
 
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية األدب العربي و الفنون

 قسم الدراسات اللغوية

شهادة الماسترمذكرة تخرج لنيل   

 تخصص لسانيات عربية

 تحـــــت عنــوان

 

 

 

 

 

 

 

  

إشراف إعداد الطالبة:                                                       تحت  

 األستاذة:

                 بلجياللي خيرة                                      بن يوب زاهية 

 

 

 

  

السياق اللغوي وأثره في تعليمية اللغة العربية 

 لدى الطفل في ظل المقاربة بالكفاءات.

  - السنة الخامسة ابتدائي أنموذجا -

 

1820-1720السنة الجامعية :  



 
 

 

 

 أهدي ثمرة جهدي وعملي إلى كل من:

 إلى من تكبدّ المشقّة في تعليمنا "أبي العزيز" -

 "أمي العزيزة"إلى من تعلمت منها معنى الحنان ومسامحة الغير  -

 إلى جدتي العزيزة التي هي قدوتي في الحياة أطال هللا في عمرها. -

إلى أختي " نسمة " التي هي مثلي األعلى في الحياة ، إلى أخي  -

 وسندي في الحياة " قضاي" وإلى أخي وأختي " ياسين وكريمة"

 وإلى الكتكوتين الصغيرين "محمد مصطفى الحسين ، ماريا" -

وأروع صديقة تحصلت عليها في هذه الحياة "  إلى رفيقة مشواري -

 مليكة" وجميع عائلتها.

 إلى جميع عائلتي بدون إستثناء. -

إلى جميع صديقاتي في الدراسة التي أمضيت معهم أروع وأجمل أيام  -

حياتي مألها الحب واالحترام " نجمة، مخطارية ،فادية ، صليحة، 

 سهيلة ، فتيحة ، سارة ، أمينة"

 م يذكرهم قلمي ولم ينساهم قلبي .وخاصة إلى من ل -

 

 *زاهية*                                               



 
 

 

 

 

الشكر هلل سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة الذي وفقني إلتمام هذا 

 ولواله لما كان ليكون. العمل

سيرني ويسعدني أن اتقدم بوافر الشكر والتقدير واالمتنان إلى األستاذة 

فة " بلجياللي" التي شرفتني بقبولها لإلشراف على مذكرتي المشر

ووقوفها بجانبي في إعدادها وأفاضت بعلمها وجهدها ووقتها الثمين 

وقدمت لي كل العون والنصح في إنجاز هذه المذكرة ومتبعة العمل فيها 

بكل دقة وعناية ،وهذا إن دّل على شيء إنّما يدّل على حبها وتقديرها 

 للعمل.

 مني أسمى آيات التقدير والعرفان وجازاها هللا عني خير الجزاء.فلها 

كما أن كلمة شكري هذه أوجهها إلى كافة أساتذة جامعة عبد الحميد إبن 

وأخص بالذكر قسم اللغة العربية وآدابها وبالعامة كل  -مستغانم –باديس 

 فقيه انتفعت من خالله ومدّ لي يد العون كان قريبا أو بعيدا.
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 مقــــدمة:

ل  دليبد هللاالحمد هلل الذي إليه المساق نوالصالة والسالم على سيدنا محمد بن ع     

 األمة إلى الرشاد وعلى آله وصحبه اجمعين .

 أما بعد:

ثا ما وحديقدي فإن السياق من الموضوعات الداللية المهمة التي نالت عناية العلماء     

ماء م علوذلك لما له من أثر في كشف المعاني الغامضة والمبهمة ودالئلها ،وقد اهت

ن حتى ربيياألصول والنحو من القدماء بالسياق وكما تناوله المحدثون من العلماء الغ

 م نظرية متكاملة .صار هذا الموضوع عنده

حدد ة يتلقد ركزت المدرسة اإلجتماعية على دور السياق لتحديد المعنى ، فالكلم   

كل ية وحيث أن للكلمة عدة استعماالت سياقها من خالل السياق التي ترد فيه ،معنا

 سياق يظهر أو يحدد هذه المعاني.

ديم قمفهوم موضوع فالموضوع األساسي للمناقشة هو السياق اللغوي فهو من حيث ال

وضمنية ،تطرق له علماء العربية القدامى في كثير من مؤلفاتهم بكيفية صريحة تارة 

 شكاالأتارة أخرى ، ثم بدأ هذا المفهوم يتوسع في عصر اللسانيات الحديثة ويأخذ 

ق لسياامختلفة وال سيما في مدرسة لندن وظهر ذلك على يد "فيرث" الذي تزعم فكرة 

 سة المعنى من خالل إطار منهجي.وأصّر على درا

يف نستفيد من السياق فجدة موضوع السياق اللغوي هنا ربطه بالمادة التعليمية ،أي ك

عتباره آلية تعليمية تعلّم التلميذ الظواهر اللغوية بأشكالها؟ فاللغة من اللغوي على ا

ل وبهذا خالل الموضوع تبدو مستقلة تماما عن قضايا الديداكتيكية كالطرق والوسائ

نسجاما من القضايا التعليمية ،ومن وسيلة تعليمية صرفة ، تكون أكثر اتصنع لعالمها 

هنا جاءت فكرة دراسة السياق اللغوي في ظل النظام الجديد الذي يظهر جليا في 

عنوان البحث " السياق اللغوي وأثره في تعليمية اللغة العربية لدى الطفل في ضوء 

 نموذجا" سنة الخامسة من التعليم االبتدائي أالمقاربة بالكفاءات ،ال
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 عليمفالهدف األساسي من هذه الدراسة هو البحث عن آلية لغوية من ذات اللغة لت

صدق غ الة لغوية تسمى " المقاربة النصية " ومن اجل بلورالتلميذ أنشطتها فمن دائ

 اقتضى البحث بعض اإلشكاالت لها عالقة بموضوعه.

يم ي التعلات ففي تعليمية اللغة العربية في ضوء المقاربة بالكفاء كموقع السياق اللغوي

 اإلبتدائي.

في  ثرهأبتدائي و من كتاب القراءة للسنة الخامسة ا نشطة اللغةوأشكال السياق في أ

وية لة اللغلحصيتعليم التلميذ أنشطة اللغة وفق المقاربة النصية الجديدة ،ثم هل عالقة ا

 التلميذ تعتمد على القراءة؟بالسياق اللغوي لدى 

بطة ولهذا اقتضت الدراسة مجموعة من الفرضيات منها ما هي ميدانية و أخرى مرت

 بنص القراءة ،وهي على النحو اآلتي:

لى إاله ستخدام السياق اللغوي في فهم النص بنسبة مقبولة ،وقد يؤدي استعمتوقع ا -

 الشفوي عبيرة التعلم من حيث التإثراء لغة التلميذ ،كما قد يكون لتوظيفه أثر في لغ

 والكتابي.

ان اعتمدت منهجية البحث على طريقة اإلستبيلغرض التحقق من الفرضيات ميدانيا 

قة وهي جديدة في الميدان اللغوي ،استخدمت للحصول على معلومات دقيقة لها عال

وب سلبموضوع البحث ،وعلى المنهج الوصفي التحليلي في نقل الوقائع التعليمية بأ

 إحصائي كأداة إجرائية لحساب النسب المئوية.

وبناءا على ما سبق اقتضى البحث تقسيمه إلى فصلين )فصل نظري و اآلخر    

تطبيقي( األول جاء موسوما ب " السياق اللغوي بين الدراسات اللغوية والتربوية " 

التاريخية عند وتنطوي تحته ثالثة مباحث فالمبحث األول يعالج قضايا لغوية من الناحية 

علماء العربية القدامى والمحدثين ،و في المبحث الثاني كان الحديث عن السياق اللغوي 

في الدراسات اللسانية الغربية ، أما المبحث الثالث فقد عالجنا فيه السياق اللغوي وأثره 

 في تدريس اللغة العربية.
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ميذ للدى ت عربيةي نشاط اللغة الأما الفصل الثاني التطبيقي الموسوم بأثر السياق اللغوي ف

 ا خصصبتدائي ،وينقسم إلى ثالثة مباحث :األول منهالسنة الخامسة من التعليم اال

يل ى تحلألشكال السياق اللغوي في المنهاج والكتاب المدرسي ،والثاني فقد احتوى عل

 ةنشطبعض نصوص القراءة للسنة الخامسة إبتدائي ، على اعتباره مدونة تجمع كل األ

ر األخيالتعليمية التي لها صلة بالموضوع على وجه الخصوص ، وأما المبحث الثالث و

رى دائرة ماسلفهو عبارة عن دراسة ميدانية استهدفت مجموعة من مؤسسات التعليم 

 والية مستغانم: 

 -البنين –مدرسة سطال الجياللي  -

  -المسبح –مدرسة منصور بن ذهيبة  -

   -تالبنا -مدرسة صالح محمد      -

 جع التي اقتضاها البحث:اومن أهم المصادر والمر

 جمال " لسان العرب" ألبو الفضل -معجم " العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي ،  -

ربية كتاب " بحوث ودراسات في اللسانيات الع –الدين محمد بن مكروم بن منظور 

نيات اللسا -كتاب" علم الداللة " أحمد مختار عمر –" لعبد الرحمن الحاج صالح 

 النشأة والتطور" أحمد مومن .

ت على عتمداباإلضافة إلى كتاب اللغة العربية ، معناها ومبناها " تمام حسان، ولقد  -

 بعض الدراسات السابقة من بينها:

 .لحي ، داللة السياقة هللا بن ردّة بن ضيف هللا الطرسالة دكتوراه ، ردّ  -

 رة ماجستير ،ساكر مسعود ،األخطاء اللغوية لدى السنة الثالثة ثانوي.مذك -
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اجع ومن بعض الصعوبات التي اعترضت سبيل البحث منها : حداثة الموضوع وقلة المر

 ،تداخل المفاهيم ، ضيق الوقت، وقلة البحث في القضايا اللغوية التعليمية.

حق وختمت الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم النتائج المتحصل عليها وبعض المال    

 مارةستبعض المدارس اإلبتدائية ،وكذا اإلالتي تحتوي على طلب اإلذن بالدخول إلى 

 الخاصة بالمعلمين والخاصة بالتالميذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدخل

السياق اللغوي وتعليميمية اللغة العربية في ظل 

 المقاربة بالكفاءات.

 مفاهيم وإجراءات
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 ل: ــــمدخ

 جلّ  نصبّ التي ي والعلومغة يالحظ ذلك التدفق والتوالد للنظريات إن المتتبع لعلوم اللّ      

يم ء ومفاهآرا غة ،وهذا التوالد جعل من اللغة حقال واسعا يسبح في فلكهها على اللّ اهتمام

،وقبل  لكفاءة"ة، اياق ،اللّغة ،التعليمية ،المقارباللغويين ، ومن بين هذه المفاهيم :" السّ 

ا هذعام لر الالولوج في ثنايا الموضوع ُحّق لي أن أحدّد بعض المفاهيم التي تكّون اإلطا

 العنوان.

 ياق:تعريف الس   أوال:

يَُسوُق ،ِسيَاقًا أي َق، ُسْقتُهُ، َسْوقًا ،و رأْيتُهُ ياق لغة: من الجذر اللغوي )س وق(،َسوَ السّ  -1

 1يْنَزعُ َنْزًعا ِعْندَ الَمْوِت.

هـ( فيقول:" السين والواو والقاف أصل واحد ،وهو َحْدُو الشيء  392أّما ابن فارس )ت 

ْستَبَِق من الدّواِب ، ويقال ُسْقُت إلى امرأَتِي ًَصدَاقََها ايقال َساقَهُ يَُسوقُهُ َسْوقًا ،والِسيقَةُ :ما 

 2".اق  وَ ،والجمع أسْ ما يَُساُق إليها من كل شيء هُ والسُّوُق ُمْشتَقة من هذا ،لِ وأَسْقتُ 

وَساق اإلِبَل وغيرها يُسوقها َسْوقًا ِسيَاقًا  قِ وْ نها من الس  هـ ( أ 711ر ابن منظور )ت ويذك

دَ للمبالغة ،وقوله تعالى:" َو َجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس َمَعَها َسائِق  َو َشِهيد "  اق  ُشدِّ ، وهو َسائِق  َسو 

محشرها وشهيد يَْشَهدُ عليها بعملها ،وقيل الشهيد هو  قيل في التفسير َسائِق  َيُسوقَُها إلى

فانَساقَْت ... وفي الحديث " ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل  اقََهاعملها نفسه، أساقها اْستَ 

من قحطان يُسوُق الن اَس بعصاه" ، هو كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم 

َضَربََها مثاالً إلستيالئه عليهم وطاعتهم له إاّل أن في إن ما وعليه، ولم يُِرْد نَْفَس الَعَصا 

                                                           
،)مادة سوق(  2002، 2،العين ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طالخليل بن أحمد الفراهيدي  - 1

 .249،ص2،مجلد 
أحمد بن فارس بن زكريا،معجم مقاييس اللغة،تحقيق عبد السالم هارون،دار الفكر للطباعة والنشر  - 2

 117،ص 3)د ت( ،)د ط( )مادة سوق(،ج
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 عليهم... وقد انساقَت تََسَوقَْت اإلبُِل تََسُوقًا إذا ذكرها داللة على َعْسِفِه بهم وُخشونَتِهِ 

دَاَق  والَمْهَر ِسيَاقًا أَساقَهُ...وغيره  1ا.متتاَبعَْت... وَساَق إليها الص 

مة االستقااق" تقوم على التتابع وونستنتج من األقوال السابقة ان معاني " السي      

ابعا ره تتنقياد واالتفاق ،وهي كلها مفاهيم تحضر بقوة في اإلنتاج اللغوي باعتباواال

 ستقامة اللغوية.الكلمات والعبارات، وفق ضوابط االوانقيادا لألصوات و

 صطالحا:السياق ا -2

الوضع المتفق ح هو الذي يساعد في كشف معنى الكلمة نتيجة صطالالسياق في اال -

 2عليه بين المتكلم والسامع.

وقد عّرف محمود السعران السياق بقوله :" هو جملة العناصر المكونة الموقف 

 3اإلعالمي أو للحال الكالمية"

أيضا من والسياق هو البيئة اللغوية التي تحيط بالكلمة أو العبارة أو الجملة وتستمد    

السياق اإلجتماعي ،وسياق الموقف وهو المقام الذي يقال فيه الكالم بجميع عناصره ،من 

 4متكلم ومستمع وغير ذلك، من الظروف المحيطة ،والمناسبة التي قيل فيها الكالم.

 5أنه:" مجموع الظروف التي تحيط بالكالم". أّما عبده الراجحي فذهب إلى

 

                                                           
، 1،بيروت ،ط ،دار صادر 10ر ،لسان العرب، مأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكروم بن منظو - 1

 166،)مادة سوق ( ،ص1990

 1مصر، ططباعة والنشر ،عبد الواحد حسن، التنافر الصوتي والظواهر السياقية ، دار الوفاء لل - 2
 .30،ص1999،
المعرفة الجامعية ،  فوزي عيسى ،رانيا فوزي عيسى ، علم الداللة النظرية والتطبيق، دار - 3

 .111، ص2008، 1ط ندرية ،االسك
 111المرجع نفسه ،ص - 4
عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، االسكندرية  - 5

  82،ص 1،2007،ط
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لظروف اطار جانسا في إمات أو الفقرات تتابعا متسلسال متإذا فالسياق هو تتابع الكل   

تحديد حيد لالو حال المتكلم والسامع ، وهو الضامنوالمالبسات التي تحيط بها ،ومراعاة 

 مدلول العبارات المتضمن في الفقرات والنصوص.

