جامعة القادس، العدد الصالح كأ أسميافالنظرية التكليدية التحكيمية كتطبيقاتيا عمى النحك،  2
 .326، ص 2013، شباط 29
 .143نعماف بكقرة، المرجع السابؽ، ص  3
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كليدية التحكيمية مف استحضار ثنائية البنية العميقة كالبنية كما البد عند ذكر النظرية الت
 السطحية كثنائية القدرة كاإلنجاز.

 ( البنية العميقة والبنية السطحية:3.2.2

ف العميقة كالسطحية بالنحك التحكيمي عند "تشكمسكي" كجعمتو يارتبطت ثنائية البنيت
فيي "التركيب الباطني المجرد، المكجكد في  مختمفا عف األنحاء التي سبقتو. فأما البنية العميقة

ذىف المتكمـ كجكدا فطريا، كىي أكؿ مرحمة مف عممية اإلنتاج الداللي لمجممة. إنيا التركيب 
 1المستتر الذم يحمؿ عناصر التفسير الداللي".

كمفاد ىذا القكؿ إف البنية العميقة ىي األساس الذىني المجرد لمعنى معيف، يكجد بشكؿ 
ف لـ تكف ظاىرة إال أنيا األساس  فطرم في الذىف، كفقيا يتـ تركيب الجمؿ. البنية العميقة كا 

 الذم بو تتأتى إمكانية فيـ الجمؿ كتحديد معانييا الداللية.

في حيف تعرؼ البنية السطحية عمى أنيا كؿ ما "يككف مممكس عمى السطح مف جمؿ 
لبنية العميقة إلى بنية سطحية مممكسة، منطكقة أك مكتكبة، بحيث تحكؿ العمميات العقمية في ا

 بناء عمى ىذا التعريؼ نستنتج أف:  2كالبنية السطحية عند التحكيمييف تصدر عف البنية العميقة".

  البنية السطحية ىي الشكؿ المادم لمكحدات الكبلمية المنطكقة أك المكتكبة الممثمة في
 تركيب تسمسمي سطحي.

 يخمص إلييا المككف التحكيمي الذم يربط بينيا كبيف  البنية السطحية ىي النتيجة التي
 البنية العميقة.

                                                             
 .53-52المرجع السابؽ، شفيقة العمكم، ص  1
 .106ـ، ص 1995ىػ، 1415، 1إبراىيـ السامرائي: النحك العربي في مكاجية العصر، دار الجيؿ، بيركت، ط 2
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تعد البنية السطحية مرحمة تالية ككنيا تعقب البنية العميقة. كما يميز البنية السطحية 
أنيا تختمؼ مف لغة ألخرل، فالبنية السطحية لمجممة العربية تختمؼ عف البنية السطحية لمجممة 

 في المغة اإلنجميزية.

ال أنيما إمى الرغـ مف االختبلؼ الكاضح بيف مفيـك البنية العميقة كالبنية السطحية ع
مرتبطتاف ارتباطا كثيقا فالبنية السطحية تعد الشكؿ الصكتي لمكممة، بينما تقدـ البنية العميقة 
التأكيؿ الداللي كالقكانيف التي تكضح العبلقة بيف بنيتي السطح كالعمؽ في الجمؿ تسمى 

 1 بلت النحكية.التحكي

بمعنى أف العبلقة بيف البنيتيف تسمى "تحكيبل"، حيث إف البنية العميقة ىي ما يفترض 
أف يككف )القانكف( في حيف البنية السطحية تمثؿ ما ىك كائف. كعميو يصعب الفصؿ بينيما 

ف ( في ىذا الصدد: "مكقؼ الداللة التكليدية في جكىره ىك أنو ال يمك1971كيكتب "الككؼ" )
الفصؿ بيف التركيب كالداللة، كأف دكر التحكيبلت كدكر القيكد االنتقائية بصفة عامة، إنما 

 2يتمثؿ في الربط بيف التمثيؿ الداللة كالبنى السطحية".

 ( القـــدرة واإلنجــــاز:4.2.2

أك ما يصطمح عميو بالكفاءة كاألداء، ىي مف أىـ الثنائيات التي تميزت بيا نظرية 
 تشكمسكي.

                                                             
 179ط(، ص -يماف ياقكت، قضايا التقدير النحكم بيف القدماء كالمحدثيف، دار المعارؼ، مصر )دينظر: محمكد سم 1

 )بتصرؼ(.
 .71، ص 1986، دار تبقاؿ، الدار البيضاء، 1عبد القادر الفاسي الفيرم: المسانيات كالمغة العربية، ج 2
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فالكفاءة ىي معرفة اإلنساف الضمنية بالمغة، أك باألحرل ىي معرفة اإلنساف الضمنية 
فيي قدرة اإلنساف عمى إنتاج الجمؿ أثناء عممية  1بقكاعد المغة التي تقكد عممية تكمـ بيا

 التخاطب. 

كفي سياؽ النظرية األلسنية التكليدية كالتحكيمية، نسمي القدرة عمى إنتاج الجمؿ كفيميا 
لمغة كقكاعدىا  2ي عممية تكمـ المغة بالكفاية المغكية، كىذه األخيرة ىي المعرفة الضمنيةف

كبمكجبيا يستطيع المتكمـ التمييز بيف الجمؿ الصحيحة كالجمؿ الخاطئة كالكفاءة يكتسبيا الفرد 
 منذ طفكلتو.

خراج لنظامي ا المغكم أما اإلنجاز أك األداء فيك الممارسة الفعمية كاآلنية لمكفاءة كا 
أم: األداء  3الضمني مف حيزه البلشعكرم إلى الحيز اإلدراكي الفعاؿ في ظركؼ مادية متنكعة

الكبلمي الفعمي كاآلني لمغة ضمف سياؽ معيف يجعؿ المتكمـ يعكد إلى ما يخزنو مف قكاعد 
 كامنة ضمف كفايتو المغكية ليستعمميا في مختمؼ الظركؼ.

جاز عند تشكمسكي تتمحكر حكؿ كيفية تركيب الكبلـ الذم كبالتالي، فثنائية القدرة كاإلن
يصدره المتكمـ بشكؿ مستمر كعمى نحك تجديدم، كىك ما يصطمح عميو "تشكمسكي" بالقدرة 

 اإلبداعية، أم: قدرة المتكمـ عمى إنتاج كبلـ لـ يسبؽ أف قيؿ أك سمع مف قبؿ.

تحكيمية كتعميـ النحك فإف خبلصة لما تقدـ كفي سياؽ الحديث عف المدرسة التكليدية ال
أصحاب ىذه النظرية ذىبكا لمقكؿ إف ىدفيـ ىك التكصؿ بشكؿ عممي بؿ منطقي كرياضي إلى 
جميع القكاعد المغكية التي تككف األساس القادر عمى تكليد جميع الجمؿ الصحيحة في المغة 

                                                             
عربية )الجممة السطحية(، المؤسسة الجامعية، بيركت، لبناف، ، األلسنية التكليدية التحكيمية كقكاعد المغة الزكرياينظر: ميشاؿ  1
 .32، ص1986، 2ط
 )بتصرؼ(. 32المرجع نفسو، ص 2
 )بتصرؼ(. 44المرجع السابؽ، شفيقة العمكم، ص  3
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ة ترتكز عمى كالتي ال يمكف إف أجريت صياغتيا بالشكؿ السميـ أف تكلد أم جممة غير صحيح
 .1قكاعد النحك بالدرجة األكلى عمى اعتبار أف الجممة ىي الكحدة كالمبنة األساسية في بناء المغة

كحسبيـ فإف الجممة تتألؼ مف عناصر تربط بينيا عبلقات نحكية كتنقؿ المعنى الذم 
األبنية يحكميا كىك ما يعرؼ بالبنية العميقة كتكصمكا إلى القكاعد الرئيسية التي تكلد ىذه 

العميقة مستخدميف في ذلؾ الرمكز الرياضية كالقكانيف المنطقية كبالمقابؿ أنشأكا مجمكعة أخرل 
مف القكاعد اصطمحكا عمييا بالقكاعد التحكيمية التي بمكجبيا يتـ تحكيؿ المعنى مف البنية 

 العميقة إلى أشكاؿ لغكية ظاىرية عديدة تدعى بالبنية السطحية.

 انيات االجتماعية التداولية وتعميمية النحو: ثالثا: مدرسة المس

انتقؿ البحث المساني مف الدراسة التي تخمص لمنظاـ المساني مف البنيكية مع "دم 
سكسير" إلى التكليدية التحكيمية مع "تشكمسكي"، إلى دراسة تركز بالدرجة األكلى عمى التكجو 

 م.االتصالي كالكظيفي بالبحث في الكبلـ كاالستعماؿ المغك 

التكجو الذم أفرز ظيكر اتجاه لغكم جديد ازدىر عمى ساحة البحث المساني المعاصر 
 أال كىك "المسانيات التداكلية".

 . تعــريف التــداولية: 1

تجدر اإلشارة بداية إلى صعكبة تقديـ تعريؼ لمتداكلية لتداخميا مع العديد مف العمـك 
ريفيا مف مجاؿ تخصصو. كما أف التداكلية األخرل، األمر الذم جعؿ كؿ باحث ينطمؽ في تع

                                                             
ينظر: نايؼ خرما كعمي حجاج: المغات األجنبية تعميميا كتعمميا، الككيت، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة  1

 .35، ص 1988كالفنكف كاآلداب، 
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مبحث لساني، كنظرية لـ يكتمؿ بناؤىا بعد. ىذا مف جية كمف جية أخرل نجدىا تتقاذفيا 
 1مصادر معرفية عديدة.

 بناء عمى ذلؾ سنكتفي بتقديـ أىـ ما جاء في تعريفيا فقط.

 :لغة

، كرد في لساف يرجع مصطمح التداكلية في أصمو العربي إلى الجذر المغكم "دكؿ" 
العرب: "تداكلنا األمر، أخذناه بالٌدكؿ كقالكا دكاليؾ أم مداكلة عمى األمر... كدالت األياـ أم 
دارت كا يداكليا بيف الناس، كتداكلتو األيدم أخذتو ىذه مرة كىذه مرة، كتداكلنا العمؿ كاألمر 

 2بيننا بمعنى تعاكرناه فعمؿ ىذا مرة كىذا مرة".

ساس الببلغة لمزمخشرم فقد جاء: "دكؿ: دالت لو الدكلة، كدالت األياـ أما في معجـ أ
بكذا. كأداؿ ا بني فبلف مف عدكىـ، جعؿ الكثرة ليـ عميو... كأديؿ المؤمنكف عمى المشركيف 
يـك بدر، كأديؿ المشرككف عمى المسمميف يـك أحد... كا يداكؿ األياـ بيف الناس مرة ليـ كمرة 

 3لكا الشيء بينيـ، كالماشي يداكؿ بيف قدميو يراكح بينيما".عمييـ... كتداك 

عديدة غير أنيا ال تكاد  يلو معان المبلحظ لمفيـك التداكلية في المعاجـ العربية يرل أفٌ 
األمر الذم  -مف مكاف آلخر أك مف حؿ ألخرل -تخرج عف معاني التبدؿ كالتحكؿ كاالنتقاؿ
ة عمى سبيؿ المثاؿ تتحكؿ مف المتكمـ إلى السامع يستكجب كجكد أكثر مف طرؼ كاحد، كالمغ
 فتتغير حاليا كىي متداكلة بيف بني البشر.

                                                             
ينظر: خميفة بكجادم: في المسانيات التداكلية، مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، بيت الحكمة لمنشر كالتكزيع،  1

 .63ـ، ص 2009، 1العممة، الجزائر، ط
 .253-252ـ، ص 1994، 3، ط11ابف منظكر: لساف العرب، دار صادر، بيركت، المجمد  2
، 1ـ، ج1998، 1لزمخشرم: أساس الببلغة، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت، طا 3
 .303ص
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 : في االصطالح

فالمسانيات التداكلية تعني بدراسة المغة أثناء االستعماؿ مع مراعاة عناصر العممية 
فإذا التكاصمية مف متكمـ كسامع، كما تيتـ بالظركؼ كاألحداث المحيطة بالفعؿ التكاصمي. 

كانت الدراسات المسانية السابقة مع "دم سكسير" ركزت عمى بنية المغة كتقسيميا إلى لساف/ 
قصاء الكبلـ مف الدراسة  كبلـ مع االىتماـ بدراسة المساف حفاظا عمى العممية كالمكضكعية كا 

الستعماؿ المسانية باعتباره فرديا، فإف التداكلية صبت جؿ اىتماميا عمى دراستو )الكبلـ( أثناء ا
( ك"آف Jaques Moeschlerالمغكم ففي القامكس المكسكعي لمتداكلية نجد "جاؾ مكشبلر" )

دراسة االستعمال المغوي المقابمة لدراسة ( يعرفاف التداكلية بأنيا: " Anne Reboulربكؿ" )
 1".النظام المساني الذي يعد من اىتمام المسانيات بصفة خاصة

االستعماؿ يقتضي األخذ بعيف االعتبار فكرة السياؽ، إذ ال فالقكؿ بدراسة المغة أثناء 
استعماؿ لمغة بمعزؿ عف السياقات كالظركؼ المحيطة بالحدث الكبلمي، كىذا ما ركز عميو 

( أثناء تعريفو لمتداكلية بقكلو: "المككف التداكلي يعالج كصؼ Maigueneau" )منقونو"
اكلية تعنى بكصؼ الممفكظ مف الكبلـ في سياقات أم أف الدراسة التد 2الممفكظات في سياقاتيا"

 محددة بغية تحديد قصد المتكمـ.

إذف تخصص لساني ال ييتـ بالمغة أثناء االستعماؿ فحسب بؿ إنيا تيتـ بعدة  فالتداكلية
جكانب كأقطاب العممية التخاطبية مف متكمـ كسامع، حيث تراعي مقصد المتكمـ كنكاياه مف 

و مف جية أخرل، دكف إىماؿ شركط سبلمة التخاطب بينيما لضماف جية كحاؿ السامع كظركف

                                                             
1 Jaques Moeschler - Anne Reboul: Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique ,Edition Seuil 
1994, p17. 

، 2006-2005، 1، طاالختبلؼخطاب، ترجمة: محمد يحياتف، منشكرات دكمينيؾ منقكنك: المصطمحات المفاتيح لتحميؿ ال 2
 .98ص 
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كصكؿ المعنى كتحقيؽ نجاعة التكاصؿ، كبيذا تككف التداكلية تتطرؽ إلى المغة عمى أنيا ظاىرة 
 متجاكزة بذلؾ الدراسة البنيكية السككنية لمغة. 1خطابية كتكاصمية كاجتماعية معا

في قكلو إنيا لسانيات الحكار أك الممكة تعريؼ التداكلية  "الجياللي دالش"أجمؿ 
التبميغية، ككنيا تخصص لساني "يدرس كيفية استخداـ الناس لؤلدلة المغكية في صمب أحاديثيـ 

 2كخطاباتيـ كما يعني مف جية أخرل بكيفية تأكيميـ لتمؾ الخطابات كاألحاديث".

مح، حيث نجد أكثر كما ال يمكف إغفاؿ فكرة جديرة بالذكر تتعمؽ بمسألة ترجمة المصط
 " نذكر أىميا:  Pragmatiqueمف مقابؿ عربي لممصطمح األجنبي "

البراغماتية، النفعية كالذرائعية... إال أف المصطمح األكثر شيكعا ىك مصطمح التداكلية. 
عمى مصطمح  1970في ىذا الصدد يقكؿ "طو عبد الرحمف": "كقد كقع اختيارنا منذ 

"براغماتيقا"، ألنو يكفي المطمكب حقو باعتبار داللتو عمى معنييف  التداكليات" مقاببل لممصطمح
 3"االستعماؿ" ك"التفاعؿ" معا".

بناء عمى ما تقدـ مف نماذج التعاريؼ لمصطمح التداكلية نخمص إلى القكؿ بأف 
المسانيات التداكلية تشكؿ محاكلة جادة تسعى إلى دراسة المغة قيد استعماليا بيف الناس مع 

بالمتكمميف كالمستمعيف كما يحيط بيـ مف ظركؼ خارجية ضمف سياقات معينة، كؿ  العناية
 ذلؾ قصد تحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ بينيـ.

                                                             
فكرة تطرؽ التداكلية إلى المغة كظاىرة خطابية كتكاصمية كاجتماعية معا أشار إلييا "فرانسيس جاؾ"، لتفصيؿ أكثر العكدة  1

 .08إلى: فرانسكاز أرمينيكك: المقاربة التداكلية، ترجمة سعيد عمكش، ص 
 .01، ص1992المسانيات التداكلية، ترجمة: محمد يحياتف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  مدخؿ إلى 2
، 2000، 2طو عبد الرحمف: في أصكؿ الحكار كتحديد عمـ الكبلـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3
 .28ص
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 . الخمفية المعرفية لمفكر التداولي: 2

إف الحديث عف بدايات نشأة التداكلية يعيدنا إلى الفيمسكؼ األمريكي "تشارلز ساندرس 
دث مصطمح التداكلية في الثقافة الغربية حيف قاـ بنشر (، الذم استحCh.S.Peirseبيرس" )

تحت عنكاف: كيؼ يمكف تثبيت االعتقاد؟  1979ك 1978مقاليف في مجمة "ميتافيزقيا" سنة 
كمنطمؽ العمـ: كيؼ نجعؿ أفكارنا كاضحة؟ مؤكدا أف الفكر طبيعتو إبداع لعادات فعمية ألنو 

 مقركف بقيمتيف: متى يتـ الفعؿ؟ ككيؼ يتـ؟

ككف مقركنا باإلدراؾ في حالتو األكلى كفي الحالة الثانية يؤدم الفعؿ إلى نتيجة في
مممكسة. ليصؿ إلى أف الممارسة كالتطبيؽ كالفعؿ، ىي التي تشكؿ األساس كالقاعدة لمختمؼ 

 . 1األفكار

تشكؿ التداكلية درسا جديدا انبثؽ مف التفكير الفمسفي في المغة بادئ األمر، ليتجاكزه مف 
العمؿ عمى صقؿ أدكات تحميمو باألخص التداكلية المسانية، التي تعنى بالبحث عف الحمكؿ  أجؿ

لمعديد مف المشاكؿ المغكية التي أىممتيا المسانيات مف قبؿ التركيب كالداللة كفي ىذا المقاـ 
( أف التداكلية درس غزير كجديد، بؿ يذىب إلى أكثر مف ىذا Karnabيعترؼ "كارناب" )

. ككنيا تعد محاكلة جادة تسعى لئلجابة عف أسئمة ميمة تكاجو 2يا قاعدة المسانياتبقكلو: إن
 الباحث.

مف جممة ىذه األسئمة التي تحاكؿ المسانيات التداكلية اإلجابة عنيا: مف يتكمـ؟ ماذا 
يقكؿ بالضبط حيف يتكمـ؟ مع مف يتكمـ؟ مف يتكمـ كألجؿ مف؟ ماذا عمينا أف نعمـ حتى نرفع 

                                                             
)التأسيس كالتجديد(، عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  ينظر: الزاكم بغكرة: العبلمة كالرمز في الفمسفة المعاصرة 1

 .199، ص 35، المجمد3، العدد 2007كاآلداب، الككيت، مارس 
ينظر: عبد اليادم بف ظافر الشييرم: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت،  2

 .02، ص 2004، 1لبناف، ط
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ف جممة أك أخرل؟ كيؼ يمكننا قكؿ شيء آخر غير الذم كنا نريد قكلو؟ كغيرىا مف اإلبياـ ع
 األسئمة التي لـ تبحث المسانيات عف إجابة ليا.

 لقد تكسمت المسانيات التداكلية في سبيؿ اإلجابة عف تمكـ األسئمة العديد مف العمـك ىي: 

 الفمسفة التحميمية: . أ

لتقميدية مف خبلؿ تحكيؿ اىتماماتو إلى المغة، ىي اتجاه فمسفي جديد تجاكز الفمسفة ا
ىذا ما  1باعتبار أف ليس بإمكاف أم فيمسكؼ تجاىؿ أىمية المغة عند محاكلة المسائؿ الفمسفية

 انبثؽ عنو ما يعرؼ بػ "األفعاؿ الكبلمية" أىـ أساس في الفكر المساني التداكلي.

 الفمسفة البراغماتية: . ب

تمد عمى الكاقع الخارجي كيتجو إلى دراسة ما ىك ىي مذىب فمسفي تجريبي عممي، يع
متعيف كحقيقي مف خبلؿ اتباع طريقة تعيف عمى تحقيؽ األفكار كالمعاني في الكاقع الخارجي 

عمى معيار "الصدؽ" الذم يتكصؿ إليو مف  عتمادسعيا لمعرفة ما ىك حقيقي كما ىك زائؼ باال
مرتبط بمدل النجاح العممي كما ترجـ إلى  خبلؿ تحميؿ المعاني كالمعتقدات. معنى الصدؽ ىنا

سمكؾ ناجح، في ىذا الصدد يقكؿ "جيمس": "إف األفكار تصبح صادقة بقدر ما تساعدنا عمى 
أف نربطيما بأجزاء مف خبرتنا بطريقة تؤدم إلى سمكؾ ناجح في الحياة... ينبغي عميؾ أف 

عمؿ في نطاؽ مجرل خبرتؾ، تستخرج مف كؿ لفظ قيمتو الفكرية الفعمية، كأف تضعو مكضع ال
بحيث تككف قيمة الفكرة مرتبطة بنجاح السمكؾ الذم يؤديو اإلنساف بناء عمى اعتقاده في 

 ىذه الفكرة مف أىـ ما استفاد منو الفكر التداكلي في طركحاتو. 2صحتيا".

                                                             
، العتبة العباسية المقدسة، بيركت، 1ظر: عطية أحمد عبد الحميـ: الفمسفة التحميمية، ماىيتيا، مصادرىا، كمفكركىا، طين 1

 .31، ص2019، 1440لبناف، 
صبلح فضؿ: ببلغة الخطاب كعمـ النص، سمسمة عالـ المعرفة: منشكرات المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت،  2

 .)بتصرؼ( 24ص 
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 عمم النفس المعرفي: . ت

كالعمميات العقمية ىك العمـ الذم يعنى بدراسة الطريقة التي يعمؿ كفقيا الذىف البشرم، 
التي يمارسيا الفرد عندما يستقبؿ المعمكمات كيعالجيا كيرمزىا كيخزنيا ثـ يسترجعيا عند 
الحاجة. في ىذا اإلطار قدمت بحكث متنكعة لتفسير ذلؾ أفادت منيا التداكلية في "نظرية 

ذلؾ التفسير المبلءمة" كفي تفسير العمميات االستداللية في إدراؾ أبعاد الفعؿ المغكم. كمف 
(، إذ بيف أف اشتغاؿ الذىف البشرم ترابتي، كتجرم Jerry Fodorالذم قدمو "جيرم فكدكر" )

فيو معالجة المعمكمة ... عبر مراحؿ متبلحقة، ككؿ مرحمة منيا تقابؿ مككنا مف مككنات 
رج ضمف ىذا ما أفادتو التداكلية التي تند 1الذىف كىي المحكلة كالنظاـ الطرفي كالنظاـ المركزم

 النظاـ المركزم المتعمؽ بالتأكيؿ الذم يتـ عمى مستكل النظاـ المغكم.

 المنطــــق: . ث

المراد بو المفاىيـ المنطقية الجديدة التي تجاكزت دالالت المنطؽ الصكرم المتكارثة، إذ 
أنو لـ يتمكف مف تفسير بعض الظكاىر التي تطرحيا العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية ككذا 

ثراء القضايا ا لبنية الحجاجية، إضافة إلى مفاىيـ أخرل ظمت تفيد منيا التداكلية في معالجة كا 
 األمر الذم يفضي بالقكؿ إف الفكر التداكلي يرتكز عمى جممة مف المفاىيـ لممنطؽ. 2المغكية

 . مــبــادئ المســانيــات التــــداوليـــة: 3

يا كمفاىيميا مف مصادر كمرجعيات مختمفة بما أف المسانيات التداكلية تستمد معارف
كالفمسفة كالمنطؽ كغيرىا فطبيعي أف تختمؼ أصكؿ بعض مفاىيميا بحكـ أف كؿ مفيـك مف 

 تمؾ المفاىيـ الكبرل انبثؽ عف حقؿ معرفي معيف، كمف جممة تمؾ المفاىيـ ما يمي: 

                                                             
ينظر: آف ربكؿ جاؾ مكشبلر: التداكلية اليـك عمـ جديد لمتكاصؿ. تر: سعد الديف دغفكس كمحمد الشيباني، المنظمة العربية  1

 .2003، 1، ط73لمترجمة، ص 
 ، )بتصرؼ(.24ينظر: صبلح فضؿ، المرجع السابؽ، ص 2
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 الفعــل الكـــــالمي:  1.3

مى العمـك كتـ تطكيره، فأصبح يعني في ىك مفيـك مقتبس مف الفمسفة التحميمية ع
االصطبلح المساني التداكلي الجديد "اإلنجاز الذم يؤديو المتكمـ بمجرد تمفظو بممفكظات معينة، 
كمف أمثمتو: األمر، النيي، الكعد، السؤاؿ، التعييف، اإلقالة، التعزية كالتينئة... فيذه كميا أفعاؿ 

 زه اإلنساف بفعؿ الكبلـ.أم العمؿ االجتماعي الذم ينج 1كبلمية"

نما  ليس ىذا فحسب، فالكبلـ لـ يعد يتكقؼ عند نقؿ المعمكمات كاألخبار لممتمقي، كا 
 إحداث التأثير في نفسو.

 نظــريـة المحـادثــة:  2.3

( الذم طرح مفيكميف ميميف Paul Griceكتتجمى مف خبلؿ فمسفة "بكؿ غرايس" )
المسانيات التداكلية كىما "مبدأ التعاكف" ك"االستمزاـ يعداف مف أىـ المفاىيـ التي تعنى بيا 

 الحكارم".

 مبدأ التعاون: 1.2.3

كىك يشكؿ "العمكد الفقرم لمنشاط الكبلمي إذ أنو يمكف المتخاطبيف مف ضماف عدـ 
انقطاع التكاصؿ لذلؾ فإف كؿ طرؼ مف الخطاب يعترؼ لنفسو كلآلخر بالحؽ في التناكب 

أف األطراؼ المشاركة في الحكار عمييا أف تتعاكف فيما بينيا لبمكغ كىذا يعني  2عمى الكبلـ"
 اليدؼ المطمكب مف الحكار.

                                                             
، 1ة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي، طينظر: مسعكد صحراكم: التداكلية عند عمماء العرب، دراسة تداكلية لظاىر  1

 .10، دار الطميعة، لبناف، ص2005
 .101، ص 2003، 1عمر بمخير: تحميؿ الخطاب المسرحي )في ضكء النظرية التداكلية(، منشكرات االختبلؼ، ط 2
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 أما االستمزام الحواري: 2.2.3

فيك مف آليات "إنتاج الخطاب، يقدـ تفسيرا صريحا لقدرة المتكمـ عمى أف يعني أكثر مما 
لني عنكاف الجامعة مف فضمؾ، ناك مثل:  1يقكؿ الفعؿ أم أكثر مما تؤديو العبارات المستعممة"

فيذه العبارة المنجزة في مقاـ معيف يخرج معناىا مف الطمب )األمر( إلى معنى "االلتماس" كىذا 
 ما تدؿ عميو القرينة "مف فضمؾ".

 نظرية المالءمة:  3.3

تعكد أصكؿ ىذه النظرية في الكاقع إلى عمـ النفس المعرفي الذم استكحت منو 
بعض مفاىيميا كمبادئيا. فكرة المبلءمة في الفكر التداكلي مبدؤىا األساسي  المسانيات التداكلية

ىك الدعكة إلى ضركرة األخذ باالعتبار نفسية المتمقي ككنو الطرؼ الذم يستقبؿ المعمكمة، لذلؾ 
ينبغي مبلءمة ىذه األخيرة نفسيتو كقد شيدت نظرية المبلءمة مجمكعة مف التطكرات المعرفية 

مبحث فمسفة التأكيؿ، فقد انصب اىتماـ ركاد التداكليات عمى تحديد عممية خاصة مع ركاد 
كصؼ تأكيؿ األقكاؿ التاـ، مف خبلؿ الفصؿ بينيا كبيف عممية الفيـ التي تسبؽ عممية التأكيؿ 
ذلؾ أف عممية التأكيؿ تقـك بتحميؿ الفيـ بيف المتخاطبيف كمعالجتو، كتحديد قدرة المستمعيف 

ا مف قدرة المتكمميف عمى ترجمة أقكاليـ إلى أفعاؿ كيتـ ذلؾ انطبلقؿ، كذلؾ عمى تأكيؿ األقكا
عمى  عتمادضمف تصكر يأخذ بعيف االعتبار العمميات التكميمية المتحققة بفضؿ المغة، باال

 كىك: نظاـ العبلمات كالرمكز المسانية، ككذا نظاـ معرفي سيككلكجي. 2نظاـ مزدكج

                                                             
كعية لمظاىرة إلى كضع القكانيف العياشي أدراكم: االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني )مف الكعي بالخصكصيات الن 1

 .18ـ، ص2011ىػ، 1432، 1الضابطة ليا(، دار األماف، منشكرات االختبلؼ، ط
، الرباط، المغرب، 1ينظر: عميكم أبا سيدم: الحجاج كالتفكير النقدم، مقاربة تداكلية معرفية نقدية، دار نشر المعرفة، ط 2

 .32، ص 2004
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التداكلية يرتكز مفيكميا كمبادئيا عمى معنى  نخمص في األخير إلى القكؿ بأف
التكاصؿ، الذم في معناه ىك تبادؿ الكبلـ بيف المتكمـ الذم ينتج أقكاال مكجية نحك متمقي 

 مستمع، كؿ ذلؾ في سياقات محددة بغية التأثير كاإلقناع.

جية،  فالمسانيات التداكلية تيتـ بالجانب التركيبي كالداللي لمغة كقكاعد استعماليا مف
 كتعنى أيضا بمستعممي ىذه المغة مف حيث نفسيتيـ، ظركفيـ كسياقاتيـ.

 . تعميمية القواعد النحوية في مدرسة المسانيات التداولية: 4

إف تعميـ المغة كقكاعدىا في محيطيا االجتماعي كالتداكلي أىـ ما ميز المدارس الغربية، 
 محيط استعماليا.باعتبار المغة ظاىرة اجتماعية ال يمكف عزليا عف 

تقدـ المسانيات التداكلية قكاعد القدرة عمى التكاصؿ مف خبلؿ اىتماميا بالتساؤالت )مف 
يتكمـ؟ كيؼ يتكمـ؟ مع مف يتكمـ؟ كفي أم ظرؼ )كسط( يتكمـ؟( كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف 

منطمقة  مف عممية التخاطب، فإنيا تسعى إلى تعميـ القكاعد النحكية لتعطي فائدة لدارس المغة.
نما  مف فكرة مفادىا أف الكحدة المغكية ليست الجممة التي ينبغي أف يرتكز عمييا البحث كا 
اتخذت مف النص أك الخطاب كحدة لمدراسة، مف ىنا انصب االىتماـ عمى تحميؿ الخطاب 
كمقاربة النصكص مف ثمة تصنيؼ األغراض كالكظائؼ، فمثبل نجد كظيفة لغكية لمتعامؿ مع 

لظركؼ المعينة كتكجيو األكامر، عبارات الرجاء كااللتماس، عبارات الزكاج، األحداث كا
 التحية... كغيرىا.

كما ىناؾ كظيفة لغكية تعمؿ عمى تنظيـ المقاءات بيف األفراد مثؿ عبارات المكافقة، 
الرفض، النقاش، الحكار، عبارات القكانيف، إضافة إلى كظيفة ضبط العبلقات االجتماعية بيف 

د كأساليب الخطاب الرسمية كغير الرسمية، أنكاع التحية، تبادؿ الكبلـ المناسب في األفرا
مناسبات مختمفة، فمثبل: ما ييقاؿ في الحفبلت العامة كالرسمية ليس نفسو ما ييقاؿ في الحفبلت 
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الشخصية كما أف ىناؾ الكظيفة اإلعبلمية اإلخبارية، ككظيفة المغة العامة التي تعبر عف 
 عامة نحك: السركر، الحزف، الغضب... كغيرىا.انفعاالت 

 أما األعماؿ األدبية الخيالية كالقصص كالركايات كالشعر فتستخدـ الكظيفة الشعرية.

كأخيرا ىناؾ الكظيفة التربكية التعميمية كتمؾ التي تستخدـ في المدارس كالمعاىد 
 1 كالجامعات.

ية لغكية مستقمة، تقدـ لممتعمـ بشكؿ مف المعمـك أف القكاعد النحكية تيعمـ عمى أنيا بن
نما ىك مرتبط بإمكانية  ، غير أف التداكلية ال ترل األمر متعمقا بتعميـ بنية نحكية معينة كا  صاـر

 المتعمـ مف اختيار أقكالو كخطاباتو المختمفة مراعاة لممقاـ.

ف المعمـ فتعميمية القكاعد النحكية في ضكء التداكلية يتـ مف خبلؿ الحكار كالتفاعؿ بي
عف طريؽ  االستنتاجكالمتعمـ كفؽ قكاعد المسانيات التداكلية إلى أف يصؿ المتعمـ إلى القاعدة ك 

 ذلؾ التكاصؿ التعميمي كليس التمقيف الجاؼ. 

 

 

 

 

                                                             
تعميميا كتعمميا، الككيت، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة غات األجنبية: ينظر: نايؼ حزما كعمي حجاج: الم 1

 )بتصرؼ(. 43ـ، ص 1988كالفنكف كاآلداب، 
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 المبحث الثاني: النحو بين لسانيات الجممة ولسانيات النص.

 . عالقة النحو بمسانيات الجممة: 1

ة التحميؿ المغكم الذم يقؼ في دراستو عند حدكد الجممة إف لسانيات الجممة ىي صكر 
 كيرل أنيا الكحدة المغكية الكبرل التي ينبغي التقعيد ليا دكف تجاكزىا.

ىذا الطرح يفضي إلى القكؿ بأف لسانيات الجممة ال تتجاكز حدكد الجممة كانما ينظر 
نحك يتضمف مستكيات كنظـ إلييا عمى أنيا أكبر كحدة لغكية في التحميؿ النحكم، كما أف ال

 منيجية ىي: 

 األصكات  1.1

 الصرؼ  2.1

 التركيب  3.1

 الداللة. 4.1

 كىذا ما سنعرضو فيما يمي مف صفحات.

 المستوى الصوتي:  1.1

إف المغة مف حيث تككينيا المادم عبارة عف أصكات قبؿ كؿ شيء كلما كاف الصكت 
أصكات يعبر بيا كؿ "تعريفيا عمى أنيا  ىك مككنيا المادم ذىب بعض العمماء القدامى إلى

 1."قـك عف أغراضيـ

                                                             
 .88، ص1، ج2003، 2ينظر: ابف جني، الخصائص، تح: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية بيركت، لبناف، ط 1



ة] مي  علي  حو ت  ي والي حث الي    [المعاصر اللسات 
 

 
 

     انفصم 

56 

الصكت لغة ىك الجرس كالجمع أصكات، كقد صات يصكت كيصات تصكيتا كأصات، 
 1.معناه: صائح ته ك  صى ا، فيك مي يتن كً صٍ تى  تي ك  صى كيي  تى ك  كيقاؿ: صى  ...نادل :كصكت بو

ا مف انطبلقي مكانة مرمكقة أما اصطبلحا فقد بمغت الدراسات الصكتية في الفكر العرب
آلة المفظ كالجكىر »القرف الثاني لميجرة الىتماـ القدامى بالصكت، فيذا " الجاحظ" عرفو بأنو: 

الذم يقـك بو التقطيع كبو يكجد األليؼ كلف تككف حركات المساف لفظا كال كبلما مكزكنا كال 
 .2«منشكرا إال بالتقطيع كالتأليؼ

ات الكبلـ، باعتبار ىذا األخير أنو سمسمة متآلفة كمتصمة كعميو فالصكت كحدة مف كحد
 مف األصكات.

ال يسعنا في معرض الحديث عف ىذه المسألة المغكية )األصكات كالحركؼ( إال أف 
نما غير في منيجية  نستعرض ما جاء بو " ابف سينا " الذم لـ يكثؼ بالتحسس كالتصنت، كا 

ؼ عمى األعضاء المسؤكلة عمى إنتاج الصكت الذم البحث العممي إذ قاـ بعممية التشريح ليق
يدرؾ بالسمع، كما استطاع التكصؿ إلى تحديد مفيـك كؿ مف الصكت كالحرؼ مف خبلؿ 

 مؤلفو المكسـك برسالة في أسباب حدكث الحركؼ.

كث الصكت يرجع إلى عمميتيف ميكانيكيتيف ىما: دتكصؿ "ابف سينا " إلى أف سبب ح
أظف الصكت سببو القريب تمكج اليكاء دفعة بسرعة كقكة مف أم » القمع كالقرع، حيث قاؿ:

سبب كاف، كالذم يشترط فيو مف أمر القرع عساه أال يككف سببا كميا لمصكت، بؿ كأنو سبب 
كالمبلحظ  3«أكثرم، ثـ إف كاف سببا كميا فيك سبب بعيد، ليس السبب المبلصؽ لكجكد الصكت

                                                             
، 2ج  ،2003، 1، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، طت" ك لساف العرب" "مادة ص"ابف منظكر  1

 .64ص 
 79، ص 1الجاحظ: البياف كالتبييف، تحيؽ: عبد السبلـ ىاركف، دار الجيؿ، بيركت لبناف، ج  2
ؽ، )د.ط(، ابف سينا: أسباب حدكث الحركؼ، تح: محمد حساف الطياف، يحي مير عمـ مطبكعاف مجمع المغة العربية، دمش 3

 .56)د.ت(، ص 
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ساف أك غيره، كىك بيذا يشير نفة عامة كعند االث عف الصكت بصدفي ىذا التعريؼ أنو تح
 .1إلى أحد الفركع الكبرل في الصكتيات كىك: الفكنيتيؾ

أما الفصؿ الثاني مف رسالتو فأفرده لمحديث عف الحركؼ التي يقصد بيا األصكات 
المتقطعة عند االنساف كالتي تشكؿ الحركؼ، مركزا عمى تمكج اليكاء داخؿ التجكيؼ المتشكؿ 

 كة أعضاء التصكيت كما قسـ حالة اليكاء المحدث لمصكت إلى مرحمتيف: مف حر 

 :المرحمة األولى 1.1.1

كفييا تتشكؿ مادة الصكت مف خبلؿ عممية فيزيكلكجية مصاحبة لعمميتي الشييؽ 
كالزفير: حيث إف اليكاء المدفكع مف الرئتيف يمؤل التجكيؼ الداخمي الذم يتشكؿ كفؽ الحرؼ 

عمى األعضاء التي تشارؾ في ذلؾ كفي ىذا الصدد قاؿ: " أما نفس  عتماداالالمراد إخراجو، ب
التمكج فإنو يفعؿ الصكت كأما حاؿ التمكج في نفسو مف اتصاؿ أجزائو كتممسيا أك تشظييا 

 .2كتشذييا فيفعؿ الحدة كالثقؿ"

 :المرحمة الثانية 2.1.1

ؿ اعتراض األعضاء أك كىي مرحمة تبدأ بعد انتياء األكلى، أم إنتاج الحرؼ مف خبل
التضييؽ عمى اليكاء حيث إف كضعية تمؾ األعضاء كحركتيـ ىي القالب الذم يقتطع منو 
الحرؼ، مف ىذا المنطؽ قاؿ: "ىيئة لمصكت عارضة لو يتميز بيا عف صكت آخر مثمو في 

 كىك بذلؾ يعني الحرؼ. 3الحدة كالثقؿ تميزا في المسمكع "

                                                             
الفكنتيؾ: ىك العمـ الذم يدرس أصكات الكبلـ دكف النظر إلى كظائفيا المغكية أك المغة التي تنتمي ليا، كينقسـ إلى: عمـ  1

األصكات النطقي الذم يعنى بمخارج األصكات أعضاء النطؽ، عمـ األصكات الفيزيائي كيدرس المكجات الصكتية ككيفية 
ألذف، عمـ األصكات السمعي كيختص بدارسة الجياز السمعي ككيفية تحميمو لؤلصكات المنطكقة كعمـ األصكات انتقاليا إلى ا

 التجريبي الذم يدرس األصكات الكبلمية باستخداـ األجيزة المختمفة
 59ابف سينا: المصدر السابؽ، ص  2
 .59المصدر نفسو، ص  3
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عقكؿ، ألنو يدرؾ كال خبلؼ بيف العقبلء في كجكد ما أما "الخفاجي" فالصكت عنده "م
يدرؾ، كىك عرض ليس بجسـ كال صفة لجسـ، كالدليؿ عمى أنو ليس بجسـ أنو مدرؾ بحاسة 
السمع، كاألجساـ متماثمة، كاإلدراؾ إنما يتعمؽ بأخص صفات الذكات فمك كاف جسما لكانت 

 .1دليؿ عمى أف الصكت ليس بجسـ"األجساـ جميعيا مدركة بالسمع، كفي عممنا ببطبلف ذلؾ 

أما المحدثكف فقد نظركا إلى ىذا المستكل مف المغة )الصكت( مف الجانب الكظيفي، 
فيذا "تماـ حساف" يعرفو عمى أنو: "عممية حركية يقـك بيا الجياز النطقي كتصحبيا آثار 

رساؿ الصكت كىك الجياز النطقي  سمعية معنية تأتي مف تحريؾ اليكاء فيما بيف مصدر كا 
 .2كمركز استقبالو كىك األذف"

الفكنيتيؾ الذم يعرفو " محمد المبارؾ" بقكلو: " عمـ يدرس الحركؼ مف حيث ىي 
أصكات فيبحث عف مخارجيا، كصفاتيا، كعف قكانيف تبدليا كتطكرىا بالنسبة إلى كؿ لغة مف 

 3المغات كفي مجمكع المغات القديمة كالحديثة".

لمصكت مخارج كصفات، فالمبنى المادم لمصكت يقتضي كفي القكؿ تأكيد عمى أف 
خركج اليكاء أثر سمعي يتفاكت في صفاتو مف حيث الصكرة كالقكة فيكصؼ الصكت بالشدة أك 

 بالشدة أك الرخاكة كبالجير أك اليمس. 

 كيتككف مف جانبيف ىما: طبيعي: * 
  .جانب فيزيكلكجي: يتعمؽ بالجانب النطقي كالجانب السمعي 
 زيائي: يتعمؽ باألصكات في مظيرىا الفيزيائي أم عندما تتحكؿ الذبذبات جانب في

 الصكتية إلى أمكاج عبر األثير.

                                                             
 .15ص  ، المصدر السابؽ،ابف سناف الخفاجي 1
 66، ص 1994اـ حساف: المغة العربية معناىا كمبناىا، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب، )د.ط(، تم 2
 .4عابر جابر صالح نايؼ أحمد سميماف: الجديد في الصرؼ كالنحك، دار البيضاء لمنشر، عماف، ) د.ط(، )د.ت(، ص 3
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: كىك يتعمؽ باألصكات المغكية بكصفيا الحامؿ المادم لؤلفكار كالدالالت أثناء لغوي* 
 . 1اإلنتاج الفعمي لمكبلـ في الكاقع المغكم

الدراسات المغكية ذلؾ أنو يعد الخطكة إف لممستكل الصكتي أىمية كبيرة في مجاؿ 
األكلى في دراسة لغكية )صرفية أك نحكية أك داللية(، باعتباره يدرس أصغر كحدة لغكية أال 
كىي الصكت )الفكنيـ(، الذم ىك المادة الخاـ ألية لغة إنسانية، ىذا الطرح أكده "دم سكسير" 

 .2ت نحك الحقيقة المغكية "حيف صرح قائبل: "إف دراسة المستكل الصكتي أكؿ الخطكا

في عبلقتو بالمستكل الصرفي، فالكثير مف  –أيضا–تظير أىمية المستكل الصكتي 
المسائؿ الصرفية ارتكز في دراستيا عمى معطيات الدرس الصكتي، ففي الصرؼ العربي مثبل 

غيير نجد قضية اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ كالقمب في األصؿ قضايا صكتية ذات صمة كثيقة بت
 صفات األصكات كمخارجيا.

كالمستكل الصرفي بدكره لو عبلقة بالمستكل النحكم األمر الذم يؤدم إلى استنتاج أف 
المستكل الصكتي عبلقة معنية بالنحك، كسنعكد إلى ىذه الفكرة بشيء مف التكضيح كالتفصيؿ 

 بعد عرض مستكيات التحميؿ المساني األخرل.

 . المستوى الصرفي: 2.1

الشيء عف  ل الصرفي مف الجكانب الميمة في الدراسات المغكية كالصرؼ ردٌ المستك 
كجيو، صرفو يصرفو صرفا فانصرؼ كصارؼ نفسو عف الشيء صرفيا عنو، كمنو قكلو 

 3 تعالى: ).... ثـ انصرفكا ...( أم رجعكا عف المكاف الذم استمعكا فيو.

                                                             
م دار اليناء التجميد الفني، اإلسكندرية، القاىرة، )د.ط( ينظر: نكر اليدل لكشف: مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغك  1

 .31ص  2008
2 Watson , janet C.E(2007) .THE PHONOLOGY OF ARABIC MORPHOLOGY , ACADEMY 

FOR ISLAMIC RESEARCH MADRASAH , iN’amiyyah , south Africa , p1-4 
 .226، ص 9لساف العرب، ج  3
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لمعاف مقصكدة كالصرؼ أما اصطبلحا ىك تحكيؿ األصؿ الكاحد إلى أمثمة مختمقة 
كما  1بالمعنى العممي، عمـ باألصكؿ، يعرؼ بو أحكاؿ أبنية الكممة التي ليست بإعراب كال بناء

 يمحقيا مف تغيير أك قمب يطرأ عمى بنائيا بغرض تيسير نطقيا كالتغيير يككف: 

 يتناكؿ حركؼ الكممة مف حيث عددىا كترتيبيا كتغيير حركاتيا، كيتناكؿ لغرض لفظي :
 يضا الحركؼ مف حيث صحتيا كاعتبلليا .... الخ أ
  :كىك ما يتناكؿ تغيير الكممة مف المفرد إلى المثنى كالجمع ككذا تغيير المصدر معنوي

 إلى الفعؿ كغيره.

إف ىذا التعريؼ االصطبلحي لمصرؼ الذم يركز عمى أنو عمـ يعنى بمعرفة أصؿ 
مماء المغة العرب القدامى، فعمى سبيؿ كبنية الكممة عمى عدة أكجو ال يختمؼ عـ جاء بو ع

ىػ( يقكؿ في الشافية: "التصريؼ عمـ بأصكؿ  646المثاؿ ال أحصر ىذا "ابف الحاجب" )ت 
 .2تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب"

لحاؽ تعريفو  كىك يرمي بقكلو أصكؿ تمؾ القكانيف الكمية التي تنطبؽ عمى الجزئيات، كا 
ست بإعراب " تكضيح لمفرؽ بيف الصرؼ كالنحك، باعتبار األعراب يعنى بأكاخر عبارة " التي لي

 الكمـ كال عبلقة لو بالبنية التي ىي مكضكع عمـ الصرؼ.

أما " ابف جني" فيذىب لمقكؿ بأنو: "صرؼ الكممة الكاحدة عمى كجكه شتى، كأف تبنى 
بقة لعمـ الصرؼ كقد كضع "سيبكيو" تعريؼ سا 3مف ضرب عمى مثاؿ جعفر فتقكؿ ضرب"

                                                             
حمد: شد العرؼ في فف الصرؼ، شرح عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ينظر: الحمبلكم أحمد بف م 1
 .13، ص 2005، 3ط 
 .01، ص 1، ج1982األستراباذم: شرح شافية ابف الحاجب، ت: محمد نكر الحسف، دار الكتب العممية بيركت، )د.ط،  2
 .03، ص1، ج1960، 1زارة المعارؼ، إدارة إحياء التراث، ط إبراىيـ مصطفى، عبد ا أميف، ك  :ت ،صؼنابف جني: الم 3
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فقاؿ: "تحكيؿ الكممة إلى أبنية مختمقة لضركب مف المعاني كالفعمية، كالكصفية، كالتصغير، 
 .1كالتكسير"

 إف المستكل الصرفي ىك المادة التي يتخذىا عمـ الصرؼ أساسا لمدراسة.

تذىب الدراسات المسانية الحديثة إلى تعريؼ عمـ الصرؼ بأنو كصؼ البنية الداخمية 
مات، كدراسة القكانيف التي تحكـ ىذه البنية، أف كاف الفكنيـ يشكؿ قاعدة التحميؿ الفكنكلكجي لمكم

يشكؿ قاعدة التحميؿ الصرفي  –كالمراد بو الكحدة أك المقطع الصكتي  –لؤلصكات فإف المكرفيـ 
 لمصيغ أك األبنية.

كال يمكف تقسيـ فالمكرفيـ ىك أصغر كحدة في بنية الكممة تحمؿ معنى أك كظيفة نحكية، 
 2 ىذه الكحدة إلى كحدات أصغر منيا.

فالمستكل الصرفي إذف يعنى بالبحث في بناء الكممة المككنة مف كحدات صكتية 
 متناسقة بحيث تعطي معنى، كما أنو يدرس الكحدات الصرفية كالصيغ المغكية. 

 . الميزان الصرفي: 1.2.1

ا عميو "بالكزف" كىك الجدر الثبلثي "فعؿ"، لقد اعتمد عمماء المغة العربية مقياسا اصطمحك 
الذم يرجع سبب اختيارىـ الميزاف الصرفي مف "فعؿ" أف صيغتو "تمثؿ المخارج الثبلثة، الفاء 

كىذا  3مف الشفتيف، كالعيف مف الحمؽ، كالبلـ مف المساف، فيككف أخؼ في االستعماؿ مف غيره"
 ي كالصكتي.جانب بسيط يدؿ عمى العبلقة بيف المستكييف الصرف

                                                             
 .424ص  4، ج 1977، 2سيبكيو: المتاب، ت: عبد السبلـ محمد ىاركف، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط 1
لقاىرة، نكر اليدل لكشف: مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، دار اليناء لمتجميد الفني، ) د .ط (، اإلسكندرية، ا 2

 بتصرؼ(. 1) -133، ص 2008
 35ص  1420، 2محمد عظيمة: المعنى في تصريؼ األفعاؿ، دار النشر، القاىرة، ط  3
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أما عف السبب الذم جعؿ الصرفييف يتخذكف الثبلثي ميزانا دكف الرباعي كالخماسي ىك 
أف أغمب الكممات المجردة سكاء مف األفعاؿ أك األسماء تتألؼ مف ثبلثة أحرؼ أصمية، 

 كالميزاف الصرفي ىك المقياس الضابط الذم تعرؼ بو األحرؼ األصمية لمكممة. 

شار إليو " االسترابادم" كىك أنو "لك كاف رباعيا أك خماسيا لما إضافة إلى سبب آخر أ
أمكف كزف ما قؿ عنو إال بنقص أحرؼ مف الميزاف األصمي، كأما مف الميزاف الثبلثي فيزاد عند 

 .1كزف الرباعي كالخماسي، كالزيادة أخؼ مف النقص"

كما يقابميا في  إف الميزاف الصرفي " فعؿ " تخضع حركات حركفو إلى التغيير لتتكافؽ
 الكممة المراد كزنيا مف قبيؿ: 

  حى  --------فىعىؿى  نىجى
  سيًئؿى  -------فيًعؿى 
  جبف .... -------فعؿ 

 . المستوى النحوي )التركيبي(: 3.1

يعني المستكل النحكم بتركيب الجممة كدراسة العبلقة بيف الكحدات المغكية، فالتراكيب 
فعمـ التراكيب النحكم ىك دراسة العبلقات الداخمية بيف  كالجمؿ ىي أساس التحميؿ التركيبي،

الكحدات المغكية كالطرؽ التي تتألؼ بيا الجمؿ مف الكممات، كالغاية التي يسعى إلييا ىذا العمـ 
ىي تحديد القكاعد المؤلفة في تركيب الكممات كفي ترتيب األقساـ الشكمية لتككيف الجمؿ في 

حرؼ( بأخرل لتتككف جممة  –فعؿ –قة كؿ كحدة لغكية )اسـأم أنو يدرس عبل 2لغة مف المغات
ذات معنى كداللة، فيك بذلؾ يرتبط بالقكاعد التي تحدد نظاـ الجممة في المغة كتحمميا عمى 
تأدية المعنى الذم يركمو المنتج )المتكمـ أك الكاتب( .ىذا ما يؤكد فكرة أف النيايات اإلعرابية، 

                                                             
 .14، ص 1رمني الديف االسترابادم: المرجع السابؽ، ج  1
 .149ينظر: نكر اليدم لكشف: مباحث في عمـ المغة، )المرجع السابؽ(، ص  2
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أنو كيفية التركيب فيما بيف الكمـ لتأدية أصؿ المعنى مطمقا " السكاكيكفي ىذا الصدد يقكؿ 
كالنحك بيذا المعنى يتعدل  1بمقاييس مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب كقكانيف مبنية عمييا"

النيايات اإلعرابية إلى البحث في تركيب الجمؿ كالتكصؿ إلى القكانيف التي تضبط ىذا التركيب 
 ليؤدم المعنى المراد منو.

قكؿ بأف المستكل النحكم ال يقؼ عند حدكد النيايات اإلعرابية ال يغني إقصاء مسألة ال
كأىميتيا الكبرل في تجمي المعنى لدل المتمقي، باعتباره آلية مف آليات تحديد  2اإلعراب

المعنى، حيث ال يمكف الحديث عف قكانيف عمـ النحك دكف الكقكؼ عف: قضية اإلعراب الذم 
كاكي": " إف كؿ كاحد مف كجكه اإلعراب داؿ عمى معنى، كما تشيد لذلؾ يقكؿ بشأنو " الس
 3قكانيف عمـ النحك".

كمعنى قكلو ىك أف كؿ حالة إعرابية لمكممة داخؿ التركيب تدؿ عمى معنى معيف، ىذا 
األخير يتغير بتغير حالتو اإلعرابية فمك قمنا: فتح طارؽ األندلس، لتبدل لنا معنى فاعمية " 

المفعكؿ بو "األندلس" فالضمة أبانت عف الفاعؿ "طارؽ" بعد الفعؿ " فتح" في حيف  طارؽ" عمى
أعربت الفتحة عمى أف األندلس مفعكؿ بو، كبقكلنا: فتحت األندلس، يتضح حدث الفتح كيجيؿ 

 الفاعؿ الذم عنو لفظ " األندلس".

 : أ. عالقة المستوى الصرفي بالمستوى النحوي

يحظ بما حظي بو عمـ النحك مف اىتماـ الباحثيف المغكييف، المبلحظ أف عمـ الصرؼ لـ 
كلعؿ أسباب عزكفيـ عف الدرس الصرفي مردىا إلى أنو عمـ صعب المسمؾ دقيؽ المأخذ كما 

                                                             
 .235، ص 1996، 2يات، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، ط قدكر أحمد محمد: مبادئ المسان 1
اإلعراب لغة ىك " اإلبانة يقاؿ: أعرب الرجؿ عما في نفسو. كفي الحديث: األيـ تعرب عف نفسيا" أم تكشؼ عف رأييا )ابف  2

رع"..... (.. أما في االصطبلح: ىك "أثر ظاىر أك مقدر يجمبو العامؿ في آخر االسـ المتمكف كالفعؿ المضا32ىشاـ ص 
 .32لتفصيؿ أكثر يراجع: شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، ابف ىشاـ، ص 

، ت: نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط 3  251، ص 1983، 1السكاكي: مفتاح العمـك
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كرد عند " ابف الجني". إضافة إلى تجاكز المسانييف كعمماء المغة الكصفييف دراسة الكممة 
في التحميؿ المغكم، ظؿ األمر عمى ىذه الحاؿ إلى كأبنيتيا معتبريف الجممة أصغر كحدة لغكية 

أف أعاد " تشككمسكي" االعتبار إلى البحث في أبنية الكبلـ، خاصة ما يتعمؽ بالنظرية 
المعجمية التي أشار إلييا في مقاؿ لو مؤكدا عمى أف الكممات المعجمية تككف بمكجب قكاعد 

لبني العميقة كالبني السطحية كعميو نجـ صرفية لتككيف الكممات تؤدم دكرا كاضحا في دالالت ا
 .1عف ذلؾ أشغاؿ القكاعد التحكيمية بالكممات كأبنيتيا الصرفية

ة بيف الصرؼ كالنحك، إذ يختص ىذا ثيقأضحى بديييا في المسانيات الحديثة العبلقة الك 
األخير بتنظيـ الكممات التي تتشكؿ مف مجمكعة مف العبلقات ألداء معنى محصكص، ففيـ 

 . 2مباني مف خبلؿ التحميؿ الصرفي ىك المدخؿ الطبيعي إلدراؾ المعاني النحكية ليذه المبانيال

لـ يغفؿ المغكيكف العرب ىذه العبلقة المطردة بيف الكظيفية النحكية كالبنية الصرفية، 
فالمصدر لكصفو بنية صرفية يرتبط بكظائؼ نحكية مخصكصة كالمفعكؿ المطمؽ كالمفعكؿ 

ؽ يرتبط بالحاؿ كالنعت، كالجامد يرتبط بعطؼ البياف كالبدؿ... إف العرب كانكا ألجمو، كالمشت
أكؿ مف اعتبر العبلقة بيف صيغة الكممة في المستكل النحكم، كىذا ما أغرل لطيفة النجار 
لتقيـ دراستيا عمى استقراء ىذه الظاىرة في التراث العربي كلتؤسس بذلؾ أصبل منيجيا لدييـ 

 .3أك عنى باستخراجو قمما التفت إليو

حكم كطيدة ال مناص إلنكارىا كىذا ما يؤكده نإف العبلقة بيف المستكييف الصرفي كال
المغكيكف، نظرا لمتبلحـ كاالرتباط الكثيؽ بينيما، فالنحك ال يتخذ لمعانيو مباني مف أم نكع إال 

أغمب األحياف  ما يقدمو لو الصرؼ مف المباني، كىذا ىك السبب الذم جعؿ النحاة يجدكف في
                                                             

 )بتصرؼ(. 17، نشر فكر، الرباط، ص 2008، 1بمبكؿ محمد: بنية الكممات في المغة العربية: تمثيبلت كمبادئ، ط  1
 44، منشكرات جامعة القدس المفتكحة، عماف، األردف، ص 1997، 1مجاىد عبد الكريـ: عمـ المساف العربي، ط  2

 )بتصرؼ(.
نقبل عف: خالد حسيف أبك عمشة: تعالؽ المستكل الصرفي بمستكيات المغة األخرل كدكره في تبياف الداللة في تعميـ العربية  3

 .08لمغة العربية، ص  3، المؤتمر الدكلي 2014مارات، لمناطقيف بغيرىا، دبي، اال
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أنو مف الصعب أف يفصمكا بيف الصرؼ كالنحك فيعالجكف كبل منيما عبلجا منفصبل، كمف ىنا 
جاءت متكف القكاعد مشتممو عمى مزيج مف ىذا كذاؾ يصعب معو إعطاء ما لمنحك لمنحك كما 

 . 1لمصرؼ لمصرؼ

 المستوى الداللي:  4.1

ثة، يعنى بدراسة المعني، كىك عمـ يعد عمـ الداللة مف أحدث فركع المسانيات الحدي
 يختمؼ عف فركع المسانيات األخرل ككنو يدرس العبلقة التي تربط الداؿ بالمدلكؿ.

تباينت اآلراء عند المدارس المسانيات منذ الربع األكؿ مف القرف العشريف في دراستيـ 
 فشيء.الداللية، األمر الذم أفرز نظريات متعددة جعمت البحث الداللي يتطكر شيء 

كتعد المدرسة التاريخية في طميعة المدارس التي عينت بيذا المكضكع مع رائدىا "رايسج" 
(Reisig فالبحث الداللي عنده يكمف في معرفة التغير الذم يطرأ عمى دالالت األلفاظ كىك ،)

التي ينبغي أف  -ىذه القكاعد –عنده أمر تاريخي كأسمكبي أيضا كما أف لو قكاعده الخاصة بو 
فعمـ الداللة في منظكر ىذه المدرسة ىك  2تبيف العبلقة المكجكدة بيف المعنى القديـ كالجديد

عبارة دراسة المعاني كتحميميا ككذا تصنيعيا مع كضع القكانيف العامة التي تتحكـ في 
 اتجاىاتيا.

