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  .ا���د � رب ا������ن و ا���ة و ا�	�م ��� ���م ا�����ء و ا��ر	��ن و��د   

اھدي �����" إ�� ���وع ا��ط�ء ا�ذي زرع $" �#	" ا�ط�وح وا�����رة و ا�ذي           

  .��ل �(د $" 	���" و����" ���� ا�(#�ح وأو���" إ�� �� أ�� ���+ أ�" ا�(ر�م

إ�� �ن ر���" وأ��رت در�" وأ�����" ������0/ وا�د�وات إ�� ا-�" إ�	�ن $"           

1����  .ھذا ا�و2ود أ�" ا�

�ن ���د أو  وا�� (ل �ن �ر$�+ أ�د0�3"إ�� �ن 3�5ت ا�	طور �ن ذ(رھم $و	�4م ��3" 

����1 3ر�ب و6 أ�	� أن اھدي ���" ھذا إ�� �ن (�ن 	�دا و�و�� �" وزاد�" ������و��ت ا�

  ." �4ذه ا��ذ(رة $" ا�و3ت ا���ددو(�ن �ر��� ��� إ����

��س 	�وات ا���1�5 وا��" �8ر(�"  ��" طوال ����� اھدي ھذا ا���ل إ�� �ن (�نو     

  .ھذا ا���ل �ن �دا��+ إ�� ����4+ $" ���ء  و	��د�"

  

       



 ا������

 

 ~ أ  ~
 

      ، 
وأ�ر �� درب ا���� و ا������ و ا���ة و  ا���� � ا��ي ��� �� ���� ا���

��!    : ا�)�م &�% $#� ا���" أ�

-�2م ��*ج ا���5 ا���!#� �4 ا�,��#� ا�3�2ي &�% ��.01ات .�&�( و -),+#� ��* أ�)( و      

#��2.( و �#)�% �8 $��* ا�% ا���9 �8 ا��),2ى ا����� :#;,(. %,< �#��� ا�,��#�#� ا�,�

 ت ا��,���#8 ا����#� و �),;�ات ا��رس ا��25ي و ?�ا ا�,<2ر ا�����4 و =�#�#A��

 �B4  و�#C>,4 ا��(��4 ا���-D و !�,��-� ا��رس ا�(� ا��رس ا�*E�<ا��2&#� ا�,4 أ ��ا���

<1F=8 $�ل ا� �H�;� ھ�ا ا��2H2ع !4Jء �8 ا=�,+�� 4  .�3��M#� ا�,4 و���

  :  �;�2&� �8 ا�,)ؤ=ت

ت ؟ -#�(��! �#�#�  ھ
 .�.PC ا�,�

ت ا�,<C#�#� ؟ -#�(�  ?#Q ا�,+دت .��#�#� ا���5 ا���!#� �8 ا�

ت �دة درا�#� ���رة �4 ��>��  ا�,��#� ا�3�2ي ؟- #�(�  ھ
 -�81 أن .21ن ا�

- ! � ا���!4 .<2را ھ��Bت �4 وا#�(�.)*� ا�-SB را���  T!#� و ذ����5 ا��ا�

رھ ا>�ى �5ت ھ�ا ا���� �2اءاC,&= ، �#�#C>,أو ا� �-�Vة ا���Cا�� �#�� %�أ= أن �;ل  &

 ن �#�  �<�-(�Wوف أن ا���2#� و ا��Cا� �.5ت أM�CY �( أھ�#� ?�Cى  �4 >#��#� ا��.

ء �4 ا��Z#C ا���#F[ا ����و � "\#<� و ا�,2Jق ا�% ����� ا�;�-� و [�-0- �,��% ا���

 �3�! ا�����ر "��C� 8 أ[2ار ھ�ا ا��#�ان ا��#2ي �2H 4ء ھ�ه ا���<#ت ا����#� و ���


���ذ!�–�� � ا�����ي –���ت ا������� �� ���ان ������ ا��� ا����� �ا�� ....".  

H2� 4.`- ر ھ�ا ا��2H2ع �#,$= ب ا�,4 د��,�C�[أن �8 ا %�&، 4.`� 4.`-  2&4 و �

(� ا��2H2&#� ھ�B�& 4 ا��2H2ع !,���� ا����4 و ھ2 ا��`� ت ا�,<C#�#� و أ�#�

(�ت .�\� ���2# ا�+�1يا��ا.#� ?2ن أن ا�#� .  

  

  



 ا������

 

 ~ ب  ~
 

8# �� �4 ا�;�: ا���VيC. ��� a*8 ا���& D-ا]�� ا��� %S,B4 ا��ي  و إذا ا+Y2ا� a*ا���

�ھ�ة ا�Vا� QYو %��% ا���*a ا=�,��ا\4 �8  25-� ،-�2م && ��,�- 4�#C>,ا� :� ا�;��#!

*#�ن و درا�,* ا=�,+)ر &�* و ا���1 &#C,�=ا a\
 ا�,��اء �,Aأ .  

و !�ءا &�% ھ�ا ,#Z.ار  D�C4 أن .21ن !�#� ا�.c? :  

1�#� ا��<�و>� ، :����� * F=2ع و اH2ر ا��ب ا$,#Cإ�% أ� *#� �B�>.  a*ا��� �E

9#Hھ�ه ا��2ا 
3� 4� 9C,ا��  .  

 * 
$��: ، �#�ھ#� �)+� 8�S,- تY�E ا�,+�-" !8# , ���� ا���5  ا]و�%  اWرھ

ت ا��3ث ��ن , ا���5 :  ا���<(��#�#�, ا��,�� Q-��. إ�% أھ� ���  . ا��1م و $

�. 8#< 4�ت ا�,<C#�#� و أ :و�� �4 ا�+�
 ا]ول #�(� وأ!�ز �ھ#� ا�*�\ھ� $�

، ت ا�,<C#�#� �4 �#�ان .��#�#� ا���5 ا���!#� ��و&*#�(�دئ ا]��#� ا�Cا��   . و!�� ھ

 
Aدرا�,( �#�ا�#� �8 أ 
1F 4� D�C4 �8 ا��#C>,ا� :��a ا�+�
 ا�3�4 ا�;& ��#!

 �C" ذ?�ه �4 ا�;�: ا���Vي و ?#C>. �,- Q#" ھ�ه ا=�Aاءات� g#H2. و "#C>. .  


 ا�#*Yا��,2ا a\
 ا��,#�ن �E &�ض و .�#C,ا� 
1F %�&، ��Z�[و .��-� �;�2&� �8 ا .  

 �C" .�,�ح � 
 إ�#* �4 ظ��Y2. 4,ا� a\��k أھ� ا��,. ��.�! D�Cا� �E أ�*#�

*�#! 8� 
  :  !�l ا���در و ا���ا9A ا��\#)#� و ��

-  �#�#C>,ت ا�#�(���درا�ت �4 ا��
  . أ ��  

  .  &��ه ا��ا!$�&�� ا���5 ا�,<C#�4 و .��#� ا���!#�  -

ت و  -#�(�Cا�ا�#A2]آ*( أو'�نا���2 ا�2ظ#+4  ��2ذج #�ا ��&   .  

-  �#�#C>,ت ا�#�(�  .-��, ����� دروس ا�

  



 ا������

 

 ~ ج  ~
 

    ��!ت A*2د و درا�ت �,J�  9�A =ھ2 إ  ھ�ا .  -�81 ا��2ل أن !��3 ھ�ا ���

�*A =و = ��& إ 
 ���T ��اد� و ���CYن أm� �*;ا� l�! )#� ���! 4 �#( ا��1ل [�ر� أ��

�� �Fف ا���و�� و ا�,����   .  إن أ$<`�

�4 0و = �*+Y[د ا�& )�B ل "-� &�B =4 -�2( ا� !,? �رأ-M أ�) = -1,: ا�(


 و �2 ز-� ?�ا �1ن -),�)8 و ��B 2م ھ�ا � �4 [�ة �2 [#� ھ�ا �1ن أ>)8 و �2Sن أ�1

�JCا� ���A %�& kا�,#�ء ا��� %�& 

 و ھ� أ&�V ا���C و ھ2 د�#�Aن أ  ." .�ك ھ�ا �1

.*� و *#A2,! �.�.و �4 $,م = -+2.� أن �,��م !;0-
 ا��1J و ا=�,�ن إ�% أ�

 
H��?� ا]�,ذ ا�+! k�� و �*�\ !�Fmا�( &�%  "حنيفي بن ناصر"�����F ا��ي


 ا�C1#� �4 ا���وجھ�ه ا���S+ا� ��Yدا.( ا��,2اFرW ن�#8  �8 , !*�ا ا���
  ?�ة و ?\�

 . $#� 0Aاء و هللا �8 وراء ا����ا���2% ا���4 ا���-� ان -;0-( 
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لع القرن العشرين، اتسعت النهضة العلمية مما أثر في ميدان البحث اللغوي، األمر طفي م

ها اهللا عز حالنعمة اإللهية التي منّ  ذههعن كثير من أسرار اللغة إلى الكشف  ءالذي حذا بعلما

 وقد توصل العلماء إلى كثير من خصائصها وقوانينها، فتطور الدرس -وهي اللغة–وجل اإلنسان 

اللغوي تطورا واسعا، وقد كان من نتائج هذا التطور العلمي والمعرفي الذي حظي به هذا األخير 

علم اللغة، اللسانيات، األلسنية، اللغويات،علم اللسان، علم : في بيئته العربية بأثواب متعددة منها

ذا األخير مصطلح اللغة العام وغيرها، فاختلفت تسميات هذا العلم باختالف الترجمة، فلم يستقر له

باقتراحات تقدم بها اللساني المعاصر عبد  1978إال بعد ندوة اللسانيات التي انعقدت في تونس 

  .الرحمن صالح رحمه اهللا فاستقر مصطلح اللسانيات

 :linguistique: تعريف اللسانيات -1

لى الم والسين والنون أصل صحيح واحد، يدل عال: اللسان هو: 1جاء في لسان العرب: لغة

غير بائن في عضو أو في غيره من ذلك اللسان فهو معروف، والجمع اللسن، إذا  طول لطيف

كثر فهي ألسنة ويقال لسنته وٕاذا أخذته بلسانك، وقد يعبر باللسان كذلك عن الرسالة فيؤنث حينئذ، 

  :يقول األعشى

  إني أتتني لسان ال أسر بها           من علو ال عجب فيها وال سخر

  :ل كذلك طرفةكما يقو 

                                                           

  ).ن.س.ل(عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، لبنان، مادة : رت، 07اللسان، مج : ابن منظور 1
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  وٕاذا تلسنني ألسنها            إنني لست بموهون غمرو 

اللسان الجارحة : يعرض لمادة لسن بقوله) ه565(على أننا نلقى الراغب األصفهاني 

ويقال لكل قوم لسان ...يعني به من قوة لسانه 1"واحلل عقدة من لساني: "وقوتها، وقوله تعالى

فاختالف األلسنة إشارة إلى اختالف اللغات، وفي هذا  2"ألوانكمواختالف ألسنتكم و : "وقوله أيضا

العربية لسان الذي أنزل به ": "فحول الشعراء"ي يتحدث في كتابه حالسياق نجد ابن سالم الجم

إن لعلوم اللسان العربي "وقد استخدمه كذلك ابن خلدون في المقدمة حيث قال ". القرآن، أي اللغة

  .3"حو والبيان واألدباللغة والن: أركان أربعة

ذالكم النظام التواصلي الذي يمتلكه كل فرد : أما من الناحية االصطالحية فهو

وهو نظام من األدلة المتواضع عليها بل هو . ينتمي إلى مجتمع لغوي متجانس_ مستمع_متكلم

  4.نظام من الوحدات يتواصل بعضها ببعض بشكل عجيب وتتقابل فيما بينها في مستوى واحد

إن المصطلح اللساني يدل على النظام التواصلي القائم بذاته، : ا يضيف أحمد حسانيكم

وهذا النظام يمتلكه كل فرد متكلم، فلهذا األخير أبعاده التواصلية والتركيبية والداللية فيقال لسان 

                                                           

  28سورة طه   1

  22: سورة الروم  2

  .17، ص2009علم اللسان العربي، دار أسامة للنشر، األردن، : عبد الكريم مجاهد  3

  .13، وص06، ص2009، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طدراسات في اللسانيات التطبيقية: أحمد حساني: ينظر 4
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واللسان وحده هو الواقعة : 2نجد أحمد عزوز يتحدث في هذا السياق بقوله 1.عربي ولسان فرنسي

االجتماعية ألنها عامة، داخل المجتمع وتمارس فرضا على المتكلمين األفراد وهي ال توجد كاملة 

عن الوعي الجمعي، إنها عنده نظام من  Durkeimعند كل فرد، شأن ما تحدث عنه دوركايم 

كنه مستقل عن الفرد، ولفي جوهره وعرفي ومكتسب اجتماعي اللسان : القيم النقية، ويضيف كذلك

 la langue= leوحدده في هذه الصيغة ...ومجمع العادات اللغويةمستودع العالمات وهو 

langage= la parole  

  .الكالم= اللغة= اللسان

يعرف العالمة . إذن وقد عرفنا اللسان في هذا السياق، ال بد اآلن أن نفرق بين اللغة والكالم

وقد . يعبر بها كل قوم عن أغراضهمبأنها أصوات : اللغة) ه392(ت 3ني جاللغوي أبي الفتح بن 

  : يشتمل هذا التعريف على أربعة جوانب نذكر منها

 ).صوت لغوي(اللغة أصوات        مادة صوتية  -

 .اللغة تعبير        أي أداة         تعبير لغوي -

 ).تواصل+ تبليغ + تعبير (يعبر بها كل قوم        ظاهرة اجتماعية  -

                                                           

  .13المرجع نفسه، ص 1

، 2008، 2المدارس اللسانية، أعالمها، مبادئها ومناهج تحليلها لألداء التواصلي، دار آل رضوان، وهران، ط: أحمد عزوز 2

  .115ص

  .1/33ج: 1952 محمد علي البخار، دار الكتاب،القاهرة،: الخصائص، تح: جني ابن  3
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 1.تمام البيان والداللة على المعاني واألغراض  تعبير عن األغراض      -

وقد وضع محمود فهمي حجازي . إذن اللغة نظام اجتماعي محدد بقوانين وقواعد مشتركة

هي نظام من الرموز الصوتية المتفق عليه في : "»علم اللغة العربية « أعم تعريف للغة في كتابه 

لمتكرر لهذه الرموز الصوتية التي تؤدي المعاني البيئة اللغوية الواحدة، وهي حصيلة االستخدام ا

واقعة اجتماعية، وخصوصياتها ليست مجّردة بل متواجدة  ةأن اللغ 3 سوسير ي، ويرى د2"المختلفة

س في عقل واحد بل في خرى فهي مجموع كل متكامل كامن ليبالفعل في عقول الناس؛ وبعبارة أ

يشبه القاموس الذي يمثل في  سوسير يحظ أن دقة للسان معين، ونالعقول جميع األفراد الناط

