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  مقدمة
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  مقدمة:

ربة املقا"يدّرس أنشطة اللغة العربية وفق مقاربة شاملة تسمى دخل هذا البحث ضمن سياق جديد ي       

لها ،"النصية
ّ
متجاوزا بذلك حدود الدراسات السابقة  ،"لسانيات النصـــ "ضمن سياق كلي يعرف ب ويحل

  .وحقال للتطبيق ،التي تهتم بالجملة مجاال للدراسة

غة العربأنشطة الذي تقوم عليه املقاربة النصية هو توظيف النص من أجل تعليم  إن املبدأ       
ّ
ية الل

مها
ّ
مات ؛وتعل

ّ
وحوله تدور األنشطة جميعها لتحقيق جملة من  ،حيث ننطلق من النص كمحور لكل التعل

من  والداللية ،والتركيبية ،يةوالصرف ،الصوتية :أين يتم تفكيك النص إلى مستوياته اللغوية ؛الكفاءات

نبالغ إن فال  ،ياقية؛ املقالية منها، واملقاميةالس همؤشراتتحديد و ، الكامنة في جيناته هخلفياتكشف أجل 

 .للنص بعيدا عن إصدار أحكام مسبقة عليه معنوي و  ،بنيوي النصية تحليل  إن املقاربة :نالق

يث تتوجه ونظامه، ح ،إّن املقاربة النصية من منظور بيداغوجي مقاربة تعليمية تهتم بدراسة بنية النص       

م اللغة فالنص ككل؛  إلىفيها العناية 
ّ
 ،التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء يقتض يتعل

غير  النص نتجعال  نلتيواالنسجام ال ،االتساق تيمنسجم العناصر، ومن ثم تنصب العناية على ظاهر 

ف على مجموعة متتابعة من الجمل، بل 
ّ
 .هكل الشروط املساعدة على إنتاجرصد  علىمتوق

 ملستوى ا وصوال إلى ،مرورا باملستوى اللغوي  ،املقاربة النصية من املستوى الداللي الفكري تنطلق        

ط رو باحترام الشو  ،نسج نص على منوال النص املدروسهذه املقاربة بالقدرة على  جسدأين تت ،اإلنتاجي

يف جملة توظمع  ،في مختلف األنشطةة برمجامل ، والظواهرواردامل ، وبإدماجاملحددةوالخصائص  ،املطلوبة

 .تطبيقها وآليات ،الّنص لسانياتمن مفاهيم 

قوم على ت ال ةاألخير  ههذأن  أقّرتكونها  هاتعليمو  ،اللغة تعلمفي إثراء  نصيةات الاللساني أسهمتلقد        

م
ّ
 تهاممارسو  [،نص]شبكة من العالقات الداللّية املكّونة ملا يطلق عليه على ، بل منعزلة نظرية لسانيةُبنى  تعل

 صوصدراسة الن يتمكن منو  ،ستخداماال  أثناء هاودالالت ،جململتعلم على قّيم الاتعّرف ي بحيث اميداني

  ، ومقاصد الكاتبين.ينأغراض املتكلم فيفهم ،وأنماطها ،بمختلف أنواعها



 ب
 

       
ُ
 ألجل بيداغوجيا وتحليليه ،النص مع التعامل طرائق مجموعب ةاللغ تعليمية في النصية املقاربة ىعنت

  الداعمة واردوامل النشاطات كّل منبع  النص يكون  أن قتض يت هذا املجال في نهافإ وعليهأغراض تعليمية، 

ألن  املختصون  يرى كما متكاملة  تعليمية مقاطع على شكل هاتدريس ىيبن أن لىمن نحو، وصرف، وبالغة ع

 من ما يالحظ وأن ،فيها تجزئة ال متكامل كّل  اللغة أن: مفاده استنتاج إلى بالوصول  للمتعلم يسمح هذا

م  بيداغوجيا تفرضها منهجية إال ةحقيقالفي  هو ما تجزئة
ّ
 لغوية وحدةك النص زبريف، تدريجيلاالتعل

 بل  ذاتها حد في غاية تعلمها يكون  اللغوية، فال املهارات مختلف إلكساب املتعلمين عام إطاركو  ،متماسكة

 .الجمال ومراعاة األساليب، وإبراز ة،لغال سالمة وسائل لضبط

كتبنا بطريقة شابها الكثير من االجحاف ألن التصور كان فاسدا و ، العربية في مناهجنا تنالقد عوملت لغ       

رذمة الفكر ية، وأّدى إلى شصفال على املمارساتانعكس سلبا  مما العالقة بينهانوع و  ،طتهافي النظر إلى أنش

 !د ال ملكاتفي شكل قواع ستدرّ فاللغة ذاتها، على  تم التركيز على مسائل اللغة الحيث  ؛لدى املتعلماللغوي 

رسة املدباتت و  ،كما لو أنها لغة أجنبيةعوملت ف ،وأن العربية غير اإلعراب ،رغم أن اللغة ليست قاموسا

م قادر عنعاجزة 
ّ
 دالة أداء مهماتعلى  تكوين متعل

م الكفء فيفصار  ،ة بالكفاءاتاملقارب وفق بناء املناهجبوجوب  املختصون اقتنع        
ّ
 ليس ذلك للغةا املتعل

ملعارف ابتوظيف تلك  منطوقة، ومكتوبة الذي يتحكم في إنتاج نصوصهو  بل ،معارف مختلفة حوز الذي ي

  ية.وظيففي وضعيات  غيرهتواصل مع ي، فامللـكة النصية كتسابالال التراكم  ،طق البناءمن وفق

 خالل نم كقواعد ال كملكة العربية اللغة وتعلم تعليم تسهيلمحاولة  في املوضوعهذا  أهمية تتجلى       

مع  هاتعلم على ياإيجاب ينعكس بما في أنشطة هذه املادة املتعلمين تحصيل تحسينل النصية املقاربة توظيف

 مستجدات الجيل الثاني وفق املوضوع هذا حول  األكاديمية الدراسات قلةاملالحظ في  عجزال سدمحاولة 

 ضرورة ملحة   ةالنصيّ  املقاربة وتطبيق تتوافـــــق  -النص لسانيات- ةنظريـ مرتكزات إلى امليداني العمل حاجـــةف

قاربة املوفقا آلليات و  ،نيات النصلسابحثي في إطار  رغبت في أن يكون موضوع مما تقد  بناء على       

 :موسوما بـ هموضوعفجاء الّنصية، 
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 العربيةأهمية املقاربة النصية في تدريس أنشطة اللغة 

 لسانيات النص في ضوءدراسة تحليلية 

 -نمـوذجـاأ السنة الرابعة متوسط-

إلى أّي مدى يمكن استثمار املقاربة النصية في تحقيق  مفاده: في سؤال تتمثلف البحثة إشكالي أما       

للغة ا الل توظيفها في تدريس أنشطةخ من متوسط الرابعة السنةكفاءتي التلقي واالنتاج لدى تالميذ 

 :الفرعية أهمها مجموعة من األسئلة هذا السؤال عن تفر عتو ؟العربية

 ؟منطلقاتها اللسانيةوما ما هي املقاربة النصية،  -

 اللغة العربية؟أنشطة في تدريس جدوى توظيفها ما التعليمية؟ و  فيم تكمن أهّميتها -

 ممارسة؟ا هفعيلتصعوبة ما مدى و ا؟ هذه املقاربة فهم تحكم فيالما العوائق التي تحول دون  -

 الصفي يامليدان التعامل وليدة العربية اللغةب عالقتي أن إلى فتعود املوضوع هذا اختيار أسباب عن أما       

 عترضت التي الصعوباتو  االنحرافات أبرز  على بالوقوف للمرء تسمح فترة وهي الزمن، من عقدين طيلة

  تعليمها،
ّ
أما عن و فرغبت في تقديم إضافة وفق مستجداتها  ،الحساسة التعليمية املرحلة هذه في مهاوتعل

التعليم  ةمرحل بخصائص للدراسة فلمعرفتي متنا متوسط للسنة الرابعةاللغة العربية  نهاجاختياري م

  وسلوكيا نفسيا، هاتالميذ السنة النهائية من وبخصوصيات املتوسط تربويا وبيداغوجيا،

 تحقيق جملة من األهداف يمكن حصرها في النقاط اآلتية: إلىمن خالل هذه الدراسة  صبوأ       

 سيدها تجأهميتها، وآليات تطبيقها، والعوائق التي تحول دون إبراز و  ،التعريف باملقاربة النصية -

 أو إبداعه ،محاكاته ومن ثم إعادة وتأويله، وتحليله، النص، فهم تيسير في النص لسانيات استثمار -

 وهمية بين أنشطتهاالحواجز التلك  وإزالة الوصول إلى معاملة اللغة العربية على أنها كل متالحم، -

 متسق األجزاء ، خطاب منسجم العناصر ومن حيث ه ؛الجملة التوجيه العناية إلى مستوى النص  -

 .ارمةصمعايير  تعليمية وفقال يتحقق إال من خالل نصوص  اكتساب امللكة اللغويةإبراز حقيقة أن  -



 د
 

للغة اأنشطة  تدريسصعوبات تذليل  سبيلفي بسيطة ضع لبنة و إلى من خالل هذا البحث  سعيت      

  معرفي لسانيات النص كاختيار لسانيباعتماد ، و اعتماد املقاربة النصية كاختيار منهجي تعليميب العربية

 ألن تاجواإلن ،املتمثلة خصوصا في التلقياستيعاب الظاهرة النصية، وإظهار وظائفها التربوية قصد 

  :تمثلت أساسا في عوائقب اصطدمت يدانيةاملمارسات امل

حيث  ؛أنشطتها بينتدريس اللغة العربية الذي يفتقد إلى الكثير من التالحم  حول السائد  التصور التقليدي -

رك تما  قصد وهذا دون منفصل عن غيره بقصد أو نشاط وكأنه مادة قائمة بذاتها،  ال يزال ُيتعامل مع كل

مين ال لدىأثرا سلبّيا 
ّ
 توصف باإلدماجّية وضعّيات ةواجهفي م ،حيارى ذين يقفون املتعل

غوي اللل واصالتّ عف أبنائها في ضديات في زمن العوملة الفكرية من خالل غة العربّية من تحه اللما تواجه -

  على ألسنة أبنائهاة هجات املحليوانتشار الل لها،ة األجنبياللغات ومزاحمة ، كتابةو  ،قوال

خالل ة من طر ستتوافق واألهداف امل لى مرتكزات نظرّية علمّيةالعمل امليداني في مؤسساتنا التربوية إحاجة  -

  ما تفّرق من عناصر الدرس اللغوّي  جمعتأن بها فترض تي يُ تطبيق املقاربة النصّية ال

مين عن دراسة ماد -
ّ
املفتقر  واملكتوب ،املنطوق  ويظهر ذلك في أدائهم اللغوي  غة العربّية،اللة إعراض املتعل

 معنىو  ،مبنىالكتابة املنسجمة و  ،للمبادئ األساسّية للكالم الّسليم

راسات  أما    
ابقةالد    :هامن دراسة في أمور هذه الفتخالف  هذا املوضوع، حول  الس 

، وهذا يزري بروح املقاربة النصية، دون غيره واحدعلى معالجة نشاط  تالدراسات اقتصر بعض هذه  -

 .تها املتداخلةمل بين أنشطوال يبرز حقيقة التكا

 فيما كان حظ مرحلة التعليم ،والثانوي  ،مرحلتي التعليم االبتدائي ركزت على هذه الدراسات بعض -

 الّتنظير أكثر من الّتطبيق. ااملتوسط ضئيال، وغلب عليه

تجدة؛ املس همصطلحاتل الثاني باملوضوع بتطبيق منهاج الجيهذا حول   -فيما نعلم-غياب دراسات  -

 ، ومفاهيمه املستحدثة[املنطوق، املقطع التعليمي، الكفاءة الختامية...فهم ]

 



 ه
 

 أو بآخر: ،الدراسات التي تناولت هذا املوضوع بشكلتلك وفيما يلي أهم       

 -ورقلةجامعة -                            عبابة فاطمة: تعليمية اللغة العربية في التعليم املتوسط -

 -ورقلةجامعة -         عبد الحميد كحيحة: تدريس قواعد اللغة العربية باملقاربة النصية -

 -جامعة سطيف-      الكتابي الّتعبير نشاط تعلیمّیة في النص لسانّیات لخضر حريزي: أثر -

 -جامعة باتنة-              هشام بلخير: استراتيجيات الخطاب التعليمي في التعليم الثانوي  -

 -ورقلةجامعة -        يةو املرحلة الثان ى نجاعتها فينصيرة بوزقاق: الطريقة التكاملية ومد -

خاذ  مجتمعة بمقاربة نصية، ألنشطة اللغة يتطرق فيحاول أن  هذا البحثأّما       
ّ
لغة ال منهاجوذلك بات

 لسانيات النصوء للّتطبيق في ضللّدراسة، وميدانا  مجاال -الثانيلجيل ا- )متوسط4 (العربّية

  ؛مادةجعلها متوازنة حجما، و  ما استطعت، حاولت فصول  خمسةبحثي إلى مقدمة، و  قسمت      

عن ديث بالح [واملفهوم والتعليمية؛ املصطلح النص لسانيات]في الفصل األول الدراسة  افتتحت      

  عاما للبحثنظريا باعتبارهما إطارا 
ّ
 لـر جملة من السياقات املعرفية، واملصطلحات املفتاحية التي تسهّ يوف

 أين ؛على املتلقي االنخراط في موضوع األطروحة، وتقّبل ما سيرد عليه من املعارف بكل سالسة، ويسر

 لهااستعما القارئ  يألفوالقديمة حتى  ،االصطالحات الجديدةبين  مزاوجااللغة العربية  أنشطةجت الع

  بيداغوجيوفق تقسيم 
ّ
 متوسطالسنة الرابعة التعليمي( في /يميراعي سيرورة املقطع )التعل

ير التعبو  ،اطي التعبير الشفهيإلى نش[ املكتوب إنتاج املنطوق إلى فهم من]الفصل الثاني في  تطرقت      

 .الكتابي

؛ طتهوكثرة أنش ،لطولهمتتاليين أين جعلته في فصلين  ،[ميدان فهم املكتوب] علىبعدها  عرجت      

الفصل الرابع  جعلت، فيما [دراسته النص إلى املكتوب من قراءة فهم] بعنوانمنه الفصل الثالث  جعلتف

 .[املكتوب فهم والظواهر البالغية في النحوية املوارد أثر] تحت عنوان



 و
 

حول واقع  ميداني عملإجراء أين قمت ب ؛دراسة امليدانيةالب الفصل الخامسفي األطروحة  تختم     

 ةخاص ىألول؛ احول هذا األمر ينتاستبانبتقديم  "مسكيانة"تدريس املقاربة النصية في متوسطات مدينة 

 .يهاأوجزت فيها أهم النتائج املتوصل إل ،بخاتمةوانهيت البحث  ،التالميذفئة ب ةالثانيفئة األساتذة، و ب

 امليدانّي العمل  الءمتهامل آلة التحليل، وظرّي الن جانبلا ناسبتهمل املنهج الوصفي في دراستي اعتمدت     

وبين  ةقمراف أستاذ ووثيقةتنوعت بين الوثائق البيداغوجية الرسمية؛ من منهاج، ودليل البحث  مراجع     

 ،لصبيحيلإلى علم النص  ومدخل دايك،فان ل النص والسياقو خطابي، لسانيات النص لل مثل كتب لسانية

 تدريسو  ،هحسن شحاتل املرجع في تعليم العربيةمثل  لتعليميةاوبين كتب  صالح فضل،لبالغة الخطاب و 

تصة املخاللغوية املعاجم جملة من مع  قنديل حمدأل املناهج الدراسية و  كور مذ فنون اللغة العربية ألحمد

  باالستعانة ببعض املراجع األجنبية وكتب علم النفس

 منها جانب نظري ؛ واجهتهاعدة  صعوبات      
ّ
 لنصلسانيات او  ،للتعليميةالتنظير  عسر خاصة في لتمث

عتبر الذي ياملشكل بدءا بمفهوم النص  ؛اهيمهاتداخل مفو  ،هذه األخيرة خاصة كثرة مصطلحاتبسبب 

لفة ظرية الساالنالنصية املفاهيم وضع تمثل في صعوبة ومنها جانب تطبيقي ومفتاحها،  محور هذه النظرية

 فاهيم،من امل ألن كل لساني عربي، أو غربي اختار جملة ،سليمة نصيةمقاربة  وفق موضع التطبيقذكر ال

ومعايير  ،ساقاالتنجد هذا خاصة في تحديد أدوات و ، يختلف عما فعله غيرهبشكل وبنى عليها تحليله النص ي 

ات النص، لسانيإضافة إلى قلة األعمال النظرية، والتطبيقية حول تطبيق ، االنسجام، ومكونات السياق...

وما  جائحة كورونا على زيادة وفق مصطلحات الجيل الثاني املقاربة النصية على أنشطة اللغة مجتمعةو 

 أفرزته من تقييد لحركة الباحث

 همجهوداته وتوجيهاتعلى  الجودي مرداس يالدكتور: : ألستاذ املشرفلأتوجه بالشكر الجزيل  اختام      

ضلهم على تفاملوقرة ألعضاء اللجنة الشكر وافر كما أتوجه ب ،خير الجزاء عنيهللا ه فجزا، رحابة صدرهو 

 أساتذة، و عائلتيمنهم أفراد  وأخص ،من أعان وسدد ولو بكلمة شكر بقراءة هذا البحث ونقده، ولكّل 

 ، والحمد هلل رب العاملين.مدينة مسكيانةمتوسطات  ، وتالميذمدراءو 



 

 الفصل األول 

 التعليميةو  لسانيات النص

 املصطلح واملفهوم

 

 



 

 

 املبحث األول: لسانيات النص

 

I. تعريف النص 

II. في التراث العربي نصال 

III.  الخطاببين النص والجملة و 

IV.  الجملة إلى لسانيات النصمن لسانيات  

V. تطور لسانيات النص 

VI. جذور لسانيات النص في املوروث العربي 

VII. هاالتدريس وفقو  املقاربة النصة 
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 توطئة:

 املنضبط العملي مساره في اللغة الحديث علم خطاها التي هامةال اتالخطو  من [لسانيات النص]     

 للتحلي مصطلحه، فهو اتجاه لسانيم هذا العلم من و نستشف مفه نستطيع أنو 
ً
ل يتخذ من النص محورا

هذا  بفضل أصبحت اللغوية الدراسات مرمى عن بعيدة التامة بصورتها النصوص كانت أن فبعد ؛اللغوي 

وحدات  كبرى تضم   وحدة أنه على إليه وتنظر ،النص تنطلق من النص االهتمام، فلسانيات علم محطال

 ثم معنوية هي، أمشكلية أ ،وسائل هذا الترابط وعن أجزائه، ترابط كيفية في فتبحث صغرى تحقق غاياته،

  والالنص... ،النص بين تفرق  التي واملقومات ،النصية السمات عن

 حثا عنيروم االشتغال على النص ب حديث عن حقل معرفي جديدهو إن الحديث على لسانيات النص      

 ، وتكتس ي لسانيات النص أهميتها من ...آليات انسجامه، و عوامل اتساقه
 
 ىل النص مركزة علكونها تحل

ق عند املتلقي حتى تتحق والبالغية ،والداللية  والتركيبية ،والصرفية ،الصوتية؛ املختلفة ه اللغويةجوانب

 وهو يتفاعل مع النص. ،اللذة الجمالية

  ،القرن املاض ي ستيناتن بالتدريج بداية تكو   بكرفرع معرفي  إن اللسانيات النصية     
 
ل قطيعة وقد مث

ا زاحفا في حقول ال اللسانيفي الفكر بستمولوجيا ا
 .تاخمة لهاواملعارف امل ،لغوياتليبدأ منذ ذلك الوقت مد 

 إذ ال يمكن تأويل النص من خالل ؛للنصوصمقبولة حليل النص يطمح أساسا إلى تقديم تأويالت إن ت     

ضمون الخبري ألن امل ليس تركيبا اعتباطيا ملجموع جملهلسلسة الجمل املكونة له؛ أي أن النص  متتال   تأويل  

اب يستحيل تأويل خطف تلك الجملال يقدم غالبا تأويال مقبوال ملجموع  -كل  على حدى- املفرد لعدة جمل

ن و يجعل اللسانوهذا ما  بشكل مفرد هذا الخطابكامل من خالل تأويل متتابع للجمل التي يتشكل منها 

 
 
بـــ  أصبح يعرفتدرس من خالل ما  [النصوحدة ]مون بوجود وحدة لسانية أكبر من الجملة هي يسل

  .[لسانيات النص]

 

 



 والتعليمية؛ املصطلح واملفهوملسانيات النص  ---------------------------------------------الفصل األول 

12 
 

I.  :النص مفهومأوال 

ة  لغة: -أ
 
دة؛ فلو املعجمية يعد  مفهوم النص  في الثقافة العربيـ لنا النظر جمن املفاهيم ذات الدالالت املتعد 

ة  جمافي ما أوردته املع ة  "ن ص ص"العربية تحت ماد   دون االشارة عدةلوجدناها تدور في فلك معان لغوي 

 يسيرا
 
 ؛املباشرة إلى املعنى االصطالحي  للكلمة إال

 نصالنص: رفعك الش يء، : "(منظور  ابن)قال  ؛الرفع والظهور والتراكمجاءت مادة "نصص" بمعنى      

ا، ينصه،إلى فالن الحديث ، و  ...،ه رفع: نص   على املنصة: أي على غاية الفضيحةووضع كل ما أظهر فقد نص 

ة :املاشطة تنص  العروسو والشهرة،  رى من بين النساء" أي تقعدها على املنص 
ُ
فرفع النص  ُيوجب  ،1لت

ة مكان مرتفع رى،  تجلس عليه إعادته إلى أصله عن طريق سلسلة رواته، واملنص 
ُ
 وأوردالعروس لت

األرض  والبعير أثبت ركبتيه في ،: جعل بعضه فوق بعضقوله: "نص املتاع "نصص"في مادة  (الفيروزآبادي)

ت الظبية جيدها 2وتحرك للنهوض"  رفعته :ومنه أيضا نص 

سير ال :: نصصت ناقتي: النص(األصمعي)قال "، منتهى الش يء وأقصاهبمعنى "نصص"مادة  جاءتكما      

 أي ؛3[بة أولىبلغ النساء نص  الحقاق فالعصإذا ]، وفي الحديث حتى يستخرج أقص ى ما عندها :الشديد

استقصيت مسألته عن الش يء حتى تستخرج ما عنده، ونص كل   :نصصت الرجل"ويقال، منتهى بلوغ العقل

ع لبلوغ الغاية4ش يء منتهاه " ه قال: يقول الجبار:    (كعب)ما روي عن "ومنه  ،، فاالستقصاء هنا التتب 
 
أنــ

ي ال أناص  ]
 
بته احذروني فإنــ

 
 عذ

 
بته في السؤال، والحساب؛ أي ال استقص ي عليه [عبدا إال

 
 عذ

 
هي و  ،إال

 5"مفاعلة منه

                                                           
 79/9ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب: دار صادر، د.ت، مادة )ن ص ص(،  1
 6161/6، مادة )نص(، 2002الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس املحيط، دار  الحديث، القاهرة،  2
 626/9رواه البيهقى فى " السنن الكبرى ":  3

دار الحديث،  ،: تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه محمد محمد تاجر، أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمدبن حماد الجوهري، أبو نصر 4

 6612، ص 2007القاهرة 
 .79/9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،  5
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كته :: "نصنصت الش يء لاقي: الحركة جاءت مادة "نصص" بمعنى و       حين  (أبي بكر)وفي حديث ، حر 

      1"[هذا أوردني املوارد]وهو ينصنص لسانه ويقول:   )عمر)دخل عليه 

النص و ،  "النص اإلسناد إلى الرئيس األكبر (ابن منظور )عند ف ،التعيين مادة "نصص" بمعنى جاءتو       

دا جاء في أساس البالغة، كما 2والنص التعيين على ش يء ما" ،التوقيف صَّ فالن سي 
ُ
َب" :"ن ص 

ُ
 3ن

صَّ  ،بشكل أكثر شمولية النص فأما املعاجم الحديثة فتعر        
َ
وإجرائية حيث جاء في املعجم الوسيط: "ن

 
َ
صَّ الش يء: رفعه وأظهره، ونصَّ الحديث

َ
ًد: نصبوه، ون ِّ

 سي 
ً
وا فالنا َده، ويقال: نصُّ َنه وحدَّ ا: عيَّ صَّ

َ
على الش يء ن

: أقعده على املِّ 
ً
صَّ فالنا

َ
صَّ املتاع: جعل بعَضه فوق بعض، ون

َ
ث عنه، ون سَنَدُه إلى املَحد 

َ
صَّ صَّ نَرفَعُه وأ

َ
ة، ون

ُه، 
َ
ك  الش يَء: حرَّ

ً
: استحَثها شديًدا، ونصَّ فالنا

َ
ة ابَّ صَّ الدَّ

َ
، ون

ً
ه غضبا

َ
نف

َ
لته استقص ى مسأ :يقال: هو يُنصُّ أ

صُّ من الش يء: منتهاه، و عن ش يء حتى استخرج كل ما عنده،  :والنَّ صُّ  الكالم األصلية التي وردت  النَّ
ُ
صيغة

ف،
 
 معنى واحدا، و يحتمل إصُّ ما ال والن من املؤل

 
  ومنه قولهم: ال اجتهاَد مع النص   ،ال يحتمل التأويلال

ة نَّ تاب والسُّ ين: الكِّ ِّ
صولي 

ُ
ص  عند األ   4"والجمع نصوص، والنَّ

ن      
َ
م أ ا تقد  ن مم  دة يتبي  لة بين املعنويـ ،للنص  دالالت لغوية متعد  ي إال يسيرا وهي ال توح ،والحسية ،ةومتنق 

 عليه 
ً
 -الحقا كما سيأتي-ملصطلح "النص" اليومباملفهوم الذي أصبح متعارفا

في الثقافة بل و ،" في اإلنجليزيةTextو " ،في الفرنسية" Texteكلمة " فيعود أصل ،أما في التراث الغربي      

الدراسة املعجمية للكلمة تكشف أنها تدل ، فنسج أو جدل أي "Textus" الالتيني األصل الغربية عموما إلى

( على كل ما له عالقة بإنتاج textilومنه تطلق كلمة ) ،تعني النسيج أو األسياخ املضفرةو  5على النسيج

                                                           
 .79/9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،  1
 .77/9نفس املرجع، ص  2
، ابو القاسم محمود بن عمر: أساس البالغة؛ دار ومطابع الشعب؛ د ط؛ القاهرة،  3  291/2، 6710الزمخشري 
 721، ص/2001، 1شوقي ضيف وآخرون: املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط  4
5 Editoins du seuil.paris. 1970, p43.Barthes. le plaisire du texte. Cf 
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هب " :R.Barthes)روالن بارت )يقول  ،1وانتهاء بمرحلة النسيج وبيعه ،النسيج بدءا بمرحلة تحضير املواد

 
ُ
 نصا ت

ُ
 2حكاية"نسج فيه ضفر، وت

د  نسجا ثم انتقل هذا املعنى اللغوي  إلى النص  الذي عُ  ،)نص(مة في اللغة العربية بكلمة لترجمت هذه الك       

نة في هذا النقل ،من الكلمات ن من السدى واللحمة واملنوال ؛والعالقة بي  فإن   ،فإذا كان النسيج املادي  يتكو 

ن من الحروف األفكار و  ،فالنص نسيج من الكلمات املتوالية ؛والكلمات املجموعة بالكتابة ،النص  يتكو 

 .براعة الصنع، والكمالمع املتسلسلة، وهذه املادة توحي بدالالت دقة التنظيم، 

نه"       
 
به بنسيج العنكبوت لبراعة نسجه 3"ستار يختفي وراءه املعنى هذا النسيج يوصف بأ

ُ
، وقد ش

رابط وهي ت ،وجوهرية في النص ،يتعلق بعضه ببعض، وهنا تبرز خصيصة أساسيةوتماسكه، بحيث 

قل هذا املعنى إلى نسيج النص، فكأنه نسج للكال وتشابكها على نحو يشكل وحدته الكلية،  ،مكوناته
ُ
م ثم ن

اج حين ينسج ومثلما يتم النسج من خالل ، 4الناش ئ عن فعل الكتابة التي تشبه في بعض وجوهها عملية النس 

ن قطعة من قماش متينة متماسكة،  ،مجموعة من العمليات املفضية إلى تشابك الخيوط وتماسكها بما يكو 

بط بعضها ببعض، وتجمع عناصره في كل  واحد هو ما نطلق عليه مصطلح تنص نسيج من الكلمات ير فال

  5[نص]

تنازعه حيث  ،من أكثر املصطلحات إثارة للجدل واالختالف يعد  إذ ، 6"مشكل فهوممالنص "اصطالحا:  -ب

 تهومدرس ،كل  حسب خلفيته املعرفية تعريفات املختصين له باينتلذلك تة تعدداختصاصات م

                                                           
 17، ص 6779ينظر: جميل عبد املجيد: البديع بين البالغة واللسانيات النصية، الهيئة املصرية العامة للكتب، القاهرة، مصر،  1

اد: نسيج النص
 
  62،.ص 6771، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 6، ط-بحث فيما يكون به امللفوظ نصا-وينظر: األزهر الزن

 96، ص2069، 6: لذة النص، ترجمة: فؤاد صفا، منشورات الجمل، بغداد،  ،طروالن بارث 2
 90جميل عبد املجيد: البديع بين البالغة واللسانيات النصية، مرجع سابق، ص 3
 11-11، ص 2009، 6ينظر: حسين خمري: نظرية النص من بنية املعنى إلى سيميائية الدال، منشورات االختالف، ط 4
اد،األزهر اينظر:  5

 
 62نسيج النص، مرجع سابق، ص  لزن

كلية اآلداب واملؤسسة العربية -، جامعة منوبة6محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص، ط 6

 61م، ص2006للتوزيع، تونس، 
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ن طرف عدد فال يوجد تعريف معترف به م، "1إلى حد التناقض أحيانا، واالبهام أحيانا أخرى " اللسانية 

، في أكثر من موضع عددا من بل إننا نجد لدى باحث بعينه، في عمل واحد بعينه ،مقبول من الباحثين

إجماال يمكن أن نقسم تلك التعريفات إلى ثالثة ، لكن 2التعريفات، ويختلف محتوى كل تعريف عن اآلخر"

 ؛3اتجاهات كبرى 

استنادا إلى لسانيات الجملة ذات اتجاه شكلي لغوي تطور من الناحية التاريخية  فهو ؛األول االتجاه أما      

بدءا من "الفونيم" وصوال إلى  ؛والتوليدي وذلك من خالل توسيع وحدات النظام اللغوي  ،األصل البنيوي 

 Zellig هاريسزليج )وفي هذا االتجاه غالبا ما ُينظر إلى النص من حيث حجُمه أو طوله، ويعد  ،"النص"

harris) ف ،من اللسانيين األوائل الذين انتصروا لهذا االتجاه أو هو  ،بأنه "ملفوظ طويل النص فقد عرَّ

ن مجموعة منغلقة الذي يقول: "  ( francisjackفرانسيس جاك ) وقريب منه، 4"متتالية من الجمل تكو 

هذه التعاريف تنظر إلى ف، 5جعل منه شيئا كليا"التي تتسم بالتناسق الشامل... لن ذ مجموعة من الجمللنأخ

 Robert de بوغرانددي  روبرت): ص كما يقول ر من الجملة، وهذا ما سيفقد النالنص على أنه وحدة أكب

Bogrand) ناهيك على ،عددا من األمور الحيوية، لعل أبرزها عدم ارتباط النص بسياقه وظروف إنتاجه 

ن من أكثر من جملة يصطدم بسؤال محرج مفاده: أال  واحدة أن النظر إلى النص على أنه منتوج لغوي مكو 

ه من الوحدات اللغوية بسبب  ،يجيء النص على جملة واحدة؟ ومن ثم فإن النص سيفقد كل الشرعية في عد 

، لذلك واجه هذا االتجاه نقدا 6جملة والنصال  لن ُيرى الوجه في التمييز بين مساواته للجملة الواحدة ألنه

  (Helmslevهيلميسليف )و (dresslerدريسلر) كل من رفضحيث  واستياء عارما من املختصين ،كبيرا

                                                           
 61، ص2060، 6املغرب، ط فرانسوا راستيي: فنون النص وعلومه، ترجمة: إدريس الخطال، دار توبقال للنشر، 1
طبيق، ط  2 ة والت  ظري  ي  بين الن  ص   غة الن 

 
 21، ص2000، دار قباء، القاهرة، 6صبحي إبراهيم الفقي: علم الل

ينظر: كالوس برينكر: التحليل اللغوي للنص؛ مدخل إلى املفاهيم االساسية واملناهج، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسسة املختار للنشر  3

 وما بعدها 22، ص2طوالتوزيع، 
التبئير، منشورات املركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان   بيروت،  –السرد –الزمن-سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي 4

 69ص  6779سنة  1الطبعة 
 19فرانسوا راستيي، فنون النص وعلومه، مرجع سابق، ص 5
 91ينظر: محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص  6
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جديد أو قديم؛  ،النص هو كل ملفوظ منطوق أو مكتوب طويل أو قصيررأى األخير أن و  ،هذه الفكرة

أو  ،الخاصية األولى لتحديد النص هي االكتمال ال الطول ( هي نص مثلها مثل رواية كاملة، فنارفكلمة )

الحجم وذلك إذا تحقق له اكتماله واستقالله بغض النظر عن أبعاده أو مدى طوله، فنضحي بفكرة الطول 

 1في سبيل الوصول للنص املستدير املكتمل

الم حين ي املعنى الفعلي للكمستند إلى التداولية التي تبحث ففهو اتجاه تواصلي  ؛أما االتجاه الثاني      

قة ،وبقصد معين ،ُيستعمل في سياق معين
 
هاليداي )و (رقية حسن)وتمثل  ،2في الهواء وال تدرس اللغة معل

M.A.K, Halliday) فهما ينظران إلى النص على أنه وحدة لغوية في االستعمال، وليس  ،أولى نماذجه

: النإذ يقو والحجم بل على املعنى؛  ،وحدة نحوية كالعبارة أو الجملة، فوحدة النص ال تعتمد على الشكل

ل  ،في علوم اللغة لإلشارة إلى أي  مقطع منطوق  Textتستعمل كلمة النص  "
 
أو مكتوب مهما كان طوله ليشك

 موحدا
 
دي (وكذا  فهما يشيران إلى قضايا املوقف، والسياق  ،3ة كاملة"بدءا بمثل مفرد إلى مسرحي   كال

 (Hartmann هارتمان) أما 4تستهدف االتصال"الذي يعرف النص بأنه"تشكيلة لغوية ذات معنى  ) بوغراند

 Brown etبروان ويول )كما اعتمد  ،5الجانب االتصالي" زعالمة لغوية أصلية، تبر " النص  بأنه فيحد

Yeol) يعرفانه بأنه "التسجيل الكالمي لحدث ف ،على مفهوم التواصل ذاته في تحديد مفهوم النص

نَّ  6تواصلي"
َ
ا  ،منطوقا تعريف النص  على كونه لم يقصر(  lD.crystaكريستال  )بل نجد أ أو مكتوبا، وإنم 

  ،أصنافا أخرى تشمل عالمات الطريقفيه  دخلأ
 
ر  وغيرها، واإلعالنات ،والصور الرمزية  اداذلك اعتم ويبر 

                                                           
 261م.ص 6771لونجمان، -، لبنان ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر6ينظر: صالح فضل: بالغة الخطاب وعلم النص، ط 1
 21ينظر: كالوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، مرجع سابق، ص 2
 91بالغة واللسانيات النصية، مرجع سابق، صجميل عبد املجيد، البديع بين ال 1
 07، ص 6779 6روبرت دي بوجراند: النص والخطاب اإلجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب   مصر، القاهرة، ط 4
5 CF. Hartman, R.R. K and F. C. stork; Dictionary of Language and linguistics; Applied Science; London; 1972, p 238 
، 6779 النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعودمؤسسة وتعليق محمد لطفي الزليطنى، منير التريكي،  ،براون ويول: تحليل الخطاب، ترجمة 6

 229ص 
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ة ،على وظيفة النص  الرئيسة   ،فيزيد على ذلك( John Linesجون الينز )أما  ،1وهي الوظيفة التواصلي 

ا ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من ح ليس مجرد وحدات متصلة مع بعضها فيفيبرر بأن النص  يث سلسلة إنم 

سم بسمات التماسك
 
 وتعد  النصوص مكونات للسياقات والترابط ،السياق، وعلى النص  في مجمله أن يت

ة (الينز)فالنص  حسب مفهوم التي تظهر فيها،   بوجود عالقات داخلي 
 
ا إال ها متواليات تنتظم في ،ال يكون نص 

 إذا ليس إالالنص  ؛ فيحكمها السياق لتماسك والترابط، وعالقات خارجيةالعالقات هي اوهذه  ،الجمل

فيركز في مفهومه على التمييز بين السياقات  (Petofi.J بيتوفي)ويسانده  ،2حالة خاصة من البيئة املحيطة

 ينبغيإذ يرى أنه  ،للنص   بالنسبة السياق أهميةعلى ( بوغراندويؤكد )دي  ،3الداخلي، والخارجية للنص

والتوقعات  ،للنص  أن يتصل بموقف يكون فيه حدوث موقف تتفاعل فيه مجموعة من املرتكزات

ى سياق املوقفوهذه ا ،واملعارف   يشمل املحيط الثقافيه والسياق في نظر  ،*لبيئة الشاسعة تسم 

  ... والتاريخي ،واملعرفي ،واالجتماعي

حاول أن  الذي( Klaus Brinkerبرينكر)كالوس  يمثله مدمج فهو اتجاه وسطي ؛الثالثأما االتجاه       

 خرين يمكن أن يغني أحدهما عن اآل ليسا تصورين بديل -حسب رأيه-ألنهما  معا؛ يدمج االتجاهين السابقين

والتحليل اللساني للنص يتطلب مراعاة كليهما، فهو ينظر إلى النص بوصفه  ،بل هما اتجاهان متكامالن

ُم املصطلح )نصو قيوتواصلية في الوقت نفسه حيث  ،وحدة لغوية  وية( تتابعا محدودا من عالمات لغل: "َيسِّ

وحدة أكبر  النص"أن )برينكر ( ، ويرى 4متماسكة في ذاتها، وتشير بوصفها كال إلى وظيفة تواصلية مدركة"

  5أي وحدة لغوية أخرى أشمل"تدخل تحت  يمكن أن ال لغوية

                                                           
9,p78Cf. David Crystal, the Cambridge encyclopedia of langage. Cambridge Université Press, 1999 

غة النص ي، مرجع سابق ، ص ينظر: 2
 
 607صبحي إبراهيم الفقي، علم الل

 12ص  2007  6عمان، طالخطاب: دراسة معجمية، جدار للكتاب العالمي، األساسية في لسانيات النص و ينظر: نعمان بوقرة: املصطلحات  3
، أي ما قيل وما سيقال. أما املوقف ( هو املحيط اللغوي  الخالص Contextيفرق )كوزريو( بين املوقف والسياق؛ فالسياق ) * للعالمة في النص 

(Situation فضال عن ، ( فهو املحيط غير اللغوي  للعالمة، أو لسلسلة من العالمات بما فيه من ظروف ومالبسات تصاحب الحدث اللغوي 

؛ مجلمعلومات يتجاوزها املتكلم واملستمع، إذا كانت معلومات تقع بينهما. ينظر: بحيري سعيد حسن:  ة اتجاهات معاصرة في تحليل النص 

  610،ص2000ديسمبر  9عالمات في النقد؛ النادي الثقافي  ،جدةج 
 29كالوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، مرجع سابق، ص 4
ص  املفاهيم 5 شر، مصر، 6واالتجاهات، ط  ،سعيد حسن بحيري: علم لغة الن 

 
ة للن ة العاملي   607، ص م6779، الشركة املصري 
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سعد )ها هو ف ؛ربيين في تباين تعريفاتهم للنصقد سار العرب على خطى الغأما في الثقافة العربية ف      

نها يفيد كل م ما النص فليس إال سلسلة من الجملأ"ينحو في تعريف النص منحا شكليا فيقول:  (مصلوح

السامع فائدة يحسن السكوت عليها، وهو مجرد حاصل جمع للجمل، أو لنماذج الجمل الداخلة في 

التواصل شرطا أساسيا في  (وعلي خليل حمد ،إلهام أبو غزالة) وعلى النقيض من ذلك اتخذ، 1"تشكيله

ر "إنه واقعة اتصالية تلبي سبعة معايير للنصية، وإذا اعُتب :النص، وذلك بقولهما في تعريفهمفهوم تحديد 

نشاط اجتماعي  التواصل"ألن  2أحد هذه املعايير السبعة غير متحقق فإن النص ال يتسم باالتصالية آنذاك"

وقد ، لناسلتنسيق عالقات ا سب مقتضيات اللغة املستعملة فيهويكون منظما ح ،أو أكثر ،يتم بين طرفين

إلى التركيز على دراسة صور هذا  (خولة طالب اإلبراهيمي)تدعو ، فيما 3"واإلقناع ،منه التبليغ يكون الهدف

الذي أقص ى الكالم من دائرة البحث اللغوي، وهذا يعني أن  االستعمال، وأن نتجاوز التقابل السوسيري 

 يجاوز بنية النظام إلى قيمه ووظائفه التداولية
ً
 4دراسة اللغة في املوقف التواصلي أصبحت أفقا

أطلق على اإلنتاج اللغوي الذي يتعدى الجملة باعتباره أن مصطلح النص  يرى ف )أحمد املتوكل( أما      

طه عبد (وقريب منه يعرف ، أو التناسق ،ومبدأ االتساق ،يضبطها مبدآن: مبدأ الوحدةسلسلة من الجمل 

بقوله: "كلُّ نص هو بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من  )الرحمن النص

وليس مجرد  لغةليس مجرد " نهقول عيأن يعطيه بعدا أشمل إذ  )صالح فضل(بينما حاول  ،5العالقات"

   ماناوز  ،اتصال، وليس مجرد كتابة، وليس تتابعا لجمل مترابطة تراعى فيه الظروف الخارجية أحداثا

  6ومكانا؛ إنه يتكون من كل ذلك وأكثر"

 

                                                           
 21م، ص 2006، زهراء الشرق، القاهرة، 6، ط-اتجاه جديد في الدرس النحوي -أحمد عفيفي: نحو النص 1
 ( و)دريسلر( بوغراند، وهو امتداد لتعريف )دي 611سعيد بحيري، علم لغة النص، مرجع سابق، ص  2
 60م، ص2001، الطبعة األولى الكتاب املتحدة، بيروت غوية تداولية، دارعبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة ل 3
 619م، ص 2001ينظر: خولة طالب اإلبراهيمي: مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، الطبعة الثانية،  4
 11 م، ص2060، الدار البيضاء، 6طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، املركز الثقافي العربي، ط 5
 29-29أحمد عفيفي، نحو النص، مرجع سابق، ص  6
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II. في التراث العربي "نص"ال 

ة في الثقاف [نص]وكيف حدث التحول الداللي لكلمة  ،لعله من الصعب أن نحدد على وجه الدقة متى      

 والذي ُجعل   لذي يتجاوز حدود الجملةالعربية لتدل على ما نقصده منه اليوم؛ أي على البناء اللغوي ا

 عن املعنى -فيما نرى -، وهو معنى بعيد إلى حد ما في االستعمال اللساني الحديث [texte]مقابال ملصطلح 

محمد األخضر (يرى حيث  ؛نخبة من لسانيينا أو هكذا يبدو على األقل عند ،العربي القديماملعجمي 

وهو  ،مفهوم حديث في الفكر العربي املعاصر [نص]أن املفهوم االصطالحي الذي اكتسبته كلمة  )الصبيحي

ليس وليد هذا الفكر، وإنما هو كغيره من مفاهيم كثيرة في شتى العلوم الحديثة وافد علينا من الحضارة 

عليه  وربط ذلك بما يدل ،عن أصول هذا املصطلح في التراث الفكري العربيوهذا ما يجعل البحث  ،الغربية

رجى منه فائدة
ُ
 [النص]مصطلح أن  سعيد يقطين، فيما يرى 1في وقتنا الحاضر ضربا من التحمل الذي ال ت

في الدراسات األدبية العربية بناء على االستعمال الجاري في الجامعات في العصر الحديث  هتم توظيف

لما ف، بينديمة املتعددةالغربية، وهو مختلف كل االختالف عما تقدمه لنا التصورات العربية الق عبد ( ض 

؛ ألن معنى الترابط املتحقق فيه ال يتوافر [النسيج]هو  [text]ملصطلح  أن يكون املقابل العربي )ك مرتاضاملل

 للفظ "النص" في التراث العربي ر على ذكرِّ و عثلل ت املتعددةحاوال برز أنه رغم امل، حيث يُ 2في مادة "نصص"

أن هناك مفردات في اللغة العربية مثل  )محمد مفتاح(يرى فيما    3إلى ش يء هملم يفض بإال أن ذلك  النقدي

  " في الداللة على التتابعtexteوغيرها تشترك مع األصل الالتيني " ،و"النظم" و"الكتابة" ،"الكالم"

رجمت بـ  ولم يترجم بهذه الكلمات لشموليةوا ،والتقنين والتعالق ،والتماسك
ُ
ع أن له معنى م "،النص"وإنما ت

 اصطالحيا ضيقا!

بأن مفهوم النص لم يحظ بدراسة تحاول اكتشاف هذا املفهوم في تراثنا إن كان املختصين بعض يعترف       

              [النص]وبلورته إن لم يكن له وجود، فيما يرى آخرون أن افتقار داللة  ،له وجود، أو تحاول صياغته

                                                           
 69، ص 2009، الصبيحي محمد األخضر: مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم، ناشرون، منشوراتينظر:  1
 10، ص2060، 2ينظر: عبد امللك مرتاض: نظرية النص األدبي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط 2
 11، ص2062، 6ينظر: نعمان بوقرة: الخطاب األدبي و رھانات التأویل، جامعة ملك السعودیة، عالم الكتب الحدیث،ط 3
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اض قتر أو من داللته؛ فاال ،ال يقلل من شأن هذا املصطلحبمعناه الحالي في الخطاب العربي إلى جذر تاريخي 

ا عند الباحثين العرب ظاهرة عرفتها جميع لغات البشر مادام و   فضال عن أن "النص" أصبح مصطلحا قار 

ة في ذلكفال مشا ،األمر متعلقا باالصطالح فقد تجاوز هذه االشكالية  )األخضر الصبيحي(كما يقال، أما  ،ح 

رر؛ فمثلما ضكما ال نرى في ذلك أي  ،أو اتكاال ،بقوله: "وال نرى في ما يخصنا، في هذا اإلجراء استالبا أو تبعية

ي وأفادوا منها ف  والعلوم ،ومفاهيم غربية عديدة في شتى املعارف ،استعار الدارسون العرب مصطلحات

مختلف تحليالتهم وتطبيقاتهم، فال نعتقد أن املفهوم الغربي يطرح إشكاال، فهو في نهاية املطاف مفهوم 

أو  ،أو الصينية ،ومقوماته واحدة سواء كان في اإلنجليزية ،إنساني؛ فالنص واحد في كل اللغاتلغوي 

  1األملانية"

 ،أن ما يدل عليه مصطلح "النص" في التداول العربي الراهن جاء عن طريق الترجمةلنا مما تقدم يتبين        

ا تقدمه التصورات العربية القديمة إن فإال يسيرا، ومع ذلك كله منها  خاصة املعجمية وهو يختلف عم 

يصرح  ا الرأي كما، وإن كان البعض يخالف هذن مصطلح النص خضوعا لألمر الواقعالباحثين العرب يتبنو 

 2بذلك عمر أبو خرمة

III. بين النص والجملة والخطاب 

 بين الجملة ( عشرة فوارق يحاول من خاللها إيجاد تمايزبوغرانديعرض )دي بين النص والجملة:  -1

ه على و  ،والنص  يحاول أن ينب 
َ
ألن الجملة غير قادرة على أن تكون حدثا  ن  النص أولى بالدراسة من الجملةأ

ا مكتفيـا بذاته، إذ إن  الجملة تستدعي جمال أخرى  ن  )دي  تذكير والبد  من ال ،...تواصلي 
َ
( في غراندبو هنا إلى أ

ا قصد الجمل التي تستعمل كشواهد نحوية،يإنما  إشارته إلى الجملة املجتزأة - أو تلك التي ال تحمل معنى تام 

ة املعنى ؛ -من النص عن البحث فيما  )السامع/القارئ (ملا لها من داللة تغني  اوصتعد  نصإذ إن  الجمل تام 

 .ها إلتمام فهم املعلومة الواردة فيهاءورا

                                                           
 67الصبيحي، مدخل إلى علم النص، مرجع سابق، ص  1
 21عمر أبو خرمة، نحو النص، مرجع سابق، صينظر:  2
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ل عن الجملة ال يلغي وجودها       نَّ التحو 
َ
ل هي ب   النص إذ هي املرتكز الذي يعتمد عليه ؛تجدر اإلشارة إلى أ

 وهذه الفوارق هي:  1هالجزء األساس املكون ل

ال إن النص -أ هو ال عالففي حين أن الجمل عناصر من نظام افتراض ي، ويوضح املقصود بالنظام  نظام فع 

ع من الوظائف يوجد عن طريق عمليأ  واالنتقاء اللذان يكونان بين عناصر ،ات قوامها الحكمـن النص  تجم 

، ويتبع ذلك أ ن النص ليس مجرد منزلة مختلفة عن منزلة الجملة، فقد يكون النص  أكثر النظام االفتراض ي 

 مثل: عالمات الطريق، واإلعالنات اصر ليس لها ما للجملة من الشروطمن كلمة واحدة، وقد يتألف من عن

 .ات وغيرهاـوالبرقي

د على مستوى النحو فحسب، أما ال إن   -ب يير تبعا ملعانص  فإنه يعرف الجملة كيان قواعدي  خالص يتحد 

ة ةكاالتـ النصي  ، واإلعالمي   ، وغيرها.ساق، واالنسجام، والقصد، ورعاية املوقف، والتناص 

 للجملة في النص يمكن أن يتم  التغلقيود القواعد املفروضة على ا إن -ج
 
يها باالعتماد عل بلبنية التجريدية

ي  يمكن السكوت  على سياق املوقف، فالعناصر التي يمكن فهمها من املوقف مثال عن طريق اإلدراك الحس  

ة للنصأو اقتضابها بوساطة املتكلم من دو  ،عنها النحوي  ، وبذا ال يكون الصوابن الضرر بالطاقة االتصالي 

 معيارا ن
د ائن محددة، أو هو معيار   يفضلجأ إليه عند عدم وجود قر قانونا، بل يعد  ل على غيره عند تعد 

 .االحتماالت

 ،ةفرق تقابلي ثنائي عندما تكون ثمة قواعد دقيق ة وما ال يطابقهارق بين ما يطابق القواعد النحويـالف إن -د

فالحكم بأن تركيبا ما يعد  جملة يتم بمقارنة هذا التركيب باألنماط التي تسمح بها  ،وكاملة لضبط الجمل

كون النص ف  ا فال يتم  بمثل هذه املقارنة اآلليـةوما ال يعد  نص ،اأما الفرق بين ما يعد  نصالقواعد النحويـة، 

 .واإلسهام في عملية االتصال ،أو غير مقبول يعتمد على دوافع املوقف ،مقبوال

ى أسباب واملعارف تسم   ،والتوقعات ،ينبغي للنص أن يتصل بموقف تتفاعل فيه مجموعة من املرتكزات -ه

ف؛ ،املوقف
 
ا الجمل فال يمكن أبدا أن ترد من دون تكلـ ها أو أكثر توابع، أو لكون ،أو أعقد ،ما لكونها أطول إأم 

                                                           
، مرجع سابق، صينظر:  1  70أحمد عفيفي، نحو النص 
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أو غير ذات أثر عملي في األداء، فالقواعد التجريدية لتكوين الجملة ال يمكن التقنين  ،فارغة من املعنى

  جملة ذات معنىبعده تتابع العناصر لتصبح أو عدد مكمالتها بحيث يتوقف  ،لطولها

ن إذ إ ،أو الرموز اللغويـة ،نـه مجرد صورة مكونة من الوحدات الصرفية يمكن النظر إلى النص  على أال -و

ه السامعين به إلى أن يبنوا عليه عالقات  النص تجل  لعمل إنساني ينوي به شخص ما أن ينتج نصا، ويوج 

با ألعمال إجرائية ،من أنواع مختلفة فالنصوص تراقب املواقف وتوجهها  ،لذا يبدو هذا التوجيه مسب 

رها عريف تستعمل لتفهي ، في املواقف اإلنسانية لذا فهي ذات أثر محدود وليس للجملة هذا العمل ،وتغي 

 .الناس كيفيـة بناء العالقات النحوية فحسب

ة، و  تالنص توال من الحاال  -ز ة، واالنفعالي  ةكالحالة املعلومي  وهذه الحاالت عند مستعملي  ،االجتماعي 

ر بوساطة النص، وإنتاج النص ل نقطة ففي ك وفهمه يأتي في صورة توال من الوقائع ،النص عرضة للتغي 

ق الضوابط السائدة، فضوابط بدايات النصوص تختلف عن ضوابط  من نقاط هذا التوالي تطب 

نها عناصر من نظام ثابت متزامن ،ونهاياتها ،استمرارها
َ
  وفي املقابل يجري النظر إلى الجمل على أ

ة تنطبق على النصوص أكثر مما تنطبق على الجمل، فالوعي االجتماعي ينطبق  إن -ح األعراف االجتماعي 

على الوقائع ال على أنظمة القواعد النحوية، إذ إن السمة االجتماعية لتراكيب بعينها ال تؤثر إال في قسط 

  .ضئيل من مجموع القواعد

ة شكل  ،النفسية أوثق عالقة بالنصوص منها بالجمل العوامل -ط فالجملة من حيث الصياغة الذهني 

غاية ما أما ل، وتذكر املعلومات، أو السعي كالتعبير التصالبجانب أمور أخرى تعين على غايات ا استكشافي

 ى للفهماألولحدود الجملة فيتم  تحديدها فيما بعد في أثناء اتباع النص، ثم يستغنى عنها في املراحل 

تمد إذ يع ؛اء الجمل لغيرها من الجملإن  النصوص تشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتض -ي

، أمـا من أجل استعمال قواعد من حيث هي نظام افتراض ياللغة في استعمال الجمل على معرفة ال متعلم



 والتعليمية؛ املصطلح واملفهوملسانيات النص  ---------------------------------------------الفصل األول 

23 
 

وتنطبق هذه الحالة من  ،النصوص، فإن الناس بحاجة إلى معرفة عملية األحداث الجارية بخصوصها

 1 ، واالستطرادات، واإلجابات ومحاكاة النصوصاملواضيعالتناص على امللخصات ومسودات 

  خطاب""اليث بين مصطلحي"النص" وثمة تداخل كبير في الدرس اللساني الحد: والخطاب بين النص -2

 ويمكن تحديد هذا التداخل من خالل االتجاهات الثالثة التي نظرت إلى العالقة بينهما؛ 

جون )الخطاب وحدة لغوية أشمل من النص وممن ينتصر لهذا االتجاه يري أن فأما االتجاه األول ف     

طاب الخ بينما يعني، الذي يرى أن النص يمثل املظهر الشكلي املجرد للخطاب (J.M. Adamميشال آدم 

وبعضهم يفرق بين "نص" ككائن فيزيائي منجز، وبين "خطاب"  ،2املمارسة الفعلية االجتماعية للنص

  ه تهيئة جملة من الظروف الداخليةلزمالخطاب ي إنتاج، ف3كموطن التفاعل، والوجه املتحرك فيه

ا يتعلق النص بينم هدف األول التأثير في الثاني بطريقة ما ومتلق للرسالة ،والخارجية، ويفترض وجود مرسل

 وفق هاتين املعادلتين: ،بما هو مكتوب

 أو ظروف التواصل   ،الخطاب= النص + شروط اإلنتاج *                                      

 أو ظروف التواصل ،شروط اإلنتاج -النــــــــــص= الخطاب  *                                      

 4كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة"ا نص سم  إذ يقول: "لن(،  P. Ricoeurبول ريكور" )وهذا رأي        

 الذي .Barthes(Rروالن بارت )وهذا ما أكده ، وعلى هذا األساس يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص  

 إلى أنذهب الذي  (راندجديبو )رأي  قريب من ووه ،يع أن يتواجد إال عبر الخطابالنص ال يستطى أن ر ي

 اابتبادلة ما يؤهلها ألن تكون خطالخطاب أوسع من النص ألنه قد يكون بين بعض النصوص من الصلة امل

 5...أي أنه تتابع مترابط من صور االستعمال النص ي ؛فهو مجموعة من النصوص ذات العالقات املشتركة

ضاف إليه في عملية الخطاب أمور أخرى  (محمد مفتاح)وهذا ما ذهب إليه 
ُ
الذي يرى أن النص كائن مجرد ت

                                                           
 99، النص والخطاب اإلجراء، مرجع سابق، ص بوغراندينظر: روبرت دي   1
 91، مرجع سابق، ص النص ينظر: الصبيحي، مدخل إلى علم 2
 61ينظر: األزهر الزناد، نسيج النص، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق.267صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، ص  4
 .1اإلجراء، مرجع سابق ص ، النص والخطاببوغراندينظر: روبرت دي  5
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ويقترب هذا االتجاه من النظرة التراثية العربية ملفهومي "النص" تجعله أعم  من النص،  -مالبسات السياق-

نما يو"الخطاب"؛ ذلك أن "الخطاب" في التراث العربي األصولي خاصة هو كل  كالم موجه نحو الغير لإلفهام ب

  ."النص" هو كالم يحتمل معنى واحًدا فقط

 فبينما ال يكون الخطاب إال ؛وأشمل ،يرى أن النص أعم من الخطابو  ،يناقض األول االتجاه الثاني ف أما     

ا يمكن أن يكون النص مكتوًبا
ً
ا، ،منطوق

ً
 فسعيد يقطين مثال يربط الخطاب باملظهر النحوي  أو منطوق

هو وحدة معقدة من الخطاب إذ ال يفهم منه مجرد الكتابة فحسب النص  نأويرى  ،والنص باملظهر الداللي

  1وإنما يفهم منه عملية إنتاج الخطاب في عمل محدد

، فأغلب البنيويين ال يضعون حدوًدا 2"والخطاب ش يء واحد ،النص"االتجاه الثالث فيقوم على أن أما     

وما ويجعلون لهما مفه ،وال يولون اهتماًما للبعد الداللي ،فارقة بينهما؛ فهم يركزون على البعد النحوي 

  3"الجابري في هذا الشأن: "النص رسالة من الكاتب إلى القارئ، فهو خطاب...محمد  يقول  ، إذواحدا

والخطاب تارة، وتقابل بينهما تارة أخرى  ،ن أكثر الدراسات النصية ترادف بين النصأخالصة القول       

لى املدارس اللسانية في تبني أحد املصطلحين وتفضيله عاالختالف بين و  ،ويرجع هذا التذبذب إلى التفاوت

العرب حين يفرقون بين النص والخطاب  لغويينال بعضاإلشارة إليه أن  درومما تج معا، يهماأو تبن ،اآلخر

بات العربية لذلك يشيع في الكتا فكثيرا ما يرادفون بين املصطلحينفهم إنما يفعلون ذلك نظريا، أما عمليا 

  4ووضع خط مائل بينهما )نص/خطاب( ،استعمال املصطلحين معا

 

 

 

                                                           
1 .P721975 parisce qu"un texte !librairie. Jcorti. -.barbotin. Qu"estE Cf. 

 61سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، مرجع سابق،ص  2
   10، ص6777، 1محمد عابد الجابري: تحليل الخطاب العربي املعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، ليبيا، ط 3
 61-61ص   2061، 6محمود عكاشة: تحليل النص، دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النص ي، مكتبة ناشرون ، بيروت، طينظر:  4
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IV. من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص  

ى من الدرس اللساني هو استجالء امللكة اللسانية التي تتميز بها  ُيجمع اللسانيون        
 
على أن الهدف املتوخ

  ،ووصفها ،أي استكشاف خصائص اللغة الطبيعية ؛الكائنات البشرية
َ
فسير والت ،وتفسيرها الوصف

عطى اللغوي الذي يمكن أن يمثل لتلك امللكة املالئمين
ُ
 ئصتلك الخصاو  ،غير أنهم لم يجمعوا على امل

اعتبارها ب  فانقسموا إزاء ذلك إلى قسمين؛ قسم يقول بكفاية الجملة في التمثيل لخصائص اللغة الطبيعية

وقسم يرى أن النص هو املعطى اللغوي الحقيقي الذي  ،1)بلومفيلد(كما يرى  أكبر وحدة قابلة للوصف

اللسانيات؛ لسانيات الجملة ولسانيات ، ونتج عن هذا االنقسام نمطان من 2يمكن أن يضطلع بهذه املهمة

 *النص

نص  تاركة تحليل ال ز حدود الجملة في التحليل اللغوي ولعصور طويلة لم تتجاو  لغويةالدراسات الإن       

ل حصيلة جوهرية ،للبالغة
 
ة، وهذا ما أثرى التراث اللغوي الذي شك ت الوصف ال واألسلوبي  للنص  لغوي أمد 

ومبادئه ُيلزم البحث عن نماذج " لسانيات النص"وأدوات ال يمكن االستغناء عنها، لكن  إطار  ،بمفاهيم

ل، وتقديم محاوالت جديدة لتحقيق الكفاية  أشمل، وطرق وصف مغايرة قادرة على استيعاب ذلك التحو 

 
 
ة ،الوصفية ببين نتيجة سضرورة النظر إلى النص جاءت لذلك يرى أصحاب القسم الثاني أن  والتحليلي 

وجود تعابير فوق مستوى الجملة ال يمكن تأويلها موضعيا في الجملة، بل البدَّ من النظر  أحدهما ؛3أساسيين

ن من أكثر من جملة ال يمكن اختزال تأويله أ وثانيهما ،إليها في ضوء الجمل األخرى )النص( ن الكالم املكو 

نة له ةبتأويل الجمل املتتابع ِّ
 هاتان املالحظتان اللسانيين إلى توسيع مجالوقد دفعت  ،املكو 

 

                                                           
 61ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، مرجع سابق، ص  1
 16ينظر: فرانسوا راستيي، فنون النص وعلومه، مرجع سابق ، ص 2

ياسر  : خليل بنفي ذلك ينظر، متقاربة ةغربي ةلساني اتنحو النص، وعلم النص، ولسانيات النص ترجمات عربية متشابكة ملصطلح *

 16، ص2007، 6البطاش ي: الترابط النص ي في ضوءالتحليل اللساني للخطاب، دار جرير للنشر والتوزيع، ط
جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين دغفوس، املنظمة العربية للترجمة  بيروت، ينظر: آن رويول وجاك موشالر: التداولية اليوم علم  3

 201، ص 2001، 6ط
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ضاف إلى الوحدات اللسانية املعروفة
ُ
 1اللسانيات ليضم وحدة جديدة تسمى "النص" ت

هي و  ية املعروفة على خصائص تنفرد بهااللسانيون أنه كما تتوافر كل وحدة من الوحدات اللسان يرى       

خت
ُ
نها دنىزل في مجموع خصائص الوحدات األ خصائص ال ت  وحدة أ فإن النص يمكن أن ُيعد   التي تكو 

ً
يضا

نه ختزل في الجمل التي تكو 
ُ
عابير فخصائص النص قد تمكننا من تأويل الت ،لها خصائصها الذاتية التي ال ت

لذلك آمن اللسانيون بأن الظواهر النصية ال تختزل في تركيب  حين يتعذر هذا التأويل موضعيا اللغوية

، سواء على مستوى التأويل 2جمل التي تكونهللمستوى الجملة، فليس النص حاصل جمع ظواهر تدخل في 

 3"ظاهرة طبيعية تتطلب تحليال مخصوصابل "إنه كيان قائم بذاته، و أو اإلنتاج، 

عتبارها ولكن با ،تمتد إلى النص *اللسانيات النصية ال تطرح نفسها باعتبارها نظرية في الجملةإن      

تحاول و   فهي تدرس اللغة في االستعمال ،وانسجامها... ،ومتجاوزة تفي بتناسق النصوص ،لسانيات خاصة

اللغة هي  نظريةفـ ،واملعنى النصيين ،في صياغة الشكل الوقوف عند كل الوسائل التي من شأنها اإلسهام

 4نظرية النص

رصد العالئق ت" للسانيات النص " تظل  البحث اللغوي عاجزا على تخطي حدود الجملة حتى جاء     

ا العلم حيث يسعى هذ الجمليصبو لفهم أوجه الترابط تالتي تضم الجمل بعضها إلى بعض، و املختلفة 

هما ألن الصلة بين  ونحوهاإلغاء الجملة  لتوضيح عالقة الجملة باألخرى في إطار وحدة أكبر هي النص دون 

ما دامت معالجة الجملة/النص ال  تدخل في إطار لسانيات النص أن "الجملة (بحيري )فقد ذكر وثيقة؛ 

ا نظر إلى النص  مهميُ حيث  5تقتصر على الجانب التركيبي، وإنما تتعداه بإدراج الجانبين الداللي واملقامي"

                                                           
 11ينظر: جميل عبد املجيد، البديع بين البالغة واللسانيات النصية، مرجع سابق، ص 1
 11ينظر: جميل عبد املجيد، البديع بين البالغة واللسانيات النصية، مرجع سابق، ص 2
 209وجاك موشالر ، التداولية اليوم، مرجع سابق، ص  آن رويول  3
 97ينظر: فرانسوا راستيي، فنون النص وعلومه، مرجع سابق ، ص 4

 لم يتفق اللغويون على تحديد مفهوم موحد للجملة، ومازالت هناك معايير مختلفة لجملية الجملة بين إسناد، وإفادة، وجمع بينهما *

 2009، 2جملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، األردن، طينظر: فاضل سالح السامرائي: ال
 17جميل عبد املجيد، البديع بين البالغة واللسانيات النصية، مرجع سابق، ص  5
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ن
َ
اأو بنية معقدة متشابكة مكتفية بذاتها  ،مترابطة األجزاء ه وحدة كليةصغر حجمه على أ

 
تحقق ي دالليـ

ة، واالئتالف بين عناصرها املضمونية ،التماسك  أو الترابط بين عناصرها الشكلي 

ات  ،وأجزاءها بعين االعتبار ،الجملةأخذوا  تحليالتهم أغلب في نإن املختصي        ومنه نستخلص أن  لساني 

ات الجملة، ولم تنفصل عنهالن ست ألنها لم تعد تك اص  لم تهمل لساني  ة املحلل الشباع حاج فيوإنما تأس 

انتهت إلى أبعد من ذلك حين اهتمت بالجانب الداللي التداولي متمثال في تحديد أوجه االتصال "، بل 1اللغوي 

ية ومعاييرها..ل وعوامله، ومظاهره وعالقته بالنوشروطه وقواعده، وخواصه وآثاره، وأشكال التفاع  ،2."ص 

ص  تتسم بالتدا ات الن  ن م كما تتفاعل مع علوم غير لغوية لغوية،خل املعرفي مع علوم وهذا ما جعل لساني 

 3املبدع ول بوجه أو بآخر الفرد املتكلم هذه العلوم تتنا كون حيث 

ور لتجاوز مواضع القص ن االنتقال إلى مستوى النص في الدرس اللساني وجد من املسوغات ما يكفيهإ       

 
 
خ

ُ
واضع القصور ملاللسانية ت في النظريات اللسانية املختلفة، فكان هذا االنتقال بمثابة املعالجة صالتي ش

تلك، فهي ثمرة تطور البحث اللساني الدائم، والنقد املستمر لنظرياته للوصول إلى أنموذج لساني أكثر 

 4العالمة اللغوية األصلية هو فالنص نصيا؛ وكفاية لدراسة اللغة ،شمولية

 "إنما هو وحدة ،أو حتى جملة كبرى  أو مجرد مجموع جمل، ،ليس وحدة نحوية كالجملة ذنإالنص  إن       

الفهم الحق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة اللغة و ، لها معنى في السياق حدةو ، من نوع مختلف داللية

، أمرها للسانيات البلومفيلدية أول ها، وتهميش دراسة املعنى كما ظهر في امن نماذجباجتزاء  ال ،دراسة نصية

ناس ال ألن ال ةوياهرة اللغلظيعية التي توصلنا إلى فهم أمثل لدراسة النصوص هي دراسة للمادة الطبف

     5أو تتابعا من الجمل،جمال  وال تكتب ،تنطق

                                                           
غة النص ي، مرجع سابق ، ص 1

 
 17ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم الل

، مرجع سابق ص 2 ص    611اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل الن 
 2061نيني، أفريقيا الشرق،املغرب ينظر: فان دايك، النص  والسياق: استقصاء البحث في الخطاب الداللي التداولي، ترجمة عبد القادر ق 3

 31ص 
 11، ص 2002ينظر: هشام القلفاط، وآخرون: مقاالت في تحليل الخطاب، جامعة منوبة، تونس  4
 .19واللسانيات النصية، مرجع سابق، ص ينظر: جميل عبد املجيد، البديع بين البالغة  5



 والتعليمية؛ املصطلح واملفهوملسانيات النص  ---------------------------------------------الفصل األول 

28 
 

 تتفاعل معإن اللسانيات النصية ال تقدم نحوا معياريا كالذي وضعه علماء العربية القدامى، بل       

 لذلك فمحلل النص ال يرمي إلى "وضع قواعد صارمة، وإنما إلى تتبع صوص التي تستوفي مقوماتها النصيةالن

باعتبار أن معطياته خاضعة للسياق  مظهر خطابي معين للوقوف على درجة تكراره من أجل صياغة اطراده

د املستويات ف"، 1واستجابة املستمعين ،وأغراض املتكلمين ن البد  أاملؤهل للتحليل الكيان اللغوي  املتعد 

ا بذاته القاصرةالجملة  ال ،يكون هو النص  
 
ا مكتفيـ   2"على أن تكون حدثا تواصلي 

V. تطور لسانيات النص 

راسات دلسانيات النص ليست بدعا في الدراسات اللغوية الحديثة، ولم تولد من العدم، بل مهدت لها       

، فيما (وأرسط)الباحثين يعود بها إلى العهد اليوناني، ويربط بينها وبين مقوالت  حتى أن بعض سابقةلغوية 

حوالهم أو   ولى تضع في االعتبار مستويات القراءيرى آخرون أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالبالغة؛ ألن األ 

راض عليها لسانيات النص رغم اعتكال التواصل، وغيرها من املبادئ التي تقوم النفسية، واالجتماعية، وأش

 .البعض على ذلك

الباحثين لم يتفقوا على نسبة هذا العلم إلى فرد بعينه، أو مدرسة بذاتها بسبب تعدد بقي أن نشير إلى أن       

ص  من الباحثين من يؤرخ لبداية ، ف3مناهجه، واتخاده مسارات متباينة في بلدان مختلفة ات الن  لساني 

ركيب، لكن م 7881سنة  (H Weil)ـــــاملبكرة لباألعمال 
 
ن أهمية العالقات بين األفكار إلى جانب الت ي بي 

 
الذ

ي  ترجع إلى أطروحة  ص   ي بحثت م الت7171عام  "Nye"باحثين آخرين يشيرون إلى أن  بداية البحث الن 

ي كرار بناًء على أسس نص  دة العالقاتالت  ا ال خال ، 4ة بوصفها إشارات وأشكاال محد  ف فيه بين علماء ولكن مم 

ص   ات الن  تلميذ - (Harris Zelling زيلج هاريس) أن  االنطالقة الحقيقية لهذا العلم تبدأ بأعمال لساني 

تينيات من القرن العشرين كمنهج لساني  يُ  -وأستاذ تشومسكي ،بلومفيلد حين ة النص  عنى بدراسبداية الس 

                                                           
 29-29ينظر: براون ويول، تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص  1
 91محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 2
 11خليل بن ياسر البطاش ي: الترابط النص ي، مرجع سابق، صينظر:  3
 69ينظر: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ، مرجع سابق، ص 4
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 لتحليل م 7191عام قدم 
ً
 يل الخطابتحل"ــــــواملوسوم بواملكتوب   الخطاب املتماسك بنوعيه امللفوظمنهجا

Analyse du discours" 1نصوصال فيه بتوزيع العناصر اللغوية في هتما  

إذ سيطر  ؛أما في الدرس اللغوي العربي فقد دخلت لسانيات النص إلى الثقافة العربية عن طريق الترجمة      

ية ولم تعرف اللسانيات العربية كتابة نص، نحو الجملة على مجمل التفكير اللساني العربي ردحا من الزمن

متمثلة باألطروحة الجامعية التي أنجزها محمد خطابي بعنوان "مظاهر انسجام م 7188قبل العام 

 انسجام الخطاب( مدخل إلى ؛بعنوان )لسانيات النص 7117الخطاب"، والتي طبعت كتابا عام 

VI. جذور لسانيات النص في املوروث العربي 

يجد القارئ في كثير من املؤلفات اللسانية العربية الحديثة رغبة واضحة في ربط النظريات اللسانية      

ي جعل رغبة لسانيينا ففي ذلك الغربية املعاصرة بالتصورات اللغوية العربية القديمة، وقد يكون السب 

 ،القديم كما يعد الربط بينالقارئ العربي يستأنس باللسانيات في ضوء ما لديه من تصورات لغوية قديمة، 

اج من النتإهدار أربعة عشر قرنا ف ؛واللغوي خاصة ،الحديث منهجا قويما لدراسة الفكر اإلنساني عامةو 

 .2اللساني املتميز أمر في غاية االجحاف

البحث في التراث العربي عن جذور  للسانيات النص انطلق لدى بعض املختصين من القول بـقدرة إن "     

في مقدمة تلك املفاهيم ، 3"ومفاهيمه في النحو العربي على استيعاب النص،املتناثرة بعض املفاهيم النظرية 

إذ يقول الجرجاني: "األلفاظ املفردة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن ألن يضم بعضها  ؛"التركيب"

واليخفى ما في التركيب من  ،5"ويضيف السكاكي: "الغرض األصلي من وضع الكلم هو التركيب ،4"إلى بعض

ها عبد تليها "نظرية النظم" التي أسسمن الكالم،  بغرض تحقيق املراد في الجملة، والعبارةإشارة إلى التوسع 

                                                           
ي، مرجع سابق ، ص 1 غة النص  

 
 21ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم الل

طبيق، مرجع سابق ، ص 2 ة والت  ظري  ي  بين الن  ص   غة الن 
 
 91ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم الل

 96جميل عبد املجيد، البديع بين البالغة واللسانيات النصية، مرجع سابق، ص 3
 92ص ، 2000 .6عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، دار الكتاب العربي بيروت، ط:  4
 291، ص2000، 6، حققه عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، طيوسف بن محمد، السكاكي: مفتاح العلوم 5
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"واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو،  :صرحيالقاهر الجرجاني حيث 

هجت، فال تزيغ عنها"
ُ
هذا الترتيب لم يكن وليد ف، 1وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي ن

في و ،وفي نظم ما يتجاوزها من تراكيب ،ملتحكمة في نظم الجملةالصدفة، وإنما هو رؤية واعية لألصول ا

 أصبح ُيسمى بنحو النص ومسائلههذا الكالم أفضل تخطيط وأحسن تصنيف ملا 

"العطف" الذي يعد أكثر املباحث التراثية قربا إلى لسانيات النص، والحديث عن بعد ذلك نجد        

فالجرجاني يضع مبدأ عاما  ؛"والفصل ،الوصل"يستدعي بالضرورة الحديث عن ظاهرتي  " هنا،العطف"

ومثلما    2 هال ُيتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك اإلشراك فيف، "العطف"يحكم به 

ترابط ال يكون فقد يفرض نمطا من ال  واملعطوفة عليها ،يؤثر املعنى في تمييز العالقة بين الجملتين املعطوفة

قة ؛ أي وجود عال"الفصلــ "للرابط اللفظي )حرف العطف( معه مكان، وهو ما ُيسمى في البالغة العربية بـ

أو كغير  ،السابق غير واف  بتمام املراد يكون الكالمكأن خفية تربط بين الجمل كنقصان املعنى مثال، أو 

حتى  ل أو التشبيه""التمثي ثم نجد، وفى منه على نية استئناف القصد إلى املرادفيعيده املتكلم بنظم أ ،الوافي

 3إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا محضا كانت الحاجة إلى الجملة أكثر

نجد  حيث ؛، واالشادةذكرالتستحق  النظرة الشمولية إلى النص التي برزت في البالغة العربية إن       

شاقة خصائص الر فيدعي أن  ،فرط في التأكيد على النظرة الشمولية للقرآن الكريممثال يُ  (الباقالني)

يس اإلعالم ول ،ومصدره ،واألسلوب التي تتكرر في القرآن الكريم كله حيثما أنعمنا النظر هي سبب اإلعجاز

 القرآني املقدس نصال يات تمكن القارئ من الوقوف على جمالتلك النظرة الشمولية ف، 4بغيب

 

                                                           
 96عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، مرجع سابق، ص  1
  وما بعدها.221، ص 2007، دار امليسرة، 2محمود خليل: في اللسانيات ونحو النص، الطبعة، الطبعة إبراهيم ينظر:  2
  621، مرجع سابق، ص 6777، 6محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، املركز الثقافي العربي، طينظر:  3
 11صاألسلوبية ونظرية النص، مرجع سابق، إبراهيم خليل، ينظر:  4
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ن يت الشعري يجب أن يكو فقد أنكر ما ذهب إليه الجمهور من البالغيين من حيث أن الب (ابن األثير) أما     

 استقالل 
ً
وذهب  *، وأنكر ما عابه النقاد على الشعراء من تضمينالقصيدة عن غيره من أبيات اكليمستقال

الفقرة لناثر افكما أنه يجوز أن يصل  ؛إلى القول بأن عالقة البيت بالبيت كعالقة الفقرة بالفقرة من النثر

 في نثره، فكذلك الش
ً
ن عر؛ فالقصيدة كالسبيكة الواحدة ال يستطيع كائن مابالفقرة دون أن يعد ذلك عيبا

 
ُ
نص قارئ على التفاعل مع الوتعين ال ،املبدع الكاتبدها كان أن يرى خلوها من وحدتها العضوية التي ينش

 انسجام معانيهو  ،جمله تساقهيجعله يقف على مزاياه املتمثلة في ا تفاعال

ول" فصول من قسم القصيدة العربية إلى "بنظرة أكثر شمولية للنص، فهو أ )حازم القرطاجني(ينفرد        

 في البناء و  اعماز 
ً
 -وهو ما سماه باملقطع-وآخرها  ،بين مطلع القصيدة أدرك الصلة الرابطةأن لها أحكاما

 ويستغرب نظرة املختصين إلى التضمين، ،1والنهائي عن القصيدة ،الذي يحمل في ثناياه االنطباع األخير

 املناسبة ومنهج تفسير القرآن بالقرآن فهما رافدان أساسيانعلم بالكريم إضافة إلى ما ُعرف في علوم القرآن 

 بحثي يقترب من مفهوم االنسجام الذي أسست له لسانيات النص. في تأسيس توجه

 غم أنهمر  في املعنى وأدركوا دوره ،كمفهوم أن العرب القدامى قد عرفوا النص ضمنياكله نخلص من ذلك     

 .لم يعرفوا في تاريخهم ممارسة نصية كما عرفوها مع القرآن الكريم

 

 

 

 

 

                                                           

، وهوعيب عند القدماء، ينظر: جبور عبد النور: املعجم األ  التضمين: * يهِّ ي َيلِّ ذِّ
َّ
الَبْيتِّ ال َيةِّ َبْيت  بِّ افِّ

َ
ُق ق

ُّ
َعل

َ
: هو ت ي الَعُروضِّ لم دبي، دار العفِّ

 90، ص 6792، 2للماليين، بيروت، ط
 .11-11إبراهيم خليل، األسلوبية ونظرية النص، مرجع سابق، صينظر:  1
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VII. والتدريس وفقها املقاربة النصة 

  املقاربة النصية: .1

داد يرجع مدلول مصطلح )املقاربة( لغة: -أ نو واالقتراب مع الس  غة إلى الد 
 
ُرَب "ومالمسة الحق  يقال:  ،في الل

َ
ق

  ،َيْقُرُب  ،الش يُء بالضم
ً
ْربا

ُ
  ،ق

ً
ْربانا

ُ
  ،وق

ً
ْربانا ي َدنا فهو قريب   :وقِّ

َ
قارب فالن و  ،2"الُقْرُب نقيُض الُبْعدِّ "، و1"أ

وبإعادتنا  3به مقاربة بمعنى حادثه بكالم حسنداناه، وقارب الش يء إذا صدق وترك الغلو، وقار فالنا إذا 

والصدق  ،تعني بصورة إيحائية الدنو من النص هاة( نستطيع القول بأن)املقاربة النصي تركيب اللفظ لالزمته

ص   ؛في التعاطي معه م من الن 
 
ي إنتاج وتحليله، ومحاكاته ف ومالمسته من حيث قراءته، وفهمه ،أي قرب املتعل

  4بعيدا عن الحكم املسبق عليهنصوص مماثلة... 

 واألساليب املوظفة للوصول إلى هدف ،مجموعة املساعي" غةتعني املقاربة في تعليمية الل :اصطالحا -ب

رات شير إلىفاملقاربة ت ،5"معين صو  ور منه ،واملبادئ ،مجموع الت  تي يتم من خاللها تص 
 
اج واالستراتيجيات ال

 غاية مشكل، أو معالجته، أو بلوغ كيفية دراسة"املقاربة " أما تربويا فتعني ، وتخطيطه، وتقييمه ،دراس ي  

ةسواء  ؛وترتكز كل  مقاربة على استراتيجية عمل ظري  احية الن  ة ،من الن  طبيقي   لنصيةأما املقاربة او  ،أو الت 

كونه  وية   اللغ للدراسة موضوعا ص  متخذة الن شموليا، نسقيا نظاما باعتبارها اللغة إلى تنظر مقاربة هيف

غة كل فيها تظهر التيو  ،6أو الخطاب ،التي تفسر النص الكبرى  البنية يمثل
 
الصوتية  ؛مستويات الل

للتعلمات  محور  املكتوب أو ،املنطوق النص  يصبح وبهذا ،7 والبالغية ،والداللية ،والتركيبية ،والصرفية

 يتمو  والكتابة،، والقراءة ،والتحدث ،االستماع ؛األربعة اللغة كفاءات ميادين تنمى خالله ومن ،اللغوية

                                                           
 121شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 721الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص  2
 07، ص2061ينظر: الوثيقة املرافقة ملنهاج مادة اللغة العربية، مرحلة التعليم املتوسط أفريل  3
 07ينظر: نفس املرجع، ص 4
      09،  صنفس املرجع 5
 17ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النص ي، مرجع سابق ، ص 6
 69، ص67772، 6ينظر: عصام نورالدين: علم وظائف األصوات اللغوية: الفنولوجيا، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط 7
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ص   تناول  وبعودتنا إلى مدلول مصطلح "املقاربة النصية" في عرف ، 1االتساقو ، االنسجام  مستويي على الن 

هي فأو "لسانيات النص"  ،نجد أنه يقابل بمصطلح آخر هو الدراسة اللغوية للنص االستعمال النصوص ي

ة الل مات، ومحور النشاطات، والدروس الد ص  محور تعني أن يكون الن ةغكتقنية في تعليمي 
 
عمة اجميع التعل

ة يتم بواسطة النصوبالغة ... وإنجاز هذه النش من نحو، وصرف، عليمي   إلطارو انفسه، ويكون ه اطات الت 

مين م
 
                 2غويةختلف املهارات اللالعام الكتساب املتعل

هجي يتناول اختيار من L‘approche textuelleإن املقاربة النصية : التدريس وفق املقاربة النصية. 2

 انياتلسيرمي إلى الوصول إلى املستوى النص ي الذي نقف فيه على مفهوم  النصوص بأسلوب متكامل

 ،لغوية تتحكم في بناء النص دون أن تقصد لذاتها، بل لُيدرك بها نظام اللغة معاييرالنص، وما يمثله من 

 رهوتسلسل أفكا ،النص وسيلة لفهم النص، وإدراك تماسكه لسانياتف ،والدور الذي تؤديه قوانينه

 والتواصل فيه. ،وأساليب التعبير

عد  اختيارا بيداغوجيا يقتض ي الربط بين التلقي     
ُ
ج، وبالتالي النظر واإلنتا ،تجسيدا للمقاربة النصية التي ت

لغة العربية ذ األنشطة األساسية في اليتوجب تنف ينبغي إدراكه في شموليتهكليا إلى اللغة باعتبارها نظاما 

ي قصد إدماج املتعلم لها واستغاللها ف املختلفة وفق منظور تكاملي يعتمد على استثمار املوارد اللغوية

، ومن هذا املنطلق يدلي املنهاج بمجموعة من التوصيات املتصلة بتنفيذ ةواملكتوب ،ةإنتاجاته املنطوق

في  اللبنة األساسية من خالل اعتماد املقطع التعلمي الذي يعد   ،النشاطات األساسية في اللغة العربية

 ،يساعد املتعلم على اإلسهام في بناء تعلمانه بنفسه انطالقا من عمليتي املالحظة وفه ،سيرورة التعلمات

 3واالستكشاف

 

                                                           
 99ص  2067، وآخرون: دليل استعمال كتاب اللغة العربية، السنة الرابعة من التعليم املتوسط، منشورات الشهاب، ينظر: حسين شلوف 1
 622-626رافقة، مرجع سابق، صالوثيقة املينظر:  2
  69، ص 2069جزائر، مناهج السنة الرابعة من التعليم املتوسط وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية، الينظر:  3
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تفتح كما تجعله يجاالت، مختلف امل من دراسة النص دراسة شاملة في ن املقاربة النصية املتعلمتمك

ينمى و  األمور، والحكم على األشياءقدير ُيربى على استخدام العقل في تفوإبداء الرأي،  ،على مبادئ النقد

اعره ويتفاعل ومش ،فيتمكن من اإلفصاح عن أفكاره ،والكتابي ،والتواصل الشفهي ،لديه امليل إلى التعبير

 ويناقش ،يحاور ف ؛ية التعلم، ويشارك في تكوين نفسهتجعله يتولى بنفسه عملمع اآلخرين بصورة إيجابية 

 ويتعاون مع أقرانه في مجموعات تثري رصيده ،ويصغي إلى غيره، ويتنافس في بذل الجهد ،ويطلب الكلمة

دة متكاملة وتنبهه إلى أن اللغة وح ،دائرة معارفه توسع املعرفي، وتعزز خبرته السابقة بإضافة تعلمات جديدة

 1تعزز ثقة املتعلم بنفسهف ،وأنشطتها ،مترابطة في فروعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 621ينظر: الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، ص 1



 

 املبحث الثاني: التعليمية

 

I.  مفهوم التعليمية 

II.  موضوع التعليمية 

III. تطور مصطلح التعليمية  

IV. عليمّية عالقة
ّ
      باللسانيات الت

V. التعليمية العملية عناصر 
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 توطئة:

غ تعليم حظي لقد     
ّ
وكان  ،...واالجتماع  فسالن وعلماء، ربيةالتوعلماء غوّيين،الل لدن من كبير باهتمام ةالل

  بذاته قائما مستقال لماع   أصبح فشيئا حتى شيئا ، وتبلور ةغالل موتعل ،تعليم تطّور  أن االهتمام هذا نتيجة

ل املشكالت وح الفعال وبدأ التركيز على تمكين املتعلم من التفكير ه،تفريعاتو  ،ومجاالته ،همواضيع له

 ؛تسميات ر تبعا لهذا التطو  تتغيرت، و هذا الفن مسيرةوتطورت بذلك  طا في الفعل التربوي،نش فردالجعله 

 .""الّتعليمّية مصطلحوصوال إلى  ،علوم التربيةثم الخاصة، ومنها إلى  ،التربية العامةالبيداغوجيا إلى فمن 

  تعلممن امل الّتعليمّية جعلتلقد     
ّ
 محور اهتمامها، فرك

ّ
انتقل ف ؛مهزت على نشاطه لتسهيل عملية تعل

عمليات ي ف مشارك إيجابي فرد إلى ، ثم يعيد اجترارهاملعلوماتاتلقي ت ةسلبيجامدة من آلة معها التلميذ 

فة فالجهود ؛التعلم
ّ
 انتهت إلى الّتعلميّ  الفعل تحسين منذ عقود بغية الّتعليمية ميدان في بذلت الّتي املكث

مّية/الّتعليمّية (العملية فهم ضرورة
ّ
م()؛ يينالرئيسها يببقط حّقة معرفة وإلى، )الّتعل

ّ
م، واملتعل

ّ
   املعل

  تربط التي العالقةو 
ّ

 .بغيره كال

املعرفة الذي نحن فيه اآلن يتطلب التحرك السريع نحو إيجاد بيئة تعليمية قادرة على تحقيق مجتمع إن     

م إال من وهذا ال يت ،ومستجداته  واملالءمة مع متطلبات العصر الراهن ،والتميز  ،متطلبات الجودة الشاملة

خالل تحويل املؤسسات التعليمية إلى مراكز إنتاجية إبداعية بما توفره من بيئة تعليمية تفاعلية تجذب 

فعلى املدرسة إذن إعادة هندسة  ؛والحصول على املعرفة ،، وتنمي لديه مهارات التفكيرتعلماملاهتمام 

في  ل معهاوالتفاع ،جعله قادرا على مواجهة مشكالتهو  ،عملياتها، وتحسين منهجياتها لرفع كفاءة املتعلم

ما يحقق ب همسلوكات تغييرالظروف املالئمة التي يوفرها املعلم لتالميذه من أجل  موقف تعليمي قوامه

 أهداف املجتمع.
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I.  مفهوم التعليمية 

م األمر: أتقنه جاء لغة: -أ
ّ
َعه علما بالكسر: عرفه...، وتعل َمه كَسم  ناصره: ...، وعامله كفي القاموس املحيط " َعل 

تدور حول املعرفة، واالتقان وهي معان قريبة من قضايا التعليم، أما  فمعاني الفعل )علم( ،1"غلبه علما

 )املزيد فعلال من مشتقةفهي التعليمية  كلمة
ّ
السمات  أو سمة من ،وضع عالمةتعني و  م،يعلته مصدر  (،معل

 [صناعي رمصد]بهذه الصيغة  عليميةوالت ،العين مرآة إلى إحضاره عن وتغني ،وتنوه به ،ى الش يءعل لتدل

 في املوجودة واملميزات على الخصائص للداللة تستعملو  ،من االشتقاقات املعاصرة التي فرضتها الحاجة

ما  ويعني كل ،واملناهج التعليمية ،رف واملهاراتج لتلقين املعاامنه :تعليميج اومنه، [عليمالت]األصلي املصدر

 2.وما له عالقة بالتعليم ،يهدف إلى التثقيف

 اليونانّية الكلمة إلى "ديداكتيك Didactique"ملصطلح يرجع األصل اللغوي ف ،أما في الثقافة الغربية     

"Didaktikos املنحدرة من األصل "ديداكتيكوس"Didaskeinn الذي يدل على فعل التكوين "ديداسكن، 

عر من ضرب على تطلق وكانت "،Enseignement"والتعلم
ّ
 ،3تقنية أو  علمّية معارف بالشرح يتناول   الش

يكون للى تسهيل التعلم عن طريق حفظ املعلومات املنظومة شعرا إيهدف  وهو شبيه بالشعر التعليمي عندنا

وظل هذا اللفظ متداوال في قواميس اللغة  ،ةواالستشهاد بها عند الضرور قادرا على استيعابها، املتعلم 

  .4ليشير إلى كل ما له عالقة بالتعليم ، وغيرهاوالفرنسية ،الالتينية

غة في ونجد
ّ
 شاع الذي املصطلح أّن  غير ،" Didactique"للمصطلح مقابلة مصطلحات عّدة العربّية الل

 ذاه لذلك آثرنا استعماله، ودراسة عناصره في بحثنا [تعليمّيةال]مصطلح  هو غيره من أكثر استعماله

 

                                                           
 3311الفيروز آبادي، القاموس املحيط، مرجع سابق، ص 1
 340، ص: 6001أحمد أوزي: املعجم املوسوعي لعلوم التربية، مجلد علوم التربية، الرباط، ينظر:  2
3: la didactique du français, presse universitaire de France, 1ere Ed, France, 2002.p193  Jean Maurice Posier3 

 340، ص6033محمد الدريج وآخرون: معجم مصطلحات املناهج، وطرق التدريس، املنظمة العربية للتربية والثقافة، الرباط، ينظر:  4
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تهتم بكل عناصر العملية حديثا علما قائما بذاته  Didactique LAالّتعليمّية  غدت اصطالحا: -ب

 ليمية/التع)
ّ
وتعديلها عند  ،وكيفية مراقبتها ،يتعلق موضوعها بالتخطيط للوضعية البيداغوجيةو  (ميةالتعل

موضوعها خالصة املكونات  على أنها " فرع من فروع التربية(Smith ABسميث أب )الضرورة، عرفها 

ها، ووسائطها، ووسائلها، وكل ذلك في إطار وضعية مواضيعو  ،والعالقات بين الوضعيات التربوية

والوسائل التي تساعد  ،والتقنيات ،مجموع الطرائق إنها" :( REUCHLINريتشلين) وقال، 1ية"بيداغوج

في أنها "مجموعة طرق وأساليب وتقنيات للتعليم،  (Millary ميالري )وسانده ، 2على تدريس مادة معينة"

يهتم بدراسة التفاعالت التي تربط بين كل من  الديداكتيك"( فيرى أن M.devegay اي)ميشال ديفغأما 

 3املعلم واملتعلم، واملعرفة داخل مجال مفاهيمي معين قصد تسهيل عملية تملك املعرفة من قبل املتعلمين"

 في طبيعة املادة الّدراسّيةوتفك، دينامية تتضّمن تأّمال إشكالّية عليمّيةلتفا
ً
 عة وغاياتوكذا في طبي يرا

 من املعطيات املتجّددة واملتنّوعة باستمرار... فرضياتها تدريسها، وإعداد
ً
 إلى كونها انطالقا

ً
دراسة  إضافة

ق بتدريس املادة الّتعليمّيةامل ،وتطبيقية للفعل البيداغوجيّ  ،نظرية
ّ
 .تعل

وألشكال  ،العلمية لطرق التدريس وتقنياتهبقوله "هي الدراسة  [الدريج]أما في الثقافة العربية فيعرفها      

نها "إ :[أنطوان صياح]ويقول 4لها املتعلم قصد بلوغ األهداف املنشودة" يم التي يخضعلتنظيم مواقف التع

 وتنظيمها ومعرفة طبيعتها تدريسها، الواجب املعارف انتخاب حيث من الّتدريس بمحتوى  يهتم علم

مين بهذه وبعالقات
ّ
 الكتسابها وبنائها الفاعلة واالستراتيجيات الّتحفيز، واألساليب، حيث من املعارف املتعل

 5ياة"الح في وتوظيفها

 

                                                           
غة العربّية، ط  1

ّ
مّية الل

ّ
 16م، ص 6001، دار النهضة العربّية، بيروت، لبنان، 3أنطوان صياح: تعل

 44، ص6002الجزائر، سعيدة،  املعجم التربوي، تصحيح وتنقيح: عثمان آيت مهدي، فريدة شنــان: مصطفى هجرس ي، 2
 30سابق، ص محمد الدريج وآخرون: معجم مصطلحات املناهج، وطرق التدريس، مرجع  3
 300نفس املرجع، ص  4
غة العربّية، مرجع سابق، ص  5

ّ
مّية الل

ّ
 31أنطوان صياح، تعل
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II. :موضوع التعليمية  

 لكون الّتعليمّية عملية تفاعلّية      
ً
ر ،نظرا

ّ
 تعنى بأقطاب تؤث

ً
مة، وكونها علما

ّ
ر فيما بينهاوت ،ودينامية منظ

ّ
، تأث

روفو 
ّ
فإّن التخّصص في مجال الّتعليمّية يمكن أن  والحياة ،واألهداف ،تتجدد باستمرار نتيجة تجّدد الظ

ق بالعملية 
ّ
ما تمتّد لتشمل كّل ما يتعل

ّ
يشمل عدة اهتمامات ال تنحصر في املادة وحدها، وإن

 ليمية/التع)
ّ
م في  (ميةالتعل

ّ
في مختلف أبعادها ومساراتها، وأهدافها وعناصرها املكّونة لنظام الّتعليم والّتعل

ما وبناًء على ذلك يتبّين أّن مجاالت البحث في الّتعليمّية متعّددة منها: وانسجام، ،وتناسق ،ترابط
ّ
 ملعل

رائق ،ةالّتعليميّ  املتعلم، األهداف
ّ
أهم  حصر يمكن باختصارف ،1 ...يمالّتعليمّية، والّتقو  املحتويات، الط

 اآلتية:  األسئلة في الّتعليمّية موضوع

  م؟
ّ
 .................................................... العّينات املستهدفةمن نعل

 م؟  ................................................. املحتويات
ّ
  ماذا نعل

 رائق، املنهجّيات
ّ
م؟  ................................................الّنظرّيات، الط

ّ
 كيف نعل

   م؟
ّ
اة.ملاذا نعل

ّ
  ................................................ األهداف والكفاءات املتوخ

 يشتمل امليدان فهذا بساطة القضية، إلى ذهننا ينصرف أال يجب وتّعلمها ،ةاللغ تعليم عن نتحدث حين      

 وتحليلاللغات  بين التقابلية والدراسات ،وتّعلمها ،اللغة مثل اكتساب التخصصات من كبير عدد على