ظير ىذا العمـ في الكقت الذم كانت فيو المسانيات ذات اتجاه تاريخي في دراستيا لمغة 
. بقي المنيج 3فكانت النتيجة الحتمية ىي أف تتبنى الداللة ىذا المنحنى كتسير في اتجاىو

التاريخي مسيطرا عمى الدراسات التي تعني بالداللة إلى غاية مطمع القرف العشريف، تحديدا مع 
 ما قدمو.

                                                             
 .68، ص 1994ينظر ؾ تماـ حساف: المغة العربية معناىا كمبناىا، دلر الثقافة مصر، )د.ط(،  1
 .150ـ، ص  2006ط(، -ينظر محمكد فيمي حجازم مدخؿ إلى عمـ المغة الدار المصرية السعكدية القاىرة )د 2
 .246ت(، الجزائر، ص -ط(، )د-يات النشأة كالتطكر، ديكاف المطبكعات الجامعية، )دينظر أحمد مكمف: المسان 3
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كؿ مف "ريتشاردز" ك"أكغدف" في كتابيما "معنى المعنى" الذم عالج فيو " المؤلفات  
مشاكؿ الداللة مف نكاحييا المتعددة المعقدة كيبحثانيا في ضكء النظـ االجتماعية كفي ضكء 
عمـ النفس مف شعكر كعاطفة، مما جعؿ لكتابيما قيمة عممية جميمة بيف الدراسيف لداللة 

. كىما في ىذا المؤلؼ طرحا قضية طبيعة عبلقة المفظ بالصكرة الذىنية أك كما 1األلفاظ"
 ا " دم سكيسر" " الداؿ" ك"المدلكؿ".يصطمح عمييم

نما كاصؿ التطكر إلى أف ظير المنيج  لـ يتكقؼ الدرس الداللي عند ىذا الحد، كا 
السياقي أك النظرية السياقية التي اتجو ركادىا إلى الدراسة الدالالت التكريبية لمكحدات المغكية 

 كعبلقاتيا بالسياؽ.

عامة تركيبية تيدؼ إلى استخراج النظاـ الداللي  فالنظرية السياقية تنظر إلى المغة نظرة
لممفردات مف النصكص كمختمؼ السياقات التي كردت فييا، فمثبل لك أردنا استخراج معاني 
كممة "عممية" فإنو ينبغي عمينا حصر كتتبع كؿ السياقات التي كردت فييا ىذه الكممة، لكي 

سياؽ يحدد المعني المقصكد إف كاف: عممية يتأتى لنا فيـ المعنى األصمي كالمعاني األخرل فال
 حسابية، عممية جراحية أك عممية عسكرية..... كغيرىا مف المعاني، المختمفة.

أكلى أىمية لمسياؽ االجتماعي كدكره في تحديد المعنى أثناء استعماؿ  2مف جيتو "فيرث"
 المغة.

اقات مختمفة، كما كما أنو يؤمف أنو بأف معنى ال ينكشؼ إال مف خبلؿ كضعيا في سي 
أف أصحاب ىذا المنيج يؤمنكف بأف معنى الكممة ىك استعماليا في المغة أك دكرىا الذم تؤديو 

. بيذا يككف الداللي اقترب شيء فشيء مف العممية التي تعتمد عمى التجربة 3في المغة

                                                             
 .08، ص 1963، 2إبراىيـ أنيس: داللة األلفاظ، مكتبة المدرسية األنجمك المصرية، ط 1
ية (، يعد شخصية رئيسية في تطكير عمـ المغة شخص1960 -1890عالـ المغة البريطاني، مؤسس المدرسة اإلنجميزية ) 2

 رئيسية في تطكير عمـ المغة خبلؿ خمسينيات القرف العشريف.
 .2005، 1ينظر فريد عكض حيدر: عمـ الداللة، مكتبة اآلداب لمقاىرة، ط 3
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لتي كالمبلحظة ذلؾ باعتبار أف السياؽ شيء مادم يكمف إدراكو كمشاىدتو، كىذه الصفات ا
يتسـ بيا مف شأنيا تيسير ميمة الكصكؿ إلى نظاـ داللي لكؿ كممة في لغة ما بعيدا عف 

 األحكاـ الذاتية.

ظؿ الدرس الداللي يعتمد عمى التجربة كالمشاىدة حتى مع "بمك مفيمد" الذم اىتـ ىك 
كالمكاف  اآلخر بالظركؼ كاألحكاؿ التي يقع فييا الكبلـ، عبلكة عمى اىتمامو بالمتكمـ كالسامع

 الذم كقع فيو ىذا الحدث الكبلمي.

حاكؿ " أف يدرس المعنى في  -بحكـ تأثره باالتجاه السمككي في عمـ النفس-غير أنو 
حدكد المثير السمككي كاالستجابة لممثير فذىب إلى أف الشكؿ المغكم ىك المكقؼ الذم يمفظو 

ف الحدث الكبلمي ال يككف إال فيو المتكمـ كاالستجابة التي يحدث في السامع" كمعنى ذلؾ أ
بشير كاستجابة. كمعنى الكبلـ ال يفيـ خارج ىذه الظركؼ المحيطة بالمتكمـ كالسامع عمى حد 
سكاء، فالمتكمـ يستعمؿ الكممات حسب حالتو النفسية كظركفو االجتماعية كميكلو العقمي، 

 االجتماعية كالعقمية.كالسامع مف جيتو ال يفيـ معناىا دكف درايتو بتمؾ الظركؼ النفسية، 

لعؿ مف أىـ النظريات التي اىتمت بالداللة كالمعنى نظرية "......تشكمسكي" التكليدية 
التحكيمية. يذىب تشكمسكي إلى اعتبار أف الداللة يجب أف تككف جزءا أساسيا كميما في 

التي أصبح يقكؿ "أحمد مكمف" كالحقيقة أف النظريات الداللية  دالتحميؿ النحكم كفي ىذا الصد
ليا شأف كبير لـ تظير إال في ظؿ المنيج العقبلني كالقكاعد التكليدية التحكيمية لتشكمسكي، 

 1كما فتئت ىذه النظريات تنافس النظريات التركية، كالفكنكلكجية إلى يكمنا ىذا".

بيذا يككف البحث الداللي خطي خطكات متتابعة جعمتو يقترب مف العممية مف خبلؿ 
عمى الظركؼ كالكقائع الخارجية  عتمادراسة الداللة عمى المغة في حد ذاتيا دكف االتركيزه في د
 غير المغكية.

                                                             
 .244أحمد مكمف: المسانيات النشأة كالتطكر )المرجع السابؽ( ص  1
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يتضح مما سبؽ أف مستكيات التحميؿ المغكم )المساني( بمثابة الجسد الكاحد كالكياف 
المتماسؾ، إذ ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ فصؿ مستكل عف آخر، األمر الذم يؤكد فكرة أف 

متناسؽ كمرتبط األجزاء، فالمستكل الصكتي ككميا تسعى إلى ىدؼ كاحد ىك  المغة كياف
 الداللة.

العبلقة بيف المستكيات المغكية عبلقة عضكية كؿ مستكل يعتمد عمى المستكل الذم ىك 
أدنى منو، كما يعتمد عمى المستكل الذم ىك أعمى منو، ففي الفعؿ المضارع المرفكع معتؿ 

ات، فالقكؿ في مستكل التركيبي فعؿ مضارع لمداللة عمى الزمف اآلخر تتداخؿ عمى مستكي
و تقيسو عمى مثيمو األسمى الذم يشابو كبذلؾ أنت في المستكل سالحاضر في الكقت نف

الصرفي، ثـ القكؿ: مرفكع بالضمة عكدة إلى المستكل النحكم التركيبي لمداللة عمى طبيعة 
كالتجدد ثـ قكؿ: المقدرة عمى آخره عكدة إلى الحدث الذم ال جـز كال نفي فيو كىك الثبات 

المستكل الصرفي، فأيضا تقدر عمى الصيغة الصرفية التي تماثؿ ىذا الفعؿ المعتؿ كالفعؿ 
الصحيح كالتي ىي "يفعؿ"، ثـ القكؿ: منع مف ظيكرىا الثقؿ فيك عكدة إلى المستكل الصكتي 

كالمتكمـ أك الكاتب يستعمؿ  1لمداللة عمى ظاىرة صكتية منعت الحركة عمى حرؼ العمة
 الخصائص الصكتية كالصرفية كالتركيبية ليعبر عف المعنى المراد.

 عــالقــــة النحو بمسانيات النـــص:  -ب

إنو لمف الضركرة اإلشارة إلى أف القكؿ بعبلقة النحك بمسانيات النص يعني بشكؿ مف 
كمف جية أخرل، فاالختبلؼ  -ةىذا مف جي -األشكاؿ عبلقة لسانيات الجممة بمسانيات النص

الظاىر بيف النمكذجيف )لسانيات الجممة كلسانيات النص( باعتبار أف لكؿ منيما أسسا يرتكز 
 عمييا تجعمو ينفرد عف اآلخر فإنيما يمتقياف في نقطتيف أساسيتيف ىما: 

                                                             
، 2014/2015ار أطركحة دكتكراه، نقبل عف: تماثؿ المستكيات المغكية كأثرىا في تكامؿ المعنى، بف جمكؿ مخت 1

 )بتصرؼ(. 112، ص 1435/1436



ة] مي  علي  حو ت  ي والي حث الي    [المعاصر اللسات 
 

 
 

     انفصم 

69 

 .)السبؾ )أك كما يصطمح عميو بعض المغكييف بالنظاـ 
 االتساؽ(. الحبؾ )كىك ما يعرؼ كذلؾ بمصطمح 

األمر الذم نتج عنو عدـ إمكانية استغناء أحدىما عف اآلخر )لسانيات الجممة / 
لسانيات النص(، بؿ متكامبلف، حيث إف قكاعد نحك الجممة تشكؿ جزءا أساسيا ينبني عميو 

 صرح لسانيات النص.

بط لعؿ ىذه العبلقة )بيف النحك كلسانيات النص( تتبدل مف خبلؿ ما يعرؼ بػ: "الترا
النصي"، الذم بدكره ال يتحقؽ إال بكسائؿ معينة أكالىا عمماء النص حيزا كبيرا في الدرس 

 المغكم المعاصر.

 التــــرابـــط النـــصي: 

أك التماسؾ أك االلتحاـ النصي ىك "الذم يخمؽ بنية النص ىذه البنية ال يمكف أف تككف 
اخميا كرؤية داللية مف ذاتيا تخصيا مجرد تتابع لمعبلمات كلكنيا تممؾ تنظيما خاصا مف د

 1يستطيع نحك النص أف يكشؼ عف نظاـ ىذا الترابط".

كفي القكؿ إقرار صريح بأف ميمة لسانيات النص ىي الكشؼ عف نظاـ الترابط النصي، 
بالبحث عف كيفية ارتباط الكممات كالجمؿ كالفقرات كالخيط الذم يربط األكؿ باآلخر كالعكس 

 نصية كاحدة.لمحصكؿ عمى بنية 

كما يعني الترابط النصي أك التماسؾ النصي "كجكد عبلقة بيف أجزاء النص أك جمؿ 
النص أك فقراتو، لفظية أك معنكية، ككبلىما يؤدم دكرا تفسيريا، ألف ىذه العبلقة مفيدة في 

                                                             
 .97أحمد عفيفي: نحك النص إتجاه جديد في نحك النص، )المرجع السابؽ(، ص 1
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تفسير النص فالتماسؾ النصي ىك عبلقة معنكية بيف عنصر في النص كعنصر آخر يككف 
 1ير النص".ضركريا لتفس

إف في ىذا التعريؼ إشارة إلى أىـ الكسائؿ المحققة لمترابط النصي كىما "السبؾ" 
 ك"الحبؾ"، كقد عبر عنيما بقكلو: العبلقة المفظية كالعبلقة المعنكية.

 الســبـــك: 

أك ما يصطمح عميو بالنظاـ، يقصد بو التماسؾ الناتج عف اإلجراءات المستعممة في 
ف عناصر ظاىر النص. فالسبؾ يعني العبلقات أك األدكات الشكمية كالداللية تكفير الترابط بي

التي تسيـ في الربط بيف عناصر النص الداخمية، فيك ييتـ بالعبلقات بيف أجزاء الجممة، كأيضا 
بيف العبلقات بيف جمؿ النص كبيف فقراتو، بؿ بيف النصكص المككنة لمكتاب كمف ثـ يحيط 

 2 كامبل.السبؾ التماسؾ بالنص 

كبعبارة أخرل ىك تتابع البناء الظاىرم لمنص مف خبلؿ ارتباط كحداتو بمعية كسائؿ 
الربط النحكية كالمعجمية كفي ىذا الصدد يقكؿ "تماـ حساف": " السبؾ ىك إحكاـ عبلقات 
األجزاء ككسيمة ذلؾ إحساف استعماؿ المناسبة المعجمية مف جية، كقرنية الربط النحكم مف 

كاستصحاب الرتب النحكية، حيف تدعك دكاعي االختيار األسمكبي كرعاية  جية أخرل،
 .3االختصاص كاالفتقار في ترتيب الجمؿ"

كفي قكلو ىذا التأكيد عمى اتكاء لسانيات النث عمى النحك كما فيو إشارة إلى نكعيف مف 
 السبؾ ىما: 

                                                             
 .98المرجع نفسو: ص  1
، 1ينظر: صبحي ابراىيـ الفقي: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ج 2

 .97، ص2000
، 59تماـ حساف: مكقؼ النقد العربي الثراثي مف دالالت ما كراء الصياغة المغكية ضمف كتاب قراءة جديدة لثراثنا، عدد  3

 .798، ص 1995النادم األدبي الثقافي، جدة، 
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 السبك النحوي:  -أ

قائؽ التي يعزل لمسانيات النص إف تكالي الجمؿ في النص يشير إلى جممة مف الح
الكشؼ عف العبلقة المعنكية بيف تمكـ الحقائؽ باعتبار أف أدكات الربط بيف الجمؿ تتجمى أكثر 

 كضكحا، مما يجعؿ الربط باألدكات عمى قدر مف األىمية كيشمؿ ىذا الربط ما يمي: 

 اإلحــالـــة:  -1

ذ تعتمد عمى عائد تعكد إليو بغية تعد مف كسائؿ الربط غير المستقمة بذاتيا لغكيا، إ
تأكيميا، كنحكيا فيي إجراء تركيبي يرتكز عمى استرجاع مقطع )مركب اسمي مثبل( بمقطع آخر 

 )ضمير( مثؿ: تأنى المغكم في تحميمو، فضمير الياء في "تحميمو" يعكد إلى االسـ "المغكم".

ا أنيا أنكاع نذكر كبو تككف اإلحالة عبلقة ذات قطبيف ىما: محيؿ كمحاؿ عميو. كم
 منيا: 

 :إحالة داخمية نصية -أ

كييقصد بيا "إحالة عمى العناصر المغكية الكاردة في الممفكظ سابقة أك الحقة، فيي 
كىي بدكرىا تتجمى في نكعيف، أكليما "يشير العنصر االحالي إلى ما يتقدمو مف  1نصية"

 .2العناصر المغكية المختمفة"

بمية التي تشير إلى ممفكظ سبؽ التمفظ بو فتعكضو كتختصره كىك ما ييعرؼ باإلحالة الق
كترتبط بو، فمثبل في اآلية الكريمة نجد الضمير يشير إلى الممفكظ الذم سبقو كىك لفظ الجبللة 

ذيهي ًسنىةه كىالى نىٍكـه  ۚ  "ا" في قكلو عز كجؿ: ﴿ الم وي الى إلو ًإال  ىيكى اٍلحىيُّ اٍلقىيُّكـي  وي مىا ًفي ل   ۚ  الى تىٍأخي
مىا ًفي اأٍلىٍرًض  ا  ۚ  مىف ذىا ال ًذم يىٍشفىعي ًعندىهي ًإال  ًبًإٍذًنًو  ۚ  الس مىاكىاًت كى مى ـٍ كى ـي مىا بىٍيفى أىٍيًديًي يىٍعمى

                                                             
 .118، ص 1993، 1األزىر زناد: نسيج النص، المركز الثقافي العربي، ط 1
 .351سابؽ(، ص أحمد عفيفي: )المرجع ال 2
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ٍمفىييـٍ  ًسعى كيٍرًسيُّوي الس مىاكىاًت كىاأٍلىرٍ  ۚ  كىالى ييًحيطيكفى ًبشىٍيءو م ٍف ًعٍمًمًو ًإال  ًبمىا شىاءى  ۚ  خى كىالى  ۚ  ضى كى
ـي﴾ ۚ  يىئيكديهي ًحٍفظيييمىا  كىىيكى اٍلعىًميُّ اٍلعىًظي

1. 

فضمير الغائب "ىك" )المنفصؿ/ المتصؿ/ المستتر( يحيؿ إلى الذات اإلليية السابؽ 
 التمفظ بيا، فارتبط السابؽ بالبلحؽ.

ىا أما النكع الثاني فيتمثؿ في اإلحالة البعدية التي تعكد عمى عنصر إشارم مذككر بعد
، ىي تعني كركد العنصر االحالي قبؿ العنصر اإلشارم. منو ما كرد في قكلو 1في النص

                                                             
 .255البقرة:  1

"ا"لفظ الجبللة   

 ضمير منفصؿ ىك

 ضمير متصؿ تأخذه

 ضمير متصؿ لو

 ضمير متصؿ عنده

 ضمير متصؿ إذنو

ستترضمير م يعمـ  

 ضمير متصؿ عميو

 ضمير متصؿ كرسٌيو

 ضمير متصؿ يؤكده

نفصؿضمير م ىك  
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، حيث كرد العنصر اإلشارم لفظ الجبللة "ا" بعد العنصر االحالي 2تعالى: ﴿قؿ ىك ا أحد﴾
 ضمير الغائب المنفصؿ "ىك".

 إحالة خارجية مقامية:  -ب

إلى شيء أك شخص في العالـ الخارجي،  كييقصد بيا ذلؾ النكع الذم يكجو المخاطب
، أم أنيا إحالة خارج النص 3حيث تسيـ في خمؽ النص باعتبارىا تربط المغة بسياؽ المقاـ

 تربط بينو كبيف السياؽ.

 الضمائر:  -ج

مما ال شؾ فيو أف لئلحالة الضميرية دكرا ميما في عبلقة الربط فعكدىا إلى مرجع يغني 
و كمف ىنا تؤدم الضمائر فاعمية بنيكية في تماسؾ الخطاب عف تكرار لفظ ما رجعت إلي

كالختبلؼ الضمائر دكر كظيفي عمى مستكل التركيب، فيي تختصر العناصر التركيبية ألنيا 
مف ظاىرة التكرار، لذلؾ ؼ، القيمة االستعمالية لمضمائر ىي االختصار كاإليجاز في التعبير 

كرار إيجابي بفعؿ التحكؿ الذم يحصؿ لبلسـ الذم فيك ت 4عف إعادة ما سبؽ ذكره مف األسماء
 يختفي كيحيؿ إليو ىذا العنصر )الضمير(.

كالضمير عنصر لغكم احالي بامتياز، حيث يمثؿ "مككنا يعكض مككنا آخر في 
مكضكع آخر سابؽ عادة كيسير ىذا التعكيض لعمؿ الذاكرة في محتكاىا المشترؾ بيف طرفي 

م في مكضع الحاجة إليو بعد أف كرد أكؿ مرة، يرد عنصر التكاصؿ، فعكض العنصر اإلشار 
. كالعنصر االحالي 5احالي ينكب عنو كيؤدم معناه كيجعؿ جممة المقكالت التي يحمميا مفسرة"

                                                                                                                                                                                                    
 .17ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص، )المرجع السابؽ(، ص 1
 .01اإلخبلص:  2
 .17ينظر: محمد خطابي، ص 3
 .103، ص1983ينظر: محمد عبد ا جبر: الضمائر في المغة العربية، دار المعارؼ، مصر،  4
 .133األزىر الزناد، )المرجع السابؽ(، ص 5
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ىذا قد يشير إلى متكمـ أك مخاطب أك غائب كما لو دكر في تحديد داللة النص مع منحو 
جعؿ المتمقي عمى صمة دائمة بمكضكع مقكمات التماسؾ مف خبلؿ ربط السابؽ بالبلحؽ ك 

النص، ظركفو كمبلبساتو، ىذا مرده أف داللة الضمائر تؤخذ مف السياؽ كىي الفكرة التي أشار 
إلييا "ركماف جاكسكف" في قكلو: "إف الضمائر تقع عمى الطرؼ النقيض مف بقية عناصر 

كظائفيا النحكية، تخمك مف الكبلـ القابمة لمتغيير، كىي باعتبارىا عناصر سياقية متمخضة في 
. في معرض الحديث عف الضمائر البد مف إجراء معاينة ألنماطيا 1أية داللة حسية خاصة"

باعتبار ليا خصائص تركيبية كتصريفية تحدد الشكؿ الداللي الذم تحيؿ عميو فنحكيا، تنقسـ 
، 2"الضمائر إلى سبعة أقساـ "متصؿ كمنفصؿ كبارز كمستتر كمرفكع كمنصكب كمجركر

. أما فيما يتعمؽ بمسألة التفريؽ 3فالمستتر كالبارز ألنو "إما أف يككف لو صكرة في المفظ أكال"
بيف الضمير المنفصؿ كالضمير المتصؿ فيتـ عمى أساس المكقع الذم يأخذه الضمير في 
 التركيب فالضمير المتصؿ مثبل مكقعو في التركيب أف يأتي بعد الكممة كيعد جزءا منيا إمبلئيا

 -فالضمير "الياء" متصؿ بمفظ الجبللة قبمو "رٌب" 4كنحكيا، كقكلو تعالى: ﴿كنادل نكح رٌبو﴾
بينما الضمير المنفصؿ فيك مستقؿ  -كىذه إحالة قبمية إلى سابؽ كىك نكح العنصر المحاؿ إليو

فالضمير "ىك" ضمير  5إمبلئيا كنحكيا مثؿ: قكلو سبحانو كتعالى: ﴿اعدلكا ىك أقرب لمتقكل﴾
فصؿ يعكد عمى العدؿ المستكحى مف الفعؿ "اعدلكا"، كىك إحالة قبمية ربطت بيف جممتيف. من

في حيف تقسـ حسب المكقع اإلعرابي إلى ضمائر: رفع كنصب كجر كفي الضمائر المنفصمة 

                                                             
، نقبل عف جاكسكف: شعرية القكاعد كقكاعد الشعر، مف كتاب فف الشعر 157فتاح: تحميؿ الخطاب الشعرم، صمحمد م 1

« Poetics » 438، ص. 
، 1414، 28مصطفة الغبلييني: جامع الدركس العربية، راجعو كنقحو: عبد المنعـ خفاجة، المكتبة العصرية، بيركت، ص 2

 .115، ص1، ج1993
 .104، ص 1988، 1409شرح قطر الندل كبؿ الصدل، المكتبة العصرية، بيركت،  ابف ىشاـ األنصارم: 3
 .45ىكد: اآلية  4
 .08المائدة: اآلية  5
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ال يكجد ما ىك مجركر المكقع بخبلؼ المتصمة كال تعدؿ إلى الضمير المنفصؿ إذا أمكف 
 .5أمكف أف يؤتى بالمتصؿ فبل يجكز العدكؿ عنو إلى المنفصؿ" اإلتياف بالمتصؿ "ميما

 االستبدال: 

ىك كسيمة أخرل مف كسائؿ السبؾ المحققة لمترابط كاالتساؽ النصي، يتـ في المستكل 
النحكم المعجمي بيف الكممات كالعبارات كييعرؼ بأنو: "عممية تتـ داخؿ النص، إنو تعكيض 

عني أنو عممية داخمية تحدث بيف الكممات كالعبارات ما ي 1عنصر في النص بعنصر آخر"
المككنة لمنص، إذ يمكف ذكر كممة معينة ثـ يتـ استبداليا بأخرل في العبارة أك في عبارة أخرل 
شرط كجكد ترابط كتعالؽ ضمني بيف المستبدؿ كالمستبدؿ بو يفيـ مف خبلؿ السياؽ العاـ 

 لمنص.

كاف لكـ آية في فئتيف التقتا فئة تقاتؿ في سبيؿ  كمف أمثمة االستبداؿ قكلو تعالى: ﴿قد
ا كأخرل كافرة يركنيـ مثمييـ رأم العيف كا يؤيد نصره مف يشاء إف في ذلؾ لعبرة ألكلي 

، حيث استبدؿ ا عز كجؿ كممة "فئة" بكممة "أخرل" كىك يقصد بيا فئة كافرة كىذا 2األبصار﴾
 ما يستشؼ مف سياؽ اآلية الكريمة.

ما يفضي  3عريؼ آخر لبلستبداؿ ىك "عبلقة بيف عنصر متأخر كعنصر متقدـ"في ت
بالقكؿ إف حاالتو دائما ما تككف قبمية ككضع كممة مكاف أخرل تقدـ ذكرىا، عمى خبلؼ اإلحالة 

 التي قد تككف قبمية أك بعدية أك غير لغكية.

                                                             

 
 .105ابف ىشاـ األنصارم، )المرجع السابؽ(، ص  1
 .13آؿ عمراف: اآلية  2
 .122أحمد عفيفي: نحك النص، )المرجع السابؽ(، ص  3
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ا نتكمـ عف في مقاـ آخر يشير "أحمد عفيفي" إلى طبيعة االستبداؿ فيقكؿ: كعندم
االستبداؿ فإننا البد أف نتكمـ عف االستمرارية لداللية أم كجكد العنصر المستبدؿ في الجممة 

 .1البلحقة

كمفاد قكلو إف االستبداؿ مف شأنو تحقيؽ استمرارية داللية مف خبلؿ عبلقة العنصر 
 المستبدؿ بالمستبدؿ بو المدرؾ ضمنيا مف سياؽ الكبلـ.

 2 بلثة أنكاع:ينقسـ االستبداؿ إلى ث

 استبدال اسمي:  -أ

يتـ باستعماؿ كحدات لغكية اسمية مثؿ: )آخر، آخركف، نفس(، كمنو قكلو سبحانو 
 3كتعالى في سكرة الصافات: ﴿أئذا متنا ككنا ترابا كعظاما أئنا لمبعكثكف﴾

، حيث استبدؿ اسما 4كقكلو تعالى أيضا: ﴿أئذا متنا ككنا ترابا كعظاما أئنا لمدينكف﴾
 حيف قاؿ "لمبعكثكف" ك"لمدينكف". -جاء في مكضع الخبر -باسـ

كقكلنا: تعطؿ حاسكبي كأنا بصدد تحرير بحثي، ينبغي أف أقتني آخر جيد. ىنا استبدلت 
كممة "حاسكبي" بكممة "آخر" كقد قامت الثانية مقاـ األكلى في سياؽ الكبلـ، ما أسيـ في تعالؽ 

 لداللي بيف الكممتيف.الجممة الثانية باألكلى نتيجة التطابؽ ا

 استبدال فعمي:  -ب

 يتحقؽ ىذا النكع باستخداـ الفعؿ مثؿ: 

                                                             
 .123نحك النص، ص 1
 .124-123صالمرجع نفسو،  2
 .16الصافات: اآلية  3
 .53الصافات: اآلية  4
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أكؿ مجتيد يسير الميالي يبمغ العبل؟ أعتقد أف كؿ مجتيد ساىر يفعؿ، فقد استبدلت 
 كممة "يبمغ" كىي فعؿ بكممة "يفعؿ" فعؿ أيضا حمت محميا.

 استبدال قولي:  -ج

 1 و قكلو تعالى: ﴿أرأيت إذ أكينا إلى الصخرة...﴾يككف باستخداـ )ذلؾ، ال، ...( مثال

فكممة "ذلؾ" جاءت بديبل عف اآلية  2كقكلو: ﴿قاؿ ذلؾ ما كنا نبغ فارتدا عمى آثارىما قصصا﴾
 الكريمة السابقة عمييا مباشرة.

 الحـــــذف:  -

يذىب "دم بكجراند" إلى تعريؼ الحذؼ بقكلو: "ىك استبعاد العبارات السطحية التي 
لمحتكاىا المفيكمي أف يقـك في الذىف أك أف يكسع أك اف يعدؿ بكاسطة العبارات  يمكف

 .3الناقصة"

كىك يعني حذؼ أحد العناصر المغكية مف التركيب الذم يككف قد احتكل عمى قرائف 
 معنكية أك مقالية تشير إلى العنصر المحذكؼ كتدؿ عميو.

ء الجممة بعد الحذؼ معنيا في الداللة كال يتـ حذؼ العناصر "إال إذا كاف الباقي في بنا
كافيا في أداء المعني. كقد يحذؼ أحد العناصر ألف ىناؾ قرائف معنكية أك مقالية تكمئ إليو 

 .4كتدؿ عميو، كيككف في حذفو معنى ال يكجد في ذكره"

                                                             
 .63الكيؼ: اآلية  1
 .64الكيؼ: اآلية  2
 .301، ص 1998، 1دم بكجراند: النص كالخطاب كاإلجراء، ترجمة تماـ حساف، عالـ الكتب، القاىرة، ط 3
 .125أحمد عفيفي: المرجع السابؽ، ص 4
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ا اعتمادىذا ما يؤكد ضركرة كأىمية المقاـ كالسياؽ في عممية الحذؼ التي تعد األكثر 
يات النص باعتبار الحذؼ يقع بيف جممتيف أك أكثر، يككف في الثانية فراغ أك غمكض في لسان

 يبحث عنو المتمقي بمعية ما كرد في الجممة األكلى كالسياؽ.

–باعتبار الحذؼ كسيمة مف كسائؿ الترابط النصي فإنو ال يختمؼ داللة عف االستبداؿ 
الحذؼ بػ "االكتفاء بالمبنى العدمي" أك فيناؾ مف يصطمح عمى  -الذم تمت اإلشارة إليو سمفا

"االستبداؿ الصفر"، ذلؾ أف الحذؼ شبيو باالستبداؿ "باعتباره عبلقة اتساؽ مف جية ثـ بككنو 
يتحقؽ بكجكد عنصريف سابؽ كالحؽ لكف المظير البارز الذم يميزه عنو أف عنصر االستبداؿ 

اء أحد عنصريو في آف كاحد، يشكؿ بكجكد عنصريو، عبلقة حضكر بينما يشكؿ الحذؼ بإلغ
. مفاد ما تقدـ أف االستبداؿ يترؾ أثرا لو يسترشد بو 1 حضكر المبدؿ منو كغياب المبدؿ..."

المتمقي نحك كممة أك ما شابو، بينما الحذؼ ال يترؾ أثرا، إذ ال يحؿ محؿ المحذكؼ أم شيء، 
اقصة مف حيث التركيب ال فالعنصر المحذكؼ يدركو المتمقي مف خبلؿ السياؽ في العبارات الن

 الداللة.

كمف أمثمة الحذؼ نكرد قكلو تعالى: ﴿كالبلئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ إف ارتبتـ 
فعدتيف ثبلثة أشير كالبلئي لـ يحضف كأكالت األحماؿ أجميف أف يضعف حمميف كمف يتؽ ا 

 .2يجعؿ لو مف أمره يسرا﴾

فعدتيف ثبلثة أشير، إذ حذفت العبارة ففي قكلو عز كجؿ )كالبلئي لـ يحضف( بمعنى: 
لداللة ما تقدـ عمييا في قكلو تعالى: )كالبلئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ إف ارتبتـ فعدتيف 

 ثبلثة أشير(.

                                                             
 .340ركبرت دم بكجراند، )المرجع السابؽ(، ص 1
 .04الطبلؽ: اآلية  2
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الحذؼ ظاىرة لغكية عامة كمشتركة بيف المغات اإلنسانية جميعيا، كالعربية كغيرىا مف 
ناء االستخداـ بغية االختصار أك حذؼ ما المغات أجازت حذؼ بعض العناصر مف التركيب أث

قد يمكف المتمقي فيمو استنادا عمى القرائف، أك لكجو ببلغي، لذا نجد العديد مف النحكييف 
 .1 كالببلغييف اىتمكا بيذه الظاىرة )الحذؼ(

 كالحذؼ عمى غرار االستبداؿ ينقسـ إلى ثبلثة أنكاع ىي: 

 حــذف إسـمي:  -أ

المركب اإلسمي نحك: قكؿ ا تعالى: ﴿ألذقناؾ ضعؼ ييقصد بو حذؼ اسـ داخؿ 
 أم: ضعؼ عذاب. 2الحياة كضعؼ الممات﴾

 حــذف فــعمي:  -ب

ىك حذؼ عنصر فعمي مف التركيب مثؿ قكلو عز كجؿ: ﴿كقيؿ لمذيف اتقكا ماذا أنزؿ 
 كالمعنى ىك: قالكا أنزؿ خيرا. 3ربكـ قالكا خيرا﴾

 الحذف داخل ما يشبو الجممة:  -ج

لو قكؿ: كـ استغرقت رحمة بحثؾ؟ ست سنكات. حرم بنا اإلشارة إلى كجكد أنكاع كمثا
كتقسيمات أخرل لمحذؼ فاألنكاع الثبلثة المذككرة آنفا ىي ما ألفيناه لدل "ىاليدام كرقية" كعميو 
فالحذؼ يختمؼ عف إجراءات السبؾ كأدكاتو األخرل )اإلحالة كاالستبداؿ( ككنو ال يرتكز عمى 

                                                             
الحذؼ مف المباحث اليامة التي عني بيا كؿ مف النحكييف كالببلغييف كخصكه بمؤلفاتيـ، كاف اختمفكا في التحميؿ كالتفسير،  1

فيؤالء النحاة مثبل انطمقكا مف المنطؽ األعرابي متكسميف ببعض التأكيبلت النحكية مف قبيؿ التقدير اإلعرابي، االستتار 
مار... بيدؼ دراسة التركيب كالعبلقات النحكية. في حيف درس الببلغيكف الحذؼ مف الناحية الداللية معمميف أنو مف كاإلض

 أسرار الببلغة، فسعكا إلى إثبات مكامف الجماؿ كصكر التفنف كاإلبداع في الكبلـ كاألغراض الببلغية.
 .75اإلسراء: اآلية  2
 .30النحؿ: اآلية  3
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نما يتحقؽ بعبلمات عدمية تتكاجد في البنية الداللية العميقة لمنص كسائؿ لغكي ة محسكسة كا 
 يستشعرىا المتمقي.

 الوصــــل:  -4

ىك مف كسائؿ السبؾ كاالتساؽ التي تتـ بيف الجمؿ، كييعرؼ بأنو، "تحديد لمطريقة التي 
 .1يترابط بيا البلحؽ مع السابؽ بشكؿ منظـ"

كصؿ التي ال تحيؿ إلى سابؽ كال إلى الحؽ في النص كما كىذا الترابط يتحقؽ بأدكات ال
نما ىي أدكات متنكعة تربط مختمؼ الجمؿ داخؿ  -ىك شأف اإلحالة كاالستبداؿ كالحذؼ كا 

 النص بشكؿ مباشر، ما يجعمو بنية مترابطة كمتماسكة.

فالكصؿ يشير إلى العبلقات بيف الجمؿ كىذه العبلقات تحددىا طبيعة األدكات 
 .2ة، كقد صنفيا ىاليدام كحسف إلى: كصؿ إضافي كعكسي كسببي كزمنيالمستعمم

 الوصل اإلضافي:  -أ

ىك الذم يربط صكرتيف أك عنصريف متشابييف كيجعؿ منيما بنية كاحدة باستخداـ أداة 
النسؽ "الكاك" كغيرىا. أك التخيير الذم يربط بيف صكرتيف تككف محتكياتيما متماثمة كصادقة 

كيككف باألداة "أك". مثؿ قكؿ ا سبحانو  3يقع عمى محتكل كاحد فحسب غير أف االختيار
. يشمؿ الكصؿ 4كتعالى: ﴿قالت ما جزاء مف أراد بأىمؾ سكءا إال أف يسجف أك عذاب أليـ﴾

اإلضافي عبلقات أخرل كالتماثؿ الداللي، عبلقة الشرح كعبلقة التمثيؿ ككميا تتـ بصيغ تعبيرية 
 معينة.

                                                             
 .23انيات النص، )المرجع السابؽ(، ص محمد خطابي: لس 1
 .24المرجع نفسو: ص  2
 )بتصرؼ(. 129أحمد عفيفي: المرجع السابؽ، ص  3
 .25يكسؼ: اآلية  4
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 : الوصل العكسي -ب

يككف مف باب االستدراؾ كمعناه عكس ما ىك متكقع، يتـ بكاسطة أدكات مثؿ: لكف، بؿ، 
مع ذلؾ، ... كمثالو قكؿ ا تعالى: ﴿ال يؤاخذكـ ا بالمغك في أيمانكـ كلكف يؤاخذكـ بما 

فاألداة "لكف" حققت ترابطا عكسيا بيف قكلو "ال يؤاخذكـ"  1كسبت قمكبكـ كا غفكر حميـ﴾
 خذكـ".ك"يؤا

 الوصل السببي:  -ج

ىذا النكع يشير إلى العبلقة المنطقية بيف عناصر التركيب كالجمؿ أم تحقؽ إحداىما 
كيندرج ضمف ىذا النكع مف الكصؿ  2يتكقؼ عمى تحقؽ األخرل، كيسميو "بكجراند" "التفريع"

 عبلقات خاصة.

ماداـ، مف ثـ... مثؿ كعبلقة النتيجة كالسبب، كمف أدكاتو: ليذا، بناء عمى ذلؾ، ألف، 
كفي اآلية عبلقة  3قكلو عز كجؿ: ﴿كلما جيزىـ بجيازىـ قاؿ ائتكني بأخ لكـ مف أبيكـ﴾

منطقية قائمة بيف النتيجة قاؿ "أئتكني" المرتبط تحققيا بتحقؽ العنصر األكؿ السبب "لما 
 جيزىـ".

 الوصل الزمني:  -د

لعناصر كالجمؿ، كأدكاتو داخؿ ىك الذم يجسد عبلقة التعاقب كالتتابع الزمني بيف ا
النصكص عديدة، "تدؿ عمييا األفعاؿ التامة كالناقصة، ككذلؾ ظركؼ الزماف كبعض البنى 

                                                             
 .225البقرة: اآلية  1
 .347دم بكجراند: المرجع السابؽ، ص  2
 .59يكسؼ: اآلية  3
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إضافة إلى  1التركيبية األخرل في الجممة، كلكف األفعاؿ تبقى أكفر تمؾ الكسائؿ دقة كاستعماال"
 بعض األدكات مثؿ: ثـ، بعد، قبؿ، بعد ذلؾ، قبؿ ذلؾ، إثر ذلؾ...

مثاؿ ذلؾ قكؿ ا سبحانو كتعالى: ﴿كاذكر في الكتاب مكسى إنو كاف مخمصا ككاف 
رسكال نبيا، كناديناه مف جانب الطكر األيمف كقربناه نجيا، ككىبنا لو مف رحمتنا أخاه ىاركف 

، حيث نجد عبلقة بيف مجمكعة مف الجمؿ متتابعة زمنيا، أسيمت األفعاؿ )كاف، نادينا، 2نبيا﴾
 نا( في ترابط اآليات ككؿ.قربنا، كىب

 السبك المعجمي:  -5

يتسـ ىذا النكع مف السبؾ بالتكسع ألنو يتعمؽ بالكحدات المعجمية بشكؿ عاـ كليس 
بعناصر نحكية محددة كما ىك جارم مع السبؾ النحكم، كيتمثؿ السبؾ المعجمي في مفردات 

 ضاـ.معجمية مستقمة بمعناىا تدخؿ في التركيب بصكرة التكرار أك الت

 التكــــــرار: 

يستكجب إعادة عنصر معجمي أك مرادؼ لو أك شبيو مرادؼ أك كحدة مطمقة عامة، 
فيك "شكؿ مف أشكاؿ االتساؽ المعجمي يتطمب إعادة عنصر معجمي أك كركد مرادؼ لو أك 

 كمثالو قكؿ المتنبي:  3شبو مرادؼ أك عنصرا مطمقا"

. حيث كرر الشاعر 4ىا أسػػػػد تككف لو األسػػكد ثعالباأسػػػػد فرائسػػػػيا األسػػػػكد، يقػػػػكد
 المتنبي الكحدة المعجمية بمفظيا )أسد، األسكد( كالتكرار بدكره أنكاع ىي: 

                                                             
 .145األزىر الزناد: نسيج النص، )المرجع السابؽ(، ص  1
 .53-52-51يات مريـ: اآل 2
 .24محمد خطابي: لسانيات النص، )المرجع السابؽ(، ص 3
4  
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 التكـــرار التـــام )المحض(:  -أ

ىك تكرار المفظ كالمعنى كالمرجع كاحد، كقكلو تعالى: ﴿قاؿ إني ليحزنني أف تذىبكا بو 
كأنتـ عنو غافمكف، قالكا لئف أكمو الذئب كنحف عصبة إنا إذا  كأخاؼ أف يأكمو الذئب

 فا عز كجؿ كرر جممة )أكمو الذئب( بالمفظ كالمعنى نفسو. 1لخاسركف﴾

 التكـــرار الجــزئي:  -ب

ييقصد بو تكرار عنصر سبؽ استخدامو كلكف عمى صكر كأشكاؿ كفئات مختمفة كقكؿ 
 ف": نازؾ المبلئكة في قصيدة "أغنية لئلنسا

 في عميؽ الظبلـ زمجرت األمطار 

 في ثكرة كجف الكجكد 

 طاش عصؼ الرياح كالتيب الربؽ

 كثارت عمى السككف الرعكد

 ثكرة ثكرة تمزؽ قمب الميؿ كالصمت

 2بالصدل بالبريؽ

 حيث كررت العناصر )ثكرة، ثارت( )الربؽ، البريؽ(.

                                                             
 .14-13يكسؼ: اآلية  1
 .243، ص1981، دار العكدة، بيركت، 2نازؾ المبلئكة: الديكاف، المجمد األكؿ، ط 2
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 تكــرار الترادف أو شبو الترادف:  -ج

لمعجمية بمرادؼ ليا أك شبو مرادؼ، إذ يكرر المعنى لكف المفظ كىك تكرار الكحدة ا
يختمؼ كمف أمثمتو ما جاء في قكؿ ا تعالى: ﴿يكسؼ أعرض عف ىذا كاستغفرم لذنبؾ إنؾ 

كقكلو تعالى: ﴿يا أييا  2، ﴿يا بني ال تقصص رؤياؾ عمى إخكتؾ﴾1كنت مف الخاطئيف﴾
ثبلث المنادل كاحد كىك يكسؼ عميو السبلـ، بيد ففي اآليات ال 3العزيز إف لو أبا شيخا كبيرا﴾

أف ا عز كجؿ ذكر مرة )يكسؼ(، تارة )بني( عمى لساف أبيو يعقكب عميو السبلـ كفي مقاـ 
 آخر )العزيز(.

التكرار عمى اختبلؼ أنكاعو يحقؽ ترابطا بيف أجزاء النص بشكؿ جمي، فيك يعد أحد 
 الكفاءة النصية.

 التــضــــــام:  -2

آلخر كسيمة مف كسائؿ الترابط كالتماسؾ النصي المعجمي كييقصد بالتضاـ "تكارد ىك ا
كالعبلقة التي  4زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة نظرا الرتباطيما بحكـ ىذه العبلقة أك تمؾ"

 .-سنأتي عمى ذكرىا الحقا -تربط بيف الكممات متنكعة

لمصاحبة المعجمية"، التي مف يذىب بعض الدارسيف إلى ترجمة مصطمح التضاـ بػ "ا
تعريفاتيا أنيا: "العبلقات العرفية االعتيادية القائمة في لغة ما بيف مفردة معينة كمفردات أخرل 

. ما يقتضي التبلـز أم: أزكاج متبلزمة مف المفردات في النص، تتجاكراف إذ ال 5في التركيب"

                                                             
 .29يكسؼ: اآلية  1
 .05يكسؼ: اآلية  2
 .78يكسؼ: اآلية  3
 .25محمد خطابي: المرجع السابؽ، ص  4
 .89، ص 2005ط(، -ابنة يحي: عمـ المغة المعاصر، مقدمات كتطبيقات، دار الكتاب الثقافي، إربد، )دعب 5
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لظيكر المشترؾ المتكرر في سياقات يمكف االستغناء عف إحداىما، مف خبلؿ االرتباط بينيا كا
 قد تككف متشابية.

 العــالقــات الحـاكمة لمتضــام: 

 التـــضاد: -أ

 1ىك الجمع بيف الشيء كضده، مثؿ الجمع بيف الميؿ كالنيار كالبياض كالسكاد...الخو
ككمما كاف حادا )غير متدرج( كاف أكثر قدرة عمى الربط النصي، كالتضاد الحاد قريب مف 

كيدخؿ ضمنو  2قيض عند المناطقة، كيتفؽ مع قكليـ إف النقيضيف ال يجتمعاف كال يرتفعافالن
كذلؾ أنكاع أخرل لمتضاد مثؿ العكس كالتضاد االتجاىي. كمثاؿ عمى ذلؾ قكؿ ا عز كجؿ: 
ذا غربت تقرضيـ ذات الشماؿ كىك  ﴿كترل الشمس إذا طمعت تزاكر عف كيفيـ ذات اليميف كا 

 3مف آيات ا مف ييد ا فيك الميتد كمف يضمؿ فمف تجد لو كليا مرشدا﴾ في فجكة منو ذلؾ
فالتضاد بيف مفردتي )ييد، يضمؿ( يكحي إلى عبلقة بيف الجممتيف، ككذا التضاد االتجاىي بيف 

 كمتي )اليميف كالشماؿ(.

 التنافـــــر: -ب

 -أخضر -ؿ: أحمرىك اآلخر مرتبط بفكرة النفي مثؿ التضاد كنجده مرتبط باأللكاف مث
الصيؼ... الشيكر كاألعكاـ كأيضا مرتبط بالرتبة  -أصفر... كمرتبط بالزمف كالفصكؿ: الشتاء

 .4لكاء -عميد -عقيد -مقدـ -رائد -مثؿ: مبلـز

                                                             
 .339، ص 1952، 1371، 1أبك ىبلؿ العسكرم: الصناعتيف، الكتابة كالشعر، دار الياء الكتب العربية، ط 1
 .102، ص 2009، 7ينظر: أحمد مختار عمر: عمـ الداللة، عالـ الكتب، ط 2
 .17كيؼ: اآلية ال 3
 .105أحمد مختار عمر: المرجع السابؽ، ص  4
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 عالقة الكل بالجزء والعكس:  -ج

فإف ذكر األجزاء يتحدد بما يتناسب مع الرؤية التي تعرض مف خبلؿ الكؿ كالعكس 
إدراؾ الكؿ ال يمكف أف يحصؿ إال بمعرفة األجزاء كمدل اتصاليا بعضيا ببعض صحيح إذ إف 

 مثؿ: اليد/ أصابع )الكؿ بالجزء(، الخبز/ الطعاـ )الجزء بالكؿ(. 1ضمف إطار الشكؿ

 :التالزم الذكري -د

كييقصد بو الجمع بيف أمر ما كما يناسبو كقكلو سبحانو كتعالى ﴿قؿ لعبادم الذيف آمنكا 
 2صبلة كينفقكا مما رزقناىـ سرا كعبلنية مف قبؿ أف يأتي يـك ال بيع فيو كال حبلؿ﴾يقيمكا ال

فذكر )الرزؽ( في اآلية الكريمة منسكب إلى ا تعالى )رزقناىـ( ما يدؿ عمى تبلـز اإلنفاؽ 
الذم ييراد بو كجو ا عز كجؿ بالرزؽ، كىذه عبلقة تحقؽ شكبل مف أشكاؿ الترابط النصي، إذ 

ات بيف العناصر كالمفردات التي تتحقؽ بفعؿ المرسؿ كالمتمقي عمى حد سكاء تزيد النص العبلق
اتساقا فكؿ لفظ مف ىذه المفردات تربطو عبلقة مع األلفاظ التي يتضاـ معيا كبيذا يحكـ 

 أكاصؿ كحدات النص.

 

 

 

                                                             
 .116-111ـ، ص 2007، 3حساـ فرج: نظرية عمـ النص، رؤية منيجية في بناء النص النثرم، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط 1
 .31إبراىيـ: اآلية  2
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 النص في الداللة: الثالث المبحث
 :الداللة مفيوم

 :لغة -1
 بمعنى 1"الشيء في اإلمارة كالدليؿ الطريؽ، عمى فبلنا دلمت" المغة مقاييس في كرد

 .اإلرشاد

 كمف إليو، اىتديت: الطريؽ أدلمت: "الزمخشرم لقكؿ اليداية أيضا معانييا جممة كمف
 2"كدليبله ا ىدل اقبمكا عميو، بو كاستدؿ السمع كأدلة كدلو كفاعمو الخير عمى الداؿ: المجاز

 داللة يدلو الطريؽ عمى دلو كقد. الداؿ كالدليؿ. بو يستدؿ ما عنده فالدليؿ الجكىرم أما
  3.كدلكلة كداللة

 .ىتداءكاال كاإلفياـ التكضيح تعني المغكم معناىا في فالداللة كعميو

 :اصطالحا -2
 كاختصاصات المعرفية الفكرية التكجيات باختبلؼ -اصطبلحا- الداللة مفيـك يختمؼ

 الداللة مفيـك عرض إلى يمي فيما سنسعى لذلؾ المصطمح ذاى بتحديد عنيكا الذيف الباحثيف
 :كالمغكيكف الفبلسفة األصكليكف، يطرحو ما حسب

 :األصوليين عند الداللة -أ
 بشيء العمـ بو العمـ مف يمـز بحالة الشيء ككف األصكلي المنظكر في الداللة تعني

 باصطبلح المعنى عمى المفظ ةدالل ككيفية المدلكؿ ىك كالثاني الداؿ ىك األكؿ كالشيء آخر،
 .1النص عبارة في محصكرة األصكؿ عمماء

                                                             
-ىػ1411، 1جيؿ بيركت، لبناف، طدار ال -ابف فارس أبك الحسف أحمد: مقاييس المغة، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف 1

 .259، ص 2ـ، مادة )دلؿ(، ج1991
ـ، مادة 1992ىػ، 1412، 1النشر، بيركت، طك  الزمخشرم ابك القاسـ محمكد بف عمر: أساس الببلغة، دار صادر الطباعة 2

 .193)دؿ(، 
عطار، دار العمـ لممبلييف،  صحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفكر،ك  الجكىرم أبك نصر إسماعيؿ بف حماد، تاج المغة 3

 .1698، ص 4ـ، مادة )دلؿ(، ج1979-ىػ1399، 2بيركت، لبناف، ط
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 (.بالمعنى المفظ) بالمدلكؿ الداؿ عبلقة مف ينتزع إنما الشيء حالة معنى أف أم

 كاف مف المعنى منو فيـ أطمؽ إذا بحيث المفظ ككف" ىي الداللة أف الزركشي كذكر
 .2"لو بكضعو عالما

نما فحسب لفظ ىك ما( الشيء) بقكليـ األصكليكف يقصد كال  .أيضا غيره يشمؿ كا 

 :الفالسفة عند الداللة -ب
 بمفيكميا فاىتمكا كنكاتو، الفكر عماد الداللة بأف المنطؽ كأصحاب الفبلسفة أغمب أجمع
 بكصفيا الفمسفي الفكر محاكر مف ىاما محكرا الداللة شكمت حيث بيا، الصمة ذات كبالمسائؿ

 األحكاـ مدار ككنيا عف فضبل الفبلسفة اىتماـ صمب تمثؿ التي فيةالفمس القضية لبناء أداة
 ":الينز" يقكؿ ىذا كفي كالمفاىيـ،

 الفمسفية القضايا في حتمية بصكرة يدخؿ ألنو بالمعنى خاصة بصكرة الفبلسفة اىتـ لقد"
 لؾككذ Universal Concepts العمكمية كالمفاىيـ الحقيقة طبيعة: مثؿ لمجدؿ المثيرة الحيكية
 .3"الحقيقة مفيـك كتحميؿ المعرفة مسألة

 ييتـ الذم اإلغريقي المنطؽ مف مستمد فإنو الفمسفي المنظكر مف الداللة مفيـك عف أما
 يذىب كما. 4كظيفي كثانييا مفيكمي: أكليما معنييف لمداللة كيظير كالفمسفي المغكم باألداء

 عند فالداللة كالمعنى، كالمفظ كالمدلكؿ الداؿ بيف العبلقة إلى لمداللة تعريفيـ في الفبلسفة
 يستخدـ كىك 5"معنى عمى دالة مفردة لفظة: " ىي التي الكممة مف تبدأ -مثبل –" الفرابي"

 أف مضيفا" سينا ابف" فيو كافقو ما كىك لؤلشياء كضعت التي األلفاظ معاني فيـ في الداللة
                                                                                                                                                                                                    

، 1الجرجاني عمي بف محمد بف عمي: كتاب التعريفات، تح: ابراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط 1
 .39ـ، ص 1985

ـ، 2005-ىػ1424، 3جنة مف عمماء األزىر، دار الكتبي، طالزركشي بدر الديف: البحر المحيط في أصكؿ الفقو، تح: ل 2
 68ص

 .10ـ، ص1980آخركف، مطبعة جامعة البصرة،  العراؽ، ك  جكف الينز: عمـ الداللة. ترجمة: مجيد عبد الحميـ الماشطة 3
لببلغ، بيركت، ينظر: مشككر كاظـ العكادم: البحث الداللي عند ابف سينا، دراسة أسمكبية في ضكء المسانيات، مؤسسة ا 4
 .69ـ، ص 2003، 1ط
 .68ـ، ص 1985الفرابي: الفصكؿ الخمسة، منطؽ الفرابي، تح: رفيؽ العجـ، درا المشرؽ، بيركت،  5
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 إف: "الصدد ىذا في يقكؿ إذ ،(فسالن) فييا ما عمى يدؿ كالمفظ النفس في التي ىي الداللة
 .1"نقكشا كيحفظيا ألفاظا النفس في ما عمى الدالئؿ يحفظ بأف منكا األسناف

 عبلقة خبلؿ مف كالمدلكؿ الداؿ بيف العبلقة إبراز في بعيد حد إلى كفؽ" سينا ابف" ؼ
 السبب قةعبل/ بالمدلكؿ الداؿ عبلقة. )ليا مشابية تككف تكاد عبلقة ألنيا بالمعمكؿ، العمة

 (.بالمسبب

 :المغويين عند الداللة -ج
 بيير" فيذا داللة، أنو المعنى إيصاؿ كظيفة يكدم ما كؿ اعتبار إلى المغكيكف يذىب

 -دؿ) Sémaino اليكنانية الكممة مف اشتقت قد Sémantique داللة كممة أف يرل" جيرك
 ". معنى" كممة عمى دؿت صفة األصؿ في كانت كقد" داؿ" Séma مف مشتقة نفسيا كىي (عنى

ف. معنكم تغير ىك داللي تغير أم إف  كنحف. معناىا في تكمف لمكممة الداللية القيمة كا 
 الفتة في لؤللكاف الداللية الكظيفة عف نتكمـ كلذا. إشارة أم عمى القيمة لنطبؽ الكممة مف ننطمؽ

 إشارة أم في أك الصرخةك  لمحركة الداللية القيمة عف نتكمـ كما البحرية، البكارج في أك ما،
 بمعنى يتعمؽ ما كؿ فإف ىذا كعمى اآلخريف، مع نتكاصؿ حيف أك رسالة نقؿ في نستخدميا

 2 .الداللة مف يعتبر الكممات بمعنى خاصة كبصكرة اإليصاؿ، إشارة

 الذم بالمفظ اتصمت ما الداللة اعتبركا الذيف المغكييف بعض عيرؼ تجاكز الطرح ىذا إف
" األصفياني الراغب" بينو كما القديـ العربي اإلصبلح في ألفيناه ما كىك عناه،م فيـ أطمؽ إذا
 المعنى عمى األلفاظ كداللة الشيء معرفة إلى بو يتكصؿ ما الداللة: " قكلو في( ق502ت)

 داللة يجعمو ممف بقصد ذلؾ كاف كسكاء الحساب، في كالعقكد كالكتابة كالرمكز اإلشارات كداللة
 .3"حي أنو فيعمـ إنساف حركة يرل كمف يقصد يكف لـ أك

                                                             
 .04ـ، ص1970العبارة، تح: محمكد الخضيرم، الييئة المصرية العامة لمتأليؼ، القاىرة،  -ابف سينا: الشفاء 1
ـ، ص 1989، 1النشر، دمشؽ، سكريا، طك  الترجمةك  عياشي، دار طبلس لمدراسات بيير جيرك: عمـ الداللة: ترجمة: منذر 2

15. 
األصفياني الحسيف بف محمد: المفردات في غريب القرآف، راجعو: كائؿ أحمد عبد الرحمف، المكتبة التكفيقية، القاىرة،  3

 .178-177، ص 2003
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 .المسانية كغير المسانية الداللة إلى يشير بذلؾ كىك

 أف عمى المسانية العبلقة داخؿ كالمدلكؿ الداؿ بيف العبلقة بأنيا الداللة تعريؼ كيمكف
 مرىكف منيما ككؿ بو، كيؤذف اآلخر أحدىما يقتضي بأف بينيما تصاؿاال في كماؿ يككف

 صطبلحكاال الكضع أكجده قد ككؿ الداؿ سابؽ المدلكؿ كال لممدلكؿ سابؽ الداؿ فبل بصاحبو،
 .1كاحدة زمنية لحظة في

 .الذىف خارج المكجكد الشيء إدراؾ بعد الحاصمة الذىنية الصكرة إذف فيي

 : والمعنى الداللة بين -3
 لنصا فيـ في كمثمرة ضركرية مسألة" المعنى"ك" الداللة" مصطمحي بيف التفريؽ إف
 .القديـ المساني الفكر في تتضح تفرقة كىي المغكية، الحقائؽ ككصؼ

 الذم بالطريؽ العمـ أك بو التعريؼ الشيء إلى اإلرشاد بمعنى كجدناىا معجميا فالداللة
 عمى يدؿ ما دراسة أنيا إلى يشير الداللة معنى نجد القديـ العربي صطبلحاال في أما. كييدييـ
 كجكد أك( لسانية داللة) معاني عمى تدؿ رمكز ىي مثبل كاأللفاظ معنى إلى بو يتكصؿ شيء

 (.لسانية غير داللة) النار عمى يدؿ الذم الدخاف

 أك معنى، أعطى ما كؿ بدراسة يعنى الذم العمـ ىي العرب عند الداللة العاـ، بالمطمؽ
 .المفظية غيرك  المفظية الرمكز بكاسطة يتحقؽ الذم المعنى دراسة عمـ الداللة: أخرل بعبارة

: الكبلـ كؿ معنى ك. "الكبلـ مضمكف بيا فييراد العربية المعاجـ في" معنى" لفظة أما
 كبلـ كؿ كمعنى أردت،: كذا بالقكؿ كعنيت... كاحد كالتأكيؿ كالتفسير المعنى)...(  مقصده
 كمقتضاه كفحكاه الشيء معنى أف" العركس تاج في كجاء. 2"مقصده كمعنيتو، كمعناتو
 فيو المساف يككف ما كىك)...(  المعاني عمى المعنى كيجمع المفظ، عميو يدؿ ما كمو و،كمضمكن

 .العقؿ أك بالقمب يدرؾ خفي المعنى أف أم 3"بالقمب ييعرؼ معنى ىك إنما خطأ،
                                                             

 النص الشعرمك  اسة عمـ الداللة في ضكء التطبيؽ القرآنيىذا التعريؼ قدمو طالب محمد اسماعيؿ في كتابو: مقدمة لدر  1
 106ابف منظكر: لساف العرب، )عنا(، ص  2
 258، ص 1الزبيدم: تاج العركس، ج 3
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 بو ييراد كما ،1"بشيء ييقصد ما بأنو ": الجرجاني الشريؼ" يعرفو اصطبلحا كالمعنى
 تخصصات باختبلؼ" المعنى" تعاريؼ تتبايف. 2"المفظ بإزائيا كضع حيث مف الذىنية الصكرة"

