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الٌسادة أعضاء لجنة المناقشة 
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الٌركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو 
مف خالؿ كتاب السنة األكلى مف التعميـ الثانكم 

 -آداب كفمسفة - 



 
 

 

ًُ ﴿: قال اهلل تعاىل ٌَ (1) الرَِّحَن ٌَ  (2) َعلََّه اِلُقِرآ ( 3)َخَلَق اِلِإِىَسا

 ٌَ ُُ اِلَبَيا  .[04 إىل 01مً ]سورة الّرمحً اآلية  ﴾(4) َعلََّن
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الصلز هلل أوال ، ثه للل مً حياول أٌ خيدو لغة الضاد لغة الكزآٌ اللزيه ـ كالو اهلل رب 

العاملني ولى جبَد بضًط،  وإىل قائل ٍذه العبارات اليت ٍشتين مً أعناق 

أٌ أظل عالمة ثكافًة ٍائنة تضبح حضبنا يكذفَا التًار، يطلب  (أرفض قطًعا)...»قليب 

" شرتاوس"و" صىصري"ميَا أٌ تضتكز يف ىَاية املطاف فىق شاطٌء 

، بًينا شطآٌ "ٍايدجز"و" ٍىصريل"، بل حتى "دريدا"و" بارت"و" ياكبضىٌ"و

" عبد الكاٍز اجلزجاىٌ"و" ابً طباطبا العلىٍ"و" قدامة بً جعفز"و" اجلاحظ"

. 1«قزيبة، أقزب مما يتصىر اللجريوٌ مً العكل والكلب" حاسو الكزطاجين"و

 
 

                                                 
المرايا المقعرة، نحك نظرية نقدية عربية، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، :  ػ عبد العزيز حمكدة1

 .14: ، ص2001ىػ، أكت 1422 جمادل األكلى 272الككيت، عدد 



 
 

 
 

مقٌدمة 



 :مقدمة 

 ة

 

صمى اهلل - الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل 
لما " مكضكع التربية كالتعميـ"مف أىـ المكاضيع التي شغمت فكر العمماء كالباحثيف - عميو كسمػـ

تميز بو مف خصكصيات، كما خضع لو مف تحكالت عبر سيركرتو التاريخية، مما جعمو مثار 
تساؤالت مستمرة، تطمب مف الباحثيف تقديمو في أحسف حمة، كبكؿ يسر كتفتح اًلرتباطو بالفكر 

الذم يحاكؿ أف يحقؽ التكافؽ كاالنسجاـ، بيف النظرم كالتطبيقي، كبيف الرأم كالعياف، كبيف 
الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، فيككف بذلؾ إلى التربية أقرب، كبالتفكير التربكم أكلى، كمف 

طبيعة اإلنساف البحث عف األفضؿ دكما قصد مكاكبتو التطكرات العالمية، إذ لـ تعد الطرائؽ 
التقميدية كحدىا كافية، لنقؿ أفكار العصر كتقنياتو إلى أذىاف المتعمميف كالمتمدرسيف، فكاف مف 
الضركرم إبداع طرائؽ أكثر تقنية كتقدما تناسب التعمـ كالتعميـ الذم نرجكه، كمف ىنا برزت 

عدادىا، كطرائؽ  الحاجة إلى إصبلح في المنظكمة التربكية بدءا باليياكؿ، كتنظيميا، كالبرامج كا 
التدريس كتقديميا، كمف ىذا المنطمؽ شيدت المنظكمة التربكية في الجزائر ألكانا شتى مف 

البيداغكجيات، كؿ كاحدة تيطرح عمى  أساس أنيا تصحيح لسابقتيا، كأنيا األفضؿ، كقد تبنت 
التي طيبقت بعد ااًلستقبلؿ كصكال " بيداغكجيا المحتكيات كالمضاميف"الجزائر العديد منيا مثؿ 

بيداغكجيا "، ثـ طيبقت 2005 إلى سنة 1996التي طيبقت مف سنة " بيداغكجيا األىداؼ"إلى 
. ـ2005عمى التعميـ الثانكم سنة " الكفاءات

كقد قامت عمى أساس النظرية البنائية، كتأمؿ في المتعمـ أف يككف قادرا عمى تكظيؼ 
مكتسباتو في الكضعيات المختمفة لمحياة اليكمية، إذ النجاح في المدرسة ليس غاية إذا لـ 

يستطع المتعمـ أف يكظؼ معارفو، في الكاقع العممي الفعمي، كبما أننا نعالج في مكضكعنا ىذا 
مشكبلت تعميـ المغة العربية التي تيحتـ عمينا أف ننطمؽ مف الكاقع المحسكس لنصفو كصفا دقيقا 

بااًلعتماد عمى آخر ما كصمت إليو عمـك المساف كالتربية، كما يتصؿ بيا مف مبادئ البحث، 
فنستمد منيا المبادئ المنيجية األساسة، كنتخذ منيا سبيبل بعيدا كؿ البعد عف ااًلنطباع الذاتي 
كالنظرة السطحية، كعميو فإف الطرائؽ الشائعة اليـك في تعميـ المغة العربية في مسيس الحاجة 
إلى مثؿ ىذه األبحاث، لنتزكد منيا قصد تحسينيا كتحيينيا، لترقى إلى مستكل تعميـ المغات 

مثمما ىك حاصؿ عند غيرنا مف األمـ الناجحة، كفي ضكء صراع ااًلنفتاح كااًلنغبلؽ تـ إدراج 
ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في سياؽ المقاربة النصية التي تبنتيا المنظكمة التربكية الجزائرية حديثا، 

حيث عيدت ىذه المقاربة النصية مف صميـ مظاىر التجديد كالتطكير، كال يخفى عمى الدارسيف 
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أف بحث الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كانسجامو مف المرتكزات الميمة في الكشؼ 
عف طرائؽ البناء النصي، حيث ًانشغؿ عدد كبير مف الدارسيف في بحث أدكات بناء النص 

" ركبرت دم بكجراند"ك( dresler" )دريسمر"ك (Petofi)" بيتكفي"كًاتساقو كًانسجامو مف مثؿ 
(Robert De Beaugrand) ،حيف حاكلكا الكشؼ عف العبلقات النصية التي تدعـ بناء النص ،

" ىاليدم ميشاؿ"كتحقؽ ما ًاصطمحكا عمى تسميتو بالكفاءة النصية، كقد تناكؿ العالماف 
(Michael Hlliday) رقية حسف"ك( "Hassan Ruqaiya) قكاعد التماسؾ النحكية : "في كتابيما

" تكف فاف دايؾ"بعض ىذه األدكات الرابطة، كما ًاقترح " في المغة االنجميزية المنطكقة كالمكتكبة
(Teun Van Dijk)  أدكات ترابطية أخرل إلشاعة التماسؾ " النص كالسياؽ"مف خبلؿ كتابو

إلى  (Zellig Harris)" زيمينغ ىاريس"كااًلنسجاـ بيف أجزاء البنية النصية، كما أشار العالـ 
  .إمكانية تجاكز حد الجممة إلى حد أكبر

ففي إطار التجديد شيدت الدراسات المسانية الحديثة تطكرا ممحكظا، لظيكر عدة مناىج 
محاكلة تدارؾ النقائص كاألخطاء التي كقعت فييا المدارس السابقة ليا، حيث ًانتقمت في 

التحميؿ مف مستكل الجممة إلى مستكل النص باعتباره الكحدة الكبرل التي ييمىكىفي فييا المعنى 
الكمي مع عدـ إىماليا لمجممة بعدىا النكاة األساسة لمنص التي ينطمؽ منيا المعنى، كقد تـ 
ًاختيار ىذه المدرسة النصية التي تصؼ كيفية التماسؾ النصي، مف خبلؿ الجانب الشكمي 

، كااًلتساؽ (coherence" )االنسجاـ"الذم يعد متمما لمجانب الداللي  (cohesion)" االتساؽ"
كااًلنسجاـ مف أىـ الكسائؿ التي كظفت لمكشؼ عف التبلحـ كالتماسؾ كالترابط القائـ بيف 

. النصكص كالفقرات
كىنا ال ننسى تقاطع ىذه المدارس بتراثنا العظيـ الخالد، حيث كاف لعمماء العربية 

القدامى إسيامات مبثكثة في مؤلفاتيـ خاصة فيما يخص جيكد المفسريف، كشيراح الدكاكيف، 
لكنيا لـ ترؽ إلى مستكل أك مستكيات النص الحديثة، ككنيا إشارات تفتقر لنظرية كاممة، تدعك 
الباحثيف الجدد إلى تأسيسيا كتبنييا، كما يبقى الربط بيف القديـ كالحديث في إطار المغة العربية 

. أرضا خصبة تدفعيـ إلى مكاكبة الركب في ميداف الدراسات الحديثة
الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص "في ىذا اإلطار يندرج ىذا العمؿ المكسـك بػ

-.  آداب كفمسفة– مف خبلؿ كتاب السنة األكلى مف التعميـ الثانكم جذع مشترؾ " كًانسجامو
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: الدراسات المتصمة بالبحث
ىناؾ دراسات كثيرة في مجالي التعميمية كلسانيات النص، كتحديدا ثنائية ااًلتساؽ 

كااًلنسجاـ، لكف الجمع بينيما يعد قميبل رغـ نظرة بعضيـ التي مفادىا إف البحث في مجاؿ 
ف معظـ العمـك نضجت كاحترقت، كال داعي لمبحث في ىذه المجاالت،  ، كا  التعميمية قد قيًتؿى
كىذه كجية نظر محترمة، لكف الدكؿ المتقدمة اليـك كالبحكث الراقية كالدراسات الحديثة تؤكد 
عمى أنو ال حصر لمفكر البشرم كتكميمو، حيث نجد مسألة كاحدة يمكف أف تيقدـ حكليا مئات 
األبحاث بؿ اآلالؼ، كىذه البحكث تتكامؿ فيما بينيا، كتعالج كؿ صغيرة ككبيرة، كال ضير أف 

تككف في معالجة مكاضيع تـ طرقيا، بشرط أف تككف بنظرة جديدة، كدراسة حديثة مكاكبة 
لمتطكرات الحديثة، كتراعي ًاختبلؼ البيئات االجتماعية، فما ييعالج في الشماؿ قد تختمؼ 
معالجتو في الجنكب، ككذلؾ في الشرؽ كالغرب لؤلسباب التي ذكرناىا سالفا، كال يمكف أف 
تككف المعالجة مكحدة عمى نمط مكحد، خاصة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ، كميما يكف فعمى 

: سبيؿ الذكر مف الكتب كالرسائؿ التي ليا ًارتباط بمكضكع الدراسة
 في دراسة نظاـ ااًلرتباط كالربط في ت: "مصطفى حميدة- 

. 1997، رسالة دكتكراه، جامعة اإلسكندرية، ثـ صدرت عمى شكؿ كتاب "ركيب الجممة العربية
، دراسة تصنيفية، رسالة "دكر الركابط في الكتابة العربية الحديثة"في : غازم فتحي سميـ- 

.  2000دكتكراه، معيد البحكث كالدراسات العربية، بالقاىرة سنة 
". أنظمة الربط في العربية: "حساـ الحسناكم- 
".  نظاـ الربط في النص العربي: "جمعة عكض الحناص- 
، "تعميـ المغة العربية لمكبار في مدارس محك األمية في بعض كاليات الشرؽ: "فتحي بحة- 

. 2004/2005رسالة دكتكراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
ا)ااًلنسجاـ في القرآف الكريـ " :نكاؿ لخمؼ-  ، رسالة دكتكراه، جامعة "(سكرة النكر أنمكذجن

 .2007/2008الجزائر، 
:  اإلشكالية

" القرآف الكريـ"إف تطبيؽ مبادئ عمـ المغة النصي عمى النصكص العربية كخصكصا 
تمقى معارضة مف بعض الباحثيف، حيث يتصكركف إف النظريات المغكية القائمة في المغات 
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الغربية قد ال يصمح تعميميا إلى لغتنا العربية، عمى ًاعتبار أف لكؿ لغة خصائصيا كمقكماتيا 
:  كًانطبلقا مف ذلؾ يمكف صياغة اإلشكالية في األسئمة اآلتية

أليس مف الممكف اإلفادة مما كصؿ إليو الدرس المغكم العربي دكف المساس بأصالة لغتنا - 
كخصكصيتيا؟  

كيؼ تمت معالجة المنظريف لتعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ضكء المقاربة النصية لدل - 
تبلمذتنا؟  

ما مدل أىمية ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في لغتنا العربية؟  - 
كيؼ نظر ليما السابقكف مف عممائنا؟  - 
كيؼ عالج المنظركف تعميمية ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ضكء التدريس بالكفاءات؟  - 
ىؿ أعطكا نشاط المكضكع حقو مف حيث المضمكف كاألىداؼ كالحجـ الزمني؟  - 
ىؿ كاكب تعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ التقدـ التكنكلكجي كالتربكم المذىؿ؟  - 
ىؿ يكمف الخمؿ في المتعمـ أـ المعمـ أـ في المادة التعميمة أـ في الطريقة؟  - 
أيف يكمف الغمكض في فيـ المكضكع الذم يشكك منو األساتذة كالطمبة؟  - 

:  دكافع البحث كمبرراتو كأىدافو
مف األسباب كالدكافع الذاتية المتعمقة بًاختيار مكضكع البحث ىك ميكلي إلى الدراسة 

" الببلغة"ك" الصرؼ"ك" النحك"المغكية، حيث ًاخترت التخصص في عمـك المساف العربي حبنا في 
بمبناف، كأدب - عمى حساب تخصصيف آخريف كفقني اهلل أف أنجح فييما كىما تربية إسبلمية 

. جزائرم بباتنة
الرغبة في متابعة المدارس التي ًاىتمت بالدرس المساني كصكال إلى المدرسة النصية، - 

.  كًانتقاالتيا النكعية في التحميؿ مف مستكل الجممة إلى مستكل النص
مف خبلؿ جمالية كؿ منيما في إنشاء " ااًلنسجاـ"ك" ااًلتساؽ"تكسيع نظرة الدارسيف لظاىرتي - 

.  النصكص، فيما كتذكقا
. إثراء الدراسات الحديثة في مجاؿ التعميمية المتعمقة بالنصكص- 
محاكلة فرز التداخؿ الحاصؿ في عمـ النص الذم أدل إلى تكرير اآلراء، في جيؿ المصادر - 

، حيث مف الصعب الخركج برأم كامؿ مما يتطمب البحث "رقية حسف"، ك"ىاليدام"كآراء 
.  المستمر لتكضيح ذلؾ
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".  الببلغة"ك" الصرؼ"ك" النحك"تداخؿ عمـ النص كتقاطعو مع عمـك أخرل كػ- 
.  كضع طريقة حديثة كنمكذجية لتعميـ تبلمذة الثانكية في تدريس مظيرم ااًلتساؽ كااًلنسجاـ- 
عطاء بدائؿ ميًعينة كحمكؿ كمقترحات-  .  محاكلة تقكيـ البرامج المقدمة، كا 
كمف مظاىر - صعكبة التمييز بيف أدكات االتساؽ كاالنسجاـ، كخاصة مف الناحية العممية - 

. ذلؾ أيضا الضبابية كااًلختبلؼ في تصنيفيما كتعدد التسميات كتطابؽ المفاىيـ
 تمكنيـ مف أداء األغراض التعميمية ،الرغبة في إكساب المتعمميف مادة لغكية كافية كمناسبة- 

. عمكما، كاألغراض المتعمقة بيما خصكصا
الرغبة في رفع المستكل الثقافي كالمعرفي لؤلساتذة كالمتعمميف، مف خبلؿ ااًلطبلع عمى أىـ - 

.  ما تكصمت إليو المدارس الحديثة خاصة في مجاؿ لسانيات النص
 سنة 32، حيث أفنيت أكثر مف متكاضعةبما أنني مف الذيف مارسكا مينة التعميـ كليـ كخبرة - 

عرفت - بفضؿ اهلل كرحمتو-مف عمرم متنقبل بيف األطكار التعميمية، كصكال إلى الجامعة 
ضركرة كجمالية كؿ منيما، كلما صارت الظاىرتاف تيدرساف في سياؽ المقاربة النصية في 

برنامج اإلصبلح الجديد أدركت أف المكضكع يتعامؿ معو في األكساط التعميمية معاممة بسيطة 
.  بسبب شككل األساتذة كالطمبة مف الغمكض في فيمو، كعدـ تخصيص كقت كاؼ لتدريسو

إزاحة إنزعاج كثير مف األساتذة كبعض الباحثيف مف النظريات المغكية الحديثة التي يركنيا ال - 
. تتناسب مع العربية، كال عبلقة ليا بمظيرم ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كبالتراث العربي كالديني

- عز كجؿ" -كتاب اهلل"الرغبة الممحة في الكشؼ عف كجكد مظيرم ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في - 
عطاء نماذج صالحة لمتصنيؼ، كاإلسياـ في تطكيرىا مما يجعميا تكاكب العصر .  كا 

. الرغبة في خدمة المغة العربية لغة القرآف، كالذكد عنيا كلك بجيد بسيط- 
ااًلنتقاؿ بتعميـ المغة العربية مف آليات الفكضى إلى أطر النظـ، كمف ثقافة الذاكرة إلى ثقافة - 

اإلبداع، ككنيا أساس الدرس المساني المعاصر، كحقؿ تطبيؽ الحصيمة المعرفية لمنظرية 
.  التربكية

:  مف أجؿ تمؾ الدكافع كالمبررات كاألىداؼ المرسكمة كضعنا لمبحث الخطة اآلتية
حيث تككف البحث مف مقدمة كمدخؿ كثمانية فصكؿ، كخاتمة كثبت المصادر كالمراجع، - 

:  تناكلنا في المدخؿ
. ماىية النص- 1
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.  مف الجممة إلى النص- 2
. إسياـ التراث، العربي في لسانيات النص- 3

ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كدكر الركابط فييما، حيث كاف عرضا نظريا : الفصؿ األكؿعالج 
: الفصؿ الثاني كتصنيؼ الركابط كدكرىا، كخصص ،خالصا حكؿ مفيكمي ااًلتساؽ كااًلنسجاـ

الضمائر، اؿ : لدكر الركابط اإلحالية في ًاتساؽ النص كًانسجامو مع نماذج تطبيقية حكؿ
 فتناكؿ دكر الفصؿ الثالثالتعريؼ، الكصكالت ااًلسمية، ااًلستبداؿ، الكصؿ كالتكرار، كأما 

أدكات النفي، أدكات ااًلستفياـ، أدكات : الركابط غير اإلحالية مع نماذج تطبيقية متفرقة حكؿ
القسـ، أدكات العطؼ، كقد ًاخترنا نماذج متعددة كمتنكعة مف كتاب التمميذ كالتطبيؽ عمييا، ألف 

 فتناكؿ األىمية التعميمية لبًلتساؽ الفصؿ الرابعبحثنا مرتبط بكاقع تدريسيا لمتبلميذ، أما 
كااًلنسجاـ ككاقع تدريسيما، متناكال النظريات القديمة كالنظريات الحديثة، كالكثائؽ التعميمية، 

.  كدكر الكتاب المدرسي، كمعايير الكتاب المدرسي الناجح
العبلقات الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو مف : الخامس الفصؿكعالجنا في 

خبلؿ المنياج معرجيف عمى مفيكمو كمككناتو، كأىدافو، كتصنيفاتيا، كالمحتكل كالطريقة 
 ًاستراتيجيات تعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ ق فقد تناكلنا فيالفصؿ السادسكأساليب التقكيـ، أما 

مككنات محتكل . 2. مفيـك اإلستراتيجية. 1: لتعميـ السنة األكلى ثانكم جذع مشترؾ آداب
فكاف تطبيقيا حكؿ الفصؿ السابع عبلقة ااًلتساؽ كااًلنسجاـ بمختمؼ األنشطة، أما . 3. التعميـ

دراسة كتحميؿ ااًلستبياف، كىك عبارة عف أسئمة مكجية لؤلساتذة كالتبلميذ مع ذكر النتائج لكؿ 
الفصؿ الثامف منيما، مع رصدنا لكاقع تدريس أدكات ااًلتساؽ كآليات ااًلنسجاـ ميدانيا، أما 

 فكاف عبارة عف نقد كتقكيـ مف حيث المحتكل التعميمي، كطرائؽ التدريس، كأساليب كاألخير
.  التقكيـ، مذيبل بنماذج مقترحة تسيـ في بناء منياج تربكم يراعي أىمية ااًلتساؽ كااًلنسجاـ

. كفييا بعد التمخيص العاـ النتائج النيائية لمبحث كمقترحاتو كتكصياتو: الخاتمة
ًاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي مستعينا بآليات التحميؿ كالتركيب كالجدؿ، متبعا 

الظكاىر المدركسة بالكصؼ كالتحميؿ، مستعينا بالمنيج اإلحصائي في دراسة االستبياف ككنو 
يمثؿ الجانب التطبيقي، حيث نصؼ حيننا، كنحمؿ أحيانا أخرل، كندلي بآرائنا إف كاف ذلؾ 

.  مناسبا، دكف ااًلستغناء عف بقية المناىج األخرل



 :مقدمة 

 ػ

 

كما ًاعتمدنا عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع متباينة المضاميف، مختمفة العناكيف، 
:  نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

آداب  - الكثائؽ التعميمية لمسنة األكلى مف التعميـ الثانكم جذع مشترؾ - 1
 2009طبعات مف )الكتاب المقرر - دليؿ األساتذة - الكثيقة المرافقة لممنياج - المناىج - 
.  مف أجؿ الكقكؼ عمى أىـ ما تـ تعديمو كحذفو (2017إلى 

".  محمد خطابي"لسانيات النص لػ- 2
".  صبحي إبراىيـ الفقي"عمـ النص المغكم لػ- 3
". محمد العبد"النص كالخطاب كاالتصاؿ لػ- 4
". سعيد حسف بحيرم"عمـ لغة النص لػ- 5
". صبلح فضؿ"ببلغة الخطاب كعمـ النص لػ- 6
". محمد الشاكش"أصكؿ تحميؿ الخطاب لػ- 7
". فاف دايؾ"النص كالسياؽ لػ- 8
". رابح بكمعرة"تسيير تعميمية النحك لػ- 9

". سييمة محسف كاظـ الفتبلكم"المنياج التعميمي كالتدريس الفاعؿ لػ- 10
".  بشير إبرير"دالئؿ ًاكتساب المغة في التراث المساني المغكم لػ- 11
".  مصطفى بكشكؾ"تعميـ كتعمـ المغة العربية كثقافتيا لػ- 12

أما عف الصعكبات فبل كبلـ عف قمة المصادر كالمراجع، بؿ عف الجمع بيف ميداف 
التعميمية كالمدارس المسانية، ىذا الجمع الذم يحتاج إلى عمؿ مضف كجيد كبير، ال يككف إال 
معاف النظر بحكـ كثرة المفاىيـ كالمصطمحات التي نشأت مف مشارب كمنابع  بكثرة الدرس، كا 

، كتداخميا عمى مستكيات عدة تؤدم إلى تشعب (لسانية كفمسفية كأنثركبكلكجية)مختمفة 
. المكضكع

.  صعكبة اإللماـ بكافة المصادر العربية كغير العربية، في مجالي التعميمية كلسانيات النص- 
صعكبة التمييز بيف أدكات ااًلتساؽ، كآليات ااًلنسجاـ خاصة مف الناحية العممية، حيث ال - 

يكجد فرؽ كاضح بيف كؿ األدكات كاآلليات بًاستثناء بعضيا، مع ذلؾ عالج البحث ىذه القضية 
.  محاكال الفصؿ بينيما قدر اإلمكاف
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اإلجراءات البيركقراطية التي مازالت تعشعش عند بعض المسؤكليف، حيث تعبنا كثيرا في - 
مسألة إجراء ااًلستبياف، كلـ نحصؿ عمى الترخيص إلجراء ااًلستبياف إال بعد جيد جييد، كىنا 
يفترض أف يككف التنسيؽ بيف الجامعات كمديريات التربية مقننا، ألف مجاؿ البحث في ميداف 
التعميمية مستمر ال يعرؼ حدكد الزماف كالمكاف، كبعض المديريات، كالمصالح، كالثانكيات، 

تعتقد أف ااًلستبياف أك ما شابيو عبارة عف تحقيؽ يمس بسمعتيا أك يبحث عف النقائص 
.  كالسمبيات فحسب

.   صعكبة التعامؿ مع األساتذة المستبينيف، ككذلؾ التبلميذ- 
.  إضافة إلى اإلىماؿ كالبلمباالة في عدـ إرجاع كثائؽ االستبياف، في كقتيا كحينيا- 
الظركؼ االجتماعية، فأنا أب لسبعة أبناء، كمكاف العمؿ كاف بعيدا عف مكاف إقامتنا، غير - 

أف حبنا الخالص لمغة العربية، ككعيننا كفيمنا لمكاقع المر، جعمنا نتحدل المصاعب كالعقبات 
عطاء النمكذج العممي لؤلجياؿ  لتقديـ ما في كسعنا لمعمؿ مف أجؿ تطكيرىا كالدعكة إلييا، كا 

. الصاعدة التي تنتظر منا كثيرا مف الجيد
- عز كجؿ–قدـ جزيؿ الشكر إلى اهلل فكمع إتماـ ىذا البحث ال يسعنا في ختامو إال أف 

لى كؿ مف أسيـ "بمقاسـ دفة"أكال، ثـ إلى مف كاف لو الفضؿ في اإلشراؼ األستاذ الدكتكر  ، كا 
عانتنا، كما ال ننسى إىداء الشكر لمسادة أعضاء المجنة  مف قريب أك مف بعيد في دعمنا كا 

المناقشة عمى تحمميـ عناء قراءة البحث كتسديده كتصكيبو، فالكماؿ هلل كحده كالعصمة ألنبيائو 
. ، كاهلل نسأؿ التكفيؽ كالنجاح"أفضؿ الصبلة كأزكى السبلـ"عمييـ 
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إف لمركابط الداللية دكرنا ىامان في ًاتساؽ النص كًانسجامو، حيث تحتؿ جزءا ىامنا في 
مجاؿ لسانيات النص، أك عمـ المغة النصي، لذلؾ عرضنا مفيـك ىذا المصطمح، كما ينطكم 
عميو مف مفاىيـ كتعريفات، كمعمكمات أكلية تيعٌد مفاتيح ال بيدَّ منيا مف أجؿ تيسير الدخكؿ إلى 

البحث، كتناكؿ قضاياه، منيا ماىية لسانيات النص ثـ مف الجممة إلى النص، ككذا إسياـ 
. التراث العربي في لسانيات النص

: ماىية لسانيات النص .1
فرع مف فركع المسانيات، ييعنى بدراسة مميزات : "عمـ المغة النصي أك لسانيات النص

دُّه كتىمىاسيكيوي كميحتكاه اإلببلغي  ، كتتفؽ جؿ التعريفات عمى أف 1"(التكاصمي)النص مف حيث حى
فرع مف فركع عمـ المغة يدرس المغة المنطكقة كالمكتكبة، كىذه الدراسة تؤكد "لسانيات النص 

، كتيتـ لسانيات 2"الطريقة التي تنتظـ بيا أجزاء النص، كترتبط فيما بينيا لتخبر عف الكؿ المفيد
 3".دراسة مميزات النص مف حيث تماسكو كمحتكاه اإلببلغي التكاصمي"النص 

عمـ ناشئه كحقؿ معرفي جديد تىكىكفى في : أما عف نشأة ىذا العمـ كتطكره، فمسانيات النص
السبعينيات مف القرف العشريف كبرز بديبلن نقدينا لنظرية األدب الكبلسيكية، كقد نشأ عمى أنقاض 
عمـك سابقة لو كمسانيات الجممة كالمسانيات النسقية كاألسمكبية، فًانطمؽ مف معطياتيا، كأسس 

التحميؿ التداكلي، كما تجدر اإلشارة إلى أف أجركمية النص قد كلدت مف رحـ البنيكية الكصفية 
 (HARTMANN)" ىرتماف"كعف نشأتو أيضا كتطكره كما يرل  ،4"القائمة عمى أجركمية النص

عمـ الببلغة، كعمـ األسمكب، : فكانت بيف سبع مراحؿ مف التطكر، كضعت معالمو كاآلتي
. 5"كالتأكيؿ، السيميائية كتحميؿ المضمكف، كنظرية أفعاؿ الكبلـ، كالببلغة الجديدة

 

                                                 
، 2007، إربد، األردف، 1، عالـ الكتب الحديث، ط(نحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم)أحمد مداس، لسانيات النص - 1

 .03:ص

، 1، دار قباء، ط1، ج(دراسة تطبيقية عمى السكرة المكية)صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف الطريقة كالتطبيؽ، - 2
 .35: ، ص2000القاىرة، مصر، 

محمد لطفي الزليطني كمنير التريكي، جامعة الممؾ سعكد، دار النشر : جكلياف براكف كجكرج يكؿ، تحميؿ الخطاب، ترجمة- 3
 .30: ، ص1997، الرياض، السعكدية، (ط.د)العممي كالمطابع، 

 .35: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف الطريقة كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص- 4

 .87: ـ، ص2005/ق1426، القاىرة، 1محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ، األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، ط- 5
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: مف الجممة إلى النص .2
ييعٌد عمـ لسانيات النص ًانتقاال كاضحا مف االىتماـ بنحك الجممة الذم كاف سائدنا في 

" ىاريس"كىذا التطكر بدأت معالمو في أمريكا مع مقاؿ "القديـ إلى ااًلىتماـ بالنص ككؿ، 
الشيير عف تحميؿ الخطاب في الخمسينيات، ثـ تأكد في منتصؼ الستينيات في أكربا كمناطؽ 

أٌف البداية الفعمية ليذا العمـ كانت في بداية السبعينيات بعد أف اكتممت "، إال 1"أخرل مف العالـ
 2"مبلمحو الفارقة

جاءت كثير مف األعماؿ التي عرفت تبمكر األفكار كًاستقرار المصطمحات، " ىاريس" بعد 
ففي النص الثاني مف ستينيات القرف العشريف، بدأ ىذا المصطمح يستقر تحت أسماء عديدة 

 TEXTUAL)" المسانيات النصية" ك(TEXT LINGUISTICS)" لسانيات النص "3منيا

LINGUISTICS)نحك النص" ك "(TEXTE GRAMMAR) عمـ النص" كىك بالفرنسية "
(SCIENCE DU TEXTE) تحميؿ الخطاب" كفي اإلنجميزية سمي "(DISCOURE 

ANALYSIS) .
أخذت البحكث في بداية السبعينيات تدعك إلى المسانيات النصية صراحة كتكجو انتقادات 

، 4"فاف دايكشميدت"، ك"دريسمر"، "جندف"، "ككنك"، "بتكفي: "صريحة نحك الجممة، كأىميا جيكد
ىك المؤسس الفعمي لعمـ النص، كقد كتب كثير مف " فاف دايؾ"كذىب أغمب العمماء إلى أف "...

، "دريسمر برينكر"، "شميدت"، "ىارفج"، "جمسيكف"، "شتمبؿ: "المعاصريف في عمـ النص مثؿ
، كتبيف مف جيكد ىؤالء المغكييف أف النص يستكعب تغيرات ال يمكف 5"كغيرىـ" بكجراند"، "آداـ"

يمكف أف تككف في الجممة مثؿ الحذؼ كالفصؿ كاإلحالة، لذا يجب أف ننظر إليو بكصفو ضربنا 
 .6"مف الجممة المضاعفة

                                                 
 .40: ، ص1988، بيركت، (ط.د)نحمة محمكد أحمد، مدخؿ إلى دراسة الجممة العربية، دار النيضة العربية، - 1

 .17: ، ص2004، القاىرة، مصر، 1بحيرم، عمـ لغة النص، المفاىيـ كاالتجاىات، مؤسسة المختار، طسعيد حسف - 2

 .294: ، ص1996، القاىرة، مصر، 1صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص، شركة لكنجماف، ط- 3

، 2007، القاىرة، مصر، 2تماـ حساف، عالـ الكتب، ط: ركبرت دم بكجراند، النص كالخطاب كاإلجراء، ترجمة- 4
 . 67، 66:ص.ص

، 2001، القاىرة، مصر، 1، مكتبة زىراء الشرؽ، ط(اتجاه جديد في الدرس النحكم)أحمد عفيفي، نحك النص - 5
 .33، 32:ص.ص

منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، : أزكالد ديكرك كجاف مارم سشايفر، القامكس المكسكعي الجديد لعمـك المساف، ترجمة- 6
 .536: ، ص2007، بيركت، لبناف كالدار البيضاء بالمغرب، 2ط



 إرٍاصات عله اللغة اليصي:                                                                    مدخل 

13 

 

كمف ثـ فإف كثيرنا مف الظكاىر التي تعالج في إطار النص ككحدة كبرل، ىي في حقيقة "
األمر كانت محكر كثير مف البحكث النحكية التي كانت تعد الجممة أكبر كحدة في التحميؿ، 

غير أف نحك النص يراعي في كصفو كتحميبلتو عناصر أخرل لـ تكضع في ااًلعتبار مف قبؿ، 
كيمجأ في تفسيراتو إلى قكاعد داللية كمنطقية إلى جكار القكاعد التركيبية، كيحاكؿ أف يقدـ 

 .1"صياغات كمية دقيقة لؤلبنية النصية كقكاعد ترابطيا
: إسياـ التراث العربي في لسانيات النص .3

إف الدرس الحديث استفاد مف نتائج الدرس القديـ خصكصا في مجاؿ الببلغة كالنحك 
ثبات عبلقة ذلؾ ألفٌ  مقاـ –البدء مف الصفر المنيجي في ىذا المقاـ : "...كالتفسير كالنقد، كا 

يعني إىدار أربعة عشر قرنا مف النتاج المساني المتميز، الذم ىك إنتاج قـك - الدراسات النصية
، فالدراسة النصية الحالية 2"مف أعمـ الناس بفقو المغة العربية كأسرار تركيبيا كذخائر تراثيا

تقتضي النظر في األفكار الصالحة في التراث العربي، ثـ دراستيا عمى ضكء المناىج 
. المعاصرة المتاحة

بما أف ىذا العمـ مازاؿ غضا فيذه دعكة إلى البحث مف قبؿ المختصيف العرب في ىذا 
الشأف السيما أٌف لو جذكران عريقة في التراث العربي كالببلغة كعمـك القرآف كتفسيره كغيرىا، كما 

في عمـ الببلغة : "في مكاصمة كبلمو عف نشأة عمـ النص كعبلقتو بالببلغة" محمد العبد"يقكؿ 
العربي تقع مناطؽ شاسعة لمعناية بطرؽ اإلببلغ المؤثر، فضبلن عف العناية بمعايير البنية 

المثمى لمنص كصناعتو، كلكف تظؿ بيف العمميف كجكه لممفارقة، فبينما عمـ الببلغة الغربي كاف 
. 3..."أكؿ العمـك التي أسيمت في تأسيس ىذا العمـ المغكم النصي

في النص " محمد مفتاح"كقد حاكؿ بعض الدارسيف العرب تجمية مفيـك النص، حيث يرل 
مدكنة كبلمية، كحدثنا زمكانينا تكاصمينا تفاعمينا، مغمقنا في سماتو الكتابية، تكالدينا في انبثاقو "

لتعريفيما لمنص بخصائص كمميزات الترابط كالتماسؾ بيف " يكؿ"ك" براكف"كتناسبو لمكقؼ 
أجزائو، كلعؿ ىذا األخير يعد مف أىـ المقكمات لدرجة تجعمنا نقكؿ أك نعتقد أف النص ما ىك 

. 4"رقية حسف"ك" ىاليدام"إال تماسؾ عمى حد قكؿ 
                                                 

 .135: سعيد حسف بحيرم، عمـ المغة النصي، المفاىيـ كاالتجاىات، مرجع سابؽ، ص- 1

 .413: ، ص1990، الككيت، (ط.د)سعد عبد العزيز مصمكح، العربية مف نحك الجممة إلى نحك النص، جامعة الككيت، - 2

 .87: مرجع سابؽ، ص محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ،- 3

 . 93: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ص- 4
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دراكا ليذه األىمية فقد  تناكلو الدارسكف العرب بداية بتكضيح مفيكمو، كمركرنا ببياف "كا 
" ىاليدام"، حيث جعمو 1"أدكاتو ككسائمو كعكاممو، حيث أصبح ليـ حضكرا كاجبا في أم نص

معيارنا لمتميز بيف النص كالبلنص، باعتباره متضمننا عبلقات المعنى العاـ لتركيب " رقية حسف"ك
. 2طبقات النص

ا بالعبلقات بيف جمؿ النص، كبيف فقراتو، " فيك ييتـ بالعبلقات بيف أجزاء الجممة، كأيضن
ا بيف جمؿ  بؿ بيف النصكص المككنة لمكتاب مثؿ السكر المككنة لمقرآف الكريـ، كييتـ أيضن

 .3"النص كما يحيط بو، كمف ثـ يحيط بالتماسؾ بالنص كامبلن داخمينا كخارجينا
داخمينا كتتمثؿ في تمؾ العبلقات التي تقـك بيف الجمؿ كالعبارات في متتالية نصية يمكف 
أف تركز عمى الدالالت، أٌما خارجينا، فتتمثؿ في الركابط بيف العناصر المشار إلييا أك المدلكؿ 

. 4"عمييا في الخارج
إلى مصطمح التكاصؿ عمى أٌنو مقكلة عامة يمكف تجزئتيا أك " محمد مفتاح"كقد نظر 

ىاتو المفاىيـ الخاصة يمكف حصرىا في ثنائية ااًلتساؽ "، 5تنكيعيا إلى مفاىيـ خاصة
(Cohesion)  كااًلنسجاـ(Conerence) أك ما يعرؼ بالسبؾ كالحبؾ باعتبارىما يعنياف معنا 

، فيما يبيناف كيفية تآلؼ 7"لذا ككنا معنا ثنائية مفيكمية في حقؿ لغة النص"، 6"التماسؾ النصي
مقاببلن " محمد خطابي"تآلؼ العناصر المككنة لمنص، كااًلتساؽ في ىذه المفظة التي اختارىا 

 فقد قاببل 10"محمد العيد" ك9"سعد مصمكح"، أما 8(Cohesion)عربينا مناسبنا لممصطمح األجنبي 

                                                 
 .93: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ص-  1

 .95: المرجع نفسو، ص- 2

 .97: ، صالمرجع نفسو- 3

 .212، 211: ص.صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص، مرجع سابؽ، ص- 4

. 157: ـ ص2001، الدار البيضاء، المغرب، 2محمد مفتاح، التمقي كالتأكيؿ، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، ط- 5
 .125: ، ص1991المغرب، ، 1، المركز الثقافي العربي، ط(نحك منيجية شمكلية)محمد مفتاح، التشابو كاالختبلؼ، - 

 .96: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ص- 6

 .90: محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ، مرجع سابؽ، ص- 7

: ، ص1991، بيركت، لبناف، 1، المركز الثقافي العربي، ط)مدخؿ إلى انسجاـ النص)محمد خطابي، لسانيات النص - 8
152. 