معارف  من للمتعلم يقدم ما على أساسا قائمة دينامكية عملية فالتّعلم ؛، وغيرهااللغوية األخطاء

 وتحسينها املعارف وتعزيزها هذه اكتساب أجل من نفسه املتعلم به يقوم ما وعلى ومهارات، ،ومعلومات

ما ،معينة للغة ثابتة وقواينن ،بقواعد املتعلم ذاكرة معناه حشو ليس اللغة تعليم ألن ،2باستمرار
ّ
 يجب وإن

                                                           
 31الوثيقة الرافقة، مرجع سابق، صينظر:  1
 312، ص 6000، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ينظر: حمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية؛حقل تعليمية اللغات، ط 2
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  "ماكنري  نورمان] يقول  كما فاملعرفة التعليمية؛ املادة مع إيجابيا ويتفاعل ،يشارك تعلمامل نجعل أن

Norman McKenzie :]"1"معلومات اختزان وليست وأساليب طرائق هي تكوين  

III.  التعليمية: مصطلحتطور  

 PEDAارتبطت التعليمية بمصطلح أقدم هو البيداغوجيا التي تتكون في األصل اليوناني من كلمتين        

ت فعرّ حيث  وتأديبه ،وكان يعني تهذيب الطفل ،وتعني القيادة، والتوجيه AGOGEو وتعني الطفل،

علمين واملت علماألفعال التي ينجزها كل من املو  ،نشاط يتكون من مجموع املمارسات"بأنها  البيداغوجيا

  2"داخل الفصل

في بحث حول النشاطات  3131استعمل أول مرة عام ، و ظهر حديث نسبيامصطلح فهي  "التعليمية"أما        

تقرير مختصر بعنوان " (Ratich. w راتيش)و ،(K. Helwig كشوف هيلفج)التعليمية للتربية من قبل 

          ا وكانت تعني عندهم هذا املصطلح كمرادف لفن التعليم اوقد استخدم ،في الديداكتيكا عند راتيش"

 أجان أموس كومنيروس( استخدم 3131والخبرات، وفي عام  ،نوعا من املعارف التطبيقية

Comenius Amos Jean)  3فن للتعليمعلى أنها  )التعليمية الكبيرة( كتابه في املعنى بنفس املصطلح هذا 

فردريك )حين ظهر الفيلسوف األملاني  32كفن للتعليم إلى أوائل القرن  "التعليمية"استمر مفهوم        

الذي وضع األسس العلمية للتعليمية كنظرية للتعليم تستهدف تربية  (Friedrich Herbartهيربارت 

 اهتمف  أي كل ما يقوم به املعلم من نشاطفهي نظرية تخص النشاطات املتعلقة بالتعليم فقط،  ؛الفرد

وا الوظيفة واعتبر ،رورية لتزويد املتعلمين باملعارفبصورة أساسية باألساليب الض (الهربرتيون )بذلك 

 .األساسية للتعليمية هي تحليل نشاطات املعلم في املدرسة

                                                           
 مشق،د نورمان ماكنزي: فن التعليم وفن التعلم: مدخل إلى الطرق واملواد الجديدة املستخدمة في التعليم العالي، ترجمة أحمد القادري  1

 13ص،  1973 ، 3ط
 46الحسن الحية، "التربية وعلم النفس التربوي نظريات ونماذج تطبيقية"، الطبعة األولى، دار الحرف للنشر والتوزيع، ص:  2
3  ,p07  ed, France,2002 ere,presse universitaire de France,1du francais: la didactique  ean Maurice PosierCF. J 
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 Johnجون ديوي )ظهر تيار التربية الجديد بزعامة أين  60القرن  اتبداي الحال على ذلك إلى ظّل       

Dewey ،) اعتبر و   ال للمتعلم في العملية التعليميةوالفع وي،أكد هذا التيار على أهمية النشاط الحيوقد

 .ال للتعليم ،نظرية للتعلم "التعليمية"بهذا 

ظرة األحادية الن"اتضح أن  التجربة امليدانية، و نتيجة لتطور البحث في التربيةو  ،أثناء القرن العشرين       

عند كل من "هيربارت"، و"ديوي" كانت قاصرة ألنهما فصال التعليم الذي يعني "عملية  [التعليمية]ملفهوم 

  1اعادة بناء الخبرة..."
ّ
م يركز أكثر علىم الذي عن التعل

ّ
 Hansهانس إبلي )وكان، املتعلم، ويهمل املعل

Aebeli) يقي كمجال تطب " التعليمية"حيث نظر إلى  وفق هذا التوجه،موضوع لأول من اقترح إطارا عمليا ل

 ليمية/التع)فهي تعنى بما يسمى بالعملية  ،لنتائج السيكولوجيا التكوينية
ّ
تجمع هذه العملية و       (ميةالتعل

ثم  ،العملياتفعلى املدخالت، التعليمية "واملتعلم، ومن ثم تنبني العملية  ،هما املعلم بين طرفين أساسين

 وهكذا دواليك ،ابا، وسلباإيج التغذية الراجعةفاملخرجات، 

لطرف منطقي مع اف في العملية التعليمية يربطها تفاعل أن نشاطات كل طر  السابقة الدراساتأكدت       

اآلخر، ومن ثمة فإن هذا الفهم الجديد للعملية التعليمية أدى إلى اعتبار التعليمية مقاربة لظواهر التفاعل 

موضوعها األساس ي البحث في شروط تنظيم وإعداد الوضعيات  واملتعلم ،القائم بين املعرفة واملعلم

والنشاط  ،فأصبح التركيز على التفاعل القائم بين النشاط التعليمي من املعلم [،التعليمية/التعلمية]

مي من املتعلم 
ّ
مركزا في أبحاثه على مختلف الطرق التي يواجه بها املتعلم تلقي املعارف واملعلومات أثناء التعل

 2لتعليمه لعملية اخضوع

ال تركز على تفاعل املعلم باملتعلم فقط، بل تتجاوز ذلك إلى التركيز على  "التعليمية"أن  أدرك املختصون        

يما يخص كل ف والفعال للنماذج الديداكتيكية ،وكذا في التصميم الجيد ،مسألة الطرق التعليمية املتباينة

 رةشعنصر سواء تعلق األمر بمضمونها أو تطبيقها، ويعود سبب ذلك إلى انطالق التعليمية من القسم مبا

                                                           
 61، ص6000رشدي أحمد: األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية؛ إعدادها تطويرها تقويمها، دار الفكر العربي القاهرة،  3
 66، ص3221ينظر: يعقوبي عبد املومن: أسس بناء الفعل الديداكتيكي، الجزائر،  2
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استراتيجية  اسأسعلى قوم ت" التعليمية"وكذا معايشتها امليدانية للمشاكل في محيطها الطبيعي، وبهذا فإن 

اجات ححسب حسب املتطلبات من جهة، و  حتويات، وذلك قصد تجديدهااملالتغيير املستمر لألهداف و 

 املجتمعات من جهة أخرى 

سوا ومتكاملة أن يؤس ،تخصصات متباينة مناستطاع هذا التخصص الفتي بفضل جهود الباحثين        

 نفسه كتخصص جديد في علوم التربيةسمحت لهذا الحقل البحثي أن يفرض  " التعليمية"نظرية عامة 

عيات على الوض اوتجريب استراتيجيات بيداغوجية تنصب دراساته كعلم تطبيقي موضوعه تحضيرو 

التلميذ  هو تسهيل عملية تعلم فيهادور املعلم يكون بينما  ،العلمية التي يلعب فيها املتعلم دورا أساسيا

  1.التعلم بتحضير األدوات املساعدة على هذا

IV. عليمّية عالقة
ّ
      باللسانيات الت

 علوم مع تتقاطع جعلتها املتداخلة عناصرها،و أقطابها بتعّدد تتعّدد يالت "عليمّيةالت" مواضيع طبيعة إّن        

 إيطالياتقابل في  فهي ؛األحيان بعض في ابينه الّتفريق يصعب درجة إلى معها تتداخل حيث ؛بأخرى  وتحتّك 

غوّي، علم
ّ
سانّيات وفرنسا كندا في مفهومها يرتبط بينما البيداغوجيا، مع تترادف بلجيكا وفي الّنفس الل

ّ
 بالل

ممن معلم  ؛الخاصة عناصره له بذاته مستقال علما عليمّيةالت كانت فإذا، الّتطبيقّية
ّ
 غويةمادة لو  ومتعل

 الّنفس علمك العناصر نفس تشاركها أخرى  علوم مع عاملالتبملزمة  افإنه ... وبيئة تعليم، وأهداف تعليمّية

م عنىي   الذي غوّي الل
ّ
 اكتساب في االجتماعّية البيئة على يركز الذي غوّي الل وعلم االجتماع ه،توميوال ،باملتعل

غة
ّ
غ ظاهرةال يتناول  الذي سانّياتالل علم بخاصةو  ،الل

ّ
 ...هاوكيفية استعمال ،في حّد ذاتها ةويالل

قصوى في ويقتنعون بأهميتها ال يتأثرون بالنظريات اللسانية ةاللغأصبح املربون املنشغلون بتعليم       

وهي  ةاللغ هور العديد من املناهج في تعليم إلى ظباللسانيات ميدان اختصاصهم، وهكذا أدى التأثر املتزايد 

، فاللسانيات علم نظري يسعى إلى الكشف عن حقائق اللسان ، ومتأثرة بهالسانية مناهج مبنية على نظريات

                                                           

 63، ص3226ينظر: علي شريف بن حليمة: تعليمية املواد العلمية، مجلة همزة وصل، عدد خاص،  1
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من منشأ  سواء كانت ةاللغوالتعرف على أسراره، بينما التعليمية علم تطبيقي يهدف إلى تعليم  ،البشري 

بار نظرياته ميدانا عمليا الخت ةاللغجنبية؛ فاللساني يجد في حقل تعليم األ أو مما يكتسبه من اللغات  ،الفرد

 نظرية صلبة، رفةمع ىقه وأساليبه علأن يبني طر  إلى ةاللغواملربي باملقابل يحتاج في ميدان تعليم  ،العلمية

 1حديثا أثبتها علم اللسانياتمتماسكة قوانين و 

 للعملية اإلجرائي املجال لتحديد ومنهجية ضرورية ،معرفية وسيلة تصبح  أن هال يمكن  اللسانيات نإ      

 وذلك بالفصل والعوائق ،الصعوبات وتذليل ،البيداغوجية واألهداف ،الغايات بتوضيح وذلك التعليمية،

 بالضرورة وهذا يقتض ي ،والتعليمية البيداغوجية اللسانية والقواعد، العلمية اللسانية القواعد بين

 القواعد جعل إلى حينئذ اللغة معلم فيسعى ،اللغة استعمال كيفية وبين اللغة، مسائل تعليم بين التمييز

 .اللسانية القواعد تقدمه ما إلى باالستناد التعليمية املادة في انتقاء مساعدة وسيلة البيداغوجية

 إلى تداخلهما نتيجة الّتطبيقّية للسانّيات ةمرادف كانت األولى مراحلها في عليمّيةالت أن نشير إلى أن بقي      

 الّدراسات إليه توّصلت ما وتوظيف ،لتجريب حقلين باعتبارهما وذلك بينهما، فريقيصعب الت درجة

سانّية
ّ
سانّية واملناهج ،الّتقنيات أنجع بإيجاد تعنىكلتاهما ف ؛الّنظرّية الل

ّ
غوّية  املشكالت وتحديد ،الل

ّ
الل

م تقنيات في بالبحث
ّ
ربوّية للمنظومة الّتعليمّية اإلصالحات قامت ذلكمن أجل  ،وتعليمها ،ةاللغ تعل

ّ
 الت

غة تعليمّية يخّص  ة" فيماعليه "املقاربة النصي يصطلح ما اعتماد األخيرة على العشرّية في الجزائرّية
ّ
 الل

  2.ظرّيةالن صالن لسانّيات من الّتعليمّية أخذتها مقاربة العربّية، وهي

 

 

 

 

                                                           
  7ص ، 6006التطبيقية، جامعة بشار، الجزائر، اللسانيات في محاضرات بوقربة: لطفيينظر:  1
 41عبد املجيد بن الصغير: ملحة عن تعليمية املواد، مرجع السابق، صينظر:  2
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V. التعليمية العملية عناصر: 

 ليمية/التع)العملية       
ّ
 أهمها:و  ،طلب أداؤها الكثير من العناصركما أسلفنا عملية متشعبة يت (ميةالتعل

1 
ّ
 يتصور  الف ،لذلك فإن التعليمية تبدي عناية كبرى به ،محور العملية التعليميةاملتعلم يعد  : م. املتعل

يد أهداف وجدانيا، ومعرفيا، وجسديا لتحدأنفسهم  املتعلمين خصائص معرفة دون  تعليمي نظام وضع

 فضال عن مراعاة هذه الخصائص في بناء املحتويات التعليمية، وتأليف الكتب التعليم املراد تحقيقها

ون اهمال د العقلي، واالنفعالي، واملعرفي واالجتماعي هنضج التي تراعي وطرائق التعليم ،يار الوسائلواخت

 قدرات فللمتعلم ،مضيعة للوقتللجهد و  اهدر  تعلمعملية الكون حتى ال ت دوافعال، و ستعداداال 

 تقدمه حققلي تعزيزها  على الحرص كل يحرص أن األستاذ وانشغاالت، ويبقى دور  وعادات ،واهتمامات

  1املنشود وارتقاؤه

2 
ّ
مهيأ علميا  يكون  أن عليه وجب لذا والتعلم ،التعليم عملية في واملهم الثاني، األساس ي الركن هو :م. املعل

 بمجال املم تعليمها يحكم حتى للغة سليم تصور  له ،تنظيرا، وتطبيقبا 2اللغوية لكةيمتلك امل ؛وبيداغوجيا

تعليمها  وطرائق املضامين ختيارال  الذاتية القدرة يمتلك التعليمي، الخطاب اتآلي في اتحكمم ،تخصصه

 أثبتته ما أهم على اطلعم ،جيدا استغالال التبليغ على التعليمية املساعدة الوسائل استغالل يحسن

 تحمليؤهله ل مستوى  في يكون و  ،تالميذته إلى املعرفة إيصال حتى يحسن الحديثة اللسانيات الدراسات

 3النبيلة الشاقة املهمة بهذه لقياموا ،عاتقه على امللقاة األمانة

 من الغالب في تتكون  التي املحتويات اللغوية تلك هي بالتعليم املستهدفة اللغوية املادة :التعليمية املادة. 3

املختلفة )جانب  والصيغ ،والتراكيب ،والبنى صوتي(، جانبواألداءات ) املعجمي(، )الجانب اللغوية املفردات

 (  محتوى ) اللغوية الثقافةفي  نسميها أن يمكن والتي تعليمهم للغة، في األساتذة إليها يتعرض التي تركيبي(

                                                           
 16املرافقة، مرجع سابق، صالوثيقة ينظر:  1
 نفس املرجع، نفس الصفحةينظر:  2
 36-43، ص6000، 3محمد علي الخولي: أساليب التدريس العام، دار الفالح للنشر والتزيع، األردن، طينظر:  3
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 شؤون في وخبراء مختصين قبل من موضوعة ومقررات ،برامج في شكل مسبقا محددة املحتويات وهذه

 .النظامية املدارس في التعليم أطوار سنوات من سنة كل على وموزعة ،التعليم

الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، فهو  اصطالحاأما ، 1"درس الكتاب، يدرسه، درسا: قرأه": لغة التدريس:. 4

ونماذج  ،وطرائق وأساليب ،ويشتمل على استراتيجيات، 2ويطلق هذا املصطلح على التعليم املقصود املخطط له

   ملدرس يج ااإملام املتعلمين باملنهمن أجل  وطالبه املعلم بين الخبرات نقل تستهدفوإجراءات  ،تمثل أدوات

هادفة ، فهو نظام مخطط له بقصد، يشمل مجموعة من العمليات ال3ومحتواه التعليمي بغية توصيله للمتعلمين

واألساليب  ،واألدوات ،وتعرف فاعلية التدريس بأنها مجموعة من األنشطة ،واملتعلم ،من املعلم التي يقوم بها كل

 هدجبأقل تكلفة من حيث الوقت وال واإلجراءات التي تكون بتوجيه من املعلم بهدف الوصول إلى نتائج مرضية

 .حجرة الدرسألنه يخص  التعليمية والتدريس أخص من

واملنهاج:  ...الطريق: وضح، واستبان نهج" :لغةج ااملنه (scolaire) Curriculum املنهاج الدراس ي:-5

املنهاج ف اصطالحاأما  ،4"ومنه منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم، والخطة املرسومة )محدثة(، الطريق الواضح

"مجموعة الخبرات التربوية التي تقدمها املدرسة بطريقة مقصودة بهدف هو بمفهومه الحديث الدراس ي

جميع أنواع التعلم  وعبارة الخبرات التربوية تعني، 5مساعدة التالميذ على التكيف، والنمو اإليجابي الشامل"

داغوجي مجموعة العناصر املركبة التي تحدد البناء البيو  بما فيها املناشط التعليمية املختلفة،املرغوب فيها 

ّددة بة في نظام مقنن وبروابط محيجّند مجموعة من العناصر املرت بناء منسجم وفق تكون  للنظام التربوي 

خطة يتم عن طريقها تزويد التالميذ بمجموعة من الفرص التعليمية التي  هوف ،6عالقات تكامليةببوضوح، و 

  7تعمل على تحقيق أهداف

                                                           
 311الفيروز آبادي، القاموس املحيط، مرجع سابق، ص 1
 610، ص6031، 3ينظر: محسن علي عطية: املناهج الحديثة، وطرائق التدريس، دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان، ط 2
 34، ص6034، 3ينظر: إيمان محمد سحتوت، وزينب عباس جعفر: استراتيجيات التدريس الحديثة، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض،ط 3
 231ابق، صشوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع س 4
 31، ص6001، 3أحمد إبراهيم قنديل: املناهج الدراسية؛ الواقع واملستقبل، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،ط 5
 31محمد الدريج: معجم مصطلحات املناهج، وطرق التدريس، مرجع سابق، ص ينظر:  6
 61سابق، صرشدي أحمد: االسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية، مرجع ينظر:  7
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 اميـنواملض ،عتمد في إعداده على منطق يربط األهداف املقصودة بـالوضعياتكّل منهاج ينبغي أن ي         

م وكفاءات  بقدراتو  ،والوسائل التي ينبغي تجنيدها ،والتقنية البشرية واإلمكانات ،وترتيبات تحقيقها
ّ
املتعل

ويتم بناء املناهج بمراعاة املستوى ، 1مايحيط بها لوك ،صورا شامال للعملية التعليميةفهو يقدم تاملدّرس، 

بادئ ميعتمد بناء املنهاج على احترام كما ، واإلبستيمولوجي، واملنهجي، والبيداغوجي للمجتمع ،القيمي

 : 2أهمها

  :بناء منهاج لكّل مرحلة تعليميةالشمولية 

  :شرح العالقات بين مختلف مكّونات املنهاج العام االنسجام 

  :التكّفل بعملية التكّيف مع شروط التنفيذقابلية التطبيق 

  :ةاملقروئية
ّ
ي البساطة والوضوح والّدق

ّ
 توخ

  :يالوجاهة
ّ
                   والحاجات التربوية التطابق بين أهداف التكوين التي تحملها املناهج توخ

ي مفهوم "البرنامج" إلى نموذج لتنظيم التعليم يرتكز على املعارف التي ينبغيحيلنا  بين البرنامج واملنهاج:* 

مة
ّ
مين، إذ يعتمد غالبا على قائمة من املعارف، واملواضيع املستهدفة، وهي بدورها منظ

ّ
فق و  إكسابها للمتعل

عتعليمية بماّدة  وأ ،بمجال معرفي منطق خاص
 
م ثّم يقوم هو بإعادة  دت

ّ
مة ينبغي إيصالها للمتعل

ّ
معرفة منظ

 في مقابل اإلنسان موسوعيا من خالل اإلنسان العـارفإنتاجها، وكان النموذج املرتبط بهذا التنظيم 

فة وكا التجارب التعلمية املنظمةعلى كّل  -كما أسلفنا- "املنهاج" فهو أعم، إذ يدلأّما مفهوم ، الجاهـل

 مل هذا املفهومويش ،ض لها التلميذ تحت مسؤولية املدرسة خالل فترة تكوينهالتأثيرات التي يمكن أن يتعر 

م
ّ
على  إذ لم يعد االهتمام منصّبا ؛، وكيفيات التقويم املعتمدةوالوسائل التلميذ، والطرائق نشاطات تعل

فيخطئ الكثير عندما يظنون أن )املنهاج( هو ما يدرسه الطالب  ،للتلميذ املعرفة، بل على التنمية الشاملة

 ملدرسةاتصّورين مختلفين ملهام لذا فإّن للمصطلحين  ،على مقاعد الدراسة من مواد تحويها كتب مدرسية

                                                           
 316ينظر: حسن شحاته، مروان السمان: املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، ص  1
 66الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، ص: ينظر 2
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 ،1يقع للمناهج من هذا املفهوم الضوبالتالي فقد استدعت الحاجة إلى مفهوم أوس ،وللفلسفة التي توّجهها

 .بدل  البرنامج ولهذا اخترنا منهاج السنة الرابعة متوسط متنا لهذه الدراسة

 توى ، واملحاألهداف ؛رئيسيةعناصر منظومة ذات أربعة املنهاج الدراس ي على بنى : ي  املنهاج عناصر .1.5

فرض االعتناء بها ت ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية متناغمةفيما بينها ترتبط و  ،والتقويم ،وطرائق التدريس

 .2مجتمعة لتجنب أي قصور 

فيقصد  تربوياأما ، 3""كل ش يء مرتفع، ومنه سمي الغرض هدفا لغةالهدف  (Objectif)األهداف:.1.1.5

ية، أو خاصا كأغراض مقطع أو كأغراض مرحلة تعليم"الغرض املراد الوصول إليه، وقد يكون عاما به 

خبرة بعد مروره ب تعلماملدقيق ألشكال التغيير املطلوب إحداثه في سلوك وصف موضوعي  هوف ،4درس"

حدوثها  في صورة نتائج يتوقع األستاذ هايتطلب تحديد أهداف ما درسفتصميم بطاقة سير  ،تعليمية معينة

لى ع هو إحداث تغيير في سلوكات الطالبفيكون الهدف من تدريس أي مادة تعليمية  ؛في سلوك املتعلم

 تسعى إلى العادات ألن التربية تستمد مشروعيتها في وجود أهداف  أو  ،أو املعتقدات ،الفكر مستوى 

املجتمع الذي ينتظر من املدرسة أن تنتج نمطا من املواطنين يتماش ى هداف أجزء من  وهيتحقيقها، 

ألهداف التربوية اتقسيمات ومن أهم ، 5ونظامه السياس ي واالقتصادي... ،وأخالقه ،ومعتقداته ،وفلسفته

  التطبيقالذاكرة واالستيعاب، و  ؛هرمية مستويات ةستفي  احيث جعله (bloomبلوم )ما قدمه 

 6والتحليل،والتركيب، والتقويم.

                                                           
 34، ص 6003، عالم الكتب، 6كوثر كويك: اتجاهات حديثة في املناهج وطرق التدريس، ط ينظر:  1
 16-32ينظر: أحمد إبراهيم قنديل، املناهج الدراسية، مرجع سابق، ص 2
 3643الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 3
 164م، ص6001، 3حسن شحاتة وزينب النجار: معجم املصطلحات التربوية والنفسية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط 4
 63أحمد إبراهيم قنديل، املناهج الدراسية، مرجع سابق،  صينظر:  5
 11، ص3231، 4عبد املجيد نشواتي: علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن، طينظر:  6
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والجمع  محوى  الناس من الوبر مجتمعة حول املاء بيوتل "العرب تقول  لغة )tenunoc) املحتوى: .2.1.5 

ّرف  اصطالحاأما ، 2: جمعه"و"احتوى على الش يء ،1أحوية"  ؛"نوع من املعلوماتعلى أنه املحتوى فقد ع 

 ،مجموعة الحقائق، أو هو 3"تتمثل في األفكار واملعاني، والتي تتشكل في أغلب األحوال في صورة لغوية 

بها،  الخبرات اإلنسانية املتغيرة بتغير الزمان واملكان، وحاجات الناس التي يحتك املتعلمو القيم، واملعارف، و 

نستقرئ من هذا أن املحتوى هو مجموعة  ،ق األهداف التربوية املنشودةويتفاعل معها من أجل تحقي

ية تحقيق نة بغاملعلومات التي يضمها الكتاب املدرس ي لغوية كانت، أم غير لغوية موجهة لسنة دراسية معي

إذا  فهأهداخاللها تحقيق وفق استراتيجية تمس كل مكونات املنهاج التي يمكن من  تكون  أهداف محددة

 4عدة، وتتجاذبها أطراف شتىخضع ملعايير ي الذياختيار املحتوى  أحسّن 

أو األسلوب الذي  ،النمط فهي اصطالحا أما، 5""السيرة، واملذهب: لغة )Méthode aL(: الطريقة. 5.13.

حقيق لت املعلم يستخدمهاالتي  داءاتمجموعة األ "أو قل  ،يختاره املعلم في سبيل تحقيق أهداف الدرس

فإذا كان الهدف هو أن يعرف التلميذ قيمة من القيم االجتماعية في حياته،  ،6"لدى املتعلمين سلوك متوقع

 ،هناك أنواع من الطرائق التدريسية التي قد تحققه، و 7فالطريقة هي العملية التي توصل بها هذه املعلومة

 .يساعدهيناسبه، و ما ختار حر في ااألستاذ و 

أما  ،8، والقويم: املعتدل"...استقام الش يء: اعتدل، واستوى " :لغة (Evaluation ) :التقويم. 4.1.5 

بهدف  ودةتحقيق األهداف املنش فيالعملية التربوية  على مدى نجاححكم بها ي   يهو "العملية التف تربويا

 9داث تغييرات مرغوبة في سلوكات املتعلمين"حإ

                                                           
 630، مرجع سابق، صشوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط 1
 620الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 2
 631جم املصطلحات التربوية والنفسية، مرجع سابق، صمع 3
 401، ص6033، 3فراس السليتي: استراتيجيات التدريس املعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن، طينظر:  4
 331، مرجع سابق، صشوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط 5
 602معجم املصطلحات التربوية والنفسية، مرجع سابق، ص 6
 31ينظر: إيمان سحتوت، وزينب عباس، استراتيجيات التدريس الحديثة، مرجع سابق، ص 7
 113شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 8
 311معجم املصطلحات التربوية والنفسية، مرجع سابق ، ص 9
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 ه، وكل مراحل إنجاز الدرسج، وهو يالزم كل عناصر االعناصر األساسية ألي منهيمثل التقويم أحد      

ت ع املعلوماسعى لجمحيث ي نا من الحكم على تعلمات التالميذتمكنفهو  وسيلة  ، من البداية إلى النهاية

خاذ قرار ،قصد إصدار حكم
ّ
  1أو ات

  الكتاب املدرس ي .6

ه...، والكتاب: ما يكت"كتبه،  : لغة:الكتاب املدرس ي. مفهوم 1.6
ّ
 اصطالحا، أما 2فيه" بكتبا، وكتابا: خط

 مسار في استعمالها أجل من منظمة ،مطبوعة وسيلة عن عبارة"بأنه  (Francois Richaudea) هيعرفف

 بيداغوجية وبمحددات علمية ،أيديولوجية ثقافية أبعاد ذي تتميز بمحتوى  معين تكويني سياق أو ،تعليمي

 معينة وسيلة مجرد املدرس ي الكتاب ليسف ،3"معين ملنهج تنظيمها في وتخضع ،للتواصل  أشكاال وتعتمد

 إنما الوسائل التدريس من في به يستعان ما وكل عينه، الدرس وهو ،التدريس صلب إنه بل ،على التدريس

 الذي املحتوى  عنصر يتناول  كلي نظام املدرس ي فالكتاب ،فهمه على للتالميذ له، معينة تابعة أشياء هي

 من مهمة أداةفهو ، 4جاللمنه الفعلي والتطبيق ،الحقيقية الترجمة ، ويمثلالتعليمية املادة شتمل علىي

 في مهم وسند، للمعرفة أساس ي مصدر ألنه السواء على واملدرس من التلميذ كل إليه التعليم يلجأ أدوات

أهمية املحتوى الذي يبذل التلميذ جهده استمد أهميته من و  ،املعلومات وتحصيل ،اإلعداد طريقة

 5.ومجتمعه، وبيئته ،الستيعابه ، فالكتاب املدرس ي إذن يمثل همزة وصل بين التلميذ

 اعتبارهببالدرجة األولى ال شك في أن هذه الوظائف يجب أن تمس التلميذ  وظائف الكتاب املدرس ي:. 2.6

 يلي:لكتاب املدرس ي ما اأبرز مستخدم له، ومن أهم وظائف 

                                                           
 60الوثيقة املرافقة، مرجع سابق،  صينظر:  1
 3126الفيروز آبادي، القاموس املحيط، مرجع سابق، ص 2
 643محسن علي عطية، املناهج الحديثة، وطرائق التدريس، مرجع سابق، ص 3
 646نفس الرجع، صينظر:  4
5   pratique, paris, UNESCO, 1979, p : 51. richaudaeut, conception et production des manuels scolaires, guide CF 
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وفي موضوع محدد، حيث  ،باختيار املعلومات في مادة دراسية معينةتتعلق  :الوظيفة التبليغية. 1.2.6

ي متناول وتبسيطها لجعلها ف ،يكون اكتسابها تدريجيا عبر املسار الدراس ي، فينبغي غربلة هذه املعلومات

ة ومقاييس لغوي ،التالميذ حيث يقدم الكتاب معارف وفق فلسفة معرفية معينة، وإطار تاريخي محدد

 غيرها، و واالجتماعية ،للمتغيرات الثقافية نظرا عله صالحا لفترة معينة دون غيرهاوهذا ما يج ،مختارة

والتسلسل للوحدات  ،الكتاب املدرس ي نوعا من التوزيعيقترح  :الوظيفة الهيكلية التنظيمية. 2.2.6

عرفي وينظمه تنظيما بيداغوجيا وفق املستوى امل ،التعليمية الكتساب املعارف، وهو بذلك يهيكل التعليم

 مختلفة. ق بطر و  ،والعقلي للتالميذ

صيل قصد والتح ،للكتاب املدرس ي دور في توجيه تعلم التلميذ في عملية التلقي :الوظيفة التوجيهية. 3.2.6

باإلضافة إلى  ،فهو يعبر عادة عن مفهوم معين لالتصال بين التلميذ واملعلم ؛بهالتحكم في الخبرات الخاصة 

 . 1متعلموالثقافي لل ،الوسط االجتماعي

                                                           
 35منهاج السنة الرابعة متوسط، مرجع سابق، ص ينظر:  1
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 توطئة:

تؤثر  يتارخ فهي فعل فسيولوجي، نفس ي، اجتماعي؛ اللغة مركب معقد تمس فروعا مختلفة من العرفة      

تصر ال تق ،متميزةتحتل اللغة العربية في التعليم املتوسط مكانة و ، 1عن طريق الكلمة املنطوقة واملكتوبة

لية ي عمف وسيلةكونها  ورها في العملية التعليميةواكتساب مهاراتها فحسب، وإنما على د ،على تعلمها

م في معظم املواد املقررة فهي العامل املشترك ،التعليم
ّ
   وأداة فاعلة في إرساء التعلمات ،إلجراء التعل

م ذي املالمح املشتركة 
ّ
وإكساب التلميذ املوارد الضرورية لتنمية كفاءاته في املواد األخرى ضمن سيرورة التعل

تواصل تستهدف بالدرجة األولى تمكين املتعلم من ال ألنها واإلنسانية، وروح العلم ،املبنية على القيم الوطنية

 2ةاألنشطة اللغويمع  من خالل تفاعله اللغوي  وتعديل سلوكه ،االجتماعيوالتفاعل  ،اإليجابياللغوي 

ت التجارب على أّن تقدم املتعلمين في اللغة يساعدهم على التقّدم في املواد األخرى         
ّ
لتي تعتمد خاصة ا  دل

زت املناهج الجديدة في إصالح املنظومة التربوية على دعم اللغة  والفهم ،في تدريسها على القراءة
ّ
لهذا رك

في  االهتمام بها زدادعاملها لي، واملناسب ملمارسة أنشطتها املتنوعة، ورفع مبتخصيص الوقت الكافي العربية

 .جميع الوضعيات التي تستعمل فيها

 التكيفو   أرقىإّن تحكم املتعلم في اللغة العربية يساعده على بناء شخصيتة مّما يؤهله لبلوغ مراحل        

وذلك ، اسبةفيجد لها الحلول املن همجابهة املشكالت التي تعترض سبيلمع الحياة العملية تكيفا يمكّنه من 

د األساسية املكتوب والقواعو ، املنطوق  واالتصال  ومهاراته في التواصل ،تنمية املتعلم لكفاءاته اللغويةبـ

ي من أجل انتاج نصوص متنوعة ف اوتوظيفها عملي ،واإلمالئية، واألساليب البالغية ،والصرفية ،النحوية

 .3ةدالوضعيات تواصلية 

 

                                                           
 وما بعدها 54، ص2002، 2إبراهيم محمد عطا: املرجع في تدريس اللغة العربية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، طينظر:  1
 22ص ، 1991رياض، الوالتوزيع، شر ـللنالشواف دار ، بيةرفنون اللغة العأحمد مدكور: تدريس  عليينظر:  2
 الوثيقة املرافقة، مرجع سابق،  املقدمةينظر:  3
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I. التعليمية الوثائق : 

 ودليل التعليمي املنهاج هو األستاذ مرجع فإن للمتعلم، مرجعا التلميذ كتاب كان إذا " دليل األستاذ:. 1

 استعمال لكيفية عملية طريق ورقة يقدم نهأل " التلميذ كتاب استعمال دليلبـــ" هعلي اصطلح أوما ،األستاذ

 بها يهتدي لألستاذ قيادة ولوحة ،مرافقة أداة يكون  أن الدليل هذا يحاول  األساس هذا علىو  ،التلميذ كتاب

 يريد   ناجع ومردود ،بفعالّية وظيفته أداء إلى مطمئن وهو يمارسها التي "التعلمية /التعليمية" العملية خالل

 العملّية تفعيل كيفية فهم في تعينه التي الهامة العناصر بعض لألستاذ يقدم أن الدليل هذا

 1.التلميذ كتاب مع التعامل خالل من العربية اللغة ادةنشطة مأل (التعلمية/التعليمية)

  بجداول  االستعانةب النظري  الجانب على التركيز فيها يتفادى تقنية عملية بطريقة الدليل هذا ضعو       

 ذلك عدب الدليل يعرض كما ،سلسة بطريقة القسم داخل وممارساته ،هاتنشاط تناول  على األستاذ تساعد

-                    املستهدفة الكفاءات فيعرض ؛التلميذ كتاب في الواردة التعلمات لتقدم السنوي  املخطط

 جانب لىإ املنهاج في وردت كما املستهدفة القيم وكذا ،الثالثة للميادينوالعرضية  ،والختامية ،الشاملة

 األحجامو  ،التلميذ كتاب في الواردة املعرفية واملوارد ،التعلمية ووضعياتها ،ختامية كفاءة كل مركبات

 الثمانية اطعاملق لكل الحصة تلو والحصة ،بأسبوع أسبوعا بمقطع، َمْقطًعا للتعلمات املفترضة املخصصة

 عياتاملرج وفق والتقويم اإلدماج لعمليات رابع أسبوع كل تخصيص مع الدراسية السنة طيلة املقررة

 .2املعتمدة

 .، ولو بإيجازوجب الوقوف عنده كتاب التلميذ:. 2

 عليميةت وثيقة املتوسط التعليم من الرابعة للسنةالجديد  العربية اللغة كتاب إن من حيث الشكل: .1.2

 املستوى، هذا يف للمتعلمين املهارات و ،املعارف نقل إلى تهدفو  الوطنية، التربية وزارة برنامج تحوي  مطبوعة

 م2018/2019 الدراس ي املوسم في -الجزائر -منشورات دار الشهاب عن الكتاب هذا صدروقد

                                                           
 28محسن علي عطية، املناهج الحديثة، وطرائق التدريس، مرجع سابق، صينظر:  1
 العربية، مرجع سابق، مدخلحسين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة ينظر:  2
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 الورق من الخارجي غالفهصفحة 122 صفحاته عدد يبلغ(  سم18*سم 22.4)الحجم متوسط واحد جزء في 

 ةمباشرة كتبت عبار  فوقها ،الصفحة أعلىبيض أ بلون "  العربية اللغة" عليه كتب األملس، السميك

 الوطنية التربية وزارة وأسفلها ،"الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية"

ها في لقابي ،وسط مربع أحمر أصفر  عريض بخط 5 أربعة الرقم اليمين جهة من الغالف وسط يوجد       

الكرة  الغالف أسفل رسم مع عكس اللونين، كما "املتوسط التعليم من الرابعة لسنةا" نفس السطر

 شكلال يخص فيما هذا، عاملية باعتبارها لغةلغة الضاد  عن يعبر هأن ويبدوفوقها حرف "ض"،  األرضية

 الداخلية ةقالور  على كتب السمك، رفيع اللون، أبيض ورق فهو املتن لورق بالنسبة أما للغالف، الخارجي

ة فهرس لكتابوفي املوالية مقدمة الكتاب، وخصصت الورقتين التاليتين ، أسماء املألفين منه ىولاأل 

 فيو، وتضم باقي األوراق الدروس املبرمجة، املحتويات، فيما خصصت ورقة أخرى لكيفية استعمال الكتاب

 تم كما "82/19كتاب مدرس ي معتمد من طرف وزارة التربية الوطنية تحت رقم" كتابة عبارة تم الكتاب آخر

 .1دج 12.212: البيع بقيمة سعر تحديد

هيكل التلميذ كتاب :مضمو  من حيث امل .2.2 مية مقاطع ثمانية في م 
ّ
 مجاال ثقافّيا مقطع كل يشمل ؛تعل

 حيث [الكتابي واإلنتاج املكتوب، فهم وإنتاجه، املنطوق  فهم] هي ميادين ثالثة كفاءات إنماء ويستهدف

ي
ّ
ز من اشهر  مقطع كل يغط م عملية أسابيع، وتدوم بأربعة الزمني الحّيِّ

ّ
 يخصصفيما  ،أسابيع ثالثة التعل

 من مجموعة الثالثة األسابيع من أسبوع كل تعلمات تغطي أينواملعالجة  ،والتقويم ،لإلدماج الرابع األسبوع

 صفهم املكتوب)قراءة، دراسة ن ،فهم املنطوق وإنتاجه)تعبير شفهي( وفق التسميات الجديدة؛ مليادينا

 الكتابي واإلنتاج يهالشف اإلنتاج كفاءة  الرابع األسبوع يستهدفو  ،إنتاج املكتوب)تعبير كتابي( ،نحو، بالغة(

من امليادين  ميدان كل أن إلى هنا ونشير ،معالجة من يعقبهما وما لكل ميدان تقويمية إدماجية وضعية في

 ؛حيث زمميّ  بلون  صفحاته تلوين تمالثالثة 

                                                           
 صفحة الغالف الخارجيحسين شلوف، وآخرون، كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، ينظر:  1
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ص -
 
 البنفسجية بالصفحات املنطوق  فهم ميدان خ

ص -
 
 البرتقالية بالصفحات املكتوب فهم ميدان خ

ص -
 
 الزرقاء بالصفحات الكتابي اإلنتاج ميدان خ

 توضيح بمثابة تكون  توجيهات تقدم ما عادة املدرسية الكتب مقدمات إن: الكتاب مقدمة تحليل .2.2

 نوايا ىعل بناء الوزارة سطرتها مقررات مع التزامها ينبغي التي الحدود وترسم ،املادة تدريس من للغرض

 .األهداف ههذ لتفعيل التطبيقي الجانب هي املقررة الكتب تكون  أن املفروض من أنه حيث معينة، وأهداف

 وجه الذي املستوى  بتحديد تبدأ واحدة صفحة فيالجديد للجيل الثاني  العربية اللغة كتاب مقدمةتقع       

 اإلشارة لبناء التعلمات للمقدمة األولى األسطر في وتم(، 2012ثم تشير إلى املنهاج املعتمد ) ،الكتاب هذا إليه

لمات مع التركيز على الجانب الوظيفي لتع يحضالتو بش يء من  ، وامليادين املستحدثةوفق منهجية املقاطع

 1التلميذ

 في املادة اول تن في النصية املقاربة -الوطنيةالتربية  وزارة أقرته الذي املنهاج حسب- الكتاب هذا يعتمد      

 والذي درس يامل الكتاب ضوئه في صمم الذي األساس إلى ارةإش هذا وفي ،وتركيبها ،وصرفها ،ونحوها بالغتها

  .الكفاءات بواسطة التدريس مبادئ وفق أسس

 الوثيقة لذا سنكتفي هنا بالحديث عن سبق لنا، وأن تعرضنا للمنهاج في عنوان منفصل :الوثيقة املرافقة. 2

واملبادئ  ،توضح التصور الجديد الذي بنيت عليه املناهج الجديدة كما يتضح من تسميتهاهي ، و له املرافقة

 اتها الجديدةوتعريف مصطلح ،وشرح مفاهيمها التربوية ،والتربوية التي اعتمدت في إعادة كتابتها ،املنهجية

 والتعامل معها بيسر. ا،لتمكين املتعلمين من إدراكه

 

                                                           
 حسين شلوف، وآخرون، كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، املقدمةينظر:  1
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 ففي الجانب املفاهيمي تم شرح؛ سمت هذه الوثيقة إلى قسمين متكاملين: مفاهيمي، وعمليق

قدمت معالم  وفي الجانب العملي ،وفق املقام الجديد وتكييف املعطيات السابقة ،املصطلحات الجديدة

 الوثيقةة في الوارد املصطلحات الجديدةومن ، الفهم الجيد للتصور املستحدث ىتساعد املدرس عل تطبيقية

 1 ما يلي: املرافقة

 الكفاءة الشاملةcompétence globale)) متعلق بمجموعة من  ،هي كفاءة مسار دراس ي معين

وقد سميت بهذا االسم ألنها تشمل جميع الكفاءات الختامية ، الكفاءات الختامية مليادين مادة من املواد

 .املرحلة التعليمية أو ،أو الطور  ،للسنة

 الكفاءة الختامية(Compétence terminale)  هي كفاءة مرتبطة بميدان من امليادين املهيكلة ملادة من

 .في نهاية فترة دراسية ر عما هو منتظر من املتعلموتعبّ  ،املواد

 الكفاءة العرضية (Compétence transversale )واملساعي العقلية  ،هي كفاءة تتكون من املواقف

هارات ، حيث يمكن استخدامها خالل بناء مختلف املعارف واملنهجية املشتركة بين مختلف املوادوامل

                                                     تصنف الكفاءات العرضية إلى أربعة أنواع هي :، و والقيم التي نريد تنميتها

                                                            كفاءات ذات طابع فكري علمي. ) يستغل املعلومة ـ يمارس قدراته(. - 

                                                        كفاءات ذات طابع منهجي.) يكتسب منهجيات العمل الناجحة (. -

                                                              .واجتماعي.) يتخذ مبادرات  (شخص ي كفاءات ذات طابع  -

 (تصالواال ،اإلعالمووسائل  ،)استغالل وسائل التعبير كفاءات ذات طابع تواصلي -

 كفاءات املواد ((Compétences disciplinaires  هي تلك التي تكتسب من مادة دراسية معينة حيث

 .ل مادةمادة تعلمية ، وهي خاصة بكترتبط بدرجة التحكم الخاص التي بلغها املتعلم في فترة محددة وفي 

                                                           
 الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، املدخلينظر:  1
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 الهدف التعلمي ((L’objectif d’apprentissage  أي هو مورد قابل  ؛هو ممارسة قدرة على محتوى

 .رة العامة لنص يقرأه قراءة صامتةاملتعلم عن الفك: يعبر مثال لهدف تعلمي ،للتعبئة

 املوارد((Les ressources تنمية و  حل املشكالتل ويتحكم فيه ويحوله ،املوارد هي كل ما يجنده املتعلم

 .موارد خارجيةو  ،ن: موارد داخليةوهي نوعا، الكفاءات

 .سلوكات و ،مواقف ،استراتيجياتمهارات و  ،معرفيةموارد  املوارد الداخلية : -

ي والوسائل التي يكون املتعلم ف ،واألدوات ،وتشمل املعطيات التي توفرها الوثائق املوارد الخارجية: -

 .ممارسة الكفاءة لحل مشكلة ما دحاجة إليها عن

 الوضعية املشكلة التعلميةLa situation problème))  األستاذ بهدف هي وضعية تعلميه يعدها

تدعو املتعلم إلى الحيرة  ذات داللة فهي وضعية تعلمية واقعية ؛والتحليل، إنشاء فضاء للتفكير

اته لإلجابة ، وتبرير اختيار يعطيه الفرصة لشرح مسعاه وأفكارهنشاط والتساؤل، واستعمالها املبني على 

 ، أو املشكلة التي ينبغي حلها ويشترط فيها أن تكون :عن األسئلة املطروحة

 يات أولية ( ة أي لها سياق ) معطشامل -

 واقعية ) من واقع املتعلم و لها هدف(  -

     ركبة ) تجند عدة موارد ( م -

 الوضعية التعلمية (La situation d’apprentissage)  هي وضعية مشكلة يعدها األستاذ لتمكين

هم من تجنيد مكتسباته إليجاد حل ملشكل ومتكاملة تمكن ،املتعلمين من بناء تعلمات جديدة متنوعة

 معارف فقط.  ال عملية استقبال ،مطروح، وهذا يقتض ي عملية بناء وتنمية كفاءة

 الوضعية اإلدماجية (La situation d’intégration)   هي وضعية مركبة  بواسطتها نجعل عناصر

 .ا ارتباطا منسجما لبلوغ هدف محددمنفصلة ومختلفة مرتبطة فيما بينه
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 عائلة الوضعياتLa famille de situation) ) ة هي مجموعة من الوضعيات التعلمية لها نفس درج

 .، وترتبط بنفس الكفاءةالتعقيد

 ي تبرز األهداف التعلمية التاليةمركبات الكفاءة هي العناصر املكونة لها، الت  :مركبات الكفاءة: 

 .التحكم في املعارف -

 .استخدام هذه املعارف -

 العرضيةتنمية سلوك يتماش ى مع القيم والكفاءات  -

 املقطع التعلميLa séquence d’apprentissage) ) هو مجموعة مرتبة ومترابطة من األنشطة

صد ق من أجل إرساء موارد جديدة يتميز بوجود عالقات تربط بين مختلف أجزائه املتتابعةو  ،واملهمات

 : ، ويبنى حسب الخطوات اآلتيةة ماإنماء كفاءة ختامي

 .تحليل قبلي للمادة الدراسية  -

 ضبط املركبات التي تهدف إلى تنمية الكفاءات   -

  ضبط املوارد املستهدفة  -

 1لضبط هاحلو ضبط وضعيات املقطع التعلمي انطالقا من الوضعية املشكلة   -

 من ةومترابط ،مرتبة مجموعة فهو أدائه، وجودة ،التعلم أجرأة في الرئيس العمود التعلمي املقطعيعد    

 املدرس ي للتلميذ في الكتاب خالل من التعلم مسار األستاذ سييرت لتوضيح كيفيةو  واملهمات، األنشطة

 الواحد  املقطع أسابيع

 املتعلمين جعل منها الغاية انطالقية مشكلة وضعية ببناء األستاذ يقوم :االنطالقية املشكلة الوضعية 

ضعوا التي املشكلة لحل وضرورة ،حاجة هي من حيث التعلم عملية إلى ينظرون  اكتساب خالل من فيها و 

 للحل أدوات يتخذونها  )وسلوكات مهارات( منهجيةو ، )مضامين ومعارف (معرفية موارد

                                                           
 00الوثيقة املرافقة ، مرجع سابق، ص ينظر:  1
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 : أساس على الوضعية بناء يتمو 

 املعرفية؛ املوارد استهداف -

 .)مدمجة قيم و موارد : عرضية كفاءات وهي (املنهجية املوارد استهداف -

 األستاذ يعّدها شبكة وفق والتقييم للمالحظة قابل منَتج عمل إطار في والقيم املوارد هذه دمج -

 حلها؛ من يقترب أسبوع كل في حياتية مهامّ  أداء املشكلة الوضعية هذه تستهدف  -

بنى أن يجب الوضعية هذه  -
 
مه ظروفو  واقعه من وينطلق، املتعلم يعرفه سياق إطار في ت

ّ
 .تعل

II. أنشطة اللغة العربية  

   Activité مفهوم النشاط. 1

، و"النشاط ممارسة صادقة 1طيب النفس للعمل" :"عكس الكسل...، ورجل نشيط لغة النشاط :ةلغ -أ

ط: صار نشيطا ...،لعمل من األعمال
ّ
مما سبق  املعنى اللغوي للنشاط، ف2انتشط العقدة: حلها"و  ...،وتنش

 .مع اإلخالص فيه ورغبتها للعمليتضمن استعداد النفس، 

 ،د عقليجه"، ولكنه العشوائية، أو العفوية والحركة العضلية ،النشاط هنا ال يعني اللعب اصطالحا: -ب

ويشارك فيه برغبته في سبيل إنجاز هدف ما، وإشباع حاجاته وفق خطة مقصودة  ،أو بدني يبذله املتعلم

هوم املفج الدراس ي، بل هو جزء من عناصره في ظل ا، وهو في ذلك ليس منفصال عن املنه3"ومخطط لها

تهيئة مواقف فهو  4الحديث له، ومنه ما هو موجه بهدف إثراء أجزاء معينة داخل املنهج، ومنه ما هو حر

ليمية جميع عتشمل األنشطة الت، و واهتمامهم ،التالميذ وخبرات تعليمية تربوية تنبني على أساس ميول 

 5بإشراف ومشاركة املعلم املتعلم يقوم بهاما  التي تنطوي على اإلجراءات

                                                           
 2/218، 1990عبود علي مهنا: تهديب لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  1
 922شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 2
 512، ص2002محمد هشام ريان: دليل املعلم في التعليم والتعلم؛ املهام، واملسؤوليات، دار الرازي، )د، ط(،  3
 012ينظر: معجم املصطلحات التربوية والنفسية، مرجع سابق، ص 5
 121أحمد إبراهيم قنديل، املناهج الدراسية، مرجع سابق، صو ، 022حسن شحاتة،تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، صينظر:  4
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 ؛ماه ساسيانأ وعانن لتعليميا للنشاط أنواع النشاط التعليمي:. 2

 ابقاتملسا لزيارات،ا لحفالت،)ا شرافها إ ولكن تتم تحت طاّق املدرسةن خارج صفية: غير أنشطة .1.2

 .حثناب جالم النوع من األنشطة خارج عن هذاو (، ...لثقافيةا

 ةفاألنشط ،(غويةل أنشطة) لدراس يا لفصلا في تعليميلا ملوقفا اخلد كون ت :صفية أنشطة .2.2

 نم جموعةم خالل من ذلكو  ملختلفة،ا للغويةا ملهاتا تنميةو  اللغوية، العادات كوينت إلى تهدف الصفية

 غويةل أنشطةب لقياما لىإ املتعلمين لمملعا يوجه يثح ؛لدرسا ةحجر  اخلد تمت لتيا ملقررةا لحصصا

 ذاه لىع يليميلتعا لنشاطا، فللمتعلم السليم اللغوي  لنموا حقيقتإلى  اللهاخ نم رميي مليةع تطبيقاتو 

 قاتلتطبيا نم هو حصيلة متكاملة، ومتداخلة من التغيرات التي تشكل املوقف التعليمي ألساسا

 ديثح اع،استم؛ ملختلفةا للغويةا تاملهار ا نميةت خاللهايتم  يثح ملعلم،ا فابإشر  تمت لتيا لعملية،ا

 1تابةك ءة،ار ق

 منها رجىي مليةع غويةل دريباتت جملهم يف للغوي ا لنشاطا عنيي :اللغوي  النشاط صياغة شروط. 2

 نم الإ يسرو  ،سهولةب ليهإ الوصول و  حقيقهت لصعبا نم يكون س لذيا السليم اللغوي  لنموا حقيقت

أهم هذه و  لصحيح،ا يلتعليما ملسارا إلى وتوجهها ،اهقننت شروطوفق  ألنشطةل الجيدة اغةلصيا اللخ

 2الشروط مايلي:

لدرس ملحددةا ألهدافل ألنشطةا الءمةم دىم -
ّ
 .ل

 .لمحتوى ل ألنشطةا الءمةم دىم -

 لجسميا نموهم مستوى و  ،لعقليةا تهماقدر و  تناسبيبما  لتالميذا ستوياتم عيار ت نأ -

 الرقابة في ويقعون  ،بامللل التالميذ يصاب ال حتى اللغوية األنشطة في التنوع -

                                                           
 22، ص 2001، عالم الكتب، 2وطرق التدريس، ط   ينظر: كوثر حسين  كوجك: اتجاهات حديثة في املناهج  1
 28ينظر: محسن علي عطية، املناهج الحديثة، وطرائق التدريس، مرجع سابق، ص 2
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 قد ئداز  شاطن فهو إالو  ألربع،ا علمهات اياتغ وأ ألساسيةا اللغة تامهار ب للغوي ا لنشاطا تعلقي أن يجب -

 1.للغةا عن ملتعلما صرفي

  شك فال (ةالتعلمي/عليمّيةالت) العملّية ممارسة أثناءاللغة:  )ميادين( أنشطةتناول منهجية . 4
ّ
 انأن

هيكل التلميذ كتاب أن الحظن مية، مقاطع ثمانية في م 
ّ
غة العربّية إلى  تعل

ّ
جاه تعليمّية الل

ّ
ومنه فإن ات

توظيف تقنية املقاربة الّنّصّية قد نجم عنه الّتدريس بنظام املقطع الّتعليمّي في مرحلة التعليم املتوسط؛ 

عليمّيا متكامال، حيث 
ّ
م يتناول مقطعا ت

ّ
وضعية ال) مشكلة انطالقية قطع بوضعيةامليستهل أي أن املتعل

استدعاء هذه األخيرة تقتض ي  2وهي وضعية توجه التعلمات خالل املقطع التعلمي ،األم( يبنيها األستاذ

القيم واملواقف، والكفاءات العرضية ويتم تسيير نمو التعلم في شكل و واملنهجية،  ،)املوارد املعرفية

 ،املكتوب فهم املنطوق، ميدان فهم كما أسلفنا؛ ميدانيتكون املقطع من ثالثة ميادين أنشطة ومهمات، و 

 لتاليا أربع مرات في الشهر موّزعة على النحو عدل ثالث ساعات في األسبوع تتكرر مب املكتوب إنتاج ميدان

 3 :لجدول ا وفق هذا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 222ينظر: محمد علي الخولي: أساليب التدريس العام، مرجع سابق، ص 1
 5ينظر: الوثيقة املرافقة ، مرجع سابق، ص 2
 02ل كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، صينظر: حسين شلوف، وآخرون، دليل استعما 3

 امليادين الوضعيات األسابيع

11  

 تعلم

 انتاج املكتوب فهم املكتوب فهم املنطوق وانتاجه

 انتاج املكتوب فهم املكتوب املنطوق وانتاجه فهم 12

 انتاج املكتوب فهم املكتوب فهم املنطوق وانتاجه 12

 

04 

 الكتابي اإلنتاج يهالشف اإلنتاج تقويم

يهاإلنتاج الشف معالجة  الكتابي اإلنتاج 
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يو 
ّ
 1:وفق الجدول التالي الزمني الحّيز من ساعات أربع حجمَ  الثالثة التعلم أسابيع من أسبوع كل يغط

 املدة الزمنية امليادين الحصص

 تتكرر  ميدا  فهم املنطوق وانتاجه األولى الساعة

 طيلة

 ثالثة

 أسابيع

 ميدا  فهم املكتوب الثانية الساعة

 ميدا  فهم املكتوب الثالثة الساعة

 ميدا  انتاج املكتوب الرابعة الساعة

 

يفيما 
ّ
 وساعتين اإلدماج لتقويم ساعتين على تتوزع الزمني زالحي من ساعات أربع حجَم  الرابع األسبوع يغط

ص ،والكتابي ،يهشفال اإلنتاج تشمل للمعالجة
ّ
 : التالي البياني املخطط في الهيكلة هذه نلخ

 

 

 توسطم الرابعــة السنة العربية اللغة ادةمل السنوية املخططاتبالعودة إلى الوثائق التربوية، وبخاصة و 

 2 التالي:ك ةطنشاألامليادين، و ه تدريس هذنجدها تحدد  2019 جويليةاملعدة في 

 

 

 

 

                                                           
 02حسين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، صينظر:  1
اس سينظر: املخططات السنوية مادة اللغة العربية السنة الرابعــة من التعليم املتوسط، املفتشية العامة للبيداغوجيا، مديرية التعليم األ  2

 04، ص2019جويلية الجزائر، 

 املدة الزمنية امليادين الحصص

 خالل تقويم اإلنتاج الشفهي 11

 األسبوع الرابع

 من كل

 شهر

 اإلنتاج الكتابيتقويم  12

 معالجة اإلنتاج الشفهي 12

 معالجة اإلنتاج الكتابي 14
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  فهم املنطوق وإنتاجهاألول:  النشاط. 1.4

عي يتواصل مشافهة بو "أن تحقيق كفاءة ختامية مفادها؛ إلى  فهم املنطوق يسعى : الختامية الكفاءة -أ

من أنماط متنّوعة وسندات مختلفة ويتفاعل معه  لغة منسجمة، ويفهم مضمون الخطـاب املنطوق بو 

له، وينتج خطابات شفهية مسترسلة في 
ّ
 1"وضعيات تواصلية دالةويحل

ويتم عن طريق إلقاء نص بجهارة الصوت إلثارة أو ما كان يعرف بالتعبير الشفهي،  :فهم املنطوق  -ب

لفكرة ا وبراهين تثبت صحة ،بحيث يشتمل على أدلة وجعلهم أكثر استجابة يه عواطفهمالسامعين، وتوج

تناَول حيث  التي يدعو إليها املرسل  ينأفي بداية األسبوع البيداغوجي، ويستهدف كفاءة اإلصغاء والتحّدث؛  ي 

يستمع املتعلم إلى خطابات متنوعة األنماط، فيفهم معاني الخطاب، ويتفاعل معه، ثّم يعيد إنتاجه مشافهة 

 بل
ّ
 2هالثاني للنص، أو املبدع الثاني لليصبح املنتج  ةغة سليمة في وضعيات تواصلية دال

نيه أن عاملنطوق عنصر االستمالة ألن السامع قد يقتنع بفكرة ما، ولكن ال يالنص يجب أن يتوافر في        

هو إلى و  ألنه يحقق الغرض من املطلوب وهذا العنصر من أهم عناصر املنطوق  تنّفذ فال يسعى لتحقيقها

  ووسيلة للتعبير عن األحاسيس ،والتعليق عليها ،ونقدها ،وشرحها ،ذلك أداة من أدوات عرض األفكار

وجودة األداء عن طريق اختيار األلفاظ  ،وتصوير املشاعر، كما أنه يحقق حسن التفكير ،وإبداء الرأي

 .اإلبداعيو  التعبير الوظيفي ويتخذ شكلي ،واألفكار ،والربط بينها، وهو أداة إرسال للمعلومات ،وترسيخها

موضوع االستماع، والتعبير عن فهمه للموضوع من خالل توظيف يهدف هذا النشاط إلى إدراك        

خطابات مختلفة تتنوع فيها كل أنماط النصوص املدروسة من أجل تحقيق جملة من األهداف؛ منها التعرف 

يميز بين ف ات من املنهاج والوثيقة املرافقةعلى بنية أنماط الخطاب، وتمييز بنية كل نمط حسب توجيه

في الخطاب املسموع، ويتناول الكلمة ويعرض ها يتبين العالقات القائمة بينو  ،صوصخطاطات أنماط الن

                                                           
 02املخططات السنوية مادة اللغة العربية السنة الرابعــة من التعليم املتوسط، مرجع سابق،  ص 1
ّي بين الّنظرّية والّتطبيق، مرجع سابق ، ص 2 غة الّنص ّ

ّ
 15ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم الل
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 اسبة لكل نمطر، ويوظف اللغة املنوالترابط، وينتقي األفكار املناسبة ملقام التعبي ،أفكاره مراعيا التسلسل

 1ليصل في األخير إلى أن ينتج )شفهيا( خطابات مختلفة تشمل كل أنماط النصوص

  2:مايليوفق  ، واالستماعيقوم هذا النشاط على مهارة االسماع:  املنطوق  فهم صفحات تسيير -ج

                                    تتم كما يلي:و  في حدود صفحتين من الكتاب املدرس ي أسمع" ما أفهم" أيقونةتحت األول:  األسبوع -

ك بعض فرضيات املعني التي يبنيها األستاذ بإشرا: يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن اإلسماع األول  -

 -                           وفكرته العامة ،املتعلمين، ويجيب عن املهمة املقترحة، ويتم التعرف على موضوع الخطاب

صفحة  بمراجعة تتعلق استباقية بأنشطة بالقيام املتعلمين بمطالبة األستاذ يقومالتحمضيرّية:  األعمال

 إلى املجال ترمز التي التوضيحية الصورة إلى ينتبهون  كما املنطوق، بفهم متعلقة تعليمات تتناول  التي الكتاب

 مضمون  عن فرضياتهم بناء املتعلمون  يحاول  خاللهما من حيث املقطع، تقديم صفحة فيه املتعلق ب الثقافي

 الخطاب إلى أثناء االستماع يكتشفونه سوف بما فرضياتهم يقارنوا أن على إليه سيستمعون  الذي الخطاب

                                       .غيرهاها بيستبدلون أو ينفوها، أو الفرضيات، ليؤكدوا

له ،إليه يستمع الذي الخطاب فهم على املتعلم قدرة األستاذ يستهدفالقسم:  في -
ّ
 فمن ،نمطه ويحّدد ويحل

 يقوم "مضمونه وأفهم ،كله الخطاب إلى أستمع« والتعليمة ، "بوعي الخطاب إلى أستمع" أيقونة خالل

 اإلمكانات املتاحة. عبر أو ،بصرية سمعية أو ،سمعية وسيلة عبر كله الخطاب املتعلمين بإسماع األستاذ

 بعدها يناقشهم، إلخ...نمطه معجمه، ؛إليه يستمعون  ما مضمون  حول  أقالم رؤوس تسجيل منهم ويطلب

 " أيقونة خالل ومن ،التعلمي" املقطع "بتسيير الخاص األنموذج في وارد هو ما حسب الخطاب مضمون  في

 املتعلمين األستاذ بتوجيه يقوم " أجيب ثم، الجزء هذا إلى أستمع "والتعليمة "نمطه وأحّدد الخطاب أحلل

 ويستنتجون النمط، ومؤشراته نمطه الستنباط فيتناقشون ، الخطاب من إليه يستمعون  ما تحليل إلى

د على نمط كل ؛ومؤشرات ،الخطاب أنماط كل استنتاج حتى وهكذا ،واملؤشرات    .بينها ويميزون ةحِّ

                                                           
 09من التعليم املتوسط، مرجع سابق، صينظر: املخططات السنوية مادة اللغة العربية السنة الرابعــة  1
 09ينظر: حسين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، ص 2
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    في حدود صفحتين من الكتاب املدرس ي"الخطاب بنية أحلل" أيقونة مع التعامل إطار في: الثاني األسبوع -

تمثل في تبل هذا اإلسماع قساعي مختلفة في شكل مهمة يطرحها يمكن أن ينظم األستاذ م اإلسماع الثاني: -

التعرف و استخراج املتعلمين مللفوظات سردية تخدمها ملفوظات وصفية وحوارية و التحقق من الفرضيات، 

 من الحصة هذه في األستاذ ويبقى ،ومواقف في النص ،استخراج قيممع  ،ومؤشراته ،على بنية نمط السرد

على  الغالب النمط على املرة هذه مركزاو ، الخطاب تحليل على املتعلمين قدرة يستهدفالثاني  األسبوع

 النهاية في املتعلمون  ليتوصل ثانية مرة الخطاب أسمعهم قد يكون  أن بعد في التحليل التعمق قصد النص

 .االستنتاج إلى

البحث  في املتعلمين أعمال بتنشيط األستاذ يقوم "الخطاب أنماط بين العالقة أحدد" أيقونة مع       

الخطاب  صاحب وبقصدية ،له الخادمة واألنماط الغالب النمط بين القائمة العالقة الكتشاف والتحليل

 أي في األنماط توظيف أن املتعلمون  فيكتشف إليه املرسل أو ،املتلقي مع خاللها من يتواصل التي ورسالته

 1.الخطابهدا  لخدمة خطابه في ويقوم بإنجازها  املرسل يتصورها هندسة وليد هو إنما خطاب

 في حدود صفحتين من الكتاب املدرس ي" تعلماتي أوظف" أيقونة مع التعامل إطار فيالثالث:  األسبوع -

أو إعادة صياغة ملفوظات  ،وصياغة ،ي بتأكيد الفرضياتهوهو مرحلة اإلنتاج الشف اإلسماع الثالث: -

ي أو إنتاج نص شفـو  ،أو كليهما ،أو وصفا ،وصفية وتوجيهية، أو إعادة صياغة مقطع سردي يتضمن حوارا

 الغالب النمط ذلك في بما الخطاب أنماط اكتشفوا قد املتعلمون  يكون  أن بعد، 2األصلي ملخص للنص

  القصد بين وفيما ،بينها فيما والعالقات ،الخطابات بنية األستاذ املتعلمون رفقة يتناول فوالخادم،

 األيقونة إلى باملتعلمين األستاذ يصل ثم ،املستهدفة األنماط خطاطة التحكم في قصد الخطاب من والرسالة

 وبعد ،املستهدف النمط خطاطة وفق الخطاب املدروس محاكاة على ليتدربوا "يهالشف اإلنتاج على أتدرب"

  3مداها بلغت قد التعلم عملية تكون  املحطة هذه

                                                           
 20ينظر: املخططات السنوية مادة اللغة العربية السنة الرابعــة من التعليم املتوسط، مرجع سابق، ص 1
 02ص العربية، مرجع سابق، ينظر: حسين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة  2
  12،  صنفس املرجعينظر:  3
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 فهم املكتوب الثاني:  النشاط. 2.4

 راءةق التلميذ يقرأ أن" تحقيق كفاءة ختامية مفادها؛إلى  كتوبيسعى فهم امل  :ختاميةالكفاءة ال -أ

 كلمـة ائتيم عن تقـل ال ،األنماط متنوعة وشعرية ،نثرية نصوصاونقدية  واعية، تحليلية، منغمة، مسترسلة،

 1"أحكاما شأنها في ويصدرومضمونها  ملعانيها، فهمه عن ويعبر ،الوقف عالمات محترما

يشمل ميدان فهم املكتوب أنشطة القراءة املشروحة، ودراسة النص، والظواهر  :كتوبفهم امل -ب

                 قا مختصرا في نشاط القراءة ودراسة النصوكان ساب، ، والبالغيةالنحوية

 :مايليوفق  القراءةيقوم هذا النشاط على مهارة  املكتوب: فهم صفحات تسيير -ج

 انص أسبوع   كلفي  صفحات ثالثفي حدود  نصوص ثالثة املكتوب فهم ميدان يتضمن: األول  األسبوع -

                                                                          :اآلتية بمركباتها ،فهم املكتوب  كفاءة خالله من تستهدف ،امكتوب

                                                                                                                                .األنماط متنوعة نصوص قراءة -

                                                                                                                         .األساسية وأفكارها العام موضوعها تحديد -

 .الرأي بيان مع ونقدها ،اللغوية وبنيتها ،أنماطها بيان خطاطات -

  املتصدرة الصورة استغالل يمكنالتحمضيرّية:  األعمال -
َ
 املخصص اإلطار وكذا، املكتوب فهم صفحة

 قراءة املتعلمين من يطلب أن يمكن كما االستباقية، بالقراءة متعلق كنشاط النص للتعريف بصاحب

 اللغوي. لرصيدهم إثراء ه،وتحضير أعمال ،النص

 القراءة بمعايير قراءته بدورهم منهم ويطلب ،املتعلمين أمام للنص قراءته األستاذ يعرضالحصة:  أثناء -

 أيقونة إلى انتقل قد يكون  وبذلك ،اللغوي  الرصيد بإثراء يتعلق فيما املتعلمين مناقشة بعدها إلى ويتعرض

كَره وأناقش الخطاب أفهم" أيقونة خالل من "النّص  أقرأ"  األيقونة هذه تحت املنضوية والتعليمات ،"فِّ

 املتعلمين بين مناقشات بتنشيط "أفكاره ومناقشة ،النص مضمون  فهم" مركبة استهداف األستاذ إلى يبادر

دراسة  خالل من النص نمط تحليل نشاط ريسيّ  نفسها إليها، وباملنهجية يتوصلون  تنتهي باستنتاجات
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 فرضياتهم على ويعلقون  مناقشات، املتعلمون  ، فيتبادل"خصائصه وأبين النّص  نمط أكتشف" أيقونة

 على املتعلمين تدريب يتم نمط، كما كل ةاألنماط، ووظيف/النمط تبيان إلى األستاذ رفقة ليصلوا ومقارباتهم

 مظاهر اكتشاف املقاربة النصية، وهي تتبناها التي التحليل وسائل استعمال خالل من التحليل ممارسة

 النص جمل ترابط عن أبحث"أيقونة  في وهذا ،انسجامه مظاهر النص، واستكشاف وبناء ،االتساق

 1"معانيه وانسجام

 اللغوية البنية بيان مركبة باستهداف تتعلقف "املكتوب فهم ميدان"تعلمات سيرورة في الثالثة أما املرحلة       

 ورد النصوص، وقد إنتاج في هاما معرفيا موردا باعتبارها اللغوية الظواهر من ظاهرة تحليل من خالل

 عنصرا باعتبارها اللغوية الظاهرة مع التعامل اللغوية"، حيث يتم الظاهرة أدرس" أيقونة املسار تحت

 النص تركيبة ناحية من ووظيفي عضوي  وجود في النص وبه، فوجودها معه تتفاعل النص داخل عضويا

 مستقلة كظاهرة يستهدفها ال للمتعلمين تعليمها أن لها، كما الداللية الوظيفة حيث ومن ،املتجانسة

 والتواصلية الداللية التعبيرية وظيفتها ألداء يوظفوها كي وإنما لذاتها،

 اقتطعت قد تكون  أن إما التحليل عناصراملتعلم  عليها سيبني التي الجمل أن إلى األستاذ ننبهبقي أن        

 يشكل وقد، معه تعامل الذي للنص الداللي الحقل إطار في املتعلم يبقى كي منه اقتبست وإما أنها ،النص من

 عبر اللغوية األحكام منها فيستنبطون  ،يتأملون  املتعلمين جعل إلى األستاذ ثم يعمد لهذا النّص، امتدادا

 نحو التحليالت وتوجيه النقاشات بإدارة األستاذ ويكتفي ،بينهم فيما النقاش وتبادل ،واملقارنات التحليل

 بهم لينطلقفعلوا  كذلك وهم وصنعوها، ،تعلماتهم بنوا من هم أنهم املتعلمون  حتى يشعر االستنتاجات؛

 إدماجها ثم ،إلى توظيفها اللغوية املعارف في التحكم من تنطلق أنشطة ثالثة خالل من التطبيقي الجانب إلى

 .جزئيا إدماجا

 .األسبوع هذا في األستاذ يسلكه األول  لألسبوع التعلمي املسار نفسالثاني:  األسبوع -
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  1األول  لألسبوع التعلمي املسار نفس ناهاألستاذ  يسلكصفحات  ثالثمن خالل : الثالث األسبوع -

ارها موارد باعتبها فإننا نقترح تناول ،(البالغية )الظواهراملنهاج لم يشر صراحة إلىنظرا لكون   تنبيه: -

وبأنماط النصوص املستهدفة، وليست كموارد معرفية ذات صبغة  ،وظيفية ذات عالقة ببناء الكفاءة

ياته الستنباط وتقن ،اإلقناع في مكوناته اعلمية؛ أي االهتمام بالبالغة في ارتباطها بالتداولية بوصفها فن

الحجاجي اإلقناعي في إطار براغماتي )تداولي(، ودراسة املعني  ىفتستهدف بذلك املعن ،ومعالجتها الحجج

مدى و    لذلك ينبغي التركيز على املظهر الجمالي للنصوص املقررة ري األدبي الذي يصب في األسلوبيةيالتعب

بدل الخوض في مسمياتها وأنواعها وجوانبها العلمية النظرية الصرفة التي ال تخدم  ذلكإسهام هذه املوارد في 

 .واإلقناعي من النص ،الجانب الفني

 في التالميذ هي تعلمات وتيرة أن إال ساعات ثالث مدته افتراض ي زمني حجم في التعلمات هذه تتم: مالحظة -

ط قابل حجم وهو ،الالزم الزمني الحجم تحدد من الحقيقة
ّ
 املحددة الستهداف املدة يتجاوز  ال لكنه للتمط

 .املكتوب فهم كفاءة

 إنتاج املكتوبالثالث:  نشاطال. 2.4

 صوصان كتابة ينتج أن " تحقيق كفاءة ختامية مفادها؛إلى  كتوبامل إنتاجيسعى   :ختاميةالكفاءة ال -أ

 يماق ويضمنه والتقنية والبالغية اللغوية مكتسباته ويوظف سليمة بلغة األنماط متنّوعة منسجمة

  2"سطرا 14 عن تقّل  ال للموضوع مناسبة ومواقف

                            ر الكتابيسابقا بنشاط التعبي كمحصلة للتعلمات،عرف في نهاية األسبوع البيداغوجي :نتاج املكتوبإ -ب

 :مايليوفق  الكتابةيقوم هذا النشاط على مهارة  املكتوب: إنتاج صفحات تسيير -ج

 يأتي كونه في امليدان هذا في التعلم خصوصية تكمن -من الكتاب صفحات ثالث من خالل- :األول  األسبوع -

 فهم في تعلمه ما خالل من فيه سينتج الذي النص تعلم خصائص مسار من جزءا املتعلم سلك أن بعد

                                                           
  12، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، ص: حسين شلوفينظر 1
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 وخصائص نمط من يستهدف فما ،منسجم بشكل بنيت التعلمات قد أن ذلك ؛املكتوب وفهم ،املنطوق 

 اإلنتاج في ستهدفي   سوف ما هي املكتوبة النصوص في تم استهدافهي وما املنطوقة، الخطابات في لغوية

 اإلنتاج ميدان في التعلمات أّن  األستاذ يعلم أن يبقى ،بنائيا شكال ألنها تتخذ التعلمات في فصل فال ،الكتابي

 اإلنتاج كفاءة مركبات من مركبة استهداف أسبوع كل في أسابيع يتم ثالثة في تهيكلت قد األخرى  هي الكتابي

 يستخدم وللموضوع، املالئمة املوارد يجندو  والنمط، ،املناسب للوضعية املوضوع يحددو  ،الكتابي

 .وأحكامه آراءه للنمط، ويعلل املناسبة اللغوية والقرائن ،الروابط

أماكن  ويحدد ،املتعلمون  إليها سيحتاج التي واملصادر، املراجع األستاذ يحص يالتحمضيرّية:  األعمال -

 مرقمنة مراجع شكل في يحددها أو ،أخرى  مكتبات في أو ،املدرسية املؤسسة مكتبة في سواء ؛تواجدها

 ميداني في املكتسبة للتعلمات مراجعة عملية يجري  التعلمات في الخوض وقبل ،اإللكترونية عناوينها فيحدد

ق سواء املكتوب، وفهم، وإنتاجه ،املنطوق  فهم
ّ
بخطاطات  تتعلق منهجية أو موارد ،معرفية بموارد األمر أتعل

 .الكتابي اإلنتاج في مرة كل املستهدف األنماط

 املتعلقة املنهجية املوارد انتقاء إلى املتعلمين األستاذ يوجه األولى التعلمية الوضعية فيالحصة:  أثناء -

 بينما االختيارات، هذه ويبررون  ،اختياراته فيعرضون  ،املتعلمين بين النقاش ويقوم بتنشيط ،باألنماط

 أما ،"واملوضوع النمط أختار" أيقونة إطار في هذا كلو ، االختيارات تلك وجاهة زمالؤهم بخصوص يناقشهم

املناسبة  واملصادر املوارد تحديد فيتم  "املعرفّية مواردي أجمع" بأيقونة واملتعلقة ،الثانية الوضعية في

 املتعلقة باملوضوع املعرفية واملوارد األدبي النوع النمط، الكتابة، منهجية حيث من منها االستفادة قصد

 .للمتعلمين املجال األستاذ يترك الحال بطبيعةو  ،باملوضوع العالقة ذو الثقافي واملجال

 يعرض " منواله على ألكتب النص أستثمر" أيقونة خالل منو  ،واحدة صفحة في حدود :الثاني األسبوع -

 حيث من وبنيته ،والنمطية ،الفكرية خصائصه منه يستخرجون  أنموذجا نصا املتعلمين على األستاذ

موها، أن سبق التي واالنسجام ،االتساق مظاهر
ّ
 من إليه توصلوا ملا بطاقية بوضع ثم يقومون  تعل

 .ويحاكوه ،منواله على هموصنص يكتبوا حتى الخصائص
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 عمل وفي ،"الكتابي اإلنتاج على أتدرب"األيقونة عليه تدل كماو  ،واحدة صفحة في حدودالثالث:  األسبوع -

 وقد ومعلال ناقدا ؛زميله إنتاج في رأيه بإبداء عضو كل فيقوم، داخل الفوج أعمالهم املتعلمون  يعرض فوجي

 تلك أو       إليها التوصل يتم شبكات وفق وذلك ،مقّوما مشتركا عمال ينتج الفوج حتى بدائل اقتراح إلى يصل

 األسبوع بنهاية التعلم عملية تنتهي وهنا، وجيهة مواصفات وفق ضبط اإلنتاج أجل من الكتاب في التي

 .وجماعية ،وفوجية ،وثنائية ،فردية تكون  والتي ،الثالث

 قيام خالل من تتم اإلدماج تقويم عمليةف، اإلدماج تقويم وضعية واحدة تسيير صفحةالرابع:  األسبوع -

 يطالب حيث، الكتابي واإلنتاج ،يهالشف اإلنتاج هما ميدانين في شخص ي بإنتاج فردية بصورة متعلم كل

 1.كتابي والثاني شفوي، أحدهما ؛عملين بإنتاج املتعلمين األستاذ

III.  البيداغوجيةاللغة العربية واملقاربات أنشطة 

ة فمن املقارب ،-حسب املستجدات-عرف تدريس اللغة العربية في التعليم املتوسط عدة مقاربات        

 ئمة على أجرأة األهدافاملقاربة باألهداف القاب مرورا ملضمون القائمة على الكم املعرفيأو ا ،باملحتوى 

عترض من أجل حل وضعيات مشكلة ت ءات القائمة على إدماج املكتسباتاملقاربة بالكفاوصوال إلى  التعليمية

 2ة التي أصبحت تميز األبحاث في الحقل التربوي ير وهذا يبين الحركية الكب املتعلمين،

لجديدة في والتربية ا ،التربية التقليدية التناقضات املوجودة بينمستوى لم تعد املسألة مطروحة على      

محورية العملية التربوية، وإنما أصبحت مرتبطة باملتعلم نفسه، بحيث ال تخرج عن محيطه املعرفي 

واالجتماعي، والبد للمناهج الدراسية أن تكون مستجيبة لهذا املتعلم، وجعل مكتسباته  ،والنفس ي ،والذهني

حتى يمكنه التكيف مع الواقع مهما حدث به من تغيرات  واإلدماج ،على محك التوظيف واالنتقاء

 ومستجدات

                                                           
 01ينظر: حسين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، ص1
      املقدمة  ق،ينظر: الوثيقة املرافقة، مرجع ساب 2
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ها والصعوبات التي تم تسجيل ،إلى أخرى كان نتيجة جملة املشكالت بيداغوجية إن االنتقال من مقاربة     

 :فيما يليها ز جنو    ث مقاربات بيداغوجية فارقةولقد عرفت املناهج الجزائرية ثال  في تطبيق مقاربة سابقة،

املحتويات  عليها اسمها، فإن املناهج التي اعتمدت هذا املدخل تجعل: كما يدل باملمضامي  املقاربة-1

التعليمية هدفها األساس ي، إذ تهتم باملعارف التي يجب أن يكتسبها املتعلم وتحرص على إنهاء املقررات 

مدى تأثير هذه املعارف على شخصيته. الدراسية في الوقت املحدد لها بغض النظر عن فهم التلميذ، أو 

ما  من طرف املتعلم الذي يطالب بحفظ لقيوالت ،فهذه املقاربة تعتمد على طريقة اإللقاء من طرف املعلم

يها املسار، ويعتمد التقويم ف إعادةأو  من أجل االنتقال إلى مسنوى أعلى،تلقاه، واستخدامه في االمتحانات 

عتمد خاصة ي  بحتكتسبة من قبل التلميذ بإجراء اختبارات ذات طابع معرفي على قياس كمية املعلومات امل

  األخرى.املستويات  ها إلىويكاد ال يتجاوز  ،على الذاكرة

ليمي ل في النظام التعشكلت نقطة تحوّ حديدة، املدرسة األساسية مقاربة : انتهجت باألهداف املقاربة-2

األهداف التي غيرت املدخل التعليمي من املضامين إلى  اكان من مستجداتها تطبيق بيداغوجيو  ،الدولي

 يأين تضع املقاربة باألهداف التعلم هدفا لها بدل التعليم، فهي تركز على نتائج املتعلم التي ينبغ ؛األهداف

لتلميذ فبعد أن كان ا بلة للمالحظة والقياسوالقا ،مجموعة من السلوكات املحددة مسبقا تظهر في شكلأن 

ه إلى سلوك لأصبح يتعلم ويفهم ما تعلمه، ويجسده في سلوك تعليمي لكنه ال يحوّ  ويحفظ ،ويقلد ،يتلقى

 .والتحكم في املكتسبات ،اجتماعي واقعي، حيث ال يستطيع دمج املعارف

ذه خالل االعتماد على هوسلوكاته  ،والتقويم العملي للتلميذ ،رغم تحسن عملية تخطيط التدريس        

وفقدان الهدف العام وسط االهتمام بتفاصيل  ،أن تفتيت األهداف أدى إلى صعوبة صياغتها إالاملقاربة 

 ، فبقيت عبارة عن أهدافتتجاوز جدران القسم السلوكات املكتسبة ال فكانت وأجزاء مفتتة،  ،كثيرة

 1.مشتتة تخص مجاالت معرفية، ووجدانية، ونفس حركية، كما قال أصحابها
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نقائص املدخلين السابقين اختارت اإلصالحات الجديدة أن تتبنى مدخال : في ضوء بالكفاءات املقاربة-2

ويده ز والتعلم، وسعت إلى ت ،متطورا من املداخل البيداغوجية، فوضعت املتعلم في مركز سيرورة التعليم

ى عية، والوظيفية من خالل إدماج  يضمن تحقيق األهداف العامة، كما تسملباملحتويات ذات القيمة الع

منها في  بإكسابه كفاءات يستفيد املستويات في ضوء حاجيات التلميذو  ،إلى التنسيق بين مختلف املواد

 حياته االجتماعية، ويطلبها سوق العمل

األخطاء  وتدارك ،عملت املقاربة بالكفاءات على تفعيل نظام التقويممن أجل تحقيق األهداف املسطرة       

 وتوظيفها ،جديدة معارف إدراج إلىيسعى  بيداغوجي منحىفهي ، 1ا بصورة فوريةوعالجه ،أثناء عملية التعلم

ن يجعله حافز وجود مع به يصطدم للمتعلم قويا حاجزا لتشك بةمرك وضعية من انطالقا
ّ
 تجنيد نم يتمك

 حّل  جلأ فها منيوظ منفصل، غير مدمج بشكل اكتسبها وقيم ،ومنهجية(، ومعلومات معارف)معرفية موارد

 مشكلة وضعيات

م هذا بضبط تنتهي املقصودة الكفاءات بناء أساس إن      
ّ
 يمكن الو  مندمج تكويني تقييم خالل من التعل

  الخاّصة مشكلته املطروح املشكل يعتبر أن للتلميذ
ّ
 أو ،الخاّصة هحيات في راسخا موضوعا يتناول  كان إذا إال

  الخاّصة بإمكاناته له حّل  إيجاد يحاول  وال االجتماعية، أو، العائلية
ّ
 نيدبتج وذلك كهبامتال شعر إذا إال

 2غيره إنتاجات باستنساخ وليس ،موارده

مقاربة التدريس بالكفاءات هي تصور بيداغوجي يتبنى استراتيجية في التعليم متمركزة حول املتعلم إن       

ناسب وكفاءات تت وإكسابه مهاراتإلى تنمية قدراته ومحورها، وتسعى  ،جاعلة منه هدف العملية التربوية

 .مع متطلبات املجتمع، وعالم الشغل

 

                                                           
 5 - 0، مرجع سابق، ص 2008ينظر: مناھج التعليم املتوسط،  1
 82ينظر: حسين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة العربية، مرجع سابق،  ص 2



 والتعليمية؛ املصطلح واملفهوملسانيات النص  ---------------------------------------------الفصل األول 

73 
 

 جاءت املناهج الجديدة مركزة على هذه املقاربة ذات التوجه املستقبلي بانتهاج مسعى استشرافي من أجل     

 ،واالقتصادية، فهي مقاربة متكاملة تتيح تنظيما أحسن ،إقامة مدرسة متكيفة مع املستجدات العلمية

 ،ى مناهجمبنية عل ،متدرجة في مسارها العلمي وخارجي ،تنطوي على انسجام داخليو نفع ملركبات املناهج، وأ

 ،انطالقا من حتمية التجديد في نظام التعليموأهداف شاملة لجميع جوانب املعرفة، ولشخصية املتعلم 

وجعله أكثر فعالية وانتاجية حيث تم إجرائيا تغيير شكل تصميم الكتب  ،ومناهجه لتحسين العمل التربوي 

املدرسية ومضامينها حتى توافق النموذج اإلصالحي الجديد، أين اعتمدت املقاربة النصية في كتب اللغة 

  1العربية كأساس ينطلق منه املعلم في بناء الكفاية اللغوية والتواصلية لدى املتعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 10ينظر: الوثيقة املرافقة ، مرجع سابق، ص 1



 

 الفصل الثاني

 من

 فهم املنطوق 

 إلى

 إنتاج املكتوب



 

 وإنتاجه فهم املنطوق  املبحث األول:

 

I. ي للغة العربيالنظام الصوت 

II. عبير
ّ
  مفهوم الت

III.  املنطوق  فهمأسس  

IV.  مهارات فهم املنطوق  

V.  فهم املنطوق أهمية  

VI. املنطوق  إنتاج أنواع 

VII.  به الرقيو  هتقييم ؛املنطوق 
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 توطئة:

 ل  في إدارة شؤونه، لكن ج   -هذه اآللة العجيبة-"، اللسان"لقد ظل اإلنسان حينا من الدهر يستعمل 

ر وال ،فما ينطق به ال يذهب بعيداكالمه كان يذهب أدراج الرياح، وال يعلق بالذهن منه إال القليل،   يعم 

ا ، مديدا  ويي أال أندى، وأبقى في خلده؛ هذا ما دفع اإلنسان إلى ابتكار آلة أخرى يجول وهو أقل  بكثير ِمم 

 لضميره
ً
ه، وقيدا لعلومه ،وسفيرا لعقله، ومستودعا لفكره ،الكتابة لتكون ترجمانا لها  فكان ارفهومع ،وسر 

قوة سحرية أقوى من سحرية الكلمة املنطوقة
1

 

رت في حياارغم أن  
 
وجي غير أن التقدم التكنول ، وفي تطوره الحضاري ة االنسانلكتابة أكبر وسيلة أث

وذلك بعد اختراع أجهزة التسجيل الصوتي التي  ،-ولو بشكل جزئي- هذه امليزة اللغة املكتوبة قد سلب

مثيل كل ما ينطق به تمثيال صادقانظام الكتابة عن تقصور كشفت لإلنسان 
2
  

ق وف وإنتاجه فهم املنطوق ميدان وهو  أال ؛لجانب الصوتي في أنشطة اللغةيخص ا املبحث هذا  

م ،قوم على تعليمالعملية التي تيمثل  هذا األخير، نشاط التعبير الشفهيلالتسمية الجديدة 
 
فن  وتعل

وأكثر    اة الفردحيوهو أسبق من التعبير الكتابي في وتنمية مهارتي الحديث واالستماع،  ،التواصل الشفهي

عليم املنظم املقصوديحدث  الوالنجاح فيه ، 3استعماال في املجتمع  بنوع من الت 
 

ي فق االهتمام بركنو  ،إال

 لمات.وال أفكار دون ك ،وهما اللفظ واملعنى، فال كلمات دون فكر  ن ال يقوم بناؤه إال بهمايالتعبير  اللذ

 

 

 

 

                                                           
  212، 214، ص:4112، 1ينظر: فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، املركز القومي للترجمة، ط 1
 141العربية، مرجع سابق، صاملرجع في تدريس اللغة ينظر: إبراهيم محمد عطا،  2
 412، ص4114، 4ينظر: راتب قام عاشور، ومحمد فخري مقدادي: املهارات القرائية، والكتابية، دار امليسرة للنشر والتوزيع،  عمان، ط 3
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I. النظام الصوِتي للغة العربية  

"اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"        
1

 عملية الكالم تقوم على الصلة القائمة بين الرمز ، و 

ٍّ من املتكلم واملستمعوداللته 
من هنا اللغوية، و ويي صلة تخضع التفاق، أو تواضع الجماعة ، في ذهن كل 

آخر؛ فجهاز النطق لدى اإلنسان وإن كان متشابها لدى إلى تي للغة من مجتمع كان اختالف النظام الصو 

 اعة لغوية تختار عددا من األصواتجميع البشر، وقادرا على إنتاج عدد كبير من األصوات إال أن كل  جم

تظهر في شكل نظامها الصوتي
2
  

ظام ويتميز الن ،للغة العربية هو مجمل األصوات املستخدمة في اللغة الفصيحةي النظام الصوتإن        

درج املعة س ،يرا، ومما ساعد على هذا الثباتبأنه نظام ثابت لم يطرأ عليه التغيير إال يسالعربي الصوِتي 

 لبأغ، فالهجاء العرِبيُّ يشتمل على ترتيل القرآن الكريم بنحو خاص ووجوب ،العربيةللغة  الصوتي

 لتمثيل واحد وثالثين صوائت ةوثالث ،صامتاثمانية وعشرين ويحوي ومخارجها،  ،األصوات اإلنسانية

 
ً
بمعنى أن  ؛والصوت في العربية يي عالقة واحد إلى واحد،ومن هنا يالحظ أن العالقة بين الرمز  ،3صوتا

 لكل صوت مفرد
ً
 واحدا

ً
 .هناك رمزا

ة األصوات قد تكون مجردمن التلوين الصوتي والنطقي؛ ف مظاهر متعددةله العربي الصوتي لنظام ا      

علم  في هذه الحالة صوت، ويهتم بالدون النظر في وظائفها اللغوية تدرس مستقلةيمثلها حرف واحد، و 

ه أو فيتأثر بسابقفي تركيب الكالم وداللته،  درس، كما أن الصوت قد ي(phonétique laلغوي)ال األصوات

 وظائف ويهتم به في هذه الحالة علم ،فيؤدى بكيفيات متعددة حسب قوانين عامة لكل لغةالحقه، 

، ومعظم هذه الفروق الصوتية ال رموز لها غالبا في أنظمة الكتابة ألنها تعد  Phonologiela (4)األصوات

 :5ما يلي هامعينة، ومن تظهر حين تستعمل بصور من إجراءات األداء، فهي مجرد مالمح صوتية 

                                                           
   44/1، ص 1114. 1ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائص: تح: محمد علي النجار، دار الكتب املصرية، ط 1
  43، ص: 1114خليل: الكلمة: دراسة لغوية معجمية، جار املعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، ينظر: حلمي  2
 وما بعدها 141ينظر: عصام نورالدين، علم وظائف األصوات اللغوية، مرجع سابق، ص 3
 42-41، صنفس املرجعينظر:  4
 وما بعدها 13ص ،1112 ،1مصر، ط التجويد، دار السالم للطباعة والنشر،محمد أحمد معبد: امللخص املفيد في علو ينظر:  5
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أو قريب من موضعه  ،وصل حرف ساكن بحرف مثلهفهو : اصطالحاأما ، 1"اإلدخال": لغة :اإلدغام -أ

 مشددا، يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة
ً
 واحدا

ً
وهو  ،من غير حركة تفصل بينهما، فيصيران حرفا

"  :مثله مخرجا مثل   إدغام حرف فينوعان: 
َ
ْن ال

َ
"، وإدغام حرف في حرف قريب منه مخرجا مثل: "أ "شدَّ

" بإدغام النون الساكنة في الالم
َّ
ال
َ
 تنطق "أ

: اصطالحاو    عن وضعه الطبيعي تحويل الش يأي ، 2"قلب الش يء: جعل ظاهره باطنه": لغة :اإلقالب -ب

 أو الت ،تحويل النون الساكنة"
ً
 "ِمْمَبعد ومثاله "من بعد" تقرأ "،"ال خطا ،نوين إلى ميم ساكنة لفظا

 3"إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة": اصطالحا، و"االيضاح والبيان": لغة: االظهار -ب

... البروز املعطى ملقطع واحد هو "، فاصطالحا، أما 4في قراءته، أو غنائه: رفع صوته"نبر "لغة: : النبر -ج

، وهو ظاهرة الكلمة في السمع عن بقية أجزائهاازدياد وضوح جزء من أجزاء ؛ أي 5داخل ما يسمى بالكلمة"

وبالتالي فهو  للتفريق بين املعانيليس مستخدما في كل اللغات  والنبر صوتية تميز الناطق بلغة أو لهجة عن غيره، 

في اللغة العربية يمنح معنى وظيفيا في الجملة، كما يقوم بدور التعرف ، و6، ما عدا النبرية منهاجميعها ليس فونيما في اللغات

 يعني أنه ظن  أن حدثا آخر غير السفر فظ "سافر"ل فنبر  ؛فلو قال قائل: هل سافر أخوك أمس؟ ،على حدود الكلمات

، وإذا نبر لفظ "أخوك"ه يشك في  هيعني أنه ربما شك في فاعل السفر، وإذا نبر لفظ "أمس" فقد يفهم أن فهذاو الذي تم 

خاصة عند بو فيلتبس األمر، يغير املعنى، قد فإن تداخل القوالب النبرية  األساسوعلى هذا  ،تاريخ السفر

املبتدئين
7
 

                                                           
 422شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 134نفس املرجع، ص 2
 21ص  ه1211، 3قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم، مكتبة الدار باملدينة املنورة، السعودية، طعبد العزيز بن عبد الفتاح:  3
 211، صشوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق 4
 441، ص1111أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،  5
 444ينظر: نفس املرجع، ص 6
 24-22حلمي خليل، الكلمة، مرجع سابق، ص: ينظر:  7
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تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة  " فهو اصطالحا، أما 1النغمة: جرس اللكلمة"":  لغة  :التنغيم -ه

وانخفاضه في الكالم، أو طوله وقصره في بعض السياقات، ويسمى أيضا موسيقى  ،هو ارتفاع الصوت، ف2أجزاء متتابعة" كاملة، أو 

ن التنغيم أوضح غير أ ،الترقيم في الكتابةيقوم بوظيفة  انحوية،كمفي الكالم يقوم بوظيفة  والتنغيم، الكالم

جد اختالفا في النغمة األخيرة بين ن ،: متى جاء زيد؟ناقول: هل جاء زيد؟ و ناقولفعند  ،3لداللة على املعنىفي ا

 .الجملتين

ة -و
َّ
ن

ُ
 5"للسان فيه دخلم ال و شيصوت من الخي"خروج  :اصطالحاو، 4"الخيشوم في"صوت : لغة :الغ

اءُ  -ز
َ

ف
ْ

عارٍّ عن  ،واإلدغام،: هو حالة بين اإلظهار اصطالحاو ،6"أخفيت الش يء: سترته، وكتمته": لغة :اإِلخ

دم القرب املوجب لإلدغام ،مع بقاء الغنة في الحرف األول  ،التشديد ْعِطي،والبعد املوجب لإلظهار  ،فلما ع 
 
 أ

ا بينهما 
ً
 حكًما متوسط

  -ح
ُ
ة

َ
تقريب الفتح من الكسر، واأللف من الياء طلبا ": اصطالحاو، 7"مال: زال عن استوائه" :: لغةاإِلَمال

 8والفتحة كالكسرة، أو نطق األلف بين األلف والياء، "للخفة

َمامُ  -ط
ْ

َعْيَد إسكان : اصطالحا، و9صوت آخر"صبغ الصوت اللغوي بمسحة ": لغة: اإِلش ضم الشفتين ب 

س ،الحرف إشارة إلى الضم مع بعض انفراج بينهما
َ
بَانَا َمالََك ﴿  ، قال تعالى:ليخرج منه النف

َ
أ ََ قَالُواْ َيَٰٓ  

 تَ 
 
ٰ يُوُسَف ِإَونَّا ََلُۥ لََنِٰصُحوَن َ۬مأ  [11: يوسف﴾ ] ١١نَّا لََعَ

                                                           
 141شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 441ينظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت، مرجع سابق،  ص 2
 13، ص4113، 4سمير العزاوي: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم، دار الضياء، بريدة، السعودية، طينظر:  3
 241الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 4
 444، ص11114، 1الفكر اللبناني، بيروت، طعصام نورالدين: علم األصوات اللغوية: الفونتيك، دار  5
 441الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 6
 212شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 7
 212نفس املرجع، صينظر:  8
 213نفس املرجع، ص 9
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: كيفية عارضة للحرف اصطالًحا، و1"حالة التي يكون عليها الش يءال": لغةالصفة  :صفات الحروف -ي

د علماء اللغة املحدثون أنه ليس من املمكن أن ينطق اثنان من أبناء أمة ،عند خروجه من املخرج
 
 ويؤك

 في كل الصفات ،واحدة 
ً
 متماثال

ً
 2:خاصةو  عامةويي نوعان  ،وفي جيل واحد نطقا

 الخاصة الصفات  العامة الصفات 

ْت(و ، الهمس
َ
ٌص َسك

ْ
خ

َ
ه  ش

َّ
َحث

َ
(. الجهرضده و  ،حروفه: )ف ٍّ

ب  َجد 
ْ
ط

 
 القلقلة، وحروفها: )ق

ْت(، وضداالشدة، وحروفه
َ
طٍّ َبك

َ
ِجْد ق

َ
 َصاٌد(. ،ِسين   ،الصفير، وحروفه: )َزاٌي  الرخاوة. ها: )أ

(، وضده: االستفالة
ْ
طٍّ ِقظ

ْ
صَّ َضغ

 
 االنحراف، وحروفه )الالم والراء(. االستعالء، وحروفه: )خ

اء   ،َضادٌ  ،َصاد  اإلطباق، وحروفه: )
َ
اٌء(، وضده: االنفتاح. ،ط

َ
 والياء الساكنتين(.، اللين )الواو ظ

(، وضده: اإلصمات. ِ
ب 
 
 التكرار )الراء(. اإلزالق، وحروفه: )ِفرَّ ِمْن ل

َمْر(.، و ةسطو أواملتبين الشدة والرخاوة،   (الشين)، وبخاصة التفش ي، وحروفه: )مشفر( حروفها: )ِلْن ع 

 فه )الضاد(.االستطالة، وحر  

 

II. عبير
ّ
 :مفهوم الت

رها...، " لغة: -أ ا في نفسهو عبر الرؤيا: فس  ر عمَّ ن، وعن فالنَعبَّ ْعَرَب وبي 
َ
ن ي يبي  العبارة: الكالم الذ، و بالكالم : أ

عبير مصدر ،3"به ما في النفس من معان ده عبر، والت  ر، مجر  عبير في  قياس ي للفعل املزيد عب  عاجم املفالت 

 التفسير،و  ومنها الكشف ،في االصطالح التربوي تشير للمعنى املقصود  ،دالالت توضيحية ياللغوية أعط

 .والبيان، والتوضيح

ف بأن ،املختصين بين االيجازتعددت تعريفات التعبير عند اصطالحا:  -ب ر  درة على ه "القواالطناب، فع 

 قدرة االنسان على أداء ما في عقله فهو ،4"بالطرق اللغويةمشاعر و  ،أفكار  ما في النفس مناإلفصاح ع

                                                           
 1141شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 444-441نورالدين ، علم األصوات اللغوية، مرجع سابق، صينظر: عصام  2
 321شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 3
 413راتب قام عاشور، املهارات القرائية، والكتابية، مرجع سابق، ص 4
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غة  ؛فالتعبير إذن عمل لغوي ، 1ونفسه من معان، وأحاسيس بعبارات واضحة، صحيحة
 
باستخدام الل

صال، يفصح من خالله ال
 
فكير، واالت ا يجول في خاطره من أفكاركوسيلة للت  راعي فيه وي، ومشاعر فرد عم 

ث حد  ما أ  أو املستمع أو الكتابة قصد التأثير في القارئ، ،املقام ليفهمه اآلخرون سواء عن طريق الت 

ة متكاملة للوصول باملنهجي  الفهو "العمل املدرس ي  تخصيصا في املجال التربوي 
 
إلى  تعلمملاذي يسير وفق خط

ة ته، وخبراته الحياتي  نه من ترجمة أفكاره، ومشاعره، ومشاهد 
 
 ،ة سليمةبلغ مشافهة وكتابة ؛مستوى يمك

ن"نسق وفق  م القدرة ،2فكري  معي 
 
غة هو إكساب املتعل

 
ئيس لتعليم الل وي  غعلى االتصال الل فالهدف الر 

ليم ا، قوال ؛الس   وكتابي 

فيهة،ألن تصغ ،أصلها شفهة ،شفهفكلمة  ؛الشفهيأما       
 
شفاه، ولذلك قال البصريون  جمع يرها ش

ة، وشافهه أي أدنى شو ولم يقولوا الشف ،الحروف الشفهية تكلما م هطبخا :هفته من شفته فكلمه، وشافهي 

فاألحوط أن نقول التعبير الشفهي ، 3"الشفةي نسبة إلى هوالشف : خاطبه متكلما معه،فها، وش، مشافهةمعه

 عن شيوعه
ً
 في بحثنا هذا. ، وهذا ما سنلتزم بهلجريانه على القياس فضال

عبير الشمفهوم أما       
ّ
ئة وبين البي ،فهو أداة االتصال السريع بين األفراد للتفاعل بينهم إجماال فهيّ الت

رات الداخلية يوربطه بعضهم باملثووسائط،  ،املحيطة بهم؛ والسرعة هنا تشير إلى عدم احتياجه إلى وسائل

ا في نفسه من هو  ليوالخارجية فق بر اإلنسان عم  ا يحس هو بالحاجة إلى  مواضيعأن يع  تلقى عليه، أو عم 

رات في املجتمع أو في الطب
 
عبير عنه استجابة ملؤث فس،الت  يعبر به  هو الكالم املنطوق الذيف يعة أو في الن 

وما يزخر به عقله   ،ما يجول بخاطره من مشاعر وأحاسيسوخواطر، و  ،املتكلم عما في نفسه من هواجس

د به غيره من معلومات بلسانه ،من رأي ع  وانسياب ،في طالقة أو فكر، وما يريد أن يزو  ة في الت  بير مع صح 

 .وسالمة في األداء

                                                           
 24، ص4113املنهجية، بغداد، الطبعة األولى، ينظر: سعد علي زاير: وسماء تركي داخل، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، الدار  1
عبير، ط 2     77م، ص  2004، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سعاد عبد الكريم الوائلي: طرائق تدريس األدب والبالغة والت 
 222شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 3
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َق،" الوسيط املعجم في جاءف املنطوق  فهم أما
َ
ط

َ
  ن

ً
قا

ْ
ط

 
  ن

ً
َم،: وَمْنِطقا

َّ
ل
َ
ك
َ
 اللفظ :النطق الكالم،: املنطق ت

  أما..، البليغ: املنطيقو  بالقول،
َ
َق، من املفعول  اسم فهو ْنطوق امل

َ
ط

َ
 ينطق،  ن

وق 
 
،شفه أي َمْنط  خالف هوو  ي 

  املكتوب،
وق 

 
ِم  وَمْنط

َ
ال

َ
ه  :  الك

 
ْول

َ
ه   ، ق

 
ْفظ

َ
يي اللغة التي " SPOKNE LANGUAGEواللغة املنطوقة ، 1ل

ن الكلمات والجملتنقل املعاني عن طريق األصوات الكالمية التي  ية إلى ، فتنتقل على شكل موجات صوتتكو 

 2ويفهمها" ،األذان فيسمعها السامع

III.  نتاجه:إو  املنطوق  فهمأسس 

ر فيه و        
 
مين، وتؤث

 
توقف يهذه األسس يي عبارة عن مجموعة من املبادئ، والحقائق ترتبط بتعبير املتعل

 3في التعبير، وهذه األسس يي: وتقدمه ،تعلماملعليها نجاح 

 4وتتعلق هذه األسس بميوالت املتعلمين ودوافعهم عموما، ويمكن جمعها فيما يلياألسس النفسية:  .1

  باألبوة علمين املتشعر هؤالء على املعلم أن ي  فوالجو املدرس ي،  ،املتعلمين بالخجل من املعلميتسم بعض

 ويحيطهم بجو من الطمأنينة، ويحثهم على املشاركة البسيطة في مواقف يضمن فيها نجاحهم. 