إن اللغة توجد على شكل مجموعة من : "األصل الذاكرة الجماعية لما يحتويه من عالمات بقوله

  .البصمات المستودعة في دماغ كل عضو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقريبا

: كالم القول المعروف، وقيلال" 4أما إذا جئنا وتحدثنا عن الكالم لغة، فورد في لسان العرب 

هذا ' هالكالم ما كان متكيفا لنفسه، فالكالم اسم جنس يضع على الكثير والقليل، ولهذا قال سيبوي

                                                           

، 2006، لجزائرديوان المطبوعات الجامعية، ا –نموذج  سوسير يد –ن جني والدرس اللساني الحديث تراث اب: بلملياني عمر -  1

  .، وما بعدها13ص 

  .26، ص 2003ط، .أسس علم اللغة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، مصر، د: محمود فهمي حجازي -  2

  .18تراث ابن جني والدرس اللساني الحديث، ص : بلمياني عمر -  3

  ].م. ل. ك[، مادة 07اللسان، مج : ابن منظور -  4
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تأدية الفرد أو مجموعة لهذا : باب علم من الكلم من العربية، أما من الناحية االصطالحية هو

  .1" النظام

مالحظته من خالل كالم الفرد أو إنه فعل كالمي ملموس ونشاط شخصي مراقب، يمكن 

، وقد tchomeskiوضعه تشومسكي الذي  performanceكتاباتهم، وهو مطابق لمفهوم األداء 

إنه مجموع ما يقوله األفراد، فاللغة أعم  2"سوسير يدردينان سري الكبير فيعرفه العالم اللغوي السو 

جود بالفعل يصبح كالما، أي االنجاز من الكالم، والكالم أعم من اللسان، وحينما يتحول من المو 

، في الواقع معنى هذا القول 3هو االنجاز الفعلي للغة" parole"الفعلي اللسان في الواقع، والكالم 

أن الكالم ال يصبح كالما إال إذا جّسد على أرض الواقع أي ممارسة، فهو عمل فردي يمارس فيه 

. ح تميزا بين الحدث االجتماعي والحدث الفرديالمتكلم قدرته التعبيرية لالتصال باآلخرين يطر 

إن اللغة : "قال 5بين اللغة والكالمسوسير ولّما فّرق  4فالكالم هو النشاط العضلي الصوتي للفرد

والكالم عندنا ليسا شيء واحد فإنما هي منه بمثابة قسم معين وٕان كان أساسيا والحق يقال، فهي 

فراد من ممارسة هذه الملكة، وٕان أخذنا الكالم جملة بدا لنا في اآلن نفسه نتاج اجتماعي ليمكن األ

                                                           

  .15، ص 2006، 2مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط : خولة طالب االبراهيمي -  1

  .124، ص 2005، 2طالنشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  –اللسانيات : أحمد مومن -  2

  .125المرجع نفسه، ص : ينظر أحمد مومن -  3

  .116المدارس اللسانية، ص : أحمد عزوز -  4

، ص 1985ط، تونس، ليبيا، .ن، الدار العربي للكتاب، دو صالح القرمادي وآخر : العامة، تر دروس في األلسنية: وسيرس يد -  5

29.  



 ���ـــــ�

 ~ 7 ~ 

 

متعدد األشكال متباين المقومات موزعا في اآلن نفسه إلى ما هو فردي، وٕالى ما هو اجتماعي، 

، 1وال يتسنى لنا ترتيبه فمن أي قسم من أقسام الظواهر البشرية ألننا ال نستطيع أن نستخرج وحدته

  :هذه المقابلة بما يلي تلخيص" تمام حسان"يحاول 

 .الكالم عمل، واللسان حدود هذا العمل -

 .الكالم سلوك، واللسان معيار هذا السلوك -

 .الكالم نشاط، واللسان قواعد هذا النشاط -

هو فالكالم . فالكالم يدرك بالسمع نطقا وبالبصر كتابة، واللسان يدرك بالتأمل في الكالم

في المتون اللغوية، الكالم فردي واللسان عمل  المنطوق والمكتوب، واللسان هو المخزون

  2.جماعي

له أهمية كبيرة في الدرس اللساني وعلى " اللسان"و " الكالم"و " اللغة"فإن التمييز بين وهكذا 

كل من هذه العلوم أن يتناول بالبحث والدراسة الوجيهة التي تتماشى والمبادئ العامة التي بني 

  .عليها

تكاد غالبية األبحاث اللسانية تتفق على أن مفهوم اللسانيات : الحيةأما من الناحية االصط

إنما يطلق على تلكم الدراسات العلمية والموضوعية للحدث اللساني، وظهر أول مرة بألمانيا ثم في 

                                                           

  .30سير، المرجع السابق، ص و س يد: ينظر -  1

  .32اللغة العربية معناها ومبناها، الشركة الجديدة، دار البيضاء المملكة المغربية، ص : تمام حسان -  2
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اللسانيات علم حديث الزال في أوج تطوره وقد تخلص . 18551، ثم انجلترا 1826فرنسا عام 

، وعندما نقول علم حديث نقصد 2ية ومن بحوث الفيلولوجيا والتفكير الفلسفيببطء من القواعد النحو 

ن عديدة بدءا علم قائم على منهجية وأسس علمية، وأما البحث اللساني فقد وجد قبل الميالد بقرو 

والسومريين وغيرهم، أما مونان فيقول أن أول استعمال لكلمة اللسانيات فقد استعملها  بالمصريين

  .3"رات من أشعار الجوالةختام"في مؤلفه  1816 رينوار عام

  :أما التعريفات الحديثة فيمكن عرضها على النحو التالي

، أو ذلك الفرع من المعرفة الذي يدرس اللغات دراسة اإلنسانيةهي الدراسة العلمية للغة  )1

دراسة اللغة وبحثها عن طريق "علمية، أو دراسة اللغة على نحو علمي ونعني بالعلمية 

 .4لبنية اللغة باالستناد إلى نظرية عامة ما إتباعهاالمالحظات المنظمة والتجريبية التي يمكن 

ها هدف واحد، وهو الدراسة ظواهر اللغوية لدى اإلنسان عمجموعة من العلوم يجم )2

 :ويتضمن هذا التعريف ما يلي

كيب أو أصوات منطوقة، أو مسموعة، أو ألفاظ، أو ترا: الظواهر اللغوية وتتألف من )أ 

 .داللة

                                                           

  .14، ص 1993مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : أحمد حساني -  1

  .04، ص 2001حواس مسعودي ومفتاح بن عروس، دار اآلفاق، الجزائر، : اللسانيات، تر: جان بيرو -  2

  .وما بعدها 14المباحث، ص : سانيحأحمد : ينظر -  3

  .14، دار المسيرة للنشر، عمان، ص 2011، 1مقدمة في اللسانيات، ط : ف فضل محمدطعا -  4
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أو نفسية، أو بيولوجية، أو ) وظيفية(فيسيولوجية : العوامل المؤثرة على هذه الظواهر )ب 

 .اجتماعية وغيرها

، ومالحظة واستقراء واستنتاج )جمع(تجربة : إتباع األساليب العلمية المعروفة من )ج 

 .القواعد

 .الجتماعكالرياضيات والمنطق وعلم النفس وعلم ا: االستعانة بالعلوم األخرى )د 

 لي وأجهزة تسجيل الصوت والمختبراتاالستعانة بالتقنيات الحديثة كالحاسب اآل )ه 

 1.اللغوية

إن موضوع علم اللغة الوحيد : "يقدم لنا تعريف اللسانيات بقوله سوسير دي كما نجد فردينان

  :، ويتضمن هذا التعريف ما يلي"والصحيح هو اللغة معتبرة في ذاتها، ومن أجل ذاتها

ليست لغة معينة من اللغات، فرغم االختالفات ) اللسانيات(ة التي يدرسها علم اللغة اللغ )أ 

الكبيرة بين اللغات بعامة؛ إال أن ثمة أصول وخصائص جوهرية تجمع بينها وهي أن كال منها لغة 

 .ذات نظام اجتماعي معين تتعلمه جماعة معينة

 .ع أن يغير في طبيعتهاأن تدرس من حيث هي وتظهر للباحث ال يستطي: في ذاتها )ب 

                                                           

  .25دروس في األلسنية العامة، ص : سوسير دي1
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وٕان . أي أنه يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها: من أجل ذاتها )ج 

عمل الباحث قصر على أن يصفها ويحللها موضوعيا، كما أن لعلم اللسانيات قواعد وقوانين 

 :نوجزها فيما يلي

وهو المعالجة الدقيقة، لكل مادة متصلة بموضوع الدرس، : الشمول واستنفاذ القضايا اللغوية

ويكون ذلك ببناء نموذج شامل يفسر آلية اللغة ويعطي صورة واضحة على البنى اللغوية، ويستنبط 

هذا النموذج من االفتراضات الموضوعية التي تتناولها األحداث اللغوية، كما يحتوي على 

  ...).الصوتية، التركيبية وغيرها (سيرات العائدة لمكونات البحث اللغوية التف

أي ال تتناقض مختلف األجزاء التي تؤلف التنظيم، بل : االنسجام أو الترابط أو التماسك

تتعاون مجتمعة لتشكل وحدة متناسقة فيعالج علم اللسانيات، القضايا اللغوية، انطالقا من المبادئ 

  .تمد معايير محددة في تحليل التنظيم اللغويالواحدة التي تع

يسعى التنظيم اللغوي إلى عدم هدر الجهود : االقتصاد أو التبسيط في عرض القواعد

البشرية، فتعبر اللغة باقتضاب واقتصار عما يجول في خواطر المتكلمين بها، وهذا يسمى 

إال ذلك السعي الرائب لتحقيق  وٕان ما نسميه عادة باالقتصاد في اللغة ليس" االقتصاد األلسني"

  .التوازن بين االحتياجات المتقاربة والتي ال بد من تلبيتها إلى حاجات اإلبالغ وغيرها

وتتطلب التحقق من االفتراضات المتعلقة بالبحث : والقانون األخير أال وهو الموضوعية

قيق، ولكي يّتسم البحث للتجربة والتد اللغوي، وال يتم اعتماد هذه الموضوعية إال بعد إخضاعها
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بالموضوعية ال بد من اتباع األساليب الواضحة والمالئمة للتحليل اللغوي حتى يتحقق هذا األخير 

  1.فعال

كلمة تعليمية في اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة : أما إذا عّرجنا إلى مصطلح التعليمية

على شيء دون  المات للداللةي وضع سمة أو عالمة من العتعليم المشتقة من الفعل عّلم، أ

فتشير بعض الدراسات المعجمية أن كلمة ديداكتيك ظهرت كصفة في القرون الوسطى . 2إحضاره

، وهو 1954سنة  le grand larousse encyclopédiqueحيث تم إدراجها في معجم 

ا، وقد ، وتعني فلنتعلم أو يعلم بعضنا بعض3اصطالح مشتق من كلمة يونانية األصل، ديداكتيكوس

 –كشوف هيلفج (من قبل كل من 1613استخدمت هذه الكلمة في علوم التربية أول مّرة سنة 

kichof hilveje (و) رايتشRatich.(  

يمكن القول أن التعليمية هي الدراسة العلمية لطرائق التدريس، وتقنياته وكذا تنظيم مواقف 

لكفاءات المستهدفة على المستوى التعلم التي يخضع لها المتعلم في المدرسة، قصد تحقيق ا

  :ومن التعريفات أيضا. المعرفي، الوجداني، الحسي والحركي

                                                           

  .66مقدمة في اللسانيات، ص : عاطف فضل محمد -  1

  .40، ص 2009طباعة والنشر إربد، األردن، " دراسة تحليلية تطبيقية"مة تعليمية الترج: سعيدة كيحل -  2

، دار الخطابي للنشر، 9معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجية والديداكتيك، ط: عبد اللطيف الفرابي محمد آيت يحيى -  3

  .245، ص 1994
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التعليمية علم من علوم التربية له قواعده ونظرياته؛ يعنى بالعملية التعليمية التعلمية ويقدم 

ط المعلومات الضرورية للتخطيط التي ترتبط أساسا بالمواد الدراسية من حيث المضمون والتخطي

  1.لها وفق األهداف والقوانين العامة للتعليم وكذا الوسائل وطرق التبليغ والتقويم

فالمالحظة التي يمكن استخالصها من هذا التعريف أن التعليمية علم قائم بذاته يتعدى إلى 

  .البحث والتحليل وصياغة استراتيجيات التعلم بعد العملية التجريب

في مدلول الفكر اللساني التعليمي تقابلها  Didactique هذه التعاريف فإن كلمةبناء على 

  :باللغة العربية عّدة مصطلحات

  

  

  

أما من أهم عناصر العملية التعليمية التعلمية هي المعلم والمتعلم والمادة الدراسية، ويتضح 

  .2أن بينهما ترابط وثيق ودور بارز في تطور مصطلح التعليمية

اذ تتم اإلشارة إلى شخصيته، مؤهالته، تكوينه، سلوكه، عند التحدث عن األست: األستاذ -1

وقدرته على التكيف مع المواقف، وقدرته على التبليغ والتواصل، وينبغي عليه إذا أراد الوصول 

بالمتعلمين إلى الهدف المنشود عليه أن يتصف بعّدة صفات، كالصفات األخالقية مثل حب 

في العملية التعليمية إذ يستطيع بخبراته  وفعاال ارئيسي االعمل، حسن التصرف، فلألستاذ دور 
                                                           

  .15، ص 1990، 2ر البيضاء، المغرب، طتحليل العملية التعليمية، مطبعة دار النجاح، الدا: محمد الدريج -  1

  .269، ص 2000دليل المعلم إلى التربية وعلم النفس، منشورات دار عالء الدين، سوريا، : نسةخمدأح-  2

Didactique 

 تعليمية تعليميات علم التدريس علم التعليم تدريسية ديداكتيك
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وكفاءاته أن يحدد نوعية المادة الدراسية واتجاهاتها وتبسيطها على فكر المتعلم والوصول إلى 

 1.الهدف المنشود

التلميذ يعتبر من أهم مدخالت العملية التعليمية، إذ بدونه ال يكون قسم وال : المتعلم -2

ية تولي أهمية كبرى له، فتنظر إليه من خصائصه المعرفية والوجدانية يكون هناك تعليم، والتعليم

والفردية في تحديد أهداف التعليم المراد تحقيقها، فضال عن مراعاة هذه الخصائص في بناء 

 2.المستويات التعليمية، وتأليف الكتب واختيار الوسائل التعليمية وطرائق التعليم

عملية إنسانية ووسيلة اتصال وتفاهم بين طرفين، فال التدريس : تفاعل األستاذ والمتعلم -

يمكن أن نقول أن معلما قد قام بعملية تدريس ناجحة إذا لم يوجد من تعلم منه شيئا، وقد عّبر 

عن هذه الفكرة عندما شبه المعلم بالبائع، فمهمة البائع أن يبيع بضاعته للمشترين، " Duwiديوي 

ن أن تتم عملية البيع؛ هكذا يمكن القول أن التعليم عملية بضاعته فال يمك لم يشتر أحدفإذا 