 تعريف اللغة: ثانيا:

 اللغة في المعجم: -1

ال نفع ونه على فائدة مْحصل يُ ه وال الل ْغُو و الل غَا الس ْقط وَما اَل يُْعتَدُّ به كالم وغيرلَغَا : 

 ليه .عي ما كان من الكالم غير معقود ْغوَ ْغُو و الل غَا و اللّ .التهذيب :اللّ 

 1"لَّم.و اللُّغَةُ من األسماء الن اقَِصة وأصلها لُْغَوةُ من لَغَا ،إِذَا تَكَ "قال األزهري :

غًا لَ كسر ،يَْلغَى يِ باللَغْ ي لَْغَواً وولَغَا في القول يَْلغُو و يَْلغَ  ت باليمين ،يقال :" لَغَوْ 

ِغيَة: الل ْغوُ   " .َغىثل الوَ ملصوت و الل غَا : ا وَمْلغَاةً:أخَطأ وقال باِطاًل ،والال 

   لَِغَي يَْلَغى،لُغَة و لَغَا يَْلغُو قال الكسائي:" لَغَا في القول يَْلِغي ،وبعضهم يقول يَْلغُو و

 2لَْغواً :تكل م"

 بها كل قوم عن أغراضهم،وهي فعلة منسُن َوَحدُّها أنها أصوات يُعَب ُر و اللّغَةُ : اللِّ 

لوا فيه عن لغة ا ألن هؤالء  تكلّموا بكالم ما مامن هذ لَغَْوت أي تكلمن ،واللّغة أُخذت

 3هؤالء اآلخرين"

 

 

 

                                                           
، )مادة لَغَي( 2006، 1ابن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب ،دار نوبليس ،بيروت ،ط - 1

 115ص، 15،مجلد 
 .116المرجع نفسه ،ص - 2
 .117نفس المرجع السابق، ص - 3
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 إصطالحا:اللغة  -2

لغوي من أشهر التعريفات المخصصة للّغة في التراث العربي الذي وصفه العالم ال

وم عن " هي أصوات يعبّر بها كل قي الذي يقول :الشهير أبو الفتح عثمان بن جن

 1غراضهم"أ

ق منطقي مصّوغ يتكون من الرموز بقصد تحقيق الوضوح، واالتساق الداخلي اللّغة نس

 2ز فيه معنى محدد وفقا لقواعد محكمة تحدّد العالقة بين الرموز"،حيث يكون لكّل رم

وعّرفها المحدثون بأنها:" نظام رمزي صوتي ذو مضامين محددة تتفق عليه جماعة 

معينة ويستخدمه أفرادها في التفكير والتعبير واالتصال فيما بينهم ،كما أنها نظام صوتي 

موزه ،وهو قابل للنمو والتطور ويخضع في يمثل سياقا اجتماعيا وثقافيا له داللته ور

 3ذلك للظروف التاريخية والحضارية التي يمر بها المجتمع.

ل صة بكنستنتج من خالل هذه التعاريف أن اللّغة هي عبارة عن أصوات أو رموز خا   

ذه هى أّن ،باإلضافة إلفيما بينهم  ولالتصال مجتمع يستعملونها للتعبير عن حاجياتهم

 بلة للتطور والنمو حسب تطور كل حضارة.اللّغة قا

 السياق اللّغوي: -3

هو " دراسة النص من خالل عالقات ألفاظه بعضها ببعض واألدوات المستعملة      

 4للّربط بين هذه األلفاظ ، وما يترتب على تلك العالئق من دالالت جزئية وكلية"

                                                           
كلية اآلداب ماجستير ،ساكر مسعود ،األخطاء اللغوية لدى طلبة السنة الثالثة ثانوي ،مذكرة ال - 1

 .35، ص2007نسانية واإلجتماعية، جامعة محمد خيضرة ، بسكرة ،والعلوم اإل
 .221، ص2003مدني ، دون بلد، د ط ،فاروق مداس ،مصطلحات علم اإلجتماع ،دار  - 2

ري ، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،دار وائل عدون الساموك ، هدى علي جواد الشهس - 3

 24،ص 2005، 1للنشر والتوزيع ،عمان ،ط
 -30،ص 2006، 1عبد الرحمن بودرع : منهج السياق في فهم النص ، كتاب األمة ، قطر ،ط - 4

31 
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كالمي معين أو نص  تمثل أيضا في" األصوات والكلمات، والجهل متتابعة في حدثوي

لغوي، فاألصوات مثال تكون عادة خاضعة للسياق الذي تتركب فيه فيتأثر كل صوت 

 1بما يتقدمه أو يأتي بعده من أصوات"

كذلك يعرف" السياق اللغوي بالوعاء النحوي والبالغي الذي جاءت فيه الكلمة أو العبارة 

ة يالنظر إلى ما قبلها وما بعدها في فهم المعنى بالنظر إلى األسلوب الذي اكتفت العبار

من الكالم ،فاألسلوب اللغوي هو جزء من السياق العام ، ألننا نقصد به المعنى النحوي 

أو الوظيفي للجملة التي قد تكون لها أكثر من معنى محتمل ،وهنا ياتي االسلوب اللغوي 

نة بباقي القرائن الذي سيق فيه النص فيرتفع االحتمال ويحدد المعنى المراد مع اإلستعا

 2السياقية فيفهم معنى الكلمة بصورة متكاملة في ظل النص كله".

 التعليمية: ثالثا:

 التعليمية لغة: -1

هذا  التعليمية من حيث الصيغة فهي من المصادر الصناعية التي كثر استعمالها في

هُ علّمَ  "لفعل االعصر ،لحاجات الناس المختلفة،فمادة التعليمية من التعليم وهي مشتقة من 

ما كالكذاب وأعلُّمهُ إ واألمر  عر،يّاه فتعلمه... وعلّم به ،كسمع :شالعلم وَعال 

 ،أتقنه،كتعلمه..."

ل "تعلّم ،يتعلُم، تعلًُّما ، كلمة التعليمية مصدر صناعي لكلمة تعليم فهي مشتقة من الفع

واللفظ مصطلح حديث يقابل المصطلح األجنبي  3مر أتقنه وعرفه"األ

 .Didactique"ديداكتيك"

                                                           
سابق ، فوزي عيسى ، رانيا فوزي عيسى ، علم الداللة النظرية والتطبيق، نفس المرجع ال - 1

 .113ص

سمية محامدية ، دور السياق في تحديد الداللة الوظيفية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،كلية اآلداب  - 2

 .8، ص 2013/ 2012واللغات ،جامعة محمد خيضرة ،بسكرة ،
 .15،ص 2004 ار النهضة العربية ، بيروت ، دط ،التطبيقي ،دعبده الراجحي ، علم اللغة  - 3
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: تعني تعليمية ،تعليمات ،علم التدريس ،التدريسية ،والديتاكتيك  Didactiqueديداكتيك 

Ditactique من األصل اإلغريقي didskain وقد تطور مدلول 1وتعني التدريس ،

كلمة ديداكتيك ليصيح يعني التعليم أو فن التعليم ،وهكذا لم تكن التعليمية في البداية 

،تختلف كثيرا عن العلم الذي يهتم بمشاكل التعليم أي البيداغوجية ،وعليه التعليمية  

 مفادها هو التعليم.

 التعليمية إصطالحا:  -2

لطرق التدريس وتقنياته وألشكال تنظيم مواقف التعليم التي تعني "الدراسة العلمية 

نفعالي العقلي أو اإلة سواء على المستوى يخضع لها التلميذ قصد بلوغ األهداف المنشود

أو الحسي الحركي كما تتضمن البحث في المسائل التي يطرحها تعليم مختلف 

 2المواد..."

 3وقد خصص أحد الباحثين ديداكتيكية بأنها" العلم الذي يدرس طرق تعليم اللغات"

حيث  م منالتعليمية علم مستقل بذاته وله عالقة وطيدة بعلوم أخرى وهو يدرس التعلي -

ي فمية، وهو في ميدان تعليم اللغة يبحث ته ونظرياته وطرائق دراسة علتويامح

 سؤالين مترابطين ببعضهما : ماذا ندرس؟ وكيف ندرس؟ 

حول تعليم وتعلم اللغات ،  ات فهي مجموعة الخطابات التي أنشىءكتيك اللّغأّما ديدا -

يك اللغات في كتاسواء تعلق األمر بلغات المنشأ او اللّغات الثانية، وقد نشأت ديد

بدايتها مرتبطة باللسانيات التطبيقية مهتمة بطرائق تدريس اللغات ،ثم تفتحت على 

البحث في   didactique des languesقول مرجعية مختلفة طورت مجال 

 4ديداكتيك اللغات.

                                                           
 1الدار البيضاء ، طالقرآنية ، طبعة النجاح الجديدة ،محمد البرهمي ، ديداكتيك النصوص  - 1
 .10، ص1998،

 .8،ص 2000، 1محمد الدريج ، تحليل العملية التعليمية ، قصر الكتاب ،الجزائر ،ط - 2
3  - dictionnaire de l’inguistique-gean du boiset autres ;p147 

 8المرجع نفسه ، محمد الدريج ، ص - 4
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سة لدرااوعليه الديداكتيك نهج أو أسلوب معين لتحليل الظواهر التعليمية فهو       

و ني أي يتبعها المربي لبلوغ هدف عقلي أو وجدانظيم وضعيات التعلم التالعلمية لت

 مي.و الديداكتيك تهتم بكل ما هو تعليمي تعلّ حركي أي التعليمية أ

 تعليمية اللغة العربية:  -3

الل خحاث من كان االهتمام بتعليمية اللغة العربية وآدابها مقتصرا على مراكز األب   

توجهات البحث في الغرب وفي إطار طرائق تعليم  الطروحات التي تستوحيبعض 

لغة  لعربيةمية االلغة العربية لألجانب ، تم توظيف بعض مفاهيم تعليمية اللّغة ،أما تعلي

ث ، حي أّماً فقد عرفت بعض المبادرات الريادية في بعض المعاهد والمدارس الخاصة

ية، لفرنسااإلنجليزية أو  كان تعليم العربية يستوحي بعض الطرائق المطبقة في تعليم

ية العرب اللغةوقد أسهم التعدد اللغوي في بلدان عربية ،مثل لبنان ، في دفع المهتمين ب

 إلى التجديد والتطوير في أساليب التعلم.

ويمكن عد خطة النهوض التربوي، والمناهج الجديدة المنعطف الحاسم في اتجاه    

اإلفادة من مكتسبات تعليمية اللّغة ، ويتجلى ذلك في نص المنهج، وفي إعداد المعلمين 

وتدريبهم على تطبيق المناهج الجديدة ،وقد أصبحت التعليمية مركز الثقل في بناء 

 1مناهج إعداد المعلمين.

م متعلساب الاهتمت تعليمية اللغة العربية باكمادا على الوضع السائد ،فقد عتو ا

 لمفاهيمعض اللكفاءات والمهارات كما اهتمت بالعالقات التأثيرية ،وذلك باستدعائها لب

ومن هذه لم ،طراف العملية التربوية في معرفة المتعالتي تمكنها من تبيين مدى تأثير أ

ارف المعلعقد التعليمي التعلمي ،المعارف الوسيلية، والمفاهيم التملك المعرفي ،ا

فوي التصريحية التي تتضمنها المعرفة بموضوع التعلم، إنتاج كتابي أو تواصل ش

 التعليمي الذي يضبط هذه المعرفة. مثال ،والنقل

 
                                                           

أنطوان صباح ومجموعة من األساتذة ، تعليمية اللغة العربية ، منشورات دار النهضة العربية  - 1

 .214،ص  1994،  1بيروت ،لبنان ، الجزء األول ،ط
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 ن تمثيل هذا الطرح بالمثلث اآلتي:ويمك

 المتعلم 

 

 

 ميمي التعلّ التعلي لعقدورات                                             االتص              

 

 

 

 

 

 

 1 مم    المعلّ التعلّ                                  المعرفة    الموضوع         

 

القات فق العن وضعية تعليمية اللغة العربية تنتظم وومن خالل هذا المثلث يتضح لنا أ   

 آلتي:التي تربط بين المعلم والمتعلم والمعرفة وموضوع التعلم : وهي على النحو ا

متعلم ه الالعالقة بين المتعلم والمعرفة: هي عالقة تؤكد أهمية النشاط الذي يقوم ب -1

 المتالك المعرفة.

                                                           
منهاج في تعليمية اللغة العربية ، جامعة باجي مختار ، عنابة  سس بناءخليفة صحراوي ، أ - 1

 .21،ص

 النقل التعليمي

 

المهام، المواضيع، المعارف 

 التصريحية، المعارف الوسلية 
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م في ه المعلم بيقو ير إلى الدور التعليمي الذيالتي تربط المتعلم والمعلم هي تش العالقة -2

 يمية التعلمية وهو دور تعليمي إرشادي يؤثر في المتعلم.الوضعية التعل

 قوم بهاتي يالعالقة بين المعلم والمعرفة تشير إلى مختلف عمليات التطويع المعرفي ال -3

ل تحويلواجب تعليمها،وقدرته على قراءة التوجيهات والمعلم عند إعادة المعرفة ا

 المادة المعرفية إلى المهارات.

 المقاربة:خامسا :

يء )منه ككُرَم، وقِربَهُ َكَسِمَع( من الفعل )قَُرَب( : قَُرَب الش   المقاربة في المعجم: مشتقة -أ

،وقد فّرق بينهما  ، وَظاِهُر كالم المصنف على ما يأتي أن ُهما مترادفات مقَُرَب كنََصرَ 

و )َرْفُع الّرْجل للجماع ( اَغَرةُ ، وه،قالوا إذا قيل : والقَراُب :المشأهل األصول 

 ْربَةُ: بالكسر من األسقية ، وفي الكثير : قِْرب  كِعنَب  ، والقارُب : السفينة الصغيرةوالقِ 

ورب :الماُء ال قريب  منك في الكالم ،والقوِرُب ، كج،والقُرابةُ بالضم : القريب ،أي 

" ر الَمْطربَةَ والَمْقَربَةَ َفعلَْيِه لَْعنَةُ اللّ يُطاق كثرةً ،قال ابن األثير : وفي الحديث :من غيّ 

 1ريق المختصر"َمْقِرُب ، والَمْقَربَةُ : الطال

 اصطالحا:المقاربة -2

المقاربة هي " االقتراب من موضوع معين قصد معالجته بشكل موضوعي كما أن 

وع عمل قابل لإلنجاز في ضوء خطة تبنى على تصور وبناء مشر  Approcheالمقاربة 

ردود مالعوامل المتداخلة في تحقيق اآلداء الفعال وال و استراتيجية تأخذ في الحسبان كلّ أ

زمان وخصائص المتعلم والوسط والنظريات المناسب من طريقة ووسائل ومكان و

 2البيداغوجية"

                                                           
 اهر القاموس، دار الكتب العلمية محمد مرتضى بن محمد الحسني الزبيدي ، تاج العروس من جو - 1

 .404، ص 1، )مادة قرب( ،ج2007بيروت ، 
 .2،ص 71المركز الوطني للوثائق التربوية ، سلسلة موعدك التربوي ، العدد  - 2
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و حل مشكلة أو بلوغ غاية معينة أف أيضا أنها " االنطالق في مشروع ما ،كما تعرّ    

وفي التعليم تعني القاعدة النظرية التي تتكون من مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها 

 1تعلم والتقويم"إعداد برنامج دراسي ،وكذا اختيار استراتيجيات ال

ن يتم موعليه المقاربة هي مجموعة من التصورات والمبادئ واالستراتيجيات التي س   

 خاللها تصور منهاج دراسي وتقديمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ريحانة للنشر والتوزيع ،د ب، دط مفاهيم تربوية بمنظور حديث ، دار عزيزي عبد السالم ، - 1

 .147، ص 2003



 مــــدخل

 

16 
 

 الكفاءة: سادسا :

افأة لشيء مكلى اَكافَأهُ ع"الكفاءة في المعجم : الكفاءة مشتقة من الجذر اللغوي )َكفَأَ(:  -1

ون و أن يك ،وهفَاَءةُ في النكاحِ ْفُء :النظير والمساوي ،ومنه الكَ :جازاه ،والكُ فاًء وكِ 

 الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك.

 :تماثال:يئان وتََكافَأَ الشّ 

يكون ُمَكافِئًا له، وَكافَأهُ مكافَأةً وِكفَاًء : َماثَلَهُ ،ومن كالمهم الحمد هلل ِكفَاَء الواجب أي قَْدَر ما 

الّل َسْعَي زياٍد  اٍء ،و ال غنًى ،ِزيَاد  ،أَضلّ َها ، ال في َكفَ اَءةُ والَكفَاُء ،قال : فَأنَكحَ واإلسم :الِكف

ي مثله يكون هذا في كل ،وهذا ِكفَاُء هذا وِكْفأته وَكِفيئُهُ وُكْفُؤهُ ،وَكْفَؤهُ، بالفتح عن كراع ،أ

 1".كافُُؤ ،االستواءُ شيء ،و الت

ي جازاه قتال أكاء  وجاء في معجم تاج العروس للزبيدي "َكفَأَ : كافأهُ على الشيء مكافَأة وِكفَ 

هُ قُْفل وَكْفؤَ ُء كَ ْفؤُ ،و َكْفأتُهُ بكسر فسكون وفي بعض النسخ بالفتح والمد ،وَكِفيئُهُ كأمير و كُ 

 ل شيء.بالفتح عند الكراع وِكْفُؤهُ بالضم والمد ،أي مثله يكون ذلك في ك

ا أهطردها واكتف إلبل :أَ اأيضا بمعنى تَِبعهُ في أثره وَكفَ   )ج( أي من كل ذلك أِكف اء  ،و َكفَأَهُ 

 أغار عليها فذهب بها .

 ت الغَنَم في الِشْعِب أي دََخلَْت.وَكفَأْ 

 2والتََكافُُؤ : االستواء: وتَكافأَ الشيئان : تماثال.