 تعلمميل املي  
 
؛  وسلوكه، ،ل املعلم لتالميذه القدوة في مظهرهإلى التقليد، وهذا يعني أن يمث

ً
وفي لغته أيضا

 وسالمة لغته املثل الذي يطمح تالميذه أن يحاكوه. ،بفصاحته كون وعليه أن ي

  الميذ ز الت  تي تحف 
 
ذي يوجد املواقف ال

 
اجح هو ال م الن 

 
م، فاملعل

 
وجود الدوافع أمر مهم لتنشيط املتعل

عبير  لتحقيق غرض يريدونه على الت 

 وينظمه ،ن باملعلم أن يستثمر هذا امليلويحس   ،ومشاهداته ،خبراتهإلى التعبير عن  تعلميميل امل. 

 من املعنويات، فينبغي على املعلم أن يفسح لهم املجال  وننفر يو  ،إلى املحسوسات املتعلمون ميل ي

  على الحديث عنها.هم وأن يستعين بنماذج من أجل تشجيع ،للحديث عن األشياء املحسوسة

                                                           
 141سابق، صشوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع  1
 421معجم املصطلحات التربوية والنفسية، مرجع سابق، ص 2
 121ينظر: عبد العليم إبراهيم: املوجه الفني في طرق التدريس، ملدرس ي اللغة العربية، دار املعارف، الطبعة العاشرة، الصفحة: 3
  82 ينظر: سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص 4
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  م
 
فس، فعلى املعل قة في الن 

 
ب عليه فقدان الث

 
عبير قد يترت عبير عن كن تالميذه مأن يمالعجز في الت  ن الت 

موح، ويسعى إلى إزالة الخوف من نفوسهم
 
  .1حاجاتهم ومشاعرهم، وأن يغرس فيهم روح الط

 يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية: األسس التربوية: .2

  ي أداء أفكاره والتراكيب ف ،، واختيار املفرداتاضيعبالحرية في اختيار بعض املو  تعلماملإشعار يستحسن

عبير  غوية فال يتم تقييدهم بش يء ألن  حرمانهم حرية الت 
 
 .يفقدهم أهم وسائل املهارة الل

 ر؛ فيعمل املعلم على تدريب ليس للتعبير زمن معين، أو حصة محددة، بل هو نشاط لغوي مستم

 ر ال يقصر ذلك على حصة التعبيوالسليم في املواقف املختلفة، و  ،على التعبير الصحيح تعلمامل

 علم أن يختار موضو ، فعلى املعضروريةو  ،مهمةلحديث عن أي موضوع عند اللمتعلم لخبرة السابقة ا 

ة الربطها باملواو  أو قدرته التصورية ،تعلماملالتعبير من مجال خبرة   شخصسةقف الحياتي 

  بمواضيع مراعاة قواعد املنطق في
 
عبير، فمن املحسوس إلى املجرد، ومن البسيط إلى املرك مع إدراج  ،الت 

عبير . ،دروس الت  غوي 
 
هم الل مين، ونمو 

 
 وأنماطه، وتقنياته حسب أعمار املتعل

  غوية األ وجوب
 
عبير ببقية املهارات الل

راسية األخرى ربط دروس حصة الت 
ا ي خرى، وباملواد الد  عطيها مم 

مين، و  ،حيويتها
 
سبة للمتعل

 
 .رهم دائما بالحاجة إليهاشعيووظيفتها بالن

 لت إليه الدراسات توظيف م عبير بطريقة تعمل على تنمية املهاراتا توص   2الحديثة لتعليم الت 

ل فيما يلي:األسس اللغوية:  .3
 
 وتتمث

 سفينبغي مراعاة ذلك أثناء التدري ،ي أسبق في االستعمال عند املتعلم من الكتابيهالتعبير الشف 

 ي أن يوفر لذا ينبغ وأدائها على النحو املناسب ،وتراكيب للوفاء باألفكار ،التعبير محتاج إلى مفردات

ه على علم الفرص إلثراء معجمهم اللغوي، وإنماء رصيدهم تلمل
 
                     املطالعةمن خالل حث

                                                           
 411، ص413ينظر: راتب قام عاشور، املهارات القرائية، والكتابية، مرجع سابق، ص 1
 412-413ينظر: نفس املرجع، ص 2
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  ،غة الفصيحة
 
 رتعيق إجادته التعبي هفازدواجية اللغة عند ؛واالبتعاد عن العاميةإلزام املتعلم الل

بط ركيب، وتوظيف أدوات الر 
 
رقيم حسب معانيهاو  ،ضرورة مراعاة سالمة الت

 
 1.استخدام عالمات الت

ر تعبياليعد لذا  واملجتمع ،والديني في حياة كل  من الفرد ،للغة دورها االجتماعياألسس االجتماعية:  .4

، وأداة لتقوية الروابط االجتماعية، ومن هنا يجدر باملعلمين مراعاة الدور غيرهاتصال بين الفرد و وسيلة 

 للتحدث والتعبير في املناسبات املختلفة، وعن انفعاالت امل
ً
 تعلماالجتماعي للتعبير، وجعله منبرا

 ملشاعرها. ،ومشاعره، وتوجيه التعبير
ً
 لتراث األمة ناقال

ً
 2 ليكون حافظا

IV. وانتاجه   رات فهم املنطوق مها 

تعرف املهارة بأنها القدرة على األداء املنظم فاصطالحا:  أما، 3"الحذق في الش يء"تعريف املهارة: لغة: . 1

تتميز و  والظروف املتغيرة املحيطة بالعمل ،مع التكيف ،وسهولة ،واملتكامل لألعمال الحركية املعقدة بدقة

مه مع اقتصاد في الجهد،
 
غة أربعة بالسرعة في أداء عمل ما بعد تعل

 
دها علماء الل غوية كما عد 

 
 ؛واملهارات الل

حدث ،االستماع ؛ فأما االستماع والكالم فيجمعهما الصوت الذي يحتاج إليه الفرد 4والكتابة ،والقراءة ،والت 

وأما القراءة والكتابة فيجمعهما الخط الذي بفضله يحفظ تراث األمم، ، عند االتصال املباشر مع اآلخرين

األربعة للغة  وهذه املهارات ،الرسان لال تواثن ،ان لالستقبالتفاثنوتنقل أفكار األجيال السابقة إلى الالحقة؛ 

ر كل  منها باألخرى  ،كل  متكامل
 
-ملنطوق اويختص فهم  اللغوي، لاصتوتندرج جميعها ضمن عملية اال ،تتأث

 الحقال، كما سيأتي-التعبير الكتابي-فيما يختص إنتاج املكتوب  ،والكالم ،بمهارتي االستماع -التعبير الشفهي

 .بمهارتي القراءة والكتابة

ل ألن اللغة سماع قبل ك ة، ويمثل مفتاحا للمهارات األخرى السمع أول املهارات اللغويمهارة االستماع: . 1.1

وذلك باعتبار أن اللغة أصوات معبرة تدرك بحاسة األذن، أما  ،الكما يق 5ش يء، "والسمع أبو امللكات"

                                                           
 44-14رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، صينظر:  1
 24املرجع في تدريس اللغة، مرجع سابق ، صإبراهيم محمد عطا، ينظر:  2
 141ص ،نفس املرجع 3
 113ينظر: راتب قام عاشور، املهارات القرائية، والكتابية، مرجع سابق، ص 4
 141، ص4112، 1ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد هللا محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط 5
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أي: أحسن  2أصغى"و   سمع، يقال: " استمع له وإليه: 1وقصد مع إعمال الفكر ،االستماع فهو سماع باهتمام

ِرَئ قال تعالى:  ،االستماع
 
ا ق

َ
وَن َوِإذ ْرَحم 

 
ْم ت

 
ك
َّ
َعل

َ
 ل
ْ
وا نِصت 

َ
ه  َوأ

َ
 ل
ْ
وا اْسَتِمع 

َ
ْرآن  ف ق 

ْ
ذالك أن   [412]األعراف ال

تلقي اللغة  واالستماع الجيد هو بداية 3أساء إجابة كما يقال ،أساس االستماع هو الفهم؛ ألن من أساء سمعا

 4يد ومحاكاةألن اللغة تقل سليمة

و الطريق وهأال وهو التواصل،  يالكالم هو اإلنجاز الفعلي للغة تحقيقا لغرضها األساس  مهارة املحادثة:. 2.1

 لتحقيقفإن الكالم وسيلة  كان االستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإذا 5الثاني في عملية االتصال الشفهي

، اإلفهام،  عبير القلمي  فهي  أشد  من حاجته إلى الت 
 
عبير الش الم حيث عرف اإلنسان الكوحاجة الفرد إلى الت 

ة املعاصرة ال تستغني عنهوالحياة اال  ،قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل فنجاح   ونهدوال تستقيم  ،جتماعي 

ة يساعد ة اليومي  ة ،على تحقيق معظم أغراضه هاملتعلم في محادثاته الكالمي  باته الحياتي 
 
يترتب عن و   ومتطل

 خراج الحروف من مخارجهابدءا من مهارة إ هم املنطوق إلى تنميتهارى يسعى فمهارات أخهاتين املهارتين 

حيحة  د كالمالوصوال إلى الطالقة في الص  ، وعملية 6االستجابة ملشاعر السامع وحاجتهمع  ، أو تلعثمدون ترد 

 ؛راحلمأربع وتتم عبر   وإنما يي معقدة رغم مظهرها الفجائي وال تحدث فجأة ،التحدث ليست بالبسيطة

 7فالنطق ،فالصياغة ،فالتفكير ،ستثارةاال 

على  بته في الكالم، كأن يعلقالبد أن يكون هناك مثير يحفز رغ املتحدث كلمقبل أن يت االستثارة: .1.2.1

أو         دة أو قصي ،فيريد التعبير عنها بقصة ،على سؤال، أو كأن ينفعل األديب بفكرة حديث شخص، أو يرد  

 يي وجود مثير لذلك.مقال... فبداية كل حديث 

                                                           
 142ص املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ،ينظر: إبراهيم محمد عطا،  1
 221شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 2
 14، ص4111، 1ينظر: ماهر شعبان عبد الباري: مهارات التحدث، العملية واألداء، دار املسيرة للنشر، عمان، ط 3
 141ينظر: إبراهيم محمد عطا، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، ص 4
 111-112املهارات القرائية، والكتابية، مرجع سابق، صينظر: راتب قام عاشور،  5
 131املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صينظر: إبراهيم محمد عطا،  6
 114ينظر: ماهر شعبان عبد الباري، مهارات التحدث، مرجع سابق، ص 7
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يما سيقول ف أو يوجد لديه دافع للحديث، فإنه يبدأ في التفكير ،بعد أن يستثار اإلنسان التفكير: .2.2.1

جمع ي أعمل عقله فويرتبها، واملدرس الواعي هو الذي يعلم تالميذه أال يتحدث أحدهم إال إذا ، فيجمع األفكار

 من امل هكالموإال جاء  ومنطقي مقنع ،واملعارف املناسبة، ثم يرتبها بشكل علمي ،األفكار
ً
 خاليا

ً
ال ف، عنىأجوفا

 1أي مشكلحل يساهم في 

نوع و  أي انتقاء التراكيب املناسبة ملحتوى الكالم ؛الصياغةتأتي  االستثارة، والتفكيربعد  الصياغة: .3.2.1

و الذي فاملعلم الرشيد ه ؛والرديء ،األمور التي تفرق بين املتحدث الجيداملستمعين، وهذا االنتقاء من أهم 

 وعباراتهم بحيث يكون لكل مقام مقال، ولكل حال مقتضاه ،يدرب تالميذه على انتقاء ألفاظهم

التي تعبر  ةبالنطق السليم لأللفاظ املختار و  ،النطق هو املظهر الخارجي الذي يلمسه املستمع النطق: .4.2.1

 .2الم، وروحه في إفادة املعنىالك ألن سر  تتم عملية الكالم؛  بعنايةعن املعاني 

يرتب و  للحديث، ثم يفكر فيما سيتحدث به املتحدث الجيد هو الذي ال يتحدث إال إذا كان لديه داعف      

 بها  وجذابة، ثم ينطق ،وصياغات لغوية سليمة ،أفكاره بطريقة منطقية، ثم يضع هذه األفكار في قوالب
ً
نطقا

 3؛وفق اإلجابة عن أربعة أسئلة اتخطيطتحتاج  عملية التحدثف، طالقة في صحيحا

 ؟كيف سأتحدث      ؟      بماذا أتحدث       ؟     ملاذا أتحدث         ؟    مِلن أتحدث    

وما    رهمتفكيو  ،واهتماماتهم ،ة املستمعينتقتض ي التعرف على نوعي( ؟ملن أتحدث)سؤال الفاإلجابة عن 

 يحبون سماعه، وما يكرهون؛ أي البد من التعرف على نوعية الجمهور املستهدف بالحديث

 ل إعدادهقب تقتض ي أن يدرب املعلم تالميذه على تحديد أهداف حديثهم (؟ملاذا أتحدث)سؤال الواإلجابة عن 

ها، املتحدث عنواملواضيع ، الزمان واملكان، ونوعية األفكار فلكل مقام مقال، وهذا يقتض ي مراعاة ظروف

 ونوعية التغيرات املطلوب إحداثها في املستمعين.

                                                           
 414ينظر: فراس السليتي، استراتيجيات التدريس املعاصر، مرجع سابق، ص 1
 124ينظر: إبراهيم محمد عطا، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، ص 2
 121ينظر: املرجع نفسه، ص 3
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 واملعاني، وتحديد ،فتقتض ي أن يدربهم على تحديد األفكار (؟بماذا أتحدث)فيما اإلجابة عن السؤال: 

املشكالت التي يريدون التحدث عنها، وأن تكون األفكار متناغمة مع األهداف التي سبق تحديدها ويدربهم على 

 .وكيفية الحصول على املعلومات ،مهارات البحث، والتعلم الذاتي

فتقتض ي تدريبهم على اختيار األسلوب املناسب للتحدث ويتطلب  (؟كيف أتحدث)أما اإلجابة عن السؤال 

 1هأهدافث، و يحدنوعية املستمع، وأفكار موضوع ال أي معرفة ؛هذا كل املهارات السابقة

V.  نتاجهإو  فهم املنطوق أهمية 

غةيع      
 
صال الفرد بغيره  ،د فهم املنطوق وإنتاجه من أهم الغايات املنشودة من دراسة الل

 
فهو وسيلة ات

ة بين األفراد، ويعد وسيلة الفرد األبرز لإلفصاح عن مشاعره  ة، واالجتماعي  وأداة لتقوية الروابط الفكري 

ص في تفال ؛في الحياة وآماله، ومتطلباته في املواقف العملية ،وميوالته ،وأفكاره
 
عبير عماد الشخ ته حقيق ذات 

ته؛ إذ يعد من أسس  عبير وشخصي  ق الدراس ي  في املجال اللغوي  خاصة، وفي الحياة العملية عامة ألن الت  التفو 

واد ر عماد الر 
 
ريق إلى العقول والقلوب ،املؤث

 
افذة ملا سلكوا الط وألن  ،والقادة، فلو لم يملكوا الكلمة املعبرة الن 

اس، وعوامل نجاحهم وب قيق يدخل في تحديد كفاءات بعض الن  عبير الد  الصحفي و  املعلمخاصة الت 

 تااإلخفاق، وتكرار اإلخفاق يؤدى إلى االضطرابالفشل، و يؤدى إلى  التعبير العجز في ألن غيرهمو ، والخطيب

كثير من  يف والفائدة عبير الشفهي ينتج عنه ضياع الفرصعدم الدقة في التبل إن وفقدان الثقة بالنفس، 

 واجهةكما أنه يعود الفرد على امل الفرد، ومقدار تمكنه اللغوي قافة يعكس مستوى ث فهو ،املواقف الحياتية

 اإلقناعو  ،والخطابية، ويتيح له فرصا للتدريب على املناقشة وإبداء الرأي ،ويغرس فيه الجرأة القيادية

في منهاج  ، وانتاجه، ويمكن تلخيص أهداف فهم املنطوق 2تستخدم الكتابة ماالناس تستخدم الكالم أكثر مف

 3السنة الرابعة فيما يلي: 

 ر عن فهمه للموضوع، و يدرك موضوع االستماع  .يعب 

                                                           
 131املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صينظر: إبراهيم محمد عطا،  1
 134املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صينظر: إبراهيم محمد عطا،  2
 21سين شلوف، وآخرون، دليل استعمال كتاب اللغة العربية، مرجع سابق، صينظر: ح 3
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 يتعرف على بنية أنماط الخطاب 

 يميز بين خطاطات أنماط النصوص. 

 يتبين العالقات القائمة بين مختلف األنماط في الخطاب املسموع. 

 يتناول الكلمة ويعرض أفكاره مراعيا التسلسل والترابط 

  كل نمط حسب  األفكار املناسبة ملقام التعبيرينتقي. 

 ينتج )شفهيا( خطابات مختلفة تشمل كل أنماط النصوص 

VI. املنطوق  نتاجإ أنواع 

                              1إبداعيو  ،وظيفيوالغرض إلى قسمين أساسيين؛ أ ،من حيث املوضوع املنطوق  نتاجإينقسم      

سواء داخل  ؛الذي يؤدي غرضا وظيفيا تقتضيه حياة املتعلمالشفهي هو التعبير نتاج املنطوق الوظيفي: إ. 1

، فهو يجرى بين الناس في حياتهم العامة، ومعامالتهم عند قضاء حاجاتهم خارجيحيط الاملفي املدرسة، أو 

لشكل؛ اويغلب على أسلوبه املوضوعية، كما أن العناية فيه تكون باملضمون على حساب  ،وتنظيم شؤونهم

 تاال كتابة املق منها في أشكال ، ويظهر التعبير الشفهي2وال تلوين ،حيث األلفاظ دالة على املعنى من غير إيحاء

 3...اتوالتلخيص ،والرسائل، اترير والتق

عن األفكار، والخواطر النفسية، ونقلها إلى اآلخرين شفهيا الشفهي هو التعبير اإلبداعي: نتاج املنطوق إ. 2

ذلك التعبير الذي يهدف إلى الترجمة عن حيث يعرف بأنه  ،جذابة مثيرة، وبأسلوب أدبي جميلبطريقة 

التعبير ف    بقصد التأثير في نفوس القارئين والسامعين واالنفعاالت ،واألحاسيس ،األفكار، واملشاعر الداخلية

ا رأوه نفوسهم وعن انطباعاتهم ممخلجات كي يعبروا عن  اإلبداعي يدور حول تهيئة الفرص املمكنة للتالميذ

 ،بأسلوب شيق أو يسمعه أو يشعر به ،أو سمعوه، أو اتصلوا به، فهو يصور مدى انعكاس ما يراه الفرد

                                                           
 411املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صإبراهيم محمد عطا، ينظر:  1
 441املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، صينظر: إبراهيم محمد عطا،  2
 وما بعدها131، ص 4114، 1ينظر: محمد الصالح الشنطي: فن التحرير العربي، دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل، ط 3
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لخطابة افن و  ،والتعبير عن األحداث ،سرد القصص منها في أشكال متعددة اإلبداعي املنطوق ويظهر  1ومثير

 2الشعر...قول و 

VII.  املنطوق وتقييمه الرقي بانتاج 

 تقييم إنتاج املنطوق  .1

ذا أحد تقليدية، وه األخرى األكثِر  نشطةاألتقييم عن  ،يختلف تقييم إنتاج املنطوق اختالفا واضحا      

، ية تسترعي انتباها أقل بكثير من اختبار القدرات األخرى هاألسباب التي جعلت تقييم كفاية الطالب الشف

  ،بإسهاب اإلنسان التي يمكن قياسها قد تم تناولهافالصفات الظاهرة من سلوك 
 
 ،بةوالعناصر املتقل

رصة فاملحادثة مهارة تتسم بالتعقيد أثناء عملية التحليل بما ال يتيح الف؛ تحاشيها إال قليالواملتناقضة قد تم 

 به موثوق  صادقوتقييم  ،لتحليل

ثناء الوقت أ ن واضع الدرجة يعمل تحت ضغطأل  الشفهي في العادة شخص ي جدا تعلماملتقييم أداء إن       

باإلضافة إلى املخاوف حول معيار الثبات، ففي املحادثات ، الشفهية اتخاذ أحكام حول قدرة املتكلم

مالشفهية 
 
م ، تفاعل ديناميكي بين متكل

 
يقة هو رد فعل في الحقشفهيا ومستمع أو أكثر، فما ينتجه املتكل

هذا يزيد صعوبة املحاولة و ، بما فيه الكفاية استمع جيداملشخص ما، وهذا يعتمد على مدى كون  تجاه

الجدية للتقييم، واملشكلة األخرى املحتملة للفاحصين الشفهيين يي صعوبة الفصل بين مهارتي املحادثة 

 .واالستماع

ي ن يكون لدينا فهم واضح للمفهوم الذية من الحيوي أهة الشفءقبل تقييم الكفاتجدر اإلشارة إلى أنه       

مه، واملجتمع املقصود بالتقييم قي 
 
فمهارة  ؛حادثةوامل ،االختالفات بين مهارتي الكتابة، وكذا فهم نريد أن ن

  يةهوتتضمن العديد من املهارات الثانوية، وعندما ننظر إلى تقييم كفاية الطالب الشف ،املحادثة معقدة

                                                           
 441املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صينظر: إبراهيم محمد عطا،  1
 وما بعدها 124ينظر: محمد الصالح الشنطي، فن التحرير العربي، مرجع سابق، ص 2
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 مث ،أن نقيم فيه يذهب أبعد بكثير من املهارات املشهورة فإن املدى الذي يمكن لنا
ً
بة كثيرا  نحول الواملجر 

 ...البالغةو 

لو و  في الصف فهذا يضمن صدق محتوى االختبار، تعلممن املهم ربط محتوى التقييم بما تعلمه امل      

ومن  ية،هة الشفءلذا يجب أن ينعكس ذلك التعقيد إلى حد  ما على طريقة تقييم الكفا نةبنسبة معي

بعض املعايير التي يمكن بها أن نقيم األداء الشفهي ففِي و  ،وجد مزيج من األنشطة املختلفةيالضروري أن 

همية من أكثر أ ية يلتقي أناس حقيقيون وجها لوجه وفي كثير من األحيان يكون الناسهاالختبارات الشف

 متناقضة ال يمكن معها إقصاء األمور الذاتيةومشاعر  ،مع ما يصاحب املقابلة من خجل االختبار نفسه

مع الناس بصدق وإنسانية، إذ من املحتمل أنهم  ناإذا تعامل ءكون لطفانأن  واجبمن اللذلك  عن العملية

على الحصول على صورة أدق بكثير عن  ينصبح قادر نسيميلون إلى االستجابة بالطريقة نفسها، وس

  .يةهالقدرات الشف

جب العناية ي متكاملينو  ،متتاليين نشاطيننتاجه يحوي إميدان فهم املنطوق و  املنطوق: نتاجإالرقي ب .4

االستماع إلى  فهو نشاط أما األول ؛ ورقيا في كالم املتعلم، وتعبيره الشفهي ،نضمن تحسنا ىبكليهما حت

روف املناسبة الظ، األمر الذي يفرض على املعلم االهتمام به، وتوفير تعليميفي كل مقطع  النص املبرمج

وهو  ،ممال لنص حتى ال يكون األمر رتيبال لقاءإللهدوء، وتهيئة للمتعلم، وحسن  ؛ من ضمانلنجاحه

الذي يكون وفق النص الذي نتاج املنطوق إ فهوالثاني  أما النشاطو  يعوض نشاط املطالعة سابقا،

، إال إذا أحسن املعلم القيادةويبدعون، وهذا ال يتأتى يحاكون، ، فيتناقشون، و استمع له املتعلمون 

  بكل سالسة، وتشويق ؛ فيأخذ بأيديهم، ويلج بهم في جو النصوالتوجيه

بدأ تكامل تحقيقا مل ج الكتابي، ويكون أساسا متينا لهنتاج املنطوق يسبق نشاط اإلنتاإإن نشاط       

وذلك لتدريب  ،على التحريري والذي يتم في حصة التعبير هو تقديم التعبير الشفهي الخبرة التعبيرية، 

إما باختمار  ؛املتعلم على الكالم، وحسن الحديث أوال، ثم لتوفير وقت كاف ليفكر املتعلم فيما سيكتبه

القا من املبدإ انط قد يبدون فكرة فيها جدة، وطرافة الفكرة، وإما باالستفادة من زمالئه املتكلمين الذين
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يكون خليطا  أن للكالم جيز، فاالختالف بين املنطوق، واملكتوب ي" أن الكل يعلم الكل"القائل:  التربوي 

  .، وهذا ما يتيح للمتعلم هامش مناورة أكبر1والفصحى من العامية

يحفزهم ف وية األدنىإيقاض املتعلمين ذوي القدرات اللغفي  ه الفرصةأن يستغل هذ يمكن للمعلم       

  عندهم تمكن من معالجة عيوب النطقيف ذلك على الكالم
 
ربما ف ،الخجل واالحراجعقدة من  صهمويخل

رسائل  لتمرير أمامه وتكون الفرصة سانحة يجد عندهم من األفكار ما ال يجده عند زمالئهم املتفوقين

هؤالء  أن يضاعف الجهد في تشجيعهمأيضا املعلم على  كما يجب ،تربوية فردية إلى هذه الفئة ،تعبيرية

 ي أنفسهمكتساب الثقة فال التعبير بحريةمن أجل واسعا الكالم مجال فيحفزهم، ويفتح لهم  ؛املتعلمين

السة إلى هتمام ينتقل معهم بسوبش يء من التدريب واال  وتحسين مستوياتهم بزيادة الخبرات الشخصية،

   2.تقان التعبير الكتابي األكثر صعوبةإ

 

                                                           
  ،بقتدريس اللغة العربية، مرجع سا املرجع فيإبراهيم محمد عطا، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، إبراهيم محمد عطا، ظر: ين 1

 141ص
 442-444صينظر: راتب قاسم عاشور، املهارات القرائية، والكتابية، مرجع سابق،  2
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 توطئة: 

فهم  يدانمباكتشاف الكتابة أصبح للغة جانبان رمزيان؛ جانب صوتي سمعي تحدثنا عنه سلفا ضمن       

 إنتاج املكتوب ميدانسنحاول تفصيله ضمن  صري كتابياملنطوق، وجانب ب

  املسموعة موزعة على حروف، ومجموعة على كلماتو  ،رموز بصرية لألصوات املنطوقةالكتابة إن       

قة وفق سياق معّين ثل تم ية مقروءةخطوهي محاولة لنقل الظاهرة الصوتية السمعية إلى ظاهرة  ومنسَّ

جهتتاوتلّح على األعين أينما  ،الجانب املرئي من اللغة بواسطة حاسة البصر
1

املعرفة يجب ، وملعرفة اللغة حق 

 على حد سواء؛ وسنكمل فصلنا هذا بالجانب نطوق كما وقفنا على جانبها امل كتوبالوقوف على جانبها امل

 يما كان يعرف بنشاط التعبير الكتاب وأ، التسمية الجديدة وفق إنتاج املكتوب مبحثاملرئي للغة ضمن 

 يعّد و  نه غاية، وغيره وسائل معينة عليهاألخرى بأوبخاصة الكتابي منه يمتاز عن فروع اللغة  التعبيرإن        

ويعبر ، ومعارفه أفكاره فيه يصب ملتعلمألن ا اللغوية األنشطة ومهارات ألوان، لكافة النهائية املحصلة

 تواصل يحدث ال فبدونه ومتطلباته ،حاجاته يقض ي وبه وأحاسيسه، ،وانفعاالته ،مشاعره عن بوساطته

 كثير اللغوي في النشاط هذا على يعتمد املدرس ي الّتحصيل كان هنا ومن الواحد، املجتمع أفراد بين فعال

 .صوره من

كبيرا  اهتماما املناهج الحديثة أولت واملجتمع الفرد حياة في للتعبيراألهمية  البالغة لمكانةل نظرا       

اإلفصاح عن  من التمكن في املتعلم يواجهها تيال االختالالت عالجةمل سعيا منها شاطالن هذا لتعليمّية

متلكفإنتاج املكتوب  ؛كتابة انشغاالته
ُ
يقترح  ألنه نشاط شاملو بواسطة التعلم املنهجي املتواصل،  أداة ت

ة ذات الصلة بالحياة اليوميمنها مع التأكيد على األنواع الوظيفية  األخرى  ل في إطار أنواع األنشطةالعم

 .داخل املدرسة وخارجها متعلملل
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I.  مفهوم إنتاج املكتوب 

  الكتابة: مفهوم. 1

ه" : لغة -أ
ّ
 الكتابة صناعة على ، وتطلق(كتب)الفعل  مصدر الكتابة، و 1"كتبه، كتبا، وكتابة: خط

كتائب  جمعه بمعنى الجيش فالن والّتنظيم، يقال: كتب ،والشّد  ،، وتعني الجمع... والخياطة ،كالّصياغة

ت بۡن ا و   ﴿: تعالى قوله ومنه ء  ك  ۡ ي َش 
لۡو احي مين ُكل

 
ُۥ ِفي ٱۡۡل ة   َل  وۡعيظ  يل   مَّ ت ۡفصي ي و 

ل ُُ ي ء   ِّل ۡ ي  َش  ا ب ٖ  ف ُخۡذه   ُُقوَّ

ْورييُكۡم 
ُ
أ اۚ س  نيه  ۡحس 

 
يأ ُخُذواْ ب

ۡ
ك  ي أ ُمۡر ق ۡوم 

ۡ
أ ُقيني  و  َٰسي ار  ٱِّۡف   كتبو  ،له جمعنا أي ؛[541]األعراف  ﴾١٤٥د 

ه،  بمعنى اللفظ:
ّ
فظ تصوير وتعنيخط

ّ
 األفراد بين واالتفاقيات  العهود كتابة ومنه الهجاء، بحروف الل

  والّدول.

غة نقل هي الكتابةاصطالحا:  -ب
ّ
 أي كتابة أن أي املنظور؛ املرئي بعدها إلى املسموع املنطوق  بعدها من الل

غة
ّ
غة، فهي  عن تلك الّتعبير املرئي هي ل

ّ
تتم من  ،عملية عقلية منظمةيمثل  جزء من النشاط اإلنسانيالل

 الرموز  من مجموعة في يّتمثل معقد نظاموهي  ،2التنقيح...من التخطيط إلى  عمليات متسلسلةخالل 

 إيصال أو  حفظ بغرض و منظم، بشكل لغوّية وحدات لتمثيل تستخدم املحسوسة التي أو ،املرئية

غة، شخص يعرف هذه أي بوساطة استرجاعها يمكن معلومات
ّ
 الترّميز لعملية املنظمة والقواعد الل

 الحقيقي تاريخه بدأ فاإلنسان ؛البشري  العقل أنتجه ما أعظم الّنظام، وتعد الكتابة من هذا في املستخدمة

  خ بها.الكتابة وأرّ  اخترع حين

عبير الكتابّي       
ّ
 وضوح في ومشاعره ،أحاسيسه، وأفكاره عن كتابة الّتعبير الفرد إمكانية وهفإجماال  أما الت

ن بحيث وتسلسل
ّ
 .الكاتب يريده ما إلى يسر في يصل أن من القارئ  يتمك
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II. إنتاج املكتوب  مهارات 

غوية املهارات       
ّ
ويختص إنتاج املكتوب  االستماع، والّتحدث، والقراءة، والكتابة، أسلفنا أربع هي: كما الل

إذ الفاصل بين أن تكون أميا، أو غير أمي هو أن تكون قادرا على القراءة والكتابة القراءة، والكتابة؛ بمهارتي 

... يةالنحوية والصرفية واالمالئ ؛خرى املهارات األ والكتابة تتطلبان كثيرا من  ،القراءةإتقان أو ال، غير أن 

  1النضج، واالستعدادإضافة إلى 

هي فن و  املكتوب يستخدمه اإلنسان لكي يفهمصوتي ، أو صامتالقراءة هي فعل بصري القراءة:  مهارة. 1

ن م وتعد تساعد في إدراك مقاصد الكتاب ركن مهم من أركان االتصال اللغوي أساس ي من فنون اللغة، و 

  ةدر األساسيااملص
ّ
 من ومتنوعة انطالق ها مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصةوتعليم اللغة، غير أن ،ملتعل

ً
ا

 الرموز  على وللقراءة مهارتان أساسيتان هما التعرف ،مستوى تهجية الكلمة إلى قراءة النصوص الطويلة

 مدلوالتها. فهمو 

رمز هي عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الو  ،الكتابة من أهم وسائل االتصال اإلنسانيتعد : الكتابة . مهارة2

حسب تأتي الكتابة متأخرة بوأشكال دالة على ما في النفس، و  ،فهي رسوم من خطاب شفوي إلى نص مطبوع،

يرها في حروف وأفكاره وتصو  ،اإلنسان في نقل آراءه اكما أنها وسيط إرسال يوظفه ،ترتيبها بين بقية املهارات

عميق إضافة إلى أنها تسهم كثيرا في ت وانسجام ،رض تلك األفكار في تتابعمع ع وتراكيب صحيحة ،وكلمات

مهارات فرعية عدة يسعى إنتاج املكتوب  يندرج تحت مهارتي القراءة والكتابةو وتنمية مهارات اللغة األخرى، 

 .واملضمون ، واألفكارإلى تحقيقها في مستويات امللمح، والشكل، 
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III.  والرقي به املكتوبإنتاج أهمية 

 إنتاج املكتوبأهمية   .5

أو  ،املسافات الزمانية همعن ناين األفراد، والجماعات ممن تفصلتصال بلالإنتاج املكتوب وسيلة       

 ما يريد، وأن يفهم عنهم ما يراد منه، وهذا االتصال لن يكون  غيره املكانية، فبواسطته يستطيع الفرد إفهام

أو  ،، بعيدا عن الغموضيح الفكرةصح ،صياغةد اليج؛ لةالدال دقيقواضح العبارة، ذا فائدة إال إذا كان 

 الذي عليها األمر والّتعود  الّصحيحة الكتابة مع املتّعلم ويهدف إنتاج املكتوب إلى تحقيق تعايش ،التشويش

غة، على يساعده أن شأنه من
ّ
 وأنظمتها قواعدها معها وفق الّتعامل وإتقان اكتساب الل

ر      
ّ
غة منهاج سط

ّ
            املكتوب إنتاجا تحت نشاط يرئيس متوّسط هدفا الّرابعة للّسنة العربّية الجديد الل

ال تقل عن ستة عشر سطرا بلغة  ،متنوعة األنماط ،نصوصا منسجمة ،كتابةاملتعلم مفاده "أن ينتج 

، وحتى يحقق إنتاج املكتوب هذه 1في وضعيات تواصلية دالة" ،مع التحكم في خطاطات كل األنماط ،سليمة

وصورا عديدة، يتدرج األستاذ في عرضها على التالميذ شيئا فشيئا؛  بدءا من  ،أشكاال األهداف نجده يتخذ

 كما يهدف املنهاج إلىفي مجال مخصوص،  التعبير عن الصورة املحسوسة وصوال إلى تأليف نص كامل

دون  ،ختلفةم مواضيعفي  يةاألدبية، والعلم الرسائلو يدانية،املتقارير الكتابة  تحقيق أهداف ثانوية منها

وسرد  ،والخطبة القصة، والخاطرةإبداع والّتقليص، واالقتباس، و  ،الّتلخيصتقنيات التحكم في إهمال 

 تعارف عليها،املالخصائص وفق  بمختلف أنواعه قالامل قالم، وكتابةاأل رؤوس وتسجيل تفّرقة،امل حداثاأل 

 2.وباحترام شروط اإلنجاز 
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 املكتوبالرقي بإنتاج  .2

مكين املتعلم وت املكتوب، بإنتاجرها للنهوض يفعليها، وعوامل كثيرة يجب تو أسباب عديدة يجب القضاء        

من األخذ بناصية التحرير الخطي؛ فكرا، وأسلوبا، وإبداعا، فأسباب هذا التقصير  هي نفسها عوامل 

 1:أبرزهاعناصر  فيذلك  األمور إلى نصابها، ويمكن إجمال النجاح، فإن قام كّل بدوره املنوط به عادت

م  -أ
ّ
قاتلة ولعل  ومنهجّية ،تربوّية أغالط بما يرتكبه من لضعفذا ا: باعتباره سببا جوهريا ومباشرا لهاملعل

مين دون  على تقليدّية مواضيع يفرض ؛ حيثينعالجها يضمن بنسبة كبيرة تحسن مستوى املتعلم
ّ
 املتعل

املناسبة، وال  الّتعزيز أساليب مهمال فيما يحبون، وحاجاتهم، فال يشجعهم على الكتابة ،ميوالتهم مراعاة

خصّية الخبرة املختلفة، وال الحياة الّتدريب، ومناسبات فرص يحسن استغالل
ّ

 تلك للمتعلمين في الش

م ؛فيضر بهم من حيث أراد نفعهم املواضيع
ّ
 عنه فكرّيا ونفسّيا بعيدةالاملواضيع  من ينفر بطبيعته فاملتعل

 من إجادة، بل قد يلجا إلى وال ،فيها روح ال ،مهلهلة تأتي كتابته فإّن  يهاعل إجباره حالة واجتماعّيا، وفي

صه
ّ
ذي الهّم  هذا من يساعده، ويخل

ّ
 هكاهل يثقل ال

ة املعلم استعمالإن         مين القدوة أنه متناسيا مزجها بالعربيةو  ،القسم داخل العاميَّ
ّ
 اكتساب في  للمتعل

 اللغة يتكلم من أنه املتعلم ذهن في يترسخف، ةوالكتابي ة،يهالشف بيرهماتع في الفصحى، وتوظيفها اللغة

م يختار الّتعليم؛ فقد رتابة طريقة، دون إغفال وازدراء سخرية موضع سيكون  الفصيحة
ّ
 معّينة طريقة املعل

 مساره طوال مالزما لها ذلك يبقى سلفا، ورغم املحّددة وأهدافهاثمارها،  تؤّدي وال ،املكتوب إنتاج حصة في

روف؛ فطريقة ، واختالفاملواضيع تّنوع الّتعليمّي رغم
ّ
 طريقة تناول  عن تختلف الّسردّي  الّنّص  تناول  الظ

 .نتاج اإلبداييّ اإل تناول  في عنها تختلف الوظيفّي  مهارات الّتعبير تقديم املقال، وطرائق فّن 

م -ب
ّ
م :املتعل

ّ
 تعّد  تياملطالعة ال عن هغوّي من خالل عزوفالل عبيرالت مستواه في ضعف في يساهم املتعل

غوي، زيادة على عدم هصيدر  تنمية في الّرئيس املصدر
ّ
 ةالصفي غوّيةالل األنشطة في تحمسه للمشاركة الل

صفّية كاإلذاعة
ّ

  تهممارس املدرس ّي، إضافة إلى ندرة واملسرح ،والال
ّ

 في كافية وغير ،قصيرة مدة الكتابة إال
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م فيصل ،القسم في الّتعبير حصة
ّ
الالزم لتلبية اهتماماته  الّرصيد يملك ال وهو مرحلة متقدمة، إلى املتعل

 والقنوات ،الهادفة اإلعالمّية البرامج املستمّرة، ومتابعة املطالعةلذلك وجب االهتمام ب وتطلعاته،

ربوّية الّتعليمّية
ّ
غة الفصيحة في جميع املواد الّدراسّية، وضرورة تشجيعه  والت

ّ
مع التركيز على استعمال الل

 على ذلك من قبل الجميع

املكتوبة و  ،منها املرئية؛ أنواعها اختالف على اإلعالم وسائل أنَّ  املعروف من اإلعالم واملجتمع: وسائل -ج

ة ،وتثقيف ،تعليم وسائل هي ف، وتسلية ،إعالم وسائل كونها عن واملسموعة، فضال  يقض ي املتعلم أن خاصَّ

واصل وشبكات التلفاز، شاشات يسير أمامبالليس  وقتا لذا وجب   العامية سماع ستسيغفي ،االجتمايي التَّ

غة التزام
ّ
 فاملجتمع مطالب بالحرص على إنشاء ،البرامج، واإلعالنات فيالبسيطة  الفصيحة العربّية الل

غة والتزام املكتبات،
ّ
 عبر اإلدارّية الوثائق تعريب على والدعوات، والعمل الالفتات، كتابة في الفصحى الل

ربوّي  املسجد دور  دون إغفال تفعيل املؤّسسات جميع
ّ
 النبوي  والحديث الكريم، القرآن تعليم من الت

  مفيدة جديدة ومعان   أفكارا املتعلمين يكسب مما والصحابة ،األنبياء وقصص الّنبوية، والسيرة الشريف،

ربوّية: املنظومة -د
ّ
ربوّية مسؤولية الت

ّ
 البّد  إذ ؛املنشود املستوى  في مدرسّية كتب إعداد تتحمل املنظومة الت

ربية وزارة بين الّتعاون  ورغباتهم، مع ضرورة ،ميولهم تناسب  للمّتعلمّين ومثيرة شّيقة، نصوص انتقاء من
ّ
 الت

يم ووزارة، الوطنّية
ّ
سانّيات نتائج استثمار في العالي التعل

ّ
غة تعليمّية في الحديثة الل

ّ
 إلى العربّية إضافة الل

غة معلمي لتكوين وورشات وندوات، ،ملتقيات إقامة
ّ
يم مراحل مختلف في العربّية الل

ّ
 وتزويدهم بما التعل

 وتوفير... واالجتماع اللغوي  الّنفس التدريس، وعلم طرائق نيدامي في املعاصر اللسانّي  البحث إليه صلتو 

  1يةتعليم مرحلة كل تناسب وظيفّية لغوية قواميس
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IV.  إنتاج املكتوبأنواع : 

  1وظيفّي، وابداييّ  ؛ننوعي إنتاج املكتوب باعتبار موضوعه، أو الغرض من استعماله إلى ينقسم     

 ويسّميه اليومّية حاجاته وقضاء حياته، كتابة لتنظيم بغيره الفرد اتصال هو :إنتاج املكتوب الوظيفّي . 1

 الكتابة الوظيفّية؛ أي تلك الكتابة بمصطلح أيضا ويعرف، اإلبالغية أو ،الّتقريرّية الكتابة الباحثين بعض

فين بين أو ،وزمالئهم ،املوظفين بين عليها املتعارف الّتقنية املحّددة، واألصول  القواعد ذات  الّرسمّية
ّ
 ،املوظ

رددين وبين
ّ
والتي  ،الخاصة له سماته الّتعبير من النوع وهذا، 2املختلفة اإلدارات في مصالحهم لقضاء املت

 والعواطف، واالعتماد االنفعاالت عن واملنطق، والبعد ،العقل مع استخدام والوضوح ،أهمها املباشرة من 

واهد على
ّ
 األسلوب باعتماد الدالة  األلفاظ وانتقاء التعبير، في والبراهين، إضافة إلى الّدقة ،واألمثلة ،الش

مع التأكيد على  واالستنتاج والّتوكيد والّتعليل ،الّتفسير أدواتباملعلومات، واالستعانة  لنقل املالئم الخبري 

 والّرمزّيةوالخيال،  ،اإليحائية البيانية للّصور  دون الحاجة ،باملوضوع الخاص املعجميّ  الحقل هيمنة

توسط في من التعليم املنتاج املكتوب الوظيفي في برنامج السنة الرابعة إ، ويظهر 3 البديعّية... واملحّسنات

 الّتقارير كتابةو  ،االستمارات ملءو  نواعهاتحرير الرسائل بأمنها  مختلفة وبتقنياتعدة صور، وأشكال، 

 قريرتكتابة  املكتوب، إضافة إلى تقنية املسموع، أو الّنّص  في األفكار أبرز  األقالم لتسجيل رؤوس تدوينو 

 .4 ما حدثحول 

املتعة  تحقيق إلى فس، وتهدفالن عن رتعب مواضيع اإلبداعّية الكتابة تتناول  :إنتاج املكتوب اإلبداعي .2

جمال و  املبنى متانة من إطار في ذلك والّتمييز، ويتم ،لإليضاح دعوى  يثير انشائي لون  فهي ؛ياملتلق في والتأثير

والخواطر ، األفكار عن اإلفصاح منه والغرض ،االنفعالي أثيرالت على البالغة قدرته املعنى، عالوة على

 ميت ذيال وهو ،العامة الحياة في الّتأثير يمكنه مثيرة، حيث مشّوقة بطريقة اآلخرين إلى ونقلها واألحاسيس،
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 أسلوبه، وجودة بإتقان بليغ، ونسق جّيد، يتمّيز بأسلوب الّنفس وخلجات ،العواطف عن فيه الّتعبير

غة فروع جميع من خياله، وإفادته فكرته، وخصب صياغته، وعمق
ّ
 العربّية الل

غوية، والتأثير الّصحة عنصري التعبير اإلبدايي يعتمد        
ّ
 إلى القارئ  أو ،الّسامع اآلخرين ألنه ينقل في الل

ف، ولذلك الوجدانّية املشاركة
ّ
ويظهر   1الذاتي عبيرالت ، أوالّتعبير األدبي األحيان بعض في عليه يطلق للمؤل

كتابة  اأهمه وتقنيات ،وأشكال ،في برنامج السنة الرابعة متوسط في عدة صور  اإلبدايينتاج املكتوب إ

 ة،الجمالي باحترام خصائصه هوبخاصة األدبي من ،وكذا تحرير املقال ،وتوابعهااألسطورة، القّصة، و 

  2األساسية. وعناصره

V. إنتاج املكتوب  تقويم 

مي تواجه التي الّرئيسة املشكالت من إنتاج املكتوبمواضيع  تصحيح يعّد       
ّ
غة معل

ّ
للجهد  وذلك ،العربّية الل

  التي العملية هذه تتطلبه يالذ
ً
مين أخطاء كثرة بسبب مرهقة تكون  ما غالبا

ّ
الشكل  حيث من املتعل

م يجد هنا ومن ،واملضمون 
ّ
  نفسه املعل

ً
 الّتصحيح إلى أيلجأ هذه؛ الّتصحيح مشكلة مع الّتعامل عن عاجزا

كلي"
ّ
، إهماال الّتصحيح عملية يهمل أو "،الش

ً
م يكون  الحالتين وفي تاما

ّ
 إنتاج املكتوب درس على جنى قد املعل

م على وبالتالي جنى
ّ
  معلمي اللغة العربية يذهبون في تصحيح التعبير مذاهب شتى، ومع ذلك نجد 3املتعل

 في تقويم طل، لتصحيح تعابير متعلميهم واحدعيار وألنهم ال يعتمدون على م
ً
ويترتب   بتهمفإنهم يتفاوتون كثيرا

 لديهم لنشاطامما يولد كره  على ذلك تفاوت كبير في الدرجات املمنوحة للتالميذ

وأسلوب  واملفصل، واملرمز ،التصحيح املباشرمنها  ؛أنواع التصحيح املتداولة لدى املعلمينمتعددة هي       

 ...،موذج، وتصحيح املناقشة الجماعيةاإلشاري، وتصحيح األقران، وتصحيح األن هما، والتصحيحالجمع بين

  ،وغيرها
ً
ولكي يحّد املصحح من ذاتيته يجب عليه أن يضع معيارا خاصا يعتمده في عملية التصحيح، ونظرا

                                                           
  81ص سابق، الوائلي، مرجع الكريم عبد سعادينظر:  1
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 مجال الشكلوآخر للمضمون؛ أما  ،واحد للشكل بوضع مقياسين بعضهملهذه الضرورة امللحة قام 

مون مجال املضا مع تنظيم الصفحة، وأم ،طوجودة الخ ،من األخطاء املختلفةالتعبير خلو فيحصره في 

شريطة  وتوظيف فنيات التعبير االستشهادحسن والتدرج في بنائه مع  ،عفيشتمل على االلتزام باملوضو 

 1املتداولةأبرز طرق التصحيح تذكير بوإليك  ،وصحتها، وضوح األفكار

صحيح-أ
ّ
م فيه يضع أسلوب وهو :اإلشارّي  الت

ّ
ا املعل

ّ
  تصحيحها دون  بأنواعها األخطاء تحت خط

م يضع وفيه :املرّمز التصحيح-ب
ّ
ا املعل

ّ
  تحته الخطأ، ويكتب تحت خط

ً
إمالئي  ؛الخطأ نوعية على يدّل   رمزا

التصحيح ثماره يجب أن يتفق املعلم مع تالميذه على  ، وحتى يعطي هذا النوع من...لغوي  ،صرفي نحوي،

 2هذه الرموز مسبقا

صحيح-ج
ّ
م يكتب وفيه :املفّصل الت

ّ
ي الخطأ فوق   الّصواب املعل

ّ
م مع مالحظة أنه فيه وقع الذ

ّ
 في املتعل

م يقوم الّتعبير تصحيح حّصة
ّ
 األخطاء املتنوعة من مجموعة فيه يدّون  السّبورة على جدول  برسم املعل

ائعة
ّ
مين، مواضيع في الش

ّ
 ينقل األخير الّتالميذ، وفي بمشاركة تصويبه ثم الخطأ، نوع بتبيين ويقوم املتعل

مون 
ّ
                                               كراريسهم على الجدول  املتعل

 ممتعل كلّ  بمتابعة ماملعل ويقوم القسم، داخل موضوعه ماملتعل كتابة يتمثل في التصحيح النموذجي:-د

 وهذا ماملعل بمساعدة حينه في بتصحيحه ماملتعل فيقوم ،ةاملرتكب خطاءاأل  إلى فيرشده املوضوع، كتابة أثناء

 الذي وقت الحصة ضيق إلى إضافة مين،املتعل من هائال عددا متض أقسام في استخدامه يصعب األسلوب

مين جميع بمتابعة يسمح ال
ّ
     3املّتعل
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VI.  النصية واملقاربةإنتاج املكتوب 

 أفكاره تعلمامل غوّية، فيه يصّب الل األنشطة ومهارات ،ألوان لكافة ةالنهائي لةاملحص هوإنتاج املكتوب       

باته ،حاجاته ويقض ي عن انفعاالته، يعّبر بوساطتهو  ومعارفه،
ّ
 الكتابّي  الّتعبير كان الحياة، ولذلك في ومتطل

غوّية، املهارات أهّم 
ّ
 الّتحصيل كان هنا ومن ،الفّعالالتعليمي الّتواصل  يحدث ال فبدونه انتشارا؛ وأكثرها الل

شاط هذا على يعتمد املدرس يّ 
ّ
غة الحقيقّي  فاالكتساب ؛من صوره كثير في اللغوي  الن

ّ
 األدبّيةوبخاصة ، لل

غة وتجربة ،الختبار الفرصة الميذللت ئاملمارسة تيه هذه ألن  بممارسته يمّر حتما  منها
ّ
 الّداخل من الل

غوّي مفادها البحث في جديدة رؤية نتاج الّنّصّية هي املقاربة تقنية إن      
ّ
غة تعليم أّن  الل

ّ
 يعد يعتني لم الل

كلّية العالقات من بشبكة بل نعزلة،امل اللسانّية البنى بتدريس
ّ
 عليه يصطلح ملا املكّونة والّداللّية، الش

م الوصول  ذلك من والغرضّص، بالن
ّ
 يتناوله ما وأّن  فيها، تجزئة ال ،متكامل كلّ  اللغة أّن  إدراك إلى باملتعل

غوية في الّدروس تجزئة من املتعلم
ّ
ما الل

ّ
مّية/تعليمّية( ألغراض جاء إن

ّ
  فقط)تعل

 فيكتشف ،غوي الل مالتعل في أساس ي كمحور   النص على يشتغل ماملتعل تجعل ةالنّصي املقاربةإن       

نه ةءكفا إلى الوصول  أجل من املختلفة، وأساليبه وسياقاته وأفكاره ،ومفاهيمه أسراره،
ّ
 إعادة إنتاج من تمك

م تعامل أّن  ندرك هنا منواله، ومن على نّص 
ّ
 بمختلف الّنصوص مع الّتعليمّية املراحل جميع في املتعل

 فيدرك أنماط الّنّصّية، الّتقنيات يكسبه مّما وعناصرها ،خصائصها يكتشف يجعله وأجناسها أنواعها،

 الميذالت يتمكّن  الّنصوص مع التعامل على املستمر توظيفها، وباملران وآلية ،اشتغالها وكيفية ،الّنصوص

م من
ّ
 1إنشاءاتهم في اإلبداع إلى بعضهم يوصل قد بل ،ختلفةامل الكتابة تقنيات في الّتحك

م على البد       
ّ
مين تدريب املعل

ّ
 يجب أن تيال روطالش من مجموعة على وتحليله ،النص قراءة أثناء املتعل

  الجديد البيداغوجي االختيار ، وبهذاةمتماسك وصنص كتابة واليستطيع هاو ويتقن بها، وايهتم
ُ
 كسبن

 الصحيحة. الكتابة آليات ينماملتعل
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غة تعليمّية في نوعّية قفزة تحدث قد الّنّصّية املقاربةإن        
ّ
ميدان انتاج واملكتوب  وبخاصة في العربّية، الل

 1.املطروق املوارد املالئمة للموضوعكل بتجنيد  إذا أحسنا تطبيقها

VII. :بين املنطوق واملكتوب  

غاية التي تسعى ال واملكتوب باعتبارهما ،إلى إبراز الفروق بين نشاطي املنطوق نصل في نهاية هذا الفصل       

 ويمكن حصر أهمها فيما يلي:  ،وخارجه ،املدرسة إلى تحقيقها داخل الصف

 ، لذا وجب وضع ذلك في الحسبانواملجتمع ،في سلوك الفرداملنطوق أقدم من املكتوب، وأوغل  -أ

تحوذ على تس املشافهةل التي تعتمد على فعملية التواصمعظم األفراد األصحاء يتكلمون أكثر مما يكتبون؛  -ب

  نسان.االت اوقأ معظم

م قبل أن يكتب، وال يزال كل منا يكتسب لغة فاإلنسان تكل ؛مع وجوده النطق فطرة في اإلنسان، ُوجد -ج

د لغة وقد ال يأتي؛ لذا قد نج ،قد يأتي وأما الكتابة ففن، مها كالما قبل أن يمارسها تدويناويتعل ،مجتمعه

.غير مكتوبة، وال توجد تقريبا لغة إال وهي منطوقة
2

 

يمكن تحويل الكالم املكتوب إلى كالم منطوق بسهولة، بينما يصعب القيام بالعملية العكسية بالطريقة  -د

من  بل ال بد ،للغةالنطقية و  بأداء الداللة الكاملة للقيم الصوتية ألن الكتابة ال يمكن أن تستقل انفسه

 .اللجوء إلى القرائن األخرى لتحديد املقصود بالرمز املكتوب، وإزالة ما يشوبه من غموض

ح املقصود وضأو الجملة، وكل ما ي ،ونبرات في صوت الكلمة ،الكتابة ال تملك ما يملكه املتكلمون من حركات، وانفعاالت، ونغمات -ه

.أن تصور الخصائص اللهجية ال تستطيع الكتابة  لذلك  من الكالم
3

 

الصور النطقية في حركة مستمرة، ومتطّورة، في حين أن الصورة الكتابية ثابتة، ال تتغير كثيرا؛ لذا تتسع  -و

املسافة بينهما بمرور الزمن، وبنسب متفاوتة في مختلف اللغات
4
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؛ ولكّل ما في النفس، بينما املكتوب رمز للمنطوق  ،من املنطوق واملكتوب رمٌز؛ فاملنطوق رمز للفكر كّل  -ز

 محدودة العدد ، لذا هي مجرد إشارة موجزة للمنطوق زرملل الكتابة رمزأي أن 

ل املنطوق تمثيال مطابقواملكتوب عالقة نسبي ،العالقة بين املنطوق  -ح
ّ
 ة؛ إذ ال تستطيع الكتابة أن تمث

ً
ا

 تواطئية؛ فأفراد كل مجتمع يصطلحون على رموز كتابية ملا ينطقونهمائة باملائة من ناحية، وعالقة وضعية 

 1من ناحية أخرى 

ذه ألسباب كثيرة؛ ولذلك ال يوجد في عاملنا اليوم شعب ال يشكو من مشكلة ه واملكتوب ش يء حتِميّ  املخالفة بين املنطوق  -ط

املخالفة، ولكن بدرجات متفاوتة
2
  

أن يقرأ نصا  مهيستطيع أحد كثيرة، خاصة على الناشئين املبتدئين، فال واملكتوب أضرار ،للمخالفة بين املنطوق  -ي

وأوزان مفرداتها؛ وأحسن طريقة لردم الفجوة  ،بقواعد اللغة العربية ن ملماعربيا قراءة صحيحة إال إذا كا

لقارئ من الخطأ، ا يتقألنها هي التي  كنات كلياوالس ،واملكتوب في العربية تكون بعودة الحركات ،بين املنطوق 

والسكنات مجرد زينة في الخط العربي، وإنما هي  ،وهذا ما يالحظ في املصحف الشريف، فليست الحركات

 3عنه جزء أساس ي منه ال يتجزأ
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 :توطئة

 ال يستطيع العيش بمعزل عن اآلخرين، إذ ال بد له من االتصال وهف، كما يقال بطبعه اجتماعياإلنسان       

 ذا الشأنليس بدعا في ه وميدان التعليم  هارقياستمرار الحياة و من أجل  لنقل املعرفةوالتعاون معهم  ،بغيره

 .الحديثة )التعلمية/التعليمية(من أهم سمات العملية   داخل الصف الدراس ي التعليمياللغوي فاالتصال 

جب أال يتقوم عملية االتصال اللغوي في الوسط التعليمي على طرفين أساسيين هما املعلم واملتعلم، و       

  )ملتعلم( ، ولكن بما يقوم به املستقبل)املعلم(يقاس نجاح عملية االتصال بما يقدمه املرسل
 
  ؛ سلوكيا

بل  ا مهما كان نوعه مقدرته على تقديم املعلوماتعلى  توقفال ي هدرسينبغي أن يدرك املدرس أن نجاح ف

  .من ردود أفعال تعلماملما يقوم به يتوقف على 

ية حيوية دائر  هاوتجعل ،االتصالعملية  قطبيواالستمرارية بين  ،تمثل التغذية الراجعة التفاعل      

سيحدد املسار الذي يجب على رسالة املدرس أن تسلكه؛  التغذية الراجعة من املتعلم هي ماهذه و  ومستمرة

  .استمرار إن كان إيجابية، أو تعديال إن كانت سلبية

       
 
اصة في وبخ، واملستقبل مستقبال ،أن يبقى املرسل مرسال اللغوي  أثناء عملية االتصالليس شرطا

 أن تربويا وابمن الصفسلبيا كما في املقاربات السابقة،  ليمي حتى ال يكون املتعلم متلقيااالتصال التع

  .تظهر عليه كفاءات مرغوبة ،وينتقل املتعلم إلى مرسل؛ شارح، معقب، ناقد ،يحدث العكس

توصلت  حيثل، اصنظرية االتل اللساني جزء من اصفاالت ؛وطيدة إن العالقة بين االتصال واللسانيات      

يعتبر نمودج و  ل اللساني ومختلف آليات االبالغ، والتلقياصإلى صياغة نماذج تجسد عناصر االت اللسانيات

 1أبلغ مثال على ذلك ائفيات التعبير، وما تفرع عنها من وظيكوبسن الذي يكشف مختلف مستو 

 

 

                                                           
1 P16.9111la linguistique» " Bréal, France  CF.Gilles Siouffi . Van Raemdonck. «100 fiches pour  comprendre 
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I. اللغوي وأهميته مفهوم االتصال 

  التعليمي اللغوي  مفهوم االتصال .1

  ،يصل فالن،وصل" في املعجم الوسيط جاء لغة: -أ
 
أوصل الش يء إليه: أنهاه، و  ،…وصلة: ضد هجرهو ، وصال

 ، 1" وأبلغه إياه
 
 . وانتهى إليه هبمعنى بلغ: واتصل به اتصاال

شخص آلخر حتى تصبح مشاعا بينهما  العملية التي يتم عن طريقها نقل املعرفة من" هو :ااصطالح -ب

 فهو عملية يقوم املدرس فيها بتبسيط املهارات أما تخصيصا في ميدان التربية ،2"وتؤدي إلى التفاهم

 كل التقنيات املتاحة
 
في  حولهدور فيما ي اإيجابي امشارك تعلماملتجعل  التيو  ،والخبرات لطلبته مستخدما

 ،اتبأنه عملية نقل املعلومات والرغبالتعليمي االتصال و)ستينر(  ف كل من )بيرسون(وقد عر   ،غرفة الصف

  والتجارب ،واملشاعر
 
والصور واإلحصائيات بقصد اإلقناع أو  ،والكلمات ،أو باستعمال الرموز  ،إما شفويا

إذ إن عملية  ؛تبادل اجتماعي بقصد التأثيرهو و ، اتصالعملية النقل في حد ذاتها هي ف ،التأثير في السلوك

تتم ائرية دتكافؤ عملية ، بل هي تعلماملإلى  علمفي اتجاه واحد من املستلزم السير االتصال الناجحة ال ت

 .اأثر بالتفاعل املستمر بين عناصرهعملية ديناميكية تت ألنها تعلماملو  علم،بين املبالتناوب 

 عملية هيف آخر، إلى شخص من بأنواعها املعرفة نقل اتصال عملية أي في يتم :تعليميال أهمية االتصال. 2

 راجعة تغذية كلش على املرسل إلى ثانية يرتد ثم ،(املتعلم)املستقبل إلى( املعلم)املرسل من يبدأ مسارا تتخذ

ر أهداف، من تحقق ما معرفة على املرسل تساعد  يحقق بما االتصال قناة أو ومحتواها رسالته، فيغي 

 .التفاهم

 

                                                           
 7301شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 03رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص 2
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 اتصال تمي التعليم عملية ففي متعاكسين؛ اتجاهين في بل واحد، اتجاه في تسير ال االتصال عملية إن      

 1املعلومات قلبن تقوم بينهما، مشتركة اتصال قناة بواسطة األدوار تبادل يتم ثم واملتعلمين، املعلم، بين

       :منها في نقاط منهه التعليميوبخاصة  ،االتصالعملية أهمية وتتمثل 

للمتعلم ة الفرص والتعليمي خاصة، فيتيح، عامة فتح املجال لالحتكاك البشري اللغوي تصال يمكن لال -

 ، واالنطواءعن الشعور بالعزلة تعلميبعد املف ،وتبادل املعلومات ،والحوار ،واالطالع ،للتفكير

ريق وأفكارهم عن ط ،آراء اآلخرين على لتعرفل للمتعلمين الفرصةالللغوي التعليمي يتيح االتصال  -

 والناضجة  ،املستقلة ة املتعلممما يساعده على تكوين شخصينقاش الحوار و ال

واللغات من وإلى  ،والتقاليد ،والعادات ،واملجتمعات على نقل الثقافات ،يساعد االتصال األفراد -

 ، وبخاصة في ظل انتشار وسائل التواصل االجتماعي.املجتمعات األخرى 

 ناجحة. ملتأثير بوصفها تقنية إعال لاملتعددة  تمن خالل التقنيااللغوي ستخدم االتصال ي   -

 في تطوير اللغوي تؤدي تقنيات االتصال  -
 
 بارزا

 
 بعد سيما في مجال التعليم عناألنظمة التربوية، ال دورا

II.  تعليمياالتصال العناصر عملية 

   العناصر التالية:ية االتصال في العملية التعليمية تشمل عمل       

أو مادة مطبوعة أو  ،أو آلة ،قد يكون املرسل إنساناو  مصدر الرسالةهو  Le Destinateur)املرسل ). 1

يث ح املتعلمالتأثير في  محاوال الرسالة تبليغالذي يقوم ب )املعلم(في املوقف التعليمي هو املرسل منشورة، و 

 ،يعيةوالخصائص الطب ،وهو مزود بذخيرة من الخبرة السابقةالتعليمي، االتصال  يأتي كل منهما إلى مجال

  يانوالنفسية واالجتماعية التي تؤثر على الرسالة التي يسع
 
التعليمي  تؤثر على املوقف م  لتحقيقها، ومن ث

 ملرسلا وهذا ال يحدث إذا كان  ،ويحدث النمو ،ثر به، ونتيجة لهذا التفاعل يتم تعديل السلوكأوتت ،بأكمله

تة غير ثاب ن املعلومات املختزنة فيهفيجب أن ندرك أ ،وهو الحال عند التعلم بوساطة الحاسوب مثال ،آلة

                                                           
 31-32، ص3330، 7الحوار، سوريا، ط رتواصل؛ رومان ياكوبسن نموذجا، داينظر: عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظرية ال 1
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تمكن وحتى ي ،، وهو ما يعيق عملية التعلم الفعالأو االستفادة بذاتها من الخبرة السابقة ،قابلة للنمو

 : منهاه األمثل ينبغي أن تتوفر فيه شروط املرسل من إيصال رسالته على الوج

-  
 
 بالرسال ،أن يكون مقتنعا

 
 .تعلماملة التي ينوي إيصالها إلى ومؤمنا

، وملم   -
 
 من معلومات، ومهارات، واتجاهات. ؛ا بمحتوي الرسالةأن يكون متمكنا

 من كيفية استخدام األجهزة التو  ،بطرق االتصال اأن يكون ملم   -
 
 عليمة املختلفةمتمكنا

 ...واالجتماعية ،العلمية خلفيتهو ، ، وصفاته)املتعلم(أن يكون على علم بخصائص املستقبل  -

  ...مقروء ،، والكتابة بخط واضحالتحدث بصوت مسموعمثل  ،معينة تواصلية أن يمتلك مهارات -

 واملفاهيم، أي املعلومات ؛هي املحتوى في املوقف التعليمي  الرسالة: Le Message) الرسالة ). 2

 تخدما بلغة ، ويقوم املرسل بصياغتهلوكهلتعديل س تعلمإلى امل يصالهاإ علميد املر والقيم التي ي ،واملهارات

ة قد كانت الرسالولكي نعرف ما إذا  ،، وهي الهدف من عملية االتصالوطبيعة املستقبل ،محتوى الرسالة

ينبغي أن نرى ذلك في نوع السلوك الذي يؤديه املستقبل، وتوجد مجموعة من  حققت الهدف منها

 :الشروط التي يجب أن يراعيها املعلم أثناء إعداده للرسالة

 .ومستواه ،وخلفيته العلمية ،وظروفه ،أن تراعي حاجات املستقبل -

 تساعد في جذب االنتباه  ،أن تتضمن صياغة الرسالة مثيرات -

  الرسالة ين لتبليغاملناسب ، والزماناختيار املكانأن يحسن  -

 1ل على املستقبل فهمهايسه   ،صحيح علمياالرسالة بشكل أن تصاغ  -

 وتعد اللغةاملرسل إلى املستقبل،  هي األداة التي تحمل الرسالة من (Canal le)قناة االتصال أو الوسيلة . 3

قنوات االتصال التي تستخدم في مواقف االتصال التعليمي: ومن  ،أقدم تقنية لالتصال، وأكثرها شيوعا

 منها: ة ضوابطالتعليمي القناةفر في ، ويجب أن تتو الحديث الشفهيو ، الحاسوبو الكتب، 

 .وتؤدي إلى تحقيق الهدف منها ،ج الدراس ياأن تكون الوسيلة التعليمية نابعة من املنه -

                                                           
 03ص مرجع سابق،رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تدريس اللغة العربية، ينظر:  1
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 .وتساعده على استنباط خبرات جديدة ،وترغبه في اإلطالع ،أن تشوق املعلم -

 .مع املحافظة على وظيفة الوسيلة ،والجمال الفني ،أن تجمع بين الدقة العلمية -

 1واقعية، و والعلمي للمجتمع ،والتطوير التكنولوجي ،أن تتناسب الوسيلة -

يقوم بفك رموزها ليصل إلى فهو الشخص الذي توجه إليه الرسالة،  (Le Destinataire) املستقبل. 4

 و  ،علمتفي املوقف التعليمي هو املاملستقبل و محتوياتها، 
 
 أن يبقى املرسل مرسال

 
املستقبل و  ليس شرطا

 أثناء عملية االتصال، فقد 
 
، وهكذا تتم عملية االتصال على شكل دورة متكاملة يحدث العكسمستقبال

 توافرها في املستقبل منها:جب يروط شوهناك ، نطلق عليها حلقة االتصال

 أو أفكار. ،وما تحمله من خبرات، أو معلومات ،شعور املستقبل بأهمية الرسالة -

 أن تتوفر لدى املستقبل اتجاهات إيجابية نحو نفسه، ونحو املرسل. -

 .واستعداده الستقبال الرسالة، امتالكه الخبرة الالزمة لالستقبال الجيد للرسالة -

 2وغير اللفظية بالقدر الذي يمكنه من استقبال الرسالة ،اللغة اللفظيةتمكنه من   -

هي رد فعل املستقبل على الرسالة  3أو التغذية املرتدة ) Retour d'informationLa( التغذية الراجعة. 5

 املستقبل وفي هذه الحالة يصبح 
 
  تكتمل دائرة االتصال األولى، وتفتح دائرة االتصال الثانيةفمرسال

تسلك مسارا فوقد تكون سلبية ، ا تحفيزيا تصال مسارفتسلك عملية اال والتغذية الراجعة قد تكون إيجابية

 ، فهي:يوقف التواصلاملة فائدة كبيرة في وللتغذية الراجع ،عالجيا مغايرا

 .تمكن املعلم من معرفة تأثير رسالته على تالميذه من خالل استجاباتهم املختلفة -

 4تعلمبين املعلم وامل تتحقق عملية التفاعلف، عملية تبادل لألدوار  االتصالتؤكد على أن  -

 

                                                           
 791ينظر: فراس السليتي، استراتيجيات التدريس املعاصر، مرجع سابق، ص 1
 790ينظر: فراس السليتي، استراتيجيات التدريس املعاصر، مرجع سابق، ص 2
 33وطرق التدريس، مرجع سابق، ص   كوجك، اتجاهات حديثة في املناهج ينظر: كوثر حسين  3
 03رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق،  صينظر:  4
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III. اللغوي  التواصل وظائف: 
 يثحالتواصل  إطار في اللغة تؤديها التي بالوظائف اهتموا الذين العلماء أبرز  من )جاكبسن رومان( يعد     

نبثق ت وظائف ستغة حسبه لال  تؤديو االستعمالي،  سياقها عن بعيدا لها حقيقية قيمة ال اللغة أن يرى 

  :1يما يلفيذه الوظائف هتتلخص و ، ن مكونات النموذج التواصليع

 ترتبط هذه الوظيفة ،تسمى أيضا بالوظيفة االنفعالية La Fonction émotive)) التعبيرية الوظيفة. 1

 توضيحتجاه ما يتحدث عنه، وتهدف إلى  )املعلم( تعبر بصفة مباشرة عن موقف املتكلم ، ألنهاباملرسل

 2ء ماتجاه ش يتقدم انطباعه وانفعاله ، و الرسالة تعبر عن صاحبهاف ه؛ذبأو ك هدقاالنفعال من حيث ص

 هيو   التقريرية أو املعرفية بالوظيفة أيضا تسمى ((La Fonction Référentielleاملرجعية الوظيفة. 2

 تصلح فهي، إليه ترجع موضوع وبين املرسل القائمة بين العالقة فتحدد ،السياق أو املرجع حول  تتمحور 

 اللغة وتقوم اللغة عنه تعبر الذي بالواقع إذ تربط ؛معطياتها وشرح ،وتصويرها ما، وضعية عن لإلخبار

  . 3املبلغة واملوجودات ،األحداث تلك إلى اإلشارة بوظيفة

 الوظيفة هذه وترتبط ،ةيالتأثير  بالوظيفة أيضا تسمى (La Fonction conative) اإلفهامية الوظيفة. 3

 التمييزية األداة صيغة للمستمع اإلبالغ املوجه نوعية تكتس ي، و للرسالة املتلقي أو ،)املتعلم( إليه باملرسل

  امللتقي في أوالتأثير ،فعل رد فرض عن تبحث الرسالة عندما وتوظف خاصة، بدالالت الرسائل تطبع التي

  4، والكذبالصدق الختبار تخضع التي ال األمر و النداء صيغتي في تظهر

ذلك و  ،تستعمل هذه الوظيفية إلقامة التواصل ((La Fonction phatique ىيةهالوظيفة اإلنتبا . 4

وصحة  ،لفظية في لحظات معينة، قصد التأكد من استمرار التواصل سلسال و  ،باستخدا أشكال تعبيرية

األولى التي الوظيفة وه ي  ، )اللغة( بقناة التواصلفهي ترتبط  ،تمثل املستمع مضمون اإلبالغ الحقيقي

                                                           
 03-23ينظر: عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظرية التواصل، مرجع سابق، ص 1
 33قضايا الشعرية ، مرجع سابق، ص  ، جاكسون  رومانينظر:  2
 773هيام كريدية ، أضواء على األلسنية ، ص ينظر:  3
 39، قضايا الشعرية ، ص  جاكسون  رومانينظر :  4
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 و تأكيد من السامع انتباه يلفت أن يمكن ما كل الوظيفة هذه ضمن يدرج أن يمكن إذ ،1يكتسبها األطفال

 .غيرها و تكرار

 وراء ما وظيفةب أيضا تسميو  ((La Fonction métalinguistiqueالوصفية أو امليتالغوية الوظيفة. 5

 شرح مثل؛املستعملة  والشفرة ،الصعبة واملفاهيم ،املصطلحات شرح على املدرس يركز خاللها فمن اللغة،

   2الشرح أثناء وظفةامل النقدية واملفاهيم ،النص في املوجودة الغامضة والكلمات ،اللغة قواعد
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  توطئة: 

  ؛القراءة إحدى نوافذ املعرفة التي يطل منها اإلنسان على عامله تعد      
 
ن الفرد من االتصال إذ تمك

الترويح عن  اةأدو  ،البناءواالتصال الهادف  ،والتفكير الحر ،بالثقافات واملعارف األخرى، فهي وسيلة التعلم

ملية فهي أساس كل ع روحوال ،إذ تعد من أنجع أساليب النشاط الفكري املتكامل كونها غذاء العقل ؛النفس

 )/تعلميةتعليمية(

نجاح ألن القراءة الجيدة عامل هام لل ثر في كافة ميادين التعلم األخرى ينشأ عنه تع القراءة التعثر فيإن       

هي عملية من عمليات التفكير ال تقل أهمية عن تلك التي استخدمها ف وخارجه على السواء، ،داخل الفصل

كالت، وحل مش وإصدار حكم ،كاتب النص نفسه؛ ففي كال األمرين هناك تنظيم، وفهم، وتحليل وتركيب

 وتعميم وغيره...  ،وانتقاء، واستدالل، ومقارنة، ونقد، واستنتاج

م إلى تحقيقها من خالل ميدان القراءة في  إن الغاية األساسية،      
 
والضالة املنشودة التي يسعى كل معل

مختلف املراحل الدراسية هي الفهم أو االستيعاب القرائي؛ فكل قراءة ال توصل إلى فهم، وال ترتبط بفهم ملا 

ءة ليست أن القرا ُيقرأ تعد قراءة ناقصة، بل ال يمكن أن نسميها قراءة أصال في ضوء التربية الحديثة؛ ذلك

ى والنطق بها، بل إنها عملية فكرية معقدة تفض ي إل ،عملية ميكانيكية تقوم على مجرد التعرف على الحروف

 والتواصل معا ،واإلفهام لتحقيق االتصال ،الفهم

 فاإلنسان  ""هوايتي القراءة :يصح أن يقول أحد اللذلك  والهواء ،ملحة كضرورة املاء ضرورة القراءة      

بداعاته ومما أبدعته عقولهم إ ،وخبراتهم، ويستوحي منهم ،يعيش بالقراءة أزمانا بعيدة يشارك أهلها معارفهم

 ويبنى آماله، ويحقق طموحاته. فاق املستقبل،آالجديدة، فيستشرف بالقراءة 

يرجع إلى قلة االهتمام بالنواحي  ،وبخاصة في القراءة ،ما تعانيه اللغة العربية بوجه عام من ضعف إن      

الوظيفية عند تعليمها، فيصدق فينا قولهم "إن العرب ال يقرؤون، وإذا قرأوا ال يفهمون، وإن فهموا ال 

 يعتبرون؛ أي ال يطبقون ما قرأوا، وال يوظفونه في حياتهم. 
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I. مفهوم القراءة  

َرأ" لغة:-أ 
َ
 الكتاب  ق

 
رآنا

ُ
ِلَماته ،ونطق بَها ،تتبع كلماته نظرا :ِقراءة وق

َ
سميت )َحِديثا( و  ،َولم يْنطق بَها ،وتتبع ك

ِقَراَءِة الصامتة،
ْ
ُقْرآن: نطق بألفاظها َعن نظر ِبال

ْ
َية من ال

ْ
اِرئ )ج( قراء ،َواْل

َ
ُهَو ق

َ
و َعن حفظ ف

َ
ء: قرأ الش ي أ

وزاد بعضهم: الضم  ،1"ومنه سمي القرآن بذلك ألنه يجمع السور ويضمها ه إلى بعض،ضوضم بع ،جمعه

ا ا قد تكون القراءة و  ،والنطق واإلبالغ مع  ا وقد تكون جهر 
 
ا، أو من الذاكرة املختزنة حفظ أو  ،من الكتاب نظر 

ا ا كما في حديث بدء الوحي، وكذلك ما يحدث في حلقة تحفيظ القرآن للذين ال  ،سر  وقد تكون استماع 

  2اغيرهيقرأون، أو عن طريق األشرطة من محاضرات و 

ونطقها، وترجمة هذه الرموز إلى ما تدل عليه من  ،"عملية تعر ف على الرموز املكتوبةالقراءة  اصطالحا: -ب

لقاها والرسوم التي يت ،دافعية تشمل تفسير الرموز  ،انفعالية ،وهي عند املحدثين عملية عقلية ،3"معان

 ،الستنتاجاثم يأتي  ،هذه املعانيبين و  ،القارئ عن طريق عينه، وفهم املعاني، والربط بين الخبرة السابقة

من العمليات العقلية  عملية نفسية تتطلب عددا القراءةف ،وحل املشكالت ،والتذوق  ،والحكم ،والنقد

 4الالزمة لظهورها لدى األطفال العاديين

 وهي ،هدفا رئيسا من أهداف املدرسة، وطريقة أساسية من طرق الوصول إلى املعرفةالقراءة تمثل       

لى فالقراءة نشاط فكري يقوم ع ؛فردية ال تقبل الوراثة وهي عادة ،واألمم ،صحية في تاريخ الشعوب ظاهرة

ترمز و   انتقال الذهن من الحروف واألشكال التي تقع تحت األنظار إلى األصوات واأللفاظ التي تدل عليها

تحديد فالقراءة عملية يراد بها  ،5إليها، ثم استيعابها وترجمتها إلى أفكار، ثم التفاعل معها، واالستجابة إليها

والرموز  ،إيجاد الصلة بين لغة الكالم أي ؛ لفهم العالقة بين املنطوق واملكتوبوالربط بينها  ،هوية الحروف

                                                           
 277شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 07، ص7202ينظر: محمد عدنان سالم: القراءة أوال، دار الفكر املعاصر، ببيروت،  2
  00 . ص7222بيتر شيفرد، وجريجوري ميتشل: القراءة السريعة، ترجمة أحمد هوشان، ]د م[، الطبعة األولى،  3
 805ينظر: حسن شحاته، املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مرجع سابق، ص  4
 021ينظر: إبراهيم محمد عطا، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص 5

https://www.alukah.net/sharia/0/9564
https://www.alukah.net/sharia/0/9564
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 1املهارات اللغوية، وتتضمن عمليتين متالزمتين؛ الكتابية، وتعد القراءة واحدة من أهم

از والكلمات املكتوبة عن طريق الجه ،ويقصد بها رؤية القارئ للتراكيب اآللية امليكانيكية: * العملية

 وجمل منهـا والنطق بها ،والقدرة على تشكيل كلمات ،وأصواتها ،البصري؛ أي التعرف إلى أشكال الحروف

يتم خاللها تفسير املعنى أين  ؛املـادة املقروءة هي إدراك ذهني يؤدي إلى فهم اإلدراكية العقلية: * العملية

تصبح ف  إذ تفقد القراءة داللتها ؛ال يمكن الفصل بين الجانبينشارة إلى أنه تجدر اإل ، و أو الضمني ،الصريح

ببغاوية إذا لم يكن القارئ قادرا على استيعاب ما يقرأ، وال تكون هناك قراءة إذا لم يكن قادرا على ترجمة 

 2.باملعنى الدقيق ما تقع عليه عيناه إلى أصوات مسموعة، فيلتقي الجانبان لتكون هناك قراءة

II. :تطور مفهوم القراءة 

في الدرس األدبي، فإنها من منظور البعض لم تشكل في  والقراءة قديمة ،لقارئ مسألة ا على الرغم من أن        

ا، ال سيما ة؛ ألنَّ الوعي بها كان محدود   حقيقيَّ
 
ا كان ال يمثل  ،الوعي القديم مشكلة وأن النص األدبي قديم 

حديثة وظهور النظريات ال ،ولكن بفضل تطور العلوم ،الذي يمثله النص اْلن... ، واللغوي العمَق الفلسفي

ر بحسب الحاجةلم يبق مفهوم القراءة قار    وانتقل معناها من معنى سهل ،تحول ف ،واالستخدام ،ا، بل تطوَّ

ة املتعددة االتجاهات،   يقوم على أن القراءة نشاط عقليإذ شائع إلى آخر معقد ضمن دائرة املفاهيم النقديَّ

 3يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

القراءة  ما يميزفتصبح القراءة قراءات، وأهم  ،إن القراءة األدبية الناقدة تتعدد بتعدد املناهج النقدية       

 ليالوتعمل على فك أسرار التعدد الد ،واملدلول  ،نها تحاول البحث في املسافة الفاصلة بين الدالأ األدبية

ا تمر وإدراك الذهن مِل   يصبح فعل القراءة مجرد سير العين على صفحات الكتابال وبهذا  ،الذي يميز النص

ا في املتلق رْلفاق تؤث وإنما هي عملية إبداع جديدة ،عليه فاتسع مفهومها، ؛ 4اثاني امبدعي الذي سيكون حتم 

                                                           
 82ينظر: عبد العليم إبراهيم، املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية، مرجع سابق، ص  1
 808عليم اللغة العربية وتعلمها، مرجع سابق، ص ينظر: حسن شحاته، املرجع في ت 2
، مرجع سابق، ص ينظر:  3

 
 13محمد عدنان سالم: القراءة أوال

 873-870حسن شحاته، املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مرجع سابق، ص ينظر:  4

http://www.alukah.net/sharia/0/51844/
http://www.alukah.net/sharia/0/51844/
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 ،ال تقف عند استخالص املعنى من النص، وال عند تفسير الرموز  ،وأصبحت القراءة بهذا عملية تفكير

راءة مراحل الق وقد عرف مصطلح، وربطها بالخبرة السابقة، وال عند التفاعل مع النص، بل تتعدى ذلك كله

  1تطوره، نوجزها فيما يليكبرى خالل 

ذه وتمثل ه قراءة هي ترجمة الرموز إلى ألفاظكانت وظيفة ال :التعرف على الرموز والنطق بها مرحلة -أ

فت بأنهافي هذا الصدد و املرحلة القراءة في أبسط عملياتها،   عملية إرسال بصوت مرتفع لنص مكتوب ُعر 

وكما نالحظ من خالل هذا التعريف أن مفهوم القراءة كان ، لالنتقال من النظام الكتابي إلى النظام الشفهي

ن أي يكفي أن تلتقط العين الرموز الكتابية، ثم ينطق بها اللسا ؛يركز على الجانب البصري الفيزيائي فقط

 لنقول عنها عملية قرائية.   

لم تكتف هذه املرحلة بترجمة الرموز إلى ألفاظ، بل أصبح مطلوبا منها  :الفهم واالستيعاب مرحلة  -ب

( الدور الكبير فيها، فغدت القراءة عملية Thorndike عملية الفهم، وقد كان ألبحاث )ثورنديكتحقيق 

راءة االستنتاج، وبالتالي أضيف إلى مفهوم القو  ،معقدة تشبه العمليات الرياضية؛ تستلزم الفهم، والربط

  2والعناية الفائقة بها ،هو الفهم، وكان من نتيجة هذا التطور ظهور أهمية القراءة الصامتة  صر ثانعن

عني أوال ين؛ فهو ييمكن أن يترجم إلى معني ،فردا ما يعرف القراءة إن :همقولويمكن أن نمثل لهذه املرحلة ب

يز بالصوت الذي يناسبه، ويعني ثانيا أن الفرد يدرك أو يم هيعبر عنفأن يربط صوتا بحرف،  تهأنه باستطاع

   .كاوذ ،بين هذا املعنى

 ، فالقراءة تختلف باختالف غرضفي مفهوم القراءة هو النقدثالث تطور حدث  :التحليل والنقد مرحلة  -ج

من  املتعلم لتمكين ،فاتجهت األنظار إلى العناية بالنقد ،ئيةأنها تختلف باختالف املواد القراالقارئ، كما 

ملرحلة ، ويمكن أن نمثل ملفهوم هذه ا بما تقبله عقولهم وتقتضيه موازينهم ،واألخذ منه أ،الحكم على ما يقر 

                                                           
 023، صإبراهيم محمد عطا، املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابقينظر:  1
 028نفس املرجع، صينظر:  2

الرموز على تعرف ال=  القراءة  

فهمها القراءة = تعرف الرموز +  

https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom2n1
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom2n1
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom2n2
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom2n2
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom2n3
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom2n3
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ناقدة تتيح للقارئ فرصة هي عملية فحص  ،عملية القراءة في مستوياتها العليابأن  (حمدان علي نصر) بقول 

ومراجعتها وتقويمها،  ،والعالقات، اكتشاف األفكار 

   1وبناء تصورات حول مضامين النص املقروء

لوب مفهومها يعني أنها أس غداتصبح عملية القراءة أكثر تعقيدا، حيث  :التفاعل لحل املشكالتمرحلة  -د

بإحساس  متكامل يبدأ بل نشاط ،من أساليب النشاط الفكري في حل املشكالت، فهي ليست عملية متميزة

لة في القراءة، ويقوم أثناء القراءة بجميع االستجابات التي يتطلبها املوقف لحل املشكلة من االنسان باملشك

إلدراك ا تطور مفهوم القراءة من عملية "وانفعال، ويمكن أن نمثل لهذه املرحلة بقول )نايف سليمان(  ،عمل

 2"إلى عملية عقلية، يتفاعل فيها املتعلم مع ما يقرأ البصري للرموز املكتوبة

                      

تاع يجعلها أداة الستم ،قديم أضيف إلى القراءة معنى جديد ،زيادة على ما سبق ذكره ، :االستمتاع مرحلة -د

ها القراءة بمفهوم"من كون  (طه علي الدليمي) أوردهاإلنسان بما يقرأ، ويمكن أن نمثل لهذه املرحلة بما 

 ،هانقدو   هاتحليلو  هافهموالنطق بها صحيحة، و  ،والكلمات ،يشتمل تعرف الحروف الحديث نشاط فكري 

 خير جليـس في الزمان كتــابف 3"املتعة النفسيةمع تحقيق  لتفاعل مع املقروء، وحل املشكالتوا

                   

 ويمكن أن نمثل ملراحل تطور القراءة باملخطط اْلتي:

                                                           
عة اينظر: مراد علي عيس ى سعد، الضعف في القراءة وأساليب التعلم )النظرية ـ والبحوث ـ والتدريبات ـ واالختبارات( دار الوفاء لدنيا الطب 1

 52، ص7222، مصر  0والنشر، ط
 080، ص7220، األردن، 0، طنايف محمد الشناوي وآخرون: أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة، دار صفاء 2
 8ص، 7222  0طه علي الدليمي وآخر: اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية بين املهارة والصعوبة، عالم الكتب الحديث، الجزائر، ط 3

ها+ نقد ها= تعرف الرموز + فهم القراءة  

= تعرف الرموز + فهم + نقد+ حل للمشكالت القراءة  

النقد + حل مشكالت + وسيلة تسليةالقراءة = التعرف على الرموز + الفهم +   

https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom1n3
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom1n3
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom1n3
https://aleph-alger2.edinum.org/831#tocfrom1n3
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III. :مبادئ القراءة  

 تقوم عملية القراءة على أربعة مبادئ أساسية نوجزها فيما يلي:       

، فعند تفسير النصأي أنه ال يوجد نص يفسر نفسه  القراءة عملية بنائية: .1
 
 كامال

 
عتمد القارئ ي تفسيرا

على مخزونه املعرفي حول موضوع النص، ويستخدم القارئ معرفته السابقة، ويؤلف بين األجزاء املختلفة 

للمعلومات املتضمنة في النص، وقد يتنوع املعنى الذي يبنيه قارئ عن املعنى الذي يبنيه قارئ آخر عند قراءة 

 وتنشأ االختالفات في تفسير ا  في املعرفة لدى كل  منهما الفرديةبب الفروق نفس النص، وذلك بس
 
لنص غالبا

  1ألن للناس تصورات مختلفة عن املوضوع.

