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 من إلى الدنيا، هذه في أملك ما أعز إلى جهدي ثمرة هديأ                

 . ثانيا وجودي ودعموا أوال، وجودي في سببا اكان 
 المعرفة و العلم سبل لي وسهل الدرب لي أنار الذي النموذج أبي إلى 

 .ورعاه هللا حفظه وتوجيهي تربيتي في واجتهد صغري منذ علي وحرص
 مهما حقها أوفي أن أستطيع لن والتي ،اأقدامه تحت الجنة جعلت من إلى

 و الصبر على وحثتني أجلي من لياليال سهرت التي يأم لها قدمت
 .الدارين في الجزاء خير عني هللا جزاها المثابرة

 أخواتي الليالي وسند المنزل ورفقاء الرحم شركاء إلى
 . قلبي في الكبير الصغير الوحيد أخي لىإو باسمها، واحدة كل الحبيبات

 .واألحبة األهل جميع إلى
 .باسمه واحد كل الدفعة أفراد إلى

 .النجاح ومسار الدرب رفاق جميع إلى
 ...مودة بينهم و بيني ارتبطت من زمالئي كل إلى

 ذواتنا في هي التغيير نجاح بذور بأن يؤمن من كل وإلى    

 ... أخرى أشياء في تكون أن قبل أنفسنا في و 
 هللا من وأرجو المتواضع العمل هذا أهدي هؤالء كل إلى   

 .االجتهاد هذا ثمرة منا يتقبل أن وتعالى سبحانه  
 "بعملنا غيرنا وانفع علمتنا بما أنفعنا اللهم " 

 



     

 

 العقل رزقني الذي العالمين رب هلل هو شكري أول        

 .وتعالى سبحانه عليه التوكل وحسن                         

 الحاج علي عبد القادر الدكتور المشرف األستاذ إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما  
 بنصائحه علي يبخل لم والذي المذكرة، هذه على اإلشراف بقبول تكرم الذي

 .القيمة

  الموضوع هذا إنجاز على أعانني من كل أشكر
 علي يبخلوا ولم أعانوني الذين واألصدقاء األساتذة كل أشكر أن أنسى وال

 . مساعدتهم و بآرائهم

 إليهم أتقدم أسمائهم ذكر في الحظ يسعفني لم من كل ىـإل و       

 ذاـه يكون أن جل   و عز   ىـالمول من راجيا الجزيل رــبالشك      
  رـالتغيي بـجوان في أخرى لبحوث نافذة البحث 

 .الجزائرية المؤسسة في
 



 
 

                         

 

 

 

 

    
 

 

  اللغات و اآلداب معهد    

االجنبية اللغات  األدب:  ميدان      



 أ
 

 ة :ـــدمــالمق

هلل و مان سايتهلل  إّن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللهلل مان وارور سنفسان      

هللا فهاو المهتادو و مان ي اال  فاي لاهللدو لاه، و اللايم و الساي  عالا   هسعمهلللنهلل، و من يهاد

 سمهلل بعد: ،سيدنهلل محمد بعث رحمة لالعهلللمين و عال  سلهللحبه الميهللمين

  الدراسااهلل  الالسااهللنية المعهلللاارم بنااهللاا عالاا  مااهلل ولااال  إليااه ماان دراسااهلل  و لقااد ستبتاا      

تحالاايي  وفااا منااهلللة عالميااة عالاا   ااوا الالسااهللنيهلل  التوليديااة التحوياليااة التاا  سع اا  معااهللن  

خهلللة بهلللنسبة لالقواعد النحوية و العم  عال  تحديث آليهلل  الالغة العربياة و اهلتماهلل  بهاهلل فا  

 تنسج  مع ت ورا  العلر. وا النظريهلل  الالسهللنية و ذلك ل

 و لذا مهلل كهللن سبب اختيهللرو لهذا المو وع و يتمت  فيمهلل يال :      

سوهللر عالمهللا الالغة حديتهلل إل  سن الموروث الالسهللن  العرب  فيه اواهللرا  وا احة إلا  كتيار    

من الق هلليهلل الالغوية العهللمة الت  تدركههلل الالسهللنيهلل  الغربياة ، و لاذلك فقاد حمالتنا  الرإباة إلا  

ينهللسااب  د عنهلللاار مو ااوع لااذا البحااث و عر ااههلل ماان خااي  ماانهة ولااف  تحاليالاا عقاا

 من القهلل  المو وع.

 ة:ــاليـاالشك

وهد حق  الدراسهلل  الالغوية ت ورا مالحوظهلل خهلللة فا  مجاهلل  الالساهللنيهلل  و التعاليمياة مان     

حيااث المنااهلللة و اهلتمااهلل  بهللكتسااهللب الالغااة و تعالميهااهلل إلاا  درجااة واااغ  بهااهلل معظاا  البااهللحتين و 

با  مفهاو  تعاليمياة القواعاد بملا الا الالساهللنيهلل  ا لمهتمين بههلل ف  الميدان، و خهلللة عنادمهلل را

 التحويالية ، بحيث كهللن  لنهللك جمالة من التسهللؤه  سلمههلل :التوليدية 

 ن تكمن مجهللهتههلل ف  إ هللر الالسهللنيهلل ؟يالتعاليمية ؟ و س مهللل   

مهلللو الجديد الذو س هللفته و ة ؟ ت بيقيال وكالية إل  معهللنيهالل  انتق  النحو من معهللنيه   

 ؟المدرسة التوليدية التحولية لمعهللن  النحو و قواعده

  ـات:الفرضيـ

 ل  مهلل جهللا  به النظريهلل  التوليدية التحويالية له جذور معرفية عربية؟   

 سين يمكن ت بيا المنهة التوليدو التحويال  ف   وا تعاليمية القواعد النحوية؟   

 السهللنيهلل  ف  تدريس معهللن  النحو؟سين تكمن وظيفة ال   



 ب
 

 ـع:المنهـج المتب

إّن المنهة الذو يتنهللسب مع لذا النوع من الدراسهلل  لو المنهة الولف  التحاليال      

بهللإل هللفة إل  المنهة المعيهللرو المعتمد عاليه ف  الجهللنب الت بيق  لهذه الدراسة ، الذو يقو  

 عال  مهلل يال  :

 ولف الظهلللرم و تحاليالههلل.  -
 لالظهلللرم سو اقتراح البدي . التقعيد  -
إلدار األحكهلل  الت  تبين قيمتههلل و ذلك ألن الولف لو عمهللد الدراسهلل  الالغوية   -

 الحديتة الذو يعين بولف البنية الالغوية، سمهلل المنهة المعيهللرو يعتمد عال  مختالف

 اهحلهللتيهلل  و تقيي  النتهللتة.
 ـث:بنيــة البح

بحت  إل  مقدمة حسب اختيهللر المو وع ، و  رح اهوكهلللية ، بحيث سنن  سردفتههلل قسم    

 ف  تيث فلو  و ل  كهللآلت :

  القواعد النحوية ، وقف  فيه عال   : عنونته بـ: المفهلللي  األسهللسية لتعاليمية الفل  األو

، و مفهلللي    مهلللية التعاليمية و القواعد النحوية و النحو التوليدو عند توومسك

لنظرية و مراح  ت ورلهلل بهللإل هللفة إل  ذكر انواع القواعد ف  النحو التوليدو ا

 التحويال .

  الفل  التهللن : بعنوان : سسهللسيهلل  و ميما النظرية التوليدية التحويالية ف  الفكر

 الغرب  و ت  البحث فيه عال  مهلل يال : مكونهلل  القواعد التوليدية التحوياليةو العرب  

ل  الالسهللنيهلل  التوليدية التحويالية ف  الفكر الالسهللن  العرب  و بهللإل هللفة إل  الت رق إ

 عال  الالسهللنيهلل  التوليدية التحويالية ف  الفكر الالسهللن  الغرب  الحديث.
 بـ : اهجرااا  المنهجية لالدراسة الميدانية و كهللن ي   المبهللحث  هالفل  التهلللث: عنونت

مية قواعد الالغة العربية لالتعالي  اآلتية : اه يع عال  المفهلللي  األسهللسية لمنهلللة تعالي

التهللنوو ، بهللإل هللفة إل  اهجرااا  المنهجية ليستبيهللن و ف  األخير عرض البيهللنهلل  

 و تحالياليههلل و تفسيرلهلل وفا تحالي  نتهللتة اهستبيهللن. 
و قد س الع  عال  كتير من الدراسهلل  الت  قهللرب  لذا المو وع و اكتفي  منههلل بذكر 

 المنتظرم منههلل مهلل يال : ة  عمالية ت   سل  النتهللتو لمذكرتين، سمهلل النتهللتة 



 ج
 

، و يد  ذلك عال  وجود قواعد موتركة لك   الولو  إل  منهة عقين  واحد  -

 الالغهلل .
 إّن الروافد الالغوية تختالف بهللختيف خلهللتص الالغة.  -
إمكهللنية تحقيا التكهللم  بين النظريهلل  الالغوية الغربية من خي  دراستههلل و تحالياليههلل   -

 الالغوية.لالظهلللرم 
 ـات:  الصعوبـ

بهلل  ه تخرج ف  ومن  بيعة األمور سن ك  بحث ه يخالو من اللعوبهلل  و لذه اللع   

 مجمالههلل عن تالك الت  يمكن سن يتالقهلللهلل سو بهللحث و تتمت  ف :

 لعوبة تحالي  بعض المواد ف  الكتب و دراستههلل ف  الفكر الحديث.  -
 تعذر اهلمهلل  بههلل كالههلل.توت  و كترم اآلراا حو  لذا المو وع ، بحيث   -

 ،   به األوات ست بمهللل  نأ  سننهلل و، قد بالغنهلل الكمهلل  ف  لذه الدراسة  و سخيرا ه نزع  بأننهلل  

و إن كهللن لنهلل ف   فيعود منهجنهلل ف  لذا البحث و قد بذلنهلل جهدا ف  لذا الم مهللر من سج  

 ننه  إل  مهلل جهللا به لذا البحث ف  سوانه.سن 

 



 
 

                        

    

 

 

 

   

.                         باللغــــــة التعـريــف -  أوال  

"اللسانيــات: "ـةاللغ مـبعل التعريـف -ثانيـا     

  اتــانياللس" :التطبيقـي اللغة ـمبعل التعريـف -ثالثـا           

     ".ةــــقيـبيـالتط                   

              .التعليميــة اللسانيـــات -رابعـا   

ةــيـنظر"  ـةـالتحويلي ـةـيديـالتول اللسانيـات-خامسا            

".يــومسكــتش  
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 :دـــيـــتمه

تعددد الة ددم الم ادد ي الددال د لمةددلل داااددم الةاددلج لب   تدديا مدد  ةلجدد  التعا دد    

الخصللص   ال ظلل  في إطلا عةم الة م التطب قي اليي  ابط مفلت مه   مصطةحلته بحقل 

اددلج لب الت ل د ددم التح  ة ددمص   خلصددم ة  ةة  ددل فددي ادد   ال لالتعة م ددمو   الدديي وددل   ااددح  

  عةى طل لم الجقلشو   تيا ممل ااتدعى أ  جعا  مجطةقلب تيا البحثص عجدمل طاح 
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 ة:ـــالتعريف باللغ/ أوال 

  تددي مةم عددم مدد   ت اصددةيوتعددا  الة ددم عجددد أتددم عةمددل  الةاددلج لب عةددى أج ددل جظددلم     

ةم   األص اب   الام ز الةفظ م   غ ا الةفظ دم التدي تادتعمل فدي مةدلل الحدد ث بد   المدتو

 الماتمع م  أةل تحق ق مبدأ الت اصل ب   الطاف  ص

 ص ل يا جاتداج أتم التعلا   التي تحدد مفلت م الة م بصفم علمم   خلصم

ي ابد  حبإال مدل جدااع عجدد الصدل 'ل دم  'ةم العاب م المعجدى الة د ي لوةمدم للم تيوا المع"     

م فددي معجددى  احددد لودد  أو ددا تدديع اخددت   ودد  ' دد   ةالة ددم   الة ددلب   ال ' عبددلد فددي : لدده 

  ت  تعا   اصط حي    بدد  أ  تديع المعدلةم اآلتي   'اب  ةجي'أ ادب تعا    المعلةم

فددي  'ـتدد458ب '  الة د ي   االصددط حي و   ودديل  فعدل ابدد  اد د       لدم تفدداي بد   الحددد   

 تعا فه  تي ص ب  عبا به ع  المعجى المتص ا في الجفدص

بإلقل  ل لم حالة م القدامى   المحد    عابل   غاب    ف مل  ةي   معا   في ت خلض  :د   

ابد  ' و   ابااز مل تامجته م  مفلت م تعا د  مجل:شت ل   التعا فلبالا   عةى بعض تيع 

 ص'ةجي

أص اب   لبأج 'الة م'    ت  ـ'ت 392ب ' أ:دم تعا   عافه العا  ت  تعا   اب  ةجي    

   :د  اد تيا التعا   جفاه في وت  المصطةحلبص وب ل ول : م ع  أغااا م عبا 

 م في المتعلا  تي عبلا  ع  المتوةم ع  مقصد دع ةتعا   اب  خةد      ت  : له  ال    

  تةدد  العبددلا  فعددل لاددلجي جلشددلم عدد  القصددد وفددلد  المددتوةم   تدد  فددي وددل أمددم بحادد  

الخط صجلعم مةوت ل في   تي مةوم في الةال    ويا   ق ل في م اع آخا   ص اصط ح م

  1ال دص"

 

                                                
 م2011 -ع1432 و 1ط و ب ا ب وعلط  فال محمدو مقدمم في الةالج لب و داا الما ا  لةجشا   الت ز ع   الطبلعم - 1

 ص 31ص و30و ص
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    تام  تيا التعا   المعلجي اآلت م 

 لو   تديع المةودم الةادلج م تدي م  القداابو تجل  :لبة م لتعةم  :دا   أي تي الة م مةوم

  ل الةال صأدات

 الة م اةتملع م  تجشأ ب   أفااد المةتمعص 

 ل تعا   الدوت ا عبد الاحم  أ    في وتل  الة م   ل ةلت 

 تي ااتقا عة ه العدا    االادتعملل فدي عصدا معد   بد   ةملعدم صالة م جظلم تعب ا "   

 2ص"ممع جم أ  طللفم مع ج

 أي  أ  الة م تي أدا  م  أد اب التعب ا المتدا ل ب   ةملعم ل   م مع جمص

                                                أ          جاتجتجمل ابق اليوا   م  خ ل 

 الة م ل اب مةاد أص اب  عبا ب ل الق م ع  أغااا م و   إجمل تي ل ل ةلج  ا م للي 

م ل   الع ملب   االاشلداب   الام زصصصالخص التي تاتعمل في الو م و بلوالفم إلى 

 و   االاتملي ت  أ  تيع المةوم حا  اب  خةد  ص م لا  االاتملي

 جفد  جص عةى مل ةي تعا   المداام الاة و م في عةم ال

 3"ص الة م تتأل  م  اد د فعل أ  ااتةلبلب لمؤشااب خلاة م "

  م  ا   ااتةلبمص  ف م لاة   مبجي عةى  عجي أ  الة م تي

 ة:ـــــص اللغــخصائ

  ف مل  ةي    تي تتةةى  الطب عم التجظ م م لة م " (1

 المات ى الص تي    مل ف ه م  ت  ااب د: قمص -أ  

 ى االشتقل:ي    مل ف ه م  أ زا    أبج م تصلغ   فق ل المشتقلبصالمات  -   

                                                
 ص 32ص  و و الماةع الالبقعلط  فال محمدو مقدمم في الةالج لب - 2
 ص45وصالماةع جفاه  - 3
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الع :م ب   الوةملب   التااو   المو جم مج لو   مل ب ج ل م  : اج    :لج    -ب 

 :لج   الز لد  و :لج   التقد م   التأخ اص االشتقليوالحي    

   عجي يل   أ  الطب عم التةا د م لة م  لة م  ة ل  متولم    أحدتمل يتجي   (2

 المعة ملب   المعلجي   األحداث المداوم  تم تخز ج ل في اليت  مةاد ص

   لج  مل إدااوي أي اداا  تة  األم ا المختزجم   تح  ة ل إلى  ا:ع المحا دو 

 إلى مل ت  مةم د   ال ا:ع المحا دص (غ ا مالي)ت  يتجي  ي  االجتقلل م  ملأ

الامم االجتلة م لة م    ت   ا الة م ع  الم ا:   الطب عم االبداع م لة م    تي  (3

 اومولجلبالح لت م المتةدد  التي  ما ب ل االجال  و  الة م تختة  حا  

 4صاوبداع م"

   خ صم الق ل أ  

   مصطةح أطةقه العللم األما وي  'بلوبداع م'لة م تطةق عة  ل   الامم االجتلة م

عةى ف م عدد غ ا   إجتلجالمتوةم عةى   تي  مقدا   'Chomsky -يتش  ماو'

 أدا  لةتفو ا   التعب اص متجلع م  الةمل   تعا  أ  الة م

و   عد تيا ب ألفلظ ل الال:لبةم لةتط ا في دط  ا م لة م   ول ل م التالطب عم  " (4

 أالد في ح ل  الة م أالال في ح ل  الة م   جملل لص

'فاد جلجد أودع ل   تيا م المةتمعلي اةتملع م الة م   أي ااتعملل الة م ام  جط  (5

 أ  الة م ظلتا  اةتملع مص 'Ferdinand De Saussure -دي ا ا ا

     تعجي أ  األص اب المفاد  في ل م االجال  ال معجى ل ل بحد يات ل االزد اة م  (6

   5ص"فظ   المعجىةتجل تظ ا الع :م بللدال   المدل ل و أي ب   ال

                                                
 ص46صالماةع الالبق و علط  فال محمدو مقدمم في الةالج لبو - 4
 ص 46الماةع جفاه و ص   -  5
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معلجي الة م تظ ا م  خ ل طب عم الاة   الم حظ في اطلا المةتمع   صف   الق ل  أ   

 أ  م  مزا ل الة م تظ ا م  خ ل ابط الع :م ب   األلفلظ   مدل الت لص

 وظـائـــف اللغـــــة:

 تظ ا أتم م الشي  م  خ ل األدا    ال ظ فمو  م  أتم ال ظلل  التي تؤد  ل الة م تي    

المشلعا االجالج م ةز ا ال  تةزأ م  ح ل  االجال  و م   إ التعب ا ال ةداجي  "  (1

طب عم االجال  أ   فاح     ا و    واع    ح و   وة ل مظلتا  حداج م توم  

 صفي الجفد االجالج م

التعب ا الفواي   الة م إبلجم ع  مام   الفوا لدى االجال    ول و م لد ه  جب ق  (2

 ع  أفولا مع جمص

م  الة م  ا ةم لةت اصل   التفلتم ب   أفااد الةملعم الة   م ال ظ فم االةتملع  (3

  الماتقبل  (المتوةم)الماال  تي المتةلجامو   تيا االتصلل لد ه أابعم أاول  

 6"ص(الااللم)  أدا  االاتقبلل   الملد  المااةم  (الماتمع)

 في المخطط 'Roman Jackson –ا مل  ةلوا    ' به ةل    تجل جش ا الى مل

إلى  بلوالفمالت اصةي المتو   م  ماال   ماال إل هو   :جل  االتصلل و   الااللم و 

 ال ظلل  الت اصة م الاتم مج ل  ال ظ فم الماةع م   ال ظ فم الجدال م صصصالخص

و بل يا المةلل له ع :م بعةم الب غمــ  ل د المقص د بللب ل  في تال ظ فم الب لج م (4

  جةــد  صممالم ال  م ــلاع مع الداللــد أفوــتةد  عةى متوةمدا  الـــ تحداع إلى :

ُ  ){:ــ له تعللى   م  ح  آ   )1الاَّ )2( ع ةَّم  ال قُا  ج ا ل   ِ ة ق  او    7( {ص3( خ 

 صلح ع  المعلجيص فاآ  الوا م ت  معةم الب ل    اال  جةد الق
                                                

 ص51وصو الماةع الالبق علط  فال محمدو مقدمم في الةالج لب - 6
 [ص3و12واآل م ] الاحم وا ا   - 7
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حالا م   اجتلة ل   فللة م تي الخزاجم التي تحفظ لألمم الال ظ فم الحالا م  (5

  8"الفواي عةى ما العص اص

و ف ي   ل م وا معةلز م ألج ل ل م القاآ  الإ   مو  أ  جف م تيا أ   ظ فم الة م تي  ظ فم 

   ال م ض ع  االشولل لب التي تو   في :ال ل المةتمعص واالفصلح ع  االب لم

 تعــريــف اللسانيــات:/ ثانيـا 

 ص'بعةم الة م ' عا  مل  

ا ألتم م م ا ي الة م    ةل  عةم   تم بق اج   الخلصم   العلمم فةعة ل مقججم مل  امى جظا 

 فةعة ل م ا ي الدااام   البحثص 'بعةم الة م'

لةداللم  'احصل  العة م لةفلاابي'أ ل األما في وتل   فقد ظ ا 'عةم الةال 'إ  مصطةح "    

متط اا في أ  ا   '  Linguistique'حد ثعةى العة م الة   م و فول  مقلاب ل لةمصطةح ال

ل شللع ل في المحلفل الة   م  متعدد  مج ل  الةالج لبو األلاج مو الةالج مو اليي أصبح مصطةح 

 'م1978اجم '  الدااالب الحد  م بعد أ  :ااته جد   الةالج لب التي عقدب بت جد

لعا و أمل مصطةحل عةم ا م  لالج لب 'عبد الاحم  الحلج صللح  'بل:تااحلب تقدم ب ل 

مصطةح فقه الة م في الة م   فقه الة م فقد اختة  شأج مل في أجظلا الدااا  و ف مل  ش ا 

التااث العابي إلى دااام مفاداب الة م العاب م في حق ل ل الم ا ع مو   تيا مل جةدع 

عةم 'أمل مصطةح و  في وتلبه الماا م بــ  فقه الة م   اا العاب م ' تـ 429ب 'عجد ال عللبي 

م  الدااا   الة م عةى أجه   ت  دااام الة م دااام علمم  الو  ا  ف دل عجد  ' الة م

ع :لت ل بللة لب   الجظم  ب اض الجظا ع  ج ع لص   يل  ب ص  بج لت ل   خصللص ل  

ماادفل لةالج لب في المحت ى  ' عةم الة م'التبة   م األخاى و   بعبلا  أباط  صبح 

ا لةداللم عةى الدااام العةم م لةجظلم الة  ي   االصط  حيو   إ  مصطةح الةالج لب بجل  

 ظلتا  التبة غ البشاي ص

                                                
 ص51صو الالبقالماةع علط  فال محمدو مقدمم في الةالج لبو - 8
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عةم  داد الة م االجالج م دااام عةم م وتق م عةى  '  Linguistique'إ  الةالج لب    

 ا ع لال ص    معل جم ال ا:ع بع دا ع  الجزعم التعة م م   األحولم المع لا م   أ  م 

األالاي ت  الة م ومل تي في ال ا:ع مل  جطقه الجلد في ت اصة مو   تي تشمل الة اج  

    9"الص ت م   الصاف م   المعةم م   الدالل مص

تي  دااام الة م ام  اطلا (  عةم الة م)  صف   الق ل  أ  م ا ي الةالج لب 

  الجح  م   الدالل م    الم ا ع م  العةم م في اطلا مات  لت ل الص ت م   الصاف م

 صالمعةم م

 غـمـوض عبــارة 'عـلم اللغـة':

مةتبام غ ا د: قم يل  أج ل    'Science Da Langage' ' عةم الة م' جعتقد أ  عبلا       

م  بع د  'Langage'تام م تشمل ل اب الةالج لب فقطو   إجمل ول العة م التي تتجل ل الة م 

 أ  :ا  ص

  التعا   العلم لةالج لب تي الدااام أ  تم بمةلل مبلحث الة مو    'ة معةم ال'إ  "     

 العةم م لة مص

الع :م الةدل م ب   تي   المصطةح   و   أ  و    'Chomsky -تش ماوي' لقد أود     

 وةي و تم التص ااب  المبلدئ العلمم  األد اب المف  م مو  ة  أ  ت اع بلاتق ل تلم   

 ق تظ ا ع :م الةالج لب بللجح  ومل  ةي  م  تيا المجطة

 الاؤ م الم ا ع م التي جا   إل  ل اا ا  االبتعلد ع  تجل ل القال لص -1

األد اب الجظا م المج ة م الماب طم   الخط اب المحدد  لمعللةم القال ل الجح  م  -2

   الة   م  فق تص ااب ت وة م  ااحمص

                                                
و   1ط  و عمــل وعللم الوت  الحد ث لةجشا   الت ز ع و جعمل  ب :ا  و الةالج لب اتةلتلت ل   :ال لتل الااتجم  -  9

 ص 13ص  وم 2009 -تـ1430
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اليتج م لة لب البشا م أي  اآلل لب  ةمةم م  المبلدئ التي تق م عة  ل البج لب -3

 المعاف م   االدااو م لة م   الةالج لب تق م بإعلد  الجظا في الق اعد الجح  مص

تعد الةالج لب القلعد  األاا م   المج ة م لبجل  الجح ص م لل  التعم م   البالطم    -4

 ال ا حص

 ل ل بشول أعم   أايص     الج لب تالعد عةى الوش  ع  البج لب الة   م تاو بل   دالةال -5

ف م أعمق لطب عم الة م البشا م يات ل    ا:ع ل   يل  بف م المات  لب التاو ب م   -6    

 10"الص ت م   الدالل مص
  الةالج لب تعمل عةى تجق ح الجح  م  ول   الق ل بأ اجط :ل ممل ابق جاتط ع 

 الصع بلب التي تعقد عمة م تدا اهص

 للغـــة التطبيـقــي:عـلـــم ا/ ثالثـا 

 عجد م حظتجل ل يا المصطةح جةد أجه  تو   م  :ام   

    األ ل  ت  عةم الة م   ت  يل  العةم اليي  تم بدااام الة م ام  إطلا الم ا ع م

 العةم م لمفلت م ل الخلصم   العلممص

 دي ا ا ا فاد جلجد' ال لجي  التطب قي  مل  جداج ام  : ل- Ferdinand De ' 