 .96: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ص- 9

 .90: محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ، مرجع سابؽ، ص- 10
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، حيث آثراه عمى سكاه مف نظائره العربية كالترابط "السبؾ"قاببل المصطمح األجنبي لمفظة بػ
. كالتضاـ
فاالتساؽ أك السبؾ يشتمؿ عمى اإلجراءات المستعممة في تكفير الرابط بيف عناصر "

ككذلؾ بالكسائؿ التي تتحقؽ بيا خاصية "، أم؛ إنو يرتبط بالركابط الشكمية 1"ظاىر النص
األحداث التي نخطيا أك نراىا بما ىي كـ "، كنعني بظاىر النص 2"االستمرارية في ظاىر النص

كـ متصؿ عمى صفحة مف الكرؽ، كىذه األحداث أك المككنات ينتظـ بعضيا مع بعض تبعنا 
ا إال إذا تحقؽ ليا مف كسائؿ السبؾ ما يجعؿ النص  لممباني النحكية، كلكنيا ال تشكؿ نصن

ستمراريتو ، كمنو نقصد بااًلتساؽ ذلؾ التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة 3"محتفظنا بكينكنتو كا 
لنص خطاب ما، كييتـ فيو بالكسائؿ المغكية الشكمية التي تصؿ بيف العناصر المككنة 

. 4لمخطاب
كما قدـ عمماء العرب القدامى مفاىيـ عدة ليا عبلقة كطيدة بما يعرؼ اليـك بمسانيات 

ا حكؿ ما كتبكه  النص، باعتباره حقبلن معرفينا جديدان يجعؿ مف النص محكر الدراسة، كخصكصن
حيث  (ق684ت)" حاـز القرطاجني"في النقد كالببلغة كالنحك كالتفسير كعمـك القرآف، فمف النقاد 

كأدرؾ الصمة الرابطة بيف مطمع القصيدة كما سماه  "(مناىج البمغاء كسراج األدباء)ألؼ كتاب 
، كلـ يغفؿ 5"بالمقطع كىك أخرىا الذم يحمؿ في ثناياه ااًلنطباع األخير كالنيائي عف القصيدة

كمف ذلؾ حسف التأليؼ كتبلؤمو : "ااًلنسجاـ الصكتي ألىميتو في الربط بيف المعاني، يقكؿ
منيا أف تككف حركؼ الكبلـ بالنظر إلى ًائتبلؼ بعض : كالتبلـؤ يقع في الكبلـ عمى أنحاء

حركؼ الكممة مع بعضيا كًائتبلؼ جممة كممة مع جممة كممة تبلصقيا منتظمة في حركؼ 
" الجاحظ"، كمنيـ 6"مختارة، متباعدة المخارج، مرتبة الترتيب الذم يقع فيو حقو كتشاكؿ ما

، ككاف معيار الجكدة، كالحيسف عنده يكمف في السبؾ كترابط كتبلحـ الكممات (ق255ت)

                                                 
 .11: إلياـ أبك غزالة، عمى خميؿ حمد، مدخؿ في عمـ النص، مرجع سابؽ، ص- 1

 .95: ينظر صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ص- 2

 . 16: ـ، ص1999، (ط.د)جميؿ عبد المجيد، ببلغة النص، دار غريب القاىرة، - 3

 .05: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 4

 .56:  ، ص1997، بيركت، لبناف، 1إبراىيـ خميؿ، األسمكبية كنظرية النص، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط- 5

، 2محمد الحبيب بمخكجة، دار الغرب اإلسبلمي، ط: ، مناىج البمغاء كسراج األدباء، تحقيؽ(أبك الحسف حاـز)القرطاجني، 6- 
 .227: ىػ، ص1481بيركت، لبناف، 
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كأجكد ما رأيتو متبلحـ األجزاء سيؿ المخارج، فتعمـ : "كالجمؿ بعضيا ببعض في الشعر يقكؿ
. 1"بذلؾ أنو أيفرغ إفراغنا كاحدنا، كسيبؾ سبكنا كاحدنا، فيك يجرم عمى الدىاف

ا  في الثالث ( تأكيؿ مشكؿ القرآف: )حيث ألؼ كتاب (ق276ت)" ًابف قتيبة"نجد أيضن
فأحببت أف أنضح عف كتاب اهلل كأرمي مف كرائو بالحجج النيرة كالبراىيف : "اليجرم، حيث يقكؿ

" قضية ًانسجاـ النص القرآني: "في كتابو" ابف قتيبة"البينة كأكشؼ لمناس ما يمبسكف، فقد طرح 
التي تنظر إلى السكر كاآليات المتباعدة نظرة متأنقة، كىي قضية خطابية نصية كاف مف 

. 2"الممكف أف يترتب عنيا تنظير في نسؽ النص
الذم ألؼ  (ق403ت)" الباقبلني: "نجد كثيرا مف العمماء ال يسع المقاـ ذكرىـ أمثاؿ

نجد : "، حيث يقـك بتفسير ًانسجاـ اآليات رغـ تباعد مكاقعيا، فيقكؿ(إعجاز القرآف): كتاب
آيات متباعدة في المكاقع النائية المطارح، قد جعميا النظـ البديع لشيء، تأليفنا مف الشيء 

المؤلؼ في األصؿ كمف إعذار إلى إنذار، مختمفة لكنيا تأتمؼ بشريؼ النظـ، كمتباعدة تتقارب 
. 3"بعمي الضـ

كقد كانت فكرة ( دالئؿ اإلعجاز: )كما قدمو في كتابو (ق471ت)" الجرجاني"نجد أيضا 
كاعمـ أف أصؿ كاضع الكبلـ مىثىؿي : "ااًلنسجاـ النصي كاضحة في ذىنو حتى يعبر عنيا بقكلو

. 4"مىٍف يأخذ قطعنا مف الذىب أك الفضة فيذيب بعضيا في بعض حتى تصير قطعة كاحدة
لطبيعة عمـ النحك أثره البارز في خدمة النصكص كفيميا " الجرجاني"كقد كاف إلدراؾ 

فيمنا عممينا دقيقنا، فيك يرل أف النص ال يتككف إال حسب مقتضيات كقكانيف النحك كمناىجو، 
نظرية جديدة لعمـ النحك، حيث جعمو يتككف مف عدة أجزاء  (دالئؿ اإلعجاز)كقدـ في كتابو 

كأما أخطر شيء تكمـ فيو عبد القاىر الجرجاني عمى اإلطبلؽ، ": "تماـ حساف"، كيقكؿ 5"منيا

                                                 
، القاىرة، 7، مكتبة الغانجي، ط1عبد السبلـ محمد ىاركف، ج: ، البياف كالتبييف، تحقيؽ(أبك عثماف عمرك بف بحر)الجاحظ - 1

 .89: ، ص1998مصر، 

 .145: ، ص1999، الدار البيضاء، المغرب، (ط.د)محمد العمرم، الببلغة العربية، أصكليا كامتدادىا، إفريقيا الشرؽ، - 2

، (ت.د)، القاىرة، مصر، 3السيد أحمد صقر، دار المعارؼ، ط: ، إعجاز القرآف، تحقيؽ(أبك محمد بف الطيب)الباقبلني- 3
 .194: ص

، 5محمكد محمد شاكر، مكتبة الغانجي، ط: ، دالئؿ اإلعجاز، قراءة كتعميؽ(أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحماف)الجرجاني- 4
 .190: ـ، ص2004القاىرة، مصر، 

 .45: ، ص2004، إربد، األردف، 1عمر أبك خرمة، نحك النص، نقد نظرية كبناء أخرل، عالـ الكتب الحديث، ط- 5
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نما كاف التعميؽ، كقد قصد بو إنشاء العبلقات بيف  فمـ يكف النظـ كال البناء كال الترتيب، كا 
. 1"المعاني المغكية بكاسطة ما يسمى بالقرائف المفظية كالمعنكية كالحالية

جامع البياف في تأكيؿ : "في كتابو (ىػ310ت )" الطبرم"كما نجد مف المفسريف اإلماـ 
، تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي الذم لـ يغفؿ الترابط بيف الجمؿ كلـ تقتصر "القرآف

دراستو عمى الجممة فحسب، بؿ تعدل ذلؾ إلى الكصؿ كالفصؿ بيف الجمؿ التي تعد في الكقت 
نظـ : "مؤلؼ كتاب (ىػ885ت)" البقاعي"الحالي مف القضايا اليامة في لسانيات النص، كمنيـ 

". الدرر في تناسب اآليات كالسكر
ىكذا رأينا كيؼ أسيـ التراث العربي في عمـ المغة النصي؟ ككيؼ اجتيد عمماؤنا مف أجؿ 
إبراز كيفية تماسؾ النصكص األدبية كخاصة القرآف الكريـ؟، كلـ يكتفكا عند دراستيـ عمى حد 

الجممة بؿ تعدكا إلى الربط بيف أكثر مف جممة، ككانت ليـ إشارات تعد لبنات كبرل كأساسة في 
. بناء كتحميؿ النص كالخطاب

 
 

                                                 
 .188: ، ص1998، القاىرة، مصر، 3تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، عالـ الكتب، ط- 1
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. نتائج الفصؿ
 



 ااِلتساق وااِلىسجاو ودور الروابط فيَنا:                                                   الفصل األول 

19 

 

: تمييد
يجدر بنا بداية أف نتعرؼ عمى مفيكمي ااًلتساؽ كااًلنسجاـ بحكـ تعامؿ لسانيات النص 

. مع النص عمى أنو كحدة كمية
: مفيكـ ااًلتساؽ كأدكاتو .1
 : االتساؽ لغةن  -أ

... ًاجتمعت: ًاتسقت اإلبؿ كًاستكسقت: "(ق711ت)" البف منظكر"جاء في لساف العرب 
ـي ًبالشَّشفىؽً ﴿: ، كفي التنزيؿ"كالطريؽي يأتسؽ كيتسؽ أم؛ ينضـ سىؽى  فىالى أيٍقًس مىا كى ًر  كىالمَّشٍيًؿ كى كىاٍلقىمى

ـ، كًاتساؽ القمر ًامتبلؤه : "(ق207ت)" الفراء"، يقكؿ 1ًإذىا اتَّشسىؽى﴾ سىؽى أم؛ ما جيمع كضي مىا كى كى
. 2"كًاجتماعو كًاستكاؤه، كالكسؽي ضـ الشيء إلى الشيء، كااًلتساؽ االنتظاـ

سقنا كىكيسكقنا: "جاء في معجـ الكسيط سىقىٍت الدَّابىة تىسؽي كى مىٍت كأىغمىقىٍت الماء عمى : كى مى حى
ـى ... رىًحًميىا فيي كىاًسؽه  ـى ...كًاتسؽ الشيء ًاجتمعى كًاٍنضى ، ًانتىظى . 3"، كًاٍستىكسىؽى األمري

ٍمؼى الثيريا، ييقاؿ ليا " ، كالٌنسؽي ككاًكب ميصطفة خى سفه كالكبلـ إذا كاف مسٌجعنا قيؿ لو نىسؽه حى
ييقاؿ يىا إلى جانب بعض، قاؿ الشاعر: الفيركدي كى اًؿ كالمتاًع أم بىعضي : رأيتي نىسىقنا مف الًرجى

بنا كنىسقنا كالنٍسؽي بالتسكيف مصدر نىسىٍقتي الكبلـى إذا أعطفتي بعضو عمى ... ميٍستىكًسقاته عىصى
 .4..."نىسىٍقتي بيف الشيئيف كناسقتي : بعض، كيقاؿ

ؽى "ك" نىسىؽى "مجمؿ القكؿ في عرض مادتي  كصؼ الكبلـ " نىسىؽى "مع قرب معاني " سىكى
ا بأف صيغة  ىي " نسؽ"مف مادة " ًافتعاؿ"بالترابط كالتتابع كاالنتظاـ كما جاء في المعاجـ، ًعممن

التي جاءت منيا " كسؽ"أم دكف إبداؿ أك إدغاـ مثمما ىك الحاؿ في " ًانتقاؿ" "نقؿ"مثؿ " ًاتساؽ"
". ًاتساؽ"

ؽى "كعمى كؿ فالمعاني متقاربة سكاء في  ككميا تستخدـ لغكينا في معاني " نىسىؽى "أـ في " سىكى
. ااًلجتماع كااًلنضماـ كااًلنتظاـ كحمؿ الشيء مجتمعنا

                                                 
 [.18-16]:  سكرة االنشقاؽ، اآلية1

عبد اهلل عمي الكبير، محمد أحمد : ، لساف العرب، تحقيؽ األساتذة(أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر)ابف منظكر - 2
مادة ). 4837، 4836:ص.، ص(ت.د)، (ط.د)، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، 5، ج6حسب اهلل، ىاشـ محمد الشاذلي، مج

سىؽى   .(كى

 .1032: ـ، ص2004، القاىرة، مصر، 4معجـ الكسيط، مكتبة الشركؽ، ط: إبراىيـ مصطفى كآخركف- 3

 .(نىسىؽى )مادة . 230: ، ص5لساف العرب، مصدر سابؽ، ج: ابف منظكر- 4
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ا -ة  :ااًلتساؽ ًاصطالحن
بالفرنسية  (Cohésion)ىك الترجمة المعتمدة في ذىف البحث لمصطمح : ااًلتساؽ -
 .باالنجميزية (Cohesion)ك
في مختمؼ المراجع العربية نجد مصطمحي ااًلتساؽ كااًلنسجاـ يعبر عنيما بمترادفات  -

عديدة، كأحياننا نقصد بالمفظ الكاحد المصطمحيف معنا، كعميو فسيتـ ذكر ما أمكف مف ىذه 
 .األلفاظ كالمترادفات، كذلؾ قصد معرفة المصطمح

مفيـك ااًلتساؽ مفيـك داللي، إنَّو يحيؿ إلى "أفَّ " رقية حسف"ك" ىاليدام"كيرل كؿ مف 
. 1"العبلقة المعنكية القائمة داخؿ النص كالتي تحدده كنص

نما يتـ "بٌيف أفَّ ااًلتساؽ " محمد خطابي"إال أفَّ  ال يقتصر عمى الجانب الداللي فحسب، كا 
عمى مستكيات أخرل كالنحك كالمعجـ، حيث تنتقؿ المعاني مف النظاـ الداللي إلى مفردات في 

. 2"النظاـ النحكم كالمعجمي ثـ إلى أصكات أك كتابة في النظاـ الصكتي كالمكتكب
كيبرز ااًلتساؽ في تمؾ المكاضع "حظي ىذا المصطمح باىتماـ الدراسات المسانية النصية 

التي يتعمؽ فييا تأكيؿ عنصر مف العناصر بتأكيؿ عنصر آخر يفترض مف كؿ منيما اآلخر 
مسبقنا، إذ ال يمكف أف يحؿ الثاني إال بالرجكع إلى األكؿ، كعندما يحدث ىذا تتأسس عبلقة 

 .3"ًاتساؽ
الذم يترجـ المفيـك " سعد مصمكح"ًاختمفت بعض التعريفات عف بعض، جاء في تعريؼ 

أم؛ األحداث ... الكسائؿ التي بيا خاصية ااًلستمرارية في ظاىر النص"كيعتبره " السبؾ"بمفظ 
المغكية التي ننطؽ بيا أك نسمعيا في تعاقبيا الزمني، كالتي نخطيا كنراىا بما ىي كـ متصؿ 

عمى صفحة الكرؽ، كىذه األحداث ينتظـ بعضيا مع بعض لممباني النحكية كيجمع ىذه 
، كيتشكؿ (Grammaticaldependency)األحداث الكسائؿ مصطمح عاـ ىك االعتماد النحكم 

                                                 
1-Haliday Micheael Alexender Kirwood and Ruqaiya Hassan, Cohesion in English, Longman, 
London, 1987, P : 04. 

 .15: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 2

3 -Haliday (M.A.K) et Hassan (R), Cohesion in english, op.cit, P: 04. 
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في الفقرة . 3. فيما بيف الجمؿ. 2. في الجممة. 1: في حمقة ىرمية كمتداخمة مف األنكاع ىي
 .1"في النص. 5. فيما بيف الفقرات أك المقطكعات. 4. أك المقطكعة

مصطمح لساني يعني ربط الكبلـ " ااًلتساؽ"كالتعريفات كثيرة جدنا يمكف تمخيصيا، فػ
ا أك خطابنا مفيكمنا . بأدكات سطحية ظاىرة تنظمو ليككف نصن

كرد مراران كتكراران في مصادر التراث العربي سكاء " ااًلتساؽ"تجدر اإلشارة إلى مصطمح 
فالكجو الثالث مف : "يقكؿ" السيكطي"أكاف في الببلغة أـ في عمـك القرآف كتفسيره، حيث نجد 

كالكجو الرَّابع مناسبة آياتو كسكره كًارتباط ... كجكه إعجازه حيسف تأليفو، كًالتأـ كممو، كفصاحتو
. 2"بعضيا ببعض، حتى تككف كالكممة الكاحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني

كىغىرىاًبيبي سيكده﴾﴿: في تعميقو عمى قكلو تعالى (ق724ت)" الزركشي"كنجد 
، حيث إف 3

بذكر السيكد كقع ااًللتئاـ "كمع ذلؾ ذكر الميسكد، ذلؾ ألنو " السُّكد"الغرابيبي متضمنة لمعنى 
. 4"كًاتىسىؽى نىسىؽى النظاـ، كجاء المفظ كالمعنى في درجة التماـ

لعمو كاف سببنا في " ااًلتساؽ"مف خبلؿ البحث في مصادر التراث العربي نجد تكرار لفظ 
النحكية : غمبة ًاستعماؿ ىذا المفظ كمصطمح عربي معاصر، بعٌده بنية كالكسائؿ الشكمية

كالمعجمية، تقـك بربط كتقكية جمؿ كمتتاليات النص حتى يصبح بناءن نصينا متماسكنا كىذا ما 
-. صمى اهلل عميو كسمػـ" -محمد"نجده في سكر القرآف، كأحاديث النبي 

: أدكات ااًلتساؽ -ط

المظاىر التي تحقؽ ااًلتساؽ عمى أساس أنيا شكمية ظاىرة في صكرة : األدكات ىي
. حرؼ أك أم لفظ آخر، كقد كردت في مراجع مختمفة بتصنيفات متشابية

كبما أٌف البحث لو ىدؼ تعميمي يقتضى التبسيط كالبعد عف كثرة التفريعات، سنعتمد عمى 
 :أىـ التصانيؼ الكاضحة التي يمكف لمجميع أف يستفيد منيا

 

                                                 
 .154: نحك أجركمية لمنص الشعرم، مرجع سابؽ، ص: سعد عبد العزيز مصمكح- 1

 .85: ، ص1988، بيركت، لبناف، 1، معترؾ األقراف في إعجاز القرآف، دار الكتب العممية، ط(جبلؿ الديف)السيكطي - 2

 [.27] سكرة فاطر، اآلية 3

، (ط.د)محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الجيؿ، : ، البرىاف في عمـك القرآف، تحقيؽ(بدر الديف محمد بف عبد اهلل)الزركشي - 4
 .44: ، ص1988بيركت، لبناف، 
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 (:Référence): اإلحالة. 1.ج
كيعني مقابميا في المغات "تناكؿ عمماء النص اإلحالة ككسيمة مف كسائؿ الربط المفظي 

. 1"(Référence)الغربية 
كاإلحالة أك الربط الضميرم يعد أىـ الخصائص التكزيعية لمضمائر ااًلنعكاسية في المغة "
، كاإلحالة أداة تربط بيف الجمؿ كالعبارات كالنصكص فيي تعني العممية التي بمقتضاىا 2"العربية

عبلقة ": "غريماس"تحيؿ المفظة المستعممة عمى لفظة متقدمة عمييا أك متأخرة، إٍذ ًاعتبرىا 
تعرؼ جزئية تككف مثبتة في خطاب ما عمى المحكر التركيبي بيف عبارتيف كتستعمؿ لمجمع بيف 

. 3"ممفكظيف أك بيف فقرتيف
كأمَّا عف كظيفتيا فيي تربط بيف البنى النصية الصغرل ببعضيا بعضا لتجعميا تتعمؽ 

ا مترابطنا، كليا تعريفات عديدة، نضيؼ إلى ما ذكرناه تعريؼ  دم "فيما بينيا لتنتج لنا نصن
بأنيا العبلقة بيف العبارات ذات الطابع البنائي في نص ما، إٍذ تشير إلى شيء ينتمي ": "بكجراند

. 4"إليو نفس عالـ النص أمكف أف يقاؿ عف ىذه العبارات إنيا ذات إحالة مشتركة
إنيا العبلقة القائمة بيف األسماء كالمسميات فاألسماء تحيؿ إلى : "كنجد تعريؼ آخر

المسميات، كىي عبلقة داللية تخضع لقيد أساس، كىك كجكب تطابؽ الخصائص الداللية بيف 
 .5"العنصر المحيؿ كالعنصر المحاؿ إليو

فاإلحالة إذٍف ىي العبلقة بيف العبارات مف جية كبيف األشياء كالمكاقؼ في العالـ 
ا بالدكر البارز لعمماء العرب في 6الخارجي ، كما دمنا قد أكثرنا مف ذكر عدة تعاريؼ ننكه أيضن

الحديث عف أىمية الضمائر كمرجعيتيا كمف أىـ الظكاىر التي تطرقكا إلييا في حديثيـ عف 
: الضمير كدكره

                                                 
، جامعة منكبة، 1محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب كعمـ النص في النظرية النحكية العربية، تأسيس نحك النص، ج- 1

 .125: ، ص2001، تكنس، 1المؤسسة العربية لمتكزيع، ط

حساـ البينساكم، أنظمة الربط في العربية، دراسة في التراكيب السطحية بيف النحاة كالنظرية التحكيمية، مكتبة زىراء الشرؽ، - 2
 .74: ، ص2003، القاىرة، مصر، 1ط

ا)نكاؿ لخمؼ، ااًلنسجاـ في القرآف الكريـ - 3  .118: ، ص2007/2008، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر، (سكرة النكر أنمكذجن

 .320: ركبرت دم بكجراند، النص كالخطاب كاإلجراء، مرجع سابؽ، ص- 4

 .17: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى ًانسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 5

، 2007، جكاف 01فطكمة لحمادم، مفيـك التماسؾ النصي، مجمة المغة كاآلداب، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد - 6
 .118:ص
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 .1"تصدم العديد مف المغكييف لشرح الدكاكيف، مثؿ العكبرم في شرح ديكاف المتنبي" -1
اىتماـ عمماء التفاسير بالنص القرآني، كربط أجزائو مثؿ الزمخشرم، سيد قطب في " -2

 .2"في ظبلؿ القرآف"تفسيره 
ا بعد أف تعمـ مف : "(ىػ180ت)يقكؿ سيبكيو  - إنما اإلضمار معرفة ألنؾ تضمر ًاسمن

نؾ تريدي شيئنا يعممو...يتحدث ، كفي حديثو ىذا إشارة إلى التماسؾ بالضمير 3"عرؼ مف تعني، كا 
كمرجعيتو، مف خبلؿ ما تطرقنا إليو نجد أف العمماء العرب كانت ليـ إشارات متفرقة حكؿ 

الضمير كمرجعيتو، كًاكتفكا بالتنظير دكف التطبيؽ، كفي ىذا إشارة لئلحالة كلك مف بعيد ألنيـ 
. لـ يتعرضكا ألقساميا ككسائميا

". رقية حسف"ك" ىاليدام: "كلئلحالة قسماف حسب ما جاء عف الباحثيف
:  اإلحالة النصية. 1-1.ج

:  كتككف بيف عنصريف لغكييف مف داخؿ النص نفسو كتتفرع إلى
 عندما يسبؽ المحاؿ إليو المحيؿ كىي تعكد عمى مفسر سبؽ التمفظ :إحالة قبمية. 1-1-1.ج

 .بو كفييا يجرم تعكيض لفظ المفسر الذم كاف مف المفركض أف يظير حيث يرد المضمر
 كىي عكس القبمية حيث يتأخر فييا المحاؿ عف المحيؿ، كىي تعكد :إحالة بعدية. 2-1-1.ج

عمى عنصر إشارم مذككر بعدىا في النص، كالحؽ عمييا، مف ذلؾ ضمير الشأف في 
 4.العربية

:  اإلحالة المقامية. 2-1.ج
كىي إحالة عنصر لغكم إحالي عمى عنصر إشارم غير لغكم مكجكد في المقاـ 

الخارجي أم خارج النص، كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد عمى ذات صاحبو المتكمـ فيي 
تعمؿ عمى إفياـ النص كتأكيمو، كتخرج النص مف حالة ااًلنغبلؽ إلى حالة ااًلنفتاح عمى عالـ 

                                                 
 .155:، ص1997، بيركت، لبناف، 1ػ مصطفى حمكدة، نظاـ الربط كاالرتباط في تركيب الجمؿ العربية، الشركة المصرية، ط1

، 2007، األردف، 1خمكد العمكش، الخطاب القرآني، دراسة في العبلقة بيف النص كالسياؽ، عالـ الكتب الحديث، ط- 2
 .45:ص

، بيركت، لبناف، 1عبد السبلـ ىاركف، دار الكتب العممية، ط: ، الكتاب، تحقيؽ(أبك بشر عمرك بف عثماف)سيبكيو، - 3
 .85: ، ص1998

ا، المركز الثقافي العربي، ط- 4 ، بيركت، لبناف، الدار البيضاء، 1األزىر الزناد، نسيج النص، بحث فيما يككف الممفكظ بو نصن
 .118: ، ص1993المغرب، 
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تساىـ في خمؽ النص لككنيا تربط المغة بالسياؽ كالمقاـ إال أنيا ال : "السياؽ كالتداكلية فيي
. 1"تسيـ في ًاستقامة بشكؿ مباشر

. نتعرض ليذه الكسائؿ قصد تكضيحيا كمناسبتيا لمبحث المتناكؿ: الكسائؿ اإلحالية. 3-1.ج
:  كاآلتي" رقية حسف"ك" ىاليدام"حيث جاء تقسيـ الباحثيف 

: تنقسـ إلى (Personne)" ضميرية"إحالة شخصية . 1-3-1.ج
. الخ...أنا، أنت، نحف، ىك، ىـ، : ضمائر كجكدية مثؿ- 
 .الخ...كتابي، كتابؾ، : ضمائر ممكية مثؿ- 

:  يذىب الباحثاف إلى عدة إمكانيات لتصنيفيا: أسماء اإلشارة. 2-3-1.ج
 .الخ...ىذا، ىؤالء، : الحياد أك ااًلنتقاء -
 .الخ...ذاؾ، تمؾ: البعد -
 .الخ...ىذا، ىذه، : القرب -
 .الخ...الزماف، اآلف، غدان،: حسب الظرفية -

:  ، كليا فرعاف عامة كخاصة2الخ... المكاف، ىنا، ىناؾ،:إحالة مقارنية. 3-3-1.ج
. منيا ثبلثة أنكاع: عامة. 1-3-3-1.ج
 .الخ...ذات، نفس: مثؿ: التطابؽ- 
 .الخ...مماثمة، كأف: مثؿ: التشابو - 
. الخ...آخر، أخرل: مثؿ: االختالؼ- 
: خاصة. 2-3-3-1.ج
.  الخ...أكثر، أغزر، أقؿ، : مثؿ: الكمية- 
حالة ااًلسـ المكصكؿ3الخ...أجمؿ مف، جميؿ،: مثؿ إحالة ًاسـ التفضيؿ: الكيفية-  : مثؿ: ، كا 

. 4الخ...الذم، التي،

                                                 
 .17: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 1

 .126: محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب كعمـ النص في النظرية النحكية العربية، مرجع سابؽ، ص- 2

 .17: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابؽ، ص- 3

 .68: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص- 4
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": رقية حسف"ك" ىاليدام"كيمكف ااًلستعانة بالشكؿ التكضيحي، كماء جاء عند 
 
 

 
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 

 :المدل اإلحالي. 4-3-1.ج

تنقسـ اإلحالة باعتبار المدل الذم يفصؿ بيف العنصر المحيؿ كالعنصر المحاؿ إليو 
: إلى قسميف

 :إحالة ذات المدل القريب. 1-4-3-1.ج

، كلمتكضيح نقٌدـ المثاؿ اآلتي 1تككف الجممة المتصمة أك المتباعدة في فضاء النص
إٌف لي : قالت الجارية: "...في مقامتو (ق395ت)" اليمذاني"يقكؿ : لتكضيح اإلحالة كأنكاعيا

ا ظريؼ الطبع، طريؼ المجكف، فأسرني حتى سرني، فكقعت الغمطة كتكررت الغبطة ... شيخن
. 2..."(أبك الفتكح)كدعت أم جارية، بشيخيا فإذا ىك اسكندراني : قاؿ

 
 

                                                 
 .119-117: أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص- 1

اإلماـ محمد عبده، دار الكتب : ، المقامات، قدـ لو كشرح غكامضو(أبك الفضؿ أحمد بف الحسيف)اليمذاني بديع الزماف - 2
 .62: ، ص2003، بيركت، 2العممية، ط

 (Anaphora)اإلحػػالة 

 (Exophara)مقامية  (Textu)نصية 

إحالة 

 (Cataphora) بعدية (Anaphora) قبمية
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نكع الضمائر 
كسيمة االتساؽ 

اإلحالية 
نكع اإلحالة المحاؿ عمييا 

 الضمائر المستترة -
 الضمائر المتصمة -
الضمائر المنفصمة  -

- مر" ىي"قالت  -
سرني " ىك"سار 

" أنا"

 .الجارية -
 .الشيخ -
الراكم أبك الفتكح  -

. اإلسكندراني

 .إحالة نصية قباسية -
 .إحالة نصية قبمية -
 .نصيةخارجية إحالة -
. إحالة نصية بعدية -

: إحالة ذات المدل البعيد. 1-4-3-1.ج
  ىي إحالة عنصر لغكم إحالي عمى عنصر إشارم غير لغكم، مكجكد في المقاـ 

األنماط المغكية "الخارجي، كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد عمى ذات صاحبو المتكمـ، أك ىي 
، كما 1"التي تشير إلى المكقؼ الخارجي عف المغة، غير أف ىذا المكقؼ يشارؾ األقكاؿ المغكية

تشير إلى المكقؼ الخارجي عف المغة، كقد اكتفينا بما يخدـ مكضكعنا مف ذكر أمثمة حكؿ 
. اإلحالة ذات المدل القريب

: لو عدة تعاريؼ، منيا: ااًلستبداؿ. 2.ج
ىك صكرة مف صكر التماسؾ النصي، الذم يتـ في المستكل النحكم، كالمعجمي بيف "

كممات كعبارات عمى أف معظـ حاالت ااًلستبداؿ النصي قبمية أم؛ عبلقة بيف عنصر متأخر 
. 2"كمتقدـ

عممية تتـ داخؿ النص، إٌنو تعكيض عنصر في النص بعنصر آخر، كعندما "كما أنو 
نتكمـ عنو، فإننا ال بد أف نتكمـ عف االستمرارية الداللية، أم كجكد العنصر المستدؿ في الجممة 

، كاالستبداؿ عبلقة مجاليا الصيغ المغكية مف قبؿ المفردات كالمركبات، كىك يتـ في 3"البلحقة
ثـ إف اإلضمار يبدك أقرب إليو، إذ يعمد فيو المتكمـ إلى تعكيض "المستكل المعجمي النحكم، 

عنصر لغكم بآخر، كبالتالي يحسف نقؿ اإلضمار مف القسـ الذم جعمو المؤلفاف لئلحالة إلى 
. 4"قسـ الذم جعبله لبًلستبداؿ

                                                 
 .41: ، ص1 صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ج1

 .122: أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص- 2

 .123: ، صالمرجع نفسو- 3

 .130:  ص مرجع سابؽ،محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية،- 4
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 : أنكاعو. 1-2.ج
: ينقسـ ااًلستبداؿ إلى ثبلثة أنكاع

 (آخر، آخركف، نفس): يككف بًاستخداـ عناصر لغكية اسمية: ااًلستبداؿ االسمي. 1-1-2.ج
ٍكنىييـ ﴿: كقكلو تعالى ـٍ آيىةه ًفي ًفئىتىٍيًف اٍلتىقىتىا ًفئىةه تيقىاًتؿي ًفي سىًبيًؿ الٌمًو كىأيٍخرىل كىاًفرىةه يىرى قىٍد كىافى لىكي

اًر﴾ يٍكًلي األىٍبصى ـٍ رىٍأمى اٍلعىٍيًف كىالٌموي ييؤىيِّدي ًبنىٍصرًًه مىف يىشىاءي ًإفَّش ًفي ذىًلؾى لىًعٍبرىةن ألَّش ٍثمىٍيًي مِّ
1. 

، كىذا الفعؿ كىك (الفعؿ الكتابي) يعبر عنو بالفعؿ البديؿ :ااًلستبداؿ الفعمي. 2-1-2.ج
: ، حيث يأتي بديمو عف فعؿ أك حدث معيف أك عبارة فعمية، كمف نماذجو في قكلو تعالى(فعؿ)
ـٍ } ـي  يىا أىيُّييىا الَّشًذيفى آمىنيكا الى تيٍمًيكي مىف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىأيٍكلىًئؾى ىي ـٍ عىف ًذٍكًر المَّشًو كى ديكي ـٍ كىالى أىٍكالى أىٍمكىاليكي

كفى  اًسري {اٍلخى
ـٍ  تيٍمًيكيـٍ ):  فالفعؿ يفعؿ بديؿ لػ،2 ديكي ـٍ كىالى أىٍكالى ا(أىٍمكىاليكي ىؿ تظف أف : ، كمثالو أيضن

يناؿي "استبدلت بكبلـ مف المفركض أف يحؿ محميا كىك " يفعؿ"الكممة " يفعؿ"الطالب المكافح 
. 3"حقو
ىك ًاستبداؿ الجممة بكامميا كتقع في ىذا النكع جممة ااًلستبداؿ : ااًلستبداؿ القكلي. 3-1-2.ج

قىاؿى ذىًلؾى مىا كينَّشا نىٍبًغ ﴿: مثؿ قكلو تعالى (...ىذا، ذلؾ،): أكالن، ثـ تقع الكممة المستبدلة مثؿ
ا﴾ مىى آثىارًًىمىا قىصىصن فىاٍرتىدَّشا عى

 فكممة ذلؾ جاءت بدالن مف اآلية السابقة عمييا مباشرة في قكلو ،4
﴾﴿: تعالى ٍخرىًة فىًإنِّي نىًسيتي اٍلحيكتى ٍينىا ًإلىى الصَّش قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكى

5 .
:  الضمائر. 3.ج

إٌف الضمائر ليا كظائؼ شكمية كداللية كليا أىمية كبرل في تماسؾ النصكص، كما تكمف 
فالتعييف ااًلسمي البديؿ ىك "أىميتيا في ككنيا نائبة عف األسماء كالعبارات كالجمؿ المتتالية، 

إعادة نصية اًلسـ ما مف خبلؿ الضمير، كعادة ما تتعاكف في النص الضمائر مع األسماء 
المتكررة، كتشكؿ معنا شبكة إحالية، كحيف يحيؿ إلى نص ما عدة شبكات ًاسمية فإف كاحدة منيا 

                                                 
 [.143]: سكرة آؿ عمراف، اآلية- 1

 [.09]: سكرة المنافقكف، اآلية- 2

 .123: أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص- 3

 [.64]: سكرة الكيؼ، اآلية- 4

 [.63]: سكرة الكيؼ، اآلية- 5
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: ، كلؤلىمية البالغة لمضمائر أكد عمماء النص عمى أنو1"في الغالب ىي مكضكع النص
لو " ىك"لمضمير أىمية في ككنو يحيؿ إلى عناصر سبؽ ذكرىا في النص، كأف الضمير "

القدرة عمى إسناد أشياء معينة، كتجعؿ : الغياب عف الدائرة الخطابية، كالثانية: ميزتاف األكلى
، 2"ىاتاف الميزتاف مف ىذا الضمير مكضكعنا عمى قدر كبير مف األىمية في دراسة النصكص

، (They, This, Them): إف الضمائر مع غيرىا تكٌكف نصيا عالينا لذا ظيرت الضمائر مثؿ"
. 3"فإنيا ال تشير إلى أناس أك إلى أشياء فقط بؿ ترجع أك تشير إلى فقرات مذككرة فيما سيؽ

 :لو دكر فعاؿ كنعرفو: الحذؼ. 4.ج
 :لغةن . 1-4.ج

الحذؼي يدكري المعنى "، (ح، ذ، ؼ)في المادة المغكية " البف منظكر"كرد في لساف العرب 
 .4" كالطرح كاإلسقاط،حكؿ القطع مف طرؼ خاصة

ا. 2-4.ج  :اصطالحن

 الذم يعني ًاستبعاد (ELLIPS)يقابؿ الحذؼي في ااًلصطبلح لدل الغربييف بمصطمح 
العبارات السطحية التي يمكف لمحتكاىا المفيكمي أف يقـك في الذىف أك أف يكسع أك أف يعدؿ 

. 5بكاسطة العبارات الناقصة
حيث يميؿ الناطقكف "...كالحذؼي ظاىرة تعـ جميع المغات البشرية رغبة في االختصار 

إلى حذؼ بعض العناصر المكررة في الكبلـ أك إلى حذؼ قد يمكف لمسامع فيمو اعتمادان عمى 
، ألف ىناؾ قرائف معنكية أك مقامية تكمئ إليو كتدؿ عميو، كيككف في حذفو 6"القرائف المصاحبة

حذفو معنى ال يكجد في ذكره كمثمما ًاىتـ عمماء النص بالحذؼ، نجد أيضا عمماء العرب 
قد حذفت العرب : "في كتابو الخصائص (ق392ت)" ابف جني"القدامى ًاىتمكا بو حيث قاؿ 

                                                 
، 1سعيد حسف بحيرم، مؤسسة المختار، ط: ، ترجمة(مشكبلت بناء النص)زتسيسبلؼ كاكرزيناؾ، مدخؿ إلى عمـ النص - 1

 .125: ، ص2003القاىرة مصر، 

 161: ، ص1صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ج- 2

 .162: المرجع نفسو، ص- 3

 .(ح،ذ،ؼ)مادة . 103: ، ص2ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، ج- 4

 .302: ركبرت دم بكجراند، النص كالخطاب كاإلجراء، مرجع سابؽ، ص- 5

 (د،ط)طاىر سميماف حمكدة، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، - 6
 .06: ، ص(د،ت)
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ال فيي ضرب  الجممة كالمفرد كالحرؼ، كالحركة، كليس مف شيء في ذلؾ إال عف دليؿ عميو، كا 
. 1"مف تكميؼ عمـ الغيب كمعرفتو

: أنكاعو. 3-4.ج
:  ىي2الحذؼ إلى ثبلثة أنكاع" رقية حسف"ك" ىاليدام"قسـ 

أم قميص :  يقصد بو حذؼ ًاسـ داخؿ المركب ااًلسمي مثؿ:الحذؼ ااًلسمي. 1-3-4.ج
. ستشترم؟ ىذا ىك األفضؿ، أم؛ ىذا القميص

ٍكفى ًبمىا ﴿: ككذلؾ قكلو تعالى ـى سىييٍجزى بىاًطنىوي ًإفى الًذيفى يىٍكًسبيكفى اإلٍث كا ظىاًىرى اإلٍثـً كى ذىري كى
﴾ كفى العىذىابى )، كالتقدير 3كىانيكا يىٍقتىًرفيكفى . (سىييٍجزى

 : الحذؼ الفعمي. 2-3-4.ج

ماذا كنت تنكم؟ السفر الذم يمتعنا برؤية : أم؛ إف المحذكؼ يككف عنصران فعمينا، مثؿ
.  مشاىد جديدة، كالتقدير أنكم السفر

مىؽى السَّشمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًباٍلحىؽِّ ﴿: ككذلؾ قكلو تعالى ـٍ تىرى أىفَّش المَّشوى خى يىٍأًت  يىشىأٍ  ًإف أىلى ـٍ كى ييٍذًىٍبكي
﴾ ًديدو ٍمؽو جى مىؽى السَّمىكىاًت كىاأٍلىٍرضى )، كالتقدير 4ًبخى . (خى

 : الحذؼ داخؿ شبو الجممة. 3-3-4.ج

كـ ثمف ىذا القميص؟ خمس : كيقصد بو حذؼ شبو الجممة داخؿ المركب الجممي، مثؿ
ا قكلو تعالى ﴾﴿: جنييات، كأيضن فىاٍصدىٍع )، كالتقدير 5فىاٍصدىٍع ًبمىا تيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًف اٍلميٍشًرًكيفى

ا تيٍؤمىري ًبوً   .(ًبمى
" عمـ المغة النصي"في كتابو " صبحي إبراىيـ الفقي"ىناؾ تقسيمات أخرل حيث أكرد  -

حذؼ حرؼ العطؼ، فاء )حذؼ الحرؼ أك حذؼ األداة . 1: أنكاعنا أخرل مف الحذؼ منيا

                                                 
، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 2محمد عمي النجار، ج: ، الخصائص، تحقيؽ(أبك الفتح، عثماف بف بحر)ابف جني - 1
 .360: ، ص(د،ت)، (د،ط)

 .127: ، مرجع سابؽ، ص(اتجاه جديد في الدرس النحكم)أحمد عفيفي، نحك النص - 2

 .120: سكرة األنعاـ، اآلية- 3

 .19: سكرة إبراىيـ، اآلية- 4

 .94: سكرة الحجر، اآلية- 5
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حذؼ أكثر .3. حذؼ الكبلـ بجممتو.2. (الجكاب، ككاك الحاؿ، كقد كما النافية، ما المصدرية
 .مف جممة

يتضح مما سبؽ أف الحذؼ يقـك بدكر معيف في اتساؽ النص، كأف كاف مختمفنا مف 
حيث الكيؼ عف االتساؽ باالستبداؿ كاإلحالة كأف المظير البارز الذم يجعؿ الحذؼ مختمفنا 

عنيما ىك عدـ كجكد أثر عف المحذكؼ فيما يمحؽ مف النص ك ليذا يجدر بنا أف نذكر عبلقة 
. الحذؼ بكؿ مف اإلبداؿ كالمرجعية

 

 :عالقة الحذؼ باإلبداؿ. 4-3-4.ج
كؿ مف الحذؼ كاإلبداؿ يمثؿ عبلقة إبداؿ عنصر متقدـ كآخر متأخر، لكف الحذؼ ىك 

، في حيف إف اإلبداؿ يترؾ أثرنا كىك كجكد أحد 1إبداؿ مف الصفر أك ما يعرؼ بالمعنى العدمي
ا بنيكينا يمؤله القارئ ، كىذا المكاف الخالي مف جية، 2عناصر ااًلستبداؿ، بينما الحذؼ يترؾ فراغن

يعبر عف ااًلستبداؿ الصفرم، بينما في النحك : "عمى أنو" رقية حسف"ك" ىاليدام"نظر الباحثيف 
. 3"العربي ال يمثؿ البدؿ نكعنا مف التكرار لمفظ الفعؿ

 :عالقة الحذؼ بالمرجعية. 5-3-4.ج
الحذؼ ىك ًاستبداؿ عدمي، كمف شركط إباحتو كجكد دليؿ في : "يرل أغمب الباحثيف أف

الجممة األكلى الذم يككف بمثابة المرجع الذم يعبر عمى أف الحذؼ لو طبيعة مرجعية داخمية 
سابقة أك الحقة أك متبادلة عمى مستكل الجمؿ، بينما إذا كانت عمى مستكل الجممة الكاحدة، 
فإف الدليؿ أك القرينة التي تيساعد عمى تقدير المحذكؼ ىي المرجعية التي ال تيسيـ في تحقيؽ 

. 4"التماسؾ النَّصي ألٌنوي يعتمد عمى العبلقات بيف الجمؿ كليس بيف الجممة كسياؽ خارجي
 

 :لو عدة أنكاع نكردىا كاآلتي: الكصؿ. 5.ج
 
 
 

                                                 
 .340: ركبرت دم بكجراند، النص كالخطاب كاإلجراء، مرجع سابؽ، ص- 1

 .21: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابؽ، ص- 2

 .203: ، ص2صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ج- 3

 .203: المرجع نفسو، ص- 4
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(: Conjonction)الكصؿ أك العطؼ . 1-5.ج
لمكصؿ أىمية في ًاتساؽ النص كتماسكو، لذلؾ ًاىتـ بيا عمماء النص حيث يعرفو 

عمى أنَّوي تحديد لمطريقة التي يترابط بيا البلحؽ مع السَّابؽ بشكؿ "، "رقية حسف"ك" ىاليدام"
، معنى ىذا إف النَّص عبارة عف متتالية جممية متعاقبة خطينا، كلكي يدرؾ ككحدة 1"منظـ

: أدكات كحركؼ الربط: متماسكة تحتاج إلى عناصر متنكعة تضؿ بيف أجزاء النص، مثاؿ
. 2الخ...كالكاك، أك، مع، حتى، الفاء،

كبما أف النص يتشكؿ مف عدة قضايا مرتبطة ارتباطنا متتاليا مف خبلؿ صكرة الترابط "
سكاء منيا المنسكقة أـ الدالة عمى الفرعي مف  (العطؼ)المختمفة، كأنكاع الكصؿ التشريكي 

ككظيفتيا  (مف أجؿ أف)، ككذلؾ (ألف)، كأداة التعميؿ (أك)، كحرؼ (الكاك)حرؼ : الجمؿ مثؿ
ىك تككيف جمؿ مركبة مف جمؿ بسيطة، كعمى ذلؾ فعمؿ ىذه الركابط ىك حصكؿ اإلجراء 

الثنائي، كفئة مف الركابط تؤخذ مف أبكاب الظركؼ ااًلسمية كالمعرفية، كما تركب مف شبو جمؿ 
، كتدؿ ىذه الركابط عمى عكامؿ (كنتيجةن لذلؾ)، (بالرغـ مف أف)ككذلؾ  (مع أف)مف مثؿ 

. 3"اإلجراء ألنيا تخرج جمبلن أخرل، كتميزىا عنيا
 4.الكصؿ إلى ثبلثة أنكاع" رقية حسف"ك" ىاليدام"يقسـ : أدكات الكصؿ. 2-5.ج
 : الكصؿ اإلضافي. 1-2-5.ج

كتندرج ضمف المقكلة العامة  (أك)ك (الكاك)يتـ الربط بالكصؿ اإلضافي بكاسطة األداتيف 
التماثؿ الداللي المتحقؽ بكممات نحك بالمثؿ، كعبلقة : لمكصؿ اإلضافي في عبلقات أخرل مثؿ

. نحك، مثبلن : أعني، كعبلقة التمثيؿ المتجسدة في تعابير مثؿ: الشرح المتمثمة في عبارات مثؿ
 : الكصؿ العكسي. 2-2-5.ج

 .لكف، غير أف: كيعني عكس ما ىك متكقع، كيتـ بتعابير مثؿ
 

                                                 
 .203: ، ص2صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ج- 1

 .23: محمد خطابي، لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، مرجع سابؽ، ص- 2

 .161: ، ص1997، بيركت، لبناف، الدار البيضاء، المغرب، 1محمد مفتاح، المفاىيـ معالـ، المركز الثقافي العربي، ط- 3

، 2000، (ط.د)تكف فاف دايؾ، النص كالسياؽ، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرؽ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، - 4
 .83: ص
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 :الكصؿ السببي. 3-2-5.ج

: يمكننا مف إدراؾ العبلقات المنطقية بيف الجممتيف أك أكثر يعبر عنيا بعناصر مثؿ
كىي كما نرل عبلقات منطقية ذات ... بالتالي، ليذا السبب، إذا، مف أجؿ ىذا، سبب ذلؾ

. عبلقة كثيقة بعبلقة عامة ىي السبب كالنتيجة
كمجمؿ القكؿ بالنسبة لمكصؿ، بأنو يعد عبلقة ًاتساؽ أساسة في النص ألف كظيفتو تكمف 

. في تقكية األسباب بيف الجمؿ كيجعؿ المتكاليات مترابطة متماسكة
 : التكازم. 6.ج

مف خبلؿ العنكاف يتبيف لنا أف مفيـك التكازم مف منظكر لسانيات النص عمى التقطيع 
المتساكم ألقساـ الخطاب األدبي، مف خبلؿ تجزئة جممة إلى مقاطع متساكية بغض النظر عف 