تعتمد طريقة قراءة النص على مقدار تعقيد النص، وعلى مدى فهم القارئ  القراءة عملية استراتيجية:. 2

 يحسن التأقلم مع مختلف النصوص ،املاهر قارئ مرن  ملوضوعه، والغرض من قراءة هذا النص، فالقارئ 

 .واتجاهاتها

يعرف املعلمون أن الدافعية أحد مفاتيح التعلم، وتعلم القراءة الجيدة تعلم القراءة:  إلىالدافعية . 3

م البد من شد انتباهه يستغرق سنوات عدة بالنسبة لكثير من األطفال، وأثناء فترة تعلمهم للقراءة

   حتى ال يفقدوا األمل، ويتقنوا بأنهم في النهاية سوف يصبحون قراء مهرة. وتحفيزهم

نين ، بل هي مهارة تتحسن خالل السقنها الفرد مرة واحدة في سن معينالقراءة ال يت :القراءة مهارة متنامية. 4

وإدراك الرسالة التي يتضمنها ذلك النص،  ،عن طريق املمارسة، ومن األفضل قراءة أي نص من أجل فهم

                                                           
 26ينظر: راتب قام عاشور، املهارات القرائية، والكتابية، مرجع سابق، ص 1

https://aleph-alger2.edinum.org/docannexe/image/831/img-2.png
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أنواع القراءة، ويتعود  أول وحتى يكون الفرد قارئا جيدا وجب أن يحسن االستماع الذي يعده البعض 

  وتفض ي إلى الفهم. ،شرط أن تتسم قراءته بالطالقة ،السرعة الختصار الوقت

 

 

IV. أنواع القراءة 

حلة يقوم عليهما نشاط القراءة في مر  ،نين أساسيينوعهنا منها  قسم القراءة إلى أقسام كثيرة، يهمنانت      

يعة طب أو الشكلخاصة، حيث تقسم القراءة من حيث متوسط والسنة الرابعة  ،التعليم املتوسط عامة

 1جهريةوقراءة  ،صامتةقراءة األداء إلى 

ئية وبين زا مر إن األساس النفس ي لهذه الطريقة هو الربط بين الكلمات باعتبارها رمو  القراءة الصامتة:. 1

وز "استقبال الرم تعرف بأنهاو  ،ستبعد عنصر التصويت استبعادا تاماتالقراءة الصامتة ف معانيها،

س وال وال هم ،فهي قراءة ليس فيها صوت، 2املطبوعة، وإعطاؤها املعنى املناسب في حدود خبرات القارئ"

واألفكار من خالل انتقال العين فوق الكلمات  ،أو شفة، يحصل بها القارئ على املعاني ،ك لسانيتحر 

والجمل، دون االستعانة بعنصر الصوت، ولذلك تسمى القراءة البصرية، فهي تعفي القارئ من االنشغال 

 3بنطق الكالم، وتوجه كل اهتماماته إلى فهم ما يقرأ

       
ُ
 ةهم مدلوالتها بطريقة فكرية هادئأيضا بأنها عملية فك الرموز املكتوبة، وفالقراءة الصامتة عرف ت

وتنتقل بدورها عبر أعصاب العين إلى العقل  ،إذ تنتقل العين فوق الكلمات ؛والدقة ،وتتسم بالسهولة

والتي سبق  ،مباشرة، ويأتي الرد سريعا من العقل حامال معه املدلوالت املادية، أو املعنوية للكلمات املكتوبة

                                                           
 022تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، صاملرجع في إبراهيم محمد عطا، ينظر:  1
 نفس املرجع، نفس الصفحة 2
  08، ص0سعيد عبد هللا الفي، القراءة، وتنمية الفكر،دار عالم الكتب، بيروت، طينظر:  3
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نى وترتيبها في نفس الوقت كي تؤدي املع ،له أن اختارها، وبمرور النظر فوق الكلمات يتم تحليل املعاني

 اإلجمالي للمقروء

ص قراءة الن تعلمينإذ يطلب املعلم من امل ؛أول ما يبدأ به التلميذ درس القراءة إن القراءة الصامتة       

هي فاالحراج و  ،وكيفية نطقها تفاديا للخطأ ،الكلماتاني قراءة صامتة، وذلك حتى يتسنى لهم استجماع مع

 ،هي بهذا تقوم على عنصرين هما العقلو  ،ة إلى ألفاظ مفهومة من دون نطقهاعملية ترجمة الرموز املكتوب

  1والبصر

ا وترجمة العقل لها، ثم الجهر به ،تعرف بأنها " التقاط الرموز املكتوبة بواسطة العين :القراءة الجهرية .2

 أنها إال ى حد كبير تعريف القراءة الصامتة، فتعريفها يشبه إل2ا "خداما سليمباستخدام أعضاء النطق است

 ،تتميز عنها في عنصر الصوت، فهي  تعتمد على فك الرموز املكتوبة، وتوظف لهذه املهمة حاسة النظر

 .ويعمل جهاز النطق على تصديق الرؤيا التي تنقل هذه الرموز إلى العقل الذي يحلل املدلوالت واملعاني

لديه، ومادام العقل يرسل إشارات املدلوالت، يستمر القارئ في قراءته الجهرية مادامت األلفاظ مألوفة        

 أما إذا لم يرسل العقل إشارات تفيد ،يجابياإويكون رد فعل القارئ على هذه اإلشارات  ،واملعاني باستمرار

 3فهم املعنى أو املدلول، فإن القارئ يتوقف عن القراءة حتى يستقيم لديه املعنى

القراءة الجهرية صعبة األداء إذا ما قيست بالقراءة الصامتة ألن بأن من خالل ما تقدم يمكننا القول        

ا م فظ على ويحا من جهة والتعبير الصوتي ا؛ حيث يراعي صحة النطقضاعفالقارئ في الجهرية يصرف جهد 

الجهرية تحقق أهدافا  وبشكل عام فالقراءة ،ما يقرأ ولة فهما، مع محمن جهة أخرى قواعد اللغة  صحة

                 4ونفسية، واجتماعية للمعلم، وللمتعلم تشخيصية،

                                                           
 050املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صإبراهيم محمد عطا، ينظر:  1
 02سعيد عبد هللا الفي، القراءة، وتنمية الفكر، مرجع سابق، ص 2
 ينظر: نفس املرجع، نفس الصفحة 3
 020املرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق ، صينظر: إبراهيم محمد عطا،  4
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 اوالنفسية أن القراءة الصامتة تحقق أغراض ،بينت البحوث التربوية القراءة الصامتة في ميزان النقد:. 1

قة كونها طري إلى إضافةمجرد النظر إلى الكلمات، ب املواضيعتساعد على سرعة استيعاب  كثيرة منها أنها

يعانون  وخاصة للذين ،جاحر واال  ،الخجل املتعلمين اقتصادية في إدراك املعاني، كما تجنب القراءة الصامتة

إذ أنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يمارسها اإلنسان في مواقف الحياة  ؛1في النطق ، أو صعوباتعيوب

، خرى األ  من املواد وغيره ،على الفهم في درس القراءةتزيد قدرة التلميذ عن كونها  ناهيكيوميا،  العادية

تأمل ه ل تتيحو  ،ي حصيلة القارئ اللغوية والفكريةتثر ف ،والتمعن فيه ،تساعده على تحليل ما يقرأف

شغل تالميذ ت إلى أهميتها التنظيمية فهي، إضافة فكير فيهاالعبارات، والتراكيب، وعقد املقارنات بينها، والت

اكه القراءة مع إدر  علىسرعة املتعلم من تزيد و دهم االعتماد على النفس في الفهم، وتعو   ،الفصل جميعا

 .للمعاني املقروءة

لم من سيلم  ا النوع من القراءةإال أن هذالتي ذكرناها حول القراءة الصامتة اإليجابيات  كلرغم      

ث التأكد من حدو  علم بخصوصاململتعلمين الصغار، فهي تضلل خاصة عند ا ،واقعية قاتلةانتقادات 

زيادة على عجز املعلم عن ، ، فاملتعلم يسهل عليه التظاهر بالقراءة، فيما هو شارد الذهنالقراءة أصال

حدد الفروق وال ت، ال تدرب على صحة النطق فهيالتي ارتكبها املتعلمون، الكارثية معرفة األخطاء القرائية 

 .2على تحسين مستواهم القرائي، وغير القرائي لطالب الضعافا تساعدالفردية، فال 

 طقالكشف عن أخطاء التالميذ في النعلى ملعلم االقراءة الجهرية ساعدت القراءة الجهرية في ميزان النقد:. 4

 ما تعد  ك ميم، إذا كان من األخطاء الشائعةللتع ، وقد يستغل الفرصةفي الحين بكل سهولة، فيعالج الخطأ

واهب، ويحدد امل فيكتشفواإللقاء،  ،والدقة في النطق ،لقياس الطالقةاألولى وسيلة املعلم القراءة الجهرية 

مما يزيد من ،3حاستي السمع والبصر ستخدم يالقراءة الجهرية  املتعلم في إضافة إلى أن، الفروق الفردية

                                                           
 .032علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر:  1
 02ينظر: سعيد عبد هللا الفي، القراءة، وتنمية الفكر،مرجع سابق،  ص 2
  05سعيد عبد هللا الفي، القراءة، وتنمية الفكر، نفس املرجع،  صينظر:  3
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، فهي 1أو حوار عميق أو قصة ،أو نثر ،شعرمشوقة من خاصة إذا كانت املادة املقروءة ببها، و  هاستمتاع

 
 
وأيضا  ،والتنغيم، وتصويبها إن كانت خاطئة ،مخارج األصوات، ومواقع النبرصحة ن من التعرف على تمك

ملتعلم على اعن كونها تعود تعود  ناهيك أنهاتطبيق، الواللغة موضع  ،تدرب املتعلم على وضع قواعد النحور 

ية والتعبير الصوتي عن املعاني، وكيف   اإللقاءمواجهة الخجل والتخلص منه، وتنمي عنده الجرأة على حسن 

 2التعامل مع عالمات الترقيم، وتعطيه الثقة بالنفس

ت مجهد ،من بعض االنتقادات التي واجهتهاالقراءة الجهرية هي األخرى تسلم  ورغم كل هذا لم     ة حيث ُعد 

  ؛النسبة للقارئ ب
 
 ،ث عن املعنىمع البح بل ينصرف إلى صحة القول  ،ز على املعنى فقطألن الذهن فيها ال يرك

من عدم متابعة و   عرضة للشرود الذهني يناملتعلمبقية يكون فيها بينما  زيادة على انشغال املعلم بمن يقرأ،

 ي الدرس الواحد،ف ينتعلماملال يستطيع تقرئة جميع كونه  كبيرا تشكل له عائقاف أما بالنسبة للمعلميقرأ، 

 ،لماملتع اهتمام فيقل      نوعا ال يتكرر معه كثيراخاصة إن كان نصه شعرا، أو  هأهدافمما يزري ببعض 

 .3وقدرته على االستيعاب

 والعكس صحيح. ،هو أن مميزات القراءة الجهرية هي نفسها عيوب القراءة الصامتة نظروالالفت لل

V. املقروء فهم 

 ال معنى للحديث عن القراءة بعيدا عن الحديث عن ذلك أنه ،يعد الفهم القرائي أساس عملية القراءة       

لوضعية ومتسق ل ،القرائي على بناء تمثيل ذهني كامل فهمإذ يقوم ال ؛فهو الغاية الرئيسة منها محتواها،

الذهني ينطلق من معلومات صريحة ذات  د هذا التمثيليعلى أن تشي ،التي يصفها الكاتب في موضوعه

ة النظام النحوي للغاستخدام وعبارات، وفق قواعد تركيبية خاصة ب ،طبيعة معجمية منتظمة في جمل

 .أو املوضوع ،تحقق بها بنية النصتوهذه العبارات بدورها تتراكب في متوالية 

                                                           
 .031علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مرجع سابق، ص ينظر:  1
 027ة، مرجع سابق ، صإبراهيم محمد عطا، املرجع في تدريس اللغة العربيينظر:  2
 06منهاج اللعة العربية، مرجع سابق، صينظر:  3
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السياق، والنص و  ،اس التفاعل بين القارئ فهم املقروء هو عملية تفكير متعددة اإلبعاد، تقوم على أس       

من  عددبين التنسيق  من خاللوهو عملية استراتيجية تمكن القارئ من استخالص املعنى من النص 

 ا،هتحدث عملية التفاعل بينو  ،تبدأ عملية االستقبال، حيث ذات العالقات املتبادلة ةمصادر املعلوم

قارئ أن املعنى، ولذا على ال من أجل استخالص والتفسير والتحليل واالستنتاج ،تتخللها عمليات الشرحو 

ربط هذه األفكار و   واملتضمنة إدراك املعاني، واألفكار املعبر عنها في املادة املقروءة ،يطور مهارات الفهم لديه

 1واالستفادة منها ،والحكم عليها ،والتفاعل معها ،بخبرة القارئ 

واكتسابه، وهو عملية مركبة من عدد من العمليات  ،ستهدف الحصول على املعنىلقرائي يإن الفهم ا       

ناء  على خلفيته ب   بتفسير املادة املقروءةالقارئ حيث يقوم  ؛الفرعية التي يقوم بها القارئ الستنباط املعنى

 ،وخبراته السابقة، ويتطلب من القارئ اكتشاف املعنى املطلوب بما يحقق هدفه من القراءة ،املعرفية

تلك  ؛بعدهاو  وأثناءها وتفسيره لهذا املعنى، وعليه فالقارئ الجيد يتصف باملرونة الذهنية قبل القراءة

 .ومستمر لتعديل مساره القرائي ،املرونة التي تؤهله بشكل دائم

تفسير وا ،عملية عقلية ائي يشكلإن الفهم القر      
 
حليل، لتستدعي القيام بعدد من العمليات كالفهم، وال ت 

قد ص املقروء بناء على وإعادة البناء، والن  ابقة، واتخاذ قراراٍت حاسمة حول الن   ،توظيف خبراته الس 

 
 
  ،وإصدار أحكام بهدف الحصول على املعنى الذي قصده الكاتب تصريحا

 
 أو تلميحا

هو  روءقوالتدريب، ففهم امل ،الفهم القرائي تحتاج إلى الكثير من املرانعملية ن أكد على نؤ  بقي أن      

وبدونه تفقد القراءة قيمتها الحقيقة، لذا البد من الدعوة إلى جعل الفهم القرائي  ،أساس عملية القراءة

 من أهداف تعليم القراءة
 
 رئيسا

 
  2.هدفا

 :ومنها ،تساهم في تحقيقه ،فهم املقروء بمراحل متداخلةيمر  مراحل فهم املقروء:. 1

                                                           
 717حسن شحاتة وزينب النجار، معجم املصطلحات التربوية والنفسية، مرجع سابق، صينظر:  1
املصرية  الجمعيةمحمد لطفي: فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لطالب الصف الثاني اإلعدادي، ينظر:  2

 7221للقراءة واملعرفية، جامعة عين شمس، كلية التربية، مصر، 
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ي:. 1.1 والكلمات، ومؤشرات سطح النص؛ بمعنى فك رموز  ،التعر ف على الحروفويتمثل في  اإلدراك الحس ّ

 والنحوية للنص  املقروء. ،الكلمات من خالل استخراج السمات اإلمالئية

رف حرف تتطلب عملية تعالفعملية تمييز  ؛املعلوماتيتعلق بالبحث في الذاكرة عن التنشيط: . 2.1

إذ يحدث االسترجاع بالبحث عن  ؛وال يجري التنشيط حرفا بعد حرف، وإنما بشكل شامل عليه، إدراكية

معنى الكلمة التي خضعت للتفكيك، وبذلك يسمح التنشيط بوضع معلومات القارئ املالئمة موضع 

 التصر ف.

تستعمل املعلومات التي لدى القارئ بهدف إثراء املعلومات  ،جية إدراكيةهو استراتياالستدالل: . 3.1

 وحفظها، ولالستدالل أهمية بالغة في ،املتضمنة في النص، أو إكمالها، أو تحويلها بحيث يسهل فهمها

 في النص. أو االلتباس ،اكتشاف عدم الترابط املنطقي

علومات التي ما تزال غير متوافرة، هدفه التوصل إلى يقوم على التكهن بامل ،هو نشاط إدراكيالتنبؤ: . 4.1

 لقراءة. ا ملتابعةتسهل اختيار التفسير األفضل  ،تحديد املعنى الحقيقي للمقروء، إذ يقدم مؤشرات

 الحفظ: . 1.1
 
عة أكثر ر النص كله يتناقص بسر إن الحفظ ملدى طويل يتحقق أكثر بالتصور الداللي، فتذك

أثر الحفظ فهي عرضة للنسيان ويت ،لول، أما املعلومات التي تم تخزينها في الذاكرةمن التذكر املنسوب للمد

 بحداثة املعلومات، وأهميتها النسبية، وقيمتها االنفعالية. 

بعد معالجة معينة، إذ يخضع  ،املعلومات التي خزنت في الذاكرة ادةهو استعاالسترجاع والعرض: . 1.1

 1الحفظ استرجاع املعلومات إلى حد كبير لنمط املعالجة، وعوامل

 

 ،إن العملية القرائية تشتمل على أكثر من مستوى من مستويات النظام اللغوي مستويات فهم املقروء: . 2

  تتبعوهذه املستويات 
 
، تسلسال

 
 في القارئ  نجاح على العليا املستويات في يعتمد االستيعاب إذ هرميا

دنيا املستويات استيعاب
 
 تصاعديا ذات شكل هرميتتضمن مهارات متنوعة  ،ستويات ثالثةهذه املو ، ال

                                                           
 012، مرجع سابق، صمهارات الفهم القرائي ،محمد لطفيينظر:  1
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وهو املستوى املعني بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وتوليف : أو السطحي ،املستوى الحرفي. 2.1

 ،هما مباشراواألفكار ف ،على فهم الكلمات، والجملاملقاطع التي تتكون منها األلفاظ، ويقصد به قدرة القارئ 

ال ماذا قأي معرفة  ؛، ومعرفة الفكرة املحورية املصر ح بهاقراءة الّسطور ؛ أي كما وردت في النص  صراحة

  .الكاتب

فسيري . 2.2
ّ
مراعاة و  ،وتراكيب الجمل ،هو املعني بحركات أواخر الكلمات: أو االستنتاجي ،املستوى الت

أي قدرة القارئ على تحديد املعاني ؛ ما بين الّسطور ويتضمن قراءة العوامل النحوية في نطق الجمل، 

تائج ويتنبأ باألحداث الضمنية العميقة التي أرادها الكاتب ولم يصرح بها، أي معرفة  ؛حيث يستخلص الن 

 .ماذا قصد الكاتب

طبيقي. 3.2
ّ
وهو املعني بمعاني املفردات التي تتصل ببنية الكلمة، والسياق الذي ترد فيه وفي ، املستوى الت

وى ، وفي هذا املستما وراء الّسطور ويتضمن قراءة  ،والكتابي ،ستحضر املستوى الصرفينهذا املجال 

ص ا أو يعارض أو ينتقد ،قد يقبلفيستفيد القارئ من املادة املقروءة في حل مشاكله، وتعديل سلوكه،  لن 

ب من القارئ ابتكار أفكار جديدة غير مألوفة
 
رسالة  ما معرفةأي ؛ وهو مستوى عال من الفهم يتطل

 1.الكاتب

أثيرات ،العوامل من الفهم القرائي بالعديد يتأثر :العوامل املؤثرة في فهم املقروء. 3 يناميكية والت   التي الد 

  لتؤثر بعضها مع تتفاعل
 
  سلبا

 
 :ويمكن تلخيصها في اْلتي ،على الفهم أو إيجابا

ص. 1.3
ّ
ص، داخل الجمل بتركي بهيقصد  :املقروء خصائص الن  فمعرفة ؛ودالالتها ومعاني املفردات الن 

 امتالكأن من قدرته على استيعاب النصوص باإلضافة إلى  يحسن ونظامها النحوي  ،اللغة بقواعد القارئ 

صوص بشكل أفضل استيعاب من هتمكن املفردات من وافرة حصيلةالقارئ   فصعوبة املفردات ،الن 

 .االستيعاب عملية إعاقة في كبير أثر لها وغرابتها

                                                           
ان، ينظر:  1 ال، دار صفاء للنشر والتوزيع، عم   001م، ص 7225عطية، محسن علي: االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفع 
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 والقدرة وقواعدها، ،من اللغة والتمكن املعرفية، خلفيةالو  ذكاء،ال بذلك يقصد: القارئ  خصائص. 2.3

وخبرة  ،القراء األصغر سنا، وقد ُوجد أن لدى القارئ، أو املتلقي واالستقصاء ،لوالتحلي ،التركيز على

ال و  يركزون على خصائص النص بدرجة أقل، ألنهم ال يعرفون أهمية بنية النص، ودورها في الفهم القرائي

ة  جيدا، يفهمون ما يقرؤون  رئيسة من الفرعي 
 
  وال يستطيعون تمييز األفكار ال

 تعرض التي النصوص استيعاب علىمساعدة القارئ  في مهمة يةالتدريس ستراتيجيةاال  :التدريس . طرق 3.3

 االستيعاب بشكل أفضل. عملية لتسهل مطرائق تدريسه بتنويع ون املعلم ينصح لذا عليه،

 القراءة :هدف متعددة منهاأل و  ،متنوعة ألغراض النصوص يقرؤون  تعلمون امل الهدف من القراءة:. 4.3

لالستيعاب، والقراءة للمتعة، والقراءة  والقراءة ما، مهمة ألداء والقراءة جديدة، معلومات الكتساب

  .1كلما زادت أهمية الهدف وصل الفهم إلى أعلى مستوياتهو للدراسة والتحصيل...، 

VI.                 القراءة واملقاربة النصية 

ونشاط عقلي مركب، إذ تتآلف فيه قدرات الفرد املختلفة كالقدرة على  ،القراءة عملية ذهنية تأمليةإن       

واإلدراك...وعليه يحتل نشاط القراءة الصدارة بين  ،والتركيب ،والتحليل ،والتمييز ،والفهم ،التعرف

حيث تقوم  ؛باعتباره منطلقا لها، وذلك في إطار املقاربة النصية املعتمدة في تعليمية اللغة ،األنشطة األخرى 

قصدية رفة ، ومعبط منه األحكام املتصلة باألفكارعلى نص ينبغي أن يقرأه التلميذ ليستن هذه املقاربة

صاحب النص لالنتقال بعد ذلك إلى مستوى أكثر تجريدا إلدراك اْلليات املتحكمة في ترابط البنيات 

في إنتاج له كحتى يستثمر ذلك  هادرجتواملنطق الذي يحكم  ،النصية، وفهم الكيفية التي تعمل بها النصوص

 نصوص على منوال املدروسة منها

تشاف املعنى الك تحليل النصيجب فقط، بل  ينبغي أال يكتفى في نشاط القراءة باألداء، والشرح اللغوي      

ير خإلى بناء املعنى انطالقا من العناصر التي يتضمنها لكون هذا األ  صل املتعلميجب أن يإذ ، هاملستتر في

                                                           
 030، مرجع سابق، صمهارات الفهم القرائي ،لطفيمحمد ينظر:  1
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فهم هذا لومؤشرا عليه بمجموعة من العالمات التي يستند إليها القارئ  ،ويسري في كل مكوناته ،موزعا فيه

  .ثانيا ئهإعادة بنااملعنى أوال، ثم 

عد  اختيارا بيداغوجيا      
ُ
النظر  يجب اجواإلنت ،يقتض ي الربط بين التلقي ،تجسيدا للمقاربة النصية التي ت

وفق منظور  لنشاطات األساسية في اللغة العربيةل اذيتنف ا نظاما ينبغي إدراكه في شموليتهإلى اللغة باعتباره

ا في قصد إدماج املتعلم لها واستغالله ارد اللغوية املختلفة في كل منهاتكاملي، يعتمد على استثمار املو 

ع املتعلمون قراءة مختلف النصوص قراءة مسترسلة هذا األمر ال يمكن تحقيقه إال إذا استطاإنتاجاته، و 

ة اْللية، وإن كانت صحيحة صوتيا، سليممتجاوزين بذلك مرحلة القراءة  واعية تؤدي إلى الفهم واالستيعاب

ملستويات ا لغويا، ما لم تقد إلى فهم، وتوصل إلى إدراك املعاني التي يحويها النص املقترح فيتجاوز املتعلم

حتى   إلى مستويات الفهم، والتحليل، والنقد ، النحوية، والصرفية، واألسلوبيةية، الدالليةاللغوية؛ الصوت

  1ييهئ نفسه لتقبل بقية النشاطات

 

 

                                                           
 73ص ، 7202 أفريل املتوسط التعليم مرحلة العربية، اللغة مادة ملنهاج املرافقة الوثيقةينظر:  1



 

 

 املبحث الثاني: دراسة النص

 

I. معايير النصية    

II.  بين االتساق، واالنسجام 

III.  أثر االتساق واالنسجام في تماسك النص 

IV. والنص  السياق 

V. مستويات التحليل اللغوي للنص  

VI.  أنماط النصوص 

VII. النص التعليمي واللسانيات 
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 توطئة 

ويصرح  ،بحثنا عن اإلنسان فلم نجده، ووجدنا بقاياه، وهي النصوص)كلود ليفي ستراوس(يقول: 

والتجارب الذي تتشكل بداخله كل هذه امليادين؛ العلوم  ،النص هو الواقع الفعلي؛ واقع الفكربأن  )باختين(

ال يوجد نص ال يوجد أيضا موضوع  والفيلولوجيا، وحتى الفكر البيولوجي الفلسفي، فحيث ،اإلنسانية

أنه من غير املؤكد، بل من غير املحتمل أن يكون النص مقطعا  )تون فان ديك(البحث أو التفكير... ويصدح 

بأن النص حدث تواصلي  )بوغراند دي (  ربة ليست تتابعا خطيا للكلمات، ويخأّن الجملمن الجمل... مثلما 

يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من 

 .1هذه املعايير

و أّما الفارق فهلعل القاسم املشترك بين املقوالت السابقة هو موضوعها؛ أي الحديث عن النص،  

نمط العالقات املحددة للنص في كل مقولة، وما يمكن مالحظته أّن هذه العالقات منها ما يحدد عالقة 

  ببعضضها بعالنص بمنتجه كوريث ملميزاته الفكرية، ومنها ما يحدده بالعالقات التي تربط أجزاء النص 

 ما بفضل وغيره من معايير النصيةواالنسجام  ،االتساق حيث بالنص من يرتبط ما ازداد االهتمام بكلو 

 العملية حقل في استثمارها وجب مفاهيم جديدة من الحديثة القراءة ونظريات   النص لسانيات به جاءت

 حول  الجديدة التربوية املنظومة به جاءت ما هذه املفاهيم استثمار نماذج ومن منها؛ لالستفادة  التعليمية

ونشاط  ،عموماالعربية اللغة أنشطة تعليم في الفعلي النص املحور  من جعلت التي النصية املقاربة مفهوم

 ومكوناته.   للنص، وشامل عميق فهم تحقيق أجل من ،دراسة النصوص خصوصا

 

 

 

                                                           
 .641ينظر: سعيد بحيري، علم لغة النص، مرجع سابق، ص  1
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I. النص    معايير النصية 

هو مفهوم )النصية( الذي وضعا له سبعة  )دريسلر(وزميله ، )بوغراند دي روبرت(إن أهم ما جاء به     

اسا إليجاد النصوص أس ة، وتجعل من النّصّيةتسمح للمتلقي بالحكم على نص ما بالنصي ،1معايير

وهي معايير مكنت املختصين من الوصول إلى تحليل نص ي  ، وإن غاب أحدها لم يكن كذلك،واستعمالها

  2هي: املعايير وهذه، ومتكامل للنصوص املختلفة ،شامل

استوسقت اإلبل: حملته...، و و ضممته، "وسقت الش يء: جمعته، و : لغة (Cohésion)االتساق. 1

سق الش يء: اجتمع وانظّم، والقمر: استوى وامتأل3واالتساق: االنتظام" ،...اجتمعت
ّ
 4" ، و"ات

هو مفهوم  (ورقية حسن ي،هاليدا) فاالتـساق كما يصفهاللة اللغوية، هو قريب من الد ا: اصطالح أما

 يحدث عندما يعتمد تأويل عنصر ما في الخطاب"يشير إلى عالقات املعنى املوجودة في طيات النص، و ،داللي

ن وذلك م وفهمه ،ي النصيسمح بتلق ،بين عناصر النص حيث نجد أنه تماسك؛ 5"على تأويل عنصر آخر

دته حإلى تميزه بداللة جامعة تحقق و د من العناصر اللغوية التي تحقق نصية النص، باإلضافة خالل العدي

بمعنى أنه ال يمكن فك شفرة األول على نحو فاعل إال بالتماس العون من العنصر  النصية املوضوعية،

والحذف  ،ة لإلحالةفي الوسائل النظاميـ ات االتساقتكمن إمكانيــ، و 6اآلخر، وعندها تنشأ عالقة االتساق

 خطابي هو "ذلك التماسك الشديد بين األجزاءاالتساق كما يقول محمد ف ،وسواهما

 

                                                           
تصنف هذه املعايير الى ما يختص بالنص وهما "االتساق واالنسجام"، واثنان نفسيان وهما "املقامية والتناص"، وتركت معايير "القصدية"  1

 وما بعدها 601و"التقبلية" و"االعالمية" لتقدير املنتج واملتلقي ينظر: روبرت دي بوغراند ، النص والخطاب اإلجراء، مرجع سابق ص
 28، والصبيحي، مدخل إلى علم النص، مرجع سابق، ص 601د الشاوش: أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، صينظر: محم 2
 6841الجوهري، أبو نصر، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 3
 6018شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 4
 684محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص  5
 ، 20ينظر: محمد األخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص، مرجع سابق، ص   6
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جزء من التي تصل بين العناصر املكونة ل الشكلية هتم فيه بالوسائل اللغويةأو خطاب ما وي   ،املشكلة لنص 

  من نظام أي لغةهام ساق هو جزء االتـو  ،1ه"هتأو خطاب برّم  ،خطاب

: اللغة العربية بمفاهيم متقاربة أهمهافي  رفع   (Cohésion)مصطلح  نشير في األخير إلى أن      

 وقد  هذا وسنلتزم مصطلح االتساق في بحثنا 2الربط، والتضام، وااللتحام...و  ،التماسكو  ،السبكالتساقا

  أجمل اللسانيون وسائل االتساق فيما يلي:

هي إشارة عنصر داخل النص ، فاصطالحاأما ، 3"أحال الش يء: نقله": ( لغة(Référence  :اإلحالة. 1.1

واألسماء والضمائر،  ،بمجموعة من العناصر مثل أسماء اإلشارةاإلحالة إلى عنصر آخر، وتتحقق 

ا ما أحال  مأ ،سابقا كان ؛ما يحيل على ش يء ما في النّص و  املوصولة... مثل وت ليهعالحقا يساوي دالليَّ

 داخل داللي مستوى  ذات ،لسانية أدوات اإلحاالتف ،4قائمة بين األسماء واملسمياتالعالقة اإلحالة ال

ال تخضع لقيد نحوي، إال أنها تخضع لقيد داللي، وهو وجوب ف ،"عالقة داللية كونهاو ، وخارجه النص

 وتنقسم اإلحالة إلى قسمين:، 5تطابق الخصائص الداللية بين العنصر املحيل، والعنصر املحال عليه"

و أ "إحالة على عنصر لغوي وارد في امللفوظ، سابقة كانتهي  (:داخلية، داخل النص )نصيةإحالة . 1.1.1

 :وتنقسم بدورها إلى قسمين ،6الحقة"

  فظ بهلوهي تعود على مفسر سبق الت ،اإلحالة بالعودةوتسمى  ((anaphoreسابقإحالة على  -أ

ي ف مذكور بعدها في النص، والحق عليه ،وهي تعود على عنصر إشاري  (cataphore) الحقإحالة على  -ب

 الكالم، وهي نادرة في االستعمال

                                                           
  .1صمرجع سابق، محمد خطابي، لسانيات النص،  1
 13، ص8064، 6ينظر: يسري نوفل، املعايير النصية في السور القرآنية، دار النابغة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 2
 802سابق، صشوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع  3
ينظر: براون )ج،ب( و ج يول؛ تحليل الخطاب، ترجمة د. محّمد لطفي الزليطني، و د.منير التريكي، مطابع جامعة امللك سعود، د ط، الرياض  4

 11؛ ص6222
 63صمرجع سابق، محمد خطابي، لسانيات النص،  5
 .662األزهر الزناد: نسيج النص، مرجع سابق، ص 6
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على عنصر إشاري غير لغوي  هي إحالة عنصر لغوي  مقامية(إحالة على خارج النص )خارجية، .1.1.1

  1وهذا النوع من اإلحالة يربط النص بمقامه.موجود في املقام الخارجي، 

ه ديعو    بشكل منظم ومتماسك ،والسابقة ،بها أجزاء النص الالحقةهو الطريقة التي تترابط  :الوصل. 1.1

سق بها النص ) David Crystal ديفيد كريستال(
َّ
 أقسام هي: ، ويتفرع إلىوأهمها ،أول وسيلة يت

 " و"أو" اوو اليتم الربط فيه باألداتين" :وصل إضافي. 1.1.1

 " ثّم "األداة بـــيتم غالبا  :وصل زمني. 1.1.1

 و"بل" اإلضرابية ،ويكون بحرف االستدراك "لكن" :وصل عكس ي. 1.1.1

 "حتى" الغائيةاألداة ويكون ب :وصل غائي. 1.1.1

 2" ف " واألداة الرابطة لجوابه " إذا " يتم بأدوات الشرط مثل :وصل شرطي.2.1

ه تعويض عنصر  ،أو التعويض :(Commutation)  االستبدال. 1.1
ّ
هو "عملية تتم داخل النص، إن

ا ذو طبيعة معجمية3"له نفس املدلول في النص بعنصر آخر  لغوي 
ً
، ويختلف اإلبدال عن ونحوية ،، فهو إذ

ة )الكلمات والعبارات(، بينما اإلحالة هي عالقة بين  كون  فياإلحالة  اإلبدال هو عالقة بين املواد اللغويَّ

ّن اإلبدال هو عالقة 
َ
املعاني، فمن ناحية النظام اللغوّي تكون اإلحالة عالقة على املستوى الداللي، في حين أ

بحسب االستبدال وينقسم ، خارجه من ال ،داخل النص تتم عملية هوو على املستوى النحوي/ املعجمي،  

 4ثالثة أقسام العنصر املعِوض إلى

ستبدل وفيه اسمي: استبدال. 1.1.1  آخر باسم اسم ي 

  قبله ورد آخر، بفعل الفعل يستبدل وفيه :فعلي استبدال. 1.1.1

                                                           
 662نسيج النص، مرجع سابق، ص ينظر: لزهر الزناد،  1
 612محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 2
 .62محمد خطابي: لسانيات النص، مرجع سابق، ص  3
 611ينظر: محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 4
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 تھامؤدیة وظیف ما، قول  محل تحل أن یمكن التي املقوالت من استبدال مجموعة ھو :قولي استبدال. 1.1.1

 1التركیبیة

بدال من حيث آلّية االستعمال ستويشبه اإل  ،تتم داخل النّص  ،[نحوية/معجمية]هو عالقة  الحذف:. 1.1

ة املحذوفة ال تذكر  ،املبدل به ؛ أي أّن بال ش يء، أي بصفربدال ستإذ إن الحذف إ ما ي  ،أو املادَّ
ّ
 فراغ تركوِإن

قسم وي كاإلبدال[ نحوية/معجمية]عالقة  والحذف، النصفهم يمأله القارئ باعتماده على  ،في التركيب

 . 2وحذف عبارة ،وفعلي ،إلى حذف اسميّ  باعتبار املحذوف

 املعجمّي: . 2.1
ُ
ساق

ّ
ة دورها في تجانس النصاالتـ  ويتم بـ:  واتـساقه، ،يتم عندما تلعب املفردات املعجميَّ

و أ  أو ورود مرادف له ،يتطلب إعادة عنصر معجمي هو شكل من أشكال االتساق املعجمي :التكرار. 1.2.1

ا ،شبه مرادف  اإلتيان تقتضي ،ومعنوية ،موسيقية التكرار ظاهرةو، 3عنصر مطلًقاأي أو  ،أو اسًما عامًّ

 أنواع:  عبر*التكرار يتحقق، والكالم نفس في آخر معنى مع اللفظ إعادة ثم ،متعلق بمعنى بلفظ

 تلك فيها ترد التي األلفاظ يعطي مما ،في الكالم بعينها ،حروف تكرار يقتضي وهو :الحرف تكرار -أ

 النفسية. الشاعر حالة عن تكشف أبعادا الحروف

 تأثيرية قوة وإكسابها ، األلفاظ داللة إلغناء الكالم الواردة في اللفظة نفس إعادة هو :اللفظة تكرار -ب

 هاباعتبار المكررة الجمل تلك لمضمون المتكلم يوليها األهمية التي يعكس تكرار وهو :الجملة تكرار -ج

 بين وعاطفي هندسي توازن من تحققه ما إضافة إلى، المتكلم يتوخاه الذي المضمون لفهم مفتاحا

 الكالم

 

 

                                                           
  13 ، ص8002، 6ربد، األردن، ط ينظر: خلود العموش: الخطاب القرآني، عالم الكتب الحديث، إ 1
 648ينظر: الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 2
 الصفحة نفسها.ينظر: املرجع نفسه،  3

ا ا ومعًنى، أوجزئيًّ
ً
ا بإعادة الكالم نفسه لفظ عات الجذر اللغوي، كما يكون التكرار بالترادف أو شبهه، أو  * قد يكون التكرار تامًّ باستخدام تنوُّ

 بإعادة الصيغة الصرفية.
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 التزينية الوظيفةو ،اإليقاعية الوظيفةو ،التأكيدية الوظيفة أبرزها؛ فوظائوللتكرار ، ومعناه

نظرا الرتباطهما بحكم هذه العالقة أو  ،أو بالقوة ،الكلمات بالفعل هو" توارد زوج من :التضام. 1.2.1

  1"كعالقة التضاد والتنافر، وعالقة الجزء بالكل ،تلك

ِقل 2"سجم الدمع واملطر: سال قليال أوكثيرا"أصله ِمن السيالن،  لغة:  )cohérence( االنسجام. 1
 
، ثم ن

ضيفت هذه املعاني إلى الكالمملعاني التوافق، والتناسب، والتالؤم،  باملجاز
 
 ،والتناسق، واالنتظام، وقد أ

ق أجزائه
 
ا؛ وعدم تعارضها ،فأصبح انسجام الكالم يعني تواف

ً
 ،فالكالم املنسجم هو الذي انتظم ألفاظ

 قة لعدم تكيكاد يسيل ر  ،والشعور  ،وعبارات من غير تعقيد، وكان سلًسا أنيًقا، متوافًقا في األفكار
ّ
أما  ،فهل

 ظاهرة بينها ،العالقات املعنويةف بأنه فيعر  احاصطال 
 
 ،واملنطقية بين الجمل؛ حيث ال تكون هناك روابط

د محمد خطابي أن االنسجام أعّم من االتساق وأعمق
ّ
بحيث يتطلب بناء االنسجام من املتلقي صرف ، وأك

ولده ،االهتمام جهة العالقات الخفية التي تنظم النص
 
الداللية القائمة بين  فهو مجموع العالقات، 3وت

ال فوالتي ال يمكن مالحظتها كأشكال لغوية، بل تدرك كعالقات داخلية على املستوى العميق،  ،أجزاء النص

فها املتلقي ل ،يعتمد على عمليات ضمنيةبل ، يمكن حسابه بالوسائل اللغويـة وحدها
ّ
قراءة غير ظاهرة، يوظ

 .  4وبناء انسجامه ،النص

االنسجام حكما عن طريق الحدس، والبديهة، فإذا حكم قارئ على نص ما بأنه منسجم فألنه يتضمن       

عثر على تأويل يتقارب مع نظرته للعالم، ألن االنسجام غير موجود في النص فقط، ولكنه تفاعل مع مستقبل 

ك، الحبو  نسجام،ال: افي اللغة العربية بمفاهيم متقاربة أهمها )cohérence( وقد عرف املصطلح ، 5محتمل

                                                           
 .81محمد خطابي: لسانيات النص، مرجع سابق ص  1
 462شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 2
 1-1ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ص 3
نغونو: املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر املهيري، وحمادي صمود، منشورات دار سيناترا تونس، دومينيك ماينظر:  4

   606ص  8002
 28ينظر: نعمان بوقرة: املصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، مرجع سابق ص 5
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يتحدد االنسجام عن طريق و  هذا، وسنلتزم مصطلح االنسجام في بحثنا 1االتساق، وااللتحام...و  ،التماسكو 

 2آليات يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

فالسياق يحصر مجال التأويالت ، 3"سياق الكالم، تتابعه، وأسلوبه الذي يجري عليه" السياق:. 1.1

تعد و ويدعم التأويل املقصود وهو يشمل املتكلم أو الكاتب، واملستمع أو القارئ والزمان واملكان،  ،املمكنة

 تواصلية الخطاب، وفي انسجامه ويكون و معرفة السياق الذي يظهر فيه النص حاسمة في تأويل املتلقي،

عنى ال ينكشف إال بأن امل( FIRTHفيرث)، لذلك صرح زعيم املدرسة السياقية 4السياق مقاليا ومقاميا 

  ، وهو قسمان:5من خالل "تسييق الوحدة اللغوية"

  النصية املوجودة، ومالبساته بكل مستوياته اللغوية املعهودة هو النص عينه، سياق لغوي:. 1.1.1

قصد الحال، سياق أو املوقف، أو سياق قامي،امل سياقالويسمى سياق غير  لغوي:  .1.1.1  اقالسي به وي 

 لغوية غيرعناصر  من باللفظة يحيط ما كّل  ويشمل الكلمة، فيه تقع أن يمكن الذي الخارجي

ملتلقي ال ينتج فا ؛عد هذا املبدأ تقييدا لتأويل املتلقي من خالل خصائص السياقي مبدأ التأويل املحلي: .1.1

 بعيًدا عن
ً

قّدم مؤشرا لتأويل آخر، فمثال في قولنا: ذهبت إلى بيت األسرة،  السياق تأويال ما دام السياق ال ي 

ثت مع األب، يفرض مبدأ التأويل املحلي أن األب هو أب األسرة التي ذهبت  إليها أخرى،  وليس أب أسرة ،وتحدَّ

 ال يدل عليه السياق، فهو
ً

علومات الواردة كما يعتمد امل يعتمد تجاربنا السابقة فاملتلقي هنا ال يفترض تأويال

واملعلومات املحيطة بالنص؛ وبفعل هذه اآللية يتم استبعاد التأويل الذي ال ينسجم مع العناصر  ،في النص

 6التأويلية

                                                           
 681ينظر: يسري نوفل، املعايير النصية في السور القرآنية، مرجع سابق ، ص 1
 612ص وبعدها، وينظر: الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق 18ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ص  2
 411شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 3
 . 11لنص، مرجع سابق، ص ينظر: محمد خطابي، لسانيات ا 4
 11، ص6223، 3أحمد مختار عمر: علم الداللة، عالم الكتب، مصر، القاهرة، ط 5
 13ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ص 6
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م تلقيها عند امليقوم هذا املبدأ على تشاب   مبدأ التشابه: .1.1
 
تعتمد على  ؛ حيثستقبله النصوص، وتراك

 أ ،فيصبح بإمكانه أن يفترض ،ومضمونا ،وشكال ،أو املتلقي املرتبط بالنص نوعا ،زاد القارئ 
ً

و يتوقع تأويال

 ،سابق لنص آخر، فتراكم التجارب، واستخالص الخصائص انطالقا ِمن استحضار تلّق  لنص معينما 

ولكن  ،أمامه ملوجودوالتأويل بناء على املعطى النص ي ا ،قود القارئ إلى الفهمتلخطابات لواملميزات النوعية 

مع خطابات  تهقوالتأويل في ضوء التجربة السابقة بالنظر إلى الخطاب الحالي في عال ،بناء أيضا على الفهم

ا مت سابقة
ً
 1ن مبدأ التشابهشبهه انطالق

  املعرفة التي نملكها كمستعملين للغة تتعلق بالتفاعل االجتماعي بواسطة اللغةاملعرفة الخلفية: . 1.1

يستعتين بتجاربه السابقة، وعلى ما   يواجهه وهو خاوي الوفاض، وإنماال فالقارئ حين يواجه خطابا ما

هذه املعرفة العامة للعالم ال تدعم فقط تأويلنا للخطاب، وإنما تدعم أيضا تأويلنا ، و تراكم لديه من معارف

 وأداته قياملتلثقافة  وتعني ،الخطاب انسجام أدوات من أداة الخلفية ، فاملعرفة2لكل مظاهر تجربتنا

 صورة أن ذلك ،نسبية للعالم فرؤانا لألشياء، الذهني التصور  على تساعد قدرات من يملكه وما املعرفية،

لها التي العالم
ّ
نه النص؛ في لصورته مطابقة تكون بالضرورة ال القارئ  يشك

ّ
 وقد عرفه،ي كما العالم يصور  أل

 يخالفه أو ذلك النص ديؤك

 يعتمد مبدأ التغريض على استناد املتلقيو ، بأنه نقطة بداية قول ما يعّرفه )براون ويول(التغريض: . 2.1

من أجل تكوين تأويٍل معين، ولو كان تأويال أوليا، والثيمة هي بداية قول ما، فقد تكون العنوان  ،لثيمة النص

تأويل  أو خطاب ما فقد يتغير ،فإذا تغّير مثال عنوان نص ،ولها تأثير على تأويل املتلقي ،أو جملة البداية ...

  3النص حوله نص مــحور تدور داللة فلكّل  ،تكّيفا مع الجديد ،املتلقي له

ّي يتضّمن موقف منتج الّنص، ويعني أن النص ليس بنية Intentionnalité القصدية. 1 وهذا املعيار الّنص ّ

ومنسجما من أجل تحقيق هدف محدد؛ بمعنى آخر  ،متسقا عشوائية، وإنما هو عمل مقصود به أن يكون 

                                                           
 .12محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ص ينظر:  1
 611-611ينظر، نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 2
 .12، صسابق مرجع ،ينظر: براون )ج،ب( و ج يول  3
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خطط، وله غاية يطمح إلى بلوغها، ولكن منش ئ النص قد ال يستطيع أن يفي بتحقيق هذا العنصر  هو عمل م 

 1.النص ي

ذا نفع و  ،ومنسجما ،أي تقبل املستقبل للنص بوصفه متسقاأو التقبلية؛  acceptabilité املقبولية. 1

فهذا العنصر يتضمن موقف املتلقي إزاء النص، ومن ثم فإنه عنصر نسبي يخضع لثقافة  ،وصلة به ،له

ياغة وحسن استعداده بوصفه متضاما في ص ،وإدراكهفي املعنى املقالي للنص، القارئ  حيث يسهماملتلقي، 

 2الرؤية التأويلية للنص

وذلك انطالقا من أن لكل نص  ،هي أخذ البعد التداولي للنص بعين االعتبار : situationalite املقامية. 2

رسالة معينة يريد الكاتب إيصالها للمتلقي، وأن أحد معايير الحكم على النص بالقبول هو مدى مالءمته 

 فالنص ولذلك   أو تغييره ،للّسياق الذي يرد فيه؛ أي أن يكون النص مفيدا في مقام معين، بغرض كشفه

 لذي يبتعد كثيرا عن التقاليد األدبية السا
ً
ائدة، وعن األعراف االجتماعّية املتعارف عليها لن يالقي قبوال

 
ً
 .حسنا

أي أن يكون للنص مضمون  ؛وهي القدر الذي يحمله النص من املعلومات:  informativeاإلعالمية. 6

يراد إبالغه للمتلقي، وهذا اإلبالغ يتوقف على مدى التوقع الذي يحظى به مضمون النص في مقابل عدم 

 .ويختلف القدر اإلخباري بين النصوص بحسب نوعية كل نص ،التوقع

و ة أونصوص أخرى مرتبطة به، بصورة مباشر  ،: ويتضمن العالقات بين نص ما intertexteالتناص. 7

 غير مباشرة تّم التعرف إليها في خبرة سابقة، ومنها عالقة املتن بالشر 
 
 ح، وعالقة التلخيص بالنص امل

ّ
ص، لخ

وصية أو النص       ، ويمكن القول أن التناصوعالقة الغامض بما يوضحه، واملحتمل املعنى بما يحدد معناه

                                                           
 618،  ص6228، 6روبرت دي بوغراند، وآخرون: مدخل إلى علم لغة النص، مطبعة دار الكاتب للنشر والتوزيع، مصر، طينظر:  1
 16ينظر: روبرت دي بوغراند ، النص والخطاب اإلجراء، مرجع سابق. ص 2
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ويجب التمييز بين   1يحدث للنص املغلقوال يحدث للنص املفتوح على نصوص أخرى،  كما يسميه آخرون

 2، وغيرهااألدبية بين املثاقفة، والسرقاتالتناص، و 

نبوغرانديرى )دي       
َ
نسجام، ساق واالاالتـ؛ ؛ وهمانصاثنين من هذه املعايير السبعة لهما صلة وثيقة بال ( أ

ن لقي،املت تقديربحسب  يفه ى األخر ر يياوالتناّص، أما املع ،هما؛ رعاية املوقف ثنين منهما نفسّياناو 
َ
هذه  وأ

فهم أّي املعايير ال  نصواملجتمع واإلجراء، وإن ال ،في عوامل أربعة هي: اللغة، والعقل منها من دون التفكير  ي 

 3ا إال بمراعاة هذه املعايير السبعةنص ال يعد

نَّ )فان دايك( يضيف       
َ
 (Pragmatic) التداولّية والنّص، أال وه عاييرخر ملآ معيارافضال عما تقدم نجد أ

يعبر  ،أو مالئمة في موقف اتصاليّ  ،مقبولة يود التي تجعل املنطوقات اللغويةفهي تقوم بمهمة معالجة الق

بغي أن تكون ين… ة كأكبر مكّون ثالث أليـة نظرية سيميوطيقيـةالتداوليإذ يرى أن بواسطته مستعمل اللغة، 

ملجال ّية يجب أن تعين اأعني أن التداول… واملستعملين لها ،والعالمات ،بين الرموز  مهمتها  دراسة العالقات

 والبرهنة على هذه القواعد من خالل إنتاج العبارات ،القواعد املتواطئ عليها في اللغةالقائم على  التجريبي

العبارات  جعل تلكوتأويلها، وبخاّصة يجب أن تسهم إسهاما مستقال في تحليل الشروط التي ت ،امللفوظة

وفنولوجي يقدم  ،مقبولة في موقف معين بالنسبة للمتكلمين بتلك اللغة، فكل تركيب صرفيجعلها  و ،جائزة

وإن كنا نرى أن هذا األمر قد  ،4وشروط اإلحالة املرجعية  يدة للعبارة، واملعنى الدالليجشروط الصياغة ال

 تحقق في معيار املقبولية.

 

 

 

                                                           
غة النص ي، مرجع سابق ، ص 1

ّ
 13ينطر: صبحي إبراهيم الفقي، علم الل

 662محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، صينظر:  2
 72ص. سابق مرجع اإلجراء، والخطاب النص ، بوغراند دي روبرت: ينظر 3
 .811-811النّص والسياق، مرجع سابق، ص فان دايك، ينظر:  4
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II. واالنسجام: بين االتساق  

 ليهما الدراسات النصية بشكل كبير من جهةنظرا لألهمية القصوى لهذين املفهومين اللذين تقوم ع      

 املصطلحين من جهة أخرى ونظرا للتداخل، والغموض 
ّ
  أن نزيدهما توضيحاارتأينا  الذي يلف

 العالقة ضمن يدخل املوضوع هذا ألن باألمر السهل ليس واالنسجام مصطلحي االتساق، بين إن الفصل      

 الفصل فيها إلىوال حديثا  قديما، الباحثون  يصل لم جدلية عالقة هيو واملضمون؛  الشكل، بين

ّمال االتساق، واالنسجام إن مصطلحي        عند بعض يحتمالن؛ تضييقا، واتساعا ال ما الداللة من ح 

 بالتماسك، الإ قيتحق ال ...وذلَك " :املصطلحات، فيقول  تعدد دائرة في مثال يدخلها خليل فإبرهيم الدارسين؛

 ،االتساق)مفهومي  يورد ، فهوcoherence)"1(االتساق  أو ،واالنسجام ،(Cohesion)السبك أو

 .(coherence)تحت مصطلح أجنبي واحد هو ( واالنسجام

 شكاليةإ عن كشفا فقد وهاليداي(، االتساق إلى )رقية حسن، َحّد ملصطلح لوضع األولى اإلرهاصات تعود     

بأنه فاه واملفهوم فعرّ  التصور، ابين ثّم  ومن ومسمياتها، األسماء، بين وربطا واملدلول، بين الدال، العالقة

 فوصقد و  منه، آخر جزء مع النص من بين جزء للربط لغة كّل  تملكها التي اللغوية األدوات من مجموعة

اوش(
ّ
 نصال أجزاء لجعل اللغة في املتاحة مجموعة اإلمكانات" بأنها اللغوية الوسائلاألدوات، و  هذه )الش

تماسكة بعضها  يةواملعجمية اللغو  النحوية، العناصر وأنها شكلية، الروابط هذه أّن  إلى يشير مّما2"ببعض م 

   3ببعضه النص تربط التي

ن واضحا بدا لعله     
َ
 لكالما يجعل ال غيابه ألن النص بناء في وميزة خاصة معيارا أساسيا، بات االتساق أ

 بطالر و  النصية سمة عليه يطلق ما لتحقيق املعايير السبعة من أهمية واألكثر األول، املعيار فهو ا،نص

 ي الروابطأ ؛السطحية مكونات النص ربط بكيفية يحفل الذي النص ي التماسكهو ذلك  النحوي 

السطحية  يتهبن في النحو على قائم وصفي فهو ترابط ،نحويةق عالئ من الروابط هذه تحتويه وما الشكلية،

                                                           
  862، ص 8003إبراهيم خليل: في اللسانيات ونحو النص، دار. املسيرة، عمان، ط،  1
 684الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 2
 641ينظر: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، مرجع سابق ، ص 3
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 بها تتحقق التي الوسائل فهو يشكل، 1والحذف... والتكرار، واإلحاالت، والتراكيب ،للجمل املساحة حيث

 والتي لزمني،ا تعاقبها نسمعها في أو بها، ننطق التي اللغوية األحداث أي النص؛ في ظاهر االستمرارية خاصية

 .2الورق صفحة على نراها أو نخطها،

 زءج وهي تماسك النص، آليات حديدت خاللها يمكنهم من عدة وسائلالنص  لسانيات علماء لقد وضع     

علت منطلقا لذلك نصداللة ال من يتجزأ ال  وسمات هاسكتم وجوه النص الستكناه أنساق إلى الدخول  في ج 

من  كذل غير أو متماسكا، نصا الكالم هذا ِإن كان معرفة وال االتساق، تحديد يمكن ال بدونها إذ ترابطه،

 .3علوماتامل توصيل عند ثغرة أو فراغا أو القارئ  املستمع  يجد ال بحيث النص يقدمها التي املعلومات خالل

 كيفية لىع يركز ما بقدر النص يعني ماذا على يركز ال هألن النص يبزر دالالت ما هو النص ي إن التماسك      

 التساقا حديث عن هو للنص اللغوية الظاهرة الداللة عن فالحديث ،صرحا دالليا باعتباره النص تركيب

 4النص ي ذاته

ه من يخفى أما االنسجام فال      
ّ
 املعايير نع فهمه بمنأى يمكن ال إذ بدقة، تحديدها يصعب التي املفاهيم أن

لنظري، االجانب في  سواء ؛كبيرا تداخال املعايير في هذه تداخلهو  ،النص تشكيل على تعمل التي األخرى 

 ليست االتساق قبيل من التي هي وتلك االنسجام، قبيل من هي التي الظواهر بين التمييز التطبيقي ألنأو 

 مصطلح لك ِتبيان مفهوم يراد أي حينما النظري؛ الجانب فيفقط  بينهما الفصل يمكن فربما باألمر السهل،

 5املتشابك التطبيقي الواقع عن ِبمعزل  منهما

 الهتمام جهةا صرف ياملتلق من هبناء يتطلب النص، حيث ناءب الشكلية في الناحية يتعدى االنسجامإن      

حقيقة  إلى الكامن )ساقاالت( فعال املتحقق تجاوز رصِد  بمعنى ؛وتولده النص، تنظم التي الخفية العالقات

                                                           
دومنيك : ، وينظر21ينظر: مداس: أحمد، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، اربد، عالم الكتب الحديث. ص 1

 62ص سابق، مرجع الخطاب، لتحليل املفاتيح مانغونو،املصطلحات
 21ينظر: الفقي، صبحي، علم اللغة النص ي، مرجع سابق ص 2
 643ينظر: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، مرجع سابق ، ص 3
 21ينظر: الفقي، صبحي، علم اللغة النص ي، مرجع سابق، ص 4
 62ينظر: مانغونو، دومنيك: املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 5
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 وظروف،  حوالوأ مقامات، من بالنص يحيط عّما بحث التداولي ألنههنا الجانب  واملقصود، 1)االنسجام(

عّد  األشياء هذه في والنظر  .2النص انسجام أسس من أساسا ي 

 والربط قاتوالعال املفاهيم، منظومة ِفي تتجلى التي الداللية مراريةاالست هو األمر في نهاية إن االنسجام     

 أو الخطاب، في األحوال معاني تربط التي العالقات يعرف بأنه حينما بالخطاب االنسجام ربط ، ويمكنبينها

 وظروف واملقامات  السياقات، معرفة جميع على تعتمد الروابط هذه النص في معاني الجمل

 بل حتى النص، في العالقات التماسكية محور  هو االنسجام يمكننا القول بأنإذ ، 3[الخطاب/صالن]

 السياقو  املرسل، واملتلقي يتجسد في الذي االنسجام قبضة الخروج من يمكنها للنص ال األخرى  املعايير

 يوه النص، دالالت حتمية لفهم ضرورة للنص االنسجاِمية السياقية األحوال وهذه بمختلف أنواعه،

 ... اإلخبارية واملقبولية النصية كالقصدية املعايير على منقسمة

االنسجام ليس ثاويا في النص، بل إن املتلقي هو الذي يتولى بناءه، وهو الذي يحكم بقي أن نؤكد على أن      

فاملتلقي ينطلق من افتراضين من أجل اكتشاف انسجام النص؛ األول أن  ؛العلى النص بأنه منسجم، أو 

ية أن انوالث  وإنما القارئ هو الذي يسند إليه هذه املقومات ،الخطاب ال يملك في ذاته مقومات انسجامه

االنسجام أمر نسبي فليس هناك نص ف ،4كل نص قابل للفهم، والتأويل فهو نص منسجم، والعكس صحيح

بأنه ا مبل إن املتلقي هو الذي يحكم على نص  ،منسجم في ذاته، وغير منسجم في ذاته باستقالله عن املتلقي

 5، فهو أمر قائم بين القارئ والنصمنسجم، وعلى آخر بأنه غير منسجم

III.   :أثر االتساق واالنسجام في تماسك النصوص 

                                                           
ابي، لسانّيات الّنّص، مرجع سابق، ص  1

ّ
 1-1ينظر: محمد خط

 14صينظر: نفس املرجع،  2
 24ينظر: الفقي، صبحي، علم اللغة النص ي، مرجع سابق، ص 3
 18-16ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ص  4
 661ينظر: محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص  5
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 ،صلتان يقوم عليهما أي ناألساسيان ال هما الركيزتانوالخفي  ،التماسك النص ي بشقيه الظاهري إن        

 .من خاللهما بالنصية حكم عليه، وي، وترابطهتماسكه من يضمنوهما 

ية في ظاهر ق خاصية االستمرار تتحقبه و  ،صم في البنية السطحية الشكلية للنيعتبر االتساق املتحك       

غر وحدة ن أصالتي تربط العناصر اللغوية بتدرج تصاعدي م عني بظاهر النص األحداث اللغويةص، ونالن

ة الربط وقرين ستعمال املناسبة املعجمية من جهةن احسب عالقات األجزاءوصل حكم يف، هالغوية إلى أكبر 

  من جهة أخيرة. النحوي من جهة أخرى، واستصحاب الرتب النحوية

 لتفسير  أحدهمايكون ، و في النص ينهو عالقة معنوية بين عنصر ف االنسجامأما        
ً
ير أ غر     خاآل ضروريا

ه ال يمكن تحديد مكانه إال
ّ
ِضعت بعض  ، إذ كثيرا ما يجد املتلقي نفسه أمام1 عن طريق هذه العالقةن نص و 

الروابط  فر تلكاجمله إلى جوار بعٍض دونما اهتمام من الكاتب بالروابط التي تجسد االتساق، وحين ال تتو 

 رى يإذ ، الظاهرة ال بد من البحث عن روابط أخرى خفية على املتلقي استنتاجها كي يعيد بناء النص

ي إطار ف اتصلت بعض املعلومات فيها ببعضا يقض ى للجمل بأنها منسجمة إذ أنه)  Sowinski  سوفنسكي(

 ،أو انقطاعات في املعلومات أو القراء بثغرات ،ال يشعر معه املستمعون  اتصاال أو موقف اتصاليّ  ،نص يّ 

ع خاص وعلى نو  ملواضيعوا يعتمد على املعلومات املتوافرة عن تنظيم األحداث واملواقفالنص نسجام فا

 ...النص كعالقات الربط، وعالقات التبعيةالداللية بين أجزاء من العالقات 

ن وحدة النص      
َ
، وإنما تحّقق فقط بوجود األدوات النحويـة الرابطة للنصال ت ويرى )براون و يول( أ

نها متـ على ةـتلقائي ن نجد نصوصا نفهمها بكلإذ من السهل أ ؛تتحقق بوجود الرابط املعنوي الضمني
َ
سقة أ

رض إن القارئ لهذه النصوص يفتف، من األدوات الظاهرة املعّبرة عن عالقات االتـساق ظهر فيها إال قليليال 

ن
َ
 ،القارئ سيفهم الجملة الثانية على ضوء الجملة األولى توالي الجمل هنا يشكل نصا، وإن بكل تلقائية أ

 قائمة بين الجمل..فهو سيفترض وجود ع
ّ
 2.القات معنوية

                                                           
 .11؛ ص8008الثاني  ،  ربيع12ينظر: محّمد العبد: حبك النّص، منظورات من التراث العربّي، مجلة فصول؛ العدد/ 1

 .811ينظر: براون و يول؛ تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص  2
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ن مثال عمدوا في دراساتهم إلى الكشف عن يالبالغي حتى أن هآلفالنص، وت تماسكالعرب قديًما باهتم       

الذي يقول متحدثا  )حازم القرطاجني(ومكوناته مثلما نجده عند  ،الترابط الذي يكون بين عناصر النص

والغرض فهو الذي يكون فيه آلخر الفصل بأول الفصل الذي  ،عن الكالم في الشعر: "فأما املتصل العبارة

 .1"يتلوه عالقة من جهة الغرض، وارتباط من جهة العبارة

IV. النص و  السياق 

ون في املحدثين يتعمقكما  ما جعل اللغويين القدامىوهذا  ،يحتل املعنى مكانة عظيمة في الدرس اللغوي      

والعالقات التي تربط بين مفردات تلك التراكيب فتحيلها إلى نسق  ،فبرزت لديهم الوشائج ؛راساتهم لهد

فية التوسع وكي ،الدالالتتلك يؤدى املعنى املقصود، فكان التركيز على الكشف عن  وفق سياق خاص معّين

ر الذي يكسبها األم ؛فيها من قبل منش ئ النص ببعثه طاقة إيحائية في األلفاظ، ووضعها في سياقات مختلفة

 .حياة جديدة

ات عالقب أجزاؤهتترابط  ،وحدة متكاملة بوصفها في بيان الداللة العامة للنص دورا بارز السياق يلعب       

حكم اتساق
 
؛ كوناتهمسياقات هنا فإن داللة النص رهن بل، ومن صاسهم في إنجاز عملية التو ، وتهاخفية ت

ست املزية إذ لي ؛صفها في سياق معين تتحدد داللتهامعان متعددة، أما عند ر لها قد تكون فاأللفاظ املفردة 

ولكن تعرض بسبب املعاني واألغراض التي يوضع لها  ،ومن حيث هي على اإلطالق ،بواجبة لها في أنفسها

 من بعض، واستعمال بعضها مع بعض الكالم، ثم بحسب موقع بعضها 

 ر اإلفادةومعايي ،فيه ضوابط اللغةراعى ت بتنسيق عباراته وفق نسق معين النص ال يؤدى معنى إالإن       

من حيث وجود تفاعل داللي نحوى، وتبادل تأثيري بينهما، فكثير من الكلمات يختلف معناها حسب السياق 

اللغوي الذي تقع فيه، ويحدث أن نفهم كلمة ما، ونحن نقرأ على نحو ما، ثم نعدل معناها في ضوء السياق 

للغوي الذي تقع فيه، ولذلك فنحن ال نقرأ دائًما باتجاه واحد بل كثيًرا ما نعود إلى الخلف لتعديل ما فهمنا ا

                                                           
 20أحمد عفيفي، نحو الّنّص، مرجع سابق، ص 1
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ي فإن السياق اللغو  ان لكلمة ما عدة معان غير سياقيةفي ضوء ما يستجد في أثناء عملية القراءة، وإذا ك

  هو الذي يحدد املعنى املقصود من بين تلك املعاني 

فكأن  ،وإتمام عملية التواصل ،لغة النص، وكيفية صياغته تعمالن مًعا على إيصال املعنى املراد إن      

حيل إلى ذلك ت يتالو القارئ يخترق النص ليصل بنفسه إلى السياق املقامي، وإلى الظروف املحيطة بالكاتب 

 
ّ
ة إلى ايبددى إلى نموه من الؤ وتفاعل داخلي ي ،ووحداته من ترابط ،عما بين أجزاء النص املقام إحالة تشف

ا لفهم وتماسكه تعد أساًس  ،النهاية، فالكيفية التي يتألف بها النص، واألنظمة التي تعمل على ترابطه

 .مضمونه وداللته

V.  لنصلمستويات التحليل اللغوي 

سير اليجرت عادة اللغويين املحدثين أن يدرسوا اللغة بتحليلها إلى مستويات متعددة؛ إذ ليس من        

 والفهم ،الدراسة هو لتيسير التقسيم هذاو  ،دراستها دفعة واحدة، فاللغة ظاهرة معّقدة إلى حّد كبير

 املستويات هذه كل فيه تتكامل املنطوق  فالكالم التقسيم؛ هذا فال يعرف اللغة واقع أما اللغة، لجوانب

 دفعة واحدة وتأتى

ّتخذ عادة منطلقا للتحليل الل وشائع ،املستويات اللغوّية مصطلح لساني حديث       ملستويات وهذه ا ،ّي غو ي 

تكاد تكون واحدة في كّل اللغات، وذلك بالنظر إلى املقّومات التي تقوم عليها هذه األخيرة، فال غرو في أّن كّل 

ّما عوالداللة... وال تكاد تختلف في اللسانّيات الحديثة  ،والتراكيب ،والكلمات ،تشتمل على األصوات ةلغ

ق باملنهجنكا
ّ
 فيما تعل

ّ
وكيفّية املقاربة، إذ قد ال يتّم االتفاق بشأن عدد هذه املستويات،  ،ت عليه قديما إال

 :1وهي، وذاك ،أو ال يدخل، وفي العالقة القائمة بين هذا املستوى  ،وما يدخل ضمنها

النظام عددا من الوحدات هذا املستوى النظام الصوتي للغة، ويتضمن هذا يدرس  :املستوى الصوتي. 1

الذي يدرس  Phonatics علم الفونيتك التي تختلف من لغة إلى أخرى، ويدرس وفق علمين متكاملين هما:

                                                           
 41-61، ص6221، 6ينظر: علي عزت،االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، شركة أبو الهول للنشر، القاهرة، ط 1
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 وخصائصها، وإدراك املستمع لها وتأثيرها في الهواء ،وأقسامها ،األصوات في ماهيتها لذاتها من حيث مخارجها

وتحديد  يعنى بدراسة وظائف األصوات في لغة معينة الذيPhonology الذي ينقلها، وعلم الفونولوجي

العناصر املكونة لنظامها اللغوي، وأسلوب تناسقها في أنماطها الخاصة بها الستخالص القوانين التي تخضع 

لها، والنتائج اللغوية التي تترتب على كل منها، والعوامل التي تنجم عنها، فيدرس ظواهر من قبيل النبر، 

 ،فاألصوات اللغوية تتعلق بالصوت داخل بنية لغوية معينة حاملة للفكر والداللة،  1قف...والتنغيم، والو 

صة وأن خا األلسن شتىويشكل علم األصوات قطب الدراسات اللسانية حيث ال يمكن االستغناء عنه في 

نطالق مبدأ اال تلك الدراسات تقوم على مبدأ هام تتخذه منهجا من مناهجها في دراسة الظاهرة اللغوية، وهو 

من الجزء إلى الكل، وبما أن الصوت يعد أصغر وحدة في السلسلة الكالمية "الفونيم" فإن أغلب األبحاث 

في أصل اللغات انطلقت من دراسة الصوت، ثم عرفت تطورا كبيرا لعل الكتابة الصوتية أبلغ معاملها، 

اة الجانب الصوتي، أو إدراك القوانين فالبحث بدقة في أي مستوى من تلك املستويات ال يتم إال بمراع

  2الصوتية الهامة التي تمثل كيانه

من حيث   Morphology يدرس هذا املستوى علم الصرف أو علم تركيب الكلمة :املستوى الصرفي. 1

وما يطرأ عليها من تغييرات تؤدي إلى تغيير في معاني الكلمة، فهذا العلم يعنى بدراسة الوحدات  ،بناؤها

"املورفيمات  أي املستقلة )الجذور(، والوحدات الصرفية املقيدة ؛"املورفيمات الحرة" الصرفية الحرة

ة التي ويدرس الوحدات الصرفي، .املقيدة" التي ال توجد إال مرتبطة بغيرها نحو: ياء املضارعة، والـ التعريف..

تتالحق من دون فاصل نحو: الزمكان، والالسلكي، أو املنفصلة نحو صباَح مساَء...، كما يدرس األنماط 

الصرفية الخاصة باللغة موضوع التحليل، إذ لكل لغة أنماطها الصرفية الخاصة بها، فاللغات تختلف في 

 هاقابليتها للتحول الداخلي وطرق اإللصاق وغير و  من حيث البساطة والتعقيد، بنية مفرداتها

صلتها و  ، وتركيبها،من حيث طرائق بنائها علم يدرس الجملة: Syntax (ي )النحو  يستوى الرريي . امل1

                                                           
 وما بعدها 55األصوات اللغوية، مرجع سابق، صينظر: عصام نورالدين، علم  1
 62-61ينظر: علي عزت،االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 2
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وبين الجمل  ،وأثر كل جزء في اآلخر داخل الجملة ،بعض، وعالقة أجزاء الجملة ببعضهاالعضها بب

كل نسقا وطريقة الربط املتجانس الذي يش ، وهذه الوظائف،وترتيبها وإمكانية تغيير هذا الترتيب ووظائفها،

لهذا وقوانينها الخاصة في ذلك، و  ،اعتدنا على تسميته الوظائف النحوية، ومن املعلوم أن لكل لغة طرائقها

فقد استوفت الدراسات  ملحدثون،العلم في التراث العربي أصوله املتفقة مع أحدث ما انتهى إليه اللغويون ا

 ومعايير غاية ،اللغوية العربية الجملة حقها من هذه الناحية، وتمكنت من خالل النحو من ضبط قواعد

في الدقة، تمكنت من خاللها من تفصيل األدوار الوظيفية للكلمات، غير أنه وعلى مستوى النص لم يكتب 

و تجاوز -املعاصرة إلى التنويه بضرورة االهتمام بنحو النص  لهذه الدراسة أن تفيه حقه مما حدا بالدراسات

نص" قولنا "نحو ال -بالضرورة-وليس يعني  ،ألنه يسمح بطرح إمكانيات متعددة للفهم -حدود نحو الجملة

توى إذ الهدف من املس وما يترتب عنها من توابع، ولكن يقصد من ذاك "الجانب التركيبي"، ،ظاهرة اإلعراب

 1واإلعرابية التي تحكم تركيب الجملة في لغة معينة ،والقواعد النحوية ،و ضبط القوانينالتركيبي ه

تشير الدراسات اللغوية إلى أن الدراسة الداللية قديمة قدم التفكير  :Sémantiques املستوى الداللي. 1

لجمل، أو ا                معنى العباراتلكن ظل البحث الداللي في الغالب محدودا يقتصر على دراسة  ،اإلنساني

 من وتوسع وتحوال ح ،دون أن يتنقل إلى تحليل النص بوصفه بنية كلية شاملة، فقد ظهر علم الداللة
ً
اسما

العالقات إلى النصوص، فهذا املستوى من التحليل يدرس املعنى اللغوي وعناصره واختالف املعاني باختالف 

نشئين لها، واختالف التراكيب اللغوية
 
ضال وأثرها في أداء املعنى اللغوي داخل التركيب، ف ،، وأهمها الكلمةامل

ومراعاة مقتض ى حال املخاطب، ولهذا العلم في  ،عن املعنى املقامي الناتج من ربط الكالم بمقام استعماله

تراثنا العربي أصول، ومباحث تتفق مع ما انتهى إليه املحدثون، حيث  كانوا يرجعون هذا املستوى إلى ثالثة 

  2والتفسير، والتأويل ،مصطلحات متقاربة هي املعنى

                                                           
 82-62ينظر: علي عزت،االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص 1
 41-48، صالحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، مرجع سابق علي عزت،االتجاهاتينظر:  2
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 بل  الكيانات املجردة التي ليس لها معنى تلك  يقصد بالعْجمات Lexicographie :املستوى املعجمي . 2

أو أكثر من املباني، وأما العلم الذي يدرس هذا املستوى فهو أحد فروع اللسانيات  ،ترتبط بمجموعة واحدة

أو )علم املعجم( الذي يدرس خصوصيات الوحدات املعجمية في اللغة وللدراسات  ،املسّمى بـــ)املْعجمية(

ر لعلماء العربية القدامى جهود تتمتع بقدر كبي ولتعامل مع  املفردات اللغوية، الحديثة اتجاهات شتى في ا

  1من األصالة والعمق.

راد منه شيآن أساسيان هما: ،إن تقسيم النظام اللغوي إلى هذه املستويات  أو األبعاد ي 

  .تنظيم تصورنا للغة، وتمثّل بنائها على نحو متسق 

 العناية بلون معين في وقت معين تيسير العملية التعليمية، وزيادة 

 فيها يبدو ،متفرقة اللغوية في مسائل املستويات درسوا بعض تلك ىماالقد علماؤنا أنإلى بقي أن نشير      

صوتيا...  تفسيًرا اإلدغام فسر ظاهرة حين سيبويه عند نجده ما ذلك من املستويات؛ بين الربط مالمح بعض

 ،العلمين جمع العربية، ورغم وعلوم هما النحو، اثنين اسمين اللغوية املستويات على القدماء أطلق ولقد

 إقامة عدم تأكيدها هي ينبغي التي الحقيقة أن إال القديم في والنحو ،دراسة الصرف مسائل اختالط ورغم

 يساعد على مما بعض من بعضها اللغوية املستويات تفيد بحيث العلمين، بين واضحة القدماء عالقة

 يتعامل مع اللغوي الحديث املحدثين فالبحث أما عند، املختلفة اللغوية الظواهر من كثير تحليل

 منها بواحد االكتفاء يجوز  وال منه، ويفيد ،باآلخر يرتبط فكل مستوى  تتكامل؛ أنها على اللغوية املستويات

 على يعتمد والنحو مسائله، من كثير في على األصوات يعتمد لغوية؛ فالصرف قضية أي في معالجة

 النص من األساس ي الهدف هو املعنى، إذ لخدمة كلها املستويات وتعمل مًعا، والصرف ،األصوات

 

VI.  أنماط النصوص 

                                                           
 46-10ينظر: نفس املرجع،  ص 1
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صنيف  التّ  علماء النّص، فعلى أّي أساس يتم تعّد مسألة تصنيف الّنصوص إشكالية قائمة بذاتها بين     

تي يقتضيها ذلك األمر  فرغم 
ّ
وماهي املنطلقات النظرّية، واألسس املعرفّية، واإلجراءات املنهجّية ال

عة للكثير؛ حيث مقن مازالت املحاوالت غير توّصل إليها املختصون الّتصنيفات العديدة لألشكال النّصية التي 

ينبغي مراعاة جانب  هحين يرى آخرون أنيرى البعض أن تصنيف النصوص يرجع إلى معيار شكلي، في 

ساب كل واملضمون، فاألسلوب املباشر يحّتم انتفي حين يتجه آخرون إلى ضرورة التوفيق بين الش ،املضمون 

  1في نّص واحد. النّص إلى الكتابة الّتقريرّية، واألسلوب األدبّي يجعل منها إبداعّية، وأحيانا يلتقي األسلوبان

ده علماء الّنّص وعلى رأسهم "ميشاإن عملية       
ّ
ذتصنيف الّنصوص عملية صعبة، وذلك ما أك

ّ
ي ل آدم" ال

 إذ كثيرا  النصوص وخاصة األدبّية منها ال تخضع النسجام تامف، 2غير متجانسة إطالقا صوصالن أنيرى 

مما يدعو إلى البحث عن معيار آخر للّتمييز  ...و ،وظائف وصفّية، وسردّية ما نجد نصوصا تتعايش فيها

  3بينها

 حسباتها ر قائمة بخصائصها، ومجاالتها، ومؤشم إعطاء املتعل الغرض من تصنيف النّصوص، هو إن      

 ،ضح الفائدة البيداغوجيةية، ومن هنا تتغو على مستوى اكتساب املهارات الل ةما تقتضيه العملية التعليمي

 4صنف منها يمكن أن نجنيها من تصنيف النصوص، ومعرفة خصائص كلوالّتعليمّية التي 

طحية على مستوى البنية الس اوتركيبه ،اخصائص أنماط النّصوص، وكيفية اشتغالهبم معرفة املتعلإن 

وتعامله مع نماذج عديدة من كل نمط منها يكسبه كفاية نّصية على مستوى وعلى مستوى البنية العميقة 

ن هنا فإّن أسمى غايات وم، 5والتحليل، وكذلك على مستوى اإلنتاج مشافهة، وكتابة ،القراءة، والفهم

اب يراعي جميع أعراف الكتابة، وتقاليد الخط سليم م إلى كتابة نصهي الوصول باملتعل تصنيف النصوص

 بشير إبرير مثال اقترح الّتصنيف التالي:ـــف، املقصود

                                                           
 12سعيد بحيري، علم لغة النص: املفاهيم واالتجاهات، مرجع سابق ص ينظر:  1
 18، ص8060، 6صابر الحباشة: لسانيات الخطاب، األسلوبية، والتلفظ، والتداولية، دار الحوار، سوريا، الالذقية، ط 2
 وما بعدها 10ه، ص6460، 6ينظر: يوسف نور عوض، علم النص ونظرية الترجمة، دار الثقافة للنشر، مكة املكرمة، ط 3
    11-11الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، ص 4
 666محّمد األخضر الّصبيحي، مرجع سابق، ص ر: ينظ 5
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 ...، وقّصةورواية ة املتعارف عليها من شعر،األدبية: وتشمل األنواع النصية نصوص أدبي 1.

 واملجاالت املتخّصصة ،ةنصوص علمية: وتشمل املوسوعات اللغوّية، والعلمي 2.

 ...نصوص إعالمّية: وتتضّمن النصوص اإلعالمّية في الصحافة، واإلشهار .1

 املتداول. اليوميبما فيها الخطاب  والخطابات، ة برهانّية: وتشمل املناظرات،نصوص حجاجي .4

          ... والبالغات عليمات،والت قارير،والت ة،إدارّية: وتشمل الوثائق اإلداري ةنصوص وظيفي .1

 وقصد تيسير فهم هذه األنماط، ومؤشراتها نقترح التقسيم التالي الذي نراه أقرب إلى املمارسة امليدانية      

 في السنة الرابعة من التعليم املتوسط

ّص الوصفّي  -أ
ّ
ة لواقع معين  (le texte descriptif):الن

ّ
الوصف هو تصوير يعكس العناصر املكون

سم لصورة فهو ر  ،عبير عن االنفعاالتتخدم لتصوير املشاهد، وتقديم الشخصيات، والتيسو  ،بتفاصيله

                      1اتّياأو ذ ا،أو داخليا معنويا موضوعي ،اويكون الوصف خارجّيا حسي ،ال باأللوان األشياء بالكلمات

رات* 
ّ
 :منها في نسيج النص هالوصف مجموعة من العالمات واملؤشرات التي تبرزلنمط  :همؤش

 واألحوال مفردات وجمال ،اإلكثار من توظيف الّنعوت -

   الة على الحالاعتماد األفعال املضارعة الّد  -

   توظيف حقل معجمّي خاص باملوصوف -

 شبيه، واالستعارة، والكناية، واملجازاستعمال الّصور الفنية كالت -

 .اتيمائر الغائب عموما، وضمير املتكلم أحيانا في الوصف الذتوظيف ض -

  ... ، واالستفهامنفعالية، كالتعجب، والتمنيتوظيف األساليب اال  -

ّص الّسردّي: -ب
ّ
على نقل وقائع حادثة معينة ذي يقوم السرد هو القص ال (le texte narratif)الن

 وصةفي األقص هنجد، و أو خيالي، أو أكثر في إطار زمكاني محدد بأسلوب مشوق واقعي ،مرتبطة بشخصية
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خصيات في عناصر الّنّص الّسردّي ، وتتمثل املقامةو الّسيرة، و  ،الحكايةو واية، الر و القّصة، و 
ّ

الحّيز و  ،الش

 األحداث، و الحبكة الّفنّيةو  ،العقدةو  ،الّزمكاني

را* 
ّ
  ته:مؤش

  .غلبة األسلوب الخبرّي على النص -

  سيطرة الفعل املاض ي على الّنّص الّسردّي، أو الفعل املضارع املسبوق بكان -

  .والّتغبير ،لوالتنق ،توظيف األفعال الدالة على الحركة -

  .الة عليهماوالعبارات الّد  ،وظروف الّزمان استخدام ظروف املكان، -

ذي يخرج النص السردي من الرتابة إلى الحركة -
ّ
 والحيوية ، توظيف الحوار ال

ّص الحجاجي أو البرهاني -ج
ّ
يهدف إلى إقناع املتلقي بوجهة النظر التي  (le texte argumentatif)الن

 امغة املقنعةتأييد طرحه بالحجج، واألدلة الد مع ينةيتبناها الكاتب، أو اتخاذ موقف من قضية مع

ت ،الّصحفو  ،دواتوالن واملناظرات، واملحاضرات، والخطب، خاصة في املقاالت، نجد الحجاجو 
ّ

 واملجال

را* 
ّ
  ته:مؤش

  ... توظيف أدوات الّربط املنطقّية السببّية: ألّن، بما أّن، بسبب، نظرا إلى، في الوقع -

  ... ةوالبراهين: العقلية، النقلية، الواقعية، التاريخي ،واألدلة ،اعتماد الحجج -

  ... ، بينما، رغم، باملقابلغير أن، توظيف أدوات التعارض: لكن، بيد أن -

رين ،االستعانة بأقوال الحكماء -
ّ
  أو تعليله ،إلثبات موقف واملفك

  املدعم بالحجج اعتماد األسلوب االستداللي، أو االستقرائي االستنباطي، أو الجدلي -

  واإلثبات ،وكيداإلكثار من توظيف أدوات الت -

 واملفاضلة لتغليب رأي على آخر، أو إلثبات وجهة نظر معينة ،توظيف أسلوب املقابلة -

 عفوياة إال ما جاء منها والّصناعة اللفظي ،والّصور اإليحائّية ،والبعد عن الخيال ،املوضوعّية -
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 والتوجيهات ،توجيه التعليمات يرمي إلى هو أسلوب تواصلي (le texte exhortatif) اإليعازي  النص -د

األمثال  نجد في الخطب واملواعظ، و أو ترغيب، أو ترهيب ،أو نصائح ونواه، واإلرشادات بما فيه من أوامر،

رة عن التوصيات الصادالبيانات االنتخابّية و و وصفات املأكوالت،  ،الوصفات الطبّية ،واإلعالناتو  والحكم،

 .عليميّ مواضيع األدب التو  الوصايا، واملؤتمرات،

رات* 
ّ
 ه:مؤش

 .الّنداء(و الّدعاء، و االستفهام، و الّنهي، و اعتماد الجمل اإلنشائّية الطلبّية )األمر،  -

  .ماد أسلوب الخطاب املباشر في التوجه إلى املتلقياعت -

  .توظيف الجمل القصيرة الواضحة -

  والتحذير( ،وأساليب اإلغراء ... عليك أن، يتوّجب ينبغي، استخدام األفعال االقتضائّية )يجب، يلزم، -

 استعمال ضمائر املخاطب في الّتوّجه مباشرة إلى املرسل إليه -

لبّية )أسماء أفعال األمر( حذار، رويدك، دونك -
ّ
  ... توظيف أسماء األفعال الط

طيف )يرجى، ينتظر من، يطلب منتوظيف األفعال املضارعة امل -
ّ
 (...بنية للمجهول إلفادتها الطلب الل

فسيري  -ه
ّ
ّص الت

ّ
شف تك نقل معرفة معلومات إلى املتلقي أسلوب كتابّي غايته (le texte expositif) الن

بس حقيقة أمر، أو عرض قضية، أو تبليغ وجهة نظر
ّ
وضيحية ت ةواإلبهام حولها بتفاصيل تفسيري ،فيزيل الل

ة، في الكتب العلميّ خاصة نجده و رج بعيدا عن العواطف واالنفعاالت، متد وبسيط ،واضح بأسلوب سهل

  ة والنصوص اإلداري ،كتب التراجمو  ،لقانونيةاملرافعات او املقاالت الّصحفّية، و 

رات* 
ّ
 ه:مؤش

اتّية ،واملوضوعّية في العرض ،التجرد -
ّ
 والبعد عن الذ

  خالية من املواقف االنفعالّية استخدام لغة موضوعّية -

  وترتيب املعلومات ،والشروح، والتفاسير ،توظيف الّتعريفات -

م، واست -
ّ
 .ةفي الّتبليغات اإلداريّ  كما الحيادّيةخدام صيغة املجهول إلضفاء االبتعاد عن ضمائر املتكل
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  واالستنتاج والوصفوتوظيف أفعال املالحظة،  ،توظيف األسلوب الخبرّي  -

 تجّنب الّصور البيانّية، واملحّسنات البديعّية. -

  .استعمال كلمات ومصطلحات تقنية خاصة باملوضوع املعرفّي املعالج -

رح -
ّ
 واالستنتاج  ،واالستدراك ،وفي الّتعارض ،والّتفسير ،توظيف أدوات الّربط في العرض والش

ّص اإلعالمّي  -و
ّ
أسلوب من أساليب الكتابة يرمي إلى تقديم معلومات  (le texte Informative)الن

ومعارف، وأخبار حول موضوع معّين، يفترض أن املتلقّي يجهلها أو ال يملك معلومات كافية حولها، أي هدفه 

ة ،بأمانة وتفاصيلها إلى املتلقي ،نقل األخبار
ّ
  1مع التزام الحياد في ذلك وموضوعّية ،ودق

  ه:مؤشرات* 

م استعمال ضمائر الغائب، -
ّ
  واملخاطب ،وتجنب توظيف ضمائر املتكل

  .استعمال األسلوب الخبرّي  -

  .والترتيب ،توظيف حروف العطف الّدالة على الّتعاقب -

 اللجوء إلى شرح بعض األفكار الغامضة. -

  .إعطاء األمثلة الّتوضيحّية -

 2.والّرمزّيةتوظيف األسلوب املباشر، وتجّنب اإليحاء  -

 

 

VII. النص التعليمي، وأهميته 

 النص التعليمي .1

                                                           
1  Crdp Crdpcefisem. 1989.p181Combettes Bernard.quelque jalons pour une pratique textuelle de l’écrit. CF. 

 وما بعدها 11الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، صينظر:  2



 دراسته إلى النص قراءة من املكتوب فهم ------------------------------------------------- الثالث الفصل

155 
 

إن دراسة املتعلم للنصوص تكون في جميع مراحل التعليم؛ ففي املرحلة االبتدائية تكون دراستها من       

ومسرحيات بغرض تنشئة التالميذ على األخالق  ،خالل ما يقدم من أناشيد، ومحفوظات، وقصص

السامية، وتربية ذوقهم، وتنمية قدراتهم، وملكة التعبير عندهم، وفي املرحلة املتوسطة تكون من خالل 

ها والجو واملناسبة التي قيل في ،والتواصلية بتقديم صورة موجزة عن قائل النص ،تقديم النصوص األدبية

الثانوية فيتم تقديم تاريخ األدب، وعصوره مع التركيز على التحليل الفني والنواحي  املحيط به، أما في املرحلة

 التذوقية الجمالية للنص

 إجرائيا في العملية التواصلية       
ً
يعد النص التعليمي قطب الرحى في العملية التعليمية، فهو يشكل عمال

واألستاذ في املثلث التعليمي، كما يعد الحصيلة املعرفية التي تستدعي من املرسل امتالك آليات  ،تعلماملبين 

التبليغ، واالختزال لنقلها إلى امللتقي، فهو أساس جوهري ال يمكن االستغناء عنه، ومع كل هذه األهمية ال 

 معرفيا، ولغويا 
ً
 شكل عائقا أمامه لتحقيق أهدافهييزال يعاني قصورا

 من مكونات العملية التعليمية       
ً
يتشكل النص التعليمي من املادة التعليمية التي تعد مكونا أساسيا

ولغويا يتطلب من األستاذ إفهامه للطالب، وهذا يقتض ي من األستاذ وضع  ،باعتباره يحمل مضمونا معرفيا

ئل باالعتماد على الوساوبيداغوجية محكمة تتوخى الدقة العلمية في التبليغ  ،استراتيجية تعليمية

التكنولوجية الحديثة، والخبرة املعرفية اللسانية باإلضافة إلى الخبرة التعليمية، وطرائق التدريس، وذلك 

 .1تعلماملوإيصالها إلى   ،عترض تحليل املادة اللغويةتلتخطي العائق الذي 

 

 

 :ما يلي أهمها من التعليمي النص اختيار أساسها على يتم عاملية معايير هناكالتعليمي:  النص معايير 1.1

                                                           
    11-18الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، صينظر:  1
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 األهداف على تحقيق عمل إذا صادق بأنه التعليمي النص على املعيار هذا يحكم  :الصدق معيار 1.1.1

 نحو متجهة وتكون  ،املتعلم تفكير تنمية على األهداف هذه تركز بحيث الفعال، التعلم لتحقيق املوضوعة

 بتلقين تعنى مسألة مجرد يعد لم اللغة فتعليم املتعلمين؛ بين الفردية للفروق ومراعية العملي، املنحى

 فهو وبذلك، وسلوكا ممارسةته حيا ما تعلمه الفرد في بتوظيف تعنى مسالة هو بل املجردة، القواعد تعلمامل

توافق  درجة على يعرفنا كما ،تعلمينامل بين الفردية الفروقات به الذي تراعى املقدار معرفة أهمية في ذو

 االستيعاب على املتعلمين مع قدرة املحتوى 

والتعميمات  املفاهيم من مجموعة على ذ يشتمل، إمهما نصا التعليمي النص يعد :األهمية معيار 1.1.1

 للنصوص التعليمية بأنه املعرفي املحتوى  واملعلومات، ويعرف ،الحقائق من يتضمنه ما إلى باإلضافة

  منشودة تعليميه تعلمية أهداف تحقيق إلى التعليمية، وتهدف املادة تتضمنها التي واملعارف املعلومات،

 عن التعلم، وقد لديه الدافع فقدان إلى املتعلم اهتمامات إهمال يؤدي :املتعلم اهتمامات معيار 1.1.1 

 التعلم نحو تعلمامليدفع  واضح غرض وجود أهمية وهي األساسية، الناحية هذه الحديثة التربية أدرجت

الكتاب التي  مواضيع اختيار في فعليا اشتراكا يشتركوا لكي تعلمينامل أمام الفرصة فهي تهتم بإتاحة ولذلك

  بلوغه نحو املتعلم دفع في له تأثيره النص من الغرض حياتهم، فوضوح من هامة نواحي وتمس تهمهم،

     الفردية  التعليمي للفروق النص مراعاةخالل  من املعيار هذا تجسيد : يتمللتعلم القابلية معيار 1.1.1

 التعلم املتعارف عليها. ألسس التعليمي النص مراعاة عديدة مع أمثلة على التعليمي النص واشتمال

 بموضوعية ريعبتفيقوم بال ووطنية، ،وإقليمية ،عاملية مشكالت يشمل الذي : وهو العاملية معيار 2.1.1

  1املشكالت لهذه اإلنساني املجتمع  مواجهة عن

                                                           
 14الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، صينظر:  1
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 األسس من مجموعة مراعاة التعليمية النصوص وضع استراتيجية تقتض ي :التعليمي النص أسس 1.1

 واملعرفية، التعليمية الحصيلة لتشكل بينها فيما تتقاطع التي األسس هذه واملنهجية،، واملعرفية ،النفسية

 :ما يلي األسس هذه أهم ومن، النصوص لهذه املحتوى التعليمي أو

 وتعليم املعلومة، لنقل التعليمية املؤثرات أهم من النفسية باألسس االهتمام يعد :النفسية األسس 1.1.1

ومهاراتهم، وقدراتهم ، واتجاهاتهم هم،تميوالب املتعلقة املتعلمين حاجات تلبي ألنها للمتعلم املهارة

 حاجات مع متوافقة املدرسة املادة جعل محاولة عن يعبر التعليمي للنص النفس ي فالبعد ،هماتواستعداد

 أساليب إثارة على التعليمية النصوص هذه تشتمل وذلك بأن ،ومستوى إدراكهم وخبراتهم ين،تعلمامل

 الديني" الحقائق وبعض األدبية، والنصوص القصص، عرض في املتعلم، كما وانفعال وإحساس ،عواطف

 النقاط التالية:يمكن إجمال أهمها في  بيداغوجية: األسس 1.1.1

  ،وخياال ،فكرة املتعلم؛ تاوحاج ،مناسبتها ملرحلة النمو -
ً
 .وأسلوبا

 .والوعورة في التركيب، والغرابة في اللفظ ،بعدها عن التعقيد في املعنى -

إذ يفيد منه في التعامل مع الغير، كما يحسن ، ابتجاوب معه تعلماملصلة فكرة النص بالواقع، فيشعر  -

 ووصف عاطفة  ،ه لتشمل آفاقا واسعة في الحياة من مدحمواضيعتنويع 

 ، واملللاختيار النصوص لتشمل األدب الرفيع، ونصوص التواصل من أجل إبعاد الرتابة -

 من تحمله ملا اإلنساني اإلدراك مصادر أهم من واللغوية ،العلمية املعرفة تعد : املعرفية األسس 1.1.1

 األشياء لفهم حاوالتهم املتعلم نتيجة لدى تنشأ التي الفكرية والتصورات ،واملفاهيم ،واملعتقدات ،املعاني

 ذلك باعتماد ويتم املعنى وإدراك ،الفهم من بقليل تحقيقه يمكن اللفظي النص فتسميع، به املحيطة

 اللغة تساير امللفوظة التعليمية اللغة يجعل ومرحلته مما ،املتعلم قدرات مع يتالءم وبسيط ،سهل أسلوب

  1 لكتاب املدرس يلالتعليمية  الوحداتمنها  تكون ت التي اللبنة التعليمي يشكل النصفاملكتوبة،  التعليمية

                                                           
   11الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، صينظر:  1
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 الوسيلة كانت مهما للمتعلم تلقينه يقرر  الذي التعليمي النص يخضع :التعليمي النص اختيار عوامل 1.1

 العوامل من جملة االعتبار عين في دقيق، يأخذ علمي فيه الختيار تعرضه الذي الوضع أو ،يعرض بها التي

  املعاصرة اللغوية النظريات التي اقرتها اللغوية املبادئ على خاصة بصورة االختيار هذا ويستند ،الخارجية

 :إلى عواملال هذه قسمت وقد

 دفعة شموليته بكل اللساني النظام تعليم اللغة تدريس ال يقصد :والنفسية الرربوية العوامل 1.1.1

 عالقة بالبنى لها التي الضرورية املهارات املتعلم إكساب إلى يهدف باألساس معينة لغة تعليم وإنما واحدة

 واهتماماته املتعلم، ومستوى ، التعليمية للعملية البيداغوجية الغايات ذلك في تراعى أن ويجب ،األساسية

 للمادة املخصص والوقت ،الذاتية ودرايته

 النمط اختيار االختيار؛ من ضربين النص الختيار اللغوية العوامل تتضمن :اللغوية العوامل 1.1.1

  1اللغوية األشكال أو للنص، املكونة اللغوية املواد مفردات للنص، واختيار املالئم اللغوي 

 :النص دراسةأهمية  .1

  يمثل النص كائنا لغويا يحمل في ثناياه مجموعة من العناصر املكونة له ابتداء بالعناصر الصوتية      

والصرفية، ومن ثم التركيبية، فالداللية التي تسلك جميًعا في جسم ذلك الكائن متناسقة منسجمة ال يختل 

 إلى ال ،فيها عنصر من العناصر النتظامها في سلك مقنن بقواعد تركيب العبارات
ً
داللة وتماسكها وصوال

من هنا و   املقصودة، ويستمد النص معناه من معاني مفرداته، وتراكيبه مجتمعة ومتسقة بسياق معين

 2وينّمى تلك املهارات ،جب معالجته بشكل يحقق هذه القدراتو 

ذوقا األدب تاللغة و القدرة على تذوق  تعلمودراستها عددا من السنين يولد لدى امل ،قراءة النصوصإن        

  والخلقية  عنده القيم الروحية ونمفتقراءته،  ودراية ما يريد ،يمكنه من أن يختار بحكمةف ،عميقا

                                                           
  11الوثيقة املرافقة، مرجع سابق، صينظر:  1
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 ويثير فيهما إحساسا خاصا، وينقلهما إلى أجواء، والسامع على التفكير ،هو فن يحمل القارئ ف ،واإلنسانية

 أو بعيدة من الخيال ،قريبة

تفتح أمام التلميذ آفاقا رحبة، وتوسع مداركه، وتجعله يجول في عالم املعرفة  قراءة النصوص إن       

 اعد علىإذ يس، وممارسة ،واألدبية، وتعمقها أداء ،وتعزز مكتسباته اللغوية ،بطريقة علمية منهجية منظمة