 في النحكم يبحث إذ لغة، كعمماء كالحد المفظ قبؿ بالمعنى ييتمكف الذيف مناطقة مف أصحابيا
 .الببلغية بالدراسات الخاص المعنى مصطمح يجعؿ مف كىناؾ لو، تابعا المعنى كيجعؿ المفظ

 المعنى عمـ بو ييراد كال الببلغة عمـ فركع أحد كى المعاني عمـ أف إلى اإلشارة ينبغي
 المغة عمـ مف فرع فكبلىما ،"الداللة عمـ" لمصطمح كمقابؿ المغكييف مف كثير يستخدمو الذم

 كتنكع تاريخيا الكممات معاني كتطكر كمعناه المغكم الرمز بيف العبلقة يدرس كالمسانيات
 المعنى كعمـ الداللة عمـ العربية عمماء دعن أف نستنتج كعميو ،3المغكم كالمجاز المعاني
 .مترادفاف

 :الداللة عمم -4
 أف إلى اإلشارة تجدر الداللة عمـ ماىية بخصكص الباحثكف بو جاء ما أىـ طرح قبؿ

 لعمـ مبلزما عنصرا الداللة عمـ يعد إذ األخرل، المغة عمـك عف منفصمة نشأة تكف لـ نشأتو
 دكف الصكرية جكانبيا كصؼ خبلؿ مف البشرية المغة اسةبدر  ييتـ انفؾ ما الذم المسانيات
 باعتباره الداللة عمـ اىتمامات أبرز يشكؿ أضحى الذم األخير ىذا المعنى دراسة في الخكض
 كؿ قبؿ لمغة الصكرية الجكانب كصؼ عمييا يتعيف التي المسانيات حدكد يتجاكز" الذم الميداف
 ينبغي فإنو الداللية الحقكؿ بناء باإلمكاف كاف ذاكا   صرفا لغكية ظاىرة ليست فالداللة شيء،
  4..."الخارجية المعطيات عمى عتماداال آنذاؾ

 مجردة( الكممات) المغة دراسة يمكف ال حيث المعنى، دراسة مف مناص ال أنو كالكاقع
 .كالمدلكؿ الداؿ ثنائية عف حديثو معرض في" سكسير" إليو أشار الذم األمر كىك الدالالت مف

                                                             
 )المرجع السابؽ( 122الجرجاني: التعريفات، ص  1
، 1969مة، القاىرة، التيانكم محمد عمي فاركؽ: كشاؼ اصطبلحات الفنكف، تح: لطفي عبد البديع الييئة المصرية العا 2
 .1084، ص 5ج
 ، )بتصرؼ(.251، ص 1982محمد عمي الخكلي: معجـ عمـ المغة النظرية، إنجميزم عربي، مكتبة لبناف،  3
، ص 1992ط(، -سالـ شاكر: مدخؿ إلى عمـ الداللة، ترجمة: محمد يحباتيف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، )د 4

28. 
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 عف بذلؾ معمنا المعنى بدراسة نشغاؿاال إلى دعكا الذيف الباحثيف طميعة في" بلاير" كاف
 مف ىي القارئ إلييا ندعك التي الدراسة إف: "قكلو خبللو مف المغة في بالمعاني ييتـ عمـ ميبلد
 انتبيكا كما الكممات كشكؿ بجسـ المسانييف معظـ اىتـ لقد بعد، تسـ لـ بحيث لمغاية حديث نكع
 ميبلدىا تاريخ عمى كالكقكؼ الجديدة العبارات كانتقاء المعاني تغير تنظـ التي القكانيف لىإ

( Sémantique) اسـ عمييا نطمؽ فإننا بيا خاصا إسما تستحؽ الدراسة ىذه أف كبما. ككفاتيا
 .1"المعاني عمـ عمى لمداللة

 عف المسؤكلة التنظيمية القكانيف بتمكـ الداللة عمـ ربط أنو" بلاير" قكؿ خبلؿ مف يتبدل
 .كدالالتيا كالعبارات لمكممات التطكرم المسار رصد ككذا المعاني، تغير

 عاـ" المعنى معنى" كتاب صدكر بعد المفيكمية بالصكرة ييتـ الداللة عمـ أصبح
 عمؿ ىك حيث مف المعنى ماىية عف تساءال أيف" ريتشاردز"ك" أكجدف" لئلنجميزييف ـ1923
( كالمدلكؿ الداؿ) بينيما العبلقة أف بحكـ 2كالمدلكؿ الداؿ أم الداللة جييك  اتحاد عف ناتج

 .مباشرة عبلقة ليست

 يعنى الداللة عمـ إف: " فيقكؿ المفيكمية بالصكرة الداللة عمـ اىتماـ" شاكر سالـ" كيؤكد
 .3"المفيكمية الصكرة ىي مجردة بظكاىر

ن الحد ىذا عند تقؼ لـ الداللية البحكث أف غير  .عدة جكانب لتشمؿ مجاليا اتسع ماكا 

 اتساعا زاده كما التطكرية، مسيرتو تشكيؿ في أسيمت ىامة بمحطات الداللة عمـ مر
 باقتضاب عرضيا سنحاكؿ معينة، زاكية مف كؿ الداللة لمكضكع الباحثيف تناكؿ ىك كشمكلية

 :يمي فيما

 

                                                             
1 Leroy (M): Les grands courants de la linguistique moderne, université de Bruxelles, 1971, 
P45 

 ، )بتصرؼ(.32، ص1982، 18/19مكريس أبك ناضر: مدخؿ إلى عمـ الداللة األلسني، مجمة الفكر المعاصر، العدد  2
 .04سالـ شاكر: مدخؿ إلى عمـ الداللة، )المرجع السابؽ(، ص 3
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 :قولو في الداللة لعمم الجديد البحث مجال حدد": كولردج" -

 جميع أيضا يشمؿ بؿ يقابميا، الذم المكضكع مجرد رأيي في المفظة معنى يتضمف كال"
 فحسب، المكضكع نقؿ مف يمكنيا ال المغة فطبيعة أذىاننا في المفظة تبعثيا التي رتباطاتاال

نما  يقتصر لـ بذلؾ كىك 1"كنكاياه المكضكع يعرض الذم المتكمـ شخصية تنقؿ أيضا تجعميا كا 
نما لممفيـك ناقمة نياكك  المفظة عمى  .ليا المنتج المتكمـ شخصية تنقؿ كا 

 فيو تتجمى ممكف معطى كجكد مفترضا اآلني الداللي المعطى تجاكز": غريماس" -
 البنيات تنظير عممية تتـ العكالـ ىذه كبمكجب داللية بنى في تتمظير التي الداللية العكالـ
 إلى بالنظر إذف تسمح المستكييف بيف المشاكمة فرضية إف:"  يقكؿ. آلياتيا عف كالكشؼ الداللية

 يقابميا كما( السمات أم) الصغرل المعنكية كحداتو حسب الداللة لعالـ تمفظ ككأنيا المعنى بنية
 بيا المككنة نفسيا بالطريقة مككنة الداللية الكحدات ىذه التعبير، مستكل عمى مميزة سمات مف

 بيف مشاكمة كجكد فرضية إلى يفضي قكلو إف .2"ثنائية سمات فئات مف التعبير، سمات
 .كمككناتو التعبير مستكل كالثاني كسماتو المعنى األكؿ مستكييف

 أبحاثو في أغفؿ أف بعد لمتركيب الداللية لمكظيفة عتباراال أعاد الذم": تشكمسكي" -
 جديد ذجنمك  بركز ىك الداللية المغكية البحكث إليو كصمت ما" فأقصى الداللي، النسؽ األكلى
 نظرية مع التركيب زمف بزغ بحيث مختمفة أنساؽ مف المركب المغة نظاـ في لمتفكير

 ذىنية قكاعد بكاسطة متناىية ال كبلمية متتاليات بتشكيؿ التكليد فكرة عمى القائمة 3"تشكمسكي
 .كالداللة التركيب حيث مف سميمة كبلمية أفعاؿ إنتاج شأنيا مف الدماغ في

 حيث لمغة جتماعيةاال الكظيفة زاكية مف الداللة مكضكع تناكؿ: "جاكسكف ركماف" -
 (.سيميكلكجية كنظـ لسانية نظـ) عدة تكاصمية نظـ بيف ميز

                                                             
 .97ط(، ص -، دار المعارؼ، مصر، )دمحمد مصطفى بدكم: ككلردج 1
 .97، ص 1982، 18/19غريماس، البنية الداللية، مجمة الفكر العربي المعاصر، ترجمة: ميشاؿ زكريا، العدد -ج 2
، 2001مباحثو في الثراث العربي، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ك  نقبل عف: منقكر عبد الجميؿ: عمـ الداللة أصكلو 3
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 ذلؾ يكضحيا كالذم المكتكبة، كالمغة المنطكقة المغة بيف المسانية النظـ في ميز ثـ
 بيف كتمييزىـ رؼكالح الصكت حكؿ بحكثيـ في المغكيكف إليو أشار الذم التاريخي التمايز
 األداء تبقى الكتابة أف إلى كخمص الكتابة، كفعالية الكبلـ فعالية بيف كبالتالي كالقارئ السامع
 ميما المتمقي إلى كمنفذ استمرارية تضمف ككنيا كالببلغي التكاصمي الخطاب في فعالية األكثر
 1.كالزماف المكاف تباعد

 تطكرا شيد الداللي البحث أف -فعبل -يتبدل كالمختصر السريع العرض ىذا خبلؿ مف
 .درسو مساحة لشساعة مميزة سمة الباحثيف بيف كالتبايف التنكع فيو غدا حتى سريعا

 :الداللة أنواع -5
 الباحثكف ميز حيث الداللة، أنكاع مبحث الداللي الدرس أثارىا التي المغكية المباحث مف
 :كاآلتي كىي الكبلـ، معنى تشكيؿ في تسيـ التي المدخبلت حسب أنكاع خمسة بيف المغكيكف

 :الصوتية الداللة -أ
 كأمثمتيا المفرد، لمحرؼ التعبيرية القيمة مف تستمد التي تمؾ الداللة مف النكع بيذا ييقصد

 في كالرخاكة كالصبلبة األصكات بعض داللة بيف التفريؽ في" جني ابف" أكرده ما منيا عديدة
 الخاء العرب اختار حيث الرطب، ألكؿ كالخضـ ليابس،ا الشيء ألكؿ فالقضـ( "خضـ -قضـ)

 كممة في لصبلبتيا القاؼ كاختاركا الرطب الشيء عمى لمداللة( خضـ) كممة في لرخاكتيا
 كأمثمة 2"األحداث محسكس عمى األصكات مسمكع فأخذكا اليابس الشيء عمى لمداللة( قضـ)

 الصكتية المحاكاة عميو ييصطمح ما الصكتية الداللة ضمف يدخؿ أخرل ناحية كمف عديدة، ذلؾ
 كالمدلكؿ صكتي كرمز( المفظ) الداؿ بيف صكتية حسية أم طبيعية، عبلقة كجكد تعني" التي

 األصكات حركفيا تحاكي التي الكممات بعض في ىذه المحاكاة ظاىرة كنجد 3("المعنى)
 .األشجار كحفيؼ المياه خرير: قبيؿ مف الطبيعية

                                                             
1 Jadobson ® : Essais de lingguistique générale. Editions de minuit- Paris, 1973, p101-p102 

 )المرجع السابؽ(. 158-157ابف جني: الخصائص، ص  2
 العربيةك  أحمد ابراىيـ ندا: اإلشارات الجسمية في القرآف الكريـ: دراسة داللية نفسية رسالة دكتكراه، كمية الدراسات اإلسبلمية 3

 .10، ص 2007ىػ، 1428)بنيف(، جامعة األزىر، القاىرة، 
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 :الصرفية الداللة -ب
 إضافة الصرفية، كصيغيا كتقمباتيا اشتقاقاتيا الكممات، أبنية مف تستمد التي الداللة يى

 :كقكلنا داللتو تتغير لمفظ الصرفي الكزف بتغير إذ الصرفية أكزانيا إلى
" صٌديؽ" قكلنا بينما الصدؽ، بفعؿ قاـ مف عمى تدؿ فيي( فاعؿ) كزف عمى" صادؽ"

 .بالصدؽ قاـ فيمف لغةالمبا عمى تدؿ فيي( فٌعيؿ) كزف عمى
 :مقكلتو في الصرفية الداللة إلى" أنيس ابراىيـ" أشار كقد
! ثكاف؟ في الصحراء كسط في بالنفط العيف تنضخ أف ييعقؿ ىؿ كذاب، فيك تصدقو ال"

 . 1"الكممة عيف بتشديد كذلؾ( كاذب) مف الداللة في أقكل( كٌذاب) فإف
 الكممات معنى تكضيح في الصرفية يغكالص لؤلبنية الياـ الدكر عمى دليؿ ىذا إف
 .كدالالتيا
 عدة مباحث ليا أفردكا حيث الصرفية الداللة قضية العربي التراث في عمماؤنا يغفؿ لـ

 الصرفية الداللة عف حديثو معرض في تكسع نجده إذ ،"جني ابف" أمثاؿ المغكية أبحاثيـ في
 2 :أىميا محاكر، عدة في حصرىا يمكف كالتي

 :الصرفية لمبانيوا الصيغ -1
 الصكتية العناصر مف مجمكعة داخميا كيتفاعؿ األلفاظ، كقكالب صكر في تتمثؿ
 ظيرت كقد الباب، ذلؾ في األلفاظ جميع عمى تطرد معينة داللة النياية في لتشكؿ كالكظيفية،

 :عرض حيف" جني ابف" عند الصيغ ىذه داللة
 كالمصادر كاألفعاؿ األسماء أبنية داللة. 
 كالصفات لمصادرا تناكب. 
 المشتقات. 

                                                             
 .44ـ، ص1980، 4ابراىيـ أنيس: داللة األلفاظ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ط 1
 -نقبل عف: عثماف سالـ بخيت قكاقزة: الداللة الصرفية في كتاب الخصائص البف جني: دراسة كصفية تحميمية، مجمة دراسات 2

 )بتصرؼ(. 148، ص 2019، 1، العدد46اإلجتماعية، المجمد ك  يةالعمـك اإلنسان
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 :األدوات داللة -2
 عرض حيث المعنى، حركؼ داللة عف حديثو في" جني ابف" عند األدكات داللة تتجمى

 فاعؿ، ألؼ الميـ، المضارعة، كأحرؼ متصبل يرد منيا البعض المعنى، حركؼ مف مجمكعة
 يحمؿ منيا حرؼ ككؿ راكآخ ككسطا أكال تقع التي المعاني حركؼ مف كغيرىا... كالتاء الياء
 داللة إلى تطرؽ كما التركيب، داخؿ كظيفي معنى تأديتيا عف ناىيؾ اآلخر، عف مختمفا معنى
 الكبلـ عف تغني مكثفة داللة يؤدم منيا فكؿ ستفياـ،كاال الشرط أسماء كداللة األدكات بعض
 .الكثير

 : النحوية الداللة -ج
 ببعضو كارتباطو الكبلـ تضاـ مف تستمد أنيا بارباعت التركيبية الداللة أيضا عمييا ييطمؽ

 كقانكف عماد ييعدٌ  الذم النحك كمنو لغة، أية لو تخضع الذم التركيب قانكف بكاسطة البعض
 .المتمقي إلى كبلمو محتكل إببلغ في المتكمـ ينجح كبمكجبو العربية المغة في التركيب

 ضمف كبرل أىمية العرب العمماء اأكالى حيث متقدمة منزلة الداللة مف النكع ىذا يحتؿ
 .المغكية اىتماماتيـ
براز الداللة في النحك دكر تؤكد التي األمثمة كمف " الكسائي" الذم الحكار المعنى كا 

 في ككظيفتو النحك ميمة يعرفو أف" الكسائي" فأراد النحك يذـ كاف الذم" القاضي يكسؼ أبي"ك
 قاتؿه  أنا: آخر لو كقاؿ باإلضافة، غبلمؾ قاتؿ ناأ: لرجؿ قاؿ الرجؿ تقكؿ ما: "فقاؿ الداللة،
 أخطأت،: الرشيد لو فقاؿ جميعا، آخذىما: القاضي قاؿ بو؟ تأخذ كنت أييما. بالتنكيف غبلمؾ

 أنا: قاؿ الذم ىك الغبلـ بقتؿ ييؤخذ الذم: قاؿ ذلؾ؟ ككيؼ مستفت، ذلؾ حقيقة عف سأؿ ثـ
 ألنو بو، ييؤخذ فبل غبلمؾ قاتؿه  أنا: قاؿ الذم أما ماض فعؿ ألنو باإلضافة، غبلمؾ قاتؿ

 كظيفية كممة يعي ككنو الداللة تكضيح في النحكم المستكل أىمية تبرز كمنو. 1"يقع لـ مستقبؿ
 .الكاحد التركيب داخؿ نحكية

                                                             
 .1993دراسات، دار المعرفة، اإلسكندرية، ك  عمـ المغة نصكصك  ياقكت مرجاف: فقو المغة 1
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 :المعجمية الداللة -د
 ييدؼ الذم المعاجـ عمـ اىتمامات مف كبيرا حيزا المعجمي المعنى دراسة مسألة تشغؿ

 معجمية داللة ليا المغة كممات مف كممة لكؿ أف ذلؾ لمكممة المعجمية الداللة عف لكشؼا إلى
 الجماعة عميو تكاضع ما ىك لمكممة األساسي فالمعنى أخرل، دالالت إلى إضافة أساسية
 لمسياؽ فيككف جممة في ركبت إذا التغيير بعض معناىا عمى يطرأ كقد عرفا، عندىـ كصار
 المجاز يقـك أك الكممة ليذه معنى استحداث إلى المقاـ يؤدم أك طارئا، ىنمع اكتسابيا في دكر
 بالمعنى محتفظة تظؿ األحكاؿ جميع في الكممة أف إال جديدا، معنى فيكسبيا الدكر بيذا

 بأنو األصمي معناىا يتميز ثـ كمف المكتسبة، المعاني ليذه قبكليا مع فيو تفرط كال ليا األساسي
ف حتى إطبلقو عند المفظ مف المقصكدة ىي المعجمية الداللةف. 1األساسي المعنى  لو كاف كا 
 المرادة الداللة يحدد الذم الكممة استخداـ مقاـ أك السياؽ يكفمو ما كىذا كاحدة، داللة مف أكثر
 لذلؾ مناسبة تجعميا التي الداللية كالسمات المبلمح بعض تحمؿ المستخدمة فالكممة منيا،
 .السياؽ

 :السياقية الداللة - ه
 في بو المحيطة األحكاؿ أك المقاـ مف تستمد أنيا ذلؾ تماعيةاالج الداللة عمييا ييطمؽ

 المسرح فمصطمح الخ...الخكؼ أك تنكاراالس أك الدىشة أك التعجب: مثؿ المغكم، المسرح
 بعيف أخذىا ينبغي كالتي المغكم، بالحدث المحيطة كالمبلبسات الظركؼ يشير ىنا المغكم
 .الدراسة أثناء بارتاالع

 عف معزكال منفردا المفظ كاف لك مف أكثر المعنى تكضيح شأنيا مف السياقية الداللة إف
 قريب: قكلنا فمثبل فيو، كرد الذم السياؽ خبلؿ مف إال يتضح ال المعنى إف بؿ السياؽ،
 كضع فأ بيد ،...(المحية/ النسب/ المسافة) قبيؿ مف الكممة لمعنى عديدة احتماالت تحضرنا
 معنى كىك كضكحا أكثر المعنى يجعؿ قمبي، إلى قريب فبلف: كقكؿ معيف سياؽ في الكممة

                                                             
-121ـ، ص 2007ط(، -الداللة، مكتبة الرشد، الرياض، )دك  ينظر: أحمد عمي محمكد ربيع: المدخؿ إلى عمـ المعاجـ 1
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 يفيمو الذم المعنى ىك المتكمـ أراده الذم المقصكد المعنى يككف السياقية الداللة ففي". المحبة"
 .المتمقي

 دور العناصر التركيبية في الداللة النصية:
 بالضركرة يفضي ألنو البسيط الييف باألمر ليس ةالنصي الداللة مسألة في الخكض إف

 إذا لمنص، المككنة الكحدات مف كحدة باعتبارىا األخرل ىي الجممة داللة عف الحديث إلى
سـ التي التعاريؼ مف كىك -الجمؿ مف متتالية مجمكعة ىك نص كؿ بأف جدال سممنا  بيا كي
 لو؟ المككنة الجمؿ دالالت مف يةمتتال مجمكعة ىي النص داللة بأف القكؿ يمكف فيؿ -النص

ف  ال كاحدة نصية داللة تحقؽ لمنص المككنة الجمؿ دالالت مجمكع فيؿ ذلؾ صح كا 
 دالالت؟ عدة

 يقؼ يكاد ال النص قارئ إذ كثيرا يختمؼ فإف النص بداللة األمر يتعمؽ حيف الحقيقة
نما كاحدة داللة عمى  أصبح حيف خاصة ،نص كؿ ثنايا في المبثكثة الدالالت مف العديد كا 
 كتحريؾ االتجاه األحادية القراءة خاصية لتعطيؿ دائمة "محاكلة أنو عمى األخير ىذا إلى يينظر
 ككأنيا النص داخؿ الكممة تبدك بحيث معا، كالمدلكؿ الداؿ مستكيي عمى كذلؾ التكليد، فعالية
 1متعددة مكاقؼك  ثقافات لقاء مكقع تككف ألف تسعى األقؿ عمى أك متعددة أصكات عف تعبر
 المجاؿ تجعؿ التي التكليد بفكرة األمر يتعمؽ حيف خاصة متشبعة المسألة يجعؿ الذم األمر
 .بو اإلحاطة إمكانية فتتعذر اتساعا أكثر

 عمى تعمؿ أف النص لمسانيات يمكف ال ": قائبل الطرح ىذا بكجراند" دم "ركبرت يؤكد
 nom نصا ليس ما كؿ كاستبعاد المغة يف الممكنة النصكص كؿ لتكليد تجريدم نحك تييئة

text - 2بو" ييحاط أف مف أكسع التكليد فمجاؿ. 

                                                             
ني: القراءة كتكليد الداللة: تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، حميد لحمدا 1
 .21، ص2007، 2ط
 .95، ص1998، 1ركبرت دم بكجراند: النص كالخطاب كاإلجراء: تر: تماـ حساف، دار عالـ الكتب، القاىرة، ط 2
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 اليدؼ ىك المفظية البنية في "البحث أف السياؽ ىذا في فيؤكد جاكسكف" "ركماف أما
ف كافة بأنكاعيا المعاصرة لمسانيات الممتاز  )أك البنيكم المقترب ىذا لمثؿ الرئيسية المبادئ كا 
 أف يمكف البحث ىذا أشكاؿ لكؿ المشتركة المبادئ تمؾ لمغة، الشرعي( المقترب آخر بتعبير
 .1"كالنسبية الثبات عف مكحدة كأفكار تحدد

 في البحث باألساس تستكجب التي "البنية" فكرة تبني إلى صريحة إشارة ىذا قكلو كفي
 .الجمؿ ككذا المفردات بيف القائمة كالمعنكية العضكية العبلقات

 فضاء ضمف النص تشكيؿ "إعادة ىك لمنصكص البنيكية القراءة إليو سعت ذمال اليدؼ
 كذلؾ... ادراكيا عمى السياقية القراءة اعتادت التي المألكفة العبلقات فضاء غير العبلقات مف

 النصية البنية أف كحسبنا 2كالجمالية" كاإليقاعية المغكية بتشكيبلتيا النصية البنية مف اانطبلق
 أم عنو، حديثنا سنقتصر ما كىك لمغة، التركيبي المستكل إال ىي ما المقاـ ىذا في المذككرة

 العبلقات إيجاد كمحاكلة النص بناء شأنيا مف التي التراكيب عف المتكلدة بالداللة نسيـ أننا
 دكف النص كنسؽ المغكم السياؽ داخؿ عنو الناتجة الدالالت كنكع التركيب طبيعة بيف القائمة
 .سكاه

نما اعتباطا تتشكؿ ال النص اللةد إف  يحقؽ الذم التماسؾ أبرزىا عديدة شركط كفؽ كا 
 مع يتعامؿ لمذم ينبغي لذلؾ. الداللة في خمؿ عنو سينجـ البناء في إخبلؿ فكؿ النص، بناء

 أك )المعنى العميقة البنية إلى ستقكده ألنيا بالدراسة السطحية البنية عند يقؼ أف النص
 .التركيبي المستكل ىي السطحية لمبنية مظاىرال كأىـ. الداللة(

 اإلحالة ودورىا في داللة النص:
. داللتو كتشكؿ النص تماسؾ في اإلحالة أىمية المجاؿ ىذا في باحث أم عمى يخفى ال

 :ىما -البحث مف آخر مكضع في ليما أشرنا -رئيسييف قسميف إلى تنقسـ كىي
                                                             

ة في عمـ المغة: تر: عمى حاكـ صالح كحسف ناظـ، المركز الثقافي العربي، الدار األساسي االتجاىاتركماف جاكسكف:  1
 .16، ص 1،2002ط البيضاء، الغرب،

 ىكارم بمقاسـ: الشعر العباسي كالمقاربات الحداثية، البنيكية كاألسمكبية كالسيميائيات، دار الرشاد، سيدم بمعباس، الجزائر، 2
 .59، ص 2005، 1ط
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 .النص خارج إحالة كىي المقامية اإلحالة -

حالة قبمية إحالة :قسميف إلى تنقسـ بدكرىا النص، داخؿ إحالة كىي النصية اإلحالة -  كا 
 .بعدية

 ليذه فالمتأمؿ بالنص، تتعمؽ ككنيا النصية" "اإلحالة ىك الصدد ىذا في ييمنا كالذم
 ىي إذ أجزائو، بيف الربط خبلؿ مف كتماسكو النص ترابط في الياـ دكرىا إلى ييتدم اإلحالة
 .النص أجزاء التحاـ ييحقؽ ما كىذا بالبلحؽ السابؽ ربط أك بالسابؽ البلحؽ ربط ىإل تؤدم

 إذ التأكيؿ، حيث مف بذاتيا تكتفي ال لغكية عناصر "كجكد بأنيا اإلحالة يعرؼ مف ىناؾ
: كىي ميحيمة، عناصر العناصر تمؾ كتسمى. تأكيميا أجؿ مف إليو تشير ما إلى العكدة مف البد

 بكاسطتيا التي العناصر إلى يشير تعريؼ كىذا 1المكصكلة" كاألسماء اإلشارة كأسماء الضمائر
 .المكصكلة كاألسماء اإلشارة أسماء الضمائر،: كىي اإلحالة تتـ

 األخير كىذا التركيب، داخؿ النص أجزاء بيف الترابط تنشئ التي ىي إذف العناصر ىذه
 بكاسطة كالجمؿ المفردات بيف لتأليؼكا التضاـ خبلؿ مف يتشكؿ كالمعنى لممعنى، حامبل يعد

 .المنطقية( الربط )كأدكات لغكية طبيعة كسائؿ

 :التضام ودوره في داللة النص
 بالفعؿ الكممات مف زكج "تكارد كىك النص في كالتركيب تساؽاال مظاىر مف التضاـ يعد

 التعريؼ في كاردةال ك)تمؾ( )ىذه( لفظة. 2تمؾ" أك العبلقة ىذه بحكـ الرتباطيما نظرا بالقكة أك
 بيف تجمع عبلقة تككف كأف ما، نكع مف داللية عبلقة إلى تشير باعتبارىا إال تأكيميا يمكف ال

 .كاحد داللي حقؿ إلى ينتمياف لفظيف

 ييحيؿ أف ألحدىما يمكف ال إذ مترادفيف ليسا أنيما مف الرغـ فعمى ك)امرأة( )رجؿ( كمفظ
 التي الداللية العبلقة إلى بالنظر النصية في سيـيي  ما نص في كركدىما أف غير اآلخر إلى

                                                             
، 2009، 2نظرية عمـ النص: رؤية منيجية في بناء النص النثرم، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، ط حساـ أحمد فرج: 1
 .83ص

 25محمد خطابي: لسانيات النص، ص  2
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 النص اتساؽ مظاىر مف مظيرا باعتباره التضاـ فكرة عمى -أيضا -المبلحظ مف -تجمعيما
 يتحقؽ إنما المغكية األزكاج بيف الحاصؿ الترابط ألف لفظي منو أكثر داللي بعد ذك أنو ىك

 .المشترؾ المعنى حسب

 .النصية الداللة تحقؽ آليات مف آلية فالتضاـ كعميو

 االستبدال ودوره في داللة النص:
 عممية ككنو النص، بناء في تسيـ التي التركيبية العبلقات ضمفستبداؿ اال ييصنؼ

 .النص داخؿ آخر بعنصر عنصراستبداؿ 

 في تتـ عبلقة ككنو في عنيا يختمؼ أنو إال اتساؽ، عبلقة اإلحالة، شأف ذلؾ في شأنو"
 في تقع معنكية عبلقة اإلحالة بينما عبارات أك كممات بيف المعجمي – النحكم المستكل
 .1الداللي" المستكل

 أما بعدية تككف كما قبمية تككف بمعنى اتجاىيف، في تتـ اإلحالة أف إلى إضافة
 .متقدـ كآخر متأخر عنصر بيف فيككفستبداؿ اال

 :اآلتي المثاؿ نسكؽ أكثر لتكضيح

 .جديدا حاسكبا أقتني أف ينبغي معطؿ، حاسكبي

 كآخر سابؽ عنصر بيف قبمية عبلقة ىي كالميستبدىؿ اليميستبًدؿ العنصريف بيف فالعبلقة
 دليؿ كىذا األكلى الجممة معنى خبلؿ مف إال فيمو يمكف ال الثانية الجممة معنى أف كما. الحؽ
 .الجممتيف بيف الكاقعستبداؿ اال أىمية عمى

 التعبير أساليب في التنكيع إمكانية تمنح فإنيا يمةالبد بالمفردات المغة غنى خبلؿ كمف
 إلى سعيا كأيضا لمتكرار تجنبا التقنية ىذه المغة متكمـ يستخدـ حيث ،ستبداؿاال تقنية خبلؿ مف

 :كقكلنا. جديدة بدالالت تعبيره مفردات شحف
                                                             

1 Holliday.M.A.K and R.Hasan (1976) Cohesion in English . Longman.London. P88  
 .19عف محمد خطابي، ص 
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 المسرحي؟ كالتمثيؿ الشعر ككتابة المطالعة تحب ىؿ -أ

 .ذلؾ أحب أجؿ، -ب

 )أ( المثاؿ في عنو سيئؿ ما إلعادة تجنبا )ب( المثاؿ في )ذلؾ( كممة نااستخدم فقد
 .المسرحي( كالتمثيؿ الشعر ككتابة )المطالعة في كالمتمثؿ

 الحذف ودوره في داللة النص:
 لمنص، المككنة العناصر حذؼ بو كييقصد التركيبي المستكل محددات أحد الحذؼ إف

 كتناكليا إلييا أشار التي النحكم التماسؾ قكاعد مف" كالحذؼ جمبل، أـ مفردات أكانت سكاء
 مفردة أك كممة عمى عندىما يقتصر ال كىك... كآخركف حسف كرقية ديؾ فاف مف كؿ بالتكضيح

نما )مبتدأ( اسمي مركب أك  مف أجزاء ربط إلى حذفيا فيؤدم كاممة، جممة حذؼ يككف قد كا 
 .1الخبر"

 أف دكف كالمفردات الجمؿ بيف المباشر بطالر  ىك الحذؼ أثناء الحامؿ أف ذلؾ معنى
 بيف الداللية العبلقة عمى ترتكز النص التماسؾ في الحذؼ كأىمية بينيا، كاسطة ىناؾ تككف

يجازه التركيب اختصار مجرد ليست فأىميتو. المحذكؼ كالعنصر المذككر العنصر  إنقاص أك كا 
نما التعبير، في الكمفة  .طريؽ أقرب مف دامؤك تاما المعنى كصكؿ في يفيد كا 

 مثمى طريقة الحذؼ في يركف القاىر" "عبد رأسيـ عمى الباحثيف بعض جعؿ ما ىذا لعؿ
 لطيؼ المسمؾ، دقيؽ باب الحذؼ ": قكلو في الذكر عمى عتماداال مف الربط في كأفضؿ
 عف كالصمت الذكر، مف أفصح الذكر ترؾ فيو ترل فإنؾ بالسحر، شبيو األمر، عجيب المأخذ،
 .2اإلفادة" مف أزيد ةاإلفاد

                                                             
 .234، ص 2009، 2نيات كنحك النص، دار المسيرة، عماف األردف، طابراىيـ محمكد خميؿ: في المسا 1
، 2عبد القادر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز، تح: محمد عبده كمحمد محمكد التركزم الشنقيطي، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ط 2

 .106، ص 1998
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 بف عمرك بقكؿ المعنى بياف في الحذؼ ألثر مثاال الجرجاني" القاىر "عبد أكرد كقد
 1 :كرب معدم

 كقٌدا حمقان  تنٌمركا الحديد لبسكا إذا قكـه    كنيدا كعبا منازؿ ذاؾ يـك إني كقمتي 

 بأنيـ فأخبر ذكرىما، بعد الكبلـ استأنؼ ثـ كنيد، كعب ىما قبيمتيف ذكر فالشاعر
 كاف األخير الكصؼ فحذؼ. قكـه  ىـ: يقؿ كلـ كالحرب، القتاؿ مبلبس لبسكا إذا النمكر يشبيكف
 في أحدثو كما الحذؼ إلى مرٌدىا المزية كىذه ذنكر، لك مما أكثر كبركزه المعنى لظيكر مدعاة
 .النص داللة

 التكرار ودوره في داللة النص: 
 يعني كىك تركيبو، كبناء النص تشكيؿ في تسيـ يالت التركيبية السمات مف التكرار ييعد
 يؤكد فيك أيضا، لمتككيد ككسيمة المعنى، تدعيـ كسائؿ مف أخرل كسيمة كىك المباشرة، "اإلعادة
 التكرار كظاىرة. 2مستكيات" عدة في كبرل( قضية )أك إطار مف أكثر تكرار خبلؿ مف المعنى
 .كالمحدثكف القدامى كالشعراء كالنقاد الكتاب اىتماـ نالت

 يكرر فيك كبرل، قضايا خبلؿ مف تتجمى التي الداللية العبلقات مف التكرار يعتبر كما
 ستقصاءاال عبلقات بكاسطة كبرل إلى تتحكؿ لديو الصغرل القضايا إف بؿ صغرل، قضية
 .3كالتضاد الداللي كاليبكط الداللي رتقاءكاال

 فيك ذلؾ، مف العكس عمى بؿ صي،الن اإلنشاء صعكبة إلى التكرار ييرد أف يمكف ال
 بغية معيف مكضع في النص ثقؿ مركز جعؿ خبلؿ مف كالداللي، التركيبي التماسؾ في يسيـ
 كىذا النص، محكر ككنيا أىميتيا إلى راجع الفكرة أك المفردة عمى اإللحاح إذ أىميتو إبراز

براز المعنى تأكيد بيدؼ يككف إنما اإللحاح  متتابعا دفعا التكرار طييع كما أكثر، الداللة كا 
 .نحكه المعنى تكجيو أجؿ مف إليو نتباهاال فيعيد سابقا ذكر قد بما ييذكر حيث لمتركيب،

                                                             
 .107دالئؿ اإلعجاز: المرجع السابؽ، ص  1
 140ص  حساـ أحمد فرج: نظرية عمـ النص، 2
 .140المرجع نفسو، ص  3
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 التوازن التركيبي ودوره في داللة النص:
 أف ك"فائدتو مختمؼ بمحتكل ممئيا مع التركيبية البنية تكرار التركيبي بالتكازف ييقصد

 كضعو إذا أما منفصبل، أتى إذا القارئ لدل مقبكؿ غير ام تركيب محتكل أف يدرؾ قد الكاتب
 فإف داللي، قبكؿ كليا مفرد( خبر + مفرد مبتدأ: )مثؿ التركيب نفس ليا أخرل مجمكعة كسط
 يطمؽ مف ىناؾ – التركيبي فالتكازف. 1العطؼ" بكار بينيا العطؼ ذلؾ كيدعـ يقبمو، القارئ
 عمى بعضيا يدؿ المتكازية التركيبية البنى إف حيث لي،الدال البعد يثرم -التركيبي التماثؿ عميو

 .بينيا الحاصؿ التركيبي التعالؽ نتيجة اآلخر، البعض كدالالت معاني

 األخرل األجزاء داللة تتضمف المتكازية التراكيب مف األكؿ الجزء داللة: آخر بمعنى
 .المخالفة أك تفاؽباال سكاء

 التشابو في كتتمثؿ الجمؿ بيف خاص نكع مف ركابط بإيجاد التركيبي التكازم يتعمؽ
 التراكيب مف مجمكعة بيف التشابو "كىذا التراكيب نيايات في الصكتي بالتماثؿ المقركف التركيبي
 .النص داللة إلى يفضي الذم الترابط ىذا 2النص" بترابط يشي التكحد مف نكعا يخمؽ المتكازية

 إلنكار مجاؿ ال بأف القكؿ إلى نخمص نصال في بالداللة يتعمؽ فيما تقدـ ما عمى بناء
 مجمكع ىي إنما النصية الداللة أف كما النص، مفيـك تحديد في كاكتماليا الداللة دكر أىمية

 إلى كرٌده الشكؿ حيث مف النص تجزئة أف اعتبرنا فمك لمنص، المككنة كالفقرات الجمؿ دالالت
 تجزئة عف الحديث إمكانية يتيح ؾذل فإف لو، المككنة الجمؿ مجمكع الغالب في ىي أجزاء
 .التركيب لتجزئة كفقا الداللة ىذه تتجزأ أم النصية، الداللة

 ككذا كبنائو النص في الداللة تحديد في تسيـ المختمفة التركيبي المستكل مظاىر إف
 .الداللة تكليد

 

                                                             
 .100حساـ أحمد فرج: المرجع السابؽ، ص  1
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 : انويتعالفصل الثاني تعميم الث في مرحمة ال  ميمية النحو 

 المبحث األول: خصائص مرحمة التعميم الثانوي.

مرحمة التعميـ الثانكم مف أىـ مراحؿ النظاـ التعميمي التربكم، فيي مرحمة كسطية تقع 
بيف التعميـ األساسي )االبتدائي، المتكسط( كالتعميـ العالي، كىي بذلؾ تشكؿ ىمزة كصؿ بينيما. 

فإف مرحمة الثانكية تمتد مف  -كفي الحالة العادية كتبعا لئلصبلح الجديد -الجزائر  في دكلة
، تدـك ثبلث سنكات لتتكج في نياية مشكار التمدرس 19أك  18إلى سف  16أك  15سف 

بامتحاف شيادة البكالكريا كتمنح لمتمميذ المتعمـ رخصة العبكر لمكاصمة تعميمو الجامعي كما أف 
 ي كالميني ال يتحدد إال بيا.مستقبمو الدراس

حظيت مرحمة التعميـ الثانكم باىتماـ األنظمة التربكية العالمية كالنظاـ التربكم الجزائرم 
صبلحات عدة، ليتماشى كالتطكرات  عمى كجو الخصكص، ىذا األخير بدكره يشيد تعديبلت كا 

ئص المتعمـ في ىذه االقتصادية، السياسية كالثقافية لمببلد مف جية، كليساير قدرات كخصا
المرحمة كماليا مف خصكصية مف جية أخرل، ككف المرحمة الثانكية تقابؿ مرحمة "المراىقة" 
التي تستكجب عناية خاصة لتككيف فرد ذم شخصية سكية كسمكؾ مستقيـ قادر عمى أف يككف 

 عنصرا فاعبل كصالحا في المجتمع.

رحمة التعميـ الثانكم مف حيث: كمف ىذا المنطمؽ سنحاكؿ أف نعرض في ىذا المبحث م 
مفيكميا، أىميتيا كأىدافيا مف ثمة نعرض مرحمة المراىقة، تعريفيا، خصائصيا، مظاىر النمك 
فييا كبعض المشاكؿ التي تكاجو المراىؽ. بحكـ أنيا المرحمة العمرية المقابمة ليذه المرحمة 

 التعميمية. 

 تعريف التعميم الثانوي:  .1

"الثانكم"  Le Petit Larousseفي أصمو البلتيني حسب معجـ يعرؼ التعميـ الثانكم 
«Secondaire»  الذم يأتي الحقا كتابعا كمكمبل. ككممةSecondaire  تعني ثانكم كىي

 .(1) كىك الذم يأتي مباشرة بعد األكؿ Secondمشتقة مف كممة "ثاني" 
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لمرحمة الكسطى " إلى القكؿ إف " المقصكد بالتعميـ الثانكم اUNESCOكتذىب منظمة "
مف سمـ التعميـ حيث يسبقو التعميـ األساسي كيميو التعميـ العالي. كذلؾ في معظـ بمداف العالـ 

 .(2)المتقدمة منيا كالنامية عمى حد سكاء"

مف القانكف  53أما كزارة التربية الكطنية فتعرؼ التعميـ الثانكم في الفصؿ الرابع المادة 
يأتي: "يشكؿ التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي المسمؾ األكاديمي  التكجييي لمتربية الكطنية كما

 .(3)الذم يمي التعميـ األساسي اإللزامي"

كما تتسـ مرحمة الثانكم بخصكصية معينة، ذلؾ ألنيا تتزامف كمرحمة عمرية معينة كىي 
 النكاحي."فترة المراىقة" التي تشكؿ منعطفا حاسما في تككيف شخصية الفرد المتعمـ مف شتى 

تعتبر مرحمة التعميـ الثانكم ىي المرحمة التي تنطمؽ فييا اتجاىات الشباب كميكليـ 
باعتبار الخصائص العمرية النمائية التي تؤثر في مجريات حياتيـ الفكرية كالسمككية، كالشؾ 

فردا أف المرحمة الثانكية مف المراحؿ المتميزة في حياة المتعمـ الدراسية، فيي تعده ألف يككف 
نسانا مستقيما في سمككو، كاجتيازه ليذه المرحمة بسبلـ يعني بأنو  صالحا في مجتمعو كا 
سيمضي في حياتو بثقة، متزنا في تصرفاتو كانفعاالتو، ذا شخصية سكية، في حيف لك تعثر في 

 .(1)ىذه المرحمة الحرجة، فإنو ينعكس عمى تككينو النفسي كسمككو االجتماعي فيما بعد

                                                             
  .279، ص 1986الميثاؽ الكطني، حزب جبية التحرير الكطني، الجزائر،  (2)
اص، الجزائر، فيفرم ، عدد خ2008يناير  23المؤرخ في  08/04كزارة التربية الكطنية، النشرة الرسمية لمتربية الكطنية رقـ  (3)

 .14، ص 2008
، 178، ص2005، مكتبة الفبلح، الككيت، 1ينظر: الضامف منذر عبد الحميد، عمـ نفس النمك )الطفكلة، المراىقة(، ط (1)

 بالتصرؼ.
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  ـة مرحمـــة التعميـــم الثانوي: أىميــ .2

تعد المرحمة الثانكية كاحدة مف أىـ المراحؿ التعميمية في حياة التمميذ، ككنيا مرحمة 
انتقالية بمكجبيا يضمف العبكر إلى المرحمة الجامعية، فيي بمثابة ىمزة كصؿ تصؿ بيف التعميـ 

ككيف الميني بالمتربصيف لخكض األساسي كالتعميـ العالي مف جية، كتزكد معاىد كمراكز الت
 غمار الحياة العممية مف جية أخرل.

 تخصصات و  وضع نظام التعميم: 1الشكل 
 الشعب في المرحمة الثانوية )الجزائر(. 
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جدع مشترك عموم 
 وتكنولوجيا

 السنة الثانية ثانوي

 تقني رياضي تسييير واقتصاد

 ىندسة مدنية

 ىندسة كيربائية

 ىندسة ميكانيكية

 ىندسة الطرائق

 عموم تجريبية رياضيات

 السنة أولى ثانوي

 جذع مشترك آداب 

 السنة الثانية ثانوي

لغات 
 أداب وفمسفة أجنبية
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كاىمية ىذه المرحمة التعميمية تتأتى مف ككنيا مرحمة تتزامف مع مرحمة عمرية حرجة 
ذات خصكصية معينة مف حياة الشباب كىي "مرحمة المراىقة" التي تصاحبيا تغيرات أساسية: 

 عقمية، جسدية، نفسية كاجتماعية.

أىمية المرحمة الثانكية أيضا في أنيا تمثؿ دعامة ميمة لمتشبع بقيـ المكاطنة تتمخص 
كمقتضيات الحياة في المجتمع كتعزز ىكية التمميذ بما يتماشى كالقيـ كالتقاليد االجتماعية 
كالركحية كاألخبلقية النابعة مف التراث الثقافي المشترؾ كما تكسبو الميارة كالمركنة لمكاجية 

 كالمستقبؿ مف خبلؿ تييئة شخصيتو كدفعو نحك التجديد كاالبتكار.التحديات 

ىذا دكف إغفاؿ أنيا مرحمة ثرية بالقدرات كالطاقات الكامنة كىي مرحمة نضج تقكد 
عمى النفس. لذلؾ ينبغي  عتمادالتمميذ بشكؿ تدريجي لبمكغ مرحمة الشباب كمنطؽ الرجكلة كاال

 ه الجكانب كتكجيييا تكجييا صحيحا.االجتياد كالعمؿ عمى تنمية كصقؿ كؿ ىذ

 أىــــداف التعــميـــم الثانــوي:  .3

قامت كزارة التربية الكطنية بتنصيب لجنة كطنية إلصبلح المنظكمة التربكية في مام 
ـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي، باعتباره مرحمة تعميمية 2000

، كقد نتج عف ىذا المسعى تصنيؼ األىداؼ العامة لمتعميـ مكممة لمرحمة التعميـ األساسي
 الثانكم العاـ كالتكنكلكجي إلى أربع فئات أساسية ىي: 

 أىداف اجتماعية: (1

 كتتمثؿ في: 

 .إيقاظ الشخصية لتنمية الفضكؿ كالفكر الناقد كتشجيع اإلبداع كاالستقبللية الذاتية 
 لضغكطات االجتماعية.االندماج االجتماعي باالتصاؿ كالتعاكف كتحمؿ ا 
 .اكتساب معارؼ أساسية مندمجة كقابمة لمتجنيد 
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 :أىداف منيجية (2

 متمثمة في: 

  الطرائؽ العامة لمعمؿ الفردم كالجماعي كالحرص عمى تحقيؽ األىداؼ كالنتائج
 المكضكعية.

 .طرائؽ مف أجؿ تشجيع الميارة كالفيـ 
 .الطرائؽ الخاصة بالتفكير العممي 

 :مغات األساسيةأىداف التحكم في ال (3

 كتتضمف: 

 .التحكـ في المغة الكطنية بشكؿ جيد 
 .معرفة لغتيف أجنبيتيف عمى األقؿ، كالتحكـ في كاحدة منيا 
 .التحكـ في العمميات الرياضية كالمعمكماتية 
 .التذكؽ الفني السميـ 

 :أىداف التكوين العممي والتقني (4

 كتتمثؿ في: 

 رات الشخصية في مكاجية المشاكؿ.فيـ محيط اإلنساف، كتطبيؽ المعارؼ كالخب 
 .تنمية الفضكؿ كذكؽ البحث العممي كركح المبادرة 
 .تشجيع البحث كاالستقصاء 
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  فيـ الطرائؽ العممية كاستغبلؿ المعطيات كالتمرف عمى فكرة منطقية مكضكعية تحميمية
 (1) .كنقدية

ائرية ممثمة في مف خبلؿ ما تـ عرضو مف أىداؼ التعميـ الثانكم نستنتج أف الدكلة الجز 
كزارة التربية الكطنية دائمة السعي إلى محاكلة تككيف مكاطف جاد كصالح، معتز بيكيتو الكطنية 
كشخصية متكازنة سكية، متقنة لعمميا كمبدعة مكاكبة لممستجدات كالتطكرات الحياتية، مع 

طريؽ التككيف  غرس ركح االستقبللية كالقدرة عمى النقد ككذا تحسيف كرفع المستكل المعرفي عف
 المستمر.

 مفيــــوم مرحــمـــــة المــراىــقــــة:  .1

يكلد اإلنساف في الحياة عمى حالة معينة، لكف سرعاف ما تطرأ عميو مجمكعة مف 
التغيرات الجسدية، العقمية، االنفعالية حتى االجتماعية، األمر الذم يجعمو يتحكؿ كيتغير بشكؿ 

 ؿ النمك، مركرا بمراحؿ نمائية ىي: تقدمي إلى أف يبمغ النضج كاكتما

 .مرحمة الرضاعة 
 .)مرحمة الطفكلة )المبكرة، المتكسطة كالمتأخرة 
  .مرحمة المراىقة 

ىي مكضكع الحديث في ىذا المقاـ بحكـ أنيا الفترة العمرية المتزامنة  كمرحمة المراىقة
اىقة( بتحديد مفيكميا، كمرحمة التعميـ الثانكم. لذلؾ سنحاكؿ الكقكؼ عند ىذه المرحمة )المر 

 أقساميا كمميزاتيا كمشكبلتيا.

 

 
                                                             

لكجي" المؤرخ المتضمف "تنصيب المناىج الجديدة لمتعميـ الثانكم العاـ كالتكنك  50كزارة التربية الكطنية: القرار الكزارم رقـ  (1)
 .10-09، ص2005مام الجزائر  10في 
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 مــفيــــــوم المراىـــــقـــــة:  .2
 لغــــــــة: . أ

كرد في "لساف العرب" معاف كثيرة لكممة "رىؽ" كمنيا راىؽ أم قارب البمكغ، كالمراىقة 
ب االحتبلـ مف الفعؿ "راىؽ" الذم يعني االقتراب مف الشيء. فراىؽ الغبلـ فيك مراىؽ أم: قار 

 ، كالمعنى ىنا يشير إلى االقتراب مف النضج كسف الرشد.(1)كرىقت الشيء رىقا أم: قربت منو

 اصطالحا: . ب

يتفؽ جميكر مف السيككلكجييف الميتميف بمكضكع المراىقة عمى أنيا المرحمة التي تبدأ 
كافة  مع بداية البمكغ لكبل الجنسيف كتنتيي بسف الرشد، عندما تكتمؿ خصائص الفرد في

 مظاىر شخصيتو.

كيعرفيا "انجمش" بأنيا: "فترة أك مرحمة مف مراحؿ نمك الكائف البشرم... كىي مرحمة 
 . (1)انتقالية، خبلليا يصبح المراىؽ رجبل راشدا أك امرأة راشدة"

فيي تمثؿ مرحمة كسطى كفريدة بيف مراحؿ الحياة كما تعد بمثابة التأىيؿ النفسي 
 .(2)كغكاالجتماعي لمرحمة البم

" إلى أصؿ الكممة Adolescenceأما بعض الباحثيف فيرجعكف مصطمح المراىقة "
( كالتي تعني التدرج نحك النضج الجسمي كالعقمي كاالجتماعي Adolescerالمشتقة مف الفعؿ )

 .(3)كاالنفعالي

 ىذه المرحمة كبقية المراحؿ تشيد نمكا كتطكرا عمى مستكييف: 

                                                             
 .156ص )مادة ر ق ؽ( ينظر: ابف منظكر، المصدر السابؽ، (1)
، 2005ىػ، 1426، 1ينظر: العيسكم عبد الرحمف محمد، المراىؽ كالمراىقة، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، ط (1)
 .15ص
 )بالتصرؼ(. 38، ص2007، 1يا، العامرم خالد، دارالقاركؽ، جيزة، مصر، طينظر: ىيسكيؾ بكؿ فاف، المراىقة كطرؽ تحميم (2)
 . 54، ص 1بدير كريماف، األسس النفسية لنمك الطفؿ، دار المسيرة، عماف األردف، ط (3)
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 لنمك العضكم، البنائي أك التككيني كيتجمى في زيادة الكزف، المستكل األكؿ: يتمثؿ في ا
 الطكؿ، العضبلت، ...

 الخصائص العامة لمرحمة المراىقة:  .3

كما  -تعتبر مرحمة المراىقة مرحمة يكشؾ فييا نمك الفرد عمى االكتماؿ بمختمؼ أنكاعو
اصة مرحمة كعميو ينبغي مراعاة ما يميز ىذه المرحمة العمرية مف خصائص خ -سبؽ الذكر

سنة كالتي تقابؿ مرحمة التعميـ الثانكم  18ك 17، 16المراىقة المتكسطة، أم األعمار ما بيف 
 مكضكع الدراسة.

كمف المميزات كالخصائص العامة ليذه المرحمة ما سنكرده في النقاط اآلتية 
  (1)باقتضاب:

 .اقتراب الذكاء مف الكصكؿ إلى االكتماؿ 
 متصمة بالقدرات المفظية كالمينية.ازدياد القدرات العقمية ال 
 .نمك التفكير المجرد كالتفكير االبتكارم 
 .يأخذ التعميـ طريقو نحك التخصص 
 .اتساع المدارؾ كنمك المعارؼ مما يؤدم بالفرد إلى الكصكؿ إلى ما كراء الحقائؽ 
 .ازدياد القدرة عمى التحميؿ كنقد ما يقرأ 
 .يستطيع التعبير عف نفسو كتسجيؿ أفكاره 
 .نمك الميكؿ كاالىتمامات كيظير االبتكار 
  تتميز ىذه المرحمة كذلؾ بانفعاالت قكية كمشاعر الحب كالفرح كحساسية انفعالية

 كتناقض كجداني.

 

                                                             
 .1990زىراف حامد عبد السبلـ، عمـ نفس النمك الطفكلة كالمراىقة، عالـ الكتب، القاىرة، )د، ط(،  (1)
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 المشاكــــل التي يعانييا التمميــــذ المراىـــــق:  .4

يعاني المراىؽ مجمكعة مشكبلت يمكف حصرىا في المشاكؿ الذاتية كالمشاكؿ 
 ة: المكضكعي

 :أوال: المشاكل الذاتية

 تتمثؿ في: و

 مشــاكـــل الذات والجسد:  (1

في ىذه المرحمة يظير اىتماـ المراىؽ بذاتو بشكؿ كبير قد يصؿ األمر أحيانا إلى حد 
النرجسية، فتجده يراقب التغيرات العضكية كالفيزيكلكجية التي تمحؽ جسمو، كفي ىذه المرحمة 

، سكاء كاف كسيما كأنيقا كالعكس. كما يكتشؼ "نفسو يدخؿ المراىؽ في صراع مع جسده
كاآلخريف كالعالـ الذم يعيش فيو فيشعر بأنو حاضر في عالـ اآلخريف، كأنو يتقاسـ معيـ 

كىذا ما يبرر عدـ قدرتو عمى العيش منعزال كمف جية أخرل تتميز  (1)التجارب المعيشية نفسيا"
عمى  عتمادلية كالثقة بالنفس كاكتساب اليكية كاالمرحمة المراىقة بحاجة المراىؽ إلى االستقبل

 الذات كاإلحساس بالحرية الشخصية.

 مشــاكــــــل الخوف:  (2

المخاكؼ التي يعاني منيا المراىؽ عديدة، منيا: الخكؼ مف الكالديف، مف المدرسة، 
فة إلى اإلدارة، السمطة، الفشؿ المدرسي كاإلخفاؽ في الحياة، كخكفو مف حاضره كمستقبمو، إضا

 مخاكؼ أخرل.

فالمراىؽ يعاني "مف مشكؿ عدـ التكافؽ الذاتي كالنفسي كمف تـ ال يستطيع أف يحقؽ 
التكازف المطمكب، ألف الميك كالرغبات البلشعكرية الدفينة كالمخفية ىي التي تتحكـ في تصرفاتو 

                                                             
 .55، المراىقة خصائصيا كمشاكميا كحمكليا، األلكلة ص جميؿ حمداكم (1)
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شخصا منعزال أك  السمككية كتجعمو أكثر اندفاعا كعنفا كعداكة كانفعاال كتييجا كربما تجعؿ منو
 .(2)شخصا عدكانيا بامتياز"

 لذلؾ يككف بحاجة ماسة لمرعاية كالتكجيو كالنصح أكثر مف أم كقت.

 المشاكل العاطفية والجنسية:  (3

يعاني المراىؽ مشاكؿ عاطفية ككجدانية بسبب ميمو إلى الجنس األخر، كدخكلو في 
قات األكلى ىذه في حدكث صدمات عبلقات حب، التي غالبا ما تككف مثالية كقد تتسبب العبل

 عاطفية نتيجة الخبلفات.

" كأكثر مف ىذا يشتد الميؿ الجنسي لدل المراىؽ تجاه الجنس اآلخر بعد تجدر 
العبلقات العاطفية كالركمنسية، كتكالي المقاءات المتكررة بيف الطرفيف، فتكثر أحبلـ اليقظة 

كراء عكاطفيما بسذاجة تارة كببراءة تارة كالمناـ، كيحدث الشركد كعدـ االنتباه، كينساقاف 
 ما يعرضيما لمكقكع في الخطأ. (1)أخرل"

 مشاكل عدم التوافق النفسي:  (4

إف عدـ التكافؽ النفسي مف أىـ المشاكؿ التي يعانييا المراىؽ، إذ إنو في ىذه المرحمة 
االضطراب، العمرية تتكلد لديو بعض األحاسيس كالمشاعر السمبية مف قبيؿ: القمؽ، الخكؼ، 

االرتباؾ، عدـ األماف كالحزف كغيرىا "كالشؾ أف ىذا االضطراب يكلد االنعزاؿ الكجداني كالفقر 
التكازف النفسي، الذم بدكره شعر المرء نتيجة  فالعاطفي كيقكم اإلحساس بفراغ الحياة، كفقدا

  .(2)لذلؾ بأنو قمؽ في سمككو، ميدد في حياتو"

                                                             
 .57المرجع السابؽ، ص جميؿ حمداكم، (2)
 .57المرجع نفسو، ص  (1)
سيدم محمد بمحسف، سيككلكجية العبلقة بيف مفيـك الذات كالتكافؽ النفسي لدل المراىقيف، منشكرات المعارؼ، الرباط،  (2)

 . 13، ص 2008، 1المغرب، ط
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ـ عنيا، فمشكؿ عدـ التكافؽ النفسي يؤدم إلى عدـ كليذه المشكمة نبعات أخرل تنج
 التكافؽ االجتماعي كالتكافؽ التربكم كىذا ما يجعؿ مف ىذا المشكؿ مشكبل حادا.

 ثانيا: المشاكل الموضوعية:

 القصد بالمشاكؿ المكضكعية تمكـ المتعمقة باألسرة، المجتمع كالمدرسة.

 عالقة المراىق باألســـــــرة: (1

خكتو سكاء كبارا كانكا أك صغارا، كثيرا ما يدخؿ  المراىؽ في صراعات مع كالديو كا 
فاالختبلؼ في كجيات النظر كتبايف األجياؿ يؤدم إلى مشاكؿ عمى مستكل األسرة، كغالبا ما 
يككف مكضكع ىذا الصراع ىك الدراسة كالكاجبات المدرسية التربكية الفشؿ الدراسي أك التأخر 

خاصة في اآلكنة  -حتى العناية بالمظير كالشكؿ الخارجيعف البيت، جماعة األصدقاء، 
األخيرة مع مكجة المكضة التي يستيجنيا األكلياء عمى أبناءىـ، مف تسريحات شعر غريبة 

. كىنا نجد المراىؽ يتعصب لرغبتو في االستقبللية كالحرية لدرجة أنو قد يتمرد -كنكعية مبلبس
 عف أكامر األسرة.