 

 

                                                           
) مادة َكفَأَ(  2007، 1ابن منظور اإلفريقي المصري ، لسان العرب ، دار نوبليس ، بيروت ،ط - 1

 135-134،ص  24م
 1الكتب العلمية ، بيروت ،ط القاموس ، دارمحمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر  - 2

 .265-264-217ص، 1)مادة كفَأَ ( ج 2007
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 الكفاءة في االصطالح: -2

الكفاءة في االصطالح تعني : "التصرف إزاء وضعية مشكلة بفاعلية استنادا إلى قدرات 

ن الكفاءة بهذا ليست القدرة ومهارات وخبرات تراكمية عموما ،فإانبنت من تقاطع معارف 

،وهذا  1فحسب ،وال المهارة فحسب ،وال المعرفة فحسب ،جماع ذلك مع اإلنجاز والفاعلية"

من حيث المفهوم وأما المتعلم فنقصد بكفائته " قدرته على تجنيد )تعبئة( ما يتعلق بالكفاءة 

مختلف المعارف والقدرات وإدماجها وتوظيفها في مواجهة وضعية ما على غرار تنظيم 

يل المثال في اللغة ،الرياضيات عملية التعلم بالنسبة للمدرس ونالحظ كفاءته عندئذ على سب

 2آلخرين وال يكتفي برص الكلمات..."،ويبلغه ل،كان يكتب نصا ذا معنى  العلوم

 التيات لقدرو هي تلك المهارات واموز أوعليه الكفاءة هي القدرة على التحليل وفك الر   

 موقف التعليم.تساعد المدرس في تنظيم 

 المقاربة بالكفاءات: -3

 1968مريكية سنة وية ظهرت في الواليات المتحدة األالمقاربة بالكفاءات هي سياسة ترب

م،كرد فعل على التقنيات التقليدية التي كانت معتمدة ،والتي تقوم على تلقين المعارف 

النظرية وترسيخها في ذهن المتعلم بشكل قواعد تخزينية نمطية،" فالمقاربة بالكفاءات 

إلى جعل المتعلم قادرا على مجابهة مشاكل الحياة االجتماعية ،عن منهج بيداغوجي يرمي 

ريق تثمين المعارف المدرسية ،وجعلها صالحة لالستعمال والممارسة في مختلف ط

 3مواقف الحياة اليومية"

 

 

                                                           
 .16،ص  2005،  1حاجي فريد ، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات ،دار الخلدونية ، الجزائر ،ط - 1
 .17المرجع نفسه ، ص - 2

العلمي والتقني لترقية اللغة العلوي شقيقة ، المقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا التعلم ، مركز البحث  - 3

العربية ، أعمال الملتقى الوطني حول الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية ،واقع آفاق 

 70-64،ص 2007الجزائر ،نوفمبر 



 مــــدخل
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ه ل يجعلبفقط  إذا فأساس المقاربة بالكفاءات يتمثل في تكوين متعلم ال يكتفي بتلقي العلم

ا رهمحو نه هوأي هو الذي يبحث ويدرس ويكتشف أل هو محور العملية التعليمية التعلمية

ا قادر األساسي والمعلم يكون مرشدا ومنقبا ومصححا له إذا وقع في الخطأ،فهي تجعله

 على تحمل المسؤولية فاعال في حياته الفردية والجماعية.

" جاءت المقاربة بالكفاءة كتعبير عن تصور تربوي بيداغوجي ، ينطلق من الكفاءات 

تعليمية ،لضبط استراتيجية التكوين  المستهدفة في نهاية أي نشاط تعليمي ،أو نهاية مرحلة

في المدرسة، من حيث مقاربات التدريس والوسائل التعليمية وأهداف التعليم وانتقاء 

 1المحتويات وأساليب التقويم وأدواته"

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 .2،ص 2003المركز الوطني للوثائق التربوية ، الجزائر ، ، 2003الكتاب السنوي  - 1



 

 

 

 

اللغوي بين الدراسات اللغوية الفصل األول: السياق 

 والتربوية

 

 

 السياق اللغوي بين الدراسات العربية القديمة :المبحث األول

 والمعاصرة.

 :السياق اللغوي في الدراسات الغربية المبحث الثاني 

 : السياق اللغوي وأثره في تدريس اللغة المبحث الثالث

 العربية.
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ي للغولقد انصرف علماؤنا القدامى والمحدثين والغربيين إلى دراسة السياق ا    

لى عمصطلحا ومفهوما وتنظيرا وقد انشغلوا بالجانب التطبيقي في أكثر األحيان 

 عادا أببيقيالجانب التنظيري المجرد وعليه نستطيع اليوم بكل يسر أن نتتبع علميا وتط

 وية تعليمية في موضوع السياق اللغوي.ربالجهد التعليمي في أي دراسة ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ولالمبحث األ

 العربية القديمة والمعاصرة. السياق اللغوي بين الدراسات

 

 

 علماء العربية داللغوي عنالسياق  -1

 السياق اللغوي عند البالغيين. -2

 ياق اللغوي.سال دحدو -3

 السياق في الثروة اللغوية. -4

 السياق اللغوي وقضايا التركيب. -5
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 السياق اللغوي عند علماء العربية: -

ها ،ونظرا المفردة داخل جملتمة اللغوي في إجالء معنى الكل السياقنظرا ألهمية      

يين، اللغوون عملية الكشف عن المعنى من اإلهتمامات األساسية للمفسرين والبالغيين أل

عوا سلذلك لكونه يساعدهم في استنباط األحكام والمقاصد الشرعية من القرآن الكريم ،ف

 جادين في استخدلمه استخداما كبيرا وبمصطلحات متنوعة.

بويه سيب األلفاظ بعضها ببعض، فقد تطرق اهتاما كبيرا بتركي اهتم اللغويون      

 ا بابهـ( في " الكتاب" إلى قضية االستقامة واإلحالة في الكالم بعنوان ) هذ 180)ت

االستقامة من الكالم واإلحالة( حيث قال:" فمنه مستقيم حسن، ومحال،ومستقيم كذب 

ن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدا، لحسومستقيم قبيح، وما هو محال كذب ،فأما المستقيم ا

كالمك بآخره فتقول: أتيتك غدا ،وسآتيك أمس ،واما  لن تنقض أولمحال فأما اوأ

المستقيم الكذب فقولك :حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه، وأما المستقيم القبيح 

اه هذا غير موضعه ،نحو قولك :قد زيدا رأيت وكي زيد يأتيك ،وأشبفأن تصنع اللفظ في 

 1مس"ن تقول: سوف أشرب ماء البحر أب فأما المحال الكذ،وأ

هذه التراكيب التي لها صلة بالسياق تعددت في "لغتنا وتباينت فيما بينها ،تبعا لطبيعة 

 البسات السياق ،مما استدعى ظهور أنماط تركيبية يقبل بعضها ذلك التراصف وم

ها بإعطاء أمثلة كالمية ،قوامها الكلم من رفض بعضها اآلخر ،وقد تكفل سيبويه بعضايو

 2العربي "

 

 

                                                           
 1988، 3الجي ، القاهرة ،مصر ، طلسالم محمد هارون ن مكتبة الخبويه ،الكتاب ، تر. عبد ايس - 1

 26- 25،ص 1ج
في السياق ،دار السالم ،مصر خديجة الصافي ، أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها  - 2

 .103،ص 2009، 1ط
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ول المقام حيث قال حول ق سياقهـ( فقد اشتهر بما يسمى ب  392جني )ت أما ابن 

 :نَُعيم بن الحارث بن يزيد الّسعدي 

َحى الُمتقاِعُس ،" فلو قال حاكيا عنها :  أََبعَِليَ  - َوْجَهَها بِيَِمينَِهاوَصك تْ  –تقول   هذا بالر 

لمنا بذلك أنها متعجبة منكرة، ألع -ك الوجهمن غير ص -أبعلي هذا بالرحى المتقاعس

 -ارها وتعاظم الصورة لهالكنه لما حكى الحال فقال :وصكت وجهها علم بذلك قوة إنك

دتها لكنت بها أعرف ولعظم اية الحال، غيُر مشاهد لها ،ولو شاهنك سامع لحكهذا مع أ

 1معاين."لكاالحال في نفس تلك المرأة أبين ،وقد قيل: ليس الُمْخبِر 

ن المحذوف من اللفظ إذا الجملة كقوله:" من أ لسياقنه ذكر نماذج غير صريحة كما أ

ن أن الخبر لما جاء مثنى دّل على أ دلت الداللة عليه كان بمنزلة الملفوظ به ،أال ترى

 2ه مثنى كذلك..."المخبر عن

خرى كغيرها من نة اإلعراب من القرائن النصية األوأشار في الخصائص لغير قري   

كتب النحو " كما حوت،إشارات مهمة إلى الترابط في سياق الجملة أو الجمل مما يعني 

 3النص..." بسياقوعيهم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الملك فهد الوطنية  راه ، مكتبة ردّة هللا بن ردة بن ضيف هللا الطلحي ، داللة السياق ، رسالة دكتو - 1

 .74-73هـ ،ص 1424، 1مكة المكرمة ،طثناء النشر ،أ
 65،ص3،2006علي النجار ، عالم الكتب، لبنان ،طابن جني ، الخصائص ، تح: محمد  - 2
 .206،ص 2006،  1،ط 238المصدر نفسه ، ص - 3
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 السياق اللغوي عند البالغيين: -

انوا ستخدموه بمصطلحات متعددة بل كاو السياقضافة إلى البالغيون العرب عرفوا إ

لك، ذل على دلي إالالشهيرة )لكل مقام مقال( ماته وما استعمالهم للمقولةاالسبّاقين الستخد

ن أ ها :الموقف،الحال ،المقام.. إاللكن استخدامهم له كان بمصطلحات متعددة من

 .قالسياوردا بنفس معنى  المصطلحين: الموقف والمهام

هـ( الذي  421: الجرجاني )ت  السياقومن بين العلماء البالغيين الذين بينوا اهمية 

من  وسياقيةأسهب في الحديث عن نظريته في النظم وما يتعلق بها من قضايا نحوية 

إذا اتضاحا ال يدع للشك مجاال أن فقد اتضح معرفة المعنى من خالل التراكيب"جل أ

لفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ،وال من حيث هي كلم مفردة وان األلفاظ األ

مة معنى اللفظة التي تليها او ما أشبه ذلك مما ال تعلق تثبت لها الفضيلة وخالفها في مالئ

 1له بصريح اللفظ..."

العبارة في هذا المجال فكلمة )ربض( خارج النظم  " الذي ترد فيه السياقهمية ن أوبيّ  

فبالتركيب يحصل ال تعرف عن)ضرب( ، لكن ربض الكلب يخالف ضرب محمد أخاه،

فال نظم في تتعلق بما يجاورها، السياقاستحسان الكلمة وقبولها ،أو رفضها الكلمة في 

هذا  الكلم حتى يتعلق بعضها ببعض ، وعلى بعض ويبني بعضها على بعض، ويجعل

والنظم  حكام النحو ومعانيه واالختيار الدقيق في التعلقبسبب من تلك ،وهذا بمراعاة أ

بمعاني النحو ووضعها  ترتيبي يتعلق سياقلبس قواعد نحوية خالصة ،وإنما هو 

وعليه           2ا..."مموضعها،وال بمعرفة مصطلحات الصرف والنحو وإتقان قواعده

همية السياق وذلك من الباحثين القدامى الذين أشاروا إلى أعتبر عبد القاهر الجرجاني ي

جتاهد كان سندا متينا للباحثين ين علمي النحو والمعاني ،وهذا االمن خالل الربط ب

 المعاصرين.

                                                           
 .54،ص 1999، 3عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،ط - 1
عبد الفتاح الستين، التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر ، دار المريخ ،  - 2

 .87،ص 1980السعودية ، د ط ،
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 حدود السياق اللغوي: -

لبيئة المحيطة بالعنصر نه اهو النظم اللفظي للكلمة، وأ السياقمر  بنا من قبل أن "      

ذا كان هذا العنصر قد يتناهى في الصغر إلى الصوت المفرد، ويبلغ في الكبر وإاللغوي، 

العنصر  -في األغلب -اللغوي يحدُّه  السياقن و ما وراءها )النص( ،فإد الجملة أح

و دراسته هو الوحدة الصوتية ذا كان العنصر المطلوب تحليله أحليل ،فإاللغوي موضع الت

(phonemeفنحن أ )السياقفي النص، وهو  السياق مام أقل حدود 

هو الكلمة بمفهومها الشائع  السياق( ،ويكون حد هذا phoneme contextالصوتي)

 1وإن تعدادها فلن يتطلب ثالثة ألنه سيسقط الكلمة األولى"

 السياقو المورفيم ، فإن حدود نصر المطلوب تحليله هو )الكلمة( أ" وحين يكون الع   

كبر منها ،وهو الجملة، ذلك أن الكلمة في األغلب تتحدد هو أتمتد قليال لتصل إلى ما 

طار الجملة،أم حين يكون العنصر المطلوب تحليله أو الوصول إلى ،إوجودا ومعنى في

تتمادى إلى النص المتكون إلى عدة جمل،وقد تكون  السياقمعناه هو الجملة،فإن حدود 

 2ولمان" "ا قال " إون ما هو أكبر من ذلك كمفقرة أو عدة فقرات ،وقد يك

ً سلوبين كمِّ ويفرق اإل  سلوبية:األ السياقاتبين نوعين من  يا

( ويقصد به الجوار المباشر للفظ قبله أو Micro contextالصغير ) السياقأولهما: " 

بها الكلمات ،فيبرز بعضها بعضا  بعده ،ويعنى أسلوبيا بدراسة الكيفيات التي تتفاعل

 3"ويؤثر بعضها في بعض.

 

 

                                                           
ردّة هللا بن ضيف هللا الطالحي ، داللة السياق ، رسالة دكتوراه ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، أثناء  - 1

  53هـ ، ص 1424،  1النشر، مكة المكرمة ، ط
 53المصدر نفسه ، ص - 2
 .54المصدر نفسه ، ص - 3
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من الجوار كبر ( ويقصد به أحيانا ما هو أMacro contextالكبير) السياقواآلخر : 

و الخطاب جملة، وقد يتخذ هذا المصطلح أسلوبيا داللة المباشر للفظ كالجملة أو الفقرة أ

خاصة تتمثل في جملة المعطيات التي تحضر القارئ وهو يتلقى النص بموجب مخزونه 

 1الثقافي واالجتماعي"

) الصغير والكبير( بالمفهوم السياقالحجمين من  السياقينقابل أحيانا بين هذين وقد ي

الموقف ، فيجعل الكبير خاصا بالمسافة  وسياقالنص  سياقنفسه الذي نفرق فيه بين 

السطرية األطول مضافا إليها الطبيعي الفيزيائي )كاألشياء واألشخاص و المكان 

التاريخي  السياقوالزمان ...إلخ( والمعارف وعالقة المرسل بالمتلقي وأخيرا 

 2اإلجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54: ردة هللا بن ضيف هللا الطالحي ، داللة السياق ،ص نفس المصدر السابق - 1
 .54المصدر نفسه ،ص - 2
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 السياق في الثروة اللغوية: -

 السياقاتوهذا ال يكون إال في ثروة لغوية واسعة:" وعلى هذا يعتمد الباحث على 

ن يستخرج من تى الصحف في عصرنا الحاضر،ويمكن أوالقرائن من الشعر الجاهلي ح

شرنا يس وهذا ال يمكن أن يتم إال بما أذلك الكثير من المعلومات التي ال يجدها في القوام

مال واالستعانة باآلالت العظيمة المفعول وهي إليه من التنظيم وتكافل األع

 1 الحواسيب..."

 السياق اللغوي وقضايا التركيب: -

د لذي يحديفي اد مثله مثل الجدول التصربين الكلمات يعتبر كمحدِّ  السياقيإن التوافق    

ط تختل بعض المعاني التي يكتسبها اإلسم والفعل من جراء دخول المميز عليهما وقد"

مثنى لة الاحالمميز بالمميز الحقيقي )معلمان وزيدان اسم علم، غرقان وقوالن في أشباه 

 المرفوع؟ مجنون ،ملعون،مطعون،ومؤمنون ،نافعون ،قابعون،رهين ،رنين،سجين  

  صيغة تفعل أنت وهي(أمين ، سنين، 

 2  الت كهذه حقيقة الصيغة ويزيل الغموض واإلبهام" في حا السياقيكشف "

شاكل بطرح عدة مإلعرابية كتحويل البناء للمفعول لى مستوى الوحدات االتحويالت ع

صلي ل األملية تبادل الموقع بين الفاعنذكر منها، على سبيل التمثيل ال االستدالل ع

 وتتصف بعدد من النقائص. Ahhocوالمفعول عملية موضوعية استثنائية 

 

 

 

                                                           
  1بية ، موقع للنشر ، الجزائر ،طعبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانيات العر - 1

 .132،ص 2007
 .46،ص 1972،  1ريمون طحان ، األلسنية العربية ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ،ط - 2
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من قبل ،في السياق التركيبي  ، من لدن،ويل بإدماج ادوات معجمية ) من طرقيقوم تح

 1دون تحديد مصدرها..."