معان و    والفكرية من خالل النصوص الراقية بما فيها من تراكيب مبتكرة ،تنمية ثروة الطالب اللغوية

يل تمثو   متعددة تمكنهم من إجادة التعبير، كما تساهم في تدريب الطالب على حسن األداء، وجودة اإللقاء

، وتهذيب ميول الطالب، وتربية شخصياتهم بما تشيعه تلك النصوص من معان املعنى املتضمن في النص

ح لهم األدبية من الطالب، وتتيتشجيع بذلك أصحاب املواهب فوتوقظ شعورهم،  ،سامية تؤثر في نفوسهم

    1الفرصة لتنمية مواهبهم في كل الفنون األدبية

 تعلمامل هتناولأخذوا ينظرون إليه نظرة شاملة يحيطون فيها بكل ما يفأدرك املربون أهمية األدب، لقد       

ثرا أ ذلكألن لوقرروا أنه حتى تحقق النصوص هذه األهداف املرجوة وجب أن نحسن اختيارها  ،من فنون 

كبيرا في نجاعة تدريس األدب، ومن أجل ذلك أقروا بأنه يجب أن يتوافر لهذه النصوص حظ كبير من 

 وإنسانية معروضة عرضا بليغا بأسلوب ،حمل مدلوالت اجتماعيةفيجب أن يالجمال الفني بشكل متكامل، 

 ،ويؤثر على ذوقه  ونثره ،دبي في شعرهالتلميذ التراث األ  رفيع، ولغة موسيقية، وإيقاع مطرب... فيحبب إلى

  .وأسلوبه الشخص ي
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 توطئة 

 ،الصييرة ةو    القواعد النحويةظواهر المغة اليرب ة يتطمب اسييتابا   تبني املقاربة النصيي ة  ت ليم   نإ       

  نىمبا خييدميية النص هييهييدة موارد ل ييدرا املتيم   ن هيي   بييداييية قيي  مقط من النص املقرر  وحتى اإلمالئ يية

مبنا   و درا،  نا  ميةهو  ،ال ي يفترض  ن املتيم  قد تدرب على قراءته بطريقة ج دة ، ه ا النصومينى

قونها تحفظ    المغةليم  ت الصييييدارة تحت  التي النحوية هاقواعدقب   ن يتحول إلى لغته بقصييييد اف  ييييا  

 . و خطاب منطوق  و مكتوب ،وتحقق الفه  املراد ألي نص ،هاف ان

واستوت قب   ن يوجد  ،بدعوى  ن المغة قامت دريسهوجدوى ت ،رغ  وجود من يقم  من  هم ة النحو       

ماب املباسيييير مسيييي  ييييهدين ،عن طريق املحاقاة، واملران املتواصيييي  النحو، و ن تقوي  المسييييان يت   عم    والسيييي 

 نالكنه باط   ت عصييييييييييييير  ةه ا ر ي صيييييييييييييح   تاري  ا،،  ب ييييييييييييييراء ا لاهم ة ال ين ل  فيرةوا النحو  ت ح ا ه

  سيييييييمابلألنه ال ُيتاح  ا حاضييييييير
 
 لغويافنة متيا حال ة المغوية  تب ئة، التي سيييييييميوها الفصييييييي ى المغة ممتيم

 همجتميحتى  و ه،مؤسستعلى مستوى 

َ  ة ه  ن  ميرةة قواننن النحو ضيرورة ال يمكن االسيتغناء ع ها سيواء          ا ال سي ص  و لممت صيبالاسيبة مم 

ا على التم نا بنن األلفيياه، ودالال هييا  ت  ،ةقط بييدرجييات متفيياوتيية ، لكناملبتييد  ةهي التي تجييي  القييار  قييادر 

 ع يييييييوائ ا ترة ه ا
 

د  النحاة ل  يكن عمال ا جاء ن  جة اسيييييييتقر ب  قان  ،التراف ب، ةما قيَّ
 
 منظما هادة

 
اء عمال

ح ث رسييييييي  هؤالء اليمماء خطاه   ت النحو بيد  ن جيموا نصيييييييب  ،وسيييييييام  لنصيييييييوة المغة اليرب ة ،طوي 

مها
 
  ع  ه  الهد  ال ي يرمون إل ه، وهو عصمة المسان من ا خطأ، ث  تيسنر اليرب ة على من يرغب  ت ليم

  ت    ةبمقار   هاقون اصييييييييية ، وب النحو ليم    ت النصييييييييي ة املقاربة ةاعم ة مدى لىع  ن نتير  ارتأينال لَ 

اليييييمييميي يييييية  مييييييدخييالت بيينييناليينييتييييييائييا ميين خييالل املييقييييييارنيييييية و  ،كييفيييييياءاتتييحييقيي ييق الييو  اإلنييجييييييا ، درجييييييات قيي ييييييا 

 ها.م رجا و  [التيم م ة/التيمم ة]
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I. النحو مفهوم 

نحا الشيييييييفيء: حرةه، ومنه و  ،قصيييييييدا قصيييييييدت نحوا،  ي نحوت يقال: والطريق، القصيييييييد، :النحو" :لغة-أ

ُحو  نحاء ا لم و  ،سيي ي النحوي ألنه يحر  الكالإ إلى وجو  االعراب
ُ
 :ق  و ،عدلته بصييري  إل ه و نح ت ،ون

 معل  " ت جيياءو  ،1"نحو ، ةسييييييييييييي ي نحوالت وضييييييييييييي  وجو  اليرب يية، وقييال لمنييا  انحوا إن  بييا األسيييييييييييييود الييد  

ه نحو الكالإ سيييييي ي ل لَ قصييييييدال على تدل   الواو ا حاء، النون، ":) مادة )نحو "المغة مقاييس
 
 يقصييييييد ألن

    ن   ويقال به، تتكم  اليرب تقان ما حسيييييييييب على ة تكم  ،الكالإ  صيييييييييول 
 ومن  ،اليرب من قوإ :بني نحو 

نحا إلى الشييييييفيء نحو: مال ": )نحو (مادة الوسيييييي ط عل امل  تو 2"له وعرض قصييييييد  :لفالن ةالن الباب انت ى

 3"وبناء ،إعرابا الكالإ  واخر  حوال به فير  عم ، وهو  نحاء  ))ج،  والشفيء قصد  إل ه

ةه :اصططططططططططط ال  -ب  قالتثا ة وغنر ، من إعراب تصيييييييييييرةه اليرب، ت فالإ سيييييييييييمت انتحاء" بأنه جني ابن فير 

 المغة  ه  من ليس من ل لحق وغنر ذلَ والترف ب، والاسييييييب، واإلضيييييياةة، والتكسيييييينر والتحقنر، وا لم ،

  وان يكن م ه ، ل  وان بها ة نطق الفصيييييييياحة،  ت بأهمها اليرب ة
 
 وانتحاء، "4إل ها به رد ع ها بيضييييييييه  سيييييييي 

 هيي   نوب وب ييان ،لكمميياتا إعراب من خالل وذلييَ اليرب، وقييالتييه ،اعتمييدتييه  ي مييا اليرب فالإ سيييييييييييييمييت

مون  اسيييييييييييييت رجييه عم  وهو الكممييات، حتى وقفوا منييه على الغرض اليي ي  اليرب فالإ اسيييييييييييييتقراء من املتقييد 

 به فير  بأصيييول  عم  ةهو، أتمف م هاي التي  جزائه  حكاإ ميرةة إلى املوصيييمة قصيييد  املبتدئون به   المغة

 اإلعراب من اليرب ة التراف ب  حوال بها فير  عم  بقواننن"بأنه ير  يو  ،وبناء ،إعرابا الكم   حوال  با ة

   "5وغنرهما والبناء

 6ةساد ممكة السماب استابط من مجاري فالإ اليرب قواننن لتمَ املمكة مطردة وةا على ة
 

                                                           
 ، 2/106عبود علت مهنا،  هديب لسان اليرب، مرج  سابق،  1
 5/404، مادة )ن ح و(، 6ابن ةار ، معل  مقاييس المغة، تحق ق: عبد السالإ محمد هارون، دار ا ل  ، بنروت لبنان،    2
 809سوقت ض ف وآخرون، املعل  الوس ط، مرج  سابق، ة 3
   44/6ابن جني  بو الفت  عثمان: ا خصائص، مرج  سابق،  4
  05ه، ة:  6401. 6ال ريف علت بن محمد ا لرجاني؛ التيريفات، املطبية ا خنرية املصرية، مصر،  :  5
 454ابن خمدون، املقدمة، مرج  سابق، ة ينظر:  6
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II.  :أهمية النحو 

 باعث  ه  من اللحن الكري  القرآن صيييييييييييييون  وقان الهلري، الثاني القرن  اليربي  ت النحو عم  ن يييييييييييييأ      

 فالإ من وقواعد ، اليم  قواننن وت  اسيييييتابا  ،1واجتماع ة قوم ة  خرى  بواعث إلى باإلضييييياةة، هلوضيييييي

 ليم    ت الصييييييدارة مرفز وله،   الرسييييييول   حاديث ومن ،فالإ هللا  ونثرا، ومن الفصييييييحاء سييييييير اليرب

 من ه او  الزل ، من واألقالإ اللحن،  ت الوقوب من المسييييان صييييون   هم ة  ت من له ملا وذلَ اليرب ة، المغة

 ،متكم  لك  ملحة ضيييييييرورة النحوية القواعد ميرةةة ؛قديما النحو عمماء وضييييييييها التي الضيييييييوابط خالل

   2رسوله و حاديث  هللا  فالإ ةه  فستط   ةبها وقاتب

ه  ،تيممننامل  لسييييييييييييينييية تقوي  على التيم  م يييدان   تالقواعيييد النحويييية  ليمييي           الكالإ  ت ا خطيييأ وتجنب 

 واملقروء ،املسيييييييموب ةه  على لسييييييياعد إذ ؛األسييييييياسييييييي ة اليرب ة المغة مهارات إلتقان وسييييييي مة ةهي، والكتابة

 صيييييييييييح حة ونصيييييييييييوة ،خطابات ياتا ج دا وقاتبا، مفوها متحدثا متيممها تجي ، ةالتيبنر  ت امومراعا ه

 واالسيييييتابا  ،التيم   القدرة على ت املتيم   تربي القواعده     ن ذلَ إلى يضيييييا  نحويا، وسيييييم مة ،لغويا

ده  ة وليو 
 
ا التمم   يكون  ةيندما، وامل  ييييييييييابهة املختمفة التراف ب بنن واملوا نة ،املالحظة دق  بقواعد ممم 

اعتمادا  وذلَ بالغ ا، ب  ها االختال  وإدراا  وجه، إمالئ ا امل  ييييييييييابهة ا لم  مياني ةه  فسييييييييييتط   النحو

 ...ومطابقة ،ةوموقي  ا،إعراب ؛النحو قوانننتأثنرات  لىع

  نحوالإن       
 
الترف ب   و ،ا لممة مينى تحديد وبالتالت ،ا لممة  ت الكممة وظ فة تحديد املتيم  من نيمك

 لتيم  األسييييييا ييييييفي الهد  هو وذاا،  المغوي  التواصيييييي  عمم ة نجاح إلى يؤدي التراف ب وضييييييوح  ن وميموإ

ه ا هو و   وسيييييييييييييالمة ليبنر  ،نطقهإذا ل  يكن له  ثر  ت صيييييييييييييحة التمم   ما يتيممه ب عبرةةال  اليرب ة، المغة

   3ال ي تأم  املدرسة غرسه  ت  بنائها منحولتطب قي اللانب ا 

                                                           
رسدي  حمد طي مة، املرج   ت تدريس المغة وينظر: ، 64 -66، ة: 6882، 4ينظر: سوقت ض ف: املدار  النحوية، دار امليار ، القاهرة،   1

 64-66اليرب ة، مرج  سابق،  ة
 246-240إبراه   محمد عطا، املرج   ت تدريس المغة اليرب ة، مرج  سابق ، ةينظر:  2
 218ينظر: إبراه   محمد عطا، املرج   ت تدريس المغة اليرب ة، مرج  سابق ، ة 3
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III. النحو تعليم أهداف: 

، وهيي   متيييددة وتربوييية ،ليم م يية لغييايييات هو وسييييييييييييي ميية نميياإو  ذاتييه، حييد  ت غيياييية ليس النحو ليم   إن      

 المغوية القواعد إلى تمَ حتكامهاب اليربي بها يفصح التي لمغة الفيم ة المغوية املمارسة الغايات لستوجب

وآخر وظ في؛ ةأما النظري  ،نظري  هد   ت النحو  هدا  حصييييييييييييير يمكننا ومنه ،ها لته إوسييييييييييييي م ليد التي

        الكاتب فسييييييتيممها ة سيييييياسيييييي ضييييييوابط  هاألن النحوية واملفاه   ،قواع ديةال ا لوانب اسيييييي  ياب  ت  تمث ة

 بالاسيييييييييييبة  ما ،األولى املراح   ت خاصييييييييييية ضيييييييييييروري   مر ، وليممهاوليم مها مماثمة، مواقف  ت  و املتحدث

 المغوية املهارات لتنم ة القواعد اليامة تمَ تطب ق  ت املتيممنن مسييييييياعدة إلى يرمي ةإنه الوظ في لمهد 

 .غاية ال وس مة النحو قون  مينى هنا يتضح ومن  ةساس األ 

 بناء قادرا على ويجيمه، الوصييييييييول إل ه املراد املينى إدراا من يمكنه املتيم  ذهن  ت الهد  تحديدإن       

 الة ،ا حك  النحوي  ةائدة إدراا عم ه سييييييييه ل التيمم ة األهدا  ميرةة ألن  ا لديدة وميارةه ،ليمماته

  ،النحوي  الدر  تجا  بالنفور  وال ،ف يييييير بالكر  الة فه ال  ت صييييييوبة وال ،التيم    ت م يييييقة املتيم  يجد

 اليرب ة وحفظ نظامها؟ولكن  ين موق  النحو من ق  ه ا؟ وما دور   ت تدريس 

إرسيييييييييييييياء النظيياإ المغوي  ت اليي هن، وإقيياميية المسييييييييييييييان، وتجنييب اللحن  ت هو إن الغيياييية من تييدريس النحو       

 ويستوي  ، و فتب قان واضح املينى، مستق   اليبارة، جم   األسموب ، و قر  ،الكالإ؛ ةإن تحدث املتيم 

  همن نصييييييب  خ  ضيييييرورة  ت جم يه  الدارسيييييون 
 
   السيييييم   النطق وليويدها ، لسيييييناه  تحصييييينن من  ه يمك

 تحم   خالل من عدمه من األخنر مالحظة تحقق الهد  الكالإ، ويمكن عن ق   ماالكتابة  على ينطبقو 

 مادة لتيم   األسييا ييفي تحقق الهد ي ل  إذا األهدا  ه    غمب تتحققلن و  ،وفتابا ه  ،التالم    حاديث

ال يجب  ن يرى  نه  ا لاحظة ؛اتاري     سيييييييييينداا  ، ونجد له1الفيلت باالسييييييييييتيمال القواعد ربط وهو النحو

جه  اليواإ  ت فتاب  ما يؤدي إلى السييييييالمة من ةاحن اللحن، ومن مقدار بمقدار يا ييييييغ  قمب الصيييييي ي إال

ولى به من رواية املث  م يييغمة عما هو   لى ذلَ ةهوع إن فتبه، وسيييير إن  ن يييد ، ونيييفيء إن وصيييفه، وما  اد

                                                           
 46املراةقة لمم هاج،  مرج  سابق، ة الوث قةينظر:  1
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 1ت نفيءوال ُيضطر إل ه   ،والتيبنر البارب، وعويص النحو ال يجدي  ت امليامالت ،وا خبر الصادق ،وال اهد

واالحتكاإ  لنحو، وإلغاء نظرية اليام ا االبتياد عن ةمسفة )إبراه   مصطفى( وتماس ا م  ه ا الر ي اقترح

  2 ت اإلعراب إلى املينى

ن به إذ النحو؛ عم  اليرب ة هوبنن عموإ  إن اليم  املقدإ           ُله   ولوال  بالداللة، املقاصييييييييد  حوال ت بن 

ننن ميرةة قوا ما  هو خطوة جادة  ت وظ فة النحو، وتيسييييييييييينر ةهمه، اإلعراب باملينى ربطاإلةادة، ة  صييييييييييي 

 هي بمثابة من فير  صيييييييييناعة من الصييييييييينا  ة المغوية، مممكةل ةال تجي  الفرد مك سيييييييييبا ومقاييسيييييييييهاالمغة، 

،
 

ا وال يحكمها عمال  إنما المغوية ال تحقق املمكة وحدها ميرةة القواعدمن  ن خمدون  ابن وه ا مراد 3عمم 

 المتالا الناجية الطب ي ة السييييي    اليرب ألنها لكالإ والتكرار ،واالعت اد ،باملمارسييييية املمكة ه   تحصييييي 

 من تا يييييييييأ ال ، وه   املمكةالصيييييييييف وخارجهداخ   ه ا األمر لي ر يظهر الواق  املمكة، غنر  ن ه  الفرد 

   4وفتابته فالمه بها يضبط حتى بالقواعد تقوياها من البد وعم ي، ب  ثقا ت غاةر 

IV.  ي النحو الرقي ب لدرس 

 يبدون نفورا من تيممننامل  ن ذلَ ة؛جم ق ام ييييييييييييي فياني اليربي النحو ليم    ن  حد على ي فى ال      

  الفصيييييييي ى اليرب ة ه سييييييييت داا توظ فها عند على قدر ه  وعدإ قواعد ، اسيييييييي  يابه  ليدإ النحو درو 

 على  جروها لمتيم   وسيييائ  النحوية القواعد  ن (خمدون  ابن) امل يييكمة حسيييب سييي بة ،فتابة و ،سيييفاهه

صييييار  ،بها قصييييد ما غنر
 
ا إذ ؛ثمر ها لىع واد  ولي ،بحتا عمما اوهو 

 
 هو النحوية القواعد  ليم هد   صييييب  مل

 ب ان يدإ، ة5والتيبنر ،والكتابة ،القراءة  ت م ها االسيييييتفادة على تالم  ال عدإ قدرة الن  جة قانت حفظها

 6التيم   إلى داةي ته يتيممه، ويفقد  بالضرورة ما مينى  يفقد املتيم  ذهن  ت النحو دراسة من الغرض

                                                           
 .684، ة 6890 6الس د حات  محمد: املوجز  ت طرائق تدريس المغة اليرب ة، دار اليودة بنروت،  ينظر:  1
 .44، ة6882 2النحو، مصر اليرب ة لما ر والتو ي ، القاهرة،  مصطفى إبراه  : إح اء ينظر:  2
 .510ة  ابن خمدون، املقدمة، مرج  سابق،ينظر:  3
 244مرج  سابق، ةإبراه   محمد عطا، املرج   ت تدريس المغة اليرب ة، ينظر:  4
 14-11ينظر: سيد علت  اير، اتجاهات حديثة  ت تدريس المغة اليرب ة، مرج  سابق، ة 5
 69رسدي  حمد طي مة، املرج   ت تدريس المغة اليرب ة، مرج  سابق،  ةينظر:  6
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 ودراسيية األدب ،لنفسييها القواعد  ن دراسيية صييرح عندما (صييا ح حاج الرحمن عبد)تابه له  األمر نفس      

 ل ييييييييم  ب  ،ةقط ليم   النحو تمس ال ةامل ييييييييكمة، التدريس تدهور   ت خطنر سيييييييي ب المغة عن مفصييييييييوال

 ،ليم مها ل سيييه   ةروب إلى تقسييي   نظريا وإنما واحد،    ق المغة  ن ؛ ذلَاةروعه بك  اليرب ة المغة تدريس

مها
 
 سييييييتغراقا إلى ترج  وم ييييييكالته، اليربي النحو صيييييييوبات من فثنرا  ن المغوينن من اليديد وي فر وليم

 1والنظر الفمسفي ،املنطقي التفكنر  ت النحاة

 إني"بقوله: صيييييييييرح  درا خطأ البيض  ت ا خمط بنن الغاية والوسييييييييي مة عندما ) ابُن مضييييييييياء القرط ي(لي َّ       

ح  حو  حفظ فالإ اليرب من وينن رحمه  هللا قد وضييييييييييييييوا صيييييييييييييناعة الن  ر يت الن 
 
ب اناهوا إلى املطمو ة، حنالل

غوا هييا الي ي ابت 
ُ
رت مسييييييييييييييالك    إال  نه  التاموا ميا ال يمزمه ، وتجياو وا ة هيا القيدر الكيا ت ة ميا  رادو  م هيا، ةتوعَّ

  ،مبان ها ووهنت
 
 ابن( إل ها  سيييار التي املسيييالَ وتمَ ،الوعورة ه   إن ؛2"ت عن رتبة اإلقناب  حجُلهاوانحط

  نفور ال مواطن البيُض  هاعد   والتي المغوي، الواق  تجاو ت التي النحو  ت الفمسييييييف ة ا لوانب هت )مضيييييياء

  نييييييييفيء    ت تف د ال والتي ،ة ه االسييييييييتصييييييييياب وجوانب ،منه
 
قصيييييييية ت  و، اليم ا املسييييييييتويات المغة، ب   متيم

ثون عن»قيال: ة بجمياعية من النحوينن وه  يتحيدثون  ت النحو األعرابي الي ي مر   نيا بك  راه  يتحيد  الإ فالم 

 خنر مثال على ذلَ. 3"ناليس من فالم

 فبنرة مسيييييؤول ة األخرى  املواد ميم ي  ق  وبدرجة ،اليرب ة المغة مادة ميم ي ) فريا إسيييييماع  (يحم          

مون  ،اللحن م كمة ظهور   ت
 
 الدرو  سرح  ت باليام ة يستي نون و و قاديم ا،  ،عمم ا ضيفا فيانون  ةامليم

مه قان إذا التمم   حال ةك ف يكون  ،الفصيييي ى ماتت اليام ة حضييييرت وإذا
 
 ،باليام ة ي اطبه قدوته ميم

 4النحو در   ت قواعدها التي عر  تمَ غنر جديدة بفص ى  و

                                                           
  الهاس ي؛ الرحمن عبدينظر:  1

 
                                                            42ة ،2008، 2  األردن، عمان والتو ي ، لما ر املناهج دار والترق  ، واإلمالء النحو ليم

 .90، ة6844ابن مضاء القرط ي: الرد على النحاة، تحق ق: د. سوقت ض ف، دار الفكر اليربي القاهرة، الطبية األولى،  2
اجت عبد الرحمن بن إسحاق: اإليضاح  ت عم  النحو، تحق ق ما ن املبارا، دار النفا س، بنروت،   3  42، ة 6848، 4الزج 
 244-245ينظر: إبراه   محمد عطا، املرج   ت تدريس المغة اليرب ة، مرج  سابق، ة 4
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مص إن       
 
 وضييي  عمم ة  ت السيييم   قالت ط ط ،اإلصيييالحات بيض ممكن بإجراء النحو م يييكالت من الت 

م   التيم م ة، املراح م تمف   ت لمتالم   الياإ املستوى  حسب لس نرها عمم ة  ت والتدرج وبنائها، املناهج

 متطمبات ، ويالئ ومسيييييييييييييتواه  ،تيممنناملاهتمامات  ناسيييييييييييييبي بما تطويرهاو  ،تدريسال بطرائق االهتماإ

  ت التكاملت تطب ق املنهج ضيييييييييرورة م  تيممننامل ي حاجاتتم  التي الوظ ف ة القواعد على زرفنة ؛اليصييييييييير

 1األخرى  المغوية الفروب بك  القواعد ليم   لربط اليرب ة المغة ليم  

ا على املقرر ا خاة بمادة اليرب ةبالمغة  ملؤسييييييييف  ن االهتماإمن ا        ت حنن  ن غنرها من  صييييييييار مقتصيييييييير 

ا  ن   ليرب اها، وما   وال ت ب   ،املقررات ال ق د ة ها ا على ب المغة اليرب ة االلتااإ بقواعداد األمر سيييييييييييييوء  ات وقف 

، ومن ث  اسيييييي  ييييييرى الداء حتى وصيييييي  األمر إلى االحتكاإ إلى إعراب  واخر الكم  ةقط، االنحو وحدهحصيييييية 

 ،ىمن متية االسييييييييتماب إلى الكالإ املصييييييييف املتيم وه ا  قصييييييييفى ما يمكن بالاسييييييييبة إلى ليم   اليرب ة، ة حرإ 

، ة تحول إقبال الطالب إلى عزو  ونفور، ويصيييييي به  الفتور الرصيييييينن ال ى تزخر به لغتناواألسييييييموب الرائق 

 . و إجاد ها ،هام ه   المغة، وال يحاولون التاود  ةال فسيون إلى ت وق مآثر

V. اللغةبأنش ة  النحو عالقة 

 ال إذها، األعظ  ب   امل ييييييييييترا القاسيييييييييي  هو النحو لكن   ،مترابطة وةروعها ،اليرب ة المغة ةنون  ق  إن        

  عند النحو عن االسيييييتغناء يمكن
 
 من اسيييييتيمال البد التيم   تت  عمم ة ةحتى لغوي؛ ةرب  و ،ةن  ي ليم

 عمم ة ممارسيييييات ليد المغوية املهارات ةإن  خرى  جهة ، ومنلغويا سيييييم مة وليابنر نحويا، صيييييح حة جم 

 النحو قواعد ب اصييةو   المغة قواعد عن له  غنى ال والكاتب والقار ، واملتكم ، ةاملسييتم ،، المغة لقواعد

 ف براالت ةسييالمة ،ةيال سييم   ب ييك  اآلخرين م  والتواصيي  ،واالتصييال ،واإلةهاإ ،تت  عمم ة الفه  حتى

  .منه الكتابي التواص  خاصة عمم ة نجاح إلى تؤدي ا لم  صحةو 

                                                           
 15سابق، ة ينظر: سيد علت  اير، اتجاهات حديثة  ت تدريس المغة اليرب ة،مرج  1
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 املرسييي  إلى مقصيييود  تبم غ على  مور لسييياعد  بيدة االسيييتيانة لممرسييي  يمكن يهال يييف التواصييي  ثناء        

 الكتابي التواصييييييي   ت يتي رق   ه ا  لكن ، ...ال دين وحرقات الي ننن، ونظرات الصيييييييوت، نبرات مث  إل ه

 ةحواها، ويفه  املتمقي، إلى ا خط ة الرسييييييييييالة لتصيييييييييي  حد  قصييييييييييفى مهمة إلى النحوية السييييييييييالمة ليد له ا

 .وتأثر تأثنر عالقة الكتابي والتيبنر، القواعد النحوية بنن ةاليالقة

 جم   ت بيييا حرو  فميييا إعرابهيييا يت  التي لمكمميييات اإلمالئ ييية على الكتيييابييية انر ثف ييييةالنحو  لقواعيييدتؤثر ا      

د الكممة فتابةطريقة ة ، الهمزة فتابة وعند ا خمسييييييييييية، واألةيال السيييييييييييال ، امل فر  النحوية وظ فاها تحد 

د ومنه ر يؤدي قواعدتمَ ال مراعاة  ت خطأ و ي النص، وبالتالت، ا لممة مينى يتحد    و املينى،  ت إلى لغن 

 الترف ب  ت ةساد

 ؛سييييييم    سييييييا  على عو لت ما إذا التالم   لدى المغوية املهارات لتنم ة صييييييا ح النحو مجال  در  إن      

 االسيييتماب مهارة على  تدربة جديد، ليبنر  ت يضييييها  نو  له البد نحوية قاعدة ليم  قمما التمم   ذلَ  ن

 على باإلجابة يقوإ وحنن يقر ، عندماالواع ة  القراءة مهارة  سييييييييييتاذ ، وعلى إلى يصيييييييييي ت عندماالصييييييييييح   

ث سيتمر ن على ةإنه سؤال   .مكتوبة قانت  إن الكتابي التيبنر على  و ،اسفوي ا لواب قان إن التحد 

VI. النصيةو  النحو 

  راف بت بنن تربط التي اليالقات عن الك يييييييييف  ت النص لسيييييييييان ات دور  يبر  نحو ولسططططططططط :ي   الن :ال. 1

  سم  ،ال النحوي  الوصف  سا  هو لميالقات الداخلت النظاإ  ن ذلَ الترف  ي؛ املستوى  خالل من النص

  خاصية ،البحث موضيوب لمغة مناسيبة وظ ف ة مصيطلحات  ت النحوي  املسيتوى  على املياني يقرر  نظاإ وهو

ا ليسييت  سييمفنا فما النحو قواعد و ن
 
  ح اته  ت هام  فسييتف د  داة املتيم  تمن  وسيي مة ب  ذا ها، حد  ت هدة

 ه جم من المغة وجدت ال ي الهد  هو ذلَو  ،والتفاه  التواص ، خاللها من يتحقق بح ث االجتماع ة؛

 تمكن عدة مسيييتويات وتحوي  المغة، جوانب ل يييم   سييياسييي ة نقا  على لمنص المسييياني التحم   يرتكز      

     يية، الترفاملعلم ييةاملتنوعيية؛  مسيييييييييييييتويييا هييا عن بييالك يييييييييييييف م هييا اسيييييييييييييتتر مييا وتجم يية تحم مهييا، من الييدار 

ا املستويات ه   النص لسان ات  ولت وقد والتداول ة، والبالغ ة، ،والدالل ة ا اهتمام     خاص 



 املكتوب فهم في والبالغية النحوية أثرالظواهر --------------------------------------------- الرابع الفصل

170 
 

والنظريييييات  ،املنيييياهج م  تطور  متجيييياوبيييية النحوييييية القواعييييد  و اليربي النحو ليم   طرق  ليييييددت لقييييد      

املمتدة وة املتكاممة النص االستقرائ ة، ةا حوارية وصوال إلى طريقة الق اس ة إلى ةمن الطريقة المسان ة،

هت و  االسيييتقرائ ةوقد ن يييأت ه   الطريقة ن  جة ليدي   ت طريقة التدريس ، 1بج ورها إلى لسيييان ات النص

 .ةنفصممة ال املتقوإ على تدريس القواعد النحوية من خالل األسال ب املتص

  المغة نفسيييييييييييييها وةالنصييييييييييييي طريقةليم   القواعد وةق إن       
 
إذ  نه من الثابت  ن ليم    ؛إنما يجارى ليم

تمرين و     المغة إنما يجتء عن طريق ميا لة المغة نفسها، ومزاولة عبارا ها، وعرضها على األسماب، واألنظار

 .األلسنة، واألقالإ على است دامها

رب ة ةهو المغة الي م تمف م ادينفيتبر النص محور جم   عمم ات التيم   ت النصية:  واملق ربة نحوال. 2

جم   ال يفي بغيييالبيييا غنر  ن النص  ،ملحييياقييياة التييييابنر المغويييية املنطمق  ت تيييدريس  ن يييييييييييييطييية النحو، ومجييياال

ال  قد سييييييييي اقها المغوي متنوعة موظفة  ت  تقدإ من خالل نصيييييييييوة التي النحوية واردلتيم ، ةاملمتطمبات ا

 املوضوب النحوي  عناصر ق   ن فستوعب إذ نادرا ما ياه أ لمنص ؛تكون قاة ة

تمَ تدريس لتناسيييييييب  هاجمم و بيض  ،النصيييييييوةتك  ف   امليم  إلىللوء يت  بامل يييييييكمة  تجاو  ه  إن       

حاج عبد الرحمن (اسيييييييييييييتر   ل لَ ،2املحاةظة على روح املقاربة النصييييييييييييي ة من  ج  ،ةاهر املقصيييييييييييييودالظو 

م  من  ذا يجب  نماهما:  ةالمغتدريس  عن حديثا عند طرح سؤالنن مهمنن  )صا ح ف ف يجب و  ؟ةالمغني 

مميييه؟ م  من المغييية اليرب ييية؟ ةييياملقصيييييييييييييود بيييه امليييادة ؛  ن ني  التي عم هيييا اليييدر   المغوييييةةيييأميييا مييياذا يجيييب  ن ني 

مميييه؟ ةهو راج  إلى عم  تيييدريس ، و المغوي  ا خييياة بظواهر اف سييييييييييييييياب املمكييية  ةالمغييي ميييا ف ف يجيييب  ن ني 

 ةالمغوهو بحث  ت منهل ة ليم    ،المغوية

  ،وي لغ نص  ظ  ت القواعد تدريس على طريقةاله    ليتمد      
ُ
  ت املتكام  بالنص ه   الطريقة ينىول

 ةه  على ناسيييياعدف مماالمغوية  مسييييتوياته جم   وةق النص در يُ  ح ث ؛الكلت وسييييكمه ،وسيييي اقه ، ةكار 

                                                           
 291-296ينظر: إبراه   محمد عطا، املرج   ت تدريس المغة اليرب ة، مرج  سابق ، ة 1
 54املخططات السنوية مادة المغة اليرب ة السنة الرابييية من التيم   املتوسط، مرج  سابق، ةينظر:  2
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 ج يا ةيحم   ت ط اته توج ها، بد  بيرض نص متكام  ، ح ث ن...وق ماها  ت ةه  النص النحوية الظواهر

ث  ف ييييييييييييييار إلى ا لميي  املين يية، ومييا ة هييا من  ،ويفهمون مينييا  ، قر   الطالبة ؛القراءة مواضييييييييييييي  فمييا ليييا ج 

   1ا خصائص، وييقب ذلَ استابا  القاعدة م ها، لتألي  خنرا مرحمة التطب ق

VII. :املق ربة النصية في ميزان النقد   

ه ا و  وسيييمب ا ها، واملقاربة النصييي ة ليسيييت بدعا من ه ا ، ن لها إيجاب ا هاو  و مقاربة ال سيييَ  ، ي طريقة      

   طالقا من عرض ما له   املقاربة وما عم ها.نما سنحاول الوقو  عم ه ا

 م يييياةهة القبم ة مك سييييباته توظ ف على املتيم النصيييي ة  املقاربة لسيييياعدإيج بي   املق ربة النصططططية:  .  1

 در مماثمة ملا  نصييييييييوة إنتاج  ت ا لديدة هليممات باسيييييييي ثمار م تمفة وظ ف ة ،ليمم ةمواقف  فتابة  تو 

إ التي التيبنر  سييييييييييكال ب نوي  لسييييييييييم  فما، ث  االنتاج ،ةالتأوي  ،وةق مبدإ التمقي  خالل من لممتيم  تقد 

 تت   النصييييي ة املقاربة  ن  ي  ؛السيييييمي ة، والبصيييييرية هالنتاجات منطمقا تكون  النصيييييوة التي  نما  تنوي 

ممكة الف سيييياب  النصيييي ة التي تقود اليادات  بيض على املتيم  ليويد تفرضة ،متنوعة  سييييكاال النص من

 اليمم ييييية  ت م يييييييييييييييييارقيييييابييييي ليييييَ  كون ة فتييييياب يييييا،  و ،سيييييييييييييفوييييييا ييمقو  ويسيييييييييييييم ، ،املتيم  يقر  ح يييييث ةالمغييييي

وا لماع ة م   األسيييييييييتاذ، م  الفردية هخالل مناق يييييييييات من الدر  تفي    ت فسيييييييييه  (التيم م ة/التيمم ة)

 من النص التي فيرضييييها امل ييييكالت ح   ت المغوية وامكاناته ،قدراته  ت التحك  على اقادر  هتجيمة  مالئه،

 املتيممنن  ذهان  ت ما عمق تزي  فما ،م يييييكمة وضيييييي ات ح   وتجن دها واملهارات امليار  هاف سييييياب خالل

 حفظ عناء من التالم    ت مصة ،النظرية  ةمماألحكاإ الي على باقتصيييييارها صييييييبة النحو قواعد  ن من

 مقاربة النصيي ة ةاملقاربة عم هو  ،ضييروري  غنر وما هو، م ها ضييروري  ما هو بنن تم نا مادون النحوية األحكاإ

  ووضييييييييييييي اته التيم م ة، مواقفه  ت به املتيم  فسييييييييييييتف د ما مغةال من تأخ   ي؛ التيبنر صييييييييييييح إن وظ ف ة

 2 دون ةائدة ترجى.املتيم  وقت تض   جهد و دون  ن  ا ح ات ة

                                                           
  80ة املراةقة، مرج  سابق، الوث قة م روبينظر:  1
 24املراةقة، مرج  سابق، ة الوث قةينظر:  2
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 والتربوية ،النفس ة لألسس ومراعا ها ،النص ة قاربةامل  هم ة من الرغ  علىسلبي   املق ربة النصية:  . 2

متكام   نص على ا حصيييييييييييييول  صييييييييييييييوبةة ؛والتجربة امل دان ة ل  يرحماها ،واقعتال نقداال  ن والمغوية إال

 موارد يضييييي  متكام  نص إعداد ب  حتى إن ،هنن املسييييي سييييياغليس باألمر ال النحوي  الدر   مثمةق   ي دإ

طول النص قد   ن فما ،واملتيممنن ،امليممنن لدى خاصييييييييية اتءوففا ،تاقدر  وجود فسيييييييييتمزإ قاة ة نحوية

ال  و يطبق عم ها، و  ،ن  جتهإلى  امليم  يصييييييييييييي  ن  دون  الدر  وقت  يضييييييييييييي  قد ح ث  ؛يزري به   املقاربة

األسيييييتاذ عبد الرحمان ا حاج صيييييا ح  يرى ذلَ  و ت ،1الدق قة الفرع ة األخطاء ميا لة علىب لَ   لسييييياعد

ة، ةإن  وسيييي مة لتيريف اليالنصييييوة التي يت  ها امليمن   ت املرحمة خصييييوصييييا   امل ييييك  ة ها ناصيييير المغوي 

ا  دريا ال ي رسيييييييييييييمنوالت ،على سيييييييييييييك  يتفق م  سييييييييييييي اق الت ط ط هو لي ر وجودها  ت إنتاج الكتاب األولى

اب ملالءمته  امل ييييييك  يكون بأحد سييييييي نن؛ وح  ،واملفاه   ،لمبنى ا  نتجه بالفي   حد الكت  ا  ن ن تار نصيييييي  إم 

طط يق   ة ه الغريب من األلفاه
 
ر بأنفسييييييييييييينا النص ال ي نحتاج  ،لمموضيييييييييييييوب املخ ا  ن نحر  راف ب، وإم 

 
والت

رتيب
 
 .إل ه مراعنن  ت ذلَ سرو  االنتقاء والت

 الفردية الفروق الوقو  على  إلى املربنن  توصييي    صييييوبة  ت يتمث  املقاربة النصييي ة خمال آخر   ت نممس      

  املتيممنن لدى عال ة اتءوففا ،تاقدر  فسييييييييييييتد ت الطريقة به   التيم   ألنفيممونه   ال ين الطالب بنن

 يصييييييييييييب  وبه ا 2له ا االنحرا  املدر ييييييييييييفي ضييييييييييييح ةق هاملرااملتيم  يجي  وعدإ مراعاة تمَ الفروق الفردية 

 الوقييت زيييادةب وليييديمهييا ،الثغرات هيي  على  الوقو  ليي ا وجييب،ةقط املتفوق  النج ييب بيياملتيم االهتميياإ 

مسييييييؤول ة  املناهج مصييييييم ي علىو  ،األخطاء ا لزئ ة ميا لة لألسييييييتاذ ي سيييييينى قييرب ة ال در لاملخصييييييص 

 بصيييييييييفة النحوية والظواهر ،عامة بصيييييييييفة المغوية واردامل حول   مثمة على توةرتوظ ف ة  وةنصييييييييي إعداد

  التيم م ة املفاه  من  لالسييييتاادة تكويا ة تار و بد الق اإمن خالل   سييييات ةاأل  إلى إعداد باإلضيييياةة خاصيييية،

 التدريس وطرق  ،والتربوية

                                                           
  62اليرب ة، مرج  سابق، ة المغة ةنون  تدريس مدقور؛  حمد علتينظر:  1
 65، ة2060، 2عبد الكري  بكار، املراهق؛ ف ف نفهمه، وف ف نوجهه، دار السالإ لمطباعة والا ر، السيودية،  ينظر:  2



 

 : الظواهر الفنيةثانياملبحث ال

 

I. مفهوم البالغة العربية 

II.  أقسام البالغة 

III. أهمية تدريس البالغة 

IV.  الرقي بالدرس البالغي 

V.  والنصيةالبالغة 
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 :توطئة

وآدابها على ركائز أساسية من أهمها حسن التذوق، والقدرة على بيان  ،العربيةاللغة تنهض دراسة         

الحكم، وإصابة املعنى املراد، والوفاء بحق املقام في التعبير، وهذه الركائز إنما هي مدار علوم البالغة التي 

عها قوالحسن في كالم العرب من حيث املعاني واأللفاظ في عالقاتها ببعضها، وموا ،تتحرى مواطن الصحة

 هأهمية البالغة، وأن يكون في لذا كان لزاما على واضع املناهج الدراسية أن يضع في حساباته ،من الكالم

 .منه رتجىما ي  بحسب إلى أن يصيب املتعلم قدرا من معرفة هذه العلوم  امنها، وأن يسعى من خالله شيئ

الته الفني ،هظاهر ى مشت ص األدبي فيوطيدة بالن للبالغة عالقة      
ّ
ل لّية لتكتموالتحلي  واألدبية ،ةوتشك

 ؤية، و الرّ 
 
وراء  لعام منلمغزى الخدمة جديدة آليات وتحليله بإضافة  م النص،ح طرق التوسع في فهتفت

ظرة العامة في الن ا مع لسانيات النصفالبالغة فن الخطاب الجيد تتقارب منهجي ،األدبي الّتعامل مع النص

  ها.ة ليخيّ ها السابقة التار بعض الباحثين يعّد  الذي جعل كثيرة إلى الحّد  بينهما نقاط تالقإذ  ،إلى النصوص

 أين ي البالغة ف من بحوث النص بزغت تها لسانياتالتي تبن كثيرا من األفكار لى أنهنا إ نشيرنبغي أن ي      

 إلى تتوّجه نصوص؛ فالبالغةوزخرفته قواعد بناء محّددة لل ،قة بترتيب الكالمخِدمت في املباحث املتعلاست

 وما تزال قواعد بناء النص ،يالقارئ لتؤثر فيه، وتلك العالقة ذات خصوصّية في البحث اللغوي النص ّ 

ي عالقة هلسانيات النص و  ،ألن العالقة بين البالغة  صعنها في دراسة الن ىضرورية ال يستغن ةالبالغي

   صانات االنتفاع باألجناس البالغّية كلها في تحليل النعرض إمك وإن كان يتّم  ،ةة مستمر تفاعلي

ني ةجوهري اتضّم أفكار  خالصة القول أن البالغة       وجد من ثم تو  ع فيهاة بالتوست الدراسات النصيع 

  عند الدراسة.ا ب معه إغفالهصعي ا إلى حدمجوانب اتفاق عدة بينه
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I.  العربية:مفهوم البالغة 

لغت ب " :، حيث يقول صاحب الصحاحواالنتهاء ،تدور مادة بلغ في معاجم اللغة حول معنى الوصول لغة:  -أ

وجاء في  1"والبالغة: الفصاحةوبلغ الغالم: أدرك، واالبالغ والتبليغ: االيصال:  ،املكان بلوغا: وصلت إليه

ثير ،حسن البيانهي  البالغةو  ،...بلغ األمر: وصل إلى غايته" الوسيط املعجم
َ
قال روعة البالغة ، 2"وقوة التأ وي 

  .طريقها الواضحأي أي سحرها، ونهج البالغة: 

فالبالغة   3حسن الكالم مع فصاحته، وأدائه لغاية املعنى املراد"البالغة عند أهل اللغة هي ": اصطالحا -ب

كل كالم  خالب، مع مالءمة بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر  واضحالتأدية املعنى الجليل تعني إذا 

والبالغة في الكالم مطابقته ملا يقتضيه حال ، ...للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين يخاطبون 

بالغة املتكلم هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على "، و...أو مركبة ،الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردة

فليست البالغة إذن وصفا ، -لكل مقام مقال-وهذا معنى قولهم: ، 4كالم بليغ مطابق ملقتض ى الحال" تأليف

 للكالم ،للكلمة
ٌ
هذا ضرورة  حيث يستدعي وهذا متكلم بليغ ،فنقول: هذا كالم بليغ ؛وللمتكلم ،بل هي وصف

أن  وجماال، بل إن األمر يستدعي   واأللفاظ مما يكسبها قوة ،إيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين املعاني

سن إذا هيالبالغة ف يضع املتكلم في كالمه ما يناسب حالة املخاطب زيادة على املعنى األصلي إيصال  ح 

الئم لواقع الحال ،املعلومة
 
 ، ومقتض ى املقال.أو الخبر باللفظ الواضح الّدال امل

 

 

 

II. :أقسام البالغة  

                                                           
 111الجوهري، أبو نصر، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 1
 07-96شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 2
 16، ص1711، 1أيمن عبد الغني: الكافي في البالغة، دار التوقيفية للتراث للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،ط 3
 01-07ص  1666. 1السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالغة في املعني والبيان والبديع، املكتبة العصرية، صيدا بيروت، الطبعة  4
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 هي: علم املعاني، علم البيان، وعلم البديع. املشهور  أقسام علىالبالغة العربية ثالثة      

ر إليها وحاله التي يصي ،معنى كل ش يء: محنته، و معان ، )ج(املعنى: ما يدل عليه اللفظ" لغة علم املعاني:. 1

ه ،أمره، ومعنى كل كالم
 
ه: مقصده، واالسم العناءوَم  ،وَمْعنات ت  علم يعرف به "هو ف :ااصطالح، أما 1"ْعنيَّ

كيفية مطابقة الكالم أصول، وقواعد يعرف بها "هي  وأ" 2التي بها يطابق مقتض ى الحال" أحوال اللفظ العربي

 حترز به عن الخطأ في تأديةالعلم الذي ي  فهو  ،3ملقتض ى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له"

عرف به ل ي 
 
وما  ،تتبع خواص تراكيب الكالم في اإلفادة أي ؛مطابقة الكالم ملقتض ى الحال املعنى املراد، أو ق

الم ن الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتض ي الكميتصل بها من االستحسان وغيره ليتحرز بالوقوف عليها 

تلف صور فتخ  فهو علم يبحث في أحوال اللفظ العربي التي بها يؤدي معنى ما يناسب حالة بعينها، ذكره

ية، والفعل ،وقف بحث هذا العلم عند تأمل الفروق بين الجملة االسمية الكالم الختالف األحوال، لذلك

ة على يثار معرفإو  ، وتأخير  وتقديم ،وحذف، وتدبر أحوال املسند واملسند إليه، ومتعلقات الفعل من ذكر 

 .الفعل على غيرها إلى ما سوى ذلك من أسرار الجمال في نظم الجملة العربيةمن وضعية صيغ و أخرى، 

 :الش يءو   بان الش يء بيانا: ظهر، واتضح"االيضاح، الظهور و يطلق البيان في اللغة على  لغة:علم البيان: . 2

: اتضح"وغيرها، و ،ن به الش يء من الداللةبيّ يتما والبيان ، 4حه، وأفصح عنه"أوض
ً
ٌن  ،بان الش يء بيانا فهو َبّيِ

َن الش يء:  بيَّ
َ
بيين: اإليضاح"وضح، و ... وت  أما  ،5ظهر، والتَّ

 
ّعرف ف اصطالحا " علم يعرف به إيراد املعنى أنه: بي 

عرف بها إيراد املعنى الواحد بطرق  ،أصول هي "، أو "6بطرق مختلفة في وضوح الداللة عليه" الواحد وقواعد ي 

يختلف بعضها عن بعض في وضوح الداللة على نفس ذلك املعنى، والبد من اعتبار املطابقة ملقتض ى الحال 

فيزيد تأثيرها في نفس  ،ومن ثمة فإن موضوعه ذلك التصوير الذي يهب الفكرة وضوحا وقوة ،7دائما"

                                                           
 966شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1
 16، ص1776، 1القزويني جالل الدين الخطيب، اإليضاح في علوم البالغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
 09السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة ، مرجع سابق،  ص  3
 07شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 4
 119الجوهري، أبو نصر، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص  5
 196القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، مرجع سابق، ص 6
 119ة ، مرجع سابق، صالسيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغ 7
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ومن أجل هذا كان موضوع درسه األلفاظ العربية من  ،1أو القارئ بااللتجاء إلى الخيال املصور  ،املخاطب

 وحي بالتجربة الشعورية أتم إيحاءحيث التشبيه واملجاز والكناية، وهي صور ت

مثال  على غيرأنشأه  بدعه، بدعا،، ": يطلق البديع في اللغة على املبتَدع أو املختَرعالبديع: لغةعلم . 3

والبديع والِبْدع: الش يء الذي  أبدعت  الش يء: اخترعته ال على مثال، وأبَدع الشاعر: جاء بالبديع،، 2"سابق

أما   إلبداعه األشياء، وإحداثه إياها تعالى هللا، والبديع من أسماء 3"واملبتدع ع، املبتَد ، والبديع: يكون أوال

، وتزيين األلفاظ واملعاني بألوان بديعية من الجمال علم يبحث في طرق تحسيين الكالم" هوف اصطالحا

عرف به وجوه املزايا التي تزيد الكالم حسنا وطالوة، ورونقا وبهاء " ، فهو4"اللفظي أو املعنوي  العلم الذي ي 

رأى وهذا ما قصده ابن خلدون في مقدمته حين  5"ووضوح داللته على املراد ،الحالبعد مطابقته ملقتض ى 

به بين إما بسجع يفصله، أو تجنيس يشا ؛هو النظر في تزيين الكالم وتحسينه بنوع من التنميقأن البديع 

 ،للفظ بينهمااى أخفى منه الشتراك ألفاظه، أو ترصيع يقطع أوزانه، أو تورية عن املعنى املقصود بإيهام معن

ومن خالل هذا يتضح موضوع علم البديع الذي يتناول  ،أو طباق بالتقابل بين األضداد، وأمثال ذلك

 
ً
 آخر ،املحسنات املعنوية حينا

ً
 .واللفظية حينا

اللفظية  يتعلق باألمور  ملعانياعلم ف ؛علوم البالغةمتعلقات  لنا أن نفهم يمكنومن التعاريف السابقة       

ما علم أ وغيرهما ،واملجاز ،والحذف وغيرهما، وعلم البيان يتعلق باألمور املعنوية من التشبيه، من الذكر

  .البديع فيتعلق باألمرين معا

III. :أهمية تدريس البالغة 

                                                           
 11، ص 1772أحمد أحمد البدوي: من بالغة القرآن، مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مارس، ينظر:  1
 06شوقي ضيف وآخرون، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 2
 07الجوهري، أبو نصر، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ص 3
 72مرجع سابق، صالقزويني، اإليضاح في علوم البالغة، 4
 160السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة ، مرجع سابق، ص 5
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ألدبي وتنميته، ا تسهم في تكوين الذوق فهي  دراستهم لها؛ تعلمون حينللبالغة أهمية كبيرة يكتسبها امل       

، ة النقدإذ تشكل الجانب املوضوعي في عملي ،كما أنها تبصر بالصفات التي تكسب النص األدبي رفعة وسموا

ي صقل مما يسهم ف ،من التعرف على أسرار اإلعجاز البالغي في الكالم العربي الفصيح تعلمكما تمكن امل

ها، وتقويمها وتحديد مستوى جودت ،من النقد األدبي لألعمال الفنية همتمكنفاللغوية،  يناملتعلم قدرات

لواردة واألخيلة التي تتضمنها األساليب البالغية ا ،وتساهم في تنمية خيالهم األدبي من خالل إملامهم بالصور 

تساهم في و  ،القدرة على محاكاة األساليب البالغية وإنشاء الكالم البليغ تعلماملتكسب و في أعمال األدباء، 

دورها ك عن وتذوقها واالعتزاز بها، ناهي ،لغتهم العربية تقانال تعلماملوإثارة دافعية  ،القرائية تتنمية امليوال 

 1كشف املواهب األدبية وتطويرها لدى الطلبةفي 

ينها من واملفاضلة ب ،والحكم عليها ،تمكن الطالب من تمييز األعمال األدبية الجيدة من الرديئة البالغة      

بألوان  واستمتاعهم ،خالل إدراك ما فيها من جمال، وفهم األفكار التي اشتملت عليها اآلثار األدبية الخالدة

كما تنمي ميلهم إلى القراءة الحرة كوسيلة من أمتع وسائل قضاء  ،ملختلفة عن طريق فهم كل لون منهااألدب ا

ولم  ،هرست مرتبطة باألدب نفسإذا د   للمتعلم األدبي الذوق في تربية  دون أن نغفل دور البالغة ،وقت الفراغ

فكرة الواحدة ى البأنواع األساليب املختلفة، وكيف تؤدَ  تعلماملر تبصكما أنها  ،تأخذ شكل قوالب مصبوبة

واملجاز أخرى، وكيف يعمد البلغاء إلى تزيين  ،الداللة عن طريق الحقيقة مرةمع وضوح في طرق مختلفة ب

  ،المه بأنواع املحسنات البديعية اللفظية منهاك
ً
قتض ى مع مطابقته مل واملعنوية ليزداد بها روعة وجماال

 .2الحال

لفا، ستبتعد كثيرا عما ذكرناه ال خصوصا األهداف املتوخاة من تدريس البالغة في املرحلة املتوسطة إن       

فهم املقروء من انطالقا فهي تعمل إجماال على تنمية ذوق املتعلم األدبي من خالل دراسة النصوص، 
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ن حسب مواط األساليبو  ،اختيار الكلمات حسنو  ،البالغية األولية صطححاتالتعرف على املو ، 1وتذوقه

تنمية و  وارهاف الحسصقل الذوق ل بها تي توحياملعاني الدراك إو  ،ق بعض الصور البيانيةتذو و ، الكالم

التعبير  كتشاف أدواتليب البالغية في الحديث والكتابة باالقدرة على استعمال األسا وصوال إلى  ،الخيال

ال و إصدار أحكام حول النص، و  ،قبح ذاكلححكم بحسن هذا و وتوظيفها في وضعيات جديدة ، وامتالكها

 يتم كل هذا إال بكثرة املمارسة، 
ً
 2.بالدربة واملران طبعا

IV.  الرقي بالدرس البالغي 

ت وتفصيال  ،من البالغة وصعوبات تعلمها، وأنها تحوي قواعد جافة تعلماملكثيرا ما نسمع شكوى       

قلة اإلقبال  أدى إلىو آل تدريس البالغة إلى ما آل إليه، معقدة، وألفاظ أدبية من غير البيئة التي يعيشونها، ف

ما هذا إال و   ال تخص إال األدب واألدباء نالبعيدة املعلم أنها  هممنه اعتقاد عليه، إن لم نقل نفور املتعلمين

  ة...داخلمتعدة أمور  هانتيجة حتمية ساهمت في

محاولة و  ،الوقوف على هذه الصعاب يستوجبربط املتعلم بالدرس البالغي وتحبيبه إلى نفسه إن        

فلسفةوطغيان  ،وتعاريفها ،فالعناية املفرطة بقواعد البالغة ؛تذليلها
 
التي تعني  ة البالغفلسف، ال البالغة امل

 تأثرهاو  ، وغاياتها، وما فيها من قيم جمالية وفكرية ،وأهدافها ،تعليل القواعد البالغية، والبحث عن أسرارها

غة وأزرى التحليلي أفسد البال  يجانب التذوقالعلى حساب  حديثا التقني الجافو  ،ديماقاليوناني املنطقي ب

 3؟رواألدب ش يء آخشيئا، تكون البالغة  يعقل أنفال البالغة عن النص،  محاربة فصلوجب  بأهدافها، لذا

  همافإهمال الربط بين
ّ
ا القضاء على اعتماد األمثلة الجاهزة ألنها غالببداية د الكثير من املشاكل إذ يجب ول

 4أو خيال رائع ،بارعةما تكون مكررة تعيق اكتشاف صورة 
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وذلك بسبب جفاف املحتوى، واعتماده على  ،البالغة نفسه ال يحقق أهدافاملدرس ي إن منهج الكتاب        

بية املختلفة األد املواضيعوالتكامل بين  ،العربية إلى التناسق واالستظهار، وافتقار محتوى منهج ،الحفظ

إغفاله الجانب و   فتركيز املحتوى على الجانب النظري األخرى،  للغةافروع بين بينه و بل ، تعلمامل التي يتناولها

تالميذ، بتنمية املواهب األدبية لدى ال عدم اهتمامهو  وبيئتهم ،ملحتوى عن واقع التالميذمع بعد ا ،التطبيقي

 وقلة نصيبها من األسئلة ،العالمات املخصصة ملادة البالغة ضعف زيادة على

ألوانا من التعبير يجب عرضها من حيث أنها وسائل تعمل على تكوين  تعلماملحين تعرض على  ةالبالغإن        

 ،لذوق ا يخص فهي طريقة غير صالحة في تدريس ما ،الذوق األدبي، ال قواعد أو مباحث يختبر فيها العقل

وتشوه جمالها،  ،فاتباع الطريقة الجدلية في عرض دروس البالغة تمزق أوصال العبارات ؛واإلحساس

ية ومصطححاتها الفنية كأنها الغا ،ل املناقشات إلى اتجاه نظري فلسفي، وتجعل القواعد البالغيةوتحوّ 

 ق األدبيفي تكوين الذو  منهالتقاسيم ال جدوى املصطححات و املقصودة لذاتها، فهذا اإلسراف في استعمال 

ما ك النص فعلم األدبي الذي هو عشها ومرتع جمالها،تدريس البالغة بعيدا عن النص بحال ال يجوز       

ة نون فيها الفنون البالغيفحجوء البعض إلى أمثلة مبتورة مصطنعة يعيّ للبالغة،  جديد عرض قيل هو

البالغة  حول تفت  وأقسامه وتذكر أنواعه ،تعريفات تحدد أركان املصطحح املتعلمينويملون من خاللها على 

 الشرح واإللقاء من املعلم، والتلقي منعليه يغلب  أصم أجوف درسإلى التذوق الجمالي إلى  طريق منبذلك 

قد تعرض دروس البالغة على صورة جداول ترسم على السبورة و بل  ،ينفر هذا األخيراملتعلم مما يجعل 

ساليب أ كما أن ،وتجعلها أقرب إلى املنحى الفلسفي من الجمالي ،فتمزق أوصال العبارات، وتشوه جمالها

بالغة وال ال ذوق وال تخدم تطوير ت ،التقويم ال تساهم في تشخيص جوانب القوة والضعف لدى املتعلمين

  1تساهم في االهتمام باملواهب األدبية، وتشجيعيها

V.  النصيةالبالغة و 
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         البالغة ولسانيات النص .1

كان قد و  تشابه، والتباين، وغيرها،ال مواضعمن  تطلق البالغة على كل ارتباط بين موضوعين، أو أكثر        

ر فيه وهو والتأثي ،مفهوم البالغة قائًما على إبراز الغاية من البالغة، وهي توصيل الكالم إلى قلب املخاطب

في العصر الحديث، ثم تطور ليصطبغ بصبغة علمية ركّزت على خصائص هذا الكالم  ما يسمى باإلبالغية

ؤدى فيه،  ر في اآلخرين، فأصبح مفهومها معنًيا بخواص التركيب، واملقام الذي ي 
ّ
عرف وهو ما ي  الذي يؤث

 ا له قواعده وأصوله الواضحةبمقتض ى الحال، ولعل هذه النظرة جعلت من البالغة علم

االنتقال من البالغة الذوقية إلى البالغة النظرية، ومن الحديث عن األهداف إلى الحديث عن إن        

النص ات لسانير مفهوم البالغة، أما بالنسبة النتقال البالغة إلى الخصائص واضح أشّد الوضوح في تطو 

 ى مجاالت لم تكنفال يعني أخذ مفاهيمها القديمة كما هي، بل يجب إعطاؤها أبعادا جديدة، وتوسيعها إل

النص يرتبط بمدى قدرة البالغة على تكوين نموذج جديد  لسانياتمن اختصاصها، فتحول البالغة إلى 

 .إلنتاج الخطاب بكل أنماطه دون االقتصار على نوع واحد كما كانت تفعل البالغة القديمة

ق قحالبالغة نظام ِمن القواعد يت، فمن املتعارف عليه أن عرض جديد للبالغة يالنص هإن لسانيات       

ر على املتلّقي في عملّية االت
ّ
د كان لعلم ولق ،دفّن الخطاب الجيّ  كونها صال األدبي بإقناعهفي النص، تؤث

واملعنى،  ظفالبالغة فضل كبير في بيان أساليب العرب، وتراكيب لغتهم، وما تمتاز به من قّوة وجمال في الل

يال
َ
بطها بما ور  قواعدها جديد البالغة العربّية قصد إحياءت إلى عا باحثون ، وقد د1والعاطفة، والخ

ْحد توصَ  ناسب بين املسموعات،معرفة طرق التالدرس األسلوبي الحديث، ف ث فياست  ل إليها واملفهومات ال ي 

 
ّ
 سان بش يٍء من علوم الل

ّ
 .ي في ذلك، وهو علم البالغةإال بالعلم الكل

ستخدم في إنتاج النص، فإن م لتعليماتمن ا البالغة نظامإن      
 
 عارفها مهمة في إنتاج كثير من الحاالتت

ص يبقى فإن الن ، وعلى هذاها في تحليل النصت االنتفاع باألجناس البالغية كلوإن كان يتم عرض إمكانا

نا منفتحا على السؤال، والبحث، واالستفادة من اإلنجازات الهام في  ةمفتوحا، وتظل قراءتنا، ومشروع 
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سهم في إنجاز قراءة أكثر إنتاجّية، وأكثر انفتاحا  ة بما ي  سانية واالجتماعيَّ ِ
ّ
مجال علوم األدب، والعلوم الل

ى هذا إال عبر 
ّ
ل، والنص الذي نقرأ، وال يمكن أن يتأت

ّ
وقبوال للتطوير واإلغناء؛ إغناء املنهج الذي به نحل

 1.ناء بين القديم والجديدالتفاعل اإليجابي القائم على الحوار الهادف والب

نيت الدراسات النصي لقديمة تضمُّ األفكارمن املنظور السابق، نصل إلى أن البالغة ا       ة الجوهرية التي ع 

فاق عدة بينها إلى حد يصعب معه إغفال األثر، ومن هنا فإن البالغة 
ّ
بالتوسع فيها، ومن ثم توجد جوانب ات

يات التي وفق املعط رح نفسها كبديٍل في تحليل الخطابالعامة الجامعة بين البالغة القديمة والجديدة، تط

رون باالستع
ّ
نظ

 
ر غوية الحديثة، خاصة تلك العلوم التي لها جذو انة بالتراث في فهم املسائل اللرسمها امل

  2".اله ةالتاريخي ةالبالغة تمثل السابق الّنص الذي قلنا إن لسانياتتراثّية مثل 

 البالغة واملقاربة النصية  .2

التحليلية و   وتشكالته الفنية واألدبية ،ى َمظاهِرهفي شتّ ص خاصة األدبي منه للبالغة عالقة وطيدة بالنّ       

فعملّية الحفر في مجال بنيات النّص األدبي للوقوف على املعنى املخبوء تحت النسيج اللساني والصوتي 

رَصف، وخطاباتستظل في صيرورة وديمومة ما دا
 
وقد عملت املدارس األدبية  ،تقال م أن هناك نصوصا ت

قنية م النص وتحليله بإضافة نظريات نقدية وآليات تق التوّسع في فهيل الرؤية وفتح طر املختلفة على تكم

 تبعا لتطور األوضاع لخدمة املغزى العام من وراء التعامل مع النص األدبي

ة ذات باعتبارها موارد وظيفي هانقترح تناول ، لذالم يشر صراحة إلى املوارد البالغيةالدراس ي املنهاج إن       

وليست كموارد معرفية علمية؛ أي االهتمام بالبالغة في ارتباطها  ،عالقة ببناء الكفاءة وبأنماط النصوص

فتستهدف بذلك املعني الحجاجي اإلقناعي في إطار براغماتي)تداولي(،  بالتداولية بوصفها فن اإلقناع،

ص في األسلوبية لذلك ينبغي التركيز على املظهر الجمالي للنصو ودراسة املعني التعبيري األدبي الذي يصب 
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املقررة ومدى إسهام هذه املوارد في ذلك، بدل الخوض في مسمياتها جوانبها النظرية التي ال تخدم الجانب 

 1الفني في النص

األهداف إلى ب تدريسالتحول من الفي عرف التعليم في الجزائر جيال جديدا من البرامج التعليمية تمثل       

بالكفاءات أين حظيت البالغة ببعض التطور في تناولها، فإن كان األدب فن يمثل الوجه املشرق  تدريسال

فإن البالغة تقدم األسس التي تبرز هذا الجمال، وتوضح املعايير التي تحكم ذلك األثر، فمن   لجمال التعبير

لنص األدبي، وضمانا لنجاح درس البالغة حسب غير املقبول أن ينظر إلى تدريس البالغة بمعزل عن ا

توصيات املنهاج ينبغي أن يلتزم تناول الجانب البالغي من خالل التعرض للنص بدءا من املناقشة األدبية من 

حيث اللفظ واألسلوب والفكرة والحكم وصوال إلى املهارة الفنية، ومناقشة ما فيه من ألوان بالغية وفق 

 دتشوبها البحوث العقلية، وال يستهلك الوقت والجهد في استنباط التعاريف، وتحديوجهة أدبية خالصة، ال 

لذوق ك ال يجدي في تكوين الوتسميته دون التعرض لكشف أسرار الجمال فيه، فهذا املس ،اللون البالغي

وع مناسبة للموضاملعلم تواصلية كلما رآها الدبية و األ  نصوصاللذلك يستحسن أن تستغل األدبي، 

املقرر من األلوان البالغية املدرجة في البرنامج الدراس ي ويوجه انتباه  ويركز على ما في النص بالغي،ال

 رةاملتعلمين نحوها، فيعمل على تحليلها، وإصدار أحكام قيمية مبرَّ 

واء ستناول األسلوب البالغي دون املرور على الفهم املسبق للنص أمر معيب ألن املعالجة البالغية إن        

أو تقييم الجانب الحجاجي ال تتأتى إال إذا استوعب املتعلم معاني النص ذلك ألن  ،تمثلت في التذوق الفني

، وموضح ملا فيه من جمال له مفسرو درس البالغة يدرس ضمن النص األدبي على اعتبار أنه جزء منه 

 فكرة عن الروح لوحدة ال فعدم العناية بربط أجزاء النص ببعضها تمزيقاألسلوب... الفكرة وبراعة

  .نصقد تعوق النظرة الشمولية لل ل االطمئنان إلى فهم املعنىالوقفات التذوقية عند الصور الجزئية قبف
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 توطئة: 

ج   ينوووووووي علوووووووا  املتوووووووا ج   تلدوووووووي اووووووو  توسووووووو         وووووووي      و وووووووي ع ووووووو   تا وووووووت  يحتوووووووال صووووووو       ووووووو       

 ووووووووووو  قووووووووووو      ووووووووووو     سووووووووووو      ق  بوووووووووووي   ن ووووووووووو ي  ن  ووووووووووو   و تل قووووووووووو  ضوووووووووووا  و  تدلقوووووووووووي   ووووووووووو     ، سووووووووووو   وي

 . تل ق   ا     ف      س ي   ن  ي، و   ق         ي و ري    سني   ر بدي  تا ط

 فئوووووووووووويعلووووووووووووا  ال ووووووووووووت   ن   و  و عوووووووووووو   ،   وووووووووووو * ن  ال ووووووووووووت  د ة علووووووووووووا     وووووووووووو     ج اوووووووووووو  ع لوووووووووووو   عت وووووووووووو      

ف  وووووووووو  ،   وووووووووو   ة   تدلوووووووووو     تا ووووووووووتي اوووووووووو   تا ووووووووووت ج   ينووووووووووي  سوووووووووو   وي   سوووووووووولدي    ووووووووووي  وووووووووو ل     لحوووووووووو 

 ووووووووووووط ع وووووووووووو  و وووووووووووو   لوووووووووووو  علووووووووووووا     وووووووووووو    سووووووووووووني   ر بدووووووووووووي  وووووووووووو    تدلوووووووووووو     تا    ن   ثوووووووووووو    ال ووووووووووووت و عوووووووووووو  

  دوووووووو   فووووووووا   ربووووووووال  نوووووووو   تا ووووووووتي   توووووووو  ة، و وووووووو  ع نووووووووي ع ووووووووا   ي ور صوووووووو    ف ووووووووي    تا ووووووووت ج   سوووووووولدي

   1.       لح 

إلج  ووووووووو ج    تا وووووووووي  تدتووووووووو    ووووووووو    تا وووووووووي  و  لغلقوووووووووي    وووووووووئلي زجووووووووو  اووووووووو    وووووووووت   ن    ووووووووو   ة  ووووووووو ن          

  ل  وووووووورة اوووووووو    سوووووووو       وووووووو  ال تسوووووووو    وووووووو   إلج  وووووووو ج   وووووووو كثوووووووو  اوووووووو    تدل وووووووو  عوووووووو      ريووووووووي ق صووووووووي  أل ووووووووت   

  ،  ين وووووووووو    ووووووووووو وووووووووو   ل   غ ل وووووووووو تضوووووووووو ف ج ير صوووووووووو  ص  ووووووووووي بدضوووووووووو     وووووووووو  رب وووووووووو  ف  لغلووووووووووع   ا وووووووووو ي  ع  وووووووووو ، 

    ن، وو س ت   لغلقي  ر ع ة  د ر   تدل  ل     ئلي   ت   ن   ت     

       

 

 

 

                                                           

: صا "و  لي اج ع   دلا  ج   تدلقي   اضاع  حثي  د ن ع  طريع تع  د   ت   ة يت  تدلئت       ل  ) ( Questionnaire ال ت   ن *1 

وص ه    ئلي يستحس   ن  نان  تناعي   ف ي و ف ي   رف   ن ر ع  ع دص ، و   ي  ر لط  لدض     لدض ب ن  1ع ني   ثلي      فر د"

    و ل    د  ،   دلمي   لح   ن هج:     رف ع      ين ر:      ل       ق    ال ن      ل طر   ا   حث .يحقع     ف    ل يسعا ت  

              818، ص8991،    دن، و  تا يع   دل  ي  لن ر
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 :يل  ف     ن  ال ت   ص قتا ج  ت ث  ؛ الخاصة بأساتذة التعليم املتوسط انيأوال: االستب

 عينة الدراسة:. تحديد 1

اوووووووو    تدلوووووووو     تا ووووووووط  اوووووووو   ر لووووووووي  للغووووووووي   درب ووووووووي    ، و  ووووووووت  ةت  وووووووو 72 تنووووووووان ع نووووووووي       ووووووووي  وووووووو          

صوووووووووو    ا وووووووووو   تا ووووووووووط ي   ووووووووووان   سووووووووووني   ر بدووووووووووي  وووووووووو وا   وووووووووولع  تا ووووووووووت ج    ينووووووووووي  سوووووووووو   وي،  ووووووووووا   

 ،  و ي   ان   س     قر  7189/7171     س ي 

ث ثوووووووي (   ووووووت     ووووووو    72 ووووووو ل  ع نووووووي       وووووووي ك ووووووو    وووووول ن   ووووووولدي وع وووووووري   متغيررررررس ال ررررررر س:  -أ

(   وووووووووووووت  ة، و اجووووووووووووو و   تتووووووووووووو  يا ووووووووووووو  ع نوووووووووووووي       وووووووووووووي  أل ووووووووووووو   ة 72(   ووووووووووووو   ة   وووووووووووووا  ، و 10 

  سب  اجن 

 

 

 

 

  مالحظة:     

 ع  ي    س  ن    ت  ايي ستا  ص ه  ال      ج  ل ن  اضاح غللي   دن ر   نسال علا         

 .ق صي و تا ت  ن 

 

 

 

 

 

 ةاملئويال سبة  العدد ال  س

 11.11 30 ذكر

 88.88 42 أنثى

 100 42 امل موع
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 يا    اج و   تت       د ج   دل  ي  د ني   لح           ة:متغيس املؤهل العلمي:  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 ي ؛     ت   ا   س     ت    ض ص  يا    اج و   تت     ة   ز ن ي    ي الخبسة املهنية:  متغيس -ت

 ي  س   سني   ر بدي تط   ، و ا    ق    س  ه      س ي   ي د      بلغض   ن ر ع    ستاي ج

 

 

 

 

 

   ق    اج و   ن فئي       ة  ول  امل      ج ا    زو   وت سي     ي   تق ع   و  ظ مالحظة:

   سلع    ي  فرغ       ي  اجز  ريي    و لت    ل   نا ج.

 ال سبة العدد املؤهل العلمي

-املعهد التكنولوجي-شهادة الكفاءة األستاذية    31 30.23 

 23.02 18 شهادة الليسانس

 11.11 30 شهادة التخرج من املدرسة العليا لألساتذة

 12.84 32 شهادة املاستس

 33 33 شهادة املاجستيس

 133 42 امل موع

 ال سبة العدد الخبسة املهنية

سنوات 30إلى 31من    32 12.81 

سنوات 13إلى 30من    38 48.00 

سنوات 10إلى 11من    32 40.80 

سنوات 43إلى 10من    30 18.01 

سنة 43أكثس من    30 11.11 

 133 42 امل موع
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 ا  د    ي      ت   يا    اج و   تت  ع د   سنا ج تدريس السنة الرابعة متوسط:  سنوات-ج

 .فقطو ا  رة و   ة   سني   ر بدي  تا ط 

 

 

 

 

 

 أداة البحث. 4

 - ع نا دص     لي ا      - أل    ة  ناوي     مل  و    ت   ي  ق    ن   ثل   د ة   لح  ا    ت       

  :ق  ب ج   ل   غاج ي وال   

  :  اث  ع   ل   غاج يث و   

  : د   ج   ل   غاج ي/   ت  اييث  ث   

  : ي-عن صر   د ل ي   تدل   ي  بد  
ّ
   تدل

  : طر  ع   ت  ي ق  س 

  :  تي   للغي   درب ي  د    

 بد :  ق       ي    للغي   درب ي   

 .دل    ت  ن    ئلي   لغلقي و   تا ي ا      حا   ت   ن       ة     ريي   ن  ال ت  ج ع       

 

 ال سبة العدد الخبسة املهنية

سنوات 30إلى 31من    32 2.23 

سنوات 13إلى 30من    38 44.44 

سنوات 10إلى 11من    32 40.80 

سنوات 43إلى 10من    30 18.01 

سنة 43كثس من أ   30 11.11 

 133 42 امل موع
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  توسطامل أساتذة التعليماملوجهة إلى  انيتحليل االستب. 0

 أوال: املقاربات البيداغوجية

 ؟  تبالكفاءا ةاملقارب ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي       د جي  األول: تصريحال 

 ، وق   وت  ج         علا   ة.  ئلي( 12 بدي       ت ري يتنان ص     

 السؤال األول: .1

 

و    ،  للغي   درب ي  دة ت  ي     ق  بي         ج ي ن  ل       ا    حا    س      و   التعليق:

 ن ص ه   ق  بي  ن  ب  (% 15   اق و سلت     وص    غلل ي، ؛     ير    ا فقان ي ت  و  ج  ج   نت  ج

 ؛   ي    بع     ج   للغي     ق    و   حق ع تستت ع     ان ؛   تلف    تت     للغي   درب ي  دة    ي  

      س  ق  ب ج  و  و   و فع علا ص   ت   ، علا   ض   ا  ع ال ت  ع، و  ّتح ث و  قر  ة، و   ت  ي 

 صي وب    ي   س تال ص ه   ق  بي  و   فض ، وت      ق  ة فاج   قي و   ن      ق  بي         ج  

ق  بي غ    وب  ق             ير ص   ن  لي  ت  ي    للغي   درب ي      ت د ب  ت    ف       ة  اج د

ي     ن  نان  ن  لي ا      ؛   درب ي  ن تدت   ا     ي  (% 82.18      ل تا    ل  ، وال   ل     ة

   ع بدض  ل دئ  تد     ا  ف     ق  بي         ج، وا       جيا ج ان  ن ن         كث   دل  ي   ا د 

  تل ق   ق صي

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 14.81 74.07 11.11

العدد 0 4 20 3

0

14.81

74.07

11.11
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تناسب المقاربة بالكفاءات تدريس مادة اللغة العربية؟

النسبة

العدد
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  الثاني: السؤال .4

 

 التعليق: 

 ع ني       ة  غلل ي ، وي ث ير    ترف   ا فعوت  ج ص     س     حسا ي اج ي و   ة؛            

تق  و    درب ي  ت  ي   تد حس   ي ؛ تدل  كف  ناي  ن   ق  بي         ج   د ة علا  ( % 18.21 

ة علا    يا فقان وب   ،    لقى          ة    ي  ال يا فقان علا ص     ترح فقطويس و ه  ، وكت  ي

وت  ج ص     س    و  ، و   د  ض        ترح  ترف   ر فض  ،  ين   يند  (% 81.58  نسلي  ص      ر

ن    ا     ويث   ض ص ؛ ف  تدل ا  ، ن   ا  ع ي  ب   ، و ترح ع ة تس ؤالجغريلي، وغ    نتق ي ف    ور  

 و  ّتح ث و  قر  ة   ال ت  ع    بدي   للغي       ي     ج فد    ص ه   ر لي ال ي تلنان ق صي ا

     ،ف  يحسان   تا ص    للغال     ال و   ت ب  تال  ل        ،ا    ض   ا  ع   ت  ال  و   ت  ي(

ال يقرؤون، وت    ر و  ال ي   ان، وتن ف  ا  ال يدت  ون؛  ل ال يتلقان  درب   نتلع علي    ا    ق   :  

وجادص   وجاصر    تدل  صا  وح   ق  بي         ج  ، و اظ ف    ي       ر و ، وال ياظ او  ا     ت  

اي   تدل  و  ص  ا   نال        ي    و  طل دت    ق  بي   ق   ن      تلا   ر غ يي ا    ص  ي    ده  ن

 ، و   روف     ع يي روط   ت  ايي      وافر       ت      كف  

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 81.48 18.51

العدد 0 0 22 5

0 0
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18.51
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تحقق المقاربة بالكفاءات متعلما كفؤا مشافهة وكتابة؟

النسبة

العدد
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 لسؤال الثالث:ا .0

 

 التعليق: 

  ق  بي         ج   ا        سج    ، و أ ل     عضع ص     س     ج   درفي   ل       ن و           

و نسج ي  ع تج   ج   و ا فقي  ا  ع       ن ،فن و   إلج   ج  تا دي )  تدل  ي/  تدل   ي(ا    د ل ي 

ك ف ال و    ر   تلا  ، و لبي ط ا  ت  ؛(  ن    ن  ب  % 11,11     ر     ئي   لغ  لي     س      و ؛

  دت  ةد  تنسلي    وص ه  و ق      ، حق ع      ج  لغايي    ر علا  ن  ك    ج و  د ي ي     قاي   

لا   ض   ا  ع عتتل ق   ف ا    اصا  تلا   ص  ف    رح ب   ا           نس حتدني و ري      ن و شجدي

 س  و    روض  ن     ل    رغلي    طرف ص ه    ئي،     يلقى  ال ن   دو    ترو  ، وصا     ت  ال 

 -        ستا   ت ن-   سيئي )  تدل   ي/  تدل  ي(   د ل ي  رج ج ف علا    لي   س      س  ع؛

     ن   تدل  ن  ا     ن ال ي  رون  ل ك   ة  لغايي      ي تال  ؛ي  ب   ت ري ، و الدع     ن رل 

     و ا   وا   قتند ن ب        ن   ي   ن ريي، و د  ص   يسد        ة يت ددون ا   لا   وص       ل  ، 

(  رفض ص      ر، و ب         فئي % 88.88 تلق ي علا  لت         ن    ل ب    ي  دع  فئي       ة  

 و       س  ج و ص  ا   ستا    ت    ؟  امل  ة    ي ع ي    ق  ب ج    قي  اصف بلغ     ت  ايي

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 11.11 88.88 0

العدد 0 3 24 0

0
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88.88
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تناسب المقاربة بالكفاءات أساتذة التعليم المتوسط؟

النسبة

العدد
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 السؤال الرابع: .2

 

 التعليق: 

اح  و ري   و    سلي   ق  بي         ج  ن  ب   تدل  ن  ا     ن، (          ة  ن % 67,96ير            

كث       ع   ج   ث   ن  لت      ،       ا    ا   و س  و  تقل    تدل  ن    ه   ق  بي،  - سب      -

تدل  ت      يستت دان  ن ال  تدل   ي  ؛ ف  تدل ان ا  ص ه   ر ليعلا غر      ئلي   س  قي  ال ت    

وال  فن  ص ،ع    ال يستت دان   تدل    ت  ي  ر علي          ج   رغابي  ص ، ف    وال  ، أو س  

  تن  ب   ن   ق  بي         ج  ا وصا    ياح  ت    أن       ة ف   ص  حي،    ت  ي  للغي  ل  ي

رح  فض وي ي  ص     ت لا  بد   ا  ود،    ن ا    ريح ت   ت ث   وا ، وت    ن    و تدل ي   ف     تح 

و ب     ث   ور ص   كث  و  د ي يس     قل لي، و (، و   فئي % 02,12  نسلي   تلق ي      ص      ر   

 ر   اصف    تقل  يي علا غ   ير  د      ق  ب ج  قر    و   يو  طا   سربي،       ة   كث  ق  ة، 

ن      ت  ن  ن   تدل ان،  و  غلب  ي  و      ق  بي    ص  ف  إلجر   ي؛ ، و   مل تاي ج ،  ق  بي    ض   ن

     ر ؟ ي   املل  ي قلع  ، و تروح  ، ويلقى   س             ج   للغي   درب ي؛  ر  ة، و ح دثي، وكت  ي

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 37.04 62.96 0

العدد 0 10 17 0
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 وص     للغي   درب ي؟   دة   ي  ا   املقاربة بالكفاءاتك ف  ق    سربت  ا   تل ع  املفتوح: التصريح

 ؟  ر بدي  تا طتتل ق   علا  فا     سني  صن ك ق اص ي 

ق صي  أل ئلي    رع ي   س  قي: ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب    ت ري يد  ص              

    دل ي ا    تد       ا    ع   ق  بي         ج و تل ق   علا   سني   ر بدي  تا ط.

   ج ي ة و اظ  يسعا تلا تد     د  ف   بي         ج     نحا     غاج  لع و ن  كرو   ن   ق          

        فز ا  وت       وضد ي  ركلي ت ن    جز   اي   ل تدل  ي ت       ع وجاد  
ّ
سن   سدل  يت  

 ياظ        ج   ّ  وضد  ج   نليو و نهج ي، و     كتسب   ب ن     ج غ    ن   ،  ، ا  د  درف ي

 ، و   ج  ج تج   ج       ة ك   يل :تدت ض 

   ووس ح ص ه  ، وت            ق  بي         ج   ل ب  ر ص   اضاع ي  تدلقي   قل  ع ا  فئي

      بد  و ا  كثو  صملب  إلع      ت  ال    ل و  ت  ق صي   ق  بي ا  كث      دو    د   ، 

تلا و     و      ق  بي    ص  ف  إلجر   ي    ي   ،   و  ي   ت  ايي   د   ي      ق  بي    ض   ن

 و    ريب   ي    د   و امل ص ا   ملج     ل   غاج  

    ا       لود ، ن  ئ  ا       ن وب ن   ،    ر   ن  تل ع   ق  بي         ج غ   فئي  قر   

بس ب  الكت  ظ ا     س  ، و لي و      اليض ح، وكث في     و  ج،    و     شي  ا  ع   ت  ال   د

 وضد    اضع   تتل عآ  ي   تدل   ل    ة، و   دل ، و   دابي ف   

  ل    لل  ج ق  ؤص ، و ال ي    تا  ص ه   ق  بي  تيس    ج ن    ر   فئي ث  ثي  قف    رة   ن    ري

  ، ، و صح  في         تت عتال ي     س صل  ، فتتلع ص ه   ق  بي علا  ضضا  و  ع   تدل  

 ص و ستا 

 و ال  ري   ن  لح  ع     رق   س  قي ال  ر  فر     ن ص ه   ق  بي وبق ي   ق  ب ج فئي  ق  ة  ، ،      

 وبق   وف ي  تريقي    يس      ي    ت    ن       
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 ؟املقاربة النصية ت  ي    اص   و  فض   أل ئلي ، لا        د جي  الثاني: التصريح         

   ة:علا ، وق   وت  ج            ال( 87   ثني ع ر      ت ري يتنان ص   

 السؤال األول: .1

 

 التعليق: 

 ص   ق  بي    ج   عتل   ق  بي   ن  ي    ت      ق  ب ج   تدل  ي    ي تدت   علي     ق  بي             

    تدل          ي تدل و   ي تد    ف    ا     غاج ي، 
ّ
   تن    ع  طريع   د     تسل   ؛ ي  ي  

  ن  ط ج   قر ة ا     ي    للغي   درب ي  نتلع      نص وتداد ت   ، ف  نص ي ل   مل ا    ر ي     ل 

و  دروض( ق  ي     ب،   و  ا  فل   ص ه   ن  ط ج    قر  ة،  ا ع    نحا و   رف و  ل غي و   

 .و    ال       تدل  ،    ت    تدل      ت ب 

صا و  و أ ل     د   ،      ة  ن عت          سج      ع   ق  بي   ن  ي(    % 59.76 فق             

تلا       و     ا   اظ              ل   ش ي   ح ز، و ت ئن  ن  قل    دل   ل  ق  بي ك     نس   

  د ني     تلق ي  ( % 21,22و جا    ن  لي،    تن  سلي  ، ظروف  س ع ة        ا فرج ق صي ت    كل  

تح س ن    قريج   اج  د ج  اجز  ريي          ة  اج دو    سلي و       ث  ،   ص     ترح وب  ة لل

 ، وب  صي       ا  د   ت .  تتل ع    ج ي  ي   ت ي  

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 59.26 40.74

العدد 0 0 16 11
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 السؤال الثاني: .4

 

 التعليق: 

    للغي ت  ي  تل ع   ق  بي   ن  ي         ي ع    ال ت س  ا     ع    ق س   يلتق  ص              

    ج  ج وت  س   تق  بي  ع   س      حا   ا    تدل  ن ال   دل  ن،و    ص ه   رة يت   درب ي،

      ص   ن  لي  ل تدل   غلب     ، و  د  ر   ن   ق  بي   ن  ي  ن  لي    ن    ت      ل ي ؛  س  ع

   ، وص علا  ن  لي ص ه   ق  بي  تدل ي     ا فقت ( %22  اق    نسلي  ت   (  71ص   ؛ فق  صرح  

       تدل     د   ي   نص د   ي    لي ا    تلف   ر  قلا  و ري ، و لغاي ؛ ت   ن   ق  بي   ن  ي 

ف تاص   ،  ي       تلا   تا ص      هي و   ت ب ان يو  ك    سدل  يت ت  علا  ل دئ   نق ، ملج الج، 

 
ّ
 (%76     ة(  نسلي  ق  ب  12    ر فئي  قغ    ن  تلا تد  ك  ّن   للغي  ّ   تن    ال  سز ي في      تدل

  ج   تدل  ن ا  وت  تد س   رباي   تن  ض      فض          س    يد   و  د   س    وتن   و   ل لي 

    ئ ليض  نسلي    هف   وتن   ج فد  ي علا   ستا    ن رل  ،  ق  بي   ه     ي ال ت  عا       ن 

    ، ل ق  ب ج   ق ي ي  وف    ان  ب     ث   ا رس   ق ي       ن ا ي   ت  ايي    ل ي ل      ن 

 ت ي    ان ويحن

   

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 25.93 74.07 0

العدد 0 7 20 0
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 الثالث: السؤال .0

 

 التعليق: 

و  اث  ع   ل   غاج ي   قر ، وك    اص  ج   ق  بي         ج  ن يتلع  ،    اجي  ج                

ا      ن       ة  املت   ي        ن  ط تسعو ، ا        طصا  ت ي     تدل ان علا        ج   ر د   ا 

  و  ط،  و دريي  تناعي ، ن يقر    تل     ر  ة  ست  لي،  نلغ ي،  حل ل ي، و ع ي، ووق يي و اص  وث يي

   ة        حت    ع   ج   ا ف، وص ه       ة وال     حقق     ق  بي   ن  ي ال غ  ص ،      وس  

 ؛  ن  لي   ق  بي   ن  ي  ن  ط   قر  ة     ( % 21 سلي    صر حتا  ص     س   ؛         للا    

 و  ،،  و و ت   نص،  و جنس  واع  ع    نص،  ي    ن قر  ة بد  ي  نن   ا  ي  ع     ك ف ال ووح  ال

نتلع عل    د ي     ن  ي، و   ي   علا ص ه   ا فقي، وص     رض   ن   نسلي   تلق ي    طل دت     د  

 دل       تح  ي         ن   نص، و   ط    قر   فقط،     للت  ب  ة  يض       ي  ص  ( % 77 

    ن ف      تاب يحتال علا    ط    ج  ح  عنا ن "  قر  ة ود   ي   نص"  ، ود         ن  قر  ة

 يربط   ن  ر  ة   نص    ج ي ود   ت     ج ي  قر .

 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 77.77 22.22

العدد 0 0 21 6
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تناسب المقاربة النصية نشاط القراءة؟ 

النسبة
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 :رابعال السؤال .2

 

 التعليق: 

   ت ث    وصا   دتى   للغال  ا ق ق     ل ي     ن يضتلع،  للغي   نص صا   ا  ع    دل          

  ط إ     و    ق  بي   ن  ي ال  ن  ب  ف  عتل  ه  ك   و  ة    لي  لاصف،  امل   ص   للغي   تل د ي

ن ع        وس           ة  س د قر  فهي      ب  ولا  ال  ن  ب  ا ه        تي     د   ي   نص

      (% 57  ق  ب  نسلي      ةع ني      س اع ف س و  و  ن  لي ص ه   ق  بي        ن  ط؛ ف ئي 

  رح    قلا  ب  ة  (% 21.85     ت  ة  نسلي و ف   ر، وتس و ص  فئي ث و ي  ق  بتلا   قلا  ب     

  لغايين  تلا ف     ث   ل  صرة   ل، ف    ي   ن اص    د   ي  ل  دة   تل د ي    ي  اصلب      ت ري 

ق  بي   ن  ي      و اص     ي   دن  و   ن ، ف ن   ن س ال  نتع، وال   تب ج  ،  و  ت بد      اج  ، 

غ ي؛   للغايي، و  ل     درف ي، ؛د   ي    لي ا    تلف  ملج الج اص  ن ص ه        تدل     د   ي 

ربى علا   ت           دق  ا   ق ير    ا ، و ا    علا     ف ت ت  علا  ل دئ   نق ، وت       ر ل، وي 

   ع  تقري  ا صويت ،و   عره ،    ي       تلا   تدل  ، و  تا ص ، ف ت        إلف  ح ع   فن  هوينّم 

 فد  ي  ا   د ق   ا ر      س ي،  و ق  ج    ا ة تيس   ي

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 51.85 48.15

العدد 0 0 14 13
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 : خامسال السؤال .0

 

 التعليق: 

ا    للغي  رظ ص  ن  ط ج    ي تدت    ا  د و   ق  بي   ن  ي  ن  لي  ت  ي    ن      ن  ثلث  ير          

ق  بي ا  فتتل ع ص ه      ن  ي؛، وصا  اج   ل   ف     ر ه   ق  بي و    ا ع    للغي و  ل غي ؛  درب ي

ق اد ي     ن  ل ظ صرة  لغايي،  و   غ ي   ت   ،، و  ل غ ي يت  ش    ع  نتع   للغي  نحا   ي     ط  

   ت   ا  و      د   ت   صا   ا اف علي    ح    ت  ، وتو       ف    م  صا تد  ك  ص  ت   ا  تيض ح   دن 

      ة وي ثلان   ثل    تلق      ق ي       ،  ستساب ن    (%66  سلي   تف     س  ق، وص       د ك

  س و    ق  بي   ن  ي ا     ي   س  ع و    ف ال تن ع    ،( فت ريح    ستلغرب%00       ة ع ني

ن      صر    نص      ج غ  ل  ت  طي ع    تال عت  ض   علا   درب ي، وال وس         ع     للغي   دة 

  رو  ا   اج وب   ن رل تلا وجاب  د اجي ص     نقص    و  ،و  روع  للغايي و  ل غ ي، وصا   ر  قلا ، 

  قت ح عن     ي  ص ه    ا صر  سب  ا  جي،    تن   لدض    يلجأ تلا و اص     ة    نص ت   ف 

 ير   قتع تس- ي ال تد وي  أ ثلي ق  ج  وا        عجز وجب،    ح ط ب  ه    ا صر  يستأ      ا  د  

  س  ص      ر غ -  تدل مي

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 33.33 66.66 0

العدد 0 9 18 0
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 :سادسال السؤال .0

 

   تدل ع: 

ا  ن ص و      ن يدرف  ن  ط   تدل       هي ف     نتاق      ن ل    ن       ة  املت   ي    كرو         

وبللغي  نسج ي، وي     ض ان  املتو ب   نتاق،     و  ط  تنّاعي  ،يتا ص    تدل     ف ي  اع 

ل  ، وينتج قت   ج     ي  ست  لي ا  وضد  ج  ا صل  ،و ن  ج   تل ي
ّ
  د  ي يويت  ع   د   ويحل

ب ي      ن  ا  د   للغي   در  ؛فحق قي ص     س     ر لط    س      س  ع؛  ل   ربط   ن   ا  لي و  لغ يي

   و    ا ع    للغي، و  ل غي  وب ن   لغ يي    تدل   ، وصا  سن  ص  ا     ط    تدل       هي و   ت ب 

 -نتاق   -       ف     نتاق،  ان ص     ق    ( علا  ن  لي   ق  بي   ن  ي  ن  ط% 55و فق   سلي   اق  

بلغض   ن ر ع  واع ، وحج  ، و   د       وس و   ف  ق  بي   ن  ي  ولا   ،  ين   تد  ض  سلي  و  

ف     نتاق ينتلع      نص  و  ،ف  تدل       هي ، (، وصا   ر  ستلغرب%22 دت  ة ص     ترح  

،         ضرو ة  ناي        ن    طرف و  ي فرديي  ل تدل  ن   س اع، وينتهي  إوت ج ج   ايي

ر ،  ن قلط    ت   ا  ص      يو اض     ث  ج ص ه   ق  ب ،  تش ي    دة  ناين  ج   ، وتع دة  رح

  اجاصرل  يند    لل  ال  ح  ي علا   تدل  ن.