'Saussure  ت  دااام الة م يات ل   ألةل يات لو أي ابط  ا:ع الة م الجظاي مل  

بااغملت م   جفع م الة م في المةتمع بلعتبلا الة م ال  تعةق بللةلج  التطب قيوأي مبدأ

  صظلتا  اةتملع م

  ت  حقل م  حق ل الةالج لب ظ ا  بللةالج لب التطب ق م عةم الة م التطب قي أ  مل  امى" 

 إلى ةلج    الح م لألةلج بفي ال :ب اليي ظ ا االتتملم بمشلول تعة م الة ل م 1946اجم 

                                                
و داا الوتل  الةد د المتحد  لةجشا   وطب عت ل   مفلت م ل تلا خ ل   م ا ع ل العلمم و في الةالج مغةفل   مصطفى -  10

 ص 201و ص  192و ص  م 2001و  1طاابةد و ط  وأ  بزا  م الدتملجيالت ز ع 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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تللج األجملط   تاا خ المفلت م التي  تم ف  ل جقل الجب ق مو ع  طا ق ازدتلا الدااالب التط

 داد الة م ب اض الحص ل عةى طب عت ل في يات ل   م     الجظا م إلى مات ى تطب قي

الة م   المعافم أةل يات ل و    اعى دالمل إلى عمل تلد    ت  الوش  ع  ة اج  

 11" د صال اع م ب لو لةتمو  م  األدا  الة  ي الة

 م  يل  جاتط ع الق ل    اجط :ل

بتدا د الة لب و ح ث أ  مجطةقلت ل تي   تعتبا الةالج لب التطب ق م مةلال ماتبطل   

الةالج لب ال صف م التي أ اب عةى طاالق مم   بلألخص الدااالب البج   م  العل الةالج لب

 صا م   التملا   الة   مصم ل  الطا قم الامع م الجطق م   الامع م الب وتعة م الة لب

   م  أتم خصللص عةم الة م التطب قي تي  " 

 ألج ل ماتبطم بحلةلب المتعةمص 'الجفع م' ملت م  غالباا -1

ل لةتعة م   التعةمص -2  االجتقلل م  ح ث  ختلا البلحث مل  ااع م لم 

 الفعلل م  ألجه بحث في ال اللل الفعللم لتعةم الة لب األم   الة لب األةجب مص -3

دااام التدخ ب ب   الة لب األم   الة لب األةجب م  دااام االحتولولب الة   م في  -4

  12"تحدث مح ط غ ا متةلجد ل    ل و   دااام يل  في الةزا الة   م ص
 مجــاالت اللسانيات التطبيقية:

شاجل أجه م  الصع  حصا المةلالب التي تجداج تحب الةالج لب التطب ق م أابق   أ      

 لتي تدخل في مةلل ل    ا

 تعة م الة لب   تعةم لو    عد تيا المةلل م  أتم مةلالب الةالج لب التطب ق مص"  -1

التخط ط الة  ي م ل التعا   بمف  مه التخط طي وتعا   االداا  أ  تعا    -2

 التعة مصصصالخص
                                                

 ص44و ص م3و2000 وطالةزالا -و ب زا عمداا ت مم لةجشا   الت ز عولةالج لب التطب ق ماصللح بةع دو دا د في  - 11
 ص45و ص  الماةع جفاه -  12
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 المعةم م   صجلعم المعلةمص -3

جظا م أ  عةم المصطةح   المصطةح م بفاع  ل الجظاي   التطب قي أي مل  عا  ب -4

  اللل  اع المصطةحلب   ت   ق ل   تات ب لصصصالخص

آخا و ف ي م  ح ث و أمل التاةمم اآلل م فة ل شأ  التاةمم أ  عةم التاةممجظا م  -5

التاةمم :د تاتبط بشول أ  بآخا بجظا م التاةممو غ ا أج ل تاتبط م  زا  م أخاى 

  م دا  ةد د آخا في مةلل المعة ملت م أال  بحقل لالجي  دعى الةالج لب الحلا ب مو

 13"اليي  اتبط بد اع بلليول  االصطجلعيصاآلل م لة لب الطب ع مو   مالمعللة  ت  
اجط :ل م  تيا الق ل  جف م أ  مةلل الةالج لب التطب قي أ  عةم الة م التطب قي     

لعم المعلةم  فق ت  ابط المفلت م االالا م لمصطةح التعة م م   يل  بابط ل بصج

 مةلل المعة ملت مص

 اهتمامات اللسانيات التطبيقية:

اةعجددل إلددى  فددإياا أجدده لوددل عةددم اتتمددلم  اددعى إلددى تحق قددهو مدد  ال ااددح   الةةددي ةددد      

 عةم الة م التطب قي جةد مل ةي  باتتململ

ادددع االخت دددلا     ادددع القددد اج   العةم دددم التدددي أ مات دددل الةادددلج لب العلمدددم م" -1

  صالتةا  

 ااتعملل تة  الق اج  و   الجظا لب في م لد   أخاى :صد االفلد  مج لص -2

ا عةى يل  فإ  الةالج لب التطب ق م تي ااتعملل فعةي لةمعط لب الجظا م التي      بجل  

ب ل الةالج لب العلممو  اات ملا تيع المعط لب في التطب قلب ال ظ ف م لةعمة م الب داغ ة دم   

 14"ص  ل  ا الجلطق   ب ل والتعة م م م  أةل تط  ا طاالق تعة م ل ألبجلل ل الجلطق   ب ل

  
                                                

 مجش ا في وتل  تقدم الةالج لب في األ:طلا مقلل  د ااملع ل ص جيو الةالج لب التطب ق م في العللم العابيومحم -  13

 ص185و ص  م 1987الابلط و  اوا ميالعاب موداا ال ا  
 ص185و ص الماةع جفاه - 14



 ــــلالمدخـــــــ

15 

 

 

 اللسانيات التطبيقية و تعليم اللغــــات:

الةال  البشاي    إلى الوش  ع  حقللق ىتُعا  الةالج لب عةى أج ل عةم جظاي  اع     

ب ا ا  لو ب جمل عةم تعةم الة لب ت  عةم تطب قي   د  إلى تعة م الة عالتعا  عةى أاااا

                                                صب األةجب ملولجب م  مجشأ الفاد أ  ممل  وابه م  الة 

لصةم الق  م القللمم ب ج ملو فو تمل  حتلةل  إلى "   إيا تأمةجل الحقة  و تب   لجل مدى ا

بعا مل بلاتمااا و فللةالجي  ةد في حقل تعة م الة لب م داجل عمة ل الختبلا جظا لته 

الل به عةى أب أي  بجي طا:ه   لمقلبل  حتلج في م دا  تعة م الة  العةم م و   المابي ب 

 15 لب الحد  مص"  بت ل عةم الةالجأمعافم الق اج   العلمم التي 

إي  ال  مو  الفصل ب   مةلل عةم الة م التطب قي   تعة م الة لب أل  األ ل  ومل م دلم      

 ال لجيص

  صددف   القدد ل أ    تدديا العةددم أي عةددم الة ددم التطب قددي   ددتم بمددل تدد  مدداتبط بللةلجدد       

د بدللتاو ز عةدى المدتعةم الم داجي م لل ل م ا:  التعةم الة  ي و   مل له ع :م بعمة م التدا 

   ةعل مح ا العمة م التعة م م التعةم مص 

 :'Linguistique Pédagogique  ':اللسانيات التعليمية / رابعا 

 ل يا المصطةح ج حظ أجه  تو   م  شق    :اا تجلعجد   

  تي دااام الة م دااام عةم م   م ا ع مصالةالج لب    -1

' بعةم التدا د' أ  مل  عدا  'بفج دلب التددا د'   ' مل  عاDidactiqueالتعة م م  '  -2

أي  :دا  المعةم عةى اجتلج   ابداي طاالق التدا د م  أةل ا صلل الملد  المعاف دم 

  إلى المتعةم بأحا  طا قم   عةى أحا   ةه   ص ا مموجمص

                                                أمل الةمع ب   تي   المصطةح   جحدد المف  م اآلتي 

 " إ  الةالج لب التعة م م ت تم بللطاي   ال اللل التي تالعد عةى تعة م الة م األم   الة لب

                                                
 ص09و محلاااب في الةالج لب التطب ق م و ةلمعم بشلا و الةزالا و ص لطفي ب :ا م - 15
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األخاى التي  تعةم ل الط   في المدااد و ومل تعد الباامج   الخطط التي تؤتل معةم  

   عا  اآل    الة م لةق لم ب اةبه عةى ال ةه األومل بمالعد  المخلبا الة   م و   تيا مل

    ص عةى أ  تيا المةلل الح  ي في الدااام الةالج م  فتح(La Didactique) بللد داوت و م

يااع ه لعة م جفا م   اةتملع م   تاب  م تا م بد اتل في اجلا  الطا ق جح  تا  ا ابل 

وجةلز مشلا ع تجم  م في الةلج   الحص ل عةى المعلا    الم لااب   التخط ط

 16ص"الة  ي

  م  تجل جف م بأ  التعة م م ت تم بتعة م م الة م   العمل عةى و ف دم ا صدلل ل إلدى المدتعةم فدي 

حدد   أ  الةاددلج لب تعمددل عةددى تجقدد ح طدداي التعةدد م   العمددل عةددى تط  اتددل و ف ددي الماشددد 

 لمبلدئ التعة م م في الم دا ص

 :التحويليــةة ــة التوليديـــاأللسني/ خامسا 

قد اج   علمدم   خلصدم ااتدبط مف  م دل بللة دم مد  ل   طب ع دم ل  البشاي ظدلتا"  عد الةا  

' صلح  الجظا م Chomsky - تش ماويالة   م   يل  مل ةل  به العللم الةالجي ' الجلح م 

الت ل د ددم التح  ة ددمص ح ددث أعطددى مف دد م  ااددع لةق اعددد مدد  الةلجدد  التطب قددي لمصددطةح 

في المجلطق الجلطقم بلأللملج مو  م اجتقدل إلدى الدااادلب  ' أ ل ما Linguistique'الةالج لب 

ا م  اجم م1826الة   م الفاجا م ح الي  و إ  مصدطةح م 1855و   مج ل إلى با طلج ل ابتدا  

عةم الة م :د م في التفو ا الة  ي العابيو   لو  داللتده مختةفدم عمدل  شد ا إل ده حدد  لو يلد  

  وتلب   م م   تمل  م أ ل ما  في أجه ول   عبا ع  ةمع األلفلظ الة  

 'صتـ365الصلحبي في فقم الة م   اج  العا  في و مه الب  فلاد 'ب  -   

      'صـت430فقه الة م   أاااا العاب م ألبي مجص ا ال عللبي' ب  -   

 

                                                
 ص 28ص اةع الالبقوالماتةلتلت ل   :ال لتل الااتجموجعمل  ب :ا  و الةالج لب  -  16



 ــــلالمدخـــــــ

17 

 

                                 
لوتد  التدي تصددب بللبحدث فدي   الظلتا م  الملد  المعا ام في تي   الوتلب  و   اللا ا

 أاااا الو م العابي أ  مصطةح فقه الة م مصطةح غ ا  لبب أ   ااح م  ح ث الداللم

في ةم ع تمظ اات ل في :ال ل الة م  الةتفو تخصص عةمي مع   بل ت  مةلل عةى  

يا بل :ل ال  ش ا تو الص ت م   الصاف م   التاو ب م   المعةم م   األاة ب م   التدا ل م 

ل مصطةح مالمصطةح في الفوا الةالجي العابي أي جزعم مج ة م م ل تة  التي  ش ات

  بتأ  ا الةالج لب  الةالج لب أ  عةم الةال  الحد ث إال أ  الداد الة  ي العابي الحد ث

    17ال اب م ول  :د  ةه مبوا تيع المصطةحلب لةداللم عةى مفلت م مع جمص" 

 تحويليــة:النظريـــة التوليديــة ال

في أما ول خلصم   ا  وب ا  داخل الدااالب  لةالج لب" لقد أحدث التح ل الجظاي  

و   ظ اب المحل الب األ لى مع ظ  ا أي الدااالب التاو ب م الت ز ع م  مالتاو ب م البج   

اليي  عد أتم أ:طل  المداام الت ز ع م و   '  Harris -تلا د'تبجلتمل فوا  التح  ل التي 

م  الةلج  الداللي إال أج ل ةل ب بتةلا  مف د  أدب  تى إ  بدب تيع المحل الب جل:صمح

 -تش ماويغةى تحا   تة  الجظا م    الد  جظا م ةد د  تعد األو ا اوتملال   بحوم تأ ا ' 
Chomsky' ل لا د ' بمبلدئ الة م الت ز ع م ب صفه تةم يا- Harris فقد ولجب وتلبلته '

'و فقد ول  الت   ا  م1957مل و إلى أ  ظ ا مؤلفه المعج    'البجى التاو ب م  إلى حد محد د 

-تش ماوي'  و عجدمل أصدا م1957الةياي في اتةلع الةالج لب ال صف م  فتحدث علم 

Chomsky تتااةع ش لل فش للو لتحل محة ل  مالت ز ع المفلت م  بدأب' تيا الوتل ص  م

' بجظاته تيا المج ج ال صفي Chomsky -تش ماوي المفلت م الةد د  ص   :د تخطى '

 ' الجح  التجظ اي معةجل بيل  ع  مج ج ةد د لدااام الة م   أطةق عة ه اام 

 

                                                
 07ص الماةع الالبق و و الااتجم لجعمل  ب :ا  و الةالج لب اتةلتلت ل   :ال لت -   17
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ب   م ا ي تحة ة ل و ال  م ز ب   المجلتج التحة ة م  الت ل دي التح  ةي' و فللمج ج ال صفي 

  يل  التحة ل عبا تجظ م م  ' المفلت م البج   م بل صلغChomsky -تش ماويلقد :ة  ' 

 التي تتبع تات ب ل مع ج ل   ت  دااام الة م عةى أج ل جظا م ف ز لل م ا لا م آل م الق اعد

 18ب  ل ة م تعمل داخل الدملغ البشايص"

ااام الةالج لب التطب ق م فتق م عةى اات  ل جتللج   دااالب الةالج لب " أمل مةلل د  

 19"ب ل   م مع جمصالعلمم   تطب ق ل في مةلال

"   في تيا الا لي ةل  االتتملم بم ا ي االوتال  الة  ي   لقد تط ا البحث الةالجي   

 Noam -لجع م تش ماوي'الجفاي في الفتا  األخ ا  متأ اا بللجظا م الت ل د م التح  ة م 

Chomsky   ةل  الاؤال   و    مو  لتعة م الة لب أ   و   أو ا ا  لم   ااعم   '

  ال :   عةى ا ابط الة م أ جل   ل ااتدعى إلى دااام ل م الطفلملعة م ؟ ص   تيا ف

 الو مص

' أ  الطفل ح    بدأ اوتال  بعض مفاداب الة م   تعةم Chomsky -تش ماوي' الحظ    

  ةمل مف د   : اعد الجح    و    بجي أج اعل م  الةملوال  و   :لداا فحا  عةى تو 

ا عةى بجل  ةمل   تااو   لم  ابق له :للمم عةى الق اع د الجح  م التي تعةم لو بل جةدع :لدا 

مل ' إلى تفا اتل بللتم  ز بChomsky -تش ماويتعةم ل م  :بل   تيع الظلتا  دفعب ' 

 ى االجال ص' لدPerformance'   األدا  الة  ي'Compétenceاملع القدا  الة   م  '

بلاع أجه طا قم وتلبم ةمةم با طم أ  ماوبم عةى مات ى   يت  إلى تعا   األدا    بلعت  

أجه مل دام األدا   تام  : اعد لم  تةقلتل  قدا  ف يللأمل المقص د بالحد ث الةلاي ص 

 االجال  م  :بل  مو  افتااض أ  االجال   متة  بفطاته عد  : اعد ص ا م ا ل م  طةق ل 
                                                

 ص79و ص م 2200 ط الت ز عو داا ت مم لةجشا   الةزالاو -و ب زا عمجظا م الجظم صللح بةع دو  - 18
 ص18بق و صجعمل  ب :ا  و الةالج لب اتةلتلت ل   :ال لتل الااتجمو الماةع الال - 19
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' Chomsky -تش ماوي' مل و   تجل  م زبلوتالبه   تعةمه م  : اعد الجح    تاو   الة

 20ب   التاو   الاطحي لةةمةم   التاو   العم ق ص"

عااه   مو  التم  ز ب   أجه م  مجطةق مل ابق ' Chomsky -تش ماوي"  اى '       

التاو   الاطحي لةةمةم   التاو   العم قص    مو  تيا التم  ز بق لجل  أ  األامل    

األح ال   الا ابط صصص  أ  الةمل أج اي   با طم   ماوبمو   ةمل الصفلب   األفعلل   

ص لو  ال د:م في تيا التصج   لةةملص أمل التاو   العم ق  أ  تعةب م أ  جدا  ااتف لم م

 أ  م  المقدا  الة   م الفطا مص لةةمةم ت  الوش  جاق الق اعد الجلب م م  ياب المتوةم

الو م و   ت ص ل األفولا بللة م تي أ  الةمل التي جتوةم ل   أ  ال ا:عم الة   م ال لمم في 

 21ةد د  مختةفم عمل تعةمجلع   اوتابجلع و   تجل عجصا االبداي في مةلل الة مص"تي ةمل 

تتأل  م   حداب المعجى المتم ةم في  حداب و م م مجفاد  و    "   إ  البج م العم قم     

لتح  ل البج م  (: اعد التح  ل ) م  اتخدم : اعد خلصمأ  الفاد :بل الو م   أ جل  الو 

ج لب الداخة م ال  أ  البفع     تجل أ  تي الو م المجط ي الداخة م إلى بجى خلاة مص 

أي العجلصا المشتاوم ب   العللم   تدخل ام ' الوة لب الة   م'  ل لبمتشلب م في ةم ع 

لا ابط التي تخاع ل ل الق اعد بص ا  علمم ةم ع الة لبو فللق اعد الوة م تي تجظ م م  ا

الوة م عةى الشا ط ال اة  ت فاتل في ص لغم : اعد الة م   عةى  الق اعد  تحت ي تيع 

   22المبلدئ التي  حددتمل تفا اتملص"

 م إلى مات     ا' تجقChomsky -تش ماويممل يواجل جاتجتج أ    الةمةم عجد' اجط :ل   

التي تتم ل في األلفلظ التي تتو    مل  عا  بللبج م الاطح م  ي الظلتاالمات ى  -     

 مج ل الةمةمص

  أي و    تي البج م العم قم   تي  يل  التفا ا الداللي لةةمةم المات ى البلطجي -     

 البحث ع  المعلجيص 

                                                
 ص 143 و ص 142م و ص  1985و  1و في فةاةم الة م و داا الج ام العاب م و ب ا ب و ط ز دا  محم د ف مي -  20
 143و ص  الالبقالماةع وز دا  محم د ف ميو في فةاةم الة م   -  21
 ص 42و ص  م 1998و  1م و ب ا ب وط جمطبعم جمالطفل العابيو  ل م  و د ة اج و األلاج م   -  22
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 '    م أج اي م  الوة لب الة   م Chomsky -تش ماوي"    م ز '    

    تتو   م  مةم عم فللب م بتم تٌؤخي مج ل عجلصا الة م   تجداج  م الوة لب الة تا  -أ

 امج ل مةم عم األفعلل   األامل  و   تي تختص بللمفاداب المتعةقم ب ص  الة لبص

  تي الق اج     الا ابط المشتاوم ب   ول الة لبو   تتجل ل الوة لب الص ا م    - 

 خصللص الق اج   المؤلفم لق اعد الة مص

البعض   ع :لب المات  لب  ببعا لة لب التجظ م م  تتجل ل و ف م ااتبلط الق اج   الو  -ب

  23الة   م ف مل ب ج لص"

تي  ابااز الع :م ' Chomsky -تش ماوي"  مةخص تيع الجظا م الت ل د م التح  ة م '    

'  افض Chomsky-تش ماوي ب   التاو   البلطجي   التاو   الظلتايوبح ث أ  '

الة م إلى مةاد تااو   شوة م  اعى ال صف    إلى تةا دتمل م  المعجى   م   تح  ل

 Ferdinand De-دي ا ا ا فاد جلجد 'العقل في تيا ال ص  الاطحي اليي ص اع 

Saussure االجال  في جظاع بلعتبلاع آلم تتحا  حا  : اج    ' ومل  افض معلمةم

:  مع جم ص فلوجال  في جظاع ال  ختة  ع  الح  ا  بقداته عةى التفو ا   اتحددتل م 

 افض  يتش ماوف  فتاي عجه بقداته عةى اوتال  جظلم الة م ص اليول  فحا و لوجه 

 واالاتةلبلبو م م :للمم م  خ ل الم  ااب  الجظا  اآلل م إلى الة م م  ح ث و ج ل علد  

 ى م عةداوتا  الة م م  الب لم التي  جشأ ف  ل اعتملدا عةى مقداته الفأ  الطفل      اى

لة م ص فل اوبداع ماوتال  الة م و تة  التي  طةق عة  ل مصطةح الوفل   الة   م أ  القدا  

 24عدد غ ا متجلع م  ةمل ل م ب ل مص" إجتلج اوجال  اتط ع  إجالج متي م ز  

  
                                                

 ص144وص 42و الماةع الالبق و ص  الطفل العابيل م ة اجو األلاج م   د و   -  23
ةلمعم  الجظا م الت ل د م التح  ة م   تطب قلت ل في الجح  العابي وصللح و الأام ل   –أحمد الم دي المجص اي  -  24

 ص327و ص 326و ص  1حة  لةجشا   الت ز ع و ط 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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  في األخ ا أ  ال اض م  اليوا الالل  ل يع المحل ا   الجقلط الم مم تي   أ       

أودته   ع م   العةم مو   تيا ملالةالج لب التطب ق م عةم :للم بيات ل  اتوز عةى مبدأ الم ا

 ' بدااام Noam Chomsky -جع م تش ماويت ل د م عجد الاالد األما وي ' األلاج م ال

وجال  تو    عدد ال متجلع م  الةمل م  خ ل عجصاي 'الت ل د'   الة م    تمو  ا

 لى تتم ل في 'التح  ل'و   ةعل ياب مات       تقا م ل إلى بج م اطح م   بج م عم قمو األ

  ااتخااج المعلجي م  خ ل ابط تتم ل في التفا ا الداللي مل ال لج م الص لغم لأللفلظ و أ

 األفولا   ف م لص

 

 

   

 



 
 

                         

    
ـةــة للتعليميــــم األساسيــالمفـاهي       

ة. و القـواعــــد النحـويـــــ       
 

 
 ماهـية التعليميـة و القواعـــد النحويـــة.         المبحث األول:             

النحـو التوليدي عند تشومسكي و مفاهيم   المبحث الثاني:            

النظـريـــة و مراحـــل تطــورهــا.                                        
 ـو التوليـــدي           أنــواع القــواعد في النحـالمبحث الثالث:             

.                        التحـويلــــي                           
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 المبحث األول : ماهية التعليمية و القواعد النحوية.

 / ماهية التعليمية:1

  تطور مفهوم التعليمية (1-1

لتعلميم و المتعلم   تعتبر التعليمية مصطلح شامل للعلوم أثناء تدرسها فهي تضمم  معماني ا    

فيد منهما اكتساب خبرة معينة  تليها انتاج وسائل تعليمية خاصمة و عاممة يسمتو ذلك م  أجل 

 كال م  المعلم و المتعلم.

همي هنما عالقمة   25: أحد األنشطة اإلنسانية التي تتكلف إنفاقما "" و ُعرف التعليم على أنه   

ي فمي إطمار المسسسما  و تطبيما طرائما التمدرين. و مم  هنما جماء ضمبط أالتعليم بالميدا  

 مفهوم التعليمية كما يأتي:  

 لغـــة:*   

' المشمتقة تعليم' لكلمة' صناعي مصدر العربية اللغة في ميةالتعلي كلمة " إ     لمممل  أي مم  'عل

 .العي  مرآة إلى إحضاره ع  ونعني و تنوبه عليه لتدل الشيء على عالمة وضع

 'Didactique اليوناني' األصل م  'ديداكتيك' مشتقة كلمة فإ  الفرنسية اللغة في أما    

 تعنمي (Didasko)ديداسمكو وكلممة .وأعلممك منمك لممأتع أو بعضمنا يعلمم أي فلنمتعلم وتعنمي

 26" .التعليم تعني ' ديداسك  وكلمة' أتعلم 

للمُ  الشيءل "     ةُ و أيضا : رجل عالمةٌ عالٌم   و عل لممل : ) ع.ل.م( : العلللُم بفتحتي  : العلاللمل عل

 تعليًما. فلتلعلللمل   و يقال: تلعلللْم بمعنى: ألْعللْم .

للُموْه..."وقال اب  الس   لممُ ...و تلعلاللمه الجميع  أي:عل كي  : تلعلللْمُ   أ  فال  خارٌج أي عل
27     

لمْمُ  بخبرك:ما شعر  به  و كا  الخليل عالمة البصرة و تقول: هو م   " يقال:عللممل: ما عل

                                                
وليد أحمد جابر   طرق التدرين العامة و تخطيطها و تطبيقاتها التربوية   تقديم أ . د.سعيد محمد السعيد و أ.د.أبو  - 25

 . 93الباب األول   الفصل الثاني  ص   م2009   3طاألرد    -السعود محمد أحمد   دار الفكر  عما 
26 - als/o/ibdaa/r%c3%89svm%c3%89%20ibdaa.p3.dochttp://www.aafagonline.com/port 
 . 189  ص 1986  1مختار الصطح  الناشر مكتب لبنا    م –فخر الدي  الرازي  - 27
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ي: أعالم العلم الخافقة و م  أعالم الدي  الشاهقة  و هو معلم و يقال: تلعلللْم األمر كذا أ

 28ألْعللْم."