 لمجتمع:عالقـــــة المراىق با (2

ال يمكف تجاىؿ دكر المجتمع في تككيف شخصية المراىؽ، فيك الذم يحتضنو، فتتكلد 
بينيما عبلقة أساسيا التكاصؿ كالتفاىـ كالعطاء المتبادؿ، فالمراىؽ البد لو مف خكض التجارب 
ال فسيحدث العكس كبدؿ التفاعؿ يحدث االنطكاء  المجتمعية االجتماعية بشكؿ إيجابي، كا 

 كالعزلة. كالتيميش

كمف ىنا تتبدل كظيفة المؤسسات التعميمية "في تنشئة المراىؽ تنشئة بناءة ىدافة، 
دماجو في المجتمع إدماجا نافعا كمثمرا"  .(1)كا 

                                                             
 .60ع السابؽ، جميؿ حمداكم، ص المرج (1)
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 عالقـــة المراىق بالمدرسة: (3

إف ىدؼ المؤسسات التربكية التعميمية األسمى ىك تككيف مكاطف صالح نافع لذاتو، 
بلقة المراىؽ بيا قد تشكبيا بعض المشاكؿ الناتجة عف عبلقاتو ألسرتو كلمجتمعو، غير أف ع

بالمعمميف أك الزمبلء أك اإلدارة التربكية، كالتي قد يككف سببيا عدـ إنجازه الكاجبات، الغيابات 
المتكررة، الشغب كالعنؼ كغيرىا مف األسباب، لذلؾ يتكجب عمى المدرسة احتكاء المراىؽ 

 مع جكىا كقكانينيا الداخمية.التمميذ كالسعي إلى تكييفو 

" كلعؿ المؤسسات التربكية كالتعميمية تعتبر أفضؿ مجاؿ يمكف أف يساعد المراىؽ كيأخذ 
بيده لتسييؿ عممية دمجو في المجتمع عمى نحك يحقؽ ذاتو كيشعره بكجكده ككينكنتو كىك 

 .(2)مطمحو األساسي"

 خصائص نمو تالميذ مرحمة التعميم الثانوي:  .4

عمى خصائص نمك تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم أمر عمى قدر كبير مف  إف التعرؼ
األىمية، كذلؾ مف أجؿ فيميـ كالتعامؿ معيـ بطريقة صحيحة كمف ثـ تمبية حاجاتيـ المختمفة 
كىي مسؤكلية تمقى عمى عاتؽ األسرة كالمدرسة عمى حد سكاء حيث يضطمع اآلباء بأدكار ذات 

ناء كنصحيـ كتفيميـ، كما يرل بعض المربيف أنو يجب عمى أىمية في إرشاد كتكجيو األب
المدرسة الثانكية أف تحقؽ النمك المتكامؿ لمطالب عقميا بحيث يكتسب المعمكمات كالميارات 
كاالتجاىات كالخبرات بصكرة متكاممة، كأف تحقؽ لو التكامؿ كالتكازف في جكانب شخصيتو 

 .(1)لطالب الثانكم لمحياة العممية في المجتمعاألخرل اجتماعيا كنفسيا كركحيا، كأف تعد ا

تاحة  كيؤكد "الشيباني" عمى ضركرة فيـ المدرسيف لتبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم كا 
الفرص ليـ كي يمركا بخبرات مختمفة كالعمؿ المستمر عمى تزكيدىـ بالمفاىيـ المجردة، حيث 

                                                             
 .03، ص2011، 3أحمد أكزم، المراىؽ كالعبلقات المدرسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط (2)
، 149-148، دار الفكر العربي، القاىرة، ص 1، ط1977مطاكع ابراىيـ كعبكد عبد الغني، في التربية المعاصرة،  (1)

 بالتصرؼ
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ا سيؿ عميو التكاصؿ اإليجابي معيـ، إنو كمما زاد فيـ المدرس لتبلميذه كطبيعة تفكيرىـ، كمم
كما يؤكد عمى قدرة المدرسيف عمى لعب دكر ميـ في تكضيح المفاىيـ كاألفكار حكؿ الحياة، 
خاصة كأف تبلميذ ىذه المرحمة بحاجة إلى تطكير فمسفتيـ في الحياة تبعا لعكامؿ الديف، 

لقمؽ كالخكؼ أثناء محاكالتيـ السياسة كاألخبلؽ السائدة في المجتمع، التي قد تتسبب ليـ في ا
 .(2)التكيؼ السميـ مع المجتمع كالمحيط الذم يعيشكف فيو

 كفيما يمي عرض لمستكيات النمك لدل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم: 

 أوال: النمو الجسمي لتمميذ مرحمة التعميم الثانوي: 

السرعة الزائدة،  يشير "العيسكم" إلى اف مف خصائص النمك الجسمي في مرحمة المراىقة
كينتج عف ىذا النمك السريع زيادة الكزف كطكؿ القامة، كما تنمك الغدة النخامية كالغدد التناسمية، 
كتضمر الغدة التيمكسية كالصنكبرية المتاف تعرفاف بغدد الطفكلة، كما تنمك عظاـ الحكض 

فقداف التآزر كيتحكؿ الصكت مف خشف عند الذككر إلى ناعـ عند اإلناث... كيصاحب ذلؾ 
 .(1)الحركي

فيذه الفترة االنتقالية تمثؿ نقطة انعطاؼ كتحكؿ في حياة المراىؽ جسديا. كعميو يذىب 
المرٌبكف إلى أنو يجب عمى اآلباء أف يييئكا الجك المناسب لتمميذ الثانكية المراىؽ لتقبؿ التغيرات 

تباع أسمكب الحكار الجاد السريعة كالمتبلحقة في البمكغ، مف خبلؿ تزكيده بالمعمكمات كا
كالمناقشة حكؿ ىذه المكاضيع، كمف جية أخرل يؤكدكف بؿ كيمحكف عمى دكر المدرسة الياـ 
كسابو العادات الجسمية الصحيحة  في اإلسياـ في البناء الجسدم لممراىؽ )تمميذ الثانكية( كا 

تاحة الفرص لو في ممارسة النشاط الرياضي  المناسب ككذا كالسميمة، مف خبلؿ التشجيع كا 
 . (2)المشاركة في المنافسات الرياضية المختمفة

                                                             
، مركز المخطكطات 2000، 1بدر ابراىيـ، سيككلكجية النمك )تطكر النمك مف اإلخصاب إلى المراىقة(، ط الشيباني (2)

 .210كالتراث كالكثائؽ، الجابرية، الككيت، دار الكراقيف، ص 
 .96، ص 1993ط(، -ينظر، العيسكم عبد الرحمف، عمـ النفس كاإلنساف، الدار الجامعية، مصر، )د (1)
 )بالتصرؼ(. 149السابؽ، مطاكع كعبكد، ص  ينظر، المرجع (2)
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ىذا كاف أكؿ مستكل مف مستكيات النمك لدل تمميذ المرحمة الثانكية كما يقتضيو مف 
 متطمبات تربكية.

 ثانيا: النمو العقمي والمعرفي لتمميذ مرحمة التعميم الثانوي: 

ية كالنمك العقمي عمكما يصؿ في أكاخر تتميز ىذه المرحمة بأنيا فترة نضج القدرات العقم
ىذه المرحمة إلى ذركتو، كلعؿ مف أىـ مظاىر النمك العقمي ىك ازدياد نمك العمميات العقمية مثؿ 
عممية اإلدراؾ كالتفكير المجرد كعممية التخيؿ كنمك القدرات المفظية كالقدرات العددية كالقدرات 

 .(3)الميكانيكية

يتطكر لدل تمميذ الثانكية المراىؽ إذ يصبح أكثر منطقية كميبل كالتفكير في ىذه المرحمة 
إلى التفكير بالمجردات كالتخمص مف التفكير بالمحسكسات الذم شيده في مرحمة الطفكلة 
معانا فيما يحيط بو في العالـ  فيككف أقدر عمى فحص أفكاره كأفكار اآلخريف، كأكثر تأمبل كا 

 الخارجي.

 Formal Operational) قابؿ مرحمة التفكير المجردكعمكما فإف ىذه المرحمة ت
Stage عند "بياجيو" الذم يقكؿ في ىذا الصدد: "تتصؼ ىذه الفترة عامة بخصائص استيبلؿ )

صفة جديدة مف االستدالؿ كىي فترة ال تككف مرتبطة تماما بمعالجة المحسكسات أك تمثيؿ 
إلى استخداـ الفرضيات، كبعبارة أخرل الكاقع بشكؿ مباشر، لكنيا تككف فترة متسعة بالرككف 

تمجأ إلى استخداـ المقدمات التي يمكف أف تستمد منيا الخبلصات المنطقية دكنما حاجة إلى 
. لذلؾ يسمي "بياجيو" ىذه المرحمة بمرحمة التفكير الفرضي (1)البرىنة عمى صحتيا أك خطئيا"

 كالتصكرات.االستداللي الذم يعتمد عمى العمميات الذىنية كالفرضيات 

                                                             
، األىمية لمنشر كالتكزيع، 2005، 1عبد اليادم نبيؿ، مداكالت النمك كمشكبلتو )مرحمة تككيف الجنيف كحتى المراىقة(، ط (3)

 ، )بالتصرؼ(.201عماف، األردف، ص 
، بيركت، لبناف، طجاف بياجيو، عمـ التربية كسيككلكجية الطفؿ، تر: عبد العمي الجسماني، ا (1) ىػ، 1414، 1لدار العربية لمعمـك

 . 50ـ، ص1994



وي] ات  م الي  علي  ي مرحلة الي 
 
حو ف ة الي  مي  علي    [ت 

 

 
 

     انفصم 

120 

فالتمميذ المراىؽ في مرحمة الثانكية يدرؾ أف الظكاىر كالمشكبلت ليست مجرد أشياء 
نما يمكف فيميا كتصكرىا عمى أنيا كيانات صكرية شكمية كافتراضات، فيكتشؼ  مادية حسية، كا 

نما ىي مجرد تصكرات تمثمو.  أف أفكاره عف الكاقع ليست إال أفكارا عنو، كا 

مدرس تشجيع تبلميذ ىذه المرحمة عمى التفكير كالتجديد كاإلبداع كعميو يجب عمى ال
كاالبتكار، كحمميـ عمى اكتساب المعمكمات كالمعارؼ بأنفسيـ عف طريؽ البحث كالتقصي 

 كاإلطبلع.

 ثالثا: النمو االنفعالي لتمميذ مرحمة التعميم الثانوي: 

يا انفعاالت عنيفة، لفرط شدة إف االنفعاالت لدل تمميذ مرحمة التعميـ الثانكم تتصؼ بأن
الحساسية االنفعالية لديو، فتجده يتأثر بالمثيرات بشكؿ سريع، كلعؿ ىذا ما يجعمو يعاني 
المشاكؿ لكثرة التقمبات كعدـ الثبات تصؿ في بعض األحياف إلى درجة التمرد كالعصياف بؿ 

 كالتيكر.

( عمى النحك الذم أشار إليو كيمكف تمخيص أىـ مظاىر النمك االنفعالي لممراىؽ )التمميذ
 : (1)"الشيباني"

  يتحكؿ انفعاؿ المراىؽ مف االنفعاؿ المكحد أك البسيط )المكقؼ الكاحد( إلى االنفعاؿ
 المركب أك المعقد )المكقؼ يثير أكثر مف انفعاؿ(.

 .انفعاالت الطفكلة مثيراتيا مادية محسكسة بينما تككف في المراىقة مادية كمعنكية 
 لطفكلة محدكدة بينما انفعاالت المراىقة كثيرة كمتشبعة كحادة.انفعاالت ا 
 .يبرز انفعاؿ حب الذات كأىـ انفعاؿ ليذه المرحمة 
 .شدة الحساسية كالحدة االنفعالية 
 .التمرد كالعصياف كالتيكر 

                                                             
 ، )بالتصرؼ(.206-205ينظر: الشيباني بدر ابراىيـ، ص (1)
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 .الحساسية الشديدة لمنقد 

يف عمييا كلككف الجانب االنفعالي ميـ جدا في العممية التعميمية، يتكجب عمى القائم
التحمي بالحكمة في تعامميـ مع التمميذ المراىؽ الذم ىك بحاجة ماسة إلى التعقؿ كالميف في 
المعاممة أكثر مف السمطة كاألكامر، كما ىك بحاجة إلى االحتكاء كمعرفة تكجيو انفعاالتو 

 كعكاطفو تكجييا صحيحا. 

 رابعا: النمو االجتماعي لتمميذ مرحمة التعميم الثانوي: 

فرد مدني بطبعو يعيش ضمف الجماعة االجتماعية، يؤثر كيتأثر بأفراد المجتمع الذم ال
يعيش فيو، كيسعى إلى إقامة عبلقات مع اآلخريف، كبمكجب تمؾ العبلقات يستطيع أف يحدد 

 الثقة المتكاممة بينو كبينيـ.

تنشئة فالنمك االجتماعي السكم لتمميذ مرحمة التعميـ الثانكم )المراىؽ( يتأثر بال
االجتماعية مف جية كبالنضج مف جية أخرل ككمما كانت بيئة الطفؿ مبلئمة ساعد ذلؾ عمى 
تككيف عبلقات اجتماعية مبلئمة تساعد عمى اتساع دائرة تعامبلتو، كيتميز النمك االجتماعي 

 لممراىؽ بجممة مف الخصائص أىميا: 

 .الميؿ إلى الجنس اآلخر 
 .الثقة كتأكيد الذات 
 اعة األقراف.الخضكع لجم 
 .إدراؾ العبلقات القائمة بينو كبيف األفراد اآلخريف 
 (1)اتساع دائرة التفاعؿ االجتماعي. 

                                                             
 ، المرجع السابؽ، )بالتصرؼ(.207-206الشيباني بدر ابراىيـ، ص  (1)
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لكف ال ينبغي إغفاؿ دكر المدرسة الميـ في تنمية النمك االجتماعي لدل التمميذ 
المراىؽ، مف خبلؿ إتاحة الفرص لو في تككيف العبلقات كالصداقات في إطار العمؿ الجماعي 

 تعامؿ االجتماعي القائـ عمى القيـ كآداب السمكؾ كالحكار.كال

 خامسا: النمو الخمقي لتمميذ مرحمة التعميم الثانوي: 

المذككر  -يرتبط ارتباطا كثيقا بالنمك االجتماعي -كما ىك مبلحظ-إف النمك الخمقي
يرتبط النمك  كتطكره يخضع لمدل عبلقة الفرد بالمعايير كالقيـ السائدة في مجتمعو، كما -سمفا

قامة الشعائر كاستجابتو لمستكيات إالخمقي مف جية أخرل بالنمك الديني كمدل عبلقة الفرد ب
 .(2)الخير كالشر

فمعظـ الدراسات كالبحكث التي أجريت في ىذا الصدد كشفت أف معظـ المراىقيف 
را في حياتيـ، يؤمنكف بالقيـ الدينية كيرتادكف أماكف العبادة، كعميو فالديف يمثؿ عامبل مؤث

كيمكف القكؿ إف ىذه المرحمة بمثابة فترة يقظة دينية يصبغيا االىتماـ الديني، فنجد أف مناقشات 
 .(1)المراىؽ مع أصدقائو يغمب عمى مكضكعاتيا المسائؿ الدينية

 (: Breckenridgeمف العكامؿ األساسية لمنمك األخبلقي الجيد حسب "بريكنردج" )

 يكفر مكانا لمشعكر بالحب اتجاه اآلخريف. األماف االنفعالي الذم 
 .تكفر منافذ لمتعبير أك التصريؼ 
 .تدريب مستمر في التحكـ كالضبط الذاتي 
  كجكد آفاؽ اجتماعية لتنمية القدرة عمى اكتساب المعارؼ كعمى التسامح كالتعاطؼ

 كعمى الفيـ كتنمية الرغبة األصيمة لتقدير حقكؽ ككاجبات الناس اآلخريف.

                                                             
، دار الفكر العربي، القاىرة، 1975، 1ينظر: السيد فؤاد البيي، األسس النفسية لمنمك مف الطفكلة إلى الشيخكخة، ط (2)
 . 324ص
ـ، مكتبة التنمية البشرية، 1988، 1أبك حطب فؤاد كصادؽ آماؿ، نمك اإلنساف مف مرحمة الجنيف إلى مرحمة المسنيف، ط (1)

 )بالتصرؼ(. 267الجيزة، مصر، ص
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 بات التربوية لتمميذ مرحمة التعميم الثانوي: المتطم .5

كثيرا ما اىتـ الباحثكف كالتربكيكف بمتطمبات التمميذ التربكية في المرحمة الثانكية، خاصة 
أنيا مرحمة النضج كالمراىقة، كلما كانت ىذه األخيرة مف أىـ مراحؿ النمك كأكثرىا تعرضا 

يذ كتييئتو في ىذه المرحمة ممحة لمغاية كذلؾ لمتغيير كاالضطرابات، كانت ضركرة تكييؼ التمم
لضماف تكيفو مستقببل كتجاكزه ليا بسبلـ، ألف آثار المشاكؿ كالصعكبات كاألزمات التي يعانييا 

 تبقى عالقة بشخصيتو في الكبر. -التي سنأتي عمى ذكرىا في مقاـ الحؽ –المراىؽ 

لمرحمة التربكية كاإللماـ كعميو عمى المربيف األخذ بعيف االعتبار متطمبات ىذه ا
بخصائصيا مف أجؿ فيميا كتمبية حاجات التمميذ، كىذا ليس باألمر اليٌيف نظرا، لحساسية 
المرحمة مما يستدعي تظافر جيكد عدة أطراؼ مف مدرسة، أسرة، كمجتمع في عممية التكفؿ 

 بو، كفيما يمي بعض المتطمبات التي ينبغي مراعاتيا: 

 لمراىؽ كرغبتو في التحرر كاالستقبلؿ دكف إىماؿ رعايتو كتكجييو احتراـ ميكؿ التمميذ ا
 تكجييا غير مباشر.

 .مناقشة أفكاره كأراءه كأخذ رأيو في القرارات التي تخصو مف أجؿ كسب ثقتو كتعزيزىا 
  العناية بتربية التمميذ المراىؽ تربية فكرية صحيحة كتشجيعو عمى التفكير المكضكعي

 مكاد الدراسية.كالنقدم إزاء مختمؼ ال
 .إشراؾ التمميذ بقدر اإلمكاف في النشاط االجتماعي 
  االىتماـ بالتربية االجتماعية في األسرة كالمدرسة كالمجتمع كاالىتماـ بمجاالت النشاط

 التي تحقؽ التربية االجتماعية مف خبلؿ التكجيو كاإلرشاد النفسي.
 كالمعايير تسخير المدرسة كؿ إمكانياتيا في تعميـ القيـ الخمقي ، ة عمى كجو العمـك

 السمككية في كافة نكاحي العممية التعميمية التربكية.
  حسف استخداـ األساليب األنسب في تكجيو عكاطؼ التمميذ المراىؽ كانفعاالتو بشكؿ

 مرف، مع العمؿ عمى تربية الضمير الخمقي كالكازع الديني لديو.
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  اختيار أصدقائو مع تكجييو نحك اختيار ترؾ الحرية لمتمميذ المراىؽ بقدر اإلمكاف في
الصديؽ األحسف كالتأكد مف سبلمة المعايير االجتماعية السائدة لدل جماعة الرفاؽ 

 التي ينتمي إلييا.
  أما جسديا، عمى المدرسة إكساب التمميذ المراىؽ العادات الجسمية الصحيحة كالسميمة

، سكاء في المدرسة (1)المناسبةمف خبلؿ إتاحة الفرص لو بممارسة األنشطة الرياضية 
 أك مف خبلؿ إشراكو في التظاىرات كالمنافسات الرياضية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )بالتصرؼ(. 308-307، عالـ الكتب، القاىرة، ص1977، 4زىراف حامد عبد السبلـ، عمـ النفس االجتماعي، ط (1)
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ية وعالقتيا بالنحو:   المبــــــحــــث الثـــــــاني: مفيوم المقاربة النص 
 مفيوم المقاربة النصية:  .1

ى مفيكـ ىذا المفيـك يتككف مف لفظيف، كلتتأتى إمكانية تحديده البد مف الكقكؼ عم
"المقاربة" مف جية ك"النص" مف جية أخرل، ىذا األخير سبؽ كحددنا مفيكمو سكاء في 
المعاجـ العربية أك الغربية حيث كنا بصدد تحديد مفيـك مصطمح "لسانيات النص" في مدخؿ 

 . (1)ىذا البحث

 مفيـــوم المقـــاربــــة:  . أ

 لغـــــــــة:. 1أ.

رب مف االمتبلء فيك قرباف، قارب فبلف فبلنا، حادثة مف قارب يقارب مقاربة، اإلناء ق
 .(2)محادثة حسنة داناه في الرأم

كىي مصدر غير ثبلثي عمى كزف "مفاعمة" فعمو قارب عمى كزف "فاعؿ" كمضارعو 
أدناه كحادثو بكبلـ  ى"يقارب" كمثمو قاتؿ يقاتؿ مقاتمة كىي تعني في داللتيا المغكية المعن

 .(3)حسف

 اصطالحا:. 2أ.

أما في االصطبلح فالمقاربة تعني "كيفية دراسة مشكؿ أك معالجة أك بمكغ غاية كترتبط 
بنظرة الدارس إلى العالـ الفكرم الذم يجنده فيو لحظة معينة، كترتكز كؿ مقاربة عمى 

                                                             
مف جممة التعريفات لمصطمح "النص" الكاردة في مدخؿ البحث أنو: مجمكعة جمؿ مركبة مترابطة تحقؽ قصدا تبميغيا،  (1)

 تحكميا مبادئ كمعايير تجعؿ ىذا النص يتسـ بالنصية.
 .802ت(، ص-جزائر )دط(، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، ال-عمي بف ىادية كآخركف، القامكس الجديد، )د (2)
، )د (3)  .616ص-1958ط(، المطبعة الكاثكليكية، بيركت، -لكيس معمكؼ، المنجد في المغة كاآلداب كالعمـك



وي] ات  م الي  علي  ي مرحلة الي 
 
حو ف ة الي  مي  علي    [ت 

 

 
 

     انفصم 

126 

استراتيجية لمعمؿ مف الناحية النظرية: استراتيجية، طريقة تقنية. كمف الناحية التطبيقية: إجراء، 
 . (4)، صيغة، كصفةتطبيؽ

مف خبلؿ ىذا التعريؼ االصطبلحي يمكف القكؿ إف المقاربة عبارة عف تصكر كطريقة 
بناء عمؿ قابؿ لئلنجاز كذلؾ في ضكء استراتيجية معينة، كىذا العمؿ قد يككف بدراسة كمعالجة 

 كضعية مشكمة أك تحقيؽ ىدؼ كغاية.

 الثاني تطبيقي.كما أف المقاربة تتحدد مف منظكريف، األكؿ نظرم ك 

" كمعناىا: Approcheكفي المعاجـ األجنبية، كممة مقاربة تقابؿ المصطمح الفرنسي "
"االقتراب مف الحقيقة المطمقة كليس الكصكؿ إلييا، ألف المطمؽ أك النيائي يككف غير محدد 

 .(1)في المكاف كالزماف، كما أنيا مف جية أخرىخطة عمؿ استراتيجية لتحقيؽ ىدؼ ما"

تعريؼ يتفؽ كسابقة في ككف المقاربة عمؿ تخطيطي كاستراتيجية غايتيا بمكغ ىدؼ كىك 
 معيف.

 المقاربــــة النصيــــــة:  . ب
بإعادة تركيب لفظي "المقاربة" ك"النص/النصية" نحصؿ عمى مصطمح "المقاربة 

ي النصية"، حيث نستطيع القكؿ بأف ىذه المبلزمة تعني الدنك كاالقتراب مف النص كالصدؽ ف
 التعامؿ معو باتخاذه محكرا أساسيا تدكر حكلو الدراسات المغكية.

فالمقاربة النصية مصطمح يقصد بو "مجمكعة طرائؽ التعامؿ مع النص، كتحميمو 
 .(2)بيداغكجيا ألجؿ أغراض تعممية"

                                                             
ط(، مطبعة النجاح، المغرب، -عبد المطيؼ الفرابي كآخركف، معجـ عمـك التربية، مصطمحات البيداغكجيا كالديداكتيؾ، )د (4)

 .21، ص1994
احة نجاة، بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات في الممارسة التعميمية، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، شرقي رحيمة، بكس (1)

 .53ص -جامعة كرقمة، عدد خاص
 )المرجع السابؽ(. 26عبد المطيؼ الفرابي كآخركف، معجـ عمـك التربية، ص (2)
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كيتحدد ىذا المفيـك باعتبارىا مقاربة تعميمية تيتـ بدراسة بنية النص كنظامو كجعمو أداة 
في الدرس المغكم كاألدبي، ألنو يمثؿ البنية الكبرل التي تتجمى فييا كؿ المستكيات  كظيفية

 المغكية )النحكية، الصرفية، المعجمية، الداللية كالصكتية(.

منيا في جميع  نطبلؽكبيذا يككف النص قد مثؿ بؤرة العممية التعميمية التي يتـ اال
 ميمية نشاطات مادة المغة العربية.النشاطات المقررة، كالمقصكد في ىذا السياؽ تع

كتعرؼ المقاربة النصية أيضا عمى: "عبارة عف خطة مكجية لتنشيط فركع المغة العربية 
مف جانبيا النٌصي، باعتبار النص بنية كبرل تظير فيو مختمؼ المستكيات المغكية كالبنائية 

ص، كفيمو، كمعرفة نمطو كالفكرية كاألدبية كاالجتماعية، كعميو فإف المبدأ يتطمب دراسة ن
 .(1)كخصائصو ثـ التفاعؿ مع أدكاتو"

إلى نحك النص، ككنو أصبح  مف ىذا التعريؼ نستنتج ضركرة االنتقاؿ مف نحك الجممة
يشكؿ الكحدة األساسية في التدريس كىنا ال ينبغي إغفاؿ عامؿ عمى قدر كبير مف األىمية أال 

لنصية، إذ إف التدريس لـ يعد باألمثمة كالنماذج، كىك عامؿ الزمف في ظؿ التدريس بالمقاربة ا
فالتدريس بالمقاربة النصية يتطمب حجما زمنيا بخبلؼ ذلؾ، ألف اليدؼ ىك دراسة  بالتالي

شاممة. إٌف مفيـك المقاربة النصية الذم أشرنا إليو آنفا يمكف أف نطمؽ عميو المعنى 
 شطتيا المختمفة.البيداغكجي، فيك يرتبط ببناء مناىج المغة كتدريس أن

كىذا المعنى تحدد حسب المجاؿ الذم يستعمؿ فيو مصطمح المقاربة النصية، إذ أٌف 
داللتو تختمؼ باختبلؼ المجاؿ ففي عرؼ االستعماؿ النصي المغكم نجد مصطمح المقاربة 
النصية يقترب أك يقابؿ مصطمح آخر ىك: "لسانيات النص" أك " نحك النص"أك "الدراسة المغكية 

ص". فعرفيا "غانـ حنجار" قائبل: "المقاربة النصية تعني في الطرح المنيجي الجديد تناكؿ لمن
المغة العربية مف جانبيا التقني، ككسيمة لمتعبير كاالتصاؿ في طريؽ البناء كمف ثـ اعتبار 

كبالتالي فإف نحك النص كليس نحك األبكاب - النص عنصرا أساسيا في الكحدة التعميمية.

                                                             
 .05فاءات صينظر أحمد الزبير، سند تربكم تككيني عمى أساس المقاربة بالك (1)
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دراؾ تماسكو،  -المسبقةكاألحكاـ  يصبح ىك أداة في الخطاب، حيث يسمح بفيـ النص، كا 
 . (1)كتسمسؿ أفكاره كالتعبير كاالتصاؿ بكاسطتو

كنحك النص يقصد بو "ذلؾ الفرع مف عمـ المغة، الذم ييتـ بدراسة النص باعتباره 
ك التماسؾ ككسائمو، الكحدة المغكية الكبرل كذلؾ بدراسة جكانب عديدة أىميا: الترابط النصي، أ

كأنكاعو كاإلحالة أك المرجعية كأنكاعيا كالسياؽ النصي، كدكر المشاركيف في النص )المرسؿ 
 .(2)كالمستقبؿ( كىذه الدراسة تتضمف النص المنطكؽ كالمكتكب عمى حد سكاء"

كمف ىذا التعريؼ نستشؼ مجمكعة مف المفاىيـ األساسية التي اىتـ بدراستيا "نحك 
 المفاىيـ نفسيا التي تستند عمييا "المقاربة النصية" منيا:  النص"، كىي

 .التماسؾ، كسائمو كأنكاعو 
 .اإلحالة المرجعية كأنكاعيا 
 .السياؽ النصي 
 .المرسؿ كالمتمقي كدكرىما في النص 
 .أنكاع النص )المكتكب/المنطكؽ( كأنماطو 

كمجاؿ استعماليا ال إٌف الحديث عف ىذيف المعنييف المتعمقيف بمفيكـ المقاربة النصية 
يفضي في حقيقة األمر بالقكؿ بكجكد تناقض بينيما )بيف مفيـك المقاربة النصية في جانبيا 
نما ىما معنياف مترابطاف متكامبلف، يقـك أحدىما عمى  التعميمي كما يعرؼ بنحك النص(، كا 

ممعنى األكؿ فالمعنى الثاني )نحك النص( ىك بمثابة اإلطار النظرم ل -إف صح القكؿ –اآلخر 
مفاىيـ كمبادئ  استثمار)المقاربة النصية( كىذا األخير يمثؿ الجانب التطبيقي القائـ عمى 

 الجانب النظرم.
                                                             

ينظر: غانـ حنجار، المقاربات النحكية في كاقع التعميـ اإلكمالي، قراءة في منيجية األداء، مجمة المشعؿ، مخبر المعالجة  (1)
 .49، ص 2010-6اآللية لمغة العربية، جامعة تممساف، العدد 

ية عمى السكر المكية، دار قباء لمطباعة كالنشر صبحي ابراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، دراسة تطبيق (2)
 .36، ص2001، 2+ج1، ج1كالتكزيع، القاىرة، مصر، ط
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 األســــس النظريــة لممقاربة النصيــة:  .2

ترتكز المقاربة النصية عمى مجمكعة أسس نظرية، كذلؾ مف منطمؽ أٌف المغة "مركب 
مفة... فيي فعؿ نفسي مف حيث أنيا تستمـز نشاطا إراديا معقد تمس فركعا مف المعرفة المخت

. فيي مرتبطة (1)لمعقؿ، كىي فعؿ اجتماعي مف أنيا استجابة لحاجة االتصاؿ بيف بني اإلنساف"
بجكانب عدة منيا: الجانب المغكم، الجانب النفسي كالجانب االجتماعي لذلؾ عممية تعميمية 

اممة بيف تمكـ الجكانب، مف ثمة فإٌف النصكص المعتمدة المغة، ينبغي أف تككف عممية شاممة متك
 في تعميمية المغة العربية إنما تستند عمى األسس اآلتية: 

 األساس المساني )المغوي(:. 1.2

فالمغة ظاىرة كمية شاممة مترابطة العناصر مف: صكت، نحك، صرؼ، معجـ كداللة 
المغة كمستكياتيا كما يقكؿ "تما حساف": كالمغة العربية تمثؿ ىذا المركب المندمج مف معطيات 

"المغة العربية الفصحى مككنة مف أنظمة لغكية ىي النظاـ الصكتي كالنظاـ الصرفي كالنظاـ 
النحكم لمغة، كحيف نسمي أفكارا مركبة ما نظاما فبلبد أف تككف بيف بعضيا كبعض عبلقات 

 .(2)عضكية معينة"

كفي  (3)اكتماؿ كظيفي يجعمو جامعا مانعا"كيضيؼ قائبل: "لمنظاـ إذا تكامؿ عضكم ك 
 ىذا إشارة إلى كظيفية ىذا النظاـ المتكامؿ.

كالمقاربة النصية مف منظكر ىذا األساس المساني )المغكم( تعد مسايرة لبلستعماؿ 
المغكم ألننا حيف نستعمؿ المغة في التعبير الشفكم أك الكتابي، إنما نصدر في كبلمنا أك كتابتنا 

. كىذا يقكد إلى تأكيد الفكرة التي مفادىا أف المغة نظاـ أك (1)ا المغكية كحدة مترابطة"عف ثقافتن

                                                             
 .45، ص2006، القاىرة، مركز الكتاب، 2ينظر: ابراىيـ محمد عطا، المرجع في تدريس المغة العربية، ط (1)
 )المرجع السابؽ(. 312تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، ص (2)
 .312المرجع نفسو، ص (3)
 .51، ص1975، القاىرة، دار المعارؼ، مصر، 8عبد العميـ ابراىيـ، المكجو الفني لمدرسي المغة العربية، ط (1)
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بنية متكاممة نتيجة تكامؿ نظميا كتآزر عناصرىا، كما ليذا النظاـ بعدا كظيفيا يتجمى مف 
 خبلؿ استخداـ المغة. كىذه العناصر المتآلفة كالمترابطة ترتب عنيا كجكد "النص".

 لبسيكو لساني:األساس ا. 2.2

شؾ في أف المقاربة النصية تتخذ مف معطيات عمـ النفس، خاصة عمـ النفس  ال
المعرفي مرجعية تستمد منيا أسسيا البسيككلكجية )النفسية(، كفي ظؿ تبني المنظكمة التربكية 

ية التي تقـك عمى فمسفة جعؿ المتعمـ محكر العمم (2)الجزائرية لبيداغكجيا "المقاربة بالكفاءات"
كىي الفمسفة ذاتيا التي  –التعميمية، مف خبلؿ دفعو إلى االستقبللية كالمبادرة كحؿ المشكبلت 

عمى مجرد  عتمادبتجاكز األسمكب التمقيني كاال –يقـك عمييا نمكذج التعمـ البنائي التفاعمي 
 الحشك. 

ي أمكف النظر مف خبلليا عمى أف قراءة النص كفيمو في حد ذاتو حؿ لممشكبلت الت
يثيرىا في نفسية المتعمـ، ىذا األخير الذم يستجمب كؿ قدراتو كمياراتو كمكتسباتو القبمية محاكال 
شكاالتو، متخذا مف النص محكرا لتعميماتو كفي ىذا الصدد  التعامؿ مع ىذا الكائف )النص( كا 

مركز يقكؿ "دم بكجراند" أحد أعبلـ لسانيات النص: " أنا أرل أف نشاط استعماؿ النصكص ىك 
ىذا المشركع التربكم، ذلؾ أف اإلنتاج كاإلستقباؿ لمنصكص ذات الكفاءة كالتأثير كالمناسبة 

 يتطمباف كؿ القدرات العقمية اإلحدل كالعشريف التي ذكرتيا.

مف ىنا تمنحنا العمـك المبنية عمى المغة مجاال محكريا يمكف منو لمنمك العقمي أف ينسؽ  
ؿ مف القدرات العقمية المعرفية مطمبا إلنتاج النصكص ، حيث جع(1)مف خبلؿ الدراسة"

 كاستقباليا، كىذا دليؿ عمى االرتباط القائـ بيف المجاليف، عمـ النفس كالمجاؿ المغكم.

                                                             
سنعكد في مبحث آخر لمحديث عف بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات التي راىنت عمييا منظكمتنا التربكية في إطار مشركع  (2)

 ئر.االصبلح التربكم في الجزا
 .557ص-1998، 1ركبرت دم بكجراند، النص كالخطاب كاإلجراء، تر: تماـ حساف، عالـ الكتب، القاىرة، ط (1)
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 لساني:و األساس السوسي. 3.2
قبؿ استجبلء مبلمح األساس السكسيكلساني لممقاربة النصية البد مف التذكير بالكظيفة 

"أداة اتصاؿ داخؿ المجتمع، مف ىذا المنطمؽ دعت الحاجة إلى استخداـ األساسية لمغة، فيي 
 (2)مفيـك الكفاية التكاصمية التي تعكس األبعاد االستعمالية لمغة داخؿ بيئة ثقافية كحضارية"

كىذا ما يضفي عمى المغة بعدا اجتماعيا ككنيا كسيمة تكاصؿ بيف أفراد المجتمع اإلنساني كنظرا 
 لتكاصمية لمغة، تزايد االىتماـ بدراستيا كالبحث في مختمؼ جكانبيا. ألىمية الكظيفة ا

مع تطكر " نظريات عمـ المغة االجتماعي الذم أخذ يركز عمى قكاعد كأساليب استخداـ  
ظيرت المقاربة  (1)المغة في المجتمع، كعمى الكظائؼ المغكية التي تتحقؽ مف خبلؿ ذلؾ"

اىتمامات ىذه المقاربة أنيا رٌكزت عمى المغة بكصفيا حدثا التكاصمية لتعميـ المغة، كمف أبرز 
كفعبل تكاصميا، أم اىتمت بالجانب االستعمالي الكظيفي لمغة مف أجؿ تحقيؽ غايات معينة في 

 مكاقؼ كسياقات كمقامات تكاصمية متنكعة.
ـ كمف ىذا المنطمؽ اتجو التنظير لتعميمية المغة نحك االتجاه التكاصمي، ألف غاية تعمي

المغة ىي جعؿ المتعمـ يمتمؾ قدرة تكاصمية، أم قدرة عمى استعماؿ المغة في سياؽ تكاصمي 
ألداء نكايا تكاصمية معينة، كأف تعمـ المغة ال يرتبط بتعمـ األنساؽ الشكمية فقط. بؿ إنو كذلؾ 

ي تعمـ لقكاعد استعماؿ المغة في التكاصؿ كمراعاة سياقو، كأف الكحدة األساسية في المغة ى
الخطاب كليس الجممة معزكلة عف سياقيا النصي، كلذلؾ يمـز أف يتحكـ المتعمـ في مبادئ 

 .(2)الخطاب كتناسؽ الممفكظات" انسجاـ
كىكذا أضحت تعميمية المغة في ظؿ المقاربة النصية، التي تزايدت قيمتيا بتركيزىا عمى 

يي بذلؾ تعتبر "طريقة مرنة جكانب عدة كجعؿ المتعمـ عنصرا فعاال في العممية التعميمية، ف
 .(3)تتيح لممتعمـ أف يقـك بمختمؼ األدكار التي لـ تكف الطرائؽ السابقة تتيحيا لو إال ما ندر"

                                                             
 .43ص -2006، 1لحسف تكبي، بيداغكجيا الكفايات كاألىداؼ اإلندماجية، مكتبة المدارس، الدار البيضاء، ط (2)
 – 1988، 126، الككيت، سمسمة عالـ المعرفة، العدد نايؼ خرما، عمي حجاج، المغات األجنبية تعميميا كتعمميا (1)
 .184ص
 .44، ص2006، 2عمي آيات أكشاف، المسانيات كالبيداغكجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط (2)
 .189المرجع السابؽ، ص  (3)
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 لماذا المقاربـــة النصيــة؟:  .3
ـ الدارس لطرائؽ التدريس، أف القديـ منيا يفصؿ بيف أنشطة المغة تال يخفى عمى المي

رفية كببلغية... حيث إف النص المقترح لمدراسة كالقراءة العربية مف قراءة، قكاعد نحكية، ص
عادة ما يككف بعيدا نصكص كنماذج بقية األنشطة األخرل كالقكاعد النحكية مثبل، كىذا العزؿ 
أكجد فجكة بيف األنشطة فانعكس األمر عمى تعميمية المغة العربية ككؿ، فكصؼ النحك بجفاؼ 

رة أخرل " كالنتيجة أف النحك بالشكؿ الذم يؤلؼ عميو، مادتو تارة كاتيـ بالعقـ كالصعكبة تا
كبالطريقة التي يدرس بيا... قد أصبح عمما عقيما يدرسو الرجؿ كيشتغؿ بو سنيف طكاؿ، ثـ ال 

 .(1)يخرج منو إلى شيء مف إقامة المساف، كالفيـ عند العرب"

ة جافة عسيرة كفي ىذا القكؿ نقد لمطريقة التي يدرس بيا النحك، التي جعمت منو ماد
 -خاصة  –الفيـ كاالستيعاب، لبعدىا عف االستعماؿ فاليدؼ مف تعميمية القكاعد النحكية 

ىك تقكيـ المساف كتمكيف المتعمـ مف استعماليا استعماال صحيحا سميما  -عامة–كالمغة العربية 
اؿ المغة لقكؿ أحد الدارسيف في اليدؼ مف تدريس المغة العربية: " إقدار الطالب عمى استعم

العربية الفصيحة استعماال ناجحا في االتصاؿ بغيره بطريؽ التحدث كالكتابة كاالستماع كالقراءة 
 .(2)كتنمية قدرتو عمى الطبلقة كالتمقائية كاكتساب ميرات التحدث"

بناء عمى ما تقدـ ذكره جاءت ضركرة تغيير طريقة تدريس القكاعد النحكية كتجديدىا 
المتعمـ كحاجياتو النفسية كالمعرفية، ذلؾ مف خبلؿ انتياج طريقة  حسب ما يتكافؽ كطبيعة

تعتمد أساسا عمى الممارسة كاالستعماؿ قراءة، كتابة، ككبلما تجنبا لحفظ القاعدة النحكية، كىذا 
يتأتى عف طريؽ اتخاذ النص منطمقا لكؿ نشاطات المغة العربية، كفي ىذا المقاـ البد مف 

مادة المغة العربية كآدابيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات صحبيا تغيير مس التنكيو إلى أف تعميمية 
حتى بعض المفاىيـ اإلجرائية. نذكر في ىذا الصدد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أف القكاعد 
نما أصبحت "ركافد لغكية" يتـ  النحكية، الصرفية، الببلغية...لـ تعد أنشطة قائمة بذاتيا، كا 

                                                             
 .55امعة تيارت، صينظر، غانـ حنجار كآخركف، تجميات اإلصبلح في مناىج المغة العربية لمطكر المتكسط، مخطكط ج (1)
عبد ا الدناف، نظرية تعميـ المغة العربية الفصحى بالفطرة كالممارسة، تطبيقيا كتقكيميا كانتشارىا، دار البشائر، دمشؽ،  (2)
 .28ص -2010، 01ط
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كس، بالنظر إلييا عمى أنيا ظكاىر لغكية يحتكييا النص سكاء كاف تأصيميا مف النص المدر 
 أدبيا أك تكاصميا.

كلعؿ مف األسباب التي أدت إلى اتخاذ "المقاربة النصية" منيجا عمميا بديبل في تعميمية 
 القكاعد النحكية كالمغة العربية عامة: 

سمى بمسانيات النص، انتقاؿ الدرس المساني مف بحث الجممة إلى ربطيا بالنص أك ما ي
إذ ليس مف المتصكر أف يجرم اتصاؿ بمعزؿ عف السياؽ، أك في حالة غياب العبلقات بيف 
ال سقط االتصاؿ في المبس، فمراعاة السياؽ المغكم لمجممة شرط أساسي في فيـ  الجمؿ، كا 

 . (1)المعنى كتحميمو كتذكقو كتمخيصو كتكظيفو في مقامات ككضعيات مشكمة
عند التكليدييف الذيف تجاكزكا مفيـك الكفاية المغكية، كشرعكا في دراسة ىذا ما نجده 

نتاجيا كبيف طرؽ  الكفاية أك القدرة التكاصمية التي يجمع فييا بيف القدرة عمى فيـ الرسائؿ كا 
 تكظيفيا ككيفية استعماليا في سياقات مختمفة كمتنكعة.

التداكلية فقد انصرؼ االىتماـ بػ كىنا تكمف اإلفادة مف المسانيات النصية كالمسانيات 
المستمع في فعؿ كسيمتو المغكية، كتكافؽ خطابو مع السمكؾ المغكم المتنكع  -"الكفاءة االتصالية

المطابؽ في ارتباطو بالمككنات االجتماعية كالمكقفية كالنفسية لسياؽ اتصالي اجتماعي 
 .(1)بعينو"

مية تستيدؼ االستعماؿ الكظيفي نخمص إلى القكؿ إف لممقاربة النصية كظيفة تكاص
 لمغة، الذم مف شأنو تنمية كتطكير الكفاءة الشفكية كالكتابية كالتداكلية لدل المتعمـ.

 أىداف المقاربة النصية:  .4
إف اليدؼ األساسي الذم تصبك إليو المقاربة النصية في تعميمية المغة العربية ىك جعؿ 

ا البعض كجعؿ النص ىك المنطمؽ كالغاية في نشاطاتيا كبل متكامبل، مف خبلؿ ربطيا ببعضي
 الكقت ذاتو، مف أجؿ بمكغ كتحقيؽ كفاءات عٌدة منيا: 

                                                             
 )بالتصرؼ(. 57ينظر: غانـ حنجار كآخركف، المرجع السابؽ، ص (1)
 .59، ص2005، 1اديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، القاىرة، ط: محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ، األك(1)
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 كفاءة التواصل الشفوي: .1

فالفعؿ التعميمي فعؿ تكاصمي في األساس يغمب عميو التخاطب كالتكاصؿ الشفكم حتى 
 مف دكف قصد كعف غير تخطيط.

النسؽ المغكم بؿ البد مف معرفة كيفية ككفاءة التكاصؿ ىذه ال تعتمد عمى مجرد معرفة 
استعماؿ ىذه المغة في السياؽ. فالكفاءة التكاصمية حسب ما عرفيا "ىايمس" تعني "معرفة الفرد 
كتمكنو مف القكاعد المغكية كالقكاعد االجتماعية كالثقافية التي تجعؿ ىذا الفرد قادرا عمى 

. كىذا يعني أف كفاءة التكاصؿ ترتكز (1)استعماؿ المغة كتكظيفيا في مكاقؼ تكاصمية حقيقية"
عمى جممة مف القكاعد المغكية، االجتماعية كالثقافية كالقدرة عمى استعماليا مع مراعاة سياؽ 

 المكقؼ.
 كفاءة القراءة المنيجية:  .2

تتمثؿ في القدرة عمى فيـ النصكص، تأكيميا كاستنباط أفكارىا مع الكقكؼ عمى و
 المغكية. أساليبيا كسر جماؿ تراكيبيا

فكفاءة القراءة ىي إدراؾ المتعمميف لقدراتيـ في القراءة ألداء ميمات قرائية معينة 
. (1)كاستنتاج الفكرة الرئيسية كتخميف معنى كممة مبيمة غير معركفة. كاستنتاج ىدؼ الكاتب
في  كليذه الكفاءة أثر عمى أداءات المتعمميف، ككنيا تزيد مف عممية االستيعاب كالتحصيؿ، فيي

 إطار المقاربة النصية لسيت غاية في حد ذاتيا بؿ كسيمة لبلكتساب.

                                                             
مختار بركاؿ، الكفاءة التكاصمية في اإلدارة المدرسية في ضكء آراء أساتذة التعميـ الثانكم، مقاربة تحميمية في ضكء نظرية  (1)

 .113ص -2015-االتصاؿ، جامعة أـ البكاقي الجزائر
الكفاءة الذاتية في القراءة كعبلقتيا باستخداـ استراتيجيات القراءة لدل عينة مف طمبة  ينظر: أحمد العمكاف كرندة محاسنة، (1)

 )بالتصرؼ(.  401، ص2011، 4، عدد7الجامعة الياشمية، المجمة األردنية في العمـك التربكية، مجمد 



وي] ات  م الي  علي  ي مرحلة الي 
 
حو ف ة الي  مي  علي    [ت 

 

 
 

     انفصم 

135 

 :كفاءة استعمال القواعد  .3
قكاعد المغة مف خبلؿ  استثمارلتمكيف المتعمـ مف ذلؾ ينبغي تكفير كضعيات كفرص 

تدريبات االستعماؿ في اإلنتاج الكتابي ككذا اإلنتاج الشفكم. كىذه الكفاءة تشير إلى ما يقصده 
 .(2)كمسكي" مف الكفاية المغكية، أم معرفة نظاـ المغة كالقدرة الكافية عمى استخداميا"تش

 كفاءة إنتاج النصوص:  .4
ىي كفاءة كطيدة العبلقة بالكفاءات السابقة، إذ ىي مرتبطة بيا، فبعدما يستكفي المتعمـ 

مراعيا في ذلؾ  كفاءة القراءة كاستعماؿ القكاعد يأتي عمى مرحمة اإلنتاج الكتابي أك الشفكم،
و كالنمط المعتمد. كالمقاربة النصية في تعميمية المغة العربية تيدؼ إلى انسجامأنساؽ نصو ك 

بمكغ المتعمـ مرحمة اإلدماج أم: دمج مختمؼ الظكاىر المغكية المدركسة خبلؿ كحدة تعممية 
عادة إنتاج نصكص مف خبلؿ كضعيات مستيدفة كفؽ معايير محددة كمرافقة  تقكيمية معينة كا 

 مف المعٌمـ.
ىذه الكفاءات مندمجة كمتكاممة فيما بينيا، كىذا التكامؿ الذم تيدؼ إليو المقاربة 

مف خبلؿ ربط  -بشكؿ عاـ -النصية ىك التكامؿ نفسو الذم تسعى إليو المقاربة بالكفاءات
احثكف في مختمؼ المكاد التعميمية ببعضيا البعض، كفؽ مبدأ "تكامؿ البرامج" كىذا ما أكده الب

مجاؿ عمـ النفس بفركعو، حيف اكتشفكا خصكصية كطبيعة مرحمة الطفكلة كاختبلؼ منطقتيا 
عف منطؽ البرامج الدراسية القائمة عمى الفؾ كالتركيب، فضبل عف غاية التربية المعاصرة، التي 
تسعى إلى تككيف شخصية متكاممة فٌعالة تتعامؿ مع مختمؼ الكضعيات كالمشكبلت، مبدعة 

بتكرة قادرة عمى تكظيؼ مياراتيا كقدراتيا كمكتسباتيا في إيجاد الحمكؿ، ىذا ما لف يتأتى إف كم
 .(1)عمى الفصؿ بيف النشاطات التعميمية عتمادتـ اال

كعميو فمبدأ تكامؿ البرامج كالنشاطات كالمكاد يضمف إمكانية تمبية حاجات المتعمـ  
 النفسية، الكجدانية، االجتماعية كالجسدية...

                                                             
 .114ينظر: مختار بركاؿ )المرجع السابؽ(، ص (2)
 ، بالتصرؼ.57لسابؽ، صينظر: غانـ حنجار كآخركف، المرجع ا (1)
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كفي السياؽ نفسو )التكامؿ( يمكف اعتبار المقاربة النصية نمكذجا يحتذل بو في ربط 
المغة العربية بمختمؼ المكاد التعميمية، األمر الذم "يؤدم إلى تكامؿ المعرفة في أذىاف 

 .(2)التبلميذ، كيؤدم إلى الربط بيف حقائؽ المعمكمات المكجكدة في مكاد المنيج المختمفة"

المغة العربية جسرا يكصؿ لفيـ بقية المكاد، التي أضحت تقـك أساسا عمى كبيذا تككف 
 السندات كالكثائؽ في شكؿ نصكص بحاجة إلى الفيـ كالتحميؿ.

 عالقة نحو النص بالمقاربة النصية:  .5

تحكؿ مسار الدراسات المسانية في العقكد األخيرة مف االىتماـ بالجممة التي سيطرت 
اسات إلى النص باعتباره "الكحدة األساسية لمتحميؿ المغكم...فاعمة في لمدة طكيمة عمى ىذه الدر 
نما (1)عممية االتصاؿ اإلنساني" . فالمجتمع اإلنساني في حقيقة األمر ال يتكاصؿ بالجمؿ، كا 

بالنصكص كىذا ما جعؿ التركيز عمى النص عند دراسة السمكؾ المغكم لدل الفرد ضركرة 
النصية تحتؿ مرتبة ىامة بيف األبحاث كالدراسات المغكية ممحة، بالتالي أضحت الدراسات 

الحديثة فظير ما يعرؼ بػ "نحك النص" أك "المسانيات النصية" التي تعني بالقكاعد المتحكمة في 
 بناء النصكص كترابط أجزائيا.

إف ىذه التطكرات في تاريخ المسانيات جعؿ بعض الباحثيف يذىبكف لمقكؿ بأف االتجاه 
عد فتحا جديدا كتحكال أساسيا أسيـ في إخراج المسانيات مف "مأزؽ الدراسات إلى النص ي

البنيكية التركيبية التي عجزت في الربط بيف مختمؼ أبعاد الظاىرة المغكية: البنيكم، كالداللي 
 .(2)كالتداكلي"

ىذا مف المنظكر المساني، أما مف المنظكر التعميمي التربكم فبل مجاؿ إلنكار ىذا 
صار منفتحا عمى الدراسات المسانية لما ذلؾ مف أىمية بالغة في االرتقاء بالعممية  األخير

                                                             
 .63، ص2009، 1عمي أحمد مدككر، تدريس فنكف المغة العربية، النظرية كالتطبيؽ، دار المسيرة، األردف، ط (2)
 .24، ص1992ينظر: ركبرت دم بكجراند، إلياـ أبك غزالة، خميؿ أحمد: مدخؿ إلى عمـ لغة النص، دار الكتاب، القدس،  (1)
 .167، ص2002، 1ادئ في المسانيات، دار القصبة، الجزائر، طلة طالب إبراىيمي، مبخك  (2)
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التعميمية بشكؿ عاـ، كتعميمية المغة العربية كالقكاعد النحكية عمى كجو الخصكص، كفي ىذا 
الشأف يقكؿ "عمي آيت أكشاف" بخصكص تقميص الفجكة المعرفية بيف المجاليف، عند حديثو عف 

كتيكي مف المعرفة العممية النظرية إلى المعرفة المدرسية أنو "يساىـ في تطكير النقؿ الديدا
غناء المغة العربية عبر صياغة العديد مف المبادئ كالقكاعد كتقريبيا لمتمميذ، خاصة كأنو ينحك  كا 

، مع مراعاة متغيرات العممية التعميمية، ككنيا عممية معقدة (1)منحى يجمع بيف التمقيف كالتطبيؽ"
تتداخؿ فييا جكانب عدة عمى غرار: الجانب النفسي، المعرفي، االجتماعي، البيداغكجي كعميو 
استكجب تداخؿ مجاالت معرفية أخرل إلى جانب ميداف التعميمية، كالمسانيات التي أضحت 
معبرا لكؿ العمـك كمختمؼ التخصصات، ىذا االنفتاح نتج عنو تغيرات عديدة عمى مستكل 

اءات...أبرزىا االنتقاؿ إلى استراتيجية التعميـ بالمقاربة بالكفاءات التي تعد المفاىيـ كاإلجر 
المقاربة النصية مف أىـ دعائميا األساسية، ىذه المقاربة الجديدة التي يشكؿ النص محكرىا 

كالكصكؿ لتدريس  نطبلؽاألساسي، كقد أصبح في ظؿ بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات نقطة اال
عربية، حيث يتـ تأصيؿ القاعدة استنادا عميو ثـ السعي لتكظيفيا في بناء نشاطات المغة ال

نتاج نصكص جديدة.  كا 

أما عف عبلقة نحك النص المسانيات النصية بالمقاربة النصية فتكمف في ككف أف كبل 
جراءاتو، بؿ أكثر مف ذلؾ فيناؾ مف الباحثيف مف يرل أف  منيما يعنى بالنص، مفيكمو كا 

سمى في ميداف تعميـ المغة بمبدأ المقاربة النصية، لتحقيؽ الكفاءة النصية لسانيات النص ت
نتاج نصكص ال  ضمف المقاربة بالكفاءة المغكية، أساس كفاءة نصية، أم كفاءة فيـ كتأكيؿ كا 

 .(1)حشد لجمؿ معزكلة عف سياقيا"

ي العبلقة بينو كعميو فإف القكؿ بالعبلقة القائمة بيف تعميمية النحك كالمقاربة النصية، تعن
كبيف لسانيات النص. فتعميمية النحك ليا عبلقة بالمقاربة النصية، حيث إنيا تتخذ النص مادة 

متيا لمكضعية التعميمية ئبلتعميمية ككسيمة في الكقت ذاتو، لذا كجب حسف انتقاء النصكص كم
                                                             

عمى آيت أكشاف، المسانيات كالبيداغكجيا، نمكذج النحك الكظيفي: مف المعرفة العممية إلى المعرفة المدرسية، دار الثقافة،  (1)
 .25، ص 2005، 1المغرب، ط

 .05يمية مخطكط، المدرسة العميا لؤلساتذة، قسنطينة، صيحيى بعطيش، مقاربة الكفاءات، محاضرات في المسانيات التعم (1)
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ة مف أجؿ تحقيؽ كلمقاعدة النحكية المراد تعميميا، طبيعة المتعمـ كحاجاتو النفسية كالمعرفي
 األىداؼ كالكفاءة المرجكة.

فمسألة اختيار النصكص التعميمية ىي عمى قدر كبير مف األىمية لذلؾ ينبغي مراعاة 
المعايير النصية المسانية، التي تـ ذكرىا كاإلشارة إلييا في سياؽ آخر سابؽ في ىذا البحث، 

 كالمتمثمة في: 

 .السبؾ: أك الربط النحكم 
 اسؾ الداللي.الحبؾ: أك التم 
 .القصد: أم ىدؼ النص 
 .القبكؿ أك المقبكلية: كتتعمؽ بمكقؼ المتمقي مف قبكؿ النص 
 .اإلخبارية: أك اإلعبلـ أم المعمكمات الكاردة في النص 
 .المقامية: كالمقصكد بيا مناسبة النص لممقاـ أك المكقؼ 
 .التناص 

عريؼ لمنص، فجاء في الكثيقة كما حاكلت المنظكمة التربكية الجزائرية أف تقارب ىذا الت
المرافقة لمنياج السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم أف النص " ليس مجرد مجمكعة مف الجمؿ التي 
نما ىك بنية متسقة تقـك عمى نظاـ داخمي متيف، أساسو عبلقات منطقية كنحكية  ال رابط بينيا كا 

نص تركيبا منسجما مترابطا كبنية . بذلؾ يككف ال(1)كداللية تربط بيف أجزاء النص كمقاطعو"
متسقة، كىذا ما يحقؽ مفيـك النصية التي تتحقؽ بتمؾ المعايير السبعة، كالتي إذا سقط معيار 

 كاحد سقط عف النص ىذا الكصؼ.

ىذا باإلضافة إلى تنكيع النصكص التعميمية مف حيث الجنس األدبي )شعر، نثر...( 
االستمرار في قراءتيا ك" قد أثبتت البحكث أف  كمف حيث المكضكعات، لتشجيع المتعمـ عمى

                                                             
 .15الكثيقة المرافقة لمنياج السنة الثالثة ثانكم، جميع الشعب، ص (1)
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التبلميذ الذيف يقرؤكف مكاد مكتكبة تثيرىـ كيألفكنيا كتزيد مف دافعيتيـ كيتفاعمكف معيا، 
 .(2)يفيمكنيا كيتذكقكنيا أكثر مما يفيمكف كيتذكقكف النصكص التي ال تثيرىـ كال تحفزىـ"

جة لتدريس القكاعد النحكية، األخذ كمف جية أخرل البد أثناء اختيار النصكص المبرم
بعيف االعتبار الكاقع الذم يعيشو المتعمـ أم يستحسف اختيار المكضكعات الحديثة عف 
النصكص العربية القديمة، ألنيا تمثؿ عيدا غير العصر الحاضر كغير الكاقع الذم يعيشو 

 . (3)الطمبة

ف معايير اختيار كفيما يأتي لمحة عف معايير اختيار النصكص: حيف الحديث ع
 النصكص البد مف الكقكؼ عمى الجكانب التي تتناكليا كىي: 

 .الجكانب الثقافية 
 .الجكانب المغكية 
 .الجكانب النفسية 
 .الجكانب التربكية 

كىي جكانب متداخمة كمترابطة ببعضيا البعض، كسبؽ كأف أشار إلييا العمماء القدامى 
يركم الصبي الرجز ثـ القصيدة فإف ركاية الرجز أمثاؿ، "ابف سينا" حيث قاؿ: " كينبغي أف 

أشيؿ كحفظو أمكف ألف بيكتو أقصر، ككزنو أخؼ كيبدأ مف الشعر بما قبؿ في فضؿ األدب 
كمدح العمـ كذـ الجيؿ كعيب السخؼ كما حث فيو عمى بر الكالديف كاصطناع المعركؼ كقرل 

ف خبلؿ ىذا القكؿ يتجمى مف . فالجانب الثقافي م(1)الضيؼ كغير ذلؾ مف مكاـر األخبلؽ"
 خبلؿ تركيز "ابف سينا" عمى المكاضيع المتعمقة بمكاـر األخبلؽ.