تعاون، ونشاط مشترك بين المعلم والمتعلم، فلكل منهما دوره المكمل لآلخر، فالمعلم ينظم نشاطه 

التعليمي من خالل التخاطب واالحتكاك اليومي مع المتعلم بواسطة وسائل مادية أخرى، والمتعلم 

علم وبخبراته الخاصة حتى تتم العملية التعليمية وفقا لألهداف يستجيب بالجهد المبذول للت

 3.المسطرة

إن التطور الذي عرفته التعليمية لبناء مفهومها والكتساب استقاللها : المادة الدراسية -3

من هيمنة العلوم األخرى جعلها تصل إلى فعالية أكبر للنشاط أو الفعل التعليمي، فالمادة اللغوية 

ليم هي تلك المستويات اللغوية التي تتكون في الغالب من مفردات لغوية وأداءات المستهدفة بالتع

وهذه المعارف والمستويات محددة مسبقا في . وتمثالت أدائية كالجانب الصوتي والجانب التركيبي

                                                           

  .270، ص نفسهالمرجع : ينظر -  1

  .288، ص 1998، 2دراسات في تاريخ الفكر التربوي، دار غريب للنشر، القاهرة، مصر، ط: سيد ابراهيم الجبار -  2

  .100، ص 1997، 2اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، عالم الكتب، ط: كوثر حسين كوبك -  3
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شكل برامج ومقررات موضوعية من قبل مختصين وخبراء في شؤون التعليم موزعة على كل سنة 

 .التعليم في المدارس النظاميةمن سنوات أطوار 

في المنظور الديداكتيكي يرجع إلى إبراز النظرة الجديدة للمادة فاالهتمام بالمادة الدراسية 

  :الدراسية التي تتم في بعدين

 .بعد ابستيمولوجي يتعلق بالمادة ذاتها من حيث طبيعتها، ومنهج دراستها -

  1.تعلمها بعد بيداغوجي مرتبط أساسا بتعليم المادة ومشاكل -

 

                                                           

، 1إدارة بيئة التعليم والتعلم، النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرسة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: أحمد إسماعيل حجي -  1

  .29، ص 2000
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 ���ة ا������ت ا��ط����� 

  

��م �دوره ا�� " ا�����	�ت"أو " ��م ا����"���� ا�درا��ت ا��د	�� ��� أن �	

وا�����	�ت ا��ط�	�	�   linguistique théoriqueا�����	�ت ا��ظر	� : ���	ن ا��	ن ھ��

linguistique appliquée #"ذا 	ف ا�ظواھر ا���و	&�� ��و%� �	ت ا��ظر�	ت ا�������' ،�

وا��.-� وأ�'��,� �ظر	�، #"ن  وا���و وا��&�م'�+%وات وا�*و�	��ت وا�د(�� وا�%رف 

 �	���ده "اذ ��د . 1����&��0 ا�����&�� ��وا��,� ا+���	� وا/����	� ا�����	�ت ا��ط�	

�و�1 " ط�	���0م ا���� ا��"	&رف 2"�م ا���� ا��ط�	�0 و�&�	م ا�����"#0 '���1 " ا�را��0�

�ن 	,دف ا�� ا���ث ، و��,5 	��� �ن دا1�4 ا��4ص �&ر#0ھ���1 اط�ر����ل �ذا�1، ��م "

��ل ���0، '*�ءة ���	ن �ن أ�ل ا���� �7'�� ��و	�، ا�1 ا��&��ل ��� �و#ر �ن ط�	&� �ل 

������ �,�م ا��0 ا�&�وم ���4ف �	دان ����0 #	1 إ�1 . #	��1 �'ون ا���� ا�&�%ر ا+���0 

. ا��4%%�تا��0 ��وم ��� ا+���ث ��&ددة �ن ا���ول ا��&ر#	� �د واإ�1 ا(����	�، 

#0 " ��&	د%��> "أ�� ، 1946ا�� ��� ��ب، ا��ط�	�	� ا�����	�ت > ��%طو	&ود ��ر	; 

وذ�ك ، ��1947م ��ده 	ر�� ظ,ور ھذا ا�&�م  3"ا��ط�	�	�#0 ا�����	�ت دروس "'���1 

��ل ھ�ذ	ن وا����ده #0 �&�	م ا����ت �ت �ن ا�����	ا��ط�	�0 ا����ب �ن و�ود ���ر-م 

ا( #0 ا+ر�&	�	�ت ا���.�	�1 �&�ن ���	� �م 	@4ذ ا��&ر#0 ھ�� ا���ل ا( أن . ر	4	ن�ا��

0A���رن ا��درس #0 �&,د �&�	م ا���� ا��ط�	�	� ا�����	�ت %�رت ا���ر	; و��ذ ذ�ك  .ا�

��7ر�ز "ا���رز	ن ا�&���	ن 7راف ��ت ا��� أ���	� ����&� �	�����7 �رھ�ا(���	ز	� �����

#0 ا%دار ����1 و�د ��رع ھ�� ا��&,د ، "رو�رت (رف"و" #ر	ز

�م �&دھ� �@��ت  4languagelearning : Journal of AppliedLinguisticsا��7,ورة

م و�دأ ھ�� ا�&�م 	��7ر رو	دا رو	دا  ��1954م إد��رة#0 ���&� ا��ط�	�	� �در�� ا�����	�ت 

                                                           

.163ص ، 2002، 1عمان، األردن، ط للطباعة، دار الصفاء ة، علم اللسانيات الحديث: عبد الجليلعبد القادر  - 1 

.17ص ، 2000ط، . دالجامعية، م اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة عل: الراجحي عبد - 2 

.11ص ، 2009، 4طالجزائر، والنشر والتوزيع، لطباعة دار الهومة ليقية، التطباللسانيات دروس في : صالح بلعيد - 3 

.19ص م اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عل: ينظر، عبدة الراجحي - 4 



.و������� ا���� ا������ا���� ا�ول                                 ������ت ا������ت ا��������   

 

~ 17 ~ 

 

�@�س ��19641م و#0  .وذ�ك +ھ�	�1 و7دة ا����� ا�	1ا����&�ت ا�&���	� #0 '�	ر �ن 

، '�� �&� ھذا ا+4	ر /	��د ��ول ���7'.ت ا���و	� ���د ا�دو�0 �&�م ا���� ا��ط�	�0ا(

����ور #0 ا�� أن ا+ھ�	� ا��4%� �,ذا ا�&�م ) #	��7ن. ح(و	7	ر وا�����دة ا��د	�� 

  :ا�E	�	ن وھ��ا�����	ن 

#0 ����� �&	ن ��رض د�� ���د�0 ا�Aرورة �طو	ر �,��ت �&	�� �� - أ

 .و�ط ��	ط�ت �د	دةوا�&� ا��ط�ق �&�,� 

��	ر ا���ط�	ن �,�، �'0 	'ون #0  �و ا����� ا�� �در	س ���ت أ���	���د�� �د -  ب

���	� أ-راض �ن أ�ل ���	ق �&,م ا(�%�ل �� أ���ء ��ك ا����ت وا�&�ل ��دورھم 

 .و�&ر#	� و��د	�

�%ط�> ����، 	دل ��� �ط�	��ت ف �&ض �&��م ��م ا���� ا��ط�	�0 �@�1 �&ر

ذات ���	� �ل �7'.ت و	���ل ا�&�وم ا���و	� #0 ���	�، �&�وم ا���� #0 �	�د	ن ���و�� 

أو � ا+م ا���� ا+%�	� ��� ا���7@، ا��� �&�	م ا���� وا'����,� �واء '��ت: ��ل%�� ������ 

ا( #0 ا(�7رة ( 	��4د�ون ھذا ا��%ط�> #"ن �&ض ����ء ا����  و�ذ�ك. ��� أ���	� ���	�

أو �ظر	�  �	س �1 �وAوع ��دد" ��م"��� أ��م و�&�� ھذا أا�� ا����ب ا��&�	�0 #�ط، 

#0 ���	ل وأ���	ب �ن ���5H � �و%�ت ا�	1 ا�����	�ت ا��ظر	� ��" �ط�	ق"وإ��� ھو ، ��ددة

. ��ددةو�	�� ���	� ا��ط�	�	� ا�����	�ت و�,ذا �'ون  ،��� �	دان -	ر ��ويودرا��,� ا����، 

و�ذ�ك . �و�ن أ�ل ذا�,�ذا�,� ا���� 	درس ا�ذي ا��ظري #,0 ���4ف #0 ذ�ك �ن ��م ا���� 

  . ا��ط�	ق��&دد ���(ت ��م ا���� ا��ط�	�0 و#روع �وAو����&ددت 

، ا+���	����ت ا���&�	م ���&�ل �راد#� '��ت ا��ط�	�	� ا�����	�ت ��د �دا	� ظ,ور 

ا��0 وا(�راءات #0 و�A ا+���	ب ، �م ��دأ ا�����	�ت ا�وط�	����ت ا�وط�	��ا�م ��&�	م 

�ن " �&�	��0�رر "����ل #0 ا��را�	�	�  ا�� ا�&��	� �,� أن 	�ول ھذه ا����Hق	��ط	� 

وطرق �در	�,� وا�4	�ر ا���دة ا���و	� ا���رر، وا�,دف �ن ھذا �	ث ا��&�م وا�داده 

ا��0 	�4ص �,� ھذا و-	ر ذ�ك �ن ا�طرق وا+���	ب ، �	ث ��&��ل ا����ت ا(��&���و

  .ا���� و�&��,�#0 ���ل �&�	م ا+4	ر 

                                                           

.20لمرجع نفسه، ص ا- 1 
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���	ز ا��ط�	�	� ا�����	�ت #"ن 	�4ص �,� و��	زات اذا '�ن �'ل ��م H�%4ص 

  :#	�� 	�0�%رھ� 	�'ن ����� �ن ا�H�%4ص 

�ر��ط ������� ا�� �&�	م ا����ت،  وذ�ك +�,� أو( ):����ا��(ا��را������  -

و�وظ	*,� #0 ����  ا( ��ل �.�� ��در	س ا���� و���	�، +�,� ( �@4ذ �ن ا�درا��ت ا��ظر	� 

 . ة ا�&��	�ا��	�

 .وا��&�م�	ث 	��4ر ا�'��ب �� 	راه �.��H ���&�	م : ��������ا -

ق ا����&� وا�طر�ن ا�و��Hل ا�*&��� وذ�ك +ن ھذا ا�&�م 	��ث : ا������� -

 .�واء أ'��ت ھذه ا���� وط�	� أو أ���	���&�	م ا���� 

�ت ��ن ا���� ا�م�  :����ت ا�!����و ا درا� ا��دا

��و	�، ا��0 ��دث #0 ��	ط -	ر �����س وھذا �� 	د�� ��(��'�'�ت ا���و	�، 

، أي ا���(ت ا��4%� ا��0 	�� #	,� ا��&دد ا���وي أوودرا�� ذ�ك #0 ا��ذور ا���و	�، 

وا(�4.ف �	ن ا���� ا+م وا����ت �ن أ�ل ا�و%ول إ�� طر	�� #&��� درا�� ���ط ا��1��7 

  1.و����� #0 ا��در	س #0 ا�&��	� ا��&�	�	�

  :إن ا����ب ا��ط�	�0 ��&�م 	��دى #0 ����	ن :اھ�����ت ا������ت ا��ط�����

 .و�A ا��وا�	ن ا�&��	� �و�A ا(���4ر وا���ر	ب - 1

و���ء . ا��وا�	ن وا��ظر	�ت #0 �	�د	ن أ4رى �%د ا/#�دة ��,� ا��&��ل ��ك - 2

وا��&�	�	� ���� �ن أ�ل ��� ذ�ك، #"ن ا�����	�ت ا��ط�	�	� ا�وظ	*	� ��&��	� ا��	دا-و�	�، 

 .�طو	ر طراHق �&�	�,� ����ط�	ن و��	ر ا���ط�	ن �,�

���ث وا��&ر#�، و�ن ھ�� �ظ,ر أھ�	� ا�����	�ت ا��ط�	�	�، ا��0 �&د ���( وا�&� �

#,0 �&�ل ��� إ	��د ��ول ��7'�� �&	�� �4ص ���ر�� ا���� و���	ر ��ب ا�ظروف، 

و���ول أن ��&ل ���( ���&�	م ���	را ����	رات ا�ز���	�، و��طور ��طور ا�&�وم ا��0 

  2.��ذ	,� ����*�ھ	م وا��&�رف ا����و��

                                                           

  .21ص: ا��ر�� ا����ق1
  .136، ص1986ط، .ر، دا�����	�ت وأ��,� ا��&ر#	�، دار ا��و��	� ���7: 	�ظر ��د ا��.م ��دي2
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أن و�ود ا���ث ا�&��0 '�� أن ����,� ھو %ورة وا�&	� ����ث ا�&��0 �*�1، إذ 

ود ا����ب ا��ط�	�0، ا�ذي ھو �&ز	ز ��,�5H����� 0 �ا��ظري 	��A��� 0Aرورة و

، وھ0 ا����5H ا��0 �ط�ق #0 ا�وا�� (���4رھ� و�د�	ق �&ط	��,�، وا�����رھ� ا���%��

و	�'ن �,ذا ا���وغ أن 	'ون . وا/#�دة ��,� #0 �	دان آ4ر �ن �	�د	ن ا��&ر#� ا/����	�

  1.#	� �و�ود ا�&.�� ا���,�	� وا��ر�و	� �	ن ا�����	�ت و�&�	�	� ا����ت'�

م ا�'�	ر ا�ذي أ�رزه ��م ا���� ا��ط�	�0، أدى دإن ا��� :روع ا������ت ا��ط�����#

'�	رة 	%&ب �%رھ�، #�د ا���� �ن 'ل ا�&�وم �واده و7د أوا%ر إ�� ا����ق #روع 

	�� أن �7	ر #0 درا���� ھذه إ�� أھم ا�&�وم وا����(ت ار�@ ا�&.�� �&,�، وأ��م ھذا ا��%&	د

��وم ا��0 ���رب #0 ��ھ	�,� �ن �	دان �&�م ا���� و�&�	�,�، '�� أن ��� ا�*�ق ��� أن 

، )ا���وي(أ���	� ���ل ا��%�در ا+���	� �&�م ا���� ا��ط�	�0 و�ن أھ�,� وھ0 ��م ا���� 

	ر��ط ��م ا���� ا��ط�	�0 ار���ط� و�	�� �,ذه و. ��2م ا��*س، ��م ا(����ع، ��م ا��ر�	�

�ث �ن �ل ��7'�� �� �&ر�ل ���	&� وأ��س �	��,� ھو ا� ��ورھ�4%و%� وأن ا�&�وم 

و��'0 إ�� أن ھ��ك Aرورة ���	� ��> ��� �زاوج ا�&�وم �7و�د �وه . ا�&��	� ا��&�	�	�

اھ������1 ا����	� ���  وا�%,�رھ� �� �&ض #0 ��ل ھذه ا��ط�	��ت، #&�د�� 	��%ر ا���وي