كقد يككف مف الغريب الحديث عف التكازم في النصكص الشعرية "تكافقيا أك اختبلفيا المعنكم، 
ا إذا ما أخذنا في  المعاصرة التي تظير مشتتة مبعثرة أك متراكمة بعضيا فكؽ بعض، كخصكصن

. 1"ااًلعتبار التعريؼ الشائع لمتكازم أم تشابو البنياف كًاختبلؼ في المعاني
 2:يتخذ التكازم تمظيرات نصية مختمفة منيا نكعاف ىاماف

 كىك ما تماثمت بنيتو كًاختمؼ بعض معناه كيككفي بالتطابؽ عمى :التكازم المتماثؿ. 1-6.ج
 .مستكل النحكم أفقينا أك عمكدينا

 كىك ما ًاختمفت بعض بنيتو كبعض معناه، كيككف قائما في النص :التكازم المتشابو. 2-6.ج
 .أفقينا كعمكدينا كذلؾ، كيحدث ىذا النكع نتيجة عمميات التحكؿ النحكم بالزيادة أك بالنقصاف

 :ااًلتساؽ المعجمي. 7.ج

بالنسبة لممعنى المغكم كااًلصطبلحي فقد تعرضنا لو في بداية الفصؿ، كالحديث ىنا يركز 
عمى ااًلتساؽ المعجمي كأنكاعو كعمى كؿ فااًلتساؽ المعجمي يشكؿ مظيرنا مف مظاىر ًاتساؽ 
النص كتماسكو، إال أنَّو يختمؼ عنيا جميعنا ألنَّو ال يبحث عف عنصر سابؽ أك شكمية لمربط 

بيف أجزاء النص، فيك عمى مستكل المفردات أك الجمؿ كذلؾ بتكرارىا أك بتكارد الكممات 

                                                 
 .161: محمد مفتاح، المفاىيـ معالـ، مرجع سابؽ، ص- 1

 .161: المرجع نفسو ، ص- 2
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المترابطة داللينا، ففيو تجد الكممات المتشابية أك المرادفة في النص حيث تنسج خيطنا مف 
. المفردات المتشابكة تحقؽ بفضمو الترابط النصي

: أنكاعو. 1-7.ج
: نكعاف" رقية حسف"ك" ىاليدام"الترابط المعجمي حسب الباحثيف 

كآخر يقـك عمى الجمع كالتضاـ ، (Récurrence)نكع منو يقـك عمى التكرير 
(Collection .)
 :الترابط القائـ عمى التكرار. 1-1-7.ج

جعؿ ىذه الظاىرة عمى سمـ أك عمى درجة عكدة الكحدة " رقية حسف"ك" ىاليدام"يقترح 
قصد اإلحالة عمى خارج  (Superdinate)المعجمية ذاتيا كأقصى درجات ًاستعماؿ ًاسـ عاـ 

كيعد التكرير مف الركابط التي تتبعيا المفسركف كتعاممكا "، 1"تقدمت اإلحالة عميو باسـ متقدـ
. 2"معيا باعتبارىا مف كسائؿ ًارتباط األجزاء في السياؽ كدكره في ًاتساؽ النص مع السياؽ

 :لو عدة تعاريؼ نقتصر عمى أىميا: الترابط القائـ عمى التضاـ- 2-1-7.ج

التضاـ ىك تكازف زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة نظران الرتباطيا بحكـ ىذه العبلقة أك "
 . 3"تمؾ كىي تقارب الحقكؿ الداللية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .139: محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية كالعربية، مرجع سابؽ، ص- 1

 .45: خمكد العمكش، الخطاب القرآني، مرجع سابؽ، ص- 2

 .128، 127: ص.فطكمة لحمادم، مفيـك التماسؾ النصي، مرجع سابؽ، ص- 3
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: كيمكننا تمخيص أدكات التماسؾ المعجمي في الشكؿ اآلتي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :التكرار. 8.ج

ييسيـ التكرار في تحقيؽ التماسؾ بيف أجزاء النص المختمفة ك المتباعدة، كىي الغاية التي 
. (لسانيات النص)تسعى إلى تحقيقيا الدراسات المسانية الحديثة 

: (لغة كًاصطالحا)مفيكمو . 1-8.ج
تىٍكرىاران، أىعىدَّهي مىرىة "، (ؾ، ر، ر)كرد في لساف العرب مف خبلؿ مادة : لغةن -  رى الشىيٍء تىٍكًريرنا كى كىرَّ

مًؽ، كالكىرُّ "، ك1"بىعد مىرىة ، كتىحديدي الخى ، الرجكعي عمى الشيء كمنو التَّكراري كالكىرةى، البىحثي الكىرُّ
مىعى  َـّ ًظمفىٍي الرىجيؿ كىجى الحبؿي الغىميظ، كالكركرةي الصكتي يرددهي اإلنسافي في جكفًو، كالكىرُّ ما ضى

ا . 2"بىينىييمى
                                                 

 .3852، 3851: ص.ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سابؽ، ص- 1

 .27: إبراىيـ مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، مرجع سابؽ، ص- 2

 االتساؽ المعجمي

 التكرار التضاـ

 التضاد -

 االشتمال  -

 الترادف -

 عالقة الجزء بالكل -

 تكرار تام -
 جزئي -
 تكرار بالمرادف -

داللة ك 
 جرسنا

 داللة ال غير 

 مخطط تكضيحي ألىـ أدكات التماسؾ المعجمي الشكمية كالداللية
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اإلعادة كىك التكرير أك إعادة ذكر : كمف خبلؿ المعنى المغكم نحكصؿ المعاني اآلتية  
. لفظ أك عبارة أك جممة أك فقرة

ا-   : ًاصطالحن
التكرير  (ق704ت)" السجمماسي"نكتفي بأىـ التعاريؼ التي مف بينيا تعريؼ : عند العرب- أ

في قكؿ مرتيف  (أك المعنى الكاحد بالعدد أك النكع)إعادة المفظ الكاحد بالعدد أك بالنكع : "بأنو
. 1"فصاعدنا

إفَّ التكرير يحقؽ العبلقة المتبادلة بيف العناصر المككنة ": "صبحي إبراىيـ الفقي"كيرل 
عف طريؽ امتداد العنصر المكرر عبره، كرصد تتبعو فالتكرار ساعد عمى فؾ الشفرة لمنص، 

دراؾ كيفية أدائو لداللة . 2"كا 
لـ يعتبرا التكرار مف كسائؿ " رقية حسف"ك" ىاليدام"البلفت لبلنتباه أف : عند الغرب- ب

المغة كالسياؽ "ك" التماسؾ في المغة اإلنجميزية"التماسؾ النصي، كىذا ما ًاتضح في كتابييما 
يعديه عمبلن مف عكامؿ التماسؾ النصي كجعؿ " "ديفيد كرستاؿ: "، بينما نجد آخريف أمثاؿ"كالنص

. 3"، كذكر أنو التعبير الذم يكرر في الكؿ كالجزء(Repeated)مصطمح 

التكرار مف عكامؿ التماسؾ النصي كأطمقا عميو "فيذكراف أف " ديبكجراند كدريسمر"كأٌما 
. 4("Récurrence)مصطمح 

: أنكاع التكرار. 2-8.ج
 :كىك نكعاف (الكمي–المحض): التكرار التاـ. 1-2-8.ج
كمف نماذج التكرار مع  (أم يككف المسمى كاحدا): التكرار مع كحدة المرجع. 1-1-2-8.ج

 .5(أغنية لئلنساف): في قصيدتيا" نازؾ المبلئكة"كحدة المرجع في قكؿ 

فى لكيجكدً  . في عىميؽ الظَّبلـ زىمجرت األىمطىار في ثىكرًة كىحَّ
مى سيككًف الريعيكدً  ثاىرٍت عى ياًح كًالتىيىبى البىرؽي كى . طىاشى عىصؼي الرى

                                                 
 .134: محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابؽ، ص- 1

 .22: ، ص2صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ج- 2

 .19: المرجع نفسو، ص- 3

 .22: ، ص2صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ج- 4

 .107، 106: ص.أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص- 5
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دىل ًبالبىريؽً  ٍمتى ًبالصى ثىكرةه تيمزؽي قىمبى المىيًؿ كىالصى . ثىكرةه كى
. ، بداللة كاحدة3، 2، 1في اآلبيات  (الثكرة)قد تكررت كممة 

ينقسـ ىذا التكرار إلى تكرار الكممات حيث تكررت الكممة كليا نفس الداللة كمنو تكرار 
. الجمؿ

حيث نجد الكممة  (أم يككف المسمى متعددان ) :تكرار مع اختالؼ المرجع. 2-1-2-8.ج
تتكرر بًاختبلؼ المرجع، فتدؿ في البيت األكؿ عمى شيء معيف، كفي البيت الثاني عمى شيء 

 .آخر، كىذا التعدد لممسمى فائدتو جذب المتمقي

:  التكرار الجزئي. 2-2-8.ج
تكرار عنصر سبؽ ًاستخدامو كلكف في أشكاؿ كفئات "نكع مف أنكاع التكرار يقصد بو 

. 1"مختمفة
 .باتت األـ تتألـ، كبات معيا كلدىا يرعاىا، كبات اإلحصاف إلى الكالديف يرافقيما: مثاؿ 

 ".بات"نجد في ىذا المثاؿ التكرار الجزئي في كممة 
 
: شبو التكرار. 3-2-8.ج

يقـك في جكىره عمى التكىـ، إذ تفتقد العناصر فيو عبلقة التكرار المحض، كيتحقؽ شبو 
. التكرار غالبنا عمى مستكل التشكؿ الصكتي كىك أقرب إلى الجناس الناقص

 
: لو نكعاف: التكرار بالمرادؼ. 4-2-8.ج
: المرادؼ داللة كجرسنا. 1-4-2-8.ج

فيك تكرار لكممتيف تحمبلف معنى كاحدنا تشتركاف في بعض : "لو عدة تعاريؼ مف أىميا
. 2"األصكات كالميزاف الصرفي

: (أناشيد غراـ)في قصيدتو " صبلح عبد الصبكر"كمف نماذج قكؿ 
 

                                                 
 .107: أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، المرجع نفسو، ص- 1

 .109: المرجع نفسو، ص- 2
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قىاؿ لي القمري  : كى
ًغير  ياءو نىٍحكى فىرًشيىا الصى لىقىٍد دىلىفىٍت ًفي حى

قىٍفتي ذىاًىبلن كىأىنىًني مىسحيكره  ثيـى كى
كىافى كىجيييىا مينىكرنا كىأىنيو قىمىر... كى

1 
. (منكر)، (القمر)يظير التكرار بالمرادؼ داللة ك جرسنا في كممتيف 

 :الترادؼ داللة ال غير. 2-4-2-8.ج

صبلح عبد "، نحك قكؿ 2"تكرار لكممتيف تحمبلف معنى كاحدنا"يعرؼ عمى أنو 
 :3"الصبكر

ا  يىا أىمىبلن تىبىسىمى
ا  يىا زىىران تىبىٍرعىمى

. (تبرعما)، (تبسما)يتجمى ىذا التكرار في الكممتيف 
:  التضاـ. 9.ج
 :مفيكمو. 1-9.ج

تكارد زكج مف كممات بالفعؿ أك : "يعد التضاـ مف كسائؿ التماسؾ النصي المعجمي كىك
. 4"بالقكة نظران الرتباطيما بحكـ ىذه العبلقة أك تمؾ

تمؾ العبلقة الحاكمة لمتضاـ متنكعة فقد تتخذ شكؿ التضاد أك التنافر أك عبلقة الجزء 
. بالكؿ كاليد كالجسـ

: عالقات التضاـ. 2-9.ج
 :الترادؼ. 1-2-9.ج

تعدد الدكاؿ التي تشير إلى مدلكؿ كاحد، عمى حيف إنو يميؿ : "يشير إلى مدلكؿ كاحد كىك
 .5"إلى أف الترادؼ ليس إال ضربنا مف تقارب داللة بسبب كجكد تشابو بيف المفردات

                                                 
 .15: ، ص1986، (ط.د)صبلح عبد الصبكر، ديكاف صبلح عبد الصبكر، دار العكدة، بيركت، لبناف، - 1

 .109:  ص مرجع سابؽ،أحمد عفيفي، نحك النص،- 2

 .15: صبلح عبد الصبكر، ديكاف صبلح عبد الصبكر، مرجع سابؽ، ص- 3

 .106: محمد خطابي، لسانيات النص، اتجاه جديد في الدرس النحكم، مرجع سابؽ، ص- 4

 .226: ، ص1996، دمشؽ، 1أحمد محمد قدكر، مبادئ المسانيات، دار الفكر، ط- 5
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: 1(يا كؿ ركحي)في قصيدتو " سعد مردؼ"في قكؿ الشاعر : كمف أمثمة ذلؾ

ٍحًبي         ًبالذىم ًفي القىٍمًب دىٍؽ  ىىا أىنىا أىخبرتي صى
ٍؽ  الى، كالى شىٍكًقي، كىكيجيكًدم        ًمٍنؾى ًحٍبًرم ًفي كىرى

نجد الترادؼ يتحقؽ في الكممتيف ألف ىناؾ عبلقة بينيما  (الشكؽ)، (القمب)في الكممات 
 .، كبيذا تعبر الكممتاف عف نكاة كاحدة(الحب)متداخمة 

 :ااًلشتماؿ. 2-2-9.ج
يدؿ عمى الداؿ الذم يككف مدلكلو عامنا ألنو يضـ دالالت متعددة تنطكم ": يعرؼ بأنو

 .2"تحتو
": صبلح عبد الصبكر"لمشاعر  (أناشيد غراـ)كمثالو في قصيدة 

ابه  ًبيبىًتي، ألىنىييـ أىٍصحى ميًؾ يىا حى عى
ًغيرىة  ـٍ ًبأيذنيًؾ الصى ًميعييي ٍشًكشيكا جى كىأىٍف ييكى

. 3ًفي فىٍجًر يىٍكـً الًعيدٍ 
فالفجر ينتمي إلى أجزاء اليـك كاليـك  (يـك)، (فجر) تظير عبلقة االشتماؿ في كممتيف 

. يشتمؿ عميو
: عالقة الجزء بالكؿ. 3-2-9.ج

أما عبلقة الجزء بالكؿ فمثؿ عبلقة اليد بالجسـ، فالفرؽ بيف : "نقتصر عمى أىـ التعاريؼ
. 4"ىذه العبلقة كعبلقة ااًلشتماؿ كاضح، فاليد ليست نكعنا مف الجسـ كلكف جزء مف اإلنساف

: في قصيدتو" عبد الصبكر"كمف أمثمة ذلؾ قكؿ 
كىافى كىجييييا مينىكران كىأىنىوي  قىمره ... كى

قيمتي يىا أيخًتي تىقىبىًمي السَّبلىـ 
دىىىا نىٍجمىيفٍ  ثيـى تىرىكتي فىكؽى خى

5 .
                                                 

 .102: ، ص2005، (ط.د)، مطبعة دركي، الكادم، (مجمكعة شعرية)سعد مردؼ، يكميات قمب - 1

 .310: محمد أحمد مقدكر، مبادئ المسانيات، مرجع سابؽ، ص- 2

 .15: صبلح عبد الصبكر، ديكاف صبلح عبد الصبكر، مرجع سابؽ، ص- 3

 .101:  ص مرجع سابؽ،أحمد مختار عمر، عمـ الداللة،- 4

 .15: صبلح عبد الصبكر، ديكاف صبلح عبد الصبكر، مرجع سابؽ ، ص- 5
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 .(كجييا)ك (خدىا)تظير ىذه العبلقة في كممتيف 
: التضاد. 4-2-9.ج

. 1"ىك أف يككف لمداؿ الكاحد معنياف متضاداف: "لمتضاد تعاريؼ كثيرة نذكر منيا
كمما كاف حادنا غير متدرج كاف أكثر قدرة عمى الربط النصي، كالتضاد الحاد : "ككذلؾ

: مثؿ. 2"قريب مف النقيض عند المناطقة، كيتفؽ قكليـ ًإف النقيضيف ال يجتمعاف كال يرتفعاف
. 3الخ...حي/ميت

بىاعى كًاشترل، أمَّا التضاد االتجاىي فيختص بالكممات التي تدؿ : أما التضاد العكسي فنحك
.  الخ...يميف، شماؿ: عمى ًاتجاىات مكانية متضادة أفقية أك رأسية نحك

حاكلنا أف نذكر أىـ أدكات ااًلتساؽ، كىي في الحقيقة لممعرفة كتكسيع ااًلطبلع كزيادة 
المعمكمات لنمج عبرىا إلى مكضكعنا المتناكؿ، كىك دكر الركابط الداللية في ًاتساؽ النص 

. كًانسجامو
 

 : مفيكـ ااًلنسجاـ كآلياتو .2
 :لبًلنسجاـ أىمية كبيرة خاصة في بحثنا، كعميو يحسف بنا أف نتعرؼ عمى مبناه كمعناه

 

:  لغة -أ
ـى، جاء في لساف العرب" ًانفعاؿ"عمى كزف " ًانسجاـ"مصطمح  مىًت العىيفي : "مف سىجى سىجى

مىوي سىجمنا كسيجكمنا، كسىجماننا، كىك قطرات الدمع كسيبلنو قميبلن كاف  سىجى ابىة المىاءى كى الدىمعى، كالسىحى
ـي ىيك ااًلٍنًصبىابي  ا ـى كااًلنسىجى . 4"أك كثيرنا كًانسىجـى الماءي كالدمع فيك ميٍنسىًجـه إذا ًانسىجى

، : "كجاء في القامكس المحيط متيو العيفي امنا ككتاب، كسىجى ًسجى ـى الدىمعي سيجكمنا كى سىجى
امنا موي كتىسجيموي سىجمنا كسيجكمنا كًسجى ابة المىاء، تىسجى مىًت السىحى فطر دمعيا، كساؿ قميبل أك : كسىجى

ا، كالسىجـي التحريؾ  .5"الماء كالدمع: كثيرا كسجمو ىك، كأسجموي كسجموي تىسجيمنا، كًتساجمن

                                                 
 .318: أحمد قدكر، مبادئ المسانيات، مرجع سابؽ، ص- 1

 . 113: أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص- 2

 .102: أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، مرجع سابؽ، ص- 3

 .(سجـ: مادة)، 1947: ، ص22، ج3ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، مج- 4

 .(س ج ـ)مادة . 1131: الفيركز آبادم، قامكس المحيط،، مصدر سابؽ، ص- 5
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كالبحث في معظـ المعاجـ القديمة يبيف أف معناىا يدكر حكؿ القطراف كالصب كالسيبلف 
لمماء، كغيره مف السكائؿ، كىي معاف تكحي بالتتابع كااًلنتظاـ، كعدـ االنقطاع في االنحدار أك 

. الجرياف
 

: التعريؼ ااًلصطالحي -ة
. 1(Cohérence)ذكرنا سابقنا أف ااًلنسجاـ عند الغرب ىك الترجمة المتعددة لمصطمح 

كنتعرؼ اآلف عمى مجمكعة أخرل مف التعاريؼ لتككف لنا صكرة كاضحة حكؿ مفيكمو 
إف ااًلنسجاـ أعـ كأعمؽ مف ااًلتساؽ فيك يتطمب ": "محمد خطابي"االصطبلحي، حيث يرل 

مف المتمقي صرؼ ااًلىتماـ جية العبلقات الخفية التي تنظـ النص كتكلده، كيتجاكز رصد 
. 2"المتحقؽ أك غير المتحقؽ أم ااًلتساؽ إلى الكامف

يضمف ااًلنسجاـ : "فيعرفو بقكلو (Jean Marie Schaeffer)" جكف مارم سشايفر"كأما 
التتابع كاالندماج التدريجي المعاني حكؿ مكضكع الكبلـ، كىذا يفترض قبكالن متبادالن لممنظكرات 

مفسر النص : "كيكاصؿ تعريفو قائبلن . 3"التي تحدد صكرة عالـ النص المصمـ بكصفو بناءن عقمينا
يدخؿ بتطبيقو استراتيجيات متباينة النظاـ إلى المعمكمات المأخكذة مف النص، كيمؤلىا بمعرفة 

. 4"قائمة مف قبؿ
تشير ىذه التعريفات إلى األفكار التي يصمميا كاتب النص كالقارئ يسعى إلى إيجاد 
َـّ فًإف محمؿ النص عندما يتناكؿ  خيط رفيع يربط تمؾ األفكار بتكظيؼ معرفتو القبمية، كمف ث

يستضيؼ النص كيعقد معو صبلت حميمة، ليتعاكنا معنا "ااًلنسجاـ كثيرا ما يمجأ إلى تأكيمو 
كالبيد أف تككف لو معمكمات ": "محمد مفتاح"، كما يقكؿ 5"عمى إنجاز ميمة الفيـ كالتأكيؿ

                                                 
 .133: أزكالد ديكرك كجاف مارم سشايفر، القامكس المكسكعي الجديد لعمـك المساف، مصدر سابؽ، ص- 1

 .06، 05: ص.، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانٌيات النص - 2

، 1منذر عياشي، المركز العربي الثقافي، ط: جكف مارم سشايفر، النص ضمف كتاب العبلماتية كعمـ النص، ترجمة- 3
 .133: ص، 2004بيركت، لبناف كالدار البيضاء، المغرب، 

 . 118: المرجع نفسو، ص- 4

نجاز، المركز الثقافي العربي، ط- 5 ، 1990، بيركت، لبناف، كالدار البيضاء، المغرب، 2محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير كا 
 .42: ص
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مختزنة في ذاكرتو تسمح لو بالتعميـ اعتمادا عمى مبدأ التطير كما تسمح لو بإعادة الٌرأم في 
. 1"قياسو كتصحيح بعض أجزائو

تكمف مشكمتيما في تعدد " أف مصطمحي ااًلتساؽ كااًلنسجاـ"ذكرنا في المدخؿ 
المصطمحات كيعٌبر عنيما بمترادفات عديدة، كأحياننا يقصد بالمفظ الكاحد المصطمحيف معنا كىذه 

، يستعمؿ بعض الباحثيف "بعض األلفاظ تحديدنا لمعرفة المصطمح المقصكد منيا السبؾ كالحبؾ
: كترجمة لػ( ااًلنسجاـ)بدؿ ( الحبؾ)، ك(Cohesion): كترجمة لػ  (ااًلتساؽ)بدؿ  (السبؾ)
(Coherence) فقد : "...يعمؽ عمى اختياره قائبلن " محمد العبد"، ك"سعد مصمكح"، كمف الباحثيف

عمى غيره مما دار مداره في التراث، كما آثرتو مقاببلن عربينا مناسبنا  (الحبؾ)آثرتي 
(Coherence)  في االنجميزية أك(Kohaerenz)  في األلمانية كمما تبلىا في لغات أخرل بٌدالن

مف ىذا الحشد المتخالؼ مف المقاببلت العربية التي تكاد تختمؼ باختبلؼ الباحثيف في ترجمة 
. 2"ىذيف المصطمحيف

كنرل : "الذم يقكؿ" صبحي إبراىيـ الفقي"، كىذا اختيار "التماسؾ"مف يختار كممة  كنجد
بدالن مف ىذا االختبلؼ، إف المصطمحيف يعنياف معنا التماسؾ النصي، كمف ثَـّ يجب التكحيد 

، ثـ نقسمو إلى التماسؾ الشكمي كالتماسؾ الداللي، (Cohesion)بينيما باختيار أحدىما كليكف 
فاألكؿ ييتـ بعبلقات التماسؾ الشكمية مما يحقؽ التكاصؿ الشكمي لمنص، كالثاني ييتـ بعبلقات 
التماسؾ الداللية بيف أجزاء النص مف ناحية، كبيف النص، كما يحيط بو مف سياقات مف ناحية 

بمعنى التماسؾ في فصكؿ الكتاب  (Cohesion)أخرل، كمف ثىَـّ فسكؼ يعتمد عمى مصطمح 
 3...".كميا

في " ىاليدام ك رقية حسف"كقد جاء بفكرة التكحيد بيف المصطمحيف، حيث ينحك منحى 
" ىاليدام"كيجعؿ : "، عندما يقكؿ عنو ىك نفسو(Cohesion In English)مؤلفيما المشيكر 

تضمنا عبلقات المعنى العاـ لكؿ طبقات النص كالتي تميز النصي  (Cohesion)" رقية حسف"ك
تماسؾ الداللي كمع ذلؾ جعؿ غيرىما  (Coherenc)مف البلنصي، فيما لـ يستخدما مصطمح 

                                                 
نجاز، المركز الثقافي العربي، ط- 1 : ص ،1990، بيركت، لبناف، كالدار البيضاء، المغرب، 2مفتاح، دينامية النص، تنظير كا 

42. 

 .100: محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ، مرجع سابؽ، ص- 2

 . 96: صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص- 3
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، كىذا مف اإلشكاليات الحاصمة في ىذا اإلطار 1"مرتبطنا بالركابط الداللية (Coherence)معنى 
. عندما ال يتـ التفريؽ عمميا بيف ااًلتساؽ كااًلنسجاـ

يأتي لمداللة عمى مفيكميف " ًانسجاـ"ألف تصكر كاحد لمفيـك االنسجاـ، كاستعماؿ كممة 
ا لمنصية يؤدم إلى فعؿ  ا ما مبلئمن متقابميف األكؿ يتعمؽ بمجمكع الخصائص التي تجعؿ نصن
تكاصمي كالثاني يبلمس حدكد ااًلتساؽ، ينظر إلى النص عمى أنو تتابع جمؿ يتجاكز حدكد 
التعامؿ مع الركابط الشكمية بيف الجمؿ التي تتعالؽ فيما بينيا كالعبلقات السببية كالتتابع 

. الزمني
: آليات ااًلنسجاـ النصي -ط

عىدَّهي عمماء النص مفيكمنا مركزينا في مجاؿ نحك النص، كعممكا عمى ضبط اآلليات 
كالقكانيف التي تحكمو، بحكـ أنَّيا تشتغؿ في النص عمى المستكل الداللي كالتداكلي، يستعيف بيا 

المتمقي لمحكـ عمى ًانسجاـ النص، إٍذ يقـك بعمميات عقمية معقدة مرتكزان عمى العكامؿ غير 
حكؿ ااًلنسجاـ " براكف كيكؿ"ك" فاندايؾ"المغكية الخارجة عف النص إلعادة بنائو، كجيكد كؿ مف 

ىك أىمية : ىك السياؽ الذم اينتج فيو النص، كالثاني: األكؿ: "أخذت أمريف بعيف ااًلعتبار
. 2"المتمقي في التعامؿ مع النص ألنو ىك الذم يحكـ عمى ًانسجاـ النص مف عدمو

إضافة إلى آليات أخرل كبنية الخطاب كالتغريض كالمناسبة التي تعمؿ عمى كشؼ 
. تماسؾ النص كتربط كحداتو بعضيا ببعض

 : مبدأ اإلشراؾ. 1.ج
يؤدم مبدأ اإلشراؾ ااًلفرادم أك الجممي دكران تماسكينا الجتماع العناصر كالصكر كتعمؽ 

بعضيا ببعض في عالـ النص، كعمييا كما يجرم العطؼ بيف الكممات يجرم بيف الحاؿ 
إشراؾ بيف "كاإلشراؾ، يتـ إما بيف عنصريف متعاطفيف أك أكثر أك بيف جممتيف متعاطفتيف، 

 .3"شيئيف حتى يككف ىناؾ معنى يقع ذلؾ فيمو
 
 

                                                 
 .95: ص صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ،- 1

 .90: ، ص2006، عماف، األردف، 1فتحي رزؽ خكالدة، تحميؿ الخطاب الشعرم، ثنائية االتساؽ كااًلنسجاـ، دار آمنة، ط- 2

 .223: ، مصدر سابؽ، ص5، دالئؿ اإلعجاز، ط(أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحماف)الجرجاني - 3
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 : اإلشراؾ بيف العناصر. 1-1.ج
يتـ ذلؾ بعطؼ عنصريف تككف المسافة المعنكية بينيما بعيدة فيكثر الغمكض بيف 

ليفاجئ القارئ لما ينتظره حرفينا، أم؛ تستبعد المتكقع كتحؿ محمو غير "العناصر، كىذه الطريقة 
. 1"المتكقع

 : اإلشراؾ بيف الجممتيف. 2-1.ج
المحمكالت في النحك الكظيفي تدؿ عمى : "بقكلو" محمد خطابي"تعرض ليذه اآللية 

أعماؿ كأحداث كأكضاع كحاالت، كعطؼ الجمؿ : كاقعة، كتنقسـ الكظائؼ إلى أربعة أصناؼ
 2:يخضع لمقيكد نفسيا التي تحكـ المحاكالت كىي

 .تككف الجمؿ المتعاطفة دالة عمى الصنؼ نفسو مف الكقائع: قيد بتناظر الكقائع -
 .تككف الجمؿ تحمؿ الكظيفة الداللية نفسيا: قيد تناظر الكظائؼ التداكلية -
تككف الجمؿ المتعاطفة دالة عمى كقائع منتمية لمحقؿ الداللي ذاتو : كحدة الحقؿ الداللي -

 .شريطة أال تككف متناقضة أك مترادفة
 : العالقة الداللية. 2.ج

الخطاب كؿ مكحد متجانس مرتب منتظـ، كلتحقيؽ ذلؾ إضافة إلى االنسجاـ كالتماسؾ 
تعمؿ عمى تنظيـ األحداث "أك االتساؽ الداخمي كالخارجي البد مف كجكد عبلقات دكرىا 

بيد أف النص الشعرم قد يكحي بعدـ الخضكع ليذه "، 3"كاألعماؿ داخؿ بنية ىذا الخطاب
ا تحكمو شركط اإلنتاج كالتمقي فإنو ال يتخمى عف ىذه العبلقات . 4"العبلقات، كلكنو ما داـ نصن

عبلقة اإلجماؿ كالتفصيؿ كالعمـك كالخصكص : كمف تمؾ العبلقات التي يشيركف إلييا
.  البياف كالتفسير

: اإلجماؿ كالتفصيؿ. 1-2.ج
ىذه العبلقة شديدة الصمة بالتماسؾ النصي، ًإٍذ التفصيؿ يعد : "ليما أىمية كبيرة ألف
ا لئلجماؿ كاإلجماؿ  سابؽ التفصيؿ، كمف ثَّـى فالتفصيؿ يحمؿ المرجعية – في الغالب–شرحن

                                                 
 .229: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى  انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 1

 .266: المرجع نفسو، ص- 2

 .83: ، مرجع سابؽ، ص(نحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم)أحمد مداس، لسانيات النص -  3

 .269: محمد خطابي، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، مرجع سابؽ، ص- 4



 ااِلتساق وااِلىسجاو ودور الروابط فيَنا:                                                   الفصل األول 

44 

 

محمد " كأما 1."الخمفية لما سبؽ إجمالو في اإلجماؿ، ككذلؾ يمثؿ ردَّان لمعجز عمى الصدر
: التفصيؿ تسير في اتجاىيف/عبلقة اإلجماؿ: "فيرل في اإلجماؿ كالتفصيؿ إلى أف" خطابي
 تينؾ تفصيؿ مٌما ينقؿ النص مف رتابة الكتيرة الكاحدة إلى تناـ مطرد بسمكؾ >-إجماؿ

. 2"الطريقتيف
كمف أنماط األجماؿي كالتفصيؿ عمى سبيؿ المثاؿ في القرآف الكريـ نأخذ مثبلن في سكرة 

ابى اٍلكىٍيًؼ ﴿: كما جاكرىا مف اآليات ففي قكلو تعالى (09): الكيؼ اآلية ًسٍبتى أىفَّش أىٍصحى ـٍ حى أى
بنا﴾ ًمفٍ  كىالرَّشًقيـً كىانيكا – عمى غرابتيا–، أم؛ ال تظف يا محمد أف قصة أىؿ الكيؼ 3آيىاًتنىا عىجى

ىي أعجب آيات اهلل، ففي صفحات ىذا الككف مف العجائب كالغرائب ما يفكؽ قصة أصحاب 
، كحيث (31، ...10)الكيؼ، كقد فصمت ىذه اآلية في قصة أصحاب الكيؼ في اآليات 

. شرح قصة أصحاب الكيؼ كالرقيـ

:  العمـك كالخصكص. 2-2.ج
، بينما بقية النص  ىذه العبلقة الداللية تبدأ مف عنكاف النص الذم يرد بصيغة العمـك
تخصيص لو، كىذا لكجكد عناصر مركزية، بينما بقية العناصر تككف أماـ نكاة تنمك كتتناسؿ 

تمنح النص دينامية "عبر النص، كفيو حتى يكتمؿ في بنائو، ىذه العبلقة بيف العنكاف كالنص 
، كمف أمثمة 4"تجعمو كتجعؿ المتحدث عنو في تفاعيؿ كًاستمرار داللي ال يستقر عمى حاؿ

، حيث كرد بمفظ عاـ ألف لفظة كيؼ تطمؽ عمى "سكرة الكيؼ"النماذج عمى ىذه العبلقة عنكاف 
أم غار، فيي تدؿ عمى أم كيؼ مف الكيكؼ، ثـ جاء بعد ذلؾ النص، كخيصصى مف خبلؿ 
ا لما كاف عامنا في العنكاف،  أصحابو الذيف أقامكا فيو دكف سكاىـ فجاءت قصتيـ تخصيصن

. فالعبلقة بيف العنكاف كالنص ىي عبلقة عاـ بخصكص
 :البياف كالتفسير. 3-2.ج

ىي إحدل العبلقات المنطقية التي تحكـ النص كتعمؿ عمى ترتيبو كتنظيمو، كتجعمو 
في ىذا النكع تشتغؿ عبلقة البياف "منسجمنا كمتماسكنا دكف ظيكر كسائؿ شكمية تعتمد في ذلؾ، 

                                                 
 .141: ، ص2صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ج- 1

 .272: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 2

 .09: سكرة الكيؼ، اآلية- 3

 .274-272: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 4
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، (أك عمى األقؿ حرؼ عطؼ)لئلشارة إلى االرتباط الكثيؽ بيف الجمؿ دكف أم ارتباط شكمي 
. 1"في حيف تككف الحاجة إلى التبييف
فىمىمَّشا بىمىغىا مىٍجمىعى بىٍيًنًيمىا نىًسيىا حيكتىييمىا ﴿: قاؿ اهلل تعالى: مف النماذج في ىذه العبلقة

ذى سىًبيمىوي  بنا﴾ ًفي فىاتَّشخى اٍلبىٍحًر سىرى
في قكلو  (63)، (62)، التي جاءت بياننا لما فسر في اآلية 2

زىا قىاؿى ًلفىتىاهي آًتنىا غىدىاءىنىا ﴿: تعالى اكى ٍخرىًة فىًإنِّي... فىمىمَّشا جى ٍينىا ًإلىى الصَّش نىًسيتي  قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكى
﴾ . ، فالنسياف إرادة مف اهلل لكي يمتقيا بالرجؿ الصالح3اٍلحيكتى

: السياؽ. 3.ج
 :مفيكمو. 1-3.ج

لفظ ذك "الًسياؽي في المغة ": ابف منظكر"نتعرؼ عمى بعض المفاىيـ، حيث جاء عف 
قىت اإلبؿي  تشكيبلت عديدة كفي لساف العرب يأتي كمنو تساؽ اإلبؿ سييكقييىا سىٍكقنا كًسيىاقنا، كتىسىاكى

ديٍث أىحسىفى ًسيىاؽ، كىذا الكبلـ ": "لمزمخشرم"، كفي أساس الببلغة 4"تىتابىعىتٍ  فيبلفه سىييكؽي الحى
. 5"مىسىاقىة إلى كىذىا

قىوي تىابىعوي كسىايىرهي : سياؽي الحديث: "أما ما كرد في المعجـ الكسيط مىوي، كسىاكى مسى سى دىهي، كى سىرى
ازىاه، كسياؽي الكبلـ ، كمف خبلؿ تتبع ىذه المادة المعجمية 6"تتابعوي كأسمكبوي الذم يجرم عميو: كجى

تعني المشاركة أم كجكد أشياء مشتركة  (Con)لفظ يتككف مف سابقو "المعجمية نجد أف السياؽ 
. 7"تقـك بتكضيح النص، كىي فكرة تتضمف أمكران أخرل تحيط بيف النص كالحاؿ

                                                 
 .187: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 1

 [.61]: سكرة الكيؼ، اآلية- 2

 [.63-62]: سكرة الكيؼ، اآلية- 3

 .(سكؽ: مادة). 315: ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ ،ص- 4

 .(سكؽ: مادة). 220: الزمخشرم، أساس الببلغة، مصدر سابؽ، ص- 5

 .(سكؽ: مادة)، 589: ، مرجع سابؽ، ص2إبراىيـ مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، ج- 6

 .45: أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص- 7
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أىـ كسائؿ الكشؼ عف المعنى كفيـ النصكص، كلذلؾ أكلى لو  (Context)يعد السياؽ 
الذم يرل أف كؿ " فيرث"المغكيكف اىتمامنا متزايدان منذ بداية السبعينيات، أبرزىـ العالـ المغكم 

 .1كممة عندما تستخدـ في سياؽ جديد تعد كممة جديدة
كلؤلىمية البالغة لمسياؽ كدكره في التماسؾ النصي، اىتمت بو عٌدة مدارس منيا مدرسة 

: ، كلو امتداد عند العرب المسمميف بدايةن بػ"ركماف جاكبسكف"كبالتحديد " براغ"كمدرسة " فيرث"
عبد "كغيرىـ، حيث عبَّر " عبد القاىر الجرجاني"ك" الجاحظ"ك" ابف جني"ك" المبرد"ك" سبكيو"

كجب أف يعمـ أنو ال يجكز أف يككف : "في إضفاء الجماؿ عمى الكممة بقكلو" القاىر الجرجاني
في الكممة المفردة ألف تقديرىما ككنو فييا تؤدم إلى مجاؿ كىك أف  [الحكـ بالرداءة كالحسف]

تككف المفظة المفردة التي ىي أكضاع المغة قد جدت في حركفيا كأصدائيا كأكصاؼ لـ تكف 
لتككف تمؾ األكصاؼ فييا قبؿ نزكؿ القرآف، كتككف قد اختصت في أنفسيا بييئات كصفات 

. 2"سمعيا السامعكف
ا  نجد المفسريف ًاىتمكا بالسياؽ كأركانو، حيث كضعكا شركطنا لتفسير القرآف تفسيران سميمن

، تساعد عمى تحميؿ النص كتزيؿ (األحداث، الكقائع المبلبسة لمنص)، (أسباب النزكؿ)نحك 
ا  الغمكض في النصكص القرآنية، فمف خبلؿ ىذا فيمكا السياؽ بشقيو المفظي كاالجتماعي فيمن

. 3دقيقنا
بأف : "يقكؿ" فيرث"كالسياؽ بمنظكره الحديث ال يختمؼ كثيران عف عممائنا العرب فيذا 

النص اآلخر أك : "يقكؿ" ىاليدام"، أٌما 4"المعنى ال ينكشؼ إال مف خبلؿ تنسيؽ الكحدة المغكية
النص المصاحب لمنص الظاىر، كالنص اآلخر ال يشترط أف يككف قكلينا، إذ ىك يمثؿ البيئة 

. 5"الخارجية المغكية بأسرىا كىك بمثابة الجسر الذم يربط التمثيؿ المغكم بالبيئة الخارجية
 :كمف أجؿ فيـ السياؽ أكثر نعرض تقسيمات المغكييف لمسياؽ

 

                                                 
أحمد شاكر الكيبلني، دار الكتاب الجديد : جكف أم جكزاؼ، نايجؿ لؼ، تكليت جي تييمر، أعبلـ الفكر المغكم، ترجمة- 1

 .110: ، ص2006، بيركت، لبناف، 1المتحدة، ط

 .38: الجرجاني عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، مصدر سابؽ، ص- 2

 .59-48: خالد العمكش، الخطاب القرآني، مرجع سابؽ، ص- 3

 .69-68: أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، مرجع سابؽ، ص- 4

 .83، 82: ص.، ص1994، القاىرة، 1يكسؼ نكر عكض، نظرية النقد األدبي الحديث، دار األميف، ط- 5
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 :لمسياؽ عدة أنكاع منيا: أنكاع السياؽ. 2-3.ج
 : السياؽ المغكم. 1-2-3.ج

السياؽ المغكم ىك حصيمة استعماؿ الكممة داخؿ نظاـ الجممة مما يكسبيا معنى خاص 
كعف طريقو ندرؾ الشكؿ التركيبي لمعبارة، فيك ينتج لنا فيـ كثير مف العبلقات . "كمحدد

في سياقات لغكية متعددة يتبيف  (عيف)فعندما ترد كممة : "كأيضا. 1"التركيبية بيف أجزاء الكبلـ
. 2"لمدارس ما تحممو مف معافو مختمفة باختبلؼ كؿ سياؽ ترد فيو

 .العيف ىنا الباصرة– عيف الطفؿ تؤلمو - 
 .العيف ىنا عيف الماء– في الجبؿ عيف جارية - 
. العيف ىنا لمجاسكس– ىذا عيف لمعدك - 
:  (االجتماعي/ المكقعي/ الحالي)السياؽ المقامي . 2-2-3.ج
، نحك قكؿ 3"العبلقات الزمنية كالمكانية التي يجرم فييا الكبلـ: "مصطمح يدؿ عمى  

كممة حؽ يراد بيا : بقكلو- كـر اهلل كجيو-، ًإذ جاء جكاب عمي "ال حكـ إال هلل: "الخكارج
اهلل يرحمو، فاألكلى جممة فعمية تدؿ : الباطؿ، أك تقكؿ لمف يعطس يرحمؾ اهلل، كلمف تكفي

عمى تجدد الرحمة في الدنيا، أٌما الثانية فتعني طمب الرحمة ألف ااًلسـ يدؿ عمى الثبات، 
.  كالمتكفي يحتاج إلى الرحمة في آخرتو

ىك الذم يحدد درجة األفعاؿ لبلنفعاؿ قكة كضعفنا، كيككف عف : السياؽ العاطفي. 3-2-3.ج
إف المتكمـ يبالغ في التعبير عف : طريؽ أدائو الصكتي لمتعبير عف الحالة العاطفية، كمثالو

 .الخ...الظمـ، الحيؼ، االضطياد: حالتو العاطفية باستعماؿ كممات
ا : السياؽ الثقافي. 4-2-3.ج يحدد الداللة المقصكدة مف الكممة التي تستخدـ استخدامنا عامن

فعند دارسي المغة العربية نعني عمـ الصرؼ كعند دارسي اليندسة " الصرؼ"كممة : نحك

                                                 
، مجمة المسانيات كالمغة العربية، جامعة باجي مختار عنابة، (دراسة في الشعر العربي القديـ)نكرة جبمي، السياؽ كاألسمكب - 1

 .155: ، ص01: ، عدد2006جكاف 

 .296: أحمد محمد قدكر، مبادئ المسانيات، مرجع سابؽ، ص- 2

 .298: المرجع نفسو، ص- 3
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مصطمح عممي يشير إلى التخمص مف المياه بأم كسيمة، كتبرز اإلشارة : يحددكف داللتيا بأنو
 .1ىنا بأف الكممة الكاحدة يختمؼ معناىا حسب المكقؼ الكاردة فيو

:  خصائص السياؽ. 3-3.ج
مف باب التكضيح أكثر نتعرؼ عمى خصائص السياؽ، إلف تحديد خصائص السياؽ التي 

 >-ليا عبلقة بتحديد أنكاع األحداث الكبلمية، فصنفت عدة تصنيفات، فحسب تصنيؼ
/ الرسالة/ الجنس/ السنف/ المقاـ/ القناة/ المكضكع/ المشارككف/ المتكمـ المخاطب": ىايمس"

ركماف "المقصد، لكف ليس مف الضركرم االحتفاظ بكؿ ىذه العناصر، ككاف مف رأم / الحدث
قناة /السياؽ/(المتمقي)المرسؿي إليو /(المتكمـ)المرسؿ : أف العكامؿ ىي" جاكبسكف
 2:ىذه العكامؿ بالمخطط اآلتي" جاكبسكف"الرسالة، كيمثؿ /الشفرة/االتصاؿ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .297: أحمد محمد قدكر، مبادئ المسانيات، مرجع سابؽ، ص- 1

، 2008، أبك ظبي، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط:  ػ ركماف جاكبسكف، كمكريس ىالة، أساسيات المغة، ترجمة2
 .20: ص

 "ركماف جاكبسكف: "مخطط تكضيحي لعكامؿ المغة عند

 اٌغ١بق

 اٌّشعً
اٌّشعً

 إ١ٌٗ

اٌشعبٌخ

لٕبحاالرظبي

 اٌشفشح
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: كظائؼ مختمفة لمغة كيذكر ست كظائؼ أساسة كىي" جاكبسكف"تمؾ العكامؿ حسب 
  الكظيفة التعبيرية(La Fonction Expressive:)"  ا الكظيفة االنفعالية كتركز كتسمى أيضن

عمى المرسؿ ألنيا تيدؼ إلى أف تعبر بصفة مباشرة عف مكقؼ المتكمـ تجاه ما يتحدث 
. 1"عنو

 الكظيفة اإلفيامية( La Fonction Cognitive) : كتتـ بالتركيز عمى المرسؿ إليو كيطمؽ
كحدد “، 2(Fonction Impressive)" الكظيفة التأثيرية"عميو بعض المسانيف مصطمح 

. 3"العبلقة بيف الرسالة كالمتمقي كرد فعؿ ىك مدار اىتماميا كغايتيا
  الكظيفة اإلنتباىية(La Fonction Phatique :)" تيدؼ إلى تأكيد أك إيقاؼ اإليصاؿ

 .4"ككذلؾ إلى شد انتباه القارئ
  الكظيفة المرجعية(La Fonction Référentielle :) ىذه الكظيفة ترجمت باصطبلحات

، غير أف (Démotive)كاإليحائية  (Cognitive)أخرل إلى جانب المرجعية مثؿ المعرفية 
ىذه المصطمحات تشترؾ في ككنيا تشير إلى الكظيفة المييمنة عندما تتجو الرسالة إلى 

 .5السياؽ كتركز عميو
  كظيفة ما كراء المغة(La Fonction Métalinguistique :) في ىذه الكظيفة يتـ التركيز

عمى الشفرة، كتستخدـ مثؿ ىذه الرسائؿ عندما يشعر المتخاطباف أنيما بحاجة إلى التأكد 
مف االستعماؿ الصحيح لمسنف الذم يكظفاف رمكزان في العممية التخاطبية فيككف الخطاب 

. 6"كظيفة الشرح"مركزان عمى السنف ألنو يشغؿ كظيفة ميتا لسانية 
 الكظيفة الشعرية( La Fonction Poétique) : كىي تتـ بالتركيز عمى العامؿ األساس في

الدارة التكاصمية، كىي رسالة، مع عدـ إىماؿ العناصر الثانكية األخرل، كفي تحديد 
                                                 

، 1، دار العربية لمعمـك ناشريف، ط(مقاربة تحميمية لنظرية ركماف جاكبسكف)الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية - 1
 .35: ، ص2007منشكرات الجزائر، جيجؿ، 

، دار ىكمة لمطباعة (دراسة في النقد العربي الحديث األسمكبية كاألسمكب)نكر الديف السد، األسمكبية كتحميؿ الخطاب - 2
 .225: كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ص

 .225: المرجع نفسو، ص- 3

 .225: المرجع نفسو، ص-4

: ، مرجع سابؽ، ص(دراسة في النقد العربي الحديث األسمكبية كاألسمكب)نكر الديف السد، األسمكبية كتحميؿ الخطاب - 5
225. 