                                                             
 .2003، آب 388عائشة رماش، تعميمية النص األدبي كأثرىا في الفيـ كالتذكؽ، مجمة المكقؼ األدبي، العدد  (2)
 .14، ص 1984، مكتبة الفبلح، الككيت، 1لمغة العربية، طينظر: مذككر عمي أحمد، تدريس فنكف ا (3)
 نقبل عف: النقيب، عبد الرحمف عبد الرحمف، الفكر التربكم  (1)
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أما الجانب المغكم فقد اىتـ بالمغة البسيطة السيمة ذات العبارات كالجمؿ القصيرة، في 
حيف الجانب النفسي كالتربكم ربطيما بضركرة االبتداء بالنصكص القصيرة، التي يسيؿ عمى 

 حفظيا كفيميا.المتعمـ 

 (2)كقد كضع "رشدم أحمد طعيمة" معايير الختيار النصكص األدبية نذكر منيا: 

 .أف تشتمؿ عمى تراكيب شائعة حية االستعماؿ، فبل تككف نادرة كميجكرة 
 .أف تككف النصكص قصيرة كسيمة التناكؿ، ثـ يككف التدرج بعد ذلؾ 
 دبي أك محميتو أك عدـ مناسبة األفكار عدـ التقيد بشيرة األديب، إما لصعكبة إنتاجيـ األ

 التي يحتكييا.
  التنكيع في األعماؿ األدبية مف أجؿ التعريؼ بيا، مف قصيدة كمقاؿ، كقصة، كمسرحية

 كغيرىا.

أما "أحمد الكيبلني محمد" فيرل أنو مف الميـ أف نربط محتكيات المغة العربية 
ف كتبت كمكضكعاتيا بالقضايا كاألحداث الجارية كالمعاصرة  لممجتمع، فتككف المحتكيات كا 

بالمغة العربية، ذات عبلقة مباشرة لتصكر المتعمميف لحياتيـ الكاقعية كما يجرم فييا مف 
في  نطبلؽ. كمعنى ىذا اال(2)أحداث، كبيذه الطريقة سيككف ذلؾ دافعا ليـ لتعمـ المغة العربية

 كضع النصكص مف كاقع حياة المتعمميف.

ايير المذككرة سمفا، يضيؼ "محمد عطية األبراشي" معيارا أك شرطا باإلضافة إلى المع
آخر عمى قدر كبير مف األىمية كىك برمجة النصكص القرآنية في كؿ سنة مف سنكات 

                                                             
ـ، 1986طعيمة رشدم أحمد، المرجع في تعميـ المغة العربية لمنطاقيف بمغات أخرل، مكة المكرمة، جامعة أـ القرل  (2)
  .707-701ص
راضية بنت صالح، معايير اختيار النصكص األدبية العربية في المرحمة الثانكية الدينية العالمية ينظر: ياسر بف اسماعيؿ،  (2)

 .43، ص 2014الماليزية: دراسة تقكيمية، مجمة الدراسات المغكية كاألدبية العدد األكؿ، يكنيك
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كىذا لتعميؽ كتقكية الكازع الديني لدل المتعمـ، بيد أف ما نجده ماثبل في الكاقع عكس  (1)الدراسة
 في المقررات الدراسية شبة مغيبة. ذلؾ، حيث برمجة النصكص القرآنية

كأثناء البحث عف جممة معايير اختيار النصكص في المقررات الدراسية، لفت انتباىنا 
كىك أف  -معيارا اقترحو "محسف عمي عطية" كقد ال يراه بعض الميتميف بميداف التعميمية مناسبا

ذج تتسـ بالركاكة أحيانا "ال يقدـ األحسف فقط في كتاب األدب كالنصكص كيمكف أف تقدـ نما
لبياف صفات العصر األدبي، كالخبلصة فإف العناية في األدب كالنصكص تقع بالنصكص ألنيا 

 .(2)األساس، كلكنيا ليست كؿ شيء في الدرس"

تتـ تعميمية النحك العربي في ضكء المقاربة النصية في مرحمة التعميـ الثانكم مف خبلؿ 
 مية.النصكص األدبية كالنصكص التكاص

أما النصكص األدبية: فيي "تمؾ الظاىرة المغكية كالمبنى المغكم الجممي التي تبتعد عف 
المألكؼ كالشائع المعتاد بمثابة مثير لو خصائص الجدة كالقدرة عمى إثارة اإلعجاب، كىي بذلؾ 
عبارة عف قطع أدبية مكجزة شعرا أك نثرا تؤخذ مف ذخائر األدب العربي لتحقيؽ أىداؼ 

تتناكؿ المأثكر مف األدب  -التعميـ الثانكم –. كالنصكص األدبية في ىذه المرحمة (1)"معينة
العربي عبر العصكر األدبية مف العصر الجاىمي، ثـ صدر اإلسبلـ فاألمكم، ثـ العباسي، 
األندلسي، عصر الضعؼ )المماليؾ( بعدىا أدب النيضة كالعصر الحديث، فاألدب المعاصر 

الثبلث، األكلى، الثانية كالثالثة جميع الشعب، غير أف عدد النصكص مكزعة عمى السنكات 
 مكزع حسب الحجـ الساعي الخاص بكؿ مستكل ككؿ شعبة.

أما النصكص التكاصمية فيي "نص نثرم رافد لمنص األدبي، فيك يعالج الظاىرة التي 
ص ييتدم تناكليا النص األدبي بشيء مف التكسع كالتعمؽ كاألستاذ في تدريسو ليذا الن

                                                             
 211ـ، ص1958ىػ، 1377، 2ينظر: محمد عطية األبراشي، الطرؽ الخاصة في التربية، مكتبة األنجمك المصرية، ط (1)

 )بالتصرؼ(.
 .313، ص2006، 01محسف عمي عطية، الكافي في تدريس المغة العربية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط (2)
طو عمي حسيف الدليمي، سعاد عبد الكريـ عباس الكائمي، المغة العربية كمناىجيا كطرائؽ تدريسيا، دار الشركؽ لمنشر  (1)

 .227، ص2005، 1ط كالتكزيع، األردف،
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بالمتعمميف إلى أف يقفكا مكقفا نقديا مف الظاىرة التي يعالجيا النص األدبي في ضكء المعطيات 
. كلكي تؤتى دركس نشاط النص التكاصمي النتائج المرجكة (1)الكاردة في النص التكاصمي"

د بعض ، كالكقكؼ عنالمناقشةكتككف ناجحة، عمى األساتذة االىتماـ بجانب النقد كالتركيز عمى 
، مف ثـ الكصكؿ إلى فيـ مرتكزات النص مف حيث نسجاـكاال كاالتساؽالمبادئ كالتماسؾ 

 البناء الفكرم كالمغكم الفني كالنحك، الصرؼ كالببلغة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .08منياج الشعب األدبية، ص (1)
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جراءاتيا   :المبحث الثالث: منيجية تعميمية النحو في المرحمة الثانوية وا 

تعميـ الثانكم في ظؿ المقاربة النصية كفؽ تتـ تعميمية القكاعد النحكية في مرحمة ال
خطكات أساسية اقتضتيا المقاربة بالكفاءات، التي تبنتيا المنظكمة التربكية الجزائرية مف حيث 
ىي مقاربة بيداغكجية كالمقاربة النصية مف حيث ىي مقاربة تعميمية، كقبؿ عرض منيجية 

 كؼ عند مفيـك "المقاربة بالكفاءات".تقديـ المادة النحكية في ىذه المرحمة، البد مف الكق

 مفيوم الكفاءة:  .1
 لغـــــــة: -أ

كرد في مادة )ؾ.ؼ.أ( مف لساف العرب معاف كصيغ لمكفاءة نذكر منيا: " كفاه عمى 
الشيء مكافأة ككفاء: جزاه كالكفيئ النظير. كذلؾ الكؼء كالكفؤ كالمصدر الكفاءة، كتقكؿ ال 

النظير كالمساكم كمنو الكفاءة  ؤر، أم ال نظير لو، كالكفكفاء لو بالكسر كىك في األصؿ مصد
 .(1)في النكاح كىك أف يككف الزكج مساكيا لممرأة في حسبيا كنسبيا كدينيا كغير ذلؾ

 اصطالحا: -ب

ظيرت بالكاليات المتحدة  « Compétence »التيني  الكفاءة لفظية ذات أصؿ
ينت، فيي مف المصطمحات التي يشكبيا ، كلقد تعددت تعريفاتيا كتبا1968األمريكية سنة 

يا االختبلؼ في المعاني، كفي ىذا الصدد يذكر العديد مف الباحثيف أنو يبعض الغمكض كيعتر 
يكجد ما يفكؽ مائة تعريؼ لمصطمح "الكفاءة" كذلؾ حسب السياؽ كالمجاؿ الذم تستعمؿ فيو، 

سفنجية"، حيث قاؿ: "فكما يمتص كلعؿ ىذا ما يبرز ذىاب "ألبارجكار" إلى كصفيا بػ "الكممة اإل
اإلسفنج شيء فشيء المكاد التي يصادفيا ترل كممة كفاءة بكؿ المفاىيـ التي يعطييا ليا 

 .(2)مستعممكىا"

                                                             
  ابف منظكر، لساف العرب (1)
نقبل عف: كزارة التربية الكطنية، المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، الكتاب السنكم الثالث، شارع محمد خميفي، حسيف دام،  (2)

 . 309الجزائر، ص
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لكف ما ييمنا في ىذا البحث ىك مفيـك الكفاءة في السياؽ أك المجاؿ التعميمي التربكم، 
 كفيما يأتي بعض تعريفاتيا: 

" فيقكؿ: " الكفاءة عبارة عف مجمكعة مندمجة مف القدرات Rojarze يعرفيا "ركجرز -
 .(2)لو بشكؿ يتميز بالكجاىة نسبيا" كاالستجابةتتيح بشكؿ عفكم إدراؾ كضع مف األكضاع 

أما "محمد دريج" فيعرفيا بأنيا "قدرات مكتسبة تسمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ معيف  -
اىات مندمجة بشكؿ مركب، كما يقـك الفرد يتككف محتكاىا مف معارؼ كميارات كقدرات كاتج

 .(3)الذم اكتسبيا بتكظيفيا قصد مكاجية مشكمة ما كحميا في كضعية محددة"

مف خبلؿ ىذيف التعريفيف نخمص إلى أف الكفاءة في السياؽ التعميمي كالمنظكر التربكم 
مى تكظيفيا في ىي عبارة عف اندماج القدرات كالمعارؼ كالميارات...لدل المتعمـ الذم يعمؿ ع

 مختمؼ المكاقؼ التعميمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة.

كىذا المصطمح كثيرا ما يقكد إلى مصطمح "القدرة"، الذم يراه البعض أنو مرادؼ لو 
 .(1)كمرتبط بو، في حيف يرل فريؽ آخر أف القدرة أشمؿ مف الكفاءة

 مفيوم المقاربة بالكفاءات:  .2
اإلصبلح التربكم الجديد، تـ اتخاذىا كبيداغكجيا بديمة  ىي المقاربة التي رافقت مشركع

مناسبة لمعممية التعميمية، كبدكرىا تعددت تعريفاتيا، حيث عرفت عمى أنيا: " بيداغكجيا كظيفية 
تعمؿ عمى التحكـ في مجريات الحياة بكؿ ما تحممو مف تشابؾ في العبلقات كتعقيد في 

                                                             
البدنية كالرياضية في ضكء األىداؼ اإلجرائية كالمقاربة بالكفاءات، ديكاف  ينظر: زيتزني عبد القادر كآخركف، تدريس التربية (2)

 .56، ص 2009ط، -المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر، د
 .57المرجع نفسو، ص  (3)
ف النجاح في الكاقع أف ىناؾ عدة أكجو اختبلؼ بيف المصطمحيف )الكفاءة، القدرة( فالقدرة بمفيكميا العاـ ىي تمكف الفرد مك  (1)

إنجاز معيف كالقدرة عمى التحميؿ، التركيب، المقارنة... فيي مسار نمك عاـ، كما أنيا مككف طبيعي كمعرفي تنمك طبيعيا 
 كتعميميا، غير مرتبطة بالزمف كغير قابمة لمتقكيـ المباشر.

مف أحيانا كقابمة لمتقكيـ )زيتكني عبد أما الكفاءة فيي مسار تككيف خاص كمككف معرفي أدائي، تتككف تعميميا فقط ترتبط بالز 
 (.65القادر، ص



وي] ات  م الي  علي  ي مرحلة الي 
 
حو ف ة الي  مي  علي    [ت 

 

 
 

     انفصم 

145 

منيجي يمكف المتعمـ مف النجاح في ىذه الحياة عمى  الظكاىر االجتماعية، كمف ثـ فيي اختيار
صكرتيا، كذلؾ بالسعي إلى تثميف المعارؼ المدرسية كجعميا صالحة لبلستعماؿ في مختمؼ 

. فيي كؿ متكامؿ مندمج مف المعارؼ، الميارات، الخبرات كاألداءات التي (2)مكاقؼ الحياة"
نجاز أية ميمة في كضعية م  عينة بالشكؿ المناسب كالمبلئـ.تتيح لممتعمـ مكاجية كا 

" بأنيا: "اإلدماج الكظيفي كاإلتقاف، كحسف التكاجد مع Romainvilleكعرفيا "ركمانفيؿ 
الغير، كحسف التخطيط لممستقبؿ بحيث أف الفرد عند مكاجيتو لمجمكعة مف الكضعيات، فإف 

يع التي ينكم تحقيقيا الكفاية تمكنو مف التكيؼ، كمف حؿ المشاكؿ، كما تمكنو مف إنجاز المشار 
 .(1)في المستقبؿ"

يتضح جميا مف التعريؼ أف "ركمانفيؿ" ربط المقاربة بالكفاءات بالقدرة عمى التخطيط مف 
 جية كاإلنجاز مف جية أخرل.

كما ربطيا بالجانب النفسي السيككلكجي، فحسبو أف الفرد القادر عمى تكظيؼ كفاءاتو 
 معينة، يككف بذلؾ قد حقؽ التكيؼ.لحؿ المشاكؿ التي تكاجيو في كضعيات 

 مبادئ وخصائص المقاربة بالكفاءات:  .3
 المبادئ: -أ

 لبيداغكجيا المقاربة بالكفاءات جممة مف المبادئ التي تقـك عمييا أىميا ما يأتي: 

مبدأ البناء: كيقصد بو استرجاع التمميذ لمعمكماتو السابقة قصد ربطيا بمكتسباتو  -1
 رتو الطكيمة.الجديدة كحفظيا في ذاك

مبدأ التطبيؽ: يعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكـ فييا فالكفاءة كما سبؽ تعريفيا  -2
 ىي القدرة عمى التصرؼ في كضعية ما، حيث يككف التمميذ نشطا في تعممو.

                                                             
 . 02، ص 2005ط، -حاجي فريد، المقاربة بالكفاءات، المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، الجزائر، د (2)
غريب عبد الكريـ، المنيؿ التربكم معجـ مكسكعي في المصطمحات كالمفاىيـ البيداغكجية كالديداكتيكية كالسيككلكجية،  (1)

 .163، ص 2006ط، -منشكرات التربية، الدار البيضاء، المغرب، د
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نفسيا عدة مرات، قصد الكصكؿ  ةياإلدماجمبدأ التكرار: أم تكميؼ المتعمـ بالمياـ  -3
 عمؽ لمكفاءات كالمحتكيات.بو إلى االكتساب الم

مبدأ اإلدماج: ىك الذم يسمح بممارسة الكفاءة عندما تقرف بأخرل. كما يتيح لممتعمـ  -4
 التمييز بيف مككنات الكفاءة كالمحتكيات، ليدرؾ الغرض مف تعممو.

مبدأ الترابط: يسمح ىذه المبدأ لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ بالربط بيف أنشطة التعميـ  -5
 .(1)لتعمـ كأنشطة التقكيـ التي ترمي كميا إلى تنمية الكفاءةكأنشطة ا

 ىذه إذف أىـ مبادئ المقاربة بالكفاءات.

 الخصائص: -ب

مف الخصائص التي تتميز بيا بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات أنيا تساعد عمى بمكغ 
 كتحقيؽ األغراض اآلتية: 

معركؼ أف أحسف الطرائؽ تبني الطرؽ البيداغكجية النشطة كاالبتكار: مف ال -1
التعٌممية" كالمقاربة بالكفاءات  -البيداغكجية ىي تمؾ التي تجعؿ المتعمـ محكر العممية "التعميمية

ليست بمعزؿ عف ذلؾ. إذ أنيا تعمؿ عمى إقحاـ التمميذ في أنشطة ذات معنى بالنسبة إليو، 
ؾ إما بشكؿ فردم أك منيا عمى سبيؿ المثاؿ "إنجاز المشاريع كحؿ المشكبلت". كيتـ ذل

 جماعي.

تحفيز المتعمميف )المتككنيف( عمى العمؿ: يترتب عف تبني الطرؽ البيداغكجية،  -2
البيداغكجية النشطة، تكلد الدافع لمعمؿ لدل المتعمـ فتخؼ أك تزكؿ كثير مف حاالت عدـ 

عممو، انضباط التبلميذ في القسـ، ذلؾ ألف كؿ كاحد منيـ سكؼ يكمؼ بميمة تناسب كتيرة 
 كتتماشى كميكلو كاىتمامو.

                                                             
 ينظر: الكثيقة المرافقة لمنياج المغة العربية الرابعة مف التعميـ اإلبتدائي )بتصرؼ(. (1)



وي] ات  م الي  علي  ي مرحلة الي 
 
حو ف ة الي  مي  علي    [ت 

 

 
 

     انفصم 

147 

الجديدة: تعمؿ ىذه  كالسمككياتتنمية الميارات كاكتساب االتجاىات، الميكؿ  -3
الحركية  -المقاربة عمى تنمية قدرات المتعمـ العقمية )المعرفية(، العاطفية )االنفعالية( كالنفسية

 كقد تتحقؽ منفردة أك مجتمعة.

ف(: إف المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد عدـ إىماؿ المحتكيات )المضامي -4
نما سيككف إدراجيا في إطار ما ينجزه المتعمـ لتنمية كفاءاتو.  المضاميف، كا 

اعتبارىا معيارا لمنجاح المدرسي: تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسف دليؿ أف الجيكد  -5
 بعيف االعتبار.المبذكلة مف أجؿ التككيف تؤتي ثمارىا كذلؾ ألخذىا الفركؽ الفردية 

تكظيؼ المعمكمات كتحكيميا لمكاجية مختمؼ مكاقؼ الحياة بكفاءة )استغبلؿ المكارد  -6
 .(1)المكتسبة(

كبناء عمى ما تقدـ نستطيع القكؿ إف المقاربة بالكفاءات تعمؿ عمى تنمية ركح المبادرة 
يف، كما تتيح إمكانية كتشجيع االستقبللية لدة المتعمـ دكف إقصاء الفركؽ الفردية بيف المتعمم

 دمج المعارؼ كالمعمكمات لحؿ اإلشكاليات.
 مفاىيم المقاربة بالكفاءات األساسية:  .4

 تتضمف بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات مككنات مصطمحية كمفاىيـ أساسية منيا: 
 الوضعية التعميمية:  -1

كىي مف المفاىيـ كالكضعية المشكمة،  االستكشافيةيطمؽ عمييا أيضا الكضعية التعميمية 
 األساسية التي يراد بيا تدريب المتعمـ عمى: 

 التحكـ في تكظيؼ المعمكمات. -
 التحكـ في اتباع طرائؽ معينة لحؿ مشكؿ. -
 استنتاج قاعدة أك خبلصة. -
 شرح كتذليؿ الصعكبات )مفاىيـ، مصطمحات(. -
 اكتساب المتعمـ القدرة عمى التأليؼ كاالبتكار. -

                                                             
 .12، ص2002ط، -ينظر: حثركبي محمد الصالح، المدخؿ إلى التدريس بالكفاءات، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، د (1)
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 . (1)لبناء التعمماتامتبلؾ المبادئ األساسية  -
 نطبلؽحيث إف نقطة اال االستكشاؼفيي كضعية تمكف المتعمـ مف التعمـ عف طريؽ 

في التدريس كفؽ المقاربة بالكفاءات ىي طرح كضعية أماـ المتعمـ، لدفعو إلى التفكير الجاد 
، كالبحث عف الحؿ الذم يراه مناسبا، فيي ال تقـك عمى استرجاع المعارؼ بؿ عمى تكظيفيا

كأفضؿ كسيمة تحقؽ ذلؾ ىي كضع المتعمـ في مكقؼ يستدعي تكظيؼ معارفو كمكتسباتو، 
 كىذا المكقؼ الذم يكاجيو ىك ما يصطمح عميو بالكضعية المشكمة.

 الوضعية اإلدماجية:  -2

 ةياإلدماجىي كضعية تتطمب مف التمميذ تكظيؼ كؿ معارفو كمياراتو لحميا، فالكضعية 
... كعرؼ "كزافي كسمككياتاج كؿ ما تعممو مف معارؼ، ميارات، تدفع المتعمـ إلى إدم

( بأنو: "عممية نربط بكاسطتيا بيف العناصر التي كانت منفصمة في X.Rogersركجيرس" )
البداية، مف أجؿ تشغيميا كفؽ ىدؼ معطى، كىك في نظره يتشكؿ مف ثبلثة مككنات أساسية 

يف العناصر المطمكب إدماجيا، كمفصمة ىي: الترابط، كيقصد بو نسيج المتعمـ لشبكة ب
، كيقصد بو أف االستقطابالمكتسبات، كأخيرا  استثمارالعناصر كتحريكيا، كذلؾ مف أجؿ 

 .(1)التحريؾ إنما يككف لتحقيؽ ىدؼ حتى يصبح لو معنى"

 كلئلدماج ثبلث مراحؿ ىي: 

 رسيخيا في تمكيف المتعمـ مف معرفة جديدة تضاؼ إلى معرفتو السابقة كالتي ينبغي ت
 ذىنو.

  إعادة بناء العالـ الداخمي، ألف إدماج معارؼ جديدة يتطمب إعادة التنظيـ الداخمي
 لممعارؼ.

                                                             
(1) Ministère de l’éducation nationale: Guide méthodologique en évaluation pédagogique, 

ONEFD,2009, p225 
ركجيرس.ؾ كآخركف، بيداغكجيا اإلدماج، اإلطار النظرم، الكضعيات، األنشطة، ترجمة: بكتكبلم لحسف، مطبعة النجاح  (1)

 .51-50، ص 2005ط، -الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، د
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 (1)تكظيؼ المكتسبات السابقة كاستعماليا في كضعيات متشابية أك كضعيات جديدة. 

 الوضعية التقويمية:  -3

ىا استثمار مكمات ك القصد منيا معرفة مدل االكتساب كقدرة المتعمـ عمى تكظيؼ المع
عمى مسار اإلجراءات المستعممة كتتكج بإصدار قرار مثؿ انتقاؿ المتعمـ إلى مستكل  كاالطبلع

 .(2)أعمى...أك يكجو حسب المممح الذم أظيرتو في بعض المكاد

فالكضعية التقكيمية مف شأنيا أف تساعد عمى إصدار أحكاـ عمى قدرة المتعمـ مف حيث 
ىا مف ثمة إصدار قرار انتقالو إلى مستكل آخر مع تحديد استثمار يفيا ك اكتساب المعمكمات، تكظ

 تكجيو.

 التعميـــمـــــــة:  -4

 ينبغي أف تتكفر في التعميمة بعض الشركط كالمعايير منيا: 

  كاالحتماالتأف تككف كاضحة كال تقبؿ التأكيؿ. 
 .كمما دققنا في التعميمة كانت المطالب مفيكمة 
 عميمة كمما سيؿ عمينا تصحيح المكاضيع.كمما دققنا في الت 
 .كمما دققنا في التعميمة كمما سيؿ عمينا كضع شبكة التقكيـ 
 .أف تصاغ التعميمة بعبارات كاضحة المعنى ككاضحة المبنى 
 )(1)أف تستجيب التعميمة لمميمة التي يقـك بيا المتعمـ )العمؿ المنتظر. 

                                                             
بكسماف كرسيتياف كآخركف، أم مستقبؿ لمكفايات؟ ترجمة: غريب عبد الكريـ، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاء،  (1)

 .130، ص 2005ط، -المغرب، د
 .518ينظر غريب عبد الكريـ، المنيؿ التربكم، المرجع السابؽ، ص (2)
 .518غريب عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص (1)
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 المـــــــــــــــوارد:  -5

ىي الكفاءة، كليست ىي ىدؼ الدرس أك التعميمات المبرمجة، إنما ىي ليست المكارد  
 ما نتج عف التعميمات السابقة، يحتاجيا المتعمـ، كيكظفيا لحؿ الكضعيات.

 أصنــــاف الكفـــــاءة: 
 الكفاءة القاعدية:  -1

 يقصد بيا مجمكع نكاتج التعميمات السابقة التي يجب عمى المتعمـ التحكـ فييا ليتسنى 
لو الدخكؿ دكف صعكبة في تعميمات جديدة كالحقة، فيي األساس الذم يبنى عميو التعمـ كترتكز 

 .(1)عميو الكضعية المشكمة

 الكفاءة المرحمية:  -2

ىي التعميمات التي تسمح بالمركر إلى األىداؼ الختامية كتجعميا أكثر قابمية لمتجسيد، 
 اءة الختامية المستيدفة.فالقراءة كسيمة مرحمية انتقالية لتحقيؽ الكف

 الكفاءة الختامية:  -3

تصؼ كميا كتتميز بطابع الشمكلية، كتعبر عف مفيـك إدماجي لمجمكعة مف الكفاءات 
 .(2)المجزأة، كأف ينتج نصا يكظؼ فيو جممة مف المكارد التي سبؽ كأف تعمميا

                                                             
المشكمة مصطمح رافؽ بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات، مفاده أف كضع التمميذ المتعمـ في كضعية تحممو عمى الكضعية  (1)

الكعي بنقائص معارفو كضركرة تعديميا كالشعكر بالحاجة إلى بناء معارؼ جديدة أكثر فعالية. كعمكما فالكضعية المشكمة ىي 
منطقي، كما تستدعي أيضا منو القياـ بمحاكالت بناء فرضيات، طرح كضعية يحتاج المتعمـ في حميا كمعالجتيا إلى مسار 

 تساؤالت، كالبحث عف الحمكؿ. 
نة الثالثة مف التعميـ الثانكم، المغة العربية كآدابيا، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر ينظر، دليؿ األستاذ، الس (2)
 .08ص
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التعميمات )كل المادة النحوية المقترحة في برنامج مرحمة التعميم الثانوي وفق تدرج 
 المستويات + جميع الشعب(: 

تقتضي طبيعة البحث عرض مكضكعات مادة النحك العربي المقترحة في مرحمة التعميـ 
الثانكم كحسب ما لكحظ في الميداف فإف البرنامج النحكم قد اعتراه بعض التعديؿ، كفيما يمي 

كفؽ ما  -ت كجميع الشعبكؿ المستكيا -عرض دركس القكاعد النحكية في المرحمة الثانكية
جاء في كثائؽ تدرج التعممات السنكم التابع لئلصبلحات التي باشرتيا كزارة التربية الكطنية 

 لضماف جكدة التعميـ كتحسيف األداء التربكم البيداغكجي.

فتدرج التعممات أداة عمؿ مكممة لمسندات المرجعية المعتمدة في ميداف التعمـ الثانكم، 
ـ كتنفيذ المنياج مف الناحية المنيجية تتيح ىذه التدرجات إمكانية تحقيؽ بغرض تيسير كفي

 بينو كبيف مخطط التقكيـ البيداغكجي كمخطط المراقبة المستمرة. انسجاـ

أما عف دكاعي مخطط تدرج التعممات، فقد اعتمدت الكزارة الكصية تكزيعات سنكية 
آجاؿ تنفيذىا، مف خبلؿ تكميؼ ىيئات مراقبة لممقررات الدراسية تمـز بمكجبيا األساتذة باحتراـ 

كمتابعة تقييـ نسب إنجازىا خطيا، كمف ثـ اقتراح الحمكؿ لتدارؾ التأخر كاستكماليا استكماال 
كميا تراكميا، كألف الفرؽ شاسع بيف تنفيذ المنياج كالتدرج في تنفيذه، باعتبار األكؿ يعتمد عمى 

زمنية يككف التناكؿ فيو تسمسميا كبكؿ الجزئيات  تكزيع آلي، مقيد معد كفؽ مقاييس حسابية
، األمر الذم ترتب عنو ممارسات سمبية كالتمقيف لبلمتحاناتبدعكل التحضير الجدم لممتعمميف 

 .1دكف تحميؿ أك تعميؿ فأضحى التقييـ مقتصرا عمى منح العبلمة كاالسترجاعكالحشك كالحفظ 

الدرجة األكلى عمى كيفية تنفيذ المنياج في حيت التدرج السنكم لبناء التعممات يركز ب
باحتراـ كتيرة التعمـ كقدرت المتعمـ كاستقبلليتو، كاعتبار الكفاءة مبدأ منظما لممنياج حيث تككف 

 كالكصكؿ ألم عمؿ تربكم. نطبلؽالكفاءة بمثابة نقطة اال

                                                             
 .03، ص2018ت السنكية، مادة المغة العربية ثانكم، سبتمبر ينظر: كزارة التربية الكطنية، التدرجا: 1
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كعميو فإف مخطط تدرج التعممات جاء كبديؿ ليمنح الممارسيف التربكييف ىامشا مف 
الحرية كمجاال لتكييؼ برنامج المادة المقترح حسب طبيعة المتعمـ كخصكصية كؿ فكج تربكم 

 كأيضا حسب ما يقتضيو الحجـ الزمني.

 برنامج النحو العربي لمسنة أولى ثانوي جذع مشترك آداب: 
 

رقم 
 الوحدة

 المالحـظــات النـــص التواصمي النــــــص األدبي

دكات التي تجـز جـز الفعؿ المضارع باأل 01
  رفع الفعؿ المضارع فعميف

  كاف كأخكاتيا المبتدأ كالخبر 02
  كاد كأخكاتيا األحرؼ المشبية بالفعؿ 03
  المفعكؿ بو ال النافية لمجنس 04
  المفعكؿ المطمؽ المنادل 05
  المفعكؿ ألجمو الحاؿ 06
  التمييز العدد األصمي كالترتيبي 07
  كيدالتك  النعت بنكعيو 08
  الفعؿ كداللتو الزمنية البدؿ 09

الفعؿ المجرد كالمزيد كمعاني حركؼ  10
 الزيادة

اسـ الفاعؿ كصيغ 
  المبالغة

  الممنكع مف الصرؼ اسـ المفعكؿ 11
  الصفة المشبية أسماء المكاف كالزماف كاسـ اآللة 12
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  برنامج النحو العربي لمسنة األولى ثانوي جذع عموم وتكنولوجيا:
رقم 

 الوحدة
 المالحــظــات النــــص التواصمي النــــــص األدبي

  رفع المضارع كنصبو / 01
  األدكات التي تجـز فعميف / 02
  بناء الفعؿ الماضي / 03
  بناء فعؿ األمر / 04
  بناء الفعؿ المضارع / 05
  المفعكؿ ألجمو / 06
  التمييز / 07
  الحاؿ / 08
  لمطمؽالمفعكؿ ا / 09
  المنادل / 10

اسـ اإلشارة كاسـ  / 11
  المكصكؿ

  أسماء الشرط االستفياـأسماء  12
 

 برنامج النحو العربي لمسنة الثانية آداب وفمسفة من التعميم الثانوي: 
رقم 

 الوحدة
 المالحــظــات النــــص التواصمي النــــــص األدبي

  كالبناء في األفعاؿاإلعراب  اإلعراب كالبناء في األسماء 01
  النسبة التعجب 02
  االختصاص أفعاؿ المدح كالٌذـ 03
  أحرؼ العرض كالتحضيض التحذير كاإلغراء 04
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  مكاضع كسر ىمزة "أف" مكاضع كسر ىمزة "إف" 05
  األحرؼ المشبية بػ "ليس" تخفيؼ إف، أف، كأف، لكف 06
  الترخيـ كالندبة االستغاثة 07

 كاعوالمصدر كأن 08
 أكزاف المصدر األصمي
  أكزاف المصدر الثبلثي

المصدر الداؿ عمى المرة  مصادر غير الثبلثي 09
  كالييأة

  التنازع كاالستفتاحأحرؼ التنبيو  10
  خصائص "كاف" ك"ليس" مكضع كجكب اقتراف الخبر بالفاء 11
  اإلعبلؿ كاإلبداؿ االشتغاؿ 12
 

 ية شعبة المغات األجنبية من التعميم الثانوي: برنامج النحو العربي لمسنة الثان
رقم 

 المالحــظــات النــــص التواصمي النــــــص األدبي الوحدة

  التفضيؿ اسـ اإلعراب كالبناء في األسماء 01
  النسبة التعجب 02
  االختصاص أفعاؿ المدح كالٌذـ 03
  اسـ الفعؿ التحذير كاإلغراء 04
  التككيد النعت 05
  األحرؼ المشبية بػ "ليس" البدؿ 06
  الترخيـ كالندبة االستغاثة 07
  سما الزماف كالمكافا المصدر كأنكاعو 08

المصدر الداؿ عمى المرة  الجمع كأنكاعو 09
  كالييأة
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  كجكب تأنيت العامؿ لمفاعؿ جكاز تأنيت العامؿ لمفاعؿ 10
  الممنكع مف الصرؼ امتناع تأنيت العامؿ لمفاعؿ 11
  اإلعبلؿ كاإلبداؿ عكامؿ المفعكؿ بو الظاىرة 12
 

 برنامج النحو العربي لمسنة الثانية الشعب العممية المشتركة من التعميم الثانوي: 
رقم 

 المالحــظــات النــــص التواصمي النــــــص األدبي الوحدة

  الممنكع مف الصرؼ بعٌمتيف الممنكع مف الصرؼ بعٌمة كاحدة 01
  / ؿ التعجبأفعا 02
  / اإلغراء كالتحذير 03
04 / /  
  "ال" النافية لمجنس / 05
06 / /  
07 / /  
08 / /  
  االختصاص / 09
  جكاز تأنيت الفعؿ مع الفاعؿ أكزاف المبالغة 10

 كجكب تأنيت الفعؿ مع الفاعؿ 11
امتناع تأنيت الفعؿ مع 

  الفاعؿ

  أفعاؿ المدح كالذـ التصغير 12
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 برنامج النحو العربي لمسنة الثالثة شعبة آداب وفمسفة من التعميم الثانوي: 
رقم 

 الوحدة
 المالحــظــات النــــص التواصمي النــــــص األدبي

  إعراب معتؿ اآلخر اإلعراب التقديرم 01
  معاني حركؼ العطؼ معاف حركؼ الجر 02
  نكف الكقاية المضاؼ إلى ياء المتكمـ 03

عراب: إذ، إذا، إذنا، حينئذمع 04 الجمؿ التي ليا محؿ مف  اني كا 
 اإلعراب

 

  إعراب المسند كالمسند إليو الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب 05
عرابيا أحكاـ التمييز كالحاؿ 06   الفضمة كا 
  جمكع القمة صيغ منتيى الجمكع كقياسيا 07

اسـ الجنس اإلفرادم  البدؿ كعطؼ البياف 08
  معيكالج

  إٌما، أٌما لكما -لكال -لك 09
  اسـ الجمع معاني األحرؼ المشبية بالفعؿ 10
عراب كـ، كأٌيف، كذا إم -أمٌ  -أم 11   معاني كا 
عراب "ما" نكف التأكيد 12   معاني كا 
 

 برنامج النحو العربي لمسنة الثالثة شعبة آداب وفمسفة من التعميم الثانوي: 
رقم 

 الوحدة
 المالحــظــات النــــص التواصمي ألدبيالنــــــص ا

  إعراب معتؿ اآلخر اإلعراب التقديرم 01
  معاني حركؼ العطؼ معاف حركؼ الجر 02
  نكف الكقاية المضاؼ إلى ياء المتكمـ 03
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عراب: إذ، إذا، إذنا، حينئذ 04 الجمؿ التي ليا محؿ مف  معاني كا 
  اإلعراب

  إعراب المسند كالمسند إليو عرابالجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإل 05
عرابيا أحكاـ التمييز كالحاؿ 06   الفضمة كا 
  جمكع القمة صيغ منتيى الجمكع كقياسيا 07

اسـ الجنس اإلفرادم  البدؿ كعطؼ البياف 08
  كالجمعي

  إٌما، أٌما لكما -لكال -لك 09
  اسـ الجمع معاني األحرؼ المشبية بالفعؿ 10
عراب كـ، كأٌيف، كذام إم -أمٌ  -أم 11   عاني كا 
عراب "ما" نكف التأكيد 12   معاني كا 
 

 برنامج النحو العربي لمسنة الثالثة العب العممية المشتركة من التعميم الثانوي: 
رقم 

 المالحــظــات النــــص التواصمي النــــــص األدبي الوحدة

01 / / 
ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنصيف 

صمي مف المحكر األكؿ األدبي كالتكا
 بؿ رافد الببلغة.

02 / / 
ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنصيف 
األدبي كالتكاصمي مف المحكر 

 الثاني.
عراب "إذا"، "إذنا" 03   إذ، حينئذ معاني كا 

ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنص  / / 04
 األدبي كال لمنص التكاصمي
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05 
 الخبر كأنكاعو: 

 شبو -الجممة -المفرد
 الجممة.

الجمؿ التي ليا 
 محؿ مف اإلعراب

 

06 
الجمؿ التي ال محؿ ليا 

 / مف اإلعراب
ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنص 

 التكاصمي بؿ رافد الببلغة

أحكاـ البدؿ  أحكاـ التمييز كالحاؿ 07
  كعطؼ البياف

08 / / 
ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنص 

نما رافد الببلغة، اما الن ص األدبي كا 
 التكاصمي فغير مصحكب برافد.

 / لكما -لكال -لك 09
يكجد رافد قكاعد المغة لمنص األدبي 

 كال يكجد بالنسبة لمنص التكاصمي

10 / / 
ال يكجد رافد قكاعد المغة سكاء لمنص 

 األدبي أك التكاصمي

إعراب المتعدم إلى أكثر  11
ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنص  / مف مفعكؿ

 التكاصمي

ال يكجد رافد قكاعد المغة لمنصيف  / / 12
 األدبي كالتكاصمي

 
 منيجية تقديم رافد قواعد المغة وفق المقاربة النصية:  .5

لقد استقر األمر عمى أف النص األدبي في مرحمة التعميـ الثانكم. يدرس دراسة كمية 
مينيا، األمر ا عمى ككف النص ظاىرة لغكية متعددة األبعاد، معقدة في تشكيميا كمضااعتماد

الذم يجعؿ معالجة النص تستمد مف آفاؽ مختمفة منيا المقاربة النصية: أم النظر إلى النص 
 نسجاـعمى أنو كحدات لغكية ذات كظيفة تكاصمية كاضحة، تحكميا جممة مف المبادئ منيا، اال
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ىتماـ ا مف االانطبلق، كيتناكؿ النص مف منظكر المقاربة النصية أم 1كالتماسؾ أك اإلتساؽ
بدراستو بنيتو كنظامو حيث تتكجو العناية إلى مستكل النص ككؿ لدراستو كاممة برصد كؿ 

 الشركط التي ساعدت عمى إنتاجو، فجعمتو محكـ البناء، متكافؽ المعنى.

كلتحقيؽ ىذا الغرض يككف المتعمـ في حاجة إلى التحكـ في ركافد لفيـ النص تحميبل 
غني كمف بيف ىذه الركافد: قكاعد النحك كالصرؼ، كىذه الركافد كنقدا مف حيث بنائو الفكرم كال

 ا مما يتكافر عميو النص مف معطيات النحك كالصرؼ. انطبلقينشطيا األستاذ 

لقد تـ التأكيد عمى أف القكاعد ال تدرس لذاتيا بؿ ىي كسيمة لغايات تربكية كفكرية 
البنية المغكية كنظاـ التراكيب المغكية  كثقافية باعتبارىا أدكات تساعد المتعمـ عمى فيـ خصائص

ككظائؼ الكممات داخؿ النسؽ المغكم فيتدرب عمى التدريب الفصيح كاالستعماؿ السميـ لمغة 
كيتجنب األخطاء التي تؤدم إلى سكء فيـ المعنى كالداللة المقصكدة كال يتأثر كؿ ىذا إال 

، كالكاقع أف الجاحظ قد أدرؾ ىذه 1يةعندما يتخذ النص منطمقا لشرح الظاىرة النحكية أك الصرف
الحقيقة منذ القرف الثاني اليجرم حيث يقكؿ في إحدل رسائمو ) كأما النحك فبل تشتعؿ قمبو )أم 

 الصبي( بو إال بقدر ما يؤديو إلى السبلمة مف فاحش المحف(.

كتجسيدا لكظيفة ىذا النشاط، فإنو يدرس مف خبلؿ دراسة النص األدبي بشكؿ ال يشعر 
يو المتعمـ بأنو يتمقى أحكاـ النشاط مفصكلة عف دراسة النص، كبيذا األسمكب تتحقؽ لدل ف

 : 2المتعمـ جممة مف الممكات اآلتية

: حيث يتمكف المتعمـ مف خبلليا مف إنتاج كتأكيؿ عبارات لغكية ذات الممكة المغوية* 
 بنيات متنكعة كمعقدة في عدد كبير مف المكاقؼ التكاصمية المختمفة.

                                                             
 .19ص  2011: منياج األدب العربي ألقساـ السنة الثالثة ثانكم جكاف 1
 .10: المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثانية ثانكم ص 1
 .20، ص2011منياج األدب العربي ألقساـ السنة الثالثة ثانكم جكاف : 2
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: كتتمثؿ في الرصيد المعرفي المنظـ الذم يكسبو المتعمـ مف خبلؿ الممكة المعرفية* 
اشتقاقو معارؼ مف العبارات المغكية كاألنساؽ النحكية التي يخزنيا كيستحضرىا في الكقت 

 المناسب ليؤكؿ بيا التراكيب المغكية.

ك ليشتؽ منو معارؼ : كتمكف المتعمـ مف إدراؾ حقيقة كظائؼ النحالممكة اإلدراكية* 
 يستثمرىا في إنتاج النص كتأكيمو.

: كتمكف المتعمـ مف إنتاج األثر الفكرم كالفني باحتراـ قكاعد التعبير الممكة اإلنتاجية* 
 السميـ كمنيا قكاعد النحك كالصرؼ.

كيتناكؿ نشاط النحك كالصرؼ كفؽ المقاربة النصية مف حيث المستكل الكظيفي النافع 
ف كسبلمة الخطاب كأداء الغرض كترجمة الحاجة، فيك جد ضركرم في تعميـ المغة لتقكيـ المسا

كاكتساب السميقة، كبيذا األسمكب في التعامؿ مع رافد النحك يتخمص المتعمـ مف عناء حفظ 
األحكاـ النحكية كالصرفية الكثيرة التي ال يجني منيا إال التعب كالعناء، كالتي حفمت بيا مناىج 

 التمقينية دكف التمييز بيف ما ىك ضركرم كما ىك غير ضركرم بالنسبة إلى المتعمـ.البيداغكجيا 

، يتناكؿ نشاط قكاعد النحك كالصرؼ كغيره مف النشاطات الرافدة في ظؿ  كعمى العمـك
المقاربة النصية خدمة لفيـ النص كبناء المعنى، كعمى األستاذ أثناء تنشيطو ليذا الرافد أف 

مى أنو محكر أساسي كطرؼ فاعؿ في عممية التعمـ مع التنكيع في الطرائؽ ينظر إلى المتعمـ ع
 إلى القياس إلى الحكار كىكذا. االستقراءحسب ما تقتضيو مراحؿ تنشيط الدرس ضمف 

 نــــمــــوذج تطبيــــقي:  .6
تطبيؽ مبدأ المقاربة النصية عمى إحدل دركس  ارتأيناكلمتأكيد عمى ما قيؿ سابقا، 

صة بالسنة أكلى ثانكم شعبة جذع مشترؾ آداب، كتـ اختيار درس "الحاؿ" باعتباره القكاعد الخا
درسا يمتمؾ المتعمـ كفاءات قبمية حكلو كالدرس مأخكذ مف الكحدة التعميمية السادسة بعنكاف: 
"الشعر في صدر اإلسبلـ"، حيث يتـ معالجة النص األدبي "مف شعر الصراع كالنضاؿ" بدراسة 
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كأساليب التعبير المختمفة فيو كجماليات المغة، كأثناء ذلؾ يكتشؼ المتعمـ "الحاؿ"  معانيو كأفكاره
 كيضبط مفيكمو كيتعرؼ عمى أنكاعو كيحاكؿ أف يكظفو في إنتاجو األدبي.

 كلتفادم اإلطالة اختصرنا درس الحاؿ في مخطط التدرج اآلتي: 

 المادة: المغة العربية كآدابيا المستكل: أكلى ثانكم

 آداب ة التعميمية السادسة: الشعر الشعبة: ج.ـ.الكحد

 في صدر اإلسبلـ الزمف: أربع ساعات

 النشاط: نص أدبي

 .99المكضكع: مف شعر الصراع كالنضاؿ لكعب بف مالؾ، ص 

الكفاءة المستيدفة: في مقاـ تكاصؿ داؿ ينتج المتعمـ مشافية ككتابة نصكصا كفؽ النمط 
سياـ الشعر في الدعكة إيرم. كنصكصا نقدية حكؿ الحجاجي كالسردم كالحكارم كالتفس

 اإلسبلمية.
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 مؤشرات الكفاءة: يكتشؼ المتعمـ أحكاـ الحاؿ كيناقشيا كيحكـ مكارده فييا.

الكفاءة 
 سير الدرس المراحل المقيسة

الطريقة 
 والوسائل

المعيار 
 نوع التقويم الزمني

معرفة 
المعطيات 
 الخاصة

ب 
صاح

ى 
 عم

رؼ
أتع

ص
الن

 

: ىك كعب بف مالؾ مف بني نطبلؽية االضعك 
تسممة مف الخزرج... كلد بػ يثرب... شيد بيعة 

العقبة... كما شيد جميع غزكات الرسكؿ 
صمى ا عميو كسمـ إال تبكؾ... كما كاف 

 محدثا...

ءيو
إلقا

 
02 
 
03 

تقكيـ 
 تشخيصي

اكتساب 
المعطيات 
 المغكية

كم
المغ

م 
صيد

م ر
أثر

 

 ستاذ ثـ التبلميذقراءة نمكذجية مف قبؿ األ
الماذم: خالص الحديد كجيده، المادية: الدرع 
المينة، السيمة، مقابيس: ج. مقبس: ما قبست 
بو النار، يميسكف: ماس فبلف، ميسا كميساتا، 
تبختر كاختاؿ: فيك مائس، كمياس )ميس( 
الثكب: جعؿ لو ذيبل، )تميس( فبلف: تبختر 
 كاختاؿ، )الميساف(: المتبختر في مشيتو.

ءيو
إلقا

 

07 
 
 
08 
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 الفيـ
 يعبر
 يمثؿ
 يعيد

 يستخرج
 يعدد
 يفسر

ص
 الن

ات
طي
 مع

اؼ
كتش

ا
 

مـ يتعجب الشاعر مف خبلؿ البيت األكؿ  -
 مف القصيدة؟ كما سبب تعجبو؟

مف قدرة ا سبحانو كتعالى كقكتو كقدرتو ألنو 
نصر المسمميف يكـ بدر رغـ قمة عددىـ 

ببدر  مصداقا لقكلو تعالى: )كلقد نصركـ ا
 كأنتـ أذلة(.

ما ىي مناسبة نظـ الشاعر ليذه القصيدة؟  -
معارضة الشاعر مف الكفار يدعى: ضرار بف 
الخطاب الذم نظـ قصيدة بعد معركة بدر 
 يعزم فييا انتصار المسمميف حيث قاؿ:
 ) عجبت لفخر األكس كالحيف دائر
 عمييـ غدا كالدىر فيو بصائر(

كة؟ بمف استنصر المشرككف في المعر  -
بحمفائيـ مف القبائؿ المجاكرة التي تنتسب إلى 

 كعب كعامر.
بمف التؼ المسممكف؟ كمـ تككف معقؿ  -

 الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ؟
التؼ جيش المسمميف حكؿ قائدىـ الرسكؿ 
الكريـ في كحدة متبلحمة مف أنصار 
 كمياجريف )األكس، بني النجار(.

ىؿ انتصر المسممكف؟ ككيؼ كاف مصير  -
 لمشركيف؟ا

نعـ، انتصركا كىزمكا المشركيف ىزيمة نكراء، 
فكب أبك جيؿ عمى كجيو كعتبة فر متعثرا 
 كمأكاىـ في اآلخرة نار جينـ كبئس المصير.

رية
ػػػػػكا
حػػػػػػػػػػ
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 تككيني
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 التحميؿ
البحث 
عف 

العناصر 
 كالعبلقات
 يحمؿ
 يقارف
 يبلحظ
 يستنتج

ص
 الن

ات
عطي

ة م
اقش

من
 

ش المسمميف بأشياء معنكية استعاف جي -
كأخرل مادية مف أجؿ النصر، كضحيا حسب 

 النص؟
األشياء المعنكية تمثمت في قكة إيمانيـ 

 كتحمييـ بركح الفداء كالصبر كالقكة كالشجاعة..
كاألشياء المادية تمثمت في عدتيـ الحربية مف 

 سيكؼ كأسمحة مختمفة...
كيؼ تبدك شخصية كعب بف مالؾ مف  -

 ؟خبلؿ النص
شخصية قكية مؤمنة با، متشبعة بقيـ كتعاليـ 
الديف اإلسبلمي السمحة، غيكر عمى الديف 

 مدافع عمى الرسكؿ الكريـ.
النص يحمؿ قيمة تاريخية كقيمة أدبية،  -

 كضحيما بالشرح.
النص كثيقة تاريخية حقيقية كصادقة حممت 
بيف طياتيا أحداث معركة بدر الكبرل، أما 

جمت في تأثر ىذه األبيات القيمة األدبية فت
بركح اإلسبلـ في األلفاظ كالمعاني المقتبسة 

 مف القرآف الكريـ.
ما ىك مكضكع القصيدة؟ كما غرضيا  -

 الشعرم؟
تحدث كعب بف مالؾ عف غزكة بدر الكبرل 
كفييا أشاد ببسالة جيش المسمميف، كافتخر 
بانتصارىـ العظيـ، كفي القسـ الثاني ييجك 

سكء عاقبتيـ، كعميو بنيت  الكفار كيشير إلى
 القصيدة عمى غرضيف ىما: الفخر كاليجاء.

رية
ػػػػػكا
حػػػػػػػػػ
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ص
 الن

ناء
د ب
حد
أ

 

حدد مراحؿ أحداث معركة بدر مف خبلؿ  -
 النص. كىؿ ترل ترابطا بينيما؟

المراحؿ ىي تبييف قدرة ا عز كجؿ/افتخار 
الشاعر بشجاعة المسمميف/ىجاء المشركيف/ 

جد ترابط زمني كنطقي بيف األحداث نعـ، يك 
اعتمد فييا الشاعر عمى الزمف الماضي مف 

 أجؿ السرد.
ىك نمط النص الغالب كما ىي أىـ  إذف، ما -

 خصائصو؟
نمط النص سردم، خصائصو: بركز عنصرم 
الزماف كالمكاف كاإلطار الحركي الذم تجرم 
 فيو األحداث إضافة إلى الزمف الماضي...

ادـ الذم استعاف بو الشاعر ما ىك نمط الخ -
 لتصكير األحداث؟

النمط الكصفي كمؤشراتو ىي: النعكت 
كاألحكاؿ/الجمؿ اإلسمية الكاقعة أحكاال مثؿ: 

 عجبت ألمر ا كا قادر

 

 
 
08 

 

 

ص 
تفح

أ
ساؽ

االت
 

كاال
جاـ

نس
 

ص
 الن

رات
 فق
يب

ترك
ي 

ف
 

ما ىي الضمائر األكثر استعماال في النص  -
 كما داللتيا؟

جمع الغائبيف: بغكا، حشدكا: لمداللة ضمير 
 عمى جيش الكفار

ضمير جمع المتكمميف: نبلقي، إلينا لمداللة 
 عمى جيش المسمميف

تكرر حرؼ الكاك في بناء القصيدة حدد  -
 معانيو المختمفة؟

 كاك العطؼ/كاك الحاؿ/كاك الضمير المتصؿ...
 

 

 
 
06 
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 التقييـ
 ينقد يحكـ
 يتحقؽ
 يقرر

ي ت
ؿ ف

لقك
ؿ ا

جم
أ

ص
 الن

دير
ق

 

 حدد مكضكع النص العاـ، كافكاره الرئيسية. -
ما ىي المبلمح الفنية التي أضفاىا الشاعر 

 إلى معركة بدر.
ما أثر حرؼ الركم عمى اإليقاع الخارجي  -

 لمقصيدة؟
بيف المعاني التي استقاىا الشاعر مف القرآف  -

 الكريـ .

رية
ػػػػػكا
حػػػػػػػػػػػ
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 تحصيمي
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قكاعد 

 لمغةا
 الحاؿ
 

كضعية 
بناء 
 التعممات
 كضعية
 
 
 

كضعية 
 استثمار

كتكظيؼ 
 التعميمات

 
 
 
 
 
 
 

 اال
عية

كض
بلؽ

نط
- 

عدة
القا

اـ 
حك

ؼ أ
تشا

اك
 

سـ بعض األسماء المنصكبة؟ المفعكؿ بو،  -
المفعكؿ المطمؽ، المفعكؿ معو، المنادل، 

 احاؿ، التمييز...
سنتعرؼ عمى نكع مف أنكاع األسماء 

(عد إلى النص 1ؿ المثاؿ: المنصكبة مف خبل
كالحظ قكؿ كعب بف مالؾ: فكب أبك جيؿ 
 صريعا لكجيو كعتبة قد غادرنو كىك عاثر.

 كيؼ كب أبك جيؿ لكجيو؟ صريعا. -
ما نكع ىذه الكممة؟ اسـ/ما حركتيا؟  -

 منصكب بالفتحة.
 مشتؽ أـ جامد؟ مشتؽ/نكرة أـ معرفة؟ نكرة -

، ىؿ تعتبر ركنا أساسيا في الجممة؟ ال -
 نسمييا فضمة.

 عنيا؟ ال االستغناءفيؿ يمكف  -
 ما دكرىا في الكبلـ؟ تبيف ىيئة ما قبميا. -
 االسـإذف، ماذا نستنتج؟ كيؼ نسمي ىذا  -

المنصكب؟ الحاؿ، ىات مثاال؟ أجب عف 
األسئمة التالية بحاؿ: كيؼ عاد فريؽ كرة 

القدـ؟ منتصرا/كيؼ جاء الطالب إلى المدرسة؟ 
 مسركرا...

ما قبؿ الحاؿ؟ يعرب  االسـؼ يعرب كي -
فاعبل أك حسب مكقعو في الجممة، فقد يككف 

 سما مجركرا.امفعكال بو أك مبتدأ أك 
 كيؼ يسمى؟ صاحب الحاؿ -

ما ىي شركطو؟ أف يرد معرفة، مطابقا  -
لمحاؿ في اإلفراد أك التثنية أك الجمع/ في 

 التذكير أك التأنيث.
 

كار 
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
حػ

 ية

05 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
15 

تقكيـ 
 تشخيصي

 
 
 
 

التقكيـ 
 المرحمي

عيف الحاؿ 
كاذكر 

نكعيا ثـ 
اعربيا في 

/ 1اآليتيف: 
قاؿ تعالى: 
 "قاؿ أخرج
منيا 
مذمكما 
مدحكرا" 
 18األعراؼ

/قاؿ 2
تعالى: 

"كأنذرىـ يكـ 
الحسرة إذ 
قضي األمر 
كىـ في 

غفمة كىـ ال 
يؤمنكف"مريـ 

39. 
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لي: فكب أبك جيؿ صريعا، الحظ المثاؿ التا -
ماذا تبلحظ؟ كماذا تستنتج؟  -ذليبل، ميانا...

ىات مثاال عف  -تعدد الحاؿ كصاحبو كاحد.
تعدد الحالػ كيؼ ىبط الطيار؟ ىادئا، مبتسما، 

 معجبا بنفسو...
نأتي اآلف لمتعريؼ عمى انكاع الحاؿ مف  -

 خبلؿ األمثمة التالية:
 فكب أبك جيؿ صريعا لكجيو/مفرد

 عتبة قد غادرنو كىك عاثر/جممة اسميةك  -2
كعتبة غادرنو كقد تعثر في مشيتو/جممة  -3

 فعمية
أبصرت الخطيب فكؽ المنبر/ شبو جممة  -4

 ظرفية.
)قيؿ يا نكح اىبط بسبلـ منا..(/جممة جار  -5

 كمجركر.
ماذا يشترط في الحاؿ الكاقعة جممة؟  -

اشتماليا عمى رابط قد يككف كاك الحاؿ أك 
 أك ىما معا.الضمير 
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 ىات مثبل لكؿ نكع؟ -
ما تعريؼ الحاؿ؟ ىك اسـ منصكب، نكرة، 
 مشتؽ، فضمة، يأتي ليبيف ىيئة ما قبمو.
 ما ىك صاحب الحاؿ؟ كما ىي شركطو؟

الذم تككف الحاؿ كصفا لو في  االسـىك 
المعنى، يككف دائما معرفة، مطابقا لمحاؿ في 

ر أك اإلفراد أك التثنية أك الجمع/ التذكي
 كيعرب حسب مكقعو في الجممة. التأنيث.

قد يتعدد الحاؿ كصاحبو كاحد بدكف كجكد  -
 فاصؿ أك حرؼ عطؼ.

ما ىي أنكاع الحاؿ؟ كماذا يشترط في الحاؿ 
 جممة؟

الحاؿ مفرد/الحاؿ جممة فعمية، الحاؿ جممة 
اسمية/الحاؿ شبو جممة ظرفية، الحاؿ شبو 

جممة جار كمجركر. كيشترط في الحاؿ جممة 
اشتماليا عمى رابط قد يككف كاك الحاؿ أك 

 الضمير أك ىما معا.
 أ( في مجاؿ المعارؼ:

 صاحبيا نكعيا الحاؿ
 شاىدا

 كىك راض عنؾ
 كىك ساخط عميؾ
 عمى النخيؿ

 يختاؿ
 ضاحكا
 رخيصة

 مفرد
 جممة اسمية
 جممة اسمية
 شبو جممة
 جممة فعمية

 مفرد
 مفرد

 النبي)أنت(
 ىك
 ىك
 التمر
 الربيع
 الربيع
  أركاحيـ
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 ب( في مجاؿ المعارؼ الفعمية:
نسارع إلى الدركس في شكؽ، كنصت إلى  -

األستاذ فاىميف، إنو الجندم المجيكؿ الذم 
ياتو كىك يعمـ صمد يربي األجياؿ ككقؼ ح

األبطاؿ، كال يزاؿ مرابطا في ميدانو مثابرا 
كيكاصؿ عممو صابرا ليبني رجاؿ المستقبؿ، ما 
منا مف أحد إال كقد كقؼ أمامو طالبا الرشد 

كالمعرفة، سنعيش حياتنا مدينيف لفضمو مقدريف 
 عنايتو بتربيتنا كتنمية معارفنا.