و صمفوة القممول : أ  التعليميممة مفهومهمما فممي اللغممة يمدل علممى التعلمميم و القممدوة العاليممة فممي     

مراتممب المجتمممع أي يكممو  اعنسمما  علممى درايممة كاملممة علممى المعممرف و العلمموم ممم  خممالل 

 التجربة و الممارسة.

 اصطالحا:*  

شكاله مواقف التعليم  التي يخضع لها : " الدراسة العلمية لطرق التدرين و ألالتعليمية هي  

أثنمماء تبممادل األفكممار و القمميم أجممل الوصممول إلممى األهممداف المرجمموة   و هممذا ممم  29التلميممذ."

 الكونية الثابتة.

 تسممعى إلممىإذ : التعليميممة هممي فمم  التعلمميم ممم  خممالل معرفممة أهممم الطممرق و الوسممائل التممي   

 .تحقيا أكبر نجاح ممك  في إطار الميدا  المدرسي

 "أنواع الديداكتيك ' التعليمية':( 1-2

 أي المواد  جميع تدرين في وعام مشترك هو ما بكل :  يهتمالعام  الديداكتيك (1-2-1 

 تلك أو المادة هذه خصوصيا  أخذ غير مراعاتها م  يتعي  القواعد و األسن العامة التي

 . اععتبار بعي 

امل بي  األنشطة و المواد م  خالل تفحص إذ  الديداكتيك العام هو: ما يحقا التك     

 طرق التدرين في جميع المواد  و م  خالل بناء القواعد و األسن العامة.

 مواد م  مادة تدرين يخدم بما يهتم المواد : ديداكتيك أو الخاص الديداكتيك (1-2-2 

 30الخاصة." واألساليب الطرائا والوسائل حيث م  أو الدراسة  التكوي 

و األساليب على نجاح مادة م   االديداكتيك الخاص هو : الوقوف على أهم الطرائ إذ      

مواد التكوي  م  الضبط و تطوير تقنيا  و صول المعاني إلى ذه  المتعلم   م  خالل 

 .ل بساطةكتبسيط طريقة إلقاء الدرن  و شرح المادة ب

                                                
بيرو  شركة -محمد أحمد  قاسم   المكتبة العصرية –اعمام جارهللا فخر خوارزم محمود ب  عمر الزمخشري  'تح'  - 28

 . 582م  ص 2009 -هـ1430زيع  لبنا   د.ط  أبناء شريف األنصاري  للنشر و التو
بتصرف ينظر : إعداد الطالب حمزة بوكثير   مقدمة لنيل درجة الماجستير   تخصص لسانيا  تطبيقية و تعليمية  - 29

 . 27م   الفصل األول   ص  2015-م  2014مقاربة نصية –اللغا   بعنوا  : الحاسوب في تعليمية اللغة العربية 
'  جامعة 49-33م : '2010  8  أحمد قايد و حكيمة سبيعي   مجلة الواحا  للبحوث و الدراسا   العدد نور الدي - 30

                                     http://elwahat-univ-ghardaia.dz – .  37 ص  36محمد خيضر  بسكرة   ص

http://elwahat-univ-ghardaia.dz/
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   :التعليمية أو الديداكتيك مكونات (1-3

أبعاد هي:لدينا ثالثة "   

 السيكولوجي )المتعلم(. البعد -        

 البيداغوجي )المعلم(. البعد -        

 31".المدرسة( المعرفي )المادة البعد -        

 إ  اعقترا  بي  هذه األبعاد الثالثة يسدي إلى نجاح العملية التعليمية التعلمية.   

كز على ثالثة شروط تشتمل ثالثة عناصر: شرنا أ  العملية التعليمية ترتأ أ  سبا لنا و   

 المتعلم و األستاذ و الطريقة  و ذلك لنجاح العملية التعليمية التعلمية.

و سلفا لالنتباه  أهتماما   فهو مهي" المتعلم: يمتلك المتعلم قدرا  و عادا  و ا(3-1 -1

م هو أ  يفرض كل الحرص على التدعي ى  و دور األستاذ بالدرجة األولباعستيعا

المستمر عهتماماته  و تعزيزهما ليتم تقدمه و ارتقاسه الطبيعي الذي يقتضيه استعداد 

 للتعلم.   

 : و هو أيضا مهيأ للقيام بهذا العمل الشاق   و ذلك ع  طريا التكوي  ستاذاأل( 1-3-2

العلمي و البيداغوجي األولي   و ع  طريا التحسي  المستمر الذي يجب أ  ينحصر في 

و النفسي و التربوي   بطريقة تجعل األستاذ نفسه يقبل على تجديد  ياللسان التكوي 

 إضافيا معلوماته و تحسينها باستمرار أل  األستاذ كما يقال :كالمهند يجب أ  يبذل جهداً 

خاصة بجعل معلوماته و معارفه حاضرة حضورا يوميا في الميدا    و ع يتحقا ذلك إع 

  32بالتكوي  المستمر."

: يعتبر المتعلم عنصر مشارك و القطب األول في العملية التعليمية التعلمية في حي  أ   إذ 

األستاذ فهو موجه و مرشد له. بشرط أ  يكو  على دراية كاملة على مسألة التكوي  و 

 البيداغوجيا. 

راء "الطريقة: هي الوسيلة التواصلية و التبليغية في العملية التعليمية لذلك فهي اإلج(1-3-3

 العلمي الذي يساعد على تحقيا األهداف البيداغوجية لعملية التعليم و التعلم.
                                                

 . 37أحمد قايد و حكيمة سبيعي   مجلة الواحا  للبحوث و الدراسا  المرجع السابا    ص  نور الدي  -  31
أحمد حساني   دراسا  في السانيا  التطبيقية  حقل تعليمية اللغا    ديوا  المطبوعا  الجامعية للنشر و التوزيع    - 32

 . 142م   ص 2009   2الجزائر ط -الساحة المركزية  ب  عكنو 
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 33و لذلك يجب أ  تكو  الطريقة أو الطرائا التعليمية قابلة في ذاتها للتطور و اعرتقاء." 

و صفوة القول : أ  التعليمية تظهر مفاهيم أساسية م  خالل النشاط المتكامل بي  المعلم    

 و الطريقة باتباع منهج البساطة و الوضوح عند صياغة المفاهيم. و المتعلم

    :ذلك يوضح اآلتي والشكل تفاعلية  لوجود عالقا  بينها فيما المكونا  هذه خلا" وتتد

 

 قطـــب 

    

 المتعلم                                          

 عالقة معرفية                          عالقة تربوية                                     

 شكل الموائمة و التوافاتعلم... م                       ديداكتيك'تعليمية'...مشكل             

 النقل و التحويل

 المعلم                                        المعرفة                 

  قطـــب                                            قطـــب                              

 بيداغوجية... مشكل العالقة                              

 .عالقة ايستيمولوجية 

 34." (01)مـالشكل رق                             

ة م  خالل هذا المخطط نستطيع القول أ  : المتعلم يعتبر محور و أسان العملية التعليمي

 التعلمية م  خالل ارتباطه بالمعلم في إطار التربية و التعليم و بتبادل المعرفة و المعلوما .

:                                                                      'L’apprentissage التعلم:' "تعريف * 

 عملية بها .وهو يمر را خب عبر المتعلم يبذله جهد نتيجة السلوك في نسبيا تغير ثاب  هو

 سلوك تعديل على التعلم وينطوي. جديدة بيئية تغيرا  مع سابقة استجابة نماذج فيها تتكيف

 تنظيمه. إعادة و شخص

 

                                                
 .142  ص  المرجع الساباد حساني   دراسا  في السانيا  التطبيقية  أحم - 33
 . 38 المرجع السابا    ص ة الواحا  للبحوث و الدراسا ي  أحمد قايد و حكيمة سبيعي   مجلنور الد - 34
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  'Enseignement التعليم:' تعريف *

   نذكر منها:ية للباحثي للتعليم عدة معاني تختلف باختالف المشارب الفكرية و الفلسف  

                   .معي  تعليمي موقف في المتعلم إلى المدرن م  والمعلوما  المعارف نقل هو عملية 

 لنقل المعلم طرف م  تمدتُع التي واألنشطة اإلجراءا  مجموعة و يعرف أيضا أنه :

 35سلوكه." في متوقع تغير على الحصول قصد للمتعلم مهارا  أو معارف

أخذ و عطاء و توجيه و إرشاد و لم هما عملية التعليم و التع أ هي : إذ  صفوة القول   

 تعديل للسلوك باعتبار مثير و استجابة.

 / القواعــد النحويــة:2 

تختلف أهداف تدرين النحو م  مرحلة تعليمية ألخرى   فالقواعد النحوية تدرن في      

و تسمية  الصفوف العليا م  المرحلة اعبتدائية بهدف تعريف التلميذ بنية اللغة العربية

المذكر السالم و  الجمع بأنواعه  والمثنى وو  و الجمل بأسمائها   كالمبتدأ والخبر الكلما

الجملة الفعلية و المسنث السالم وجمع التكسير  وصيغة منتهى الجموع والجملة اعسمية و

 غيرهما.

ي تميز كال " يهدف تدرين هذه المادة في تلك المرحلة إلى تعريف التلميذ بالحركا  الت    

مما سبا  و عالوة على تدريبه على استعمال بعض القواعد البسيطة و صورها المختلفة 

على الفعل المضارع     و إدخال أدوا  النصواألفعال الخمسة األسماء الخمسة كاستعمال 

على األسماء و غير ذلك. باإلضافة إلى اعطالع على األسن التي تبنى و حروف الجر 

العربية   أل  ذلك يساعد التلميذ في حديثه و مخاطبته لآلخري  كما يساعد على عليها اللغة 

 الكتابة بطريقة صحيحة   بعيدا ع  الخطأ و اللح  .

أما في المرحلتي  المتوسطة و الثانوية : فإ  الهدف م  تدرين القواعد النحوية هو     

خالق الحميدة و ترسيخ المثل تثبي  األسن السابقة م  أسن العقيدة اعسالمية و غرن األ

                                       36العليا و حب العمل في لغة التلميذ قراءة و مخاطبة و كتابة ."

و صفوة القول أنه : أ  هذه القواعد النحوية تُوضع في مجال التطبيا العملي في حياة 

                                                
 40نور الدي  أحمد قايد و حكيمة سبيعي   مجلة الواحا  للبحوث و الدراسا  المرجع السابا    ص  - 35
م   2005كريا إسماعيل   طرق تدرين اللغة العربية   دار المعرفة الجامعبة   ش. سوتير األزاريطة   د.ط  ز - 36

 . 191الفصل الثام    ص 
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عربية و تعويده على إدراك الخطأ في التلميذ باإلضافة إلى: تعريف التلميذ بأساليب اللغة ال

 ما يقرأ و يسمع و يتجنب ذلك في حديثه و قراءته و كتابته.

" يهدف النحو إلى ضبط الكالم و صحة النطا و الكتابة و مساعدة التلميذ على فهم ما     

 يقرأ أو ما يسمع فهما دقيقا.

 تطبيقا  المفيدة.تثقيف التلميذ ع  طريا زيادة معلوماته ع  طريا األمثلة و ال -

زيادة التلميذ في ثروته اللفظية و اللغوية و ذلك باستخدام األمثلة المعطاة و استخدام  -

 37المعاجم."

إذ  تعتبر القواعد النحوية مجال الربط بما هو نظري إلى ما هو تطبيقي م  المقروء     

 إلى العملي.

 ما المقصود بالنحو:( 2-1

  -معنى تقريبا للنحو تح  باب:' نحا' ينحو بمعنى قصد لقد أورد  المعاجم العربية    

يقصد  و النحو هو القصد و الطريا   بمعنى الوصول بالكلمة إلى قصد معي  أو طريا 

نتبعه معها م  أجل فهم معناها م  خالل أحوال الكالم. لذلك نجد م  المعجم الوسيط أ  

: هو العالم بالنحو أو و بناًءا  و النحوي م إعرابًاالنحو: هو علم يُعرف به أحوال أواخر الكال

 بأحوال الكالم.

في معجمه األدبي تح  مادة ' نحو' : إ  الكلما  قبل أ   'جبور عبد النور'" و لقد ذكر    

 تدخل في تركيب العبارة ع يكو  لهما نصيب م  اإلعراب.

: 'تعلموا النحو   كا  عمر ب  الخطاب 'رضي هللا عنه' : يشجع على تعلم النحو  بقوله   

علمو  السن  و الفرائض'. و ع نعلم هل اعهتمام بتدوي  النحو جاء كما أمر الفاروق كما تُ 

'عمر' أو بعد ما اجتهد أبو السود الدسلي ؟ . و لك  في نهاية األمر نرى أ  اللغة العربية قد 

لمبتدع و في قواعد و أصول و مبادئ ع تضاهيها لغة أخرى في هذا النظام ا انضم 

المبدع   لما ع ؟ و هي لغة القرآ  الكريم الذي حوى و احتوى على قواعد اللغة و حفظها 

افمُظو ل } لقوله تعالى : إمنَّا للهُ للحل ِّْكرل ول ْلنلا الذم  39." 09: حجر  ال38{إمنَّا نلْحُ  نلزَّ

                                                
 .194 ص 192زكريا إسماعيل   طرق تدرين اللغة العربية   المرجع السابا   ص  - 37
 . 09سورة الحجر   اآلية : - 38
 . 195  ص  194المرجع نفسه   ص - 39

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi01d3nh-vSAhVFXhQKHRi3BLIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura15-aya9.html&usg=AFQjCNH3Dt8V9hOOjwNcOEe6WTRnGnrNyA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi01d3nh-vSAhVFXhQKHRi3BLIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura15-aya9.html&usg=AFQjCNH3Dt8V9hOOjwNcOEe6WTRnGnrNyA
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ل   أي طالقا م  هذا نستطيع القول : أ  تعريف النحو يعني: القصد و الطريا و السبينا    

 ضبط معاني اللغة العربية وفا مبدأ القصدية. 

 ة:ــاءة النحويــالكف( 2-2

يمتلك اإلنسا  الكفاءة التي هي مصدر اعجابة ع  مختلف األسئلة في موضوع يطرح  

 للنقاش.

جة التي يكو  عندها مستخدم ' و هي الدرAccuracy–كفاءة النحوية :' الدقة " يقصد بال    

و بناء النطا والهجاء و والقواعد   المبادئ اللغوية بما في المفردا مجموعة    قد أتق اللغة

د بها قدرة الطالب على القراءة و الكتابة و الصواب في استعمال المواقف صالكلمة . و يق

 اللغوية.

و يقصد بالكفاءة النحوية : تطبيا المبادئ و التعميما  و الحقائا اللغوية في مواقف     

 لفة لتنمية القراءة و الكتابة و التحدث و اعستماع .لغوية مخت

:القدرة على  بأنها: إلى الكفاءة النحوية 'Douglas Brown' -و يشير 'دوجالن براو '    

م  مفردا  الجمل و النصوص و  تصل بتكوي  كيا  ذي معنىموصل الجمل في خطاب 

اعتصالية تشمل على معرفة المواد النحوية تمثل فرًعا م  الكفاءة  ةالكفاءأ  هناك م  يرى 

  40المعجمية و قواعد النحو و قواعد دعع  الجملة و قواعد الصو  ."

ى القواعد النحوية و الصرفية : هي تمك  الطالب م  السيطرة عل: إ  الكفاءة النحويةذ إ    

و التمييز و  التعرفارسة صحيحة م  خالل مستويا  وهي: ممارسة اللغة مملغة  و

 طبيا.الت

 المعجم:( 2-2-1

م  الواضح و الجلي إلى معرف مفاهيم المفردا  بالرجوع إلى معاني المعجم و ذلك لفك    

 العجمة و اعبهام عنها.

  :ُم' و 'العُْجُم' خالف  لغة مل' في قاموسه بمعنى 'العلجل " أورد اب  منظور مادة 'علجل

ْم' و 'العُْجُم' جمع: ' األلعْ  ْم' : الذي ع يفصح   و يجوز أ  العرب و جمعه: 'علجل جل

ْم'  و األعجم الذي ع يفصح م  كالمه   و إ  كا  عريا  يكو  'العُْجُم' جمع 'العلجل

                                                
  أطر نظرية و تطبيقا  عملية  دار المناهج للنشر و  ةبليغ حمدي إسماعيل  استراتيجيا  تدرين اللغة العربي - 40

 . 105م   ص2013-هـ1434   5  الفصل  1التوزيع   عما    ط 
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اُء. و كالم أعجم و أعجمي بي  العجمة   وفي التنزيل :  } النسب   و األنثى علْجمل

ذلا لمسلاٌ  لِّم  هلَٰ يٌّ ول مم دُو ل إمللْيهم ألْعجل بمي ٌ سلاُ  الَّذمي يُْلحم بميٌّ مُّ و   . 103 سورة النحل:41{علرل

إلى اللسا  األعجمي  و نقول رجل  منسوبم  قرأ أعجمي بهمزة  و ألف فإنه 

يفصح   و العجم : النقط  و يقال أعجم  الحرف بالسوادة و  أعجمي إذا كا  ع

 42استعجم عليه الكالم إذا استبهم   و صالة النهار عجماء إلحقاء القراءة فيها .

أما المعنى األكثر ترجيحا : فهو الغموض و اإلبهام   و يقال أزال العجمة أي أزال    

 اإلبهام و الغموض. 

  اصطالًحا: 

: صناعة المعجم الحديث و البحث طلح 'المعجم'في كتابه" أورد أحمد مختار عمر مص

 لغة ما وبقوله: ' المعجم ' بمعنى الكتاب الذي يجمع كلما    اللغوي عند العرب

يرتبها بشكل معي  و تكو  تسمية هذا النوع م  الكتب يشرحها و يوضح معناها و

 43معجًما."

و صفوة القول: أ  المعجم هو ذلك الكتاب الذي يجمع و يشرح بي  نعتيه معاني الكلما  و 

 األلفاظ .

 :ط المعجم عند أحمد مختار عمر هما" و شرو 

 الشمول .  -1

 44"الترتيب.  -2

 لميزا  الصرفي :علم الصرف و ا( 2-2-2

 علم الصرف:" يعرف 'علم الصرف- Morphology  و هو ذلك العلم الذي يهتم  '

بجانب تصريف األفعال و معرفة كل ما يلحا م  تغيير   و هذا ما نجده ضم  

 إطار الميزا  الصرفي.

 :هو معيار لفظي اتفا عليه الصرفيو    و اتخذوه م  الفاء و  الميزا  الصرفي

بيا  أحوال أبنية الكلمة و م ليزنوا به الكلما  التي يدخلها التصريف  العي  و الال

                                                
  . 103سورة النحل   اآلية :  - 41
حسب هللا هاشم   محمد الشاذلي   دار المعارف   ر   لسا  العرب  تح  عبد هللا علي الكثير  محمد أحمد واب  منظ - 42

 2825القاهرة )د. ( و )د ,ط(مادة عجم ص 
 . 20  ص 19م   ص  1998 -هـ 1418  1أحمد مختار عمر   صناعة المعجم  نشر و توزيع عالم الكتاب   ط  - 43
 . 165المرجع  نفسه   ص  - 44
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م  ناحية عدد حروفها و ترتيبها  و اتخذوا 'ف. ع . ل ' األصل الذي يوز  به 

جميع الكلما  سواء أكان  كلمة أم اسًما أم حرفًا  إ  السبب في اختيار مادة ' 

 ا  دو  غيرها يرجع إلى :فلـعلـلل ' لتكو  الحروف األصلية لمعيار الكلم

أ  مخارج الحروف الرئيسية ثالث هي: الشفتا   و الحلا  و اللسا  فأخذوا م   -1

الفاء التي تخرج م  الشفتي   و العي  التي تخرج م  ا كل مخرج حرفًا   أخذو

 الحلا   و الالم التي تخرج م  اللسا .

  فيه التغير بإطراء  أنهم اختاروا للميزا  حروف 'فعل' ألنها أقرب إلى ما يكو -2

 كما أنها شاملة لجميع األفعال.

أ  أكثر المفردا  العربية ثالثية   و لذلك جعل الصرفيو  أصول الكلما  الثالثة  -3

 أحرف . 

 45"ميزا  األفعال و ميزا  األسماء .و هناك 

 البالغـــــــة:( 2-2-3

ُغ بُلُوًغا و بلالًغا: وصل و انتهى ... و جاء في اللسا ' بلـللغل ': بلللغل الشيء يلْبلُ " لغـــة:" -أ

فلإمذلا بلللْغ ل  }: و صل  إليه  و كذلك شارف  عليه و منه قوله تعالى:بلللْغ  المكا  بُلُوًغا

ْبنله و بلغ النلب  :انتهى.' 234  البقرة : 46{ أجللُه َّ   . أي : قارل

 : تعاطي البالغة.ي كالمهل بليغ  و تبالغل ف' بلغ الرجل بالغة فهو بليغ' و هذا القو  

ه.     ديده بعنا  فرسه ليزيده في عدوه و وصل وشاءل  و بلغ الفارن : مل

الفصيح بمقتضى لحا  العربية: هي مطابقة الكالم جاء في معجم المصط :اصطالًحا -ب

 الحال  فال بدِّ فيها م  التفكير في المعاني الصادقة القيمة القوية.

 غيو  علوم البالغة إلى ثالثة أقسام :: قسم البالعلــــوم البالغــة -ج

 برز موضوعاته هي :أ: و علم المعاني 

   و أحوال المسند و المسند إليه.سناد الحقيقي و اإلسناد المجازياإل -

 الخبر و اإلنشاء و أغراضها و أقسامها. -

 القصر و طرقه. -

                                                
   1لتطبيا   دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر   اإلسكندرية  ط علم الصرف بي  النظرية و ا  محمد مجدي إبراهيم  - 45

 . 13  ص  12  ص 11م   ص  2011
 .234اآلية: البقرة سورة  - 46
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 الفصل و الوصل و مواضعها. -

 اإليجاز و األطناب و المساواة. -

  برز أبوابه هي:: و أعلم البيا 

 التشبيه و أنواعه و أغراضه. -

 الحقيقة و المجاز و أنواعها. -

 اعستعارة و أنواعها. -

 الكناية و أقسامها و أنواعها.  -

  و أبرز أبوابه هي:علم البديع : 

المحسنا  البديعية: الطباق  المقابلة  التورية  اعلتفاف  اللف و النشر  التضمي  و  -

 .اعقتبان

 47."الخ التشريع ... ية: الجنان  السِّجع المحسنا  اللفظ -

هوم الوصول و اعنتهاء إلى : أ  مفهوم البالغة ينطوي إلى مفانطالقا م  ذكرنا نفهم

لى منتهاه . أما علومها فهي تسعى إلى ما تسعى إلى عيقال : بلللغل مراده أي: و صل  الشيء 

 مفهومها   و ذلك بإتباع أسلوب التنويع و التنميا .

 تدرين اإلمـــالء:( 2-2-4

  مهارا  اعتصال اللغوي أربع هي : الكالم   و الكتابة لإلرسال  و أعرفنا فيما يقدم  

الستقبال . و قلنا إ ِّ اللغة العربية م  حيث اعستعمال نوعا : لغة لاعستماع   و القراءة 

 و التعبير الشفهي. اعستماع شفهية و فرعها 

روع اللغة المكتوبة  و هو معني بصحة الرسم و حس  الهجاء. و : أحد ف" فاإلمالء إذا هو  

: إمالء ُممٍل و كتابة سامعٍ  و لكنه اصطالًحا أطلا إلمالء م  حيث المفهوم اللغوي هوا

 .(الهجاء) على تعليم الرسم 

ف بأنه   تمثل في القدرة على رسم   تعلمي  مهارة عملية يدوية و عقلية: اكتساب المتو عرِّ

 .و كتابة الكلما  مفردة الحروف 

                                                
محي الدي  ديب  علوم البالغة   البديع و البيا  و المعاني  المسسسة الحدية للكتاب للنشر و  -محمد أحمد قاسم  - 47

 . 51 ص  50م   ص  2008   لبنا    د. ط-التوزيع   طرابلن
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إذِّ  : إ ِّ اعمالء هو حارن اللسا  في تطبيا القواعد النحوية و الصرفية م  الزلل أثناء    

 بناء الجمل.

  :أنـــواع اإلمالء 

 يقسم إلى أربعة أنواع هي :   

ما  (استنساخ)و المقصود باإلمالء المنقول هو أ  يتولى المتعلم نقل  المنقول:اإلمالء  -أ

 و التقليد باععتماد على المالحظة.ض أمامه نقالً مباشًرا معتمدًا على المحاكاة ومعر

: و يعني أ  ينظر الطلبة إلى القطعة اإلمالئية قبيل إمالئها عليهم و اإلمالء المنظور  -ب

 ذلك بهدف تنمية الذاكرة و التدريب على دقة المالحظة.

ي التركيز على الرموز الصوتية   أسموع: و هو يعتمد على حاسة السمعاإلمالء الم  -ج

 و يهدف إلى حس  اإلصغاء.

اإلمالء اعختباري: أي اختبار الطلبة   و معرفة قدراتهم على الكتابة الصحيحة و  -د

  48تمكنهم م  القواعد اإلمالئية. و يهدف إلى الرسم الصحيح أثناء الكتابة ."

كتابة صحيحة و سليمة م  طرف مفيد ل  و م  خالل هذه األنواع نقول أ  : هدف اإلمالءا

 المتعلم و هنا تكم  عالقة المعلم أنه مرشد و موجه للمتعلم في الوسط التعليمي التعلمي.  

 القـــراءة:( 2-2-5

" و القراءة يمك  تعريفها م  حيث هي عملية استكشافية تنويرية ذا  بعد دعلي مقصود.   