 .46: الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية، مرجع سابؽ، ص- 6
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ا قائمنا بحد ذاتو ضمف أفانيف المسانيات أم بكصفيا عممنا في سياؽ " جاكبسكف" يصفيا عممن
. 1"الرسائؿ المفظية عمكمنا

:  أىمية السياؽ. 4-3.ج
يعد السياؽ : "بقكلو" فتحي فكرم الجزار"لمسياؽ أىمية كبيرة ذكرىا عمماء النص، منيـ 

ينشأ نتيجة لمعاني األلفاظ التي  (المعنى السياقي)أحد قيكد التشكيؿ المغكم إلنتاج المعنى 
فالسياؽ ذك فعالية القتصاد : "، كيكاصؿ تعريفو عندما يذكر فعالية السياؽ، حيث يقكؿ2"ككنتيا

 .3"االقتصاد لمقكات الحية"الشعرية أك عمى حد تعبير الشكبلنييف الركس 
يبرز دكر السياؽ في الفيـ أنو يحصر مف جية المعاني الممكنة، كأنو ": "ىايمز"كما أف  -

يبرز دكر السياؽ في حصر " ىايمز"نجد . 4"يساعد مف جية أخرل عمى بناء المعنى المقصكد
إف ًاستعماؿ صيغة لغكية يحدد مجمكعة مف المعاني، : "المعاني الممكنة، عندما يضيؼ قكلو

كبإمكاف المقاـ أف يساعد عمى تحديد عدد المعاني، فعندما تستعمؿ صيغة في سياؽ ما فإنيا 
 .5"تستبعد كؿ المعاني الممكنة لذلؾ السياؽ التي لـ تشر إلييا تمؾ الصيغة

فيرل أف لمسياؽ أىمية في تحديد معنى الكحدات كالكممات " أحمد مختار عمر"كأما  -
نما في تحديد : "بقكلو لـ تكف أىمية السياؽ تقتصر عمى تحديد معنى الكحدات المغكية فقط، كا 

ا، فالكممة عند ًاستعماليا في المغة تعني السياؽ كأف المعنى ال ينكشؼ إال مف  معنى الكممة أيضن
 .6"خبلؿ تنسيؽ معيف ككضع الكممة في سياقات مختمفة

يرتبط السياؽ بمبدأ التأكيؿ المحمي، حيث يجعؿ طاقتو التأكيمية مقيدة باعتماده عمى  -
أك المظاىر المبلئمة لشخص محاؿ   (اآلف)خصائص السياؽ، كما أف المبدأ مؤثر زمني مثؿ 

                                                 
 .52: الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية، مرجع سابؽ،  ص- 1

محمد فكرم الجزار، لسانيات االختبلؼ، الخصائص الجمالية لمستكيات بناء النص في شعر الحداثة، إيتراؾ لمطباعة - 2
 .182: ، ص2001، مصر الجديدة، 1كالنشر، ط

 .144: المرجع نفسو، ص- 3

 . 47: براكف كيكؿ، تحميؿ الخطاب، مرجع سابؽ، ص- 4

 .47: ، صالمرجع نفسو- 5

 .115: أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، مرجع سابؽ، ص- 6
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فالتأكيؿ المحمي ييعمـ المستمع بأف ال ينشئ سياقنا أكبر مما تحتاجو "مثبلن،  (محمد)إليو باالسـ 
ا كمؤدينا لممعنى1"مف أجؿ الكصكؿ إلى تأكيؿ ما  .، كيككف ىذا التأكيؿ سميمنا كصحيحن

 :مكضكع الخطاب. 4.ج

يعد مركزان تستمد منو عممية ااًلمتداد عبر كامؿ النص، كنستطيع أف "إف مكضكع الخطاب 
نحدد مفيـك المكضكع عبر حدسنا المغكم، الذم يمكننا مف كصؼ ذلؾ المبدأ الجامع الذم 

ىك نكاة مضمكف النص "، كمكضكع الخطاب 2"يجعؿ مف مقطع خطابي ما حديثنا عف شيءن ما
التي يقـك عمييا مسار أفكار ىذا النص، كقد يتحقؽ مكضكع النص في جزءو معيف منو أك عف 

. 3"طريؽ العبارة المفسرة المكجزة المختصرة لمضمكف النص
 :البنية الكمية. 5.ج

إف القراء يختاركف مف النص عناصر ميمة تتبايف باختبلؼ معارفيـ كاىتماماتيـ كأرائيـ، 
. كيفية الكصكؿ إلييا" فاندايؾ"كيشرح 

تحذؼ مف متتالية قضايا جميع القضايا التي ليست شركطنا لتفسير : الحذؼ كاالنتقاء" -
 .القضايا البلحقة في النص

 .ًاستبداؿ متتالية قضايا بالقضية التي تنطكم عمييا كؿ كاحدة مف القضايا المتتالية: التعميـ -
استبداؿ متتالية قضايا بقضية تحيؿ ىذه العمميات ستسمح لمتكمـ ما : التركيب أك البناء -

َـّ كاف الكبلـ؟ أك ماذا كاف ىدؼ ىذا الحكار؟ كالذم يحدد إطار : بأف يجيب عف سؤاؿ مثؿ عى
 .4"البنية الكمية ىك المتمقي

 : التغريض. 6.ج

حيث يربط العنكاف كمكضكع الخطاب، كيجعؿ الخطاب " ما"ىك نقطة بداية قكؿ 
متماسكنا عمكدينا، كما يجعؿ العنكاف ينبئ عف المكضكع، فإذا كاف النص قصيدة فالعنكاف يرتبط 

ليو يتجو تأكيؿ الخطاب،  فالتغريض كإجراء خطابي ينتمي بو عنصر معيف في "داللينا بالنص كا 
                                                 

 .56: ، مرجع سابؽ،  ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 1

 .85: براكف كيكؿ، تحميؿ الخطاب، مرجع سابؽ، ص- 2

 .72:،ص2005، القاىرة، مصر، 1كبلكس برينكر، التحميؿ المغكم لمنص، ترجمة سعيد حسف بحيرم، مؤسسة المختار، ط- 3

، 05: جكرج أبي صالح، مجمة العرب كالفكر العالمي، بيركت، لبناف، العدد: بناؤه ككظائفوي، ترجمة: تكف فاندايؾ، النص- 4
 .65: ، ص1989
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الخطاب، قد يككف ىذا العنصر ًاسـ شخص أك قضية ما أك حادثة، أما الطرائؽ التي يتـ بيا 
تكرير ًاسـ شخص ما، ًاستعماؿ ظرؼ زماف يخدـ خاصية مف : التغريض فمتعددة نذكر منيا

 .1"خصائصو أك تحديد دكر مف أدكاره في فترة زمنية
 : التناص. 7.ج

نتعرؼ عمى التناص ألف معظـ الباحثيف أكدكا عمى دكره، كلو عبلقة كطيدة بالشعر 
ا عمى اآلداب كالثقافات  كالنثر، ناىيؾ عف القرآف الكريـ عند المسمميف، فالنص ييبنى بناءن مفتكحن
المختمفة، حيث يككف فضاءن غنينا بالدالالت كالمكاضيع، ىذا التداخؿ النصي يظير في مستكل 

جياز عبر لساني : "النص بأٌنو" جكليا كرستيفا"المكضكع كالمضاميف، كمف ىذا المنطمؽ تعرؼ 
قادر عمى إعادة تكزيع نظاـ المغة، جاعبلن الكممة المبمغة التي تسعى إلى بث المعمكمة في 

إف عبلقتو بالمغة التي يتمكقع فييا - 1: عبلقة حميمة مع ًاختبلؼ أنماط الكبلـ، كىك ما يعني
إفَّ النص عبارة عف ًاستبداؿ لمنصكص، - 2ىي عبلقة تقـك عمى تكزيع المغة تكزيعنا بنائنينا؛ 

. 2"ألف في حيز النص مجمكعة مف العبارات مأخكذة مف نصكص أخرل
 :المعرفة الخمفية. 8.ج

ا بالتيارات األدبية كالنقدية الحديثة، لو  ا حداثينا عميو أف يككف مممن القارئ الذم يكاجو نصن
فالمعركؼ أف معالجتو لمنص المعايف "زاد يشكؿ اإلطار الذىني كالمعرفي الذم يقرأ بو نصو، 

تعتمد مف ضمف ما تعتمده عمى تراكـ لديو مف معارؼ سابقة تجمعت لديو كقارئ متمرس قادر 
. 3"عمى االحتفاظ بالخطكط العريضة لمتجارب كالنصكص السابؽ لو قراءتيا

 :المستكل الداللي. 9.ج

تدرس التداكلية العبلقة بيف النص كالسياؽ، كىي أحدث فركع العمـك المغكية، حيث 
فرانسك "ك" آف مارم ديبر"تتطرؽ إلى المغة كظاىرة خطابية كتكاصمية كاجتماعية يعرفيا 

                                                 
 .59: ، مرجع سابؽ،  ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 1

 .27: عبد المالؾ مرتاض، نظرية النص األدبي، مرجع سابؽ، ص- 2

 .61:محمد خطابي، لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، مرجع سابؽ، ص- 3
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التداكلية ىي دراسة استعماؿ المغة في الخطاب شاىدة في ذلؾ عمى مقدرتيا : "كاآلتي" ريكاناتي
:  ، كالحديث عف المستكل الداللي البد مف أف نتعرض لؤلفعاؿ الكبلمية1"الخطابية

: األفعاؿ الكالمية. 1-9.ج
:  تـ تحديد األفعاؿ الكبلمية في خمسة أشياء، كىي

 كمف 2"األفعاؿ التي تقـك عمى إطبلؽ حكـ مبني عمى شيادة أك تعميؿ: "ىي: الحكميات ،
 .أمثميا قٌيـ، حكـ، كصؼ، حمؿ، صنؼ

 أكستيف"يدخؿ في ىذا القسـ كثير مف أفعاؿ القرار، كما تندرج فييا ما سماىا : التكجييات "
أمر، : ، كأفعاليا مثؿ(تعاطؼ، ًاعتذار)السمككيات التي تعبر عف رٌد فعؿ سمكؾ اآلخريف 

تمثميا الصيغ ااًلستفيامية كاألمر كالنيي كالرجاء "قاد دفع، ترجى، طمب، تأسؼ نصح، 
. 3"النص كاالستفسار كالسؤاؿ

 4"تتكفر نماذج الكعديات في المكاعيد كالنذكر كالرىكف كالعقكد كالضمانات": الكعديات ،
. ال تريد التأثير في السامع: كسمة الكعديات تتميز

 النماذج عمى التعبيريات ىي االعتذارات كالتشكرات كالتياني كالترحيبات ": التعبيريات
. 5"كالتعزيات

 المتكمـ يحتاج إلى مجمكعة مف الحجج كالبراىيف حتى تنتقؿ (جمع مفرده بينة): التبيينيات ،
. مف مستكل العرض إلى مستكل اإلقناع كالتسميـ بيا

: دكر المتمقي. 2-9.ج
السامع أك القارئ ىك الذم يحكـ عمى نص بأنو منسجـ كعمى اآلخر بأنو غير منسجـ، "

. 6"أم؛ إف الخطاب يستمد ًانسجامو مف فيـ تأكيؿ المتمقي

                                                 
، بيركت، لبناف، (ط.د)سعيد عمكش، مركز اإلنماء، : آف مارم ديبر، كفرانسكا ريكاناتي، المقاربة التداكلية إلى المغة، ترجمة- 1

 .08: ، ص1989

، 05: جكرج كتكرة، مجمة العرب كالفكر العالمي، بيركت، لبناف، العدد: جيؿ ببلف، عندما يككف الكبلـ ىك الفعؿ، ترجمة- 2
 .49: ، ص1989

 .49: المرجع نفسو، ص- 3

 .218: ، ص2006، الجزائر، 1جكف سيرؿ، العقؿ كالمغة كالمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، منشكرات االختبلؼ، ط- 4

 .219: المرجع نفسو، ص- 5

 .51: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)محمد خطابي، لسانيات النص - 6
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: النمك المكضكعاتي. 3-9.ج
المسانية حينما كصفت الجممة " براغ"ظيرت فكرة النمك المكضكعاتي في رحاب حمقة 

عمى أنيا تتككف مف عنصريف دينامييف يسيماف في مكضكعيا اإلخبارم، ىما المكضكع كىك "
ما تتحدث عنو؛ كالمحمكؿ كىك ما نقكلو عف المكضكع، بحيث يقدـ أكبر قدر مف المعمكمات 

ذا انتقمنا مف الجممة إلى النص فإف النمك المكضكعاتي ينقسـ إلى ثبلثة 1"داخؿ الجممة ، كا 
: 2أقساـ

 عندما يتحكؿ محمكؿ الجممة سابقة إلى مكضكع جممة الحقة بمحمكؿ جديد: الخطي. 
 عندما يحتفظ النص بالمكضكع نفسو كيخبر عنو مع كؿ جممة جديدة : ذك المكضكع الثابت

 .بمحمكؿ جديد
 عندما يشتمؿ النص عمى مكضكع كبير يتفرغ إلى : ذك المكضكعات كالمحمكالت المشتقة

 .مكضكعات جزئية، أك يشتمؿ عمى محمكؿ كبير يتفرغ إلى محمكالت جزئية

: عدـ التعارض. 4-9.ج
تعارض لفظي : "لكي يتحقؽ ًانسجاـ النص ييشترط خمكه مف التعارض، كالتعارض نكعاف

بيف المفردات كالعبارات، كتعارض استداللي بيف العناصر الداللية، كما يجب أف يخمك المقاـ 
الذم ينتج فيو النص مف تعارض العالـ الكاقعي المحسكس كتعارض العالـ الممثؿ المجرد 

. 3"لممفاىيـ كاألفكار
: الفرؽ بيف ااًلتساؽ كااًلنسجاـ .3

إف كبل مف ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كسيمة لترابط النص كتماسكو، فااًلتساؽ يحقؽ التماسؾ 
الشكمي الظاىر عمى سطح النص، كااًلنسجاـ يحقؽ التماسؾ الداللي كالتجريدم، كعبلقة كؿ 

منيما باآلخر ىي عبلقة تكامؿ، إال أف ااًلنسجاـ أىـ مف ااًلتساؽ، حيث إف كجكده ال بد منو، 
فقد يغيب ااًلتساؽ كال يضر غيابو إذا عكضو ااًلنسجاـ، في حيف قد يككف ااًلتساؽ ظاىرنا كال 

كىك يشتمؿ عمى اإلجراءات المستعممة في تكفير الترابط بيف عناصر "...يفيدي كجكده، فااًلتساؽ 

                                                 
 .811: محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب، مرجع سابؽ، ص- 1

 .812: ػ المرجع نفسو، ص2

 .124: مفتاح بف عركس، ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في القرآف الكريـ، مرجع سابؽ، ص- 3
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، كإثارة 1"ظاىرة النص كبناء العبارات كالجمؿ كاستعماؿ الضمائر كغيرىا مف األشكاؿ البديمة
عناصر المعرفة مف مفاىيـ كعبلقات، منيا عبلقات منطقية كالسببية، كمنيا معرفة كيفية تنظيـ 

. 2..."الحكادث
: الركابط كتصنيفيا .4

لمركابط أىمية بالغة في الدراسات المغكية عامة، كفي لسانيات النص عمى كجو 
الخصكص، كىذا ما سيساعدنا الحقنا لدراستيا في المدكنة المختارة كتاب التمميذ لمسنة األكلى 

. ثانكم
 :نقؼ عنده مف حيث المغة كااًلصطبلح: تعريؼ الرابط -أ

ٍبطان، فيك مىٍربيكطه : "جاء في لساف العرب: لغةن -  بىطى الشيءى يىٍرًبطيو كيىٍربيطيو رى  رى
ًبيطه  باطي . شدَّه: كرى " لمفيركز آبادم "(المحيط)، كجاء في قامكس 3"ما ريًبطى بو، كالجمع ريبيطه : كالرِّر

بيط، كالميرابطةي : "(ق817ت) يىٍربيطو، شٌده فيك مربكطه رى أف يىربطى كيؿه مف الفريقيف : رىبطو يرًبطو كى
اًحبو يكليـ في ثىغرة ككيؿه ميعده لصى كمف ىنا يككف الربط بمعنى التبلحـ كالشد، كينصرؼ إلى . 4"خي

 .العممية الميكانية أك اآللية لمشد، كال يككف إال بكسيمة ما يطمؽ عمييا الٌربط
فأٌما : "الربط كااًلرتباط كيفرؽ بيف المفيكميف بقكلو" مصطفى حميدة: "يعرؼ: اصطالحا- 

االرتباط فيك نشكء عبلقة نحكية سياقية كثيقة بيف معنييف، دكف المجكء إلى كاسطة لفظية تيعمؽ 
أحدىما باآلخر، فيي أشبو بعبلقة الشيء كبنفسو، كأما الربط فيك ًاصطناع عبلقة نحكية سياقية 

بيف معنييف باستعماؿ كاسطة تتمثؿ في أداة رابطة عمى تمؾ العبلقة، كضمير بارز عائد، 
كيككف الربط إٌما لسبب االنفصاؿ أك ألمف لبس االرتباط، كأما االنفصاؿ فيك انعداـ العبلقة 

 .5الداللية كالنحكية بيف معنييف

                                                 
: ، ص1992، مصر، 2إلياـ أبك غزالة، كحمد عمي خميؿ، مدخؿ إلى عمـ لغة النص، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط- 1

11. 

 .11: المرجع نفسو، ص- 2

 .(ربط)، مادة 1560: ، ص18، ج03ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، مج- 3

، القاىرة مصر، 3، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط2، القامكس المحيط، ج(مجد الديف محمد بف يعقكب )الفيركز آبادم- 4
 .(ربط)جذر . 360: ، ص1978

، 1997، القاىرة، مصر، 1مصطفى حميدة، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، شركة لكنجماف، ط- 5
 .203:ص
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إنعاش ": "تماـ حساف"كأما عبلقات الربط فيي تسيـ في بناء التركيب السميـ لمغة، يقكؿ 
الذاكرة الستعادة مذككر سابؽ بكاسطة إحدل الكسائط المفظية التي تعيف عمى الكصكؿ إلى ىذه 

. ، كيقصد بالكسائط المفظية ىي الركابط1"الغاية
: تعريؼ الركابط -ة

فالعربية ": "مصطفى حميدة"ىي األدكات التي يتـ بيا الكصكؿ إلى الترابط النصي، يقكؿ 
تمجأ إلى الربط بكاسطة لفظية حيف تخشى المَّبس في فيـ االنفصاؿ بيف معنييف كالكاسطة 

المفظية إٌما أف تككف ضميران بارزنا منفصبلن أك متصبلن، كما يجرم مجراه مف العناصر اإلشارية 
تجعؿ كؿ ": "تماـ حساف"، كمف حيث المعنى كالسياؽ يقكؿ 2.."كاالسـ المكصكؿ، كاسـ اإلشارة

، كمعنى ذلؾ أٌف التماسؾ يبني العبلقات بيف أجزاء 3"كممة منيا كاضحة الكظيفة في ىذا السياؽ
قد تككف لغكية محسكسة كالحركؼ كاألسماء : كمف ىنا يمكف القكؿ بأف الركابط. "السياؽ

كالعبارات؛ كقد تككف عبلقات لغكية مجردة كالركابط السياقية؛ كقد تككف عمى شكؿ حركات، 
. مثؿ حركات الكجو كاليديف لمداللة عمى األمر كالنيي أك التيذيب كالترحيب

: كتقسـ الركابط إلى قسميف
الضمير، اوسـ اإلشارة، اسـ المكصكؿ، : كظيفة اإلحالة في النص مثؿ: ركابط إحالية. 1.ب

. الخ...المفظ المكرر، الظركؼ الزمنية كالمكانية،
أدكات : "تيتـ بكصؿ أجزاء النص كنسج تراكيبو، كىي كثيرة منيا: ركابط ال إحالية. 2.ب

الشرط كجكابو، أدكات التككيد، أدكات القسـ، أدكات النص، أدكات النداء، أدكات االستفياـ، 
التككيد، )أدكات العطؼ، أدكات الجر، نكاصب كجكاـز المضارع، حركؼ التسكيؼ، التكابع 

. الخ...، النكاسخ(البدؿ، النعت

: دكر الركابط في ااًلتساؽ كااًلنسجاـ النص .5
الركابط عناصر لغكية ال تخمك منيا أية لغة مف لغات العالـ، كيمكف عدىا الكسيمة 
األىـ لتماسؾ النص أك بيف متكاليات الجمؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ حينما يستقبؿ المتمقي ىذا 

سكؼ يشعر المتمقي أف العبلقة الداللية في  (ذىب الطالب إلى المدرسة، جاء إلى القسـ)النص 
                                                 

 .128: ، ص2000، القاىرة، مصر، 2، عالـ الكتب، ط1تماـ حساف، البياف في ركائع القرآف، ج- 1

 .196-195: مصطفى حميدة، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، مرجع سابؽ، ص- 2

 .237: ، ص1986، (ط.د)تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، دار الثقافة لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، - 3
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ذىب الطالب )ىذا النص غير كاضحة أم؛ أف فييا شيئا مف المبس ال يمكف أف يرتفع إال بقكلنا 
. ، أم؛ بإضافة الرابط بيف الجممتيف المشكمتيف ليذا النص(إلى المدرسة ثـ جاء إلى القسـ

 كالركابط عمكما تقـك بدكر الربط بيف أجزاء النص كتركيب مقاطعو كنسج خيكطو، ثـ 
الكصؿ بيف قضاياه إلى أف يبدك النص لممتمقي في أتـ درجات التماسؾ كااًلتساؽ، فتحقؽ 

الركابط مبادئ نصية أخرل كمبدأ التغريض كاالستثارة كالمعرفة الخمفية لممتمقي، كتحقيؽ األفعاؿ 
.  اإلنجازية، كالتأثير في عكاطؼ المتمقي، ىذا بًاختصار شديد
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: نتائج الفصؿ األكؿ
: يمكف أف نخمص إلى النتائج اآلتية

 ال تخمك منيا أم لغة مف لغات العالـ، بعدىا الكسيمة األىـ لتماسؾ الركابط عناصر لغكية ػ 1
النص أك متتاليات الجمؿ، كتسيـ في ترابط أجزائو كمقطعو حتى يحظى بااًلتساؽ كالتناسؽ 

كالمقبكلية، كمف ثىَـّ يتـ التكصؿ إلى ااًلتصاؿ بيف قضايا النص مف خبلؿ إثارة آليات االنسجاـ 
حينما يستقبؿ المتمقي ىذا : ليتـ تحقيؽ ىدؼ التكاصؿ بيف المرسؿ كالمتمقي، فعمى سبيؿ المثاؿ

، سىيىٍشعير بأف (ذىب الطالب إلى المدرسة، جاء إلى القسـ): النص الذم ذكرناه سابقا كىك
العبلقة الداللية في ىذا النص غير كاضحة كيكتنفيا لىٍبس معيف ال يمكف أف يزكؿ إال بقكلنا 

. ذىب الطالب إلى المدرسة ثـ جاء إلى القسـ، أم بإضافة الرابط بيف الجممتيف المشكمتيف: مثبل
: كأىـ الركابط مف حيث عبلقتيا باالتساؽ كاالنسجاـ

الضمير، اسـ إشارة، اسـ المكصكؿ، اؿ التعريؼ، أدكات المقارنة، بعض : ركابط إحالية مثؿ- 
. الظركؼ الزمانية كالمكانية

أدكات الشرط كجكابو، أدكات التككيد، أدكات القسـ، أدكات النفي، )منيا : ركابط غير إحالية- 
أدكات النداء، أدكات العطؼ، أدكات الجر، نكاصب الفعؿ المضارع كجكازمو، حركؼ التسكيؼ، 

. ، النكاسخ(التككيد، البدؿ، النعت)التكابع 
المسانيات العامة، النحك، عمـ :  بالعديد مف العمـك المغكية مثؿًارتباط لسانيات النص ػ 2

. عمـ النفس المعرفي، الذكاء االصطناعي: األصكات، الببلغة، كغير المغكية مثؿ
.  ػ يعد كؿ مف االتساؽ كاالنسجاـ القطب الذم تدكر عميو رحى لسانيات النص3
مظير التماسؾ لمبنية السطحية خاص بالعبلقات الشكمية عمى مستكل سطح :  ػ ااًلتساؽ4

النص، يقـك عمى الكسائؿ الشكمية النحكية كالمعجمية التي تعمؿ عمى ربط كتقكية جمؿ 
اإلحالة )كمتتاليات النص، تتضافر في االتساؽ مجمكعة مف الكسائؿ تحقؽ عنصر السبؾ مثؿ 

. (كاالستبداؿ كالحذؼ كالربط كالكصؿ كالتكازم، كاالتساؽ المعجمي، كالتكرير كالتضاـ
تعد أبرز أداة تسيـ بدكر فعاؿ في عممية تماسؾ النص حيث تربط األجزاء : اإلحالة مثبل- 

ببعضيا، كىي مف أكثر الظكاىر المغكية ًانتشارا في النصكص، فبل تكاد تخمك منيا جممة أك 
صكرة مف صكر التماسؾ النصي التي تتـ في المستكل المعجمي كالنحكم : االستبداؿ. - نص

يعد ظاىرة لغكية ال يمكف االستغناء عنيا بأنكاعيا المختمفة : الحذؼ. - بيف الكممات كالعبارات
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سقاط ما ال فائدة لو لو : الربط– . في الدراسات المغكية ألنيا تىٍنحيك إلى االختصار كاإليجاز كا 
. كظيفة تكمف في تحقيؽ التماسؾ بيف عنصريف، كتبيف مفاصؿ النظاـ الذم يقـك عمييا النص

مف كسائؿ االتساؽ المعجمي التي تعتمدىا النصكص في تماسكيا جممة : التكرار كالتضاـ- 
. فجممة كمقطعا مقطعا

خاص بدراسة داللة النص أك ما يعرؼ بعالـ النص، حيث يحقؽ ااًللتحاـ :  ػ ااًلنسجاـ5
كالترابط المفيكمي بيف النص كالمتمقي كما يربط بيف عناصر النص داخميا لمكشؼ عف األبنية 
المغكية ككيفية تماسكيا كترابطيا مف الناحية الداللية، كىذا ما تبرزه آلياتو، كيقـك عمى عناصر 

السياؽ، التأكيؿ، مكضكع الخطاب، أزمنة النص، اإلشراؾ، )ككسائؿ منطقية كثيرة منيا 
، الخصكص، المجمؿ، المفصؿ، السبب كالمسبب)العبلقات  ، البينة الكمية، التغريض، (العمـك

، حيث تشتغؿ ىذه اآلليات التي كقفنا عندىا سابقا كتعرفنا ...المعرفية الخمفية، دكر المتمقي
عمييا كمثمنا ليا عمى المستكل الداللي كالتداكلي، ككميا مقاربات سياقية ترتكز عمى العكامؿ 

. الداخمية التي تكجد داخؿ النص نفسو
أعمؽ كأشمؿ مف االتساؽ، غير أف مسألة التداخؿ بيف مفيكمييما بقيت مستمرة : ااًلنسجاـ ػ 6

. كعادة ما يعبر باألكؿ عف الثاني
 لو دكر جد ىاـ، حيث يحقؽ تماسؾ النص الشكمي كالداللي بيف جمؿ النص السياؽ ػ 7

. بعضيا ببعض، كذاؾ ما يؤدم إلى إمتاع القارئ بكؿ معاني كألفاظ النصكص الممتازة
 بما فييا مف إجماؿ كتفصيؿ كعمـك كخصكص كبياف كتفسير تحقؽ كؿ العالقات الداللية ػ 8

. كظيفتيا في تحقيؽ التماسؾ النصي عمى مستكل الكممات كالجمؿ
.  بيف االتساؽ كاالنسجاـ في تشييدىما لمكحدة النصية عبلقة تكامؿالعالقة القائمة ػ 9

.  نمكذج لغكم متبلحـ كمترابط األجزاء= ركابط شكمية + ركابط داللية 
.    نص يحمؿ صفة النصية= اتساؽ + انسجاـ 

 مف الركابط الشكمية أك الداللية فإنو يصبح جمبل متناثرة ال يربط بينيما إذا ما خال أم نص ػ 9
رابط، معنى ذلؾ في حاؿ غياب أحد العنصريف يفقد النص تماسكو كيتحكؿ إلى ما يعرؼ 

.بالبلنص



 

الفصؿ الثاني 
دكر الركابط اإلحالية في ًاتساؽ كًانسجاـ 
النصكص مف خالؿ كتاب السنة األكلى 

- آداب-مف التعميـ الثانكم جذع مشترؾ
: تمييد

: الركابط اإلحالية
 .الضمائر .1
 .اؿ التعريؼ .2
 .المكصكالت ااًلسمية .3
 .أسماء اإلشارة .4
 .التكرار .5
 .ااًلستبداؿ .6

 نتائج الفصؿ
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: تمييد
عمى ضكء التدريس بالكفاءات لـ يعد التمميذ صندكقا يمؤل بالمعمكمات، بؿ أصبح يحتاج 

إلى ما يفيده كظيفيا كيجنح إلى المختصر المفيد، ليذه األسباب نحاكؿ في ىذا الفصؿ أف 
نتعرؼ عمى دكر الركابط اإلحالية التي يستعمميا في دراستو كفي حياتو اليكمية، مف خبلؿ إيراد 
نماذج مف المدكنة المقترحة مستيميف ذلؾ بتعاريؼ نظرية مختصرة، ألننا عرضنا فصبل نظريا 

كامبل حكؿ الركابط كدكرىا، كأدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ، كبما أننا نريد أف نؤكد عمى 
صبلحية تطبيؽ بعض ما جاء في الفصؿ النظرم عمى النصكص المقترحة في المدكنة، 

سنكتفي بذكر نماذج قميمة كمتنكعة، كنترؾ النقد كالتقكيـ لمفصؿ الخاص بذلؾ، ألف بحثنا طكيؿ 
. كمتشعب كيجمع بيف التعميمية كعمـ النص كيحتاج إلى فرممة

 : الركابط اإلحالية
ىي كؿ أدكات الربط التي مف شأنيا أف تحيؿ عنصرا لغكيا مكجكدا في النص إلى 

عنصر لغكم مكجكد داخؿ النص، كىك ما يسمى باإلحالة الداخمية، أك إلى عنصر غير لغكم 
الضمائر، اؿ )مكجكد خارج النص، كىك ما يسمى باإلحالة الخارجية، كسنركز عمى أىميا 

. (...التعريؼ، المكصكالت االسمية، أسماء اإلشارة، التكرار، ااًلستبداؿ
:  الضمائر .1

تسعى المغات إلى الخفة كاالختصار، لذلؾ يرغب دائما مستعممك المغة في اقتصاد الجيد 
عادة الذكر،  يستخدـ الضمائر عكضا عف "المغكم باستعماؿ الضمائر، فيي تغني عف التكرار كا 

األسماء كالصفات التي ال لزـك لتكرارىا، فالربط بالضمير بديؿ إلعادة الذكر في االستعماؿ 
. 1"كأدعى إلى الخفة كاالختصار

إذا نظرنا إلى الضمائر مف زاكية ااًلتساؽ، أمكف التمييز فييا بيف ضمائر محيمة خارج "
النص بشكؿ نمطي، كىي الدالة عمى المتكمـ كالمخاطب، كضمائر اتساقية محيمة داخؿ النص 

. 2"كىي ضمائر الغائب

                                                 
 .358: ػ تماـ حساف، البياف في ركائع القرآف، مرجع سابؽ، ص1

  .18: ، مرجع سابؽ، ص (مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)ػ محمد خطابي، لسانيات النص 2
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كالضمائر بصفة عامة تؤدم أدكارا ىامة في الربط بيف المسند كالمسند إليو إذا كاف 
حالتو إلى المسند حيف : المسند جممة مثؿ الخبر، الحاؿ، الصفة، كذلؾ عف طريؽ عكدتو كا 

 1:يأخذ الضمير مكقعا في جممة المسند في النص، كىذه نماذج مف الكتاب المدرسي
. 19: ، ص"حاتـ الطائي"مف الكـر العربي : النص األدبي
المبتدأ، : ىك (ىك في البيت)نجد الجممة ااًلسمية " ىك في البيت"عجز البيت : البيت الرابع

متككنة مف جار كمجركر متعمقيف بخبر محذكؼ لممبتدأ تقديره  (في البيت)كشبو الجممة 
يعكد عمى المبتدأ كيحيؿ إليو إحالية قبمية في " ىك"يتضمناف ضمير متصؿ لمغائب،  (مكجكد)

النص كىك مطابؽ لو نكعا كعددا، فيذا الضمير في جممة الخبر جعؿ البيت متماسكا مترابطا 
، كىكذا نرل الضمائر في قكلو في البيت "حاتـ الطائي"يؤدم معنى فضؿ الكـر كرحابة صدر 

:  الرابع
 

كءىىا     كىأىخرىجتي كىمبي كىىكى في البىيًت داًخميو  زتي نارم ثيَـّ أىثقىبتي ضى فىأىبرى
: كفي قكلو في البيت السادس

ػػػؽٍّ نػػػػػػاًزؿو أىنػػػػػػا فاًعميػػػػػػػػػو  ًإلػػػى بىرؾو ًىجػػافو أيًعػػػدُّهي        فىقيمػػػػػتي  ًلكىجبىًة حى
نبلحظ كيؼ ايستعممت ضمائر المتكمـ كالمخاطب كالغائب جميعيا لمربط كالتماسؾ، 

بتراكيب أخرل، " حاتـ الطائي"كلكالىا لبدا الكبلـ متنافرا كمفككا، يحتاج إلى بياف مقصكد 
كبفضؿ ىذه اإلحاالت لـ نحتج إلى البحث خارج النص لمعرفة المراد بالضمائر، كىكذا نجد في 
ىذه القصيدة اإلحاالت الداخمية كالخارجية التي تؤدم إلى ًارتباط األبيات بعضيا ببعض، مف 

: ذلؾ ًارتباط البيت األكؿ بالبيت الخامس
داعو 1 تينازلوي  دىعا بىعدى الييدكًء كىأىنَّما  كى          يينىازؿي أىىكاؿى السيرل كى
ـٍ أىٍقعيٍد ًإلىٍيًو أيسىاًئميوي 5 لى بنا         ريًشٍدتى كى مىٍرحى سىٍيبل كى   فىقيٍمتي لىوي أىٍىبل كى

فبفضؿ الركابط نحس بالحكار بيف المضيؼ كالضيؼ حتى أصبح الضيؼ بمثابة 
في النص األدبي مف ": النابغة الجعدم" حيث يقكؿ 124المضيؼ كنجد نمكذجا آخر في ص 

: تأثير اإلسبلـ في الشعر كالشعراء في البيت األكؿ
ا   ـٍ يىقيٍميىا فىنىٍفسىوي ظىمىمى ٍمدي ًلمًَّو الى شىًريؾى لىوي           مىٍف لى اٍلحى

                                                 
ػ حسيف شمكؼ كآخركف، كتاب التمميذ، المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية، لمسنة األكلى ثانكم، جذع مشترؾ 1

  .19: ، ص2016/2017آداب، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر، 
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نبلحظ ضمائر الغائب ككيؼ استعمميا الشاعر عمى مستكييف عمى المستكل التركيبي 
مف خبلؿ ربطيا الجمؿ المشتممة عمييا بما قبميا، كعمى المستكل الداللي مف خبلؿ المطابقة 

بيف الضمير كالرابط كالمرجع الذم يعكد عميو داخؿ البنية المغكية، فجاء الترابط في النص متينا 
كالنسج محكما، كىذه الضمائر عممت عمى تخميص التراكيب مف التفكؾ، كأفادت في زيادة 

تحصيؿ الترابط في النص كًاتساقو مف خبلؿ اإلحالة إلى مرجع كاحد ىك حمد اهلل كالثناءعميو 
 1:كحده، كىذا ما نراه في معظـ أبيات القصيدة كقكلو في البيت الخامس

ًمػف نيػطفىةو قىػدَّىا ميقٌدريىا        يىػخميؽي ًمنيا األىبشارى كىالنىسىما 
كاأللؼ لئلشباع، أما في كممة مقدرىا،  (مفعكؿ بو)فالياء ضمير متصؿ في قدىا 

، كفي كممة منيا جاءت اإلحالة ضمير لمغائب في (مضاؼ إليو)فجاءت اإلحالة ضميرا لمغائب 
محؿ جر ًاسـ مجركر، ككميا أدت إلى ًاتساؽ كترابط بيف الصدر كالعجز كبيف ربط األبيات 

. بعضيا ببعض
مف المؤثرات "حيث يقكؿ في النص األدبي " الكميت بف زيد"كنجد مثاال آخر في قصيدة 

 2:في البيت الخامس" الحزبية عمى الشعراء
لىييـ أىٍرضى ًمراران ك أىٍغضىبي  بني ىاًشـو رىٍىػػػػػػطي النًَّبيِّر فىًإنَّني ًبًيـ       كى

كبا يعكد إلى جك" أنا"نجد الفاعؿ ضمير مستتر تقديره  (أرضى)في الجممة الخبرية 
أىصميا مبتدأ، كبيذه العكدة ًارتبطت " إف"، كىك اسـ الناسخ "إنني"في " الياء"ضمير آخر ىك 

كمف ىنا ندرؾ قيمة ىذا " إف"جممة الخبر بمبتدئيا، كلكال ىذا الضمير لما صح أف تككف خبرا لػ
الضمير المتصؿ في ربط ككصؿ جممة الخبر بما كاف أصمو مبتدأ، كلكاله لكانت ىذه الجممة 

أجنبية كغريبة، عما قبميا لعدـ كجكد ما يربطيا بو، كالذم دلنا عمى ذلؾ ىك سياؽ الحاؿ 
كيغضب لغضبيـ كال عكدة لو عف ذلؾ ميما " بني ىاشـ"قد قرر أف يرضى برضا : فالشاعر

.  كاف الثمف
، حيث يقكؿ "الضمير في جممة النعت"كلنأخذ نمكذجا آخر في القصيدة نفسيا حكؿ 

 3:في البيت السادس" الكميت"

                                                 
 .125:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

  .144: المرجع نفسو، صػ 2

 . 144: ػ المرجع نفسو، ص3
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مىرحىبي  دَّةو       إلى كىنىؼو ًعطفىاهي أىؿه كى نىاحىي مىكى فىضتي لىييـ ًمٌني جى خى
أف الجمؿ بعد المعارؼ أحكاؿ كبعد النكرات صفات كىنا تيمنا اإلحالة، فالجممة : نعمـ
 (الياء)في محؿ جر صفة لكنؼ، حيث جاء فييا الضمير  (ًعطفاه أىؿ كمرحب)ااًلسمية 

يحيؿ إلى كنؼ، فيذا الضمير ربط بيف السابؽ كالبلحؽ، كلكال كجكده النفصمت العبلقة بيف 
النعت كمنعكتو، كسجمنا حالة مف الخمؿ كاالفتقار في النص، فاإلحالة ىنا نصية قبمية، كمف 

إف ااًلتساؽ تـ عمى مستكل النص نفسو، كلنأخذ مثاال : حيث المدل ىي إحالة قريبة، معنى
، مف آثار اإلسبلـ عمى الفكر كالمغة، 1مف النص التكاصمي" الضمير في جممة الحاؿ"آخر 

كردت في النص المذككر عدة أنكاع مف الحاؿ المفردة كالحاؿ جممة فعمية، كالحاؿ جممة اسمية 
" كىك يخاطبيـ"عندما نقرأ ىذه الجممة نجد جممة  (سار بيف األقكاـ كىك يخاطبيـ): نذكر منيا