��	� ا���� وأ�ظ��,� دون أن 	�طرق إ�� ا+�&�د ا��*�	� أو ا(�����	� أو ا+د�	�، #"�1 	��ث 

��، #	�درج #0 ا��و�&�	A��ت ا�	م - و��د�� ر�ط ا�����7ون #0 ھذا ا����ل 3#0 ا�����	�&�

ل ��م ا���� ا��*�0 �@�ور ���ورة �,� ظ,رت إ�� ا�و�ود ��وم �د	دة، �� - ا���� و�&��,�

  .... وا��&�	�0 وا(�����0 وا���را0#

�� ا���
 ا������� -1:  ��&%م أ"!� ����  ��� ا���� ا������" %' �وھ)ا ا���

0� ��67 ��5 أ�, �0ع �1 ا�������، و"�% ��23 ��م �1 أھ� �0و�,، .-�, "+�� �����ق 

 ���% ا����� �� ا���� و�����+� وا�-7��8 ا�����ا���� ا�)ي "%رس ا����، ��%�� " -+0��5 

+�� . 4"�=�"� ��-"� وو<�� �=�ھ�ة ��-"�� �0 �+� �0+- "��  ا�&�@ وا���ا�? ا��

                                                           

، ا��زاHر 1973، 4أ�ر ا�����	�ت #0 ا��,وض ����وى �در�0 ا���� ا�&ر�	�، ���� ا�����	�ت، ع: 	�ظر، ا���ج %��>1
  .25ص

  .23�0، ��م ا���� ا��ط�	�0، ص��ده ا�را�: 	�ظر 2
  .20، ص2005، ��2وي، ���&� ا���ھرة، ط، �ر��� و��,	د و�&�	ق ���م ا���ا���� وا���ؤو�	�: و��'37�0
  .��23دة ا�را��0، ��م ا���� ا��ط�	�0، ص: 	�ظر 4
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��ف ھ)ا ا���� �%ة ����ات ��5 ��-ى ا����ھ? ا��� و'% . ا������ ا����-"� ا��������

�20"� �����0 "��� ���+� ���D8, ا���-<� إ��+� 0+)ا  ���E�� �%ھ���5 ا�� �8�' ��Fا�

G و��%ة  <�ف ا��=� �1 أي�� %"�Dأو 0-ا8% �����0، وط���� ھ)ا ا�� �����ة %��'

� ���ق  1"د"-��7 "ا��J=�، وإ��� ��-د إ�5 �� د�� إ��, �+�و.-ن ا������ت ا�������� 

0� <���� ا���ا�?  �L��� �23� �+� �+0 ،����Eا���� ا�م أو ا���� ا� �����ا��%ر"M و

�Oھ� .6 �1 ا����� وا������ ���L6�ل ��5 ��N ا����و �5�P "�-م 2ا�-7��8 ا��������، ا��

,E5 أ.�� و�� ,�Eا-� . ،�Q�+ا���-"� ا�� ���ة ا��&%��و"�� إ�%اد ��N ا�&�@ ا����-"� ��

 3إذن ا������ت ���S و���رس در7+� ��2 ط�'�+� �R"�' 1� R"�' 1 أو ���%

رس ا���� ��5 أ.�U �1 وE,، و�1 أوE++� أ�+� �%رس "% :�� ا���
 ا����� -2

�+%ف إ�J� 5�و�� ا��-<� إ�5 ��  ��� 1���P ا��6'� ��1 ا���� وا������ت ا���2"� أي ا��

 %"%J�"J%ث 0� ا�%��غ ��%�� "�Y .6م ��Xه، وإ�5 ����0 .���� ا.��ب ا���� ���� وإ�5 

�&�\ ا������ت ا. 4ا����ت ا�&�<� ���� ا���3 ��� �%را�7 ا��-ا�� ا����� ا��O[�ة 0���

ا.��ب ا����، .�� �%رس ��-ب ا���S وا�62م وا��6'� ��1 ا���M ا���3"� ��23 ��م وا���� 

�0� و"�-د ا��!� إ�5 أ���"% ��7-ك . "�F �23�ص، و'!�"� ا`.��ب وا_دراك ��% ا����2

 .6'� ا�����د�� ��1 ا��S ا���-ي�-ط�% د��8� ھ)ا ا��&�\ ا�D%"% ا�)ي �+b �%را�7 ا��

�� ����� ا���2����-ى � �0 �����3"و"O.% 5وا���M ا_��2��5 أن " -�

� ا��6'� ���+� ��5 +������ ���%را7�ت ا�����، وأ�, "���� أن  N���ا�%را7�ت ا���-"� ` 

را�7 ا����، ا���-"� ھ� د 0��%را�7"ھ)ا ا�7�س، وأ�� ا�����c ���+�� 1�0 أ�E ا�%را�7 

�ب ا���� �.` ��-ك ا���-ي، 6.وا_0�دة ��+�وا�%را7�ت ا����� ھ��� �و"+�� ھ)ا ا���

وF�e�P 1� �> ا.��ب ا����، أو ا�7&%ا�+� وھ)ا ا���� ���E �D+-د ����ء ا���M و����ء 

  .ا���� 0� �J�و�� ا�-<-ل إ� �"�=� 5����� P-ل ا.��ب ا���� وا��%رة ا���-"� ��% ا���د

                                                           

  .76دروس #0 ا+���� ا�&���، ص: د	�و�	ر1
  .ا��ر�� �*�1، ا�%*�� �*�,�2
  88ا��ر�� ا����ق، ص3
  .169م، ص1978ط&��م ا��&ر#�، ا�'و	ت، .أAواء ��� ا�درا��ت ا���و	� ا��&�%رة، د: ��	ف 4ر�� 4
م، 2009، 1ا�����	�ت ا���ھ��,� و��A	�ھ� ا�راھ��، ���م ا�'��ب ا��د	ث ���7ر وا��وز	�، ط :�&��ن �و�رة: 	�ظر 5

  .23ص
  .32ا���� وا���ؤو�	�، ص: و��'67�0
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و�1 ھ�� ����? أن �D�ل ھ)ا ا���� ھ- ا��-ك ا���-ي ����د، وا��J-ران ا�7��7�ن 

 Nء �1 ذ��L 5ب ا���-ي وا�داء ا���-ي، و` "�12 ا�-<-ل إ��0� ھ)ا ا��-ك ھ�� ا`.�

، و�+)ا �D% أن ��� ا���M ا���-ي "&�\ ����-ك 1إ` �����0 ا��=�� ا������0 ��% ا_��ن

� ا���� ا������� ` ر"R، ا���-ي، و���� GJ�����ر ا���� ��%أ �1 ھ)ا ا`��L�ل 0+- "�!-ي 

0� ھ)ا ا���� ا�-اY7، و�12 ھ)ا ` "��� أ�, ا�-�P%  .وG��� 1�P إ��, ا��=� �f0�, ��%ر �+

0+- ` "��� �1 ��-م أ�Fى ` ��� أھ��� ��,، 1�0 ا���-م ا��� اھ��7g� G��7�ت ا���� 

0� درا�7 ا���� دا�F ا��Y��Dو����G �%را�7+�  N�+�ا�)ي ا �����E`ا���� ا ��� %D�2  

3- ��� ا���
 ا����� : S0اء وcEأو أ Y�' 5ل ا���� إ�c�" ا���� �إذا .�ن ��

 �Fرس دا%" �����E`ا���� ا ����"�� ����� �1 أ�E درا�7+� درا-i-� �7���h0 ،ن ��

� e�P "2-ن ھ��ك ����� ��-ي، أي ` �% �1 ا��=� ا`��E����، أي أ�, "%رس ا�=�ھ�ة ا���-"

� "وھ)ا ����-دة إ�5 ا�-ظ��� ا���8�� ���� . وE-د ���2� و�����، و������� �-'j ��-ي+0

�Oد"+� 0� ا�����D�ت ا���3"� �3����S ���-ظ��� ا��. 

� e�P 1�+�'6� ����Y��D، وھ- �0ع درا�7 ا���� "ھ)ا ا���� �c�"` " ,�g"و"��ف 

0� ا����5 ا`�g3 �1 ا eJ�" ع ا�)ي���E`ا �� ��=�م ا���� ����ون ��1 ا������ت و������E

0� . 4"وا�7&%ا�+� eJ�" ا�)ي �إذن ��+-م ا������ت ا`��E���� N��" ` "2-ن ذ�N ا���

ا��6'� ا�2���� ��1 ا���� وا��Y��D ا�)ي ���l �0, ��5 ا����رھ� ا�-���7 ا�-�P%ة ������ 

0-ظ��� ا���� ا�7���7 �S�J ا��-ا<� ��1 ا��0اد 0� ا��Y��D .�� "دا�F, �0اد ا��-ا<� ��1 أ

�����E`ق ا���� ����  .5أن �����+� ��J%د 

,��, و��������E�P 1� د���� ��������ل أو ا������ . ".�� أ�+� و���7 `�� �و���

���i+� ا��6'�ت ا �� ھ�� Y��E أ2L�ل ا`2�P�ك وا��-ا<� ا������E`ا ������E`

                                                           

  . �26�را��0، ��م ا���� ا��ط�	�0، ص��دھ1
  .170أAواء ��� درا��ت ��و	�، ص : ��	ف 4ر�� 2
  171ا��ر�� ا����ق ص3
  .26و�	�، ص�7و��'0، ا���� وا���ؤ: 	�ظر 4
  .41، ص1993، دار -ر	ب، ا���ھرة، �%ر ، 3'��ل �7ر، ��م ا���� ا(�����0، ط : 	�ظر 5
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 Rط�ا��& ��%����� أو ا������3 ����د وا��D��� و��Jاض ا��Xا� �+� -�%�ا_�����، و

�0� ذ��Xf� Nاض ا����-"� وا��������... وا�7&%ام ا���� 0� إط�رھ� ا���= �1.."��  

�، و�%رس ھ)ه ا������ت ا���� :)2(�� ا���
 ا����ا�� -4Q����� N�(. 5�و"

� ����-ز"Y ا���Dا0� ����ت، E-� . eJ��0-د ا���Dا0� ����Y��D�����رھ� cEءا �1 ا�+�إذ 

Nذ� �U� �+��J�� إ�5 .� ����0 و���� � :�1 ا����ت ا��

1- 
�+�، وا����"� وا� :ا���ة ا���ر��D+�� ��3 ا���� ا�������و����"�. 

2- 
������3 0� ����D"� �&�<�، . �ا��3�و": و�0+� ����ن :ا���ة ا����و

�3 0� ����� ا����� �8��cDا�8 وا�����2 ا������� و����، وا����D، و��b وا���ز"������ و

 .'���8 ا�-دان

3- 
 :و���3 ا����ت ا������ :ا���ة ا��و ���

- �����-ن ��� �0+� ا������ات ا��%"�� وا�D%"%ة 0�  220و"��2� �+� �J- : ا����

 .إ�0"��� وا���7��+� �&�<�

ا������ة (���-ن، و�-�7h� %E���� وا�����2 ا������� 180و"��2� �+� �J- : ا_�7���� -

 .وإ'��� ا���N7) ا��%"��

- ������ 200وھ� ��� ا������ل وا���از"� وأ��"2� ا�6����� وا���ط�-ن �+� P-ا�� : ا���

���-ن، 0+)ا ا���� "��j ا����ت ���� �&���8+� ا��-���، ا�����0، ا��J-"�، ا�%`���، إن 

��+D�ت ا���� ا�Dوا��� ��� "&�ج : �-اP%ة ���23 �1 ط�"S ا���-"1 ا��-�وا���-"1 ا��-

 �D+ا�� �Fدا ����Uا�� ,���%و 0� <-ر �ا��-ت �i 1-ا��, ا��&���E وا��-�-�-��E ا��

 .ا�م

� �����2 ا�-اP%ة د``ت E%"%ة، أو "��� �1 ����+� ��" ,�h0 ،��Dا���-"1 ا��� �وأ�

�����وھ)ا "أو ا��D��� ا������� �����Q ا���Dا��0 ا�-اP%ة، ا "J%[, ا���د ا_�0اد"� أو ا�����0 

 �D+� %��ا���-"1 وا��� �D��� 2-ن� �� "Oدي إ�5 ا�����% �1 ا�<�، [D+أن ا���-"1 ا�� ���"

                                                           

م، ���م ا��&ر#�، 1978، 213أھ�	�,�، �%�درھ�، و���H,�، ���	�,�، ا�&دد : أ��د ���د ا��&�وق، ا��%	�� ا���و	�: 	�ظر1
  .72ا�'و	ت، ص

ا���ظ	ر، ا���,5 وا/�راء، �ؤ��� '�وز ا��'�����7ر وا��وز	�، –ا��د	�� 7*	&� ا�&�وي، دروس #0 ا��دارس ا�����	�  2
  .73، ص2013، 2ط
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وإذا ا���7 ھ)ا ا�����%، ��GD ���ت E%"%ة �g�=��+� ا�&�<�، وھ)ا E"1%"%ة 0� إط�ر ا����

�� أو ا���-يھ- '��-ن ا���-ر ا��- .�"�12 ا��-ل أن . ھ)ا ��0� "&\ ��� ا���� ا���Dا0

0� ا��D�ل  �>�F ا��=�"� وا�������� �+���Eh� G��3اءا %' ��0وع ��� ا���� ا������

�+%ف إ�5 إ"D�د أ0!� ا������ت وا����ھ? ا������ ���-"� ا������  �+0 �ا������� ا�����

 �Pا���ا ��5 2ا��&���� ا`��%ا��8 وا���-��7ا�������� ����ت ا��-��� 0�وا�U��-"�، ھ)ا �� 

  ...إ��,



 و"�����
 ا����#��ا������ت ا�������� ��� �=�ي، "�5 إ�5  :ا�������ت ا��$

 ������ �� ا����ت ������ �ا� j32��P 1�S8 ا���ن ا���3ي وا����ف �1 أ�7اره، ����� ��

g3�� 1� G��. ا���� 7-اء �����وإذا ����g� . ا���د أو ��� "2�, �1 ���ت أ����E "+%ف إ�5 

ا�1���J، "���1 ��� �%ى ا���� ا��-"� ا�����8 ���+��، 620ھ�� "�J�ج إ�5 ��!+�� �����7ار، 

 �������� �� ا����ت ��%ا�� ����� `��F�ر �=�"��, ا������، وا�������� ��P �0 %D" ������0

� ا����ت أن "������ ط�', وأ7����, ��5 ����0 ا��-ا��1 ا��� أ[���+� "�J�ج 0� ��%ان �

�U"%Jت ا�������� ا�����ا�-ا'Y أن ا��P6=� ا��-i-��� ا��"�� .���� ���hاز �� ��1  3.ا��

� ا���� ���� �� ا���� �P 1%ود و�%ا�F وا����ل، ��0% ا��7�د ������ �ا������ت ا�������� و��

0� ا��%ر�7 ا����-"�  ��7.���ة وذ�N ا��6'� ��� '%�, دي 7-�1 ا������ت ا�������� ا��7�دة 