لة للكتابة فال قراءة م  دو  نص مكت وب و بالتالي: القراءة فعل ذهني منتج و هي مكمِّ

يسدي إلى استنباط نص جديد يعتمد في تشكله على آليا  القراءة كعملية ذهنية ذا  بعد 

 مستقل . و قد أطلا البعض على مستويا  القراءة هذه األسماء و هي :

 القراءة التفسيرية.   -                     القراءة الحرفية.  -

 القراءة اعبتكارية. -                    . القراءة اإلبداعية -

 49" التفاعلية.القراءة  -                      القراءة النافذة.   -

األولى للتعلم و المعرفة و التفاعل اعيجابي فهي تجسيد  ةإذ : القراءة تعتبر الوسيل 

 .للمعنوي  أي: الذهني و هي أنواع : القراءة الجهرية و القراءة الصامتة 

                                                
  1األرد    ط  -  الكافي في أساليب تدرين اللغة العربية  دار الشروق للنشر و التوزيع   عما  محس  عطية - 48

 .231 ص230 ص229 ص 227م   ص  2006
 . 93  ص 79  ص  4بليغ حمدي إسماعيل  استراتيجيا  تدرين اللغة العربية   الفصل  - 49
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إ ِّ القراءة ترتبط بمهارة الفهم القرائي أي : القراءة المقترنة بالفهم   والفهم عامل     

و التنبس  جأساسي في السيطرة على فنو  اللغة كلها   التي تتيح للمتعلم القدرة على اعستنتا

 بالمعاني المستهدفة.

 الضعف في القواعد النحوية :( 2-3

النحوية تكاد تكو  م  أعقد المشكال  التي تواجه لعل ظاهرة الضعف في القواعد   

القائمي  على تدرين اللغة العربية. عسيما المرحلة الجامعية بحيث أصبح  القواعد النحوية 

م  الموضا  و العلوم التي ينفر الطالب منها  بل سوف أذهب إلى أبعد م  ذلك: فأقول إ  

دعلة هي سبب نفور هسعء م  تعلم و كراهية بعض الطالب للقواعد النحوية غير ذا  ال

 دراسة اللغة العربية و اعلتحاق بأقسامها في الجامعا .

 " وقد يرجع هذا الضعف إلى مجموعة م  العوامل و األسباب منها ما يلي:  

 كثرة القواعد النحوية و الصرفية و تشعبها و تفصيالتها. -أ

 حوية و الصرفية.عدم تحقا مبدأ الوظيفية م  تدرين تلك القواعد الن  -ب

اعقتصار في تدرين القواعد النحوية على الجوانب الشكلية في بناء بنية الكلمة و  -ج

 ضبط آخرها.

 بيئة المتعلم الثقافية و اعجتماعية. -د

 عدم تتابع أبواب منهج القواعد. -هـ

 عــالج الضعف: 

ية التي امتأل  ع يهمنا في هذا السياق سرد محاوع  تطوير تدرين النحو أو القواعد النحو

بها كتب تدرين النحو العربي أو الدراسا  و البحوث التي أجري  في مجال تدرين 

القواعد النحوية  و هي تبدأ م  محاوع  الدكتور طه حسي   و علي الجارم  و إبراهيم 

مصطفى و آخري    و لك  الذي يعنينا هنا هو تجديد بعض أوجه عالج ضعف الطالب في 

 ة   و منها ما يلي:القواعد النحوي

أ  تكو  درون النحو لها عالقة قوية و صلة دقيقة باألساليب التي تواجه المتعلم  -أ

 في الحياة العامة أو التي يستخدمها.
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فهمها على تعلم القواعد و تحيث يساعد ذلك   استعالل دوافع التعلم لدى المتعلمي   -ب

 50المشكال ."حل  مة على. و يمك  للمعلم أ  يجعل الدراسة قائجيدًا

 " الجمل أو الكلما  الصحيحة م  بي  التي بها خطأ.  - 

 مثال يشمل على قاعدة معينة م  بي  عدة أمثلة. -          

 مستوى التكوي : و يقصد به مدى تمك  الطالب م  القيام بأحد األمور التالية:  -ث

 إضافة أداة أو كلمة إلى الجملة مع إجراء التعديل الذي يترتب على ذلك. -1

 حذف أداة أو كلمة م  الجملة مع إجراء التعديل الذي يترتب على ذلك.  -2

 وفا شروط محدودة.صياغة جديدة لكلمة معطاة له  -3

مستوى الضبط: و يقصد به مدى تمك  الطالب م  ممارسة قواعد النحو ممارسة  -ج     

                                                                                             51عملية."

: معرفة القواعد اللغوية بصورة وظيفية م  التعريفا  السابقة  نشير إلى أ  انطالقا م 

حيث مبادئها  و تعليماتها  و قوانينها تمك  الطالب م  السيطرة على اللغة و مهاراتها 

و يستوعب أفكار المختلفة  و بقدر ما يستطيع أ  يعبر الطالب ع  أفكاره  و أ  يفهم 

اآلخري  في دقة و سالمة. و ع شك في أ  استخدام القواعد النحوية بصورة وظيفية متكاملة 

 يتيح لصاحبها الضبط اللغوي   و تأليف الجمل و العبارا  تأليفًا خاليًا م  الخطأ اللغوي. 

 مهارا  الكفاءة النحوية: (2-4

 لمهارا  التالية:" يمك  تحديد مهارا  الكفاءة النحوية في ا   

 إدراك أثر اللفظ على معنى الجملة. -

 إدراك أثر المعنى في تحديد بنية الجملة. -

 ني المختلفة لألداة النحوية الواحدة.اإدراك المع -

 التفريا بي  النكرة و المعرفة. -

 إدراك أثر األداة النحوية على زم  وقوع الحدث. -

 تثنية المفرد و جمعه و تذكيره و تأنيثه. -

 الكلمة في الجملة وفقًا لوظيفتها.ترتيب  -

                                                
       106  ص 5  الفصل  أطر نظرية و تطبيقا  عملية   استراتيجيا  تدرين اللغة العربية  ماعيلبليغ حمدي إس - 50

 . 107ص 
 .106  ص  105نفسه   ص  عالمرج - 51
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 يليها م  الجمل. أوإدراك العالقة المعنوية بي  الجملة و ما يسبقها  -

 التي يجب أ  تتوفر في الجملة لتدل األداة النحوية على معنى معي . تحديد الشروط -

 إدراك اعستعمال الصحيح لألساليب اللغوية. -

 ضبط أواخر الكلما  بالشكل ضبًطا صحيًحا. -

 راك أثر التشابه في الدعلة بي  كلمتي  على إعرابهما.إد -

 طرائق تدريس النحو العربي:( 2-5

 :ي طرائا تدرين النحو العربي و هم كاآلتيف ثالث طرقنعرض في هذا الجزء 

 الطريقة اعستقرائية. -

 الطريقة القياسية. -

 52الطريقة التكاملية." -

 :   الطريقة اعستقرائية (2-5-1

ية م  الطرائا التي تشدد على إثارة التفكير لدى المتعلم و تعد الطريقة اعستقرائ

 خالل بناء المفاهيم بشكل منطقي. مشاركته في العملية التعليمية م 

" و بموجب الطريقة اعستقرائية يعرض المدرن حاع  أو أمثلة متنوعة يحاول   

هما إلى ايصال الطلبة إلى إدراك العالقا  بينهما و الوصول م  خالل الربط بين

التعميم أو القاعدة أو القانو  المالئم   و يكثر استخدام هذه الطريقة في تدرين 

 موازاة الطابع العلمي و النحو العربي و الصرف و البالغة و اإلمالء. 

 : خطوا  الطريقة اعستقرائية 

يكو  على شكل أسئلة تحتاج إلى إجابا  تتوقف على مبادئ والتمهيد : مثال :  -أ

 ربط الدرن الجديد بدرون سابقة.  أو الدرن

.      بالدرنرض األمثلة الجزئية و تكو  متصلة عرض األمثلة: و هي ع -ب

 مثال: الموضوع 'الفاعل' يجب أ  تقدم الجمل التي يكو  فيه الفاعل.

الربط بي  األمثلة: و يهتم م  خالل طرح أسئلة حول نقاط التشابه و اعختالف  - 

 بي  األمثلة.

                                                
 . 113  المرجع السابا   ص  استراتيجيا  تدرين اللغة العربية  بليغ حمدي إسماعيل - 52
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م م  : و تصاغ بدقة م  طرف المتعلمي  و تُقوَّ عدة أو التصميمتنتاج القااس -ث

 المعلم.

 التطبيا: يجب أ  يراعى فيها الحل بالتذكير بالقاعدة و جزئياتها. -ج

و صفوة القول أ  : الطريقة اعستقرائية هي بسيطة المفهوم و األداء ألنها تسدي إلى فهم  

 عدة الدرن.   أكثر للتعميما  التي يتوصل إليها المتعلم بمسا

                                                                 :الطريقة القياسية (2-5-2

و هو استدعل . اعستقراء استدعل  أ هي طريقة القيان  و هو اعستدعل كما

: العقل فيه ينتقل م  الكل إلى األجزاء فهو يسير م  تقديم نازل نعني أ 

  53" القاعد إلى األمثلة.

للة تصوغ بدقة ووضوح ثم تليها إذ       لى اعنتقال م  األمثلة ع صياغة: هي طريقة أو ُمسل

 العام إلى الخاص.

 :خطوا  الطريقة القياسية 

انتباه الطلبة و تحفيزهم نحو  التمهيد : و يكو  التمهيد مخطًطا بقصد إثارة "  -1

 .لطلبةل:طرح مشكلة  أو توجيه سسال إلى أحد االدرن الجديد. مثا

 عرض القاعدة: و يجب توافر اآلتي: -2

  جميل على اللوحة في مستوى نظر ة بخط واضحالقاعدأ  تكو   -أ

 الطلبة. 

 .أ  تكتب دقيقة الصياغة م  حيث اللغة  -ب

 ع نقص فيها. ةأ  تكو  متكامل  - 

 أ  تشكل نوًعا م  اعثارة و اهتمام الطلبة.  -ث

 ثر م  مرة.كاعدة م  المدرن و عدد م  الطلبة أقراءة الق -ج

 نحو تحليل القاعدة. عرض األمثلة: و هنا يشير المدرن الطلبة -3

 التطبيا و هو نوعا : -4

   يشارك الطلبة في إعطاء األمثلة انطالقا م  فهم القاعدة.شفهي: أ -أ

                                                
 م   2006  1  ط دار الشروق للنشر التوزيع  األرد  لغة العربية علي عطية  الكافي في أساليب تدرين المحس   - 53

 . 122  ص 121  ص 120 ص 119ص 
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 54في كتابة األمثلة على السبورة." البدءتحريري: أي   -ب

لف باختالف تكيف نفهم م  خالل ما سبا أ : طرائا تدرين النحو العربي يخت   

 المتعلم مع المادة التعليمية فهناك: التدرج م  الكل إلى الجزء و هناك عكن ذلك.

 :الطريقة التكاملية  (2-5-3

يتم بواسطتها تدرين القواعد م  خالل النصوص األدبية شعًرا ونثًرا إلى جانب   

 ساسي.تدرين القراءة و اعمالء و التعبير و نصوص المطالعة في مرحلة التعليم األ

يالحظ في اتباع الطريقة التكاملية أ  اللغة تدرن بوصفها و حدة متماسكة   ع   

 القديمة. ةانفصال بي  أجزائها   كما هو في الطرق التقليدي

 " تمتاز الطريقة التكاملية بجملة م  الخصائص م  بينها:  

ع  يعد األسلوب الطبيعي هو أسان أمرا  هما: الوظيفي يتمثل في التعبير  -أ

مواقف الحياة  و الثاني تعليمي يظهر م  خالل ادراك أسرار اعبداع الفني   و 

 ممارسة اعنتاج و النقد.

 التلميذ ضبط المعنى. تعطي للنحو طعًما بساعة يدرك الطالب أو  -ب

 سن نفسية و تربوية و لغوية.تقوم على أ  - 

 :خطوا  الطريقة التكاملية 

 و جذابًا.   يكو  التمهيد شيقًاليهعالتمهيد: و هو باب الدرن و المدخل  -1

 المدرن النص قراءة جهرية مقننة. قراءة النص:يقرأ -2

  و إخراج يحة مع عناية المعلم بجودة الضبطقراءة التالميذ: يقرأ النص قراءة صح -3

 الحروف.

 مناقشة معاني النص.  -4

 استخراج األمثلة مع تحليلها و مناقشتها. -5

 إدراك القاعدة النحوية. -6

تكويني: و يتكو  عقب الوصول إلى الحكم بالتركيز على التوظيف و التقويم ال -7

  55التطبيا."

                                                
 . 123محس  علي عطية  الكافي في أساليب تدرين اللغة العربية   المرجع السابا  ص  - 54
م 2009هـ / 1430   2لبنا   ط -  تعليمية اللغة العربية  منشورا    دار النهضة العربية   بيرو حصياأنطوا   - 55

 .135 ص  131 ص 130 ص 
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 :و صفوة القول 

عنصر المشارك تهدف الطريقة التكاملية إلى اكتساب التالميذ كفاية التواصل م  خالل     

و التحليل و المشاركة م  طرف المتعلمي   مع اتاحة الفرصة على امتالك القدرة  على 

إلى التمر   ةلقاعدة النحوية في التعبير لفهم المسائل النحوية و الصرفية باإلضافاستخدام ا

والكتابة واعتجاها  السلوكية والمعلوما   بعلى صياغة الكلما  التي يشتمل األسلو

 العامة  باإلضافة إلى عنصر التعبير الشفوي. 

 حل تطورها.او مرالمبحث الثاني: النحو التوليدي عند تشومسكي و مفاهيم النظرية 

 / النحو التوليدي عند تشومسكي:1

أد  الرغبة إلى تبني منهج عقلي في دراسة اللغة إلى نشوء طريقة جديدة عند "       

 ةيقصد بالمدرسة التوليدييي  األمريكيي  أطلقوا عليها اسم 'اللِّسانيا  التحويلية' اللِّسان

Générationism  وطورها اللساني األمريكي وضعها مجموعة النظريا  اللِّسانية التي

وهو لساني أمريكي م  عائلة روسية '   Noam Chomsky-تشومسكي نعوم المشهور' 

بالوعيا  المتحدة األمريكية  فيالدلفياإسرائيلية متطرفة في أفكارها السياسية  ولد في مدينة 

ياضيا   وحصل ودرن بجامعة بنسلفانيا الفلسفة واللسانيا   والر  م 1928ديسمبر 07في 

م  وبعد هذا 1955على الماجستير في علم الفونيما  الصرفي للعبرية الحديثة في عام 

-زليج هارين'فهو تلميذ   كما أ  تشومسكيالتحصيل األكاديمي عيِّ  أستاذا للسانيا  

Zellij Harris'."56  " تشومسكي مسسن النظرية التوليدية التحويلية  التي تعد م  فيعتبر

ازاته التي أحدث  في التفكير في علم اللسا   كما كا  لها تأثير كبير في الفلسفة أشهر إنج

وعلم النفن وعلم األنثروبولوجيا وغيرها م  العلوم  فهي تعد أكثر النظريا  اللسانية 

م  أول  1957عام' البنى التركيبية' أو كما يسمى  ' التراكيب النحوية'   فكا  كتاب انتشارا

 57"ة في النحو  الذي يعتبر أداة توليد كل الجمل النحوية.مسلفاته الهام

م بأنها نقطة تحول في لسا  القر  العشري   إ ِّ الفكرة  1957لقد شاع وصف سنة  "   

األساسية التي توجه المنهج التوليدي هي سمة اإلنتاجية في اللغة التي بمقتضاها يستطيع 

 58سمعها م  قبل."يهية لم يسبا له أ  المتكلم أ  يسلف  ويفهم جمال جديدة غير متنا

                                                
 . 197م  ص 2002أحمد موم   اللسانيا  النشأة والتطور  ديوا  المطبوعا  الجامعية  الجزائر   - 56
 .17 ص16  ص 1997  1سامي عباد وآخرو   معجم اللِّسانيا  الحديثة  انجليزي عربي مكتبة لبنا  ناشرو   ط - 57
 .50ص م  2004   1كتاب الجديد المتحدة   بيرو    طلدار الى اللسانيا   مدخل إ محمد يونن علي  - 58
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 النحو التوليدي مفهومه و أسسه: (1-1

' على طائفة م  القواعد Générative Grammaireيطلا مصطلح النحو التوليدي '     

 التي تحدد أنواعا مختلفة م  أنظمة اللغة.

الوحدا   :هو طائفة م  القواعد التي تطبا على معجم محدود م أدقأخرى وو بعبارة "    

 فتولد مجموعة 'إما محدودة أو غير محدودة' م  التراكيب م  عدد محدود م  الوحدا .

في البداية سمى النحو التحويلي التوليدي قواعد التحويال  لتحديد الجمل األكثر قبوع     

م  الناحية النحوية في لغة ما. وفي العقود األربعة الالحقة بدأ تطوير الدول التحويال  

بدع التوليدي' النحو قحام فكرة البنية العميقة  األمر الذي أدى تدريجيا إلى شيوع مصطلح 'بإ

ومسكية تعرف صطلح الثاني  وصار  النظرية التشم  النحو التحويلي' إلى أ  اختفى الم

 59باللسانيا  التوليدية."

         تحديد موضوع الدراسة:( 1-2

ها الضيا )الدقيا( على وضع نظريما  عاممة خاصمة تقتصر دراسة اللسانيا  بمفهوم "    

بوصف اللغا  وتحليلها  فعلى الباحث اللساني في هذا اإلطار الدقيا أ  يمولي جمل اهتماممه 

لدراسمة اللغممة كتنظميم قممائم بذاتمه  وبإمكانممه مم  هممذه الزاويمة إممما أ  يهمتم بدراسممة بنيمة اللغممة 

ممما بينهمما )الدراسممة البنويممة(  وإممما يهممتم وبتصممنيف عناصممرها وباسممتقراء العالقمما  القائمممة في

بدراسة التنظيم الضمني للقواعد الذي يمتلكه متكلم اللغة بصورة ضمنية والذي يتيح لمه فهمم 

 عدد ع متناهي م  جمل لغته.

( موضموع الدراسمة اللسمانية علمى التحويليمة سكي )مسسن النظرية التوليديمةمويحدد تش     

  مسمممتمع – ممممتكلم'لنظريمممة اللغويمممة األولمممي همممو إنسممما  إ  موضممموع ا النحمممو التمممالي : "

'Lecuteur–Auditeur'   مثالي تابع لبيئة لغوية متجانسة تماما  وحي  يستعمل هذا اإلنسا

معرفة اللغة في أداء كالمي فعلي  ع يكو  مصابا بحاع  غير مالئمة م  الناحيمة اللغويمة  

أو السممهو  وانتقممال )عممدم( اعهتمممام أو اعنتبمماه  واألغممالط  ذوذكالحممدن ممم  الممذاكرة  والشمم

 60"العرضية أو المميزة.

                                                
 . 86محمد محمد يونن علي  مدخل إلى اللسانيا   المرجع السابا  ص  - 59
:ميشال زكريا  األلسنية ) علم اللغة الحديث( المبادئ واألعالم  المسسسة الجامعية للدراسا  والنشر والتوزيع  ينظر -60

 .144  ص 1983هـ  1403  2  طبيرو   لبنا



 المفاهيم األساسية  للتعليمية و القواعد النحوية    الفصل األول                            
 

41 
 

قممد ألممح علممى ضممرورة التمييممز بممي   يتشومسممكحممظ أ  نال ل هممذا التعريممفوممم  خممال "     

معرفة المتكلم المستمع المثالي واألداء الفعلمي الكالممي : جانبي  أساسي  في الدراسة اللسانية

 اء.أي الكفاءة واألد

و أنمه أيضما مصمدر اللغمة   لم اللغمة موضموع الدراسمة اللسمانية: أنه يعتبر متكمعنى هذا     

عندما يستعمل معرفته للغة في أداء كالمي  أي أنه يوجد ترابط بي  المادة اللغوية )موضوع 

 الدراسة( وبي  معرفة اإلنسا  بلغته )مصدر اللغة(.

وليمدي همو القمدرة الذهنيمة أي الكفماءة اللغويمة التمي إذ : فموضوع الدراسة في النحو الت     

تمثممل فممي تمكمم  اإلنسمما  ممم  إنتمماج وتفسممير عممدد ع نهممائي ممم  الجمممل وممم  ثمممة فممإ  النحممو 

 61في اختياره للموضوع." ( Mentalistic)التوليدي نحو ذهني 

للكة اللغوية التي تحدد ع     لى أنهما " معناه : أ  تشومسكي قد أصر على ضرورة تناول المل

هممو موجممود فممي ذهمم   نظممام ممم  القواعممد اللغويممة الكليممة الموجممودة فممي ذهمم  اإلنسمما  أي ممما

 62".اإلنسا 

 ذهممم همممو اعنطمممالق ممممما همممو موجمممود فمممي فحسمممب تشومسمممكي إ ِّ موضممموع الدراسمممة  "   

 63".اإلنسا 

 مفاهيم النظرية و مراحل تطورها:/ 2

 :مفهوم التوليد (2-1
على الجانب اإلبداعي في اللِّغة  أي القدرة   (Génération)يدل مصطلح التوليد  "       

التي يمتلكها كل إنسا  على إنتاج وفهم عدد ع متناه م  الجمل في لغته األم  بما في ذلك 

الجمل التي لم يسمعها م  قبل  وكل هذا يصدر ع  اإلنسا  بطريقة طبيعية دو  شعور منه 

هذه القدرة اإلبداعية اهتماما كبيرا  وأكد  تشومسكيبتطبيا قواعد نحوية معينة  وقد أولى 

بأ  النظرية النحوية عبد أ  تعكن قدرة جميع المتكلمي  باللغة والنحو التوليدي. في نظره 

النحوية في اللغة  أي بإتباع قواعد نحوية يمكننا تكوي  كل الجمل  عبد أ  يولد كل الجمل

                                                
ط  .  د محي الدي  محسب  انفتاح النسا اللساني  دراسة في التداخل اعختصاصي  دار فرحة للنشر والتوزيع - 61

 .136  ص م 2003
 .187م  ص 1997  3رمضا  عبد التواب  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللِّغوي  مكتبة الخانجي بالقاهرة  ط- 62
والتوليدية  مجلة اللسانيا   معهد العلوم اللسانية  التحويليةالوعر  النظريا  النحوية والدعلية في اللسانيا   ماز  -63

 .27  ص 1982  6والصوتية  الجزائر  العدد 
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                                                                                   64."الممكنة في اللغة

و م  هنا نستطيع القول بأ  التوليد هو انبثاق تركيب أو مجموعة م  التراكيب م  جملة 

هي األصل  وتسمى الجملة األصل بالجملة التوليدية  وأهم وصف للجملة التوليدية أنها 

عدد ممك  م  الكلما   ومع كونها أيضا خالية  الجملة التي تسدي معنى مفيدا مع كونها أقل

 م  كل ضروب التحويل.

 :مفهوم التحويل (2-2

تشومسكي على نحو مفصل تلميذه  قبل أ  يدرن (Harris)" لقد نادى بدراسته هارين     

فقد ذهب هارين إلى أ  التحويل يجري باشتقاق جملة أو مجموعة م  الجمل تسمى الجملة 

 :' فهمم زيمد المدرن ' ذلمك . و مثال(الجملة األصلية) الجملة النواةد انطالقا م  وجو المحولة

الجملة النواة وهذه جملة مثبتة مبنية للمعلوم  وعند تحويلها إلى جملمة مبنمي فعلهما إلمى  وهي

م الدرن' المجهول تصبح   ويكو  التحويل قد حدث على النحو اآلتي : 'فُهم

 اسم  فهم زيد الدرنل  الفعل + مورفيم البناء للمعلوم + اسم + *

م الدرُن  *          65".الفعل + مورفيم البناء للمجهول + اسم. فُهم

العالقة بي  البنية  وهو ينظمالتحويل يعني اعنتقال وهو التغيير م  حالة إلى أخرى  إذ  :   

 للجملة. العميقة والبنية السطحية

قادرو  على تحويل الجملة وملخص مبدأ التحويل عند تشومسكي : أ  أهل اللغة  "   

 66الواحدة إلى عدد كبير م  الجمل."

                                                                  (  La Grammaticalité) مفهوم السالمة النحوية: (2-3
يقصد تشومسكي بالسالمة تلك الجمل المبنية على أسن نحوية  حيث إ ِّ الحكم على  "

يترك للنحو فقط دو  اعتبار للمعنى  بل إنه يرفض اععتماد على أي سالمة جملة ما 

 مقيان دعلي في تحديدها  يسكد ذلك بقوله :

 67له دعلة'." ع يمك  لمفهوم 'سليم نحويا' أ  يقصد به يحتوي على معنى أو و '    

                                                
 .206  المرجع السابا   صأحمد موم   اللسانيا  النشأة والتطور - 64
 .80  ص 2002  الجزائر  د ط  صالح بلعيد  نظرية النظم  دار هومة  بوزريعة - 65
  1  األرد   آريد  طعسمير شريف استيتيه  اللسانيا  المجال والوظيفة والمنهج  عالم الكتب الحديث للنشر والتوزي - 66

 .179  ص 2005
 .34ميشال زكريا  األلسنية التوليدية التحويلية و قواعد اللغة العربية   المرجع السابا   ص  - 67
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 ) .Structure profonde / S:العميقة والبنية السطحية مفهوم البنية (2-4
Surface)  

 و هي ما يكو  ملموسا عل السطح م  جمل منطوقة أو مكتوبة   بنية السطحية: ال

 .بحيث تحول العمليا  في البنية العميقة إلى بنية سطحية ملموسة

  سلسلة أفقية م  الكلما  ما فيية الظاهرية المستخدمة في سياق و هي البنية النهائ 

ونولوجية الالزمة لمكونا  الفهي لذلك تحتوي عل كل او  أو كتابيةذا  سما  صوتية 

. و العالقة بي  البنية السطحية و البنية العميقة تعد محوًرا مهما لتحليل للتفسير الصوتي

بناء الجملة   و غموض دعلة البنية السطحية ع يفسر إع على أسان تعدد األبنية 

دد التفسير : فهي ترتيب الوحدا  السطحية التي تحسبا لها  و بناًءا على ماالعميقة 

 الفونيتيكي.