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 44.44 55.55 0

العدد 0 12 15 0
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 :سابعال السؤال .2

 

 التعليق: 

  دص  تلا  حق ع ك   ة قت   ي   و      ن يدرف  ن  ط   تدل      ت ب  توت      تاب      نيسعا          

 ي  ل  ي، وياظف   تسل      للغايي ن ينتج   تدل  كت  ي و اص   نسج ي،  تنّاعي   و  ط  للغ

و ا  ف  ن  لي  ل اضاع، وتوت      تاب صا     غ ي ج    ي   ،ن      و  ل غ ي، و  تقن ي، ويضّ  

  للغي   درب ي، وي ث    ر لي   ق  ة     ر      تدل    للغال   نص ي، فلد   ر لي  حل     نص، وف    

  ا  أت   ر لي  ح     ،  و تع دة توت ج ، و    ر لي    ب ي  لن     ن اص   صل ي    ي د       تدل 

 و أويل  . ،، و   يحس    تدل  توت     ن اص ت      يتح   ا  آ  ي  حل ل    قس 

 ق ي  ص ف    ي    تش ي    دة اص  ج ، و ج  ج   ت ريح ج ا  ع ا     ستس لي  تاجي  ج               

 (   ت   72      ة  ،          غلب   نتج   تلاب      تدل  نصايي  روط  ح دة، و ضلاطي  ا  

أن   ق  بي   ن  ي  ن  ب    ط توت      تاب وفع  العتل   ج    ي   رو  ت ي   (  %19 نسلي  ق  ب  

      ة ص     ت ري ، وال وس       س     نتق        غ   ع       (%88     سليف    ع  ض ل  ، 

 ف      ل ق  بي   ن  ي،  و  لس   ،  و ع    صت       ص      ر

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 11.11 66.66 22.22

العدد 0 3 18 6
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 :ثامنال السؤال .8

 

 التعليق: 

   ي     نل ي    ا       للغايي  ت  ا    و      ،   و     ل  لغي  نص   آنجز    ص  ال سج  ، و  التوس ق       

  ت     ين  إل   ي، و ا  ف و ا ص  ،     تد    و     و    وي  ملت ب      ن   دن صر   ناوي  ل

     ك   ،و   ي ال ي        ت    أ ن    لغايي ،  ن  جز     نص  د   ج    ال  ي   ق   ي     ث   

و  ت ك ز علا   ت ر   ص ي    د   ي  ي ت         تدل  علا   ستا    د  ع،  ض ن يكد   ج د قل ي 

      ركز،  و (%22.22 ، وتد  ك دال   و يت ، وص       د ك   د         ة؛ فنسلي   نص  ب ف   

  د ير  ال سج   عن  د   ي   ن اصو  ت ر    دو ج  التس ق، و  ،علا  اظ ف (%88.88   ركز ب  ة

 ه   د ي     ن  ي، و      جع  س ل ن   ل  صت    ب (%88.88    و  حل ل  ،    ن  ال  ل ل   نسلي   تلق ي

  ح      ص  س و  فد     ،  او   -وق صي   ق   ى- لن ؛  و     ع    ن عي فئي      سب  حل 

  ن  ن عي فئي       ضدف  ستا       ص ، و  ي، وث وي    ا  ن     لق     ا        ت     و ن   يقا ا 

 لي ر ، و   ي يروو   ن   تدل  ج  ن  ب    ال سج     ي  د، وب  صي  ا  غ     د ي  علا   ت د ب ص ه    

  علا  ستا  ك    ال سج  ،   ن   ي  ح  قلا  علا  ستا  طر وص      ث وايي      وجب  أج ل  ،

   التس ق

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 11.11 77.77 11.11

العدد 0 3 21 3
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 :تاسعال السؤال .8

 

 التعليق:  

يسعا ص     س    تلا  درفي      حق ع   ق  بي   ن  ي      ص   ص  ف   د ل ي   تدل  ي/       

وصا  ناي   تدل  كف  ا    تدل  ي    نتاق، و   تاب، وصا     ف  املت    وغ يت     ق ا ،   تدل  ي، 

ل  و   ت  ي بس  ي وبأ لاب   ق يدني  ن   تدل   ص ، إلد  ج   لسني   ر بدي  تا ط، ف  تدل    ت  ي

   ( %66.66  سلي   ثلث ن  ن    ، و اظ   ،      ج  ج  ؛ وحاي ، وصرف  ، وب غ  ، و  لاب  ،ك ئ 

و ت       ا  ص    إلط  ، و فص  قع ح  ق  بي   ن  ي   دت  ة     ر   ن  ترح، و        ي ة        ة 

 و   رة و ري ، ال     و  تج       قل  ص      ر ب  ة، و    سلي  ر  دي ( %88.88 فئي ث و ي  نسلي 

ص   ن   ق  بي   ن  ي    ف ل  ا    ريج و عتل    (%77.77 وص      ي ك ه  فض    ئي   ث  ثي    ه   نت  ج

  سني   ر بدي   ل    ل   ، ف  ديش  تدل  كف     ف ي، وكت  ي، ود  ل   ا        ا  ع   ت  ال  اجز  رل 

 ايي، ت ق    ل ي  ر    ي،  و  ق ي  ت نئي      ا  ال يستت ع ا    س       ئ  ال ي  ر     ؛ ت   تا ط 

...، ف  ف وس ب  ند  علا ص     س     سب ص ه تد  يي،  و       ت   ة  دلا  جكت  ي     ي  و     

  .تلا ج وب     ئي، وص   د و ون ا     ، ف  ا  ع 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 22.22 66.66 11.11

العدد 0 6 18 3
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 شراالع السؤال .13

 

 التعليق: 

  تش    دة عن ر ص  ، وفد   ا    ن      ت  ال، يس ر علا  ر فقي    ت       ج   س   أديي          

     ج   ا   يي، وفع      ده       ل   غاج ي  ع   ت    ، و ت بدي       تق    تن          و جل    

     فرصي ا       وس     ت  ن  ري  ن علا  تل ع   ق  بي   ن  ي ا    تا ت ج    ي ي رفان علي  

تس         ال تق       ت  ؛  ا      ق     زي   ج   تاجي  ي     جئي ا    قس ،  و    ق     ن و ج، 

  دفر      ير   ؛ وص      تد س  وت  ج ص     س   و  ي          ي      سي ق     سني        ي، 

ص ال    كث      بع تن،    (%22.12  نسلي  ي  ن   تش ي    دة يحثان علا  تل ع   ق  بي   ن  د ني 

وص   يث    حا يي   ق  بي   ن  ي ا         ،ي ر ان  إا  ح    ت  ن علا ص      ر(%75.90       ة 

 ه   ق  بي نس ح صف     ه   ص  ي   دة وتد  ك   تش ي ،   للغي   درب ي  لسني   ر بدي      تدل     تا ط

    علا  تدل  ي    كن    للغي، ويت        اظ يدني  حقع  ص  ف     و  ج      س ي، و ا  ا  ا       يي 

 .ا  ي ا          

 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 74.07 25.93

العدد 0 0 20 7
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 عشر حاديال السؤال .88

 

 التعليق: 

يحتال   قتع   تدل مي ا    سني   ر بدي  تا ط علا    تي   يس ي و قر  فرع ي  نتلع      تدل            

ا ع  و  ل غي   ق   قر  ة،  رو    أ  تي ،ت   تلا   تدل      ت ب      هي ع    نص   دب   و   تا صل  

 ،ب ي ن   علا وث قت ن     ت ن ص           للغي   در  و  دروض،     يقا      س  تحض     قتع   تدلمي

  ي و  ص  ف   تدل  ود       ت  ، ث  بد      يستد ن     ت ب     س ي     ج   ن يت ج         ج

أل ت   ف رة   ن     يناّ      رح ب  ، و  ق  بي   ن  ي  قتض ي تع  د ص     قتع  ن     تت  دفدي و   ة

 دت ض     تنل       ستت ع     ف و اص      ي        تي، ويس   عل   ع ل ي      لي  ا  ؛ في

      ي      تلا          ة (فقط %60  ق  ب غ    ن   نت  ج ج  ج    لي  لتا د ج؛ فنسلي عقل ج، 

  وس   ل ف  سن    ع     ل تدل  ن في  ،ت  و    سلي ور ص   ل لي، وتن  ا جب   ل   غاج ،  ق    ب      

   سلي  ين   وس ،  د     ا   ة  ق وة ف  يستت ع فرض    ال يتق   صا   ، و ن   ع    أل ت  ،  و  

ت   قضع لا     صدابي ا    تحض   ب  ه   تريقي   ن  ي، وصا   ر  ستلغرب عس  رح  أن     (02.12% 

ل    ي، و ج  ي       ة علا   دأ ل ب   ف ي تن  يس  بد     س و   يتحجج  تناي  ج  ع   ت  ص

 و  تدل   

أقبل بشدة أقبل أرفض أرفض بشدة

النسبة 0 62.96 37.04 0

العدد 0 17 10 0

0

62.96

37.04

00

17
10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

نصية؟تجد صعوبة في بناء مقطع تعلمي وفق لمقاربة ال



 الدراسة امليدانية -------------------------------------------------------------------------- خامسالفصل ال

206 
 

عشرالثاني  السؤال .87

 

 التعليق: 

 ق     (%55. 55ا  ص ا    ر فض ن    تق  بي وتن          يج  ج  إلج  ي ع  ص     س             

ن  فإن   رب ي بدض   ش ي ، وتن   و  و  د ي  ب  ؛ و  ا  ع  ن ص ه   نت سي ، (%22.22  ا فق ن  

إن ف       ة   ستسابان يق  ون  ن ص ه   ق  بي  سس ة ا   تا ت  ن          اج وب   ن رل 

  نسلي  ل و ضد  ي،    و تن  ضي  ع   ريح ت     س  قي  ا   ص  ت   و ن  لت       و تدل ي     ن 

ب       اج ون   ق اد     ت           ة    ي   للا  ص ه   ق  بي    غلل ي ينقللان ض ص   تن، 

نت  ج فأظ   ن ص ه    ل     ي   ن  ي ا    س  ن  ق صي    طرف   ت       ا  ع    د ل    ،  تتل ق

ة ي  ر ع   ك     رو   كث      ر   ديش ف  ا  ع   ت  ال  ؛ة واع      ت  ؤ  غ        ، و  ث   ي   ز  في   

ن  ي علا   ض   ا  ع، فإن  ا    علا  سس     ر علا   ض  ص  ف   ق  بي   ك    ج، و  حقع  د   

ف   ،وصا   ر غ    تحقع ا   لاك   تدل  ن، وتوت ج ت   وت  س آث  ه، و صا    ص ة    ع      ا  ع 

   ت  ي كت  ي، وال   تدل   تدل    قر  ة  ر  ة، وال  

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 11.11 44.44 33.33 11.11

العدد 3 12 9 3
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  ؟ ةاملقاربة النصي  ن و   ق    سربت  ا    ت  ي  ج و    ت  ي  وفع  املفتوح:التصريح             

 وص  صن ك ق اص ي  تل ق   علا  فا     سني   ر بدي  تا ط؟

ا     س  قي؛ ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب      دل ي   ئلييد  ص     س    ق صي  أل        

 ت ل :، و  و   امل صي      ر بدي  تا ط لسني ق  بي   ن  ي، وق صي    نسلي ج و    ت  ي  وفع   

 ت  ي   ، و ر ص   ن  لي ق صي      ن   ي   ن ريي فئي   ث    غلل ي  قل  ع ا      ق  بي   ن  ي

 ق  بيا  ص ه            حا يي   نص تدلقي   د      تي   لدي   درب ي   ل ب  ل و  اضاع ي

         سب فع  وص   يا ،   للغايي   دتى   للغال  ا ق ق     ل ي     ن ي ث   ل ل يو   ل ي ث  

   د  ي و  تا صل ي ا        تت  للغي   درب ي  لسني   ر بدي  تا ط    ل يقا  علا   ن اص  

إلد  ل      ن   تش    دة ق صي و تدلقي  يض    املاف      دق ب  وت ي   يداد،  ف     ينتلع

      ت    س و    ل  ر ع  ضرو ة  تل ع     و  ج      س ي وفع    ي ل         

  ض   ا  ع وت  س   ا ال  نان   غ    ن  لي و ري ،     نان    ن  ي تل ع   ق  بي  تد و   قر  فئي    

  غ  تي  ن بدض  فر دص   س و    نتلق ج   ن ريي    ه   ق  بي  ح زة،  و  شجديغ   

 ا  يع      ي، و    ل لي، و        ثرة  سب  عتق دو ،  ن     ث        ة  ململضر  ن فئي ث  ثي 

 ن   ل  تدق   ص ه   ق  ب ج  ا  يثي، و س     رق     ت ة    صل ي  لتدل     تا ط     بدض

هي تس و  ف علا   عر ف   ن    ئت ن؛ قف    و ،   تح  تلا   ز    اج ف  تدل   ي،    د ل ي   رج ج

لل  ج ال ي     في    ل   تد  ض    ن   تيس    ج ال ي    تق  ؤص ، و  في    ن    ر    ق  بي   ن  ي 

 .، وق  ت  ج  ص وفع        س صل  ، فتتلع ص ه   ق  بي علا  ضض، و 
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 البيداغوجية: الوثائق ثانيا

 ؟ يو  ق  بي   ن  املنهاج ت  ي    اص  ئلي أل    فض  و   لا        د جي  األول: تصريحال •

 علا   ة:     ، وق   وت  ج      ئلي   بدي    ت ري يتنان ص                 

 األول: السؤال -1

 

 التعليق: 

 ي ط ا  ت           ا  ل     نسلي  أل ت   ا   لل ق  ي  ر فض ن  و  ،  ن   ا فق ن س     ق  ب و  ظ        

   ظ  ن       ، ع         ي  ل    ل ا فق ن ن  ي  ق  بي    وفع    ي    للغي   درب ي    ي صف 

سلي  ق  ب  نو      ا فقت  عل    كث           ة ا  ع ا     يسا   تح س ن             وتن      

ال  (%02  اق   سلي  دت  ة  يض      ئي   تلق ي، و     ين  ه يلبي ط ا  ج       ة، وو عت  ، (57% 

ب  ة، و      يرفضاو   (%88  سلي   اق    تن ،     ل  ت     ص          دت  ، وتا فع علا ص     ر ل 

      ة      بدض    ا  د    و     ت   ة       ة ا   ن          و  ب ص     رفض تلغ يب   اص يي 

ت     ويند    أث  ه علا          ة    ج ي وص      دا    تا    اف ي ثر علا ق  ،ت ، و ال    ت  يش

ت  ال يست        ف    صا  س و  ع   يس  و س  غريل  ا  عقر د  ه؟و   ت    ،   ج ي  قر ؛ ك ف ال

  س ي س  ه   ت  ي، و  تد     د  طا    ق ي  

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 11.11 37.04 51.85 0

العدد 3 10 14 0
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 الثاني: السؤال. 4

 

 التعليق: 

ص     س    غ   بد   ع     ق ؛  ن    ط ا  ج    ت      ي     ر ع ا    س      س  ع ع         

 ؛(%66.66 سلي   دت  ت؛ ت    ر فض ن         ي ف      ا   ن   ت   ستا       ه، و  ج  ت  ،      

و غل ج   تدل  ن، و ا ق قي  ق   تن   ن هج  ، ن         ا  ل  ال يلبي   ج ج   ت   ( 72   81 ل  

 )  تدل  ي/  تدل   ي( غ   ن    زع   و   حا    د ل ي  ،     ج    ع  ي ال  ر ع    تدل  ا     ث   ا    ي 

  سب    ت  ن تا ط   تدل    درب ي  ل للغي وص     قا  ينتلع علا        

دي    ي ي سي   تن  ض ج   وت  ل  اجز  ر  لن      تدل مي فلس ي  ربايي ع   وضاح      ا   نلي   ف

و   ي       ثق ف ت ث   رك   ق تيج ايي      فر ه   و ،    ل  ج  ال تد   بس ب     ال تق   ن ملجت ع 

  ح     ي  ت  قي  ي ت  اي   ج ص   إل   ت ر ة ا   قت   و ص   ع  ا   ت ص ج ج ي،ل د  ضترب   دق    

ص  و القت  ، ن         ص       ن    ج ي  قر     د     ر س   تلد ي    ج ي، و س وئ     ج 

 ا      ر لي      ر           ي  ت   ت    ا     ي ل ، وال ي ل     تع  دص ،        ق       

ا  كث         ص ل  ال و  ع  ملجت ع  اجز  رل، وال        و  ص ه   ن هج   ل    سخ هج ن ال ير ع  

  .ت ن و ج   تدل  ن، وط ا  ت  

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 11.11 55.55 22.22 11.11

العدد 3 15 6 3
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 الثالث:السؤال . 0

 

 التعليق: 

   ال ير ع  و  د       وك    ت  ، ن،  و  يست  ف   تدل  ؛  ن  س  ق  ن  س     ع  ي   س                

  بي ف    ي ص   ق        ج    ي وضع     جل     فإو     ضرو ة ال يحقع  ك    كرو   ل     ج ت  

  ن      (%21.22   ين               ة،  (%59.76    كث     و ف   د ني  صرح، وص        ن  ي

وص     ر  ستلغرب  ق  وي      كر ا    س    ن         ا  ل  يحقع        ج    ي وضع     جل  ، 

  دل    ي       ن  ي  حق ع        ج  ا   غلب     ا  ع   تدل مي يل ن ضدف ق صي و ن   س  ق ن، 

   للغايي ا   ص        ج   تدل  ن ت       ق و  بد ن  العتل    ضدف ص    ،كث ت  بس ب  ا        ع    

، و   صا و  ع   تل ق ؛ ت  يل ل صا    اة    ل  ة   ن    صا و رل  تا ت  ن  و إل ن       ظ ا  

وي ر ان   ت  ة  د و  تدل   وفع   ق  بي   ن  ي ،      ة، و  تدل ان   سج    كل    ف    ي ص   تدل 

 ان ا         ا  ع   ت  ال ال يد      ، ف د     تدل  ن ال يتح     يت    تحق ع   تدل     ف ،

 ع   ، ف  يتقنان   قر  ة، وال يحسنان   تدل   تال  ل       ، و ب          ج       ي علا   ض   ا  ع

 .  رل ق  ج 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 59.26 40.74 0

العدد 0 16 11 0
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 :الرابع السؤال. 2

 

 التعليق: 

ل  يس ع ص  ا   تل ع   ن         ا علا  قريل   (%57       ة   كث     و فا فع ي   س    ا  ص            

و    سلي تد  ض     لل   ا    س      س  ع تال ت   و اجي  ج،  ،  ق  بي   ن  ي     يق        اص  ج

  ي عن     ي    ق  بي   نضرو ة  ال تز           ا   تل ع   ن    ر يتدلع    ن   ي   ن ريي فقط،  ان 

ال  ن  سلي ت   تش ي   دة   للغي   درب ي اص  ج و ص   ي،    ي اجيتلا و اص  يستن   رو  ج   للغي   درب ي

 رة نف،  ص  ضرو ة    تز           ن        يس ع ص  ا     ،     ب   ال  ر  ال  ر   (%21  ق  ب 

وفع   ن        و  ج      س يودو ه ا   ،  ل   غاج ي ت  ع           ة  ل      غ    نسج ي ا  ع ا   

   ئي   ق  ة  ب     ث  فئي          ة ال  ر  ا  ص ه   اث قي  ل    ي، وال تست  ل ، وص ه   ق  بي   ن  ي

       وس   و      تد     د  يحس   ب   ا  ع ل  ،     ب      يتلع بدض   عل    ص ،  و  ر ه و  

    ن  يق  بي        رح    ص      ،  ا       ضرو ة   ل ي        تش ي    دة  ا جب   ا  ص      أن

س     نق ش  ت   ي و    ق    ر سي د وس  تل ق ي يلقي             ة   تح   ن ا  ص ه   ق  بي، ث  

 .وال  لقى  سرد و ري ج و   ص   ،      ا  ص ه   ق  بي فدل   و ال ت س              ة

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 48.15 51.85 0

العدد 0 13 14 0
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  ؟  بي   ن  يف    ي ص   ق العربيةمنهاج اللغة ك ف  ق    سربت  ا    تد     ع  املفتوح:التصريح                                                                                                                                                                 

             ن   ق  ا   س  ب  ملج     س  قي؛ ت  ي ت    بدي    ق صي  أل ئلي ت ري يد  ص     

   يل :، و تلملص تج  ت   ف      ع        ا  ع  ت   ع   ق  بي   ن  ي   دل ي ا    تد       ا 

 ن   جد  ت  و و للت    ، عل  طلد ف ،وث قي     ي جاصريي    نسلي  أل ت          فئي       ر   ن 

و  ي      جوج و   ع   ت    ،ك   ي  تل ق   علا    تي   للغي ا   رح فحا    ق  بي   ن  ي، و 

، و      ي  دفان صداب ج فيستد نان  ز  ئ   و  تش ي ص ه   ق  بي، وي      تدل  ن    ق    

 .   دة  ت   ل  

      ال   فل  تست       اجي   العتل   ج ف ريي و ي يا اج ي،    دادة تلا       فئي ال  ر  ج و

 ا          ف   ت   علا   دل   و وال    اص غ  ه        ص  ،    اص   ق  بي   ن  ي؛ 

 .    ن  تلا د جي  عتل  ه وث قي      ي ال    طل   ص  ح    ا     لل  تدل ،  ن   

  كل  ة ا  ف       صدابي س       ا  بدض   قض ي     س تي،     طلد  علا       ، وتداد تفئي ث  ثي

و غلب  ي ،   تد     د   ح  و  ،     تلا  فض ، فتعلا   ض   ا  ع  ع      ص  ا    قس و رج ت  

 لعة ا   ل    تدل   دون  أص    س      ن   فئي       ة   ت رج ن     اج  دي و  اظ  ن  ل  ر 

  .وص ه    ئي  حت     ت   ي ع جلي      تش ي    دة ق صي

 ال  ري   الط ع عل   ت   بس ب  ن  ل  ،  و بس ب غرو ص   تلع علا         ص ،  و       ةفئي  ق

 اج في، ف  ه    ئي يسب و عتق دص   و    ق و ص    ت  ي   اج   دون  العت  د علا ص ه   اث قي 

  ج ا   ن        و، و ص ت         لغرض                س ي     تد     د     ر  ي و ز   ن   

 .     س ي  عت  د  علا   ق  بي         ج  وال، ووفع   ق  بي   ن  ي ث و  
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 بي و  ق دليل األستاذ ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي       د جي  الثاني: التصريح  

 ، وق   وت  ج      ري  علا   ة:  ئلي( 12     بدي   ت ري ؟ يتنان ص       ن  ي

 األول: السؤال -1

 

 التعليق: 

 ف    ي ص  ت ا    ، و تلد           ر ع       ي د       ت     و    قي     س   ج            

 ا فق   لت ري ، و ن د       ت   يتن  ب  ع       ة    (%22.12    لغ  ل يفن ن   ل    ق  بي   ن  ي،

ف    ي ص   ق  بي   ن  ي، وص ه  سلي  قلا ي تلا    بد  ،  وآ      ا     ي    للغي   درب ي ،ط ا  ت  

  فق  ق ب د       ت   آ       د  ،   ر  ( %75.90  نسلي       ة     يس     قل لي  فئي ف     لقى

ف ا  ي   قر  اث  ع   ل   غاجص ي    ا   ن ينلغ    دادة تلا  ن وي د       ت     ن       و و تلد ت  ؛ 

ا     ي     ا  دة ا         و  د ل    رجع     غاج  ص ف   س ع ة    ت   علا   ت د ب     ص     ت  ايي

وص       ،ان       يستأ      و ا ج   قتع تدل مييحتال علا  حض      ط ج   للغي   درب ي   قر ة، 

   تحسنت ؛ ف ئي عرف   ن وت  ف و    رب  لتتل ع      ة     كث      صت             ،   ي سر  صت  

 و  تقل            دلا  ج.  حض   و     ج ف  تقر  ،و  ج ف   ق    د ن ، وفئي ظنت  دفت  

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 25.93 55.55 18.52

العدد 0 7 15 5
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 :الثاني السؤال -4

 

 التعليق: 

   تل    كت ب   تد         ي ع ل ي طريع و  ي يق           ع    ت    رجع د       ت   صا         

    دة و اح ، ر فقي  د ة ينان   ن        ص   يح و       س ص   علاو وآ  ي تس       تي   للغي، 

 تلا  ت ئن وصا تريقي ع ل ي  قن ي  ي          ي)  تدل  ي /  تدل   ي(  د ل ي ب   ق     ت ل  أل ت  

 ن د       ت    -  ن  ا فع، وب  ة- (%811  نسلي   د ني      ة   ير  ،        د  ّ ي وظ  ت   د  

    ج و نسج ي            ، ل   ينلغ   ن  نان  تا فقي  ل   غاج ي    اث  عيتن  ب  ع       ؛  ن 

   ال سج   ص و  ب    -        ج، و  ن  ي ق  ب ج  -و  ق  بي   ل   غاج ي   دت  ة  ،  ن اص علي  

ر    ي       بدض   دن ص ع علا    ج   ا          ص     ق  ود       ت   يداد تلا  ن    ،  ن       

 و    ص      ي      علي     ق  بي         ج ،ق صي    تدلع     تل  ج، ف   ج  ج ع  ي، و س لي

   تي   قتع   تدل مي وفع   ق  بي   ن  ي ف ا يق   و      تل ق ي  س   وك     ق  بي   ن  ي، 

، وتن   و    نت سي  لغ يرة  ن رة       ة  ل              يستأ   ب       س ا  توس    ق ي     وس

   رفض و  قلا .

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 66.66 33.33

العدد 0 0 18 9
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 الثالث:السؤال  -0

 

 التعليق: 

تل ي    تلا  ن  ي  وا ع      بي         ج ل ق     غاج     ي تدت   ق      تسعا   ق  بي   ن  ي     

ي  ر لتي      ن        دي      نل قت   ي و س   د  س ي  د ن،    ا     و  ك   ة    لي       ج؛ 

ن     و  ست   ي ا  ،و  نهج ي    ت كي ، تنان      ا  ف، و  س ع    دقل يعرض ي  و  ، ل  دة

 .      تدل  ا  ص ه   ر لي   تدل   ي      ي  ن  ت     ر دو  ق    ،و      ج ،  تلف   د  ف

د      ن؛   ق  بي   ن  ي ص  ف و  ،ن د       ت   يحقع ك    ج  (%66.66       ة   ثلثير       

   ويس   ا  يتن  ب  ع      سر  حتاي   ، ويت ج    ع ل  ،      وس هي ي     ت     بع  ل     ، و لن

ق  بي ص ه   و ص  ف  ، ا فق     وص عل             ك    جوينسج   د ، فن ن  ز     ن ينان  ، فل 

  ا    ط ليا  ج  ع    تي   للغي   درب ي ا      قتع تدل مي يسعا  تحق ق          تدل   ي

ين   ير      تدل  نك    ج وظ   ي، وع ل ي     و ال سج   يس ع  علا  ن    ،وص     تا فع     س ي، 

ودو ص  ا   ناي      ا  ف      ه        جع  ينبئ   د  ، وصا   ر  ستلغرب  (%00.00ق      ل  ثل  

    ر      وجب   ق    تش ي    دة  ت ايب و صدابي ا  ف     سن  ج   ت  ايي و اجي  ت  ، ،   تدل 

 الرابع: السؤال -2

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 33.33 66.66 0

العدد 0 9 18 0
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 التعليق: 

      ، ثع  ي د       ت           بتن   وال      ن   س  ق ن،   س    نسج   ع    س   ص            

    د ا  ص     س    وح و   بط ع  يو ،  ست  في و  ص  ف   تدل  ي ، ل     ج  حق ع ص         

  ج و  ص  ف ؛  ل   سع   تحق ع ص ه      وفع   ق  بي   ن  ي )/  تدل  ي  تدل   ي(   د ل ي    ت   

    ق   ا   ك   ي  ن  ف        ت   ياج  ص   ، علا ص      ص ه   ق  بي    ق   ع ل ي   ت  ي 

تدت   د     ا فقي علا ص     س   ؛ ت   (%811  ؛  ل  نسلي(  ت    72       د ني  و          ن  ط ج

      وال وس  تط ،   ر بدي  تا ط للغي   درب ي ا    سني    تي   س ع   ف ع  ا     يس      ت   

 وت سي ص     س     تا دي، و نتق ي وغ  و  ،(%77.77  ،    وس     يس و ه وب  ةيد  ض ص      ر

 تدل  ي  ي   تدل   ي   ن   دادة ت      عتل  ه  س ع   علا   ت  ي  ضرو يي     ج   أط     د ل؛    جئي

، ويدت    نهج ي و   ي ع    تد     ع     و  ج      س ي     يلقى     س ا    س     ص    ا      رة

  قتع    ض ، وا        ط  ربال وفع   ق  بي   ن  ي    ق     ن        ي       ا      ستا  د  س ي

 ، وتن وج ه بدض   غ     ف ك     ين   ل  .  تدل مي

 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 77.77 22.22

العدد 0 0 21 6
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 ؟ يف    ي ص   ق  بي   ن  دليل األستاذ ع ك ف  ق    سربت  ا    تد     املفتوح: التصريح 

  س  قي: ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب      دل ي ا   ق صي  أل ئلي   س   يد  ص           

ة  ا   ، و   ت  ب   آ            ر بدي  تا ط  تد       ا    ع د       ت   ا    للغي   درب ي  لسني 

 و  و   امل صي    ت ل : آ  ئ    ا          و   لع   ، 

 ث  ي    حت    ر لي   ث و ي          ص  ي بد        ؛ ف ا فئي  ر   ص  ت    عتل  ه وث قي     ي 

  آ  ي     ج  ف    ق صي ا     يي   ا  ه   تدل مي ن    ت    دل   و  س ع   تتل ق ،   سن  

 ج ، و       ق      كر  تل ع   ق  بي   ن  ي علا     تي بد  ف     و ري     ق         

 .فاج      ف  ، و        ن ا ج ي    ي يضد     ن ي ل    ت    ي ت ل ب   ا     يس 

  ي  و   وفع   ق  بي   ن  ا    تاض   طريقي   د  ؛ ه  ن  ل  وال    ي     غاج ي   فئي  قر  ال  ر 

  سلبي ا ف ن        لد فهي ت  ل       ، و ح    ا     لل    ن       غ  ه     اجي  ج       ، 

  .يسب   تد     د     ر  ي ، و   فئي  ت ردة علا طا   املط ع          ل تد  ل     

 و   ال ل لي    ي يق           كر ج ن         ن س  ت  ه   ث  ي وث قي  حض  ، و فئي  قر  تد      

   ئي     وص هوتد ب عل      ، ، بس ب تيس  هال  ري        زي      اج  ، فتزد ي  ، فئي   ن   ي

  ط           و   ا ق ق           ت   ا   او  يق   تض   ج وفع   ق  بي   دت  ة، وا    

 . ق ي د وس     و  ج، ال كر س  حض    ن      وست      حض   يست  ل ب       س ا  

  ي ، ق صي ت   تدلع    ر    ق  بي   ن  و  ال يلبي ط ا  ت    ،   ن  غ     ف ن  لفئي  قر   ر ه 

 ع ة ا      تب   سو ال تد وي ، و الجت  د فتلجأ تلا   س    ، و اص  جو   ينسر ع        اجي  ج

، وص ه فئي  حت   تلا    ع         ت  ال، و رض ي ط ا      درا     ت لع ن ص    القت  ص

 .و  تشج ع
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 اج ي    الكتاب املدرس ي ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي       د جي  الثالث: التصريح

، وق   وت  ج      ئلي( 12   بدي     يتنان ص     ت ري  ؟ ا    ق  بي   ن  ي  تا طر بدي  ل

 علا   ة     

 األول: السؤال .1

 

 التعليق: 

سلي ود       ت      ن ،ع     ت ب     س ي   عتل  ه وث قي      ص  ي           ت ري ج   ص            

 ي ال ي      تدل  ي   /وث قي  اج ي  ل تدل       جي   ولا، وصا           ا       تدل   ي؛  ن   دل  ل 

  ا و   ز ج  سدل       ال تد       طرف     س و  تدل  ،ق   ص ال تلغن   ع        ح ل     

و رة     س   د  ي  ل ت ب   ا    و     س   ص   و   ج   ،      ي يحتا و امل   ج  ،  تث      د  ف

  دة رو  ج   تل ق   علا  تتل ع   ق  بي   ن  ي    ق      نسلي   ي ط ا   لل  ا       و  ،    س ي

 ي     حتا  ن  ق  ل    ع   ل    ل   تلا       ة  تق  بيج  ج تج   ج       ة      درب ي، و    للغي

ص د  وصا   ري  ، تلا  فض    ( %22.25  و  ر ض ن ع   ،  ين         ق ي   نسلي      د ني ( 55.55% 

    س ي  حتاي ج    ت ب  و    سلي غ    ت ئني    اص ،يا     ع  حتاي   تد    فئي     ص د   و  

 .ت  يسب تع دة   ن ر ف  

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 11.11 33.33 44.44 11.11

العدد 3 9 12 3
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   الثاني: السؤال .4

 

   التعليق: 

ي  تن  ب  ع  تل ع   ق  ب     ن اص؛   د  ي      و  تا صل ي   ن    يي يستحس   ن وا          

 ا ي   نص  و   ،       نلي   ترو ي           ن    صدابيوص"،    د   ينتلع علي     ظ "  ن  ي 

 ر ،   ج ي  ق ت  ال ت ر      ا صر   للغايي و  ل غ يك  ي ، و  ، و    ثر    ج ي   ق    ل تدل  ن

 يا فقان علا   ت ري  فقط       ة  ي تل ان  ا  ص     س   ؛ فثل وص      جد        ن 

 يس   نلي     رد  نن  ور   ن ، يو   وت سي   زع، (%66.66   فر د   د ني  ثلث ين   يرفض   ،(00.00% 

    سي علا     ل غ ي    ا صرو و   رف ي،  ،  للغايي   نحايي        ا  د ق         ا  ح         ا    نص

و يس   ،     نه  عن    ق  بي   ن  ي  ن  نان    ثلي   ق  ي ا      صرة      ي   ناعي ن    تدل  ن؛

ع ج    د   ي و   ثلي      نص     وس    ،    يس       ان صدابي ا   ح ي     ا ص    ص لي

تلا    ثلي    ناعي الفتق     نص  ت    رغ  نغ  ل ف لجأ    غ ي،   و ،      صرة  لغاييجا وب   

تب  و  س ا ي  ا  ا  علا    ا ص         ،  تدلمي قتع ر د د   ت   ا     ل ا ص    ن  لي  ل  صرة  

 د ي ق و اص وظ   ي، و ا      ل  غ ل    ق   ان علا   تدل   صا  ر سي  امل  ج ي  و  ل        ي

  ل قتع و ا  أ    .

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 66.66 33.33 0

العدد 0 18 9 0
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 :ثالثال السؤال .0

 

 التعليق: 

ي      لو         و  ص د ي،  ق و ا فقي  لا  ع   تدل مي ،ص د يج  ج تج   ج       ن  ق               

 ل تدل  صا كت ب وتو    ،ل   س        ي  لتاجي  ج   ر   ي؛  ن    ت ب     س ي  ي  كت  و   آل   ،

     للغي ص      يقا   تحض     ا  ة   تدل  ي  ن   علا وث قت ن     ت ن     س ف ؛     جي   ولا

ن، فث ي    تدل   ا    ت ب     س ي صلحا  يدت  ون عل د         ةو ان  ود       ت  ،  ،  درب ي

    ف   ن   يدت  ون علا    ت ب     س ي ا   تل ع     و  ج (%11.11      صرح غ  ل ي       ة    ت  ي؛ 

       ر، و   وت سي   نلي؛ ت   تد    وحت ط   ستا       (%88.88      س ت ع  ض فقط 

  ع، وت   ع   ف    لس      تروح  صا ق ص    تل   ، و   صا ق ص ب      وث       ن، وقلت     ن  

     ج  اليستد ن     ت ب     س ي ف  س يرة   تدل  ج، درفي    ف  و أويل  علا  دن   ال تد وي     

 ت يلني قتو ، ا         و  ص  ف   تدل  ي    رح ب   ،    ج   ن يت ج         ج  تحض    ل  وس،    

 ط     س ي ا    ا   وظروف  ، تدل   وفع    يافره    ت ب     س ي    تدل  ج  ر ع   ستا   ي  تدل   

 .، وص  ا  ص    حقان و امل  ج  ،    قل 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 11.11 88.88 0

العدد 0 3 24 0
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 :رابعال السؤال .2

 

 التعليق: 

ل  وس      دع  ف     تدل     ت    صا     ك  يي     ي     ت ب     س ي  ململتل ي   س    فحا          

  قر ؟ وطلد    و   إلج   جق  ج ي دون  ن يستد ن   تب ، و اظ     ا  وضد  ج د  ي للغي  ن ريي  

 غ  ثر       تلف  وا ع   ت   ي   ن    ت ب     س ي  (%11    نسلي   اق   ر  لغ  لي  ن   ص ه    

 و     درفي، و   ث ي ال ي     ن ي ت  وتو   صا كت ب يس ع  علا  ،كت ب  درفي  ي و  اضد  ج تال  و  

    يلتز ان     ج   ف    رف  ، وق صي ا وتن   و    لغ  ل ي      ال ي رجان ع   يحتاي ،   تدل    ، 

، وص    د ة  عتل   ج؛        اضاع ي كد    افر و      ت ب  امل  ج      ج  ع   ت      القتل   ج

ا          س اد تض كتسنب بدض       ة           يو   ،     د   ا    قس ،  و ا    نز   ج   ا    

، وصن  يأت  دو     ت     ا ع    اج ،     ي  ن   ج  دع    ت    ، وب  صي       ول   ستا    ت   

  ر   ي  و حت    اجي  ج   اث  ع ، ي ن ير   ط    تلا عن وي  بد     تس ع    تدل  ن علا ص      ر    ج

 وال يت ك   عرضي    تلغ      دل، و  عل ج   دا ي.  و    ،  ل ن ا ي   ت  ايي؛  ستا ، وثق في، 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 7.41 74.07 18.51 0

العدد 2 20 5 0
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 ف    ي ص   ط تا   ر بدي  لسني  الكتاب املدرس يك ف  ق    سربت  ا    تد     ع  املفتوح: تصريحال

   ق  بي   ن  ي؟

  س  قي؛ ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب      دل ي ا    أل ئليق صي  يد  ص     ت ري       

  ا  دع     ت   اص فد   ر بدي  تا ط  تد       ا    ع    ت ب     س ي ا    للغي   درب ي  لسني 

 :  ق  بي   ن  ي

   ي   ت  ي و د     ا  ع ل ، اج        س يو ، ق  بيا  ص ه    فئي تدت      ت ب     س ي  رجد     و  

،  ، و قت ب  ستا      ستا   تدل ي ، فت نف و س   ا  ق وي   ن ج  ن ا    تد     د   نص ي

 ، ف سب  اجي      ل وضع     جل     ت ب     س ي  لغرض  وص ه فئي ال    ل 

 وووووووور   ن    توووووووو ب     سوووووووو ي  وووووووو  يقوووووووو    وووووووو  ي  وووووووو   وووووووو  د وس   ووووووووا د   ا عوووووووو ،   غووووووووي، عووووووووروض(  فئووووووووي 

 وووووووو    وووووووو  س تلووووووووا  ضووووووووتر    ف و تص وووووووو   بدووووووووض   ت  صوووووووو   ع وووووووو   حج   وووووووو ، وفووووووووع   ق  بووووووووي   ن وووووووو ي 

 سووووووووووتن   تلووووووووووا   اثوووووووووو  ع   ل   غاج ووووووووووي   ر وووووووووو  ي و  ، دت وووووووووو   علووووووووووا و سوووووووووو    لحوووووووووو  اوووووووووو  كتووووووووووب  قوووووووووور  

  ستن    ب   و ،  امل صي   

 فهي    يف    ي ص   ق  بي   ن    نسلي  ل تدل   حتاي   و  ،عرف   ن وي    ت ب     س ي  قر   فئي

ن  ال ي لع ، و  ا     ث      جا ول  و  ير ع   ستا ص   و    ر   ن    ت ب      ج    ل تدل  ن 

قا ان   ن   ي ، فتس ص  فق  ، ف ت فدان ع    تحض    ن ، و ال تن وي    ين     دل  ن، وال يرض 

 و اص، و    ي   ا فع  ص  ف   قتع   تدل مي،  و   ن  ط   ت  ال   ق اد

  و  وووووووتلغ     تاط ووووووو    ق  بوووووووي  وجووووووو ج صووووووودابي كل ووووووو ة اووووووو    تد  ووووووو   دووووووو ،  ووووووو       ووووووو ن  اجووووووو دفئوووووووي

 ضوووووووو ع       سووووووووي  و  وووووووودابي   ن وووووووواص ت وووووووو   ؛  قوووووووو   و اصوووووووو    د  ووووووووي و  تا صوووووووول ي  ن وووووووو ي  وووووووو

   سوووووووووووووووو ع ة، وصوووووووووووووووو ه    ئووووووووووووووووي اوووووووووووووووو    جووووووووووووووووي    ووووووووووووووووي تلووووووووووووووووا   ا وووووووووووووووو   و  ضوووووووووووووووودف  سووووووووووووووووتا    تدل وووووووووووووووو ن

   ل   غاج ي.
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 ثالثا: العالقات البيداغوجية/ التسبوية

 ؟العالقات البيداغوجية ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي د جي        األول: التصريح

  علا   ة.     ، وق   وت  ج      ئلي( 12ي    بد    يتنان ص     ت ري     

 األول:السؤال  .1

 

 التعليق: 

 د  ووووووو    تدل موووووووي،  اتلوووووووا   وووووو س  ووووووو    ووووووأث     اضووووووود ي  الجت  ع ووووووي  ل ووووووو  س علوووووو   سوووووو     وووووو ف صووووووو            

علوووووووووا  وووووووووع  وووووووووأث     اضووووووووود ي  الجت  ع وووووووووي  قل ووووووووو  ( %55     ووووووووواق   سوووووووووليت  وسووووووووو   ،  نتووووووووو  ج  تق  بوووووووووين وووووووووو  ف

تن تيس  ووووووووووو   و  ي  الجت  ع وووووووووووي  ل ووووووووووو  س   ووووووووووو   أث  صووووووووووو  ن  ا   ووووووووووووصوووووووووووا  اجووووووووووو   نتقووووووووووو  وو  عووووووووووو ؛   ووووووووووو  س، 

يت  عوووووووو   تلووووووووا  وووووووو   وووووووو  يقووووووووع قوووووووو     وووووووو ودص  يتا ووووووووتفوووووووونح  ت     حوووووووو ط  و ووووووووع يتسوووووووو و   وووووووو ود    وووووووولل ، 

ي قووووووووو ل    ووووووووو ص   ووووووووو   فنووووووووو   ال يوووووووووأت  تلوووووووووا   تا وووووووووت ، ف  ووووووووو  س ووووووووويو وووووووووع  ناو ت ووووووووو   تريقوووووووووي دين     ، د ووووووووو 

اووووووو   ان يتووووووو قل  ن بدوووووووض   و  ووووووو    ووووووو و د    حضووووووو   ثنووووووو   صووووووو     ق ووووووو   ثق فوووووووي  ووووووو  توووووووو  يسوووووووت ع  ، ست دووووووو 

 وووووووو     وووووووو   ة  ن وووووووو   ( %22.22  و وووووووو    ثووووووو    ،  ين وووووووو   ووووووور     ئووووووووي   قوووووووور  دق    صووووووو     وووووووو  س   نوووووووو ئ  

 ن   ليئووووووووووووي    س، وصووووووووووووا  اجوووووووووووو   نتقوووووووووووو  وو  عوووووووووووو   يضوووووووووووو ضوووووووووووو   ووووووووووووأث     اضوووووووووووود ي  الجت  ع ووووووووووووي علووووووووووووا   وووووووووووو

                                                                                                            .تقي تلا  قر ؛      و وحت ط  الجت  ع ي  تلغ       ن

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 44.44 37.04 18.51

العدد 0 12 10 5
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 الثاني: السؤال .4

 

 التعليق: 

؛  وووووووا    وووووووع     ووووووو     ووووووو   ة، د قووووووو      سوووووووي  ي وووووووص  ووووووو    وووووووأث   ع  ووووووو ج    وووووووت     سووووووو   صووووووو            

نتووووووو  ج غ ووووووو   تا دوووووووي  و  وووووووو     ووووووولل  و علوووووووا  د  ووووووو    تدل موووووووي تيس  ووووووو ،  و  وووووووع غ ووووووو ص   ووووووو  تد  يووووووو ن وع ووووووو   

 ن صوووووووووو ه   د  وووووووووو ج ( %22    وووووووووواق يوووووووووور   د وووووووووو    سووووووووووتساب ن  وووووووووو     وووووووووو   ة  نسوووووووووولي ت  تلوووووووووا  وووووووووو  كل وووووووووو ؛ 

ي  وووووور  ووووووو  ت   ؛تدل مووووووي، وصوووووو     وووووور  ث وووووو    صت وووووو       و  وووووويئي ال  وووووو ثر علووووووا  د ئ وووووو ، ووووووا     ووووووو   سووووووني

 و ينبووووووووئ ت  ، ج    وووووووو ن   وووووووو   علووووووووا    وووووووو    د  وووووووو ج د قوووووووو      سووووووووي، وضوووووووودف   تنسوووووووو ع، و ال سوووووووو ت وووووووو 

   ووووووو   سووووووو  ق ج وفقوووووووط، فووووووو  ع ووووووو   ربوووووووال جووووووو وبي       ووووووو ن  وووووووأد   و جلووووووو ت   اووووووو    قسووووووو بدوووووووض    كت ووووووو  

و سوووووو ج     وووووو ي، و سوووووورح، وغ  صوووووو  تال  وووووو   وووووو ن    وووووو   لز وووووو ، وت وووووو  بسوووووو ب كثوووووو ة   نز عوووووو ج، و   وووووو    اوووووو  

ط    ضووووووو ي تلوووووووا   تنووووووو  ع، و  تنووووووو فر    ووووووو   ة يت ووووووو دون كثووووووو ة  القوووووووت    ا وووووووط     سووووووو ي   ووووووو  جدووووووو   د ووووووو  

    ن   د  ووووووووووووو ج د قووووووووووووو      سوووووووووووووي  ووووووووووووو ثر علوووووووووووووا   د     تدل موووووووووووووي  أل وووووووووووووت ( %75.90  ف  ووووووووووووو   ووووووووووووور   سووووووووووووولي

  وووووووو  ع  ووووووووي ج وووووووو ة  ووووووووع   وووووووو  لدض      وووووووو ن ؛ فوووووووو تل عوووووووو ، وصوووووووو   صووووووووا    وووووووور   نتقوووووووو   و تيس  وووووووو  وووووووولل ، 

 .، ع   غ  ص      الوتا    ن،  و     كس نوفد   ي يد لان  أ يح ي  اج  ع

 :ثالثالالسؤال  .0

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 التعليق: 

 تدل  وووووووو  ع  ووووووووي و س،  يوووووووو   نووووووووان   د  ووووووووي  وووووووو ن   وووووووو  س صوووووووو     سوووووووو    ينتقوووووووو   نوووووووو  تلووووووووا حجوووووووورة   وووووووو           

توووووووند   تيس  ووووووو  علوووووووا  د     ووووووو  س ف ،تنوووووووان ع  وووووووي  كثووووووو   ربووووووو   صووووووو ، و    ووووووو      وووووووو   تس و  ربايووووووويل  وووووووي  ع

و  تدل ووووووووو ن د قووووووووو  حجووووووووورة   ووووووووو  س،  وال  تدووووووووو  ص  تلوووووووووا  مل ووووووووو ط  املووووووووو  ج  تال  لووووووووو      ظووووووووو  علوووووووووا   ركوووووووووز 

سووووووووعا   وووووووو  س  وووووووو    تل عوووووووو   ن يو الجت وووووووو ع   ل دلوووووووو    لنووووووووي عوووووووو دة علووووووووا  ال توووووووو   ، و    لووووووووي، ف ،  دلمووووووووي

، ت  وصووووووووا  وووووووو   أكوووووووو   نوووووووو   وووووووو  قوووووووو   تج  وووووووو ج      وووووووو ن،   وووووووور صق ن  تدل  وووووووو   ط لووووووووي  ووووووووعتلووووووووا  نوووووووو   ع  ووووووووي 

اووووووو  صووووووو ه  علوووووووا وجووووووواب  نووووووو   ع  وووووووي  سوووووووني  وووووووع   تدل ووووووو ن، ق صوووووووي(   وووووووت    72  ج  وووووووع    وووووووت  ة  و فوووووووع

   ت  وووووووووال  تسووووووووو   ع ل ووووووووو    ن ووووووووو  يووووووووورون  ن   د  وووووووووي  اج ووووووووو ة  وووووووووع  تدل وووووووووي   لوووووووووي   د ريوووووووووي  ا س  وووووووووي  ر 

 وووووووووا    ؛ و   ووووووووو     ووووووووو  تسووووووووو      ووووووووو  وس  أ يح وووووووووي،  ن ووووووووو   ووووووووو ا ج ان    وووووووووتس  ي    لوووووووووي  ووووووووو   تدل وووووووووي 

يد وووووووو  صوووووووو ه   رغلوووووووووي و  ا  ووووووووع   تدل موووووووووي  وووووووو و     و  مل  ف ووووووووي علوووووووووا  ،تدلووووووووع    وووووووور     ووووووووو  كي  إليس   ووووووووي

بسووووووو ب    وووووووتح   اووووووو    فووووووا      وووووووي ي   وووووووان   وووووو        ووووووو ن بسووووووو ب    وووووودابي    ل ووووووو ة    وووووووي يسووووووو ون   اوووووو  

 . الكت  ظ    ج ي، وضلغط وجاب تك        و  ج      س ي    ج ي  قر  

 :رابعال السؤال .2

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 التعليق: 

و   ووووووووو و  اووووووووو    قسووووووووو    ووووووووو    سووووووووو ترة علوووووووووا    وووووووووا    ت  وووووووووال يقتضووووووووو ي فووووووووورض وووووووووواع  ووووووووو   الوضووووووووول ط،          

و تنووووووووواع   يسوووووووووتت ع   دلووووووووو   قووووووووو ي  د  ووووووووو   أ يح وووووووووي، و  ووووووووو  يوووووووووت      تدل وووووووووان  ووووووووو      ووووووووو ، و ال وووووووووت د ب

  دت وووووووي   ووووووو      وووووووت  ، وثق فتووووووو    ت  ايوووووووي؛ ف ووووووو  طووووووورق   سووووووو ترة علوووووووا    وووووووا    ت  وووووووال  سوووووووب  مل ووووووو ي

  يتوووووووو بدان  وووووووو  يق  وووووووو    وووووووو يسدل وووووووو  و  ،ف وووووووو ثر اوووووووو    تدل وووووووو ن،   دل  ووووووووي      قووووووووي و   وووووووو  لي توووووووو علووووووووا  درف

الوب وووووووووووو  ص    درفتوووووووووووو ، و ن وووووووووووو  ال يسووووووووووووتت دان   وووووووووووورد عل وووووووووووو  ف  وووووووووووو تان، وي توووووووووووو   بدضوووووووووووو     ووووووووووووت    س ي 

  سووووووووولتي اووووووووو  تد  ة    وووووووووا ، وصوووووووووا  اجووووووووو  عووووووووو   يد ووووووووو   نحوووووووووا ثقووووووووو ا   ووووووووو   ، ت  يحلووووووووو       وووووووووان   وووووووووتدل  

دوووووووض      ووووووو ن ، ف  ووووووو  يرغوووووووب بطللووووووو ، و ووووووو  ج وووووووي  قووووووور  ينوووووووان  ست ووووووو     ت وووووووع  املنووووووواع   ووووووو ل ال يووووووورفض

   ووووووو  س تقووووووور و   وووووووي   تلوووووووف  ووووووو  ،و يووووووو    وووووووو  طريقوووووووي تد  ة    وووووووا  ،ي  وووووووع   تدل ووووووو نط لووووووواووووووو   نووووووو   ع  وووووووي 

تد   وووووووووو ،  ن   وووووووووو  يتوووووووووو   و سوووووووووو   س ووووووووووع علووووووووووا  ص  ووووووووووي   سوووووووووو ترة علووووووووووا    ووووووووووا  ( %811  وسوووووووووو   اج  ووووووووووع 

 .     ة ا    ا  ف  ململتل ي  اظ ف تدل  ت   ت      وي  ،لتدل  فض    ل تدل  ن فرصي 

 

 

 ينهي؟ق    س  ك    ع   تدل  ن  عالقاتكووضعيتك،      أث   ك ف  ق    املفتوح: التصريح 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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  دل ي ا    ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب    س  قي؛  يد  ص     ت ري  ق صي  أل ئلي        

لا   نحا عتج  ت   آ  ؤص ، و و تلملص ، و ستاي ت  ،  اج  ت      علا  قت فتد  ل      ا    ع  تدل ي

  :  ت ل 

  ،  و     و   جابي  غلل ي       ن  س ع  جابي       ن علا ضرو ة  ن   ع  ي ج  ة  ع  تدل ي

  ال  ن ت    سني   ن   ردود      س ي  فض فنل     و   ه   د  ي،ب      س ي  ر لطوس      ن  ر  

 و  ت ر  ص . ،و حق ق   ،ا  ك    ج  ن ئ   ان  تل ي

   س   د  ي   ن     س و  تدل  نو ر   و      ،صن ك فئي  لني   د  ي علا    س و س ي ع ط 

 ق صي ا       ر صقي ص ه    ي يستحس   ن يقت ب في     دل       تدل ،      ح  

 وت   ي ع  ي ج  ة  ع ا    تدل  ن، ، و ر ص         س  لتح  فئي  قر   نتلع      درفي 

    ة  وب      ر صع ب       ر، وتعج         ت    ، و   ف رة  قلا ي  يض 

  ،ا ضع يزي       تف  د  ي  لن  علا  ال ت      تل د ،  ن  ر  و فئي ث  ثي  ركز علا  مل  ي     س

ح      إل ن ن و  د    س يي، وك     د    حلي   تدل  ن        ب رط ع     ل  لغي و سنب   ز 

  ب    بدض       ن ب درة  د ويي.       ن   تدل  ن

    فئي  قر  و  ث  ق صي       ة   ق   ى  ر   ن   تسلط، وفرض  الوضل ط و ا    قاة صا  ا

                     و      ي  ،  ا       ل ين  ب ص    اج     ست ت   ن    ق  ، و  د  ض  ن   لتي   ريي

  و دين ي،  و غ  ص .

    وضد ت    الجت  ع ي علا  د ئ     تدل مي   ن  ث   وو ف  قتلف       ة ك     ا       أث

 .، ثقي، و   ل   و  ز و  ، س   ي    مل   ت سب  ل ي  
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  ؟ناجحالتدريس ال ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي د جي        الثالث:التصريح 

 علا   ة:     وق   وت  ج       ئلي( 15   ق سي   يتنان ص     ت ري     

 :األول  سؤالال .1

 

 التعليق: 

      ن ينوووووووان عن ووووووور  فووووووو ع  اووووووو  وسووووووو ح فووووووو،  نووووووو ج   تووووووو  ي     ت   صوووووووا  مل ووووووورك    دلووووووو   عجلوووووووي   وووووو       

  )  تدل   ي/  تدل  وووووووي(د ل وووووووي   
 
 سووووووو   ناينووووووو ، و وووووووأط  ه، و  قووووووو    ووووووو ه اووووووو    ق ووووووو    ر ووووووو  ت  علوووووووا ت    ووووووو   

 ك وووووووو  وجوووووووو ، وي  وووووووو   ن يتحووووووووا  تلووووووووا  دووووووووا  صوووووووو  ، و  ن ي وووووووول   وووووووو ل   ل  وووووووور   ضوووووووودف   تدل وووووووو ن   وووووووو  

وووووووي د قووووووو    قسووووووو   يرسوووووووخ اووووووو    ووووووو  ير  لووووووو   ووووووو   غووووووو ط  رباّيوووووووي و نهجّ وووووووي    لوووووووي؛ ف  وووووووتد      دلووووووو    د    

 تن  وووووووووو    ووووووووووو    وووووووووو  يتد  وووووووووو  ب وووووووووو  وووووووووو   سووووووووووملريي و  د     و  وووووووووو    ووووووووووي،  للغووووووووووي   درب  تقوووووووووو     ن صوووووووووو    تدل وووووووووو

 ووووووووووو ن  اووووووووووو   كتسووووووووووو ب   للغوووووووووووي     وووووووووووحا، 
ّ
   ووووووووووو       ووووووووووو نعل ووووووووووو  و فوووووووووووع و    د كووووووووووو  صووووووووووو    ووووووووووو و   قووووووووووو وة  ل تدل

وصوووووووو   د  وووووووو  علووووووووا  ،ب وووووووو ةو  وووووووو    و فقوووووووو  علووووووووا صوووووووو     توووووووورح (%58.15 ،  وووووووو  تن  سوووووووولي (%811  وبنسوووووووولي

  .  تدل    تدل ، و فل      ي ل    ،وع        ن  ضرو ة  حقع ص     اصف في  

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 الثاني: السؤال .4

 

 التعليق: 

، و  ووووووووووو  يووووووووووونن   ل   ووووووووووو ط  ربوووووووووووال يسوووووووووووب  ن )  تدل  وووووووووووي/  تدل   وووووووووووي(  وووووووووووتدل  صوووووووووووا  حوووووووووووا    د ل وووووووووووي         

   وووووووووي جووووووووو   ب ووووووووو      ووووووووو    اج يووووووووو ي ووووووووو  ك صووووووووو     ق ووووووووو   إيس   وووووووووي ف ووووووووو ،  ح ووووووووو  ي تسوووووووووب  صووووووووو      ووووووووو   ج   

 وال،     سوووووو ي   ا  ووووووع   ض اوووووو   وتوووووو  ج تدل وووووو  ت   ظ وووووورج ووووووو  كووووووف  اوووووو    للغووووووي   درب ووووووي   ووووووتدل   وقووووووا  عوووووو و 

ويس وووووووووو    قوووووووووور  ة، ويلوووووووووو ع اووووووووووو   ،و الو ووووووووووو ج ،؛ ف نووووووووووان  ووووووووووو ين   ووووووووووتدل  يحسوووووووووو   ال ووووووووووت  عث و وووووووووو  ا  وووووووووو ت و 

يقوووووووا  علوووووووا   وووووووتدل    تدووووووو ون ويسوووووووعا   تووووووو  ي     دووووووو   صوووووووا   ووووووو ل  وي، ف ووووووو ح  تدل ووووووو   للغوووووووي صووووووو  حي 

عووووووووووو  طريوووووووووووع  سووووووووووو      ت  ووووووووووو علوووووووووووا جووووووووووو ب  ن ينوووووووووووان   ووووووووووو  س  ووووووووووو د  ؛  ل   تدل ووووووووووو ن  د  ثووووووووووو  صووووووووووو ال سوووووووووووإلي

علوووووووا صووووووو    (%811  نسووووووولي   ووووووو       ووووووو ن، و ووووووو  و فوووووووع  سووووووو ع ت   اووووووو   نووووووو   تدل ووووووو ت  و  ،  تا صووووووو   د ووووووو 

ف  ووووووو  ، ا   ووووووو ( ووووووو    و فقووووووو  ب ووووووو ة علووووووو%21.20  ووووووو  تن  سووووووولي ، علوووووووا  ووووووو  لي   سووووووو      سووووووو  ع   سووووووو   

وعوووووووو       وووووووو ن  ضوووووووورو ة ت وووووووو  ث  وووووووو   يلوووووووو ن  نوووووووو   وصوووووووو      صوووووووو ، (%79.60  وووووووو و ج   نسوووووووولي   تلق ووووووووي 

 ،  تقوووووووووووو  ب   دلمووووووووووووي و  د  قوووووووووووو    وووووووووووو    وبوووووووووووو ن  تدل ووووووووووووي   اوووووووووووو   وووووووووووو    وقوووووووووووو  ديوووووووووووو  كت ن  ووووووووووووو ج   ل درفووووووووووووي

 . ي ج   ب       و  ج      س يو  ض   ن   
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 الثالث: السؤال .0

 

 التعليق: 

   ووووووو ف  ووووووو   ووووووو  ي   ل   ووووووو ط تدل موووووووي صوووووووا ت ووووووو  ث تلغ  ووووووو  اووووووو   ووووووولا  ج   تدل ووووووو ن علوووووووا  سوووووووتا  تن        

 ن   ت   ووووووووووي تسووووووووووت     ووووووووووروع ت   اوووووووووو  وجوووووووووواد  صوووووووووو  ف  تسووووووووووعا تلووووووووووا   و   دتقوووووووووو  ج،  و   دوووووووووو د ج ،  فنوووووووووو   

 حق ق وووووووو ، و وووووووو  جووووووووز   وووووووو   صوووووووو  ف  ملجت ووووووووع   وووووووو ل ينت وووووووور  وووووووو       ووووووووي  ن  نووووووووتج و توووووووو   وووووووو    ووووووووا طن ن 

فت وووووووو     ت  ووووووووي   ؛   وووووووو ة تدل   ووووووووي  د نووووووووي   ووووووووتدل  بدوووووووو   وووووووورو يت  شوووووووو   وفلسوووووووو ت ، ويووووووووت  صوووووووو     تلغ  وووووووو  

اووووووووو  صوووووووووا ة وتووووووووو  ج     ا  وووووووووي   كر  ووووووووو اووووووووو     ووووووووو     صووووووووو  ف   وووووووووت    ح يووووووووو ووووووووو  يتتلوووووووووب   وووووووووث   س   ووووووووو وووووووو   

علوووووووا   ثنوووووو    ز و وووووووي    ووووووتت    ن يسوووووو رو      وووووو ن  علووووووا وووووو    وجوووووووب يتا ووووووع  وووووو وا   اوووووو   ووووووولاك   ووووووتدل  

، و ن يدل ووووووووووا   تدل ووووووووووي    لوووووووووو    وووووووووو  س،  و   قتووووووووووع   تدل مووووووووووي و وووووووووو   ، قوووووووووو ي   ضوووووووووو ان  دراوووووووووو  و  وووووووووو 

  توووووووووو  ي   سووووووووووتت ع  دوووووووووو  فوووووووووو     حق ق وووووووووو اوووووووووو   يسوووووووووو ص ا     صوووووووووو  ف    ووووووووووي ينلغوووووووووو    اصووووووووووا  ت ي وووووووووو  ووووووووووأص  

 د ك و ووووووووووووو   ،اج ووووووووووووو  ت    ووووووووووووو  يحقوووووووووووووع  ص  فووووووووووووو    رجووووووووووووواةو  ،   ووووووووووووو   ووووووووووووو   ف ووووووووووووو    دلووووووووووووو    ا ووووووووووووو    نسووووووووووووو ح 

 وووووووووو       لغ  ل ووووووووووي وووووووووو  تن  سوووووووووولي   (%811  سوووووووووو   علووووووووووا صوووووووووو           ووووووووووان صوووووووووو      وووووووووور فا فقووووووووووا  ج وووووووووو د  

 .  ت  ال    و فق  وب  ة علا ص     ترح   ا  ع   (66.66% 
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 :رابعال السؤال .2

 

 التعليق: 

  ال ووووووووت    س يت    وووووووو ن    وووووووو ف صووووووووا  ن يدوووووووورف   تل  وووووووو     ووووووووي  وووووووو    قوووووووو   اوووووووو      وووووووو ، ف  تريقووووووووي  وووووووو         

وووووووو  وووووووو    تر  ووووووووع   ت  يسوووووووو ي    ووووووووي  وووووووو   حقووووووووع صوووووووو   عوووووووو ة   ب وووووووو  صوووووووو ه   دلا ووووووووي، وصنوووووووو ك  وووووووووا ع    ووووووووي  اص 

  و  ووووووو ،)  تدلمووووووي/  تدل موووووووي(ي  ل ا ووووووف     وووووو ع  وووووووطر  وووووو     ووووووور اوووووو   قتوووووو    ووووووو  ين  وووووول     وووووو ف، و   ووووووت 

 غ وووووووو   وووووووو ف  جوووووووو   تل ق وووووووو    سوووووووو   تل ووووووووععلووووووووا   سووووووووتا    ن وووووووورل    تر  ووووووووع     وووووووو ن   وووووووو ه   ووووووووت د ب 

  ووووووو  اووووووو   سووووووو الج   تل وووووووي اظ  ي  ووووووو  بد   ووووووو   طر  وووووووعو  وووووووت       ووووووو ،  لووووووو   بدووووووو د  ل ووووووو      ووووووو    وجوووووووب

علووووووووووووا  ص  ووووووووووووي (%97.6    وووووووووووو   ة   د وووووووووووو ، و وووووووووووو  و فووووووووووووع  تحق ووووووووووووع  وووووووووووو  ي  فدوووووووووووو   وووووووووووووو ج سوووووووووووو   ي   وووووووووووو 

و  لوووووو   وووووو    ،وعوووووو    الكت وووووو    نوووووواع و  وووووو   ت وووووو دل   ر   ووووووي ، اظ ووووووف طر  ووووووع  ربايووووووي فد  ووووووي اوووووو    توووووو  ي 

 ووووووووووو   جووووووووووو و    تريقوووووووووووي اووووووووووو  ع ل وووووووووووي   يووووووووووو   ا  ووووووووووو   ن ووووووووووو    صووووووووووو     سووووووووووو    (%2.2 ف  ووووووووووو  عووووووووووو  ض    وووووووووووتدل 

حووووووو    ووووووو          سووووووو ي، وال  ل نووووووو     يوووووووي  سووووووو  ص  وووووووي    ووووووو  طريقوووووووي و  ووووووو ة و دل ووووووو   ووووووو     ئوووووووي      تدلووووووو  

دعوووووووو     قوووووووو  ة  ت وووووووو   وووووووو  فع    سوووووووو  و امل ووووووووا ،  و  وووووووو  فع   لغوووووووورو    دراوووووووو ، و  عوووووووو    تس يوووووووو ،  و   تلغ  وووووووو ؛

 علا  اص     دلا ي دون  ا  جي تلا  درفي   تر  ع، و اضع   تد     .
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 نجاح عملية التدريس  روط  د، و   ق    سربت  ا    ت  ي ،  املفتوح: التصريح.     

  س  قي؛ ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب      دل ي ا   ت ري  ق صي  أل ئلييد  ص           

ك   ير ص       ان ف     ن ج   ت  ي     روط وس ح ع ل ي   ت  ي ،  ج     قا  ا    روط ح ي  

 يل :

 تحضوووووووووو     وووووووووو  و  علووووووووووا    ووووووووورف     تووووووووووزن اوووووووووو   مللوووووووووواق  ا  ووووووووووب   نتووووووووو  مل    وووووووووت      دوووووووووو     نضوووووووووولط  

  تلووووووووووووع علووووووووووووا  اج يوووووووووووو  اوووووووووووو   سوووووووووووو       سوووووووووووو تر علووووووووووووا فاجوووووووووووو   درف وووووووووووو ، و وووووووووووولاك    ووووووووووووو    ووووووووووووا       

   تلوووووووووووا  اظ وووووووووووف تدل   ووووووووووو     وووووووووووت ز  يي  ووووووووووو فد   جاووووووووووو  وضووووووووووود   ووووووووووو  تدل ضوووووووووووع   ووووووووووو ل يو ،  قت  صووووووووووو 

   .وس ح ع ل ي   ت  ي       ر      زصا و       ل          ي 

  وووووووووووو ل  دراوووووووووووو    وووووووووووولغف    وصوووووووووووو  ب  لووووووووووووتدل ،  فد ووووووووووووي    ل    ثوووووووووووو  ر   ن وووووووووووولط  ووووووووووووتدل    تدوووووووووووو ون  

  ووووووووو  كت  وينسوووووووووز و جل  ووووووووو  اووووووووو    ليووووووووو ، وينوووووووووان تيس   ووووووووو  اووووووووو    قسووووووووو   ووووووووو  قووووووووو    ،ر د و ووووووووو يحّضووووووووو

   وس ح ع ل ي   ت  ي         ص  صا  ، و وتق د   و  ئلت 

  ويتلوووووووع علي ووووووو      ووووووو        سووووووو ي جوفوووووووع  اجي ووووووو     وووووووت      صووووووو  ف  مل ووووووو دة   ا  ووووووو ي    وووووووي يضووووووود ،

 ، وفرو وووووووو ت      رديووووووووييسوووووووود    دوووووووو  تلووووووووا  حق ق وووووووو   سووووووووب  وووووووو   ت  يأقوووووووو   أيوووووووو    ، ف تدل  وووووووو ، ثوووووووو  

   وس ح ع ل ي   ت  ي       ا  دع   

  ،ووووووووتي  سووووووووب  ووووووووز      وووووووو   تقوووووووو ي    تلووووووووف وت ن و ووووووووي   ووووووووتح   اوووووووو  طر  ووووووووع   توووووووو  ي   ململتل ووووووووي     

 وووووووووووا   تدلوووووووووووع    وووووووووور   ووووووووووودابي   ووووووووووو دة،  و  كت ووووووووووو ظ    تل ينوووووووووووي؛ وووووووووو  تسوووووووووووت ع     ا  وووووووووووف   تدل   ووووووووووي 

  .ع ل ي   ت  ي  إلوس ح  سل               ت  ال... صاا    
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 التعلمية-العملية التعليميةرابعا: عناصر 

    ف األستاذ الناجحص  ج   ت  ي    اص لا    و  فض   أل ئلي       د جي  األول: تصريحال•

 علا   ة:     ، وق   وت  ج      ئلي( 12   لدي    ت ري ؟      يتنان ص     ي ص   ق  بي   ن  ي

 :األول  السؤال .1

 

 التعليق: 

يتدلووووووووووع صوووووووووو     سوووووووووو       وووووووووو    ي    ووووووووووت   عنوووووووووو      وووووووووو ه د قوووووووووو     ووووووووووف، و وووووووووو  ينسوووووووووور عوووووووووو  صوووووووووو ه        

، ف د ووووووووو       ووووووووو  ة   للغايوووووووووي و  درف وووووووووي  ووووووووو   يضووووووووو ق  جو ،  ووووووووو  د قووووووووو      سوووووووووي   ووووووووو    ي  ووووووووو   صووووووووو    

 ووووووو    س  ووووووو      وووووووت  ه دلا ووووووو ج ثقوووووووي   وووووووتدل  اووووووو  د وووووووي ف ،دل ووووووو ن  ووووووو  يق  ووووووو ل ووووووو  س  قلووووووو    تيضووووووو    

اوووووووو   اضوووووووواع  وووووووو    ا ضوووووووو ع  حجووووووووج   ووووووووتق ص   وووووووو    ووووووووت  ه،   وووووووو   ن   تل  وووووووو   وووووووو  يسوووووووو د    ،صوووووووو     ق وووووووو 

   ووووووو   ووووووولتي  ووووووو ك، فسووووووولتي   درفوووووووي و تدل  ووووووو  لووووووو       وووووووي  ووووووو ن   دلووووووو     ووووووو   صووووووو     ثقوووووووي   زعزعوووووووفووووووإ   

   ووووووو       ووووووو ن  ووووووو  و فقوووووووا  علوووووووا صووووووو     سووووووو    ووووووو    وسووووووو    س  وووووووي ا   ر لوووووووي ق صوووووووي اووووووو  صووووووو ه   د ووووووو 

  .        و د ي ت     دل   (%55.56  ،  و و فقا  ب  ة (22.22% 
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 :السؤال الثاني .4

 

 التعليق: 

لغووووووواّل     ؤيوووووووي تن  قن ووووووي   ق  بوووووووي   ّنّ وووووووّ ي  ووووووو  وتووووووو       
ّ
لغوووووووي  ووووووو   ج يووووووو ة اووووووو    لحووووووو    ل

ّ
   دصووووووو   ّن تدلووووووو     ل

ووووووونلّ ي
ّ
و  ّ ال ّ وووووووي   نّاووووووووي   يدووووووو  يدتنوووووووي  تووووووو  ي    لنووووووو    لسووووووو وّ ي   ندز وووووووي،  ووووووو  ب ووووووول ي  ووووووو    د  ووووووو ج    

  تلوووووووا تد  ك  ّن   للغوووووووي  وووووووّ   تن  ووووووو ، ال 
ّ
 ووووووو  ي وووووووتل  عل ووووووو   ووووووو  نّص، و  لغووووووورض  ووووووو    ووووووو    اصوووووووا   ووووووو  تدل

لغايووووووووووووووي سز ووووووووووووووي في وووووووووووووو ، و ّن  وووووووووووووو  يتن و وووووووووووووو    ووووووووووووووتدل   وووووووووووووو   سز ووووووووووووووي اوووووووووووووو    ووووووووووووووّ  وس 
ّ
 وووووووووووووو  جوووووووووووووو    غوووووووووووووور ض    ل

ّ
تو

 ّ وووووووووي/تدل  ّ ووووووووي(
ّ
  ب، وغ  صووووووووو  تو وووووووو  يووووووووور د  ووووووووو  ؛ ف    وووووووووي   نحووووووووا، و   ووووووووورف، و  ل غوووووووووي، و   وووووووو فقووووووووط )تدل

و  دلووووووووووو    نووووووووووو ج  صوووووووووووا   ووووووووووو ل يسوووووووووووتت ع   اصوووووووووووا    تدل  ووووووووووو  تلوووووووووووا صووووووووووو    ت قووووووووووو ن   للغوووووووووووي وتقووووووووووو ، وكت  وووووووووووي،

      وووووووووي(%911.11  صووووووووو     تووووووووورح ا فق ن علوووووووووا    ووووووووو   ة  وووووووووغ  ل وووووووووي  ووووووووو    وسووووووووو    ووووووووو    قن عوووووووووي   سوووووووووتا  

مل ووووووو ة اووووووو     ووووووو  ن ب ووووووو ة، و ووووووو  فئووووووي ور صووووووو   ووووووو   صووووووو  ب  او  صووووووو     تووووووورح  لووووووو  (%88.88  بدضووووووو   وووووو  تن 

و  وووووووو   ج   درب ووووووووي،  ن  سوووووووو وئ  و   وووووووي  د كوووووووو    وووووووورو    سووووووون ن وجوووووووواب   ووووووووربط   تووووووو    وووووووو ن    ووووووووتي   للغوووووووي

ي   للغووووووووووي    وووووووووت   وووووووووي ع ي ووووووووواص  اوووووووووو   ووووووووو  ي      ووووووووو ص   فضووووووووو  ب وووووووووو  تلوووووووووا  عتلووووووووو   و  ت   ووووووووو   ،  ت وووووووووت 

، ف  ووووووو   فضووووووو    قلوووووووي   تلق وووووووي    ووووووور اووووووو   ووووووو     ووووووو  علوووووووا  ووووووو   ون  درب وووووووي  ووووووول   وووووووا د  سوووووووتقلي، ي ت ووووووو 

 و ستلغرب   ب    . 
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 :ثالثالالسؤال  .0

 

 التعليق: 

و ن ووووووو   نتلوووووووع  ووووووو    ووووووونص وتدووووووواد ت  ووووووو  اووووووو   ركوووووووي  لزوو وووووووي  ،  ق  بوووووووي   ن ووووووو يعووووووو   ن  ووووووولع و ن  حووووووو ث       

وبقووووووو     ووووووو  ي   فووووووو  نص و ووووووو ة  لغايوووووووي، و ا صووووووول ي اووووووو    ا وووووو  و سووووووو ؛ يحوووووووال   للغوووووووي، و  ل غوووووووي  تن  لووووووي،

ه     وووووووونلي و سوووووووو و  صوووووووو   و  وووووووو    وووووووونص  وووووووو  ال ي ووووووو   نوووووووو    تلوووووووواب  نوووووووو ؛ وحووووووووا  وصووووووورف  وب غووووووووي ، ل تلقووووووو 

،  و بدوووووووض ج ل ووووووو   تن  وووووووب  ووووووو  ي   لووووووو     وووووووا صر      سوووووووي     وووووووف   ن ووووووواصتلوووووووا  يوووووووت   لجوووووووا    دلووووووو 

 وووووووووووو  ج ووووووووووووي و ووووووووووووو  ي   ا ضوووووووووووو ع     وووووووووووووو  ج    ق وووووووووووواد، وب  توووووووووووو ل   مل  ف وووووووووووووي علووووووووووووا  وح   ق  بووووووووووووي   ن ووووووووووووو ي

؛ سوووووووو  ق     صووووووووو وووووووو   وووووووو    وووووووو   فوووووووور د   د نووووووووي   سووووووووتسابي  وووووووو       وووووووو ن اوووووووو     سووووووووتر  وووووووو  ج ووووووووي  قوووووووور ، 

ب ووووووو  ال تسوووووووتس ب ا  جووووووو ج  قلوووووووا  صووووووو     تووووووورح اووووووو   ن   ن ووووووواص اووووووو   غل (%811  ا  ج  دووووووو صووووووور   ووووووو  

ل د س  وووووووووووو     (%811  ب وووووووووووو   دوووووووووووو     وووووووووووو دفت    ل وووووووووووووص  ن  ووووووووووووب و   تدل وووووووووووو ن   للغايووووووووووووي، و  ل غ ووووووووووووي، 

 ؛، وصوووووووو   يوووووووو   علووووووووا  ن      وووووووو ن  صوووووووولحا   تدووووووووادي  علووووووووا     ووووووووف   ن وووووووواص   ووووووووو  ج     سوووووووو يد وس  

 وتن  ووووووو ن     وووووووف   ن ووووووواص   تا صووووووول ي   ووووووو       صووووووو  ف  ي ووووووو   ووووووو    وووووووا     د  وووووووي    ووووووو   و   تا صووووووول ي

 .، وي ق ص  ج         ل  قا  عل    ن اص   د  ي ن        يز ل  
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 التعليق: 

و وووووووووووو  وضوووووووووووود ي تدل  وووووووووووو   ،يسووووووووووووت     قتووووووووووووع   تدل مووووووووووووي  اضوووووووووووود ي   وووووووووووونلي  وت   ووووووووووووي    اضوووووووووووود ي    (       

 وووووووووو عا   ووووووووووتدل  تلووووووووووا ، يدوووووووووو ص     ووووووووووت   ب وووووووووو ف ت  وووووووووو   فضوووووووووو    لت   وووووووووو ، و  تحل وووووووووو  ،  ج دال ووووووووووي و  د ووووووووووي

   وووووووووووئلي   ترو وووووووووووي،  و  ا  ووووووووووو ة و  تسووووووووووو ؤ    ووووووووووورح  سووووووووووود ه و فنووووووووووو  ه، و   يووووووووووور  قت     ووووووووووو    ج  وووووووووووي عووووووووووو  

و ووووووو  وضووووووود ي  اجووووووو    تدل ووووووو ج قووووووو     قتوووووووع   تدلموووووووي  لووووووو ، ووسووووووو ح   دلووووووو   ،   ووووووونلي    وووووووي ينلغووووووو   ل ووووووو 

وصوووووو    وووووو   د كتوووووو   ،اوووووو   سوووووو  صوووووو  غي  و  قت وووووو     اضوووووود ي      وووووو    وووووو و    لوووووو    اوووووو  وسوووووو ح ع ل ووووووي   ووووووتدل 

و  وووووووع   ووووووو  ، (%88.88  سووووووولت    و ووووووو و ت   فئوووووووي ث و وووووووي  للغووووووو (%66.66 فئوووووووي  ووووووو     ووووووو   ة  للغووووووو   سووووووولت   

  غ وووووووووو   ن  ووووووووولي  ل قتووووووووووع، وتن و ووووووووووا   وووووووووو،  ووووووووو ن  اضوووووووووود  ج بد   ووووووووو   تدلووووووووو   ي  وووووووووور   سووووووووو  بدووووووووووض      

، وصوووووووو    وووووووو  ع وووووووو ج   ع ن بدوووووووو    ووووووووافر    ووووووووروف   ا   ووووووووي توووووووو  وووووووو   صوووووووو  ب     وووووووو  ة   درف ووووووووي  وووووووو وا  صوووووووو 

 ووووووو       ووووووو ن صووووووو     تووووووورح، و ووووووو  وتن   وووووووو  (%88.88   ووووووو  عووووووو  ض عنووووووو     ئوووووووي   ر فضوووووووي   ووووووو      ووووووور، 

    اج يووووووووو  وفوووووووووع   ن ووووووووورة  ن ووووووووو    ووووووووور علوووووووووا  ووووووووو  ي      ووووووووو  ل لوووووووووي     ووووووووو   قلقوووووووووي اووووووووو    ا ووووووووو     ووووووووو  سووووووووولي 

 .، وص   يضر    تدل ، وال يحقع   ص  ف   سترة        ي
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 :خامسالالسؤال  .0

 

 التعليق: 

 ووووووو    ووووووو  ز   ق  بوووووووي   ن ووووووو ي ضووووووورو ة  ر عووووووو ة   تووووووو بع   تنووووووو  ل   للغوووووووي   درب وووووووي، و  ووووووو   وووووووربط    وووووووتي         

  قتوووووووع   تدل مووووووووي  لدضووووووو  ، وتسوووووووو    صوووووووو  جنلووووووو  تلووووووووا جنووووووووب، ال  ووووووو    وووووووو     يسوووووووو   و تل ق ووووووو  اوووووووو    قسوووووووو  

 ع ن  حضوووووووو     وووووووو  س  ل قتوووووووو  حضوووووووو  ص  ك وووووووو كر ج  سوووووووو ع ة  أل ووووووووت   فحسووووووووب،  وووووووو    وووووووو   وووووووو    وووووووو 

  ا  ووووووو  ب ووووووون  تج ووووووو ل   نووووووو  ل  يدت ووووووو  ف ووووووورة  ووووووو  لي عنووووووو ، ويلغن ووووووو  عووووووو    ت ووووووور   غ ووووووو      ووووووو ، ويسنلووووووو  

  امللوووووووووووط، و  تووووووووووو  ق   ووووووووووو ن  دلا ووووووووووو ج  ووووووووووو    ووووووووووو ط،  ووووووووووو  وي وووووووووووت  ع ن ووووووووووو  علوووووووووووا  ووووووووووو     سوووووووووووج     ق  بوووووووووووي

 ن  حضوووووووو     وووووووو ط ج   للغووووووووي   درب ووووووووي   وووووووو ي  سووووووووتقلي ال ينسووووووووج     ن وووووووو ي، ف وووووووو  ط  و    قتووووووووع  ووووووووآقره

، وال  ووووووووع  تل قوووووووو ج    ووووووووي تسووووووووعا تلووووووووا  قوووووووو ي  تدل وووووووو ج  وووووووو  لي   ن وووووووو ي، و تل ق ت وووووووو ق  بووووووووي   ووووووووع فلسوووووووو ي  

، وصووووووووووو    ووووووووووو   نلووووووووووو   ووووووووووو   ووووووووووو  و سوووووووووووتقلي عووووووووووو  بدضووووووووووو   ،و  ج دال وووووووووووي    نسووووووووووولي  ل وووووووووووتدل ، و يسووووووووووو   سوووووووووووز ة

  نسووووووولي  ن  ووووووونا  بدوووووووض    ووووووو   ة اووووووو  صووووووو ه ، و للوووووووا   ووووووو ، وتن كنووووووو    ووووووو  اووووووو  صووووووو ق (%811     ووووووو   ة

جسوووووووو  ي   سوووووووو و   ج يقلوووووووو   وووووووو  صوووووووو ه   نسوووووووولي، ويحووووووووت  علووووووووا   وووووووولدض و  ،تز  وووووووو ج   وووووووو  ن  وووووووو  كثوووووووو ة  ال 

 لج وووووووو  و  ا وووووووو ؟    الكت وووووووو      تحضوووووووو        وووووووو ن    قوووووووو    علووووووووا  حضوووووووو    وووووووو    وووووووو ط علووووووووا  وووووووو    بحوووووووو

 ك     ل ن .
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 التعليق: 

ج علووووووووي  نووووووووو     وووووووووتدل      وووووووو   ج   وووووووووت    س ي اوووووووو    تدلوووووووو    ت ركوووووووووزة  ووووووووا   تلنوووووووو   ق  بووووووووي   تووووووووو  ي         

تسووووووووووووعا تلوووووووووووووا  ن  وووووووووووووي      وووووووووووو ، وتكسووووووووووووو      ووووووووووووو   ج، وك وووووووووووو   ج  تن  وووووووووووووب  وووووووووووووع   حووووووووووووا    د ل وووووووووووووي   ت  ايوووووووووووووي

 لغووووووووال   وووووووو  تد و وووووووو    للغووووووووي   درب ووووووووي  اجوووووووو  عوووووووو    وووووووو  ضوووووووودف   و  وووووووو،  تتللوووووووو ج  ملجت ووووووووع وعوووووووو       وووووووولغ 

صوووووو ه   ق وووووو ة    ووووووي تد وووووو   ق قووووووي عوووووو    لوووووو  يرجووووووع تلووووووا  لووووووي  الصت وووووو    وووووو  نا ح    اظ   ووووووي عنوووووو  تدل   وووووو ، 

  تدل وووووووو ن   وووووووو     للغووووووووي   درب ووووووووي، وصوووووووو    وووووووو  قوووووووو   ت   ووووووووي   وووووووو  س  ت   وووووووو ه فرصووووووووي      ووووووووي   للغووووووووي اوووووووو  

 وووووووا    ووووووو  قووووووو      ووووووو      ووووووو هي اووووووو    ووووووو ط ف ووووووو    نتووووووواق،  و  ووووووو   ؛ويسووووووور  قسووووووو  فرديووووووو   نووووووو   ريوووووووي 

  وووووووي   ووووووونص  و   ووووووو       وووووووي   للغوووووووي ود   ،قووووووو    إلج  وووووووي عووووووو    وووووووئلي   ووووووونص  ووووووو  قووووووو     ووووووو ط    قووووووور  ة

ع ووووووووو و  عووووووووو   (%811 ، و غووووووووو   ن  ووووووووو       ووووووووو ن   نز  ووووووووويو  ع ووووووووو    ،  تدل ووووووووو   كت  وووووووووي  ووووووووو  قووووووووو     ووووووووو ط

فوووووووو     ا  ووووووووع   ت  ووووووووال يلقووووووووى   وووووووو      وووووووو ه   ت ووووووووريح ج   ن ريووووووووي تال  ن  وووووووو    ال توووووووو  حو وووووووور  ب   ب لووووووووا    

  ، ف   ووووووووت    اجز  وووووووورل صووووووووا    وووووووو  ح أل ووووووووف    وووووووو ي    وووووووو    تريقووووووووي  إل ق   ووووووووي  نت وووووووورة اوووووووو   تا ووووووووت  ن 

   اج . ا      س   ،  ملج ب...     ن ينان   ست ع، 
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 :سابعال لسؤالا .2

 

 التعليق: 

تن   قوووووووو  ة علووووووووا تد  ة    ووووووووا    تدل مووووووووي تد وووووووو   غلووووووووي   وووووووو  س اوووووووو   نوووووووو   ع  ووووووووي ج وووووووو ة  ووووووووع   تدل وووووووو ن        

توووووووووواف   جووووووووووا تدل مووووووووووي  ن  ووووووووووب يسوووووووووواده    وووووووووو و    لوووووووووو   وووووووووو     د وووووووووو ،   فاجوووووووووو  سوووووووووو ترة علووووووووووا  وووووووووو   جوووووووووو  

 سووووووووووولي وصووووووووووو    ووووووووووو  تد سووووووووووو  تج  ووووووووووو ج    ووووووووووو   ة، ت  ع ووووووووووو   ،  سووووووووووو ع  علوووووووووووا  ال وووووووووووت  ع، و    ووووووووووو ، و ا وووووووووووا  

 سووووووووووووووولي  فوووووووووووووور د   د نوووووووووووووووي  وووووووووووووو       وووووووووووووو ن عووووووووووووووو   ووووووووووووووا فقت   علووووووووووووووا صووووووووووووووو      وووووووووووووور،  وووووووووووووو  تن  وووووووووووووو   (21.02% 

وصووووووو      لووووووو   ووووووو     ووووووو  س     للوووووووا  وب ووووووو ة وجووووووواب   ت ك وووووووز  وال علوووووووا   سووووووو ترة علوووووووا    وووووووا  ووووووو (79.60% 

 سووووووووني   سوووووووو    وب  صووووووووي ،   ووووووو دف      وووووووو ن يدنوووووووي  ن صنوووووووو ك   وووووووونلي كل وووووووو ة اووووووو    سوووووووو ترة علووووووووا    ووووووووا 

      ووووووووووووووو ن   لووووووووووووووو ع ن طل دوووووووووووووووي   وووووووووووووووتدل   اجز  ووووووووووووووورل   ووووووووووووووورض علوووووووووووووووا      ر بدوووووووووووووووي  ووووووووووووووو    تدلووووووووووووووو     تا وووووووووووووووط

 وووووووند   عنووووووو     ووووووو      ووووووو اجووووووو  عووووووو   يد ووووووو   نحوووووووا ثق ف  س ي   سووووووولتي اووووووو  تسووووووو     ا  وووووووي، وصوووووووا   وووووووت  

وت سوووووووووووووي   ت  ك ووووووووووووو ج   ثق ف وووووووووووووي  و إلد  يووووووووووووو ن و  ووووووووووووو  دلووووووووووووو    ثووووووووووووو ل   و  مل لووووووووووووو   ووووووووووووو   لووووووووووووو       ن ووووووووووووورة تلوووووووووووووا   

 تووووووووو ك  سووووووووو ال  لت   ووووووووو    ووووووووو ل ال ي  اجووووووووو د    ووووووووو         ووووووووو  ست  يحّلووووووووو ؛ت  ايوووووووووي اووووووووو   ملجت وووووووووعو  س   ووووووووو ي و  

 .    لغ   بلغ       س
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 ا    نت ؟ صفات األستاذ الناجح و   ق    سربت  ا    ت  ي  ،  د املفتوح: التصريح 

  ج     قا  ا  ص  ج     س   ن ج   سب    ير ه      ان  و س   ك   يل :      

  ووووووووووووو  ج ويت وووووووووووووف  س لوووووووووووووي  ووووووووووووو   ، س لوووووووووووووي  ووووووووووووو     وووووووووووووروطيلتوووووووووووووز    نووووووووووووو ج  صوووووووووووووا   ووووووووووووو ل   ووووووووووووو  س   

و   وووووووووو   ،و   وووووووووو    دل  ووووووووووي   درف ووووووووووي ،و  ل   غاج ووووووووووي ،   وووووووووو    شمل وووووووووو ي، و   وووووووووو     ن ووووووووووي و امل وووووووووو  ص

 ؛ الجت  ع ي   د  ق ي

  تسوووووووووووووووو ي  ،ةد  اجوووووووووووووووو  قايووووووووووووووووي   شمل وووووووووووووووو ي و   قوووووووووووووووو ق   رف دووووووووووووووووي، فأ وووووووووووووووو    شمل وووووووووووووووو ي فأص  وووووووووووووووو   -

 تدل  وووووووو  ع وووووووو   سووووووووني  وووووووو وة   نووووووووان     اوووووووو   ر    وووووووو ،  دووووووووو ،    وووووووو و  ووووووووع  و   وووووووو   ، الوضووووووول ط 

 .و لا  

 لووووووووووووو  وس   تحضووووووووووووو    اج ووووووووووووو  و  ، إلقووووووووووووو ص اووووووووووووو    د ووووووووووووو و  ووووووووووووو     ن وووووووووووووي   ل   غاج وووووووووووووي فأص  ووووووووووووو   -

   .  تد           ع فئي   ر صق نو و الصت       د  ،  ،و   لغف

و  ل   غاج ووووووووووووي   وووووووووووو     علووووووووووووا   سووووووووووووتس  ج   دل  ووووووووووووي   الطوووووووووووو عف   وووووووووووو    دل  ووووووووووووي   درف ووووووووووووي و  وووووووووووو   -

  ت توووووووووو ط و إل قووووووووووو ن  و سووووووووووو ، توووووووووو  سووووووووووو    ووووووووووتح   اووووووووووو   لغو   تد  وووووووووو   وووووووووووع  تدل  وووووووووو ،  و سوووووووووو 

 .  دل  ي   د   ي       ة   درف يو 

 الو توووووووووو ح علووووووووووا  مل وووووووووو ط و   قوووووووووو  ة علووووووووووا   تا صوووووووووو     دوووووووووو  ، ف   وووووووووو    الجت  ع ووووووووووي   د  ق ووووووووووي  وووووووووو   -

    تسوووووووووووو وب  ووووووووووووع   ت  جوووووووووووو ج   تدل وووووووووووو نو   ال ووووووووووووز ن   ن سوووووووووووو ي و  دوووووووووووو ط  ،و ،   صوووووووووووو و      وووووووووووو  ،

 .و ر ع ة    روق    رديي       و س  ، و درف  ، و جت  ع  
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 ؟ثالياملتعلم امل ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي       د جي  الثاني: تصريحال 

 وق   وت  ج      ري  علا   ة.   ئلي،( 12ي    بد    ت ري ص     يتنان           

 األول: السؤال .1

 

 التعليق: 

 ووووووو   صووووووو     ووووووون طو  و ووووووو ط  د نوووووووي  ووووووو    تدل ووووووو ن،       ووووووو ن وحوووووووا وج وووووووي و ووووووور ت وووووووري صووووووو     قوووووووي  ي      

ب ووووووووي وصووووووووا علووووووووا  ا  ووووووووظ، و  وووووووو     وووووووو  يقت وووووووور علووووووووا جووووووووز   وووووووو    للغووووووووي   در كل وووووووو ة  وووووووو  ة  وووووووو    تدل وووووووو ن 

صووووووووو   و         ت  و  وووووووووي    ووووووووو  ة   لسووووووووو و ي، و   سووووووووول نووووووووو  ي  ي  ج ووووووووو    نووووووووو   وووووووووي    ف ووووووووو ، وصوووووووووا شووووووووو ص  ا عووووووووو 

، (%88.88  حلووووووووو  ب ووووووووو ة عنووووووووو    ووووووووولدض  تقووووووووور ، و (%21.22.60   نووووووووواع  حلووووووووو   ووووووووو   بدوووووووووض      ووووووووو ن 

 (%88.88 ، و وووووووووو  ا  ب وووووووووو ة عنوووووووووو    وووووووووولدض  تقوووووووووور (%02.12     وووووووووو   ة وووووووووو  ا   وووووووووو     وووووووووولدض   نوووووووووو  

اووووووو   ىو وووووووع   ووووووو  يلقووووووو  ي فحسوووووووبو وووووووي   ا عووووووو    للغووووووو ،   توووووووب يح وووووووظ ن صووووووو     نووووووواع  ووووووو    تدل ووووووو ن  ووووووو  

 سووووووووووووب  ووووووووووو     وووووووووووو     ووووووووووويدل   صوووووووووووو  ف   ت  ن وووووووووووا    ت  ووووووووووووال اووووووووووو    وووووووووووو     ت  يوووووووووووب    ر وووووووووووو   تقسووووووووووو   ج  

 ووووووويئ    ووووووو ي   ال وووووووت د ب  ت ، و ووووووو  ال يحسووووووو  صووووووو     وووووووتدل   وووووووال   ووووووو  كرةاووووووو  صووووووون ف وووووووث  ( bloom  لوووووووا 

 ، وتن   ن       ا  بدض  ا  الج. و الجت    ،غ    ا  ظ

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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العدد 3 10 11 3

11.11

37.04
40.74

11.11

3

10 11

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

المتعلم المثالي هو الذي يحفط قواعد اللغة عن ظهر قلب؟

النسبة

العدد



 الدراسة امليدانية -------------------------------------------------------------------------- خامسالفصل ال

242 
 

 :السؤال الثاني .4

 

 التعليق:

و  نووووووو    لغووووووو ير  ووووووألو  اووووووو   اووووووو   وووووووي  آيوووووووي اوووووو   ا  وووووووظ و تووووووو  آقووووووور  وووووو    تدل ووووووو ن سوووووو   يقووووووي  صووووووو           

ف   ب ووووووووو ،     دلا وووووووو ج    وووووووووي د  ووووووووو    ووووووووا    اضووووووووواع   وووووووووت  ه، فيسوووووووووت جع   ووووووووو  يسوووووووووأ  عنوووووووو   ووووووووع   ووووووووو  ي  وووووووو

 ووووووووووو   ووووووووووو   ووووووووووو  س ، ف وووووووووووا  تدل ووووووووووو   لوووووووووووا  وي ووووووووووواغ   اووووووووووو  ج ووووووووووو  صووووووووووو  حي ف ووووووووووو حي  وووووووووووثلج صووووووووووو     ووووووووووو  س

وصووووووو     نووووووواع    سوووووووتاي ج   صووووووو  ف   ت  ايوووووووي    ر  وووووووي؛  ووووووو    وووووووظ، و تل وووووووع، و حل ووووووو ، و رك وووووووب، و قووووووواي 

 وووووووو    تدل وووووووو ن  حلووووووووب  وووووووو    اج  ووووووووع؛   وووووووو   ة، وغ وووووووو ص ، وصوووووووو    وووووووو  ول سوووووووو   وووووووو  تج  وووووووو ج   سووووووووتساب ن، 

 وووووووو  ف  وووووووو     للوووووووا  ب وووووووو     سووووووو   ، (%55.55   ووووووو    ووووووو   ج وووووووو د    ضووووووو ص  عوووووووو  صووووووو     ووووووووتدل ؛ فنسووووووولي 

  لا  ووووووووو  فقوووووووووط  ووووووووو ،  ووووووووو   ظ ووووووووورج تعج ب ووووووووو     ووووووووو ي  ب ووووووووو ال    تدل ووووووووو ن، (  ووووووووو     ووووووووو   لووووووووو %22.22  سووووووووولي 

    ووووووو  ، و وووووووع   ووووووو   ووووووو  ينتلوووووووف  ووووووو  علووووووواان     صووووووو  د نووووووووي ، ن وووووو  يسووووووو ع ون    ووووووو   ة اووووووو   ووووووو     ووووووو  س

 وووووووووو  ي وووووووووو دف و ووووووووووو  ال يحسوووووووووو    تدل وووووووووو      توووووووووو ب  صوووووووووو     نوووووووووواع  وووووووووو    تدل وووووووووو ن ساب ن تلووووووووووا  ن  وووووووووو    سووووووووووت

وال و ت ووووووووو    تال اووووووووو    ق صوووووووووي، وتن  ووووووووو    وووووووووو  يس ووووووووو     ووووووووو  ، و ثووووووووو  صووووووووو ه   د نوووووووووي  ووووووووو    ت   ووووووووو   اجوووووووووادة

  ك ووووووووووووز، وت ووووووووووووت    فنوووووووووووو   وفاب وووووووووووو    القتلوووووووووووو   ج   ر وووووووووووو  ي، و وووووووووووو  فئووووووووووووي تدوووووووووووو     وووووووووووو   ووووووووووووا    ت ووووووووووووروض، و   

 . ال تح و ج

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 :ثالثال السؤال .0

 

 التعليق: 

؛  ل صوووووووو  ا  دو   للغوووووووي      وووووووي  ووووووو ن  ؛  ربط  ووووووو ن   ا ووووووو لي و  لغ يووووووووي ووووووو  تدلووووووووع   سووووووو    ق قوووووووي صووووووو   تن       

وبووووووو ن   لغ يوووووووي  ووووووو  تدل  ووووووو   ،و  ل غوووووووي و  نقووووووو    دبووووووو  ا عووووووو    للغوووووووي  ووووووور  ة   ووووووونص و حل لووووووو ، و درفوووووووي   ووووووو ن

وصووووووا  سن ووووووو ص  اوووووو    ووووووو ط    تدل ووووووو     وووووو هي و   تووووووو ب ، وبوووووو  دادة تلوووووووا    ووووووو ف  املتوووووو     إلد ووووووو ج   لسوووووووني 

ينووووووووان   ووووووووتدل   وووووووو د   علووووووووا تسوووووووومل     تسوووووووول      قلل ووووووووي إلوتوووووووو    د    اوووووووو   قوووووووو    ا صوووووووول   ر بدووووووووي  تا ووووووووط

  ة   سوووووووووتسابان،   ووووووووو     ووووووووووصووووووووو    ووووووووو   د كووووووووو     ناعوووووووووي اووووووووو    ووووووووون    تدووووووووو دة  ووووووووو    تدل ووووووووو ، و ووووووووواص  ت

صووووووووا  غ يووووووووي  وووووووو  ي     ووووووووتي   للغووووووووي، ف وووووووو  يوووووووو   ان  ن (%811 عوووووووو   لووووووووا    ب وووووووو     توووووووورح   ع وووووووو و  ج  دوووووووو

 نتا ووووووووووي و  تابووووووووووي  وووووووووو د ة علووووووووووا  و وووووووووواص ن   للغووووووووووي   ؛   وووووووووو ف ي، وكت  ووووووووووي  تدل وووووووووو    نصوووووووووو ي  ووووووووووتح   اوووووووووو  

فقووووووووو   وتقووووووووو ، و حريووووووووور ، سووووووووو    تدل ووووووووو   حقوووووووووع  ل وووووووووتدل   ووووووووو  إ   و    يسووووووووو ، فووووووووو رج وووووووووي  فنووووووووو     وووووووووتدل  

 وووووووو    وووووووتت ع  ن يسنووووووو   ووووووو    وووووووا  د اووووووو    ا  ووووووووف  و   و  ووووووووي و ووووووو ي ك ووووووو  ة  سووووووو و ي ئووووووو  صووووووول   تدل ووووووو  ك 

 ، وووووووو  ين دوووووووو  وووووووو  وحووووووووا  ياظووووووووف ط    وووووووو  نووووووووتج  نوووووووو   تدل وووووووو  ، فل ي  ململتل ووووووووي و  سوووووووو    ج   تدوووووووو دة  تا صوووووووو

 وين ع  ست د 

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 77.77 22.22

العدد 0 0 21 6

0 0

77.77

22.22

0 0

21

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

اكيه؟المتعلم المثالي هو الذي يفهم النص ويحلله ثم  يح

النسبة

العدد



 الدراسة امليدانية -------------------------------------------------------------------------- خامسالفصل ال

244 
 

 :الرابعالسؤال  .2

 

 التعليق: 

تن      ووووووووو ة  ا ق ق وووووووووي    وووووووووي يسني ووووووووو    وووووووووتدل   ووووووووو   ووووووووو  تدل   ووووووووو  اووووووووو   ووووووووو      ووووووووو دي ، و    وووووووووتي صوووووووووا        

ت     اظ   وووووووو  اوووووووو  وضوووووووود  ج د  ووووووووي  ووووووووا   د قوووووووو     ووووووووف     سوووووووو ي،  و قوووووووو      ووووووووا       سووووووووي   تدل   ووووووووي

يح وووووووظ    ث ووووووو  ، و    ووووووورف ي، و  نحايوووووووي، و  ل غ وووووووي     ث ووووووو   ووووووو    قا عووووووو  دووووووورفال ع ووووووو ة  ربايووووووو    وووووووتدل  ي

  سوووووو      وووووو  ت    وووووو ن   ووووووت  ه ، وي  وووووو   وووووو   وووووو  يقوووووو    وووووو   وووووو   ا  وووووو  و   ثوووووو  ، وع ووووووان    وووووودر و  دب

 ووووووا     ووووووو  صوووووو ه  ؛  وضوووووود  ج  اصووووووف    اضوووووود  ج    وووووونليف  وووووو   وووووو  تدل وووووو  اوووووو   وووووو وووووواظيسووووووتت ع  ال 

 ووووووووووووو  فروضووووووووووووو  و قتلووووووووووووو   ج     ووووووووووووو ي،  و    اضووووووووووووود  ج علووووووووووووو  ة عووووووووووووو    ووووووووووووو  ي  بسووووووووووووو تي اووووووووووووو    قسووووووووووووو ،  و 

ونووووووووان     وووووووو   وووووووو   وتسنوووووووو  آ ووووووووي وتال     ووووووووت    ج وغ  صوووووووو وضوووووووود  ج      ووووووووي يا  ووووووووي ك ت  ووووووووي   وووووووو   ، و وووووووو   

  ووووووووو و ه    ووووووووو   ة ج ووووووووو د   دون   وووووووووتثن   ل  صوووووووووا   تاجووووووووو    ووووووووو  وصووووووووو للغ   وووووووووي، ال فووووووووورد     ووووووووور   لووووووووو ع ، 

صوووووووووو    اوووووووووو    ض   ا  ووووووووووع و ح ووووووووووزة  ووووووووووا  و نووووووووووان صوووووووووو ه   نسوووووووووولي  شووووووووووجدي (%811  نسوووووووووولي  ،)  ووووووووووت   72(

 .   ا   ، ويتحقع  لتدل        ة   د ل ي   رجاة  ن   فد          ق    ت  ال   ريض،
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 ؟ ثالياملتعلم امل  د و   ق    سربت  ا    ت  ي ، ص  ج  املفتوح: التصريح 

 ك   ير ص       ان ك   يل : ث ل ج     قا  ا  ص  ج   تدل          

  ووووووووووووو  ج ويت وووووووووووووف  س لوووووووووووووي  ووووووووووووو   ،يلتوووووووووووووز   س لوووووووووووووي  ووووووووووووو     وووووووووووووروطصوووووووووووووا   ووووووووووووو ل    نووووووووووووو ج    وووووووووووووتدل   

 ؛  درف ي و      الجت  ع ي   د  ق ي و       سلاك ي، و     ق   ي         و امل   ص

 فأ وووووووووووووو   ا -
 
 مل
 
و  تد  وووووووووووووو      وووووووووووووو و ،و ، و   وووووووووووووو   ،و الوضوووووووووووووول ط ،  قوووووووووووووو ق   رف دوووووووووووووويفأص  وووووووووووووو   ؛ق وووووووووووووويل

 ز       تدل  ن   وة  سني   نان  ا س   ع  اج  ع 

تلووووووووا   ا ضووووووووا   لوووووووو  وس، و   و ووووووووي   تحضوووووووو    اج وووووووو  ا ظووووووووب علووووووووا   صوووووووو  فأ ر   ؛  سوووووووولاك ي  وووووووو  و  -

  تدل ، و  ووووووو ل ال و الصت ووووووو    ووووووو و   ووووووولغف ، إلقووووووو ص اووووووو    د ووووووو اووووووو    ا ووووووو  و  قسووووووو   ،    سوووووووي

 يد ع تدل       .