جممة حالية ربطت بداية بكاك الحاؿ كلك لـ يكف لكانت جممة مستأنفة أحالت إلى الجممة األكلى 
ليا فائدة في تماسؾ النص - صمى اهلل عميو كسمػـ-كتحديدا إلى صاحب الحاؿ كىك رسكؿ اهلل 

فإذا كقعت الجممة حاال فبلبد أف يككف فييا مما : "(ق643ت)" ابف يعيش"ككحدتو، حيث يقكؿ 
ما  يعمقيا بما قبميا كيربطيا بو لئبل يتكىـ أنيا مستأنفة، كذلؾ يككف بأحد األمريف، إما الكاك، كا 

. 2"ضمير يعكد منيا إلى ما قبميا
: اؿ التعريؼ .2

محققة لمترابط النصي، مف اتفاؽ اإلحالة " اؿ التعريؼ"تجعؿ الدراسات المسانية الحديثة 
ىك " اؿ التعريؼ"فالدكر األساسي لػ"بيف االسـ المعرؼ كعنصر آخر متقدـ عميو أك متأخر، 

التحديد كاإلحالة التي تخضع لقيد داللي كىك كجكب تطابؽ الخصائص الداللية بيف العنصر 
اؿ العيدية "إلى قسميف عيدية كجنسية ك" اؿ التعريؼ"، كتنقسـ 3"المحيؿ كالعنصر المحاؿ إليو

اي نيكري السىمىكاًت كىاالىٍرًض مىثىؿي ﴿: ذات العيد الذكرم مثؿ قكلو عز كجؿ- أ: عمى ثبلثة أنكاع 
ةو﴾ اجى  (مصباح)، في البداية تقدـ ذكر ااًلسـ النكرة 4نيكرًًه كىًمٍشكىاًة فييىا ًمٍصبىاحه اًلمٍصبىاحي ًفي زيجى
كلذا تسمى عيدية ذكرية، لغرض التعظيـ " اؿ"ذكرا حقيقيا ثـ جاء ذكرىا معرفة بأداة التعريؼ 

                                                 
 .134: ، مرجع سابؽ، صكتاب التمميذػ 1

، إدارة الطباعة المنيرية، القاىرة، 2، شرح المفصؿ، تحقيؽ محمد منير، ج(مكفؽ الديف بف يعيش بف عمي)ػ ابف يعيش، 2
 .66: ، ص(ت.د)، (ط.د)مصر، 

 .17: ، مرجع سابؽ، ص(مدخؿ انسجاـ الخطاب)ػ محمد خطابي، لسانيات النص 3

 [.35]: ػ سكرة النكر، اآلية4
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تحيؿ إلى مراجع كميا خارج النص، فتحاؿ : ذات العيد الذىني- ب. أك البياف أك تجنب المبس
ذات - ج. مع مصحكبيا إلى شيء سابؽ يعممو المخاطب مثؿ تنخفض الحرارة في الجباؿ

. اؿ النائبة عف الضمير- ق. اؿ الجنسية- د. العيد الحضكرم
نما نحاكؿ تطبيؽ ىذه الركابط عمى بعض  ىذا بًاختصار ألننا لسنا في مقاـ تفصيؿ، كا 

.  ما جاء في المدكنة المقترحة
تقكل اهلل "كىذه أمثمة مف كتاب التمميذ، البيت الخامس الكاردة في النص األدبي 

 1":عبدة بف الطيب"لػ" كاإلحساف لآلخريف
غينىةى ال تىكيفٍ  دىعيكا الضَّ غائفى         ًإفَّ  شٍأًنكـٍ  ًمف كى عي  الضَّ ًلٍمقىرىابىةى تيكضى

فكممة الضغائف الثانية غرضيا تعظيـ كزرىا كالدعكة إلى تجنبيا، فحينما تربط بما سبقيا 
. تعزز ما قمناه

" اؿ التعريؼ"، حيث نجد "زكي مبارؾ"لػ" الحب العذرم"مثاؿ آخر في النص التكاصمي 
الحب : بكثرة محققة لمترابط النصي مف ًاتفاؽ اإلحالة بيف عناصر متقدمة أك متأخرة مف مثؿ

، فالجد "ذلؾ جد مف الجد لـ يتناكلو عشاؽ العرب: "العذرم حقيقة مف الحقائؽ، كأيضا في قكلو
تسمى عيدية ذكرية ليا عبلقة ربط بما قبميا، كنشير ىنا إلى صعكبة تحقيؽ " اؿ"الثانية كتحديد 

. ىذا النكع مف الركابط في ىذه المرحمة، كيمكف تأجيمو إلى الدراسات العميا
: المكصكالت ااًلسمية .3

اسمية كحرفية، كالذم يعنينا ىنا ىك المكصكؿ : قبؿ البدء نذكر أف المكصكالت نكعاف
: ااًلسمي لما لو مف عبلقة كطيدة بمكضكع بحثنا تتمثؿ في الربط كاإلحالة، كبداية نعرفو

يضاح المراد منو إلى أحد : المكصكؿ ااًلسمي" اسـ غامض مبيـ يحتاج دائما لتعييف مدلكلو كا 
، أما بالنسبة لجممة الصمة أك ما يسمييا بعض النحاة صمة 2"شيئيف إما جممة أك شبييا

المكصكلة فيي تركيب لغكم يأتي بعد ًاسـ المكصكؿ  كال يتـ معناه إال بيا، كال يجكز أف تتقدـ 
حيث يشترط فييا أف تشتمؿ عمى ضمير يعكد عمى ًاسـ المكصكؿ "عمى االسـ المكصكؿ، 

. 3"يطابقو ىذا الضمير يسمى العائد أك الرابط

                                                 
 .78: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .341: ، ص1986، القاىرة، مصر، 8ػ عباس حسف، النحك الكافي، دار المعارؼ، ط2

 .376: ػ المرجع نفسو، ص3
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ًاسـ مكصكؿ مختص بالمذكر سكاء : الذم: المكصكالت ااًلسمية نكعاف مختصة مثؿ
أكاف عاقبل أـ غير عاقؿ، كذلؾ بالنسبة لمتي كالمتيف، الذيف، البلئي، أما المشتركة تصمح 

كلما كاف كؿ ًاسـ مف ىذه األسماء المشتركة صالحا لؤلنكاع "مىٍف، ما، أم؛ : لجميع األنكاع مثؿ
المختمفة كاف كالذم يكضح مدلكلو كيميز نكع المدلكؿ ىك ما يجيء بعده مف الضمير أك غيره 

لى النصكص المقترحة 1"مف القرائف التي تعينو كتزيؿ أثر االشتراؾ ذا عدنا إلى المدكنة كا  ، كا 
النثرية أك الشعرية كجدناىا متشعبة بيذه المكصكالت كمستعممة بكثرة سكاء أكانت العامة 

مشكمة "أـ الخاصة كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما كرد في كتاب التمميذ في نص  (المشتركة)
": فؤاد زكرياء"لػ" المكارد الطبيعية

أصبحت في كقتنا الراىف مكضكعا مف أىـ المكضكعات التي تبحثيا المؤتمرات "...
كرد بعد ًاسـ المعرفة مف الناحية النحكية يعرب صفة " التي"، نجد ًاسـ المكصكؿ 2"العممية

، "تبحثيا المؤتمرات"لبلسـ الذم قبمو، كمف حيث الربط يحتاج إلى الجممة الفعمية الكاردة بعده 
كىي صمة مكصكؿ تزيؿ اإلبياـ كالغمكض الحاصؿ، ىذه الصمة مع المكصكؿ المختص بيما 

يتحقؽ االتساؽ الداللي في النص، كذلؾ نجد في النص نفسو استعماالت كثيرة لؤلسماء 
المشتركة أك الخاصة فمثبل ًاستعماؿ ًاسـ المكصكؿ ما، كىي عادة تستعمؿ لغير العاقؿ، حيث 

سييتدم فييا إلى ًاحتياطي مف المكارد يبمغ أضعاؼ ما قدره : "يكاصؿ الكاتب قكلو
قدره "ًاسـ مشترؾ عاـ ًاحتاج إلى صمة مكصكؿ " ما"، ًاسـ المكصكؿ ىنا 3"المتشائمكف
جممة فعمية ال محؿ ليا مف اإلعراب أزالت اإلبياـ الحاصؿ كربطت النص " المتشائمكف

ببعضو، إضافة إلى ككنيا في محؿ جر مضاؼ إليو، ألف األسماء المكصكلة إذا جاءت بعد 
ذا جاءت بعد ًاسـ نكرة تعرب في محؿ جر مضاؼ إليو، كييمنا ىنا  ًاسـ معرفة تعرب صفة، كا 

عمر "الكـر عند العرب لػ"حصكؿ ااًلتساؽ الداللي في النص، كلنأخذ مثاال آخر في نص 
كالشؾ أف الذم يعطي أكثر مما يأخذ، كيعنى بشؤكف سكاه  كيفكر في أمرىـ : "قكلو" الدسكقي

كحياتيـ كي يرأب ما بيا مف صدع، كيخفؼ ما ىي عميو مف بؤس، ىك المرشح الذم تقدمت 
. 4"بو صفاتو لمرئاسة

                                                 
 .347: ػ عباس حسف، النحك الكافي، مرجع سابؽ، ص1

 .24: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص2

 .24: المرجع نفسو، ص 3

 .27: ػ المرجع نفسو، ص4
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ًاسـ مشترؾ : نبلحظ في ىذه الفقرة أنيا قد ًاحتكت عمى عدة أسماء مكصكلة، كالذم
ًاسـ مشترؾ عاـ لغير العاقؿ جاءت في محؿ جر ًاسـ مجركر : خاص ايستعمؿ لمعاقؿ؛ ما

كردت مرتيف األكلى بعد الفعؿ يحقؽ ما ىي عميو في محؿ نصب " ما"بحرؼ الجر، أيضا 
مفعكؿ بو كصمة المكصكؿ ىنا جممة ًاسمية حققت غرض ااًلتساؽ، ككذلؾ ًاسـ المكصكؿ 
الخاص الذم جاء بعد كممة المرشح، كلكاله كلكال صمة المكصكؿ لحصؿ إبياـ كغمكض ال 

يمكف أف يزاؿ إال بيما، فبفضؿ اإلحالة التي محكرىا األسماء المكصكلة التي تحيؿ بدكرىا عمى 
ما قبميا مف الكبلـ، فيي تربط ما بعدىا بما قبميا، فصارت شبيية بالضمائر إذ تحؿ مكاف 

إف األسماء المكصكلة تعد بديمة اًلستعماؿ الضمائر أك بما يعبر عنو : األسماء الظاىرة بمعنى
الببلغيكف اإلظيار في مكطف اإلضمار، كعكدة األسماء المكصكلة عمى ما تقدـ ىي إحالة 

، كيسمى العائد عمييا محالة "عناصر محيمة"قبمية أك عمى سابؽ، كتسمى األسماء المكصكلة 
إف المكصكالت ااًلسمية تشد مف أزر التبلحـ، كليا دكر كبير في ًاتساؽ : إلييا، كعمكما نقكؿ

.   النص كتماسكو
: بقي أف نشير ىنا إلى بعض المبلحظات اليامة منيا

يعاني معظـ الطمبة بؿ بعض األساتذة مف الخمط بيف األسماء المكصكلة كأسماء الشرط - 
، كلذلؾ عند معالجة أم درس يمكف لؤلستاذ أف يفرؽ بيف ىذه "مف، ما"كأسماء االستفياـ مثؿ 

ىنا : مف يثابر ينجح، مف: األسماء كيكضح لمتبلميذ الفركؽ بينيا مف خبلؿ إعطاء نماذج نحك
. ىنا ًاسـ مكصكؿ: ىنا اوسـ اوستفياـ، أحب مف يجتيد، مف: ، مف القادـ؟، مف(اسـ الشرط)

تكجد بعض الكتب المدرسية في التعميـ المتكسط كالثانكم الخاصة بالمغة العربية تخمط بيف - 
الجممة المكصكلة كصمة المكصكؿ، كاألكلى أف ال تطرح مثؿ ىذه القضايا، لكي ال يقع تذبذب 

ًاسـ مكصكؿ مبني : لدل الطمبة، فنجد مثاال عمى ذلؾ عندما نقكؿ لمتمميذ أحب مف يجتيد، مف
عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو، جممة يجتيد صمة مكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، 

صمة المكصكؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو، كىنا نقع في + كالجممة المكصكلة مف ًاسـ مكصكؿ 
كىذا ًاسـ مكصكؿ : مف: العنصر األكؿ: اإلشكالية المتمثمة في عنصرم الجممة المكصكلة

صمة مكصكؿ كصمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، كبيذا : كاضح؛ أما العنصر الثاني
نحصؿ عمى جممة تألفت مف عنصر كاحد فقط، كبالتالي تككف المعادلة غير قابمة لمحؿ، كليذا 
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السبب ينبغي أف ال تثار مثؿ ىذه القضايا إال عند أىؿ االختصاص، كذكرنا ىذه األمثمة بسبب 
.  تقاطع لسانيات النص مع النحك

: أسماء اإلشارة .4
ما يدؿ عمى معيف بكاسطة إشارة حسية باليد كنحكىا إف كاف المشار إليو : ًاسـ اإلشارة

ًاسـ يعيف "، أك قؿ 1حاضرا، أك إشارة معنكية إذا كاف المشار إليو معنى أك ذاتا غير حاضرة
، تنقسـ أسماء اإلشارة بحسب المشار إليو إلى 2"مدلكلو تعيينا مقركنا بإشارية حسية إليو

قسـ يجب أف يبلحظ فيو المشار إليو أنو مفرد، أك مثنى أك جمع مع مراعاة -  أ3:قسميف
األسماء : كقسـ أف يبلحظ فيو مف ناحية القرب كالبعد كالتكسط- التذكير كالتأنيث كالعقؿ، ب

: ذلؾ، ذانؾ، أكلئؾ؛ األسماء البعيدة مثؿ: ذا، ذاف، أكالء؛ األسماء المتكسطة مثؿ: القريبة مثؿ
.  أسماء اإلشارة المختصة بالمكاف، ىنا، ىناؾ، ىنالؾ، ثىَـّ، ثىمَّة. ذلؾ، تمؾ

بالنسبة لبحثنا ندرسيا مف حيث ككنيا ركابط تحقؽ الكصؿ، كًاستعماليا ككسيمة لربط 
إف أسماء اإلشارة ليست مبلزمة "الجمؿ كالقدرة عمى اإلحالة عمى خارج النص، كرفع اإلبياـ 

 شيء فتخصص لمسمياتيا ألنؾ تشير بيا إلى ما ىك بحضرتؾ، كقد يكجد بحضرتؾ أكثر مف
نما تحيؿ  بالصفة لمتقميؿ مف االشتراؾ، كما أنيا ال تحيؿ عمى مسمى لككف داللتيا مبيمة كا 

، أما المسمى فيقـك عمى الخصكص، كلذلؾ ال تتكفر اإلشارة  عمى مشار إليو يقـك عمى العمـك
. 4"إال متى تكفر ما يعيف المشار إليو

كردت أسماء اإلشارة في المدكنة بمختمؼ أنكاعيا كداللتيا، كنختار بعض األمثمة 
المتنكعة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، مف عدة دركس متفرقة مثمما قمنا بو سابقا، ألف اليدؼ 
ىك معرفة مدل تحقؽ دكر الركابط الداللية في اتساؽ النصكص كانسجاميا، كىؿ يمكف لمتبلميذ 

أف يستفيدكا مف ذلؾ أـ ال؟ 
 5":تقكل اهلل كاإلحساف لآلخريف"في  قصيدتو " عبدة بف الطيب"قاؿ 

ـى بٍينىكـ كىاٍعصيكا اًئ ـي الميٍنقىعي        الًَّذم ييٍزًجي النَّمى حان، ذىاؾى السِّرما ميتىنىصِّر
                                                 

 .101: ، ص2005 ػ مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربية، دار الحديث، القاىرة، مصر، 1

 .321:  ػ عباس حسف، النحك الكافي، مرجع سابؽ، ص2

 . 321:  ػ مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربية، مرجع سابؽ، ص3

 . 1065:  ػ محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية، مرجع سابؽ، ص4

 .79:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص5
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. (الشاعر)المتكمـ : المشير
. (المعتؽ)، المنقع (السماـ)النماـ : المشار لو
. ذلؾ: أداة اإلشارة

. ًاستعمؿ الكاؼ لمخطاب
": حاتـ الطائي"يقكؿ : نمكذج آخر

ًظيؼي القىٍرًف ًفي ًنٍصًؼ سىاًقًو   رى كى اًقميػػػػوي    فىخى ذىاؾى ًعقىػػػػػػػػاؿي الى يىٍنشيطي عى  كى
ًلػ             ًبًمثًمػػػ ػي ػػػػػػػػػاني أىبػػػػػػػػػػؾى أىكصػػػػًبذى ًلػػػػػػػؾى أىكصػػػػػػػاهي قىديمػػػػػان أىكاًئميػػػػو  ػًو   ػػػػػػػكى   كىذى
. ذاؾ، ذلؾ، كذلؾ: المراد بو الكريـ مف اإلبؿ، أسماء اإلشارة: كظيؼ القرف

منيا ما أشيرت إلى أشياء محسكسة، كمنيا ما أشيرت إلى أشياء معنكية تدعك إلى الكـر 
قراء الضيؼ، كتحيؿ إلى مكاـر األخبلؽ كالضيافة عند العرب الذيف تكارثكا  كالنبؿ كالشيامة كا 

مع النص  (المخاطب)ىذه الصفات مف جيؿ إلى جيؿ، كىذا يدؿ عمى تحقيؽ تفاعؿ الشاعر 
تستعمبلف لمبعيد، كأيضا لمداللة عمى " تمؾ"ك" ذلؾ"كًانسجامو معو كمعمـك لدل الببلغييف أف 

ميكًّا ﴿-: عز كجؿ-الرفعة المكانية، منيا قكؿ اهلل  ًتٍمؾى الدَّشار اٍْلًخرىة نىٍجعىميىا ًلمَّشًذيفى الى ييًريديكفى عي
، فعند اهلل كؿ شيء قريب كأمره بيف الكاؼ كالنكف، كلكف ىنا البلـ 1ًفي اأٍلىٍرض كىالى فىسىادنا﴾

لمسمك كالرفعة كالمكانة، كيحيؿ إلى منزلة الجنة مف حيث الرفعة كالسماقة، كبالعكدة إلى نصنا 
نجد األسماء المكصكلة التي ذكرناىا تحيؿ إلى تمؾ الصفات القيمة الرفيعة مف الكـر كالسخاء، 
كليذا حيف تكضع اإلشارة في ااًلستعماؿ فإنيا تحدث أثرا حسيا كتحقؽ المعنى األساس لمنص 

. بكاممو كتكحد العمؿ المغكم الذم يشمؿ تمؾ الجمؿ ليصير كتمة متماسكة منسجمة
األمثمة كثيرة كقد اكتفينا بذكر نماذج قميمة ألف مكضكعنا متشعب جدا، كمازاؿ أمامنا 
الجمع بيف التعميمية كلسانيات النص كتحديدا الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ كًانسجامو 

. كمدل ًاستفادة المتعمميف مف ذلؾ
: التكرار .5

 تعرفنا عميو في الفصؿ األكؿ بإسياب كنعيد ذكر بعض مفاىيمو بًاختصار مف قبيؿ 
االستئناس مف أجؿ التطبيؽ عمى بعض النماذج التي تيـ المعمـ كالمتعمـ، حيث تسعى 

إلى إبراز الكظيفة التي تفيدىا الصيغ المكررة في  (لسانيات النص)الدراسات المسانية الحديثة 
                                                 

 [.83]:  سكرة القصص، اآلية1
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سياميا في تحقيؽ التماسؾ بيف أجزاء النص  دكرىا كأثرىا في مطابقة مقتضى الحاؿ، كا 
كاحدا مف عكامؿ التماسؾ النصي، كجعؿ لو " ديفيد كريستاؿ"المختمفة كالمتباعدة، فقد عده 

، كبيذا يككف التكرار 1"التعبير الذم يكرر في الكؿ كالجزء: " كذكر أنو،(repeated)مصطمح 
حسبو مف العكامؿ اليامة لمتماسؾ النصي، نظرا لمترديد كاإلعادة بيف ألفاظ النص كما جعمو 

 كمف ،2(recurrence)مف عكامؿ التماسؾ النصي كأطمقا عميو مصطمح " ديبكجراند كدريسمر"
خبلؿ ىذه التعاريؼ نجده يعني العكدة إلى الكبلـ السابؽ، كىذا يشير إلى مفيـك اإلحالة القبمية 
مف منظكر لسانيات النص، التي تؤدم كظيفة ىامة في تبلحـ أجزاء النص المتباعدة، كتتنكع 

-1: كىك نكعاف" المحض"أك " الكمي"يسمى : أكال التكرار التاـ: صكر الركابط التكرارية منيا
تكرار مع كحدة المرجع، حيث تكرر الكممة في عدة أبيات، كىذا ينقسـ إلى تكرار الكممات 

حيث يككف المسمى متعددا كىنا تكرار الكممة : تكرار مع اختبلؼ المرجع- 2كتكرار الجمؿ؛ 
. كلكف لكؿ كممة دالالتيا الخاصة

: حيث تتكرر الكممة في النص أك القصيدة عمى نحك الجناس الناقص مثؿ: ثانيا التكرار الجزئي
. بت، بات، فزت، فاز

كىذا النكع يشبو إلى حد ما الجناس الناقص مع السجع، حيث نجد بعض : ثالثا نسبة التكرار
البرية، التقية، كىذا عمى سبيؿ التذكير ببعض األحكاـ المتعمقة، أما الذم : األبيات تنتيي بػ

. 3يعنينا ىنا ىك ذكر نماذج مف الكتاب المدرسي
، نختار بعض "حاتـ الطائي"النص التكاصمي، قصيدة مف الكـر العربي لػ: 01نمكذج رقـ 

: األبيات منيا غير مرتبة
داعو 1 تينازليػػػػػػػػػا       يينػػػػػػػكىأىنَّـ  الييػػػػدكًء   بىعػػػػدى   دىعػػػػػا  كى ػو ػػػػػاًزؿي أىىػػػػػكاؿى السيػػػػػرل كى
ـ كًف ػػػػػػػػالجيف ًشبوى   ياًئسان   دىعػػػػػػا2 فػػكى لىًكف كىيدي أىمػػػػػػا ًبًو       جي  ػػوػػػػػػرو ييحاًكليػػػػػػػكفه كى
ؿػػػكىهي       ًبصىكتو كىريـً الجى ػػػ نىح  نادىيتي   الصىكتى   فىمىٌما سىًمعتي 3  قػػػػػكو شىماًئؿي ػػػػػدِّر حي
سىو الن ػػػػػػ أىه  لىوي  تي ػػػ فىقيؿ6 بػػػػػػ كى مىرحى لىـ أىقعي ػػػالن كى شػػػػػػدتى كى اًئميػػػػػػػػػػو ػػػدى ًإلىيًو أيسػػػػػػػػػػػػػان       رى

ظيؼي القىر11 ر كى ذاؾى ًعقػػػػػػػػػػػػاؿه ال يينىشِّرطي عاًقميػػػػػػػػ  في ًنصًؼ ساًقًو   ف فىخى  ػػػػػوػ   كى

                                                 
 .22: ػ صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص1

 .19: ػ المرجع نفسو، ص2

 .20، 19: ص.ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص3
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ًبًمثًمػ ػيػػػ أىبػػػػ مػػ أىكصانػػػػػػػ  ًبذىًلؾى 12 ػػػػو ػػػػػػػمان أىكاًئميػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي قىدمػػػػػًو        كىذىًلؾى أىكصػػػػػػػ كى
يكرر بعض األفعاؿ كاألسماء كالصفات " حاتـ الطائي"عندما نقرأ ىذه األبيات نجد 

: كحتى الجمؿ، كيمكف أف نذكر بعضيا
نكعو التكرار 
تكرار جزئي داع ػ دعا 

تكرار جزئي مع كحدة المرجع الجنكف ػ جنكف 
تكرار جزئي مع كحدة المرجع الصكت ػ صكت 
تكرار بالمرادؼ + شبو تكرار أىبل كسيبل كمرحبا 
 تكرار جزئيعقاؿ ػ عاقمو 

 تكرار جزئيأكصاني ػ أكصاه 
 
 

. 1"عمر الدسكقي"الكـر عند العرب : بعنكاف: النص التكاصمي: 02نمكذج 
 

نكعو التكرار 
تكرار تاـ مع كحدة المرجع الرئيس ػ الرئيس 

الفتى ػ الفتى 
، ألف تكرار تاـ مع اختبلؼ المرجع

األكلى تعني مرحمة الشباب كالثانية تعني 
 الشاب السخي

 تكرار بالمرادؼالسيادة ػ الرئاسة 

 تكرار تاـ مع كحدة المرجعكـر ػ كـر 

 تكرار تاـ مع كحدة المرجعالحرية ػ الحرية 

 تكرار جزئيحياة ػ حياتيـ 

 تكرار جممة جزئييفكر في أمرىـ كحياتيـ /التفكير في حياة غيرؾ 

يكتسب ىذا         / يخمعكف عمييـ بركد الحمد كالثناء
الحمد كالثناء 

 تكرار جممة جزئي

 

                                                 
 . 27: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1
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مف خبلؿ ىذه األمثمة نصؿ إلى نتيجة تتمثؿ في أىمية التكرار، ككظيفتو الكبرل في 
ضكء التحميؿ النصي المعاصر، الذم ييدؼ إلى تدعيـ التماسؾ النصي، كتحقيؽ العبلقة 

ككذلؾ يكظؼ في تحقيؽ العبلقة المتبادلة بيف العناصر "المتبادلة بيف العناصر المككنة لمنص، 
، كاألمثمة التي سقناىا خير دليؿ عمى ذلؾ، حيث أزاح الغمكض كالمبس كفؾ 1"المككنة لمنص

شفرة النص، بتعبير عمماء النص كحٌكؿ النص إلى دكحة جميمة، خاصة عند معالجة صفات 
الكـر كالضيافة عند العرب األصبلء، فأنت تجد العربي يقدـ كؿ ما يممؾ، كال يسأؿ الضيكؼ 
عف سبب القدـك كيمح عمييـ، كيكرر العبارات كالجمؿ مف أجؿ تكفير الجك المناسب لما يميؽ 

 ، كالتكرار فضبل عف داللتو النفسية يحمؿ دالالت فنية، تكمف في تحقيؽ "بحسف الضيافة كالكـر
. 2"الخفة في األسمكب، مما يضفي عمى النص قدرة أكبر في التأثير عمى المتمقي

كقد ًاحتكت النماذج التي أكردناىا عمى أنكاع التكرار المختمفة، التكرار التاـ يذكر الكحدة 
المعجمية ثـ يعيد الشاعر ذكرىا لتأكيد المعنى كتشديده، سكاء أكاف عمى مستكل الكممات أـ 

: عمى مستكل الجمؿ، كقد أكردنا أمثمة في الجدكؿ السابؽ عمى كؿ مف
 حيث يذكر الشاعر الكممة كيعيد صياغتيا بشكؿ آخر، كمؤداه لمتأكيد :التكرار الجزئي

 كشبو التكرار بالمرادؼعمى الكـر كالسخاء، كينصب التأثير عمى القارئ كالسامع، كذلؾ نجد 
التكرار المكجكد في عجز األبيات كتحديدا عركضيا إلعطاء كقعا مكسيقيا كجرسا رنانا لجذب 

السامعيف، كالتمعف فيما جاء حكؿ المكضكع المتناكؿ، ككؿ ذلؾ يؤدم إلى تبلحـ النص 
. كًاتساقو

: ااًلستبداؿ .6
صكرة مف "تعرفنا في الفصؿ األكؿ عمى ااًلستبداؿ، كىك نكع مف الركابط اإلحالية، 

صكر التماسؾ النصي الذم يتـ في المستكل النحكم كالمعجمي، بيف كممات كعبارات عمى أف 
: ، كااًلستبداؿ3"معظـ حاالت االستبداؿ النصي قبمية أم؛ عبلقة بيف عنصر متأخر كمتقدـ

عبلقة مجاليا الصيغ المغكية، كما ىك عممية تتـ داخؿ النص، إنو تعكيض عنصر في النص 

                                                 
 .21: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص: ػ صبحي إبراىيـ الفقي1

، الجزائر، 1، مطبعة ىكمة، ط(شعر الشباب نمكذجا)ػ عبد الحميد ىيمة، البنيات األسمكبية في الشعر الجزائرم المعاصر 2
 .46: ، ص1998

 .122: ػ أحمد عفيفي، نحك النص، مرجع سابؽ، ص3
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بعنصر آخر، كعندما نتكمـ عنو، فإننا البد أف نتكمـ عف االستمرارية الداللية أم؛ كجكد العنصر 
:  ، ينقسـ االستبداؿ إلى ثبلثة أنكاع1"المستبدؿ في الجممة البلحقة

آخر، آخركف، نفسو، يتـ الربط بغية : يتـ ًاستبداؿ عناصر ًاسمية مثؿ: ااًلستبداؿ االسمي- أ
. جذب ًانتباه القارئ

، حيث يأتي بديمو عف فعؿ أك (الفعؿ الكنائي)يعبر عنو بالفعؿ البديؿ : ااًلستبداؿ الفعمي- ب
. حدث معيف أك عبارة فعمية

ًاستبداؿ الجممة بكامميا، كتقع في ىذا النكع جممة ااًلستبداؿ أكال، ثـ تقع : ااًلستبداؿ القكلي- ج
 1الكممة المستبدلة، كنحاكؿ تحميؿ بعض شكاىد ااًلستبداؿ مف خبلؿ المدكنة كتاب التمميذ س 

-. آداب–جذع مشترؾ 
 

آ .ـ.ج. 1نماذج متنكعة مف النصكص الشعرية كالنثرية، كتاب التمميذ س 

العنصر المستبدؿ منو العنصر المستبدؿ 
نكع 

ااًلستبداؿ 
التعميؿ 

 2ذاؾ عقاؿ ال ينشط عاقمو
فخر كظيؼ القرف  في 

قكلي نصؼ ساقو 
كممة ذاؾ كما بعدىا 
بدال عف صدر البيت 

مف الحديد كالنحاس 
ًاسمي يستيمؾ مكارده األخرل  3كالقصدير

كممة الحديد كالنحاس 
كالقصدير جاءت بدال 

عف المكارد 
 4فبل تنسكا ذلؾ

 

اضبطكا أعصابكـ 
 

قكلي 
 

كممة ذلؾ كما بعدىا 
 

كممة ذلؾ كما بعدىا قكلي ذلؾ سر القكة في النسب الحب العذرم حيف تتصكره 

الذم صدر عف أكلئؾ  5ال يككف رياضة أخبلقية
الرجاؿ 

كممة أكلئؾ كما بعدىا قكلي 

                                                 
 .123: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .19: ػ المرجع نفسو، ص2

 .25: ػ المرجع نفسو، ص3

 .183: ػ المرجع نفسو، ص4

 .170: ػ المرجع نفسو، ص5



 آ.و.ج.1.دور الروابط اإلحالية يف اتساق واىسجاو اليصوص مً كتاب س:             الفصل الجاىي 

74 

 

ذلؾ اليـك الذم خرجت فيو 
 1زىراء

+ قكلي كاف يكما رائعا 
ًاسمي 

ًاستبدؿ ذلؾ اليـك 
كاف يكما : بجممة 

رائعا ككرر ااًلسـ 

 2مف ذلؾ الذم كاف ينتابيا
نسيت في ذلؾ اليـك أم 

قكلي شعكر 
ًاستبدؿ ذلؾ الذم كاف 

ذلؾ الشعكر . ينتابيا 

لـ تعد تذكر إال تمؾ السيارة 
السكداء التي تكقفت في 
 3الجية المقابمة مف الطريؽ

قفزت في ذىنيا الحادثة 
التي تعرضت ليا 

قكلي 

ًاستبدلت الجممة تمؾ 
السيارة السكداء 
بالحادثة التي في 

ذىنيا 

إذا قمت ما بي يا بثينة  4ثابت كيزيد: قالت 
قاتمي 

ًاستبدلت يزيد كثابت ًاسمي 
بػ قاتمي 

لذلؾ سكؼ يبقى عند 
 5أصدقائو كلف يخرج لمشارع

فكرت أف أخاىا قد سمع 
ًاسمي بدكره ىذا االنفجار اليائؿ 

ًاستبدلت ذلؾ كما 
بعدىا بيذه الجممة 

التاريخ مممكء بكثير مف 
الناس الذيف ضحكا بأمكاليـ 
كأنفسيـ في سبيؿ قكؿ الحؽ 

 6كنصرتو

منيـ األنبياء كالمرسمكف 
ًاسمي كالشيداء كنكابغ العمماء 

تـ ًاستبداؿ اسـ الناس 
مف ًاسـ عاـ خصص 
ألشراؼ الناس ىـ 
.... األنبياء كالمرسمكف

تـ ًاستبداؿ ىذا النكع ًاسمي ًاشتير العرب بكـر اليد  7ىذا النكع مف الكـر
مف كـر اليد 
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: نتائج الفصؿ الثاني
:  نستنتج مف خبلؿ ىذه النماذج ما يمي

ىذا، : ػ غمب عمى النصكص الشعرية كالنثرية ااًلستبداؿ القكلي الذم تمثمو العناصر المغكية1
... ذلؾ، تمؾ

. ػ ندرة ااًلستبداؿ الفعمي2
ػ لبًلستبداؿ بمختمؼ أنكاعو دكر ىاـ، ككنو يمثؿ الشكؿ البديؿ إلنشاء الرابطة الداللية بيف 3

. الجمؿ كصكال إلى تحقؽ التماسؾ النصي الشكمي كالداللي
ػ يشترط أف يككف عنصر ااًلستبداؿ حامبل لمكينكنة الداللية المعنكية حتى يؤدم الغرض 4

. المطمكب
بدؿ الكؿ مف الكؿ، كبدؿ الجزء مف " ػ التبلميذ بحاجة ماسة إلى فيـ درس البدؿ بأنكاعو 5

ف أمكف التعرؼ عمى عطؼ البياف، "الكؿ، كبدؿ ااًلشتماؿ ، حتى يستكعبكا مفيـك ااًلستبداؿ، كا 
ألف الدركس النحكية تعد قاعدة لفيـ لسانيات النص، كمف ال يممؾ مبادئ كلك كانت بسيطة ال 
يتأتى لو سبر أغكار النصكص، كًاكتشاؼ دكر الركابط الداللية خاصة منيا اإلحالية في ًاتساؽ 

. النصكص كًانسجاميا
 



 

الفصؿ الثالث 
دكر الركابط غير اإلحالية في ًاتساؽ 

كًانسجاـ النصكص مف خالؿ كتاب السنة 
األكلى مف التعميـ الثانكم  

- آداب- جذع مشترؾ
 :تمييد

 .أدكات الشرط .1
 .أدكات ااًلستفياـ .2
 .أدكات النفي .3
 .أدكات العطؼ .4
 .أدكات القسـ .5
 .أدكات النداء .6
 أدكات حركؼ الجر .7

. نتائج الفصؿ
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:  تمييد
 لمركابط غير اإلحالية أىمية بالغة في ميداف التعميمية تحديدا في تدريس مظاىر ااًلتساؽ 

كااًلنسجاـ كعبلقة ذلؾ بالمعمـ كالمتعمـ المذيف يتعامبلف مع ىذه الركابط في مختمؼ األنشطة 
المغكية، التي تستدعي أف يككف ىذاف األخيراف يمتمكاف معارؼ كقدرات، كميارات تؤىميما إلى 
التكصؿ إلى تحميؿ النصكص، كالتفاعؿ معيا، كما يجب أف يككف عمى معرفة قبمية بمختمؼ 

أدكات الشرط، أدكات االستفياـ، أدكات النفي أدكات القسـ، أدكات العطؼ، أدكات : "أنكاعيا مثؿ
، كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ التطبيؽ عمى بعض النماذج المختارة مف مختمؼ ..."الجر

فاظ عمى النصكص المكجكدة في المدكنة كالتعميؽ عمييا قدر المستطاع، كعمى دكرىا في الح
ًاتساؽ النصكص كضبط معانييا، متتبعيف المنيجية نفسيا التي اتبعناىا في الفصؿ السابؽ، 
ألنيما يتكامبلف قاصديف مف كراء ذلؾ إمكانية االستفادة مف ىذه الدراسة في الكاقع التعميمي، 
الذم يعاني نقصا كبيرا يستدعي تضافر جيكد الجميع مف أجؿ إنعاشو كالرفع مف مستكاه، كفي 
الكقت نفسو مميديف لئلجابة عف اإلشكالية التي مف بيف أسئمتيا، ىؿ المشكمة في عدـ فيـ ىذه 

 الركابط التي تتمثؿ في المادة التعميمية أـ في المعمـ أـ في المتعمـ؟

: أدكات الشرط .1
 نحاكؿ ىنا أف نذكر ما يتعمؽ بالربط في دكر ىذه األدكات في ًاتساؽ النصكص 

مف، )كىما حرفاف  (إف، إذ ما)كًانسجاميا، بما يخدـ مكضكعنا كأدكات الشرط منيا الجازمة مثؿ 
(. إذ، لك، لكما، لما)كىي أسماء، كغير الجازمة  (ما، متى، أيف، أم

، يجب في الشرط أف يككف فعبل خبريا، متصرفا غير مقترف 1أما بالنسبة لمشرط كجكابو
بقد أك لف، أك ما النافية، أك ليس أك سكؼ، كالمراد بالفعؿ الخبرم ما ليس أمرا، كال نييا، كال 

مسبكقا بأداة مف أدكات الطمب كاالستفياـ كالعرض كالتحضيض، كاألصؿ في جكاب الشرط أف 
يككف كفعؿ الشرط، أف يككف صالحا ألف يككف شرطا، غير أنو قد يقع جكابا لما ىك غير 

صالح ألف يككف شرطا، فيجب حينئذ ًاقترانو بالفاء لتربطو بالشرط بسبب فقد المناسبة المفظية 
" فاء الجكاب"بينيما، كتككف الجممة برمتيا في محؿ جـز عمى أنيا جكاب، كتسمى ىذه الفاء 

أف يككف الجكاب جممة : كمكاضع ربط الجكاب كثيرة منيا"كفاء الربط لربطيا الجكاب بالشرط، 
ًاسمية، أف يككف فعبل جامدا، أف يككف فعبل طمبيا، أف يككف ماضيا لفظا كمعنى مقترنا بقد، أف 

                                                 
  ػ بتصرؼ ػ 322:  ػ مصطفي الغبلييني، جامع الدركس العربية، مرجع سابؽ، ص1
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إف تجيء فربما أجيء، أف : يقترف بماء النافية كبمف كبالسيف كسكؼ، كأف ييصدر بريبَّ نحك
. 1"ييصدر بكأنما، فإف كاف الجكاب صالحا ألف يككف شرطا فبل حاجة لربطو بالفاء

فالفاء حرؼ ربط في جممة جكاب : دكر الفاء: "كفي دراستنا ىذه نيتـ كثيرا بالربط، مثؿ
، كقد ذكرنا 2"الشرط، كىي الفاء الجاثمة قبؿ الجكاب كالدالة عمى بدايتو، لمف كاف يسمع المتكمـ

مف يزرع خيرا فيك المفمح، فالفاء رابطة لجكاب الشرط، : مكاضع ربط الفاء فعندما نقكؿ
في ىذا الشأف لو  (ق180ت)" سيبكيو"نجد . ككجكدىا يدؿ عمى ًاجتماع التركيب المغكم كًاتساقو

تربط أدكات الشرط بيف جممتيف جممة فعؿ الشرط كجممة جكاب الشرط، كقد تسمى : "ما يقكلو
.  3"األكلى جزاء كالثانية خبرا

كالكبلـ يطكؿ في ىذه المسائؿ كنحاكؿ أف نختار نماذج مف المدكنة، كنبلحظ مدل فائدة 
: ىذه الركابط غير اإلحالية

 4:يقكؿ عنترة (عنترة بف شداد)النص األدبي، شعر الفركسية : 01نمكذج 
ميكا          أىٍشديدٍ  ٍف ييٍستمحى ٍر كا  قيكا أٍكري فٍ  إٍف ييمحى نؾو أٍنًزًؿ  كا  ييٍمفىكا بضى

ثبلث مرات  " إف"نبلحظ في ىذا البيت ًاستعماؿ عنترة بف شداد ألداة الربط غير اإلحالية 
ككؿ مرة يستعمؿ الفعؿ المضارع في الشرط كالجكاب مع ًاستعماؿ الضمير المتصؿ كالكاك، كاك 
الجماعة الذم يعكد عميو شخصيا، مبرزا تمؾ الشجاعة النادرة، مع األخبلؽ العالية التي يتمتع 

نما يفسح  بيا األبطاؿ حتى في أصعب الظركؼ، فيك الذم ال يغدر كال يتصيد العثرات، كا 
المجاؿ لمعدك، كلكنو ال يتكانى لحظة في الرد القاسي، لذلؾ نجد ىذا الربط العجيب خاصة مع 

. ًاستعماؿ فعؿ المضارع الذم يدؿ عمى التجدد كعمى الحضكر في الحاؿ كالمستقبؿ
التي ًاحتمت مرتبة الصدارة، كىي حرؼ ال محؿ لو مف " إف"العكدة إلى أداة الشرط بك

اإلعراب التي ال يمكف أف تتأخر كتترؾ مكضعيا، كذلؾ ما يمفت األنظار إلى ااًلتساؽ الذم 
إف الشرط كالجكاب إف كانا فعميف، فاألحسف أف يككنا "يحدثو في النص، كىنا يتأكد قكؿ النحاة، 

. ، كقد حصؿ ذلؾ في ىذا البيت(الجـز)مضارعيف لظيكر تأثير العمؿ فييما 
                                                 

 .324:  ػ مصطفي الغبلييني، جامع الدركس العربية، مرجع سابؽ، ص1

، 1995، (ط.د) ػ شرؼ الديف الراجحي، الفاءات في النحك العربي كالقرآف الكريـ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2
 .66: ص

 .102:  ػ سيبكيو، الكتاب، مرجع سابؽ، ص3

 .32:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص4
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كىي ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف خافض " إذا" ًاستعمؿ الشاعر نفسيافي القصيدة 
 1:شرطو متعمؽ بجكابو فنجده يقكؿ في البيت الخامس

مٍت كتبلحظىٍت       ذا الكىتيبة ي أٍحجى ألفيتي خيران مٍف معَـّ مخكؿ  كا 
 : كفي القصيدة نفسيا في البيت الثالث عشر يقكؿ

ًمٍمتي عمى الكىرييىًة لـ أىقيٍؿ       بىعدى الكىرييىًة لىٍيتىني لـ أىٍفعؿ  ذا حي كا 
التي عمقت فعؿ الشرط كىك في الزمف الماضي " إذا"ًافتتحت ىذه األبيات بأداة الشرط 

حذؼ فعؿ الشرط كدؿ عميو ما " إذا الكتيبة"بفعؿ الجكاب كىك في الزمف المضارع، ففي البيت 
أك دؿ عميو ما بعده، أما في البيت الثالث نجد الشاعر يعطينا درسا بميغا " الكتيبة"بعد الفاعؿ 

في ككف المرء الشجاع ال يأسؼ عمى ما ًاتخذ مف قرارات صارمة، كال يجب عميو أف يندـ ميما 
كانت النتائج، كبالتالي ربط الجكاب بالشرط جعؿ األبيات متناسقة مترابطة كأدكات الشرط 

الجازمة كغير الجازمة، كردت في النصكص المتناكلة بكثرة كنحف نذكر بعضا منيا لبًلستدالؿ 
عؿ إمكانية تطبيؽ لسانيات النص عمى ىذه النصكص، كًاستفادة المعمـ كالمتعمـ مف ذلؾ 