 :لدعلي فغالب: هي البنية المجردة الضمنية و التي تعي  التفسير او  البنية العميقة

البنية العميقة تمثل التفسير الدعلي للجملة و يمك  أ  تتحول الجملة المنطوقة و

    68"بواسطة قواعد تحويلية إلى بنية سطحية.

لجملة هي ذا  بنيتي    بنية سطحية و بنية عميقة و انطالقا مما ذكرناه نستنتج أ : ا   

 يراعى فيها السالمة النحوية للجملة أي سالمة التركيب. 

 :منهج الدراسة  (2-5

ج بالبحممث اللسمماني ممم  مممنهج يتمموخى   اسممتطاع  لنظريممة اللسممانية التوليديممة أ  تعممرِّم

لكامنمة وراء معطيا  علم النفن السلوكي  إلى منهج عقلي هممه إزاحمة النقماب عم  القمدرة ا

الفعل اللساني  والسعي م  أجل تعليله وتفسيره بدع م  وصفه وصفًا شكليًا  وذلمك باعتبمار 

 كل معرفة وإبداع  ويقضي بذلك التجربة  المستمدة م  الحوان.لالعقل هو مصدر 

إعطاء وصف لقدرة  معنى أ  هذه النظرية اللسانية تهدف داخل النحو التوليدي إلى "

                                                          69: ملكة اكتساب اللغة."هيذهنية فطرية 

ومما سبا نستنتج أ : منهج تشومسكي هو منهج عقلي تفسيري  ينطلا م  تفسير ما يحدث 

                                                
   1ط   عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع  عما  سانيا  اتجاهاتها و قضاياها الراهنة لقرة   النعما  بو  - 68
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في الذه   أي تفسير كيفية إنتاج الجمل )كيف تبنى الجمل( اآلليا  التي يتكلم بها اإلنسا  

   الكليا  ليصل إلى الجزئيا (. )فهو ينطلا م

 أسس النحو التوليدي التحويلي:/ 3  

 يمك  تلخيص األسن التي قام بها تشومسكي في جملة م   األفكار فيما يلي :" 

بغرض تحديد موضوع  :( Compétence/Performanceالملكة والتأدية ) ( 3-1

مسممكي فممي كتابممه )مظمماهر الدراسممة الممذي يجممب علممى اللسمماني أ  يتناولممه  وقممد أظهممره تشو

ستويي  يظهرا  عالقة المتكلم بلسمانه همما: الملكمة اللغويمة واألداء بي  مالنظرية التركيبية(  

وعلمى همذا فقمد  'دي سوسمير' :الذي  استخدمهما ' الكالم'و 'اللغة'الكالمي يرتبطا  بمفهومي 

  مصمطلح الكفماءة :وأطلما علمى اللسما  'دو سوسمير'استفاد تشومسكي م  تقسيم اللغمة عنمد 

 مصطلح األداء أو التأدية.  :وعلى الكالم

يعرفهممما  لمممذي يتمثمممل فمممي الملكمممة اللغويمممة أو الكفممماءة اللغويمممةفمممي المسمممتوى األول او

هممي معرفمة اعنسمما   " أيضما: و يقمول 70."تشومسمكي بأنهما "معرفممة الممتكلم المسمتمع للسممانه

 71"الضمنية للغته.

للغوية الحدسية الباطنية للفمرد  وهمذه المعرفمة همي "معنى هذا أنها تتمثل في المعرفة ا

عبارة عم  مجموعمة مم  القواعمد المكتسمبة  والمشمتركة بمي  متكلممي لغمة معينمة  أي القمدرة 

 72على فهم وإنتاج عدد غير متناهي م  الجمل."

 مراحل تطور النظرية التوليدية التحويلية و أهم مفاهيمها األساسية:( 3-2

 م:1957حلة البنى التركيبية: مرالمرحلة األولى  (أ

ر كتاب 'البني التركيبة' الذي صدر ويسرخ لظهور النظرية التوليدية التحويلية بظه     

م . و قد كا  في هذا الكتاب مشغوع بأبحاث النحو م  دائرة المعاني 1957خالل عام 

و نعني بالتهاف : المتناثرة و محاربة اععتقاد السائد بأ  النحو يقوم على مثل هذا 'التهاف ' 

:األفكار الخلط بي  النحوية و المعنى  حيث تكو  الجملة سليمة نحويًا. و لك  لين لها معنى 

                                                
 .35رن اللسانية )مطبوعا  خاصة(  ص نقال ع : ب  يوسف حميدي  محاضرا  في المدا ينظر: - 70
  األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  المسسسة الجامعية للدراسا  والنشر والتوزيع  ميشال زكريا  -  71

 .32  ص 1982  1بيرو   ط
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  فأضح  عديمة اللو  تنام بعنف. و أصبح الهدف عنده اكتشاف البني التركيبية  ءالزرقا

. و في يلتحويلية و رك  م  بنائها النظرالرئين للنظرية التوليدية المدار الجملة هي ا

على أنها مجموعة متناهية أو غير متناهية م  هذا المنحنى عرف تشومسكي اللغة: ضوء

  و بالتالي فإ  عدد الجمل الصحيحة نحويا غير محدودة في أية لغة  مصرحا بأ   الجمل

                                         هذه الفكرة قد سبا إليها 'هميلد '  منذ ما يزيد ع  قر  .

إ ِّ معظم اآلراء التي طرح  في هذه المرحلة م  قبل تشومسكي كان  مماثلة آلراء  "

'هارين' اللسانية  كما يخلو المرحلة كتابه ' البنى التركيبية' م  أية مناقشة لخلفية النحو 

النفسية و الفلسفية   إعِّ أنه هناك نقاط عديدة ميز  تشومسكي ع  هارين   حيث أكد 

بمعنى القدرة على الحكم اللغوي عند المتكلم على  للغة و فكرة الحدن عيةاإلبداالميزة 

كالمه بالصحة أو الخطأ . و أول فكرة طرحها تشومسكي في هذا الكتاب هي قضية 

استقاللية نظام القواعد   فنظام القواعد عنده هو المسسول ع  تحديد جمال و الالجمل بمعنى 

كو  جمال خاطئة ثم يطرح التساسل  صحيحة . و قد يُ توالي الفونيما  قد يكِّوم  جمالً  أ 

القواعدية؟ يجيب بي  المتواليا  القواعدية و غير  التالي: ما األسان الذي نعتمده في الفصل

قد تكو  قواعدية و ع  تشومسكي بأنه ع يمك  تشخيص القواعد بكل ماله معنى   فالجملة

   73معنى لها."

 القواعد التوليدية:( 1-أ

فا وا اللغة يولدو  الجمل الممكنة ويرتبط مفهوم التوليدية باإلبداعية اللغوية   فمتكلم    

قواعد اللغة دو  شعور منهم بتطبيا القواعد النحوية  فهي راسخة في أذهانهم . كما أ  

بل فيما  فلين المنتج محصورا فيما سمع فعالً   التوليد يوسع م  دائرة اعنتاج الكالمي

فظ به مستقبالً . " لقد سعى تشومسكي للوصول إلى قواعد شاملة تنظم تركيب يمك  أ  يتل

الجملة في جميع اللغا . و أبسط النماذج التي عرضها تشومسكي لهذه القواعد النحوية 

المحدودة  و هو يقوم على مبدأ أ  الجمل تولد ع  طريا سلسلة م  اعختيارا  تبدأ م  

عنتهاء مباشرة م  اعختيار   فإ  كل اختيار يأتي عقب اليسار إلى اليمي   بمعنى عند ا

ذلك يرتبط بالعناصر التي سبا اختيارها مباشرة . و بناء على ذلك يجري التركيب 

النحوي للجملة   مثال: هذا الرجل اشترى الخبز   فلو اخترنا كلمة 'هسعء' بدل 'هذا' كا  
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و هكذا 'اشتروا'  ـ:كذلك تتبع 'الرجال' بيجب اتباع هذه الكلمة بصيغة الجمع 'الرجال'   و 

دواليك فعملية بناء الجملة و توليدها يعتمد على مبدأ اعختيار و م  خالل المثال السابا 

نستطيع أ  نتصور النحو كما لو كا  جهازا يتحرك م  خالل عمليا  اختيارية و م  ثمة 

لتحليل و اتخاذ القاعدة اختار تشومسكي النموذج التوليدي للجملة كوحدة أساسية في ا

التوليدية شكل قاعدة إعادة الكتابة   بمعنى أ  تعيد كتابة الجملة بواسطة رمز يشير إلى 

الرك  الفعلي مكو  م  فعل و فاعل و عنصر معي  م  عناصر الكالم و مثال ذلك لدينا:

 مفعول به. نمثل له بالقاعدة التالية:

 .اسمي ' الفاعل' + رك  اسمي' مفعول به' فعل + رك ــــــــــــــ   رك  فعلي   

و تتضح صورة القواعد تركيب أركا  الجملة التي اقترحها تشومسكي في كتابه البنى 

 التركيبية كما يلي:

 ـــــــــــــــــــــــ مركب اسمي + مركب فعلي.الجملة  -1

 المركب اعسمي ــــــــ أداة تعريف + اسم . -2

 .فعل المركبــــــــــ الالمركب الفعلي  -3

 أداة التعريف ـــــــــــــ ال . -4

   كرة  ...(.م ــــــــــــــــــــــــ )رجلاعس -5

  74"الفعل ــــــــــــــــــــــــ )ضرب   أخذ ...(. -6

 القواعد التحويلية:( 2-أ

بواسطتها تحويل الجملة إلى جملة أخرى تتشابه معها في نعني بها القواعد التي يمك  "    

  و ذلك مع مالحظة عالقا  الجمل المتماثلة و اإلجراءا  التي تحدث لتجعل جملة المعنى

 -التعويض -على مستوى السطح تختلف ع  الجمل األخرى و ذلك ع  طريا : الحذف 

 التقويم. –إعادة الترتيب  -الزيادة -اعختصار -التوسيع

لجمل انطالقا م  البنية فالقواعد التحويلية تكم  مهمتها في تحويل عدد كبير م  ا     

العميقة  نحو بنيا  متوسطة و سطحية متعددة و بعبارة أبسط وظيفتها الربط بي  البنية 

السطحية و البنية العميقة و ذلك ع  طريا تطبيا القواعد سالفة الذكر  و تتم عملية 

 التحويل وفا نمطي  م  القواعد:  
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 د جوازية اختيارية.  قواع -1                                    

 قواعد وجوبية. -2                            

و هذا يعني أ  أهمية القواعد التحويلية متجلية في قدرتها الذاتية على تفريغ الجمل م      

خالل العالقة التي تتبدى في ضوء العمليا  التحويلية المسموح بها ضم  القواعد و تحديد 

 د القيود المتعلقة و تطبيقها.تعداعددها و ترتيبها و 

في نظره اكتسب  القواعد التحويلية أهمية كبرى في نموذج تشومسكي اللساني فهي وقد      

بن الذي يكتنفها في كثير لابراز الفروق الدعلية بينها إزالة القادر على وصف كل الجمل و 

   75حدن اب  اللغة."م  األحيا  في مستويي  البنية السطحية و العميقة العاكسة بذلك 

و يتبي  لنا م  خالل المبادئ :أ  اعنسا  له ملكة لغوية يستطيع أ  يضبطها م         

حويل لك م  خالل عمليتي التحليل و التالتوليدية و القواعد التحويلية . و ذ خالل القواعد

 باإلضافة إلى عنصر اعبداع بي  البنية السطحية و البنية العميقة. 

 واعد الصوتية الصرفية:الق( 3-أ

بها القواعد التي تحول المورفيما  إع سلسلة م  الفونيما  و بمعنى إعادة كتابة نقصد 

العناصر كما تنطا بها  و تطبا القواعد المورفونيمية بعد تطبيا القاعدة التحويلية. 

 فعل + حركة  ـــــــــــــ فعل. -1مثال :           

 تب + فتح ـــــــــــــــــ كتب.ك                      

 فعل + ملحقا  ـــــــــــ فعل ' في شكله األخير'. -2                  

 كتب + وا ــــــــــــــــــ كتبوا.                      

التركيبية في  خص كل ما جاء به تشومسكي في البنى  نلو بشكل عام   يمك  أ   

 76الشكل الموالي:"

 قواعد صرفية         تمثيل  قواعـد           عنصر             قواعـد              

 صوتي            ةــصوتي  ة           ـة             تحويليــتوليدي            صوتي

 
يمثل هذا المخطط البياني السابا صورة مختصر للعمليا  التحويلية ألي جملة حتى "   

رتها الفونيمية المنطوقة. حيث يمثل: العنصر اعبتدائي البنية العميقة لعدد م  تنتهي إلى صو
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الجمل المحتملة أما الصندوق الثاني فيمثل مجموعة م  القواعد التوليدية التي تتمثل بدورها 

   إذ تتبدل أركا  الجملة ة و اعجبارية التي تطبا على الجملةيفي مجموعة القواعد اعختيار

  أما الصندوق الثالث فيمثل مجموع القواعد الصرفية و الصوتية التي تحول في األخير

الجملة م  صورتها المورفيمية إلى صورتها الفونيمية   و اخيرا يمثل العنصر اعخير 

الصورة الصوتية للجملة أو بنيتها السطحية و بالتالي :يمثل هذا المخطط عملية األفكار 

ي في البنى السطحية و التي عدِّلها فيما بعد  كما سوف نرى اعبتدائية التي طرحها تشومسك

  77في المرحلة الموالية."

إذ : ع بد أ  يربط الطالب العالقة بي  علم األصوا  و علم الصرف أل  األول يكمل    

 الثاني عند بناء الجمل و تركيبها.

  اللغوية تتجسد ألصواضمنية التي تربط بي  المعاني و ا" فم  خالل هذه القواعد ال   

العملية في التفصيلية التي يسديها متكلم اللغة لصياغة الجمل   فتشومسكي يسمي القدرة على 

 انتاج الجمل و فهمها في عملية تكلم اللغة بالكفاءة اللغوية:'الكفاءة = الملكة = الكفاية'.

فعلي للسا  في أما التأدية أو األداء الكالمي فيحددها تشومسكي بأنها اعستعمال ال    

 ل اآلتي للغة ضم  سياق معي . إذ الظروف المحسوسة   و بعبارة أخرى فهو : اعستعما

  78على الملكة." االتأدية هي عملية إحداث الكالم في حاع  تواصلية مختلفة اعتمادً 

" فاألداء الكالمي عبارة ع  الجمل التي ينجزها المتكلم في سياقا  التواصل المتنوعة     

فاألداء الكالمي هو اعستعمال الفعلي اآلتي للغة ضم  سياق معي . و في ل ميشال زكريا:قا

كفاءته اللغوية  لى القواعد الكامنة  ضم  بيعية عاألداء الكالمي يعود متكلم اللغة بصورة ط

عود و تقود عملية ت  فالكفاءة اللغوية بالتالي تعمل اللغة في مختلف ظروف الكالمكما يس

 الكالمي. األداء 

في التمييز بي  الكفاءة اللغوية ' الملكة اللغوية و و نستخلص م  كالم ميشال زكريا    

األداء الكالمي ' أ  األداء الكالمي بمثابة اعنعكان المباشر للكفاءة اللغوية إع أ  األداء ع 

اللغوية  لم يستعمل كفاءتهيخلو م  بعض اعنحراف ع  قواني  اللغة. فاإلنسا  عندما يتك

 79. إع أ  هذا اعستعمال ع يتم بصورة تامة و متكاملة في عملية التكلم."دو  شك
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: يمك  أ  يربط المتكلم اللغة باألداء الكالمي معًا  أل  األداء الكالمي مما ذكرناانطالقا     

 هو اعستعمال اآلني للغة.

 م.1965النظرية اللسانية النموذجية  :المرحلة الثانية (ب

م' و  1965سرخ لهذه المرحلة بظهور كتاب تشومسكي 'مظاهر النظرية النحوية سنة ي   

هو الكتاب الذي تدارك فيه النقائص الواردة في كتابه األول 'البنى التركيبية' . و لعل أهم 

نقطة تم التركيز عليها المكو  الدعلي الذي يعد ضروريًا في إنشائية الجمل  وقد أكد 

ا بذلك رسية طحية مجاوزً مرحلة الفروق بي  البنى العميقة و البنى الستشومسكي في هذه ال

 البنيويي  و التوزيعيي  الذي  ع يميزو  بينهما.

 مييز بي  الكفاية اللغوية و األداء الكالمي:تال"( 1-ب

                            'Linguistique Competence Et Performance            '

ة اللغوية تعني القدرة على إنتاج الجمل و تفهمها في عملية تكلم اللغة و فالكفاي     

 هي أيضا مجموع القواعد الكامنة في ذه  اعنسا  التي تمكنه م  بناء الجمل.

أما األداء الكالمي يقصد به اعنجاز و ما يبلغه متكلم و سامع معي  عند مباشرته      

لغة ضم  سياق معي   فاللغة عند 'دي سوسير' الفعلية للغة.و هو اعستعمال اآلني ل

 .فكاراأل  تعبر ع هي تنظيم اعشارا  التي

 التمييز بي  الجملة األصولية و غير األصولية: ( 2-ب

والجمل األصولية تعني التي توافا الجمل اللغوية أي مطابقة للقاعدة النحوية    

'Grammatical ' با القاعدة النحوية  و الجمل  غير األصولية هي جمل ع تطا

'Non Grammatical' . 

و هنا تتبع المستوى الدعلي و هو مستوى تفسيري يعمل في مستوى البنية   

   80العميقة."

بنية سطحية للجمل في حي  ارتباطها ببنية و صفوة القول: أ  المتكلم أثناء كالمه يعطي   

اء الكالمي الذي يعطي تفسير ألدكه لكفاية لغوية تظهر م  خالل اعميقة  و ذلك عمتال

 صحة الجمل م  عدمها مع مراعاة القاعدة النحوية.

 

                                                
 .154 ص  147 ص   المرجع السابانعما  بوقرة   اللسانيا  اتجاهاتها و قضاياها الراهنة  - 80
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 ظرية النموذجية الموسعة.: مرحلة النالمرحلة الثالثة ( 

لخصها   " لقد عمل تشومسكي في هذه المرحلة على تبسيط القواعد التوليدية التحويلية   

لة في القواعد التوليدية' و ذلك في مقاع  أساسية جمع  في مسلف عنوانه : 'دراسا  الدع

للتغلب على مشاكل الفهم و ربط التمثيل الدعلي بالبنية العميقة و البنية السطحية على 

  السواء و ذلك م  خالل :

 قاعدة تفسيرية دعلية أولى للبنية العميقة.( 1-                               

 ية دعلية ثانية للبنية السطحية.قاعدة تفسير( 2-                          

يلية ع تطبا إع بعد إقحام الكلما  المأخوذة م  لو في هذه المرحلة أصبح  القواعد التح

 81."المعجم في رسم أركا  الجملة العميقة

 .المبحث الثالث: أنواع القواعد في النحو التوليدي التحويلي

 :نحوية في اللغة وهي على  التواليالجمل ال" تعد القواعد هذه جزًءا م  الجهاز الذي يولد   

 القواعد المحدودة الحاع  والقواعد المركبية  والقواعد التحويلية. 

وهي قواعد قادرة على  : 'Finite State Grammar ' القواعد المحدودة الحاالت (1

ة توليد عدد غير متنماه مم  الجممل تنمتج عم  تكمرار تطبيما عمدد غيمر متنماه مم  قواعمد نحويم

   متناهية العدد وهذه القواعد أضعف م  النوع الثاني.

وهمو ' le modèle de Markov'ويعمرف همذا النحمو أيضما باسمم المنمط المماركوفي 

عبارة ع  آلية مبرمجة ينتقل بموجبها بناء الجملة م  حالة إلى أخرى. ويوافا هذا اعنتقمال 

غير أ  اعنتقال م  حالمة إلمى أخمرى . في كل مرة إنتاج كلمة حتى تصل إلى الحالة النهائية

ع يكو  بصفة عشوائية  إذ يصحب بقيود تحد فمي كمل ممرة مم  إمكانيمة الكلمما  المتالحقمة 

 82كما يمك  لهذه اآللية أ  تتوسع لتولد عددا غير متناه م  الجمل."

معنى هذا:أ  القواعد المحدودة الحاع  تسعى إلى توليد الجمل عبر سلسلة م  

التي تنطلا م  اليسار إلى اليمي  في اللغا  األوروبية  أما في اللغة العربية  اعختيارا 

فيمك  لهذه اآللية أ  تبدأ م  اليمي  إلى اليسار  إذ بعد اختيار العنصر األول م  السلسلة  

                                                
 .155ص  السابا   نعما  بوقرة   اللسانيا  اتجاهاتها و قضاياها الراهنة المرجع - 81
سف حميدي محاضرا  في وب  ي :نقال ع  N. chomsky syntactic structures (1957), P22ينظر:  - 82

 .38المدارن اللسانية )مطبوعا  خاصة(  ص 
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المثال التالي فاعختيار الذي يلي سوف تحدده العناصر التي تسبقه مباشرة ويقدم تشومسكي 

 .The man comes -1                                                            ع  ذلك :   

2- The men come. 

   old man           comes   

The      

                       Men               come 

 :(بنية التراكيب ( القواعد المركبية:)2

أقوى وأقدر على تفسير البنية التركيبية اقترح تشومسكي نمطا م  القواعد اعتبره 

جمل بتطبيا التي تسمح لنا بتوليد عدد كبير م  الالسابا  وهي القواعد  للجمل م  النمط

ا ع  ويستخدم فيها نوع آخر م  األشكال التوضيحية عوضً  القواعد  عدد قليل م 

ة م  اليمي  إلى المشجرا . فبدع م  المشجر يستخدم الشكل الذي يليه  ويقرأ في العربي

 اليسار  ولتوضيح ذلك أكثر نعتمد الشكل التالي :

  .مركب فعلي+  الجملة              مركب اسمي 

تقرأ هذه القاعدة كاآلتي: تتألف الجملة م  مركب اسمي ومركب فعلي ويصاحب  و

عليها  هذه القواعد النحوية قواعد معجمية تترجم فيها التصنيفا  النحوية إلى كلما  تنطبا

 تلك األصناف النحوية.

 م  قواعد بنية التركيب :

 .الجملة )ج(                مركب اسمي )م ا( + مركب فعلي )م ف(

 + اسم )صلة( + )اسم علم(.مركب اسمي              أداة تعريف )تعر( 

 .مركب فعلي               فعل )ف( + مركب اسمي )م إ( )مركب جار ومجرور( )صفة(

 .تعريف               أل

 .مركب جار ومجرور              حرف جر + مركب اسمي
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يمك  تطبيا القواعد المعجمية التي تسمح باستبدال كل رمز بالمفردة اللسانية تتفرع 

  .مجموعة م  الجمل م  نمط المثال التالي: يأخذ الولد الكتاب

    83الولد يأخذ الولد. " -3       كتاب.الولد يقرأ ال -2      الولد يأخذ الكتاب.  -1 

 ج                                                

 م ف م إ         

 م إ إ . ف تعر 

 تعر         م إ 

 

 أل                 ولد   يأخذ            أل           كتاب                        

وأقدر ذلك أنه يستطيع تفريع جمل أخرى فضال ع  إمكانية توليده يعتبر هذا النمط أقوى 

 .لكل الجمل التي يفرعها النمط الماركوفي

 : 'Gransormational Grammarلية: 'يالقواعد التحو(3

إ  أهمية القواعد التحويلية تكم  في قمدرتها الذاتيمة علمى تفريمع الجممل خمالل العالقمة 

القواعد م  إجراءا  تفسيرية م  خالل ' بيما  العمليما   التي تتبدى في ضوء ما تقدمه هذه

وتحديممد عممددها وترتيبهمما  وتعممداد القيممود المتعلقممة  القواعممد بهمما ضممم   حالتحويليممة المسمممو

 بتطبيقاتها'.

وتنقسممم القواعممد التحويليممة إلممى قسمممي   قواعممد تحويليممة إجباريممة )وجوبيممة( وقواعممد 

 تحويلية جوازية )اختيارية(.

سم التحويال  اعختيارية بدورها بحسب عدد الجمل التي يطبا عليها التحويل إلى وتنق     

'تحويال  فردية'. ينطلا فيها م  سلسلة لغوية واحدة  كما هو الحال بالنسبة للتحويل إلى 

المبني للمفعول  أو إلى جمل استفهامية أو منفية وإلى 'تحويال  معممة' )تمزج في جملة 

 84مكونا  األسان." واحدة عدة سالسل م 

                                                
 .94 المرجع السابا  ص حمد يونن علي  مدخل إلى اللسانيا م - 83
  األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة نقال ع  ميشال زكريا .124أحمد حساني  مباحث في اللسانيا   ص  - 84

 .127العربية  ص 

التحويال  المعممة يطلا عليها كذلك تسمية "التحويال  الثنائية" وهذه التسمية أخص م  األولى  وقد يكو  سبب  -    
 التسمية هو أ  التحويال  المعممة غالبا ما تطبا على جملتي  اثنتي . هذه



 
 

                         

     
 النظريــــةات و مالمـــح ــأساسيـ     

 ــر        ي الفكـة فــالتوليديــة التحويلي     

 .      ـيــي والغربـي العربـــللسانا    

    
 مكونـات القواعــد التوليديــة التحويليــة:   المبحث األول:           

 المكـون الداللـي ـ المكـون  -)المكـون الفونولوجـي          

 التركيبـي(.

 اللسانيــات التوليديــة التحويليـة فـيالمبحث الثاني:           

 الفـكــر اللسانـــي العـربـــي.                              