ع ين الجمقة بساسيا للتفريا التركيبية يعتبر عامال أاللغوي في القضا السياقوعليه إن   

 والمفرد مثال في المجال النحوي الصرفي من الناحية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  2005،  1دار األمان للنشر والتوزيع ، الرباط ،ط ،محمد الشكيري ، دروس في التركيب  - 1

 110ص
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 السياق اللغوي في المعجم الفرنسي: -

 دةمحدكما جاء في القاموس هو"مجموع العناصر التي تسبق وتلحق الوحدة ال السياق

 في خطاب...")صوت ،كلمة ،صنف من الكلمات (

 ركيبه الصوت ،أو الكلمة ،أو التوالمعنى ال يتحدد إال من خالل محيط لغوي مادت

يا ارجرفة،أو خالنحوي وهذا  المحيط يكون داخليا ممثال في التركيبية اللغوية الص

 و قرائن غير لغوية .اعتمادا على سمات أ

جمع لنسيج مع النص الكلي الذي يحيط بالعنصر "اللغوي هو محيط المعنى و والسياق

اللغوي) كلمة ،جملة ،مقطع من عبارة( وفي تبعية لمعناه وقيمته ويشكل ممرا لنقل 

 1"...السياقالمعنى ،عبر هذا 

ي شترك فتفي المعاجم الفرنسية يتضح لنا أن معانيه  للسياقومن خالل المعنى العام 

 كون السياق محيط يتشكل فيه المعنى.

 لعاب اللغة:السياق وأ -5

ة أو التعبير ال ن الناس " لديهم فكرة عن هذه الكلمستخدام الفعلي للكلمة يشير إلى أاال

 السياقن نعرف نستطيع أن نقول أننا نستخدم كلمة ما أو تعبير ما بطريقة معينة دون أ

التعبير األشياء التي قصد بالكلمة أو الذي يوجه العقل نحو موقف معين أو دون أن نعرف 

 2اإلشارة إليه فالكلمة مرتبطة دائما بشيء أو بمعنى يمكن تطبيقه"

 

 

 

                                                           
ابتدائي  أنيس شيماء،عبد المالك إيمان ،السياق اللغوي ودوره في الدرس التربوي ،السنة الثالثة  - 1

 .11،ص2017أنموذجا ،مذكرة لنيل شهادة ماستر،تبسة ،
 .113،ص 2003، 1محمود فهمي زيدان ، في فلسفة اللغة ، دار الوفاء ، مصر ،ط - 2
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فالكلمة ال قيمة لها إال في استخدامها "إذ نحن نقول للكلمة الواحدة عدة معاني ،وفي كثير 

من اإلستعماالت ،ننخدع بتلك المعاني ،ومن بين تلك المعاني المختلفة ،ال يظهر في 

،بينما سائر المعاني األخرى تزول وتنطفئ ،ولم يعد لها  السياقالشعور إال معنى حدده 

الذي  السياق( " التفهم إال في wittgensteinوجود..."  هذه اللعبة عند فتجنستين )

وردت فيه وأن الكلمات ال تأخذ معاني مختلفة خارج هذه اللعبة لنفترض أن )ب( عاد إلى 

:" بالطة" فإنه ال يفهم ما يريده هذا منزله وإذ بشخص يقابله في الطريق يقول له 

 1نه يفهم ما تعنيه هذه الكلمة "مة ،أما في أثناء العمل مع )أ( فإالشخص من هذه الكل

لها  عديدة ياقاتسمعناه أن الكلمة ال قيمة لها إذا كانت لوحدها فتعدد استخداماتها في      

لغوي  إطار ثال السابق تتم فيدالالت كثيرة وتبادل المنفعة بصبغة اجتماعية كما في الم

 رفة.صغوي تكون لغوية سانية للسياق اللّ يحكمه السياق دوما ،بينما المعالجة اللّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، المجلد 4رشيد الحاج صالح ، التحليل اللغوي ونظرية المعنى فنجنشتين ، عالم الفكر ن العدد  - 1

 .233، الكويت ،ص 2001، 29
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 الظواهر السياقية في مدرسة لندن: -

اللغوي بأن الكلمة  السياق( إلى مفهوم F.de saussureأشار فرديناند دوسوسير )

"...ال تكتسب قيمتها إال بفضل مقابلتها لما هو سابق ولما هو ال حق بها أو لكليهما 

بعد هذه اإلشارة من دوسوسير تطورا في الدراسات الغربية  السياقوعرف  1معا..."

، أو المنهج العملي، السياقيوال سيما في مدرسة لندن التي اشتهرت بما يسمى المنهج 

حد األعمدة الكبار الذين تنتسب إليهم هذه النظرية" ومعنى الكلمة ( أFirthيرث)ويعد ف

عند أصحاب هذه النظرية هو استعمالها في اللغة  أو الطريقة التي تستعمل بها أو 

الدور الذي تؤديه ،ولهذا يصرح فيرث بأن المعنى ال ينكشف إاّل من خالل الوحدة 

 2ة ..."مختلف سياقاتاللغوية ،أي وضعها في 

 عند فيرث يكون على مستويين عند االستخدام اللغوي: والسياق

 

 السياق اللغوي

 

  التساوي                 التساوق                              

فالتساوي ، يمس الخط األفقي للكلمات و" يعكس فكرة البناء والتساوي في صياغته 

صاحب الكلمة مع الكلمة الطبيعي ما بين الكلمات أي تالمبكرة كان يعني الترابط األفقي 

ل: مثات أخرى في السياق الطبيعي و جيرتها لكلمأو كلمات أخرى، أو رفقة الكلمات أ

ل نقوال ة ،بالنفي دائما، أي أننا صالة التراويح، ينسب ببنت شف ،كذبة أبريل ،حللت سهال

                                                           
مة ، المؤسسة فرديناند دوسوسير ، يوسف غازي ، مجيد نصر ، دروس في اللسانيات العا - 1

 .149،ص 1986الجزائر ،د ط ، الجزائرية للطباعة ،
 .68،ص 1998، 5أحمد مختار عمر ، علم الداللة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط - 2
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دخول الكلمة في سياق مقبول مع  صبح يعني إلى ذلك ،الشاي قودي وقد تطور المفهوم فأ

 1كلمة أو كلمات أخرى"

فهو شبيه بالتساوي من حيث االستواء األفقي للتراكيب ف" الفعل )أطلق(  التساوقأما 

لق لحيته) جعلها تنمو( ،أطلق ساقيه مع العناصر التالية: طمثال يمكن أن يتساوق 

حرية التصرف(،أطلق اسما للريح) ولي هاربا( ،أطلق له الحبل على القارب) ترك له 

،ولكن أطلق ال تتساوق في  تساوقاتغريبا )سماه باسم غريب( إلى آخر ذلك من 

 2قولنا:) أطلق محاضرة( معنى ألقى محاضرة..."

فقي للمفردات مهم في تحديد المفاهيم "والواضح من هذه األمثلة األ والمستوى    

فقية ما بين الكلمات ،وليس من األيمكن استخالصه من العالقات  التساوقالمحددة أن 

 3الربط بين الكلمات ومفاهيمها"

وهذا التناسب األفقي بين المفردات تتحدد في إطاره المعاني وتتناسق متقاربة وفيرث 

أوضح مفهوم السياق من خالل التتابع الشكلي للمفردات باالقتران مثل" اقتران كلمة 

ه التتابعات ذ" البقر" يتجلى لنا من خالل هبقرة بالفعل يحلب " ،إذ أن جزءا من معنى 

"هم يحلبون البقر" و"تنتج البقرة حليبا" وهكذا يبدو أن معادلة بين معنى الكلمة مثل: 

ومجموعة السياقات اللفظية فكلمة "الطيور" بمكن أن تمأل الفراغ في الجمل التالية : 

هذه الكلمة في هذه  ، وبالفعل، فإن وقوعق...صباحا ،وتفرخ ...في فصل الصيفتزقز

 4المختلفة ،يبين وضوح معناها اللغوي" السياقات

 

 

                                                           
 1989عالم الفكر ، الكويت ، د ط ، يحيى احمد ، اإلتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ، سلسلة - 1

 .83، ص
 88المرجع نفسه ، ص - 2
 .88المرجع نفسه ،ص - 3
 2002امعية ، الجزائر ،د ط،حمد مومن ، اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان المطبوعات الجأ - 4

 .242ص
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 السياق الشفوي والنظام الصوتي: -

لم مفتوحا بحسب درجة المشاركة الحقل اللفظي الذي يبرز فيه السياق يكون حديث المتك

ن الملفوظ الشفوي بإمكانه أن يتجلى بوصفه مستقال عن السياق :كما هو الشأن في و"إ

يس مطابقا الديني وبعض المحاضرات أو الدروس ...إلخ، حيث أن المشارك ل الطقس

 1في الخطاب الذي يتبدى وكأنه منغلق على نفسه..."بالتدخل من حيث المبدأ 

اكبسون التبعية نظام الكلي لألصوات و" لقد أدرك يتبعا لل سياقياوبتحديد الصوت     

ثم البحث عن المعنى الثابت الذي يحدده ، ومن للسياقالمعاني الجزئية اللغوية لتلك 

عنصر الفصيلة أو الفصيلة الكلية بوضوح ويحدده عن الفصائل الجزئية األخرى ،وقد 

حولت طريقته المنهجية فيما بعد بمفهوم جدلي إلى تحليل السمات أي من خالل الوصف 

في  بمجموعات مؤتلفة من السمات بدال من معنى كلي ليست له إال خاصية العنوان

 2الغالب..."

 لسياقالشفوي هو عبارة عن كل ملفوفا شفويا وا السياقنستنتج من خالل هذا أن     

 أيضا له تحديد صوتي وذلك تبعا للنظام الكلي لألصوات.

 

 

 

 

 

 

                                                           
العربية  محمد يحياتن ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، الداردومينيك مانغونو ، ت : - 1

 .46،ص 2008، 1للعلوم، لبنان ،ط
 1سعيد حسن بحيري ، مناهج علم اللغة ، مؤسسة المختار القاهرة ، ط بريجتينه ببارتشت ،ت: - 2
 .50،ص 2004،
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 السياق الحواري والسياق التداولي: -6

يحيط  السياق( و" هذا P.ricoeurعلى المصطلح في كتابات بول ريكور) ورد     

بالحوار ، ويمكن إبراز معالمه من إيماءة ،أو إشارة أصبع ،أو يمكن أن يستدل عليه 

الخطاب نفسه على نحو ظاهري من خالل اإلحالة الغامضة لتلك المؤشرات اللغوية التي 

 1تتضمن أسماء اإلشارة وظروف الزمان والمكان، وأزمة الفعل اللغوية..."

ات اللغوية في المجال التعليمات او المؤشروإبراز معالم الحوار الشوفي عن طريق 

النحو المتتالي للجمل كما في السياق التداولي الذي يحدد في شروط تكون  الخطابي على

ن نظرنا إليها كأفعال التلفظ بعبارات اللغة الطبيعية إ "مناسبة مقتضى الحال فيما يخص

بارات اللغة الطبيعية يمكن كالم وكذلك وبالمثل قد وقع التأكيد كثيرا على أن التلفظ بع

من الوجهة الصرفية النظرية أن تعاد صياغته ،وهيكلته باعتبار متواليات من الجمل 

تكون فيها" الخواص الموفولوجية ،والوظيفية الفونولوجية" والتركيبية والداللية معتبرة 

في عالقاته مع خواص جمل أخرى وعالوة على هذا التعرف واالعتراف بدور هذه 

 2توالية في سياق شفوي..."الم

شر و النص كما يشترك المؤيتشكالن في إطار الخطاب أ السياقوهذين النوعين من 

 اللغوي في تحديدهما وتحديد سياقات أخرى.

 

 

                                                           
سعيد الغانمي ، نظرية تأويل الخطاب وفائض المعنى ، المركز الثقافي العربي،  بول ريكور ،ت: - 1

 .43،ص 2003، 1المغرب ،ط
 .13،ص 2000، 1عبد القادر قنبني ، النص والسياق ، افريقيا الشرق ، لبنان،طان ديك، ت :ف - 2
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 المعاني والمفاهيم لدى الطفل: -

خذ شكال حسيا يخضع لمحيطه فخزانة المال قد تعني إن صورة الفهم لدى الطفل تأ       

عنده ثالجة ف" مفاهيم األطفال لكثير من الكلمات تختلف في مضمونها عن مفاهيم الكبار 

ن وإذا ما تغير معيّ  سياقلذات الكلمات وفي الوقت نفسه قد يعرف الطفل معنى الكلمة في 

هذا فمن المستحسن أن يحتوي قاموس وبقيت الكلمة نفسها فإنه قد يجهل معناها ،ول السياق

ن يكون لكل مرحلة من مراحل العمر قاموس لغوي األطفال الكلمات ومعانيها ويفضل أ

 1خاص بها..."

االحتفاظ بالمعنى" وبعامة ينبغي طفال آلية إن االحتفاظ بالمفردة يأتي من طريقة تمنح األ

فونها ،وذلك ألن رأصواتا يع ن يقتصر تعليم األطفال على الجهل والكلمات التي تتضمنأ

لمعاني الكلمات أو النص يساعدهم على التقدم في عملية التعلم ، فإدراك إدراك الصغار 

 2المعنى هو لُبُّ طريقة تعليم القراءة..."

لغوية لته الد حصيألن التقدم في القراءة مرتطب بالفهم، فبقدر ما يفهم التلميذ المعنى ،تزدا

أن  تربويةرب الخيرة عالقة بالفهم،فقد أثبتت التجاألات ،لما لهذه ا،زيادة على حسية الكلم

ه ،معنا لصغيراالتلميذ في اإلبتدائي ال يتفاعل إال مع المحسوسات ، أو لها عالقة بمحيطه 

 أن للمحسوسات دور كبير في العملية التعليمية التعلمية.

راءة يشمل الربط الصحيح وعملية استكشاف المعنى عملية معقدة ،ألن " الفهم في الق  

فكار بين الرمز والمعنى وإيجاد المعنى من السياق ،واختيار المعنى المناسب ،وتنظيم اال

 3نشطة الحاضرة والمستقبلية..." واستخدامها فيما بعد في األ

 

                                                           
، 1عبد الفتاح أبو المعالي ن تنمية االستعداد اللغوي عند األطفال ، دار الشروق ، األردن ،ط - 1

 .105،ص 2006
العربي ، مصر ،ط  يوسف الضبع ، تعلم المفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال ، دار الفكر - 2

 .55،ص 1،2001
 2007 ، 1ار المسيرة ، األردن ،طرشدي أحمد طعيمة ، المفاهيم اللغوية عند األطفال ، د - 3

 . 370ص
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 السياق التعليمي: -

 هم في هذه الدراسة ،بحيث يستخدم هذا النوع، واألالسياقاتهو نوع من أنواع       

و استنباط معاني الكلمات الجديدة أ لغرض تعليمي،وهو من " الوسائل األكثر فاعلية في

بتدائية استنباط المعاني ويستطيع تالميذ المدرسة اال السياقغير مألوفة، وذلك باستخدام 

من خالل السياق ،باعتبار النضج الذي يصل إليه التلميذ من الناحية من الكلمات الجديدة 

 1العقلية"

هو مفهوم  السياقنتقل إلى حقل التعليمية " إذ أن مفهوم وي السياقليتسع بهذا مفهوم    

والمتضمن  السياقمهم في تعليمية اللغات ،فهو لعين مبدئيا مجموع المعلومات الممثلة في 

 2و ثقافات متعددة..."لتنوعات نفسها سواء ثقافة واحدة أا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مكتبة الدار العربية ،  بتدائية ،هاراتها ومشكالتها في المدرسة االمصطفى فهيم القراءة : م - 1

 .76، د ت ،ص 2ط ، القاهرة
2 - dictionnaire de didactique du français ;gean pierre cuq cle   
intertional ;2003 :paris ;p54 
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 نظريات التعلم من السياق: -

يرى أصحاب نظرية التعلم من السياق أنه" إذا كان معنى الكلمة ال يمكن تحديده      

ها في الجملة، وأيضا ال يمكن الذي يحيط ب للسياقتحديدا دقيقا وصحيحا إال بعد الرجوع 

، إذ أن النص صراحة ال ككل للسياقوصحيحا إال بعد الرجوع د معناها تحديدا دقيقا تحدي

من الجمل المتجاوزة ، ولكن النص عبارة عن مجموعة من الجمل يمكن إعداده حشدا 

نه عبارة في الوقت ذاته عن نسيج مترابط من العالقات الديناميكية بين أالمتفاعلة ،كما ،

 1الجمل"

 ا:ب وهمهم نظريتين تخدم هذا الجانريات لها صلة بالسياق نذكر منها أوهنالك عدة نظ

 نظرية الكتائب: -1

( Marslen ;tyler ;wilson)رسلن ،ولسنوتايلة إلى الباحثين ماتنسب هذه النظري"

عل وتعتبر هذه النظرية أن مصادر المعرفة اللغوية )الداللية والقواعدية واالشتقاقية( تتفا

راضات منها: لدى سماع الكلمة وفي وتعتمد على افتجميعها لتحليل الكالم المنطوق،

تبتدأ بتلك األصوات المراحل المبكرة تنشط جميع الكلمات التي يعرفها السامع والتي 

فإن جميع الكلمات التي تبدأ بحرف)أ(سوف تنشط  مثال:لنفرض أنك سمعت صوت)أ(

ذا سمعنا فإهذه الكلمات الكتيبة األولى، وغيرها" ، فتشكلمثل:"اضطرب، وانكشف...