 �+���E �������� ا���� وا��7�دت ��+� أ"!� 0 �و��Xه �1 ا��=�"�ت ا��� .�ن �+� أ[�ا ����� 0

 �� ا����ت ا�����E و�1 ��1 أھ���� �0 �>-�F 1ى ا�������%� Sا���  �J�� 5�� ��ا��-

� ا���� ��+-م ا�����2 ا���-"�، ���� �0 Y7وا ��]g� �+� �0������2 ا���-"� ���U ا����ھ�� ا��

��12 ا���د �1 إ�D�ز ا���� �� �1 ا���� ا�3%"%ة . 4ا��%رات وا`��7%ادات ا��X5 ا����و

 ،RJ0 ت����� ا����� S���" ` ا�������� ,���> R��E 5ا����، 0+- إ� ����� ����+��، h0ن ��

�Xع و���E`ا �  .�ھ� �1 ا���-م�� "�%اY� �F ��-م أ�Fى .��� ا������ و��� ا���M و��

                                                           

�� ا�&�وي، دروس #0 ا��دارس ا�����	�، ص1	*773.  
��&�وم ا���7رون، �	روت، ����ن، و�	د أ��د ا�&���0، ��#ظ ا����	�0 ��وي، أ���H ا���� أ���H ا�����	�ت، ا�دار ا�&ر�	�  2
  .110م، ص2009، 1ط
  .20، ص1998، 1ط. �ؤ��� ا��4	5 ا�&ر�0ر�	� ا�����7، د��ن ���د ا������0، �ر'ز �%�در ا��&�م، ا��'��� ا�� 3
  .��100دة ا�را��0، ��م ا���� ا��ط�	�0 و�&�	م ا���� ا�&ر�	�، ص4
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� ا�)ي Dا� ���U�� ���� �E ا�%را7�ت ا������، أن ا������ت ا�������� ھ N�(�

 �0 %��" ��، و���5 ذ�N أن ھ)ا ا���������? ا��3�ط ا���-ي ا_� �"��@ Y��E ا���-م ا��

-ل GJ�>g0 ا������ت ا�������� ����� ������P .�P 5 ا��� إ�5 ا�M7 ا������ �+)ه ا���-م

 eJت ا��`�D� ط-رت ����&� ���E�� ت�ا��� ������� �  1واھ��G ب0

��2+� وآ���ت  -1�" �ا������ �e�P 1 ا`��7ا���D�ت ا��� �+� ا����، وا��F�ء ا��

 .ا���7�ب وإ���ج ا����

0� ھ)ا ا��%د إ�5 ا��=�"�ت وا����ر��ت  -2 eJا�� ,D�ا���دة ا��������، و'% ا

0� ���ء و��i�ت د"%ا.����2 ��%ر"M ا����ت ا������، و�J�و�� ا�U�7�رھ�. 

3-  �� و���F\ �6'� ا���� ����D���ت وأ7���R ا���7��+� 0����E`ا @�Jا��

 .ا��Y��D، وو<�+� 1�i ���ت أ�Fى

�������، وا���7�ل  -4 S82-ن ا��%ر1�7 وط�ا� 1� ,� @��ا��%ر"M و�� "�

��-"� ا����ھ?ا�-7�8@ وأ7���R ا���-"� وو7��8, وا�M7 ا��� "�-م ��� � .2+�، ودوا�



 �� "��� ا��������إن ا����U �6����ه �P�، ھ- أن ا�-�� �gھ���  :ا����دئ ا

� ا���� '% ��-رت �J�� �23-ظ ���� ،��D+�� �0 eJا�� G0���ة إذ ا��Fات ا�-�0� ا�

 �� ا������ و���"1 ا��%ارس ا������ ا��+��+E-�"���-ن ا�+�� �%ى ا�%ار1�7 ��5 ا6�Fف 

  .إ��+� إ�5 �j�U2 ا�D+-د �1 أ+��E �E� �0�� ��� 1�eP ا������ت

0� ��%ان ������� ا����ت ���!�ورة  ،����� ا�e"%J �1 ا�������ت ا��!��"

 �����ت ا�������� 0���� eJ�" ا�)ي "�12 �, أن ،�ا���+��D ا��U"%J �1 ا����دئ ا�7���7 ����

� ا����ت����ھ- أن ا�������� ����,، أc.�� GJi ا���7�ب  "��2ه أP%، إن ا��� ا�)ي `. 3

� ا����<�، �1 أ�+� ا���%ان ا���-S����� 5F ا�����J ا������0 ���6 ���زع 0� ا���2 ا��

 S8ط�ا ��'�� �0 ���0� �D�ل ا��eJ ا�� ���J8? ا���ر ا�����U�7�� Nوذ� ،������=�"� ا��

�  .ا�����

                                                           
  .17صا��ر�� �*�1 1
  .212م، ص1998، 1��'��ب، ا���ھرة، ط ��ن 7����، ا����ھ5 ا�درا�	� �	ن ا��ظر	� وا��ط�	ق، �'��� دار ا�&ر�	� 2
، 1994، ا�ر��ط، 2ا��%ط*� �ن ��د O، و7وك، �&�	م و�&�م ا����ت و���#�,�، دار ا�,.ل ا�&ر�	� ��ط���� وا��7ر، ط3

  .45ص
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� ��D��R ا����-ق "��c2 ھ)ا ا :ا���*أ ا�ول��� ����%أ F�<� ��5 ا�و�-"� ا��

, ا�)ي "�-م �� ����1 ا����، وذ�� N����c�. ��5 ا�&��ب ا��3-ي، وھ)ا �h'�ار ا��eJ ا��

0� و<�, و����J, ��=�ھ�ة ا���-"� ��5 ��%أ ا���� ��1 �=���1 �&����1، �=�م ا���� 

و���را ذ�N ھ- أن ا�=�ھ�ة ا���-"� 0� ا����-ق و�=�م ا���� ا���2-ب �=���ن ����"��ن، 

,� SJ�� r��� Y���و��5 ھ)ا . ����P1+� أ<-ات ���-'� '�� أن �2-ن �Pو0� �0 ،��-�2��&@ 

ا�7�س "RD ا`ھ���م أو` ���داء ا����-ق '�� اھ������ ���داء ا���2-ب، إذ أن ������� ا���� 

� ��5 �� 7-اه 0� ا����ر�7 �+%ف إ�5 إ.�ب ا������ �+�رة ا������ ا��3-ي، �X�ھ- ا�� ,�

5 0� �+�ر��1 ھ��. ا������ ��J%ث ا���-ي�D��إP%اھ�� : و�� "RD ذ.�ه ھ�� أن ا��2�"� ا���-"� 

��-م ��5 ا�داء ا����-ق، وا��Fى �+�رة .����� ��-م ��5 ا���دات ا��2����  �"-�L رة�+�

� ���cا�� �-ق �1 أ�������1 ��%أ ��P ،����� ���� ��� �����0 ،���� ���R ا������ وا���ر"&����

� .��G ���-'� '�� أن �2-ن ��2-���"-Jا�� �رھ��.  

"���S ھ)ا ا���%أ ���%ور ا�)ي ��-م �, ا���� �-<�+� و���7 ا���ل  :ا���*أ ا�+���

 ،�و�-ا<� ��1 ا���3، "�&%�+� أ�0اد ا��Y��D ا���3ي ��S��J ����� ا��-ا<� ��0� ���+

�J� �+0 ،������E`ة ا��Jا� �Fاك دا��L`ا �0 ��Xا�� S �+و�1 ھ�� h0ن ����� ا���� "

 ` ��E-Xورة ��%ا�i ا�-7@ ا���-ي، وھ)ه �0 ,E��%��� ����&رات ا���ب ا��+������ ا.�

� ا���� �������� 1� �F-ح ا����Dا�� S��J�� ��0ھ-� 1� %�2 . �JE�� ن درس ا���� ` "2-ن�

�P`ا %L ا���-يإ` إذا Y��Dا�� �Fا������ ا��-ا<���، دا ,������ن ا���� ��-��+� . ��ج ا�)ي 

 �0� وھ��Uوا� �� وا��������E`ل ا���ا���=�� وا���� ا���=�� و���7 �1 و7��8 ا`

������U ا��D ا�J��U� �0��0 ا��-ع ا_� �+������ أ20�ره �ن . ��-ر �ا���� و���7 ا_��ن 0

J" ا���� S"1 ط��ات��F ن�"2R ا_� �1 ��"�Ft6ط ا�Fع وا���Eث ا%.  

"���S ھ)ا ا���%أ 0� ا�7�س ��3-��� ا�داء ا����� ��62م، إذ أن  :ا���*أ ا�+��,

��%S��J�� �F ا����ر�7 ا������ �ن ا�62م ا������ ا��-م  �� �%ى ا����2Dھ� ا��=� Y��E

�ن، وذ�N �� ھ- �O.% �%ى Y��E  أي ا�62م ا��-روث cEء �1 ا���� ا��2�وا���� �u�

                                                           

  .74م، ص2004، دار ا�'��ب ا��د	دة ا����دة، �	�	�، �11د4ل إ�� ا�����	�ت ط -���د 	و�س ��0 -���د1
  130درا��ت #0 ا�����	�ت ا��ط�	�	�، ص أ��د ����0، 2
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ا�%ار1�7 ا������1، و����ء ا���M ا��+���1 ���=�ھ�ة ا���-"�، ا�)"1 "��ون �gن ا���7�ل 

 Y�ا���� "��3 �=�ھ� ا���د ا����2� ا����Y، 1�0 ا�����P ا���h0 ،6U� ��E-�-"cن P��7 ا�

���D ا���اS8 ا�������� ` �&�ج  ، و��5 ھ)ا ا�7�س h0ن1وا���S ������ن ���%ر�E ا�و�5

 �Fد �+� �ا��!��� أ"! ��.�Jا� R�ا-Dا� b�� �!"ا����"� وأ ����0� ��ق ا���اS8 ا�

 ,E-!6ت ا��و ���رة ا��2�ة ��+�L��� �'6� �+� ��S��J ا��-ا<� ا���-ي .���% ا�� �0

� ��_i��0 إ�5 ا_"��ءات وا_L�رات وا��J.�ت ��%�F أ[��ء ا�&��Dز وا�c���ب ا��3-ي 

  .ا�%`�� ا����-دة

-�� وS0  :ا���*أ ا��ا��"���U ھ)ا ا���%أ 0� ا����Y ا`�6��7� ��2 �=�م �

���D, "���د �&��8\ <-��� و��.����، ود`��� "���ز �+�، و�)�h0 Nن  �ا����ط�� ���cة ا��

 �� إد��ج ا�����!��� ���� ��E�ا�-7@ ا������ ا�������� ا�� �� ���� ا���اد ����Lة 0����E`ا

 ،�+������Y ا��Jص ا�3%"% ��5 �%م ا�&�ذ ��� ا�م و�7� ����� ا���� ا�����E، درا�7+� و

 �5�P وإن .��G ا�����ن ����ر���ن E%ا، وھ)ا ��M ����ه �%م ا_0�دة �1 ا����8? ا������ ا��

ا�7��)ة أ[��ء �J!��ه  ، وھ)ا �� ا���% ���,2"�12 أن ��6F 1� S�Jل ا����ر�� ��1 ا�����1

�+���' (Fg� ` ����0� ا��=��  إ` ������ر�� ��1 ھ)ه ا����<�، ،��%رس �������<� ا��

�2-ن ا �  .ا�7���7 ����� ا���� ����c2اتا������ ا��&���� ��5 .� ا���-"�ت ا��

%�� ,E-�0� اھ��G ��%ورھ ا������ت �ن,  ا���� ������ ��-"� ���<� إ�5 إذن ا`ھ���م  

�+]�J%��� أ���ا���-ي � ��E-�-���0� E%"%ة ط�اS8 ذ��D��� N و��-رت,   ا� �����,  ا����ت 

 3 ا����"� ا����� ا���"�� أ��زھ� �1

,E-� وا����D ا�%��� �����ت ظ�G �0%,  و����+� ا���� ������ .7g�س ا����D إ�5 ا`ھ���م 

 دا�F+� وا��J-"6ت ا���D ��55 �� ا���.�6F cل �1 ا�%"%ا.��2� ا�����2 ��5 �+����

�2�-3� ,�� � وو���i, ا��-ا<� �7�ق إ�5 ا`ھ���م ھ)ا "�D, و��¸ ا_ط�ر ھ)ا "�D�ور �

���� �=�"�ت إ��+� د�G ا���  وا�������� وا��%او��� ا����=�� ا��-ا�� وإ�5� �U� ت����� 

  ... وا��%او��� ا��\
                                                           

، 405و�� ط��ب ا/�راھ	�0، طر	�� �&�	م ا��را'	ب ا�&ر�	� #0 ا��دارس ا���و�ط� ا��زاHر	�، ���� ا�����	�ت، ع1
  .42، ص 1981

  .47ا��%ط*� �ن ��د O، و7وك، �&�	م و�&�م ا����ت و���#�,�، ص  2
48ا��ر�� �*�1 ص  

3 
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1�Pث و%J�� 1� ����� +���ّ� "��3 ا���%ان 0+)ا, ا��!�� ��ط� إ�5 "���ف أ` "RD �و

  :�U� 1 �1 ا��&���ت �1 .��� �%د ��5

1- �����  . �+� وا��&��@ ا���� 

-2 S8ط�ا M"ر%�� ا���� ����  . �0+� ا��J-ث و

-3 �����  . ا���� ا��F�رات 

� �-اد إ�%اد 4-�����ّ���+� و ا����  .  

�ّ���+� و ا���� ا.��ب 5- .  

0� ا������ -7��8ا� 6- �����  . ا���� 

-7 ��8��Uا ا���-"� ا� �رھ�وآ[����� ������E`وا����-"� وا .  

-8 ���J�  . ا���-"� ا��F�ء 

  . ا����ت ��1 ا�������� ا�%را7�ت 9-

-10 -J� ���`ا .  

� ��=�"� ا������0 �دوات ��%�� GQ�0 �� ا��=�"� ا����� ا������ت إن���� زادا أ"%"�� ��1 إن . 