 اللسانيــات التوليديــة التحويليــة فـي الفكــر المبحث الثالث:        

 ةــة لنظريــد التداوليــث " نقــللسانـي الغربـي الحديا        

 تشــــومسكـــي".                                 
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المكون  -) المكون الفونولوجي مكونات القواعد التوليدية التحويليةالمبحث األول:

 المكون التركيبي(. –دالليال

إّن منهج تشومسكي الجديد يصف و يفسر و يعلل ما ظل معروفًا بالقدرة اللغوية     

نه من للمتكلم/السامع ، و هي قدرة ال تمكنه من إنتاج مدونة لغوية متعددة، فحسب بل تمك

إنتاج و فهم ما ال نهاية من الجمل الصحيحة على اعتبار أن النحو التوليدي يسعى إلى 

وصف سليقة المتكلم و السامع المثالي اللغوي ، أي مقدرته الضمنية على إنتاج و فهم عدد 

غير محدود من الجمل و عليه يكون النحو التوليدي نظاًما من القواعد التي تتكرر بالمراد 

 عدد هائل و غير متناه من البنيات . لتوليد

المكون  و تقوم هذه القواعد على ثالثة أجزاء تمثل المكونات األساسية للنحو التوليدي:  

 التركيبي و المكون الداللي و المكون الفونولوجي.

  المكون التركيبي:/ 1

العميقة  " هو المكون التوليدي الوحيد أي المكون الذي يتناول في متناوله البنية   

فبعد  تفسيريان،هما  ن المكونين اآلخرينالمؤلفة في حين أ للجمل، و يعدد عناصرها

و  ر المكون الداللي معاني هذه البنىأن يثبت المكون التركيبي بنى الجمل ، يفس

 يفسر المكون الفونولوجي أصواتها.

 و هو ينقسم إلى :            

 ون أساسي.مك  -                               

 مكون تحويلي. -

 : و ينقسم بدوره إلى:المكون األساسي (1-1

  'Les Sous Composont Contégariclمكون فرعي فئوي:' (1-1-1

إنه يتكون من مجموعة من قواعد التي تحلل رمز الجملة )ج( إلى مجموعة أخرى        

 قاعدي للمكون  هي مؤشر نسقي تالعمليامن رموز الفئات النحوية و إّن نتيجة هذه 
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' بعدد من tèrminale -Pré' ة المجردة الشبه النهائيةل" ثم تمر هذه السلس، 85التركيبي."

 Des Séquencesالعمليات االشتقاقية ، تتحول على إثرها إلى سلسالت نهائية'

terminales  عن طريق تعويض الرموز المركبة ) ر/ م( بالعناصر المعجمية المتناسبة '

هذا بفضل قواعد االدراج قبل ، والداللية والنحوية التي يتم تحديدها من مع الصفات 

  '  Les Règles D’insortion Lescicales' المعجمي

إّن هذا النوع من القواعد يتميز عن القواعد النموذج النسقي التوليدي من حيث احتواؤه     

( ▲هما:الرمز الوهمي ) على نوعين من الرموز عن طريقهما تحلل كل سلسلة لغوية ، و

( كما يتضح من خالل المخطط ' و الرمز المركب )ر/مLe Symbole Posticheأي: '

 ج             :                              اآلتي

 م س    م أ                                 

 م ف   م س                                                        

 ج ف   ر                    أس        أ د                                       

 ▲ ▲ ▲ 

 ) ر/ م(                  ) ر/ م(                           ) ر/ م(                

 .+ تعريف.                + متحرك.                        + حركة             

 + الزم. + عاقل. 

 .+ مذكر 

    

 رجل                               جاء.      أل                                  

                                                
85 -          théoric syntascique et syntasce du français , elw194 et ru-pp 185 ,:(1971) chomsky   

      -edition  du scuil paris(1972), p 14 et nivelle (1974) , pp49-54                               
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 الفئوي بنوعين من القواعد هما: يستعان في هذه المرحلة من التفريعو   

 'Les Règles Contesctuelles' ية:قياسأ( قواعد -1-1-1

د من عالتي ت"  ، 86"ية.ز  ي  م  لية الت  هي المسؤولة عن تحديد الصفات الدالأي انتقالية و        

عدم مقبولية الجملة دالليا ، نتيجة مراعاتها للعالقات بين الوحدات المعجمية المتجاورة 

للسلسلة اللغوية المشتقة. فإن قواعد التفريع اللغوي تحدد السمات الداللية االنتقالية لهذه 

 حو اآلتي:المورفيات على الن

 ) ر/ م(. ▲

 الخشب .        بشري +...[   +متحرك ،  ++ اسم + جامدة    ]   )ر / م( 

 ) ر/ م(.         ▲  و أيضا:

 يضحك . + فعل + حركة  + فاعل، + بشري +...[    ]   )ر / م( 

ة تجاوزهما إمكاني تؤكد لنا عدم 'يضحك'و  'الخشب'الصفات الذاتية الداللية لكل من ذه فه  

 في السلسلة الخطية الواحدة ، مادام الفعل ' يضحك ' يتعلق دائما بفاعل بشري.

و هي القواعد  'Les Règles non Contesctuelles ': ب( قواعد غير سياقية-1-1-1

التي تفرع الفئات النحوية إلى صفات تركيبية تجنبا عدم نحوية بعض الجمل المولدة و من 

ك   ل د  '. أمثلتها : ' ض ح   الو 

ك     ]    + فعل + الزم + ما من + ثالثي + متحرك +...[.  ض ح 

 ]    + اسم + مفرد + مذكر + معرف +...[. الولـد 

 

 

 

                                                
86 -                                                  théoric syntascique, elw194 et ru-pp 185 ,:(1971) chomsky 
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 ( المعجم:1-1-2

بعد تحديد الصفات الداللية و النحوية لكافة المداخل المعجمية تقوم قواعد االدراج   

المورفيمات ' المتالئمة دالليا ، و نحويا  مع تلك  المعجمي بانتقاء العناصر المعجمية أي:'

كبة)ر/م( في مستوى المؤشر النسقي ثم تصفها في مكان الرموز المر السمات الذاتية،

 (L’indicateur Syntagmatique De Sous س.للمكون الفرعي الفئوي لألسا

.87"(Composant Categorical De Baze   

 ،بناء إعادة الكتابةاألساسي يحتوي على مجموعة قواعد  : أن المكون إذن صفوة القول    

و على معجم يشمل على المداخل المعجمية 'المورفيمات' و يحتوي كل مدخل منها على 

و يخضع هذا  سمات تركيبية و صوتية و داللية. فهناك استبدال في الجملة في البنية العميقة

 معجمية. االستبدال لضوابط محددة تبعًا لسمات المداخل ال

 :المكون التحويلي( 1-2

ى وهو الذي يقوم بإدراج المورفيمات في كل مكان الرموز المركبة، و في مستو "  

المؤشر النسقي للقاعدة. و قصد الحصول أخيرا على البنية العميقة و التي تتعرض بدورها 

  88"إلى مجموعة أخرى من القواعد التحويلية ، تؤول بها إلى البنية السطحية. 

و جوازية تكشف البنى السطحية المختلفة من البنية  ، و أسلوبيةيتألف من قواعد وجوبية "  

 89العميقة المولدة."

إذن : يحتوي المكون التحويلي على مجموعة من التحويالت التي يبدل منها مشيرا ركنيا    

 لغة. التي تخضع إلى ضوابط بعضها كلية و بعضها اآلخر خاص بكلآخر، وبمشير ركني 

 

                                                
87 -                                                                                               pp 195 ,:(1971) chomsky  
88 -                      p146 et le goffic:(1985)pp73,334 et nique :(1974)-p333 ,ruwel (1968) 
 . 154ص  المرجع السابق،عمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة ،ن - 89
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 / المكون الداللي :2

" إّن دوره التفسيري المحض يحصل من خالل جميع داللة كل المورفيمات على مستوى    

 90"قواعد االسقاط ،فينتج عن ذلك المعنى النهائي للجملة.البنية العميقة  بواسطة 

بمعنى  و انطالقا مما سبق الذكر نستنتج أن : المكون الداللي يقوم بتخصيص كل تركيب    

التي تؤلفه و تبعًا للطريقة التي تتألف بها  ماتفي، انطالقا من الدالالت الفردية المور شامل

لدها المكون التركيبي و ذلك  هذه المورفيمات ، فيخص بالتالي كالً من التركيب التي ي وَّ

 بتمثيل داللي.

 / المكون الفونولوجي:3

ة السطحية تفسيرها الصوتي بفضل مجموعة " و دوره تفسيري أيضا، حيث إنه يمنح البني  

 91' العالمية و المميزة.'Les Règles Phonologiquesمن القواعد الفونولوجية ' 

و عليه يمكن القول : بأن المكون الفونولوجي يقوم بتخصيص كل تركيب لغوي و ينطق    

دا من خالل تآلف هذه المورف يمات، و بنطق خاص ، انطالقا من لفظ كل مورفيم على ح 

 يحتوي على مجموعة قواعد تختص بدراسة األصوات اللغوية.

" يعد المكون الفونولوجي هو ذلك المستوى الصوتي ، و هو مستوى تمثيلي يعمل على   

ثم يتم دمج الداللة  مستوى البنية السطحية للتراكيب يعطي الصورة النهائية للجملة الناتجة ،

   92لى غير ما كان عليه األمر في التراكيب النحوية."و الفونولوجيا في النظام الصوتي ع

و المستوى الفونولوجي يرتبطان معًا في  يو منه نستطيع القول : أن المستوى الدالل     

سالمة الجملة عند التركيب و استنتاج الداللة من خالل النطق و المعرفة الصحيحة لسالمة 

 ن في النظرية التوليدية التحويلية على تجديد المورفيمات، و بالتالي: يقتصر دور هذا المكو

 سيوفر لها تفسيرا قائًما على أسا المكون التركيبي و الشكل الصوتي للجملة التي يولدها

 قواعد فونولوجية خاصة بكل لغة .

                                                
90 -                                                                                            ruwel (1968), p73                                                                                                                            
91 -              13-p12 antiques(1975), et questions de sém : (1969) p157 chomsky                                                    
 . 154، ص بق، المرجع السانعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة  - 92
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 و منه نستخلص المخطط اآلتي: 

 العملية النحوية التحويلية

 

 المكون التوليدي المركبي

 

 ةـــقـة العميــبنيـال

 

 لييون التحوــالمك

 

 ةــة البسيطــبنيـال

 

 المكون الداللي                                                    المكون الصوتي           
                  

 
 الشكل الداللي                                                     الشكل الصوتي         

 
 ج الجديد لنظرية القواعد التوليدية التحويلية.هذا الشكل المنهيمثل               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أساسيات و مالمح النظرية التوليدية التحويلية في الفكر اللساني العربي والغربي:  يالفصل الثانـ

60 
 

 
 .التحويلية في الفكر اللساني العربي ةالمبحث الثاني: اللسانيات التوليدي 

تلقى الفكر العربي منذ منتصف القرن العشرين تصورات النظرية التوليدية التحويلية في     

فيها لروادها، انيات ، و تجلت صور التلقي في ترجمة أهم البحوث التأسيسية النحو و اللس

ثم محاولة بسط مفاهيمها النظرية تأليفا مبسطا يمكن عده نموذجا للكتابة اللسانية التمهيدية 

يبحثون في مدى تالقيها مع المنظور النحوي العربي، و  اراحوعلى حد وصف الباحثون ثم 

ة اللغة عند العرب المتقدمين قبل ، و محاولة االستفادة من إجراءاتها الفلسفة العامة لنظري

في  التطبيقية في تعليمية اللغات، بعد ذلك الصدود الذي عانته المناهج البنيوية الشكلية

 أمريكا و بعض بلدان أوروبا، مما كان له صدى في كتابات بعض اللغويين العرب.

 حية و البنية العميقة:سيبويه و التفريق بين البنية السط/ 1

من أهم األفكار التي ركز عليها تشومسكي و تالميذه التفريق بين البنية السطحية و "    

:  البنية العميقة ، و قد اهتم أيضا سيبويه بذلك لكن دون أن يصبح بذلك و يفهم ذلك من قوله

اْسأ ل  الْ   { قوله تعالى: و مما جاء على اتساع الكالم واالختصار، ير و  اْلع  ا و  ق ْري ة الَّت ي ك نَّا ف يه 

ا ن او عمل الفعل في القرية كما ك فاختصرو إنما يريد أهل القرية  ، 93} الَّت ي أ ْقب ْلن ا ف يه 

النَّه ار    {:لو كان هاهنا ، و مثله في قوله تعالىعامالً في األهل  ْكر  اللَّْيل  و  ، و إنما  94}ب ْل م 

ن  ب اّللَّ   { :و قال عز و جل، ليل و النهار : بل مكركم في ال المعنى ْن آم  نَّ اْلب رَّ م  ك 
ل َٰ ، و 95}و 

 إنما هو  و لكن البرَّ :ب رُّ من آمن باهلل و اليوم اآلخر.

: و مما يدل أيضا : اهتمام سيبويه بتقدير البنية العميقة ،و قوله: و من العرب من يقول  

ي ثابتان و 'زدني تمًرا' و ربما أيقن سيبويه أن كالهما تمًرا و كأنه قال كالهما كلها ل

 إنسانية،ة لغوية يبوصفها خاص البنية السطحية ال يعني إنكار البنية العميقة فاالكتفاء بوص

 منحة من هللا عز و جل، و هي صالحة للعامل بالتفعيل و التوليد اإلنسانيةو هذه الخاصية 

 96منها حسب البنية اللغوية المعينة." 

 

 

                                                
 . 82سورة يوسف ، اآلية : - 93
 . 33سورة سبأ ، اآلية : - 94
 .  77سورة البقرة االية :  - 95
 (.1/281، ) 1سيبويه، الكتاب ، ج - 96
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 بويه و اإلحالل و التوليد:سي  

" لقد تعرض سيبويه لدراسة اإلحالل و التوليد في الجملة و هي من األفكار التي       

 97أوالها التحويليون الجدد عناية كثيرة."

 :العامل بين سيبويه و تشومسكي 

" يرى كثير من الباحثين أن تفسير محرك التوليد نسخة من نظرية العامل، و      

صنع نظرية العامل في الثمانينات، و هي الثقل األمين لنظرية العامل عند  تشومسكي

 98".سيبويه

تركناهما و أخذناهما عن  إذن : فبدل أن نتحدث عن نظرية العامل عند سيبويه    

العرب المعاصرون ينشرون  ناللغوييها عن سيبويه و نشرها ،و بدأ تشومسكي الذي أخذ

و هي نفسها عاملية سيبويه ، و نظرية العامل هي من أعمدة ، (عاملية تشومسكي)العاملية 

 تأخير الخبر على االبتداء أقوى بذلك ألنه : عامل فيه. -مثال:  الدرس النحوي العربي.

 / عبد القاهر الجرجاني و القواعد التوليدية التحويلية:2

الواحد يمكن اتسمت هذه القواعد عند تشومسكي بطابعها االختياري أي ان التركيب  "   

، تحويله إلى عدة تراكيب في المستوى السطحي مع بقاء المعنى الواحد)بدائل أسلوبية( 

تشمل العناصر االضافية التحويلية : االفراد و الجمع و الزمان و األفعال المساعدة،و صيغة 

 .الخالمبني للمعلوم و المجهول...

ًرا أن أحاط  عند 'الجرجاني' قد اإلعجازو بالعودة إلى دالئل     الزيادة في  بهذه القواعد مقر 

 ،صار إلى آخر المبني تؤول إلى زيادة المعنى، و ذلك أن كلما زادت شيئًا وجدت المعنى

 99"محددا تلك القواعد من خالل فكرة:' الوجوه و الفروق' التي طغت على مباحثه.
تي يتحملها الباب النحوي : هي تلك التغيرات المختلفة أو الطرق المتعددة الوهفالوج"      

: فالوجوه ليست إال بدائل أو هيئات مختلفة 'سليمان بن علي'يقول  .غرض ما لتأديةالواحد 

 لمعنى واحد من معاني النحو حيث يكون لكل وجه أو هيئة بمعنى داللي خاص ال يكون 

                                                
 (2/414، )سيبويه، الكتاب  - 97
 (.2/178،) المرجع نفسه - 98
-هـ 1426، 1ط  ، لبنان-، بيروت رسالةمؤسسة ال اعتنى به علي زيتو، ، دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجاني - 99

 . 156ص ، م1998
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  100دة."او أصله في جميعها واح الهيئات بعد أن تكون حقيقة المعنى غيره من الوجوه أو

" أما الفروق  هي عبارة عن خواص من معاني تظهر في كل وجه دون غيره من      

 101الوجوه على منشئ الكالم ."

إذن : إّن ما يقوم به الجرجاني من تعداد الوجوه التي يتألف منها الكالم ، و ذكر      

ومسكي : بحيث أن الفروق المتفاوتة يميل إلى قواعد التوليد و التحويل التي أشار إليها تش

 اختالف الصور و التركيب يؤدي إلى اختالف في المعاني.

في  اإلنسان" يعرف تشومسكي اللغة على أنها عملية توليدية فعالة، تبرز مهارة     

جهة أخرى . فاللغة ذات من استعمال اللغة من جهة ، و القدرة على استخدام جمل جديدة 

ال يمكن حصره. و يكاد عبد القاهر  ع و اختيار ماتسمح للمتكلم بالتوس إبداعيةخاصية 

 الجرجاني و تشومسكي يتفقان في أن المتكلم يمتلك قدرة لغوية.

اية ال تجد لها يقول: اعلم أن الفروق و الوجوه كثيرة ليست لهما غاية يتفق عندهما، و نه

فيختار ما يؤويه . فالمتكلم من خالل الوجوه و الفروق التي تمثلها التراكيب ازديادا بعدها

  102"العرض و المقصود ، مما يؤكد اتساع اللغة و حركتها.
إذن : إن االختالف في الفروق و الوجوه خالل الكالم يؤدي إلى تعداد التراكيب التي لها     

 عرض مقصدية الخطاب.

و قد تطورت نظرية تشومسكي تطورا كبيرا ليس على يديه فحسب، بل على أيدي     

تباعه و مساعديه أيضا، فانبثقت منها فروع و فرضيات متعددة شغلت معظم تالميذه و أ

 علماء اللغة.

و قد تأثر عدد كبير من المحدثين العرب بالنظرية التحويلية التوليدية و باألنظار و     

الفرضيات التي تفرعت عنها، و جاء هذا التأثر متفاوتا، فمنهم من كانت محاولته في وصف 

 العربية شاملة، ومنهم من كانت محاولته جزئية تناول فيها ظاهرة معينة ، و في إطار

 

                                                
عبد القاهر الجرجاني من خالل مصطلح الوجوه و الفروق في  اإلمام، صلة النحو بعلم المعاني لدى  سليمان بن علي - 100

 . .  38م ، ص2001، جامعة باتنة،  رماجستي، محفوظ رسالة اإلعجازدالئل 
م ،   1998 -هـ  1418 ، 1مصر ، ط  –العربية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، المعنى في البالغة  بلحسن ط - 101
 .156ص 

 . 81ص عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، - 102
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كتفي بعرض محاوالت محمد أمين الخولي، و ميشال زكريا ، و عبد البحث و أهدافه ن

 القاهر الفهري، بحكم كونها محاوالت شاملة.

 ( محاولة الخولي:2-1

" و تعد دراسة محمد أمين الخولي أول محاولة لوصف النحو العربي على أساس القواعد    

' المطورة عن نظرية Charles Fillmore -فلمور تفعًا بفرضية 'تشارلزنم ،التحويلية

اثنتين و  تشومسكي في مرحلتها الثانية، و قد أقام دراسته على عينة من تراكيب العربية

 خمسين جملة.

و يرى الباحث أن هذه الفرضية من أكثر الفرضيات المالئمة للعربية لبساطتها و     

 عالميتها، و تتألف من خمسة قوانين هي:

 وطية( + مساعد + جوهر.الجملة                 ) مشر  -أ
               .المشروطية                 روابط خارجية  -ب

 و يقصد بها الكلمات التي تربط بين هذه الجملة و سابقتها ، مثال ذلك .

و قولنا لهذا و بناًءا على ذلك تشمل أيضا ظروف الزمان و أدوات االستفهام و  

 أدوات النفي.

 غير مباشر + مكان + أداة + فاعل. مفعول+ محور + الجوهر             فعل   -ت
 المحور            العبارة االسمية، و يقصد بها ما تكّون من اسم و توابعه.  -ث
    جملة.العبارة االسمية             حرف جر + معّرف + اسم +   -ج

من شروط و المعرف ميل:' أل' التعريف ،و ضمائر اإلضافة ،نحو كتابي، كتابك  ، كتابه،و 

العبارة االسمية أن تحتوي في التركيب األساسي على عنصرين،هما : جار و اسم و اضافة 

عنصر 'الجملة' :في هذا القانون يجعله قانونًا تكراريًا ، و هذه التكرارية ضرورية لتكوين 

 103."المركبةالجملة 

 

                                                
التركيب النحوية و التداولية علم النحو و –بنية الجملة العربية –عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية  - 103

 82م ، ص 2003،   1لحامد للنشر و التوزيع ،عمان، ط ، دار اعلم المعاني
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ضع 'جملة' ليصبح أن الخولي أدخل تعديال على القانون الخامس ،حيث غير مو ذكر" و ب   

 بعد 'اسم'، ذلك أن كلمة 'جملة ' إذا كانت صفة السم في العربية فإنها تأتي بعده.

ووفقا لفرضية 'فلمور' و ما أدخله 'الخولي' من تعديل عليها، وصف الباحث أجمل العينة     

 التي اختارها ، و من ذلك مثال: وصفه جملة:ما أجمل البيت،هكذا:

 البيت.   ما  +  أجمل  +     

 + محور. فاعل + مساعد فعلي

ثم حدد للمفردات اسما كانت أو فعال أو حرفا أو أداة ، سمات معينة ثم صاغ ستة و  

 ا منها مثال.ا تحويليً ثالثين قانونً 

 .تقديم الفاعل أو المحور 'إجباري'،القانون التحويلي الخامس: *

 *الوصف التركيبي: مساعد + فعلية + فاعل او محور.

 فعلية.التغير التركيبي: مساعد + فاعل + أو محور + *

 الولد.مثال: يكون + ضحوك + 

 ضحوك.يكون + الولد +        

و هذا المنتوج األخير مؤقت إذ ال ب د من إجراء تحويالت ، كما يقول الباحث، حتى يئول 

  104"الحركات.إدخال  التركيب إلى: الولد ضحوك، و من هذه التحويالت حذف 'يكون' و

و خالصة القول في عمل 'الخولي': أن القوانين التحويلية التي وصفها لم تتسم بالبساطة  

التي وصف بها فرضية 'فلمور' كما أنها كثيرة إذ لم يحصرها في أطر كلية وفقا لها عند 

ن هذا يعقد أالتحويليين الممثلة في: الحذف و اإلحالل و التوسع... التي سبق بيانها، كما 

د، و ال يتالءم مع مبدأ االقتصاد في الدراسات اللسانية، ثم إّن الخولي استعمل فرضية القواع

 و ضعت لوصف لغة أخرى.

 ( محاولة زكريا:2-2

األلسنية التوليدية ألف عددا من الكتب من األلسنية و أما ميشال زكريا فقد "     

  في باب الجملة.ما يعنينا في إسهاماته ما تناوله ويلية،والتح

 

                                                
 . 82عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية ، المرجع السابق ، ص  - 104
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التوليدي، ثم يتناول و يمهد لدراسة الجملة بعرض الخطوط األساسية للمنهج التحويلي      

ا الجملة البسيطة فيعرض لمفهومها عند النحاة العرب و قسمتها إلى اسمية و فعلية. منتهيً 

 وهو الجملة الفعلية. ،إلى أنها قسم واحد عنده

 الجملة العربية ، و هو يرى ان النمط:و من المسائل التي عالجها قضية الرتبة في    

 )مفعول(. )فاعل( + مف ف )فعل( + فا                     

منها  ،ن على صحة هذا النمط بأدلة كثيرة، و يبره هو التركيب األساسي في البنية العميقة  

ن نختار أاألنماط األخرى تحتاج إلى ضوابط و تحويالت إضافية ، و األفضل كما يرى:  أن

 القاعدة المقتصدة التي تحتوي على أقل عدد من التحويالت.

، أما ركن االسناد فتقوم على ركنين: ركن االسناد و ركن التكملة أما المؤلفات الجملة عنده  

 فتبنيه القاعدة:

 ركن فعلي + ركن اسمي + ركن اسمي + ركــن حرفـــي. ركن االسناد     

   رور.ـار و مجـعـــــل + فاعـــــــــل + مفعــــــول + جـفــ                             

و يمكن إجراء تحويل بنقل االسم المجرور بحرف الجر في هذا الركن إلى موقع االبتداء  

 تارًكا في موقعه ضميرا عائدًا إليه.

، إنما تعود إلى الجملة  أما ركن التكملة فيتألف من عناصر ال ترتبط مباشرة بالفعل     

أّما االسم المجرور في ركن التكملة فال يمكن نقله إلى موقع االبتداء تاركا وراءه  ،أكملهاب

ين ت ه  {:  ه بقوله تعالى، و يمكن أن نمثل لما ذكر ضميًرا ه  ف ي ز  ل ىَٰ ق ْوم  ج  ع  ر   105}ف خ 

 106في زينته( ركن تكملة."و المجرور ) فالجار

ة العميقة للجملة العربية مستخدما سمات للركن الفعلي تبين زمنه، يإذن: يصف زكريا البن   

تبين  االسمي، و يستخدم سمات اخرى للركن الخو تعديته، و لزومه و ما ينتج عنه ...

عاني ة من مللحرف قريبو تثبيته و جمعه و سمات أخرى  دهاإفرتعريفه و تنكيره ، و 

 حروف الجر في النحو العربي.