التي تتضمف معنى الشرط، حيث " إذا"كالكصكؿ إلى درجة الكفاءة العالية، كمثمما ذكرنا فإف 
الجـز ألنيا لمشرط اليقيني الذم " إذا"ال تعمؿ : "يقكؿ بخصكصيا (ق749ت)" المرادم"نجد 

الجازمة التي تككف لمكاضع الشؾ كاليقيف عمى السكاء، كقد أجاز " إف"البد أف يتحقؽ بخبلؼ 
 .2"الككفيكف الجـز بيا مطمقا

عمر "لػ" الكـر عند العرب"نجد أمثمة كثيرة في النصكص المقترحة مثمما كرد في نص 
، كذلؾ .."إذا لـ يعمؿ الكرماء عمى نجدة ىؤالء الذيف امتحنكا بنفاذ زادىـ: "قكلو" الدسكقي
مف رأل شيئا مف ذلؾ كاف أشجع مف جندم في خط : "مف، ما، ميما، كنجده يقكؿ: ًاستعماؿ

. 3"النار
يدعك " أحمد أميف"لػ" الشجاعة األدبية"ىنا لمعاقؿ، في نص " مف"كنجد ًاستعماؿ 

ليربط النص ببعضو، كذلؾ " مف"لمتضحية في سبيؿ إسعاد اآلخريف، كيستعمؿ أداة الشرط 

                                                 
 .32: ، مرجع سابؽ، صكتاب التمميذ ػ 1

فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ، دار " ، الجني الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ(أبك محمد الحسف بف قاسـ) المرادم 2
 .272: ، ص1992، بيركت، لبناف، 1الكتب العممية، ط

 .28:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص3
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حرؼ ًامتناع لكجكد : لكال لطؼ اهلل لكانت إصابتؾ خطيرة، لكال: 1لك، لكال، مثؿ: كجدنا استعماؿ
، ًامتنع حصكؿ الجكاب لكجكد الشرط أك "كائف"كاالسـ بعدىا مبتدأ كخبره محذكؼ كجكبا تقديره 

عدـ حصكؿ الجكاب لكجكد الشرط، فبمطؼ اهلل كانت اإلصابة بسيطة لتمؾ البنت التي تحدث 
". أحمد منكر"عنيا الكاتب 
: خالصة القكؿ

لسنا ممزميف بتتبع كؿ أدكات الشرط المكجكدة في المدكنة، فقط ذكرنا نماذج لنبيف مدل  
األثر الكبير في تحقيؽ تماسؾ النصكص مف جية، كالتأثير في نفسية المتمقي مف جية أخرل 

. لبلنسجاـ مع أصحاب النصكص الشعرية أك النثرية
بقي أف نشير إلى عبلقة ىذه األدكات بالمتعمـ الذم يجد صعكبة كبيرة في فيميا 

كالتعامؿ معيا، فإذا كاف معظـ األساتذة يشتككف مف صعكبة فيـ النحك كباألحرل الركابط عمى 
التي تعرب ظرفا لما يستقبؿ مف الزماف خافض لشرطو متعمؽ بجكابو، ىذه العبارة " إذا"غرار 

في حد ذاتيا ليا مف الصعكبة بمكاف، فيي تحتاج إلى تيسير فيميا، ما معنى خافض لشرطو؟ 
مع بقية األدكات التي يصعب عمى المتعمـ التفريؽ بينيا ... ما معنى متعمؽ بجكابو؟ كىمـ جرا

مف الشرطية، كمف المكصكلية، كمف االستفيامية، ىذا بصرؼ النظر عف دكرىا التي : مف مثؿ
. تؤديو في ترابط كتبلحـ كًاتساؽ النصكص كًانسجاميا

: أدكات ااًلستفياـ .2
ًاسـ "أدكات الربط غير اإلحالية أدكات ااًلستفياـ يؤتى بيا لمعرفة شيء كاف مجيكال  

 .2"مف جاء؟ كيؼ أنت؟: نحك: االستفياـ ًاسـ مبيـ يستعمـ بو عف شيء
مف، ما، : اليمزة كىؿ، أما باقي األدكات فيي أسماء منيا: أدكات االستفياـ حرفاف ىما"

أيف، متى، أنى، أياف، أم، كـ، كيؼ، ككميا ليا حؽ الصدارة في الجممة، فبل ترد إال متقدمة 
. 3"لممستفيـ عنو

الغرض مف ىذه األدكات ىك طمب المعرفة مف المخاطب، ألف ليا أىمية في ربط أجزاء 
النص، ككذا إضفاء معاني أخرل لمنص تساعد عمى ًانسجاـ المستفيـ معو مع النص، كمف 

                                                 
 .39:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .111:  ػ ػ مصطفي الغبلييني، جامع الدركس العربية، مرجع سابؽ، ص2

 .105: ، ص1990، (ط.د) ػ شكقي ضيؼ، تيسيرات لغكية، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، 3
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التقرير، اإلنكار، النفي، التكبيخ التيكـ، كلسنا في مقاـ تفصيؿ بقدر ما نحف : ىذه المعاني
نبحث عف إمكانية التكصؿ إلى تطبيؽ األدكات غير اإلحالية عمى نصكص المدكنة كمف بيف 

: األدكات
أنجح محمد أـ خالد؟ : نحك قكلؾ (التعييف)أداة تستعمؿ لطمب التصكر ": ىمزة االستفياـ- 

فتح مكة 1كردت ىمزة ااًلستفياـ قميمة جدا في النصكص المختارة، نجدىا في النص األدبي
يدافع - رضي اهلل عنو-حساف بف ثابت "أتيجكه كلست لو بكؼء؟، نجد ": لحساف بف ثابت"

كيفخر بو أيما فخار، كقد ًاستعمؿ ىمزة االستفياـ التي - صمى اهلل عميو كسمػـ-عف رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عبيو -الذم يحمؿ المخاطب الذم ىجا رسكؿ " تيجك"دخمت عمى الفعؿ المضارع 

كىك الرسكؿ - عز كجؿ-عمى اإلقرار كاالعتراؼ بالدكنية كالكضاعة أماـ خير خمؽ اهلل - كسمـ
حساف بف "، فيك لـ يأت بيا لبلستفياـ الحقيقي ألف الشعر -صمى اهلل عميو كسمػـ-محمد 
. عميو أفضؿ الصبلة كأزكى السبلـ" الحبيب محمد"، متأكد مف أف ال أحد يماثؿ "ثابت

زكريا عبد " مف آثار اإلسبلـ عمى الفكر كالمغة 2كردت أيضا في النص التكاصمي
مىى } :-عز كجؿ-، عندما ًاستدؿ الكاتب بقكؿ اهلل "الرحماف صياـ أىفىًائٍف مىاتى أىٍك قيًتؿى اٍنقىمىٍبتيـٍ عى

ـٍ  {أىٍعقىاًبكي
، نبلحظ أف ىذه اليمزة أفادت التكبيخ كالتقريع لمف راكدىـ الشؾ في نبكة سيدنا محمد 3

كالدعكة إلى - عز كجؿ-كعدـ الثبات عمى اإليماف كالتسميـ بقدر اهلل - صمى اهلل عميو كسمػـ-
االستمرار في النيج الصحيح، ألف القضية تتعمؽ بالشريعة كالديف، كما أنيا أفادت التيديد 

. كالكعيد لمف ينقمب عمى عقبيو كيترؾ دينو كنكتشؼ ذلؾ مف خبلؿ السياؽ القرآني
أمصر تريد؟ كىنا أيضا دخمت : 4كردت في قصيدة جميؿ بف معمر في البيت الثالث

عمى الفعؿ المضارع ألف ىناؾ تقديما كتأخيرا كأصؿ الجممة أتريد مصر؟ كال يطمب اإلجابة عف 
ىذا السؤاؿ كلكنو يردد في قكؿ بثنية، مف خبلؿ ىذه األمثمة نجد أف أداة االستفياـ ًارتبطت 

. بعناصر لغكية متنكعة محققة معانييا الببلغية، كمحققة ااًلتساؽ النصي الذم تسعى إليو المغة
ىؿ ااًلستفيامية التي : كما كردت بقية األدكات في مختمؼ النصكص المقترحة مثؿ
ىؿ قاـ زيد؟ كىؿ زيد قاـ؟ : تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ لطمب التصديؽ المكجب ال غير، نحك

                                                 
 .109:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص11

 .135:  ػ المرجع نفسو، ص2

 [.144]: ػػ سكرة آؿ عمراف، اآلية3

 .158:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص4
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بمعنى قد بمعنى : كىي حرؼ ال معنى لو غير ااًلستفياـ، لكنيا ترد لمعاف ببلغية متعددة منيا
، كعند قراءتنا لمنصكص النثرية كالشعرية كجدنا ليا 1"إف، النفي، التقرير، اإلثبات، األمر

" الحب العذرم"، 2في النص التكاصمي" زكي مبارؾ:"استعماال قميبل، مف ذلؾ النص التكاصمي لػ
ىؿ يككف مف العجب أف يخمؽ الشاعر عف معشكقتو دمية ركحية يجاذبيا أطراؼ : في قكلو

ىنا تجاكزت معنى االستفياـ الجممي لتنقؿ الذىف عبر " ىؿ"الحديث حكؿ أسرار الكجكد؟ نجد 
كامؿ النص، كي تربط أفكار النص ربطا بناء بيف الجمع بيف شيء مادم كشيء معنكم يعالج 
بيما الشاعر قضية فمسفية حكؿ أسرار الكجكد، حيث يعيف الشاعر مع صكرة المحبكب سابحا 

.  في خياؿ ينأل بو عف الكاقع كالحس
، كيسأؿ بيا عف جنس (أم شيء)ااًلستفيامية بكثرة، كىي بمعنى " ما"كما كردت 

كصفو كعيف غير العاقؿ، كقد كردت فييا أقكاؿ كثيرة، كلكف عمى العمـك تستعمؿ لغير العاقؿ 
" مف"كىي تؤدم دكرا تعكيضيا ألجزاء مف النص، سنذكر أمثمة عف معظـ األدكات الحقا، نجد 

تكظؼ لمسؤاؿ عف " كيؼ"يسأؿ بيا عف العاقؿ كليا دكر في ًاتساؽ النص كتماسكو، كما نجد 
الحاؿ كتحقؽ أفعاال كبلمية في الجممة التي تمييا، كىذه إحدل مظاىر التماسؾ كااًلنسجاـ في 

. النصكص
التي تأتي شرطية كاستفيامية كمكصكلية، كتعمؽ " أم"نجد مف األدكات غير اإلحالية 

ذىف القارئ بكامؿ المستكل النصي، ىذه األداة التي تستعمؿ لمربط االستفيامي تكظؼ لتأكيد 
.  عمى تماسؾ النصكص

التي ال تككف إال لؤلياـ " متى"التي ال يستفيـ بيا إال لؤلماكف نظير " أيف"نجد أيضا 
. ، كتشارؾ في تحقيؽ ًاتساؽ النص كًانسجامو، كسنكرد أمثمة مف المدكنة عمى ذلؾ3كالميالي

كىي مف أدكات االستفياـ كالظركؼ التي تفيد معنى الشرط، ليا تأثير " أنى" نجد أيضا 
كبير في ًاتساؽ النصكص كًانسجاميا كًالتحاـ القارئ بمعانييا، تكسب النصكص جماليات 

. كتأثيرات لدل المتمقيف، كنعرض بعض األمثمة كالنماذج الكاردة في المدكنة
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". سعد اهلل كنكس" الفيؿ يا ممؾ الزماف لػ1نماذج مف كتاب التمميذ
ػ أترل النكافير؟   1

أيف الممؾ؟ أيف يختبئ الممؾ؟ ماذا تريد الرعية مف الممؾ؟ ما خبر الفيؿ؟ ماذا أسمع؟ أىذا ما 
جئتـ تطمبكنو؟ 

اليمزة في السؤاؿ األكؿ كردت ىنا لطمب : نبلحظ ًاستعماؿ الكاتب عدة أدكات منيا
أيف الممؾ؟ كردت لتحديد المكاف عندما طرح الناس عدة أسئمة كلكف : التعييف، أما السؤاؿ الثاني

.  المتيف تستعمبلف لغير العاقؿ" ما، ماذا" كما ًاستعمؿ الممؾ ،!بعد ذلؾ تراجعكا لما ظير الممؾ
".   أحمد أميف" حادثة مؤلمة لػ2ػ نص المطمعة المكجية2

أيف أنا؟   : ًاستعمؿ الكاتب عدة أدكات غير إحالية مف أجؿ تماسؾ النص كًانسجامو منيا
منذ متى كأنا ىنا؟ أيف ىك؟ يكسؼ كسعدية، متى خرج؟  

نبلحظ تركيز الكاتب عمى ًاستعماؿ أدكات ااًلستفياـ الزمانية كالمكانية لتتبلءـ مع 
طبيعة النص الذم يعالج ظاىرة حكادث المركر كما تتركو مف آثار، السيما إذا كانت الضحية 

. مف األطفاؿ، كىذا ما يتساكؽ كيتماىى مع السياؽ العاـ لمنص
في مكاضع كثيرة خاصة في النصكص الشعرية عمى غرار نص " أم"نجد ًاستعماؿ 

أم جياد غيرىف أريد؟ سؤاؿ يتضمف اإلجابة كًاستعار ": مف المكاقؼ الكجدانية"جميؿ بف معمر 
كممة الجياد كىي كممة مقدسة عند المسمميف، كًاستعمميا في مكقؼ كجداني خاص بحب بثينة، 
ليضفي عمى النص نكعا مف الربط كالتماسؾ مفاده التأثير في نفكس المتمقيف، عمكما نجد ىذه 
األدكات بكثرة في النصكص الحكارية كالحجاجية، ألف طبيعة ىذه النصكص تتطمب مف الكتاب 

. ذلؾ طكعا أك كرىا
: أدكات النفي .3
معالجتنا ىذه معالجة مختصرة كما ذكرنا سابقا، لذلؾ نركز عمى األىـ، كعمى ما يخدـ  

" ال"بحثنا إضافة إلى ما يخدـ المعمـ كالمتعمـ، ككما ىك معمـك لدل دارسي المغة إف حرؼ 
كىي تقع في بداية التركيب "النافية " ال"نافية، كناىية، كزائدة، كما يعنينا ىنا ىك : ثبلثة أنكاع
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كتدخؿ عمى المضارع كالماضي كالجممة ااًلسمية، كتفيد نفي الخبر عف الجنس الكاقع بعدىا نفيا 
. 1"نصيا، كيشترط لعمميا أف ال تتكرر، كأف ال يفصؿ بينيا كبيف ًاسميا فاصؿ

النافية لمجنس، كالنافية لمكحدة، العاممة عمؿ ليس   : النافية إلى ثبلثة أقساـ" ال"كتقسـ 
. كغير العاممة

: النافية لمجنس" ال" -أ
يؤكد عمى  (ق761ت)" ابف ىشاـ"، حيث نجد "إفَّ "مف األدكات اليامة التي تعمؿ عمؿ 

تدخؿ عمى النكرات فقط، كال يتقدـ خبرىا عمى ًاسميا، كيكثر حذؼ خبرىا إذا عمـ، : "ذلؾ بقكلو
كيجكز إلغاء عمميا إذا تكررت كيككف ًاسميا مبنيا إذا كاف مفردا كمنصكبا إذا كاف مضافا أك 

. 2"شبييا بالمضاؼ
النافية لمجنس قميمة جدا في النصكص الشعرية أك النثرية كجدناىا في " ال"كردت : 01نماذج 

ال قرار كال ىدكء كأنيـ يكتككف : " في قكؿ الكاتب3نص الطبيعة مف خبلؿ الشعر الجاىمي
يجكز إلغاء عمميا إذا : ألف القاعدة تقكؿ" إف"، ىنا رغـ أنيا تكررت لكنيا عممت عمؿ "بالشمس

، كييمنا "مكجكد"أك " حاصؿ"تكررت كلكف لـ تمنع القاعدة عمميا مطمقا، كخبرىا محذكؼ تقديره 
تقكل اهلل "عمميا النصي، حيث عممت عمى ربط أجزاء الكبلـ، كما كردت أيضا في قصيدة 

كلكؿ جنب ال : " في البيت العاشر في عجز البيت بقكلو4"عبدة بف الطيب"كاإلحساف لآلخريف لػ
، نبلحظ ىنا ىذه األداة كيؼ أدت كظيفة غير إحالية مباشرة ربطت ًاسميا "محالة مصرع

بخبرىا كشكمت مع صدر البيت لحمة كاحدة متسقة مبينة نفي الخمكد عمى أم كائف حي خاصة 
مف " كعب بف مالؾ"اإلنساف الذم سيمقى مصرعو عاجبل أـ آجبل، كردت أيضا في قصيدة 

، كرد ًاسميا نكرة مبني "شيدنا بأف اهلل ال رىبَّ غيره: " في البيت الثامف في قكلو5"شعر النضاؿ"
في محؿ نصب، كييمنا عمميا، حيث ربطت الصدر بالعجز، كجعمتو متسقا مع سياؽ األبيات، 
كما أثبتت الربكبية هلل كحده كنفتيا عمى غيره كربطت كذلؾ بيف الربكبية كاأللكىية كجعمتيما هلل 

                                                 
 .46: ، ص1997، القاىرة، مصر، (ط.د)ػ محمد عمي أبك عباس، اإلعراب الميسر، دار الطبلئع، 1

محي الديف عبد الحميد، المكتبة : ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ(عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ)ػ ابف ىشاـ 2
 .314، 313: ص.، ص2005، بيركت، لبناف، (ط.د)العصرية، 
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ال سيبؿ إلى : " بقكلو1"أحمد باكثير"لصاحبو " دكر األدب العربي"كحده، كما كردت في نص 
، كىنا أدت معنى الحصر كالقصر، ألنيا اقترنت بأداة االستثناء "ذلؾ إال بالدراسة المستفيضة

ال سبيؿ لمنجاح إال : "التي أفادت الحصر ألف الكبلـ قبميا جاء مفرغا كناقصا، لذلؾ قاؿ" إال"
النابغة "، كال يمكف أف يككف ىناؾ سبيؿ آخر، كما كردت في قصيدة "بالدراسة المستفيضة

: ، في قكلو في البيت األكؿ2"الجعدم
مدي ًلمىًو الى شىًريؾى لىوي           .مىف لىـ يىقيميا فىنىفسىوي ظىمىما الحى

جاء ًاسميا نكرة مبني في محؿ نصب، كربطت الصدر بعضو ببعض، حيث بدأ 
الذم تفرد بالكحدانية كاأللكىية، كىي أسمكب خبرم غرضو - عز كجؿ-الشاعر بحمد اهلل 

-. عز كجؿ-الطمب مف المتمقي أف يحمد اهلل 
، األلؼ ىنا "ال عصمة منو إال لمف رحما: " بقكلو11كما كردت في عجز البيت 

لئلشباع كاإلطبلؽ كما يسمييا أصحاب عمـ العركض، كىنا أكد الشاعر أيضا عمى أف الرحمة 
اإلليية ىي السبب المباشر في حصكؿ العصمة، ككرد ًاسميا نكرة، مبني في محؿ نصب 

، كىذا األسمكب مف األساليب الراقية التي تحصر كتقصر العمؿ "إال"كاقترنت بأداة الحصر 
كىكذا - عز كجؿ-عمى الفاعؿ فحسب، بالتالي قصرت العصمة كالحفظ إال عمى مف رحمو اهلل 

نبلحظ أف ىذه األداة غير اإلحالية كيؼ ربطت أجزاء البيت ببعضو كأسيمت في تحقيؽ 
. ااًلتساؽ المطمكب كالمقصكد

: العاممة عمؿ ليس" ال" -ة
تتبعنا النصكص المقترحة في الكتاب المدرسي، فمـ نعثر عمييا إال قميبل، كىذا ما أكد 

تدخؿ عمى النكرات فقط، كال يتقدـ : "حيف قاؿ- رحمو اهلل" -ابف ىشاـ"عميو عمماء المغة، مثؿ 
، كال ينتقض "إف"خبرىا عمييا أك عمى ًاسميا، كال يفصؿ بينيا كبيف ًاسميا فاصؿ كال تزاد بعد 

، كمف النماذج القميمة 3"في ككف عمميا قميؿ كذكر خبرىا قميؿ" ليس"، كتخالؼ "بإال"نفي خبرىا 
ال ًاختبلجة : "في قكلو" سعد اهلل كنكس"لصاحبو " الفيؿ يا ممؾ الزماف"التي كردت فييا في نص 
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، كالبلـ ىنا تكررت كمع ذلؾ أدت غرض الربط ألف المقاـ مقاـ جكاز بيف الرعية "كال حركة
. كالممؾ

: كىي عدة أنكاع منيا: غير العالمة" ال" -ط
كقد ذكرنا عدة مرات خاصة في النصكص الحكارية التي تتطمب أسئمة : الجكابية" ال"- 1

كأجكبة مباشرة، كىذه األخيرة تتصدر جممة جكاب ااًلستفياـ، كتربط ما يأتي مف الكبلـ بما سبقو 
مف ًاستفياـ، كىذا الربط يعد دعامة أساسة في النصكص الشعرية أك النثرية، كمف أمثمة ذلؾ 

، "حسف إبراىيـ حسف"، الشعر في صدر اإلسبلـ لصاحبو 1فقد كردت في النص التكاصمي
كقاكمكا - صمى اهلل عميو كسمػـ-حينما طرح سؤاال ضمنيا حكؿ الشعراء الذيف ناىضكا الرسكؿ 

نما لمرد عميو: "الدعكة، كرغـ ذلؾ كانكا يقرأكف القرآف؟ ثـ أجاب بقكلو ". ال إليمانيـ بما فيو كا 
كىي تشرؾ في اإلعراب دكف المعنى كردت بكثرة، كسنمثؿ ليا عندما نذكر : العاطفة" ال- "2

حركؼ العطؼ، فقط نذكر أنيا ال تكتفي بخاصية النفي فحسب، بؿ تتجاكز ذلؾ إلى الربط 
 في 2مف نص األمثاؿ كالحكـ: كالعطؼ لبناء تركيب نصي متماسؾ كمف النماذج التي نذكرىا

، ىنا البلـ تشرؾ في اإلعراب دكف المعنى عمى غرار يقـك "كىك النظر الجزئي ال الكمي: "قكلو
. زيد ال عمرك

تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ الماضية : النافية غير العاطفة كغير الجكابية" ال- "3
كالمضارعة، فبالنسبة لمماضية كركدىا قميؿ، ليا فكائد في حبؾ كسبؾ النصكص كتفيد في نفي 
الزمف نفيا مطمقا، خاصة إذا دخمت عمى المضارع، كنذكر بعض النماذج التي كردت فييا كىي 

 في عجز 3"لحاتـ الطائي"كثيرة مقارنة بغيرىا مف البلمات، نجدىا في قصيدة مف الكـر العربي 
حاضرا كمستقببل نفيا كميا " حاتـ الطائي"، حيث نفى "كذاؾ عقاؿ ال ينشط عاقمو: "البيت التاسع

تنشيط ذلؾ العقاؿ، ألف الفعؿ المضارع يدؿ عمى التجدد حاضرا كمستقببل، كذلؾ كردت في 
، ألف المثؿ ال يستدعي إحاطة بالعمـ، كال يتطمب خياال كاسعا، كردت 4نص األمثاؿ كالحكـ

ككميا أفادت الربط غير اإلحالي، كأسيمت في " ، كال يعرفني...ال أعرفو: "115أيضا في ص 
. ًاتساؽ النص

                                                 
 .102: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .61: ، ص المرجع نفسوػ2

 .20: ػ المرجع نفسو، ص3

 .61: ػ المرجع نفسو، ص4
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كىما أداتاف تستعمبلف لمنفي، ": لف"، ك"لـ النافية"كما نجد مف األدكات غير اإلحالية 
تدخؿ عمى المضارع فتصرؼ معناه إلى الماضي، كنجدىا مستعممة بكثرة في " لـ"فاألكلى 

 13 ك11 في البيتيف 1مف شعر الفركسية" عنترة بف شداد"مختمؼ النصكص عمى غرار نص 
: عجز البيت: مف خبلؿ قكلو

ياءىًؾ ال أىبا لىًؾ كىًاعمىمي   11 ؤه سىأىمكتي ًإف لىـ أيقتىؿً    فىًاًقني حى   أىٌني ًامري
مى الكىرييىًة لىـ أىقيؿ  13 ًممتي عى ذا حي  أىفعىًؿ  لىـ مػػًة لىيتىفػػػ الكىريوى  بىعدى       كاً 

عنترة بف شداد ينفي عف نفسو التأكه كالتضجر كالعذؿ خاصة بعد المكاقؼ "حيث نجد 
الحاسمة ميما كانت النتائج، كىذه مف سمات األبطاؿ الذيف يمتزمكف الصمت أثناء تأدية 

 النفي كالقمب كتحقؽ :الكاجبات كال يمكمكف أنفسيـ كيعاتبكنيا، كًاستعمؿ أداة الجـز التي تفيد
لـ تكف النساء : "بدكرىا ًاتساؽ البيت كتبلحمو، كردت أيضا في النصكص النثرية بكثرة مف مثؿ

، "أحمد محمد الحكفي"لصاحبو " مفخرة العربي"، مف نص الشجاعة 2"لنحف عمى قتيؿ الحرب
التي تدخؿ عمى المضارع فتنصبو كتخمصو لبلستقباؿ كتربط الجمؿ " لف"كبالنسبة ألداة النفي 

المنفية بالنص، كتجعميا أخبارا كأحكاال كصفات كأجكبة لمشرط كالقسـ، ككؿ ذلؾ يزيد في ًاتساؽ 
. النصكص كًالتحاـ أجزائيا

: (conjunction)أدكات العطؼ  .4
" ىاليدام"مف أدكات الربط غير اإلحالية كنالت حظيا في لسانيات النص، حيث يعرفيا 

تحديد لمطريقة التي يترابط بيا البلحؽ مع السابؽ بشكؿ منظـ، كمعنى : "عمى أنو" رقية حسف"ك
ىذا أف النص متتالية جممية متعاقبة خطيا، كلكي يدرؾ ككحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر 

الكاك، أك، مع، حتى، )أدكات كحركؼ الربط : متنكعة تصؿ بيف أجزاء النص، مثاؿ
، كالركابط ىي الكسائؿ كاألدكات التي يتـ بيا الربط لمكصكؿ إلى الترابط النصي، 3(الخ...الفاء

فالعربية تمجأ إلى الربط بكاسطة لفظية حيف تخشى المبس في فيـ االنفصاؿ بيف المعنييف، أك "
المبس في فيـ االرتباط بيف المعنييف كالكاسطة المفظية، كالكاسطة المفظية إما أف تككف ضميرا 

                                                 
 .33:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .42: ص، ػ المرجع نفسو2

 .127: ، مرجع سابؽ، ص(اتجاه جديد في الدرس النحكم)ػ أحمد عفيفي، نحك النص، 3
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بارزا أك منفصبل أك متصبل، كما يجرم مجراه مف العناصر اإلشارية، كااًلسـ المكصكؿ كًاسـ 
ما أف تككف أداة مف أدكات الربط  .1"اإلشارة، كا 

كقبؿ أف نتحدث بنكع مف التفصيؿ المختصر عف حركؼ العطؼ يجدر بنا أف نذكر 
 :أنكاع الربط ىي

: ، كمف بيف الكجكه التي تربط باإلضافة"أك"ك" الكاك"يتـ بكاسطة األداتيف : الربط اإلضافي -أ
محمد في : تعاقب عمى أساس إضافة عنصر إخبارم جديد كيدخؿ تحتو حركؼ الجر مثؿ- 

. القسـ أك في الساحة
المعية   " كاك"الحاؿ، " كاك"، "أك"تعاقب عمى أساس التردد كالذكر يدخؿ تحتو الحرؼ العاطؼ - 
يمكننا مف إدراؾ العبلقة المنطقية بيف جممتيف أك أكثر، كتندرج ضمف : الربط السببي -ة

 .عبلقات كالنتيجة كالسبب كالشرط
أكؿ : كيعني عكس ما ىك متكقع، كأف يككف معطكفا بغير الكاك مثؿ: الربط العكسي -ط

 .الطفؿ البيض ثـ قشره
كاك : الكصؿ كمف أمثمتو: العبلقة بيف جممتيف متتابعتيف زمنيا مثؿ"ىك : الربط الزمني -د

حضر زيد أك أحمد، : مثؿ" أك"بحرؼ العطؼ : أكؿ أحمد الميمكنة كقشرىا، الفصؿ: العطؼ
ألف، لػ، : كمف أدكاتو: جاء لكف كحده اإلتباع: لكف، غير أف مثؿ: كمف أدكاتو: كصؿ النقيض

ابف "، كبالعكدة إلى حركؼ العطؼ حيث قاؿ عنيا 2"ال أكذب ألف الكذب حراـ: لكي، مثؿ
عشرة أحرؼ يتبعف ما بعدىف ما قبميف مف األسماء كاألفعاؿ في : "فيي (ق316ت)" السراج
الكاك، الفاء، ثـ، أك، حتى، إما، أـ، المتصمة بؿ، لكف، ال، ككميا تقتضي : ، كىي3"إعرابيا

، كسنركز عمى أىـ الركابط مف خبلؿ 4إشراؾ ما بعدىا لما قبميا في الحكـ غير الثبلثة األخيرة
كتاب التمميذ، كنذكر بعض النماذج ألننا لسنا في مقاـ يسمح لنا بالتفصيؿ كمكضكعنا يغمب 

.  عميو الطابع النقدم كالتقكيمي أكثر مف التطبيقي

                                                 
 .196، 195: ص.ػ مصطفى حميدة، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، مرجع سابؽ، ص1

 . 26: ، مرجع سابؽ ص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)ػ محمد خطابي، لسانيات النص 2

، مؤسسة الرسالة، بيركت، 3، ط2عبد الحسيف الفتيمي، ج: ، األصكؿ في النحك، تحقيؽ(أبك بكر محمد بف سيؿ) ػ ابف السراج 3
 .  55: ، ص1996لبناف، 

 .388: ػ عباس حسف، النحك الكافي، مرجع سابؽ، ص4
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: قاؿ اهلل تعالى:  الجمع بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو في الحكـ كاإلعراب:ػ كاك العطؼ1
نىٍحيىا﴾ ًىيى ًإالَّش  ًإفٍ ﴿ يىاتينىا الدُّيٍنيىا نىميكتي كى حى

1 .
مىؽى فىسىكىل كىالًذم قىدىرى فىيىدىل﴾﴿:  الترتيب كالتعقيب نحك قكلو تعالى:ػ الفاء2 . 2الًذم خى
. جاء أحمد ثـ عمي: مثؿ:  تفيد الرتيب كالتراخي:ػ ثـ3
تفيد التخيير، كظيفتو العطؼ سكاء بيف المفردات أـ بيف الجمؿ، قد تفيد اإلضراب معنى : ػ أك4
ٍمنىاهي ًإلىى ًمائىةى أىٍلؼو أىٍك يىًزيديكٍف﴾﴿: قاؿ اهلل تعالى": بؿ" : ، تفيد التفضيؿ قاؿ اهلل تعالى3كىأىٍرسى
ارىل﴾﴿ . 4كيكنيكا ىيكدنا أىٍك نىصى
منقطعة كمتصمة، كنركز عمى المتصمة التي تسبقيا اليمزة سكاء أكانت : كىي نكعاف: ػ أـ5

: لبلستفياـ أـ لمتسكية
أمارست الطب أـ زاكلت اليندسة؟، قاؿ اهلل : أم االستفيامية مثؿ: ىمزة التعييف بمعنى- أ

ـٍ السىمىاءي بىنىاىىا﴾﴿: تعالى ٍمقنا أى أىأىٍنتيـي أىشَّشدي خى
5 .

كا سىكىاء ﴿: ىمزة التسكية كتسبؽ بكممة سكاء أك ما يشابييا، كقكلو تعالى- ب ًإفى الًذيفى كىفىري
ـٍ تيٍنًذرىيـ الى ييؤًمنيكف﴾ ـٍ لى ـٍ أى مىٍييـ أىأىٍنذىرتييي عى

6 .
  ىذه نماذج كييمنا دكر العطؼ الذم يعد مف أبرز ما يتحكـ في التتابع الداللي لعالـ 

النص عف طريؽ ربط جزأم التركيب بعضيما ببعض مف جية، كربط سمسمة التراكيب النصية 
بعضيا ببعض ككنيا تدكر حكؿ فكرة محكرية كاحدة أك داللة كمية ثابتة مف جية أخرل، مما 
يعكس اإلمكانات الذىنية التنظيمية داخؿ البنية النصية، كنذكر أمثمة عمى ذلؾ مف كتاب 

.  عبيد بف األبرص"التمميذ الذم ىك أساس بحثنا، قصيدة كصؼ البرؽ كالمطر لػ
: النص

بًح لٌماحً   الٌميؿى   يا مٍف لبرؽو أبيػػػػػتي      أرقبيػػوي      في عاًرضو كمضيًء الصُّ
يؽى األٍرًض ىىٍيدبيػوي       يىكػػػ   ػػف ؽػػػادي يىدفىعي ػػدافو ميًسػؼٍّ فكى ـى ًبالػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مى ػػػٌراًح ػػػػػػػا

                                                 
 [. 24]: ػ سكرة الجاثية، اآلية1

 [.03-02]: ػ سكرة األعمى، اآلية2

 [. 147]: ػ سكرة الصافات، اآلية3

 [.135]: ػ سكرة البقرة، اآلية4

 [.27]: ػ سكرة النازعات، اآلية5

 [.06]: ػ سكرة البقرة، اآلية6
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل شىًطب   يِّرقىوي لٌمػػػا عى يٍ ػػان       أٍقرىابي أٍبمىؽى يىٍنؼػػػػػػكىأٌف رى ٌمػػػػػػػػػػػػاًح ػػػػػػػم الخى ؿى رى
اؽى ذىٍرعان بحٍمًؿ الـ ػػػػوي     ػػفاٍلتىجَّ أٍعػػػػػػػػبلهي ثيـٌ اٍرتىٌج أٍسفىميػػػػػػػ   اًح ػػاًء ميٍنصى ػػ كىضى
ـى    ركاًح ػػػػػػػػػػػػم بؽػػػػٍف يمشػػػػػ  كالميستكفُّ كـى   ًق   ػػػػػػػػػػػػػًق كمىٍف بمحفؿً ػػػػػػػٍف بنجكتً ػػػػػف
اًح ػػػػػػػػػكءي مصبػػػػػػرة ه أك ضػػػػطه منٌش ػػًق      رمػػػػػػػػػػػػػػػالهي كأسفؿً ػػػػػػػػػا بيفى أعػػػػػػػػػػػػػكأٌنـ 
ـى قد ىٌمٍت ًبإٍرشػػػػػان لىيىاـً ػػػػػػػان      شيٍعثػػػػػػػػػػاران جٌمة ن شيريؼػػػػػػػػأفَّ فيًو عشػػػػػػػؾ  اًح ػػػػػػػػػػػي
نىاًجرهى    احيػػػػػػػػػا في قىرقىرو ضػػػػػػـي اىكالىدهى ػػػػا      تيسيػػػػػػػػػػػػػػػػا ىيٍدالن مىشاًفريهى ػػػػػػبيٌحان حى
اءى داٌلًح ػػػػػػػػػػػػازي ميزفو يسيٌح الـػػػػػػػػػػػ أعج اؿى بًو   ػػػػػػػػػػػػكبه بأعبلهي ـكػػػػػػػػىٌبٍت جف 
: المالحظات

ػ المصطمحات غريبة نكعا ما، كال تتماشى كمستكل تبلميذ سنة أكلى، ألنيا تحتاج إلى أىؿ 1
. االختصاص كمف ثـ ندعك إلى تأجيؿ مثؿ ىذه النصكص إلى التعميـ العالي

نقمناىا كما كجدناىا في كتاب التمميذ، كعندما رجعنا إلى المصادر المأخكذة منيا رصدنا . 2
. أخطاء، كلكف حفاظا عمى األمانة العممية ًالتزمنا بالنص الكارد في الكتاب

:   ػ ميما يكف نحاكؿ ًاستخراج حركؼ العطؼ كأنكاع الربط3
 

العنصر المفترض غرضيا نكعيا التكرار أدكات الربط 

 06 (ب)الباء 

عكسية 
 //
 //
 //
 //

االستعانة 
اإللصاؽ 
 //
 //
 //

الراح ػ بالراح 
حمؿ ػ يحمؿ 
نجكتو ػ بنجكتو 
مجفمو ػ بمجفمو 
قركاح ػ بقركاح 

التج ربط ترتيب تعقيب سببية  02 (ؼ)الفاء 
ارتح الترتيب كالتراخي إضافية  01ثـ 

إضافية  04 (ك)الكاك 

الجمع بيف المعطكؼ 
كالمعطكؼ عميو 

 //
 //
 //

ضاؽ 
 

المستكف 
أسفمو 
ماؿ 
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   كقد كردت حركؼ العطؼ بكثرة في جميع النصكص الشعرية، كالفائدة مف كؿ ىذا ىك 
تعكيد المتعمـ عمى تطبيؽ المفاىيـ النظرية عمى ىذه النصكص مف أجؿ تحقيؽ الكفاءات 

كاألىداؼ المبرمجة سمفا، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو، أنى لممتعمـ تحقيؽ ذلؾ؟ كىك ال يجد أدنى 
قاعدة أك حكـ مكتكب في صفحات الكتاب، كسيأتي الكبلـ عف ذلؾ في الفصكؿ المكالية 

. الخاصة بالنقد كالتقكيـ
: أدكات القسـ .5

 القسـ لو مكانة خاصة في مختمؼ النصكص األدبية ككنو يجذب ًانتباه المتمقيف، 
كالقارئيف كالسامعيف كيشكقيـ إلى معرفة ما بعد القسـ، فبذلؾ يتـ التبلحـ مع الصكر التي 

يحمميا النص سكاء أكاف نصا شعريا أـ نصا نثريا، كترد أدكات القسـ لتأكيد المعاني كالربط بيف 
أجزائو، كما تأتي أدكاتو كحركفو متقدمة أك متكسطة فبل تمتـز بمرتبة معينة كأسماء الصدارة مف 

تختص بااًلسـ الظاىر فتجره " الكاك"أسماء االستفياـ كأسماء الشرط كغيرىا، كمف أدكات القسـ 
الذم يجيز إظيار الفعؿ " البف كيساف"كال تجر ضميرا، كىي تتعمؽ بفعؿ محذكؼ، خبلفا 

 (حمفت)، حيث إف القسـ أتى بعد كبلـ تاـ كىك "حمفت كاهلل ألقكمف: "المحذكؼ معيا، فيقاؿ
، كالباء أصؿ أحرؼ القسـ (التاء)ك (الباء)، كمف حركؼ القسـ 1(كاهلل)الذم ال تتعمؽ بو لفظة 

باهلل : "أك حذفيا نحك" أقسـ باهلل ألفعمف ما يرضيؾ: "كيجكز ذكر فعؿ القسـ كفاعميا معيا نحك
: ، كيجكز أف يككف المقسـ بو ًاسما ظاىرا، أما بالنسبة لمتاء يككف لمقسـ نحك"ألفعمف ما يرضيؾ

ىًكيدىفَّش ﴿: قكلو تعالى ـٍ﴾ تىالمَّشًو ألى ، كالتاء ال تدخؿ إال عمى لفظ الجبللة، أما الكاك فتدخؿ 2أىٍصنىامىكي
عمى كؿ ًاسـ إال الضمير، كالنماذج المذككرة في المدكنة كتاب التمميذ قميمة جدا بؿ ًاكتفت بكاك 

القسـ فحسب، كلـ نجد أثرا الستعماؿ الباء أك التاء، كىذا يتماىى مع ىذا النكع مف الركابط 
فحينما يقسـ ال - عز كجؿ-غير اإلحالية، التي ال تستعمؿ إال لمتعظيـ أك التأكيد مثؿ قسـ اهلل 

يقسـ إال عمى شيء عظيـ، كالمقسـ بو يككف أيضا مف العظمة بمكاف، كعمى كؿ فقد كرد 
: أسمكب القسـ في كتاب التمميذ كاآلتي

جاء إليو عمو أبك طالب "، "أحمد أميف"الشجاعة األدبية : في نص المطالعة المكجية- 
يا عـ كاهلل لك كضعكا الشمس في يميني كالقمر في : "ينصحو بالعدكؿ عف دعكة الناس فقاؿ لو
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، كىذا النص يعكس 1"يسارم عمى أف أترؾ ىذا األمر حتى يظيره اهلل أك أىمؾ فيو، ما تركتو
مف نصرة الديف كرفع - عميو الصبلة كالسبلـ-مدل التضحيات الكبيرة التي قدميا خير األناـ 

، كىذا األسمكب المشكؽ كالربط -عز كجؿ-حتى باع نفسو كمالو هلل - عز كجؿ-كممة اهلل 
كيا لو - عز كجؿ-العجيب الذم بدأ بنداء عمو الحنكف مستعمبل أداة النداء، ثـ أقسـ باسـ اهلل 

امتناع الشرط المتناع )كىي حرؼ امتناع المتناع " لك"، ثـ تبل اسـ اهلل بكممة !مف قسـ 
، ثـ كاصؿ كبلمو المتسؽ المنسجـ المسبكؾ المحبكؾ، ذاكرا الشمس كالقمر، كأنى (الجكاب

صمى اهلل -لقريش أك غيرىا؟ أف تضع الشمس أك القمر عمى يميف أك عمى يسار رسكؿ اهلل 
ذا ًاجتمع الشرط كالقسـ فإف الجكاب لممتقدـ منيما ألف السابؽ يغني عنو كيدؿ - "عميو كسمػـ كا 

، كمع ًاستعماؿ ىذه الركابط كعمى رأسيا القسـ جعمت النص كيبله متماسكا متسقا، كجعمت 2"عميو
كؿ مف يقرأ ىذا الكبلـ أك يسمعو يتعجب كيندىش كيتفاعؿ معو، كال عجب أف يكافأ رسكؿ اهلل 

أف يقرف ًاسمو بًاسمو في األذاف كفي كممة - عز كجؿ-مف قبؿ اهلل - صمى اهلل عميو كسمػـ-
صمى اهلل -التكحيد إلى يـك القيامة، كال تقبؿ شيادة المؤمف كالمسمـ إال إذا آمف بالحبيب محمد 

رىفىٍعنىا لىؾى ًذٍكرىؾى ﴿-: عز كجؿ-كشيد أنو رسكؿ اهلل، كىذا ما يؤكده قكلو -  عميو كسمػـ . 3﴾كى
كقاؿ رئيس مخفر الشرطة " " زكريا تامر" لػ!يا أييا الكرز المنسي: 4كنجد في نص المطالعة- 

، نبلحظ ىنا "يا أستاذ أعتبرؾ كأخي تماما، سأنصحؾ نصيحة، أنت حر- كاهلل-لعمر إني 
" بإف"كيؼ حاكؿ رئيس مخفر الشرطة أف يقنع عمر كيؤكد عمى كبلمو مستعمبل القسـ مسبكقا 
التي تفيد التأكيد تبله بحرؼ النداء، كىنا نبلحظ القسـ جاء بيف التأكيد كالنداء، ككؿ ىذه 

بيف جممة القسـ كجممة الجكاب، " كاك القسـ"األدكات تفيد الربط كالتماسؾ كااًلتساؽ، كىنا ربطت 
صادقا أـ غير " رئيس مخفر الشرطة"فأضفت ترابطا كًاتساقا كتأكيدا لممعاني، سكاء أكاف 