��&i 1� رف�ت ������ ا������� ا����2.-ردر "�-ل, ا��� :  

 ا_��ن ا.��ب �g���ط,  وا��D��� ا���د �%ى و�-ظ��8+� ا���-"� و�-ظ��8+� ا���-"� ا�=�ھ�ة

 و�)�N ط���� P-ل ����� ���رف �1 ا������ت �, ��%ه ��� "���� ان ا����ت ���� و��5,  �+�

� �D�ل 0� ا������ �ا��=�" �1 ا`��7�دة h0ن����  . ا����ت 

���طY إ�O" 5دي ا���-"� ا�=�ھ�ة �D+�� 1�� ت���� E+� �1 ا����-ي ا���M و��� ا����� ا��

S8وط�ا �� ا�����E-X1 ا���%ا� �+E ى�Fأ  ,� ا_�Eاء "�J%د ا���+��D ا��-أ�� ھ)ه ظ� و0

������� S�P eP-ل "��J-ر إذ,   ا�������� ������ت ا������ �]6U� �>��� أو��� :   

�   . ا���� ھ�� وھ� ا������� ا���دة,  ا�����, ا�����

S��"5 و��<� ھ)ه �ا��� ����D� ض��� (�������  �����2 ا����-ي ا���� �2-��ت  (��6��� 

�  . ا���%ا��E-X �������� ����� أھ%اف i-ء ��5 ا��ّ��

�����   : ا���� 
                                                           

141ص , #0 ا�����	�ت ا��ط�	�	� درا��ت : أ��د ����0 
1 

142ا��ر�� �*�1 ص 
2 
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ّ��� إن� و -��ت�و�� ���رف �1 ������� "�%م �� ��5 �أ7�7 '���8 د"�����2 ����� 

1 ��, ا������ �, "�-م �� و��5,  �+�رات� �Eب أ���c"cھ� و ا����رف ھ)ه ا.� �+��J� و

  .  ا`����ر ���1 أF)ھ� "RD ا���ؤ`ت ��b وھ��ك.   �����7ار

  

  : 1أھ�+� �1

  

- j�. 12�" ��� 2-ن ان� ��-�D� �>�ا��� ����   ؟ ا������ و ا����� "��R7 ��23 ا��

- �   ؟ ا�����E ا���%ا��E-X ا���اS8 و ا�7���R ��ھ

�c2 أي ��5 و -�� ���0� ��-ل � S��J�   ؟ ا������� ا������ �1 ا���"� 

  

� �ن,  ا`����ر ���1 أF)ھ� �1 �% ` ا���ؤ`ت ھ)ه���� 3P- ����ه ��M ا���� 

 و "3�رك ا������D� R أن "��X RD� و,  ����� ���� [���� i-ا�@ و ��-ا�% ا������ ذا.�ة

�����" ����D"إ Y� دة�ن,  ا�+%ف ھ- ا�������� ا��� ����� `�J8 وYi إ�5 "+%ف ` ا���� 

�P-��� 1� ت���7 ا��+�ات �12 و ا���2�ا��� �+, ھ- ���� �0 ��'�� و ا�������� ا������ 

�+��J� .    

  

   : ��.��ي �-ر��ن "�-ل .�� 0������0

��2-"1 ھ S8و ط�ا R���7و أ G�ّ���� "cداد 0�������,  ���-��ت اc�Fان �� 1�� 

���%�, <��Y ھ- ا����� و ا��ّ��  .(Q��P 12�" ��� ت ان ��-ل أن���� و �����0 و���7 ���  ا��

��D+�� �"ور�i %"%J�� ل�Dا�� � و ا���"�ت ��-�i  ذ�N و,  ا�������� ������� ا_�Eا8

 إ�5 ا���� ���� �D-ء �%ون ��,.  أ�Fى E+� �1 ا��-اS8 و ��E- 1� �+Eا���%اX ا�ھ%اف

 و,  ا���ّ��� ��% ���� ا����=�� ا������ إدراك ���, "�� 7-ف ا��&���� ا������ ا��=�"�ت

������+� ا���اد ا���� �=�م �2-ن ا��� ا������ ا����<� �J%"% أ"!� "� .   

  

                                                           

�76د4ل إ�� ا�����	�ت ص , ���د 	و�س : �ظر 	 
1 
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0� أ7���7 وظ��� ������ت ���J�� h0ن [�� �1 و,  ��'��+� و ا�������� ا������ ��� 

 ���, "��)ر 7-ف �%و�+� و ا���%ا��E-X و ا������ ا���ؤ`ت ��D�� 1-�� "��%م ا����

� ��ذا:  ا���ؤ`ت ھ)ه �1 و ؟ "ّ��� �1 و ؟ "ّ��� �� X ����P%راك��� ا�J�E�ت ھ� �� ؟ 

  1  ؟ ا���%ا��E-X ا���"� ��S��J %ھ����� ����� �=�"� أ"� ؟ ا���ّ��� �%ى ا��ّ�����

 

� �D�ل 0� ا������ ا��=�"� ����h0 Sن �)�N و���� ��J%"% ا`ھ���م دون ا���� 

�ء ا���%ا��E-X ا�J�E�ت" ���P 5إ� ����� � ��1 أو` ا���� �1 �% ` ذ�N ����دي و,   ا����

 ���!�ورة "��!� ھ)ا و.  ��������ا و ا���%ا��E-X ا������ ا��-ا�% و ا������ ا������ ا��-ا�%

c1 ا������� ����� �8��5,  ا���� ا���7�ل .���� ��1 و ا���� �" � ��E إ�Q��P 5) ا���� ���

��%ة و���7 ا���%ا��E-X '-ا�%� � ا��-ا�% ��%�, �� إ�5 ��`��7�د ا�������� ا���دة ا����د 0

����0� �D�P, و"�-د,  ا�� @�i ت�"�ا�� E-Xا���%ا�� � إ�5 أ7�7� ����J+� إ�5 "�5 ا��

,�� ��+�� ا`6�iع �, �&-ل ا��� ا�)ا��� '%را������-ا�0 أن �% ` �+)ا و.  ����� ���  �0 

  :�L 2وط [6[� ا���� أ�7�ذ

�  ا��� ا���-"� ا��2�"� 1-�  . <J�J� ا���7�` �����+� "�اد  ا��� ا���� ��`���7�ل �, 

  �����-ر درا"� ��5 ا���� أ�7�ذ "2-ن �D�� ,UJ� : e�J�ل ا_���م  -2

  

                                                           

  O م و �&�م ا����ت ص : ا��%ط*� �ن ��د	�76&�
1 

77	�ظر ا��ر�� ا����ق ص  
2 



 

 

" ��دا��� درا��"   
  

 

 : الفصل الثاني
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���� ا������� أھ��� ����� إن ��� ا��را	� ا����ا��� � ���  !�"�� ����ا�'&%ي، 

�� ھ)ا ا����  �')%��� . ص�6 (�� ا���45 ا��'3��� ا�����2 ا�1  ��0/�  . ا-,%اءات 

  .وا;,��� /'3�ا���%و�9 ا��%�8�ت 

��6?  ��ا�� /��'� ا����م �%ض ا��080ع �&%ا �����2 : 
	��ن ا��� -1

  : . ��'3�ا���A0�ت  �C2زA�رة /��'� و�%ض 

-  

و�� ن ��ل وذ�ك ��د ����ل ��ظ�ت وا�������ت � �������ت ن ا� �ا��

�و�� ا�#  "� ا���رة �د�����ذة ا�ذ�ن �در�ون "� ا����و��، و��# و�$ ن ا

  .ا���وص أ���ذة ا��)� ا�'ر&��

2- 
 �رس  12 �رس � �� ��اAھ)ه ا��را	� ��� D���E FE : ز	�ن ا���

2017  �A�I 12018 �رس  16ا� 

���J ا������ت :  	��در ���ء ا�داة -3E �� �' �K�	ز � اLا� �'�/ . 

و(� �E FE'��3�  �ى ا�9ى / %O	Nال،  ��11�رة  ���0  . ا	ا��را	�، 

2����� و0Eظ�Q ا	���رھ� E ��ا���� ا�2%��� وU�ص�  '3�ج ا��S����ت ا�������� 

2��F ا���0ي، ا���� ا����%2 ���� و4)ا ا-/���د /�1 أ4%  . أر��2. � J�% 

 ���� .����080عا�'&%ي ا���2�D ا�

6��� ا/����� :  ا��را��	���  -4E ��ا�0ص�� �'W3 ا�/�1 ا-	����ن 

 .��A وا�)ي !�A%2E !1 أ���2'�ص% ا�0ص0ل ا�1 ا��%2�� ا��(���  6�و�� /

0��% و�3Aف ھ'� ا��'W3 ا�&�ھ%ة E 1ت ا���ا���� DY��6وا� ���O  ./ 080ع 

 .وا�0(0ف /�1 د-��3�و�S�E%ھ� ا��6? 

 

  و��ا���&� ا��  ا����ذة  ا�'���

  

�ل أ"راد ا�'���: 1ا��دول ر�م � .   
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��أدوات  -5������0/� ا��را	� �� ھ)ه ا/����� :  ا�! �د�� ا�  1�/

�� ا��6?ا����%�9 ا��%�8�ت /�1 ا�Z�ت ا��� SE�/��� ا-��Y��9 ا���'��ت . 

 .S9�ب ا���%ارات -1

 :ا�����وا��� S9 FE��3� ������0ن ا�'��S ا��\�A0 ا���  -2

�A0\ا�� ��S'%ار  = ا��100×ا��   .  

          ��م ا�'���                     

               

6��� ���WY ا��را	� ا����ا��� �Eض و%/ : 

ن ا�1روري أن �/ون أ���ذ ا��)� ا�'ر&��ھل �رى  :  1س  ��&���طور 

��ل ا�&�ث ا����ل  �  ا������؟"

 

  ا���&� ا��و��  ا��/رارات  ا��5&�

  %100  16  �'م

6  0  0% 

وع�  16  100%  

ا��:�دت ن ا�درا��ت ا������� �ظ9ر ن ��ل ا��دول أن ا���&� ا�/&ر : ا��'��ق

ذ�ك أن ��و�م  ��# ا�درس ا������،ا��)� ا�'ر&�� درس اط�ع "1رورة  و/ذا ا���ر&�ت

�$ ��ط�ب �$�دى ا����ذ وا��9رات ا��)و�� ا�'�رف  ���6ت 'ر"� أ��1  ھ�� و���1

�، ا�'ر&��  /'�وم ا��)��'ددة �� ��م دون ا���ل أ�س و&�دئو��م ا��:س ا��)وي، وا��6

   1ا��)�تا��ط&��� ود�دا/��ك  ا��)�

  

��روس أ	�	�  :2س � D�Sى أن ا��6[�% ا��%E ؟ھ�  

  

                                                           

1
  .البيداغوجيا نموذج الدنو الوظيفيأوشان، اللسانيات و علي آيت  -  
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  ا���&� ا��و��  ا��/رارات  ا��5&�

  %100  16  �'م

6  0  0%  

وع� %100  16  ا�

  

ا��&ق ا����1ر �/ن أھ�� ، م&�'أ��&ت ا�'��� /ل �ظ9ر ا��دول ��ل ن : ا��'��ق

�دة ا��)� ��دروس  �� /�ب ا����ب ا�'ر&�� "" �� ا��'�م، أ�م �&ل ا�و�وف ا�'ر"

�د ا�درس �/ون &���1ر ا����ذ ��وم و��د� ا���� ور �5راء ����# &��ء ����د أ��1 

  .أ/�ر��درس @�� وذو "��دة "�/ون ��د�$ &��درس، ا��'��� ا�'�و�ت &��?  �مأ

  

��� : 3س � _�Kا�� �/�Sا� F�  ا�2%��� 4�ف؟ھ� E%ى أن ا�6

  

  ا���&� ا��و��  ا��/رارات  ا��5&�

 %12،5  2  �'م

6  14  87،5%  

وع�  16  100%  

  

�رى &'ض ا����ذة أ�ت ا���م ا����� ا���ص ��)� ا�'ر&�� �Fر /�ف و  :ا��'��ق

�� ���د�� و�ت ن ا�ل ذ�ك ���/��ف ا�&ر��H و /�رة ا�دروس و ھ��ك دروس ا��وا�د 

  . ا���ل ا�:9م �����ذ و ا���'�&$ ��'�و�ت 

    

1ن ا��رارات ا�در���  : 4س ��� ھل ا���وص ا�&ر��وى ا�'��� ���

�ذ ؟ ����   

  

  ا���&� ا��و��  ا��/رارات  ا��5&�
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 %18.75  3  �'م

6  13  81.25%  

وع�  %100  16  ا�

  

���ظ ان ��&� ا�/&ر ن ا����ذة �رى أن ا���وص ا�&ر�� 6 ����م ?  :ا��'��ق

�ذ ���� �  ا����Iم ? ا���وص  و أ�9م ���دون �'و&�ت "� أ�ل  ا��/�ف و, ا���وى ا�'�

       

  ھل ھ��ك ���� &�ن ا���وص ا�د&�� و ا�وا�? ؟:  5س

    

  ا���&� ا��و��   ا��/رارات   ا��6&� 

  % 50  8  �'م

6  8  50%  

وع �  %100  16  ا�

  

  

 وا�وا�? ا���وص &�ن ���� ھ��ك أن �رون ا�ذ�ن ا����ذة ا���&� أن ���ظ: ا��'��ق 

 ���� ��9 ا���وص �/ون أن ا���رح و�/ن &��9� �'��� و�ود 6 �رون ا�ذي ? ���وت

 ا�'�ش ��وا�? ��ل &ط&'$ ا��'�م أن ادرا/$، ���'�م �/ن '�# و��9 ھ�د"� "�/ون &��وا�?

�9�/ ��ل ��&�$ /�� وا�'�� ا��ص /�ن "/�� ا��)و��، ا�'�رف ��&�ت ��# ����ده أن �

��$ ا��'�م �  . ا�'�د�� ����$ "� و���)�$ '$ �:��ل� أن و�/ن �ط�

  

��ر&�ت �'�د "� درا����9 ��# �ط&�ق : 6س  #�� �ھل ���وي ا�/��ب ا�در�

��و��ت ������ ؟     

  

  ا���&� ا��و��    ا��/رارات   ا��6&� 
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  %75  12  �'م 

 6  4  25%  

وع �  %100  16  ا�

  

A0�S�ت �S����ت �� ا����ب ا���ر	� ا"	�E)ة ا��� 4��` ا,���F3 /�م و,0د  : ا��'��ق 

 _�KE ./ �2 ���2ة ���� ا� F3E���KE F&2  `��4ت و����S��1 ا�/ F3/Lھ0 /�م اط

 ،?A�6ا� ���S��1 ا����ر��ت ا��S���� و � أZ�9! ا��رس ا�/ F3/Lم اط�/ b�(4ت و����S�ا�

 F3���,4��` ا .A(�� ��S'��� � أ"F2'� "��%2ا� ���� �3)ا ا-����ح /�1 ذ�b ا�1 ا��'3�ج ا�

�� I %A0�E'�ء ا���� ا�2%��� /�% ص���I ا��A�2  . ا����دئ  Fھ�S�� ����S�ا��%2�� ا�

F�2���� �3�A%�Eوا��0ا/� و.  