تحدث عف مشاعرؾ إزاء أمؾ باستخداـ ما  -
 ب مف أشكاؿ الحاؿ.يناس
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ا جراءاتيا المنيجية ونتائجي قية وا   الفصل الثالث: الدراسة التطبي

 المبحث األول: اإلجراءات المنيجية لمدراسة

رم منو، كتحديد تأتي مرحمة جمع البيانات البلزمة لمبحث بعد أف تتـ تغطية الجانب النظ
الفرضيات، كتعد ىذه المرحمة جمع البيانات مف مراحؿ البحث العممي اليامة كالتي تتـ كفؽ 

 أربع طرؽ رئيسية ىي: 

 المقابمة. -

 المبلحظة. -

 .ستبانةاال -

 األساليب اإلسقاطية. -

 كعمى الباحث تحديد الطريقة أك اإلجراء المنيجي األمثؿ الذم يناسب طبيعة بحثو "فبل
يكجد طريقة معينة يمكف تفضيميا بشكؿ مطمؽ عمى غيرىا مف الطرؽ... كبناء عمى ذلؾ فإف 

 أسمكب جمع البيانات يعتمد عمى عكامؿ عدة منيا:  اختيارعممية 

 طبيعة البحث كمدل مبلءمة الكسيمة لمبيانات المراد دراستيا. -1

 طبيعة مجتمع أك افراد الدراسة. -2

دراتو المالية كالكقت المتاح لو كمدل معرفتو باستخداـ ظركؼ الباحث مف حيث ق -3
 . 1طريقة جمع البيانات"

 المنيجييف المستخدميف لجمع بيانات الدراسة، كىما:  لئلجرائييفكفيما يأتي إيضاح 

 .ستبانةاال -

                                                             
، 1999، 2آخركف: منيجية البحث العممي، القكاعد كالمراحؿ كالتطبيقات دار كائؿ لمنشر، عماف، ط: محمد عبيدات ك 1

 )بتصرؼ(.  55-54ص
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 المبلحظة. -

 اإلجراء األكؿ: 

ة مف األسئمة البحث، "ك ىي عبارة عف مجمكع استمارةأك  ستبيافاال، ستبانةاالكىك 
المكتكبة التي تعد بقصد الحصكؿ عمى معمكمات أك آراء المبحكثيف حكؿ ظاىرة أك مكقؼ 

 ".1مف أكثر األدكات المستخدمة في جمع البيانات ستبانةاالمعيف. كتعد 

" باسـ Questionnaireكيذىب بعض الدارسيف إلى ترجمة الكممة اإلنجميزية "
عمى مجمكعة األسئمة المكتكبة  عتماداالجمع البيانات، قكاميا "، كالمقصكد بو أداة لاالستفتاء"

 . 2لمحصكؿ عمى البيانات التي تفيد في اإلجابة عمى مشكمة مف المشكبلت

النمكذجي مف سمسمة مف األسئمة المكتكبة التي تشبو تمؾ األسئمة  االستفتاء"ك يتككف 
 .3التي مف الممكف لمباحث أف يسأليا شفييا"

طريقة لجمع  ستبيافاالأف جميعيا تتفؽ عمى أف  ستبانةلبلتعريفات السابقة نستنتج مف ال
البيانات كالمعمكمات عف طريؽ أسئمة مكتكبة يطرحيا الباحث لمكصكؿ إلى أجكبة لحؿ المشكمة 

 أك تفسير الظاىرة قيد الدراسة.

 : ستبانةاالأنواع 

 التي تحتكييا: إلى أربعة أنكاع حسب طبيعة األسئمة  ستبانةااليمكف تقسيـ 

ىي التي تحتكم عمى أسئمة مفتكحة أك حرة "كفييا يترؾ المفتوحة: و ستبانةاال -1
لممبحكث حرية اإلجابة عف السؤاؿ المطركح بطريقتو الخاصة كتعابيره كألفاظو التي يراىا. 
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ية كيستخدـ ىذا النكع مف األسئمة في الغالب عندما ال يككف لدل الباحث معمكمات كافية أك درا
 . 1كافية عف جكانب المكضكع"

حصكؿ عمى معمكمات أكثر عمقا لكىذا النكع مف األسئمة المفتكحة يتيح لمباحث إمكانية ا
كتفصيبل، ألنو ال يقيد المبحكث بإجابات محددة. كىذا ما يجعؿ مسألة تصنيؼ اإلجابات 

 كتحميميا الحقا صعبة.

غات يتركيا الباحث لممبحكث لكي المفتكحة عمى أسئمة متبكعة بفرا ستبانةاالتحتكم 
 يدكف أجكبتو عمييا، مثؿ: 

 ما ىي مقترحاتؾ لتفعيؿ رافد قكاعد المغة في مرحمة التعميـ الثانكم؟ -

التي تحتكم خيارات محدكدة، أم تتككف مف أسئمة  ستبانةاالىي المغمقة:  ستبانةاال -2
 محددة اإلجابة سمفا.

الممكنة لكؿ سؤاؿ كيطمب إلى المبحكث اختيار  كفي ىذا النكع "يحدد الباحث الخيارات
أحدىا أك أكثر. كيتـ في الغالب المجكء إلى ىذا النكع مف األسئمة عندما تككف الخيارات المتاحة 

. لذلؾ ينبغي الحرص عمى صياغة األسئمة بدقة كعناية لضماف 1معركفة كمحددة لدل الباحث"
 المكضكعية.

بسيكلة تصنيؼ األجكبة كتحميميا، كما يشجع المبحكث  اتستبيانااليتميز ىذا النكع مف 
كتقديـ أجكبة عمييا، فيي ال تستدعي كقتا طكيبل أك تفكيرا عميقا كلعؿ ىذا  ستبانةاالعمى تعبئة 

 المفتكحة(. ستبانةاالما يجعؿ نسبة الردكد عمييا مرتفعة مقارنة بالنكع األكؿ )

( Xينتقييا المبحكث بكضع عبلمة ) عمى أسئمة مرفقة بخيارات ستبانةاالتحتكم ىذه 
 أماـ الخيار الذم يراه مناسبا مثؿ: 
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 ال      المقاربة بالكفاءات أحدث فرقا نكعيا في العممية التعميمية التربكية؟: نعـ  اعتمادىؿ  -

المغمؽ ألنو يقيد المبحكث مف جية،  ستبيافاالىذه اإلجابات المحددة ىي ما يعاب عمى 
 ات التي قد تككف مفيدة كضركرية لمدراسة.كيغفؿ بعض الخيار 

 المغمقة المفتوحة/ المفتوحة المغمقة:  ستبانةاال -3

في ىذا النكع يتـ الدمج بيف األسئمة المغمقة كاألسئمة المفتكحة تجنبا لعيكب النكعيف 
كىذا  ليستفيد السابقيف، فكثيرا ما يمجأ الباحث إلى المزج بيف األسئمة المفتكحة كاألخرل المقفمة

 يعد األكثر انتشارا كشيكعا، كأف يطرح الباحث السؤاؿ اآلتي:  ستبانةاالالنكع مف 

 ال  ىؿ أحدثت المقاربة النصية تغييرا في تعميمية نشاط النص األدبي؟ نعـ  -

 فيـ يمكف ىذا التغيير؟
...........................................................................................

........................................................................................... 

 ىذه الدراسة التطبيقية. إلنجازه اعتمادكىذا النكع الذم سيتـ  

 المصورة:  ستبانةاال -4

ليختار  يقـك ىذا النكع عمى تقديـ "الرسـك أك الصكر بدال مف العبارات المكتكبة
المبحكثكف مف بينيا اإلجابات كقد يمدىـ الباحث بتعميمات شفيية بدال مف المكتكبة، كيعد ىذا 

. كمف المبلحظ أف 1النكع مناسبا لؤلطفاؿ كالراشديف محدكدم القدرة عمى القراءة بكجو خاص"
 اؿ.كالشيكع، فغالبا ما يستخدـ في التحميؿ النفسي لدل األطف االنتشارىذا النكع قميؿ 
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 : ستبانةاالمراحل وخطوات إنجاز 

 1ككضع األسئمة المتعمقة بيا كفؽ مراحؿ كخطكات رئيسية ىي:  ستبانةااليتـ تصميـ 

 تحديد مكضكع الدراسة بشكؿ عاـ كالمكاضيع الفرعية التي يمكف أف ينبثؽ منو. -

ة صياغة سؤاؿ أك أكثر حكؿ كؿ مكضكع فرعي مع مراعاة التقميؿ مف عدد األسئم -
 عف األسئمة غير الضركرية، فذلؾ يقمؿ نسبة الردكد. االستغناءقدر اإلمكاف، كمحاكلة 

عف طريؽ عرضيا عمى عدد محدد مف أفراد  ستبانةاالتجريبي عمى  اختبارإجراء  -
بشكؿ نيائي، كالطمب إلييـ التعميؽ عمييا كبياف األسئمة الغامضة  ىااعتمادعينة الدراسة قبؿ 
 أك غير المفيكمة.

صدارىا بالشكؿ النيائي. االقتراحاتبناء عمى  ستبانةتعديؿ اال -  السابقة كا 

 بعد تحديد األشخاص كالجيات التي تـ اختيارىا كعينة لمبحث. ستبانةتكزيع اال -

المكزعة لمتأكد مف كصكؿ نسخ جديدة منيا، حيث البد مف  ستبيافتجميع نسخ اال -
 . 1لتككف كافية لتحميؿ معمكماتيا % مف اإلجابات المطمكبة75جمع ما نسبتو 

 الجيدة:  ستبانةمواصفات اال

 ستبانةىناؾ بعض األمكر التي ينبغي عمى الباحث مراعاتيا عند صياغة أسئمة اال
 1لضماف جكدتيا كمنيا: 

صياغة األسئمة بشكؿ كاضح كمحدد، كبمغة تتناسب مع مستكل المبحكثيف كمحاكلة  -
 غير مفيكمة.تجنب استخداـ تعابير قد تككف 
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في حاؿ كركد بعض التعبيرات أك المصطمحات الغامضة أك التي تحتمؿ أكثر مف  -
 تفسير، فيجب تعريفيا لممبحكث.

أف يككف طكؿ السؤاؿ مناسبا إذ يتكجب عمى الباحث تجنب األسئمة الطكيمة التي قد  -
 كممة. 20تضمؿ المبحكث، كيفضؿ أف ال يزيد طكؿ السؤاؿ عمى 

الممكنة  االختياراتمة التي قد تتضمف اختيارات يجب أف يتـ كضع جميع في حاؿ األسئ
 لئلجابة.

البدء باألسئمة السيمة التي ال تحتاج إلى تفكير مف المبحكث كالرجكع إلى بعض  -
 الممفات أك المراجع، ثـ التدرج إلى األكثر صعكبة.

 البدء باألسئمة العامة ثـ التدرج إلى األسئمة الخاصة. -

 يعالج كؿ سؤاؿ مشكمة كاحدة أك ظاىرة معينة.أف  -

عف األسئمة المحرجة كاألسئمة المركبة التي تشتمؿ أكثر مف فكرة كاحدة،  االبتعاد -
 فذلؾ يربؾ المبحكث كال يدفعو لئلجابة.

يستحسف إرساؿ مظركؼ مكتكب عميو عنكاف الباحث بالكامؿ بغرض تسييؿ ميمة  -
  2معمكمات.بعد تعبئتو بال ستبيافإعادة اال

 وعـــيـــوبيا:  ستبانةمـــزايا اال

 المــــزايا:  - أ
بالعديد مف المميزات التي تجعؿ منيا أداة ىامة لمكثير مف الدراسات  ستبانةتمتاز اال

 كيمكف إجماؿ تمؾ المزايا في: 
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مف حصكؿ الباحث عمى بيانات كمعمكمات عف أفراد يتباعدكف  ستبانةتمكف اال -
 ترة زمنية ممكنة.جغرافيا في أقصر ف

ال تكمؼ ماديا مف حيث تصميمو كجمع المعمكمات مقارنة بالكسائؿ األخرل  ستبانةاال -
 .1التي تحتاج إلى جيد أكبر كأعباء مادية مضافة كالسفر كالتنقؿ

كالحرية في  ستبانةتعطي لممبحكث الحرية في اختيار الكقت المناسب لتعبئة اال -
 صادر التي يحتاجيا.التفكير كالرجكع إلى بعض الم

أك المبحكث فاألكؿ يطرح األسئمة  ةالباحث لدلمف نسبة التحيز سكاء  ستبانةتقمؿ اال -
فإف ذلؾ يتيح  اسمونفسيا عمى جميع المبحكثيف كباألسمكب نفسو أما الثاني، فبما أنو ال يذكر 

 .2لو بعض الحرية في اإلجابة

عمى الباحث جمع البيانات كالمعمكمات  تسيؿ ستبانةإضافة إلى ىذه المزايا، فأداة اال
كاإلجابات الصريحة كاألكثر مكضكعية، إذ أنيا ترسؿ عف طريؽ البريد أك كسيمة أخرل، كما ال 

 أك تكقيع المبحكث كىذا ما يجنبو اإلحراج. اسـتحمؿ 

 العـــيــــوب:  -ب

 في النقاط اآلتية:  ستبانةيمكف تمخيص عيكب اال

المردكدة  ستبانةما يعني احتمالية أف تككف آراء أصحاب االانخفاض نسبة الردكد،  -
 مختمفة عف بقية أفراد المجتمع األصمي لمدراسة كىذا ما يجعؿ إمكانية التعميـ غير ممكنة.

المبحكثيف، فقد ينسى المبحكث اإلجابة عف  قبؿكجكد أسئمة غير مجاب عنيا مف  -
 . 1منو كقتا كجيدا سؤاؿ معيف أك يتعمد ذلؾ، ألف السؤاؿ قد يستغرؽ
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خكفا مف ممؿ المبحكث كنفكره مف التعاكف،  ستبانةعدـ إمكانية التكسع في أسئمة اال -
ف اقتضت الدراسة ذلؾ.  حتى كا 

 في مجتمع ال يجيد أفراده القراءة كالكتابة. ستبانةىذا كال يمكف استخداـ أداة اال -

باحث إمكانية تصحيح الفيـ أحيانا يقدـ المبحكث إجابات غير صحيحة، فبل تككف لم -
 الخاطئ بسبب الصياغة أك غمكض بعض مصطمحات الدراسة.

 مجتــمــع البحث وعينــة الدراســة: 

إف استخداـ العينات مف مستمزمات البحكث كالدراسات التطبيقية، كالطريقة األكثر شيكعا 
البحث األصمي، يتـ ليسر تطبيقيا كقمة تكمفتيا. فبدال مف إجراء الدراسة عمى كافة مجتمع 

اختيار مجمكعة جزئية منو، كفؽ طريقة معينة مف خبلؿ دراسة ىذا الجزء يمكف تعميـ النتائج 
المتكصؿ إلييا عمى المجتمع األصمي لمبحث، ككمما كاف انتقاء العينة دقيقا مضبكطا كانت 

 .عممية دراسة مجتمع البحث األصمي كامبل -إلى حد كبير –النتائج قريبة كمشابية 

قبؿ التطرؽ إلى أساليب كطرؽ اختيار العينة ككسائؿ التأكد مف تمثيميا لمجتمع البحث 
األصمي ينبغي تكضيح مفيـك مصطمح مجتمع البحث ككذا مفيـك مصطمح مجتمع العينة 

 كأنكاعيا.

 مجــتــمع البـحــــث: 

ضكع أك مجتمع الدراسة األصمي، ك"يقصد بو كامؿ أفراد أك أحداث أك مشاىدات مك 
 .1البحث أك الدراسة"
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فإذا كانت الدراسة تتعمؽ بأساتذة المغة العربية كآدابيا لممرحمة الثانكية في كالية مستغانـ، 
أستاذا، فإف مجتمع الدراسة في ىذه الحالة  212كعمى فرض أف عددىـ كقت إجراء البحث ىك 

 .212يمثؿ عدد جميع األساتذة كىك 

 العــينــــة: 

كعة جزئية مف مجتمع الدراسة أك "نمكذج يشمؿ جانبا أك جزءا مف ىي عبارة عف مجم
محددات المجتمع األصمي المعني بالبحث تككف ممثمة لو بحيث تحمؿ صفاتو المشتركة كىذا 
النمكذج يغني الباحث عف دراسة كؿ كحدات كمفردات المجتمع األصؿ خاصة في حالة 

 .1صعكبة أك استحالة دراسة كؿ تمؾ الكحدات"

د إجراء الدراسة عمى العينة المختارة، تستخدـ النتائج المحصؿ عمييا لتعمـ عمى كبع
مجتمع الدراسة األصمي بالكامؿ كبيذا يككف الباحث قد كفر الجيد كالتكاليؼ كالكقت نظرا 
الختصار البحث عمى نمكذج محدد في مجتمع الدراسة األصمي، مع إمكانية تحصيؿ معمكمات 

 كفيرة كردكد كافية.

 نـــواع العــينــات: أ

تختمؼ أنكاع العينات مف حيث تمثيميا لممجتمع األصمي مف بحث آلخر، فبل تكجد 
طريقة مثمى في اختيار العينة يمكف تفضيميا عمى غيرىا مف الطرؽ، فمكؿ منيا مزاياىا كبعض 
 العيكب، كما أف اختيار العينة المناسبة مرىكف بطبيعة البحث كالدراسة، ظركؼ الباحث

 كمجتمع الدراسة.
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 العينات بشكؿ عاـ تنقسـ إلى مجمكعتيف رئيسيتيف ىما: 

 : االحتماليةالعيــنات  -أ

ىي التي يتـ اختيار أفراد العينة فييا بطريقة عشكائية كيعطى لكؿ فرد مف أفراد مجتمع و
اكية الدراسة إمكانية كفرصة الظيكر في العينة، كليس بالضركرة أف تككف فرصة الظيكر متس

بدكرىا تنقسـ إلى  االحتمالية. كالعينات 1لكؿ األفراد، ىذه الفرصة تككف معركفة كمحددة مسبقا
 أنكاع: 

 العــينــة العشوائية البسيطة: 

ىي التي يتـ اختيار أفرادىا مف المجتمع األصمي بشكؿ عشكائي عف طريؽ ىذا النكع 
اكية ألف يمثؿ ضمف العينة أك تككف مف العينات يككف لكؿ فرد مف أفراد المجتمع فرصة متس

العينة العشكائية البسيطة مقيدة كيتـ اختيارىا بإحدل الطريقتيف القرعة أك جدكؿ األرقاـ 
. كأف يكتب الباحث أسماء أفراد المجتمع األصمي عمى أكراؽ منفصمة كيخمطيا جيدا 2العشكائية

 د العشكائية.ثـ يختار العدد المطمكب مف األرقاـ باستخداـ جدكؿ األعدا

 العــينــة المنتظمة: 

ىذا النكع يككف فيو اختيار العينة مف بيف مفردات المجتمع األصمي بطريقة منتظمة، 
حيث تـ حصر عناصر المجتمع ثـ يعطى كؿ عنصر رقما متسمسبل، بعدىا يقسـ عدد عناصر 

ؿ بيف األفراد مثؿ: المجتمع عمى عدد أفراد العينة المرادة، كالرقـ المتحصؿ عميو يككف الفاص
، نقـك بقسمة عدد 100ككانت العينة المطمكبة  200نفرض أف عدد أفراد المجتمع األصمي 

، يعدىا نختار رقما عشكائيا 2فيككف حاصؿ القسمة  100/200المجتمع األصمي عمى العينة 

                                                             
 )بتصرؼ( 87ينظر: محمد عبيدات كآخركف، المرجع السابؽ، : 1
، دار ىكمة لمطباعة، الجزائر 1، طاالجتماعيةمنيجية البحث العممي في العمـك ينظر: رشيد زركاتي: تدريبات عمى : 2

 ، )بتصرؼ(.41، ص 2002
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 2 فسيككف رقـ الفرد األكؿ ثـ نضيفو إلى الناتج 2( نفرض اخترنا 2إلى  1ضمف الرقميف )
 ...إلخ.8ثـ  6يميو  4فيصبح رقـ الفرد الثاني 

 العينة الطبقية: 

ىي التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ تقسيـ مجتمع الدراسة األصمي إلى فئات أك 
طبقات كفؽ معيار معيف، كمعيار السف، الجنس أك مستكل التعميـ... بعدىا يتـ اختيار عينة 

 تتناسب مع حجـ الفئة في المجتمع األصمي.مف كؿ فئة أك طبقة بشكؿ عشكائي شرط أف 

 لمتكضيح أكثر نكرد المثاؿ اآلتي: 

نفرض أف باحثا يكد إجراء دراسة حكؿ تبلميذ المرحمة الثانكية جميع الشعب، كحجـ 
تمميذا ىنا يحتاج الباحث استخداـ العينة الطبقية المختارة كما ىك مكضح  50العينة المطمكبة 

 في الجدكؿ أدناه: 

 عدد العينة المختارة النسبــة المئويــة عـدد التالميــــذ بـــةالشع

 آداب كفمسفة -

 آداب كلغات -

 عمـك تجريبية -

 رياضيات -

 تسيير كاقتصاد -

600 

500 

450 

450 

500 

24% 

20% 

18% 

18% 

20% 

12 

10 

09 

09 

10 

 50 %100 2500 المــجــمــوع
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  1العينــة العنقــوديـــة: 
، يتـ تحديدىا بناء عمى مراحؿ عدة، في بادئ األمر االحتماليةع العينات ىي أحد أنكا

يقسـ مجتمع البحث األصمي إلى فئات حسب معيار معيف، مف ثـ يتـ اختيار شريحة أك أكثر 
عشكائيا مع استبعاد ما لـ يتـ اختياره، بعدىا تقسـ الشريحة المختارة إلى فئات جزئية ىي 

يحة أك أكثر منيا بطريقة عشكائية كذلؾ، كىكذا إلى أف يتـ الحصكؿ األخرل، ثـ يتـ اختيار شر 
عمى الشريحة النيائية التي تمثؿ العينة المطمكبة. مثاؿ عمى ذلؾ: باحث بصدد دراسة العبلقة 
بيف النضج المعرفي كاستيعاب تبلميذ المرحمة الثانكية لمنحك العربي في الجزائر، فيقـك بتقسيـ 

ائر( إلى كاليات، ثـ يختار كالية أك أكثر بشكؿ عشكائي مع استبعاد باقي مجتمع الدراسة )الجز 
كاليات الكطف، عمى فرض أنو اختار كالية مستغانـ ففي ىذه الحالة يختار العينة المطمكبة مف 

 تخداـ العينة العشكائية.سكالية مستغانـ عف طريؽ ا
  1: االحتماليةالعينات غير 

مي لمدراسة فييا ال تعطى الفرصة نفسيا بالظيكر ىي عينات عناصر المجتمع األص
العشكائية كبالتالي ال يمكف تحديد نسبة احتماؿ ظيكر كؿ  االحتماليةعمى عكس العينات 

عنصر في العينة بشكؿ مسبؽ، ىذا ال يعني أف ىذا النكع مف العينات ال يمثؿ مجتمع الدراسة 
مى النقيض تماما، فقد تككف العينات أك أف نتائجو غير قابمة لمتعميـ عمى المجتمع بؿ ع

سة األصمي، كتفضي إلى نتائج جيدة افي بعض أنكاع البحكث ممثمة لمجتمع الدر  االحتمالية
 تخدـ البحث بشكؿ أفضؿ مف العينة العشكائية.

 ما يمي:  االحتماليةمف أىـ أنكاع العينات غير 
 العينة الحصصية: 

بحكث الرأم العاـ إذ أنيا تتسـ بسرعة أكبر يعد ىذا النكع مف العينات ذا أىمية في 
كبتكاليؼ أقؿ، كتعتمد العينة الحصصية عمى اختيار أفراد العينة مف الفئات أك المجمكعات 

. قد يبدك أف 2ذات الخصائص المعينة كذلؾ بنسبة الحجـ العددم ليذه الفئات أك المجمكعات
                                                             

 ، )بتصرؼ(93: ينظر المرجع السابؽ: ص 1
 )بتصرؼ(. 94: ينظر المرجع السابؽ، ص 1
 .268، ص 1989، دار المعارؼ، القاىرة، 5: ينظر: بدر أحمد: أصكؿ البحث العممي كمناىجو، ط2
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الفرؽ بينيما يكمف أف ىذه األخيرة  مفيـك العينة الحصصية مماثبل لمعينة الطبقية، غير أف
تحدد أفراد كؿ طبقة تحديدا دقيقا بتجاكزه القائـ بالبحث، في حيف العينة الحصصية يتحدد عدد 

 ميدانيا حسب ما تقتضيو الظركؼ. االختيارأفراد كؿ فئة كيبقى لمباحث 
 العــينــات المـالئمــة: 

ر عينة الدراسة كانخفاض التكمفة، الكقت يتميز ىذا النكع مف العينات بالسيكلة في اختيا
بناء عمى أكؿ مجمكعة يقابميا الباحث كتكافؽ عمى المشاركة في  االختياركالجيد ذلؾ أنو يتـ 

 1الدراسة، فيختار منيا الباحث عدد مفردات العينة المطمكبة كفؽ شركط محددة.
 العــينــات المقـصودة: 

ية"، يككف انتقاء أفرادىا بشكؿ مقصكد مف قبؿ تسمى كذلؾ "العينة اليدفية" أك "العمد
الباحث، كىي "تعطي نتائج أقرب ما تككف إلى النتائج التي يمكف أف يصؿ إلييا الباحث بمسح 

 .2مجتمع البحث كمو"
 ىذا النكع مف العينات يستخدـ تكفر البيانات لبلزمة لمدراسة.

 تحديد حجم العينة المختارة: 
ة مف األمكر اليامة التي ينبغي عمى الباحث أف يكلييا إف تحديد عدد أفراد العين

، ذلؾ أـ حجـ العينة المختارة يتأثر بعكامؿ عديدة أىميا مقدار الكقت المتكفر لدل االىتماـ
مكاناتو العممية كالمادية كمدل التجانس في المجتمع األصمي كدرجة الدقة المطمكبة  الباحث كا 

 .3في البحث"
يكضح حجـ العينة المناسب لمستكيات مختمفة مف مجتمع  كفيما يمي سنكرد جدكال

 الدراسة األصمي: 
 
 
 

                                                             
 .95نظر: المرجع السابؽ، ص: ي1
 .269: بدر أحمد، المرجع السابؽ، ص 2
 . 31، ص 1982، مطبعة نيضة الشرؽ، القاىرة، 1، طاالجتماعي: عبد الكىاب ابراىيـ: أسس البحث 3
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 جـــدول يبين حـجـم العـينـة المناسب عند مستويات مختمفة:  (1جـــدول رقم )

 حجم العينة المناسب حجم المجتمع األصمي حجم العينة المناسب حجم المجتمع األصمي

10 10 550 226 
30 28 650 242 
70 59 900 269 

110 82 1100 285 
170 118 2000 322 
210 136 6000 361 
250 152 15000 375 
360 182 75000 382 
420 201 1000000 384 

 

 نــوع عـينــة الدراســة وحجميا: 

لقد لجأت الباحثة في اختيارىا لعينة البحث إلى الطريقة العشكائية البسيطة مف أجؿ 
ثيبل لممجتمع األصمي لمدراسة، إذ يمنح ىذا النكع مف العينات كؿ الحصكؿ عمى عينة أكثر تم

 فرد مف أفراد المجتمع األصمي فرصة متساكية ألف يمثؿ ضمف العينة.

يتككف مجتمع البحث ليذه الدراسة مف جميع أساتذة التعميـ الثانكم لكالية مستغانـ 
ذ لغة عربية كآدابيا منيـ أستا 212ثانكية كحكالي  212بمقاطعاتيا الثبلث المكزعة عمى 

 المككف، الرئيسي، المرسـ كالمتربص.
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قد تـ اختيار عينة البحث كفقا لمفركض المكضكعية المرتبطة بإشكالية البحث، كما 
 : االختياركضعت بعض الشركط ليذا 

 أف تتضمف العينة الجنسيف الذكر كاألنثى. -

تعميـ الثانكم مف مختمؼ مقاطعات أف تتضمف العينة أساتذة المغة العربية كآدابيا لم -
 كالية مستغانـ.

 أستاذا. 100أف ال يقؿ عدد أفراد العينة عف  -

 اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية: 

 الحدود المكانية:  -أ

تـ إجراء الدراسة التطبيقية )الميدانية( بكالية مستغانـ كىي مدينة جزائرية تقع بالغرب 
جغرافي الساحمي كالتضاريس التي تنقسـ إلى أربعة مناطؽ لجيتيف الجزائرم، تتميز بمكقعيا ال

أساسيتيف ىما: اليضاب المنخفضة لممنطقة الغربية كالظيرة، جباؿ المنطقة الشرقية، تغطي 
 704000أما عدد سكانيا فقد بمغ  27، رمزىا اإلدارم 2كمـ 2269مستغانـ مساحة قدرىا 

 نسمة حسب آخر اإلحصاءات.

 بمدية. 32ثانكية تنتشر عمى ربكع  37تربية كالتعميـ لكالية مستغانـ عمى يتكفر قطاع ال

كبيذا تـ اختيار عدد مف الثانكيات عمى مستكل الكالية بعد الحصكؿ عمى ترخيص مف 
مصمحة التككيف كالتفتيش لمديرية التربية لتطبيؽ إجراءات البحث عمى أساتذة المغة العربية 

 كآدابيا لمتعميـ الثانكم.
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 الحدود الزمانية:  -ب

، 2019إلى غاية جانفي  2018تـ إجراء الدراسة التطبيقية الميدانية مف تاريخ فيفرم 
فترة العطؿ الدراسية التي حالت دكف إنياء الدراسة الميدانية في  االعتبارمع األخذ بعيف 

 آجاليا.

 الحدود البشرية:  -ج

ة عربية كآدابيا لمرحمة التعميـ الثانكم، أستاذ لغ 100أما فيما يتعمؽ بحجـ العينة فكاف 
مختاريف بشكؿ عشكائي كمكزعيف عمى مختمؼ ثانكيات مقاطعات الكالية التي تضـ حكالي 

 أستاذا. 212

 : ستبيانوسيمة إرسال اال

إلى األشخاص المفحكصيف )عينة البحث(،  ستبيافتكجد عدة طرؽ ككسائؿ إليصاؿ اال
 مف ىذه الطرؽ: 

 .البريد العادم -

 التسميـ باليد. -

 المكاقع اإللكتركنية. -

أكثر مف كسيمة إلرساؿ  اعتمادطبيعة عينة البحث المختارة اقتضت مف الباحثة 
 بنسب متفاكتة. ستبيافاال

فكانت طريقة التسميـ باليد األكثر استعماال تمييا طريقة المكاقع اإللكتركنية ثـ طريقة 
 البريد العادم.
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 د: طريقة التسميم باليــ

مف خبلؿ مقابمة المبحكثيف كتكزيع النماذج  ستبيافقامت الباحثة بتقديـ استمارات اال
مف تدكيف إجاباتيـ، ثـ جمع نماذج األكراؽ مرة أخرل. تمت  االنتياءلحيف  االنتظارعمييـ، مع 

تارة ىذه الطريقة بتنقؿ الباحثة إلى أماكف تكاجد عينة البحث أم: ثانكيات كالية مستغانـ تارة، ك 
أخرل مقابمة العينة في األياـ الدراسية كالندكات التي عقدىا مفتش المادة مع أساتذة المغة العربية 

 مرحمة الثانكم. -كآدابيا

كىذه الطريقة كانت ليا جكانب إيجابية متعددة، حيث إف الباحثة استطاعت التعرؼ عمى 
، كما مكنت ىذه الطريقة ستبيافاال ةاستمار انطباعات عينة المبحكثيف أثناء تدكيف إجاباتيـ عمى 

 ات.ستبيانالباحثة مف استرجاع أكبر عدد مف اال

 عن طريق المواقع اإللكترونية: 

في الكقت الراىف، مف  ستبيافاال استمارةتعد ىذه الطريقة األسمكب المثالي عند إعداد 
 االجتماعيلتكاصؿ بالمكاقع اإللكتركنية أك عف طريؽ التطبيقات المتعمقة با االستعانةخبلؿ 

 مثؿ: الماسنجر، الكاتساب كاإلنستجراـ...

حيث اعتمدت الباحثة ىذه الكسائؿ اإللكتركنية مع عينة البحث التي تعذر عمييا مقابمتيا 
أك لبعد مكاف تكاجدىا )العمؿ/ اإلقامة( مثؿ ثانكيات عشعاشة، محمد باشا أكالد بكغالـ، 

 خضرة...الخ.

 ي: طــريقـة البريد العـــاد

بالنسبة لمعينة التي تعذر عمى الباحثة الكصكؿ إلييا شخصيا أك عف طريؽ المكاقع 
إلييا، مف خبلؿ مراسمة  ستبيافاال استمارةالبريد العادم إليصاؿ  اعتماداإللكتركنية، فقد تـ 

 ستبيافالمؤسسات التعميمية )الثانكيات( عبر البريد مف ثـ إجابة عينة المبحكثيف عف أسئمة اال
عادتيا مرة أخرل بالبريد، لكف رغـ قمة تكمفة ىذه الكسيمة مقارنة بالكسيمتيف السابقتيف غير أف ك  ا 
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ات لعدـ اىتماـ المبحكثيف بإعادتيا مرة ستبيانليا بعض العيكب في مقدمتيا فقداف عدد مف اال
ف بتقديـ إجابات جدية بشكؿ أمثؿ، كىذا ما أدل إلى ضياع عدد م االىتماـأخرل ككذا عدـ 

 استمارات ىذا البحث.

 اإلجـــراء الثـــاني:  

أال  ستبيافإجراء آخر بالمكازاة مع اإلجراء األكؿ المتمثؿ في اال اعتمادقامت الباحثة ب
" التي "تعد أداة ميمة في جمع المعمكمات حكؿ الظاىرة المدركسة، كىي مف المالحظةكىك "

لظاىرة كما ىي في الكاقع كيمكف تعريؼ أىـ األدكات التي تمدنا بالمعمكمات في كصؼ ىذه ا
 .1المبلحظة بأنيا عبارة عف عممية مراقبة أك مشاىدة لسمكؾ الظكاىر ]...[ كمتابعة سيرىا"

فالمبلحظة مف أقدـ كسائؿ جمع المعمكمات كالبيانات، المتعمقة بالظاىرة قيد الدراسة 
ية، غير أنيا لـ تعد مقتصرة كالبحث، حيث استخدميا العمماء قديما في مجاؿ الظكاىر الطبيع

كالتربكية تعتمد  كاالجتماعيةعمى ىذا المجاؿ فحسب بؿ أصبحت العديد مف الدراسات اإلدارية 
 أسمكب المبلحظة لدراسة سمكؾ األفراد.

 : 2أنــواع المالحــظة

 تقسـ المبلحظة إلى نكعيف مف حيث درجة الضبط فييا كىما: 

احث ظاىرة أك حالة ما دكف أف يككف لديو ىي أف يبلحظ البمالحظة بسيطة:  -1
 مخطط مسبؽ لنكعية المعمكمات أك األىداؼ أك السمكؾ الذم سيخضعو لممبلحظة.

ىي التي يحدد فييا الباحث المشاىدات التي يريد أف يجمع عنيا مالحظة منظمة:  -2
 البيانات ما يجعؿ ىذه األخيرة أكثر دقة كتحديدا.

                                                             
 : محمد عبيدات، محمد أبك نصار، عقمة مبيض: منيجية البحث العممي )القكاعد كالمراحؿ كالتطبيقات(، دار كائؿ لمنشر،1

 .73، ص 1999، 2عماف، ط
 .73ينظر: المرجع نفسو )بتصرؼ(، ص : 2
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حيث دكر الباحث في الظاىرة مكضكع الدراسة كالبحث  كما يمكف تقسيـ المبلحظة مف
 1إلى: 

 المالحظة المشاركة:  -1

في ىذا النكع مف المبلحظة يككف الشخص المبلحظ )الباحث(مشاركا في المكقؼ 
المبلحظ أم أنو يتحكؿ مف مجرد مراقب إلى مشارؾ في األمكر كاألحداث التي يقـك 

 بمبلحظتيا.

 : المالحظة غير المشاركة -2

ىي عكس األكلى، إذ يقـك الباحث بأخذ مكقؼ أك مكاف معيف كيراقب أحداث الظاىرة، و
 دكف أف يشارؾ أفرادىا ما يقكمكف بو.

 : 2شــروط المالحظــة الجــيدة

يتكجب عمى الباحث مراعاة بعض األمكر اليامة أثناء إجرائو المبلحظة ليتمكف مف 
 : االعتباراتلبحثو بشكؿ جيد، مف ىذه  الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات البلزمة

جمع معمكمات أساسية مسبقة عف الشيء الذم سيقـك بمبلحظتو كتحديد الجكانب  -
 التي ستخضع لممبلحظة مثبل.

تحديد أىداؼ المبلحظة، ىذا سيساعد الباحث عمى التركيز في جمع البيانات عمى  -
 األمكر المراد دراستيا.

اقد، ألف الكثير مف األمكر قد تبدك بسيطة كغير ميمة في القياـ بالمبلحظة بشكؿ ن -
 تصرفات األفراد، لكف تككف ليا أىمية كأثر في مجريات الظاىرة.

                                                             
، ص 2008ىػ، 1429ط(، -: ينظر: رحيـ يكنس كرك العزاكم: مقدمة في منيج البحث العممي، دار دجمة، عماف، )د1

151. 
 .76-75: ينظر: محمد عبيدات كآخركف، )المرجع السابؽ(، ص 2
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* اختيار الكسيمة المناسبة لتسجيؿ األحداث كالمشاىدات مع التدرب عمى استخداميا 
 .*بالشكؿ الصحيح

 ديث عنو فيما يأتي.تحديد طريقة تسجيؿ نتائج المبلحظة، ىذا ما سنفصؿ الح -

 المالحـظــة:  استمارةإعــداد 

أك بطاقة أك نمكذج يككف بمثابة دليؿ لمباحث في  استمارةعادة ما تجرم المبلحظة كفؽ 
أك النمكذج ينبغي  ستمارةمبلحظتو أثناء جمع المعمكمات كتسجيميا، لضماف سبلمة ىذه اال

  1تكافر بعض الشركط في تصميميا كىي: 

عمى أساس نظرم يتعمؽ بالمكضكع الخاص بالمبلحظة  ستمارةصميـ االأف يبنى ت -
مف دراسات كأبحاث، مع تحديد الفرضيات التي يسعى إلى تحقيقيا عف طريؽ المبلحظة، كفي 

 بشكؿ دقيؽ كمحدد العناصر ليتـ اختيار صحة الفرضيات. ستمارةضكء ىذا يصاغ محتكل اال

قكمات سمككية تعيف الباحث عمى كصؼ تعبيرا عف م ستمارةأف تككف عناصر اال -
 السمكؾ مكضكع المبلحظة كتشخيصو كتقكيمو بشكؿ مكضكعي، مثؿ: 

عند مبلحظة العبلقة التفاعمية بيف األستاذ كالتبلميذ في حصة القكاعد النحكية، يفضؿ 
المبلحظة تعميقات األستاذ كما ىي كردكد أفعاؿ التبلميذ كما  استمارةأف يسجؿ الباحث عمى 

 در عنيـ أثناء الدرس، بدال مف أف يخمف الباحث المبلحظ في طبيعة ىذه التعميقات.تص

كتحديد شكميا النيائي أف يجربيا ليتمكف مف  ستمارةينبغي عمى الباحث قبؿ صياغة اال
 مراجعتيا كتدارؾ النقائص كتكضيح مكاطف الغمكض فييا.

 
                                                             

المبلحظة بكتابة الباحث لما يبلحظو أك باستخداـ بعض اآلالت كاألجيزة كآالت  : يتـ تسجيؿ البيانات المأخكذة عف طريؽ*
التصكير كالكاميرات حيث تساعد ىذه األخيرة عمى إمكانية استخداميا عدة مرات لمشاىدة البيانات المتعمقة بالظاىرة المدركسة، 

 كما تقمؿ إمكانية إغفاؿ الباحث لبعض األمكر كالتفاصيؿ. 
 )بتصرؼ(. 154كرك الغزاكم: المرجع السابؽ، ص  رحيـ يكنس: 1
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 مــزايا وعــيوب المالحظـــة: 

 1ة بالمزايا اآلتية: تحظى المبلحظالمزايا:  - أ
ال يعتمد الباحث عمى ما يقدمو أك يدلي بو المبحكث، بؿ يأخذ تصرفاتو عمى كضعيا  -

كالتصرفات عند معرفتو أف الباحث يقكـ  السمككياتالطبيعي في حاؿ عدـ تصنعو بعض 
 بمبلحظتو.

 لجمع ستبيافبعض المكضكعات ال يستطيع الباحث استخداـ أسمكب المقابمة أك اال -
 البيانات كالمعمكمات فييا، كبالتالي تككف المبلحظة ىي اإلجراء األكثر مبلئمة.

 تتيح المبلحظة فرصة التعرؼ عمى الظاىرة أك الحادثة كقت حدكثيا كتسجيميا. -

تسمح المبلحظة بالحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات مف الممكف أال يككف فكر بيا  -
 .استبيافك حيف مراسمتيـ لتعبئة المبحكثكف حيث إجراء معيـ مقابمة أ

 ، كما ال تتطمب جيدا كبيرا.اتاالستنتاجال تعتمد المبلحظة عمى  -

مع كجكد المزايا المذككرة سمفا، غير أنو تكجد بعض العيكب التي تعترم العــيــوب:  -ب
  1المبلحظة، تتعمؽ بقدرة الباحث أك تتصؿ بجانبيا التطبيقي، نذكر منيا: 

الذم قد يككف مقصكدا بسبب تأثره باألفراد أك تحيزا غير مباشر عف  تحيز الباحث -
 طريؽ عدـ نجاح الباحث في تفسير الظاىرة المدركسة.

التحيز مف قبؿ المبحكثيف إذا أدرككا أنيـ تحت المبلحظة بالتالي ما يبلحظو الباحث  -
نما مجرد   ث.مزيفة يمنحيا األفراد لمباح انطباعاتال يعبر عف الحقيقة كا 

                                                             
 : محمد عبيدات كآخركف: المرجع السابؽ، )بتصرؼ(. 1
 )بتصرؼ(. 77محمد عبيدات كآخركف: المرجع السابؽ، ص : 1
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ىناؾ بعض األمكر الخاصة باألفراد التي قد يككف مف الصعب عمى الباحث استخداـ  -
 أسمكب المبلحظة فييا.

قد تككف المبلحظة محككمة بعكامؿ محددة زمنيا كجغرافيا فتستغرؽ كقتا طكيبل، أك قد  -
 تقع في أماكف متباعدة مما يصٌعب عمى الباحث مبلحظتيا.

عممي في ىذا البحث اليدؼ منو محاكلة معرفة مدل تفعيؿ  المبلحظة كإجراء اعتمادتـ 
لطريقة المقاربة النصية في تعميمية القكاعد  -مرحمة التعميـ الثانكم -أساتذة المغة العربية كآدابيا

 النحكية، ككذا مدل تحكميـ في آلياتيا أثناء تقديـ الدرس النحكم.

عند أساتذة المادة في  كعميو لجأت الباحثة إلى حضكر بعض الحصص التعميمية
 ثانكيات مختمفة.

تجدر اإلشارة إلى أف الدراسة اعتمدت في ىذا اإلجراء عمى نكع كاحد مف المبلحظة 
المتمثؿ في "المبلحظة المنظمة"، حيث سبقت زيارة األساتذة المعنييف بتحضير مسبؽ تـ مف 

ات عنيا لتقكدىا إلى خبللو تحديد المشاىدات أك العناصر التي ترغب الباحثة جمع البيان
 اإلجابة عف التساؤؿ: 

ما مدل تفعيؿ المقاربة النصية في تعميمية القكاعد النحكية لممرحمة الثانكية؟ كما مدل 
 تحكـ أساتذة المادة في آلياتيا؟

عمى  ستمارةىا في البحث تشتمؿ االاعتمادالمبلحظة التي تـ  استمارةكفيما يمي نمكذج 
  ثبلثة عناكيف أساسية ىي:

 عناصر مؤشرات المبلحظة. -

 )تحقؽ/لـ يتحقؽ/ غير مناسب(. االستجابة -

 مبلحظات كصفية. -
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 ( في الخانة المناسبة.√بكضع عبلمة ) ستمارةتـ مؿء اال

 مالحظة مدى تفعيل المقاربة النصية في الدرس النحوي:  استمارة

 المستــــوى: الثــانويــة: 

 الرافد المغوي: التـاريـــخ: 

 وقـــيت: الت 

 عناصر/مؤشــــرات

 المالحظـــة

 االستجابة

 مالحـظــات وصفيــة
 لم يتحـــقق تحــقـــق

غـــير 
 منــــاسب

     نطبلؽاالكضعية 

المنطمقات مف النص  استخبلص
 )أمثمة/ بنيات(

    

كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف 
 طرؼ األستاذ كالتبلميذ

    

     مناقشة األمثمة

     االستنتاجك بناء التعممات بالمكازنة 

     التقكيـ المرحمي

     بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ

     كالتقكيـ ستثماراال

     إدماج أحكاـ الدرس
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 المبــحــث الثــــاني: عــرض نتائـــج اإلجــــــراء األول 

 (، تحــميــميا ومنــاقشتــياستبيان)اال

 ػػرض النتائػػػػجعػػ -

 تحػػػميػػػؿ النتائػػػػج -

 مناقشػػة فرضيات البحػػث كفػػؽ نتائػػج الدراسػػػة  -

إف مف أىـ الخطكات التي تقكد إلى الكصكؿ إلى النتائج ىي تمكـ المتمثمة في تحميؿ 
ا البيانات كتفسيرىا، فبعد إتماـ الباحث إعداد البيانات كتصنيفيا، ينتقؿ إلى مرحمة تحميمي

كتفسيرىا بغية مناقشة الفرضيات، "أم أف الباحث يصؿ إلى ذلؾ يحتاج إلى تحميؿ بياناتو، كقد 
كاف تحميؿ المعمكمات كالبيانات حتى كقت قريب يقتصر عمى التحميؿ الفمسفي كالمنطقي 

عمى الطرؽ اإلحصائية  عتماداالفي الكقت المعاصر ىك  االتجاهكالمقارنة البسيطة كلكف 
الكمية، فيي تساعد الباحث عمى تحميؿ بيانات دراستو ككصفيا كصفا أكثر دقة، كاألساليب 

 .1كتساعد عمى حساب الدقة النسبية لمقياسات المستخدمة"

 SPSSكمف جممة البرامج كاألساليب اإلحصائية، اعتمدت الباحثة النظاـ اإلحصائي 
كعة متكاممة مف برامج (، كىك نظاـ يتككف مف مجماالجتماعية)الحزمة اإلحصائية لمعمـك 

كمصادر أخرل  ستبيافالكمبيكتر التي تمكف المستخدـ مف قراءة البيانات كمسكحات اال
نتاج مجمكعة كاسعة مف التحميبلت كالتقارير اإلحصائية مع تكثيقيا  2لمعالجتيا بطرؽ مختمفة كا 

، ستبياففيك إذف تطبيؽ إحصائي يستقبؿ البيانات التي تحصؿ عمييا الباحث عف طريؽ اال
ا عمى المعمكمات الرقمية، مكفرا عمى الباحث اعتمادالمبلحظة أك المقابمة، ثـ يقـك بتحميميا 

 الجيد كالكقت.

                                                             
 .87ـ، ص 1984ىػ، 1404: عبد ا عمي: الصنيع، نادم مكة الثقافي األدبي، مكة المكرمة، 1
 http: //www.mobt3ath.com: ينظر: 2
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 وتحـــميميا:  ستبيانأوال: عـــرض نتائـــج اال

 البيانات الشخصيةالقــســم األول: 

 يكضح تكزيع العينة حسب الجنس: 01الجدول رقم 

 الجنس:
 النسبة التراكمية القيمة الصحيحة النسبة الترددات 

 صالح
 40,0 40,0 40,0 40 ذكر
 100,0 60,0 60,0 60 أنثى

  100,0 100,0 100 المجمكع

 
% مف أفراد العينة ىـ مف جنس 60( أعبله نجد نسبة 01* مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 % يمثؿ جنس الذككر.40اإلناث، بينما نجد ما نسبتو 
 

 : االستنتاج
( أف جنس اإلناث ىف األكثر 01ف خبلؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ )نستنتج م

 ( اآلتي: 01إقباال عمى مينة التعميـ في مرحمة الثانكم، كما يتبيف في الشكؿ رقـ )



ها] ح  ات  ي  ة وت  ي  هح  ها المي  ت  راءا ة وإح  ي 
ق  ي  طي    [الدراسة الي 

 

 
 

     انفصم 

197 

 
 يكضح تكزيع العينة حسب المؤىؿ العممي: (: 02الجدول رقم )
 

 لمؤىل العممي: 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 التراكمية النسبة

 صالح

متخرج مف 
 الجامعة

64 64,0 64,0 64,0 

متخرج مف 
 المدرسة العميا

36 36,0 36,0 100,0 

  100,0 100,0 100 المجمكع
 

( الخاص بالمؤىؿ العممي ألساتذة التعميـ الثانكم أف 02* تشير نتائج الجدكؿ رقـ )
رجكف مف المدرسة العميا فإنيـ % مف أفراد العينة تخرجكا مف الجامعة، أما المتخ64نسبة 

 % مف العينة ككؿ.36يمثمكف نسبة 
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 (: 02ىذا ما نبلحظو مف خبلؿ الشكؿ رقـ )و

 
يكضح تكزيع العينة حسب المستكل التعميمي الخاص بالمتخرجيف مف (: 03الجدول رقم )

 الجامعة.
 المستوى التعميمي بالنسبة لممتخرجين من الجامعة: 

يمة الق النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

ماجيس
 تير

4 4,0 4,0 4,0 

 50,0 46,0 46,0 46 ماستر
 100,0 50,0 50,0 50 لسانس
المجمك 

 ع
100 100,0 100,0 

 

( المستكل التعميمي لؤلساتذة المتخرجيف مف الجامعة، 03تظير نتائج الجدكؿ رقـ ) -
% مف حممة شيادة 46ة شيادة الميسانس، % مف حمم50إذ تكزع أفراد العينة إلى نسبة 

 % يحممكف شيادة الماجستير.4الماستر ك
 ( يكضح ذلؾ: 03الشكؿ رقـ )و
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 يكضح تكزيع العينة حسب الصفة.(: 04الجدول رقم )
 الصفة:  -

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 66,0 66,0 66,0 66 مرسـ
 94,0 28,0 28,0 28 متربص
 100,0 6,0 6,0 6 مستخمؼ
  100,0 100,0 100 المجمكع

% مف أفراد 66( الخاص بصفة األستاذ نجد ما نسبتو 04مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ ) -
% يمثمكف 6% ضمف صفة المتربص، كحكالي نسبة 28العينة يندرجكف ضمف صفة المرسـ، 

 صفة المستخمؼ.
 

 : االستنتاج
 ه يكضح ذلؾ: ( أدنا04الشكؿ رقـ )
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 يكضح تكزيع العينة حسب الخبرة المينية في التعميـ.(: 05الجدول رقم )

 الخبرة المينية في التعميم: 
 النسبة التراكمية القيمة الصحيحة النسبة الترددات الخبرة المينية

 صالح

1 23 23,0 23,0 23,0 
2 15 15,0 15,0 38,0 
4 6 6,0 6,0 44,0 
5 18 18,0 18,0 62,0 
6 6 6,0 6,0 68,0 
7 4 4,0 4,0 72,0 
8 6 6,0 6,0 78,0 
9 2 2,0 2,0 80,0 

10 3 3,0 3,0 83,0 
11 3 3,0 3,0 86,0 
13 1 1,0 1,0 87,0 
14 6 6,0 6,0 93,0 
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15 1 1,0 1,0 94,0 
16 2 2,0 2,0 96,0 
18 1 1,0 1,0 97,0 
20 1 1,0 1,0 98,0 
21 2 2,0 2,0 100,0 

  100,0 100,0 100 المجمكع
 

( المتعمؽ بسنكات الخبرة المينية أف نسبة 05* يتضح مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ )
% 6% نسبة األساتذة ذكم السنتيف، نسبة 15% تمثؿ األساتذة ذكم السنة الكاحدة خبرة، 23

ألساتذة % ىـ ا6% تمثؿ أصحاب الخمس سنكات خبرة، 18ذكم األربع سنكات خبرة، 
% ىي 2% ذكم الثمانية سنكات، 6% ذكم السبع سنكات، 4أصحاب الست سنكات خبرة، 
% أصحاب 3% أصحاب خبرة تقدر بعشر سنكات كمثيمتيا 3نسبة أصحاب التسع سنكات، 

% أصحاب األربع 6% نسبة األساتذة أصحاب الثبلث عشرة سنة، 1اإلحدل عشرة سنة، 
% ليـ 1% أصحاب الست عشرة سنة، 2شرة سنة، % يمثمكف ذكم الخمس ع1عشرة سنة، 

% يمثمكف األساتذة ذكم الكاحد كالعشريف سنة 2% عشركف سنة ك1ثماني عشرة سنة خبرة، 
 خبرة.

 : االستنتاج

بناء عمى ما تقدـ نستنتج أف الخبرة المينية ألفراد عينة البحث تراكحت ما بيف سنة 
كأقصى حد، ما يعني أف مدينة مستغانـ كاحدة خبرة كأدنى حد ككاحد كعشريف سنة خبرة 

بمقاطعاتيا الثبلث تشتمؿ عمى فئات متنكعة كمتباينة مف حيث الخبرة المينية ككما يتبيف مف 
أف المراتب الثبلث األكلى يحتميا األساتذة ذكم سنة كاحدة، خمس سنكات  -أيضا–النتائج 

 %.15% ك18%، 23كسنتيف بنسب ىي عمى التكالي: 
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 (: 05الخبرة المينية يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ )كمجمكع نسب 

 
 القسم الثاني: عالقة مؤشرات الكفاءة / أىداف التعمم بالمقاربة النصية: 

يكضح مدل تكفر النصكص المختارة عمى أسئمة مساعدة عمى (: 01-02الجدول رقم )
 تحقيؽ اليدؼ التعممي.

 تحقيق اليدف التعممي:  تتوفر النصوص المختارة عمى أمثمة واضحة من شأنيا -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 16,0 16,0 16,0 16 دائما
 18,0 2,0 2,0 2 أبدا

 100,0 82,0 82,0 82 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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( أف فئة األساتذة الذيف يركف أف النصكص 01-02* تشير نتائج الجدكؿ رقـ )
رة أحيانا فقط تتكفر عمى أسئمة تساعد عمى تحقيؽ اليدؼ التعممي قد حصمت عمى المختا

%، في حيف حصمت الفئة التي أجابت بػ "دائما" عمى المرتبة 82المرتبة األكلى بنسبة قدرىا 
 %.2%، ثـ الفئة التي أجابت بػ "ال" تحصمت عمى المرتبة األخيرة بنسبة 16الثانية بنسبة 

 : االستنتاج

( نستنتج أف النصكص 01-02ء النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ الجدكؿ )في ضك 
المختارة في مجمميا ال تساعد في مجمميا عمى تحقيؽ اليدؼ التعممي إال في بعض األحياف، 

 ما يدؿ عمى أف اختيارىا لـ يكف منسجما مع األىداؼ التعممية المتكخاة.

ت عف مدل تكفر النصكص المختارة ( يكضح تركيبة العينة التي أجاب01-02كالشكؿ )
 عمى أسئمة تساعد عمى تحقيؽ اليدؼ التعممي.
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 يكضح مدل تحقيؽ النص لؤلىداؼ التعميمية في كؿ درس.(: 02-02الجدول رقم )
 يحقق النص األىداف التعميمية المسطرة في كل درس:  -

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 22,0 22,0 22,0 22 دائما
 26,0 4,0 4,0 4 أبدا

 100,0 74,0 74,0 74 أحيانا
  100,0 100,0 100 المجمكع

( نبلحظ أف غالبية أفراد العينة يجمعكف عمى عبارة 02-02* مف خبلؿ الجدكؿ )
%، أما الذيف أجابكا "دائما" بمغكا نسبة 74أحيانا يحقؽ النص األىداؼ التعميمية، إذ بمغكا نسبة 

 % ىـ مف أجاكبا بػ "أبدا".4%، في حيف 24
 : االستنتاج

( تفضي بالقكؿ إف النص يحقؽ األىداؼ التعميمية المسطرة في 02-02نتائج الجدكؿ )
 كؿ درس أحيانا فقط كىذا دليؿ عمى عدـ دقة انتقاء النص المناسب لؤلىداؼ المسطرة.

 ة تحقيؽ النص لؤلىداؼ: ( اآلتي إجابات أفراد العينة عمى عبار 02-02يكضح الشكؿ )
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: يكضح مدل مراعاة النص مبدأ تنكع األىداؼ التعميمية )المعرفية، (03-02الجدول رقم )
 الكجدانية كالميارية(.

 يراعي النص مبدأ تنوع األىداف التعميمية: المعرفية الوجدانية والميارية:  -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 19,0 19,0 19,0 19 دائما
 27,0 8,0 8,0 8 أبدا

 100,0 73,0 73,0 73 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

( أعبله أف أغمبية عينة الدراسة ترل أف 03-02* نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
%، ثـ بعدىا نسبة 73النص أحيانا يراعي مبدأ تنكع األىداؼ التعميمية، حيث بمغت نسبتيـ 

% يركف أف 8% الذيف أجابكا أف النص دائما يراعي مبدأ تنكع األىداؼ، كفي األخير نسبة 19
 النص ال يراعي ىذا المبدأ مطمقا.

 : االستنتاج

( نستنتج أف النصكص 03-02مف خبلؿ تحميؿ كمناقشة نتائج الجدكؿ السابؽ )
ىداؼ التعميمية )المعرفية، المقترحة في مرحمة التعميـ الثانكم أحيانا فقط تراعي مبدأ تنكع األ

الكجدانية كالميارية(، ذلؾ أف نسبة كبيرة مف األساتذة أفراد العينة مالكا إلى عبارة أحيانا، كىذا 
 كذلؾ دليؿ عمى عدـ تكخي الدقة كالعمؽ في برمجة النصكص ليذه المرحمة.
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 ( اآلتي: 03-02كمنو تكضح نتائج الجدكؿ أعبله في الشكؿ )

 
 

 يكضح مدل تناسب النص مع الفركؽ الفردية لممتعمميف.(: 04-02م )الجدول رق
 يتناسب النص مع الفروق الفردية وخصائص المتعممين:  -4

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 15,0 15,0 15,0 15 دائما
 26,0 11,0 11,0 11 أبدا

 100,0 74,0 74,0 74 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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* مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتضح أف ىناؾ درجة مكافقة كبيرة عمى أف النص أحيانا 
% يركف أف النص 15% تمييا نسبة 74يتناسب مع الفركؽ الفردية لممتعمميف بنسبة بمغت 

% ترل أنو ال يتناسب مع الفركؽ الفردية 11دائما يناسب فركؽ المتعمميف الفردية كنسبة 
 ميف.لممتعم

 : االستنتاج
في  –( فإف نصكص مرحمة التعميـ الثانكم 04-02بناء عمى معطيات الجدكؿ )

أحيانا ما تتناسب مع الفركؽ الفردية كخصائص المتعمميف عمى الرغـ مف األىمية  -أغمبيا
البالغة ليذه الجزئية، إذ لـ يستجب النص لمبدأ الفركقات الفردية فإنو لف يمبي حاجات 

المتباينة. ىذا ما جعؿ أغمب أفراد عينة الدراسة يرجحكف عبارة "أحيانا" كما يتضح المتعمميف 
 ( اآلتي: 04-02مف خبلؿ الشكؿ )
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يكضح مدل تناسب النص مع الحجـ الزمني لتحقيؽ األىداؼ (: 05-02الجدول رقم )
 التعميمية.

 
 يتناسب النص مع الحجم الزمني لتحقيق األىداف التعميمية:  -

القيمة  النسبة تردداتال 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 9,0 9,0 9,0 9 دائما
 28,0 19,0 19,0 19 أبدا

 100,0 72,0 72,0 72 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
% مف أفراد العينة يركف أف الحجـ 72( أعبله أف حكالي 05-02* يظير الجدكؿ رقـ )
% يركف عدـ مناسبة النص 19طبيعة النص المبرمج، تمييا نسبة الزمني أحيانا ما يتناسب مع 

% ترل تناسبا بيف النص كالحجـ الزمني مف شأنو تحقيؽ 9لمحجـ الزمني، بينما نسبة قدرىا 
 األىداؼ.

 : االستنتاج
( أعبله إلى القكؿ بأف أحيانا ما يحصؿ 05-02تفضي النتائج المسجمة في الجدكؿ )

الزمني المخصص لو بغية تحقيؽ األىداؼ التعميمية، األمر الذم  التناسب بيف النص كالحجـ
يقكد ىك اآلخر إلى اعتبار أف النص إما يككف طكيبل معقدا يحتاج حجما زمنيا كاؼ الستيعابو 
كال يحصؿ ذلؾ أك يخصص حجـ زمني طكيؿ لنص متكسط الحجـ ككاضح المضمكف فاؿ 

 نصكص.يحدث التكافؽ في التكزيع الزمني حسب طبيعة ال
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 ( اآلتي: 05-02كنتائج الجدكؿ أعبله ممثمة في الشكؿ )

 
 

يكضح نسبة المجكء إلى التصرؼ في النصكص بتعديؿ أك إدراج (: 06-02الجدول رقم )
 أمثمة إضافية.