ماثلها تستثنى أو تسقط من المجموعة أو الكتيبة وما يس/ فإن"اضطرب وانكشف"//بعدها 

 2."من خالل نقطة التفرد وهي //س/

ي الت ،ويجري إهمال الكلمات Word-initial cohortوتشكل هذه الكلمات الكتيبة األولى 

ار ستمراالناجمة عن  (كما هو موضح في المثال األعلىال تتفق مع المعلومات الجديدة )

ستمر ، ويالداللي السياقمن الكلمة أو حذفها عندما تتناقض مع  النطق باألجزاء األخرى

 يع كافية الستثناء جم السياقتحليل الكلمة حتى تصبح المعلومات من الكلمة ومن 
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الكلمات في الكتيبة سوى الكلمة الهدف ،وتدعى هذه المرحلة مرحلة التعرف 

Recognition أو نقطة التفرد ،Uniqueness point  المرحلة التي يميز فيها وهي

 1."السامع تفرد الكلمة عن غيرها

 نظرية األثر: -2

راك ( نظرية شبكية في إدElman ; Meclellandطرح الباحثان مكليالند و ألمان )     

مفاصل بسمات المميزة على مسلمات منها: تربط مفاصل ال النظريةالكالم ،وتستند هذه 

ات في بمفاصل الكلمات ،تعمل الروابط بين المستويالصوتيات وتربط مفاصل الصوتيات 

 . Faciliatatoryة في األساس لييتجاهات وهي تسهجميع اال

  Inhobotoryوهناك روابط بين المفاصل على المستوى نفسه ،وتكون الروابط كافة 

ويعتمد مقدار التأثير على جابة وتكبحها ( وتؤثر المفاصل في بعضها البعض )أي تكف اإل

و األثر يتم التعرف على الكلمة من المتبادلة ،وينتشر بذلك التنشيط أر قوة االرتباطات مقدا

 2خالل مستوى التنشيط الذي تناله الكلمات المرشحة المحتملة.

كثر لكلمة المفاصل التي استخدمت في الفقرة السابقة ، فالمقصود بها ثالثة وكشرح أ

هي : السمات المميزة ) كالجهر والهمس مفاصل أو وحدات في ثالثة مستويات مختلفة و

مثال ومخارج النطق وغيرها( ، الصوتيمات وتعني الكلمات ، ومثال عن نظرية األثر  

" كلمتين يكون الصوتيم األول  1996فقد استخدم الباحثان مارسلن وولسن وزمالؤه عام 

األولى  تعني( حيث Blank ; Plank( كما في )P( و )Bفيها يقع بين صوتيمين مثل )

مسطرة وتعني الثانية صفحة بيضاء أو خالية من الكتابة ،فكان الصوتيم يطلق بصيغة 

 ( لكي يدرس تأثيره ويتحقق الباحثون حول ما إذا كان منشطا إلحدىB( أو )Pقريبة من )
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م سيؤدي إلى تسهيل ظهور الكلمة بسبب انتشار الكلمتين ، وتتنبأ نظرية األثر أن الصوت

 1التنشيط.

عاصر وأثرت بشكل ما على التفكير الم السياقخرى عالجت التعلم من وهناك نظريات أ

 وأثره الراجح. السياقوساهمت مساهمة كبيرة في تعلم اللغة عن طريق 

 السياق اللغوي ودوره في التدريس: -

فإن " الطفل  السياقهنالك ارتباط وثيق بين النضج العقلي للطفل وبين االستفادة من     

كلمة يعرف معناها جيدا مثل باخرة ،ويعرفها الطفل بأنها وسيلة مواصالت تسير في يجد 

كلنا في باخرة واحدة ،واسأله عن الماء ، أعرض الكلمة نفسها في سياق آخر كأن تقول: 

على إيجاد كلمة  معنى هذه الكلمة في الجملة التالية ، تعد هذه الطريقة بمثابة تشجيع لطفلك

جديد سجلها في دفتره الخاص احتفاال معا بكّمِ  سياقو كلمة قديمة في جديدة كل يوم ، أ

 2الكلمات الجديدة التي تعلمها"

ه المرحلة بداية النمو اللغوي الحقيقي عند الطفل ، وتمتد بين السنة األولى وحتى ذتعد ه 

الشهر الثامن عشر من العمر ،وتسمى اللغة في هذه المرحلة بالتعبير المختزل ،حيث     

" نشكل الكلمة جملة بحد ذاتها لتدل على المعنى الكلي الذي يسعى الطفل إيصاله 

الي يحدث فيه الكالم من أجل فهم المعنى  السياقيد ومعرفة لآلخرين، لذلك البد من تحد

ود بها ، فعلى سبيل المثال قد يقول الطفل "مم" قد يكون المقص3الذي يقصده الطفل" 

 و إلى وجود الطعام ،أو حاجة إلى الطعام.اإلشارة إلى مكان الطعام أ
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 نشطة اللغة :غوي وأالسياق الل -

ة اللغوية وخصوصا التي لها عالقة بالفهم، وقد أشرنا من إن آلية السياق تمس األنشط   

قبل إلى وجود الفهم من خالل تحويله إلى عمل سلوكي ، ومنه التمارين" التي تتوج 

دروس القراءة ، التمارين البنيوية إلى درجة كبيرة ،ومن ذلك للتأكد من فهم مضمونه، 

،وهذا النوع 1تقيها من النص نفسه" وتكون اإلجابة عنها بجملة بسيطة يمكن للتلميذ أن يس

من التدريبات يتعلق بتوظيف السياق اللغوي كاختيار الكلمة التي تصلح إلكمال الجملة 

الناقصة سواء أكان هذا النقص داخل الجملة أو في آخره وهذه العمليات جميعها تتطلب 

 2لتي تكملها.الجملة ومعنى الكلمة امن التلميذ فهم معاني الجمل والتوفيق بين معنى 

 بتدائي ما يلي:ل المرحلة األولى من التعليم االفي خال

ص يختار  -ق -أ ، بمعنى : من بين هذه األصوات : سي...ر -ص -(ق)-يصنع س

التلميذ صوت "ق" لمناسبته الكلمة الناقصة "يقرأ" وهي قريبة من المحيط اللغوي للتلميذ 

 3الكلمة" سياق"والهدف من هذا االختبار أن يتعرف التلميذ على الحرف من 

شاف ى اكتالتلميذ عل بتدائي يساعدفي المراحل األولى من التعليم االاللغوي  والسياق

ي فيدة فموجية الكلمة ،ويدعم مكتسباته اللغوية ،وهذا النوع من السياقات يعد وسيلة بيداغ

ذه ائص هاكتساب األصوات التي تتفق تماما مع طبيعة التلميذ في هذه المرحلة ،ومن خص

ارف عالم المرحلة مراعاة الجانب الحسي في التعلم ،وهي من المبادئ المعروفة في تعلم

 عامة واللغوية خاصة .

 

                                                           
ئري ،دار القصبة ، الجزائر ،د ط اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزاتازروتي حفيظة ،  - 1

 .131،ص 2003
 204المرجع نفسه ، ص - 2
مكتبة الدار العربية ، القاهرة  بتدائية ،مدرسة االمصطفى فهيم ، القراءة مهارتها ومشكالتها في ال - 3

 .76،د ت ،ص 2ط



 الفصل األول: السياق اللغوي بين الدراسات اللغوية والتربوية

 

43 
 

يراعى أثناء تعليمية اللغة التدرج من األسهل إلى األصعب ، ومن البسيط إلى المركب، 

فالبد من تدريب ومن الجزء إلى الكل ، من اكتشاف الحرف مثال إلى اكتشاف الكلمة "

العام الطفل على هذه المهارة ،مهارة التعرف على الكلمة وفهم معناها من خالل السياق 

للجملة ،حتى ال تعترض التالميذ الصغار كثيرا من الصعوبات ،لذلك يجل أن نقدم 

بتدائية بطريقة تدريجية ،بحيث ال االالكلمات الجديدة في مناهج اللغة العربية للمرحلة 

 1تزيد الكلمات غير المعروفة للطفل عن واحدة في كل عدة جمل"

الوسائل التي تؤكد من فهم التالميذ لمعناها ،  هليعد استخدام الكلمة في جملة من أ لهذا

و وضع " حقها من الشرح بوضعها في جمل أ وعليه يجب أن يعطي المعلم المفردات

ومطالبة التالميذ بعكس الكلمة ومفردها إذا كانت جمعا ، أو جمعها في جمل ،مرادفاتها 

الجديدة التي لم  إذا كانت مفردة ،وهكذا يقتصر التسجيل على السبورة لبعض الكلمات

فهم التالميذ للموضوع، وحسن  كد منعرض لمعناها الكتاب المدرسي ومن أجل التأيت

 2جزاء الموضوع"لة جزئية تشمل جميع أته قراءة صامتة يأتي عن طريق أسئقراء

للطفل وهي:" أن يعطى  السياقويعد هذا من التمارين اللغوية المهمة في تثبيت آلية 

و موضوعة في جمل مفيدة جيدة السبك سليمة التركيب ،ثم متفرقة أمجموعة من الكلمات 

الطفل اإلتيان بما يشابهها في المعنى أو يفسرها من الكلمات او العبارات وذلك  من يطلب

ثم البحث عن المطلوب في مخزون الذاكرة عن المفردات  السياقعن طريق مالحظة 

التي تهتم مقرراتها بالشرح والتوضيح  اللغوية ،وهذه اللغة تناسب األطفال في المراحل

 3لمعاني المفردات وغيرها من المقررات التي تهتم عادة بتفسير الكلمات وبيان معانيها"
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بها يناس الجملة ،أي ربط الكلمة بما سياقهذا النوع من التدريبات يهدف إلى استخدام 

 باالعتماد على السمة التناسقية للجملة ،كما في المثال اآلتي:

يضع التلميذ دائرة حول الكلمة المناسبة : تكتب الدرس... بالكتاب، بالقلم، بالكرسي. فالقلم 

إلى فهم معاني الكلمات الجملة ويهدف "هذا االختيار  لسياقسبة اهو الكلمة المختارة والمن

 1،ومعاني الجمل ،ومن تم التوفيق بين معنى الجملة ،ومعنى الكلمة المناسبة"

المستعملة في األنشطة اللغوية لدى التلميذ ،لذلك  السياقاتيعد من أكثر وسياق الجملة 

كآلية لتعليم القراءة وتحصيل المعارف ،وزيادة على ذلك " يرى  السياقيتضح ان يعد 

،أو في أثناء تعاملهم  سياقنه يمكن تعليم األطفال الحروف في أ Schickedanzاستكدانز 

وتفاعلهم مع اللغة المكتوبة ،ويؤكد على أن األطفال الذين يستمعون بقراءة آبائهم لهم مواد 

لتعلم الحروف ، الورق ،واألقالم ،باختصار مواد ترتبط باللغة المكتوبة ، فيتعلمون 

 2القراءة بصورة أفضل عند ما يدخلون المدرسة"

عليها التالميذ من خالل االستعانة بالقواميس التي تتيح  فكثير من المعاني يحصل      

"فرصا كبيرة للمتعلمين للتزود بمعان مختلفة حول المفهوم الواحد ،وتزودهم بمعرفة 

معاني الكلمات ،وطريقة نطقها نطقا صحيحا وبذلك تمكنهم من الوقوف على الفروق 

إلى تدريب المتعلمين مع التنبؤ ويلجأ المعلمون كثيرا  3الدقيقة بين الكلمات ومعانيها"

عن ذلك يكون اللجوء إلى المعجم  بمعاني الكلمات من خالل السياق ،وإذا عجز المعلمون

 مرا ال مفر  منه.أ
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 الفصل الثاني التطبيقي:
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 بتدائي.من التعليم اال
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ية لعربابعد تطرقي في الفصل األول إلى الحديث عن السياق اللغوي في الدراسات      

دى ار موالغربية ومدى تأثيره على تدريس اللغة العربية وسأحاول في هذا الفصل اختي

ت أن رتأياتطابق الجانب النظري على الواقع العملي ،ولإللمام أكثر بالجانب التطبيقي 

فصل كل من مجتمع عينة الدراسة وطريقة جمع وتلخيص أتناول من خالل هذا ال

تائج نقشة المعطيات والتعريف بمتغيرات الدراسة وكذا الطريقة واألدوات المتتبعة ومنا

 الدراسة.

 



 

 
 

 

 

 

 المبحث األول

 

 سي.اللغوي في المنهاج والكتاب المدر أشكال السياق

 

 دور القرائن اللغوية في السياق. -

 السياق اللغوي والمقاربة النصية. -

 تناسب أسئلة النص مع السياق اللغوي. -

 .أشكال سياق الجملة التطبيقية -
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 دور القرائن اللغوية في السياق: -

القرائن اللغوية هي "األلفاظ التي تشير إلى المعنى المقصود بعينه أو التي تعين القارئ    

ستراتيجيات ة من االأو السامع على معرفة المعنى الحقيقي للكالم وتعتبر القرائن اللغوي

يعتمد عليها التلميذ في اكتساب كثير من المعارف المعجمية الرئيسية األساسية التي 

والتركيبية الصرفية والتعبيرية والهدف التعليمي يستعمل قرائن لغوية لتحديد معاني 

 1الكلمات الجديدة ،يعتمد مع جميع نصوص القراءة ومن غير تمييز..."

التطبيقي في القضايا وهذه القرائن تكمن أهميتها في مساعدة التلميذ على سلوك المنهج 

 2النصية " يستخدم قرائن لغوية وغير لغوية لتحديد معاني الكلمات الجديدة..."

ثالثة السنة الوهذه القرائن يتوسع مجال إستخدامها في جميع األنشطة اللغوية والتلميذ في 

ية مثال يبدأ في توظيف القرائن المختلفة التي تساعده على الفهم من خالل الظواهر اللغو

 3التي أدرجت في كتابه..."

ربط ولتحم بالتقييد بالمقاربة النصية بحيث يتم معاملة اللغة على أنها كل م كما يوصي

 الخطاب فيها ببنية المتكلم وبالسياق الذي يصدر فيه .
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 السياق اللغوي والمقاربة النصية : -

ع " إن المقاربة النصية تقوم على أساس اتخاذ النص محورا تدور حوله جمي     

م )فه نشاطات اللغة فهو المنطلق في تدريسها وهو األساس في بناء الكفاءة اللغوية

ية ) للغواالمنطوق والمكتوب( ، والنص هو البنية الكبرى التي تظهر فيه كل المستويات 

 ة بكلتنعكس فيه مختلف المؤشرات التعليمية التعلميصوتية، صرفية ، تركيبية( كما 

 أبعادها..."

أنها  على والسياق اللغوي ينسجم مفهومه مع " المقاربة النصية بحيث يتم معاملة اللغة

 كل ملتحم وربط الخطاب فيها ببنية المتعلم وبالسياق الذي يصدر فيه..."

 والتدرج ين الجمل المشكلة للنصوأما المقاربة النصية فهي تعتمد على التماسك ب"    

رحلة في م بحيث يتم فعل القراءة والكتابة على أساس هذه القواعد ،فالتلميذ وهوالنصي 

بدأ لى مالتحليل يقرأ ويكتب ثم يجرب القراءة بكيفية أخرى ، فإنه يقتضي أن يتعود ع

ب يشطالتجريب والخطأ ويستعمل في نشاطه اللوحة أو المسودة ويحاول الكتابة ثم 

 ويمحو ويغير إلى أن يعتقد أنه بلغ المراد..."

فالعالقة بين السياق اللغوي والمقاربة النصية عالقة ارتباط "فالنص مهم بالنسبة للتلميذ 

يساعده على تطبيق السياق فالنشاط الذي يسلطه المتعلم على محتوى ما إزاء نص من 

كما يقوم  -فك الترميز –والجمل  نصوص القراءة ويقوم المتعلم بمحاولة قراءة الكلمات

بمحاولة إدراك معنى النص باستعمال استراتيجيات مختلفة كتحليل السياق والقرائن 

 1اللغوية وغير اللغوية... إّن هذه العملية تسمى نشاط..."

مل لتعاومن وجهة نظري فإن المقاربة النصية تستدعي تعويد المتعلم على بعض طرائق ا

 أجل التحكم في كفاءات القراءة والكتابة. مهما كانت بسيطة من
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 تناسب أسئلة النص مع السياق اللغوي: -

ن لبحث عايكون رتباط منطقي بين القرائن اللغوية واألسئلة المعدة لفهم النص فهناك ا     

ي يدة فالجواب في النص باإلعتماد على قرائن قريبة في بنية سياق الجملة وقرائن بع

يع أجل هذا " يصاحب كل نص عددا من األسئلة المباشرة يستط محيط سياق النص ومن

ميذ ع التلوتدف المتعلم على إجابتها بتتبع النص خطيا ،وبين األسئلة التي تبتعد عن الخطية

سئلة على استغالل المعطيات اللغوية الموجودة في النص حتى يبني جواب عن هذه األ

 وهو حصيلة تركيب..."