 

 
                                                

 . 89سورة القصص، اآلية  - 105
 . 85ص - 84عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية ، المرجع السابق ، ص  - 106

http://www.alro7.net/ayaq.php?aya=79&sourid=28
http://www.alro7.net/ayaq.php?aya=79&sourid=28
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 ( محاولة الفهري:2-3

ما عبد القاهر الفهري فينطلق في محاولته وصف العربية من اعتقاد مؤداه أن هناك أ     

حاجة إلى إعادة وصف العربية ،ألن اللغة التي وصفها سيبويه ليست هي اللغة الموجودة 

و الصوتية كما أن المعطيات التي  و الصرفية كيبيةرمن خصائصها الت باعتبار كثير حاليا ،

 .نجدها عند القدماء معطيات ناقصة

" و البديل الذي يطرحه الفهري يقوم على أن البحث في اللسانيات العربية يجب ان يقسم     

إلى ثالثة أقسام : 'وصفي' و هو ما يسميه بلسانيات الظواهر ، و' تاريخي' يؤرخ للعربية أو 

فيه إمكان نقل بعض المفاهيم و ترجمتها من  لالعربي، و' أبستيمي' يدخللفكر اللغوي 

 التراث إلى النماذج الحديثة و ترجمتها.

أما األصول و األنظار التي يتبناها الفهري في وصف العربية فمأخوذة من النظرية      

وظائف الالمعجمية الوظيفية كما طورتها في إطار النحو التحويلي التوليدي ، و تستند 

لى الموضوعات بوساطة القواعد عالنحوية إلى المكونات بوساطة القواعد التركيبية و 

)مف( ،و المفعول غير  )فا( ، و المفعول المعجمية، و هذه الوظائف هي : الفاعل

 . )فض( ، و الملحق ) لح( المباشر)مف.غ.ب(، و المالك )ما(، و الفضلة

ون الوظيفي ، و بذلك تكون كظرية هو إضافة المن الجديد في هذه النأو هكذا نجد     

مكونات الجملة هي: المكون المركبي،و المكون الوظيفي،و المكون التحويلي،و المكون 

 107الصوتي، و المكون الداللي."

و في هذا االطار يعالج الفهري قضية الرتبة في الجملة العربية ، و هو يرى أن أصل    

 .2،مف 1ا، مفالرتبة فيها هي من نمط : ف ،ف

-اإلحالي'  " و من القضايا األساسية في تركيب الجملة التي عرض لها ظاهرة 'الربط    

'Referntial Binding أن اللغات تختلف باعتبار رتب المكونات ببيان '، و يمهد لذلك

 108."األساسية داخل الجملة

                                                
 . 85ص - 84اسات في اللسانيات العربية ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد السيد، در - 107
 . 90المرجع نفسه ، ص  - 108
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نية تفصيالً في النحو إّن ثورة تشومسكي اللغوية هي ثورة نحوية خليلية أصالً ، جرجا   

و ذلك من خالل البنية العميقة و السطحية . و إّن تشومسكي هو تلميذ الخليل  اإلنجليزي،

اه في الحيات الذي أعاد للنحو العربي قوته و دونالثاني بعد سيبويه في هذا العصر، و هو 

لنحو و العلوم و ساتذة العالم في اللغة و اأاللغوية و احياه من جديد ، فالعلماء العرب هم 

غيرها ، و إن جحدهم الجاحدون، و ما على العالم إالّ أن يمحص الحق و يزهق الباطل ،إن 

 الباطل كان زهوقا.

نقد  المبحث الثالث: اللسانيات التوليدية التحويلية في الفكر اللساني الغربي الحديث)

 .التداولية لنظرية تشومسكي(

أهم اتجاه لغوي تبلور  'Pragmatique Linguistiqueة 'تمثل التداولية او البراغماتي     

و ازدهر في الثقافة اللغوية الغربية التي شكلت البنيوية و التوليدية مراحلها النظرية 

األولى،إذ تميز النظر اللساني في هذين االتجاهين بالعناية بالنظام اللغوي على أن تمثل 

 لغة : لسانيات الستعمال.التداولية بوضعها قمة االهتمام الوظيفي بال

 ' " وهذه المرحلة اللسانية الثالثة التي دشنها عالم األجناس األمريكي ' دال هيمس     

D.Hemmes )  ًعنيفًا على التصور التجريدي الذي انحصر فيه البحث  ابشنه هجوم

ي قصر موضوع تنظيره على القدرة تشومسكي الذلاللساني سواء مع اللسانيات الحديثة 

التأدية ، مما جعل اللسانيات تتحول إلى علم صوري مجرد مغلق ذي  أولغوية دون الكالم ال

العبارة اللغوية في مستواها البنيوي الصوري  هبكياناتإجراءات داخلية خالصة يؤمن 

 109، مقصيًا أحوال التخاطب و المقامات المختلفة التي ينجزها فيها." المجرد

و علماء االجتماع من بعد اتجاها جديدا للدراسات  (Hemmes ) فقد نهج هيمس "     

صبح معروفا اليوم بالقدرة التبليغية عوض القدرة اللغوية لتشومسكي أاللغوية يقوم على ما 

  110حد مكونات القدرة التبليغية للمتكلم / السامع."أالتي أضحت 

تقل بذاته، بعيدا " فالنظرية اللغوية عند هؤالء ال تنحصر فقط في وصف اللغة ككيان مس   

 تية التي تستخدم فيها ، و ذلك ألنها ليست أنماطا و صيغا وياعن المواقف االجتماعية و الح

                                                
 . 18م، ص 2008-هـ1429،  1ط  ،الجزائردار التنوير،  ،العربالتداولية عند العلماء  صحراوي،مسعود  - 109
، 22م ، ص 1995،  1، ط ، الرباط ينظر: أحمد المتوكل ، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار األمان - 110
 . 32ص 
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تراكيب مقصودة لذاتها،و إنما هي موجودة للتعبير عن الوظائف المختلفة: كالطلب و  

الدراسة الترجي و األمر و النهي و الدعاء ...الخ،و غير ذلك من آالف الوظائف اللغوية ، ف

أو االستلزام  في هذه المرحلة تقوم على مفاهيم جديدة و هي الفعل الكالمي ، و القصدية

 التخاطبي.

، حيث دخلت مجال أعيد االعتبار للنظريات السياقية 'لهيمس'و بهذا االنتقاء المشهور 

 وظيفية، و النظريات ال ،فعال اللغة ،نظريات التداول و الملفوظية: أاللسانيات بقوة كنظريات

' و ما يجمع هذه النظريات و Simon Dick -ديك ونلسيم'و خاصة نظرية النحو الوظيفي 

 111على مرجع العالمة اللغوية." الدراسات هو تركيزها

س فكثير من العلماء يرون أن : تشومسكي كان اعتماده على الحد و صفوة القول أن   

باالضافة أنها متغيرة و غير  الحدس شيء غير علمي و ال يخضع للمالحظة المباشرة

المستويات األربعة للقواعد التحويلية حيث من  جديرة بالثقة و باالضافة إلى صعوبة تطبيق

الصعب إذا أراد المتكلم صياغة جملة أن يبدأ في تطبيق القوانين األساسية ثم القوانين 

 المفرداتية ، ثم يطبق القوانين التحويلية.

                                                
 . 41التداولية عند العلماء العرب، ص  صحراوي،ينظر: مسعود  - 111



 
 

                         

    
اإلجـراءات المنهجيـة للدراســة     

 الميدانيــة.

 

 

 

 اإلطالع على المفاهيم األساسية لمناهج المبحث األول:        

 تعليمية قواعد اللغة العربية للتعليم الثانوي.          

 اإلجراءات المنهجية لالستبيان.المبحث الثاني:             

 عـرض البيانـات و تحليلهـا و تفسيرهـا المبحث الثالث:         

 وفــق تحليــل نتائــج االستبيــان.          
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          اإلطالع على المفاهيم األساسية لمناهج تعليمية قواعد اللغة العربية المبحث األول:

 للتعليم الثانوي.                                       

   راء األول:ـــاإلج

 تمهيد:

ة ألنه لم اللغكه تيللقواعد النحوية أهمية بالغة في حياة الفرد ، ذلك أن تَعلُمها يَُسهل عل   

بذلك يعرف صحيح الكالم من خاطئه أثناء األداء، فهي تعمل على تنقية كالم الفرد من 

األخطاء بأنها تحث المتعلم على التنكير و إدراك مواطن األخطاء فيتجنبها، كما أنها آلية 

 و هي تظهر في الكالم من حذف و إضمار و تقديم و تأخير. ،منظمة للغة

، حيث اختلفت في من أهم المشكالت في تعليم اللغاتته تمثل مشكلة إّلا أنها في الوقت ذا  

كيفية تدريسها و الطرائق المناسبة لتعليمها في شتى المستويات ألنها ضرورية لتحقيق 

 .مطالب اّلستعمال اللغوي

، بل هو وسيلة لتقويم اللسان حتى ّل يم القواعد ليست غاية في حد ذاتهو بالتالي فإن تعل  

 اللحن و الخطأ.يقع في 

 :  تعريف القواعد النحوية (1

دَ' بتضعيف العين و هي جمع غة تأخذ هذه التسمية مادتها من الفعل المزيدلفي ال     :' قَـعَـّ

 مفردة قاعدة أي األساس ، و قواعد البيت أسسه ، كما جاء في لسان العرب.

سميت كالم العرب  نتحاء،ا اّلصطالح:ينحو. و هو في  ،أما النحو: هو القصد من نحا    

 في تصرفه من إعراب و غيره كالتثنية و الجمع و التكسير...الخ.

أن  لإلنسانو منه صفوة القول هي : أن القواعد النحوية بمثابة األداء و اآللية التي تتيح   

  .يتكلم اللغة و التي تحدد شروط التواصل و ضوابطها بين أبناء اللغة الواحدة

 نظرة تقليدية و نظرة حديثة. وجهتين:قواعد اللغة على نظريتين أو  يتم تعليم     
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 أ( النظرة التقليدية: نظر رجال اللغة التقليديون للقواعد نظرة ضيقة، فكانت الغاية -1

هو التعريف باألشكال اللغوية دون النظر على أنها تساعد على فهم المعنى  القصوى لهؤّلء

 هذا الذي جعلها معقدة و صعبة الدراسة من طرف المتعلمين. اّلجمالي و التعبير المرجو و

فرجال اللغة التقليديون يعطون تعاريف و أمثلة تعد بمثابة القاعدة التي ّل يستطيع     

اّلنسان اّلستغناء عنها ، فهم كانوا يحاولون المحافظة على أصول اللغة فقط. فأعطوا لهذه 

عنها خروجا عن المألوف ، أي التقيد بمعطيات  القواعد تعريفات معيارية يبعد الخروج

 القاعدة.

 رة التقليدية ما يلي:كما أننا نجد من مراحل تعليم القواعد وفق هذه النظ  

 مثلةمالحظة األ -

 التعريف بموضوع الدرس أو توضيح القاعدة اللغوية. -

 التمارين التطبيقية العائدة إلى الدرس. -

و بالتالي كان المتعلم عنصر  ،تطبيق ما تنص عليهبلقاعدة و يقوم المتعلم بحفظ ا مالحظة:

جامد في العملية التعليمية التعلمية، في حين أن المعلم كان هو المحور و العنصر الفعال و 

 هو المعطي العام لمفاهيم القواعد النحوية أثناء القيام بالدرس.

األولى في الدراسات اللسانية، فقد لة النحوية المكانة اِْحتلت المسأ ب( النظرة الحديثة: -1

التوليدي التحويلي نماذج جديدة من خالل إعطاء  واقترحت النظريات النحوية الجديدة كالنح

 داخلية. ةيهذا التحليل ديناممجمل البنى الخاصة بلغة من اللغات مما ينتج عن 

لطفل و هو مزود تعتمد نظرة المحدثين للمتعلم إلى كونه ليس صفحة بيضاء ، بل يولد ا    

 بجهاز اكتساب اللغة يضبط معاني اللغة وفق منطق تنظيم القواعد.

اإلبداعية على خلق نماذج و أن النقطة األولى ألصحاب هذه النظرية هي تلك القدرة    

 جديدة عند تكوين الجمل التي لم يسبق تكوينها من قبل، فإن هذه النظرية ّل تجعل من 
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يستمع و يقلد و يكرر فحسب بل تعطيه أيضا دورا إيجابيا فعاّل في هذه  المتعلم إنسانا سلبيًا

 العملية.

فيقوم المعلم بتزويد التلميذ بالكفاية اللغوية أي: القدرة على إدراك البنى اللغوية و     

، بإدراج المكون الدّللي في القواعد بعد أن كان مبعدا في ارتباطها بالدّلّلت الفكرية

 دية.القواعد التقلي

و بالتالي: يكون تدريس القواعد مرتبط بالمواقف تلك التي تستعمل فيها اللغة ضمن     

 مقامات مختلفة مرهونة بأداءات خاصة تعمل على تنمية الفكر.

يتحول المتعلم من حالة الثبات إلى حالة النشاط بجعله عنصر مشارك و محور مالحظة:    

 أن المعلم هو الموجه و المرشد لهذه العملية. العملية التعليمية التعلمية ، في حين

 ( مفهوم المقاربة النصية:2

تعد المقاربة النصية مقاربة لغوية بيداغوجية، تطورت منذ سنوات عديدة و تكمن      

أهميتها في كونها تمثل لدى الدارسين من معلمين و أساتذة أهم اإلنشغاّلت التعليمية ألنها 

 اثنين و هما:تسهل في الوقت نفسه الجمع بينهما و بين نشاطين تربُط اللغة بالنصوص، و 

 القراءة و دراسة النص و ربط درس القراءة بدرس القواعد. -

   استنتاج النصوص الكتابية )التعبير الكتابي(. -

قادرين على اكتشاف القواعد اللغوية و المفاهيم النحوية و  و بالتالي: تجعل المتعلمين   

 في: بية النصية بدل فرضها عليهمالخصائص األد

 توظيف أزمنة األفعال في النصوص. -                  

  توظيف القرائن اللغوية و أدوات الفصل و الوصل. -                  

و منه ّل نستطيع تفسير قيمة حضور أي عنصر لساني أو لغوي إّل بإبراز العالقة  

 ليه من ألفاظ و جمل في السلسلة المكتوبة.الموجودة بينه و بين العناصر التي ت
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 أ( مفهوم المقاربة: -2

هي كيفية دراسة مشكل أو معالجته أو كيفية بلوغ عناية عبر مجموعة من التصورات و     

توضحها الترسيمة  للعمل إستراتيجيةالمبادئ و اإلستراتيجيات، و ترتكز كل مقاربة على 

              التالية:                        

 متقــاربـــة                                            

 إستراتيجية           إستراتيجية            إستراتيجية                     

 طـريـقــــة    طـريـقــــة                       طـريـقــــة                  

 نظرية تطبيق   تقنيـــــــــة تقنيـــــــــة              تقنيـــــــــة  تكتيك          

 إجـــــــراء              إجـــــــراء             إجـــــــراء      

 صيغـــــــة             تطبيـــــــق              صيغـــــــة                  

 
 صيغـــــــة                                            

 وصفـــــــة                                            

 ب( مفهوم النص: -2

 : على المستوى المعجمي( 1-ب-2  

مايلي: نص الشيء رفعه، و بابه  419' نصص' ص جاء في مختار الصحاح في مادة    

 نتهاه.ردا، و نصا الحديث إلى فالن رفعه إليه و نص كل شيء م

 :( على المستوى اللساني2-ب -2

 هو عالمة كبرى تتكون من دال و مدلول و مرجع.   

هو سلسلة دالة من العالمات اللغوية أي أن النص وهو تركيب لغوي يتألف من مجموعة    

 الوحدات و الجمل تربط بينهما روابط.
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 :( على المستوى البيداغوجي3-ب-2

 في مواد مختلفة من أجل تحقيق كفاءات أربع هي:هو نقطة انطالق عدة أنشطة    

 الفهم. -

 .اّلستماع -

 التعبير الشفوي. -

 التعبير الكتابي. -

 خالصـــة:

النص هو مجموعة جمل مركبة مترابطة و نسيج متالحم من العناصر، يحقق قصدًا    

 تبليغيًا و يحمل رسالة.

نصوص و تدريس أنشطتها باعتبار و أخيرا : فالمقاربة النصية هي طريقة في تناول ال 

النص بنية كبرى تظهر فيها كل المستويات اللغوية) صوتية، صرفية، نحوية، دّللية، 

أسلوبية(، كما تنعكس فيه المؤشرات السياقية ) المقامية، الثقافية، اّلجتماعية(، و تستدعي 

 و النص.المقاربة النصية في تدريس أنشطة اللغة العربية توظيف جملة مفاهيم نح

 ( مفهوم المقاربة بالكفاءات:3

 هي طريقة في إعداد الدروس و البرامج التعليمية إنها تنص على:المقاربة بالكفاءات: أ(-3

 التحليل الدقيق لوضعيات التي يتواجد فيها المتعلمون. *      

 تحديد الكفاءة المطلوبة ألداء المهام و تحمل المسؤوليات الناتجة عنها. *      

 *  العمل على ترجمة الكفاءات إلى أهداف و أنشطة تعليمية.     

 تشمل المقاربة بالكفاءات على ما يلي:  

 تبني الطرق البيداغوجية النشطة. -

 تنمي المهارات الجديدة.    -

 تقوم على المبادئ اآلتية: مبادئ المقاربة بالكفاءات: ب( -3

ه السابقة قصد ربط مكتسباته القبلية مبدأ البناء: أي استرجاع التلميذ لمعلومات*

 بمكتسبات جديدة.
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 *مبدأ التطبيق: يعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها.     

*مبدأ التكرار: أي تكليف المعلم بنفس المهام اإلدماجية عدة مرات قصد اّلكتساب     

 المعمق للكفاءة.

 ين النشاطات.*مبدأ اإلدماج: دمج كفاءة بكفاءة أخرى أي الربط ب    

، ألنها بأنشطة التقويم *مبدأ الترابط: أي ربط المعلم و المتعلم خالل النشاط التعليمي    

 ترمي كلها إلى تنمية الكفاءة.

 و بالتالي نستنتج أن: 

 كفـــاءة                                          

 وضعيات                                        
     

 أهــداف                 أهــداف                                           
 ةـامـــع                                  ة          ــخاص               

 
 قدرات و محتويات و مؤشرات                            

 
 :مالحظة

ة التوليدية التحويلية عند رائدها تشومسكي يعد مصطلح الكفاءة أهم ما جاءت به النظري   

حيث كان ملخصه هو : أن الكفاءة اللغوية تحدد المعرفة الضمنية لدى المتعلم و بالتالي 

 معرفة مستواه المعرفي.

 ( االطالع على مفهوم المنهاج و ما يتضمنه البرنامج:4

ربوية و الثقافية و يعرف المنهاج على أنه مجموع الخبرات الت  أ( تعريف المنهاج: -4 

اّلجتماعية و الرياضية و حتى الفنية التي تتيحها المدرسة للمتعلم داخل و خارج المدرسة ) 

ربط المتعلم بالواقع( قصد مساعدتهم على النمو الشامل في جميع النواحي الروحية و العقلية 

                                                          و البدنية و النسقية في تكامل و اتزان يعدان سلوكه.

و كما يعرف المنهاج على أنه يعد وثيقة رسمية مرجعية يستعان بها في اطار التعليم و 

 التعلم.
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 ب( مفهوم المنهاج الدراسي: -4

تعود لفظة منهاج إلى أصل إغريقي و تعني سباق الخيل أو النهج أو الطريقة التي      

 النحو، وظف اليونان المنهاج في التربية و كان مرتبطا بالفنون السبعة:يمتلكها الفرد، و قد 

، و قد عُرف المنهاج من زوايا  ساب ، الهندسة ، الفلك و الموسيقى، المنطق ، الح البالغة

 بنظام خاص. مختلفة كما جاء في معجم التربية، على انه : جملة من األعمال مقترنة

 ج( أسس المنهاج الدراسي:-4

يعتبر المنهاج الدراسي جزءا ّل يتجزأ من المشروع التربوي، و نلخص هذه األسس في     

 الجدول التالي:

 أسس فلسفية:هي مجموعة من التصورات العامة. -       

أسس اجتماعية اقتصادية: هي مجموع المعطيات المتصلة بالحضارة و المقومات  -       

 اّلقتصادية للمجتمع.

ولوجية تربوية : هي مجموع الخصائص السيكولوجية للمتعلم و تنظيم أسس سيك -       

 الخبرات التعليمية و فق مستواه العمري و العقلي.

 نموذج خاص:*   

للسنة الثالثة من التعليم الثانوي للشعب:  كتاب اللغة العربية و آدابها بعد اطالعنا على:   

رياضي ، تنسيق و إشراف د.أ.الشريف  الرياضيات، علوم تجريبية، تسيير و اقتصاد، تقني

 مريبعي . نجد برنامج قواعد اللغة ،كما يلي:

 السنـــــة الثالثــــة ثانــــوي: "الشعـــب العلميـــة ".

 أحكام التمييز و الحال. -13 الهمزة المزيدة في أول األمر. -1

 البدل و عطف البيان. -14 ني حروف الجر.امع -2

 المجرد. -15 عطف.معاني حروف ال -3

 المزيد بحرف. -16 تصريف األجوف. -4
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 لو ، لوّل ، لوما. -17 .إذا ، إذًا -5

 الزيد بحرفين و ثالثة. -18 .إذ ، حينئذ -6

 اسم الجمع. -19  .تصريف الناقص -7

 اسم الجنس اإلفرادي و الجمعي.  -20 تصريف اللفيف. -8

 المتعدي إلى مفعولين. -21 الخبر: مفرد، جملة ، شبه جملة. -9

 المتعدي إلى ثالثة مفاعيل. -22 الجمل التي لها محل من اإلعراب. -10

 نونا التوكيد. -23 الجمل التي ّل محل لها من اإلعراب.  -11

 نون الوقاية. -24 معاني األحرف المشبهة بالفعل. -12

 

 ." علمــــي"ثانوي  ةنموذج يمثل الدروس النحوية المقررة للسنة الثالث

 

 جراءات المنهجية لالستبيان.اإل المبحث الثاني:

 اإلجـــراء الثاني:

دارة الجامعة و السماح لنا بإجراء دراسة ميدانية التي إبعد تحصلنا على الترخيص من    

مارس  05م ، مع تحديد مدة التربص ابتدءا من 2017فيفري  26تم اإلعالن عنها يوم: 

 م، مع تحديدها وفق أسبوع إلجراء التربص.2017مارس  16إلى غاية 

 ( التعريف بالدراسة:1

استبيان يضم مجموعة من األسئلة حول  كانت منطلقات هذا البحث من خالل تشكيل   

موضوع تعليمية القواعد، و ذلك بالوصول إلى إدارة المؤسسة و أخذ اإلذن من مدير 

 أهم المراحل اآلتية: الثانوية و الدخول في أسبوع الميدان، معتمدة على
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اتباع المنهج المناسب للدراسة الذي يعد و سيلة محددة توصل إلى غاية معينة و ذلك  *    

باتباع خطوات المنهج العلمي باعتباره : " خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية 

لطرق التي ،  " و يراد بمناهج البحث: ا 112"الوصول إلى كشف الحقيقة أو البرهنة عليها.

يسير عليها العلماء في عالج المسائل و التي يصلون بفضلها إلى ما يرمون إليه من 

 113أغراض."

 المعلومات اآلتية: يضم كان اّلستبيان *   

، و ذلك لمعرفة مما يتعلق بتعليمية درس القواعد بيان مقدم ألساتذة اللغة العربيةاست -        

 النحوية في التعليم الثانوي.

استبيان مقدم للتالميذ بالمستويات الثالثة، و هو يتكون من أسئلة واضحة و  -        

 مقصودة الهدف و الغاية. 

 ( الهدف من الدراسة:2

للتعليم العالي بالجامعة بالجانب التطبيقي) الميداني(  ربط أرضية الجانب النظري -   

 بالمؤسسة التربوية.

 واقع الثانوية ّلستنباط اّلشكاليات في ضوء الفرضيات. اّلنتقال من واقع الجامعة إلى -   

المعرفة الواعية بمسؤولية التعليم من خالل اّلحتكاك بأساتذة تعليم اللغة العربية للتعليم  -   

 الثانوي.

الوقوف على مختلف نقاط القوة و الضعف لدى تالميذ التعليم الثانوي من خالل  -   

 النحوية. الوقوف على عناصر درس القواعد

 استنتاج مختلف الحلول و اّلجراءات اّليجابية لتعزيز مادة النحو. -   

 ( المنهجية المتبعة لطريقة تطبيق االستبيان:3

 .كتابة مضامين اّلستبيان -   

 عرضها على المشرف و أخذ موافقته عليها. -   

 أخذ اإلذن من الجامعة إلجراء الدراسة. -   

                                                
 ،مادة نهج. 2م ، ج 1979ية، معجم الوسيط: مجمع اللغة العرب - 112
 . 93صم ، 1972،  7مصر ، ط  علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، دار النهضة، - 113
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 .ىلتربوية: ثانوية شريف يحيزيارة المؤسسة ا -   

 أخذ اّلذن من طرف مدير الثانوية إلجراء الدراسة مع الموافقة. -   

 التعرف على أساتذة اللغة العربية و التالميذ. -   

 التعرف على أحد األساتذة إلجراء التربص الميداني. -   

 التعريف بموضوع البحث. -   

 قواعد.تسجيل كل ما يتعلق بإجراء درس ال -   

 إعطاء لمحة عن اّلستبيان. -   

 توزيع اّلستبيان. -   

 قراءة نموذجية لالستبيان و تبيين كل ما يتعلق به من أسئلة لكل من األساتذة و التالميذ. -   

 القيام بالتحليل و التعليق و تفسير نتائج اّلستبيان. -   

 ( مجال الدراسة:4

 -بلدية عشعاشة  -حيى المتواجدة بمنطقة الشرايفية : ثانوية شريف يالمؤسسة التربوية    

 وّلية مستغانم. -دائرة عشعاشة 

إنا الهدف األول و األخير في اختياري لهذه المؤسسة هو أنني درست فيها لمدة ثالث     

سنوات و هي أحب مؤسسة إلي ، ألنها مصدر ذكرياتي و منبع معلوماتي كما أنني قمت 

إلى أنني لم  باإلضافة، ليسانسم ، و ذلك لنيل شهادة  2015نة بإجراء ' تربص ' فيها س

 ، كما أنه لي الشرف العظيم أنني عدت إلى أرضيتها. شكل يمنعني من اختيارهامأجد أي 

 ة:ـــــة الدراســـ( عين5

كانت عينة الدراسة تضم كل من أساتذة و تالميذ ثانوية شريف يحيى، علًما أن أساتذة     

و  26( و أعمارهم تتراوح ما بين 05ة لهم صفة مثبت فكان عددهم هو خمسة )اللغة العربي

( تلميذا تختلف مستوياتهم و أعمارهم تتراوح 14سنة، أما التالميذ فعددهم أربعة عشر) 36

  سنة. 21و  16ما بين 
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 المبحث الثالث: عرض البيانات و تحليلها و تفسيرها وفق تحليل نتائج االستبيان.