دة ؟  , إذا /��ت ا��6&� �'م :  7س�'� ھ� ا/�ر ا���و��ت ا������� ا�"  

  

  ا���&� ا��و��  ا��/رارات  ا��5&�

��وى ا��و��ا�  6،25%  1  

��وى ا��ر/�&�ا�  37،5%  6  

��وى ا�د�6�ا�  17،5%  3  

  %37،5  6  6 �و�د

وع� %100  16  ا�

  

/��ت "� ا���وى ��ب � ھو ��ظ "� ا�درس أن أ�Fب ا��5&�ت : ا��'��ق

 �� ا�/��ب ا��'�� ا����ب ا���وي وا��ر"� ا�)��ب (ا��ر/�&" ،�ن �رى وھ��ك در�

&���'��م و���� ا�د&��، وذ�ك أن ��9ج ا��)� ا�'ر&�� ا���وص ا�)��ب "� ا�د�6� ا����ب 

وذ�ك &����ص ��ل ���ل ��درس ا��)وي ��'# ا�# ا��6:�دة ن ا�������ت ا����وي 

���ف ا�ظ�ھر &)��F�&ا��و���، ا��ر/�&��، ا�د���6، ا�(... .  
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�� 0E F�A Q�4ظ�Q : 8سا��1�SA �   ����S ������ر��تا�'�0ص؟  . LUل ا" 

  ا�'���؟

  

ن ا���وص 1روري : ا��'��ق ������ را"د ن ا�روا"د ا�:9م و��د�م ا���راج ا

ر را"د ا��وا�د، I� ���ن "�'�ن ا�'�م ا� ���ر وا�را&�9 ا��ص &����راج ����6

أن ھذا د��ل ��# &طر��� �Fر &�@رة ا�دروس �د ��م &را�'� /��&��$، ھ�� �/ون ا����ذ 

�:9م ا�ط��ب  �برا�# �د�ؤدي وھ��  ودروس ا�ظواھر ا��)و�� ھ��ك ر&ط &�ن ا���وص 

ا�'�و�ت اد���  د�جو5ا���م، 1&ط�9 &��@/ل �'ر"� ��م ا�راب و/ذ�ك ا���وص، 

��� &�ن ا���وص و/ل ھذا �د�$ ��� &د��، �:�9 و�وظ����� �وھذا � �9دف ا��$ وا

�? ا�:رو��ت و6&د ��� ا��أو ا���ر&�ت ا�������ت �� ���أن �/ون ھذه ا���وص 

��� ا�:رد�� Rو���� ��و�دة ا��'���� ا��'���  .�/ون 

  

  ؟ ��2����� ا���� ا�2%��� � ا����Yة ا��� (� �3� ا��S����ت :  9س 

  

ر&'� أ�����ا�������ت أ�&�ت �@/ل ��� :  ا��'��ق  �� ا�&�ث ا�د�دا/��/" �و���

�ط�ق و�ور أي &�ث ، ا��)وي �ا�# ا�'د�د ن ا���ذج � و��و�ا��)� �ول �'��م "9

��ل �'�م ا��)�ت ا�د�دا/��/��  �1ن ھذه ، ��س ھ��ك ��# ��ر&�ت ����������د "

� وا�? ا��'��م، و�ؤ/دھ� �'ززھ� ا��&� ا��&�ط��، /ل ا��&�ت ا����ذة ��9 � ا��6&�ت " ?و

�ر ذ�ك "���'�م /��? ��# ا��:��ل و�درة "� 'را� ?، ودى 1 ا���ر&�ت ا�������

ن ا�درس ا��)وي  ��� ��درا ��# ا��ظر ا�'�م ا��د�ث، وھ�� 6&د أن �/ون ا��:�دة ا��'��"

و��� @ ،Hو&��:'ل ھ��ك ���� &�ن ا�������ت وأن ���ول ا���د ���� وط�دة ا�&ر��

ا�و�$ وا�������ت ھ� ا�ؤطر )� ا�'ر&��، /� أن و�'��م ا��و���� ا�������ت ا��ط&���� 

� ا��'���� و/ذ�ك ����د "� ا�'��� ا��� ا���Tت ���ف ا�ذي �زود �'���� ا��ص &��

                                                           
1   %&'A :�، دار : ���9 ����6ا��ا�2%� ������ (%اءة ا�'_ ا"د��، ا��g4% ا� �'Eدا�/ %���E ��-���0 ا��Eا��%اءة و

   251ص .  م 2007، 2ا���[�ء، ا���%ب، ط 
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ا�1"� ا�# ا��ر/�&� و��@�ط وا�د�6� و�'ل ��# ا6ھ��م &����ل ا��و�� ا��/� ا��)و�� 

� ا��ط&��� ا�������ا����ب �  . ا�'

  

  ؟ �� ا��9%�� ا���Q�4�A0 ھ0 9�ل ا���� ا�2%��� : 10س 

  

� ا����وي، "�U$ ا��)� ا�'ر&�� اذا ��ن ��د��� �ن ��وى : ا��'��ق" �أن ���دث 6 �/:

? وازدوا��� ا��)�ت ا���@رة &9ذه ا��)� ا���ط� �ن ظروف "�ط ��ا�'ر&�، &ل "� ا�

��د �راء�9م ����&��ن، ان &� ا����ذة ��&Uإ��&��� ���رن ھ�� . � �ر�&ط &ذ�ك/ل ا����1ر 

&��وا�? � �در�$ ا����ذ &�&ب �دم �وا"ق "� ا����وي، وذ�ك 1'�ف ��ل ا��)� ا�'ر&�� 

و/ذا ��ص وا6ر@�دات ا��و���9ت و��ص أد&� &�ن ا����ذ و�ود ���"س ا�'�ش، و�دم 

ن طرف و/ذا �دم و�ود اھ��م ا�د&��، ا��ر���ت  �� ا�'ر&�� وا�&�ث &���)ا��/و

� وا��)وي  .ا�'�

  

�� ا���� ا�2%���؟ � ھ� أ	��ب ��E� : 11ج (� L0ى ا���S   

ن طرف أن ���ظ أن ا��5&� /��ت &�&ب ا6ھ��م �/��� : ا��'��ق �"��ا����ذ، وا�

� و�دم ��د�م ا�دروس &/�:�� و&��$، ا����ذ &�ن ��وا��6�ط ا���و��ت ����ف �6�� و

�ف وا���م &�ن ا����ذ، ��&� ا�/�Fر ���د &'�# �1ق ا�و�ت ا����� ا�&ر��H ا�

 ����# ���1ر ا��راءة �Fر ���� ا�ط��� �����ذ، ا�ط��� ا����ذ ن او�# را��$ ا��'��

ون ا�ر/��ز ا������  ا��)�،�'��م "���راءة أ�د ��د�ن ، �راء ر��ده ا��)ويوا�ط��'� و5

وا��9رات 6/���ب ا�'�و�ت ا�:رد وھ� و���� ��1رات ا�@'وب ����9  ا��� ��وم

� ا����:�، �ط�? ا�:رد ن ����9 ��# �راء وا��&رات �ن أ�&�ب و/ذ�ك  1وا6&داعا

و�� �د�� ا��)� ا�'ر&�� �و/ذا ا����دة 1'ف أھ�9 ا���ر���� ن ا�'وال �'ود ا�# 

? اا���9  را��� ��ظا�ؤ�:� ا��ظرة ��� �9�I& �(� ���ا�'�ر ��)�ت &��� 6 �ت �د�� �را

   .وا��طور

                                                           

1 .109_  108م، ص  2005ط، .دالجامعية، دار المعرفة ة، طرق تدريس اللغة العربيزكريا اسماعيل،  - 1
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راض �@��ص &��وى ا��)� ا�'ر&��، اذ ��ب ����� 6&د ن ا��9وض �وا�����ص ا

� ��9  '���ا���اذ �م �'د &��ء ا���9ج ، 1 ��ف ا�'�ج "���@��ص ا��)وي،ا���وى 

� ر"�? &�/ ���ظ# ن �9م و�Iھ�ل ا�درس  ا��)وي،&ل &'��$، "� ���ص و�ن ��

�دا�� ��'�ون ��ر ذ�ك  ���/�2�@'&���و� &�:��9 ا�������ت أو��9 ��وم .  

  

� و�ر����9 ا��)� ا�'ر&�� ��'��م ������ ��ورات �م ا��راح ھذا ا��6&��ن ون ��ل "

ا�'ر&�� ���)� &ا�د���� �ن ا�'ر"� 6 ��رج ا�'�م وا�9دف ا��د��� ا��ر&و�� 1وء ا�&�دئ 

� ا��'���9، وا�ذي �ر�وه أن �'�د وا���/م " Hھ��� ا�������ت أ�س ا��د��� ا�درا��� ا�"

 ?�� �'��م و/و��ن ����ن �/و�ن ��# أن ��م ا����وي  ا��'��م�'��م و���� را�ل �"

� 1وء ��ك ا��سا�'ر&�� ".  

  �S�E% ����4 09ل /� �  9L&�ت

  

� .  � ا����ب ا���ر	� ��9%�� ا���0ي ،ا���� ا���2��� ����2O ا"د���ا��S����ت ا�������� 

ا"و�1 وا�����  ا�LU)�'Sل 2��E'� ��� ا��روس ا��'�gة �� ا����ب ا���ر	� ا��2O ا"د��� 

����� �9 ذاE! ،�� ھ0 ) وا� �A�I %�U"2'�ه ,�2 ھ)ا ا  h�� ��2,%  0ي إط�را������رس ا�

  .  ھ� ��'��� (�رات ا�����) ا��S���� و ا����A�ت ا��0اص���و	��� A'��� ا	���ر

  

    �3��2E و �����0ع ا���رات ا��� �E�.  . اS�4�ب ا�  ���� ���A����A ا��0اص

��-ت ا��0اص� ،و�A�. إ,��ل ھ)ه ا���رات   Q��K  ��وا	��2��3� و0Eظ��D�� �3 و�4��� 

��A ���� 3 :   

                                                           

م،  2014عربية، طبعة دار اليازوري للنشر والتوزيع، .في المجتمع الجزائريتحديات اللغة العربية : بوهاديعابد محمد  -2

.05ص    

ص . م 2010، 1لبنان، طون، الناشر للعلوم الدار العربية وتعليم اللغة العربية، اللسانيات النسبية : محمد األوراغي -3

286.   

3   .ا�وظ��:� ا���و �وذج ا�&�داFو��  و ا�������ت: أو@�ن أ�ت ��#: ��ظر  
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�1 ا����2% ا�� -/ ����S� رات�) i(0ا/� ا�'06 ،وص� �ا/%A ا�)ي F��Sو ا� j��

  . ا��%ف ،وأو,! د-��� ا"���ظ و ا"	����

���!  . LUل /D ر 0زه و 9��S6� �3 و  -�E ب و��Kا� ���E 1�/ ���(�رات 0Eاص

   ص�2�ت ا��0اص� وk%وط

�JA0'E 1 ص�i ا���A%��2 ،وأ	����! -/ �A%��2E م (�رات����  .،وا��U�ر ا����ل ا��'�	� �

  

 ��A ��4 0ي��  : و �KE_ ھ)ه ا����A0�S  ��S� �A�ت ا��2��F ا�

  

  

�A���ا� _�KE  

  

  �A0�S  ��S�ت  

  

  ا�S'� ا"و�1 

  
  
  

 ����  ا�S'� ا�

�1 ا��0اص� و ا��%��2 / ����	 ��S��ا���رات ا�� ���'E

3� ����0/�  . ا���ار�A , ا�3�O� و ا������ �A0�E و

  .   و ا����رA. و ا�������ت 

E �A0��و /��'� /D��2 , �3]2�� �3�)L ا��2�رف ا�

��0رة �E�.  . اO�4�ف ا"�9	�h و ا-��2�-ت و 

  . ا"���ر ا����Aة و ا-/%اب /'��03S� �3 وو08ح 

      

  

  ا��2��F ا���0ي

  

  

 ���  ا�S'� ا�

��ل ا��0اص�    �� ��S��و ص�� ا���رات ا�� gAg2E

 J	ا�0ا F�و أدق و ا�E�ن ��0رة �E�.  . ا �Lك  2

�Q أ�0اع �K  ز��ا	��2�ل ا���� ا����%2 �� ا�

 ��OA ب��Kر و ا����"�� �����9 ��%2  1��Aل /

  ا��[�A� ا��%�2 /'3� 

  

 �A0��ھ�)ا ���A. دور ا��S����ت �� ا��2��F ا���0ي أص�0�A jم /��E 1�رA% ا�����A ا�

A�����ت ا����  J  F�S'A �A�, 0ر�E 1�2�F �'�ءا /������� , � ا��%2�� و ا���Aا���4. ��S  و

   . ��وا/� ا��n��K ا�3�دف و ا���رhA ا��2�ل 

  

    �,0Iا���� ا����ا  
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 F�2ّE و F��2E �� Fھ�SE 0ي و��2��F ا����� ���S�ھ)ه ا����2�ت A0�E ���E% ا��رس ا�

  . 1ا���� ا�2%��� و D���E  ��دئ و أ	h  '3�ج ا���� ا����%2 �� أS9. ا�&%وف 

  

 ����L ��  . ا-4�ر ������ھ�F وا�����6�ت ا��S���� و �3SA ��  �36�80E ا��2

F����رس و ا���2� �����  .ا��2

و8%ورة ا-ھ���م ��080ع ا�'�� ا���Aا��4�� و ا�)ي A%ا/� ,��J ا�O%وط ا�����0 

�2��� ا��2����� ا��2���� ��-	�'�د إ�1  ��دئ ا��S����ت /�0�S  1ى ا�'&%ي �  .و ا��������

 ��9%  ���6�ت ا��S����ت ا�������� ��  F0س أو د��� �5ھ �) J8ح و%��E ��4

ا���0ي ��E�A0�S! ا�Lث ،وذ��5k .  b! أن SA�/� ا"	��ذ /�E 1'�� دھ'! ا�����6�ت و 

  . �A�'!  . 3��8� و S9. ا	��2��3�

                                                           

ا�وظ��:�  ا���و �وذج  ا�&�داFو�� و ا�������ت: أو@�ن أ�ت ��#: ��ظر  1
  

)ا���و�م  –ا���:�ذ  –ا���ط�ط ( ا�درس    

F� ا���وى  ا���2

وا�:�ت  
 

 " �����Z–  ���3' –  ���  "و,�ا���  –0Eاص
  

�,0�0��	 ��) 

 ) ��)ا���دة ا��2����� ا���%   
 

 ��)�,0�0��S�;ا  
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J  ت ا������������S�  .ا-ط�ر ا�'&%ي ا�D��S و �)��A b�� � ھ)ا ا����� ا�)ي و28'�ه �

 _�K�S1 �4 ا"ط%اف��/ ��2��F ا����ت A�0ن  0)0E n�U ح��  :  1 إ�1 �

  

��� ا���A0�% : أّو�3� S��� L��  J���و  2�F��/ FZ , %k��  F ا��S����ت ا�������� ‘ ا��

 !��� �� , �A0�%ت ا������� �A�6E  �03م ا�'��/�  . ان �4 ا��2 .��E ��02. ا���و � ,

 .��2��F ا����ت E .�8 ة%��4� ان اھ�اف ا��2�F و ا���2�F و ا�S��� ا�������  �[�

و ���E� ا��S����ت ��'�ھW وص��� , ا��O��S% ان n�8 ا��3�رات ا��1�SA ��  �)L وص�!  