كتشاف والربط بين القرائن النص تتميز بأفعال االستخراج واالوعة لفهم واألسئلة الموض

في حدود النص "وعموما فإن األسئلة تتدرج بالتلميذ من أسئلة تتطلب استخراج معلومة 

بسيطة وواضحة في النص إلى أسئلة تجعله يربط بين مختلف المعلومات التي يعطيها 

 1التي يوفرها النص إخباريا..."النص ليصل إلى مقصد من المقاصد الممكنة 

ية ن عملومن خالل تلك العالقة الترابطية بين القرائن اللغوية وأسئلة فهم النص تبي

 التناسب أو التوافق بين أسئلة النص والتوافق اللغوي.
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 أشكال سياق الجملة التطبيقية : -

هذه  يذ فيمل،وهذا التسمية والفعلية اق الجملة العادية، كالجملتين االيقصد بأشكال سي

من غوي والمرحلة ال يتعرف على أنواع الجمل ولكن بصورة ضمنية لها عالقة بسياقه الل

 أشكال سياق الجملة:

 سياق ملء الفراغ: -1

ومن أشكال سياق الجملة ملء الفراغات،وهي من أكثر األشكال إنتشارا كما في المثال: 

،أَْبيَُض، ُشفيُت ،الل يُل ،المالِمُح ،الن َهاُر  فراغات بما يناسب من الكلمات )َمالكيل"أكمل ا

 1الص وُت ،ِمنَشفَةً ،الَوْجِه ، َحَراَرتِي ( "

 ..... .ِسي حت ى.أْ ...... على راْرتَفَعَْت......... َو ُرْحُت أَئِنُّ ، فََجاَء ......... َوَضَع .. -7

...........َعْذُب ......... يَْحُرُسنِي       َماَلِكي......... القَْلِب، بَاِسُم.......... ، َطيُِّب  -8

 2في ......... َكَما في ....... أََعَرفتُْم َمْن ُهَو؟

 التوافق السياقي: -2

 التوافق السياقي وهو الترابط الضمني بين أجزاء الجملة مثال:

 الّذين ( في الفراغ: –الّذي  -سم المناسب )الّتيضع اال"

 َجد تي هي .... تَقُصُّ َعلَْينَا الحكايات في الس ْهَرةِ.  -

 اِمي هو .... َصام.س -

يَاُم في َرمَضان. -  الِكبَاُر ُهْم ....... َيِجُب َعلَْيِهمء الّصِ

 3باً.اْفَرُح الُمْسِلُم بالش ْهِر ..... أُْنِزَل فِيه القُرآن و يَُصوُمهُ ، إيماناً َو اْحتِسَ ي -
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 السياقي:التوارد  -3

 لة.التوارد السياقي هو وجود تناسب بين حروف المعاني أو أدوات مختلفة في الجم

 " التوارد بالحروف مثال :

 أكمل الفراغ بالحرف المناسب ) ف ،ب، من ،أن ،و،ال، إلى ،على( :

 ه.ـاْلتَقى ثَْعلب  ُمَخادع  ..... ِديك َمْغُرور .... اْحتَاَل ......  -

 َرةٍ.الَجِميلةُ تَتَنق ُل ....... َزْهَرةٍ ...... َزهكانت الفََراَشةُ  -

فََراَشةَ بـ ...... َجَمال الَمْظَهِر َوْحدَهُ ....... يَْكِفي الَبُد  ..... العَْقِل أخبََرِت الن ْملَةُ ال -

 1الت ْدبيِر"
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 المبحث الثاني

السياق اللغوي من خالل محتوى كتاب القراءة للسنة الخامسة إبتدائي " 

 دراسة تحليلية "

 

 .السياق اللغوي من خالل محتوى كتاب القراءة -

 السياق اللغوي .د على آلية امشرح المفردات باالعت -

 الكشف عن السياق اللغوي في أسئلة الفهم حول النص. -

 موقع السياق في أنشطة التعبير. -

 السياق اللغوي في نشاط اإلثراء اللغوي. -
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 السياق اللغوي من خالل محتوى كتاب القراءة: -

يعدّ المحتوى من األركان األساسية في العملية التعليمية ،فهو عبارة عن " المعلومات      

والمعارف التي تتضمنها خيرات ونشاطات المناهج بما فيها الكتاب المدرسي وتهدف إلى 

تحقيق أهداف تعليمية تربوية منشودة ،وهذه المعلومات والمعارف تعرض المطالب على 

 1أو صور أو معادالت"صورة رموز وأشكال 

ويبقى هذا النوع من المحتوى عاما وشامال لمختلف العناصر و" يتمثل في كل ما يمكن 

تعليمه ،وتعلمه ،وجملة المعارف العلمية والفنية المكونة لمحتوى البرنامج المقرر..." 

 ويكون هذا المحتوى مشكال من مادة معرفية علمية ولغوية بينما المحتوى اللغوي يكون2

 3أكثر خصوصية بحيث يتألف من " عناصر صوتية وإفرادية وتركيبية..."

تنوعة مغوية لإذا فالمحتوى هو المادة المعرفية المقدمة للتلميذتهدف إلى تعليمية قضايا 

 بطريقة مباشرة ، أو تالية السياق اللغوي.
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 شرح المفردات باإلعتماد على آلية السياق اللغوي: -أوال

المحيط اللغوي للكلمة  شرحها الكلمة 

 المقصودة

 شكل السياق القرائن اللغوية

" وصلت الحيوانات وَجلََس  دَاَرتْ  أَحاَطتْ 

ثور في الثعلَُب وال

الوسط،وأَحاَطْت بهما 

 1الحيوانات..."

َجلََست+ في الوسط+ 

 بهما= دَاَرتْ 

 سياق الجملة

حافة 

 النّهِر 

جانب 

 النهرِ 

أُخوهُ حد األيام ،نزل " في أ

األكبر إلى النّهِر في قاربه 

الصغير ليصطاد بعض الس َمِك 

وحيَنَما اقترب من حافة 

 2النهِر..."

هُ الصغير + قاربُ 

ليصطاد + السمك 

قتراب من حافة +اال

 النهر= جانب النهر

 سياق الجملة

"... اتف ْت راحيل برداٍء طويل  غطاء   رداء  

 3وخرجت ..."

 سياق الجملة التفت + طويل= غطاء

ُل  الن َظُر  التأمُّ

 بفْكٍر 

" فعامر كان يحب التأُمَل كثيرا 

، يمضي الوقت التحديق إلى 

 4السماء..."

مل كثيرا+ التأ

التحديق+ السماء = 

 النظر بفكر

 سياق الجملة
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"... قرية بسيطة تقع في منطقة  بَعيدَةً  نائِيٍة 

نائية وقد خيّم عليها سكون 

"  1مخيف 

+ نائيٍة+ تَقَُع 

سكون ُمخيف  = 

 بعيدةٍ 

 سياق الجملة

"... إنَه يحبُّ أصوات اإلنذار التي  التنبيهُ  اإلنذاُر 

تطلقها السيارات الحمراء 

 2الجميلة..."

أصوات + 

تطلقها+ 

السيارات 

 الحمراء= التنبيه

 سياق الجملة

هالي القرية وذهبوا إلى " احتشد أ اجتمع  احتشد 

المناشير والفؤوس سيان ومعهم ال

في محاولة لعمل فتحات 

 3اخرى..."

احتشد+ 

ذهبوا+المناشير+ 

فتحات اخرى= 

 اجتمع.

 سياق الجملة

"فقد لََمَح شيئا وعندما اقترب أكثر  أَْبَصَر  لََمَح 

رأى منظراً غريباً ثالثة حيتان 

 4رمادية اللون..."

سيء+ رأى 

+منظراً= 

 أْبَصَر.

 سياق الجملة
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وا أو  تعتنوا تَْهتمُّ

 ترعوه

ا "..وأرجوا أن تعدوني ي

أعزائي أن يحب  بعضكم بعضاً 

 1األصغر..."وأن تعتنوا بأخيكم 

خوان يعتنيان "..وكان األ

ةً عند حلول بأخيهما كثيرا خاص  

 2البرد"

".. أخوك مازال صغيرا 

وضعيفا ويحتاج أن تكون 

 3بجانبه لترعاه"

عتناء بأخيها "..وأصبح اال

 4َصْعباً"األصغر 

تعتنوا+ 

حلول+البرد+يحتاج 

تكون بجانبه+  أن

أخيها الصغير = 

 هتمام أو الرعايةاال

سياق 

 النص

" فجأة التفتت البنت نحو أمها  طالبا النجدة مستعينا 

وسألتها :هل سمعت يا أّماه 

 5صوت مستغيث صارخ..."

" التفتت راحيل برداء طويل 

وخرجت،وبقيت البنت واقفة 

والهواء يتالعب بشعرها بالباب 

...من الصارخ؟ أين 

 6المستغيث؟"

صوت+ صارخ+ 

أين المستغيث= 

 طالبا النجدة

سياق 

 النص.

 الكشف عن السياق اللغوي في أسئلة الفهم حول النص: –ثانيا 
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المحيط اللغوي الذي يحوي  صيغة السؤال

 الجواب

نوع  القرائن اللغوية 

 السياق

ما الحيوانات 

المخلصة 

 لإلنسان؟

وما العبارات 

التي تدل على 

 ذلك.

" لكن الكلب اقترب منه بسرعة 

وقال :" أريدكم أن ورفع رأسه 

نتم ال تعرفون من تستمعوا إلي، أ

هو اإلنسان جبهتي وظهري 

 1يشهدان بحنان يده..."

لموت  " أنا شاهدت اإلنسان يبكي

كلب وبموت خروف صغير ،يجب 

ا ن تعيش مع اإلنسان لتعرفه جيدأ

وتحبه وتحس حنان صوته ،أنا 

الذي حملته في رحالته الطويلة و 

سمعته يبكي ويعني ويضحك 

وأعرف كل ما يحمله في قلبه 

وأعرف أنه سيفرح كثيرا عند ما 

 2تصله رسالتنا للسالم..."

جبهتي+ ظهري+ 

يشهدان+ بحنانيده+ 

يبكي +موت خروف+ 

تحس+ حنان صوته+ 

يبكي+ يغني+ يضحك 

 + سيفرح+ كثيرا

 لرسالتنا.

سياق 

 النص
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 مليئة مكتضة

 ةغاصّ 

"توجد أسواق كبيرة للخضر 

والفواكه والغالل ،...وهي 

ضيقة غاصة بالمارة 

والباعة ومكتظة 

 1بالمتجولين..."

"ومنها سوق األقمشة بباب 

 2عزون التي تكتظ بالنساء"

"وكانت ساحة الدار 

الصغيرة مكتظة دوما 

 3باألواني الفخارية"

بالمارة+ غاصة+ 

بالمتجولين+ 

بالنساء+ مكتظة= 

 غاصة أو مليئة

سياق 

 النص

" عجيب يمدح الناس  يشكر يمدح 

بني ال أطباقي! وأنت ا

 4تعجبك هذه األطباق..."

َب عصام هذه المرة  " تعج 

الثانية التي تشكر فيها امرأة 

 5أمه على يوم األربعاء..."

+ الناس أطباقي

تعجب+ المرة 

الثانية+ تشكر= 

 يشكر

سياق 

 النص.
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" وبعد قليل نظرت فرأت أمامها  ملقى مطروحا

جسدا مطروحا على الثلج كرقعة 

سوداء على ثوب ناصع 

 1البياض"

رجت مريم مسرعة وحينما "خ

مها ورأت الشاب وصلت إلى أ

 2ملقى بال حراك على الثلج ..."

جسدا+ على الثلج+ 

كرقعة+ على ثوب+ 

ملقى+ بال حراك+ على 

ملقى على الثلج= 

 األرض

 سياق النص

"وامتألت أرضا شاسعة ولم أعد  واسعة شاسعة

 3قادرا على خدمتها..."

" لكن سامرا توجه إلى منزله 

وهو يرده في مثل هذا الوقت 

مستحيل أن نصل ،سيكون الفشل 

 4حليفنا..."

" قال سامر، من المستحيل أن 

أزرع كهذه األرض سأهلك قبل 

 5أن أنجز شيئا"

قادرا + على ولم أعد 

خدمتها +مستحيل+ أن 

نصل+ ساهلك +قيل 

+انجز شيئا= إذن أرض 

 شاسعة

سياق *

 النص
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هناك خمس 

عبارات 

استعملها الكاتب 

ليعبر عن 

األوضاع 

الصعبة للقرية 

 استخرجها؟

 

" هي قرية بسيطة تقع في منطقة نائية 

 1قد خيم عليها سكون مخيف..."

ال بعض " رحلت عنها الطيور إ

الغربان تتطاير في فضاء موحش 

 2حزين..."

منتشرة هنا وهناك ،وليست "واألكواخ 

ر إنها من الطين من حجر أو آج

 3الغليظ..."

"سكان هذه القرية أغلبهم من الشيوخ 

والكهول ،يعتمدون في حياتهم على 

،"أما األطفال فكانوا 4الفالحة ..." 

يقطعون مسافات طويلة للذهاب إلى 

 5دة..."المدرسة البعي

قرية+ بسيطة+ منطقة 

نائية+ سكون + مخيف+ 

بعض الغربان+ تتطاير 

+في فضاء موحش+ 

األكواخ المنتشرة+ هي 

من الطين الغليظ+ 

 يعتمدون على الفالحة...

سياق 

 النص

حد على هل ردّ أ

راحيل عندما 

نادت بأعلى 

 صوتها لماذا؟

الصارخ؟ أين المستغيث؟ لم " من 

رد أحد على " لم ي6حد..." يجبها أ

راحيل ألن الشاب الذي كان ملقى على 

 7الثلج لم يكن قادرا على الكالم..."

حد يعلل التلميذ لم يجبها أ

 من خالل سياق الجملة

سياق *

 الجملة
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الفقرة الثانية ما  في

هي العبارة التي 

أن أّم  تدل على

عصام لم تكن 

 نها؟راضية على اب

صام وشكرت " ابتسمت أم ع

: بنهاثم التفتت إلى االسيدة 

"عجيب ! يمدح الناس أطباقي 

،وأنت ابني ال تعجبك هذه 

 1 األطباق..."

وأنت ابني ال 

 تعجبك هذه الطباق

 سياق الجملة

ماذا اكتشف نيوتن 

بعد التجربة التي 

 قام بها؟

"...وتوصل إلى النتيجة 

اآلتية: األشياء تسقط من أعلى 

حسب وزنها وثقلها تزداد 

زاد ارتفاع  سرعتها كلما

 2سقوطها..."

تسقط من أعلى 

حسب وزنها 

وثقلها+ تزداد 

سرعتها+ كلما زاد 

 ارتفاع

 سياق الجملة

ما هي العبارة التي 

تدل على أن رامي 

 سيكون بطال؟

" وحينما حان موعد 

المنافسات التحق بالقرية 

األولمبية وعند وصوله 

إليهاتمدد قليال على ضفة 

المسبح وقال في نفسه:" 

أمامي جميع الفرص ألصبح 

البطل األولمبي في 

 3الساحة..."

ألصبح البطل 

األولمبي في 

 الساحة

 سياق الجملة
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 موقع السياق اللغوي في أنشطة التعبير: -ثالثا

 شكل السياق القرائن اللغوية السياقية نص أشكال التعبير في محتوى الكتاب.

 عد ترتيب أجزائها:" هذه قصة مشوشة أ

الطريق إلى القرية راحت تحلم ببيع في 

الحليب بثمن غال ثم تشتري بالنقود 

عددا كثيرا من البيض لتحتضنه 

دجاجاتها فتفقس صيصانا عديدة فتبيعها 

 1وتشتري خرافا كثيرة."

" يحكى أن بنتا اسمها زينة كانت بائعة 

حليب أرادت أن تذهب إلى القرية 

فحملت على رأسها وعاءا فخاريا 

 الحليب.مملوءا ب

حالمها قفزت فسقطت حين بلغت أوج أ

الجرة وتكسرت ،استفاقت من أحالمها 

وبكت بحسرة وهي تنظر إلى جرتها 

 2المهمشة والحليب يسيل تحت قدمها..."

من القرائن السياقية الطبيعبة 

التي ترتبط تقليديا بالقصة وهي 

عادة تكون في البداية مثل يحكى 

ان ،فهذا النوع من القرائن 

لغوية يفرض خطا سياقيا ال

للقصة ومن القرائن السياقية أن 

تذهب إلى القرية +في الطريق 

إلى القرية + تشتري البيض+ 

+ وتشتري خرافا وبعدها

وج كثيرة+ حين بلغت أ

المها+ تكسرت الجرة+ أح

حالمها+ بكت استفاقت من أ

 بحسرة.