 تمجأ إلى تعديل بعض النصوص أو إدراج أمثمة إضافية أخرى -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 54,0 54,0 54,0 54 نعـ
 100,0 46,0 46,0 46 ال

المجم
 كع

100 100,0 100,0 
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% يمثؿ أفراد العينة الذيف 54( أف ما نسبتو 06-02* كنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ )
% مف أفراد العينة ال 46يمجؤكف إلى تعديؿ النصكص أك إدراج أمثمة إضافية، بينما نسبة 

 يمجؤكف لذلؾ.

  :االستنتاج

( فإف أفراد عينة الدراسة يمجؤكف إلى تعديؿ بعض 06-02ا مف نتائج الجدكؿ )انطبلق
دراج أمثمة أخرل إضافية كىك لدليؿ عمى عدـ مناسبة النصكص أك عدـ احتكائيا  النصكص كا 

 أمثمة مناسبة لمدرس.

( 01-02( تؤكد نتائج الجدكليف رقـ )06-02مف جية أخرل، فإف نتائج الجدكؿ رقـ )
 ( نظرا لمدل التكافؽ الحاصؿ بينيما.02-02ك)

 (: 06-02( مكضحة في الشكؿ رقـ )06-02نتائج الجدكؿ )
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ضافة األمثمة.(: 07-02الجدول رقم )  يكضح األسس المعتمدة في تعديؿ النصكص كا 
 في حال أجبت "نعم" عمى أي أساس يتم ذلك؟: 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 حصال

 10,0 10,0 10,0 10 طبيعة المحكر
 36,0 26,0 26,0 26 نكعية النص
 66,0 30,0 30,0 30 طبيعة الدرس

أجاب ب ال لـ 
 يقكـ بتعميؽ

34 34,0 34,0 100,0 

  100,0 100,0 100 المجمكع

 
% مف عينة الدراسة تمجأ إلى تعديؿ النصكص 30* تبيف نتائج الجدكؿ أعبله أف نسبة 

ضافة أم % عمى 10% عمى أساس نكعية النص ك26ثمة عمى أساس طبيعة الدرس، كنسبة كا 
 % لـ تقدـ إجابة عمى ىذا السؤاؿ.34أساس ما تقتضيو طبيعة المحكر في حيف نسبة قدرىا 

 : االستنتاج
ا في تعديؿ اعتماد( نستنتج أف األساس األكثر 07-02مف خبلؿ النتائج المسجمة في الجدكؿ )

ضافة األ مثمة ىك األساس الثالث المتمثؿ في طبيعة الدرس، أم إف طبيعة الظاىرة النصكص كا 
النحكية قيد الدراسة ىي التي تدفع باألساتذة في مرحمة الثانكية إلى التصرؼ كالتعديؿ في 

 النصكص كاألمثمة لجعميا أكثر مناسبة كنجاعة.
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 ( اآلتي: 07-02( تظير في الشكؿ )07-02نتائج ىذا الجدكؿ )

 
 

 القسم الثالث: عالقة محتوى المادة النحوية بالمقاربة النصية
 يكضح نسبة استخراج أمثمة الظاىرة النحكية مف النص(: 01-03الجدول رقم )

 تستخرج أمثمة الظاىرة النحوية من النص المدروس:  -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 37,0 37,0 37,0 37 دائما
 40,0 3,0 3,0 3 أبدا

 100,0 60,0 60,0 60 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

% مف أفراد عينة الدراسة أحيانا تستخرج أمثمة 60( نجد 01-03* مف خبلؿ نتائج الجدكؿ )
% فقط ال 3% دائما تستخرجيا مف النص، بينما 37الظاىرة النحكية مف النص المدركس، 

 النص.يستخرجكنيا أبدا مف 
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 : االستنتاج
ا مف نتائج الجدكؿ أعبله نستنتج أف النص المدركس ال يمثؿ المنطمؽ األساسي في انطبلق

استخراج أمثمة الظاىرة النحكية كىذا يتنافى كما تقتضيو إجراءات المقاربة النصية التي تقكؿ 
عؿ النص مصدرا بأف النص ىك البؤرة كالنكاة األساسية فيك المنطمؽ كالنياية، كتفسير عدـ ج

ألمثمة الدرسيك احتماؿ أنو ال يتكفر عمى أمثمة مناسبة لمظاىرة النحكية، أك إغفاؿ األساتذة ليذا 
 اإلجراء الميـ، كاإلحتماؿ األكؿ ىك األكثر رجحانا.

 (: 01-03( التالي يكضح نتائج الجدكؿ رقـ )01-03كالشكؿ رقـ )
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تعمـ في استخراج كمناقشة األمثمة النحكية مف يكضح تفاعؿ الم(: 02-03الجدول رقم )
 النص.

 يتفاعل المتعمم في استخراج األمثمة النحوية من النص ومناقشتيا:  -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 35,0 35,0 35,0 35 دائما
 42,0 7,0 7,0 7 أبدا

 100,0 58,0 58,0 58 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
 

% مف أفراد العينة يركف أف المتعمـ 58* نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله أف ما نسبتو 
 أحيانا يتفاعؿ أثناء استخراج كمناقشة األمثمة النحكية.

 % فيركف أنو ال يتفاعؿ أبدا.7% يركف أنو دائما يتفاعؿ في استخراجيا، في حيف 35ك
 : االستنتاج

( أف نسبة تفاعؿ المتعمـ في استخراج األمثمة النحكية مف 02-03ج الجدكؿ )نستنتج مف نتائ
النص كمناقشتيا ىي نسبة متكسطة مقبكلة في حاؿ فرضنا أف نصؼ نسبة عبارة "أحيانا" تتجو 

% يركف أف المتعمـ فعبل 50إلى نسبة عبارة "دائما" فبعممية جمع بسيطة نحصؿ عمى ما يفكؽ 
 مناقشة األمثمة النحكية مف النص.يتفاعؿ أثناء استخراج ك 
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 ( اآلتي: 02-03كنتائج الجدكؿ تتضح في الشكؿ رقـ )

 
 يكضح مدل اإلستعانة بأمثمة أخرل لترسيخ القاعدة النحكية.(: 03-03الجدول رقم )

إلى جانب األمثمة المقررة في المحتوى تستعين بأمثمة أخرى لترسيخ  -
 القاعدة النحوية: 

القيمة  لنسبةا الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 60,0 60,0 60,0 60 دائما
 65,0 5,0 5,0 5 أبدا

 100,0 35,0 35,0 35 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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 االستعانة( أف غالبية أفراد العينة يذىبكف إلى 03-03* يتبدل مف خبلؿ نتائج الجدكؿ )
%، يمييـ في 60فردا ما يعادؿ  60نحكية حيث بمغ تكرارىـ بأمثمة أخرل لترسيخ القاعدة ال

% ال 5% أحيانا ما يستعينكف بأمثمة إضافية، كفي المرتبة األخيرة 35المرتبة الثانية 
 يستعينكف.
 : االستنتاج

بأمثمة أخرل لترسيخ القاعدة النحكية  االستعانةمف خبلؿ تحميؿ نتائج الجدكؿ الخاص بمدل 
ألساتذة أفراد عينة الدراسة ال يكتفكف بما يقدمو النص المدركس كالكتاب نستنتج أف أغمبية ا

 المدرسي مف أمثمة بؿ يتجيكف إلى إضافة أمثمة أخرل مف شأنيا ترسيخ القاعدة أكثر.
 ( يكضح تمكـ النتائج: 03-03كالشكؿ )
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كل المادة يكضح مدل مراعاة النص مبدأ التنكع كالتدرج في تقديـ محت(: 04-03الجدول رقم )
 النحكية.

 يراعي النص مبدأ التنوع والتدرج في تقديم محتوى المادة النحوية:  -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 19,0 19,0 19,0 19 دائما
 30,0 11,0 11,0 11 أبدا

 100,0 70,0 70,0 70 أحيانا
  100,0 100,0 100 المجمكع

 
% مف أفراد العينة يركف 70( أف نسبة كبيرة تقدر بػ 04-03خبلؿ الجدكؿ رقـ )* يتضح مف 

% يركف أنو 19أف النص أحيانا يراعي مبدأ التنكع كالتدرج في تقديـ محتكل المادة النحكية، 
 % يركف أنو ال يراعي المبدأيف أبدا.11دائما يراعي مبدأ التنكع كالتدرج بينما 

 : االستنتاج
( أف معظـ أساتذة مرحمة التعميـ الثانكم ذىبكا 04-03ؿ نتائج الجدكؿ السابؽ )نستنتج مف خبل

إلى اعتبار أف النص أحيانا فقط يراعي مبدأ التنكع في محتكل مكضكعات القكاعد النحكية مف 
جية، كالتدرج في تقديميا مف البسيط إلى المركب كمف السيؿ إلى الصعب إلى المعقد مف جية 

ف النصكص المختارة في الكتاب المدرسي كالتي مف شأنيا تحقيؽ ىذيف أخرل، معنى ذلؾ أ
 المبدأيف بحاجة إلعادة نظر.

 (: 04-03( التالي يبيف نتائج الجدكؿ رقـ )04-03كالشكؿ رقـ )
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 يكضح إمكانية ربط النص المتعمـ بمكتسباتو القبمية: (: 05-03الجدول رقم )
 ة وما سيدرسو خالل السنة: يربط النص المتعمم بمكتسباتو القبمي -

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 38,0 38,0 38,0 38 دائما
 47,0 9,0 9,0 9 أبدا

 100,0 53,0 53,0 53 أحيانا
  100,0 100,0 100 المجمكع
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كا بالعبارة أحيانا % مف أفراد العينة أجاب53* نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله النتائج اآلتية: 
% أجابكا دائما بربط المتعمـ بمكتسباتو القبمية، في 38يربط النص المتعمـ بمكتسباتو القبمية، 

 % أجابكا بأف النص ال يربط المتعمـ بمكتسباتو أبدا.9حيف 
 : االستنتاج

بيداغكجيا إف مسألة ربط المتعمـ بمكتسباتو القبمية كما سيدرسو مف أىـ المبادئ التي تقـك عمييا 
المقاربة بالكفاءات التي تبنت المقاربة النصية كمقاربة تعميمية، كمف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ 

( نستنتج أف النص أحيانا ما يحقؽ ىذا المبدأ الياـ، إذ أغمب أساتذة عينة الدراسة 03-05)
 ذىبكا إلى القكؿ بذلؾ.

 ( المكالي يكضح تمكـ النتائج: 05-03كالشكؿ رقـ )
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 يكضح مدل مراعاة النص مبدأ التدرج في بناء أحكاـ القاعدة.(: 06-03لجدول رقم )ا
 

يراعي النص التدرج في طرح أحكام القاعدة النحوية من البسيط إلى  -
 المركب: 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 22,0 22,0 22,0 22 دائما
 39,0 17,0 17,0 17 أبدا
 100,0 61,0 61,0 61 حياناأ

المجم
 كع

100 100,0 100,0 
 

 
 

% مف أفراد عينة الدراسة تعتبر أف النص 61* تكضح نتائج الجدكؿ أعبله النسب اآلتية: 
% اعتبركا أنو دائما يراعي ىذا المبدأ 22أحيانا يراعي مبدأ التدرج في بناء أحكاـ القاعدة، 

 تدرج.% ال يركف أف النص يراعي مبدأ ال17ك
 : االستنتاج

 -إلى حد بعيد-( نستنتج التكافؽ الكبير06-03بناء عمى ما تقدـ مف نتائج في الجدكؿ رقـ )
مف القسـ الثالث، فنسبة أحيانا النص يراعي مبدأ التدرج  04بيف ىذه النتائج كنتائج العبارة رقـ 

النص يراعي مبدأ التنكع في بناء أحكاـ القاعدة مف البسيط إلى المركب تقترب مف نسبة أحيانا 
 كالتدرج في تقديـ محتكل المادة النحكية.

 (: 06-03( يكضح نتائج الجدكؿ رقـ )06-03كالشكؿ رقـ )
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 يكضح إف كاف النص يساعد المتعمـ عمى بناء أحكاـ القاعدة منطقيا.(: 07-03الجدول رقم )

  يساعد النص المتعمم عمى بناء أحكام القاعدة بطريقة منطقية: -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 21,0 21,0 21,0 21 دائما
 33,0 12,0 12,0 12 أبدا

 100,0 67,0 67,0 67 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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% مف إجابات أفراد العينة كانت أحيانا تساعد 67* تكضح نتائج الجدكؿ أعبله أف ما نسبتو 
% أجابت بػ "دائما"، في حيف 21تعمـ عمى بناء أحكاـ القاعدة بطريقة منطقية، بينما النص الم

 % أجابت بػ "أبدا".12
 : االستنتاج

( نستنتج أف النص الذم يعد المنطمؽ في تأصيؿ 07-03مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجدكؿ رقـ )
بطريقة منطقية تراعي أحكاـ القاعدة النحكية لمظاىرة المدركسة أحيانا ما يساعد في بناءىا 

 مف حكـ آلخر دكف إحداث اضطراب في بناء القاعدة ككؿ. االنتقاؿ
 (: 07-03( نتائج الجدكؿ رقـ )07-03يكضح الشكؿ رقـ )
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يكضح مدل مناسبة النصكص كالمكضكعات النحكية لقدرة استيعاب (: 08-03الجدول رقم )
 المتعمـ كمستكاه المغكم.

ضوعات النحوية المقررة تتناسب مع قدرة النصوص المنتقاة والمو  -
 : (استيعاب المتعمم ومستواه المغوي في ىذه المرحمة )التعميم الثانوي

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 30,0 30,0 30,0 30 دائما
 34,0 4,0 4,0 4 أبدا

 100,0 66,0 66,0 66 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
 

% مف أفراد عينة الدراسة يعتبرف أف 66( أف 08-03يظير مف خبلؿ نتائج الجدكؿ )
النصكص كالمكضكعات النحكية المقررة أحيانا تتناسب مع قدرة استيعاب المتعمـ كمستكاه 

% 4%، في حيف 30المغكم في مرحمة التعميـ الثانكم أما الذيف أجابكا "دائما" بمغت نسبتيـ 
 ".أجابكا "أبدا
 : االستنتاج

( نستنتج أف كؿ مف النصكص 08-03بناء عمى ما تقدـ مف نتائج في الجدكؿ السابؽ )
المنتقاة كالمكضكعات النحكية المقررة في مرحمة التعميـ الثانكم في أغمب األحياف ما تككف 

اعد خاصة أنو يككف قد بمغ مرحمة التفكير التجريدم الذم يس –مناسبة لقدرة استيعاب المتعمـ 
 ككذا مستكاه المغكم. -عمى فيـ المسائؿ المعقدة
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يكضح مدل ضركرة إضافة مكضكعات نحكية أخرل في مرحمة (: 09-03الجدول رقم )
 التعميـ الثانكم.

ىل ىناك موضوعات نحوية ترى أنو من الضروري إضافتيا لممحتوى  -
 النحوي؟: 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 27,0 27,0 27,0 27 نعـ
 100,0 73,0 73,0 73 ال

المجم
 كع

100 100,0 100,0 
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* يتجمى مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف أغمبية أفراد العينة أجابكا "ال" ليس مف الضركرم إضافة 
% أجابكا "نعـ" 27%، بينما 73مكضكعات نحكية أخرل لممحتكل النحكم كقد بمغت نسبتيـ 

 ضافة مكضكعات نحكية أخرل.مف الضركرم إ
 : االستنتاج

( أف أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ الثانكم 09-03نستنتج مف نتائج الجدكؿ رقـ )
يكادكف يجمعكف عمى أف المحتكل النحكم في ىذه المرحمة ال يحتاج إضافة مكضكعات نحكية 

ـ مناسب مف مكضكعات إضافية، كفي ىذا تعبير كاضح عمى اكتفاء المقرر الدراسي بحج
القكاعد النحكية، لذلؾ ليست ىناؾ ضركرة مف حشك المقرر بالمزيد مف القضايا كالمكضكعات 

% أنو 27تقدر بػ  -كىي نسبة عمى قدر حاليا –النحكية. في حيف رأت نسبة مف أساتذة العينة 
ناء، % اقترحكا درس اإلستث20مف الضركرم إضافة مكضكعات أخرل كبدكرىا انقسمت إلى 

% مف الذيف أجابكا "نعـ" ضركرم إضافة مكضكعات 69% اقترحكا المكضكعات الصرفية ك11
لممحتكل النحكم، غير أنيـ لـ يقترحكا أم مكضكع كىذا ما يظير مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ 

 ( اآلتي: 03-10)
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 يكضح مدل ضركرة حذؼ المكضكعات النحكية مف المحتكل: (: 10-03الجدول رقم )

 
ىل ىناك موضوعات نحوية ترى أنو من الضروري حذفيا من  -

 المحتوى؟: 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 49,0 49,0 49,0 49 نعـ
 100,0 51,0 51,0 51 ال

المجم
 كع

100 100,0 100,0 
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ذيف انقسمكا ( مدل التقارب في إجابات أفراد العينة ال10-03تعكس نتائج الجدكؿ ) 
% يركف عكس 49% ال ترل ضركرة في حذؼ بعض المكضكعات النحكية بينما 51إلى نسبة 

 ذلؾ، أم أنو ضركرم حذؼ بعض الدركس مف المحتكل النحكم.
 : االستنتاج

( نستنتج أف أفراد عينة الدراسة تقريبا انقسمكا 10-03مف خبلؿ نتائج الجدكؿ السابؽ )
 االستنتاجالنسبة متعاكستيف مف حيث اإلجابة، لذلؾ سنركز في  إلى فئتيف متقاربتيف مف حيث

عمى الفئة التي أجابت أنو مف الضركرم حذؼ بعض المكضكعات مف المحتكل النحكم كسبب 
المنطقي بيف ىذه اإلجابة كالسؤاليف المكالييف. فالفئة التي أجابت "نعـ"  االرتباطذلؾ ىك 

كبمغت نسبتيا  االشتغاؿاقترحت حذؼ مكضكع  انقسمت بدكرىا إلى فئات أخرل كىي: فئة
% فئة نادت بضركرة 12% فئة رأت بضركرة حذؼ مكضكع درس الحاؿ كبمغت نسبتيا 18

% كفئة اقترحت إلغاء مكضكع عطؼ البياف 11حذؼ مكضكع التنازع كقد حددت نسبتيا بػ 
كىذا ما تكضحو  % لـ تقدـ أم اقتراح48% أما النسبة المتبقية التي قدرىا 11بنسبة قدرىا 

 ( اآلتي: 12-03نتائج الجدكؿ رقـ )
أما عف سبب حذؼ المكضكعات، فقد عممت الفئة التي نادت بحذفيا إجابتيا بما  -
 يأتي: 

% عممت ضركرة حذؼ ىذه المكضكعات ىك الصعكبة كالتعقيد )ك لعؿ ىذه الفئة 27
 كالتنازع(. االشتغاؿتقصد مكضكع 

ىك التشابو كتكرار المكاضيع ) كىذه الفئة تقصد  % ترل أف سبب ضركرة حذفيا18 -
الثبلثة أكلى كثانية كثالثة ثانكم، كمكضكع عطؼ  المشترياتمكضكع الحاؿ المكرر في برنامج 

 البياف الشبيو بمكضكع البدؿ كىذا ما كجد مقررا في برنامج السنة الثالثة ثانكم جميع الشعب(.
 ترحة لمحذؼ مع سبب الحذؼ: الشكبلف التالياف يكضحاف المكضكعات المق
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 القسم الرابع: عالقة التقويم بالمقاربة النصية
الكاردة في النص لتأصيؿ  االستكشافيةاألمثمة  اعتماديكضح مدل (: 01-04الجدول رقم )

 أحكاـ القاعدة النحكية.
 
 

يتم تأصيل أحكام القاعدة النحوية من خالل أمثمة استكشافية تالحظ  -
 رح عمييا أسئمة مناسبة: في النص وتط

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 النسبة التراكمية

 صالح

 51,0 51,0 51,0 51 دائما
 52,0 1,0 1,0 1 أبدا

 100,0 48,0 48,0 48 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
كف % مف أفراد العينة يقكم51( أف نسبة 01-04* نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ )

بتأصيؿ أحكاـ القاعدة النحكية مف خبلؿ أمثمة استكشافية تبلحظ في النص كتطرح عمييا أسئمة 
 % قالكا ال يحصؿ أبدا.01% يركف أف ىذا يحصؿ أحيانا، ك48مناسبة، في حيف 

 : االستنتاج
( نستنتج أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة تعتمد أىـ 01-04بناء عمى نتائج الجدكؿ السابؽ )

ءات المقاربة النصية في تعميمية القكاعد النحكية لممرحمة الثانكية، كىك أف ييعتمد عمى إجرا
النص بالدرجة االكلى لتأصيؿ أحكاـ القاعدة النحكية، حيث إف ال يمكف تقديـ الظاىرة النحكية 

فيك يشكؿ  -سكاء كاف نصا أدبيا أك تكاصميا -قيد الدراسة بمعزؿ عف النص المدركس
 المنطمؽ.

 لشكؿ التالي يكضح تكزع إجابات أفراد العينة: كا
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التقكيـ البنائي/ التككيني بعد استخراج الحكـ  اعتماديكضح مدل (: 02-04الجدول رقم )

 النحكم: 
 

تعتمد التقويم البنائي / التكويني، كإجراء تطبيقات شفوية بعد  -
 استخراج الحكم النحوي: 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

 سبة التراكميةالن

 صالح

 58,0 58,0 58,0 58 دائما
 63,0 5,0 5,0 5 أبدا

 100,0 37,0 37,0 37 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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 * القراءة األكلية لنتائج الجدكؿ أعبله تقدـ المعطيات اآلتية: 
لحكـ النحكم، % مف أفراد العينة يعتمدكف التقكيـ البنائي / التككيني بعد استخراج ا58نسبة 
 % ال يعتمدكف ىذا النكع مف التقكيـ أبدا.5% أحيانا ما يقكمكف بذلؾ ك37

 : االستنتاج
( نستنتج أف أغمب أفراد العينة يعتمدكف 02-04مف خبلؿ تحميؿ كمناقشة نتائج الجدكؿ )

ؿ بالدرجة األكلى التقكيـ البنائي / التككيني بعد أف يتـ استخراج الحكـ النحكم كذلؾ مف خبل
تطبيقات شفكية، اليدؼ منيا ترسيخ الحكـ النحكم المتكصؿ إليو قبؿ بمكغ مرحمة إحكاـ المكارد 

جراء التطبيقات، كىك أيضا مف اإلجراءات التي تنص عمييا المقاربة النصية.  كا 
 (: 02-04( يكضح نتائج الجدكؿ رقـ )02-04الشكؿ رقـ )
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 اكتشاؼمبدأ التدرج في صياغة أسئمة يكضح مدل مراعاة النص (: 03-04الجدول رقم )
 كمناقشة أحكاـ القاعدة: 

 
ومناقشة أحكام  اكتشافيراعي النص التدرج في صياغة أسئمة " -

 : "القاعدة
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 33,0 33,0 33,0 33 دائما
 40,0 7,0 7,0 7 أبدا

 100,0 60,0 60,0 60 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
% مف أفراد العينة يجدكف أف النص 60* نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله أف نسبة 

% يركف 33كمناقشة أحكاـ القاعدة، بينما  اكتشاؼأحيانا ما يراعي التدرج في صياغة أسئمة 
 يذا التدرج.% ال تجد في النص أبدا مراعاة ل7أف النص دائما يراعي التدرج، في حيف 

 : االستنتاج
( أف نسبة كبيرة مف األساتذة أفراد عينة 03-04نستنتج مف خبلؿ معطيات كنتائج الجدكؿ )

الدراسة يقكلكف بأف النص أحيانا فقط يراعي مبدأ التدرج في طرح األسئمة المساعدة عمى 
التي أجابت  عينةالاكتشاؼ أحكاـ القاعدة النحكية كمناقشتيا، كىي قريبة جدا مف نسبة أفراد 

% أجابكا أحيانا كىذا دليؿ عمى صدؽ 61مف القسـ الثالث التي قدرت بػ  06عف العبارة رقـ 
كمف جية  -ىذا مف جية –، فالعبارتاف منسجمتاف كمتكاممتاف ستبيافأفراد العينة أثناء مؿء اال

ـ مع أحكاـ أخرل، فإف طبيعة النصكص المختارة ليذه المرحمة مف التعميـ أحيانا ما تنسج
 باالكتشاؼالقاعدة النحكية التي ال تتأتى إمكانية استنتاجيا إال في ضكء أسئمة تدريجية بدءا 

 كمركرا بالمناقشة.
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 (: 03-04( يكضح نتائج الجدكؿ السابؽ )03-04كالشكؿ رقـ )
 

 
 يكضح مدل انسجاـ طبيعة النص مع األسئمة التقكيمية: (: 04-04الجدول رقم )

 تخدم األسئمة التقويمية وأحكام موارد المتعمم في الدرس:  طبيعة النص -
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 22,0 22,0 22,0 22 دائما
 29,0 7,0 7,0 7 أبدا

 100,0 71,0 71,0 71 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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% أجابكا دائما، 22أجابكا أحيانا، كما نسبتو % 71* تبيف نتائج الجدكؿ أعبله أف ما نسبة 
حكاـ مكارد 7كحكالي  % مف أفراد العينة أجابكا أبدا طبيعة النص ال تخدـ األسئمة التقكيمية كا 

 المتعمـ في الدرس.
 : االستنتاج

إليو مف خبلؿ مناقشة نتائج الجدكؿ رقـ  المتكسؿ لبلستنتاجمتممة  -04رقـ  -إف ىذه العبارة 
( نستنتج أف غالبية 04-04لسابؽ، ذلؾ أف مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجدكؿ رقـ )( ا04-03)

حكاـ  أفراد عينة الدراسة يركف أف طبيعة النص المقرر أحيانا فقط ما تخدـ األسئمة التقكيمية كا 
مكارد المتعمـ في الدرس، خاصة إذا سممنا بمبدأ المقاربة النصية القائؿ بأف النص إذا كاف ىك 

في درس القكاعد النحكية فيك كذلؾ المنتيى أك نقطة الكصكؿ، فمف النص  طبلؽناالنقطة 
ليو ننتيي.  ننطمؽ كا 

 (: 04-04( نتائج الجدكؿ )04-04كفيما يمي يكضح الشكؿ رقـ )
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 يكضح أسمكب صياغة األسئمة التقكيمية: (: 05-04الجدول رقم )
 

 أسموب صياغة األسئمة التقويمية واضح ومحدد:  -
القيمة  النسبة دداتالتر  

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 31,0 31,0 31,0 31 دائما
 33,0 2,0 2,0 2 أبدا

 100,0 67,0 67,0 67 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
 

 * يظير مف خبلؿ الجدكؿ أعبله النتائج اآلتية: 
أحيانا يككف كاضحا كمحددا،  % مف أفراد العينة يركف أف أسمكب صياغة األسئمة التقكيمية67
 % يركنو غير محدد كال كاضح.2% يركف أنو دائما ما يككف كذلؾ ك31

 : االستنتاج
( أف األسئمة التقكيمية مف حيث أسمكب 05-04نستنتج مف خبلؿ مناقشة نتائج الجدكؿ رقـ )

عطي الصياغة أحيانا ما تككف كاضحة كمحددة كىذا يعد عيبا مف عيكب التقكيـ الذم لف ي
نتائج مكضكعية ما دامت صياغة أسئمتو لـ تكف بأسمكب كاضح بعيد عف الغمكض كمحدد ال 

 يحتمؿ التأكيبلت.
ختمام( ككنو  -تككيني -)تشخيصي -ميما كاف نكع ىذا التقكيـ -فمرحمة التقكيـ مرحمة ميمة

التعميمية،  كسيمة لقياس مدل استيعاب المتعمميف ألحكاـ الدرس، فيك جزء ال يتجزأ مف العممية
فبمكجبو يمكف إصدار حكـ صادؽ عمى مدل النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ كالكفاءات 

 المرجكة.
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يكضح تصرؼ األساتذة في صياغة األسئمة لتناسب قدرة استيعاب (: 06-04الجدول رقم )

 المتعمـ: 
لتناسب قدرة  -بالزيادة أو النقصان –تتصرف في صياغة األسئمة  -

 المتعمم: استيعاب 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة التراكمية

 صالح

 62,0 62,0 62,0 62 دائما
 64,0 2,0 2,0 2 أبدا

 100,0 36,0 36,0 36 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 
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* مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله نبلحظ أف غالبية أفراد العينة يتصرفكف في صياغة األسئمة 
%، أما الفئة التي أحيانا ما تتصرؼ في 62سب قدرة استيعاب المتعمـ بنسبة قدرىا لتنا

 % ال يتصرفكف أبدا في صياغة األسئمة.2%، في حيف 36الصياغة فقد بمغت نسبتيا 
 : االستنتاج

( أف أغمب األساتذة أفراد عينة الدراسة يمجؤكف 06-04نستنتج مما تقدـ مف نتائج الجدكؿ رقـ )
ؼ في صياغة األسئمة إما بالزيادة أك النقصاف كذلؾ لجعميا مناسبة لقدرة استيعاب إلى التصر 

المتعمـ كبالتالي تحقيؽ اليدؼ كالكفاءة المرجكة مف الدرس، خاصة حيف تككف تمكـ األسئمة غير 
(، ما يقتضي 05-04مصاغة بأسمكب كاضح كمحدد كما رأينا مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 كييفيا حسب ظركؼ كسياؽ الحصة.تدخؿ األستاذ كت
 ( يكضح إجابة أفراد العينة عمى ىذه العبارة: 06-04كالشكؿ رقـ )
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 يكضح مدل تكافؽ األسئمة التقكيمية مع مبدأ بيداغكجيا اإلدماج: (: 07-04الجدول رقم )
 

 تتوافق األسئمة التقويمية مع مبدأ بيداغوجيا اإلدماج:  -
القيمة  النسبة الترددات 

 لصحيحةا
 النسبة التراكمية

 صالح

 37,0 37,0 37,0 37 دائما
 45,0 8,0 8,0 8 أبدا

 100,0 55,0 55,0 55 أحيانا
المجم

 كع
100 100,0 100,0 

 

 
 

% مف أفراد العينة يركف أف األسئمة 55* نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله أف نسبة 
% يركف أف األسئمة دائما تكافؽ 37إلدماج، التقكيمية أحيانا تتكافؽ مع مبدأ بيداغكجيا ا

 % ال يركنيا أبدا تكافؽ بيداغكجيا اإلدماج.8بيداغكجيا اإلدماج ك
 : االستنتاج

( نستنتج أف األسئمة التقكيمية المقترحة لدركس 07-04إف مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجدكؿ رقـ )
أ بيداغكجيا اإلدماج باعتراؼ أفراد القكاعد النحكية لمرحمة التعميـ الثانكم قمما تتكافؽ مع مبد

عينة الدراسة عمما أف مرحمة اإلدماج تعد مف أىـ المبادئ التي تنص عمييا المقاربة بالكفاءات 
كمقاربة بيداغكجية كالمقاربة النصية كمقاربة تعميمية ذلؾ أف تعميمية القكاعد النحكية في ضكئيا 

نما تزكيده باألدكات البلزمة لجعمو أقدر لـ يعد ىدفو تمقيف المتعمـ كما مف األحكاـ ال نحكية كا 
 تمكـ األحكاـ في إنتاجاتو الكتابية كالشفكية مف خبلؿ كضعيات إدماجية. استثمارعمى تكظيؼ ك 
 ( يكضح ىذه المعطيات: 07-04كالشكؿ رقـ )
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 يكضح مدل مناسبة الحجـ الزمني لحصة رافد القكاعد النحكية.(: 08-04الجدول رقم )
 

لحجم الزمني المقرر لرافد القواعد النحوية كفيل لموصول ا -
 إلى جميع مراحل أحكام الموارد: 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

النسبة 
 التراكمية

 صالح

 9,0 9,0 9,0 9 دائما
 32,0 23,0 23,0 23 أبدا
 100,0 68,0 68,0 68 أحيانا
  100,0 100,0 100 المجمكع
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كنتائج الجدكؿ أعبله أف النسبة األكبر مف أفراد العينة أجابكا بأف الحجـ * تبيف معطيات 

الزمني المقرر لرافد القكاعد النحكية أحيانا ما يككف كفيبل لمكصكؿ إلى جميع مراحؿ أحكاـ 
% مف أفراد العينة أجابكا بعدـ مناسبة الحجـ 23%، أما 68المكارد، كذلؾ بنسبة قدرت بػ 

د النحكية، أما مف أجابكا بأف الحجـ الزمني دائما يككف مناسبا فقد بمغت الزمني لرافد القكاع
 %.9نسبتيـ 

 : االستنتاج
إف الحديث عف قصكر المدة الزمنية المخصصة لرافد القكاعد النحكية بجميع المراحؿ إلى غاية 

شارة كالتنكيو إحكاـ المكارد اتفؽ عميو أغمب أفراد عينة الدراسة، بيد أنو مف األمانة تجدر بنا اإل
إلى مسألة عمى قدر مف األىمية في ىذا الشأف كىي أف مشكؿ ضيؽ الكقت المبرمج لحصة 
القكاعد النحكية لـ يعد يؤرؽ أساتذة التعميـ الثانكم بعد الصيغة التي اقترحتيا الكزارة الكصية، 

مف حرية كالمتمثمة في مخطط تدرج التعممات، الذم يقضي بمنح األستاذ ىامشا ال بأس بو 
التصرؼ في تكزيع الحجـ الزمني عمى الحصص بمركنة تضمف تخصيص المدة الزمنية حسب 
ما تقتضيو طبيعة الدرس، نكعية المتعمميف، الظركؼ المحيطة بعممية التعمـ كالتعميـ كغيرىا مف 

 العكامؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ: 
اممة، في حيف األستاذ )ب( درس التمييز قد يخصص لو األستاذ )أ( مدة زمنية تقدر بساعة ك

دقيقة، بؿ أكثر مف ذلؾ قد يخصص األستاذ نفسو حجما زمنيا مختمفا لمدرس  45يخصص لو 
، كساعة كربع 1نفسو مع فكجيف مختمفيف نحك: ساعة لقسـ السنة أكلى جذع مشترؾ آداب رقـ 

 .2لقسـ السنة أكلى جذع مسترؾ آداب رقـ 
 (: 08-04الجدكؿ رقـ ) ( اآلتي يكضح نتائج08-04الشكؿ رقـ )
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 يكضح آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ تطبيقات كتماريف إحكاـ المكارد: (: 09-04الجداول رقم )
 من حيث الكم:  -أ

ما رأيك في التطبيقات والتمارين "أحكام الموارد" المرافقة  -
 الكم: -لدروس القواعد النحوية؟: * من حيث: أ

القيمة  النسبة الترددات 
 لصحيحةا

النسبة 
 التراكمية

 صالح
 65,0 65,0 65,0 65 مناسبة
 100,0 35,0 35,0 35 كثيرة

  100,0 100,0 100 المجمكع
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يظير مف نتائج الجدكؿ أعبله أف أغمب أفراد العينة اتفقكا عمى أف تطبيقات كتماريف إحكاـ * 
 كف أنيا غير مناسبة.% ير 35% في حيف 65المكاد مناسبة مف حيث الكـ كقد بمغت نسبتيـ 

 من حيث الكيف:  -ب
ما رأيك في التطبيقات والتمارين "أحكام الموارد" المرافقة  -

 : : (الكيف )التنوع -لدروس القواعد النحوية؟: * من حيث: ب
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
النسبة 
 التراكمية

 صالح

 61,0 61,0 61,0 61 مناسبة
غير 
 100,0 39,0 39,0 39 مناسبة

  100,0 100,0 100 المجمكع
 

% 61* مف خبلؿ استقراء معطيات الجدكؿ أعبله نجد كذلؾ غالبية أفراد العينة ما نسبتو 
% ال 39يتفقكف عمى مناسبة تطبيقات كتماريف إحكاـ المكارد مف حيث الكيؼ كالتنكع، بينما 

 ؼ كالتنكع.يجدكف في ىذه التطبيقات كالتماريف أية مناسبة مف حيث الكي
 من حيث حاجات المتعمم المغوية:  -ج

ما رأيك في التطبيقات والتمارين "أحكام الموارد" المرافقة  -
حاجات المتعمم  -لدروس القواعد النحوية؟: * من حيث: ج

 المغوية: : 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
النسبة 
 التراكمية

 صالح

 50,0 50,0 50,0 50 مناسبة
غير 

 100,0 50,0 50,0 50 سبةمنا

  100,0 100,0 100 المجمكع
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% اعتبركا أف تطبيقات كتماريف 50* تبيف نتائج الجدكؿ تكافؤ أفراد العينة، حيث انقسمكا إلى 

 % اعتبركىا غير مناسبة.50إحكاـ المكارد مناسبة لحاجات المتعمـ المغكية، ك
 : االستنتاج

( )أ، ب، ج( نستنتج إجماع أغمبية أفراد عينة 09-04ا مف تحميؿ نتائج الجداكؿ )انطبلق
الدراسة عمى مناسبة تطبيقات كتماريف إحكاـ المكارد المرافقة لدركس القكاعد النحكية مف حيث 

 الكـ كعدد التطبيقات، الكيؼ كالتنكع، كحاجات المتعمـ المغكية.
المدرسي( مقسمة عمى ثبلثة عمما أف التماريف المقترحة في مرحمة إحكاـ مكارد المتعمـ )الكتاب 

 مجاالت ىي: 
 في مجاؿ المعارؼ. -1
 في مجاؿ المعارؼ الفعمية. -2
في مجاؿ إدماج أحكاـ الدرس كالمجاؿ الذم نكه أساتذة عينة الدراسة إلى التركيز عميو  -3

المقاربة  اعتمادأكثر، ككنو أنسب تطبيؽ لتنمية المعارؼ كتثبيت األحكاـ كتحقيؽ اليدؼ مف 
ية في تعميمية القكاعد النحكية، مف خبلؿ دفع المتعمـ إلى إنتاج نصكص قصيرة يستثمر النص

 فييا أحكاـ القاعدة النحكية المدركسة.
 (09-04كاألشكاؿ )أ(، )ب(، )ج( تكضح نتائج الجداكؿ رقـ )
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 القسم الخامس: أسئمة عامة
 مصطمح "لسانيات الجممة". يكضح معرفة عينة الدراسة(: 01-05الجدول رقم )

 
ىل تعرف المصطمحات اآلتية؟ اصطحب المصطمح بتعريف  -

 موجز في حال أجبت "نعم": * لسانيات الجممة: 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
النسبة 
 التراكمية

 صالح
 57,0 57,0 57,0 57 نعـ
 100,0 43,0 43,0 43 ال

  100,0 100,0 100 المجمكع
 

% مف أفراد العينة يعرفكف مصطمح "لسانيات 57( أف 01-05نتائج الجدكؿ رقـ )* تظير 
 ( اآلتي: 01-05% مف أفراد العينة ال يعرفكف المصطمح كما يكضح الشكؿ رقـ )43الجممة" ك
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 يكضح معرفة عينة الدراسة مصطمح "لسانيات النص".(: 02-05الجدول رقم )
 

المصطمح بتعريف ىل تعرف المصطمحات اآلتية؟ اصطحب  -
 موجز في حال أجبت "نعم": * لسانيات النص: : 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
النسبة 
 التراكمية

 صالح
 70,0 70,0 70,0 70 نعـ
 100,0 30,0 30,0 30 ال

  100,0 100,0 100 المجمكع
 
 

% 70كالتي تقدر بػ  ( أف النسبة األكبر مف أفراد العينة01-05* تبيف نتائج الجدكؿ أعبله )
% مف أفراد العينة ال يعرفكف المصطمح. كما ىك 30يعرفكف مصطمح "لسانيات النص"، بينما 

 ( اآلتي: 01-05مكضح في الشكؿ رقـ )
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 يكضح معرفة عينة الدراسة مصطمح "معايير النصية".(: 03-05الجدول رقم )
 

ىل تعرف المصطمحات اآلتية؟ اصطحب المصطمح بتعريف  -
 جز في حال أجبت "نعم": * معايير النصية: مو 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

النسبة 
 التراكمية

 صالح
 41,0 41,0 41,0 41 نعـ
 100,0 59,0 59,0 59 ال

  100,0 100,0 100 المجمكع
 



ها] ح  ات  ي  ة وت  ي  هح  ها المي  ت  راءا ة وإح  ي 
ق  ي  طي    [الدراسة الي 

 

 
 

     انفصم 

249 

% منيـ أجابكا أنيـ 59( إجابات أفراد العينة، حيث إف 03-05* تعكس نتائج الجدكؿ رقـ )
% أجابكا نعـ يعرفكف المصطمح، كىذا مكضح مف 41عرفكف مصطمح معايير النصية كال ي

 ( اآلتي: 03-05خبلؿ الشكؿ رقـ )

 
 

 يكضح معرفة عينة الدراسة مصطمح النحك العممي.(: 04-05الجدول رقم )
 

ىل تعرف المصطمحات اآلتية؟ اصطحب المصطمح بتعريف  -
 ي: موجز في حال أجبت "نعم": * النحو العمم

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

النسبة 
 التراكمية

 صالح
 44,0 44,0 44,0 44 نعـ
 100,0 56,0 56,0 56 ال

  100,0 100,0 100 المجمكع
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% مف أفراد العينة ال يعرفكف مصطمح 56( أعبله النتائج اآلتية: 04-05* يبيف الجدكؿ رقـ )
نة يعرفكف المصطمح، كما يتجمى مف خبلؿ الشكؿ رقـ % مف أفراد العي44النحك العممي، بينما 

(05-04 :) 

 
 يكضح معرفة عينة الدراسة مصطمح النحك التعميمي.(: 05-05الجدول رقم )

ىل تعرف المصطمحات اآلتية؟ اصطحب المصطمح بتعريف  -
 موجز في حال أجبت "نعم": * لسانيات النص: : 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
 النسبة
 التراكمية

 صالح
 70,0 70,0 70,0 70 نعـ
 100,0 30,0 30,0 30 ال

  100,0 100,0 100 المجمكع
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% مف أفراد العينة يعرفكف مصطمح النحك 70( يتضح أف 05-05* مف خبلؿ نتائج رقـ )

-05% منيـ ال يعرفكف المصطمح. كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ )30التعميمي، كبالمقابؿ 
05 :) 

 
 
 : ستنتاجاال

( 04-05(، )03-05(، )02-05(، )01-05مف خبلؿ تحميؿ كمناقشة نتائج الجداكؿ: )
( نستنتج أف أغمب أفراد عينة الدراسة ليـ معرفة مسبقة بثبلثة مصطمحات أساسية 05-05ك)

ليا صمة بمكضكع "المقاربة النصية"، كىي: لسانيات الجممة لسانيات النص، النحك التعميمي. 
محاف المتبقياف )معايير النصية كالنحك العممي( فيما مجيكالف لدل األساتذة أفراد أما المصط

 العينة.



ها] ح  ات  ي  ة وت  ي  هح  ها المي  ت  راءا ة وإح  ي 
ق  ي  طي    [الدراسة الي 

 

 
 

     انفصم 

252 

 -كلك بسيطا -إجابات المبحكثيف يجد أنيـ لـ يقدمكا تعريفا استبياف استمارةلكف المبلحظ عمى 
عف المصطمحات التي أجابكا أنيـ عمى معرفة مسبقة بيا حسب ما ىك منصكص عميو في 

 .ستبيافعبارات اال
 يكضح آراء عينة الدراسة حكؿ المقاربة النصية.(: 06-05الجدول رقم )

 
 حسب رأيك المقاربة النصية مقاربة جديدة يعترييا اإلبيام:  -

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

النسبة 
 التراكمية

 صالح
 63,0 63,0 63,0 63 نعـ
 100,0 37,0 37,0 37 ال

  100,0 100,0 100 المجمكع
 

% مف أفراد العينة اعتبركا أف 63( أف ما نسبتو 06-05* تظير نتائج الجدكؿ أعبله )
% مف أفراد العينة ال يركف ذلؾ 37المقاربة النصية مقاربة جديدة يعترييا اإلبياـ، كما نسبتو 

 ( اآلتي: 06-05كما يظير مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
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 إجراءات المقاربة النصية. يكضح مدل التحكـ في(: 07-05الجدول رقم )
جراءاتيا؟:  -  مامدى تحكمك في المقاربة النصية وا 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

النسبة 
 التراكمية

 صالح

 19,0 19,0 19,0 19 جيد
 88,0 69,0 69,0 69 متكسط
أقؿ مف 
 100,0 12,0 12,0 12 المتكسط

  100,0 100,0 100 المجمكع
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( أف أغمب أفراد العينة تحكميـ في المقاربة النصية 07-05لجدكؿ رقـ )* تكضح نتائج ا
جراءاتيا متكسط كقدرت نسبتيـ بػ  % أجابكا أنيـ يتحكمكف في إجراءات 19% بينما 69كا 

المقاربة النصية بشكؿ جيد، أما الذيف يتحكمكف بيا بشكؿ أقؿ مف المتكسط فنسبتيـ تقدر بػ 
 (: 07-05قـ )%. كما يظير مف خبلؿ الشكؿ ر 12

 
يكضح مدل تقديـ "المنياج، دليؿ األستاذ الكثيقة المرفقة" رؤية (: 08-05الجدول رقم )

 كاضحة عف المقاربة النصية: 
ىل يقدم المنياج، دليل األستاذ والوثيقة المرافقة رؤية  -

 واضحة عن المقاربة النصية؟: 
القيمة  النسبة الترددات 

 الصحيحة
النسبة 
 التراكمية

 صالح

 42,0 42,0 42,0 42 نعـ
 98,0 56,0 56,0 56 ال
3 2 2,0 2,0 100,0 

  100,0 100,0 100 المجمكع
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% مف أفراد العينة يركف أف 58( أف نسبة 08-05* يظير مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ )

حيف  المنياج، دليؿ األستاذ كالكثيقة المرافقة ال تقدـ رؤية كاضحة عف المقاربة النصية، في
% منيـ يركف عكس ذلؾ أم أف الكثائؽ المذككرة أعبله تقدـ رؤية كاضحة عف المقاربة 42

 النصية.
 ( اآلتي: 08-05كنتائج الجدكؿ تظير ممثمة في الشكؿ رقـ )
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يكضح نتائج تطبيؽ المقاربة النصية في ترسيخ القكاعد النحكية لدل (: 09-05الجدول رقم )
 المتعمميف: 

 
 

تائج تطبيق المقاربة النصية في ترسيخ القواعد تممس ن -
 النحوية لدى المتعممين: 

القيمة  النسبة الترددات 
 الصحيحة

النسبة 
 التراكمية

 صالح

 13,0 13,0 13,0 13 نعـ
 28,0 15,0 15,0 15 ال

 100,0 72,0 72,0 72 نكعا ما
  100,0 100,0 100 المجمكع

 
غالبية أفراد العينة يتفقكف عمى اإلجابة "نكعا ما" كذلؾ بنسبة * تبيف نتائج الجدكؿ أعبله أف 

% أجابكا أنيـ ال يممسكف نتائج تطبيؽ المقاربة النصية في ترسيخ 15%، في حيف 72قدرىا 
 % أجابكا نعـ يممسكف نتائجيا.13القكاعد النحكية لدل المتعمميف، كنسبة 

 ( اآلتي: 09-05كىذا ما يمثمو الشكؿ رقـ )
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 : تنتاجاالس
( 09-05( ك)08-05(، )07-05(، )06-05مف خبلؿ تحميؿ كمناقشة نتائج الجداكؿ رقـ )

نستنتج أف المقاربة النصية مقاربة جديدة يعترييا اإلبياـ كغير كاضحة لدل أفراد عينة البحث 
الذيف أجمعكا عمى أف تحكميـ في إجراءاتيا متكسط، نظرا لعدـ تقديـ كؿ مف المنياج، دليؿ 

ىا في اعتمادستاذ كالكثيقة المرافقة رؤية كاضحة عنيا، األمر الذم نتج عنو المبس أثناء األ
تعميمية القكاعد النحكية، إذ أف فاقد الشيء ال يعطيو فإف لـ يتمكف األستاذ مف فيـ ىذه المقاربة 

رسيخ الجديدة نظريا يستعص عميو تطبيؽ إجراءاتيا، فترتب عف ذلؾ تذبذبا في نتائج تطبيقيا لت
 القكاعد النحكية لدل المتعمميف باعتبار أف األمكر مرتبطة ببعضيا البعض.
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 المبـحــث الثـــــــالث: عرض نتائج اإلجراء الثاني لمدراسة )المالحظة(
 عرض نتائج اإلجراء الثاني لمدراسة )المبلحظة( كمناقشتيا: 

لميدانية مف خبلؿ تطبيؽ اإلجراء التي أسفرت عمييا الدراسة ا النتائجيتناكؿ ىذا المبحث 
المبلحظة بيدؼ تقدير مدل تطبيؽ أساتذة المغة العربية كآدابيا  استمارةالثاني كالمتمثؿ في 

لمرحمة التعميـ الثانكم لممقاربة النصية، كمدل تحكميـ في إجراءاتيا أثناء تقديـ رافد القكاعد 
 كردت في مشكمة البحث. النحكية، ذلؾ كمحاكلة لئلجابة عف مشكمة الدراسة كما

 30المبلحظة عمى عينة قكاميا  استمارةلئلجابة عمى ىذه األسئمة قامت الباحثة بتطبيؽ 
 أستاذا كأستاذة مكزعيف عمى ثانكيات المقاطعة الثالثة بكالية مستغانـ.

مبلحظة معدة مسبقا تحتكم عمى  استمارة 30كقد تـ تفريغ ما جمع مف بيانات عف طريؽ 
رات المبلحظة، استجابة أساتذة العينة )تحقؽ/ لـ يتحقؽ/ غير مناسب(، عناصر كمؤش

إضافة إلى مبلحظات كصفية شاىدتيا الباحثة أثناء حضكر حصص القكاعد النحكية. كما 
إلى تحميؿ النتائج اإلحصائية  االنتقاؿمبلحظة عمى حدة، ثـ  استمارةتـ التعميؽ عمى كؿ 

إلى عرض كتحميؿ كمناقشة النتائج التي أسفرت  كنستعرض فيما يمي االستماراتلجميع 
 عنيا المعالجة اإلحصائية: 

 : 01المالحظــة رقم  استمارة
تـ ممؤىا أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة )قكاعد نحكية( مع مستكل السنة األكلى شعبة 

 اآلداب، كقد رصدت المؤشرات اآلتية: 
راجعة النص التكاصمي "التجديد في المديح ، إذ قامت األستاذة بمنطبلؽاالتحقؽ كضعية  -

كاليجاء"/د. شكقي ضيؼ، مف خبلؿ طرح جممة مف األسئمة لتميد بذلؾ إلى المرحمة 
 المكالية.

تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمؽ مف النص، حيث كصمت األستاذة مع التبلميذ إلى  -
 المثاؿ الذم يحمؿ الظاىرة النحكية قيد الدراسة.



ها] ح  ات  ي  ة وت  ي  هح  ها المي  ت  راءا ة وإح  ي 
ق  ي  طي    [الدراسة الي 

 

 
 

     انفصم 

259 

المثاؿ المستخمص مف النص عمى السبكرة كقراءتو مف طرؼ  تحقؽ عنصر كتابة -
األستاذة ثـ بعض التبلميذ، معززة ىذه المرحمة بالمجكء إلى تدكيف أمثمة أخرل ال عبلقة ليا 

 بالنص المدركس.
 تحقؽ مناقشة األمثمة مف خبلؿ الطريقة الحكارية بيف األستاذة كالتبلميذ. -
الذم يمي مباشرة  االستنتاجرا لغياب عنصر المكازنة ك عدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات نظ -

 المناقشة.
 عدـ تحقؽ التقكيـ المرحمي، فاألستاذة انتقمت مباشرة إلى بناء أحكاـ القاعدة. -
تحقؽ مرحمة بناء أحكاـ القاعدة لكف بشكؿ غير مناسب لما تقتضيو المقاربة النصية،  -

 بلميذ.فاألستاذة ىي مف تكلت الميمة دكف إشراؾ الت
كالتقكيـ مف خبلؿ أحكاـ المكارد، غير أنو غير مناسب ككف األستاذة  ستثماراالتحقؽ  -

 اكتفت بالتطبيقات المقترحة في الكتاب المدرسي دكف تعديؿ أك إضافة.
عدـ تحقؽ أىـ مؤشر كىك إدماج أحكاـ الدرس الذم يعد النكاة األساسية في المقاربة  -

 النصية.
 

 : 02ــة رقم المــالحظ استمارة
ممئت في حصة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثالثة شعبة عمـك تجريبية كسجمت 

 المؤشرات اآلتية: 
كبشكؿ مناسب جدا، فاألستاذة أحسنت كضع التبلميذ في جك  نطبلؽاالتحقؽ كضعية  -

 الدرس مف خبلؿ إثارة فكرة أدكات الشرط الجازمة كغير الجازمة.
ص المنطمقات مف النص، تـ بمشاركة األستاذة كالتبلميذ، حيث تحقؽ عنصر استخبل -

 تكصمكا إلى أكثر مف مثاؿ مف النص المدركس )أنا إليميا أبك ماضي(.
تحقؽ عنصر كتابة األمثمة المستخمصة مف النص عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ  -

 األستاذة كالتبلميذ.
 عد عمى تحقؽ المؤشر البلحؽ.تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة كبشكؿ مناسب جدا سا -
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 ات كانت صحيحة.االستنتاج، حيث أغمب االستنتاجتحقؽ بناء التعممات بالمكازنة ك  -
 لـ يتحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ عنصر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ الذيف تناكبكا عمى تدكيف األحكاـ عمى  -

 السبكرة.
بشكؿ غير مناسب، إذ اكتفت األستاذة بتطبيؽ  ـ لكفكالتقكي ستثماراالتحقؽ عنصر  -

 إعرابي فقط.
 لـ يتحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -
 

 : 03المـالحـظـــة رقم  استمارة
تـ مؿء بياناتيا أثناء حصة رافد قكاعد المغة )قكاعد نحكية( مستكل السنة الثالثة شعبة آداب 

 يمي:  كفمسفة، كسجؿ ما
، فاألستاذ استيؿ الدرس باإلشارة إلى أنكاع اإلعراب في المغة نطبلؽاالتحقؽ كضعية  -

 العربية ليقؼ عمى اإلعراب المفظي كاإلعراب التقديرم.
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمؽ مف النص الذم كاف يستجيب ألحكاـ الظاىرة النحكية  -

 المدركسة )نص أدبي: في مدح الرسكؿ )ص((.
 مى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ.تحققت كتابة األمثمة المناسبة ع -
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ الطريقة الحكارية بيف األستاذ كالتبلميذ غير أنيا لـ  -

 تكف مناسبة ألنيا ال تخدـ المؤشر المبلحؽ ليا.
 لـ يتحقؽ مؤشر بناء التعممات لعدـ مناسبة مناقشة األمثمة ليذا العنصر. -
 ؽ عنصر التقكيـ المرحمي.لـ يتحق -
تحقؽ عنصر بناء أحكاـ القاعدة غير أنو لـ يكف مناسبا، حيث استحكذ األستاذ عمى ىذه  -

 المرحمة كأقصى التبلميذ مف المشاركة.
 كالتقكيـ الكتفاء األستاذ بنماذج إعرابية فحسب. ستثمارااللـ يتحقؽ مؤشر  -
 لـ يتحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -
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 : 04المالحــظــة رقم  استمارة
أثناء حصة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثالثة شعبة تقني  ستمارةممئت بيانات ىذه اال

 رياضي كقد تـ رصد المؤشرات اآلتية: 
بشكؿ مناسب كسميـ ىيأ التبلميذ ككضعيـ في جك الدرس  نطبلؽاالتحقؽ مؤشر كضعية  -

عراب إذىا، إذا(.  )معني كا 
تخبلص المنطمقات مف النص، إذ تمكف التبلميذ بمعية األستاذة مف تحقؽ مؤشر اس -

التكصؿ إلى أكثر مف مثاؿ مناسب لمدرس مف النص األدبي المدركس )أنا، إليميا أبك 
 ماضي(.

تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المستخمصة مف النص عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ كؿ  -
 مف األستاذة كالتبلميذ.

 قشة األمثمة مف خبلؿ طرح األسئمة بالتناكب بيف األستاذة كالتبلميذ.تحقؽ مؤشر منا -
التي أثيرت في  المضبكطةبفضؿ األسئمة  االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 مرحمة المناقشة.
 لـ يتحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
ا أحكاـ الدرس كتناكبكا عمى تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ الذيف استنتجك  -

 تدكينيا عمى السبكرة.
 كالتقكيـ. ستثماراالتحقؽ مؤشر  -
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -

 : 05المالحــظـــة رقم  استمارة
ىذه المبلحظة تمت أثناء حصة رافد قكاعد المغة النحكية، مستكل السنة الثانية شعبة آداب 

 برصد المؤشرات اآلتية:  مارةستكفمسفة كتـ مؿء بيانات اال
لعدـ كضع  االرتباؾ، حيث شيدت بداية الحصة نطبلؽاالعدـ تحقؽ مؤشر كضعية  -

 التبلميذ في الجك المناسب لمدرس.
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عدـ تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص لعدـ تكفره عمى أمثمة تناسب الظاىرة  -
 (.االختصاصالنحكية المبرمجة )

 مثاال ال عبلقة لو بالنص التكاصمي )حياة الميك كالمجكف(. ما جعؿ األستاذ يقدـ
 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ. -
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة عف طريؽ أسئمة حكارية بيف األستاذ كالتبلميذ. -
 .االستنتاجعدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات لغياب المكازنة ك  -
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة غير أنيمـ يكف مناسبا، حيث كقع األستاذ في إمبلء  -

 األحكاـ كتدكينيا عمى السبكرة مف طرؼ التبلميذ.
 كالتقكيـ مف خبلؿ أحكاـ المكارد. ستثماراالتحقؽ مؤشر  -
التبلميذ بإنتاج نصكص قصيرة  تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس مف خبلؿ مطالبة -

 تحتكم الظاىرة النحكية المدركسة.
 

 : 06المالحــظـة رقم  استمارة
تـ ممؤىا أثناء حصة رافد قكاعد المغة النحكية مع قسـ السنة أكلى شعبة آداب، كقد سجمت 

 المؤشرات اآلتية: 
لتكابع كبشكؿ مناسب مف خبلؿ إشارة األستاذ إلى ا نطبلؽاالتحقؽ مؤشر كضعية  -

 كأنكاعيا في المغة العربية.
عدـ تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص الذم لـ يحتكم عمى أمثمة تناسب  -

الظاىرة النحكية المبرمجة لمدرس )النعت بنكعيو(في النص األدبي )مف تأثير اإلسبلـ في 
 الشعر كالشعراء، النابغة الجعدم(.