. صادؽ؟، فنحف ييمنا النص كمدل ترابطو كًانسجامو كًاتساقو
في البيت " النابغة الجعدم"مف تأثير اإلسبلـ في الشعر كالشعراء لػ: 5نجد في النص األدبي- 

ا ال بيدَّ  ثيمَّتى :        العاشر ٍيران شىيىادىةن قىسمى ـٍ             كاهلًل جى . أىٍف سىيٍجمىعيكي
                                                 

 .38: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .488: ، مرجع سابؽ، ص4ػ عباس حسف، النحك الكافي، ج2

 [.04]: ػ سكرة االنشراح، اآلية3

 .115: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص4

 .125ػ المرجع نفسو، ص 5



 آ.و.ج.1.دور الروابط غري اإلحالية يف اتساق واىسجاو اليصوص مً كتاب س:        الفصل الجالح 

93 

 

 نبلحظ في ىذا البيت كيؼ كرد القسـ في صدر العجز؟، كقد قمنا سابقا تأتي أدكات 
القسـ متقدمة أك متكسطة، فبل تمتـز بمرتبة معينة كأسماء الصدارة، كىك ما تحقؽ في ىذا البيت 

مع قيـ اإلسبلـ التي آمف بيا، كمف ثـ جاء شعره " النابغة الجعدم"الذم يعكس تفاعؿ الشاعر 
عمى " كاك القسـ"معبرا عف تغمغؿ العقيدة اإلسبلمية في قمبو، لذلؾ ال عجب أف يقسـ كيستعمؿ 

التي قدميا " ثـ"صحة ما جاء بو الديف، مف بعث كنشكر مستعمبل أيضا أدكات الربط كالعطؼ بػ
، كفي قمب البيت يؤكد بالقسـ بًاسـ اهلل العظيـ عمى ذلؾ، فيا "البد"في قكلو " البلـ"كبأداة النفي

 زاد البيت جماال كتبلحما مع كامؿ النص، كىذا ما تيدؼ إليو الدراسات النصية !لو مف ًاتساؽ 
. الحديثة

: أدكات النداء .6
" أ"أم، ك"ك" أ، أم، يا، آ، أيا، ىيا: "مف األدكات غير اإلحالية أحرؼ النداء سبعة، كىي

لكؿ منادل قريبا كاف أك بعيدا أك متكسطا، " يا"لممنادل البعيد، ك" أيا، ىيا، آ"لممنادل القريب، ك
كترتبط أداة "، 1"! كاحسرتي!كاكبدل: "لمندبة كىي التي ينادل بيا المندكب المتفجع عميو" كا"ك

النداء مباشرة بالمنادل، كالمنادل نكع مف المفعكؿ بو الذم حذؼ فعمو، كتقدير الفعؿ المحذكؼ 
ما محبل، كعامؿ النصب فيو إما فعؿ "، 2"أدعك، كأنادم كحكـ المنادل أنو منصكب، إما لفظا كا 

ما حرؼ النداء نفسو لتضمنو معنى " أدعك"محذكؼ كجكبا تقديره  ناب حرؼ النداء منابو، كا 
. 3"نفسيا" يا"أدعك، كعمى األكؿ فيك مفعكؿ بو لمفعؿ المحذكؼ، كعمى الثاني فيك منصكب بػ

نما نبحث عف الذم    كىنا لسنا بصدد ذكر القكاعد المتعمقة بالنداء كال أكجو االختبلؼ، كا 
يخدـ مكضكعنا كىك الربط بيذه األدكات التي ما ًانفؾ العربي يستعمميا منذ عرؼ عمى كجو 
البسيطة، كلغة النداء لغة كجدانية ليا تأثير مباشر في كجداف المتمقي، كىذا مدعاة اًلنسجاـ 

النصكص التي تكثر فييا ىذه األدكات، كعند تتبعنا لنصكص المدكنة، الحظنا ًاستعماؿ الربط 
". الياء"بيذه األدكات بكثرة خاصة ًاستعماؿ أداة النداء 

ًاعمـ : "افتتح نصو بقكلو" الحسف البصرم"صفة اإلماـ العادؿ لػ: 4 النص األدبي:01النمكذج 
كاإلماـ العادؿ يا "، ككؿ مرة يعيد "جعؿ اإلماـ العادؿ قكاـ كؿ مائؿ- اهلل–يا أمير المؤمنيف أف 
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يكرر النداء كينادم أمير المؤمنيف ليذا المقب مف أجؿ كسب قمبو، كىذه مدعاة " أمير المؤمنيف
لتقبؿ النصائح التي يقدميا الناصحكف لغيرىـ، كفي ىذا النص كرر يا أمير المؤمنيف سبع 

النداء تستعمؿ لمقريب كلمبعيد، كىنا " يا"، ك"أمير المؤمنيف"مرات، جمع بيف النداء كتكرار كممة 
قريبا مف مجمسو، كًاستعماؿ ىذه األداة زاد النص تماسكا كًاتساقا كلحمة " الحسف البصرم"كاف 

الحسف "جممة مف النصائح كاإلرشادات اليامة التي قدميا "كجعؿ النص يدكر في فمؾ كاحد 
ألمير المؤمنيف حتى ينجح في تأدية رسالتو، كيكفؽ في إدارة شؤكف - رحمو اهلل" -البصرم

رعيتو، كىذا النداء المتكرر في كؿ مرة حقؽ فعبل كبلميا يتمثؿ في نداء المخاطب كىك مف 
. مبادئ ًانسجاـ النص

، كردت حركؼ النداء "جميؿ بف معمر"مف المكاقؼ الكجدانية لػ: 1 النص األدبي:02النمكذج 
حرؼ النداء  : يا بثيف، ًاستعمؿ الشاعر: في ىذه القصيدة عدة مرات منيا في البيت األكؿ

بثينة منادل : كالمنادل ىنا بثينة، ككقع الترخيـ حيث حذفت التاء المربكطة ككما يقكؿ النحاة
مبني عمى الضـ عمى التاء المربكطة المحذكفة لغة مف ال ينتظر، كقاؿ بعضيـ تحذؼ لزيادة 

:  القيمة كالتقريب كالتحبيب، كنجده في البيت الخامس استعمؿ أداة النداء المحذكفة في قكلو
ميميَّ ما أيخفي                دىمعي بما أيخفي الغىداةى شىييدي  مف خى  .الكىجًد ظاًىره      كى
،: قالت الحٌب، مف قاًتمي       بثينة ما بي يا  : قمتي  إذا: كفي البيت السادس كيزيدي  ثابته

ميؿي ًبغىٍزكىةو       كأمَّ ًجيػػػػػادو غىيرىىيػػػػػػػػفَّ أيريػػػػػػػػدي  :يقكلكفى : كيكرر النداء في البيت التاسع جاًىٍد يا جى
 ىذا التكرار الذم الحظناه ال يخمك مف فائدة، فالقارئ كالمتمقي يستمتع كيستمذ ذلؾ، 

فكمما كانت أداة النداء كالمنادل أدركنا مدل ااًلتساؽ مع النص كمع األبيات بعضيا ببعض، 
كنحس ليذا الغزؿ العذرم العفيؼ الطاىر، حيث ًاكتفى فيو الشاعر بكصؼ مشاعره الممتيبة 
. كنفسو المعذبة دكف أف يجرؤ عمى كصؼ محبكبتو كصفا ماديا، كما يفعؿ الشعراء الغاككف

عبدة بف الطيب، ًافتتح الشاعر "تقكل اهلل كاإلحساف لآلخريف لػ: 2 النص األدبي:03النمكذج 
القصيدة بنداء ألبنائو كىك يقدـ ليـ أغمى النصائح المستمدة مف تجاربو " عبدة بف الطيب"

ًفيَّ لميصمح مستًمعي : (اليمزة)الشخصية مستعمبل أداة النداء  . أبني قد كبرت كرابني   بصرم كى
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ىذا ااًلفتتاح الجميؿ حيث يتكجو الشاعر بشككاه ألبنائو، كيبث ليـ بيذه الشككل ألنو اآلف تقدـ 
":  أبك العتاىية"في العمر ككصؿ سف المشيب ككأنو يردد  قكؿ الشاعر 

ا فىعىؿى المىشيبي  لىيتى الٌشبابى يىعيكدي يىٍكمان         أالى   فأىحًكي لىوي مى
كلكنو رغـ تقدمو في السف، ال يزاؿ قادرا عمى إسداء النصائح كتقديـ خبلصة تجارية،  
كىنا نبلحظ ًاستعماؿ أداة النداء غير اإلحالية كىي اليمزة التي تستعمؿ لممنادل القريب ككيؼ 
ال؟ كىـ أقرب الناس إليو نسبا فيـ أفبلذ كبده، كمكانا ألنيـ يعيشكف في بيت كاحد، كىذا ما زاد 
المعنى قكة، كاألداء براعة كتصكيرا كىذا ما يجعؿ المتمقي متفاعبل مع النص أيما تفاعؿ، فكركد 

النداء في بداية القصيدة يشير إلى أف العناصر المغكية مكضكعة بما يناسب السياؽ، كىك 
مظير نستدؿ بو عمى ظاىرة ااًلتساؽ، كأما نداء األب ألبنائو يشعرنا بمدل قرب المخاطب مف 

. المخاطبيف كبالتالي نحس بًانسجاـ النص كًاتساقو
 كردت عدة نماذج ًاشتممت عمى ياء النداء خاصة في النصكص الشعرية كالنثرية :04النمكذج 
". عبيد بف األبرص"كصؼ البرؽ كالمطر لػ: 1منيا، نص

ٍبح لٌمآحي  يىا مىٍف لبرؽ أبيتي الميؿ أرقبوي        مفٍ  عىآرض كبيآض الصي
في ىذا البيت يصؼ الشاعر البرؽ الذم أثار ًانفعاؿ الشاعر، عندما شكؿ لكحة فنية 

حركت خيالو، فًاستعماؿ أداة النداء غير اإلحالية أكسب النص ترابطا كاًتساقا بيف أجزائو، كذلؾ 
 محمد الرئيس فركم أنو كاف 2"لعباس محمكد العقاد"النداء في نص المطالعة المكجية " يا"نجد 

عميو -فقاؿ ... عميَّ ذبحيا-: اهلل–يا رسكؿ : في سفر كأمر أصحابو بإصبلح شاة فقاؿ رجؿ
، في ىذا الحكار "تكفيؾ العمؿ- اهلل–يا رسكؿ : كعميَّ جمع الحطب، فقالكا- الصبلة كالسبلـ

- صمى اهلل عميو كسمػـ-الشيؽ تكرر تكظيؼ أداة النداء مف قبؿ الصحابة، كمف قبؿ رسكؿ اهلل 
تستعمؿ لمقريب كقد كانكا قريبيف مف بعضيـ، كلكف مع ىذا القرب " ياء النداء"ككما ذكرنا سابقا 

رفض - صمى اهلل عميو كسمػـ-المكاني كاف االحتراـ كاإلجبلؿ كالتكاضع، فرغـ مكانة الرسكؿ 
كًامتنع أف يتميز عف أصحابو، كىـ كذلؾ كاف لدييـ مف األدب كالتقدير كااًلحتراـ الذم تعممكه 

ًاستعماؿ النكع الثاني مف النداء - صمى اهلل عميو كسمػـ-كسنة النبي - عز كجؿ-مف كتاب اهلل 
ضافة كممة الرسكؿ إلى ًاسـ -اهلل–يا رسكؿ : كىك المضاؼ، حيث قالكا شرؼ كعز - اهلل–، كا 

                                                 
 .47: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 . 65: ، صالمرجع نفسوػ 2



 آ.و.ج.1.دور الروابط غري اإلحالية يف اتساق واىسجاو اليصوص مً كتاب س:        الفصل الجالح 

96 

 

ما بعده عز، كقد أدرؾ الصحابة ذلؾ، كعمى كؿ فالنداء ىنا حقؽ األغراض غير اإلحالية التي 
.  ذكرنا كثيرا منيا، مما أدل إلى تحقيؽ دكر الركابط في ًاتساؽ ىذا النص كًانسجامو

: أدكات الجر .7
 مف األدكات التي ليا دكر في الحفاظ عمى ًاتساؽ النص كضبط المعنى، بؿ يتجاكز 

دكرىا مف الربط التركيبي الجممي إلى األثر البالغ الذم تتركو في كامؿ النص، كبعدىا التأثيرم 
في المتمقي، كيؼ ال؟ كىي تساعد عمى اإليضاح كالتأكيد كااًلستعبلء كالمجاكزة كالظرفية كغيرىا 
مف األغراض التي تتحقؽ بكاسطة ىذه األدكات غير اإلحالية، كليا فكائد في الربط كقد ذكرنا 
ذلؾ سابقا، كال بأس أف نعيد بعضو بإيجاز مثؿ الربط اإلضافي الذم يتـ بكاسطة األداتيف 

كيككف في معظـ الحاالت ألمف المبس، كمف بيف الكجكه التي تربط باإلضافة " أك"ك" الكاك"
محمد في القسـ أك في : التعاقب عمى أساس اإلضافة بمعنى إضافة عنصر إخبارم جديد مثؿ

الساحة، كال ننسى الربط السببي الذم يمكننا مف إدراؾ العبلقة المنطقية بيف جممتيف أك أكثر، 
ككذلؾ الربط العكسي الذم يعني عكس ما ىك متكقع، كقد مثمنا لذلؾ كنجد الربط الزمني كىك 

أكؿ : العبلقة بيف جممتيف متتابعتيف زمنيا، كمف أدكات الربط ىنا حركؼ الجر التي تفيد الكصؿ
لى، : "عمى ذلؾ، كحركؼ الجر عشركف حرؼ- اهلل–المؤمف الحبلؿ كحمد  الباء، كمف، كا 

كعف، كعمى، كفي، كالكاؼ، كالبلـ، ككاك القسـ، كتاؤه، كمذ، كمنذ، كحتى، كخبل، كعدا، كحاشا، 
، كىذه الحركؼ منيا ما يختص بالدخكؿ عمى 1"ككي، كمتى في لغة ىذيؿ، كلعؿ في لغة عقيؿ

، كمنيا ما "رب، كمذ، كمنذ، كحتى، كالكاؼ، ككاك القسـ، كتاؤه، كمتى: "ااًلسـ الظاىر كىك
، كسميت حركؼ الجر ألنيا تجر معنى الفعؿ 2"يدخؿ عمى الظاىر كالمضمر، كىي البكاقي

قبميا إلى ااًلسـ بعدىا، أك ألنيا تجر ما بعدىا مف األسماء أم تخفضو، كتسمى حركؼ 
. 3"الخفض، كتسمى حركؼ اإلضافة ألنيا تضيؼ معاني األفعاؿ قبميا إلى األسماء بعدىا

سنكتفي ببعض المعاني ألف المعاني كثيرة جدا، تحتاج إلى : 4بعض معاني حركؼ الجر- 
بحث خاص كتستغرؽ كقتا طكيبل، كنحف ىنا في مقاـ ال يسمح لنا بذلؾ كبحثنا يحتاج إلى 

:  أمثمة لبًلستدالؿ عمى دكرىا في الربط غير اإلحالي
                                                 

 .553: ػ مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربية، مرجع سابؽ، ص1

 .554: ػ المرجع نفسو، ص2

 .554: ػ المرجع نفسو، ص3

 .556، 555: ص.ػ المرجع نفسو، ص4
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ما : كىك المعنى األصمي ليا إما حقيقي نحك: ػ اإللصاؽ1: الباء-  مسحت رأسي بيدم، كا 
، "بدأت عممي باسـ اهلل: "ػ االستعانة2مررت بؾ، أم؛ بمكاف يقرب منؾ، : مجازم نحك

ٍذنىا ًبذىٍنًبوً ﴿ :قكلو تعالى: ػالسببية كالتعميؿ3 ـٍ ﴿: ، كقكلو تعالى1﴾فىكيالًّ أىخى ـٍ ًميثىاقىيي فىًبمىا نىٍقًضًي
ـٍ ﴿: قاؿ اهلل تعالى: ػ التعدية أك النقؿ4. 2﴾لىعىنَّشاىيـٍ  كتحدثنا عف : ػ القسـ 5. 3﴾ذىىىبى المَّشوي ًبنيكرًًى

أقسـ باهلل ألكرمف المسكيف، كيجكز ذكػػػر نقػػػؿ القسػػػػـ : ىذا في حركؼ القسـ، كمف أمثمة ذلؾ
: ػ البدليػػػة7. خذ الدار بالفػرس: (المقابمة)ػ العػػػػكض 6. كيجكز حذفػػػو نحػػػػك باهلل الجتيػػػػدف

ـي المَّشوي ﴿ :قكلو تعالى: نحك (فػػػي)أم؛ بمعنػػى : ػ الظرفية8.لبت لي بؾ صديقا: نحػػػك رىكي لىقىٍد نىصى كى
ـو ًمنَّشا﴿: قكلػػػو تعالػػػى: نحك: ػالمصاحبػػػة9. 4﴾ًببىٍدر : (بمعنى مػػف)ػالتبعيضية 10. 5﴾اٍىًبٍط ًبسىالى
ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المَّشوً ﴿ :قاؿ اهلل تعالػى: نحػػك كقكلػػػػو : (عف)ػ المجػػػػػاكزة بمعنى 11، 6﴾عى

ًبيرنا﴿: تعالػػػى ًمٍف أىٍىًؿ ﴿: ، كقكلو تعالى"عمى"أم بمعنى : ػ االستعبلء12، 7﴾فىاٍسأىٍؿ ًبًو خى كى
ٍنوي ًبًدينىارو الى ييؤىدًِّه ًإلىٍيؾى ًإالَّش مىا ديٍمتى  ـٍ مىٍف ًإٍف تىٍأمى ًمٍنيي ٍنوي ًبًقٍنطىارو ييؤىدًِّه ًإلىٍيؾى كى اٍلًكتىاًب مىٍف ًإٍف تىٍأمى

ا مىٍيًو قىاًئمن كىفىى ًبالمَّشًو شىًييدنا﴿: كقكلو تعالى: كتككف زائدة لفظا: ػ التأكيد13، 8﴾عى  ىذا مثاؿ ،9﴾كى
مثاؿ عمى حرؼ كاحد ما بالؾ ببقية الحركؼ؟، كىذا يدؿ عمى سعة المعاني كمدل إمكانية 

كمف معاني . تحقيؽ الخطاب بًاستعماؿ األداة المناسبة مراعاة لمقتضى الحاؿ كالزماف كالمكاف
رىاـً ًإلىى ﴿: في قكلو تعالى: ػاالبتداء1: مف افى الَّشًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى سيٍبحى

ـى المَّشوي ﴿: كقكلو تعالى: ػ التبعيض2. 10﴾اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى ـٍ مىٍف كىمَّش  أم بعضيـ، ،11﴾ًمٍنيي
ٍأًتنىا ًبًو ًمٍف آىيىةو ﴿: قاؿ تعالى: ػالبياف3  كتأتي لمتأكيد كالبدؿ كالظرفية كالسببية، كتأتي ،12﴾ميما ى

                                                 
 [.40]: سكرة العنكبكت، اآليةػ 1

 [.13]: سكرة المائدة، اآلية ػ 2

 [.17]:  ػ سكرة البقرة، اآلية3

 [.123]:  ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية4

 [.48]:  ػ سكرة ىكد، اآلية5

 [.06]:  ػ سكرة اإلنساف، اآلية6

 [.59]:  ػ سكرة الفرقاف، اآلية7

 [.75]:  ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية8

 [.43]:  ػ سكرة الرعد، اآلية9

 [.01]:  ػ سكرة اإلسراء، اآلية10

 [.253]:  ػ سكرة البقرة، اآلية11

 [.132]:  ػ سكرة األعراؼ، اآلية12
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ٍطمىًع اٍلفىٍجرً ﴿: لبلنتياء، كقكلو تعالى" حتى" تَّشى مى ـه ًىيى حى ، كقد تككف لمتعميؿ بمعنى البلـ 1﴾سىالى
ًلمَّشًو ﴿: قكلو تعالى: الممؾ نحك" البلـ"مف معاني . أم؛ لتفكز" اتؽ اهلل حتى تفكز برضاه: "نحك

مىا ًفي اأٍلىٍرضً  : كاالختصاص كتسمى الـ االستحقاؽ مثؿ قكليـ، 2﴾مىا ًفي السَّشمىاكىاًت كى
 ".خالد أحب لي مف سعيد: "كشبو الممؾ كالتبييف نحك" الفصاحة لقريش كالصباحة لبني ىاشـ"

ىذه بعض األمثمة فقط، كاآلف نذكر بعض النماذج التي كردت في كتاب التمميذ لمسنة 
أكلى جذع مشترؾ آداب حكؿ أدكات الجر، فعندما تتبعت النصكص الشعرية كالنثرية كجدناىا 

أكثر استعماال، كىي حقيقة ال يجادؿ فييا ًاثناف فقط تحتاج إلى دركس مكثفة كليس كما يقكلكف 
مف يتخرج مف المدرسة أك الجامعة ال يعرؼ إال حركؼ الجر، ألف ىذه األخيرة تكاد تككف بحرا 

. ببل شاطئ
 

.  3"عبيد بف األبرص" نص كصؼ البرؽ كالمطر لػ:01النمكذج 
العنصر المفترض غرضيا نكعيا التكرار أدكات الربط الصفحة 

عكسية  06الباء  47

ااًلستعانة 
اإللصاؽ 
اإللصاؽ 
 //
 //

بالراح 
بحمؿ الماء 
بمحفمو 
بقراكح 
بو 

48 
في قرقر الظرفية الحقيقية عكسية  01في 
لبرؽ ااًلستحقاؽ عكسية  01البلـ 
كبياض التشبيو عكسية  01الكاؼ 

مف عارض التأكيد عكسية  01ًمٍف  47
 

 
: ىذه بعض النماذج األخرل

. 1مف كتاب التمميذ: 02النمكذج 
                                                 

 [.05]:  ػ سكرة القدر، اآلية1

 [.284]: سكرة البقرة، اآلية 2

 .47، ص2016/2017كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، طبعة  3
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العنصر المفترض غرضيا نكعيا التكرار أدكات الربط الصفحة 

عكسية  04الباء  37

ااًلستعانة 
 //

اإللصاؽ 
 //

بالذكابؿ 
الييجا 
بيتناف 
ببأس 

فييا الظرفية الحقيقية السببية  الفاء  38
 (الياء)الضمير المتصؿ المجاكزة عكسية  العيف  38

". لزىير ابف أبي سممى" في اإلشادة بالصمح كالسبلـ كالتحذير مف كيبلت الحرب :النص األدبي
العنصر المفترض غرضيا نكعيا التكرار أدكات الربط الصفحة 

 04في  47

عكسية 
 //
 //
 //

الظرفية 
 //
 //
 //

عميا معد 
في كتاب اهلل 
في كتاب فيدخر 

 (الضمير)فييا 

48 

 02نحف 
عكسية 
 //

المجاكزة 
 //

الضمير المتصؿ الباء 
 (الياء)عني الضمير الغائب 

 ًمف 

عكسية 
 //
 //
 //

البياف 
التعميؿ 

التخصيص 
مف العمـك 

سجيؿ 
القكؿ 
عقكؽ 
المجد 

أحمر التشبيو عكسية  01الكاؼ 

عكسية  02الباء  47
 //

ماليا اإللصاؽ 
ليا كؿ حؿ 

خير االستعبلء عكسية  02عمى  
 

                                                                                                                                                             
 .37، ص2008/2009كتاب التمميذ، طبعة  1
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نسجؿ ىنا زخـ المدكنة بأدكات الجر بأنكاعيا المختمفة كمعانييا الداللية الكثيرة التي 
حققت ااًلنسجاـ بيف النصكص المتناكلة، بعد أف تفاعمت معانييا الكظيفية المحققة اًلتساؽ 

النص كقد ذكرنا في البداية كظائفيا مع السياؽ المقالي كالحالي، فالنماذج التي تناكلناىا كافية 
عندما - عز كجؿ-إلبراز ذلؾ، كلنأخذ مثاال بسيطا عمى تمؾ الكظائؼ مف القرآف الكريـ، فاهلل 

مىى النُّيصيبً ﴿: يحـر بعض األشياء يقكؿ مىا ذيًب ى عى ، فيذه النصب لك كانت آلية لقاؿ في 1﴾كى
نما ًاستعمؿ أداة الربط غير اإلحالية إلىانتيا، كالحط مف قيمتيا كمف  القرآف كما ذبح لمنصب، كا 

التي تفيد ااًلستعبلء كلـ يستعمؿ البلـ التي لمممكية، ألف " عمى"شأنيا، فًاستعمؿ أداة الجر 
-.   عز كجؿ-الممؾ ليا كحده سبحانو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 [.03]:  ػ سكرة المائدة، اآلية1
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: نتائج الفصؿ الثالث
أدكات الشرط، أدكات ااًلستفياـ، أدكات )مف أىـ الركابط غير اإلحالية التي عرضناىا 

، كقد أضفت جميعيا عمى (النفي، أدكات القسـ، أدكات النداء، أدكات العطؼ، حركؼ الجر
النصكص معاني داللية كثيرة، كاف ليا دكر كبير في تحقيؽ ااًلنسجاـ بعد أف تفاعمت معانييا 
الكظيفية المحققة اًلتساؽ النص مع السياؽ، كمراعاة الحاؿ كالمقاؿ لكؿ نص تناكلناه، عرفنا 
ىذه األدكات كمف بينيا حركؼ العطؼ التي تجاكزت عطؼ المفردات إلى عطؼ الجمؿ، 

ككيؼ حققت ًاتساؽ النصكص؟ كعرفنا أيضا أدكات النفي كدكرىا ككيؼ يتحكؿ النفي إلى معنى 
داللي يصنع ًانسجاـ النصكص؟ ككذلؾ أدكات ااًلستفياـ كيؼ تفيد كتساعد عمى ًانسجاـ 

المستفيميف مع النصكص؟، كأيضا أدكات النداء التي تفيد الربط كااًلتساؽ النصي، ككيؼ تحقؽ 
األفعاؿ الكبلمية كالنصح كاإلرشاد كالفخر كالتعظيـ أك التحذير كالكعيد، كعرفنا أيضا أدكات 

الشرط كذكرنا منيا الجازمة كغير الجازمة التي تفيد الشرط اليقيني الذم البد أف يتحقؽ، ككيؼ 
تجعؿ مف النصكص متكاممة التركيب؟ شديدة ااًلتساؽ عاممة عمى ًانسجاـ الدالالت محققة 

العبلقات السببية التي تعمؽ الجكاب عمى سبب الشرط، كال ننسى القسـ كما لو مف دكر بالغ، 
إال أف كركده كاف قميبل جدا، ككيؼ أسيـ في ًاتساؽ النصكص المتناكلة؟ ككيؼ يبرز تمؾ 

األفعاؿ الكبلمية لمتأكيد كالتعظيـ؟ أيضا حركؼ الجر كما ليا مف معاف كدالالت قامت بتحقيؽ 
. الدكر المنكط بيا في ًاتساؽ النصكص كًانسجاميا

درس : نشير في األخير في نتائج ىذا الفصؿ، إلى أنو يمكف تأجيؿ بعض الدركس مثؿ
، ألف العبارات كالمصطمحات التي ًاستعمميا تعد مستغمقة كال "لعبيد بف األبرص"كصؼ البرؽ 

تتماىى مع السياؽ الثقافي كالمغكم، فمف الصعكبة بمكاف أف يفيميا المتخصصكف ما بالؾ 
 !بتبلميذ السنة األكلى مف التعميـ الثانكم

مف المبلحظات التي يجب أف يعمؿ بيا يجب إعداد التبلميذ منذ االبتدائي إلى المتكسط 
إلى الثانكم إعدادا صحيحا، كتككينيـ تككينا سميما في المكاد المتعمقة بأنشطة المغة العربية 

كالنحك كالصرؼ كالببلغة، لما ليا مف عبلقة مباشرة بمسانيات النص كبغيرىا، فالذم ال يجيد 
. أبسط األساسات في النحك لف يتأتى لو فيـ ىذه الركابط أبدا

مٌثمنا لبعض النماذج مف الطبعات السابقة، - رصدنا أخطاء كثيرة، سنذكرىا في المبلحؽ،  -
. كقدر ذكرنا ذلؾ في المقدمة، ألف االختيار متنكع، كقد ًاخترنا ما يخدـ مكضكعنا



 
الفصؿ الرابع 

األىمية التعميمية لاًلتساؽ كااًلنسجاـ 
 ككاقع تدرسييما

 .التعمـ .1
 عكامؿ التعمـ .2
 .نظريات التعمـ .3
 .الكثائؽ التعميمية .4
دكرىا كأىمية الكتاب المدرسي في العممية  .5

 .التعميمية
 .معايير الكتاب المدرسي الناج  .6
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: تمييد
مكضكع التعميمية ال تسعو مجمدات، كلو مف األىمية بمكاف كال يمكف أف نتكغؿ في 

دراستو ما لـ نتعرؼ عمى بعض المصطمحات الخاصة بو، ألفَّ لكؿ عمـ مصطمحاتو الخاصة، 
كقبؿ التطرؽ إلى النظريات القديمة كالحديثة كأىمية الكتاب المدرسي كمعاييره، نقؼ عند بعض 
المصطمحات كالمفاىيـ كلك بًاختصار مع محاكلة تبسيط المعمكمات حكؿ النظريات التي يجد 

.  بعض المعمميف كالمتعمميف عنتنا كمشقة كبيرة في فيميا
: التعمـ .1

نشاط ذاتي يقـك بو المتعمـ ليحصؿ عمى  ":مصطمح مف مصطمحات التعميمية، يعني
ًاستجابات كسمككات، كيكٌكف مكاقؼ يستطيع بكاسطتيا أف يجابو كؿ ما قد يعترضو مف مشاكؿ 

. 1"الحياة
التغير المطرد الذم يرتبط مف ناحية بالمكاقؼ : "إنو (Mc Conel)" ماككنؿ"يعرؼ 

المتغيرة التي يكجد فييا الفرد، كيرتبط مف ناحية أخرل، بمحاكالت الفرد المستمرة كااًلستجابة ليا 
. 3"التعمـ عبارة عف عممية تعديؿ في السمكؾ أك الخبرة: "(Munn)" مكف"، كيعرفو 2"بنجاح

مف خبلؿ التعاريؼ يتبيف أف التعمـ نكع مف التكيؼ مع مكقؼ معيف يكسب الفرد خبرة 
 4:معينة أك ميارة جديدة، كمف ثمة فيك عامؿ أساسي في حياة الفرد كذلؾ لعدة أسباب منيا

التعمـ ييدؼ إلى تعديؿ السمكؾ، يساعد المتعمـ عمى حؿ المشاكؿ التي تعترض سبيمو - أ
. كيرغب في إيجاد الحؿ الكافي ليا

عف طريؽ التعمـ يمتمؾ الفرد آلية التغيير اًلكتساب الخبرات المعرفية الجديدة التي تنمي - ب
دراكو . فيمو كا 

يتعمـ الفرد سمككات ًاجتماعية كعبلقات ثقافية، كقيـ ركحية تساعده عمى التكيؼ كااًلنسجاـ - ج
. مع أفراد مجتمعو

                                                 
 .21:  ػ محمد مصطفى زيداف، نظرية التعمـ كتطبيقاتيا التربكية، مرجع سابؽ، ص1

 .25:  ػ المرجع نفسو، ص2

 .25:  ػ المرجع نفسو، ص3

، الجزائر، 1، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية، ط(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 4
 .48:، ص2000
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: عكامؿ التعمـ .2

 :إلنجاح عممية التعمـ ىناؾ عكامؿ تتكامؿ فيما بينيا منيا
 : النضج -أ

عممية نمك داخمي يشمؿ جميع جكانب الكائف الحي، كيحدث بكيفية غير شعكرية، "ىك 
النضج ضركرم في عممية التعمـ، ألنو مف الكاضح أف ًاكتماؿ الذات كنضج الشخصية "كلذلؾ 

لو أثر كبير عمى عممية التعمـ الكافي التي تختمؼ عف مجرد التركيض كًاكتساب الفرد عادات ال 
. 1"شعكرية

: ااًلستعداد -ة
يرتبط تييؤ المتعمـ كًاستعداده لتعمـ ميارة أك خبرة "عامؿ نفسي ىاـ في عممية التعمـ، 

ما، بنمكه العقمي كالعضكم كالكجداني كاالجتماعي، تشكؿ كؿ ىذه الجكانب مجتمعة أرضية 
. 2"ااًلستعداد في عممية التعمـ

: الفيـ -ط
في العممية التعميمية البد مف أف تككف ىناؾ لغة "عامؿ أساس في عممية التعمـ، 

مشتركة بيف المعمـ كالمتعمـ لكي تحدث ااًلستجابة المبلئمة لعممية التعمـ، فيكسب بذلؾ المتعمـ 
. 3"(رصيده المعرفي)خبرة جديدة تضاؼ إلى خبراتو 

: التكرار -د
مف الدعائـ األساسة التي تقـك عمييا العممية التعميمية، مف "عامؿ مف عكامؿ التعمـ، 

حيث ىك ًاستمرار لفعؿ العبلقة القائمة بيف المثير كااًلستجابة التي تتحكؿ إلى عادة عند 
. 4"المتعمـ، مما يجعؿ الذاكرة قادرة عمى ًاستيعاب المفاىيـ في سياقات متباينة

: نظريات التعمـ .3
نظريات التعمـ كثيرة جدا منيا القديمة كمنيا الحديثة، نتعرؼ عمى أىميا لبلستفادة 

: كاإلفادة
                                                 

 .53: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 1

 .16:  ػ محمد مصطفى زيداف، نظرية التعمـ كتطبيقاتيا التربكية، مرجع سابؽ، ص2

 .55: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 3

 .55:  ػ المرجع نفسو، ص4
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". لبمكمفيمد"النظرية السمككية - 
". لتشكمسكي "(العقمية)النظرية العقبلنية - 
". لجاف بياجيو"النظرية المعرفية - 

: النظرية السمككية -أ
ىي نظرية مف النظريات المسانية التي تعرضت إلى ًاكتساب المغة كتعمميا عند الطفؿ، 

كتعد ًامتدادا طبيعيا لمكضكع التعمـ كًاستمرارا لو، كسنتطرؽ إلى ما تناكلو بعض الباحثيف 
 :الغربييف حكؿ النظرية السمككية، كنختار منيـ

:  ػ النظرية الٌسمككية لكاطسكف1
: (Behaviourisme)الٌنظرية الٌسمككية أك المذىب السمككي - أ

ىي تيار فكرم كمدرسة نفسٌية مف "مف النظريات اليامة في ميداف التعمـ كالتعميـ، 
مدارس عمـ الٌنفس الٌتجريبي، تقـك عمى فكرة تتمٌثؿ في أٌف عمـ الٌنفس ال يمكنو االرتقاء إلى 

مستكل العمـ الحقيقي، إال إذا تبٌنى المنيج المعتمد في العمـك الٌطبيعٌية، شرط أف يقبؿ المبلحظة 
. 1"كالٌتجربة

 1924تأسست المدرسة السمككية في أمريكا في مطمع القرف العشريف ابتداء مف سنة 
نادت النظرية السمككية بكجكب الٌتخٌمي عف "2  (Johon Watson)" جكف كاطسكف"عمى يد 

ألف السمكؾ ال يخضع لممبلحظة ، ااًلىتماـ بشعكر اإلنساف كما يجرم في داخؿ نفسو كعقمو
كالقياس، كمف ثـ ينتقدكف االتجاىات التي تفسر سمكؾ الكائف الحي بإرجاعو إلى دكافع 

. 3"كحاجات داخمية
. مثير، ًاستجابة: تبيف لمسمككييف مف دراستيـ أف السمكؾ يتمخص في المبدأ المعركؼ

:  أما مرجعية ىذه النظرية
 .(Positivisme)الفمسفة الكضعية - 
. 4الفمسفة ال تسمـ إال بما ىك مرئي تجريبي كتنفي صفة العممية عما سكل ذلؾ- 

                                                 
 .90: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 1

 .93:  ػ محمد مصطفي زيداف، نظرية التعمـ كتطبيقاتيا التربكية، مرجع سابؽ، ص2

 .51: ، ص2003، الجزائر، 1 ػ حفيظة تازركني، اكتساب المغة عند الطفؿ الجزائرم، دار القصبة لمنشر، ط3

، 194: ص.، ص2002، الجزائر، 1المسانيات، النشأة كالتطكر، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية، ط:  ػ أحمد مؤمف4
195.  
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 (Empirisme)ػ التجريبية 2

. التجربة : كؿ معرفة حتى تككف عممية يجب أف تخضع إلى إجراءات المنيج العممي مثؿ 
بادئ التي تشبعت بيا الثقافة  ىي مف الـ(Pragmtisme) (النفعية)ػ البراجماتية 3

 . األنجمكسكسكنية 
:  النظرية المسانية الٌسمككية لبمكمفيمد- ب

 في الثٌقافة (Ploomfied.L)" ليكنارد بمكمفيمد"ظيرت الٌنظرية المسانية الٌسمككية مع 
كىك "، 1933إلى الكجكد عاـ  (le langage)" الٌمغة: "الٌمسانية األمريكية منذ أف ظير كتابو

الكتاب الٌذم ىٌيأ لمٌدراسات األمريكية منيجا لقبكؿ مبدأ الٌتكأمة بيف عمـ الٌنفس الٌسمككي 
. 1"كالٌمسانيات

اقتحمت النظرية المسانية السمككية الميداف المساني، كأضفت عمييا طابعيا الخاص   
فأمست األشكاؿ المغكية تحمؿ، كما ىي في الكاقع المغكم دكف أم ًاعتبار لمبنية الضمنية 

: ، تركز ىذه النظرية عمى أسس عممية منيا2"المتكارية خمؼ البنية الظاىرة
العقؿ كالتصكر كالفكرة، ينصب التحميؿ عمى األشكاؿ : ػ عدـ االىتماـ بالجكانب الذىنية مثؿ1

. المغكية الظاىرة
. ػ التقميص مف دكر الدكافع كالقدرات الفطرية في الظكاىر السمككية2
ػ االستجابة الكبلمية مرتبطة بصكرة مباشرة بالحافز، كال يتطمب تدخؿ األفكار، ألف المغة في 3

. 3"نظرىـ ال تعدك أف تككف عادات صكتية يكفييا حافز البيئة
كيؼ نظر السمككيكف إلى المغة؟ - ج

 (التعمـ بالمنعكس الشرطي)نظرية اإلشراط البسيط : لمعرفة نظرتيـ نستعرض نظريتيف
". لسكينر"، كنظرية اإلشراط اإلجرائي "لبافمكؼ"

 
 

                                                 
 .20: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 1

 .20:  ػ المرجع نفسو، ص2

 .152: ، ص1994، الجزائر، 1مباحث في المسانيات، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط:  ػ أحمد حساني3
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": لبافمكؼ"نظرية التعمـ بالمنعكس الشرطي . 1
مف النظريات التي أكالىا الباحثكف عناية كبيرة، كتنسب ىذه النظرية إلى العالـ 

ًانتبو إلى ظاىرة لعاب الكبلب عند رؤيتيا "، حيث 1(Ivan Pavlov)" إيفاف بافمكؼ"الفيزيكلكجي 
ف كاف غائبا عف الحس  الٌطعاـ، أك لمف يطعميا، أك بمجرد سماع حركة ذلؾ الٌشخص، كا 

 40 إلى 20، كرر عدة تجارب عمى الكمب منيا قرع الجرس بعد تكرار التجربة مف 2"البصرم
ف كاف غير  مرة، أصبح المثير قادرا عمى إحداث ااًلستجابة المتمثمة في سيبلف المعاب حتى كا 

الجرس في ىذه الحالة بالمثير الشرطي، كالٌطعاـ بالمثير ": "بافمكؼ"سٌمى . مقترف بالطعاـ
، (االستجابة)الٌطبيعي أك المثير غير الٌشرطي، كسٌمى سيبلف الٌمعاب بالفعؿ المنعكس الٌشرطي 

، كييمنا في ىذه النظرية تعمـ 3"كىذا الٌنكع مف ااًلكتساب أبسط أنكاع الٌتعٌمـ عند الكائف الحي
حدكث مثؿ ىذه العممية في التعمـ "، 1953 عاـ (Osgood)" أكسقكد"المغة، حيث أكضح 

أف معنى المفظ نشأ مف عممية ًاقتراف بيف المفظ كالمثير بمعنى أف المثيرات المفظية : المغكم كىي
حينما تقكؿ األـ لطفميا : "، تقترف مع مثيرات شيئية ًاقترانا منظما مثاؿ ذلؾ(أصكات كبلمية)

مرات عديدة في المحظة يتطمع فييا إلى المثير الشيء نفسو كىك الكرة، أك تقكؿ لو  (كرة)كممة 
كممة قطة في حضكر القطة أماـ عيني الطفؿ، ففي ىذيف المثاليف يكجد ًاقتراف منتظـ كمتكرر 

، 4"كمثير شيئي كىك الكرة كشيء أك القطة كحيكاف (قطة)أك (كرة)مثير لفظي كىك المفظ 
فالمثير األكؿ مثير شرطي كالثاني مثير طبيعي، كاالستجابة الشرطية تتمثؿ في داللة المفظ "

المكتسب، بحيث كمما يمفظ لفظ كرة أك قطة يستجيب لو كيفيمو دكف إحضار الكرة كشيء أك 
 .    5"إحضار القطة، كىكذا ينشأ المنعكس الشرطي

:  "لسكينر"نظرية التعمـ باالشتراط اإلجرائي . 2
إف التعمـ في منظكر الٌنظرية الٌسمككية عممية ناجمة عف الٌتفاعؿ بيف الكائف الحي 
كالمحيط، فالمحيط يتضٌمف العديد مف المثيرات الٌتي تتطٌمب مف الكائف الحٌي ًاستجابات 

                                                 
 .152:  صمرجع سابؽ،،1994، الجزائر، 1مباحث في المسانيات، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط:  ػ حساني1

 . 60: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 2

 .بتصرؼ. 58:  ػ المرجع نفسو، ص3

 .54:  ػ حفيظة تازركني، اكتساب المغة عند الطفؿ الجزائرم، مرجع سابؽ، ص4

 .55:  ػ المرجع نفسو، ص5
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فالمحيط يمٌثؿ في نظريتو مكانة بارزة، كلكٌنو يؤٌكد في الكقت نفسو عمى أىمية العكامؿ الكراثية "
. 1"الٌتي تتكٌفر في الكائف الحٌي منذ كالدتو

: سكينر يميز بيف نكعيف مختمفيف مف التعمـ
عندما يحدث المثير تحدث ااًلستجابة بكيفية آلية، كىذا المثير فطرم : السمكؾ االستجابي. أ

. في شمكليتو
 يتميز برد فعؿ آلي لمثير ما، يقـك بإجراء كاسع في المحيط الطبيعي :السمكؾ اإلجرائي. ب

. كاالجتماعي، يغير عالـ الخبرة الحسية مثؿ الكبلـ كالمعب كالعمؿ
أف العكامؿ التي تسيـ في اكتماؿ االشتراط اإلجرائي ىك التعزيز ": "سكينر"يرل 

، كالتعزيز صكرة مف صكر المكافأة أك الجزاء سكاء أكاف ذلؾ ماديا أـ معنكيا، (المكافأة)
. 2"كينطفئ إذا كانت النتيجة عقابا ػػػػ تنبيو ػػػػػػ استجابة ػػػػػػ تثبيت

صكرة لمطاقة تنتج ًاستجابة أك أم طاقة خارجية بالنسبة : بأنو" ىازيماف"يعرفو : ػ المثير1
. لعضك االستقباؿ تؤثر عميو كتستثيره

أك أم نشاط آخر  (مف الغدد)تقمص عضمي أك إفراز غدم : "بأنيا" كارف"يعرفيا : ػ ااًلستجابة2
. 3"ينتج عنو استثارة