 سياق النص
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" أعد كتابة القصة اآلتية كتابة صحيحة 

مرتبا فقراتها ترتيبا صحيحا ثم اختر لها 

 عنوانا مناسبا:

ولما كان ثمن اللعبة فوق طاقتها  -

امتدت يدها غليها فاختلسها وغادرت 

الدكان وقلبها يخفق فتبعها صاحب 

الدكان حتى عرف منزلها وبينما هي 

تنعم بفرحة ولدها ،إذ فوجئت بشرطي 

يعتقلها وبصاحب الدكان ينتزع اللعبة 

 1لولد"من يد ا

في ليلة من ليالي العيد وقفت امرأة  -

بائسة أمام واجهة دكان عرضت فيها 

لعب األطفال عرضا جذابا، فتاملتها 

المرأة بعيني ولدها الذي ينتظر 

 عودتها حاملة إليه لعبة العيد.

ارتفع صوت الطفل بالبكاء ،واحتضن  -

أمه قائال :رحماك بأمي ،يا سيدي فأثر 

ل وقال هذا المنظر في نفس الرج

الشرطي: لقد اتهمت هذه المراة خطأ 

،فأنا ال أبيع هذا النوع من اللعب 

 2،فانصرف الشرطي..."

من القرائن السياقية الطبيعية 

التي ذكرناها سابقا ،وتسمى 

أيضا بالتتابعات السياقية التي ال 

تنفك عن القصة فتكاد تكون 

الزمة وال سيما في بداية القصة 

يلة من فمثال هنا كلمة "في ل

 ليالي العيد"

 ومن القرائن:

عرضت فيها لعب األطفال+ 

فتأملتها المرأة بعيني ولدها+ 

ينتظر عودتها+ ثمن اللعبة+ 

فتبعها صاحب الدكان+ فوجئت 

بشرطي يعتقلها+ صاحب 

الدكان ينتزع اللعبة من يد الولد 

+ارتفع صوت الطفل بالبكاء+ 

 فانصرف الشرطي.

 

 

 

 

 

 

 

 سياق النص
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كتابة النص كتابة صحيحة عد أ"

 مرتبا فقراته:

قت في األجواء وعندما حل -

العالية هبت عليها ريح 

عاصفة ،فراحت تتقلب ذات 

 اليمين وذات الشمال.

وما هي إال لحظات حتى  -

ة مواطن اجتازت الطائر

الخطر، وواصلت السير في 

 1مان وطمأنينة"أ

"أقلعت الطائرة من مطار  -

"هواري بومدين" بالجزائر 

 وتوجهت نحو أوروبا.

شعر المسافرون بالخطر  -

فاضطربوا وصاحوا من شدة 

خوفهم ورفعت النساء األيدي 

 2إلى السماء ضارعات"

ومن القرائن اللغوية السياقية فراحت 

تتقلب ذات اليمين وذات الشمال+ 

وواصلت السير في أمان وطمأنينة 

+وتوجت نحو أوروبا+فاضطربوا 

وصاحوا من شدة خوفهم+ إلى 

 السماء ضارعات.

 

 

 

 

 

 

 

 سياق النص

 

 

 

 

 

                                                           
 138المصدر نفسه ،ص - 1
 138المصدر نفسه ،ص - 2



نة الخامسة .ميذ السالفصل الثاني التطبيقي: أثر السياق اللغوي في نشاط اللغة لدى تال  

 

66 
 

 السياق اللغوي في نشاط اإلثراء اللغوي: -رابعا

 شكل السياق القرائن اللغوية  صيغة اإلثراء اللغوي

ع الكلمة المناسبة من الكلمات " ض

 تية في مكان الفراغ:اآل

 -خمدت -اللهيب -األنابيب -المطافئ

 -الساللم –إنذار -صفارة–حريق 

 1النيران" -الدخان

" شب  ...في الحي ، فتصاعد... 

وتكاثف وارتفعت ألسنة... واختلط 

 الصياح بالعويل.

وأقبل الناس من كل جهة وفجأة 

سمعت.... وفي أسرع من لمح البصر 

إندفع رجال .... ومرروا... ووضعوا 

....وما هي إال لحظات حتى بدأت 

و.... ألسنة ....تتقلص شيئا فشيئا 

 2النار"

القرائن اللغوية المساعدة على ملء 

 الفراغ:

 شب                   حريق

 تصاعد+ تكاثف          الدخان

 ارتفعت ألسنة        النيران

 فجأة سمعت      صفارة إنذار

وفي أسرع من لمح البصر +اندفع 

 رجال          المطافئ 

 مرروا         األنابيب

 الساللم  وضعوا    

            + النار     تتقلص شيئا فشيئا

 خمدت 

 

 

 

 

 

 

 

 سياق الجملة
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" هذه صفات قبيحة 

أخرى حسنة اختر منها و

 امر:ما يتصف به ث

 -قوي -كسول -ماهر

 -قاصر -مخلص -صبور

 -طموح -مثابر -غشاش

 1نشيط"

من خالل النص يتبين لنا 

را" ذو خلق حسن امأن "ث

ختيار اال وعلى هذا يكون

وكل ما ال يتناسب مع 

 السياق يطرح

 ماهر

 كسول

 قوي

 صبور

 مخلص

 قاصر

 امرث    غشاش           

 مثابر

 طموح

 نشيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياق النص
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 ناستبيعرض وتحليل نتائج اال

 

 دوات.الطريقة واأل -

 تحليل عينة الدراسة. -

 تحليل استبيانات التالميذ. -

 تحليل استبيانات المعلمين. -
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 الطريقة واألدوات : -1

اآلن و" السياق اللغوي" ول للجانب النظري للموضوع،بعد تطرقي في الفصل األ      

تطرق في هذا الفصل إلى الجانب التطبيقي والذي سوف أعرض فيه اإلجراءات سأ

 ة جمعالمنهجية المتبعة ،وذلك بتحديد المنهج ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأدا

 البيانات.

قائع س الوالوصفي، ألنه يدر بالنسبة للمنهج الذي استخدمته في هذه الدراسة هو المنهج

يمية ي تعلفكما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،فجاء ليصف أثر السياق اللغوي 

حليل تك في اللغة العربية ،إلى جانب هذا المنهج اعتمدت أيضا على المنهج التحليلي وذل

ت لتساؤالاعلى هميتها واإلجابة عليها،وصوال إلى أهداف الدراسة وأالنتائج التي تحصلت 

 التي طرحتها والتحقق من الفرضيات التي انطلقت منها.

 مجاالت الدراسة : وتحددت في ثالث مجاالت وهي على النحو اآلتي: -9

طال س،  -المسبح –بتدائية منصور بن ذهيبة المجال المكاني: أجريت الدراسة في ا -1

 ستغانم.سرى والية م،وذلك في دائرة ما -البنات –،وصالح محمد  -البنين –الجياللي 

ري ففي 13في  2017/2018وسم الدراسي المجال الزماني: أجريت الدراسة خالل الم -2

 مارس. 01إلى غاية 

 المجال البشري: -3

بلغ دائي والسنة الخامسة إبتتحديد مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من تالميذ  -أ

  -المسبح –ومنصور بن ذهيبة  -البنات–:كل من مدرسة صالح محمد فرادها عدد أ

ميذة( خالل تلميذ وتل 47) -البنين –ة سطال الجياللي ،أما مدرس)تلميذ وتلميذة (  30

 م. 2017/2018الموسم الدراسي 

 



نة الخامسة .لسالفصل الثاني التطبيقي: أثر السياق اللغوي في نشاط اللغة لدى تالميذ ا  

 

70 
 

يكون  لجزءاتعرف العينة على أنها اختيار جزء من الكل ،وهذا  تحديد عينة الدراسة: -1

مجتمع لى العالمجتمع األصلي ثم تعميم النتائج تشكيال للكل، أي نسبة معينة من أفراد 

 كله.

انات البيدوات العينة: وهي تلك االدوات التي يستخدمها الباحث في جمع المعطيات وأ -

لى بة عوالمعلومات وذلك لمساعدته على الوصول إلى الفرضيات المحددة مسبقا لإلجا

تي المالحظة وال اةالتساؤالت المطروحة سابقا، واستدعت مني أن اعتمد على اد

 لِّم.لمتعلجل معرفة الطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل الفكرة استخدمتها من أ

 بتدائي:اب اللغة العربية للسنة الخامسة اوصف كت -

يق إن كتاب السنة الخامسة هو كتاب شامل لجميع النشاطات وهو يسعى إلى تحق    

ءات الكفا ،وبذلك يمّكن التلميذ من إرساءاإلنسجام فيما بينها لتفادي مظاهر القطيعة 

حدة واألساسية ،ويتوزع هذا الكتاب إلى عشر محاور تتوزع بدورها إلى سبع وعشرين 

ت : تعلميّة ،وكل وحدة تحتوي على مجموعة من النشاطات التي تمتد على أربع صفحا

وع صفحتين للقراءة والتعبير،وصفحتين لتوظيف اللغة، وكل محور يتأسس على مشر

صت ضافة إلى وقفة تقييمية ونص توثيقي خّصِ تابي يمتد على صفحتين إثنتين باالك

 ستغاللالتعلمية أسبوعا يسمح با صفحتان للمطالعة وصفحتان للتدعيم، وتغطي الوحدة 

 النص استغالال منهجيا ومفيدا.

لمتعلّم احبِّب ت ائعةبتدائي يتميز بألوان جذابة وراب اللغة العربية للسنة الخامسة اإّن كت    

لمقاربة عتمد فيها على المقاربة النصية فاصفحة ا 191ن إلى قرائته ويتكون الكتاب م

 نسي.يل المثال درس الوعد المالنصية تخدم المتعلم بالدرجة األولى ونأخذ على سب
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 والمخطط التالي يبين ذلك: 

 الخميس األربعاء  الثالثاء  ثنيناال األحد

 قراءة

داء،ف)أ

هم 

 إثراء(

تعبير 

شفوي 

 وتواصل

قواعد  قراءة

 نحوية
 

/ 

 

 

/ 

 

قراءة 

وقواعد 

صرفية أو 

 إمالئية

نشاط  تعبير كتابي

 إدماج

الوعد 

 المنسي

أعبر 

)الوعد 

 المنسي(

الوعد 

 المنسي

أتعرف 

على 

الجملة 

وانواعها 

عتماد باال

على 

نص 

 القراءة

 

/ 

 

/ 

أتعرف على 

الفعل 

المجرد 

والمزيد 

وذلك 

باإلعتماد 

على األفعال 

ة الموجود

في نص 

القراءة 

)الوعد 

و المنسي( أ

إمالء فقرة 

من نفس 

 النص

مطالبة التالميذ 

بكتابة فقرة 

)مع تحديد 

عدد األسطر( 

تتعلق بمحور 

نص القراءة 

المدروس 

سبوع خالل األ

مع توظيف 

الظواهر 

النحوية أو 

و الصرفية أ

اإلمالئية 

المدروسة 

 خالل األسبوع

حل 

ض بع

االنشطة 

للسنة 

الخامسة 

بتدائي ا

نشاط 

الوعد 

المنسي 

أسئلة 

حول 

 الفهم
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ذا هفي  ن الكتاب يحتوي أيضا على صور ومشاهد تجذب انتباه المتعلم )ألن الطفلكما أ 

يمية ،تعل لمحفوظات في هذا الكتاب تربويةالرسومات واأللوان( ،األناشيد ،واالسن يحّب 

يعة للمستقبل، وتحبب فيه حب الوطن والعائلة والطب،تعلِّم الطفل كيف يصبح رجال 

 واحترام الغير...إلخ.

 بتدائي:يس اللغة العربية للسنة الخامسة اهداف تدرأ -

ى سنة الخامسة إبتدائي وقفت علمن خالل تصفحي لكتاب اللغة العربية لمستوى ال

 هداف التالية:األ

 لغوي اللغة ضبطها في سياقالتسهيل على المتعلم إدراك القواعد التي تحكم عناصر  -

ص مناسب ،وتمكنه من فهم اآلليات اللغوية من خالل وظائف هذه العناصر في الن

 وروابطه باستعمال عملي ،واستغاللها في مواقف تعبيرية متنوعة.

قا يقرأ قراءة صحيحة ويفهم فهما صحيحا، ويعبر عن خواطره وأفكاره تعبيرا صاد -

 وصحيحا.

ية للغوار النحوية فهي تساعد المتعلم على ممارسة المهارات فيما يخص دراسة الظواه -

 المدروسة وتوظيفها توظيفا مناسبا للمعايير الموضوعية.

الثانية ،ولى تثبيت وترسيخ المكتسبات اللغوية المحققة في السنوات األربع الماضية )األ -

 الثالثة ،الرابعة( .

إلضافة ت ،باتناول المفاهيم والمعطيادعم وإثراء هذه المكتسبات بالتوسع فيها وذلك في  -

 إلى التدريب على طرائق العمل والبحث عن المعلومات.

تعلق ما ي البد من الوصول بالمتعلمين إلى التحكم في الكفاءات المقررة ،وخاصة منها  -

اعي باستعمال مختلف الطرائق التعليمية التي يتدربون بواسطتها على إيجاد المس

 ها.كتابتالمعلومات ومعالجتها ،وتنظيمها وإعادة صياغتها شفويا والفردية للبحث عن 

 تحقيق كفاءات عرضية من خالل اإلنسجام بين مختلف المواد. -

 تنمية مهارة القراءة المقرونة بجودة النطق وحسن اآلداء مع الفهم. -

 إتاحة الفرصة للمتعلم من أجل تقويم نفسه. -
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 ة.سردية في وضعيات تواصلية دالّ  اكتساب ثروة لغوية يوظفها في كتابة نصوص -

 توظيف القراءة الصامتة الهادفة توظيفا فعّاال. -

 تحليل استبيانات التالميذ:-3

 البيانات العامة: -1

 نسبة التالميذ من حيث الجنس: -أ

  -البنين -( يمثل نسبة التاليذ من حيث الجنس لمدرسة سطال الجياللي01الجدول)

 النسبة% التكرار الجنس

 %57.5 27 إناث

 %42.5 20 ذكور

 %100 47 المجموع

 

      

 يمثل نسبة التالميذ من حيث الجنس لمدرسة سطال الجياللي 1شكل 

 

 

ذكور

إناث
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 البنات  –( يمثل نسبة التالميذ من حيث الجنس لمدرسة صالح محمد 02الجدول ) -

 النسبة% التكرار الجنس

 %53.4 16 إناث

 %46.6 14 ذكور

 %100 30 المجموع

 

 

 

 -البنات –يمثل نسبة التالميذ من حيث الجنس لمدرسة صالح محمد  02شكل 

 

 

 

 

 

ذكور

إناث
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 -سبحالم –يمثل نسبة التالميذ من حيث الجنس لمدرسة منصور بن ذهيبة  03الجدول 

 

 النسبة% التكرار الجنس

 %53.4 16 إناث

 %46.6 14 ذكور

 %100 30 المجموع

 

 

 -المسبح –يمثل نسبة التالميذ من حيث الجنس لمدرسة منوصر بن ذهيبة  03شكل 

 

 

 

 

 

 

ذكور

إناث



نة الخامسة .لسالفصل الثاني التطبيقي: أثر السياق اللغوي في نشاط اللغة لدى تالميذ ا  

 

76 
 

 التحليل: -2

 يعتبر الجنس أهم عينة قد تساعد على فهم المعطيات وتفسير النتائج:

      ن نسبة اإلناث مرتفعة قليال حيث قدرت   ( نالحظ أ01،02،03ن خالل الجداول)م

في ( 46.6و 42.5،46.6مقارنة بنسبة الذكور التي قدرت ب) ( 57.5،53.4،53.5ب )

ك لعدة وذل المدارس الثالثة وتفسير هذا ربما يرجع إلى أن اإلناث أكثر مشاركة في القسم

 ر منأسباب منها : النشاط الحيوية ،وربما أيضا نسبة اإلستيعاب والفهم لديهم أكث

 الذكور...إلخ

 للتلميذ: نسبة طريقة المعلم في تقديم الدرس -3

 ( يمثل نسبة طريقة المعلم المحبب أثناء شرح الدرس للتلميذ:04الجدول )

 النسبة% التكرار هل تعجبك طريقة المعلم أثناء تقديم الدرس

 %82.7 48 نعم

 %17.3 10 ال

 %100 58 المجموع

 

 التحليل :

ي تقديم فالمعلم ( يظهر لنا أن نسبة التالميذ الذين يحبون طريقة 04من خالل الجدول )

يقوم  % فُهْم يرونها مجال واسع للتعبير عن أفكارهم بحرية فهو 82.7الدرس قدرت ب

 باكتشاف أخطاء التالميذ ورغبتهم في اتساع المعرفة.