كىك مثاؿ مقترح في الكتاب المدرسي تمثؿ في  -تحقؽ مؤشر كتابة المثاؿ عمى السبكرة -
 كقرأت اآلية مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ. -آية قرآنية كريمة مف سكرة المؤمنكف

 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة لكف بشكؿ غير مناسب. -
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، لعؿ السبب االستنتاجعدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات لعدـ قدرة التبلميذ عمى المكازنة ك  -
 أسئمة المناقشة غير المناسبة.يعكد إلى 

 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة غير أنيتـ بشكؿ غير مناسب إذ كتبت األحكاـ عمى  -

 السبكرة مف طرؼ التبلميذ بشكؿ آلي.
 كالتقكيـ مف خبلؿ تطبيقات الكتاب المدرسي )أحكاـ المكارد(. ستثماراالتحقؽ مؤشر  -
 مف الكتاب المدرسي. 132ؽ مؤشر إدماج الدرس مف اقتراح التطبيؽ صفحة تحق -
 

 : 07المالحــظــة رقم  استمارة
أثناء حصة رافد قكاعد المغة مع مستكل السنة األكلى شعبة  ستمارةممئت بيانات ىذه اال
 يمي:  آداب كتـ تسجيؿ ما

ستاذة فكرة التكابع بشكؿ جيد كمناسب، حيث راجعت األ نطبلؽاالتحقؽ مؤشر كضعية  -
كعادت بالتبلميذ إلى درس النعت بنكعيو، السابؽ لدرس ىذه الحصة لتنيي ىذه المرحمة 

 بطرح تساؤؿ إلثارة التبلميذ.
تحقؽ مؤشر استخبلص منطمقات الدرس مف النص المدركس كىك النص التكاصمي )مف  -

 آثار اإلسبلـ عمى الفكر كالمغة/ زكريا عبد الرحمف صياـ(.
 مؤشر كتابة المثاؿ عمى السبكرة كقراءتو مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ. حقؽت -
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ إدارة الحكار بأسئمة دقيقة ساعدت عمى بناء  -

 التعممات.
، إذ تمكف التبلميذ مف الكصكؿ إلى االستنتاجتحقؽ عنصر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 اىرة النحكية المدركسة )التككيد(.استنتاج أغمب أحكاـ الظ
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بشكؿ مناسب كسمـ مف خبلؿ مشاركة التبلميذ األساتذة  -

 ذلؾ.
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 كالتقكيـ. ستثماراالمؤشر  تحقؽ -
 تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس، لكنو لـ يأخذ حجما زمنيا كافيا. -
 

 : 08مالحـظــة رقم ال استمارة
جرت المبلحظة أثناء حصة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثالثة شعبة تسيير كاقتصاد، 

 حيث سجمت المؤشرات اآلتية: 
، فاألستاذة ابتدأت الدرس بكتابة األمثمة مباشرة عمى نطبلؽاالعدـ تحقؽ مؤشر كضعية  -

 السبكرة.
في  االلتزاـلمدركس )نص تكاصمي، تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص ا -

 الشعر العربي الحديث/ مفيد محمد قميحة(.
 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ. -
تحقؽ مناقشة األمثمة مف خبلؿ أسئمة تدريجية ساعدت التبلميذ عمى استنتاج بعض  -

 أحكاـ الدرس مبدئيا.
 .االستنتاجالتعميمات بالمكازنة بيف األمثمة ك تحقؽ مؤشر بناء  -
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ الذيف تناكبكا عمى تدكينيا عمى السبكرة. -
 بتطبيؽ إعرابي فقط. باالكتفاء كالتقكيـ، لكف ستثماراالتحقؽ مؤشر  -
 لدرس.عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ ا -
 

 : 09المالحـظــة رقم  استمارة
ىذه المبلحظة في حصة رافد القكاعد النحكية مع مستكل السنة الثالثة شعبة  استمارةتـ مؿء 

 لغات أجنبية، حيث رصدت المؤشرات اآلتية: 
 مناسبة، إذ لـ تساعد عمى كضع التبلميذ في جك الدرس. نطبلؽااللـ تكف كضعية  -
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منطمقات مف النص المدركس )نص أدبي ثاني: ىنا كىناؾ، تحقؽ مؤشر استخبلص ال -
 الشاعر القركم(.

تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المستخمصة مف النص عمى السبكرة كتمت قراءتيا مف طرؼ  -
 األستاذ كالتبلميذ.

 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ الطريقة الحكارية. -
ميذ المكازنة بيف األمثمة كاستنتاج أحكاـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات، إذ استطاع التبل -

 الظاىرة النحكية المدركسة.
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ بناء أحكاـ القاعدة بمشاركة التبلميذ ككتابتيا عمى السبكرة بالتناكب. -
نما  ستثماراالتحقؽ مؤشر  - عمى  االقتصاركالتقكيـ، لكف دكف مراعاة التنكع في ذلؾ كا 
 ذج إعرابية فحسب.نما
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -
 

 : 10المالحـظــة رقم  استمارة
جرت المبلحظة في قسـ السنة الثالثة شعبة آداب كفمسفة أثناء حصة رافد قكاعد المغة 

 بعد تسجيؿ المؤشرات اآلتية:  ستمارةالعربية، حيث ممئت اال
يث أشارت األستاذة إلى أقساـ الكممة بشكؿ مناسب، ح نطبلؽاالتحقؽ مؤشر كضعية  -

)حرؼ، فعؿ، اسـ( لتقؼ عمى أنكاع األسماء مف حيث الحركة اإلعرابية )مرفكعة، 
منصكبة، مجركرة( ثـ تقتصر الحديث عمى المنصكبات مشيرة إلى أنيـ سيتطرقكف إلى 

 منصكبيف إلدراؾ الفركؽ بينيما. إسمييفالتعرؼ عمى أحكاـ 
لمنطمقات مف النص المدركس )نص أدبي أكؿ: اإلنساف تحقؽ مؤشر استخبلص ا -

 الكبير، صالح باكية(.
تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المستخمصة مف النص تدريجيا كتدكينيا عمى السبكرة لتتبع  -

 بقراءة مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ.
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اء تمييدية لبن اكتشافيوتحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ إدارة الحكار بأسئمة  -
 التعممات.

 تحقؽ مؤشر بناء التعممات عف طريؽ المكازنة بيف األمثمة كبالتالي استنتاج األحكاـ. -
تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي بكتابة السؤاؿ عمى السبكرة كمطالبة التبلميذ باإلجابة قبؿ  -

 مكاصمة باقي مراحؿ سير الدرس.
 ابتيا عمى السبكرة.تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ ككت -
 كالتقكيـ مف خبلؿ التنكيع في التطبيقات. ستثماراالتحقؽ مؤشر  -
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -
 

 : 11المالحــظـــة رقم  استمارة
المبلحظة التي تمت أثناء حصة رافد القكاعد  استمارةتـ رصد المؤشرات المحددة مسبقا في 

 جذع مشترؾ آداب، كىي كاآلتي:  النحكية، مستكل السنة األكلى
 كدخكؿ األستاذ في الدرس بتقديـ المثاؿ بشكؿ مباشر. نطبلؽاالعدـ تحقؽ كضعية  -
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )نص أدبي: في مدح  -

 الياشمييف، الكميت بف يزيد(.
ذ كالتبلميذ، لكف العممية تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستا -

 تمت بطريقة عشكائية فكضكية غير مناسبة لخطكات سير الدرس.
 مناقشة األمثمة تمت بشكؿ غير مناسب أحدث ارتباكا لدل التبلميذ. -
لغياب األسئمة المصاغة بشكؿ دقيؽ  االستنتاجعدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 كمنظـ.
 المرحمي. عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ -
مؤشر بناء أحكاـ القاعدة لـ يتحقؽ بشكؿ مناسب، إذ كقع األستاذ في تمقيف أحكاـ  -

 الظاىرة النحكية بدؿ استخبلصيا بمعية التبلميذ.
 كالتقكيـ. ستثماراالتحقؽ مؤشر  -
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 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -
  

 : 12المـالحــظـــة رقم  استمارة
سنة الثانية شعبة آداب كلغات أجنبية، أثناء حصة رافد قكاعد جرت المبلحظة في قسـ ال

 برصد المؤشرات اآلتية:  ستمارةالمغة، كممئت اال
التي كانت مناسبة جدا كمساعدة عمى كضع التبلميذ في  نطبلؽاالتحقؽ مؤشر كضعية  -

ميذ جك الدرس )الكضعية كانت كاقعية عبارة عف مشيد تمثيمي مف أداء األستاذة جعؿ التبل
 يتعجبكف فتحقؽ ىدؼ بمكغ فكرة أسمكب التعجب(.

تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس بطريقة ذكية تتماشى كما  -
تقتضيو المقاربة النصية، إذ حاكلت األستاذة صياغة أمثمة الظاىرة النحكية المدركسة مف 

ـ تكفره عمى أمثمة المضمكف اإلجمالي لمنص األدبي )كصؼ النخؿ، ألبي نكاس( رغـ عد
 مناسبة لمدرس.

تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المصاغة بطريقة تعاكنية بيف األستاذة كالتبلميذ، كتدكينيا عمى  -
 السبكرة، ثـ قراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ كذلؾ.

 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ طرح أسئمة استكشافية. -
تابة السؤاؿ عمى السبكرة كالطمب مف التبلميذ محاكلة تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي بك -

 اإلجابة.
 كالكتابة عمى السبكرة. االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بإشراؾ التبلميذ ب -
كالتقكيـ مع التصرؼ في التطبيقات المقترحة في أحكاـ مكارد  ستثماراالتحقؽ مؤشر  -

 المتعمـ.
حيث تمكف التبلميذ مف إنتاج نصكص قصيرة  تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس، -

 مكظفيف الظاىرة النحكية المدركسة.
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 : 13المالحــظـــة رقم  استمارة
ىذه المبلحظة أثناء حصة رافد قكاعد المغة النحكية، في قسـ السنة  استمارةرصدت مؤشرات 

 الثانية شعبة تقني رياضي، كىذه المؤشرات ىي: 
 مما ساعد عمى كضع التبلميذ في جك الدرس. ؽنطبلتحقؽ مؤشر كضعية اال -
عدـ تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )نص أدبي: بركة المتككؿ،  -

 البحترم( الذم ال تتكفر فيو أمثمة مناسبة لمظاىرة النحكية المدركسة.
التي اقترحيا األستاذ ككانت بعيدة عف مضمكف النص  -تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة  -

 عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ. -اإلجمالي
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة عف طريؽ أسئمة منظمة ساعدت عمى بناء التعممات. -
 .االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات مف خبلؿ المكازنة ك  -
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تبلميذ بشكؿ مناسب كسمس.تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية ال -
عمى تطبيقات أحكاـ المكارد في الكتاب  عتمادكالتقكيـ باال ستثمارتحقؽ مؤشر اال -

 المدرسي.
تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس بإنتاج التبلميذ نصكص شفكية قصيرة مع تكظيفيـ  -

 أحكاـ الظاىرة النحكية المدركسة.
 

 : 14المــالحــظـــة رقم  استمارة
أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة النحكية مع مستكل السنة الثالثة شعبة  ستمارةالممئت ا

 آداب كلغات أجنبية، كقد رصدت المؤشرات اآلتية: 
 لكف لـ تكف بشكؿ مناسب. نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس الذم تكفر عمى أمثمة تخدـ  -

 كية قيد الدراسة )نص أدبي أكؿ: أبك تماـ، صبلح عبد الصبكر(.الظاىرة النح
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تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المستخمصة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة  -
 كالتبلميذ.

 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ الطريقة الحكارية كطرح األسئمة. -
كدة األستاذة كربط التبلميذ بمكتسباتيـ ككذا ع االستنتاجمؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 .-ذع مشترؾ آدابجعمما أف الدرس تـ التطرؽ إليو في برنامج السنة أكلى  -القبمية
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ ككتابتيا عمى السبكرة. -
بيقات مف اجتياد األستاذة، حيث راعت كالتقكيـ مف خبلؿ تط ستثمارتحقؽ مؤشر اال -

 التنكع كالشمكؿ في إعدادىا.
مف اقتراح األستاذة، مضمكنيا ذك  إدماجيوتحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس بكضعية  -

كتكظيؼ  استثمارصمة بمضمكف النص األدبي المدركس كقد يمكف أغمب التبلميذ مف 
 أحكاـ الظاىرة النحكية.

 : 15م المالحـظـــة رق استمارة
تـ ممؤىا أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثالثة شعبة عمـك تجريبية كقد 

 سجمت المؤشرات اآلتية: 
 مباشرة إلى تقديـ األمثمة. كاالنتقاؿ، نطبلؽعدـ تحقؽ مؤشر كضعية اال -
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )النص األدبي: ثكرة الشرفاء،  -

 مفدم زكريا(.
 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المستخمصة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ. -
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة بشكؿ مناسب كبسيط. -
، ما ساعد عمى استخبلص أحكاـ االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 القاعدة.
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة رفقة التبلميذ ككتابتيا عمى السبكرة. -
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 كالتقكيـ، لكف دكف تنكيع في التطبيقات. ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -

 : 16المــالحــظــة رقم  استمارة
نية شعبة عمـك تجريبية، تمت المبلحظة أثناء رافد قكاعد المغة النحكية، مستكل السنة الثا

 كما سجمت المؤشرات اآلتية: 
، حيث تمكنت األستاذة مف كضع التبلميذ في جك الدرس نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -

 بشكؿ مناسب.
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس عمى الرغـ مف أنو ال يحمؿ  -

األستاذة رفقة التبلميذ في صياغة  أمثمة مناسبة لمظاىرة النحكية المدركسة، إذ اجتيدت
 نماذج ذات صمة بالمضمكف اإلجمالي لمنص األدبي )كصؼ النخؿ، ألبي نكاس(.

 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ. -
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة كبشكؿ جيد ساعد عمى بناء تعممات التبلميذ، مف خبلؿ  -

 ألستاذة أسئمة دقيقة قادت إلى استنتاج األحكاـ.طرح ا
نتيجة اإلدارة الجيدة ألسئمة مناقشة  االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 األمثمة.
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ بناء أحكاـ القاعدة رفقة التبلميذ ككتابتيا عمى السبكرة بشكؿ جزئي كبالتناكب. -
 كالتقكيـ مع مراعاة التنكع في التطبيقات. ستثمارقؽ مؤشر االتح -
تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس، إذ تمكنت األستاذة مف حمؿ التبلميذ عمى إنتاج  -

 نصكص قصيرة مكظفيف أحكاـ الظاىرة النحكية.
 : 17المالحــظــة رقم  استمارة

ثناء حصة رافد قكاعد المغة جرت المبلحظة في قسـ السنة الثالثة شعبة آداب كفمسفة أ
 مف خبلؿ رصد المؤشرات اآلتية:  ستمارةالنحكية كتـ مؿء اال

 رغـ بساطتيا. نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -
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تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )النص األدبي األكؿ: منشكرات  -
 رة النحكية.فدائية، نزار قباني(، الذم تكفر عمى أمثمة مناسبة لدراسة الظاى

 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ. -
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ أسئمة حكارية. -
 ، كربط أحكاـ الدرس بالدرس السابؽ.االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 شر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ ككتابتيا عمى السبكرة.تحقؽ مؤ  -
 كالتقكيـ مف خبلؿ تطبيقات مف اجتياد األستاذ. ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -

 : 18المالحـظـــة رقم  استمارة
مع مستكل السنة ىذه المبلحظة أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة النحكية  استمارةممئت 

 األكلى جذع مشترؾ آداب كسجمت المؤشرات اآلتية: 
، حيث اتجيت األستاذة مباشرة إلى كتابة االمثمة نطبلؽعدـ تحقؽ مؤشر كضعية اال -

 عمى السبكرة.
عدـ تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )النص األدبي: فتح مكة،  -

 تنشئ أمثمة ذات صمة بمضمكف النص. حساف بف ثابت(، كما أف األستاذة لـ
تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة، لكف لـ يكف بشكؿ مناسب، إذ لـ يراعي الترتيب  -

 لمنطقي ألحكاـ الدرس.
 عدـ تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة، فاألستاذة اتخذت مف التمقيف طريقة لتقديـ الدرس. -
نتيجة غياب تحقؽ المؤشر السابؽ  االستنتاجعدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 الخاص بالمناقشة.
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بيد أنو غير مناسب لما تقتضيو إجراءات المقاربة  -

 النصية.
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 ا عمى تطبيقات أحكاـ مكارد المتعمـ.اعتمادكالتقكيـ،  ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
قؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس النقضاء زمف الحصة لكف األستاذة كانت قد عدـ تح -

تقضي بإدماج أحكاـ الظاىرة النحكية المدركسة  إدماجيواقترحت في مذكرة الدرس كضعية 
 كقد اطمعت الباحثة عمى نص الكضعية في المذكرة البيداغكجية.

 : 19المالحــظـــة رقم  استمارة
ضكر حصة رافد قكاعد المغة النحكية رفقة قسـ السنة أكلى جذع أثناء ح ستمارةتـ مؿء اال

، حيث سجمت المؤشرات اآلتية:   مشترؾ عمـك
 بشكؿ يتناسب كمضمكف الدرس. نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف الدرس المدركس )النص التكاصمي: الشعر في  -

 حسف ابراىيـ حسف(.  صدر اإلسبلـ، د.
تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة المناسبة كالمستخمصة مف النص عمى السبكرة كقراءتيا مف  -

 طرؼ األستاذة كالتبلميذ.
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة بإدارة النقاش بأسئمة مرتبة منطقيا لما يخدـ أحكاـ الدرس. -
إذ أخذ ، لكف لـ يكف بشكؿ مناسب، االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

التبلميذ يستعجمكف أحكاـ الظاىرة النحكية المدركسة فجاءت إجاباتيـ كاستنتاجاتيـ غير 
 كلعؿ األمر مرده تحضيرىـ الدرس مسبقا كاندفاعيـ لممشاركة. –متناسبة مع أسئمة األستاذة 

 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 يناسب إجراءات المقاربة النصية. تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ كبشكؿ -
 عمى تطبيقات أحكاـ مكارد المتعمـ. عتمادكالتقكيـ باال ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
 .إدماجيوتحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس مف خبلؿ كضعية  -

 : 20المالحــظــة رقم  استمارة
داب كفمسفة، كقد جرت المبلحظة أثناء حصة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثانية شعبة آ

 المبلحظة:  استمارةرصدت المؤشرات اآلتية التي سبؽ تحديدىا عمى 
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بشكؿ مناسب ىيأ التبلميذ حيث تمكف األستاذ مف  نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -
 في قالب كضعية مشكمة(. جاءت نطبلؽكضعيـ في جك الدرس )كضعية اال

بدكره تكفر عمى مثاؿ مناسب  تحقؽ مؤشر استخبلص منطمقات الدرس مف النص، الذم -
لمظاىرة النحكية المدركسة )النص األدبي: لممكت ما تمدكف، ألبي العتاىية(، كما سعى 
األستاذ مف خبلؿ التبلميذ إلى صياغة أمثمة أخرل ذات صمة بالمضمكف اإلجمالي لفكرة 

 النص األدبي )الزىد(.
 رؼ األستاذ كالتبلميذ.تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف ط -
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ الطريقة الحكارية كطرح أسئمة استكشافية. -
، غير أنو لـ يتـ بشكؿ مناسب، إذ كقع االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 في التمقيف في غالب األحياف. -في ىذه المرحمة -األستاذ
 لمرحمي.عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ ا -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ، كبشكؿ جزئي مع كتابتيا عمى السبكرة  -

 مف طرؼ التبلميذ.
 كالتقكيـ. ستثمارعدـ تحقؽ مؤشر اال -
تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس بشكؿ جيد، فقد يمكف التبلميذ مف حؿ الكضعية  -

 لظاىرة النحكية المدركسة.المشكمة بإنتاج نصكص قصيرة مستثمريف أحكاـ ا
 : 21المالحــظــة رقم  استمارة

عند حضكر حصة رافد قكاعد المغة مع قسـ السنة الثالثة شعبة تقني  ستمارةممئت اال
 رياضي، كسجمت النقاط اآلتية: 

 بشكؿ مناسب كسميـ، انتيت المرحمة بطرح سؤاؿ. نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -
ت الدرس مف النص األدبي المدركس )منزلة المثقفيف في تحقؽ مؤشر استخبلص منطمقا -

األمة، الشيخ البشير اإلبراىيمي( مع إضافة نماذج أخرل لكنيا ال تمت بمضمكف النص 
 بصمة.
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تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ عمى حد  -
 السكاء.

 إلى مرحمة البناء. االنتقاؿيجي كسمس ساعد عمى تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة بشكؿ تدر  -
تحقؽ مؤشر بناء التعممات مف خبلؿ المكازنة بيف األمثمة كاستنتاج أحكاـ الظاىرة  -

 النحكية.
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة رفقة التبلميذ، إذ قامت األستاذة بترؾ المجاؿ مفتكحا  -

 األحكاـ ثـ كتابتيا عمى السبكرة مف طرؼ التبلميذ بشكؿ جزئي.الستنتاج 
كالتقكيـ، حيث الحظنا غياب مرحمة إحكاـ مكارد المتعمـ  ستثمارعدـ تحقؽ مؤشر اال -

 كميا.
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -

 : 22المالحـــظــة رقم  استمارة
ثناء حصة رافد قكاعد المغة جرت المبلحظة في قسـ السنة أكلى جذع مشترؾ آداب، أ

 يمي:  النحكية كتـ رصد ما
مف خبلؿ تجسيد كضعية كاقعية مف طرؼ األستاذة، فتـ  نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -

 كضع المتعمميف في جك الدرس.
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص األدبي المدركس )مف شعر النضاؿ  -

ستاذة في صياغة أمثمة تكضيحية أخرل ذات كالصراع، كعب بف مالؾ( كما اجتيدت األ
 صمة بمضمكف النص.

تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة غير أف األستاذة أىممت مسألة قراءتيا، حيث  -
 انتقمت مباشرة إلى مناقشتيا.

تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة كبشكؿ مناسب جدا حمؿ المتعمميف عمى استنتاج بعض  -
 أحكاـ الدرس.
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مؤشر بناء التعممات نتيجة حسف إدارة مرحمة المناقشة إذ استطاع التبلميذ المكازنة تحقؽ  -
 .االستنتاجك 
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة رفقة المتعمميف ككتابتيا بشكؿ مجزأ عمى السبكرة. -
تطبيقات إعرابية دكف تنكيع  كالتقكيـ، لكف اقتصرت األستاذة عمى ستثمارتحقؽ مؤشر اال -

 فييا.
قاـ بإنتاجيا التبلميذ مع  إدماجيوتحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس مف خبلؿ كضعية  -

 تكظيؼ أحكاـ الظاىرة النحكية المدركسة.
 : 23المالحــظــــة رقم  استمارة

فة، كما تـ ممؤىا أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثالثة شعبة آداب كفمس
 سجمت النقاط اآلتية: 

 ، فاألستاذة انطمقت مباشرة بكتابة المثاؿ عمى السبكرة.نطبلؽعدـ تحقؽ كضعية اال -
تحقؽ استخبلص منطمقات الدرس مف النص المدركس )نص أدبي أكؿ: خكاص القمر  -

 كتأثيراتو، القزكيني( كالذم تكفرت فيو أمثمة مناسبة لمظاىرة النحكية قيد الدراسة.
 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ. -
عدـ تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة، حيث كقعت األستاذة في أسمكب التمقيف كأخذت تشرح  -

 أحكاـ الدرس دكف مناقشة.
عمى طريقة  عتمادعدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات لغياب مؤشر مناقشة األمثمة كاال -
 .االستنتاجقيف، فمـ يتمكف التبلميذ مف المكازنة كال التم
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة لكف بشكؿ غير مناسب إذ غمب عمى ىذه المرحمة  -

مبلء األحكاـ عمى التبلميذ.  التمقيف كا 
يتناسب كأحكاـ كالتقكيـ مف خبلؿ تطبيؽ اقترحتو األستاذة  ستثمارتحقؽ مؤشر اال -

 الدرس.
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 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف درس ىذا الرافد المغكم تـ حذفو مف المقرر الدراسي لمسنة  -

حسب ما  -الثالثة شعبة آداب كفمسفة كتـ إدراجو في برنامج السنة الثانية مف الشعبة نفسيا
 .-2020مادة المغة العربية كآدابيا لمسنة الدراسية جاء في كثيقة مخطط التدرجات السنكية ل

 : 24المالحــظـــة رقم  استمارة
كل السنة التي أعدت سمفا أثناء حصة رافد قكاعد المغة، مست ستمارةرصدت مؤشرات اال

 يمي:  جؿ ماسالثالثة شعبة رياضيات ك 
لتبلميذ مف خبلؿ ربط الدرس بالحصة التي سبقت فتكقع ا نطبلؽتحقؽ كضعية اال -

 الظاىرة النحكية المقبميف عمى استنتاج أحكاميا.
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس الذم تكفر عمى نماذج مناسبة  -

 لمدرس النحكم )نص تكاصمي: النزعة اإلنسانية في الشعر العربي المعاصر(.
ة قرئت مف طرؼ تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة مرفقة بأمثمة أخرل إضافي -

 األستاذة كالتبلميذ.
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة بشكؿ جيد، حيث أثرل التبلميذ المناقشة بأسئمة منطقية تنـ  -

 لدييـ. االستنتاجعف قدرة التحميؿ ك 
كربط الدرس بسابقو لما بينيما مف  االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 عبلقة.
 كيـ المرحمي.عدـ تحقؽ مؤشر التق -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ كتناكبيـ في صياغة أحكاميا ككتابتيا  -

 عمى السبكرة.
كالتقكيـ، بيد أف معيار التنكع في تطبيقات إحكاـ المكارد كاف  ستثمارتحقؽ مؤشر اال -

 غائبا.
ا )درس الحصة + عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس، كتعكيضو بمراجعة الدرسيف مع -

 الدرس السابؽ لو(. 
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 : 25المالحــظـــة رقم  استمارة
تمت المبلحظة في حصة رافد قكاعد المغة مع مستكل السنة الثانية شعبة عمـك تجريبية، 

 بعد رصد المؤشرات اآلتية:  ستمارةكممئت اال
عر مف خبلؿ العكدة إلى النص كطرح بعض األسئمة عف الشا نطبلؽتحقؽ كضعية اال -

 كتكجيو في األدب كالحياة.
عدـ تحقؽ مؤشر استخبلص منطمقات الدرس مف النص المدركس )النص األدبي: مف  -

 بتقديـ أمثمة صماء بعيدة عف محتكل النص. كاالكتفاءحكـ المتنبي، ألبي الطيب المتنبي(، 
قراءة تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ التبلميذ مباشرة دكف  -

 األستاذة.
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة، لكف لـ يكف بالشكؿ المناسب إذ أكثر مف أربعة أسئمة كاف  -

 ىدفيا كاحد، حيث افتقرت إلى الدقة.
 لعدـ دقة أسئمة المناقشة. االستنتاجعدـ تحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
أحكاـ القاعدة، لكف ليس كما تقتضيو إجراءات المقاربة النصية،  تحقؽ مؤشر بناء -

 باعتبار األستاذة اتخذت مف التمقيف كسيمة أثناء مرحمة استنتاج أحكاـ القاعدة.
عمى تطبيقات إحكاـ مكارد المتعمـ في الكتاب  عتمادكالتقكيـ باال ستثمارتحقؽ مؤشر اال -

 المدرسي.
لـ يكف كاضحا كالتعميمة  1بشكؿ غير مناسب، إذ السند تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس -

 غير مضبكطة، ما انعكس سمبا عمى انتاجات التبلميذ.
 : 26المالحـــظـــة رقم  استمارة

جرت ىذه المبلحظة مع األستاذة نفسيا لكف في قسـ آخر، حيث تمت أثناء حصة رافد 
 يمي:  بية كقد سجؿ ماقكاعد المغة، مستكل السنة الثالثة شعبة آداب كلغات أجن

                                                             
: السند أك ما يسمى "الرافد"، ييقصد بو مجمكع العناصر التي تفرض عمى المتعمـ في شكؿ مسألة أك مشكمة أك نص أك صكرة 1

نجاز الكظيفة. أك خريطة أك ما  شابو، يحمؿ معمكمات يعتمد عمييا المتعمـ في ممارسة نشاطو التعميمي بغية تحقيؽ اليدؼ كا 
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 لكنيا مناسبة لمضمكف الدرس. إلقاءيوبطريقة  نطبلؽتحقؽ كضعية اال -
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )نص أدبي أكؿ: اإلنساف  -

 الكبير، لمحمد صالح باكية(.
تعزيزىا  تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ، مع -

 بأمثمة أخرل إضافية.
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ أسئمة مرتبة منطقيا أدت إلى استنتاج بعض أحكاـ  -

 الدرس في كقت مبكر.
، حيث تمكف التبلميذ مف إدراؾ االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات عف طريؽ المكازنة ك  -

 حكية المدركسة.اليدؼ مف الدرس مع الكقكؼ عمى أحكاـ الظاىرة الن
 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بالمشاركة مع التبلميذ كتعمد ربطيـ بمكتسباتيـ القبمية،  -

 ثـ الكتابة عمى السبكرة.
 كالتقكيـ مف اجتياد األساتذة. ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -

 : 27حــظــــة رقم المال استمارة
رصدت المؤشرات أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة في قسـ السنة أكلى جذع مشترؾ 

 آداب كىي كاآلتي: 
 كاكتفاء األستاذ بالتذكير بدرس قكاعد المغة السابؽ. نطبلؽعدـ تحقؽ مؤشر كضعية اال -
ظاىر تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )النص األدبي: مف م -

 التجديد في الشعر األمكم، لؤلخطؿ(.
تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة، مع عدـ قراءتيا ال مف طرؼ األستاذ كال  -

 التبلميذ.
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة مف خبلؿ الطريقة الحكارية لبناء التعممات. -
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درس الذم سبقو( تحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة )ساعد عمى ذلؾ ربط الدرس بال -
 .االستنتاجككذا 

 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
 تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بشكؿ مناسب لما تقتضيو المقاربة النصية. -
 كالتقكيـ مع التنكيع في التطبيقات. ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
لظاىرة النحكية معطيات ا استثمارتحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس مع تفكؽ التبلميذ في  -

 كتكظيفيا في نصكص قصيرة مف إنتاجيـ.
 : 28المالحــــظــــة رقم  استمارة
أثناء حضكر حصة رافد قكاعد المغة مستكل السنة أكلى شعبة جدع مشترؾ  ستمارةممئت اال

 آداب، حيث سجمت العناصر اآلتية: 
ذ مف كضعية مف بأسمكب ذكي كمناسب، إذ انطمؽ األستا نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -

 إنتاج المتعمميف اتخذىا مرجعا.
تحقؽ مؤشر استخبلص المنطمقات مف النص المقرر في الكحدة التعممية )النص األدبي:  -

تكجييات إلى الكتاب، عبد الحميد الكاتب( كىك نص تكفر عمى أمثمة مناسبة لمظاىرة 
 النحكية المدركسة.

 راءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ.تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كق -
 تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة عف طريؽ أسئمة استكشافية. -
، غير أف األمر لـ يتـ بشكؿ االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات مف خبلؿ المكازنة ك  -

 مناسب، فاألستاذ انتقؿ إلى طريقة التمقيف كلـ يكاصؿ في األسمكب البنائي.
 لمرحمي بكتابة نص السؤاؿ عمى السبكرة.تحقؽ مؤشر التقكيـ ا -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة لكف ليس حسب ما تقتضيو إجراءات المقاربة النصية  -

 ككف األستاذ كقع في أسمكب التمقيف.
 كالتقكيـ مع مراعاة التنكيع في تطبيقات إحكاـ مكاد المتعمـ. ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
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الدرس، فاألستاذ اكتفى بتطبيؽ في مجاؿ المعارؼ كفي عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ  -
 مجاؿ المعارؼ الفعمية فقط.

 : 29المالحــظـــة رقم  استمارة
تمت في قسـ السنة الثالثة شعبة رياضيات أثناء حصة رافد قكاعد المغة، كقد رصدت 

 المؤشرات اآلتية: 
أكقعت التبلميذ في غير أنيا كانت عميقة استنفدت الكقت ك  نطبلؽتحقؽ كضعية اال -

 الغمكض.
تحقؽ استخبلص المنطمقات مف النص المدركس )النص األدبي: كابكس في الظييرة،  -

 حسف عبد الخضر( كبدكره احتكل عمى أمثمة تستجيب ألحكاـ القاعدة النحكية.
 تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذة كالتبلميذ. -
ا عمى الطريقة الحكارية كطرح األسئمة تدريجيا اعتماداقشة أمثمة الدرس تحقؽ مؤشر من -

 كبشكؿ منطقي منظـ.
، حيث استطاع المتعممكف الكصكؿ إلى االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -

 أحكاـ الظاىرة النحكية المدركسة معززيف استنتاجاتيـ بتطبيقات شفكية لتعميؽ الفيـ.
 ؤشر التقكيـ المرحمي.عدـ تحقؽ م -
 تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بالتعاكف المشترؾ بيف األساتذة كالتبلميذ. -
 كالتقكيـ مف خبلؿ تطبيقات مف اقتراح األساتذة. ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
 عدـ تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس. -

 : 30المالحــظــــة رقم  استمارة
صة رافد قكاعد المغة، مستكل السنة الثانية شعبة آداب أثناء حضكر ح ستمارةتـ مؿء اال

 كلغات أجنبية، حيث سجمت المؤشرات اآلتية: 
مف خبلؿ كضعية مبتكرة ذات صمة بمضمكف الكحدة  نطبلؽتحقؽ مؤشر كضعية اال -

 التعممية الثالثة )المجكف كالزندقة(.
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س )النص األدبي: تحقؽ مؤشر استخبلص منطمقات الظاىرة النحكية مف النص المدرك  -
أدىرا تكلي، مسمـ بف الكليد(، عمما أف النص لـ يتكفر عمى أمثمة تخدـ الدرس غير أف 
األستاذة صاغت أمثمة ذات صمة مباشرة بمضمكف النص اإلجمالي مع جعؿ التبلميذ ال 

 يخرجكف عف المكضكع العاـ.
 ة ككذا التبلميذ.تحقؽ مؤشر كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ -
تحقؽ مؤشر مناقشة األمثمة بشكؿ انسيابي منطقي ساعد التبلميذ عمى التعرؼ عمى  -

الظاىرة النحكية المدركسة كالكصكؿ إلى بعض أىـ أحكاميا، كؿ ذلؾ مف خبلؿ أسئمة 
 استكشافية.

ي نتيجة التدرج في طرح األسئمة الت االستنتاجتحقؽ مؤشر بناء التعممات بالمكازنة ك  -
 صيغت صياغة دقيقة أدت إلى تحقؽ مؤشر الكفاءة.

 عدـ تحقؽ مؤشر التقكيـ المرحمي. -
تحقؽ مؤشر بناء أحكاـ القاعدة بمشاركة التبلميذ الذم استنتجكا األحكاـ كتناكبكا عمى  -

 كتابتيا عمى السبكرة بشكؿ كاضح.
 ظيـ.كالتقكيـ بشكؿ جيد مع مراعاة التنكيع كالتن ستثمارتحقؽ مؤشر اال -
تحقؽ مؤشر إدماج أحكاـ الدرس إذ يمكف التبلميذ مف إنتاج نصكص مستثمريف أحكاـ  -

كمعطيات الدرس، مف خبلؿ كضعية إبداعية مف اقتراح األستاذة )نص الكضعية مرتبط 
 بالمحتكل العاـ لمكحدة التعممية(.

 األسمكب اإلحصائي المستعمؿ في عرض نتائج اإلجراء الثاني )المبلحظة(: 
المبلحظة كالتعميؽ عمييا  استمارةأسمكب إحصائي بعد تفريغ بيانات  اعتمادامت الباحثة بق

عمى ثبلثيف أستاذا لمادة المغة  -كما ذكر في مقاـ سابؽ –حسب العينة العامة التي شممت 
العربية كآدابيا لمرحمة التعميـ الثانكم، ثـ حسب أداء المؤشرات في حاؿ تحقؽ األداء، لـ 

 ك تحقؽ بشكؿ غير مناسب.يتحقؽ، أ
كقد تـ عرض النتائج في جدكؿ يحتكم عمى نسب مئكية لمدل تحقؽ أك عدـ تحقؽ بشكؿ 

 غير مناسب، تـ حسابيا كاآلتي: 
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جــــدول أداءات المؤشرات لمراحل سير درس رافد القواعد النحوية في ضوء المقاربة 
 النصية: 

 لػػػدرسمػػجػػػػػػػاؿ تنػفيػػػػػد سيػػػػػػر ا

 أداءات المؤشػػػػػرات
نسبة  غػػيػػػػر مناسػػػػػب لـ يتػػػحػػػقػػؽ تحػػػػػقػػػؽ

إنجاز 
 اآلداء%

 الرتبة
 النسبة% تؾ النسبة% تؾ النسبة% تؾ

 نطبلؽكضعيػػػػػػة اال
20 66,66 07 23,33 03 10 76,66 06 

استخبلص منطمقات الدرس مف 
 النص

25 83,33 05 16,66 00 00 83,66 05 

كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا 
 مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ

25 83,33 00 00 05 16,66 99,99 02 
شة 

مناق
ثمة
ألم

ا
 

24 80 02 06,66 04 13,33 93,33 03 

 االستنتاجبناء التعممات بالمكازنة ك 
19 63,33 08 26,66 03 10 73,33 07 

 التقكيـ المرحمي
03 10 27 90 00 00 10 09 

 بناء أحكاـ القاعدة بمعية التبلميذ
21 70 00 00 09 30 100 01 

 كالتقكيـ ستثماراال
20 66,66 03 10 07 23,33 89,99 04 

 = النسبة المئوية x 100 تكرار أداء المؤشر

 لعينة اإلجماليعدد ا



ها] ح  ات  ي  ة وت  ي  هح  ها المي  ت  راءا ة وإح  ي 
ق  ي  طي    [الدراسة الي 

 

 
 

     انفصم 

283 

 إدماج أحكاـ الدرس
11 36,66 14 46,66 05 16,66 53,32 08 

 المػػػػجػػػػػػمػػػػػػػكع
/ 62,21 / 24,44 / 13,33 75,54 / 

 
سابؽ يتضح أف مستكل إنجاز األساتذة أفراد العينة يتكزع مف خبلؿ بيانات الجدكؿ ال

 كاآلتي: 
  أداءات كصؿ فييا أفراد العينة إلى مستكل الجكدة كاإلتقاف في تحقيؽ

 المؤشرات، كىي عمى التكالي كفقا لنسب اإلنجاز مرتبة ترتيبا تنازليا: 
استخبلص منطمقات الدرس مف النػص )أمثمة/ بيانات( بمستكل إنجاز  -

، كىي نسبة عالية تعبر في معظـ المقاييس عف درجة تقارب 83,33%ر بنسبة يقد
 .االمتياز
كتابة األمثمة عمى السبكرة كقراءتيا مف طرؼ األستاذ كالتبلميذ بمستكل  -

 ، كىي كذلؾ نسبة عالية.83,33%إنجاز يقدر بنسبة 
 .%80مناقشة األمثمة، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة  -
 .%70عية التبلميذ، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة بناء أحكاـ القاعدة بم -

  أداءات كصؿ فييا أفراد العينة إلى مستكل متكسط مف اإلنجاز يمكف
، كىي عمى التكالي كفقا لنسب  اعتباره في بعض األحياف مستكل مقبكؿ عمى العمـك

 مستكل اإلنجاز مرتبة ترتيبا تنازليا: 
 .%66، 66، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة نطبلؽكضعية اال -
 .%66، 66كالتقكيـ، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة  ستثماراال -
، 63، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة االستنتاجبناء التعممات بالمكازنة ك  -

33%. 
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  أداءات أبدل فييما أفراد العينة مستكل مف القصكر كالضعؼ في
  اإلنجاز، كىي عمى التكالي كفقا لنسب مستكل اإلنجاز مرتبة ترتيبا تنازليا:

 .%66، 36إدماج أحكاـ الدرس، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة  -
 .%10التقكيـ المرحمي، بمستكل إنجاز يقدر بنسبة  -

مف خبلؿ ما تقدـ مف نتائج، يمكف استقراء المستكل العاـ لؤلداء المتبايف كالمتدبدب 
فاءة الذم أبدتو عينة الدراسة أثناء إنجازىا لمعظـ األداءات كالمؤشرات التي تتضمنيا ك

تقديـ درس رافد القكاعد النحكية كفؽ ما تقتضيو المقاربة النصية )في مرحمة التعميـ 
الثانكم(، حيث تبايف مستكل إنجاز األداءات بيف الجكدة كاإلتقاف، المتكسط المقبكؿ عمى 

 العمـك كالضعيؼ.
مف المبلحظ أف األساتذة أفراد عينة الدراسة ركزكا اىتماميـ عمى بعض األداءات 
الركتينية البسيطة كاستخبلص منطمقات الدرس مف النص المدركس ككتابة األمثمة عمى 
السبكرة مع قراءتيا مف طرفيـ كالتبلميذ، األمر الذم ال يستدعي منيـ تحضيرا مسبقا مكثفا 
إال في حاؿ لـ يتكفر النص المدركس عمى أمثمة مناسبة لدرس القكاعد النحكية، ىنا يجتيد 

تطكيع النص كالتصرؼ في بعض المعطيات لتسييؿ عممية صياغة أمثمة  األستاذ مف أجؿ
ذات صمة بالمضمكف اإلجمالي لمنص أدبيا كاف أك تكاصميا. كما أف أداء مؤشر بناء أحكاـ 

 القاعدة بمعية التبلميذ ىك اآلخر تحقؽ كأنجز بمستكل مف الجكدة كالتحكـ. 
داء العاـ الضعيؼ الذم أبدتو يمكف أف نستقرئ أيضا مف خبلؿ النتائج مستكل األ

عينة الدراسة أثناء انجازىا لممؤشرات كفؽ مراحؿ منيجية المقاربة النصية، يشمؿ ىذا األداء 
كؿ مف التقكيـ المرحمي الذم تبيف لنا مستكل القصكر إلنجازه، حيث كاف شبو مغيب، 

نجازىا تتحدد كمرحمة إدماج أحكاـ الدرس التي تعتبر حجر الزاكية، ذلؾ أنو في ضكء إ
مبلمح مردكدية التبلميذ في إنتاج نصكص متنكعة يستثمركف فييا الظكاىر النحكية 

كعشكائية  االرتجاليةالمدركسة، فنتائج ىذه المبلحظة أمدتنا بمؤشر مكضكعي عف مدل 
الممارسة التعميمية لمقكاعد النحكية في ضكء المقاربة النصية، فحيف مطالعة المذكرات التي 
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األساتذة لتقديـ الدرس نجدىـ قد حددكا أىدافا ككفاءات تعميمية مرجك تحقيقيا يحضرىا 
 كأىميا الكفاءة كفؽ الصيغة التعبيرية اآلتية: 

"في مقاـ تكاصؿ داؿ ينتج المتعمـ مشافية ككتابة نصكص كفؽ النمط )حسب نمط 
. غير أنيـ النص المدركس في المحكر( كنصكصا نقدية حكؿ )الظاىرة األدبية المدركسة("

لعدـ اىتماميـ كتركيزىـ عمى أداء مؤشر إدماج  -إال نسبة ضئيمة –ال يحققكف الكفاءة 
بيف ما تـ التخطيط لو مف أىداؼ ككفاءات كما  نسجاـأحكاـ الدرس، كليذا الحظنا عدـ اال

 تـ تحقيقو في نياية مراحؿ سير الدرس.
، 36تقدر بػ  -يا الجدكؿكما يكضح –فنسبة تحقؽ أداء مؤشر إدماج أحكاـ الدرس 

%، كىي نسبة تحققت مع المستكييف االكلى كالثانية ثانكم جميع الشعب، إذ أف ىذا 66
.المؤشر كاف غائبا كمغيبا تماما مع مستكل السنة الثالثة ثانكم )األقساـ النيائية(
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 الخاتمة

إلييا مف خبلؿ دراسة تكصؿ لاالتي تـ إف خاتمة البحث تعد سندا تتجمى فيو النتائج 
مكضكع تعميمية أحد أىـ مستكيات المغة كىك النحك،  في ضكء المقاربة الجديدة المنتيجة في 
المؤسسات التعميمية الجزائرية،  المتمثمة في المقاربة النصية التي رافقت المقاربة بالكفاءات 

 كبيداغكجيا اقتضاىا مشركع اإلصبلح. 

ي مفيـك المقاربة النصية مع تحديد إجراءاتيا كسبؿ اليدؼ مف الدراسة كاف البحث ف
 تقديـ مادة النحك العربي مف خبلليا في مرحمة التعميـ الثانكم. 

 كلقد أسفر الجيد البحثي عمى المستكييف النظرم كالتطبيقي عف النتائج التالية: 

 عمى المستوى النظري:  .أ 
 األساسٌية التي يطرحيا مجاؿ  تستمد المقاربة النصية مرجعيتيا مف المفاىيـ كالمبادئ

 لسانيات النص، بؿ تتخذىا ركيزة أساسية تستند عمييا. 
  ترتكز المقاربة النصية عمى مجمكعة أسس نظرية منيا: األساس المساني كاألساس

 السيكك لساني كاألساس السكسيكلساني ما جعميا تحيط بجكانب عدة. 
  استثمرت بغية تيسير منيجية تعميمية تعد المقاربة النصية مقاربة ديداكتيكية حديثة

 القكاعد النحكية كليس تيسير مادة النحك كمحتكاىا. 
  تقـك إجراءات المقاربة النصية أساسا باتخاذ النص )األدبي /التكاصمي( محكرا أساسيا

في تعميمية القكاعد النحكية؛  حيث يككف ىك المنطمؽ كالغاية في الكقت نفسو مف أجؿ 
 المتعمميف. االرتقاء بمستكل 

 عمى المستوى التطبيقي:  .ب 
  محتكل الكتاب المدرسي )النصكص المقترحة( ال تستجيب دائمان إلجراءات المقاربة

إحكاـ مكارد المتعمـ...( األمر الذم  النصية )األمثمة،  أحكاـ القاعدة،  الحجـ الزمني،
 يحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ ك الكفاءة المرجكة. 
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 سة مف أساتذة المغة العربية كآدابيا لمرحمة التعميـ الثانكم يجدكف أغمب أفراد عينة الدرا
صعكبة في تحديد مفيـك المقاربة النصية،  كما أف تحكميـ في إجراءاتيا متكسط عمى 

 .  العمـك
  قصكر المناىج كدليؿ األستاذ كالكثيقة المرافقة عف تقديـ رؤية كاضحة كشاممة عف

جراءاتيا.   المقاربة النصية كا 
 ما يشكب المقاربة النصية مف غمكض كندرة في المراجع كقمة اإلمكانٌيات لتجسيدىا  رغـ

اإلجراء  ءاقتضاغير أننا مف خبلؿ زيارتنا الميدانية لثانكيات كالية مستغانـ _ حسب  
الثاني لمدراسة التطبيقية _ ألفينا أساتذة مادة المغة العربية كآدابيا يجتيدكف بغية تحقيؽ 

قدر المستطاع كذلؾ إلدراكيـ أف جعؿ النص محكر تعميمية القكاعد ىذه المقاربة 
 النحكية كبقية الركافد المغكية ىك الطريقة األنسب كاألنجع. 

  القكاعد النحكية في ضكء المقاربة النصية تقدـ لممتعمـ عمى أنيا رافد يساعده في فيـ
عادة بناءه.   النصكص المدركسة كما أنيا آلٌية لتفكيؾ النص كا 

  مف أىـ إجراءات المقاربة النصية أنيا تقـك عمى تأصيؿ القاعدة النحكية مف خبلؿ أمثمة
استكشافية تبلحظ في النص كتطرح عمييا أسئمة دقيقة كمناسبة تستثير المتعمـ كتقكده 
إلييا بشكؿ غير مباشر، لتمكينو فيما بعد  مف استنتاج أحكاـ القاعدة بطريقة بنائية 

كالبناء المنطقي لمكصكؿ إلى مرحمة إحكاـ مكارد ؛ إذ يمر المتعمـ يراعى فييا التدرج 
 عمى تطبيقات مختمفة لتعميؽ الفيـ كاختبار المعارؼ. 

كمف اآلفاؽ التي نقدميا في نياية ىذه الدراسة  مجمكعة تكصيات كاقتراحات ممخصة 
 ايمي:  فيـ

 ثابة مرجع ضركرة تضافر الجيكد مف طرؼ أىؿ االختصاص إلعداد مؤلؼ يككف بم
 يكضح إجراءات المقاربة النصية كسبؿ تطبيقيا لتفادم الكقكع في المبس. 

  إعادة النظر في منياج مادة المغة العربية كآدابيا لمرحمة التعميـ الثانكم لجعمو يتناسب
 كما تستدعيو المقاربة النصية. 
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 ربة النصية الحرص عمى انتقاء نصكص أدبية كتكاصمية متنكعة تستجيب لمتطمبات المقا
 في تعميمية النحك العربي. 

  تسخير الدكلة االمكانيات المادية كالبشرية في سبيؿ االرتقاء بمستكل تعميمية المغة
 العربية كآدابيا. 

في األخير،  نأمؿ أف يسيـ ىذا البحث كلك بالشيء اليسير في فتح اآلفاؽ أماـ الباحثيف 
ص اعترل البحث ألسباب مكضكعية أك ذاتية  لمكاصمة الدراسة  كنعتذر عف أم تقصير أك نق

 فالكماؿ  سبحانو جؿ شأنو. 

 

 . رب العالميف. الحمدك 
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 ثخص أساثذة استباهة                     جامعة عبد الحميد بن باديس            

 آدابهااللغة العزبية و                                       الفىون    و  كلية آلاداب

 مزحلة التعليم الثاهوي                   آدابهاو  قسم اللغة العزبية

 

 آدابها للمزحلة الثاهويةو  إلى السادة ألافاضل: أساثذة اللغة العزبية

 بشو جهو   حػ   سخمت هللاو  الصالم غليىم

 بػذ:و  جديت طيبت

 

الط لبت الب خثت بصذد بدث لىيل شه دة الذهخىساه )ٌ.م.د( جخصص "حػليميت اللؿت الػشبيت"، 

مشخلت الخػليم الث هىي همىرح "، بؿيت  -مىشىم بـ: "حػليميت اللىاغذ الىدىيت في ضىء اإلال سبت الىصيت

جطبيله  و  ئحشاءاته ، دساشت مذي ف غليته و  هزه اإلال سبت مػشفت مىهجيت حػليميت اإلا دة الىدىيت في ضىء

 غملي .

ميىهت مً خمصت أكص م، ضمً  اشدب هتومً أحل هزه الذساشت ك مذ الط لبت الب خثت باغذاد 

ؤلاح بت غنه  إلجم م الذساشت، مإهذيً لىم بأن و ول كصم مجمىغت أشئلت، هشحى مىىم الخىشم ب إلاص غذة

لً يخم اطالع أي طشف خالف الب خثت و  خم الحصٌى غليه  مىىم شخػ مل بصشيتحميؼ البي ه ث التي شي

منه   الاهته ءشيخم جزويذهم بيخ ئج الذساشت في خ ٌ و  غليه ، هم  شدصخخذم لؿ ي ث البدث الػلمي فدصب.

 ئرا سؾبخم.

 .الاخترامو جفضلىا بلبٌى ف ئم الخلذيشو  شىشا لىم غل  خصً حػ وهىم،

 ( أم م ؤلاح بت اإلاى شبت مؼ ملء الفشاؽ.Xزة ملء الخ ه ث بػالمت )الشح ء مً ألاش ج -
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 القسم ألاول: البياهات الشخصية:

 الجيض:                     رهش                                                 أهثى  -

 مخخشج مً اإلاذسشت الػلي                                اإلاإهل الػلمي:       مخخشج مً الج مػت                  -

 اإلاصخىي الخػليمي ب ليصبت للمخخشحين مً الج مػت: -

 م حيصخير                                            م شتر                                    لص وض      

 الصفت: -

 متربص                                    مصخخلف                        مششم              

 الخبرة اإلاهىيت في الخػليم:                   شىت -
 

 القسم الثاوي: عالقة مؤشزات الكفاءة / أهداف التعلم باملقاربة الىصية:

 جخىفش الىصىص اإلاخخ سة غل  أمثلت واضحت مً شأنه  جدليم الهذف الخػلمي: -1

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه                

 

 يدلم الىص ألاهذاف الخػليميت اإلاصطشة في ول دسس: -2

 أخي ه    دائم                                              أبذا                                               

 

 اإلاه سيت:          و  يشاعي الىص مبذأ جىىع ألاهذاف الخػليميت: اإلاػشفيت الىحذاهيت -3

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 

 :        خص ئص اإلاخػلمينو  يدى شب الىص مؼ الفشوق الفشديت -4

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 يدى شب الىص مؼ الحجم الزمجي لخدليم ألاهذاف الخػليميت:      -5

 أبذا                                    أخي ه  دائم                                                           

 جلجأ ئ   حػذيل بػض الىصىص أو ئدساج أمثلت ئض فيت أخشي  -6

 لخخمىً مً جدليم ألاهذاف الخػليميت                  وػم                                         ال -مثال -

 في خ ٌ أحبذ "وػم" غل  أي أش س يخم رلً؟: -

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

 كذم مث ال لىص غذلخه أو أدسحذ مػه أمثلت أخشي لخدليم ألاهذاف اإلاشحىة: -

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

 م را جلترح؟ -

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
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 القسم الثالث: عالقة محتوى املادة الىحوية باملقاربة الىصية:

 حصخخشج أمثلت الظ هشة الىدىيت مً الىص اإلاذسوس: -1

 أخي ه           دائم                                              أبذا                                        

 مى كشته :و  يخف غل اإلاخػلم في اشخخشاج ألامثلت الىدىيت مً الىص -2

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 يخ الل غذة الىدىيت:ئ   ح هب ألامثلت اإلالشسة في اإلادخىي حصخػين بأمثلت أخشي لترش -3

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 الخذسج في جلذيم مدخىي اإلا دة الىدىيت: و  يشاعي الىص مبذأ الخىىع -4

 أبذا                                    أخي ه      دائم                                                       

 م  شيذسشه خالٌ الصىت:و  يشبط الىص اإلاخػلم بمىدصب جه اللبليت -5

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

  م الل غذة الىدىيت مً البصيط ئ   اإلاشهب:يشاعي الىص الخذسج في طشح أخي -6

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 يص غذ الىص اإلاخػلم غل  بى ء أخي م الل غذة بطشيلت مىطليت: -7

 أبذا                                    أخي ه                      دائم                                       

مصخىاه اللؿىي في هزه اإلاشخلت و  اإلاىضىغ ث الىدىيت اإلالشسة جدى شب مؼ كذسة اشديػ ب اإلاخػلمو  الىصىص اإلاىخل ة -8

 )الخػليم الث هىي(:

                                          هىغ  م وػم                                             ال              

 هل هى ن مىضىغ ث هدىيت جشي أهه مً الضشوسي ئض فته  للمدخىي الىدىي؟: -

 وػم                                             ال             

 في خ ٌ أحبذ "وػم"  م  هي هزه اإلاىضىغ ث؟:

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 هل هى ن مىضىغ ث هدىيت جشي أهه مً الضشوسي خزفه  مً اإلادخىي؟: -

 وػم                                             ال             

 أحبذ "وػم" م  هي هزه اإلاىضىغ ث؟:في خ ٌ  -

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 شبب خزفه :

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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 القسم الزابع: عالقة التقويم باملقاربة الىصية:

 جطشح غليه  أشئلت مى شبت:و  يخم جأصيل أخي م الل غذة الىدىيت مً خالٌ أمثلت اشخىش فيت جالخظ في الىص -1

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 حػخمذ الخلىيم البى ئي / الخيىيجي، هاحشاء جطبيل ث شفىيت بػذ اشخخشاج الحىم الىدىي: -2

 أبذا                                    أخي ه        دائم                                                     

 مى كشت أخي م الل غذة":و  يشاعي الىص الخذسج في صي ؾت أشئلت "ئهدش ف -3

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 أخي م مىاسد اإلاخػلم في الذسس:و  شئلت الخلىيميتطبيػت الىص جخذم ألا  -4

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 مدذد:و  أشلىب صي ؾت ألاشئلت الخلىيميت واضح -5

 أبذا                                    أخي ه              دائم                                               

 لخى شب كذسة اشديػ ب اإلاخػلم: -ب لزي دة أو الىلص ن –جخصشف في صي ؾت ألاشئلت  -6

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 افم ألاشئلت الخلىيميت مؼ مبذأ بيذاؾىحي  ؤلادم ج:جخى  -7

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 الحجم الزمجي اإلالشس لشافذ اللىاغذ الىدىيت هفيل للىصىٌ ئ   حميؼ مشاخل أخي م اإلاىاسد: -8

 دائم                                              أبذا                                    أخي ه               

 

 الخم سيً "أخي م اإلاىاسد" اإلاشافلت لذسوس اللىاغذ الىدىيت؟:و  م  سأيً في الخطبيل ث -9

 * مً خيث :

  الىم:-أ

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 الىيف )الخىىع(: -ب

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 خ ح ث اإلاخػلم اللؿىيت: -ج

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 * اكتراخ جً:
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..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 القسم الخامس: أسئلة عامة:

 هل حػشف اإلاصطلح ث آلاجيت؟ اصطدب اإلاصطلح بخػشيف مىحز في خ ٌ أحبذ "وػم": -1

 * لص هي ث الجملت:                     وػم                                             ال

........................................................................................................................................................................................... 

 * لص هي ث الىص:                      وػم                                             ال

........................................................................................................................................................................................... 

 * مػ يير الىصيت:                        وػم                                             ال

........................................................................................................................................................................................... 

 ال            * الىدى الػلمي:                         وػم                                 

........................................................................................................................................................................................... 

 ال                                    وػم                              * الىدى الخػليمي: 

........................................................................................................................................................................................... 

 مل سبت حذيذة يػتريه  ؤلابه م:      وػم                                 ال خصب سأيً اإلال سبت الىصيت -2

 ئحشاءاته ؟:و  مذي جدىمً في اإلال سبت الىصيت م  -3

 حيذ                                          مخىشط                              أكل مً اإلاخىشط              

 الىثيلت اإلاشافلت سؤيت واضحت غً اإلال سبت الىصيت؟: و  دليل ألاشخ ر هل يلذم اإلانه ج، -4

 وػم                                 ال                          

 

 جلمض هخ ئج جطبيم اإلال سبت الىصيت في جششيخ اللىاغذ الىدىيت لذي اإلاخػلمين: -5

ال                              هىغ  م              وػم                                            
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 النحك تعميمية في النصية المقاربة فاعمية مدل عف لمكشؼ كمحاكلة سةاالدر  ىذه جاءت
 مرحمة في العربي النحك تعميمية مسألة إلى بالتطرؽ كذلؾ الثانكم التعميـ مرحمة في العربي
 المساني البحث معطيات ضكء في النحك تعميمية مسألة إلى تطرؽبال كذلؾ الثانكم التعميـ

 عبلقة ككذا جية مف النحك بتعميمية كعبلقتيا المسانية المدارس أىـ عرض خبلؿ مف المعاصر
 صرحا األخيرة ىذه تشكؿ إذ أخرل، جية مف النص كلسانيات الجممة لسانيات مف بكؿ النحك
 كنظامو النص بنية سةابدر  تيتـ تعميمية مقاربة تبارىاباع النصية المقاربة عميو ترتكز عمميا

 .النحك طميعتيا في العربية المغة أنشطة مختمؼ لتعميـ كظيفية أداة تخاذهاك 
 التعميمية، حؿاالمر  أىـ مف كاحدة ككنيا سةالمدر  نمكذجا الثانكم التعميـ مرحمة اتخذت

 .ميةالعق تاالقدر  بنضج تتميز التي ىقةاالمر  مرحمة تكافؽ حيث
 ءاتياابإجر  النصية المقاربة أف تبدل الميدانية لمعاينةاك  التطبيقية سةاالدر  خبلؿ كمف

 لدل تحصيمو بمستكل االرتقاء سبؿ أكحد النحك تعميمية ئؽاطر  نجعأك  أنسب مف ىي المنيجية
 اتاإلمكان تكفر كعدـ ءاتيااإجر  في المتكسط العربية المغة أساتذة تحكـ رغـ المرحمة ىذه تبلميذ
 .لتطبيقيا البلزمة

Abstract: 

This study is an attempt to figure out the TEMP effectiveness of the textual 

approach in the didactics of Arabic language sciences(Arabic grammar)in the 

secondary school through tackling the issue of didactic grammar in the spectrum of 

contemporary linguistic research data via exposing the most significant schools 

and their relation with didactic grammar from one hand and the link with all 

sentence as well as text linguistics from the other hand.  

     The latter, in fact forms a scientific edifice where the textual approach is 

based on it.  

It is also considered as an educational approach that cares about studying the 

structure of the text as well as its system and even use it as a functional tool to 

teach various Arabic activities especially grammar.  

       I used the secondary school as a sample of study simply coz it is 

regarded as one of the most important educational stages that coincides with 

adolescence. dis period is characterized by the maturity of mental capacities.  

   The survey shows that the textual approach with its methodological 

procedures is the most suitable and successful method in the didactics of grammar 

in which it leads to boost the learners' outcome in spite of the middle control of 

Arabic teachers in addition to the unavailability of the necessary capabilities to 

implement it. 