و  ا جلووووووووووو ج   نز  وووووووووووي، و   ووووووووووو  كي  لووووووووووو  وس   ووووووووووو        تحضووووووووووو  ف   ووووووووووو    دل  وووووووووووي   درف وووووووووووي و  ووووووووووو   -

 سووووووووو    وووووووووتح   اووووووووو  و  اج  ع وووووووووي   قت  وووووووووي، اووووووووو    تلوووووووووف   ووووووووو  وس وتوسووووووووو      ووووووووو  يع   إيس   وووووووووي

  ووووووو  قووووووو    الطووووووو ع و  لحووووووو  قلا وووووووي  ثق فوووووووي   ، و درف وووووووي    ووووووو  ة    و ،   للغوووووووي   درب وووووووي  ووووووو   ج 

    ؤوب

  وووووووووو       وال، و ووووووووووع  سوووووووووو   ووووووووووع   قوووووووووو  ة علووووووووووا   تا صوووووووووو   اف   وووووووووو    الجت  ع ووووووووووي   د  ق ووووووووووي  وووووووووو   -

  وووووووو  قل   الو توووووووو ح علووووووووا  مل وووووووو ط و ،     وووووووو  ث و وووووووو ، و ووووووووع  ق ووووووووي   توووووووو     إلد  ل  ل   سووووووووي ث  ثوووووووو 

    إيس   ي   تدل  ن         تس وب  عو   ال ز ن   ن س ي و  د ط  ،و ، و امل  ج 

   و دو     ةر   ث   ع ، ع  ن     يقا     ت  ه،  و يض       ؤه  ت  ال و      ت  ايي؛ فأص     س   -

     ف دة و ال ت  دة إل سع  تلا  ع    ،دوو   قاف  و  ر      املتأع   يس       س  

 .  ستت ع
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 ؟ درب ي   ي    للغي   طرائق ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي       د جي  :ثالثال تصريحال   

 علا   ة:، وق   وت  ج      ري    ئلي( 15  يق س    يتنان ص     ت ري 

 األول: السؤال .1

 

 التعليق: 

   نسووووووووولي تلوووووووووا   ق  بوووووووووي      ووووووووو   ج اووووووووو   ان ووووووووو    فووووووووو    ايووووووووو    ن ووووووووو ي   ق  بوووووووووي   ووووووووول    ص  وووووووووي و ووووووووو ن         

وووووووو
ّ
؛   وووووووو  تن   ن وووووووو ط ج   قوووووووور ة اوووووووو    وووووووو  عوووووووو  طريووووووووع   د وووووووو    تسوووووووول       ووووووووتدل   وووووووو       ووووووووي ك   ي  

، و درفوووووووووي   ووووووووو  س  ل ق  بوووووووووي    وووووووووي يدت ووووووووو ص ، درب وووووووووي  نتلوووووووووع  ووووووووو    ووووووووونص وتدووووووووواد ت  ووووووووو  ووووووووو  ي    للغوووووووووي   

 ،  ووووووووووو   قت ووووووووووو     تر  وووووووووووع،  تريقوووووووووووي   ن  ووووووووووولي   ووووووووووو   قت ووووووووووو  و   نووووووووووو     ووووووووووو    ووووووووووو    وووووووووووت    يسووووووووووو   عل ووووووووووو  

و  ووووووتد        وووووو   وووووو  دعوووووو    ضوووووورو ة تلووووووا   وووووو ، فقوووووو  ينوووووواع اوووووو    وووووو  س   ا  وووووو   وووووو ن عوووووو ة طوووووورق ود س وووووو ، 

 ن  حقووووووووع   تريقووووووووي  ململتوووووووو  ة   صوووووووو  ف   سووووووووترة  لوووووووو  س، وصوووووووو    وووووووو   د كوووووووو     ووووووووروف، فوووووووو  د  ة  سووووووووب 

علوووووووووا  ووووووووو      ووووووووولي  ووووووووو ن   ق  بوووووووووي   دت ووووووووو ة و  تريقوووووووووي   تلدوووووووووي  (%811      وووووووووان، فا فقوووووووووا  ج ووووووووو د   

    . تحق ق  
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 الثاني: السؤال .4

 

 التعليق: 

القت ووووووووووووو   طريقوووووووووووووي   تووووووووووووو  ي     لووووووووووووو ط وث وووووووووووووع  قووووووووووووو   ج   تدل ووووووووووووو ن    صن وووووووووووووي و  دقل وووووووووووووي، ف ا ق قوووووووووووووي        

و   ووووووووروق    رديووووووووي  ق قووووووووي  قوووووووور  يقرصوووووووو  علوووووووو    وووووووون  ،   وووووووو   ،  دل  ووووووووي  قوووووووور  ووووووووأن   وووووووو     ج  تدوووووووو دة

يقووووووووووا    وووووووووو  س  تقوووووووووواي  تشمل صوووووووووو ي اوووووووووو   وووووووووو ر  وووووووووو ت     وووووووووو   وووووووووو   ووووووووووني  وووووووووو   جوووووووووو    ا وووووووووواف علووووووووووا صوووووووووو ه 

وبدووووووووووو ص  ي تووووووووووو    ووووووووووو  ين  وووووووووووب  ، ووووووووووو    ووووووووووو قا   لسوووووووووووني   ر بدوووووووووووي  تا وووووووووووط  قووووووووووو   ج، ثووووووووووو  يق  ن ووووووووووو   وووووووووووع  ل

 قت وووووووووووو   طريقووووووووووووي   توووووووووووو  ي  ال ف  س  ج وطر  ووووووووووووع و  وووووووووووو   ب  وووووووووووو  ي ،   ا  ووووووووووووف   تدل   ووووووووووووي  وووووووووووو    ووووووووووووت  

هوووووووي  وووووووزيج  ووووووو  فوثق ف ووووووي و ربايوووووووي،  ،يوووووور لط   سوووووووتا    ووووووو     فقوووووووط،  وووووو   ووووووو   عتلووووووو   ج  قووووووور   جت  ع وووووووي

يأقووووووووووو ص  بدووووووووووو ن  العتلووووووووووو   اووووووووووو   قت ووووووووووو   و  دت ووووووووووو ج يحا صووووووووووو    ووووووووووو  س عووووووووووو   تدل  ووووووووووو  اووووووووووو     يوووووووووووي   سوووووووووووني، 

؛  ل  نسووووووووووب   ووووووووووت    علووووووووووا صوووووووووو     سوووووووووو    72  ووووووووووت   (  وووووووووو   صوووووووووو   72  تر  ووووووووووع   ن  وووووووووولي، و وووووووووو   و فووووووووووع  

    وووووووووو    ل وووووووووو    وتلوووووووووو ه  ووووووووو    نسوووووووووولي   تلق ووووووووووي  وووووووووو ،دل وووووووووو ن  يسووووووووووا   وووووووووا   ووووووووواع   وووووووووو     ن   ت (11.19% 

    تق وووووووووووو     تشمل صوووووووووووو ي   ووووووووووووو  ال  ر عوووووووووووو تن تال  و   ووووووووووووي  فضوووووووووووو     وووووووووووور (%88.88    وووووووووووو   ة و  قوووووووووووو  ة  وووووووووووووو

 .ويتد  لان  ع  اج  ع  ن     تريقي ،ع     و   ا   تث   ه  ع   تدل  ن  ان ليلغ ّ و 
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 :السؤال الثالث .0

 

 التعليق: 

   درب ووووووووووي يدوووووووووو   وووووووووو    وووووووووور     وووووووووو  ج  للغووووووووووي  وووووووووو دة اوووووووووو     ر بدووووووووووي  تا ووووووووووطكث فووووووووووي  رووووووووووو  ج   سووووووووووني تن        

،  غووووووووو   إلضوووووووووور   ج  مل وووووووووو د  ن وووووووووو   لز وووووووووان  إن   وووووووووو  اووووووووو  و تووووووووو  ن وووووووووو  ق  ووووووووو        ووووووووو و ال  ووووووووولغ الج    وووووووووي 

  فث  و وووووووي  حووووووو و  ثق ف وووووووي  أ بدوووووووي وع وووووووري   قتدووووووو  تدل   ووووووو و  ن  ووووووول ج    ث ووووووو ة قووووووو     دووووووو        سووووووو ي؛

العتلووووووووو  ؛  ن  حق وووووووووع     ووووووووو  ة  وووووووووع جدل ووووووووو  ي وووووووووتنان  ووووووووو  صووووووووودابي  تل وووووووووع   ق  بوووووووووي      ووووووووو   ج   ووووووووو    

تتل ق وووووووو  يقتضووووووووو ي فويتنوووووووو  ض  ووووووووع فلسووووووووو ي   ق  بووووووووي  ،عوووووووو د كل وووووووو   وووووووو    تدل ووووووووو ن غ وووووووو     وووووووو  اووووووووو      وووووووو 

و ووووووووع    ووووووونلي   ترو ووووووووي  عوووووووو ه يوووووووور   ، وووووووولق   إل ووووووو  ة ت ي وووووووو  ن  وووووووولي ت ووووووو   طر  ووووووووع و  وووووووو   ب  ووووووو  ي   ق

 د نووووووووي اوووووووو    توووووووو  ي ، طريقووووووووي   وووووووورض علووووووووي    قت وووووووو    ن وووووووو   (%22.22  نسوووووووولي ( 78/72     وووووووو ن    غلووووووووب

   وووووووووووورح ب وووووووووووو  اوووووووووووو    ل   غاج ووووووووووووي و    وووووووووووو   ج  ،تحقووووووووووووع   صوووووووووووو  ف   تدل  ووووووووووووي  غ وووووووووووو   ن  وووووووووووولي  ووووووووووووو   تنو 

 ؛و وووووو   ق قووووووي ال ي  وووووو  تون  صوووووو و    وووووو    وووووورض علووووووي   فرضوووووو  وصوووووو  يل ثووووووان و    ت  وووووو       ووووووو  ج،  ،    وووووو  

 وووووووووع فوووووووووا  يتسووووووووو و   فووووووووور ده   إلفوووووووور دل  و    ووووووووو  ق   ن يتلنووووووووو    ووووووووو  غاج     تدلووووووووو  ف  ووووووووف ي  ووووووووو   ل ووووووووو  س 

 ؟   بد ن  ل       ستاي ج  تل يني
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 :رابعال السؤال .2

 

  التعليق: 

و قوووووور  فرع وووووووي  نتلوووووووع  ،علووووووا    وووووووتي   يسووووووو ي  ر بدووووووي  تا وووووووط اووووووو    سوووووووني قتوووووووع   تدلمووووووي حتووووووال   ي       

 ووووووورو    أ  وووووووتي   قا عووووووو   يو   ووووووو ه ،تلوووووووا   تدل ووووووو     تووووووو ب    ووووووو    ووووووو  و   تا صووووووول   ، ووووووو    ووووووونص   دبووووووو 

    وووووووتي  و   ووووووو  س ي تووووووو    ووووووو    تر  وووووووع  ووووووو  ين  وووووووب صووووووو ه وتدووووووو د     وووووووتي و ناع ووووووو  يسدووووووو   و  ل غوووووووي،

   ق  بوووووويصوووووو ه فضوووووو    تل ووووووع  قوووووو   وفووووووع   ق  بووووووي   ن وووووو ي،   وووووو      ووووووتي    وووووويين  ووووووب  وووووو    وووووو ط  وووووو  

  ضوووووووووورة، ك وووووووووو  ي  وووووووووو   و طريقووووووووووي  مل ،  تريقووووووووووي  ا ا  يووووووووووي ؛ سووووووووووتت ع  عت وووووووووو د طر  ووووووووووع   توووووووووو  ي    د  ووووووووووي

   ووووووووتي   للغووووووووي فأ وووووووو   و   تن فسوووووووو ي اوووووووو   ا  ووووووووي   ا  وووووووو ة،  ،  ووووووووتدل    تدوووووووو و    و    ووووووووردلطريقووووووووي  عت وووووووو د 

و  ووووووو    وووووووو ط   تدل وووووووو  ف قوووووووو   وفوووووووع   وووووووو  غاج    إلد وووووووو  ، و وووووووو  و فووووووووع  ،فتقووووووو   وفووووووووع   اضوووووووود ي    وووووووونلي

طر  ووووووووووووع   توووووووووووو  ي  علووووووووووووا ضوووووووووووورو ة   تنايووووووووووووع اوووووووووووو   (%811 ؛  ل  نسوووووووووووولي (  ووووووووووووت    72 ج  ووووووووووووع   سووووووووووووتساب ن 

سووووووو ي، و   وووووووروف  سوووووووب  ا   وووووووي   ن و  ووووووو    سوووووووب   ن ووووووو ط   توووووووروق، قتوووووووع   تدل موووووووي   ا  ووووووو ضووووووو     

  نوووووووو ف  ل ق  بووووووووي      وووووووو   ج قتووووووووعو  وووووووو ة اوووووووو   وووووووو     ووووووووتي     ال تووووووووز    تريقووووووووي  ن   مل  تووووووووي  وووووووو  تدل  ن

 وب ع  علا   ر   ي و   تا .
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 :الرابع السؤال .0

 

 التعليق: 

، و وووووووووووو  "   ج وووووووووووو وووووووووووووو "    وووووووووووو        سوووووووووووو ي  للغووووووووووووي   درب ووووووووووووي  لنووووووووووووي علووووووووووووا   ن ريووووووووووووي   لن   ووووووووووووي  الجت  ع ووووووووووووي         

و وووووووو  وووووووووص     وووووووو   علووووووووا ضوووووووورو ة   ت ك ووووووووز علووووووووا   ووووووووتدل  وجدلوووووووو   ، املل  ووووووووي   درف ووووووووي  ل ق  بووووووووي      وووووووو   ج

تال ت   وال ي  ووووووووو   ووووووووو  صووووووووو   ، ف وووووووووا   ووووووووو ل يلنوووووووووي تدل   ووووووووو   ن سووووووووو   ،)/  تدل  وووووووووي  تدل   ي( حوووووووووا    د ل وووووووووي 

و  اال ووووووووو    ن سووووووووو ي، و دووووووووو  تج  ووووووووو ج  ،و غل  ووووووووو  ، ووووووووو ن     وووووووووو  ج      سووووووووو ي ينسوووووووووج   وووووووووع      ووووووووو     صن وووووووووي

  يدت ووووووووو    وووووووووتدل    لنووووووووو ئ  قووووووووو    وووووووووو(%22.12    ب ووووووووو      ووووووووور؛   ووووووووو   ووووووووو    غلوووووووووب      ووووووووو ن  ث ووووووووو   لوووووووووا  

ع ل ووووووووي  وووووووو  قوووووووو    بووووووووط    تسوووووووول ج  اج يوووووووو ة     تسوووووووول ج   سوووووووو  قي، و  لنوووووووو   علي وووووووو   تسوووووووو        يسوووووووو 

    وووووو ، وتيسوووووو د ع  ووووووي  ن  ل ووووووي  وووووو ن   ا ضوووووو ع  سدوووووو    ووووووتدل  يووووووأ    لج يوووووو  ويتقللوووووو   يسوووووور،   وووووو     ئووووووي 

 س  سووووووووووووو   ووووووووووووو ن بدوووووووووووووض  سووووووووووووو  ووووووووووووو   فرب ووووووووووووو  و ووووووووووووو   سووووووووووووولي  دت ووووووووووووو ة، ، (%75.90   ر فضوووووووووووووي   ووووووووووووو ه   قضووووووووووووو ي

 غووووووو   ن    ووووووو  وس،  و  ووووووو  تسوووووووتاعب طريقوووووووي   وووووووربط  ووووووو ن بدوووووووض   ا ضووووووو ع، فد  ووووووو      ووووووورة علوووووووا   نووووووو 

 ووووووووووع   تاجوووووووووو    دوووووووووو    ل    ووووووووووي  اجز  ريووووووووووي   وووووووووو ل يقووووووووووا  علووووووووووا   وووووووووو    ن ريووووووووووي ينسووووووووووج  ت ووووووووووري  صوووووووووو     

   .  لن   ي  الجت  ع ي؛  ل تن   تدل  يقا    ن   تدل      ن س 
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 :خامسالسؤال ال .0

 

  التعليق: 

ال  وووووووووو   ن   تحوووووووووو ن  وووووووووو  دة   تدلوووووووووو     تا ووووووووووط ي ثوووووووووو   ال تحوووووووووو ن  ا ق قوووووووووو   ت   وووووووووو  صوووووووووو ه   ر لووووووووووي       

  وووووووو قا    تدل مووووووووي   ثوووووووو وال   ت  ووووووووص و  نسوووووووو ح اوووووووو   جت وووووووو  ه ي ووووووووت    لوووووووو ب   وووووووو     تدل وووووووو ن ،      وووووووو ي

وعلووووووووووا صوووووووووو    علووووووووووا   سووووووووووا    و و  وووووووووو ئ   ن، وووووووووو    ي تسوووووووووو ي صوووووووووو    ال تحوووووووووو ن  ص  ووووووووووي ق صووووووووووي  وووووووووو     تدل وووووووووو

    وووووووو س ف وووووووو  غ وووووووو    دقووووووووا   ال يوووووووور لط  وووووووو  ي   وووووووو    ت   وووووووو  طووووووووا     سووووووووني       وووووووو ي ب وووووووو    ال تحوووووووو ن

، و ووووووووو  د  ووووووووو    ق  بوووووووووي   ن ووووووووو ي  ووووووووو    ق  بوووووووووي   تلدوووووووووي اووووووووو   ووووووووو  ي    للغوووووووووي   درب وووووووووي قووووووووو   صووووووووو ه  ل    ووووووووو 

ث  لتل  ووووووووو  وووووووووواع  ووووووووو   ال  لووووووووو ك    ووووووووو  ال يحووووووووو   ر لوووووووووي وجوووووووووب  ن  نوووووووووان  ا ضووووووووو ع    ووووووووو  دة  لن وووووووووي وفق ووووووووو 

،  ين ووووووو  (%22.22 و ا  ووووووو ة  ثنووووووو    جت ووووووو  ه  ل ووووووو  دة، وصوووووووا    ووووووور    ووووووو ل و فوووووووع عل ووووووو   غلوووووووب  فووووووور د   د نوووووووي 

 و  فضووووووووو    طدووووووووو ، وصووووووووو     ووووووووور يووووووووو عا  لتسووووووووو ؤ   ،؛ ت ووووووووو   فضووووووووو  جز  ووووووووو (%77.77 فضوووووووووت     ئوووووووووي   تلق وووووووووي   

و ال ووووووووتلغر ب؛ ف ووووووووو  يدقوووووووو   ن  نوووووووووان  ا ضووووووووو ع    وووووووو  دة ال  ر عووووووووو    ق  بوووووووووي   ن وووووووو ي    وووووووووي د ب   دل وووووووووان 

د  جوووووووووو  ثوووووووووو     وووووووووو   ة  اعلووووووووووا  لق   وووووووووو   تدل ووووووووووي  ، وال يدوووووووووورف   تدل ووووووووووان  ق  بووووووووووي  ووووووووووا ص ،     ن وووووووووو  فئووووووووووي 

 ن وووووووو   سوووووووو و ي عوووووووو    وووووووو    نوووووووو ة   تلووووووووا تعوووووووو دة   وووووووونلي  وووووووو   جوووووووو    ل وووووووو ق    ركووووووووب ي جوووووووو  وووووووو ي  ال    ووووووووا   ح

    .  ستقل 
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 ح   د ل ي ا  وس طرائق التدريسك ف  ق      ق    سربت  ا    ت  ي ، دو   املفتوح: التصريح 

   تدل   ي   تدل  ي؟

   د ل ي   تدل   ي  سب    ير ه      ان ف    يل : ج     قا   ا  دو  طر  ع   ت  ي  ا  وس ح     

 دو  فد              )/  تدل  ي  تدل   ي(ل ي   د      ص     يي       ص ،    ضرو         وجاد

 ا  وس    .

          ن و و  ص  ف، ف سب          قت   ص :  القت      ن ج   لتريقي صا  و   لني ا   حق ع

 ينان ص    القت     لن   علا     ج   تدل  ن، وج ج  ت  

   د ب  ك    ال تو   تت     ن  ،طر  ع  ت  ي    للغي   درب ي       ت          ناع  :  ل    ناع 

 تلف ع     ط  وك ص   ي ،تدل  ؛ فن  ط   ن اص ي تلف ع     ط   و ال تس  ي  فض 

 و        يدت   علا ،ف        يدت   علا   سن     نص( ا   إلج  ي ع     ئلي و  ل غي،  قا ع  

 وصرف ي(. ، مل      قلل    ا ع  وحايي

  ؛  ن   تس ير     ج   تدل  ن )  تدل  ي/  تدل   ي(       ع  ت      تدل :     دو  ا  وس ح   د ل ي

    روق    رديي      ، و ر ع  و قت ف  ستاي ت     دل  ي

 و   وووووووت     نووووووو ج  صوووووووا   ووووووو ل يحسووووووو  )  تدل  وووووووي/  تدل   وووووووي( وووووووف  ع  ووووووو قت ف   ا   تلوووووووف   تر  ووووووو ،

   تنايع      ، و قت      فض   ردود   ن     ط،  و  ن  جز   ن  

   صنوووووووو ك  وووووووو     وووووووو   ة  وووووووو  ي وووووووور علووووووووا  العت وووووووو د علووووووووا طريقووووووووي و  وووووووو ة ط لووووووووي  سوووووووو  ه      سوووووووو ي؛ ت وووووووو

  اج  ،  و   لغرو  بس ب    س ،  و

  د وووووووو ة  وووووووو  ت       وووووووو  اوووووووو     ووووووووو  ن   د وووووووو ة اوووووووو    تر  ووووووووع       وووووووو ي  ووووووووي    درفت وووووووو    ن ريووووووووي، و  وووووووو   

  ح   يستت ع     س  الوتق      طريع  قر         دع   ا  جي تلا    
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 ومهارات تسييس الدرس اللغة العربية أنشطة دريست: اخامس

 ؟لعربيةا اللغة أنشطةتدريس  ت  ي    اص  لا    و  فض   أل ئلي       د جي  األول: تصريحال  

 علا   ة:     ، وق   وت  ج      ئلي( 12  ي  بد    يتنان ص     ت ري 

 األول: السؤال .1

 

 التعليق:

  و  وووووووووور    علووووووووووا جدوووووووووو    وووووووووونص  نتلقوووووووووو   نوووووووووو    تدل وووووووووو ج ، وووووووووور      وووووووووول ن   ق  بووووووووووي   ن وووووووووو ي ك وووووووووو   لوووووووووو         

 وووووووووو   وووووووووور  ة، ود   ووووووووووي وووووووووووص، وتدل وووووووووو   وووووووووو هي، وكتوووووووووو ب ، و وووووووووو     ووووووووووتي  حوووووووووو و  اوووووووووو    للغايووووووووووي      ووووووووووتيو 

و  قوووووووووور  ة  ، ة  ال ووووووووووت  ع   وووووووووو   ووووووووووي  وووووووووو و   ا  وووووووووو   ل  لغووووووووووي؛    بدووووووووووي      وووووووووو ي    وووووووووو   ج   س ل وووووووووو   ث  وووووووووو 

  وت جووووووووووو ت و  ، و  ووووووووووو  يل  ،و ووووووووووو    ووووووووووو   ج ال  سوووووووووووتت ع ف ووووووووووول   عووووووووووو    ووووووووووونص    يسووووووووووو ، و   ت  وووووووووووي ،و  تحووووووووووو ث

علووووووووا  (%811  وووووووو   د كوووووووو   ووووووو    وووووووو   ة   د نووووووووي،   وووووووو   جووووووو  ا  دون  ووووووووردد،  وووووووو  وبإج وووووووو ع و ح  ووووووو ة، وصوووووووو   

  ق  بوووووووي   ن ووووووو ي   تدل موووووووي يلووووووو ن  ضوووووووا   ف    ووووووو  ،  دل  ووووووو   وووووووو   وح   ق  بوووووووي   ن ووووووو ي  لوووووووا  صووووووو      ووووووور

  وووووووو  ، و   توووووووواب    وووووووو  ن ف وووووووو    نتوووووووواق و ريوووووووو   وووووووو  قوووووووو   و  تحريوووووووور و مل  دثووووووووي  ،  وووووووو  ت   ال ووووووووت  عاوووووووو  

   . ح  ة  ا  ع   تدل مي   ت ث  ا     دي    تدل  ن وتد    ص      ايي يلقى 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 الثاني: السؤال .4

 

 التعليق: 

و  وووووووووووووظ  ن صووووووووووووو     ت وووووووووووووري  يووووووووووووور لط    ت وووووووووووووري    سووووووووووووو  ع    ل طووووووووووووو  عضووووووووووووواي ؛  ن   ووووووووووووور  ط     سووووووووووووو ي       

و   وووووووت ك  ووووووو ن    وووووووتي   للغوووووووي   درب وووووووي  ووووووو  ج وووووووي، وبووووووو ن   قتوووووووع   تدل موووووووي  ووووووو  ج وووووووي  قووووووور  صوووووووا   ووووووونص 

  فووووووووووو  قتع   تدل موووووووووووي صوووووووووووا  س اعوووووووووووي  ر لوووووووووووي، و ت   توووووووووووي  ووووووووووو      وووووووووووتي، و    ووووووووووو ج  دت ووووووووووو  اووووووووووو   لي  ووووووووووو ؛ 

 وووووووو   جوووووووو  ت  وووووووو    ووووووووا  د ج يوووووووو ة   وووووووو    ووووووووربط  وووووووو ن   تلووووووووف  جز  وووووووو    تت بدووووووووي اجوووووووواد ع  وووووووو ج ويت  ووووووووز 

تو ووووووو   ك ووووووو  ة قت   وووووووي  ووووووو ، ويلووووووو    ووووووو   قتوووووووع تدل موووووووي  ووووووونص  سووووووو اع  ووووووو  قووووووو     ووووووو ط ف ووووووو    نتووووووواق، 

علوووووووا غووووووور     ن ووووووو  تلوووووووا توتووووووو   ووووووووص  ثووووووو  ووووووووص آقووووووور   تووووووواب  ووووووو  قووووووو     ووووووو ط   قووووووور  ة ود   وووووووي   ووووووونص

وصوووووووو    وووووووو   د كوووووووو  ثلثوووووووو   فوووووووور د ع نووووووووي     ووووووووت كي اوووووووو  و وووووووو   مل ووووووووا    ثقوووووووو ا   ن وووووووواص   سوووووووو  قي    ووووووووي  نووووووووان 

   وووووووووو  يوووووووووونص عل وووووووووو      وووووووووو  وفووووووووووع  و  عوووووووووو   لووووووووووا     أل وووووووووور و ن  وووووووووو ص   وووووووووو   وووووووووو  ع وووووووووو(%66.66    وووووووووو   ة 

عوووووووو   ق وووووووو  ص ، ال  فضوووووووو    أل وووووووور  سووووووووب  (%00.00 ،  ين وووووووو  صوووووووور   فئووووووووي  قوووووووور    ثوووووووو   سوووووووولي      سوووووووو ي

ت وووووو  بسوووووو ب صوووووودابي   وووووووربط     وووووو   سووووووب بدضوووووو  ،  و بسوووووو ب تص    وووووو   ل ووووووي  ووووووو   ؛ ووووووع بدضوووووو     تا صوووووو 

 .طرف   لدض  تقر  قلي  امل  ة، و  تسربي

  

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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  :الثالسؤال الث .0

 

 

 التعليق: 

 ن ينوووووووووووتج   وووووووووووتدل  كت  وووووووووووي و اصووووووووووو   يسوووووووووووعا توتووووووووووو      تووووووووووواب تلوووووووووووا  حق وووووووووووع ك ووووووووووو  ة قت   وووووووووووي    دصووووووووووو        

ويضووووووووّ ن     اظ وووووووو    تسوووووووول      للغايووووووووي، و  ل غ ووووووووي، و  تقن ووووووووي ل  ي نسووووووووج ي  تنّاعووووووووي   و وووووووو ط  للغووووووووي  وووووووو

 و ا  وووووووف  ن  ووووووولي  ل اضووووووواع ال  قوووووووّ  عووووووو  ق سوووووووي ع ووووووور  وووووووتر ، وصووووووو      ووووووو ف يحتووووووو    تحق قووووووو  ،   ووووووو 

و  ل غوووووووووي، و  دوووووووووروض    وووووووووي     ووووووووو فر  وووووووووا  د، وو ووووووووو   ، و دو ج اووووووووو    للغوووووووووي   درب وووووووووي، و ووووووووو   ا عووووووووو    للغوووووووووي

   ووووووو ط  تووووووو  ي  و ووووووو    تدووووووو   ن ووووووو    ووووووو     تووووووو ب   وووووووث   ووووووو ط   تدلس  تر  وووووووع   تلوووووووف عووووووو   ووووووو  ي   ووووووو   

وصووووووووووا  ؛(%811   و فقووووووووووا  ب وووووووووو ة  نسوووووووووولي، وصوووووووووو    وووووووووو  و فووووووووووع عل وووووووووو     وووووووووو   ة   تدل وووووووووو     توووووووووو ب  و   وووووووووو هي

 و   ث  وووووووووي  مل  وووووووووولي  ،  ووووووووو ط قتووووووووو    ن ووووووووو ط   تدل وووووووووو ف ، ووووووووول   ف  ووووووووو   وووووووووور ه   ق  بوووووووووي      ووووووووو   ج اجووووووووو  

 نوووووووواي    نوووووووو ن ت نوووووووو   ضوووووووورو ة     وووووووو  وووووووو   ،    ووووووووي يضووووووووع ف وووووووو    تل  وووووووو   وووووووو   لوووووووو    ووووووووا  د  اضووووووووع   تتل ووووووووع

 قن وووووو ج تكسوووووو ب  ووووووا  د   للغووووووي   درب ووووووي   سوووووو   ي   وووووو كر  وووووو  ج ووووووي، وآ  ووووووي د ووووووج  لوووووو    ووووووا  د      وووووو ن اوووووو  

 ا  وص ينتس    تدل ، وي  ج    ق           لع و ن تدل  .

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 :الرابعالسؤال  .2

 

 التعليق: 

  ق  بوووووووي   ن ووووووو ي اووووووو   ووووووو  ي        ووووووو ة  ووووووو عووووووو    حثووووووو   سووووووو  ع اووووووو     سووووووو    وووووووع    سووووووو   يلتقووووووو  صووووووو          

وصووووووا كت  ووووووي و وووووواص د  ووووووي، ف   وووووو ف  وووووو  د   ووووووي  ووووووا  د   للغووووووي  وووووو  وحووووووا وصوووووورف وب غووووووي   للغووووووي   درب ووووووي، 

  ينسووووووج   ووووووع فلسوووووو ي فوووووو سووووووتقلي د س وووووو  اوووووو    تدل وووووو   ناع وووووو ،   وووووو     يسوووووو   و  وووووو   ب ك وووووو    وووووول ن  صووووووا 

  ق  بوووووووووي      ووووووووو   ج، و وووووووووع  تل قووووووووو ج   ق  بوووووووووي   ن ووووووووو ي    وووووووووي تسوووووووووعا تلوووووووووا  قووووووووو ي  تدل ووووووووو ج  ووووووووو  لي و  ج 

  تا دووووووووووي فنسوووووووووولي  نتوووووووووو  ج  و  ووووووووووو ، دال ووووووووووي    نسوووووووووولي  ل ووووووووووتدل ، و يسوووووووووو   سووووووووووز ة و سووووووووووتقلي عوووووووووو  بدضوووووووووو  

تسووووووو ع ه علوووووووا كت  وووووووي   للغوووووووي   درب وووووووي   ووووووو  ي    ووووووو    وووووووتدل   ووووووو     وووووووتي  ووووووور   ن ووووووو       ووووووو ن  (22.22% 

 ا فوووووووووع وب ووووووووو ة علوووووووووا صووووووووو      ووووووووور،   ووووووووو  ياجووووووووو   (%77.77 و ووووووووواص  تناعوووووووووي،  ووووووووو  تن   نسووووووووولي   تلق وووووووووي 

 نووووووووو ف و ووووووووو ه  وووووووووتدل     ووووووووور صووووووووو   يسوووووووووب   تن  ووووووووو  ت  ووووووووو ، وصوووووووووا  ن  ووووووووو  ي   لووووووووو      وووووووووتي و   ووووووووو   ج  وووووووووي 

علووووووووا ك   ووووووووي وضووووووووع  لوووووووو    ووووووووا  د  اضووووووووع     توووووووو  يب علووووووووا   دلوووووووو    قوووووووو    وووووووو   تدل  وووووووو    تدل وووووووو ، ت  يسووووووووب

؛ فوووووووو  ت دل    وووووووو ل ال يسووووووووتت ع   اصووووووووا  تلووووووووا صوووووووو ه   ر لووووووووي   تتل ووووووووع اوووووووو   وووووووون  و وووووووواص وظ   ووووووووي د  ووووووووي

   .         ة ال ي   ه كث     ر عت  ا      تي  ململتل ي ب ن   ن   

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 ؟ اللغة العربية أنشطةتدريس ك ف  ق      ق    سربت  ا   املفتوح: التصريح 

   للغي   درب ي وفع آ          ن ف    يل :   تي  ج     قا  ا  ك   ي تكس ب   تدل  ن    

 بدضووووووو    ململتل وووووووي   ن ووووووو ط ج   للغايوووووووي  ووووووو ن ربط يسوووووووب علوووووووا   دلووووووو   ن ياجووووووو   تدل  ووووووو  تلوووووووا وجووووووواب   ووووووو

  لدض ا     يي     قتع تدل مي     ي  ك  ن   للغي  ّ  ال يتسز 

   ك ووووووووووو    دلووووووووووو   ن    ووووووووووو ف  ووووووووووو   ووووووووووو  ي     وووووووووووتي   للغوووووووووووي    تلوووووووووووف  ووووووووووو    ضووووووووووورو ل  ن يدلووووووووووو    وووووووووووتدل

  تا صووووووو    للغوووووووال   تدل ووووووو     تووووووو ب  و   ووووووو هي و   وووووووت ك ك ووووووو  ة  ظا صرصووووووو  و ا  دصووووووو  صوووووووا   اصوووووووا  تلوووووووا

 ا   ا  ف وظ   ي   ج دال ي

  ؛  ال وووووووووووووت  ع، و ا ووووووووووووو ي ،  للغوووووووووووووي   درب وووووووووووووي ي   بدووووووووووووو     ووووووووووووو ي   ت ك وووووووووووووز علوووووووووووووا تدلووووووووووووو     ووووووووووووو   ج يسوووووووووووووب

 و العت وووووووووو د علووووووووووا   ووووووووووتدل    وووووووووو  ت     ووووووووووردل و  ووووووووووتدل    تدوووووووووو و   ،دون ف وووووووووو      وووووووووو  و   ت  ووووووووووي، و  قوووووووووور  ة

 ال ق ن  

   ع ووووووووووووووي إل ن وووووووووووووو ط ج    إلا وووووووووووووو ح علووووووووووووووا   ت  دووووووووووووووي  امل  ج ووووووووووووووي   سووووووووووووووت رة و    دفووووووووووووووي و   وووووووووووووو  كي اوووووووووووووو    

      ي و   ص  ي     سرح، و سلي، و س  ق ج

  ي  وووووووووو   ن   تسووووووووووب    وووووووووو   ج فوووووووووو ووووووووووو    قوووووووووو وة   ولووووووووووا  ل تدل وووووووووو ن،   ت ك ووووووووووز علووووووووووا  ح  وووووووووو ة   وووووووووو  س  

 ا    قس ، ث  ين ي   ق       ف تال ت    ق ص    تدل  ع    ت  ه  للغايي 

  اوووووووووووو  د   ووووووووووووي ج  ووووووووووووع     ووووووووووووتي و  ووووووووووووز  د   العت وووووووووووو د علووووووووووووا   وووووووووووونص وووووووووووو      وووووووووووو  ج   ق  بووووووووووووي   ن وووووووووووو ي

 و   ا صر و      ج   للغايي     ير لط   تدل ان  روح   للغي 

   ووووووووي    ووووووووتي   للغووووووووي   درب ووووووووي،  وووووووو    علووووووووا    ووووووووت   فووووووووت   ملجوووووووو    صووووووووا  مل  وووووووولي ناع وووووووو    تدل وووووووو       

علوووووووووووا   ووووووووووور ع     ووووووووووو       ووووووووووو ه  لتدل ووووووووووو     ووووووووووو هي  لووووووووووو     تووووووووووو ب  اووووووووووو   ووووووووووو  فرصوووووووووووي  ت  وووووووووووي، وعووووووووووو   

  الكت     ح ي   تدل     قر ة.
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فع   ق  بي و  مهارات تسييس الدرس      د جي  لا    و  فض   أل ئلي  ت  ي    اص  :نيالثا التصريح

 (    ال، وق   وت  ج      ري    ة:87ع ر    ثني  ن  ي؟ يتنان ص     ت ري     

 السؤال األول: .1

 

 التعليق:

يتدلووووووووع صوووووووو     سووووووووو     إعوووووووو  د   وووووووو  وس وصوووووووووا  ر لووووووووي  ووووووووو   لوووووووو   قوووووووو ي    ووووووووو  س؛ ت  يحوووووووورص   ووووووووو  س       

علوووووووووا  نووووووووو   د  ووووووووو    ووووووووو  يتن  وووووووووب  وووووووووع     ووووووووو   ج    ووووووووورح ب ووووووووو  اووووووووو     ووووووووو     للغوووووووووي   درب وووووووووي، ووفوووووووووع   ق  بوووووووووي 

فاجووووووووو    ووووووووو ل ي   ووووووووو  و دووووووووو  تج  ووووووووو ج      ووووووووو ن   وووووووووو   ووووووووو   ج   ن ووووووووو ي   دت ووووووووو ة، وب ووووووووو  يتن  وووووووووب  وووووووووع 

فووووووووو  ياجووووووووو   ووووووووو       ووووووووو ن  ووووووووو  ال يحضووووووووور د  ووووووووو ؛ فنووووووووو   فووووووووور د   د نوووووووووي  ،  ا  وووووووووع   تدل موووووووووي  ريلوووووووووي  ووووووووو 

  وووووووو و   ووووووووا فقت   علووووووووا صوووووووو     د وووووووو    ت  ووووووووال   ل وووووووو  غاج    وووووووو ل يوووووووو ق  اوووووووو  صوووووووو    و جلوووووووو ت  ،  (811% 

و سوووووووووو و   ت  ، ت  يحضوووووووووور    ووووووووووت   د  ووووووووووو ،  وووووووووو  و قتدوووووووووو    تدلمووووووووووي   ووووووووووو ل  وووووووووو ق     تدل  وووووووووو  قووووووووووو   

و ر ع وووووووووو     ووووووووووروق    رديووووووووووي   وووووووووو   ،   ان  حضوووووووووو  ه  ن  وووووووووول   سووووووووووتا   تدل  وووووووووو    وووووووووولاع، ويحوووووووووو و   ن ينوووووووووو

ف  وووووووواب  ويد وووووووو   -ال  ح  ووووووووي-  ي     ووووووووتي   قتووووووووع ف سوووووووو   وووووووو  وقوووووووو  صوي ت وووووووو  صوووووووو     تحضوووووووو    ثنوووووووو    قوووووووو

 وص   . ، ن  ه    ج ي  ا    ق طع   تدل  ي     قي

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 77.77 22.22

العدد 0 0 21 6
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تعدّ دروسك إعدادا جيدا مسبقا وفق المقاربة النصية؟
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 السؤال الثاني .4

 

 التعليق: 

صووووووو ف    قتلووووووو    وووووو  ة   تدل ووووووو ن علوووووووا  طريووووووع طووووووورح   وووووووئلي  ن  وووووولي  عووووووو دة عووووووو  يسووووووت     ووووووو  س د  وووووو       

  ووووووووووووت ع     دلا وووووووووووو ج   ق  ووووووووووووي  سوووووووووووولق ، ثوووووووووووو  يقووووووووووووا    وووووووووووو  س  تق وووووووووووو   تج  وووووووووووو ج   تدل وووووووووووو ن  ووووووووووووع تطوووووووووووور   

 تأكوووووو    وووووو  س  وووووو  ف وووووو    تدل وووووو ن اوووووو   وووووو  فد، و  ووووووايب  إلج  وووووو ج  امل طئووووووي، ،  و  وتقوووووو    وووووو    صوووووو  حي

وتن  ،د ل ووووووووي   تلغ يووووووووي   ر جدوووووووويب، ف قووووووووا   وووووووو       وووووووو ن  ر لووووووووي  وووووووو   ر  وووووووو    وووووووو  س وتال ف وووووووو  د  وووووووو 

 ي   ووووووووووو او ،(،   ووووووووووول ب  تدلوووووووووووع  ضووووووووووو ع   ا ووووووووووو  %59 ووووووووووو ن بدضووووووووووو   ال ي دووووووووووو  صووووووووووو   اووووووووووو  بدوووووووووووض     ووووووووووو ن 

 وووووووووووأن   يتأكووووووووووو ون  ووووووووووو  ف ووووووووووو   (%811  ن سووووووووووو ي و اجوووووووووووا   دووووووووووو    ل وووووووووووا ؛ فقووووووووووو  صووووووووووورح ج  وووووووووووع      ووووووووووو ن  

ت ووووووو   وووووو  قووووووو    وووووو  يق  اوووووووو   ووووووو   لمل وووووو ج  صووووووو    فنوووووو  ، وت ووووووو   ووووووو   ؛ وووووووأو     تدل وووووو ن  ووووووو  ي   ووووووان    وال

قووووووو    إلج  وووووووي عووووووو    وووووووئلي  ل  ووووووورة،   ووووووو  صووووووو    وووووووي   ووووووو    ووووووو     ووووووو   ة علوووووووا   ووووووو و  ، فلدضووووووو    وووووووو  

  .    ي      ت  ي  ا  بدض      نيلغ   ص ه   ر لي  

  يسووووووووووم      تسوووووووووول ج و  تدل وووووووووو ج   سوووووووووو  قي  و  وووووووووو ،و ووووووووووا   وووووووووو ب   ووووووووووربط  وووووووووو ن   تدل وووووووووو ج  ا    ووووووووووي         

  دووووووو  ف ال  تووووووو  ك  وتو ووووووو   لنووووووو ، ف ووووووو   ن    سووووووو  قي  و   قلل وووووووي، يووووووور  "جوووووووان    ج ووووووو " اووووووو  و ريتووووووو    لن   وووووووي

 يقا         س ب ن   و  ني تو   صا    و ة و      درفي       تدل .

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 0 59.26 40.74

العدد 0 0 16 11
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تتأكد من فهم المتعلمين لما يدرسونها أوال بأول؟
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 السؤال الثالث: .0

 

 التعليق: 

 يهوووووووئ  ووووووو   قووووووو ي   ،  ال وووووووتن د تلوووووووا وضووووووود ي  وتووووووو ق ووووووو    ضووووووورو ل  ن يلنوووووووي   ووووووو  س  قتدووووووو    تدل موووووووي        

   ووووووووووتي   للغووووووووووي   درب ووووووووووي؛  ن   ق  بووووووووووي      وووووووووو   ج  قووووووووووا  علووووووووووا  لوووووووووو    قوووووووووو ي      ووووووووووتي و  تدل وووووووووو ج اوووووووووو  

    ووووووو       ووووووو ن فقووووووو  عووووووو د صووووووو ووووووون  وضووووووود  ج تدل  وووووووي   ج دال وووووووي    نسووووووولي  ل وووووووتدل ، و ووووووو   ووووووو  ي دووووووو  

و غوووووو   ،ي    دوووووو  ف ب وووووون   ل  وووووور تلووووووا   تدل وووووو ن   ووووووي  قووووووا  علووووووا  قوووووو  إل ق يووووووي تلووووووا       وووووو ج   سوووووو  قي 

وضوووووود  ج تدل  ووووووي اوووووو     يووووووي   وووووو  س  وت  وووووو   وووووو  وضوووووود ي دو وووووو  ي  وووووو       وووووو ن ال  لنووووووي ضووووووئ ل ن  سوووووولي 

 قووووووووووووووووووا  ب وووووووووووووووووو      وووووووووووووووووور  ص  توووووووووووووووووو   (%97.61(، تال  ن   لق ووووووووووووووووووي   لغ  لووووووووووووووووووي  %12.21 وت   ووووووووووووووووووي  ن  وووووووووووووووووولي  

و ووووووووووووو   ووووووووووووو ق  ضووووووووووووو    ،  وووووووووووووي، ويسووووووووووووور  ق وووووووووووووا  اووووووووووووو  ت  ئوووووووووووووي   تدل ووووووووووووو ن الكتسووووووووووووو ب   تدل ووووووووووووو ج  نووووووووووووو   

و  تاجي وووووووو ج   ل   غاج ووووووووي    ووووووووي يحوووووووورص علي  وووووووو      وووووووو  ، ويا وووووووو ي ب وووووووو    ت ووووووووا   وووووووو دة عنوووووووو   ،  تاصوووووووو  ج

   درفووووووووي  ووووووووو    حقووووووووو ق     وووووووووردص  ان يسووووووووتت د  ن  تدل وووووووووبدووووووووض  وووووووو   يووووووووو  ة  اجي  ووووووووي  أل ووووووووو   ة، ت   ن 

و  وووووووووتلغ     اوووووووووو  وضوووووووووود  ج   ،   ووووووووو   ج   قتووووووووووع   تدلموووووووووي  وووووووووو  قووووووووو      نوووووووووو   ووووووووو   وووووووووو  صووووووووو ه   اضوووووووووود ي

    ب ي د ق     ف      س ي  و ق  ج .

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة

النسبة 0 7.4 77.77 14.81
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مي؟تقدم وضعية انطالقية لها ارتباط وثيق بالمقطع التعلي
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 السؤال الرابع: .2

 

 التعليق: 

 وووووووووووووووو    تاجي وووووووووووووووو ج   ت  ايووووووووووووووووي، و  ل   غاج ووووووووووووووووي، و وووووووووووووووو   اصوووووووووووووووو  ج   ق  بووووووووووووووووي      وووووووووووووووو   ج  ن يتلووووووووووووووووع          

  صوووووووو  ف   تدل  ووووووووي   وووووووو  ينووووووووان علووووووووا وكوووووووو    ،ن علووووووووا     وووووووو   ج   وووووووور د   اصووووووووا  ت  وووووووو    تدل وووووووو   وووووووو   ة 

ف قووووووووو  ن  ووووووووو ن   صوووووووو  ف و    ووووووووو   ج   دلووووووووو  ع  ووووووووو ، و ووووووووو   ققووووووووو  صوووووووووا علوووووووووا  ،  ووووووووتدل  علوووووووووا  ينووووووووو   ووووووووو    وووووووووره

 ن   ق  بووووووووووي      ووووووووو   ج  ا وووووووووو ي  وووووووووو  ت ك ز علووووووووووا   ووووووووووتدل  وعلووووووووووا  مووووووووووي تدل  قتووووووووووع سوووووووووتا   وووووووووو  د س و وووووووووو  

   وووووو ، وصووووووا يس وووووو      وووووو   ج، و  صوووووو  ف   تدل  ووووووي    ووووووي   تدل وووووو
ّ
 وووووو    وووووو  ت ، و  ووووووى  ل ووووووتدل   ن يقووووووّ   تدل

وعلووووووووا  سووووووووتا        توووووووو ض  ن يحقق وووووووو  اوووووووو   وووووووو    وووووووو ط؛ ف درفووووووووي    وووووووو ف ك  لووووووووي  تيسوووووووو     اصووووووووا  ت  وووووووو 

 تلوووووووع   تدل ووووووو ن علوووووووا     ووووووو   ج   تا وووووووع   اصوووووووا  ت ي ووووووو  اووووووو   (%22صووووووو     سووووووو     لووووووو ن  ن  سووووووولي   ووووووواق  

ت    ووووووووو   ا وووووووووو    ووووووووو  يسوووووووووب  ن   قلا وووووووووي، وتن   وووووووووو  غ ووووووووو    ف ووووووووويتدلموووووووووي، و ووووووووو   سووووووووولي   قتوووووووووع   يوووووووووي  ووووووووو  

 وووووووو      وووووووو  ت     ووووووووو   )  تدل  ووووووووي/  تدل   ووووووووي(، وصوووووووو    وووووووو  يتوووووووورح   سوووووووو     ووووووووا  جوووووووو و    د ل ووووووووي ينووووووووان 

علوووووووووووا فقوووووووووووط  اجوووووووووووادة فهوووووووووووي -  و غ ووووووووووو    ووووووووووورح ب ووووووووووو  ،و  صووووووووووو  ف غ ووووووووووو   دروفوووووووووووي  ووووووووووو     وووووووووووتدل  ،  لغ يووووووووووو ج

 .- ستا   ص        س

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 السؤال الخامس: .0

 

 التعليق: 

  و  لغرض          ق  بي   ن  ي علا ضرو ة  ر ع ة   ت بع   تن  ل     تي   للغي   درب ي  لّ         

  تلا تد  ك  ّن   للغي  ّ   تن   ، ال  سز ي في  ، و ّن    يتن و   
ّ
ي ا    ّ  وس     سز    تدل   اصا     تدل

لغايي
ّ
   ج    غر ض  ،  ل

ّ
 ّ ي/تدل  ّ ي(تو

ّ
   تي   قتع   تدل مي بدض    لدضو     ربط  فقط  )تدل

  قر  ة،  مل  دثي،    ت  ي جنل  تلا جنب؛ وص       رص عل   ج  ع   ع        ج   للغي    بع:  ال ت  وتس 

ر فقي و  اث قي     ،(، ت  صر ا   أن   ير عان      ثن      يس     ل ع   تاجي  ج       %811      ة 

ن   ا  ع   تدل مي يل ن غ  ب،  و علا       لي ص     تن    ق صي   ن     ت  تال   ود       ت      

 ال ت  ع، و مل  دثي، ف    ة  مل  دثي  ث  ال  تلع تال  ل      طرف    ث            ن  غ   ر ست   ا  

  ط   س ي  ن  العت  د ع دة علا   نص   س اع    ل يدت     ر ف     ، - تدل   - نتاق ف         ن 

 و  تدل ع تقل صو  وفع  قن  ج   تل ي        تلمل ص،  ت        بد ص  يقا    دثي(  تدل       هي   مل 

 .و  تحل  ، وغ  ص 

 

 

ال قالال نعم كثيرا
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 السؤال السادس .0

 

 التعليق: 

 يسووووووووووا     قوووووووووور   يث وووووووووو   ململت ووووووووووان، وعل وووووووووو     وووووووووون    ن   تدل وووووووووو ن كلغ وووووووووو ص   وووووووووو  فئوووووووووو ج  ملجت ووووووووووع         

 ووووووو    وجوووووووب  ر عووووووو ة   ووووووو   لووووووو   ثنووووووو    ململتل وووووووي وووووووا  ؛  ووووووو    ووووووو   ال وووووووتد  د ج، و  ووووووو و فع، و  قووووووو   ج  

ي  طووووووووب  ؛ اج  ووووووووع ن  ووووووووب ي، ف ر عوووووووو ة    ووووووووروق    رديووووووووي  وووووووورط    سوووووووو ي  تقوووووووو ي  تدلوووووووو      تد  وووووووو   د وووووووو

، و دوووووووو    ق  بووووووووي      وووووووو   ج  وووووووونص علووووووووا ي   وووووووو  وووووووو  و ووووووووط  وووووووو   و وووووووو ط   تدل وووووووو ن     وووووووولاب   وووووووو ل   في وووووووو

و  تدلوووووووو      وووووووو  ق   وووووووو   جوووووووو   ن ينوووووووو    وووووووو   ووووووووتدل    وووووووو    وووووووو  يحقووووووووع   سوووووووو و ة  وووووووو ن  ،  تدلوووووووو    إلفوووووووور دل

  و  ووووووع  ووووووو     تدلووووووو   اووووووو    تدل وووووو ن، و ق قوووووووي    ووووووور  ن  حق ووووووع   تدلووووووو    إلفووووووور دل ضووووووورب  وووووو   امل ووووووو   اووووووو

 ، ن  ولوووووووووا    ووووووووو  ج    وووووووووي  ا جووووووووو    ووووووووو  س  ووووووووو   الكت ووووووووو ظ اووووووووو     سووووووووو   وضووووووووولغط     وووووووووو  ج  تا وووووووووت  ن 

  د نووووووووي  ووووووو   فوووووووور د  فئووووووووي وووووووو دة   للغوووووووي   درب ووووووووي، وصووووووووا   ووووووو ل جدوووووووو   قوووووووور  وعووووووو   ك  يووووووووي  احجوووووووو    سووووووو ع    

لق وووووووووي و   وووووووووي   ثووووووووو  ثلثوووووووووي    ووووووووو   ة ت  ووووووووو     ئوووووووووي   ، ال ير عوووووووووان اووووووووو    د وووووووووا     وووووووووروق    رديوووووووووي (75.90% 

 وووووووونل ي،  ر عوووووووو ة  سووووووووب  ؤيتنوووووووو  فوووووووورغ    ووووووووريح     ر ع ت وووووووو   ل ووووووووروق    رديووووووووي تال  ن وووووووو   لقووووووووى  (22.12% 

 .وا  جا وب  ل لي

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 السؤال السابع: .2

 

 التعليق: 

و ووووووووو     وووووووووتي     ل وووووووووي  ل وووووووووتدل  تسووووووووو ع ه ،  ووووووووو ق    ا جلووووووووو ج   نز  وووووووووي ضووووووووو       وووووووووتي    صووووووووو  ي       

ع ل وووووووي تدل ووووووو  اووووووو    قسووووووو ، فووووووو      ن ينلوووووووف   ووووووو  س  تدل  ووووووو   علوووووووا  ووووووو    ثلغووووووور ج    وووووووي  ووووووو    ووووووو  ب

، وي  ووووووو   ووووووو  كووووووو     ناع ووووووو و ووووووو   وووووووا  د  لتدل ووووووو   ،  دوووووووروض  إوسووووووو     ووووووو  ي    ل غوووووووي  و  ا عووووووو    للغوووووووي  و

وي  وووووووو   وووووووو   يضوووووووو   ن ينل  وووووووو    ت  ووووووووي   ، ن ينل  وووووووو   تحضوووووووو   د س   قوووووووور  ة  وووووووو  و وووووووو    قتووووووووع   تدل مووووووووي

يسووووووووووتت ع   ضوووووووووو  صوووووووووو     ن وووووووووو ط  ك وووووووووو   و    ووووووووووروع    توووووووووو ب  ، سووووووووووادة عوووووووووو   اضوووووووووواع   تدل وووووووووو     توووووووووو ب 

 ال يتحا  تلا    ط    س ي.   ص    ن يست     رو  س   للغي   درب ي  رط  

، و    ووووووووووووو  تد ووووووووووووو  عووووووووووووو  و  وووووووووووووع يدي ووووووووووووو   ووووووووووووو ن    ئووووووووووووو ج   ث ثوووووووووووووي يت  قوووووووووووووو ووووووووووووو  جووووووووووووو  ج   ت وووووووووووووريح ج  ت       

ب ووووووووووووو ه  ب ووووووووووووو ة، وو ووووووووووووو    نسووووووووووووولي  نل  ووووووووووووو  ب ووووووووووووو (ينل وووووووووووووان  تدل وووووووووووووي   %00     وووووووووووووان، فنسووووووووووووولي   ثلووووووووووووو   

يدنووووووووي  ن وووووووو   ال     وووووووو ص  ب وووووووو ، وصوووووووو     ينل ووووووووان فوووووووو و وووووووو    ثلوووووووو  كوووووووو      نسوووووووولي   ل   ووووووووي  وووووووو    ا جلوووووووو ج، 

ويرجووووووووع   وووووووو   توووووووو ق     ئووووووووي   ق وووووووو ة  وووووووو  ي تندووووووووان  ل ووووووووي عوووووووو   قوووووووو ي   ،  وووووووو   ن وووووووو  ال يلتز ووووووووان ب وووووووو  دو وووووووو ، 

   ث ة   نق  و ال ن  . ع   ج و    ع      نز  ي

  

ال أرفض أقبل أقبل بشدة
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 السؤال الثامن .8

 

 التعليق: 

تلووووووووا  وووووووو  ي   وووووووو   وووووووو   -  ق  بووووووووي      وووووووو   ج، و  ق  بووووووووي   ن وووووووو ي-تسووووووووعا   ق  بوووووووو ج  اج يوووووووو ة   دت وووووووو ة        

نوووووو  ف   نسوووووولي ت  وووووو  وظ   ووووووي  وووووو  ع  ووووووي  ح وووووو ة   ووووووتدل  د قوووووو       ووووووي، وق  ج وووووو ؛  ل  وووووو   وووووو   وووووو  دال ووووووي 

ن اوووووو   سوووووو  ه تدلوووووو  ينلغوووووو   ن يدتوووووو  اوووووو  ج ولوووووو    وووووواظ       وووووو   ، فح وووووو   ق وووووو     تدل وووووو ج يسووووووب  ن ينووووووا 

ووظ  ووووووووووي    ن وووووووووورل و  تتل قوووووووووو ؛ فاظ  ووووووووووي   قوووووووووور  ة  وووووووووو  فوووووووووو   وووووووووو  رة   وووووووووونص، وف وووووووووو   د و وووووووووو ، و ر   وووووووووو 

و  ووووووو    ووووووور لط   و  ل غوووووووي  ووووووو   زويووووووو    تدل ووووووو     ووووووو هي و   تووووووو ب    ووووووو  يحت ج وووووووو   ووووووو   دو ج ، وووووووا  د   للغوووووووي

 وووووووووو  ت    وووووووووو  يحقووووووووووع   سوووووووووو  تدلوووووووووو ، فوووووووووو الوت ق  وووووووووو     وووووووووولدض    وووووووووو   ج    بووووووووووع  للغووووووووووي   درب ووووووووووي  لدضوووووووووو   

 وووووووع  ينسوووووووج  تج  ووووووو ج      ووووووو ن   ووووووو    جووووووو  ج اد تلوووووووا   ووووووو  ت   مل  دثوووووووي و   ت  ووووووي ال ووووووت  ع و  قووووووور  ة يقووووووو

( وووووووووو     ووووووووووو   ة  اجووووووووووواب %22  تاجوووووووووو    ووووووووووواظ     تووووووووووو  ي    للغووووووووووي   درب وووووووووووي؛   ووووووووووو   جوووووووووو ب  كثووووووووووو   ووووووووووو   

 ر عووووووووو ة  اج ووووووووووب   ووووووووواظ     للغوووووووووي   ووووووووو   نوووووووووان   ج  ثووووووووور    نسووووووووولي  ل وووووووووتدل ،  ووووووووو    ووووووووو     ئوووووووووي   تلق وووووووووي، 

 توووووووو   ك   وووووووو  تسووووووووعا ج صوووووووو ة ، ال  فضوووووووو    أل وووووووور   (    ووووووووي ع وووووووو ج عوووووووو   ق وووووووو  ص %70و   ووووووووي   ثوووووووو   سوووووووولي  

 .   ر

 

أرفض بشدة أرفض أقبل أقبل بشدة
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 السؤال التاسع: .8

 

 التعليق: 

ي ت     ووووووووووو   سوووووووووووتث رة      وووووووووووي   ا وووووووووو      تدل   وووووووووووي  د نوووووووووو ج    وووووووووووي اووووووووووو  ع ل ووووووووووي   تووووووووووو  ي  وق صووووووووووو       

  ووووووووو  يتن  وووووووووب وبروووووووووو  ج   سوووووووووني   ر بدوووووووووي  تا وووووووووط، و ق قوووووووووي   ا ووووووووو      تدل   وووووووووي  ا  يثوووووووووي    وووووووووي  فد  وووووووووي

وصووووووووا  ث  تووووووووي و تحركوووووووووي،  ،ينلغوووووووو   ن  اظووووووووف اوووووووو   وووووووو  ي     ووووووووتي   للغووووووووي   درب ووووووووي  وووووووو   د نوووووووو ج صووووووووا  ي

تسووووووووتد   ق صووووووووي اوووووووو     ووووووووتي   تدل وووووووو     وووووووو هي اوووووووو  ت وووووووو  ع   وووووووونص، واوووووووو    وووووووو ط   تدل وووووووو    ج...وف وووووووو ياص

و ظووووووووو   ن   نسووووووووولي   وتعووووووووو دة  ووووووووو  ع     ووووووووو    وووووووووايب   ج  ع ووووووووو   ،حووووووووو والج   تدل ووووووووو ن   توووووووو ب   تسوووووووووج    

و ن   نسووووووولي  و  اظ  ووووووو  ب ووووووو ة، ( علنووووووو  صووووووور  ي  ن ووووووو   اظوووووووف صووووووو ه   ا ووووووو   ، %21  لغ  لوووووووي  كثووووووو   ووووووو   

اوووووووو     وووووووو ن  ل لووووووووي،  و ال  اظ  وووووووو   صوووووووو ، ويدوووووووواد صوووووووو     تلوووووووو ي  و القووووووووت ف تال  اظ  وووووووو  ال ( %77  تلق ووووووووي  

     وووووو ن تلووووووا   ا وووووو لي ع ا وووووو  و وووووورة  قللووووووي  وووووو     ت وووووو  وع    ووووووي عنوووووو    وووووولدض ق صووووووي تلووووووا و وووووورة بدووووووض 

و اظ   وووووووووو ،  وووووووووو   ب وووووووووو  يوووووووووور ه   وووووووووولدض  ضوووووووووو دي  لا وووووووووو ، و اج وووووووووو ، و ضوووووووووور  ، وووووووووو  يس وووووووووو  ك   ووووووووووي ت وووووووووولغ ل  

   وووووو  س  كثوووووو    وووووو   ن دوووووو ، وو وووووورة  قوووووور  تلووووووا  وووووو دة   درب ووووووي اوووووو   وووووو    ت وووووو ، ت  يدت  صوووووو    وووووولدض ال  حتوووووو   

 .و   ا ب   تد       ق    ا  جي ت ي   ا   اض       س، تلا ص ه   ا    
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 السؤال العاشر:  .13

 

 التعليق: 

 وووووووووو   اصوووووووووو  ج    وووووووووو     للغووووووووووي   درب ووووووووووي  ن يركووووووووووز   وووووووووو  س علووووووووووا  وووووووووون   ملجوووووووووو    ل ووووووووووتدل   وووووووووو  يوووووووووووتدل           

 ن سوووووووو ،  و  وووووووو  يدوووووووورف   وووووووو  غاج     ووووووووتدل    وووووووو  ت ، فوووووووولدض      وووووووو ن   وووووووو  وعوووووووو   أص  ووووووووي   وووووووو  ع وووووووو  

غ ووووووووووو ص ، وبضووووووووووورو ة  ن يسووووووووووو ص    وووووووووووتدل  اووووووووووو    وووووووووووو  س        وووووووووووي    وووووووووووي  سدلووووووووووو  يلنوووووووووووي تدل   ووووووووووو   ن سوووووووووووو ؛ 

وكت    وووووووو ،  تحل   وووووووو ، و لمل  وووووووو    وتدل ق  وووووووو  علووووووووا   تلووووووووف   قضوووووووو ي   ،و جابتوووووووو ،    وووووووو  يد  أ ووووووووئلت ، 

 دووووووووو    ر صووووووووو     د  وووووووووي و  للغايوووووووووي،  غووووووووو  وجووووووووواد عا  وووووووووع عووووووووو ة  قوووووووووف دون  حقوووووووووع صووووووووو     نووووووووواع  ووووووووو    وووووووووتدل 

( %21   ووووووووواق  سووووووووولت   ؛ فئوووووووووي تيس   وووووووووي وقسووووووووو     د نوووووووووي تلوووووووووا فئتووووووووو ن؛   ووووووووو    الكت ووووووووو ظ وضووووووووو ع   ا ووووووووو 

  ثنوووووو   ووووووا     لوووووو    و كث وووووو  ،  وووووو  يسووووووم   وووووو  تدل    وووووو  ت   ثنوووووو    وووووو  ي     ووووووتي   للغووووووي   وووووورح  ت ك زصوووووو  علووووووا

 و  وووووووو  قووووووووو     وووووووو  ي    ووووووووي   ع ووووووووو     اج ووووووووي، و  ووووووووص  ال وووووووووت   ك    ووووووووي تسوووووووو     قتلووووووووو    ،  وووووووو  س

كث ووووووووو  ، ( حوووووووور    ووووووووتدل  %01  قوووووووو  ب   ثوووووووو   سوووووووولي و  ،، وفئووووووووي  وووووووولل ي  ثلتووووووووي  تدل وووووووو ن    رديووووووووي  وووووووو   ج

بسوووووو ب ج ل وووووو   وووووو  وب     وووووو ،  و  دوووووو        نوووووواع  وووووو    ووووووتدل    شملصوووووو ي     وووووو ثوووووو  صوووووو  قوووووو  اوووووو    و  لوووووو   

   ،  و  حجج      ا  ، و    و  ج، و الكت  ظ ن عت    نت  س  و لي ثقت   ا   تدل ي  

 السؤال الحادي عشر .11
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 التعليق: 

  وووووو   أ سووووووو  عل وووووو    ق  بوووووووي   ن وووووو ي  الوتووووووو ق اووووووو   وووووو  ي   ووووووو      ووووووتي  ووووووو    وووووونص و  دوووووووادة ت  ووووووو         

اوووووووو  ن  يووووووووي   توووووووو ف اوووووووو  صووووووووا ة  نتووووووووا  فووووووووردل  ل ووووووووتدل ، و  وووووووو  عوووووووو   ك  يووووووووي   وووووووونص  وووووووو    وووووووو     ووووووووا صر 

وو وووووووووو   ن  و  ووووووووووا  د   ل غ ووووووووووي اوووووووووو  كث وووووووووو   وووووووووو      وووووووووو ن يتوووووووووورح   وووووووووو     وووووووووو  س   وووووووووو   عاي وووووووووو  ،  نحايووووووووووي

  ق  بووووووي   ن وووووو ي صووووووا     ووووووف   وووووونص و  ت وووووورف ف وووووو   وح     وووووو ه    وووووونلي  ووووووع  ا  وووووو ظ علووووووا   سوووووو   وووووو

وال يوووووووووووووز ل   دنووووووووووووو ه وصووووووووووووو    ووووووووووووو   ج وووووووووووووع عل ووووووووووووو     وووووووووووووت  ة؛ ت  صووووووووووووورح ، ب ووووووووووووون  ط  وووووووووووووف؛ ال ي ووووووووووووو    لنووووووووووووو ه

 ووووووووووأن   يلجوووووووووو ون تلووووووووووا     ووووووووووف   وووووووووونص  ل وووووووووو  دعوووووووووو    ضوووووووووورو ة تلووووووووووا   وووووووووو ،  ين وووووووووو  ي وووووووووورح  وووووووووو    (22.22% 

،    وووووووت    قتووووووو ح  صووووووول  عووووووو دة، وصووووووو   ين ئنووووووو     ووووووونلي  قووووووور   ا جووووووو  ( وووووووأن   ووووووورف  اووووووو    ووووووونص 77.77% 

 تووووووو ب     سووووووو ي، وعووووووو    سووووووو يرت     ت  وووووووي  لووووووو  وس      سوووووووي، و ووووووو  وسووووووو    و ووووووو     ن ووووووواص  ململتووووووو  ة اووووووو  

 غوووووووووو  عوووووووووو    رف وووووووووو   تق وووووووووو ون ب وووووووووو بدووووووووووض      وووووووووو ن ال يت وووووووووورفان اوووووووووو   حتووووووووووا     توووووووووو ب     سوووووووووو ي،  وووووووووو  ي

وصووووووووووووو   يضووووووووووووور    تاجووووووووووووو    دووووووووووووو    لووووووووووووو  س؛ ت  يقتوووووووووووووع صووووووووووووولي  ، ووووووووووووو عا   ن و ضووووووووووووودي     ت ووووووووووووو نك  يت ووووووووووووو ، 

 .  تدل  ن      س، و    ص   يت  جع  ع ق  ة   سن ن
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 السؤال الثاني عشر .14

 

 التعليق: 

  وووووووور   ق  بووووووووي   ن وووووووو ي دو وووووووو  علووووووووا  ت  ووووووووي  الوتوووووووو ق  وووووووو    وووووووونص و  دووووووووادة ت  وووووووو ؛ فوووووووو وت ق   قتووووووووع        

  قووووووووور  ة،   ووووووووو  يقوووووووووا    وووووووووتدل   قووووووووور  ة   ووووووووونص نوووووووووان  وووووووووع ووووووووووص تدل موووووووووي   يسووووووووو ي  وووووووووع   ووووووووو ط    تدل موووووووووي 

و  ل غ ووووووووووي  يو ر   وووووووووو  ثوووووووووو   حل وووووووووو  ظووووووووووا صره  ململتل ووووووووووي   نحايووووووووووي    وووووووووو  و   وووووووووورف  ،و ح و ووووووووووي ف وووووووووو   فنوووووووووو  ه

و  توووووووو  ب علووووووووا  ح    وووووووو   وووووووو     اوووووووو    وووووووو  ن ف وووووووو   ،ص وووووووو    ووووووووع د   ووووووووي   وووووووونص سووووووووت رو  وووووووو    نق يووووووووي، وي

و وووووووا  د  ، ووووووو   ووووووو  د  ووووووو   ووووووو  ظوووووووا صر  ووووووو  ي ووووووو   ووووووو  تلوووووووا توتووووووو   ووووووووص كتووووووو ب   اظ   ووووووو ل يسووووووولق   نتووووووواق 

و حت  ووووووو   ووووووووروط  إلوتوووووووو   ؛  ل ينتلووووووووع  وووووووو  ف وووووووو    وووووووونص و حل لووووووو     وووووووو  اوووووووو    ق وووووووو  تلووووووووا  ح و ووووووووي تعوووووووو دة 

ن اووووووووو     ووووووووو   ة  تلووووووووو ينا  رك لووووووووو  ب ووووووووون    ووووووووو     و يلووووووووو ع ف ووووووووو   ووووووووو     وووووووووتت عي  ووووووووو   وووووووووتدل ، ويلووووووووو و  ن 

 ووووووووووو  ك وب ووووووووووو ة  (%81.58 و سووووووووووولي  ووووووووووو  ك ن   ووووووووووو ه  اجز  وووووووووووي      وووووووووووي،  ووووووووووو    ( %59.76   ووووووووووو ؛ فنسووووووووووولي 

 ت وووووووو   ووووووونقص اوووووووو    تنوووووووواي  رة ف وووووووو   سووووووو ب  و تقوووووووور؛ ق ووووووو ف (%77.77 صووووووو      وووووووور و ر ع ووووووو ، ف  وووووووو   سوووووووولي 

وت ووووووووو   ضوووووووووودف  ووووووووو ي   وووووووووو     تدل ووووووووو ن، وت وووووووووو   تق وووووووووو   و  ووووووووو   وووووووووو  طووووووووورف   تشوووووووووو ي   ووووووووو دة، و وووووووووو   لوووووووووو  

 ، ووت  س  .   ل ب  ضر  تتل ع   ق  بي   ن  ي
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 :ي؟وفع   ق  بي   ن  مهارات تسييس الدرس  ن و   ق    سربت     اص  التصريح املفتوح  

   دل ي  ا   ق صي  أل ئلي   س  قي؛ ت  ي ت   ملج              ن   ق  ا   س  ب      ت ري يد  ص       

 ا    سني   ر بدي  تا ط وفع   ق  بي   ن  ي ص     وس،      ج تس  

 ك   ير ه      ان ف    يل :      رص  ج     قا  ا          

    ط ع ة  يحت   تلا  رو وفع   ق  بي   ن  ي    و تس    د   وس ح    ت   ا       ن  ن  فئي   ر

و ل    ا  نان   ا ة  قتد ي و  ي تسلع   ن   وضد ي  وت ق  د   ص     الع  د  اج    ل  وس، 

   درب ي    ور ع    تن      ن    تي   للغي   ن  لي

   ن   تدتق   ن دو      س،  و      ي  ي  صا تعت    فت كز علا   تدل      ت   لتل       فئي  قر 

  درفي   ل  رة،    تداي    تدل  ن علا  كتس ب   د ق       ي وق  ج  ، و   ث   تل ق   ا     ت   

  .    ج           يا  ي تدت ض    ل  

  ص    ر   ر ع ج    روق    رديي   ن   تدل  ن، و اظ ف   ا       ت  ايي   ن  لي وير  آقرون  ن

 ، و حق ع  ك           ال ت د ب و            تدل  نإلوس ح         س ا    قس 

  ي ف    ي ر آقرون علا وجاب     ف   ن اص      سي ا      قتع     ي      ق  بي   ن     

تع دة توت ج ،  و ت   ع  ك    نص   ق  بي  ت ث  ا   بط  لق    نص، و حل ل ، و  قع ك   ة ص  يوح

 .  ن  ي

  ف    ت ت  فئي  ق  ة  اجاب   ت ك ز علا  ر جدي    تسل ج   س  قي و ر     ،  ع تداي    تدل  ن علا

، ويحقع تدل         يتداد   تدل  علا و س   تلف     تي ب ن   ن  ل   ن     ع      نز  ي ا 

     ت    ن اد.
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II. ان الخاصة باملتعلمينياالستب 

اللغة ة أنشطإنجاز الدراسة امليدانية املتعلقة بتدريس في استبيان األساتذة  اتبعت نفس خطوات       

 ، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:وفق املقاربة النصيةالعربية ملتعلمي السنة الرابعة متوسط 

الدراسة من املتعلمين في السنة الرابعة من التعليم تتكون عينة  . تحديد مجتمع وعينة الدراسة:1

 مدينة مسكيانةمتوسطات في املختارة وقد بلغ عدد األفواج  0291/0202املتوسط للموسم الدراس ي 

 أفواج، بمعدل فوج من كل متوسطة.) 20(سبعة

 والجدول  أنثى( 901( متعلما ذكرا، و)10) ( متعلما منهم090شملت عينة الدراسة )متغير الجنس:  -أ

 اآلتي يوضح عينة الدراسة للمتعلمين حسب الجنس

 

 

 

 

 

 لكل جنس ميوضح الجدول اآلتي التالميذ املعيدين وأعدادهم ونسبه متغير اإلعادة: -ب

 

 

 

      ( سؤاال02من عشرين ) ياناالستب هذاتكون ي إلى متعلمي السنة الرابعة متوسط: ةاملوجه االستبانة. 2

  -في املالحق سنورد االستبيان كامال-

 النسبة املئوية العدد الجنس 

 40.40  10 ذكر

 10.60 901 أنثى

 100 090 املجموع

 النسبة املئوية العدد الشعبة أو الجذع

 54.01 19 املعيدون ذكور 

 45.09 16 املعيدون إناث

 100 35 املجموع
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  تحليل االستبانة املوجهة إلى متعلمي السنة الرابعة متوسط. 3

  اآلتية: سئلةال  عدم قبولكأو  قبولكما هي درجة  -

 الول: السؤال-1

 

 التعليق:

املقاربررررررررررة  بررررررررررن هم  علمررررررررررون أن( % 10.92) ، ونسررررررررررب هم(تلميررررررررررذ 991)املتعلمررررررررررين نصرررررررررر  مررررررررررن  أكثرررررررررر  قررررررررررر  ي       

وهرررررررررذا يحسرررررررررب لصرررررررررالح أسررررررررراتذ هم، ، العربيرررررررررة اللغرررررررررة أنشرررررررررطة لكرررررررررل محرررررررررورا الرررررررررن  جعرررررررررل هررررررررري النصرررررررررية 

يتماشرررررر ى ال وهررررررذا ؛ مرررررر  قليررررررل مررررررن ال رررررر دد أ هررررررا تعلررررررم هررررررذا األمرررررررفرررررري ( % 01.11)  هانسررررررب وتشررررررأ فىررررررة أخررررررر  

إعررررررررررررال  ضرررررررررررررورة حر ررررررررررررون علرررررررررررر  املنهرررررررررررراج، وتو رررررررررررريات السررررررررررررادة مف  رررررررررررر ي املررررررررررررادة الررررررررررررذين ي مرررررررررررر  تو رررررررررررريات

 ينتعلمرررررررات املتعلمرررررررجرررررررل ربرررررررط مرررررررن خرررررررالل واقعيرررررررا تطبيقررررررر  علررررررر  أهميرررررررة يركررررررر ون و ين بهرررررررذا األمرررررررر، املتعلمررررررر

عطررررررو اللغررررررو  الررررررذ  يمكررررررن  املررررررتعلم أن الررررررن  هرررررروحترررررري يرررررردر   إلرررررر  ذلررررررأ سرررررربيالبررررررالن  مررررررا اسررررررتطاعوا 
ُ
امل

الفىرررررررررة املتبقيرررررررررة، وتمثررررررررررل  ، بينمرررررررررا نجررررررررردالبشررررررررررية الكائنررررررررررات بهرررررررررا تتميررررررررر  التررررررررري اللسرررررررررانية لملكرررررررررةلأن يمثرررررررررل 

تعررررررررود فهررررررررذه النسرررررررربة  ؛ا، وهررررررررذا أمررررررررر متوقرررررررر تجهررررررررل هررررررررذا األمررررررررر تمامررررررر( % 91) تقررررررررار  نسرررررررربيا قليلررررررررةنسررررررربة 

وعررررررررررد  اهتمررررررررررا  بعرررررررررر   ،أو إلرررررررررر  ضررررررررررع فرررررررررري إبررررررررررال  األمررررررررررر، وتوضرررررررررريح ،  املعلمررررررررررين إمررررررررررا لتقصرررررررررري   بعرررررررررر 

   ذو  املستويات املتدنية خا ة. التالميذ

نعم ال نوعا ما

النسبة 52.1 17.95 29.95

العدد 113 39 65
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 الثاني: السؤال-2

 

 التعليق:

فررررررري تررررررردريس  املعتمررررررردة باملقاربرررررررة تعلرررررررق فيمرررررررا خا رررررررة السرررررررابق سرررررررؤالالبوطيررررررردة  عالقرررررررة سرررررررؤالال لهرررررررذا       

بنرررررررررو  املقاربرررررررررة البيدا وجيرررررررررة   ، أو جهلررررررررراملرررررررررتعلم  معرفرررررررررة؛ ف(املقاربرررررررررة النصرررررررررية)أنشرررررررررطة اللغرررررررررة العربيرررررررررة 

مباشرررررررررررة إلرررررررررر   مسررررررررررؤولية هررررررررررذا األمررررررررررر تعررررررررررودث عنررررررررررده فرقررررررررررا ملموسررررررررررا، و دفرررررررررري ترررررررررردريس املررررررررررادة يحرررررررررراملتبعررررررررررة 

، تلميرررررررذا902؛ حيررررررر  يصرررررررر  مررررررر  نترررررررائ  السرررررررؤال السرررررررابق والنسرررررررب متقاربرررررررة  لرررررررذلأ نجرررررررد النترررررررائ  األسرررررررتاذ

يمثرررررررررل نسررررررررربة تفرررررررررو  نصررررررررر  وهرررررررررو عرررررررردد  ،ه املقاربرررررررررةذلهررررررررم هرررررررررشرررررررررر  األسرررررررررتاذ نن بررررررررر (% 11.11)أ  بنسرررررررربة 

مرررررررررا بتلميرررررررررذ(  10)شرررررررررأ راررررررررر  تالميرررررررررذ العينرررررررررة تقريبرررررررررا ويسررررررررراندها  ،كمرررررررررا رأينرررررررررا فررررررررري السرررررررررؤال السرررررررررابق العينرررررررررة

لررررررررريس كرررررررررل التالميرررررررررذ قرررررررررادرين علررررررررر  فهرررررررررم ف ؛ اتررررررررر رهرررررررررو أمرررررررررر لررررررررر  م ي هرررررررررذا الشرررررررررر  و فررررررررر (% 01.16)نسررررررررربت  

؛ هرررررررذا األمرررررررر(% 02.04)البقيرررررررة   شررررررررح  برررررررنفس الدرجرررررررة، بينمرررررررا ينكرررررررر واسررررررر يعا  مرررررررا يقولررررررر  األسرررررررتاذ، أو

كمررررررررررا مررررررررررن املررررررررررتعلم  هتمررررررررررا اال  عررررررررررد  أو ، مررررررررررن املعلررررررررررم تقصرررررررررري ووارد؛ إمررررررررررا بسرررررررررربب ال ،بررررررررررول مق أمررررررررررر وهررررررررررذا

 الترررررررذكي  بهرررررررذا األمرررررررر الهرررررررا  ن ريرررررررا ، ومررررررر  ذلرررررررأ يبقرررررررو علررررررر  األسررررررراتذة واجررررررربأسرررررررلفنا فررررررري السرررررررؤال السرررررررابق

 .وتطبيقيا من حين آلخر حتى ي  سخ في عقول املتعلمين

 

نعم ال نوعا ما

النسبة 55.33 20.74 23.96

العدد 120 45 52
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 الثالث: السؤال-3 

 

 

 التعليق:  

مر في  اية أ ومضامين  ،بعين االعتبار في بناء الكتا  املدرس ي مه وميوال ،ينر بات املتعلمبخذ األ       

  ة هادفةانتقاء نصوص تعليميينبغي عل  القائمين عل  إعداد مناهج تعليم اللغة العربية ضرورة ف ،األهمية

  ولكن الواق، واالجتماعية جمي  جوانبها الذهنية، واللغوية، والنفسية،من  شخصية املتعلمو  ناسب ت

ناسب م  ر با هم  ت النصوصأن ( % 14.21)نص  التالميذقد رأ  ف ،عكس هذه الر بةالتعليمي  سي  

، ويدل عل  ذلأ رف  نسبة مقارنة م  ما يجب أن يكون  ، بل أقل من ذلأمتوسطة ةوهي نسب ،هم وميوال

فبع  النصوص ال تناسب هذه من املتعلمين، هذه الفىة األكث  وعيا لهذا األمر، وربما تكون ( % 92.4)

من  ، وهي تمثل نسبة معت  ةاألمر تماما( % 14.11)بينما تجهل الفىة املتبقية الفىة العمرية من التالميذ، 

يا عل  محتو إذا كان ف يكاد يكون بشكل كلي،الكتا  املدرس ي  عل  هااعتمادخا ة إذا علمنا أن  التالميذ

إن و ، موتحسن تعلمه أقبلوا علي  بشغ  ملتعلمينا ، ور باتوذهنية لنفسية   ةناسبم (نصوصمعارف)

 .عل  السواء املدرسين ينفرون من حتى و بل  ،املتعلمين ر  ت  ي  ذلأ مضامين كانت 

 

نعم ال نوعا ما

النسبة 54.05 34.55 10.4

العدد 119 75 23
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 الرابع: السؤال-4 

 

 التعليق:  

وعالق هرررررررررررا  ،ببنررررررررررراء تمرررررررررررارين الكترررررررررررا  املدرسررررررررررر يأ   ؛بالجانرررررررررررب الرررررررررررو يفي للغرررررررررررةتعلرررررررررررق م سرررررررررررؤالالهرررررررررررذا        

مررررررررن للمتعلمررررررررين   مررررررررا يضررررررررمنمقرررررررردار و  (،املقاربررررررررة النصررررررررية)باملقاربررررررررة املعتمرررررررردة فرررررررري منهرررررررراج اللغررررررررة العربيررررررررة 

الجانررررررررررررررب فوالحياتيرررررررررررررة املختلفررررررررررررررة؛  ،وفعاليرررررررررررررة االسرررررررررررررر ثمار فرررررررررررررري املواقررررررررررررر  املدرسررررررررررررررية ،حسرررررررررررررن التو يرررررررررررررر 

وعلرررررررر  إحكررررررررا  إدمرررررررراج  ،روس والنصرررررررروص(يركرررررررر  فرررررررري جرررررررر ء مررررررررن تطبيقاترررررررر  )علرررررررر  الررررررررديجررررررررب أن تطبيقرررررررري ال

تمرررررررررررارين الكترررررررررررا  املدرسررررررررررر ي أن التالميرررررررررررذ مرررررررررررن ( %41.12) مرررررررررررا نسررررررررررربت  سرررررررررررو   لرررررررررررم يررررررررررررحيررررررررررر  ، التعلمرررررررررررات

ألن   الكتررررررررا  املدرسرررررررر يتمررررررررارين كررررررررون عليرررررررر  تمقارنررررررررة مرررررررر  مررررررررا ينبغرررررررري أن  تبقررررررررو متدنيررررررررةوهرررررررري نسرررررررربة كافيررررررررة، 

 مرررررررن التالميرررررررذ محررررررردود  الررررررردخل فىرررررررةوخا رررررررة عنرررررررد  ،الوثيقرررررررة األساسرررررررية لرررررررد  املرررررررتعلمهرررررررو  هرررررررذا األخيررررررر 

ثلرررررررر   يؤكررررررررد هررررررررذا التوجرررررررر  عررررررررد  ر رررررررر ىو وال موجرررررررر  م  لرررررررري، فررررررررال دروس خصو ررررررررية، وال كتررررررررب مسرررررررراعدة، 

علررررررر  تمارينررررررر ، وعلررررررر  مرررررررد  قررررررردر ها علررررررر  تقرررررررديم ا ضرررررررافة ( % 12.10) بنسررررررربة (تلميرررررررذا 60)العينرررررررة تقريبرررررررا 

فرررررررري األمرررررررررر برمتررررررررر  مررررررررا أج ررررررررر  التالميرررررررررذ علررررررررر   (تلميرررررررررذا 41) املنشررررررررودة، فيمرررررررررا شررررررررركأ خمررررررررس تالميرررررررررذ العينرررررررررة

الررررررررررردروس الخصو رررررررررررية التررررررررررري تضرررررررررررمن لهرررررررررررم التلقررررررررررري املباشرررررررررررر توجررررررررررر  نحرررررررررررو الكترررررررررررب شرررررررررررب  املدرسرررررررررررية و ال

 املرئية ع   الشابكة. الدروس، وعل  هل لدروس اللغة العربيةوالس

نعم ال نوعا ما

النسبة 49.3 30.37 19.33

العدد 107 67 43
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 الخامس: السؤال-5

 

 التعليق:  

 االبتررررررردا ي لمقاربرررررررة النصرررررررية فررررررري جانبهرررررررا الرررررررو يفيالتالميرررررررذ لمراعررررررراة  فيخت ررررررر  مرررررررد  سرررررررؤالالأمرررررررا هرررررررذا        

تحضررررررررري ا  يررررررررر  تحضررررررررري  الررررررررردروس فررررررررري البيرررررررررت قبرررررررررل تلق هرررررررررا مرررررررررن األسرررررررررتاذ فررررررررري القسرررررررررمال النهرررررررررا ي؛ أ  مرررررررررن ح

إذ تقرررررررررر الغالبيرررررررررة السررررررررراحقة مرررررررررن  ولكنهرررررررررا متوقعرررررررررة إلررررررررر  حرررررررررد مررررررررا؛ لآلمررررررررال،فكانرررررررررت النترررررررررائ  مخيبرررررررررة  نصرررررررريا

نشرررررررررطة امليرررررررردان التعليمرررررررري الواحرررررررررد بشرررررررركل إجمرررررررررالي عررررررررد  تحضرررررررري ها أل (تلميرررررررررذا 090مررررررررن  021) التالميررررررررذ

ومقبررررررررول أيضررررررررا فرررررررري  ررررررررل كثرررررررر ة  وهررررررررذا أمررررررررر منطقرررررررري، ،تماشرررررررريا مرررررررر  رو  املقاربررررررررة النصررررررررية دفعررررررررة واحرررررررردةو 

وكثررررررر ة طلبرررررررات األسررررررراتذة بالتحضررررررري  لكرررررررل  (مرررررررواد92)املرررررررواد املقرررررررررة علررررررر  تلميرررررررذ السرررررررنة الرابعرررررررة متوسرررررررط 

 موكثررررررر ة ال جرررررررواملشررررررراري  الدوريرررررررة املجهررررررردة،   مرررررررادة علررررررر  حرررررررد ، إضرررررررافة إلررررررر  الو رررررررائ  امل  ليرررررررة املختلفرررررررة

القاعررررررردة، وأقررررررررت  (تالميرررررررذ21)ثانيرررررررة لفرررررررت فىرررررررة ابينمرررررررا خ، (سررررررراعات يوميرررررررا 0إلررررررر 6 مرررررررن)السررررررراسي املدرسررررررر ي 

ل كرررررررل العوائرررررررق التررررررري ذكرنرررررررا، ولكنهرررررررا  ررررررروهرررررررذا أمرررررررر نرررررررادر فررررررري   بتحضررررررري ها النطررررررر ي ألنشرررررررطة اللغرررررررة العربيرررررررة

هررررررررررا بمسرررررررررراعدة، أو تحفيرررررررررر  مررررررررررن املشرررررررررررفين علرررررررررر هم داخررررررررررل لولع  تمثررررررررررل نخبررررررررررة النخبررررررررررة، وزبرررررررررردة املتعلمررررررررررين

   .بع  األساتذة ، فكما ذكرنا أن هذا األمر يتقاعس عن  حتىالقسم أو خارج 

 

نعم ال نوعا ما
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 السادس: السؤال-6

 

 التعليق:  

ذين يحتررررررررررأ بهررررررررررم داخررررررررررل الحررررررررررر  باألشررررررررررخاص الرررررررررمررررررررررد  ترررررررررنثي  عالقررررررررررة املررررررررررتعلم  سررررررررررؤالاليخت ررررررررر  هررررررررررذا        

مرررررررررررررن عنا رررررررررررررر الوسرررررررررررررط املدرسررررررررررررر ي( علررررررررررررر   مهو يررررررررررررر   ، العمرررررررررررررالا دارةالتالميرررررررررررررذ، املدرسرررررررررررررين، ) املدرسررررررررررررر ي؛

أن عالقتررررررررر  داخرررررررررل املتوسرررررررررطة ترررررررررؤثر علررررررررر  فررررررررري  رررررررررالح الفىرررررررررة التررررررررري ترررررررررر  وقرررررررررد جررررررررراءت النسررررررررربة  ،دراسرررررررررت 

 هوهرررررررررذا أمرررررررررر متوقررررررررر  فررررررررري مثرررررررررل سرررررررررن املراهقرررررررررة هرررررررررذ ،(% 06.1)بنسرررررررررية تصرررررررررل إلررررررررر   (تلميرررررررررذا 966)دراسرررررررررت  

وقرررررررد  ،ترررررررؤثرال أ هرررررررا  ( % 01.1)، وبنسررررررربة تضرررررررل إلررررررر  (ال، نوعرررررررا مرررررررا)بررررررردم  الفىترررررررين  (تلميرررررررذا 19)يرررررررر   اينمرررررررب

وقررررررررررد يكررررررررررون   ،قررررررررررد يكررررررررررون إيجابيرررررررررراداخررررررررررل الوسررررررررررط املدرسرررررررررر ي ألن التررررررررررنثي   مفتوحررررررررررا سررررررررررؤالالتركررررررررررت هررررررررررذا 

اش؛ فتالميرررررررررررذ هرررررررررررذه املرحلرررررررررررة الواقررررررررررر  ال  برررررررررررو  املدرسررررررررررر ي املعرررررررررررتسررررررررررري   و ونرررررررررررر  أن هرررررررررررذه الن يجرررررررررررة ، سرررررررررررلبيا

الررررررررر مالء علررررررررر  الدراسرررررررررة بشررررررررركل  ، أو  مرررررررررنحساسرررررررررون بامتيررررررررراز لكرررررررررل فعرررررررررل يصررررررررردر مرررررررررن الكبرررررررررار  مراهقرررررررررون 

سررررررررررواء بررررررررررين  ممررررررررررا يولررررررررررد رو  ا حبررررررررررا  واالنطررررررررررواء؛ ممررررررررررا يولررررررررررد رو  املنافسررررررررررة، أو سررررررررررلبا إيجابررررررررررا مباشررررررررررر

بررررررررين   اتالعالقررررررررتلررررررررأ قفررررررررت علرررررررر  تررررررررنثي ات وقررررررررد و املج هرررررررردين، واألقررررررررل اج هررررررررادا،  ، أوبررررررررين نرررررررراثا  ذكور و الرررررررر

 أثناء ممارسة عملية التدريس.  ، أو بين املتعلمين أنفسهماملدرس واع  املتعلمين

 

نعم ال نوعا ما

النسبة 76.5 6 17.5

العدد 166 13 38
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 السابع: السؤال-7

 

  التعليق:  

 ؛ل  من دروس في شكل نصوص متنوعة ملا يقد املتعلم  فهم، واس يعا مد   سؤالاليخت   هذا        

نتقال ، ثم اال مغ اها بسهولةالص استخد أفكارها، و يفهمها، وتحد، ومد  مقدرت  عل  (أدبية، وتوا لية)

قد و  والبال ية امل  مجة في كل مقط ، بعدها إل  مرحلة اس ثمارها من خالل استخراج ال اهرة اللغوية،

م  كل النصوص املق  حة في  عل  هذا األمر بقدر هم (% 00.19) بشرة إذ  ر  ما نسبت النتائ  مجاءت 

وكذا املتوسطين مستو ، وهذا أمر  ي   ،فىة املتفوقيننسبة معت  ة تمثل برنامجهم الدراس ي، وهي 

مستغر  عندما يتعلق األمر بمادة اللغة العربية التي يتوفق مع م تالميذ السنة الرابعة من التعليم 

املتوسط في الحصول عل  معدل ف ها خالل شهادة التعليم املتوسط، والتي تعد مواضيعها انعكاسا لتحليل 

هذه الكفاءة، م  وجود بع  بامتالكها  (% 01)أقرت مجموعة أخر  بينما  مثل هذه النصوص كما أسلفنا،

، ولعل األمر  عود إل   عوبة بع  النصوص خا ة من ف  ة ألخر   اعوائق التي تواجههالصعوبات، وال

جميعها،  نصوصعل  التعامل م  ال عج هاتعلن فىة أخر  عن  مااألقل تفوقا، بين وهي الفىة ،الشعرية منها

فىة م لومة من حي  االنتقال ، وهي (تالميذ 21)االس سال ، وهي فىة قليلة العدد لحسن الحظ وترف  راية 

 .ذا املستو  دون التمكن من أساسيات اللغة األ إل  ه

نعم ال نوعا ما
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 الثامن: السؤال-8

 

  التعليق:  

، عالقرررررررررررررة املعيشرررررررررررررة، السررررررررررررركنمرررررررررررررد  ترررررررررررررنثي  الحالرررررررررررررة االجتماعيرررررررررررررة للمرررررررررررررتعلم ) سرررررررررررررؤالالهرررررررررررررذا يخت ررررررررررررر         

 ةمتفاوتررررررررالنسرررررررربة  ( علرررررررر  دراسررررررررت ، وقررررررررد جرررررررراءتاملختلفررررررررة و ي هررررررررا مررررررررن العنا ررررررررر االجتماعيررررررررة ،الوالرررررررردين

علررررررررر  فعرررررررررال ترررررررررؤثر ر  أن الحالرررررررررة االجتماعيرررررررررة تررررررررر)تلميرررررررررذا 990) (% 69.19)فىرررررررررات الرررررررررثالث؛ فنسررررررررربة البرررررررررين 

أن حال هررررررررا االجتماعيررررررررة ال تررررررررؤثر دومررررررررا  تلميررررررررذا( 10) (% 42.92) بينمررررررررا تررررررررر  فىررررررررة أخررررررررر  بنسرررررررربة ،مدراسرررررررر ه

وهررررررررررذا  أمررررررررررر علرررررررررر  دراسرررررررررر ها، بينمررررررررررا ترررررررررررف  فىررررررررررة ثالثررررررررررة هررررررررررذا التررررررررررنثي  علرررررررررر  تمدرسررررررررررها بررررررررررن  شرررررررررركل كرررررررررران، 

ألن الترررررررنثي  قرررررررد يكرررررررون  امفتوحرررررررجرررررراء  سرررررررؤالال ر رررررررم أنو فررررررري مثررررررل هرررررررذا السرررررررن، مرررررررن هرررررررذه الفىرررررررة  مسررررررتغر 

االجتماعيرررررررررة منصررررررررربة علررررررررر  الحالرررررررررة  كانرررررررررت -يبررررررررردوكمرررررررررا - ا جابررررررررراتأن  يررررررررر   وقرررررررررد يكرررررررررون سرررررررررلبيا ،إيجابيرررررررررا

ولرررررررررررو كانرررررررررررت الحالرررررررررررة االجتماعيرررررررررررة أن وتجررررررررررردر ا شرررررررررررارة إلررررررررررر  ، ، أو امليسرررررررررررورةالسررررررررررريىة أكثررررررررررر  مرررررررررررن املقبولرررررررررررة

 فهمرررررررررر  وربمررررررررررا هررررررررررذا مررررررررررا  ،والنجررررررررررا  ،لصررررررررررن  التفررررررررررو   وتحررررررررررد   تحفيرررررررررر ،تكررررررررررون عامررررررررررل  يمكررررررررررن أن مترررررررررردهورة

املشرررررروار الدراسرررررر ي مرررررر  الكثيرررررر  وهررررررذا مررررررا عيانرررررراه خررررررالل  ،زمالئهررررررم عكررررررسبعرررررر  املتعلمررررررين فكانررررررت إجرررررراب هم 

علررررررررم حرررررررراف ا للتغلررررررررب علرررررررر  مثرررررررررل ، ويبقررررررررو ال تررررررررجي  والتخررررررررد  الررررررررذ  يصررررررررنع  املمررررررررن املتفرررررررروقين الفقررررررررراء

 .هكذا  روف، وعوائق

نعم ال نوعا ما

النسبة 61.51 8.29 40.1
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 التاسع: السؤال-9

 

 التعليق: 

وقرررررررررد كانرررررررررت النسررررررررربة  ، وبرررررررررين املرررررررررتعلم وزميلررررررررر ،العالقرررررررررة برررررررررين املرررررررررتعلم واملررررررررردرس سرررررررررؤالاليخت ررررررررر  هرررررررررذا        

خا ررررررة فرررررري هررررررذا  ، وهرررررري نسرررررربة طبيعيررررررةمرررررر  الصررررررنفين جيرررررردةبنرررررراء عالقررررررة  تميررررررل إلرررررر   تقريبررررررا( %02) ك رررررر   ال

أسرررررررراتذة اللغررررررررة العربيررررررررة يتوا ررررررررلون مرررررررر  مع ررررررررم ألن  مررررررررن التعلرررررررريم السررررررررن، وفرررررررري هررررررررذه املرحلررررررررة الحساسررررررررة

 سررررررررررعون إلرررررررررر  تررررررررررر  أثررررررررررر برررررررررردورهم املتعلمررررررررررين وألن  مررررررررررن جهررررررررررة،  سيدر تررررررررررال أثنرررررررررراءمتعلمرررررررررر هم بشرررررررررركل جيررررررررررد 

ألسررررررررربا  عديررررررررردة منهرررررررررا: حرررررررررب التقرررررررررر  مرررررررررن املررررررررردرس خا ررررررررررة  مرررررررررن جهرررررررررة أخرررررررررر   مدرسررررررررر همإيجرررررررررااي لرررررررررد  

التقررررررررويم فرررررررري جيرررررررردة  مررررررررن أجررررررررل الحصررررررررول علرررررررر  نقررررررررا  يرررررررر حررررررررب نيررررررررل الح رررررررروة لدو ، بالنسرررررررربة للمتفرررررررروقين

سررررررررريىة مرررررررررن ال عاملرررررررررةا هانرررررررررة، واملهرررررررررذه العالقرررررررررة حترررررررررى  سرررررررررلم مرررررررررن   سررررررررر   لبنررررررررراءاملسرررررررررتمر، وهنرررررررررا  مرررررررررن 

لررررررررررررذلأ، إمررررررررررررا ملحررررررررررررة، أو ضرررررررررررررورة ( ال تررررررررررررر  ضرررررررررررررورة % 12) بنسرررررررررررربةوالفىررررررررررررة الباقيررررررررررررة  ين،درسرررررررررررربعرررررررررررر  امل

أو بسرررررربب عررررررد  القرررررردرة علرررررر  بنرررررراء هررررررذه العالقررررررة  ،راسررررررة مهمررررررا كانررررررت العالقررررررةبالد هابعضرررررربسرررررربب اكتفرررررراء 

 ، أو نفسررررررررريةد الر برررررررررة بسررررررررربب اعتبرررررررررارات اجتماعيرررررررررةأو عرررررررررد  وجرررررررررو  ،القررررررررردرة التوا رررررررررليةلضرررررررررع  أ رررررررررال 

، وتعررررررررررددت اختلفررررررررررت األسرررررررررربا  املتعلمررررررررررين فيمررررررررررا بيررررررررررنهم، وإنالعالقررررررررررة بررررررررررين واألمررررررررررر نفسرررررررررر  يقررررررررررال حررررررررررول 

 األ راض.