 عينة التالميذ: ( تحليل1

 أ( من حيث الجنس: -1

 النسبــــــة عـــــدد التــــكرارت الجنــــس

 %93 13 إنـــــــاث

 %07 01 ذكــــــور

 %100 14 المجموع

 جدول يمثل توزيع عينة التالميذ من حيث الجنس.                      

ه نالحظ أن عدد اإلناث كانت من خالل مالحظتنا لمعطيات الجدول الموضح أعال :التحليل

إجابتهن في المستوى ، أما بالنسبة للذكور فكانت اّلجابة نسبية و ذلك راجع إلى أن اإلناث 

أحسن في المستوى على عكس الذكور ، و أن من المعروف أن اإلناث تفضلن الدراسة على 

 عكس الذكور.

 ب( من حيث العمر: -1

 

   

 
 
 
 
   

 

 جدول يمثل توزيع عينة التالميذ من حيث العمر.                    

 عـــدد التكــــرارات العـــمـــــر

16 07 

17 04 

18 02 

19 00                  

20 00                 

21 01 

 14 المجمـــوع
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من خالل معطيات الجدول نستنتج أن العينة المختارة للدراسة تتناسب مع عمر  :التحليل

 دروسة.الفئة الم

 :مستوي الدراسي( من حيث الج-1

 النسبــــــة عـــــدد التــــكرارت مستويــــــــاتال

 %21 03 المستوى األول

 %36 05 المستوى الثاني

 %43 06 المستوى الثالث

 %100 14 وعـــــــــالمجم

 جدول يمثل توزيع عينة التالميذ من حيث المستوى الدراسي.                

من خالل معطيات الجدول نالحظ أن السنة الثالثة كانت نسبة المشاركة في  :تحليلال

اّلستبيان كبيرة مقارنة بالمستويين األول و الثاني ثم كانت نسبة المستوى الثاني أحسن من 

 نسبة المستوى األول ألن الثالث أكثر دراية على وسائل النحو و مشاكل تفهم درس النحو.

 :خصصت( من حيث الد -1

 النسبــــــة عـــــدد التــــكرارت التخصـــص

 %50 07 علمـــــــي

 %50 07 أدبــــــــي

 %100 14 المجموع

 جدول يمثل توزيع عينة التالميذ من حيث التخصص.                     

استخلصنا نسبة متساوية من خالل مالحظتنا لمعطيات الجدول نستطيع القول أننا  :التحليل

 و ذلك من أجل الخروج بأجوبة اّلستبيان متساوية لذلك نتجاوز أي صعوبات.
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 خالصة استبيان عينة التالميذ:

 شة ألسئلة اّلستبيان مع عينة الدراسة استنتجنا ما يلي:مناقالمن خالل      

 تعتبر دروس القواعد بالنسبة لكل تلميذ على أنها: متوسطة و عادية. -
يهم لتسهيل قواعد اللغة العربية هي: اّلعتماد على القرآن كان الحل المقترح في رأ -

 الكريم بالدرجة األولى في حين تبسيط القواعد أكثر.
 تعتبر القراءة الجوهر الثمين لزيادة الرصيد اللغوي المعرفي. -
 تعتبر القراءة المتأنية و الصامتة قراءة نموذجية لتحقيق الفهم و اّلستيعاب. -
يؤهل معاني األول في ترن بعنصر القراءة ألنه الثاني يعتبر عنصر التلخيص مق -

 تدوين األفكار.
 ( تحليل نتائج االستبيان الخاص باألساتذة:2

 أ( من حيث الجنس: -2

 النسبــــــة عـــــدد التــــكرارت الجنــــس

 %60 03 ذكــــــور 

 %40 02 إنـــــــاث

 %100 05 المجموع

 يمثل توزيع عينة األساتذة من حيث الجنس. جدول                      

 :التحليل

أسئلة اّلستبيان كانت واضحة في  ،ن النسبة كانت متساويةأنالحظ من خالل الجدول     

 متناول الجميع.
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 ب( من حيث العمر:    -2

 النسبــــــة عـــــدد التــــكرارت العـــــمـــــر

26 01 20% 

27 00 00 

28 00 00 

29 00 00 

30 01 20% 

31 00 00 

32 00 00 

33 00 00 

34 01 20% 

35 01 20% 

36 01 20% 

 100% 05 المجمــــوع

 جدول يمثل توزيع عينة األساتذة من حيث العمر.                      

،  من خالل معطيات الجدول نستطيع القول أنه كانت النسبة متساوية في اإلجابة :التحليل 

 .لنسبة للعمر فال يوجد إشكال و العمر مناسبأما با

  ة:ـــمالحظ

 بصفة مثبت أي:لهم دراية كاملة على معطيات هذا اّلستبيان. تمتع كل األساتذةي       
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 ج( إجابة األساتذة عن مختلف األسئلة التي كانت كالتالي: -2

 ةـــــــــــلـاألسئ 

 نص           
 السؤال     
 
 
 

 الرأي

التجربة  حسب -
الميدانية، هل 

هناك تجديد في 
طريقة تدريس 

 القواعد؟

في امتحان  -
اللغة العربية ، 
أي جزء تكون 
نسبة الرسوب 
فيه أكثر؟ مع 

 تعليل.

هل التكامل  -
بين األنشطة 

مثال: المقاربة 
النصية لتحقيق 

الكفاءة؟ مع 
 التعليل

في رأيك  -
ماهي أساليب 
التعزيز عند 
حدوث مبدأ 

خالل  لالنطفاء
تدريس درس 

 القواعد؟

 
 

 األول

نعم، حسب 
الموضوع و 

نوعية التالميذ، 
هناك عدة طرق 
 في تقديم النشاط.

الجزء هو البناء 
الفكري و ذلك 

ناتج لعدم 
القراءة الجيدة 

 للنص.

نعم ، و ذلك 
بربط النشاط 

بالنص و 
محاولة إيجاد 
أمثلة ّل توجد 

 في النص.

من خالل تبسيط 
األمثلة و 

ها من تقريب
 الواقع.

 الثاني

أكيد أن هناك 
تغيير، فالقواعد 

ثابتة و لكن 
األستاذ يجداد في 

 األمثلة.

 الجزء هو البناء
لعدم فهم  الفكري

 النص جياِدا.

نعم ، ألن 
المتعلم يربط 
بين مكتسباته 
القبلية و بين 

 الدرس

على األستاذ أن 
يعود إلى األمثلة 
فيبسطها و يغير 
 طريقة التدريس

 لثالثا

نعم هناك تغيير 
في تدريس قواعد 

اللغة رغم عدم 
تجسيدها على 
 أرض الواقع.

الجزء:البناء 
اللغوي، قلة 

معرفة معاني 
اإلعراب و 

  النحو.

نعم، ألن إذا فهم 
المتعلم قراءة 

النص ليستطيع 
 باّلستيعا

اّلستعانة 
بتطبيقات سهلة 

لتقريب الفهم 
 أكثر.

 الرابع

نعم هناك تغيير 
في تدريس 

لقواعد باّلعتماد ا
على المقاربة 

النصية و اّلعتماد 
 على بنية النص.

الجزء: البناء 
الفكري لعدم فهم 

المتعلمين 
للنصوص 

 الشعرية.

نعم هي صالحة 
لتحقيق الكفاءة 

ألن المتعلم يبقى 
 متصال بالنص.

تبسيط األمثلة 
للوصول إلى 

الكفاءة 
 المرجوة.

 الخامس

نعم هناك تجديد 
 .في درس القواعد

الجزء: البناء 
الفكري لعدم فهم  

للنصوص فيها 
 جياِدا.

نعم، ّلستعانة 
بالنص و روافده 

أثناء درس 
 القواعد.

العمل على 
تغيير طريقة 
تقديم الدرس 

بإتباع أسلوب 
 تنويع األمثلة.

 جدول يمثل مختلف آراء األساتذة حول تعليمية القواعد.                      
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تنا ألهم معطيات الجدول المدون أعاله نجد: هناك إضافات و تعديالت ظعند مالح :التحليل

جديدة طرأت على مادة القواعد خاصة عند تدريسها للمتعلم باإلضافة إلى دخول مصطلح 

التكاملية أو ما يعرف مثالً بالمقاربة النصية التي تعد حل من حلول تسيير مادة النحو وفق 

 فاء.تحقيق مبدأ التعزيز و غياب اّلنط

 التفـسيـــــر:

 بما أن هناك تغيير في طرائق و نماذج التدريس للظواهر اللغوية فإن النجاح أصبح     

مرهون بما يعرف بمبدأ الكفاءة و المقاربة أي: المقاربة بالكفاءات فهي تعد حل من حلول 

 فهم درس القواعد، لكي ّل يستصعبها التلميذ أثناء الدرس.
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 : ةـــــخاتمال

أن الحياة محكومة بثنائية حتمية تفرض حضورها في  كيم مهياهر     من سنن الوجود      

هذ  الثنائية ه  البداية و النهاية  و تعد هذ  المحطة المرحلة األخيرة الت  انتهى إليها جهدنا 

نا حاولنا أن البحث  و نحن نمارس مغامرة الدراسة اللسانية على ما فيها من صعوبات  إال أن

عملنا المتواضع هذا  و  استنتاجية بها جملة من النتائج الت  توصلنا إليها عبر نجمع ف  وقفة

 هذ  النقاط المتوصم إليها من خالم ما يل :ما سبق يمكن أن نقدم بناءا على 

 تعتبر اللغة أهم خاصية الت  اهتمت بها اللسانيات التطبيقية ف  إطار تعليمية اللغات. -1

ط مصطلح التعليمية بمصطلح القواعد النحوية من خالم تفعييم العمليية التعليميية يرتب -2

 التعلمية.

مالء و صير  و نحيو و بال ية إإّن تعليم القواعد يشمم جميع العناصر من قراءة و  -3

 و ذلك للخروج بنجاح تعليمية درس القواعد.

لتحويليية ' حقيال مرجعي يا تشكم اللسانيات بمختل  اتجاهاتها ' البنيوية ' و ' التوليدية ا -4

 أساسي ا ف  تعليم و تعلم اللغة.

إّن المجييام األوم و األخييير فيي  اللسييانيات التطبيقييية هيي  تعليمييية اللغييات   فالتعليمييية  -5

 و دراسة ترتبط مفاهيمها بمصطلح البيدا وجيا.مجام بحث 

رب قديما  فقيد الععلماء اللغة  دة عنغريبإّن المناهج اللغوية الغربية الحديثة ليست بال -6

 عر  العرب هذ  المناهج.

 جاء النحو التوليدي التحويل  ليهتم بالمعنى و التراكيب. -7

إّن مدار النحو العرب  كان حوم محور ' نهرية العامم'   فيما يضع البحيث الحيديث  -8

هدفي  في  دراسية التركييب الشيكل  لعناصيير الجملية كوسييلة للتعبيير عين المعنييى ألن 

ا ف  دراسة بناء الجملة.العامم يُعدّ  ا مهم    عنصر 

إن النحييو الحييديث يتصيي  بلنيي  شييكل  'صييوري' ألنيي  ال ينهيير إلييى الصييور اللفهييية  -9

عرضها أيّة لغة مهما كانت الفصيلة اللغوية الت  ينتم  إليها بم يقوم ت  المختلفة و الت  

 ف  الجملة. بتصنيفها على أسس معينة كما أن  يهتم بإدراك الدور الذي تؤدي  الكلمة
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إّن الجهود المبذولة من قبم القدامى ف  مجام الدرس اللغوي ال يستهان بها   لذا ال  -10

يمكن أن ننكر ما بذل  المحدثون من إضيافة أفكيار جدييدة أ فلهيا القيدماء   و ال ننكير 

الجهود الت  بيذلها هيؤالء المحيدثون لمواكبية هيذ  النهرييات اللغويية ر بية مينهم في  

 العربية و جعلها لغة تخاطب و تواصم.تيسير اللغة 

إّن الفوائيييد و القواعيييد ذات أهميييية و قيمييية علميييية عليييى صيييعيد اليييدرس النحيييوي و  -11

اللغوي  بما وجد في  من خصائص و ما انفرد ب  من آراء و اجتهادات نوعيية سيواء 

 على الصعيد الصرف  أم النحوي و التركيب  و اللغوي.

ييدان   فإننيا نؤكيد أن تعليميية القواعيد النحويية ال أما خالصية الجانيب التطبيقي  مالم -12

زالت تعر  معنى التعقيد  ألن آراء التلميذ تؤكد ذلك ألني  ال ييزام ينفير مين دروس 

 و يستصعبها  وذلك راجع لعدة أسباب يحددها هذا التلميذ. النحو
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 ع:ــادر والمراجــالمصة ــقائم

 المصادر و المراجع بالعربية:( 1

 القرآن الكريم. (1

 ابن منظور، لسان العرب ، تحن عبد هللا علي الكثير محمد أحمد حسب هللا  (2

 هاشم، محمد الشاذلي،دار المعارف القاهرة)د.ت(و)د.ط( ،مادة َعَجَم.

الوظيفية،دار األمان للنشر و أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات   (3

 م.1995، 1التوزيع،ط

أحمد المهدي المنصوري، أسمهان الصالح ، النظرية التوليدية التحويلية و   (4

 .1تطبيقاتها في النحو العربي ،جامعة حلب للنشر و التوزيع،ط

حقل تعليمية اللغات، ديوان  –أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية   (5

 الجزائر.–جامعية للنشر و التوزيع الساحة المركزية بن عكنون المطبوعات ال

، 1ب ، ط اعالم الكتنشر و توزيع ، صناعة المعجم أحمد مختار عمر،   (6

 م.1995هـ/1418

، 1روت، ط ي علم اللغة الحديث، عالم الكتب بيأحمد مختار عمر، محاضرات ف (7

 م.1995

لمطبوعات الجامعية، الساحة أحمد مومن، اللسانيات: النشأة والتطور، ديوان ا  (8

 م.2002الجزائر،  -المركزية، بن عكنون 

االمام جار هللا فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشري"تح" ، محمد قاسم   (9

 م.2009لبنان،د.ط ،  -،شركة أبناء شريف األنصاري للنشر و التوزيع، بيروت 

 -لعربية، بيروتأنطوان صياح ، تعليمية اللغة العربية،منشورات دار النهضة ا  (10

 م.2009هـ/1430،  2لبنان، ط

بليغ حمدي اسماعيل، استرتيجيات تدريس اللغة العربية ، أطر نظرية و   (11

 م.2013هـ/1434، عمان ، 1تطبيقات عملية،دار المناهج للنشر و التوزيع، ط

 بن يوسف حميدي، محاضرات في المدارس اللسانية، )مطبوعات خاصة(.  (12

لبالغة العربية ،دار الفكر العربي للنشر و التوزيع، حسن طبل، المعنى في ا  (13

 م.1998هـ/1418، 1القاهرة،ط
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رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة   (14

 م.1997، 3، القاهرة، ط للنشر و التوزيع الخانجي

 –زكريا اسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية ش   (15

 سوتير األزاريطة، الفصل الثامن.

 1زيدان محمود فهمي ، في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية ، بيروت، ط (16

 م.1985،

سامي عياد وآخرون، معجم اللسانيات الحديثة )إنجليزي، عربي(، مكتبة لبنان،   (17

 م.1997، 1ناشرون، بيروت، ط 

د القاهر الجرجاني من سليمان بن علي، صلة النحو بعلم المعاني لدى اإلمام عب  (18

خالل مصطلح الوجوه و الفروق في دالئل االعجاز،محفوظ رسالة الماجستير ، 

 م.2001جامعة باتنة، 

تيه، اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج، عالم الكتب يسمير شريف إست  (19

 م.2005، 1الحديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط 

 (.1/281) 1سيبويه ، الكتاب ج  (20

،  3لح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر و التوزيع، ط صا (21

   ghardaia.dz-univ-http://elwahatم.2000

صالح بلعيد، نظرية النظم ، بوزريعة الجزائر ، دار هومة للنشر و التوزيع،  (22

 م.2002د.ط ،

مقدمة في اللسانيات،دار المسيرة للنشر و التوزيع و عاطف فضل محمد،  (23

 م.2011هـ/1432،  1الطباعة، بيروت، ط 

عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية: بنية الجملة العربية و   (24

علم النحو و علم المعاني ، دار الحامد للنشر و  –التراكيب النحوية و التداولية 

 .م2003، 1التوزيع ، عمان، ط

عبد القاهر الجرجاني، دالئل االعجاز: اعتنى به علي زيتو، مؤسسة الرسالة   (25

 م. 2005هـ/1426،  1لبنان، ط -للنشر و التوزيع، بيروت

http://elwahat-univ-ghardaia.dz/
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علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة ، دار النهضة للنشر و التوزيع ، مصر،   (26

 م.1972، 7ط

 م،.1986، 1فخر الدين الرازي،مختار الصحاح، الناشر مكتبة لبنان م  (27

 .1كالس جورج ، األلسنية و الطفل العربي، بيرويت ، مطبعة نمتم، ط   (28

 الجزائر.-لطفي بوقرية ، محاضرات في اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار  (29

ء لدنيا دار الوفا مجدي إبراهيم محمد، علم الصرف بين النظرية و التطبيق،  (30

 الطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية.

 م.1979 ،2مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط،مادة نهج، ج  (31

محسن عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية ، دار الشروق للنشر و   (32

 م . 2006،  1األردن ، ط –التوزيع ، عمان 

البديع و البيان و المعاني،  –محمد احمد قاسم محي الدين ديب، علوم البالغة   (33

 م.2008لبنان، د.ط، -المؤسسة الحديثة للكتاب للنشر و التوزيع، طرابلس

للنشر و  محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة  (34

 م.2004، 1، بيروت، لبنان، ط التوزيع

مقال منشور في محمود اسماعيل صيني، اللسانيات التطبيقية في العالم العربي، (35

كتاب تقدم اللسانيات في األقطار العربية، دار الغرب اإلسالمي، الرباط ، د.ط ، 

 م.1987

، انفتاح النسق اللساني: دراسة في التداخل االختصاصي، بمحي الدين محس  (36

 .م2003دار فرحة للنشر والتوزيع، 

و التوزيع مسعود صحراوي ، التداولية عند علماء العرب ، دار التنوير للنشر  (37

 م.2008هـ/1429، 1،الجزائر،ط

تاريخها و موضوعها،طبيعتها و مفاهيمها،  ، في اللسانيات العامة:مصطفى غلفان (38

 1طرابلس، ط  دار الكتاب الجديد المتحدة للنشر و التوزيع أوبا زاوية الدهماني،

 م2001،

سسة ميشال زكريا، األلسنية "علم اللغة الحديث": المبادئ واألعالم، المؤ  (39

 م.1983هـ/1403، 2الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 
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ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة   (40

 م.1982، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 

الم الكتب الحديث نعمان بوقرة ، اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة ، ع  (41

 م.2009هـ/1430،  1للنشر و التوزيع، عمان ، ط 

وليد أحمد جاير ، طرق التدريس العامة و تخطيطها و تطبيقاتها التربوية تقديم   (42

األردن،  -أ.د.سعيد محمد السعيد و أ.د أبو السعود محمد أحمد ، دار الفكر، عمان

 م.2009، 3ط ،الباب األول ، الفصل الثاني

 :الت والدورياتالمج( 2

حمزة بوكثير ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستتير تخصت : لستانيات تطبيقيتة  (43

 و تعليميتتة اللغتتات بعنتتوان: الحاستتوب فتتي تعليميتتة اللغتتة العربيتتة مقاربتتة نصتتية،

 م.2014/2015الفصل األول ،

 مازن الوعر، النظريات النحوية الداللية في اللسانيات التحويلية والتوليدية، مجلة (44

 م.1982، 6اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية، الجزائر، العدد 

نتتور التتدين أحمتتد قايتتد حكيمتتة ستتبيعي، مجلتتة الواحتتات للبحتتوث و الدراستتات،   (45

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة.33/49/ 08/2010العدد:

zghardaia.d-univ-http://elwahat 

 :المراجع باللغة األجنبية( المصادر و3  

46) http://www.aafagonline.com/portals/o/ibdaa/r%c3%89svm%

c3%89%20ibdaa.p3.doc 

47)  Noam chomsky: (1971) pp 185 -194 et Ruwel Theoric 

Syntaxique et Syntax du Français  Editions Du Seuil paris, 

1972 p14 et Nivelle(1974) pp49-54. 
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أنثى ذكر

     عزیزي الطالب،عزیزتي الطالبة، سعیا وراء تحقیق مستوى أحسن و لتذلیل الصعوبات، 
              ومن أجل المزید من المعرفة نطلب ملء ھذا االستبیان بأول اجابة تخطر في بالك .                

الجــنـــس:

     **  في حالة االجابة في أنھا صعبة ، ماھي األسباب في رأیك : 
عادیةمتوسطةصعبة

التخصص:
علميأدبي

األسئلــــة:
 1/ كیف ھي دروس القواعد بالنسبة لك ؟  

استبیـــــــــان
خــاص بتالمیذ الثانـوي - المستویات الثــالث

العــمــر
البیانات الشخصیة:

المستوى الدراسي:
السنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولى

 2/ ھل تستعینون بالقواعد التي تدرسونھا خارج القسم : 

دائًما

 3/ ما الحل المقترح في رأیكم لتسھیل قواعد اللغة العربیة ؟
 * االعتماد على القرآن الكریم

 * قلة توظیف ھذه القواعد " التطبیقات"

الجمھوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشعبیــــة
وزارة التعلیـــم العالـــي و البحـــث العلمـــي
جامعـــة عبد الحمید بن بادیــس-مستغانــم

كـلیـــة األدب العـربــي و الفنـــــون
قســم األدب العربــــي

 * طریقة األستاذ في تقدیم الدرس

 * حجم المعلومات

 * الحفظ

 * تبسیط القواعد أكثر

 * اإلكثار من التمارین

أبدًاأحیانًا



ال

ال

ال

ال نعم

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

ال نعم

ال  نعم

   * عشیة االختبارات        نعم

   * في عطلة األسبوع       نعم

    * كــل یـــوم               نعم

 * في أوقات أخرى   

  - ھل طریقة اضافة أمثلة درس القراءة في درس القواعد تسھل فھم الدرس؟  

 5/ كیــف تقـــــرأ ؟

 4/  متــى تـقــــرأ ؟

 إذا كانت االجابة بنعم وضح ذلك.      

  - ھل تلخص و أنت تقرأ ؟

 * قراءة سریعة

 * قراءة متأنیة

 * قراءة جھریة

 * قراءة صامتة



أنثى ذكر

الجمھوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشعبیــــة
وزارة التعلیـــم العالـــي و البحـــث العلمـــي
جامعـــة عبد الحمید بن بادیــس-مستغانــم

كـلیـــة األدب العـربــي و الفنـــــون

 3/ حسب التجربة المیدانیة : ھل ھناك تغییر و تجدید في طریقة تدریس القواعد ؟

 2/ كیف ھو البرنامج و ماذا یتضمن المنھاج ؟ 

األسئلــــة
 1/ ماھي البیانات التي تتضمنھا الوثیقة المرفقة ؟  

الصفــــــــة:
مستخلف متربص مثبت

الجــنـــس:
العــمــر

قســم األدب العربــــي

استبیـــــــــان
خاص بأساتذة اللغة العربیة للتعلیم الثانوي

البیانات الشخصیة:

     ھذا االستبیان موجھ ألساتذة اللغة العربیة بثانویة "شریف یحیى- الشرایفیة" لغرض

   اآلتیة مع التمني أن تكون األجابة صادقة، مع فائق الشكر و التقدیر.                                                       
     أستاذي الفاضل ، أستاذتي الفاضلة،الرجاء من سیادتكم المحترمة االجابة عن األسئلة  

  تعلیمیة القواعد.   
 علمي یتمثل  في اجراء تطبیقي، وذلك لمعرفة أھم التطورات التي طرأت على مقیاس 



ال نعم

 

ال نعم

 4/ ھل الحجم الساعي لدروس القواعد كاف؟

األمثلة الباقیة ؟

 5/ في نظرك ھل یستصعب التلمیذ مادة النحو و القواعد ؟

 10/ كیف تجعل التلمیذ یحب مادة النحو و درس القواعد؟

 7/ من أین تستعین باألمثلة في مجال القواعد إذا كان النص ال یحتوي على كافة 

 8/ ظھر مصطلح التكاملیة أي "التكامل بین األنشطة" ما یعرف مثال بالمقاربة 

التعلـیـــل:

 6/  في امتحان اللغة العربیة أي جزء تكون نسبة الرسوب فیھ أكثر ؟

* البنـــاء اللغـــوي  * البنـــاء الفكـــري

     درس القواعد؟

 * اذا كانت االجابة بنعم فماھي ایجابیاتھا؟
 * اذا كانت االجابة بـ "ال"  فماھي أھم سلبیاتھا؟

  النصیة وذلك بربط القراءة بدرس القواعد. في رأیك ھل ھذه المقاربة صالحة
  لتحقیق الكفاءة ؟

 9/ في رأیك ماھي أسالیب التعزیز عند حدوث مبدأ االنطفاء خالل تدریس 



 
 

                         

 

 

 

 

   
 

 

  اللغات و اآلداب معهد    

االجنبية اللغات  األدب:  ميدان      
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