 ����b ا��2�رف و ا��3�رات ��6? إذا ر	�'�  ��S� ا��3ف ا�)ي ���� إ��!  . /�E �3� %�	

�1 ذ�b ا�'�n  ا�����. ا���0ي و/ .�� . ا�����6 ا	��2'� أ���'� �'0/�� ا�ّ�ار	�. ا����

���� ا��S����ت ان ��6د ا"	�0ب ا��2���� ا�)ي A��� أ(�0�U 1ط ا�'��/� و ھ�)ا - 

 �'��b ا����JY إ- إذا 0Eص�� F���� ا�����. ا���0ي إ- إذا أ���'� ����JY ا����ت و  ��2�/ F&�'E

    .إ��3� ����S����ت 

  

                                                           

  143 .-142م ص 1986 ،)ط.د( ���@ر، ا��و���� دار ا�'ر"��، وأ���9 ا�������ت:  ا��دي ا���م �&د: ��ظر  1 .



 

 

 

 



����� 
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��� ��رة ����رئ ا����� �� ھا ا�
 	��و�        �� ���د ��� ا��$�#"�ت  � ھا ا��   , �� ا��&

  .ا#&�1ه إ�. -�ورة �',"+  � *"�ان �
�"� ا��)�  	و �' 

ا��$�#"�ت �
&�1 ��: *� ���ل ا��
� � و �812 دا�6��7 أ�34 �&�2+ �
�"� ا��)�ت 

� �',; �";�
�ا4&"= ا��)�ت إط�را , ��� ;,'� ��*� و �
�� ا��)� ا���� 	*�6ه ا?�"�ة < 


�"� ا��)� و �
�"��6 *'�ھ"�B �6دراك و  �6 و �'$"� <@��� �.  

 CDھ�E�� ا��)�ي و �ا4&"����� ا��أ�1�	 ا��$�#"�ت �$&)+ *,�را أG�G"�  � ا�1

� �,�ر و ;�Eء و-
"�ت د��ا4&"�"� "'� .�E&Gدرا �إ�"�6   �E���� �&ا� I7�&# و إن  J �"#ا�ا��"

�ان ا�&
�"� *� أ���K� +L ا��)� و "* �  �"�"1K&ا��$�#"�ت ا� �����E&�� و�Lد ا��$�#"�ت و ;��&

 �";�
�*� ا��)� ا�� �  �"��
�4 *���� ا��3#�ي  6� أ���D# �34 و  ��; MN#.  

� اط:��E ��. ا��وا � ا��اردة  � ا��&�ب ا���رG� ��)� ا�
�;"� *O�&N أط�ار 
;


�#� ھ�Eك إ�Sرات �
�� ا��$�#"�ت وھ� وا-R  � ا�Q#�D ا�&1K"��  *� ا�&Lا��3#�ي و �"�

 ��  .  ا�1

 �و *� ھا ا��U  W�KEن ا?;��ث ا��Dر�� ;U*��#�6 اد*�ج ا��$�#"�ت �4ا � *� ا��وا 

 �"�"1K&و ا��$�#"�ت ا� �"�"�

�"� ا��3#�ي وو-8 *��ر;�ت ;"� ا�&� �  �";�
  . � *�دة ا��)� ا�

�ر ;�E  � ا?�"� إ�. ا���ل ;Xن ا�&
�ون و ا�&W"$E و اG&��3ر ا��6Dد D� �  ء���
ا�

� �K� C; 8ا, ھا ا��"�ان &G ا?ھ�"� و �  ���Y CD7�&# ن��&G �� ت وا]�� إ�. ا?*�م و إن

�ل و ا���Eش ����6 D1+ ا��� J �&ا� W7�����; �"E;أ 	ت و *$���ت �4#���E> �"(&� ف�G , ��4

��ن و ا�^� Lل و ا����&�Jأ<�ب *� ���ن إ�. ا 	�4# �";�
4� <@���  � ا��)� ا�X&&G , �Eو ھ

 �*�
1"�"� ��
��م اB#$�#"� ا�K&ا��$�#"�ت ا� � �� �*.  

K,* ك�E6  �"�
&�� �";�
��ت �$�#"� *&� �ة و N* W_ون I*�#�; �* �"14 ا��)� ا��

إJ أن , و *8 أن ا��3"��� *� �_ا��ن ����2ن ;��رة اG&��3ر ا��$�#"�ت  � ا�&
�"� , ا��3#�ي 

  ا?*+ *� �_ال �$�ور ا`���� ;U*��#"� ا�&��+ إ�.  
��"� ا��$�#"�ت ا�&1K"�"�  � ا��)� 



����� 
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 �";�
و ��� *8 ا���3;�ة , E. ھا ا?*+ ��. أن أي S�ء �1�أ *&
�3ا و ;$"�K و <� �1, ا�

 ���� ���K&ا� .�� �*��&* Qإ�. *�ا� C; ا����ل.  

*�> �� J �_ال Eو<�� اJ<&�ا��ت ا��'"�� ;&���K ا��رس ا��$�#� ا�&1K"�� و ا�1

� �
�ا4&"= ������ *� ا?��bG ���� ا��&
��� ;���E+ ا���
ا��$�#"� *� إط�رھ�  *'&��� ��. ا�

�ا4&"�� اL����&$;J"� و ��ا�
��� إ�. *�Dل ا�&
�"�� *8 *�ا��ة �S +4وط ا��E+ ا�

 �"L���"G�$و ا� �"L�Yا�  .ا�1"

  �����"W ھا J ر;�� #��ن <� و-
�E ا���ر ��. ا�W��K ا�,�"R و #�� إذ #&; �E#إ

 M��
��� ا����ل و إ#�� #, ;�أ��E  � ھا ا���Dل ا�# J �"
*�Dإ]�اء ا���&�1 ا� �  QY�

 �* �E3�L_ءا *� ا��
� �  � *�Dل ا��$�#"�ت و #&�E. *� إ��ا#�E ا��1�K أو �)�Kا *� ;

 M�# �* C"�� ى�
O و �&��ا *� ;- .  



 

 

  

  

  

  

 ا����در وا���ا������ 



 ا���
در و ا��را��
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  ا��رآن ا��رم

�، ): أ�� ا���� ���
ن(ا�ن ���  - 1���ا�#�
"ص، � �ق ��� ا���
ر، ا������ ا�

  .م 1952/ ه 1371، �4�ر، ط


ن ا��رب، دار �
در )أ�و ا��)ل ��
ل ا�دن � �د �ن ��رم(ا�ن ��ظور  - 2*� ،

  .م 2004، �1روت، ���
ن، ط

3 - ��

ت، دوان ا��ط�: أ �د  *�
*��، ا��زا"ر، ��
 ث ,� ا���
، )ط.د (و�
ت ا��

  .م 1999

�،ا��زا"ر،  :               - 4��
�، دوان ا��ط�و�
ت ا���
ت ا��ط��
*�درا*
ت ,� ا�

  .م 2008، 2ط 

1
 �0داء ا��وا���، : أ �د �زوز - 5��
د"1
 و��
ھ2 � �� ،
� أ�1�4�
*�ا��دارس ا�

  .م2008، 2دار آل ر)وان، وھران، ط 

��7ر، ط : ا��طف ,را�� وآ#رون ��د - 6� ��
�، دار ا�#ط�9��م ��وم ا��ر� ،

  .م 1994

��7ر، ا8ردن، : ��د ا��رم ��
ھد - 7� ��
 2009، )د، ط(��م ا���س ا��ر��، دار أ*

  .م

8 - ����7ر، ا��زا"ر، ط : #و�� ط
�ب ا�9راھ� �
ت، دار ا�����
*���2
دئ ,� ا�  ،

   .م 2006


�� ��ر - 9���
�� ا� دث  :�*�_ د*و*ر ��وذ�
_�راث ا�ن ��� ا��>وي وا�درس ا�

�، ا��زا"ر، ��
  .م 2006  ،)ط. د(دوان ا��ط�و�
ت ا��

��7ر، ��ر، : � �د ,��1  �
زي - 10� �,
�، دار ا���� ا��ر�<�، )ط. د(أ*س ��م ا�

  .م 2003
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ت ا��7?ة وا��طور، دوان ا��ط�و�
ت ا��: أ �د �و�ن - 11�
*��، ا��زا"ر، ط ا���
2 ،

  .م 2005

�: د*و*ر - 12�
�
�� ا��ر�
دي وآ#رون، دار ا��ر�� : �ر: دروس ,� ا�8*�� ا��

 ،
�
ب، �و�س، ����  م1985، )ط. د(�


ر - 13درا*
ت ,� �
رA ا���ر ا��ر�وي، دار @رب ���7ر، ��ر، ط : *د ا�راھم ا��

  .م 1998، 2


م  *
ن - 14�� : �� ا��ر�<��، ا��زا"ر، ا�,

ھ
 و���
ھ
، ا�7ر�� ا��ددة، دار ا�����. د(�

  .م 2001، )ط

15 - 2� دار ا���
ح، ا��>رب، ط : � �د ا�در��، �ط����� ا�����ل ا�� �2 ،1990 

  .م


ت، �ر: �
ن �رو - 16�
*�
ق، ا��زا"ر، : ا�,Cودي وآ#رون، دار ا�، )ط. د( واس �*

  .م 2001


ت، دار ا��*رة ���7ر، ��
ن، ط : �
طف ,)ل � �د - 17�
*�، ��1د�� ,� ا�

  .م2011

ل - 18��: ��د ا��
در ��د ا���
ت ا� د�
*��، ا8ردن، ط : ��م ا��
، 1دار ��
ء ��ط�

  .م2002

�، ��ر، : ��ده ا�را� � - 19��
�، دار ا���ر,� ا��م ا��ر���� ا��ط��� و�<�. د(��م ا�

  .م 2000، )ط

د - 20��� ��
� وا��7ر، ا��زا"ر، ط  :��
�ط�� ��، دار ھو��
ت ا��ط��
*�دروس ,� ا�

  .م 2009، 4
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دة � ل - 21�* : �� ا��ر������"��� �ط��� � �� وا��7ر، ا8ردن، " درا*�
. د(��ط�

  .م 2009، )ط

22 - �
، : أ �د #�*� و��م ا���س، ��7ورات دار �4ء ا�دن، *ور�م ا�D ا��ر��د�ل ا��

  .م 2000، )ط. د(

� ,� ا���
ھ2 وطرق ا��درس، �
�م ا���ب، ط : �و�ر  *ن �وك - 23�، 2ا��
ھ
ت  د

  .م1997

��7ر، : ��د ا�*4م ا��*دي - 24� ��، دار ا��و�*
ت وأ**1
 ا���ر,�
*�، )ط.د(ا�

  .م1986

ل  �� - 25�
� وا���
ر*� دا#ل  ادارة ادارة: أ �د ا*��م ا��ظر�م وا����� ا��"�

  .م 2000، 1ا���ل وا��در*�، دار ا���ر ا��ر��، ��ر، ط 

�� آ�?و7
ن - 26� : ��
 ��وذج ا�� و ا�وظ
ت وا��دا@و��
*�� "ا�ا8*س ا���ر,

����7ر وا��وز�، ط " وا�ددا��� �,
  .م 1998، 1دار ا���

� وا��*ؤو�: �7و�*�� - 27<��، �ر،  *
م ا���*
وي، ا��
ھرة، ط ا�  .م2 ،2005

28 - 

�رة، �
�م ا���ر,�، ا��وت، :�
ف #ر��� ا��. د(أ)واء ��D ا�درا*
ت ا��>و

  .م 1978، )ط


ن �وHرة - 29��
�م ا���
ب ا� دث ���7ر، ط : �� ،�
ھ
 ا�راھ�
(Hو 
1�

ت ا��
ھ�
*�ا�

  .م 2009، 1

� ا�9: ��
ل �7ر - 30<�  .م 1993، ��3
��، دار @رب، ��ر، ط��م ا�


�م  - 31� ،
1���� ،
1�"

درھ
، و*�� 
1��، أھ�� ا��>و�أ �د � �د ���وق، ا� �

  م 1978، )ط. د(ا���ر,�، ا��وت، 
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32 -- ��
�، : ��د ا�ر �ن ا� 
ج �� ا��ر�<�
ت ,� ا��1وض ��*�وى �در*� ا��
*�أ�ر ا�


ت، ا��دد ا�را��، ا��
*�� ا��  .م �1973زا"ر،��

� ج  :                               -33
ت ا��ر��
*�، �و,م �1 وث ودرا*
ت ,� ا�

  .م 2007، )ط. د(���7ر، ا��زا"ر، 

34 -  ��� ,� ا��دارس ا���و*ط� : #و�� ط
�ب ا�9راھم ا��را�ب ا��ر���� ��طر


ت، ا��دد ا�#
�س، ا��زا"ر، �
*�� ا���� ،�  م 1981ا��زا"ر

35 - ��
ت: *�را*��
*�� ا���21، �
�م ا���ت ا� دث، ا8ردن، _ ا��. د(ا���
ل، ا�وظ

  . .م 2005، )ط

�وي - 36�� ا���7 : ��� ا� د�
*�ا���ظر، ا���21 وا�9راء، _ دروس ,� ا��دارس ا�

��7ر وا��وز�، ط � �  .م 2013، �2ؤ**� ��وز ا� ��

ر �
دا��
 ,� Hراءة ا��ص ا8د��، ا��ر�ز ا��راءة و�و:  �د � �دا�� - 37<� �د ا�د�9�


ء، ا��>رب، ط (  .م 2007، 2ا���
,� ا��ر��، دار ا��

38 -  ��

ب، ط :  *ن 7 ���� �� وا��ط�ق، ����� دار ا��ر�ن ا��ظر��ا���
ھ2 ا�درا*

  .م 1998، 1

39 - ��
ت، دار ا���
ب ا��: � �د � �د و�س ��
*�
، ط �د#ل ا�D ا��، 11ددة، �

  .م 2004

� : ��ط�D �ن ��د K �و7وك - 401
، دار ا�41ل ا��ر��,

ت و��<��م ا��م و����

� وا��7ر، ا�ر�
ط، ط �
  .م 1994، �2�ط�


,ظ ا�راھم ��وي - 41  ،��
��� : و�د أ �د �
ت، دار ا�>ر��
*�� ا��� أ*"<�� ا��أ*"

�وم ا��
7رون، �روت، ���
ن، ط ��  .م �1 ،2009
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ل - 42�

 ا*��، : ز�ر��
�، دار ا���ر,� ا��� ا��ر�<�، )ط. د(طرق �درس ا�

  .م2005

�وم : � �د ا8ورا@�  - 43��� ��، دار ا��ر�� ا��ر�<�م ا���� و�
ت ا��*��
*�ا�

  .م 2010، 1ا��
7رون، ���
ن، ط 

� ,� ا������ : �
�د � �د �وھ
د�� - 44� ا��ر�<�
ت ا�
زوري � دا��زا"ري، دار ا�

 ،�� �ر��  م �2014��7ر وا��وز�، ط�

45.   ���� ا��و�دي : ��د ا��
در �ن �*� ا��وا�د ,� )وء ا���21 ا�� و���, ط .د. �

� وھران ا��زا"ر ��
� و ا�9�
ل �� ا��ر�<� ��7ورات �#��ر ا�
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