نعم ال نوعا ما

النسبة 69.12 9.22 21.64
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 العاشر: السؤال-11

 

 التعليق: 

فتو يرررررررررررر  الر رررررررررررريد  وهررررررررررررو تقيرررررررررررريم بعررررررررررررد  إن هررررررررررررذا السررررررررررررؤال يخت رررررررررررر  التقيرررررررررررريم الررررررررررررذاتي للمررررررررررررتعلم،      

 ومنهرررررررررررا ،ةاالجتماعيررررررررررر ومنهرررررررررررا ،ةاملعرفيررررررررررر منهرررررررررررا عررررررررررردة واملعجمررررررررررري التخطررررررررررر ي للمرررررررررررتعلم لررررررررررر  أبعررررررررررراد ،اللغرررررررررررو  

ألن  أفضررررررررل حرررررررراال مررررررررن اآلخرررررررررين ن علرررررررر  هررررررررذا التو يرررررررر ياملررررررررداوموأ ررررررررن أن املتعلمررررررررين   للمررررررررتعلم ةالنفسرررررررري

فيصرررررررررريبون ويخطىررررررررررون، وكلمررررررررررا أخطررررررررررنوا  رررررررررر ح لهررررررررررم  وتجريبررررررررررا ملررررررررررا فهمرررررررررروه، ،همرررررررررراجعلهررررررررررم أكثرررررررررر  فذلرررررررررأ ي

وثقررررررررررر هم  ،يبنرررررررررررون شخصررررررررررري همف ،يق  برررررررررررون مرررررررررررن مدرسرررررررررررهمو فيتعلمرررررررررررون مرررررررررررن أخطرررررررررررائهم، ، ذلرررررررررررأ األسرررررررررررتاذ

( % 01.16)تالميرررررررررذ الثالثرررررررررة أربرررررررررا   املررررررررردرس؛ حيررررررررر   رررررررررر  بننفسرررررررررهم خا رررررررررة إذا وجررررررررردوا ال ترررررررررجي  مرررررررررن 

، ور رررررررررررم أن العررررررررررردد مبشرررررررررررر إال أن هرررررررررررذا أ هرررررررررررم يو فرررررررررررون ر ررررررررررريدهم فررررررررررري إنتاجرررررررررررا هم املنطوقرررررررررررة واملكتوبرررررررررررة

كررررررررررران  مهمرررررررررررا، و رررررررررررحت ، ولكنررررررررررر  يبقرررررررررررو ضرررررررررررروريا يررررررررررر  جودتررررررررررر التو يررررررررررر  يتفررررررررررراوت تفاوترررررررررررا كبيررررررررررر ا مرررررررررررن ح

بن هرررررررررررا ال تو ررررررررررر  ر رررررررررررريدها تقريبرررررررررررا ( % 01) بنسررررررررررربة بينمرررررررررررا تقرررررررررررر فىرررررررررررة أخرررررررررررر  مرررررررررررن املتعلمرررررررررررين ،مسرررررررررررتواه

وهرررررررذا راجررررررر  إمرررررررا لغيرررررررا  هرررررررذا الر ررررررريد ( % 91.11) ، أو أحيانرررررررا( % 1.10)إمرررررررا دومرررررررا نتاجا هررررررراإاللغرررررررو  فررررررري 

والعجرررررر  عررررررن نقررررررل تلررررررأ املرررررروارد   ،أ ررررررال أو قلترررررر ، وربمررررررا بسرررررربب  ررررررعوبة الررررررربط بررررررين الن ررررررر  والتطبيقرررررري

 .إل  ن  متكامل املدروس

نعم ال نوعا ما

النسبة 75.35 9.32 15.33

العدد 162 21 34
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 الحادي عشر: السؤال-11

 

 التعليق:

   -فرررررررري الجانررررررررب الن ررررررررر  - عررررررررد اتسررررررررا  الررررررررن  أحررررررررد أهررررررررم معررررررررايي  نصررررررررية الررررررررن ، وي هررررررررر كمررررررررا أسررررررررلفنا        

لرررررررررذا يبررررررررردو اسرررررررررتخراجها أمررررررررررا  كا حالرررررررررة والحرررررررررذف، و ي هرررررررررا فررررررررري أمرررررررررور شررررررررركلية  اهريرررررررررة فررررررررري سرررررررررط  الرررررررررن 

( مرررررررن % 61يرررررررر  حررررررروالي )سرررررررهال، وال يتطلرررررررب كثيررررررر ا مرررررررن الجهرررررررد، وهرررررررذا مرررررررا تؤكرررررررده نترررررررائ  هرررررررذا السرررررررؤال؛ إذ 

والو رررررررررررررل  ،با حالرررررررررررررةخا رررررررررررررة مرررررررررررررا تعلرررررررررررررق  سرررررررررررررهولة اسرررررررررررررتخراج أدوات االتسرررررررررررررا  مرررررررررررررن الرررررررررررررن املتعلمرررررررررررررين 

فىررررررة مررررررن  الررررررن ، وتررررررر   وإيجادهررررررا فرررررري ،و ي هررررررا مررررررن األمررررررور الترررررري  سررررررهل علرررررر  املررررررتعلم فهمهررررررا ،واالسرررررر بدال

والتررررررررري نخالهرررررررررا تخررررررررر   مرررررررررر، ر رررررررررم اع  افهرررررررررا بررررررررربع  الصرررررررررعوباتإمكانيرررررررررة األ  (% 00.90) نسرررررررررب ها التالميرررررررررذ

ال يرررررررررررردر  جيرررررررررررردا العالقررررررررررررات  ألن املررررررررررررتعلم فرررررررررررري هررررررررررررذا السررررررررررررن ات االتسررررررررررررا  األكثرررررررررررر   موضررررررررررررا كالتضررررررررررررا أدو 

بينمررررررررا تجررررررررد ، ...لفعررررررررل، أو بررررررررالقوةترررررررروارد زوج مررررررررن الكلمررررررررات بامررررررررن قبيررررررررل الجديرررررررردة فرررررررراهيم املو  ،املنطقيررررررررة

، وهرررررررري نسرررررررربة اسررررررررتخراج أدوات اتسررررررررا  الررررررررن  ررررررررعوبة فرررررررري  (% 90.12)فىررررررررة ثالثررررررررة، وتمثررررررررل نسرررررررربة قليلررررررررة 

وعرررررررررد  أحقيررررررررر هم بالتواجرررررررررد فررررررررري هرررررررررذا املسرررررررررتو  التعليمررررررررري  املسرررررررررتو  املتررررررررردني لررررررررربع  املتعلمرررررررررين، تعكرررررررررس

 .لوال سياسة الكم عل  حسا  النو  أ ال

 

نعم ال نوعا ما

النسبة 64.98 12.9 22.12

العدد 141 28 48
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 الثاني عشر: السؤال-12

 

 التعليق: 

مرررررررررن املتلقررررررررري  ررررررررررف االهتمرررررررررا  جهرررررررررة  هؤ بحيررررررررر  يتطلرررررررررب بنرررررررررا وأعمرررررررررق االنسرررررررررجا  أعرررررررررم  مرررررررررن االتسرررررررررا        

ولررررررردهالعالقرررررررات الخفيرررررررة التررررررري ترررررررن م الررررررررن ، 
ُ
فهرررررررو مجمرررررررو  العالقررررررررات الدالليرررررررة القائمرررررررة برررررررين أجرررررررر اء  ،وت

املسررررررررررررتو  ات داخليررررررررررررة علرررررررررررر  الررررررررررررن ، والترررررررررررري ال يمكررررررررررررن مالح  هررررررررررررا كنشرررررررررررركال لغويررررررررررررة، بررررررررررررل ترررررررررررردر  كعالقرررررررررررر

فهررررررررا املتلقرررررررري لقررررررررراءة الررررررررن  يعتمررررررررد علرررررررر  عمليررررررررات ضررررررررمنية  يرررررررر   رررررررراهرةو  العميررررررررق،
 
 وبنرررررررراء انسررررررررجام   يو 

 سررررررررهولةتجررررررررد فقررررررررط مررررررررن املتعلمررررررررين ( % 01.16نسرررررررربة ) جرررررررردتإذ  وهررررررررذا مررررررررا تعكسرررررررر  نتررررررررائ  هررررررررذا السررررررررؤال؛ 

أو قررررررررردرة علررررررررر  اسرررررررررتخراج هرررررررررذه املعرررررررررايي ، وهررررررررري فىرررررررررة املتفررررررررروقين مرررررررررن التالميرررررررررذ، بينمرررررررررا تعررررررررراني فىرررررررررة أخرررررررررر  

، وهررررررري تمثرررررررل  (% 41.11، وترررررررر  النسررررررربة الباقيرررررررة )مرررررررن هرررررررذا األمرررررررر علررررررر  ف ررررررر ات مختلفرررررررة (%01.66)بنسررررررربة

هررررررذا  لررررررذلأ نق رررررر   ال  كيرررررر  فرررررري اسررررررتخراج تلررررررأ املعررررررايي  ضررررررربا مررررررن املسررررررتحيل أن نسرررررربة معت رررررر  مررررررن العينررررررة

التعلررررررريم املسرررررررتو  التعليمررررررري علررررررر  جانرررررررب االتسرررررررا  فررررررري النصررررررروص، ونر ررررررر  جانرررررررب االنسرررررررجا  إلررررررر  مرحلرررررررة 

، وهررررررررذا أمررررررررر منطقرررررررري يتماشرررررررر ى مرررررررر  مراعرررررررراة النمررررررررو العقلرررررررري، والررررررررذه ي الثررررررررانو ، وبخا ررررررررة الجررررررررذ  األدارررررررري

 .للمتعلم

 

نعم ال نوعا ما

النسبة 23.96 48.38 28.66

العدد 52 105 60
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 الثالث عشر: السؤال-13

 

 التعليق:

 غالررررررررررررب، أو املسرررررررررررريطر علرررررررررررر  املتعلمررررررررررررين علرررررررررررر  تحديررررررررررررد الررررررررررررنمط المررررررررررررد  قرررررررررررردرة يخت رررررررررررر  هررررررررررررذا السررررررررررررؤال        

حتررررررى أن   ررررررعوبة األمررررررر إلرررررر -فرررررري الجرررررر ء الن ررررررر  -، وقررررررد أشرررررررنا سررررررلفا لررررررن ، وكررررررذا األنمررررررا  املسرررررراعدة لرررررر ا

رررررررررررة منهرررررررررررا ال تخضررررررررررر  النسرررررررررررجا  ترررررررررررا فالنصررررررررررروص وخا رررررررررررة األ  ؛املختصرررررررررررين مختلفرررررررررررون حرررررررررررول األمرررررررررررر إذ  دبي 

مختلفرررررررة جنبرررررررا إلررررررر  جنرررررررب، ولعرررررررل تلرررررررأ الصرررررررعوبة تجلرررررررت كثيررررررر ا مرررررررا نجرررررررد نصو رررررررا تتعرررررررا   ف هرررررررا و رررررررائ  

ن تحديررررررررررررد الررررررررررررنمط الرئي رررررررررررر ي ( أ% 12.09) ت نسرررررررررررربمررررررررررررا (تلميررررررررررررذا 921)  رأإذ   ؛فرررررررررررري نتررررررررررررائ  هررررررررررررذا السررررررررررررؤال

( % 06.44) بنسررررررربةرارررررر  التالميررررررذ أكثرررررر  مررررررن املسرررررراعد أمررررررر متررررررا  فرررررري كررررررل النصررررررروص، بينمررررررا وجررررررد الررررررنمط و 

ذا مررررررررررده التررررررررررداخل و ررررررررررعوبة فررررررررري نصررررررررروص أخرررررررررر ، وهررررررررر ،سرررررررررهولة فررررررررري تحديرررررررررد أنمرررررررررا  بعررررررررر  النصررررررررروص

فررررري نسررررربة الررررررن  خا رررررة عنررررردما يجرررررد نفسررررر  أمرررررا  عمرررررل فيررررر  أنمررررررا   ينوحيررررر ة املتعلمررررر الرررررذ  أشررررررنا إليررررر  

فتقرررررررررر بعج هرررررررررا  (% 01.1) وبنسررررررررربة تقررررررررردر بررررررررررر (تلميرررررررررذا 19) بنسرررررررررب متقاربرررررررررة، أمرررررررررا الفىرررررررررة الثالثرررررررررةشرررررررررتى، و 

وآليررررررررررة  ا هررررررررررذه التقنيررررررررررةمرررررررررر  محاولررررررررررة فهمدأو لعرررررررررر عررررررررررن تحديررررررررررد هررررررررررذه األنمررررررررررا ؛ إمررررررررررا لضررررررررررع  مسررررررررررتواها،

    تطبيقها.

 

نعم ال نوعا ما

النسبة 50.21 23.5 26.44

العدد 109 51 57
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 الرابع عشر: السؤال-14

 

  التعليق:  

بإعرررررررادة بنررررررراء نررررررر  يحررررررراكي النصررررررروص أ   ؛للغرررررررةالتطبيقررررررري تعلرررررررق بالجانرررررررب الرررررررو يفي م سرررررررؤالالهرررررررذا        

وتكرررررررررون هررررررررررذه املحاكررررررررراة دومررررررررررا  ولررررررررررم ال إبررررررررردا  نرررررررررر  يفوقهرررررررررا مسررررررررررتو   التررررررررري درسرررررررررها املررررررررررتعلم، أو يررررررررردان ها،

للمتعلمرررررررين   مرررررررا يضرررررررمنمقررررررردار و  ،املعتمررررررردة فررررررري منهررررررراج اللغرررررررة العربيرررررررة متوافقرررررررة مررررررر  رو  املقاربرررررررة النصرررررررية

ة؛ ونتررررررررررائ  هررررررررررذا السررررررررررؤال متفاوترررررررررر ،سرررررررررريةادر وفعاليررررررررررة االسرررررررررر ثمار فرررررررررري املواقرررررررررر  الحسررررررررررن التو يرررررررررر  مررررررررررن 

مررررررررررررن التحليرررررررررررل الن ررررررررررررر  النطررررررررررر ي مرررررررررررر   ن أ هررررررررررررم  سرررررررررررتفيدو  (تلميرررررررررررذا921) فبينمرررررررررررا يررررررررررررر  نصررررررررررر  التالميررررررررررررذ

نجرررررررد فىرررررررة ثانيرررررررة  ا نتررررررراجالتلقررررررري فالتنويرررررررل ثرررررررم  أوفرررررررق مبررررررردأخرررررررر   صو صرررررررفررررررري انتررررررراج ن األسرررررررتاذ فررررررري القسرررررررم

تقرررررررر بصرررررررعوبة تنفيرررررررذ هررررررررذا األمرررررررر؛ إمرررررررا  ررررررررعوبة  (تلميررررررررذا921)مرررررررن تالميرررررررذ العينرررررررة تضرررررررراهي الفىرررررررة األولررررررر  

نسرررررررربة ب مررررررررن نرررررررر  آلخررررررررر  ررررررررعوبة ج ئيررررررررة، أو (% 12.11)وتمثررررررررل نسرررررررربة ، كررررررررل انتاجا هررررررررامطلقررررررررة فرررررررري كليررررررررة 

تكررررررررون  ررررررررعوبة، أو سررررررررهولة إنترررررررراج الررررررررن  الجديررررررررد حسررررررررب  ررررررررعوبة و   مررررررررن التالميررررررررذ (% 91.11) تقرررررررردر بررررررررر

، وهررررررررذه الفىررررررررة هرررررررري الترررررررري تحترررررررراج ، وموضرررررررروعا ،وتو يفررررررررا...ونمطررررررررا، وطبيعررررررررة  املطلررررررررو ، أو سررررررررهولت  نوعررررررررا

 .الدعم واملساندة من األساتذة للحا  بركب الفىة األول 

 

نعم ال نوعا ما
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 الخامس عشر: السؤال-15

 

  التعليق:  

تعلرررررررررق يمررررررررا في يهملررررررررداختبررررررررار الجانررررررررب التعلمرررررررري الال ررررررررفي  هرررررررردفبإلرررررررر  املتعلمررررررررين  وجرررررررر  هررررررررذا السررررررررؤال       

بنسررررررررربة  ثالثرررررررررة أربرررررررررا  التالميرررررررررذتتجررررررررراوز  مجموعرررررررررةرأت فقرررررررررد  ومراجع هرررررررررا فررررررررري امل ررررررررر ل، ،بتحضررررررررري  الررررررررردروس

أن السرررررررررررنة  فررررررررررري البيرررررررررررت، وهرررررررررررذا ألسررررررررررربا  عررررررررررردة منهرررررررررررا هرررررررررررا راجعمو   دروسالررررررررررر  يتحضرررررررررررضررررررررررررورة ( % 01.19)

، وأن هرررررررررذه األعمررررررررررال (شرررررررررهادة التعلررررررررريم املتوسررررررررررط)الرابعرررررررررة متوسرررررررررط تترررررررررروج بامتحررررررررران مصررررررررري   للمررررررررررتعلم 

إذ أن  رص علررررررررر  رفررررررررر  نقطرررررررررة التقرررررررررويم املسرررررررررتمرالروتينيرررررررررة هررررررررري أحسرررررررررن اسرررررررررتعداد لهرررررررررا، ومنهرررررررررا أيضرررررررررا الحررررررررر

زيررررررررادة علرررررررر  كررررررررون هررررررررذا   ةالتقييميرررررررركثيرررررررر ا مررررررررن املعلمررررررررين يضررررررررعون التحضرررررررري  واملشرررررررراركة ضررررررررمن معررررررررايي هم 

أو  ،فررررررررررت  للمررررررررررتعلم بررررررررررا  السررررررررررؤال عررررررررررن النقررررررررررائ  الترررررررررري  عرررررررررراني منهررررررررررا حتررررررررررى يتررررررررررداركها بنفسرررررررررر ي التحضرررررررررري 

علرررررررر   ر ررررررررم عررررررررد  مررررررررداوم ها  فرررررررري ركررررررررا  األولرررررررر  (% 20.11)بنسرررررررربة ، وتسرررررررري  الفىررررررررة الثانيررررررررة بسررررررررؤال مدرسرررررررر 

املتبقيررررررررررررة  جموعررررررررررررةامل اع  فررررررررررررتبينمررررررررررررا عديرررررررررررردة،  واجتماعيررررررررررررةالتحضرررررررررررري  ألسرررررررررررربا  شخصررررررررررررية، وأسرررررررررررررية، 

وهرررررررررررري فىررررررررررررة تمثرررررررررررل نوعررررررررررررا مررررررررررررن التالميررررررررررررذ  عررررررررررررد  قيامهررررررررررررا بررررررررررررن  تحضررررررررررري ، أو مراجعررررررررررررةب( % 91.16)بنسررررررررررربة 

إلرررررر  املتابعررررررة مررررررن  ةاجررررررحبفىررررررة هررررررذه الوتبقررررررو امل هررررراونين؛ إمررررررا فقرررررردانا ألمررررررل النجررررررا  وإمررررررا تكاسررررررال، وخمرررررروال، 

 .قبل املدرس

نعم ال نوعا ما

النسبة 78.81 13.36 7.83

العدد 171 29 17

78.81

13.36 7.83

171

29
17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

؟ هل تحضر دروسك، وتراجعها، أم تكتفي بمعلومات األستاذ

النسبة

العدد



الدراسة امليدانية                                                                                                                         الخامس: الفصل   

286 
 

 

 السادس عشر: السؤال-16

 

  التعليق:

ارج خلهذا السؤال عالقة وطيدة بالسؤال السابق خا ة فيما تعلق بالتقييم البعد  لعملية التعلم        

 وهو امتداد للتعلم الذاتي ، ي  الصفية الفروض امل  ليةو  حجرة الدرس، إذ يخت   إنجاز الواجبات،

 الغالبررررررررررة الفىررررررررررة جرررررررررراءت نتائجرررررررررر  مقاربررررررررررة لنتررررررررررائ  السررررررررررؤال السررررررررررابق، ومؤكرررررررررردة لهررررررررررا؛ فقررررررررررد  رررررررررررحتوقررررررررررد 

بن هرررررررا تنجررررررر  الواجبرررررررات امل  ليرررررررة؛ إمرررررررا طمعرررررررا فررررررري نقرررررررا  التقرررررررويم، وإمرررررررا تفاديرررررررا  حرررررررراج ( % 14.11) بنسررررررربة

املرررررررررتعلم أن يهررررررررران  ايقبرررررررررل ف هرررررررررال هرررررررررذه املرحلرررررررررة العمريرررررررررة الحساسرررررررررة التررررررررري األسرررررررررتاذ أو عقابررررررررر  خا رررررررررة فررررررررري 

مرررررررن نسررررررربيا مرررررررثالن نسررررررربة قليلرررررررة تأمرررررررا  زمالئررررررر ، وبخا رررررررة مرررررررن الجرررررررنس اآلخرررررررر أمرررررررا الفىتررررررران املتبقيتررررررران، و 

وال شرررررررررأ أن  ،دومرررررررررا أو أحيانرررررررررا إلررررررررر  عرررررررررد  إنجررررررررراز الواجبرررررررررات امل  ليرررررررررة نفتمررررررررريال  (% 91.66)عينرررررررررة التالميرررررررررذ

ممررررررررا  نطررررررررال  للرررررررردرساملطلررررررررو  يمثررررررررل وضررررررررعية اإذا كرررررررران الواجررررررررب هررررررررذا يررررررررؤثر علرررررررر  سرررررررري  الرررررررردرس خا ررررررررة 

وقررررررررد نجررررررررد ضررررررررمن هررررررررذه  ،)/التعلميررررررررةالتعليمية(ويقلررررررررل مررررررررن نجررررررررا  العمليررررررررة  ،ي يرررررررد العرررررررربء علرررررررر  املرررررررردرس

، وال يحترررررررررراجون أل  عمررررررررررل م  لرررررررررري إضررررررررررافي لرررررررررردعم الفىررررررررررة عبرررررررررراقرة يكتفررررررررررون بمتابعررررررررررة األسررررررررررتاذ فرررررررررري القسررررررررررم

نعم ال نوعا ما

النسبة 183 15 19

العدد 84.33 6.91 8.76
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 ، ومررررررررررررر  ذلرررررررررررررأ وجرررررررررررررب علررررررررررررر  األسرررررررررررررتاذ اتبرررررررررررررا  أسرررررررررررررلواي ال   يرررررررررررررب وال  هيرررررررررررررب معهمرررررررررررررا لضرررررررررررررمانمسرررررررررررررتواهم

  للمجموعة. انضمامهما

 السابع عشر: السؤال-17

 

 التعليق:

ال شررررررررأ أن مررررررررن بررررررررين أهررررررررداف دراسررررررررة النصرررررررروص، وتحليلهررررررررا هررررررررو جعررررررررل املررررررررتعلم يررررررررننس التعامررررررررل معهررررررررا،   

وال شررررررررأ أيضررررررررا أن هررررررررذا التحليررررررررل يجررررررررب أن يكررررررررون والتعررررررررود علرررررررر  تنويلهررررررررا، ومحاكا هررررررررا فرررررررري مرحلررررررررة الحقررررررررة، 

 ررررررررة امتحرررررررران شررررررررهادة وبخا االمتحانررررررررات،و  ،أسررررررررىلة فرررررررري الفررررررررروضمتوافقررررررررا مرررررررر  مررررررررا يجررررررررده املتعلمررررررررون مررررررررن 

 حترررررررى تحقرررررررق تلرررررررأ الفائررررررردة املرجررررررروة منهرررررررا، وهرررررررذا مرررررررا ع ررررررر  عنررررررر  تالميرررررررذ العينرررررررة؛ حيررررررر  التعلررررررريم املتوسرررررررط

 تحليرررررررررررررلوعمليرررررررررررررة  االختبرررررررررررررارات مواضررررررررررررري أسرررررررررررررىلة هنرررررررررررررا  تشرررررررررررررابها كبيررررررررررررر ا برررررررررررررين  أن (%01.00رأت نسررررررررررررربة )

نوعرررررررا مرررررررن عرررررررد  ال شررررررراب  (% 02.01)التررررررري ترررررررتم دوريرررررررا فررررررري القسرررررررم، بينمرررررررا وجررررررردت فىرررررررة أخرررررررر   النصررررررروص

خا ررررررررة الشرررررررررعرية املعتمرررررررردة فررررررررري االمتحانررررررررات ولعررررررررل األمررررررررر  عرررررررررود إلرررررررر   ررررررررعوبة بعررررررررر  النصرررررررروص بينهمررررررررا، 

جرررررررررر  ؛ إذ يالحررررررررررظ أن تالميررررررررررذ مرحلررررررررررة التعلرررررررررريم املتوسررررررررررط عمومررررررررررا، وتالميررررررررررذ السررررررررررنة الرابعررررررررررة علرررررررررر  و منهررررررررررا

منهرررررررا املعرفيرررررررة  ألسررررررربا  كثيررررررر ةسرررررررواء العمرررررررود  منررررررر  أو الحرررررررر  الرررررررن  الشرررررررعر ؛ الخصررررررروص ينفررررررررون مرررررررن

، فرررررررال تجرررررررد هرررررررذا ال شررررررراب  إطالقرررررررا، وهررررررري (% 6.41)وتمثرررررررل  األخيررررررر ةأمرررررررا الفىرررررررة ، ، ومنهرررررررا النفسرررررررية الصررررررررفة

نعم ال نوعا ما

النسبة 73.27 6.45 20.28

العدد 159 14 44
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علرررررررر  األسرررررررراتذة فررررررررال بررررررررد لررررررررديهم،   )التعليميررررررررةالتعليمية/(بوجررررررررود خلررررررررل فرررررررري العمليررررررررة تنبرررررررر   ضررررررررعيفةنسرررررررربة 

 . فيةالال الصفية و عن طريق الواجبات   هامتابع من

 الثامن عشر: السؤال-18

 

  التعليق:  

فررررررررررري  ومخرجرررررررررررات السرررررررررررنة الرابعرررررررررررة متوسرررررررررررط ،ليميرررررررررررةمخرجرررررررررررات العمليرررررررررررة التع سرررررررررررؤالاليقررررررررررريس هرررررررررررذا          

إلرررررر  حسررررررن تو يرررررر  فيمررررررا تسرررررر   حيرررررر  تسرررررر   املقاربررررررة بالكفرررررراءات  علرررررر  وجرررررر  الخصرررررروصاللغررررررة العربيررررررة 

والحصرررررررررول   املدرسرررررررررية أوال مرررررررررن خرررررررررالل إنجررررررررراز التمرررررررررارين، وحرررررررررل الواجبرررررررررات حياتررررررررر املرررررررررتعلم لتعلماتررررررررر  فررررررررري 

، وفرررررررررري الحيرررررررررراة التخصررررررررررية عمومررررررررررا مررررررررررن خررررررررررالل مررررررررررا الرسررررررررررمية االختبرررررررررراراتالفررررررررررروض، و علرررررررررر  النقررررررررررا  فرررررررررري 

، ولرررررررررررررذلأ كانرررررررررررررت ومرررررررررررررلء االسرررررررررررررتمارات...، و ي هرررررررررررررا ككتابرررررررررررررة الرسرررررررررررررائل، مرررررررررررررن مواقررررررررررررر  يوميرررررررررررررة  ع  ضرررررررررررررهم

جررررررررررراءت نترررررررررررائ  هرررررررررررذا السرررررررررررؤال مخيبرررررررررررة ، وقرررررررررررد بالنسررررررررررربة إليررررررررررر الوضرررررررررررعيات التررررررررررري ت ررررررررررر م  لررررررررررر  ذات داللرررررررررررة 

مررررررررن املتعلمررررررررين أ هررررررررم يو فررررررررون مررررررررا تعلمرررررررروه فرررررررري اللغررررررررة فقررررررررط ( % 11.90) مررررررررا نسرررررررربت   ررررررررر للتوقعررررررررات؛ إذ 

 قسررررررا ت ررررررا  فرررررري أاالكن يجررررررة ر ررررررم ذلررررررأ تبرررررردو هررررررذه النتررررررائ  واقعيررررررة  لكررررررنالعربيررررررة فرررررري حيررررررا هم اليوميررررررة. و 

وهرررررررررررذا مرررررررررررا  ،مختلفرررررررررررة واجتماعيرررررررررررة وأسرررررررررررريةزيرررررررررررادة علررررررررررر   رررررررررررعوبات تربويرررررررررررة،  ،السرررررررررررنة الرابعرررررررررررة متوسرررررررررررط

إجمررررررراال إذ تجررررررراوزت  و يررررررر  تعلمرررررررا هم فررررررري حيرررررررا هم اليويمرررررررةتؤكرررررررده نسررررررربة التالميرررررررذ  يررررررر  القرررررررادرين علررررررر  ت

نعم ال نوعا ما

النسبة 39.17 29.95 30.88

العدد 85 65 67
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ن ترجمرررررررررررة تعلما هرررررررررررا علررررررررررر  أرض الواقررررررررررر  للفىرررررررررررة العررررررررررراج ة تمامرررررررررررا عررررررررررر (% 01.11)؛ بنسررررررررررربة نصررررررررررر  العينرررررررررررة

   .ون أخر  خفقمرة، ويون فلحللذين ي (%12.11)نسبة وب

 التاسع عشر: السؤال-19

 

  التعليق:  

تعرررررررد الكفررررررراءة التوا رررررررلية مرررررررن أهرررررررم الكفررررررراءات التررررررري تسررررررر   املقاربرررررررة بالكفررررررراءات إلررررررر  تحقيقهرررررررا وقرررررررد           

الهامرررررررررة لرررررررررد  تالميرررررررررذ السرررررررررنة  أن أقررررررررريس مرررررررررد  تحقرررررررررق هرررررررررذه الكفررررررررراءة سرررررررررؤالالمرررررررررن خرررررررررالل هرررررررررذا  حاولرررررررررت

ألن تعلررررررررريم اللغرررررررررة العربيرررررررررة ينبغررررررررري أن يتمحرررررررررور حرررررررررول و ائفهرررررررررا وتحقرررررررررق  الرابعرررررررررة مرررررررررن التعلررررررررريم املتوسرررررررررط

الجانرررررررررب الفررررررررررد  فمرررررررررن  ؛واجتماعيرررررررررة فررررررررري نفرررررررررس الوقرررررررررت ،الكفررررررررراءة التوا رررررررررلية باعتبارهرررررررررا عمليرررررررررة فرديرررررررررة

الجانررررررب أمررررررا و   بتو يرررررر  مررررررا تعلمرررررر  فرررررري اللغررررررة املدرسرررررريةمررررررن مواجهررررررة املواقرررررر   املررررررتعلم ي هررررررر مررررررد  تمكررررررن

 ت مرررررررا نسررررررربت وقرررررررد رأ الحيررررررراتي، فررررررررد علررررررر  التكيررررررر  مررررررر  سررررررريا  التوا رررررررلي هرررررررر قررررررردرة هرررررررذا الفاالجتمررررررراسي 

 وهررررررري نسررررررربة مقبولرررررررة  ،ا رررررررل مررررررر  مررررررردرس اللغرررررررة العربيرررررررةو  سرررررررتطيعون الت هرررررررمأ  املتعلمرررررررينمرررررررن  (% 61.02)

تحقيررررررق التوا ررررررل مرررررر  تنمي هررررررا مررررررن أجررررررل ينبغرررررري علرررررر  مرررررردرس اللغررررررة العربيررررررة أن  سرررررر   إلرررررر  و  -إن  رررررردقت-

، وأن ال يقتصرررررررررررر هرررررررررررذا علررررررررررر  الفىرررررررررررة املتفوقرررررررررررة واملتوسرررررررررررطة، فنسررررررررررربة أك ررررررررررر  عررررررررررردد ممكرررررررررررن مرررررررررررن املتعلمرررررررررررين

نعم ال نوعا ما

النسبة 68.2 14.75 17.05

العدد 148 32 37
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املتبقيررررررررررة تشرررررررررركل عبىررررررررررا حقيقيررررررررررا علرررررررررر  كاهررررررررررل املن ومررررررررررة ال  بويررررررررررة، بررررررررررل علرررررررررر  كاهررررررررررل املجتمرررررررررر   (19.12%)

 .برمت 

 

 العشرون: السؤال-21

 

  التعليق:  

كررررررران لررررررر  عالقرررررررة باالسررررررر  اتيجية التررررررري ينبغررررررري أن تعتمرررررررد فررررررري املن ومرررررررة  ناياالسرررررررتب فررررررري هرررررررذه سرررررررؤالآخرررررررر        

حيرررررررر  يقرررررررراس نجررررررررا  املتعلمررررررررين بمررررررررد  تعرررررررراو هم  وهرررررررري اسرررررررر  اتيجية الررررررررتعلم التعرررررررراوني ال  بويررررررررة الج ائريررررررررة

تررررررررر ر  األنانيرررررررررة فررررررررري ، والتررررررررري فقرررررررررط التناف ررررررررر يالرررررررررذاتي، أو ولررررررررريس وفرررررررررق اسررررررررر  اتيجية الرررررررررتعلم  ،مررررررررر  بعضرررررررررهم

جابررررررررررررات املتعلمررررررررررررين تعكررررررررررررس بعمررررررررررررق مررررررررررررد  الخلررررررررررررل الررررررررررررذ  تعرررررررررررراني منرررررررررررر  أن إ نجرررررررررررردو  ،نفرررررررررررروس املتعلمررررررررررررين

فررررررررري املنهررررررررراج بشررررررررركل اسررررررررر  اتيجية الرررررررررتعلم التعررررررررراوني  فيمرررررررررا يخررررررررر من ومتنرررررررررا ال  بويرررررررررة فررررررررري هرررررررررذا املسرررررررررتو  

 ررررررررحي  أن املشرررررررراري  الكتابيررررررررة تنجرررررررر  فرررررررري شرررررررركل أفررررررررواج أو مررررررررا  ،واضررررررررح حتررررررررى ال ن رررررررر   أ  شرررررررر يء للصرررررررردفة

ج إلررررررررررر  توضررررررررررري  أك ررررررررررر ، كمرررررررررررا أر  أن تعمرررررررررررم اسررررررررررر  اتيجية نهرررررررررررا تحتررررررررررراكل ا املشررررررررررررو "ر "بيررررررررررردا وجي عررررررررررررف بررررررررررر

جنررررررب مرررررر  اسرررررر  اتيجيتين  الررررررتعلم التعرررررراوني ل شررررررمل كررررررل نشرررررراطات اللغررررررة العربيررررررة علرررررر  أن تسرررررري  جنبررررررا إلرررررر 

الترررررررررري  (% 91.44)، فنسررررررررربة اسرررررررررر  اتيجية الرررررررررتعلم الفرررررررررررد  واسررررررررر  اتيجية الرررررررررتعلم التناف رررررررررر ي أخرررررررررريين همرررررررررا

نعم ال نوعا ما

النسبة 18.44 58.98 22.58

العدد 40 128 49
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ألن الدراسررررررررات املختصررررررررة أثب ررررررررت  تعلررررررررم  يرررررررر  كافيررررررررة برررررررراملرةبمثررررررررل هكررررررررذا أعربررررررررت عررررررررن اسررررررررتعدادها للقيررررررررا  

 .أن املتعلم قد  ستفيد من زميل  ما ال  ستفيده من معلم 



 

 

  اخلامتة
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 خـاتـمـة:ال

اللغة  نشطةأوبعد رحلة ماتعة مع الكتب النظرية للتعليمية، ولسانيات النص، و  ،في نهاية هذه األطروحة      

من منهاج، ووثيقة مرافقة، ودليل أستاذ،  ؛لسنة الرابعة متوسطللوثائق الرسمية االعربية، واستقراء 

، ومن خالل املمارسة امليدانية مع رجال التربية والتعليم في هذا املستوى التعليمي الحساس مدرس يوكتاب 

أصل إلى املحطة النهائية ألختمها بأهم ما  أهل االختصاصمن خالل حضور الدروس الصفية، وسؤال 

في فاهيمها وماملقاربة النصية حضور علمية تخص مدى و  ،تربوية ؛ميدانيةنظرية، و توصلت إليه من نتائج 

 من جوانب نفسية، واجتماعية ذا الحضور ه صاحب، وما يأقسام السنة الرابعة متوسط تنظيرا، وتطبيقا

 ةمتقلب

 رية وامليدانيةالنظ تاإلشكاال تجيب في مجملها عن  واالستنتاجاتفي النهاية إلى جملة من النتائج  خلصت      

 ومنها: ،سلفااملطروحة 

  عطىهو  النصأثبت الواقع التربوي أن
ُ
 الفعلي اللغوي  امل

 
هما فل للملكة اللغوية الذي يمكن أن يمث

 امة املعنى  مستقيمة املبنى، ت بل نصوصا ،جمال ون تكلميال  تعلمينألن امل أو غيرها ال الجملة واكتسابا،

  النصرغم أن  
 
  ماإال أن  تنازعه اختصاصات عدةت لك  مفهوم مش

 
قديم تاستغالله في هو فيه م يهم املعل

 األنشطة اللغويةتعلمات 
 
 ية ة األساسفي تحصيل مهارات اللغ استثمارههو منه  م، وما يهم املتعل

  ترحيبيبقى  قيافتو إدماجي  أو ،براغماتي تداوليأو  ،شكليلغوي  منظور وفق  النص فر  عُ سواء 

 
 
ميناملتعل

 
ل املعل مصدر يمثل ألنه  )التعليمية/التعلمية(أساس مصداقيته في العمليةهو  له مين به، وتقب 

 
 
  .س يادر داخل الصف ال خبراتهممنبع جل  ماتهم، و كل تعل

 دراسمثاليا، ف إدراكاة وياهرة اللغالظ درا ملادة الطبيعية إل ا هو النص 
 
؛ لنصوصاملختلف  مينة املتعل

 .سابهم امللكة اللغويةكفيل باك فهما، وتحليال، وتأويال، ومحاكاة، ثم إبداعا

  ر قادرة غيألن الجملة  -مهما كان نوعها-الجمل التعامل معمن لهما  أولى النصتعامل املعلم واملتعلم مع

ا مكتفيـا بذاته      .مثلما النصيصلح للتدريس  على أن تكون حدثا تواصلي 



492 
 

  
 
 يستطيع املعل

 
 لنصيةامعايير ن خالل إسقاط م "نص"م أن يحكم على كالم ما بأنه م، ومن بعده املتعل

ختلف ل ملومتكام ،شامل   نص ي   تحليل  إلى  الليتوص   بخاصة معياري االتساق، واالنسجامعليه، و سبعة ال

  .لنصوص

  تنتاج اسو ، للنص السطحية ةبنيالفي  ةاملتحكم االتساق أدواتإن تمكن املتعلمين من استخراج

 بينهما ليس لألن الفص غاية األهميةة يمثل كفاءة نصية في بنيته العميق املتحكمة في االنسجام معايير

 .دائمة االشكال جدلية عالقة الشكل واملضمون؛ وهي بين ضمن العالقة يدخل باألمر السهل، فهو

 ن أل  ومبشربل من عدمها أمر محفز،  النص املنسجملتقنيات التمييز بين  إن امتال  املتعلمين

 أزيد جهة اهتمام بذل جهد أكبر، وصرف املتعلم من يتطلب وأعمق، وهذا االتساق من االنسجام أعم  

م التي الخفية العالقات
 
ده، فاالنسجام يتضمن تنظ

 
ول

ُ
هة لدى الحدس والبدي طريق عن حكما النص، وت

 .املعنوي بين مجموع مفاهيم النصالداخلي الذي ُيعنى بتحقق الترابط  املتعلم

 ما  وى النصمستاالنتقال إلى  األساتذة أنفئة من عي ت
 
تجاوز ل وجد من املسوغات ما يكفيتعليما، وتعل

 
 
خ

ُ
، فكان هذا االنتقال بمثابة املعالجة الجملية صت في النظريات اللسانيةمواضع القصور التي ش

 .ملواضع القصور تلكاللسانية 

 لجملا لسلسة متتال   تأويل   خالل من النص تأويل باستحالة متعلميهم وبعض األساتذة، اقتناع إن 

 تأويالت قديمت تستطيع ال التي األخيرة هذه جمله، ملجموع اعتباطيا تركيبا ليس النص ألن له املكونة

مون  جعلهم املكتملة التامة للنصوص مقبولة
 
درس" النص" هي أكبر لسانية وحدة بوجود يسل

ُ
 ت

 ."النص لسانيات"في ضوء "يةالنص املقاربة"بــ عرف ما خالل من وتدر س

   التامة، واملكتملة  بصورتها وصالنص من لسانيات النصاتخاذ  إن 
 
عل ج اللغوي  للتحليل محورا

 
 
 املعل

 
 نسجامها ثما ، وآلياتااتساقه عوامل عن ون بحثفي ؛مين على السواء يهتمون بدراستهامين واملتعل

 . النص والالنص بين ق تفر   التي املقوماتو  السمات عن

   إن 
 
 النصهومي مفاحتواء  على التراثية النظرية املفاهيمبعض  قدرةاستيعاب  منبعض األساتذة  نتمك

وتفسير  ،املناسبةوعلم  ،-والوصلالفصل -والتشبيه والعطف  ،مثل التركيب، والتمثيل والنصية



492 
 

 التراث يف النص بوجود جذور للسانيات ون عنتقجعلهم ي النظرة الشمولية للقصيدة، و القرآن بالقرآن

  .اثيةالتر  العربيةتصورات ال تلكمن  مفي ضوء ما لديه العلم الحديثهذا ب ون يستأنسف، العربي

 ؛الفعلية مهلذلك وجب أن يراعي قدراتهم العقلية، وأن يساير حاجيات ه للمتعلمينموج   النص التعليمي 

  تراعي مصلحة التلميذ أوال، وأخيرا يبنى وفق معايير علمية، وأسس تربويةفينبغي أن 

  في بناء  يلها تفعواعين بأهمية  ،املقاربة بالكفاءاتبقيمة بدا أغلب املدرسين من خالل آرائهم مقتنعين

وتنفيذ منهاج السنة الرابعة من التعليم املتوسط، ودليل ذلك إعجابهم بها نظريا رغم إدراكهم صعوبة 

جي بعد املقاربة بشكل تدريإمكانية تطبيق هذه  تطبيقها ميدانيا، ومع ذلك نجدهم فئتين؛ فئة ترى 

هضمها نظريا، فهي فئة إيجابية فعالة متحدية للعقبات، وفئة أخرى ترى استحالة تنفيذ هذه املقاربة 

ألسباب تجدها موضوعية متعلقة أساسا باالكتظاظ  وباملضامين املعرفية، وقلة الوسائل املادية، لذلك 

  .)التعليمية/التعلمية(وضعه في مركز العملية  تحقيق الكفاءات لدى املتعلم أو -حسبها-ال يمكن 

 ال تختلف و ، ميناملتعلى والتواصلية لد ،ةنصيال ءةبناء الكفاإلى يسعى  بيداغوجي منحى املقاربة النصية

يث سواء من حيث قناعتهم بها نظريا، أو من ح لها كثيرا عن نظرتهم للمقاربة بالكفاءات؛املدرسين  نظرة

وهزالة  ،لكن أثرها الضعيف في تدريس أنشطة اللغة واقعيا لروح اللغة تاريخياهم بمسايرتها اقتناع

بل اإلحباط؛ فال  ،تربويا تحرجهم، وتبعث في نفوسهم الشك)التعليمية/التعلمية(مخرجات العملية

  .واإلنتاج متحقق، وال املهارات األساسية مجسدة ،التلقي بين الربط

 وسمينا غثا،- بالجديد الثاني بالجيل يسمى ما أو اإلصالح، صاحبت التي بيداغوجيةال الوثائق جاءت- 

 كان كلالش مستوى  فعلى املضمون؛ أو الشكل، مستوى  على سواء العربية، اللغة أنشطة مستوى  على

 اءةالقر  بدل املكتوب وفهم الشفهي، التعبير بدل املنطوق  فهم(التغيير ملجرد املصطلحات في التغيير

 إلى جديدا تضف لم ولكنها ،)الكثير وغيرها ،...الكتابي التعبير بدل املكتوب وإنتاج النص، ودراسة

 نشطةأ تسيير محاولة هو التجديد هذا مالمح أبرز  فكانت املضمون  مستوى  على أما الدراس ي، املحتوى 
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 اللبنة يعد   يوالذ  التعليمي املقطع بنظام التدريس عنها نجم التي النصية املقاربة وفق العربية اللغة

 . التعلمات كافة سيرورة في األساسية

  ففئة منهم لم  ؛األساسية األولى لألستاذو  ،باعتباره الوثيقة الرسمية املنهاجتباين تعامل املدرسين مع

 ،عليه قليال اطلعتوفئة ، العتبارات مختلفة أو ال تراه ضروريا ،إطالقا ألنها لم تطلع عليه تستفد منه

ال منزلته و البيداغوجية،  قيمة املنهاج اتعرف لمولم تستفد منه إال في بعض جزئياته، وكال الفئتين 

، فحللته واستفادت منه وأبرزت نقائصه، واقترحت حلوال عليه اطلعتمنصفة وفئة أخيرة التربوية، 

 لدراس ي وتطبيقه مرهون بفهم املنهاج ا)/التعلميةالتعليمية(لتعديله القتناعها بأن نجاح العملية

  كتاب استعمال كيفيةفي به  ييهتد قيادة لوح له يمثلإذ ، املنهاجبعد  ه الثانيمرجع األستاذدليل يعد 

 تعاملهم معكثيرا عن  هتعامل املدرسين معأنشطة املادة، وال يختلف  تناول آلية و  ،املدرس ي لتلميذا

 فوجدته راتمذكتكاسال أو جهال، وفئة اطلعت عليه فحسبته دليل أصال ففئة لم تطلع عليه  ؛املنهاج

 غراضهأال و  ،البيداغوجيةاألستاذ دليل قيمة  انها، وكال الفئتين ال تعرفمختصرا ال يلبي طموحات

اتخذته سندا، ومعينا إلنجاح العملية و  ،فهمتهفحللته، منصفة وفئة أخيرة  ة،التربوي

  .)/التعلميةالتعليمية(

 يد، والوحاألول  ممرجعه هو جعل األساتذة بعض، لكن هو وثيقة مخصصة للتلميذ املدرس ي الكتاب 

   كالهمايرفضه شكال ومضمونا، و اآلخر حرفيا، وبعضهم فيه جاء بما  ون يلتزم
 ، بينماال يستقيم تجن 

جاهل بغرضه فئات من  ذكرهه أحيانا، وجميع من سبق ويتجاهل ،البعض اآلخر فيهتدي به حينا

كئون على يتفيهتدون به، و  ال للمعلم، ،للمتعلم فاك من األساتذة فيجدونه املنصفون  أماومنزلته، 

  ثغرات.ما اطلعوا عليه من  اد، وسدما وجدوا به من نقص خارجية لتتمة أخرى  مصادر

  حسن ما إذا التدريس لعملية الفعلي املحر  هو ستاذ الناح األ
ُ
ل لذلك يرى ج وتأطيره تكوينه، أ

مداومة و  بكثرة البحث، إذا امتلكوا زمام املعرفةممكن النبيلة في أداء رسالتهم  همنجاح األساتذة أن
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لهم فغدوا  ،بالتحلي بالصبر، وااللتزام باالنضباط عالقات طيبة مع متعلميهم وطدواإذا ما ، و التحضير

 .الغير وحسن التواصل، واالنفتاح على  ،في األخالق يحتذى بهاقدوة 

  أن نجاح املتعلم  لذلك يرى أغلب األساتذة )/التعلميةالتعليمية( العملية محور  هو املتعلم الناح

ية، و شخصية كالصبرمرتبط بما يمتاز به من صفات  جب أن ؛ إذ ي، ومثابرةما يبذله من جهدب، و الجد 

ر ، و نضبطي ي تعبيره ف القراءة مبدعا جيد االستماع حسن فردا يكون حتى  بإيجابية، ويشار بجد، يحض 

  .واقعيةأداءات و  ،ةمدرسي شكل كفاءاتفي  هتعلم نتائج تظهرف ،تواصله فيواضحا 

 مين فإناملتعلتعليمي هو إحداث تغيير في سلو   نشاطمن تدريس أي  الهدفأنه إذا كان  يرى األساتذة 

نهم جوبو متفقين على األساتذة  لذلك نجد تقود إلى هذا التغيير التي وسيلةال هي الناححة الطريقة
 
 تمك

 حسبمنها ب ميناسبه ما ارياخت في أحرار مثم ه ،الدرس فاهدأ تحقق التي التدريس طرائق من مختلف

  .التي تصادفهماملتغيرة  ةالتعليمي قفااملو 

   يبةط عالقة تعليمية يجب أن تكون  عالقة األستاذ باملتعلم أن  آراء األساتذة في خانة واحد هي  تصب، 

تنعكس  اقربأكثر تكون عالقة لإلى خارج القسم أحيانا  هاتتجاوز وقد حجرة الدرس، داخل  سويةو 

حتى أو  ،أو اجتماعي، أو معرفي ،نيت هذه العالقة على أساس نفس يوسواء بُ  ،يناملتعلمإيجابا على أداء 

حترام اال املبني عادة على  املعلم على مركز احفاظ ى حدودها املقبولة،تتعد أالط  ترشي منهي صرف

 هتمام بأدق التفاصيلاال  تفرض ون التي يعيشها املتعلم مرحلة املراهقةف ،الهيبةبسط و 

  ء فرض نوع من االنضباط، والهدومن املعلم يقتض ي تسييره  ، وحسنالسيطرة على الفوج التربوي

فة كل  وثقاللسيطرة على الفوج التربوي حسب شخصية األساتذة  مهما اختلفت طرق و  ،القسم داخل

املعرفة الشاملة االعتماد على عاطفي، أو ب نفس ي أساس علىطيبة  عالقة ؛ سواء ببناءواحد منهم

تبقى  فوجكانت إدارة الطريقة  أي  بف، سلطتالاملسيطرة، أو حتى بالقوية الشخصية  أو بفرض ،املهيمنة

   هملتعلموفرصة أفضل  له حسن توجيههم، بالغة األهمية ألنها تتيح السيطرة على املتعلمين
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  معلم جاد مخلص، ومتعلم متعاون فعال، ثالث ركائز أساسية؛ قوم على اجتماع ي التدريس الناح إن

دريس تال عبرة بأي عملية إذ ، مبرمجةأهداف كفاءات محددة، و تحقيق وطريقة وظيفية، تسعى ثالثتها ل

 حقق أهدافه املسطرة من وقت، وجهد إذا لم ت املعلم، واملتعلممهما بذل فيه 

  علمبما يقدمه امل التعليمياالتصال ال يقاس نجاح عملية  
 
من  علمتبما يقوم به امل بل، ماتمن تعل

  ؛تجاه تلك التعلمات لافعأ ودرد
ً
 أو إيجابا

ً
الرسالة قد  إنالهدف املنشود نقول  فإذا طابق، سلبا

ن واالستمرارية بي ،التغذية الراجعة تمثل التفاعلاملوقف التعليمي، ف عدلناها حسبوإال ، نجحت

 دائرية حيوية في حركة التعليمي االتصالعملية عناصر 

  يبقى أن طاشر  متعاكسين؛ فليس اتجاهين في تسير تبادلية تشاركية عملية التعليمياالتصال إن 

 
 
  واملتعلم مرسال، ماملعل

ً
العكس، وهذا أمر صحي، فاملهم هو وصول الرسالة  يحدث ، إذ قدمستقبال

  ، وفي أفضل الظروف.ظهور نتائجها على أرض الواقعو 

 لجودةا متطلبات تحقيق على اهتمامها، قادرة محور  املتعلم من دينامية تجعل تعليمية بيئة إيجاد 

 راكزم إلى التعليمية املؤسسات تحويل خالل من إال يتم ال العصر متطلبات مع الشاملة، واملالءمة

  هتفكير  اتمهار  وتنمي املتعلم، اهتمام تجذب تفاعلية، تعليمية بيئة من توفره بما إبداعية، إنتاجية

  روح  را تسايه ألنهتحليلو  النصتدريس في  املقاربة النصية آليةوفق  لسانيات النصاستغالل يمكن

 بناءً و أ -خاصة االتساق واالنسجام-النصية معايير توظيف سواء من خالل  اللغة، وتعكس طبيعتها؛

 صو تصور متكامل حول النص سعيا إلى إقامة ووظائفه ،بنيات النصالشاملة ل على نظرية السياق

 "ثري الحرب"، و"ذكرى وندم"، وهو ما حاولت إبرازه من خالل تحليل نص ي: اشكال، ومضمون

  مع بعضها؛ إما بسبب احتمال السؤال  متناقضةعن أسئلة االستبيان  إجابات األساتذةبدت بعض

  لعدة تأويال، أو بسبب غموضه، أو لقلة الجدية، واالهتمام من بعض األساتذة.

  حول مدى قدرتهم على استيعاب، وتطبيق مبادئ املقاربة النصية، وأدواتها  املتعلميناختلفت إجابات

 قوة وضعفا حسب قدراتهم، ومستوياتهم، وتفاني معلميهم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع
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 1118التريكي، مطابع جامعة امللك سعود، د ط، الرياض 

 جرير ارد للخطاب، اللساني التحليل ضوء في النص الترابط: ياسر بن خليل البطاش ي .34

 3001 ،1ط والتوزيع، للنشر

القراءة السريعة، ترجمة أحمد هوشان، الطبعة األولى،  :وجريجوري ميتشل بيتر شيفرد .35

3002  

، عالم البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني :تمام حسان .32

   1111، 3، طالكتب

 1183، 3املعجم األدبي، دار العلم للماليين، بيروت، ط :جبور عبد النور  .31

البديع بين البالغة واللسانيات النصية، الهيئة املصرية العامة  :جميل عبد املجيد .38

 1118للكتب، القاهرة، مصر، 

 بحيري مكتبةمدخل إلى نظرية الفعل الكالمي، ترجمة سعيد حسن  :جوتس هنده النج .31

 1422/3013، 1زهراء الشرق ط

تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه محمد محمد تاجر، أنس محمد  :أبو نصر الجوهري  .20

   3001الشامي، زكريا جابر أحمد دار الحديث، القاهرة، 

 خطاب نهاية الجيسكاري  النموذج سياسية؛ لقصة ونص ي تداولي تحليل: آدم جين .21

 3003سبتمبر ،31 العدد نوافذ، مجلة الغزي، ثامر ترجمة لفرنسا، الجيد االختيار

أنظمة الربط في العربية، دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة  :حسام البهنساوي  .23

 م 3002، 1والنظرية التوليد التحويلية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط



304 
 

 للغوي ا البحث ونظريات العرب عند اللغوي  التفكير بين الربط أهمية :البهنساوي  حسام .22

 1114 ،1ط الدينية، الثقافة مكتبة الحديث،

للنشر  ، دار الحرفس التربوي نظريات ونماذج تطبيقيةالتربية وعلم النف :الحسن الحية .24

 3001، 1ط الرياض، والتوزيع،

 ، الدار املصرية اللبنانيةتعليم اللغة العربية ّبين النظرية والتطبيق :حسن شحاتة .25

 3008، 1للطباعة والنشر، ط 

معجم املصطلحات التربوية والنفسية، الدار املصرية  :زينب النجار، حسن شحاتة .22

 م3002، 1اللبنانية، القاهرة، ط

املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مكتبة الدار  :حسن شحاته، مروان السمان .21

 3011، 1، الطبعة العربية للكتاب، القاهرة، مصر

 االختالف منشورات الدال، سيميائية إلى املعنى بنية من النص نظرية :خمري  حسين .28

  3001 ،1طالجزائر، 

االسكندرية، مصر، حلمي خليل، الكلمة: دراسة لغوية معجمية، جار املعرفة الجامعية،  .21

 1113الطبعة الثانية، 

 م 3008 ،1 األردن، ط إربد، الحديث، الكتب عالم ،الخطاب القرآني :خلود العموش .40

 ةالطبع الجزائر، للنشر، القصبة دار اللسانيات، في مبادئ :اإلبراهيمي طالب خولة .41

 م3002 الثانية،

هيري املاملصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر  :دومينيك مانغونو .43

  3008صمود، منشورات دار سيناترا تونس،  وحمادي

املهارات القرائية، والكتابية، دار امليسرة للنشر  :محمد فخري مقداديراتب قام عاشور،  .42

 3012، 2والتوزيع، عمان، ط
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 القرى  أم جامعة منشورات السياق، داللة :الطلحي هللا ضيف بن ردة بن هللا ردة .44

 هـ1234 السعودية،

 تقويمها ،تطويرها ،سس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية؛ إعدادهااأل  :رشدي أحمد .45

 3000القاهرة،  ،الفكر العربي دار

مصر،    الكتب عالم حسان، تمام ترجمة اإلجراء، والخطاب النص :بوجراند دي روبرت .42

 1118 1ط القاهرة،

 3011، 1ط بغداد، الجمل، منشورات صفا، فؤاد: ترجمة النص، لذة :بارث روالن .41

 دار النحو، تحقيق مازن املبارك، علل في اإليضاح :عبد الرحمن بن إسحاق الزّجاجي .48

  1111، 2، ط، بيروتالنفائس

أساس البالغة؛ دار ومطابع الشعب؛ د ط؛  :بو القاسم محمود بن عمرأ الزمخشرّي  .41

 1120القاهرة، 

  1122، 1املرجع في تدريس اللغة العربية، مكتبة أطلس، دمشق، ط :الدهان سامي .50

 1115، 1، دار غريب، مصر، طدور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر :أوملانستيفن  .51

، دار الشروق 1طرائق تدريس األدب والبالغة والّتعبير، ط  :سعاد عبد الكريم الوائلي .53

 م 3004للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، الدار  :سماء تركي داخلسعد علي زاير،  .52

 3015املنهجية، بغداد، الطبعة األولى، 

 املصرّية الشركة ،1 ط واالتجاهات، املفاهيم الّنّص  لغة علم :بحيري  حسن سعيد .54

شر، العاملّية
ّ
 م1111 مصر، للن

ة والتوزيع، السعودي للنشر الكتب عالمالقراءة، وتنمية الفكر،  :سعيد عبد هللا الفي .55

 3002، 1الرياض، ط
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 لثقافيا املركز منشورات التبئير، –السرد –الزمن-الروائي الخطاب تحليل :يقطين سعيد .52

  1111 سنة 2 الطبعة لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة العربي

  3ط السعودية، بريدة، الضياء، دار الكريم، القرآن في اللغوي  التنغيم: العزاوي  سمير .51

3005 

جواهر البالغة في املعني والبيان والبديع، املكتبة العصرية،  :السيد أحمد الهاشمي .58

  1111، 1بيروت، الطبعة  ،صيدا

 1، دار العودة بيروت، طاملوجز في طرائق تدريس اللغة العربية :السيد حاتم محمد .51

1180 

 1، طاملصرية مصرالتعريفات، املطبعة الخيرية  :الشريف علي بن محمد الجرجاني .20

 ه 1202

 )د.ت( ،1، طالقاهرةمصر، البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف،  :شوقي ضيف .21

املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق  :شوقي ضيف وآخرون .23

 3004، 4ط مصر، الدولية، 

 ،ورياس الحوار دار والتداولية، والتلفظ، األسلوبية، الخطاب، لسانيات :الحباشة صابر .22

 3010 ،1ط الالذقية،

ّي بين الّنظرّية والّتطبيق، ج  :صبحي إبراهيم الفقي .24 غة الّنص ّ
ّ
قباء ، دار 1، ط 1علم الل

 م 3000، القاهرة

لوم للع العربية الدار تطبيقه، ومجاالت النص علم إلى مدخل :األخضر محمد الصبيحي .25

 3008 القاهرة، ناشرون،

 العاملية املصرية والشركة ناشرون لبنان النص، وعلم الخطاب بالغة :فضل صالح .22

 .م1112، 1ط ،مصر لونجمان،-للنشر
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الدار    3في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، املركز الثقافي العربي، ط :طه عبد الرحمن .21

 م3010البيضاء، 

اللغة العربية، مناهجها وطرائق  :طه علي حسين الدليمي، سعاد عبد الكريم الوائلي .28

  3005، 3طاألردن، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، تدريسها

اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية بين املهارة  ون:الدليمي وآخر حسين طه علي  .21

 3002، الجزائر، 1والصعوبة، عالم الكتب الحديث، ط

 ،دار النور بيروت 1البالغة املفترى عليها؛ بين األصالة والتبعية، ط  :فضل حسن عباس .10

 م1181

 1111، 2املطبوعات، الكويت، ط، وكالة العلمي البحث مناهجبدوي: عبد الرحمن  .11

م النحو واإلمالء والترقيم، دار املناهج للنشر  :عبد الرحمن الهاشمي .13
ّ
 ،مانع والتوزيعتعل

  3008، 3األردن، ط

، الدار العربية املصطلح علم في مقدمة مع اللسانيات قاموس: املسدي السالم عبد .12

 1184، 1للكتاب، تونس، ط

، دار الفكر للنشر علم الداللة واملعجم العربي :الفيعبد القادر أبو شريفة، حسين  .14

 1181 ،1والتوزيع، عمان، ط

زيع، ، دار صفاء للنشر والتو األسلوبية، وثالثية الدوائر البالغية :عبد القادر عبد الجليل .15

 3003، 1ط

 3003 1ط والتوزيع، للنشر صفاء دار، علم اللسانيات الحديثة :عبد القادر عبد الجليل .12

ر، الحوا راللسانيات ونظرية التواصل؛ رومان ياكوبسن نموذجا، دا :القادر الغزاليعبد  .11

  3002، 1سوريا، ط
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 1 الطبعة بيروت،لبنان،  ،العربي الكتاب دار اإلعجاز، دالئل :الجرجاني القاهر عبد .18

1112  

  املراهق؛ كيف نفهمه، وكيف نوجهه، دار السالم للطباعة والنشر :عبد الكريم بكار .11

 3010، 3السعودية، ط

 الدار مكتبة عاصم، عن حفص رواية على التجويد قواعد: الفتاح عبد بن العزيز عبد .80

   ه1410 ،5ط السعودية، املنورة، باملدينة

 ،ملدرس ي اللغة العربية، دار املعارف املوجه الفني في طرق التدريس :يمعبد العليم إبراه .81

 3012، 1ط مصر،

 البيداغوجيا مصطلحات معجم علوم التربية: :وآخرون ابيعبد اللطيف الفار  .83

 .1114 ،1 ط الدار البيضاء، والنشر، للطباعة الخطابي دار والديداكتيك،

 4علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن، ط :عبد املجيد نشواتي .82

1182  

 3010 3ط الجزائر، والنشر، للطباعة هومة دار األدبي، النص نظرية :مرتاض امللك عبد .84

استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب  :عبد الهادي بن ظافر الشهري  .85

 م3004الجديد املتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  :عبود علي مهنا، تهديب لسان العرب .82

1112 

ة الطبع القاهرة   اآلداب، ، مكتبةعلم لغة النص، النظرية والتطبيق :عزة شبل محمد .81

 م3001 الثانية،

 1علم األصوات اللغوية: الفونتيك، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط :عصام نورالدين .88

1113 
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يروت، ب علم وظائف األصوات اللغوية: الفنولوجيا، دار الفكر اللبناني :عصام نورالدين .81

 11113، 1ط

محسن علي: االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفّعال، دار صفاء للنشر  عطية .10

 م3008والتوزيع، عّمان، 

 النجاح الدارالسياق والنص الشعري؛ من البنية إلى القراءة، مطبعة  :علي آيت أوشان .11

 3000، 1البيضاء، ط

 رياضالوالتوزيع، شر ـللنالشواف  دار، ربيةفنون اللغة العتدريس  :أحمد مدكور علي  .13

1111 

االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، شركة أبو الهول  :علي عزت .12

 1112، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

نحو النص: نقد النظرية...وبناء أخرى، عالم الكتب الحديثة، أربد،  :عمر أبو خرمة .14

 3004، 1األردن، ط

 3001  3األردن، ط الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر :الح السامرائيصفاضل  .15

 بدع ترجمة التداولي، الداللي الخطاب في البحث استقصاء والسياق، النّص  :دايك فان .12

 3012 املغرب، الشرق، أفريقيا قنيني، القادر

 الم الكتب الحديث للنشر والتوزيعاستراتيجيات التدريس املعاصر، ع :فراس السليتي .11

 3015، 1ط ،األردن

للنشر فنون النص وعلومه، ترجمة: إدريس الخطال، دار توبقال  :فرانسوا راستيي .18

 3010، 1، طاملغرب

 ،مصطفى هجرس ي، املعجم التربوي، تصحيح وتنقيح: عثمان آيت مهدي :فريدة شنــان .11

 3001الجزائر، سعيدة، 



310 
 

اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، املركز القومي  :فندريس .100

 3014، 1ط مصر، للترجمة،

مراجعة أنس محمد  املحيط، القاموس :آبادي مجد الدين بن يعقوب الفيروز  .101

  1ج ،3003 القاهرة،، الحديث دارالشامي، وزكريا جابر أحمد، 

 مجلة  الخطابي الدين عز ترجمة والخفي، والواقعي الشكلي املنهاج: برينو فيليب .103

 هللا رام التربوي، والتطوير للبحث القطان مركز، 44 ،22العدد تربوية، رؤى

 علوم البالغة، دار الكتب العلميةاإليضاح في  :القزويني جالل الدين الخطيب .102

 3002، 1ط ،بيروت

التحليل اللغوي للنص؛ مدخل إلى املفاهيم االساسية واملناهج،  :كالوس برينكر .104

 3001  3ط بيروت، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،

 ، عالم الكتباتجاهات حديثة في املناهج وطرق التدريس :كوثر حسين كوجك .105

 3001، 3ط  عمان، أربد،

مهارات التحدث، العملية واألداء، دار املسيرة للنشر،  :ماهر شعبان عبد الباري  .102

  3011، 1ط ،عمان

املناهج الحديثة، وطرائق التدريس، دار املناهج للنشر  :محسن علي عطية .101

 3012، 1والتوزيع، عمان، ط

 للطباعة السالم دار التجويد، علو في املفيد امللخص: معبد أحمد محمد .108

 1118 ،1ط مصر، والنشر،

 الثقافي املركز الخطاب، انسجام إلى مدخل النص لسانيات :خطابي محمد .101

 1111 ،1 الطبعة العربي
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معجم مصطلحات املناهج، وطرق التدريس، املنظمة  :محمد الدريج وآخرون .110

  3011العربية للتربية والثقافة، الرباط، 

أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو  :محمد الشاوش .111

 م3001كلية اآلداب واملؤسسة العربية للتوزيع، تونس، -، جامعة منوبة1النص، ط

 ربي، دار األندلس للنشر والتوزيعفن التحرير الع :محمد الصالح الشنطي .113

 3002 ،1ط ،حائل

تحليل الخطاب العربي املعاصر، مركز دراسات الوحدة  :محمد عابد الجابري  .112

 1111 ،2ط ، بيروت،العربية

 3010 ،3ط القراءة أوال، دار الفكر املعاصر، بيروت، :محمد عدنان سالم .114

 ، ردناأل   زيعو محمد علي الخولي، أساليب التدريس العام، دار الفالح للنشر والت  .115

 3000 1ط

فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي  :محمد لطفي .112

لطالب الصف الثاني اإلعدادي، الجمعية املصرية للقراءة واملعرفية، جامعة عين 

 م.3002شمس، كلية التربية، 

، واستراتيجية التناص، املركز الثقافي الشعري  الخطاب تحليل :مفتاح محمد .111

   1113، 3ط الدار البيضاء، العربي،

دليل املعلم في التعليم والتعلم؛ املهام، واملسؤوليات، دار  :محمد هشام ريان .118

 3003 ، تبوك،الرازي 

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في  :خاطر وآخرون رشديمحمود  .111

 1181 ،ضوء االتجاهات التربوية الحديثة، دار املعرفة، القاهرة
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ة ات، مكتبقالتعليم، املفهوم، والنتائج، التطبي :محمود عبد الحليم منس ي .130

 3003، 1ط ، القاهرة،األنجلو مصرية

تحليل النص، دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة  :محمود عكاشة .131

 3014، 1ط القاهرة، ناشرون،النص ي، مكتبة 

 ،الضعف في القراءة وأساليب التعلم )النظرية والبحوث :مراد علي عيس ى سعد .133

 3002 1مصر، طلدنيا الطباعة والنشر، اواالختبارات( دار الوفاء  ،التدريباتو 

 3ط والتوزيع، القاهرة، للنشر العربية مصر إحياء النحو، :مصطفى إبراهيم .132

1113 

    ةالقاهر البالغة العربية تأصيل وتجديد، منشأة املعارف،  :مصطفى الجويني .134

  1185 ،1ط

 دار والكتابة، القراءة األطفال تعليم أساليب :وآخرون الشناوي  محمد نايف .135

 3001 ،1ط ،األردن ،صفاء

جامعة ملك السعودیة، عالم  ،الخطاب األدبي ورھانات التأویل :نعمان بوقرة .132
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 اللغة العربية استبانة موجَّهة إلى أساتذة

 ئرة مسكيانةدا متوسطفي مرحلة التعليم ال 

 

 الفاضل/ أستاذتي الفاضلة أستاذي

  :عرف رأيك الشخص ي بخصوصل االستبانة  ههذبقّدم أت استكمال دراسة جامعية أكاديميةمن أجل  -

 الرابعة متوسطفي السنة  العربية اللغة أهمية املقاربة النصية في تدريس ميادين   

  في البداية ما يلي: الفاضلة أستاذتي/ الفاضل أستاذيوعليك أن تعلم 

 فكل املعلومات التي تقدمها توّجه لـهـذا الغــــرض. طابع العلميةتحمل هذه االستبانة  -

لع أحد على  طابع السّريةتحمل هذه االستبانة  -
ّ
 الفردية. جاباتهذه ال فلن يط

 .رحرا ال وال تسعى إلى  طابع االختبارهذه االستبانة  ال تحمل -

جمع إجاباتك مع إجابات أســــــــــــاتذ    ر ن  -
ُ
 لهاتحليمن أجل  مسكككككككككككككيا ةة دي ملات ال رى طســــــــــــتو املفي ت

 .لغرض علمي بحت

 .ةأي ورقعلى ظهر  من ع اصر االستبانةضمن أي ع صر   قدأو  توجيهأو  مالرحظةيرحب بإضافة أي  -
 

كرت سالفا ن يتلألسباب ال
ُ
 انةاالستب أسئلةعدد ممكن من  أكبرعن أستاذي املحترم  تجيبأن  رجوذ

 

 العلمية املعلومات الشخصية
 

 ..................................................................... التخصص

 ..................................................................... الشهادة

 ..................................................................... سنة التخّر 

 ..................................................................... الجنس

 ..................................................................... عدد سنوات العمل

 ..................................................................... الرابعة متوسطعدد سنوات تدريس السنة 

 ..................................................................... القرب أو البعد عن مكان العمل
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 البيداغوجية: املقاربات أوال

 ؟بالكفاءات ةلتصريحات اآلتية بخصوص املقاربل رفضكأو  قبولكما درجة التصريح األول:  -1

أقبل   

 بشد 

 أرفض أرفض أقبل

 بشّد 

     ؟اللغة العربيةماد  ت اسب املقاربة بالكفاءات تدريس  - 11

ما كفؤا  - 10
ّ
     ؟ةوكتاب مشافهةتحقق املقاربة بالكفاءات متعل

     ؟التعليم املتوسط أساتذ ت اسب املقاربة بالكفاءات  - 10

     ؟متعلمي الس ة الرابعة متوسطت اسب املقاربة بالكفاءات  - 10

 

أفوا   وهل هناك خصككككككككككواككككككككككية تطبيقها ع   ؟في مادة اللغة العربيةكيف تقّيم تجربتك في تطبيق املقاربة بالكفاءات 

 الرابعة متوسط؟

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................   

 النصية كخيار بيداغوجي؟ ةما هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك ع   التصريحات اآلتية بخصوص املقارب -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط؟ 4تطبيقها ع   في وهل هناك خصواية  ؟العربيةفي مادة  النصيةكيف تقّيم تجربتك في تطبيق املقاربة 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

أقبل  

 بشد 

 أرفض أرفض أقبل

 بشّد 

     ؟التعليم املتوسط أساتذ ال صية ت اسب املقاربة  - 11

     ؟ال صية تالميذ الس ة الرابعة متوسطت اسب املقاربة  - 10

     ؟ال صية نشاط القراء ت اسب املقاربة  - 10

     ؟ال صية نشاط دراسة ال صت اسب املقاربة  - 10

     ؟نشاطي ال حو والبالغة ال صيةت اسب املقاربة  - 10

     ؟التعبير الشفهيال صية نشاط ت اسب املقاربة  - 10

     ؟ال صية نشاط التعبير الكتابيت اسب املقاربة  - 10

     التدريس؟ أث اء وانسجامه ال ص اتساق على تركز - 10

ما كفؤا  ال صيةتحقق املقاربة  - 10
ّ
     ؟وكتابة مشافهةمتعل

     ؟يحث مفتشو املاد  على تطبيق املقاربة ال صية و جسدونها - 11

     في ب اء مقطع تعليمي باحترام املقاربة ال صية؟ تجد صعوبة - 11

     ؟يقات ظيرا، وتطب ال صية مجسد  في متوسطات ااملقاربة تجد  - 10
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 ثا يا: الوثائق البيداغوجية

 

 ؟النصية املقاربة فيما يتعلق اآلتية بخصوص املنها لتصريحات ل رفضكأو  قبولكما هي درجة  -1

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد 

     ؟صيةال  املقاربة ما يخصفي طموحات الستاذالحالي املنهاج بي يل - 11

م الحالياملنهاج ي يراع - 10
ّ
     ؟ صيةال املقاربة فيما يخص ينحاجات املتعل

     ؟ال صية املقاربة كفاءات املنهاج الحالي يحقق - 10

      ؟ال صية املقاربةفي تطبيق  الحالياملنهاج  يساعدك - 10

 

 ؟النصية املقاربةفيما يخص  مع منها  اللغة العربيةكيف تقّيم تجربتك في التعامل 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................   

 

 ؟النصية املقاربةفيما يخص  اآلتية بخصوص دليل األستاذلتصريحات ل رفضكأو  قبولكما هي درجة  -0

 

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     ؟يةال ص املقاربة ما يخصفي هطموحاتالستاذ  لبي دليلي - 11

     ؟يةال ص املقاربة حول  مع توجيهات املنهاج دليلاليت اسب  - 10

     ؟ال صية املقاربةأهداف كفاءات و الدليل يحقق  - 10

     ؟باملقاربة ال صية دليل في العملية التعليميةاليساعدك  - 10

 

 ؟النصية املقاربةفيما يخص  التعامل مع دليل األستاذ ربتك فيكيف تقّيم تج

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
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فيما يخص  (متوسط4) الجديد اآلتية بخصوص الكتاب املدرس ي لتصريحاتل رفضكأو  قبولكدرجة ما  -3

 ؟النصية املقاربة

 

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     ؟صيةال  املقاربة في ي الكتاب املدرس ي طموحات الستاذــــــيلب - 01

     ؟تطبيق املقاربة ال صيةاملت وعة  ت اسب نصوص الكتاب - 00

     ؟في تطبيق البرنامج الدراس ي تعتمد على الكتاب املدرس ي - 00

     ة؟ال صي املقاربة وفق للتعلمات كافية الكتاب تمار ن هل - 10

 

 ؟لنصيةا املقاربةفيما يخص  للسنة الرابعة متوسطالجديد كيف تقّيم تجربتك في التعامل مع الكتاب املدرس ي 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 التربوية: العالقات البيداغوجية/ثالثا
 

 البيداغوجية؟اآلتية بخصوص العالقات لتصريحات ل رفضكأو  قبولكما هي درجة  .1

0.  

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     ؟تؤثر وضعيتك االجتماعية على أدائك التعليمي - 11

ر عالق - 10
ّ
     ؟دا ل املؤسسة على أدائك التعليميتك اتؤث

ز على ب اء عالقة  - 10
ّ
مينطيبترك

ّ
     ؟ة مع املتعل

ز على ت - 10
ّ
     ؟السيطر  على فوجك قبل تقديم الدرسرك

 

مين خالل مسارك البيداغوجية كيف تقّيم عالقاتك 
ّ
 املنهي؟مع املتعل

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................   
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 ؟وفق املقاربة النصية اآلتية بخصوص مهارات تسيير الدرسلتصريحات ل رفضكأو  قبولكما هي درجة  .3

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     ؟وفق املقاربة ال صيةإعدادا جّيدا  دروسكد تع - 11

مين ملت - 10
ّ
د من فهم املتعل

ّ
     ؟أوال بأول  يدرسونها تأك

     ؟قطع التعليمياملارتباط وثيق ب لهاوضعية انطالق قّدم ت - 10

عالكفاءات طلع املتعلمين على ت - 10
ّ
     ؟ملقطعاالوصول إليها بداية  املتوق

     ؟ربيةللغة العالساسية هارات املفي تدريس ال ص ي راعي التكامل ت - 10

مين ت - 10
ّ
     ؟تقديم الدرس أث اءراعي الفروق الفردية بين املتعل

مين بواجبات منزلية ت - 10
ّ
ف املتعل

ّ
     ية؟ال ص تراعي فيها املقاربةكل

     يما؟وتقي تدريسا اللغة العربية؛ ملهارات الوظيفي الجانب تراعي - 10

     املتعلم؟ نتائج لتحسين الحديثة التعليمية الوسائل توظف - 10

     ي؟الذات التعلم على وتطبيقاتها اللغة أنشطة تقديم في تركز - 11

     ومستوى املتعلمين؟ حسب املواقف التعليمية ال صوصف تكيّ  - 11

     تحرص على ربط تلقي ال ص وتأو له بإعاد  انتاجه؟ - 10
 

 ؟وفق املقاربة النصية الدرستسيير في  املهارات األساسيةبّين، ومن خالل تجربتك في التدريس، 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................   

 ؟فيما يخص املقاربة النصية ناجحاآلتية بخصوص التدريس اللتصريحات ل رفضكأو  قبولكما هي درجة  .4

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     التدريس؟ عملية نجاح أساس هو الفعال الستاذ - 11

     التدريس؟ عملية نجاح أساس هو املتعاون  املتعلم - 10

     التدريس؟ عملية نجاح أساس هو الهداف تحقيق - 10

     ؟التدريس عملية نجاح أساس هي امل اسبة الطر قة - 10
 

 .فيما يخص املقاربة النصية التدريس عملية  جاح شروطرحّدد، ومن خالل تجربتك في التدريس، 

..................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 
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مية-ا: عناار العملية التعليميةرابع
ّ
 التعل

 

  ربةاملقافيما يخص  ما هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك ع   التصككككككريحات اآلتية بخصككككككوص األسككككككتاذ الناجح .0

 ؟النصية

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     ها؟تقديم قبل املعلومات صحة من يتأكد من هو ال اجح الستاذ - 11

     جزأ؟اليت كّل  اللغة أن إلى بمتعلميه يصل من هو ال اجح الستاذ - 10

     قف؟املو  حسب و كيفه ال ص في يتحكم من هو ال اجح الستاذ - 10

     ة؟امل اسب الم الوضعية ا تيار يحسن الذي هو ال اجح الستاذ - 10

     ؟اجمالي بشكل املقطع أنشطة يحضر الذي هو ال اجح الستاذ - 10

     ؟واقعيا اللغة ممارسة للمتعلم يتيح الذي هو ال اجح الستاذ - 10

     ير ؟كب وفعالية عالية بكفاء  فوجه يدير من هو ال اجح الستاذ - 10
 

 ؟وفق املقاربة النصيىة افات األستاذ الناجح في مهنتهمن خالل تجربتك في التدريس، رحّدد 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

  

م الناجح؟ما -7
ّ
 درجة موافقتك أو عدم موافقتك ع   التصريحات اآلتية بخصوص املتعل

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     قلب؟ ظهر عن اللغة قواعد يحفط الذي هو ال اجح املتعلم - 11

     أستاذه؟ أسئلة على ببراعة يجيب من هو ال اجح املتعلم - 10

     ؟يحاكيه ثم و حلله ال ص يفهم الذي هو ال اجح املتعلم - 10

     ة؟دال مواقف في معارفه يستثمر الذي هو ال اجح املتعلم - 10

 

م الناجح رحّدد
ّ
 ؟وفق املقاربة النصية من خالل تجربتك في التدريس، افات املتعل

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
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 سا: طرائق واستراتيجيات التدريسخام
 

فق و  اللغة العربية تدريس اآلتية بخصككوص طرائق ما هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك ع   التصككريحات -1

 ؟املقاربة النصية

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     املعتمد ؟ باملقاربة التدريس طر قة ا تيار يرتبط - 11

       قدراتهمو  املتعلمين مستوى يرتبط ا تيار طر قة التدريس ب - 10

     س.في ا تيار طر قة التدري كثافة البرنامج الدراس ي تتحكم - 10

     الحاجة؟ حسب الواحد املقطع في التدريس طرائق ت ّوع - 10

     غة؟الل أنشطة تدريس في الب ائي التعلم طر قة تعتمد - 10

     ال صية؟ املقاربة تساير الشهاد  مواضيع ب اء طر قة - 10
 

ق املقكككاربكككة وف التعلميكككة-التعليميكككةدور طرائق التكككدريس في  جكككاح العمليكككة  كيف تقّيم من خالل تجربتكككك في التكككدريس

 ؟النصية

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 تدريس أنشطة اللغة العربيةا: دسسا
 

 ما هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك ع   التصكككككككككككريحات اآلتية بخصكككككككككككوص تدريس مهارات اللغة العربية -1

 ؟وفق املقاربة النصية

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     ال صوص؟  الل من العربية اللغة أنشطة تدرس - 11

     باستمرار؟ الواحد املقطع أنشطة بين الربط تحاول  - 10

     نشطة؟ال بقية اعتمادا على الكتابي االنتاج كفاء  تتحقق - 10

     مت وعة؟ نصوص كتابة على اللغة أنشطة تساعد - 10

 

 ؟نصيةوفق املقاربة ال إكساب وتعليم املتعلمين مهارات اللغة العربيةكيف تقّيم، من خالل تجربتك في التدريس، 

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
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درجكة موافقتكك أو عكدم موافقتكك ع   التصكككككككككككريحكات اآلتيكة بخصكككككككككككوص الكفكاءة اللغويكة ألسكككككككككككتكاذ اللغكة  مكا -2

 العربية؟

 

 أقبل  

 بشد 

 أقبل

 

 أرفض أرفض

 بشّد  

     التدريس؟ في الفصيحة العربية اللغة يلتزم الذي هو - 11

     والدب؟ والحديث القر ن من مقبوال قدرا يحفظ الذي هو - 10

     والتعليمية؟ واللسانيات باللغة معرفة يمتلك الذي هو - 10

     العامة؟ الثقافة من م اسبا قدرا يمتلك الذي هو - 10

 

 ؟العربية؟ اللغة أستاذ في توافرها الواجب الكفاءاتكيف تقّيم، من خالل تجربتك في التدريس، 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 شكرا جزيال ع   تعاو ك.

 .واالمتنان الشكر عبارات أسمى )ي (تقبل

 بالتوفيق.ونقده قضايا الدب العربي
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مرحلة  الرابعة السنة تالميذاستبانة موجَّهة إلى 

 متوسط التعليم ال

 -دائرة مسكيانة-

ي فاإلجابة عن أكبر عدد ممكن من األسئلة املوضحة يرجى منك تلميذي العزيز/ تلميذتي العزيزة 

 التي تراها مناسبة لإلجابةالخانة أمام  xالجدول التالي، وذلك بوضع عالمة 

 

 قليال ال نعم السؤال رقم

    اللغة  تعلم أن املقاربة النصية هي جعل النص محورا لكل تعلمات 10

    غة أهميتها في تعلم اللخبرك بأأستاذك مفهوم املقاربة النصية و  شرح 10

    كمع رغباتك وميوالت لعربيةا اسب نصوص الكتاب املدرس ي للغةتتن 10

    كافية لفهم الدروس الكتاب املدرس ي تمارينتجد  10

    واحدة دفعةالتعليمي الواحد بشكل إجمالي  قطعتحضر أنشطة امل 10

    أساتذة( على دراستكتؤثر عالقتك داخل املؤسسة )تالميذ، إدارة،  10

    ومغزاها بسهولة  ،وتحدد أفكارها ،تفهم النصوص التي تدرسها 10

    االجتماعية( على دراستك.تؤثر وضعيتك االجتماعية )الحالة  10

    مع أستاذ العربيةتركز في دراستك على بناء عالقة جيدة مع زمالئك و  10

    مشافهة وكتابة شخصية في إنتاج تعابير  توظف رصيدك اللغوي  01

    تستطيع استخراج أدوات اتساق النص بسهولة  00

    معايير اسجام النص بسهولة تحديدتستطيع  00

    بسهولة  واألنماط املساعدة الغالب النصتستطيع تحديد النمط  00

     جديدة متقيدا باملطلوب يد من تحليل النصوص في انتاج نصتستف 00

    أم تكتفي بمعلومات األستاذ في الحصة تحضر دروسك وتراجعها في 00

    باستمرار لية في اللغة العربيةتنجز األعمال املنز  00

    مفي القس ةسو در شبه تحليل النصوص املتمواضيع االختبارات  هل 00

    في مواقف مدرسية وحياتية مختلفة توظف ما تعلمته في العربية 00

    تواصل معه مشافهة وكتابةتستوعب ما يقدمه لك أستاذ العربية و  00

    العربية مالءك في فهم أنشطة اللغةتساعد ز  01

 تعاونك.شكرا جزيال على 

 أسمى عبارات الشكر واالمتنان.)ي (تقبل

 بالتوفيق



 

 

 

 املوضوعات فهرس
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 الصفحات العنوان

  املقدمة                                                                                                                      

                                                      املصطلح واملفهوم؛التعليميةو  لسانيات النص: الفصل األول 

                                                                املبحث األول: لسانيات النص 

I. تعريف النص 

II. في التراث العربي نصال 

III.  الخطاببين النص والجملة و 

IV. من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص  

V. تطور لسانيات النص 

VI. جذور لسانيات النص في املوروث العربي 

VII. هاالتدريس وفقو  املقاربة النصة 

                                                                     املبحث الثاني: التعليمية

I.  مفهوم التعليمية 

II.  موضوع التعليمية 

III. تطور مصطلح التعليمية  

IV. عليمّية عالقة
ّ
      باللسانيات الت

V. التعليمية العملية عناصر 

VI.  الكتاب املدرس ي 

 املبحث الثالث: أنشطة اللغة العربية                                                          

I. الرسمية التعليمية الوثائق  

II.  تحليل أنشطة اللغة العربية 

III.  البيداغوجيةاللغة العربية واملقاربات أنشطة 

 إلى إنتاج املكتوب فهم املنطوق من : الثانيالفصل 

 فهم املنطوق نشاط املبحث األول: 

I. النظام الصوِتي للغة العربية  

II. عبير
ّ
  مفهوم الت

III.  وإنتاجه املنطوق  فهمأسس  

IV.  وإنتاجه  مهارات فهم املنطوق 

V.  وإنتاجه املنطوق فهم أهمية 

VI. املنطوق  إنتاج أنواع 

VII.  هتقييمالرقي بإنتاج املنطوق و 

 املبحث الثاني: إنتاج املكتوب 

 ز   -أ

10-10                           

10-02   

 

 

 

 

 

 

 

 

02-20                       

 

 

 

 

 

 

24- 10   

 

 

10-002 

14- 87 

 

 

 

 

 

 

 

87-71    
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I.  مفهوم إنتاج املكتوب 

II. إنتاج املكتوب  مهارات 

III.  والرقي بهإنتاج املكتوب أهمية 

IV.  :أنواع إنتاج املكتوب 

V. إنتاج املكتوب  تقويم 

VI. النصية إنتاج املكتوب واملقاربة 

VII.  واملكتوب:بين املنطوق  

 املبحث الثالث: االتصال اللغوي  

I. وأهميته لغوي مفهوم االتصال ال 

II.  لغوي ال االتصالعناصر 

III.  وظائف االتصال اللغوي 

IV. تحليل نص فهم املنطوق: "ثري الحرب" ألحمد رضا حوحو 

 من قراءة النص إلى دراسته فهم املكتوب: الفصل الثالث

 املبحث األول: القراءة

I. مفهوم القراءة  

II.  القراءة  صطلحمتطور 

III. مبادئ القراءة 

IV.  أنواع القراءة 

V. فهم املقروء 

VI.                 القراءة واملقاربة النصية 

  املبحث الثاني: دراسة النص

I. معايير النصية  

II.  بين االتساق، واالنسجام 

III.  أثر االتساق واالنسجام في تماسك النصوص 

IV. والنص  السياق 

V.  أنماط النصوص 

VI.  للنصمستويات التحليل اللغوي  

VII. أهمية تدريس النصوص 

 في فهم املكتوب البالغيةالظواهر املوارد النحوية و  ثر أ: الفصل الرابع

 : الظواهر املوارد اللغوية ول املبحث األ 

I. النحو مفهوم 

II.  :أهمية النحو 
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040-014 

 

 

 

 

 

 

 

012-000 
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III. النحو تعليم أهداف: 

IV.  الرقي بالدرس النحوي 

V. اللغةبأنشطة  النحو عالقة 

VI.  النصيةالنحو و 

VII.  :املقاربة النصية في ميزان النقد 

 : الظواهر الفنيةثانياملبحث ال

I. مفهوم البالغة العربية 

II.  :أقسام البالغة 

III. أهمية تدريس البالغة 

IV.  الرقي بالدرس البالغي 

V.  والنصيةالبالغة 

VI. ملالك بن نبي" ذكرى وندم: "املكتوب فهم نص تحليل 

 الدراسة امليدانية: الخامس الفصل

 الخاتمة 

 املراجع

 املالحق

 الفهرس
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