 % 17.3بأما نسبة التالميذ الذين ال يحبون طريقة المعلم في تقديم الدرس فقد قدرت 

م قبل تقدبمه الدرس وعدم وضع خطة وذلك راجع إلى عدم التحضير الجيد للمعل

 بيداغوجية أثناء اإلنطالق في الدرس لجلب انتباه التلميذ.
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 نسبة الحصة التي يستفيد منها التلميذ: -4

 ( يمثل نسبة المادة المفضلة عند التلميذ:05الجدول )

 النسبة التكرار ماهي الحصة التي تستفيد منها وتنمي مهاراتك

 %58.6 34 التربية العلمية

 %20.6 12 التربية التشكيلية

 %20.6 12 اإلمالء

 %100 58 المجموع

 

 التحليل:

لتربية ا( نالحظ أن نسبة التالميذ الذين يحبون مادة 05من خالل نتائج الجدول رقم )

ية %( ويرجع بسبب تفضيلهم لمادة الترب 58.6العلمية مرتفعة قليال حيث قدرت ب)

لغوي علمي  العلمية حسب رأيهم أنها تحتوي على مصطلحات علمية وتكسبهم رصيد

جهدا  بذل عابهم للدرس ويرجع ذلك إلى األستاذ أو المعلم ألنهوذلك من خالل قدرة استي

ل يصاإ كبيرا خالل تقديمه لدرس من دروس التربية العلمية وبطريقته الجيدة استطاع

 الفكرة بشكل جيد للمتعلم.

( وهذا % 20.6ما نسبة التالميذ الذين يفضلون مادة التربية التشكيلية فقد قدرت ب)أ

 راجع إلى تعلم األلوان الفرعية واألساسية ويميزون بين األشكال والمجسمات.

ي أكيلية شالت أما نسبة التالميذ الذين يفضلون حصة اإلمالء فهي متساوية مع مادة التربية

صيدهم ( ،وهذا راجع إلى تعلم الحروف والكلمات والجمل وذلك لزيادة ر%20.6)بنسبة 

 اللغوي.
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 تحليل استبيانات المعلمين:-4

 البيانات العامة: -5

 نسبة المعلمين من حيث الخبرة واألقدمية: -أ

 ( يمثل نسبة المعلمين من حيث الخبرة واألقدمية:06الجدول )

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة

 %00 0 سنوات 5أقل من 

 %100 8 اكثر من خمس سنوات

 %100 8 المجموع

 

 

 ( يمثل نسبة المعلمين من حيث الخبرة واألقدمية.04شكل )     

 

 

 

سنوات5أكثر من 
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 التحليل:

ن عملهم % والذي100ن نسبة المعلمين ذوي الخبرة واألقدمية بنسبة نالحظ من الجدول أ

ورا د% وبالتالي كفاءة وخبرة المعالم تلعب 0ب سنوات قدّرت  5أو خبرتهم أقل من 

 هاما في هذه المرحلة.

 هل ترى مساعدة الوالدين للتلميذ أمر إيجابي أم سلبي: -ب

 ( يمثل نسبة مساعدة الوالدين للتلميذ:07الجدول )

 النسبة التكرار هل ترى مساعدة الوالدين للتلميذ

 %77.7 35 إيجابي

 %22.3 10 سلبي

 %100 45 المجموع

 

 

 يمثل نسبة مساعدة الوالدين للتلميذ 07شكل 

 

إيجابي

سلبي
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 التحليل:

% 77.7ألبنائهم قدرت ب  ( يظهر لنا أن نسبة مساعدة األولياء07من خالل الجدول ) 

ناءهم ن أبوليائهم مثقفين ولديهم مستوى دراسي معين متباين يتابعوويرجع ذلك إلى أن أ

م جعونهمساعدتهم في الواجبات المنزلية ويشويركزون على إعدادهم إعدادا جيدا ومدى 

ب كثيرة % فهي نسبة قليلة يرجع ذلك إلى أسبا 22.3على ذلك ،اما النسبة التي قدرت ب

م وعد منها :الجهل ،انفصال الوالدين، انشغال الوالدين بأمور أخرى ككثرة األوالد

 المباالة فال يجدون مساعدة في المنزل.

 علمون حول السياق اللغوي:الفكرة التي يحملها الم -ج

لموجهة رة اراء المعلمين في اإلجابة عن هذا السؤال الذي صممته في اإلستماإختلفت آ   

مه إليهم فأغلبهم أجاب بأن السياق اللغوي هو تمكن المتعلم من وضع ضوابط لكال

 ها.وتعبيره باستعمال القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية ومحاولة التحكم في

رد فيه ذي تبعض اآلخر قال بأن السياق هو : الكلمة يتحدد معناها من خالل السياق الوال

: سياق واعهوهو يعالج الظواهر اللغوية داخل الكلمة أو الجملة أو النص وبهذا تتعدد أن

 الكلمة، سياق الجملة، وسياق النص.

معلمين ر الوجهة نظأما العالقة الحصيلة اللغوية بسياق التلميذ تعتمد على القراءة فمن 

دى لنتج فهناك من يرى بأن القراءة المستمرة للنصوص وما تحتويه من سياقات مختلفة ت

ون د جيدا عامالالتلميذ ما يسمى بالحصيلة اللغوية حتى يتمكن التلميذ من التعامل باللغة ت

 اخطاء .

وهناك من قال بأن عالقة  الحصيلة اللغوية بسياق التلميذ تعتمد على القراءة المسترسلة 

ة قدراته من خالل للمتعلم أوال و على التحكم في الظواهر النحوية والصرفية وعلى تنمي

.حصة المطالعة
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 خــــــاتمة:

 إنماإن موضوع البحث ال يعالج السياق اللغوي على أنه ظاهرة لسانية فحسب، و    

بحث ية ،فالللغوايحاول أن يتحقق من كونه آلية ديداكتيكية تستخدم لتعليم التالميذ األنشطة 

 في مجمله يسعى إلى معرفة جملة من األهداف لذا توصلت إلى النتائج التالية:

 في األنشطة لدى تلميذ السنة الخامسة إبتدائي. بيان وضعية السياق اللغوي -1

ل ن خالمالتأكد من وجود عالقة ارتباط بين السياق اللغوي والحصيلة اللغوية وذلك  -2

 التعبيرين "الشفهي والكتابي".

ية النهائ رحلةالوصول إلى إبراز السياق اللغوي كآلية لغوية تعليمية بالنسبة لتلميذ الم -3

 من التعليم اإلبتدائي.

اق : سين آلية السياق موجودة في مختلف نماذج التمارين الكتابية وهي على أشكالإ -4

 الجملة، سياق النص، سياق الكلمة .

ط لنقاإن اإلستفادة من نتائج السياق اللغوي من خالل البحث الميداني تظهر في ا -5

 التالية:

اقعيا ست وينبغي تدعيم آلية السياق اللغوي في النشاط النحوي ، فالنسب المئوية عك  -6

 ضعف االستخدام من قبل التلميذ.

ت عدم بين ضرورة تعليم التلميذ الظواهر اللغوية وفق أنواع السياق اللغوي فالنتائج -7

 استغالل التلميذ لهذه اآللية.

ذ تلمي موحدا ومنسجما يكون فيه الإن الكفاءات جعلت من النشاط البيداغوجي كاّل  -6

 محورا للعملية البيداغوجية.

 ى إثراءي إلجيب تعليم التلميذ الظواهر اللغوية ،واستخدام السياق لفهم النص مما يؤد -7

 لغة التلميذ.

 هي.الشفوإن توظيف السياق له أثر كبير في لغة المتعلم من حيث التعبيرين الكتابي  -8
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اصل التووفي هذه المرحلة يتمكن التلميذ من اكتساب حصيلة لغوية تمكنه من التعامل  -9

 اللغوي بينه وبين محيطه الداخلي والمدرسي، بطريقة جيدة 

 إلى جانب عملية التقويم ألنه يرافق نشاط التلميذ من البداية.

لة وسيال البدّ من التماسك الديداكتيكي بين مراحل العملية التعليمية ،بحيث جعل -10

ر نشاط ة هي آخييميالتربوية والمادة المعرفية والوقفة التقييمية تقارب متتابع، فالوقفة التق

 على أساس مراجعة شاملة تقييمية.يمية ، تقدم لفي الوحدة التع

 لفردإن السياق اللغوي يعد من موارد الحصيلة اللغوية ألنه كلما زادت حصيلة ا -11

غوية الل ساب معاني ومدلوالت االلفاظ والتراكيب والصيغاللغوية تطورت قدرتها على اكت

اهل ق مجوإدراك مفاهيمها ،من خالل سياقات متنوعة وبالتالي تمكن هذا الفرد من اخترا

ية للغوالغوية كثيرة وهكذا تبقى الحصيلة اللغوية في تطور مستمر كما تكتسب الحصيلة 

 مة.عن طريق تعاطي القراءة والمطالعة الواسعة والدائ

 غويةتبقى النصوص الجيدة والنموذجية هي من اكبر الدوافع إلكتشاف القضايا الل -12

 اجهاكالسياق اللغوي مثال وهناك قضايا نصية أخرى تحتاج إلى التنقيب عنها واستخر

 قصد اإلستفادة منها في الفعل الديداكتيكي.
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 المراجع: المصادر و قــــــائمة

 أوال: اللغة العربية:

 3،2006ابن جني ، الخصائص ، تح: محمد علي النجار ، عالم الكتب، لبنان ، لبنان ط -1

 2007، 1ابن منظور اإلفريقي المصري ، لسان العرب ، دار نوبليس ، بيروت ، ط  -2

 .24م

 .1،2006بن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب ،دار نوبليس ،بيروت ،طا -3

ر ، ،دار صاد 10أبو الفضل جمال الدين محمد بم مكروم بن منظور، لسان العرب ،م -4

 .1990، 1بيروت ،ط

 الفكر ،معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم هارون، دارأحمد بن فارس بن زكريا  -5

 للطباعة ، بيروت،د ط ، دت.

 1998، 5أحمد مختار عمر ، علم الداللة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط -6

د ائر ،حمد مومن ، اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزأ -7

 2002ط،

 1،ط ها عمليا ،دار الشروق ،عمانالتدريس وترجمتأفنان نظير دروزة ،النظرية في  -8

 84،ص2007

ضة النه أنطوان صباح ومجموعة من األساتذة ، تعليمية اللغة العربية ، منشورات دار -9

  1994،  1العربية ، منشورات دار النهضة العربية ، بيروت ،لبنان ، الجزء األول ،ط

ر اللغة ، مؤسسة المختا بريجتينه ببارتشت ،ت. سعيد حسن بحيري ، مناهج علم -10

 ،2004، 1القاهرة ، ط

الجزائر لكتب الحديث ،بشير أبرير ،تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق ،عالم ا -11

 2007، 1ط

بول ريكور ،ت. سعيد الغانمي ، نظرية تأويل الخطاب وفائض المعنى ، المركز  -12

 2003، 1الثقافي العربي، المغرب ،ط
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الجزائر  ،ئري ،دار القصبة اللغة العربية عند الطفل الجزاتازروتي حفيظة ، اكتساب  -13

 2003د ط 

 . 2006، 5تمام حسان،اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة ،مصر ،ط -14

 .1،2005حاجي فريد ، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات ، دار الخلدونية ، الجزائر ،ط -15

 .2،2007األردن طالحمداني موافق ، علم نفس اللغة ، دار المسيرة ،  -16

ر ،دا خديجة الصافي ، أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق  -17

  2009، 1السالم ،مصر، ط

 .2،2002الخليل بن أحمد الفراهيدي ،العين ،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط -18

الدار  ،دومينيك مانغونو ، ت. محمد يحياتن ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب  -19

 2008، 1العربية للعلوم، لبنان ،ط

ن  1ن ،طرشدي أحمد طعيمة ، المفاهيم اللغوية عند األطفال ، دار المسيرة ، األرد -20

  370،ص 2007

 1972،  1ريمون طحان ، األلسنية العربية ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ،ط -21

 2008، 1،ط الزغلول رافع النصير ، علم النفس المعرفي ، دار الشروق ، عمان -22

 .1،ج 3سبويه، الكتاب ، ت. عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخاجي، القاهرة ، ط -23

 ها ،سعدون الساموك ، هدى علي جواد الشهري ، مناهج اللغة العربية وطرق تدريس -24

 .2005، 1دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،ط

 1ق ، مصر ،طسالمة شاش سهير محمد ، علم النفس اللغة ، مكتبة زهراء الشر -25

2006 

  2003، 1سليمان عبد الحميد ، سيكولوجية اللغة والطفل، دار الفكر ، القاهرة ،ط -26

 .2000صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة ، الجزائر ،د ط ،  -27

 1،ط  ، دار الصفاء ، عمانطارق عبد المجيد جميل ، األنشطة اإلبداعية لألطفال  -28

 .289ص 2005
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شر ، الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ، موقع للنعبد  -29

 2007  1الجزائر ،ط

 .2006، 1عبد الرحمن بودرع ، منهج السياق في فهم النص، كتاب االمة ،قطر، ط -30

دن ، األر شروقتنمية االستعداد اللغوي عند األطفال ، دار ال عبد الفتاح أبو المعالي ، -31

  2006، 1،ط

ار ر ، دالفتاح الستين، التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهعبد  -32

 1980المريخ ، السعودية ، د ط ،

  1999، 3عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،ط -33

النشر، واعة عبد النعيم خليل ،نظرية السياق بين القدماء والمحدثين ،دار الوفاء للطب -34

 .1،2007اإلسكندرية ،ط

نشر وال عبد الواحد حسن ،التنافر الصوتي والظواهر السياقية ،دار الوفاء للطباعة -35

 .1،1989،مصر، ط

 .2004عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي ، دار النهضة العربية ، بيروت، دط ، -36

،  يعوزعزيزي عبد السالم ، مفاهيم تربوية بمنظور حديث ، دار ريحانة للنشر والت -37

 .2003دب ، دط ،

 .2003فاروق مداس ،مصطلحات علم الغجتماع، دار مدني ،د ب، دط ،  -38

 2000، 1فريقيا الشرق ، لبنان،طالقادر قنبني ، النص والسياق ، إ فان ديك، ت.عبد -39

مة ، فرديناند دوسوسير ، يوسف غازي ، مجيد نصر ، دروس في اللسانيات العا -40

 1986زائر ،د ط ،الج المؤسسة الجزائرية للطباعة ،

فوزي عيسى ، علم الداللة النظرية والتطبيق ،دار المعرفة الجامعية،  -41

 .1،2007اإلسكندرية،ط

اء ، لبيضاالدار القرآنية ، طبعة النجاح الجديدة ،محمد البرهمي ، ديداكتيك النصوص  -42

 1998، 1ط
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  2000، 1محمد الدريج ، تحليل العملية التعليمية ، قصر الكتاب ،الجزائر ،ط -43

،  1ط،محمد الشكيري ، دروس في التركيب ن دار األمان للنشر والتوزيع ، الرباط  -44

2005 

 محمد مرتضى بن محمد الحسني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، دار -45

 .1،ج2007، 1الكتب العلمية ، بيروت ،ط

 2003 ،1محمود فهمي زيدان ، في فلسفة اللغة ، دار الوفاء ، مصر ،ط -46

 2006، 1مذكور علي أحمد ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار المسيرة ، األردن ،ط -47

ار ة الدبتدائية ، مكتبي المدرسة االمصطفى فهيم القراءة : مهاراتها ومشكالتها ف -48

 ، د ت  2العربية ، القاهرة ط

الكويت ، د  عالم الفكر ،حمد ، اإلتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ، سلسلة يحيى أ -49

 1989ط ،

 ، مصر لعربيايوسف الضبع ، تعلم المفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال ، دار الفكر  -50

  1،2001،ط 

 

 ثانيا: السندات:

وعات لمطبلبتدائي ، الديوان الوطني اللغة العربية ، السنة الخامسة ا دليل الكتاب في -1

،2007. 

 لمدرسيةاعات السنة الخامسة إبتدائي ، الديوان الوطني للمطبو كتابي في اللغة العربية ، -2

2017/2018. 

ني ان الوطديوبتدائي، الة ، السنة الثالثة من التعليم االكراس النشاطات في اللغة العربي -3

 .2017/2018للمطبوعات المدرسية ، 
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 ثالثا : الدوريات:

ثالثة نة الفي الدرس التربوي، السأونيس شيماء ، عبد هللا إيمان، السياق اللغوي ودوره  -1

 .2017إبتدائي أنموذجا ، كلية اآلداب واللغات ، جامعة العربي التبسي، تبسة ،

هد فالملك  كتبةردّة هللا بن ردة بن ضيف هللا الطالحي ، داللة السياق ، رسالة دكتوراه ، م -2

 هـ.1424الوطنية ، مكة المكرمة ،

،  4لعددنظرية المعنى فنجتشين ، عالم الفكر ، ارشيد الحاج صالح ، التحليل اللغوي و -3

 ، الكويت.2001، 29المجلد 

كلية  ير ،خطاء اللغوية لدى طلبة السنة الثالثة ثانوي ،مذكرة الماجستساكر مسعود ،األ -4

 .2007اآلداب والعلوم اإلسالمية واإلجتماعية ، جامعة محمد خيضرة ، بسكرة ،
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