:  نقد النظرية
" تشكمسكي"قكبمت النظرية السمككية بكثير مف االنتقادات المؤسسة خصكصا التي قدميا 

كايعتبرت عاجزة، عف ًاكتساب مفردات المغة كجمميا عمى حد سكاء، يسمع الطفؿ مفردات كثيرة 
دكف أف يتعمميا لعدـ إدراكو المفاىيـ التي تعبر عنيا،  (إذا)أك  (الذم)خاصة الكظيفية منيا كػ

إف التفسير السمككي لمداللة المسانية قد يككف "كىك أمر ال تفسير لو في إطار ىذه النظرية، 
ناجعا في تفسير بعض الكممات ذات اإلحالة المحسكسة التي يمكف أف تعايف في الكاقع المغكم 
بناء عمى مظاىرىا الفيزيائية المميزة، لكف بالرغـ مف ذلؾ سيظؿ ىذا التحميؿ محدكدا بحيث ال 

. 4"ينطبؽ عمى الجانب األعظـ مف الكممات المغكية
 

                                                 
 .52:  ػ حفيظة تازركني، اكتساب المغة عند الطفؿ الجزائرم، مرجع سابؽ، ص1

 . 53:  ػ المرجع نفسو، ص2

 .95:  ػ محمد مصطفي زيداف، نظرية التعمـ كتطبيقاتيا التربكية، مرجع سابؽ، ص3

 .153: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 4
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:  النظرية العقالنية -ة
سمكؾ لفظي : ظيرت كردة فعؿ عمى النظرية السمككية التي تنظر إلى المغة عمى إنيا

كعادات كبلمية يكفييا حافز البيئة، كالتي كلدت رد فعؿ ًانجر عنو ظيكر النظرية العقبلنية، 
: كنذكر باختصار ما جاء حكؿ ىذه النظرية

مدرسة لسانية أمريكية ظيرت في بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف، : "تعريفيا. 1-ب
المتعددة التي تجسدت في مؤلفاتو " أفراـ نعـك تشكمسكي"تقـك عمى أعماؿ المساني األمريكي 

الذم ألفو " أكجو النظرية التركيبة"، ك1957الذم ألفو سنة " البنى التركيبية"منيا بالخصكص 
. 1"1965سنة 

، كباختصار فالنظرية العقبلنية ترد مسألة 1966الذم ألفو سنة " المسانيات الديكارتية"ك
ًاكتساب المغة عند الطفؿ إلى العقؿ، ألنو القادر عمى تفسير ظاىرة ًاكتساب المغة، فالعقؿ 
البشرم بما يتميز بو مف قدرات جبارة، فيك الظاىرة الفريدة التي ال يصعب عمييا أمر ميما 

. عظـ
: خصائص ىذه النظرية. 2-ب

: في النقاط اآلتية" أحمد حساني"يجمميا األستاذ 
. أف ىناؾ حقيقة عقمية تكمف ضمف السمكؾ" تشكمسكي"ػ يرل 1
.  ػ يخفي كؿ أداء فعمي لمكبلـ كراء معرفة ضمنية بقكاعد معينة2
ػ إف المغة نظاـ ًاتصالي مفتكح غير مغمؽ، كؿ مف يكتسب ىذا النظاـ يككف بإمكانو إنتاج 3

. 2جمؿ لـ يسبؽ لو استخداميا كسماعيا كفيميا فيما جيدا
: نقد النظرية العقالنية. 3-ب

 أسباب (D.Girard)" دكنيس جيرار"كجيت ليا عدة انتقادات نذكر منيا ما أكجزه 
خفاقات التي عرفتيا النظرية العقبلنية عند تطبيقيا في ميداف التعميـ، في تعقيد كتجريد النحك اإل

. التكليدم التحكيمي، كفي عدـ تكافؽ نماذجيا عمى الرغـ مف فعاليتيا في كصؼ المسار المغكم
كصؼ المغة ككياف مستقؿ بذاتو بعيدا عف المكاقؼ االجتماعية كالحياتية التي تستخدـ 

فييا، إذ استبعدت التأثيرات االجتماعية التي تجعمنا نتحدث كنخاطب كنعبر، ىذا ما سمح 

                                                 
 .118:  ػ أحمد حساني، مباحث في المسانيات، مرجع سابؽ، ص1

 .62:  ػ حفيظة تازركني، ًاكتساب المغة عند الطفؿ الجزائرم، مرجع سابؽ، ص2
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كرد فعؿ " جاف بياجيو" ك(Dell Heimes)" داؿ ىايمس"بظيكر ااًلتجاه التبميغي المعرفي بزعامة 
. 1"إف المغة التي نبدعيا ال قيمة ليا إف لـ تؤد كظيفة اجتماعية تكاصمية"مؤكديف 

كما قمنا سابقا تكجد العديد مف النظريات سنضيؼ بعضيا باختصار، ألف بحثنا ليس 
مكضكعو نظريات التعمـ، كلكف ما دمنا نبحث في مجاؿ التعميمية مف األحسف كاألجدر بنا أف 

. نيمِّرـى بكؿ ما يخدـ المكضكع كعمى كؿ تكجد أيضا
: النظرية الجشطالطية -ط

إذ تؤكد عمى أف التعمـ يعتمد عمى قدرة المتعمـ "قدمت بعض اإلسيامات حكؿ التعمـ، 
مف ناحية، كعمى إدراكو لممكقؼ الكمي الذم يتفاعؿ معو مف ناحية ثانية، كما يتكقؼ عمى 
طبيعة العبلقات القائمة بيف أفراد المجمكعة التعاكنية، ًاىتمت النظرية الجشطالطية بالتنظيـ 

عمى أف المجمكعات كحدات " ككفكا"الدينامي لكحدات السمكؾ الكمية كليست الجزئية، إذ أكد 
. 2"كاممة نشطة يختمؼ فييا االعتماد المتبادؿ بيف أعضاء المجمكعة

: نظرية ااًلعتماد كالمتبادؿ ااًليجابي -د
كتحكيميا إلى استراتيجيات " دكيتشف" بتطكير دراسة 1970كآخركف سنة  "جكنسكف"قاـ 

يؤدم إلى التفاعؿ  (التعاكف)تدريبية إجرائية أسمكىا، بنظرية االعتماد المتبادؿ االيجابي 
المعزز، كيتـ ذلؾ بيف األفراد بتشجيع بعضيـ بعضا، عكس االعتماد المتبادؿ السمبي 

 مفيـك التعمـ التعاكني كخاصة 1980سنة " سبلفيف"ك" جكنسكف"، حيث عرض (التنافس)
السمكؾ التعاكني عند التبلميذ داخؿ حجرة الدرس، اتفقت آراؤىـ عمى أف نماذج التعمـ التعاكني 

. 3"ىي استراتيجية مناسبة لتحسيف التحصيؿ المعرفي كالميارات المعرفية
 (:Le constructivisme): النظرية البنيكية -ٖ

 إلى تعريض الطفؿ إلى 1930عاـ  (Jean Piaget)" جكف بياجيو"لقد تركزت أبحاث "
عدد مف الميمات أك المكاقؼ التجريبية، اليدؼ اكتشاؼ الطفؿ لمفاىيـ في كقت محدد مف 

أف ىناؾ فعبل استعدادات " بياجيو"عمره باستخداـ طريقة االستنباطات الكبلمية لمطفؿ، كيرل 

                                                 
 ػ نكاؿ العشبي ، ًاكتساب المغة، مجمة آالـ، مجمكعة مف المؤلفيف، قسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة تيزم كزك، دار ىكمة 1

 .   102: ، ص2004، الجزائر، 1لمطباعة كالنشر، ط

 .  86: ، ص2008، عماف، 1نظريات كتطبيقات، دار الثقافة لمنشر، ط" ػ محمد جاسـ العبيدم، عمـ  النفس التربكم 2

 .86: ، ص2003، عماف، 1 ػ سييمة محسف كاظـ الفتبلكم، مدخؿ إلى طرائؽ التدريس، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط3
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في ذىف الطفؿ لمنمك في اتجاه معيف، كلكف ىذا االستعداد البد مف مركره بمراحؿ تصاعدية أك 
 1 :ارتقائية كما قسمو عمى النحك اآلتي

مرحمة مميئة باألحداث  ( مف عمره2مف الكالدة إلى السنة ): ػ المرحمة الحسية الحركية1
. االرتقائية كالميارات العقمية عف طريؽ المشي كالكبلـ كالمعب

. إدراؾ الطفؿ السطحي لبيئتو ( سنكات7ػ2): ػ مرحمة اإلعداد كاستعماؿ العمميات المحسكسة2
يكٌكف الطفؿ خبرتو عمى المحسكس المممكس  ( سنة11ػ7مف ): ػ مرحمة العمميات المحسكسة3

. أم بالمدركات كالمثيرات الخارجية
تشتمؿ ىذه المرحمة مستكيات  ( سنة إلى سف الرشد11تمتد مف ): ػ مرحمة العمميات الصكرية4

. عميا لمتفكير، يتمكف مف أف يتبع صكرة كمناقشتيا كيصؿ إلى مستكل التفكير
كردت أيضا نظريات إسبلمية مف خبلؿ التكجيو القرآني، الذم نظر نظرة خاصة لمطفكلة 

:   تتضمف
ػ مكاطف الضعؼ كسبؿ 4ػ االكتساب بالتربية 3ػ االعتراؼ بالفطرة كالمكاىب 2ػ حقكؽ الطفؿ 1

. ػ الفركؽ الفردية5التغمب عمييا 
: المسمميفأشير المفكريف  -ٚ

. (ىػ468-370 ):ػ ابف سينا1
ال في البيٌت، كألف الصبي عف الصبي ألقف " الكيٌتاب"أف يتعمـ الطفؿ في " ابف سينا"يرل 

كىك عنو آخذ كلو أأنس، كأدعى إلى التعمـ كالتخرج، ككؿ ذلؾ مف سبيؿ المباراة كالمباىاة 
، كيقكؿ "كالمساجمة كالمحاكاة، كفي ذلؾ تيذيب ألخبلقيـ كتحريؾ ليمميـ كتمريف لعاداتيـ

ينبغي لمربي الصبي إذا راـ اختيار الصناعة أف يزف أكال طبع الصبي كيسبر قريحتو : "أيضا
، كيطمب مف المعمـ أف يككف عاقبل ذا ديف، "كيختبر ذكاءه، فيختار لو الصناعات بحسب ذلؾ

بصيرا برياضة األخبلؽ حاذقا بتخريج الصبياف، كقكرا، رزينا بعيدا عف الخفة كالسخؼ، قميؿ 
. 2"التبذؿ كاالسترساؿ بحضرة الصبي

 

                                                 
 65-63:، ص2008 ػ خيرم كناس كبكصنبكرة عبد الحميد، تربية كعمـ النفس، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد، 1

 بتصرؼ ػ

 .بتصرؼ. 68:  صالمرجع نفسو، ػ 2
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. ( ىػ808ػ734 ):ػ ابف خمدكف2
نما تككيف ممكة في  ، كا  ىدؼ التعميـ عنده ليس اإلحاطة بتفاصيؿ عمـ مف العمـك

إف الحذؽ في العمـ كالتفنف فيو كاالستيبلء عميو، إنما ىك حصكؿ : "اإلحاطة بمبادئو كقكاعده
كذلؾ إف إرىاؽ الحد : "، كعف  ضرر الشدة بالمتعمميف يقكؿ"ممكة في إحاطة بمبادئو كقكاعده

في التعميـ مضر بالمتعمـ سيما في أصاغر الكلد، ألنو مف سكء الممكة، كمف كاف مرباه 
حمؿ عمى الكذب كالخبث كىك التظاىر بغير ما في ضميره، ... بالعسؼ كالقير مف المتعمميف

.  1"خكفا مف ًانبساط األيدم بالقير عميو كعممو المكر كالخديعة لذلؾ، كصارت لو عادة كخمقا
ٌرمه بالمعمميف كاألساتذة أف يطمعكا عمييا كخاصة  بعض ىذه النظريات التي ذكرتيا حى

منيا الحديثة، كأيضا المتعمقة بتراثنا اإلسبلمي الزاخر كقد ًاكتفينا بعالميف بارزيف، كىناؾ آالؼ 
العمماء المسمميف البارزيف في مجاؿ التربية لـ نذكرىـ ألننا لسنا في مكضع يسمح لنا باإلسياب 

. كاإلطالة
 2:الكثائؽ التعميمية .4

.  نقتصر عمى ذكر أىـ الكثائؽ التي تخدـ مكضكع بحثنا
مرجع بيداغكجي ىدفو مساعدة األستاذ عمى (: Guide du Professeur): دليؿ األستاذ -أ

: ًاستيعاب المفاىيـ التربكية، كينبغي أف يشمؿ عمى المعطيات اآلتية
 ػ يشرح المقاربة المعتمدة في بناء المنياج، مف حيث ىي اختيار منيجي، كشرح مقاربة تفعيؿ 1

. ىذا االختيار مف حيث ىي طريقة تعميمية
 ػ تقديـ نمكذج عف كيفية تنشيط كحدة تعميمية مف منظكر المقاربة بالكفاءات بمراعاة خاصية 2

. اإلدماج كالنشاطات المقررة
. 3 ػ شرح تدابير التقكيـ المقترحة كتقديـ نماذج في أساليب تفعيميا3

إف كتاب التمميذ يتبنى مكاقؼ التدريس اليكمية "(: Livre de l'élève): كتاب التمميذ -ة
بًاعتبارىا كحدات بناء المنياج، كىك قاسـ مشترؾ بيف األستاذ كالتمميذ، كأىميتو تتمثؿ 

في ككنو كسيمة ىامة في بناء فكر المتعمـ كنسيجو الكجداني، كتشكيؿ كفاءاتو كسمككو، 
                                                 

مرجع سابؽ ، 2008 ػ خيرم كناس كبكصنبكرة عبد الحميد، تربية كعمـ النفس، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد، 1
 .ػ بتصرؼ70: ص

 .26: ػ منياج مادة المغة العربية كآدابيا، ص2

 .50-48: آداب، ص.ـ. ج1ػ دليؿ أستاذ المغة العربية س 3
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كىك عمى العمـك خير مرجع لترجمة اتجاىاتو، كقيـ المنياج إلى مكاقؼ حقيقية، كالكتاب 
ػ نصكص تكاصمية مناسبة لمستكل المتعمميف، مساعدة 2ػ نصكص أدبية 1: يشتمؿ عمى

متفقة مع مرحمة نمك المتعمميف : ػ نصكص المطالعة المكجية3عمى تعميؽ الفيـ، 
.  1"منسجمة مع رغباتيـ كميكليـ

كثيقة بيداغكجية رسمية تصدر عف كزارة التربية ": (CURRICULUM): المنياج -ط
لتحديد اإلطار اإلجبارم لتعميـ مادة دراسية ما في طكر مف أطكار التعميـ، تشمؿ عمى 

ػ نشاطات التعمـ 4ػ الطريقة، 3ػالمحتكيات المعرفية، 2ػ األىداؼ، 1: جممة مف العناصر
. 2"ػ تدابير التقييـ5كالتعميـ، 

إف البرنامج في الحقؿ التربكم جزء مف المنياج، كىك ": (PROGRAMME): البرنامج -د
يمتقي معو في ككنو يتضمف أىدافا خاصة بمادة معينة أك سنة دراسية ككذلؾ الكسائؿ 

. 3"كالطرائؽ كأدكات التقييـ
كثيقة تساعد المعمميف عمى تصكر كاضح "(: Guide du curriculum): دليؿ المنياج -ٖ

. 4"لمنياج تعميمي أك مقرر دراسي
كتاب إضافي داعـ لمكتاب المدرسي "(: Guide de l'enseignant): دليؿ المعمـ -ٚ

يكضح األسس كالمنطمقات التي يستند إلييا تأليؼ الكتاب المدرسي، كييدؼ دليؿ المعمـ 
. 5"عمى كجو العمـك إلى عرض أىداؼ التدريس كطرائقو كأساليب التقكيـ المناسبة

 6:ماىية الكتاب المدرسي .5
فيي الكعاء الحامؿ لممادة "تعد الكتب المدرسية مف الكسائؿ اليامة في العممية التعميمية، 

العممية كالمراجع التي يستقي منيا المتعمـ معارفو أكثر مف غيرىا، ككنيا تتضمف جميع 
الكحدات التعميمية المقترحة في المناىج لبناء الكفاءات المحددة في مختمؼ المستكيات مف 

. 7"الكفاءة، فيي المرشد لممعمـ كالمرجع بالنسبة لممتعمـ
 
 
 

                                                 
 .50-48 صآداب، مرجع سابؽ،.ـ. ج1دليؿ أستاذ المغة العربية س  1 1

 .50-48: ص المرجع نفسو، 2 2

 .50-48:  المرجع نفسو، ص3

4
 .59، 58: ص.المرجع نفسو، ص

5
 .59، 58: ص.المرجع نفسو، ص

 .59، 58: ص. المرجع نفسو، ص6

7
 .59، 58: ص.المرجع نفسو، ص
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:  تعريؼ الكتاب المدرسي -أ

ىك الكسيمة التي تضـ بكيفية "(: Manuel scolaire): تحديد مفيكـ الكتاب المدرسي- 
ىك "، 1"منظمة المكاد كمنيجية الدرس كالرسـك كالصكر، كمف الكسائط األساسة لتمقي المعارؼ

. 2"األساس الذم يستند إليو المدرس في إعداد دركسو قبؿ أف يكاجو تبلميذه في حجرة الدراسة
الصكرة التطبيقية لممحتكل التعميمي، كىك الذم يرشد : "كما يعرؼ الكتاب المدرسي بأنو

المعمـ إلى الطريقة التي يستطيع بو إنجاز أىداؼ المناىج العامة كالخاصة، كما أنو يمثؿ في 
الكقت نفسو الكسيمة األكثر ثقة في يد التمميذ، نظرا لمقاييس الرقابة التي تخضع ليا محتكياتو 

. 3"مف قبؿ السمطات العميا
الكعاء التطبيقي لممنيج كأىدافو، حيث يعد : يمكف القكؿ بأف الكتاب المدرسي ىك

الكسيمة األساسة كالميمة لممعمـ كالمتعمـ بنفس القدر كخاصة في دكؿ العالـ الثالث، كىك 
. العنصر األغنى في العممية التعميمية

 4:نميز نكعيف مف الكتب المدرسية كىما:  المدرسيالكتاب أنكاع -ة
ػ الكتب المرجعية 2ػ الكتب ذات المضمكف المتدرج كالمنتظـ كالدقيؽ كيدعى كتاب التمميذ؛ 1

.  ككتب المطالعة
 ،(ouvert) أك مفتكح (Ferme)إف كتاب التمميذ يكصؼ مف حيث المضمكف بأنو مغمؽ 

(. Déclaratif)أك تصريحي  (procédural)كمف حيث الطريقة يكصؼ بأنو إجرائي 
 ىك منكاؿ مبرمج يتضمف المعمكمات كالطريقة كالتماريف كالتقكيـ، يقدـ كؿ :الكتاب المغمؽ- 

المعمكمات الجاىزة كالكافية التي قد تككف ًاصطناعية كال صمة ليا بخبرتو كال بكاقعو، فيك 
عمكما يتضمف مجمكعة كاممة مف النشاطات التعميمية، إال أنيا ال تسمح لممتعمـ بالتطمع إلى 

. تحقيؽ الذات
 يحرر المبادرة الذاتية لكؿ مف المتعمـ كالمعمـ المذيف يستعمبلنو حسب :الكتاب المفتكح- 

األكضاع التعميمية المختمفة، يشجع عمى ًاكتشاؼ الحقائؽ كبناء المعرفة كًاختيار النشاط 
. المناسب لذلؾ

                                                 
، 1ػ عبد المطيؼ الفاربي كآخركف، عمـك التربية، مصطمحات الببيداغكجية كالديداكتيؾ، مطبعة النجاح بالدار البيضاء، ط1

 ػ بتصرؼ ػ188: ، ص1994، المغرب، (10-09)سمسمة عمـك التربية 

 .188: ػ المرجع نفسو، ص2

 . 37: ، ص(ت.د) ، ، عماف1ػ أبك الفتكح رضكاف كآخركف، الكتاب المدرسي، فمسفتو، تاريخو، أسس تقكيمو، دار المسيرة، ط3

، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف 3+2ػ قريسي ظريفة كآخركف، المغة العربية، تككيف المعمميف المستكل السنة الثانية، اإلرساؿ 4
 .114، 113: ص. بتصرؼ، صONEFD، 2017عف بعد، الجزائر، 
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يقدـ المعارؼ ككيفية الممارسة كىك مييكؿ في حدكد مضمكف البرنامج، : الكتاب اإلجرائي- 
. يفرض عمى المعمـ إتباعو حرفيا إنو إلى الكتاب المفتكح أقرب

إنو مكسكعي كيصرح بكؿ شيء، ال يترجـ برنامجا محددا كما ال يتبع : الكتاب التصريحي- 
. (القامكس، األطمس)تدرجا صارما، إنو إلى الكتاب المغمؽ أقرب مثالو 

:  كظائؼ الكتاب المدرسي -ط
بما أف الكتاب المدرسي لو مركز الصدارة بيف الكسائؿ التعميمية، فإنو يضطمع بعدة 

ىذه الكظائؼ ال تنتيي عند حدكد الكظائؼ البيداغكجية، بؿ "كظائؼ سنعرضيا باختصار، ك
إف تمؾ المساحة المعتبرة مف األىمية البيداغكجية تقابميا أىمية أكبر عمى الصعيد التربكم 

. 1"كالثقافي، مما يعني إمكانية ًاستغبللو تربكيا كثقافيا لتحقيؽ أكثر مف ىدؼ
: كمف أىـ الكظائؼ

تتطمب ًاختيار المعمكمات في مادة دراسية معينة كفي مكضكع محدد، حيث :  ػ كظيفة تبميغية1
فالكتاب المدرسي يقدـ معارؼ "يككف ًاكتسابيا تدريجيا عبر السنكات المتتالية لممسار الدراسي، 

كفؽ فمسفة معرفية معينة دكف غيرىا، نظرا لممتغيرات االجتماعية كالثقافية كالسياسية 
. 2"كاالقتصادية الحاصمة

يقترح الكتاب المدرسي نكعا مف التكزيع كالتسمسؿ لمكحدات التعميمية : " ػ كظيفة ىيكمية2
الكتساب المعارؼ، كىك كذلؾ يييكؿ التعميـ كينظمو تنظيما بيداغكجيا، كفؽ المستكل المعرفي، 

: كالعقمي لمتبلميذ بعدة طرائؽ نذكر منيا
 .مف التجربة العممية لمتمميذ إلى النظرية العممية -
 .مف النظرية إلى التماريف التطبيقية كاختيار المكتسبات -
 .مف العرض إلى األمثمة كالصكر التكضيحية -
 .3"مف األمثمة كالصكر التكضيحية إلى المبلحظة كالتحميؿ -
لمكتاب المدرسي دكر في تكجيو تعمـ التمميذ في عممية التمقي كالتحصيؿ، :  ػ كظيفة تكجييية3

ككذا في تدريس المعارؼ المكتسبة بطرائؽ مختمفة قصد التحكـ في الخبرات الخاصة بالتبلميذ 
:  بإحدل الطريقتيف

. التكرار كالحفظ كتقميد األمثمة- "
 

                                                 
: ، ص2001، عماف، األردف، 1ػ مرشد محمد دبكر، إبراىيـ ياسيف الخطيب، أساليب تدريس االجتماعيات، دار الثقافة، ط1

39 . 

 .14: ، ص1953، بيركت، لبناف، 1ػ ماىر حمادة محمد، عمـ المكتبات كالمعمكمات، مؤسسة الرسالة، ط2

 .بتصرؼ. 15: ػ المرجع نفسو، ص3
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. 1"النشاط األكثر تفتحا كابتكارا لمتمميذ مما يمكنو مف استخداـ خبراتو كمبلحظاتو الخاصة- 
ىناؾ مف يرل كظائؼ أخرل خاصة بالمعمـ كالمتعمـ، كقد جاء في كتاب المغة العربية "ك

: تككيف المعمميف باختصار
تعزيز - تنمية القدرات كالميارات، - نقؿ المعارؼ، : -  ػ الكظائؼ الخاصة بالتعمـ1

تقكيـ المكتسبات الخاصة بالتقكيـ التككيني الذم يعالج صعكبات كؿ متعمـ مف - المكتسبات، 
. أجؿ تقدمو أك تحسيف تدرجو

.   ػ الكظائؼ الخاصة بمكاجية الحياة اليكمية كالمينية2
حيث يتكجب عمى كؿ مؤلؼ كعمى كؿ معمـ أف يراعي : المساعدة عمى إدماج المكتسبات

األىداؼ المتعمقة بإدماج مكتسبات المتعمميف، كذلؾ بًاستثمار مكتسباتيـ في مسيرة ثنائية 
االتجاه، كىي إدماج عمكدم أم؛ ربط المعارؼ كالميارات لمادة معينة مف بدايتيا إلى نيايتيا، 

دماج أفقي أم؛ التكفيؽ بيف القدرات كالميارات المكتسبة عبر عدة مكاد .  2"كا 
 : ػ كظيفة مرجعية4

يعد الكتاب المدرسي أداة يمكف أف يرجع إلييا المتعمـ لكي يجد معمكمات محددة دقيقة "
:  مثؿ قاعدة كيميائية أك نحكية كىك الكظيفة المرجعية تشمؿ ثبلث مراحؿ

 تتمثؿ في كصؼ تنظيـ الكتاب حكؿ طبيعة المحتكل كشركح لمرمكز :أ ػ طريقة االستعماؿ
. المستعممة كفيرس المحتكيات

تككف عمى شكؿ نصكص مرفقة بجداكؿ كبيانات إعبلمية : ب ػ مضمكف المادة أك المعمكمات
. مرتبطة أبجديا، إحاالت عمى مراجع أخرل

. 3"تسمح لممتعمـ بتنمية قدراتو عف البحث عف معمكمات كمعالجتيا: ج ػ ًاستبيانات
إف ىذه الكظيفة األساسة تعطي لمكتاب المدرسي دكرا يجعؿ المتعمـ مستقبل ذاتيا في 

. تعممو، كيمنح لممعمـ دكر المرشد ال دكر العالـ
 : ػ كظيفة التربية االجتماعية كالثقافية5

الكتاب المدرسي يمكف أف يسيـ في تنمية السمككات، التي تسمح لممتعمـ بأخذ مكانتو "
. تدريجيا في محيطو االجتماعي كالعائمي كالثقافي كالكطني

: كمف الكظائؼ الخاصة بالمعمـ
يمكف لمكتاب المدرسي أف يزكد المعمميف بالمعارؼ : ػ كظيفة اإلعبلـ العممي كاإلعبلـ العاـ1

. الضركرية
                                                 

 .17: ، ص1953، بيركت، لبناف، 1ػ ماىر حمادة محمد، عمـ المكتبات كالمعمكمات، مؤسسة الرسالة، ط1

 . 105: ػ قريسي ظريفة كآخركف، المغة العربية، تككيف المعمميف، مرجع سابؽ، ص2

 .106: ػ المرجع نفسو، ص3
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يساعد عمى تحديد الممارسة البيداغكجية آخذا باالعتبار التطكر : ػ كظيفة التككيف البيداغكجي2
. الدائـ لتعميمة المكاد

. ػ كظيفة المساعدة عمى التعمـ كعمى تيسير الدركس3
ىذه الكظيفة ليا الفضؿ في ممارسة التقكيـ التككيني : ػ كظيفة المساعدة عمى تقييـ المكتسب4

(évaluation formative) أثناء الممارسة عمى تحميؿ األخطاء، كاقتراح مسالؾ طرائؽ ناجعة 
. 1"لمعالجة تمؾ األخطاء

: عناصر الكتاب المدرسي -د
: يتككف الكتاب المدرسي مف العناصر اآلتية

. كىي العناكيف الرئيسة كالفرعية الكاردة في الكحدة الدراسية أك الدرس: ػ المفردات1
كىي صكر ذىنية تشير إلى مجمكعة مف العناصر التقاربية كيعبر : ػ المفاىيـ كالمصطمحات2

. عنيا بكممة أك أكثر، أما المصطمحات فيي ما تـ ااًلتفاؽ عمى إطبلقو عمى شيء معيف
تعرؼ الحقيقة بأنيا عبارة عف بيانات أك أحداث أك ظكاىر ثبتت صحتيا، : ػ الحقائؽ كاألفكار3

. كاألفكار ىي مجمكعة حقائؽ عامة تفسر الظكاىر أك العبلقات
. 2يعرؼ التعميـ بأنو عبارة تربط أك تكضح العبلقة بيف مفيكميف أك أكثر: ػ التعميمات4
القيـ ىي المعايير التي يتـ في ضكئيا الحكـ عمى المكاقؼ أك السمكؾ، : ػ القيـ كاالتجاىات5

أما االتجاه فيك مفيـك فردم شخصي يحدد ميكؿ اإلنساف نحك األشياء أك األشخاص أك 
. المكاقؼ فيؤثر في سمككو نحكىا، كيعمؿ عمى تكجيو ىذا السمكؾ في المكاقؼ المختمفة

كىي الممارسات العقمية كالعممية التي يقـك بيا الطالب كتعرض الطمبة لخبرات : ػ الميارات6
. تربكية مقصكدة كمخطط ليا

.  الرسكمات كالصكر كاألشكاؿ التكضيحية ػ7
. 3ػ األنشطة كالتمرينات كاألسئمة8
: أىمية الكتاب المدرسي في العممية التعميمية -ٖ

 .يبلـز التمميذ خبلؿ مراحؿ تمدرسو -
 . يحدد لممدرسيف ما ينبغي تدريسو -
يراعي البعد الزماني لشخصية المتعمـ، كالبعد المكاني لممتعمـ، كيراعي شركط التعمـ الحسية  -

 .كالعقمية كالكجدانية
 :عمى أنو" صالح بمعيد"كيرل 

                                                 
 .107: ػ قريسي ظريفة كآخركف، المغة العربية، تككيف المعمميف، مرجع سابؽ، ص1

 .107: ، ص2013، عماف، 1ػ ابتساـ صاحب الزكيني كآخركف، المناىج كتحميؿ الكتب، دار الصفاء، ط2

 .108: ػ المرجع نفسو، ص3
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 .ييتـ بالكيؼ مف أجؿ ضبط الكـ المعرفي" -
 .1"ىك الكسيمة التي يحتاجيا كؿ الناس -

لقد عقدت المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك مؤتمرات ": "صالح بمعيد"كما يقكؿ 
حكؿ الكتاب المدرسي، كركزت في تكصياتو عمى تيسير تداكلو، كتشجيع حركة التأليؼ 

كالتعريؼ بالكتاب المدرسي، كتأكيد التعاكف بيف الدكؿ العربية في مجاؿ التأليؼ كالنشر عف 
. 2"طريؽ ًاتفاقية عربية لحماية حؽ المؤلؼ

: كلمكتاب أىمية بالغة ذكرىا كثير مف الباحثيف كالعمماء نكتفي بأىميا
. يقدـ لمطمبة قدرا مشتركا مف المعمكمات كالحقائؽ التي تحقؽ اليدؼ المنشكد في سمككيـ- "
يتيح لمطمبة فرصا لمتدريب عمى ميارة القراءة، حيث يككف الكتاب عكنا لمتبلميذ في المكاد - 

. األخرل
. 3"يضع الكتاب إطارا عاما لممقرر الدراسي كفقا ألىداؼ معينة تـ تحديدىا مسبقا- 
الكتاب يعد المرجع العممي األكؿ لممعمـ كالطالب، كىك المنطمؽ إلى عالـ المعرفة كالبحث - "

. كالتفكير المنظـ
يسيـ الكتاب المدرسي في نقؿ ثقافة المجتمع إلى الطمبة مف جيؿ إلى جيؿ، بؿ يعمؿ عمى - 

. 4"المحافظة عمى التراث الثقافي كتنقيتو
لى تنمية - " تسيـ بعض الكتب في تقكية صمة الطالب بتاريخ أمتو العربية كاإلسبلمية، كا 

. اعتزازه باالنتماء إلى ثقافتيا
تسيـ بعض الكتب في تنمية قيـ دينية كأخبلقية كاجتماعية كجمالية عند الطالب، مما يساعد - 

. في تنمية شخصيتو
تسيـ بعض الكتب في تنمية قدرة الطالب عمى ااًلستخداـ الجيد لمغة، كعمى إثراء معمكماتو - 

. 5"المغكية كحصيمتو األدبية العامة
: معايير الكتاب المدرسي الناج  .6
كتاب )نحاكؿ ىنا ذكر أىـ المعايير لمكتاب المدرسي الناجح كنترؾ التعميؽ عمى المدكنة  

لمفصؿ الخاص بالنقد كالتقكيـ، كقبؿ ذكرىا نعرج عمى ظيكر  (آداب.ـ.ج. ثانكم 1السنة 
ظير الكتاب بعد ظيكر الكتابة التي كانت تعد إحدل أىـ منجزات "الكتاب بإيجاز، حيث 

                                                 
 .136، 135: ص.، ص2008، الجزائر، (ط.د)ػ صالح بمعيد، في النيكض بالمغة العربية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، 1

 .137: ػ المرجع نفسو، ص2

 .137: ػ المرجع نفسو، ص3

 .  103: ػ ابتساـ صاحب الزكيني كآخركف، المناىج كتحميؿ الكتب، مرجع سابؽ، ص4

 .85: ػ قريسي ظريفة، المغة العربية، تككيف المعمميف، مرجع سابؽ، ص5
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الجنس البشرم في كؿ العصكر، فقد كانت تتـ سكاء عمى الحجر أـ عمى ألكاح الطيف أـ عمى 
ًاكتشؼ المصريكف القدماء "ـ، . ؽ2500، إال أنو في عاـ 1"أكراؽ الشجر أـ عمى الخشب

، كقد كاف كرؽ البردم بالمقارنة مع الحجر خفيفا 2"طريقة لصناعة الكرؽ مف نبات البردم
لمغاية، بؿ كاف مف السيؿ الكتابة عميو بالفرشاة كالحبر بدال مف النقش عمى الحجر، ككذلؾ مف 

إلى جانب الكتابة كانت الطباعة إحدل منجزات الجنس البشرم، حيث كاف عدد "السيؿ حممو، 
الكتب المتاحة محدكد لمغاية كلـ يكف شراؤىا بكسع أحد سكل فئة قميمة مف األشخاص القادريف، 
ألنو قبؿ القرف الخامس عشر كانكا ينسخكف الكتب في أكركبا عف طريؽ عمؿ مخطكطات أك 

نسخ مف ىذه الكتب يتـ كتابتيا يدكيا، مع أف الكثير مف ىذه الكتب كانت تمثؿ تحفا فنية 
. 3"رائعة، إال أف عممية النسخ اليدكم تككف غالبا عرضة لحدكث أخطاء

: (رؤية معاصرة)معايير الكتاب المدرسي الناج   -أ
أكردنا معايير الكتاب المدرسي بصفة عامة، كفي ىذا العنصر نحاكؿ أف نجمع خيرة ما  

قيؿ مف نصائح كتكجييات مف قبؿ الباحثيف كالمختصيف، كنترؾ لفصؿ النقد كالتقكيـ ما لمكتاب 
مف محاسف أك مساكئ، كما يذكر بعض الباحثيف  (المدكنة، المقترحة لمكضكعنا)المدرسي 

:   كىي21مجمكعة مف األركاف التي يركنيا ضركرة في الكتاب المكجو لطفؿ يعيش في القرف 
.  يككف مف المكاد العممية%60 ػ 1
.  ػ جزء معتبر مف األخبلؽ كالقيـ2
.  ػ جزء مف المكاطنة كالتاريخ3

 4: عمى عمكمو كفي جميع المغات كالحضارات يجب أف21الكتاب المنشكد في القرف 
.  ػ يزكد بذخر نافع ألف صانعو يفنى كيبقى أثره1
 ػ يككف إلكتركنيا، كما يككف في صكرة الكتاب الممغنط، فيك عممي مف كجية نظر تكنكلكجية 2

. سيؿ ااًلستعماؿ كغير مكمؼ، كيحمؿ معمكمة مدمجة تجعؿ المستعمؿ يستفيد منيا سمفا
.  ػ يحمؿ برامج حسب عمر المتعمـ، يسأليا كتجيبو3
 ػ يصبح صناعة معاصرة، كليس لعبة حظ، كال أماني مجنحة تستنطقيا الكممات كيعصؼ بيا 4

. الحمـ
.  ػ يككف جذابا مف حيث شكمو، يتنقؿ مف العائقية إلى العقبلنية الفعالية5
.  ػ يراعي األبعاد الفكرية كالحضارية كالدينية لكؿ الشعكب6

                                                 
 . 390: ، ص2003، 1ػ معكض خميؿ ميخائيؿ، عمـ النفس التربكم، أسسو كتطبيقاتو، مركز اإلسكندرية، ط1

 .145: ، ص1890، دار الفكر العربي، القاىرة، (ط.د)عبلـ الطفؿ، إػ معكض محمد، 2

 .441: ، ص2010، 9ػ حسف عماد مكاكم كليمى حسيف السيد، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، الدار المصرية المبنانية، ط3

 .147-145: ػ صالح بمعيد، في النيكض بالمغة العربية، مرجع سابؽ، ص4
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.  ػ يزكي ركح التحبيب كالترغيب كالتعايش كحؽ االختبلؼ كيسيـ في نبذ العنؼ7
 ػ ينشد المكاطنة في كؿ أطكارىا، كيدعـ اليكية الكطنية، كيعمؿ عمى تأسيس مدرسة الغد 8

. بمضمكف القرف الحادم كالعشريف
.  ػ يعمؿ عمى تمقيف ًاحتراـ المبادئ كاألسس لحقكؽ اإلنساف كالتسامح كالمساكاة كالكرامة9

.  ػ يجعؿ متمقيو يكاجو كاقعا عف طريؽ إشراكو في تقديـ الحمكؿ10
.   ػ يدمج ثقافة السكؽ كالبكرصة في عمميات التعمـ11

إف المرحمة الراىنة : "عندما يصؿ إلى نتيجة عندما يقكؿ" صالح بمعيد"كنحف نتماىى مع 
إكساب المتعمـ كفايات "تحتاج إلى التحدم مف باب إصرار الذاتية عمى البقاء، كالمطمكب ىك 

. 1"(كفاية تكاصمية أك حجاجية أك عبلئقية أك معرفية)تستدعييا المرحمة 
: معايير الكتاب المدرسي الناج  مف حيث الشكؿ كالمضمكف -ة
: المظير المادم لمكتاب.1
متقف، كنكع التجميد مبلئـ،  (خياطة المصؽ)يجب أف يككف غبلؼ الكتاب متينا، كتجميده أ ػ 

. كنكع الكرؽ المستعمؿ مبلئـ
. يككف حجمو مناسبا لسف المتعمـ: ب ػ سيكلة التناكؿ

الخط كالحركؼ مناسباف لسف المتعمـ الحجـ المختار لمحركؼ، يبرز العناكيف : ج ػ الطباعة
. كالعناكيف الفرعية كالفقرات

النص كاألشكاؿ المكضحة مكزعة في الصفحة بصكرة عقبلنية، التباعد بيف : د ػ تنظيـ الصفحة
. الكممات كاألسطر كالفقرات يككف مقبكال

. عدد األلكاف يجب أف يككف كافيا، كًاختيار األلكاف كًاستعماليا يككناف مبلئميف: ق ػ األلكاف
:  الجانب البيداغكجي. 2
:  المحتكل- أ
 يككف محتكل الكتاب مطابقا لتكجييات البرنامج، : ػ المحتكل يسم  ببمكغ األىداؼ التربكية1

. كيغطي مجمؿ األىداؼ التربكية كتككف األنشطة كالتماريف متنكعة كمتكررة
يجب أف يككف تقديـ المفاىيـ متدرجا مف السيؿ إلى الصعب، كمف :  ػ ًانسجاـ المحتكل2

. الخاص إلى العاـ، كمف المجرد إلى المركب
. تناسب نمك المتعمـ كجدانيا كثقافيا كذكقا كميكال:  ػ التكيؼ مع نمك الطفؿ3
.  يجب أف تككف صحيحة كدقيقة، مكضكعية كحديثة كمتنكعة:  ػ القيمة العممية لممحتكل4
. سيؿ القراءة كاضح المعنى دقيؽ التركيب، قصير الجمؿ:  ػ التحرير المغكم5

                                                 
 .149: صالح بمعيد، في النيكض بالمغة العربية، مرجع سابؽ، ص. 1
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تقترح حكافر منشطة لمتعميـ مثؿ ذكؽ المتعمـ كميكلو، :  ػ طريقة التعمـ المقترحة في الكتاب6
كتكافؽ بيئتو كمكتسباتو الفطرية، تسمح لو باالعتماد عمى الذات، تمرف المتعمـ عمى التطبيؽ 

. كتكرار اآلليات، تسمح بتكسع معارؼ المتعمـ كتطكير مياراتو كسمككاتو
تسمح لممتعمـ بتقكيـ ذاتو  (تماريف)الكتاب يجب أف يتضمف أنشطة :  ػ كسائؿ تقكيـ التعمـ7

. كتنمية تعممو
يجب أف تككف أبكاب الكتاب كدركسو منظمة تنظيما كاضحا كمنطقيا، :  ػ بنية الكتاب8

كمراحؿ الدركس تعكس المسعى البيداغكجي المقترح لمتعمـ، كالكتاب يحتكم عمى مسيرات تسيؿ 
: ااًلستعماؿ كالتعمـ مثؿ

.  ليا مكانة في تنظيـ الكتاب (المقدمة، الفيرس، معجـ الكممات): المسيرات التقنية- 
ككميا ليا  (التمييد، الممخص، الجداكؿ، المكضحات، أىداؼ الباب): المسيرات البيداغكجية- 

. 1دكر في ااًلستعماؿ كسيركرة التعمـ
:  مالحظة

كؿ ىذه المعمكمات الخاصة بالكتاب المدرسي عمكما، كىذه الشركط إف تكفرت حسب 
المشكؽ في : "كتاب السنة أكلى المكسـك بػ)الباحثيف تككف النتائج طيبة، كبالنسبة لممدكنة 
آداب، ىؿ يا ترل ًاستكفى ما ذكرنا أـ .ـ. ثانكم ج1األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية، س 

ال؟ سنترؾ كممة الفصؿ كما ذكرنا آنفا إلى فصؿ النقد كالتقكيـ، نذكر اآلف ما كرد في المكضكع 
المتناكؿ الخاص بالركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو، حيث كرد في الكتاب 

أتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص :  تحت عنكاف07المقرر ص
 2:اآلتي

النص منتكج مترابط في أفكاره، متكافؽ في معانيو، متسؽ كمنسجـ، كليس تجمعا 
أف ييعرؼ تبلميذه بعناصر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ - دارس النص-ًاعتباطيا لمكممات، كعمى األستاذ 

مف باب الدراسة الجمالية لؤللفاظ كالتراكيب المغكية مف جية، كمف باب إطبلعيـ عمى األدكات 
. المشكمة لتماسؾ النصكص كتدريبيـ عمى محاكاة بنائيا مف جية أخرل

 
 
 
 

                                                 
 .بتصرؼ. 135-133: قريسي ظريفة، المغة العربية، تككيف المعمميف، بتصرؼ، ص ػ 1

 .07: ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص2
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: نتائج الفصؿ الرابع
تعرفنا في ىذا الفصؿ عمى مفيـك التعمـ الذم يساعد المتعمـ عمى حؿ المشاكؿ التي 

تعترض سبيمو، كيرغب في إيجاد الحؿ الكافي ليا، كبفضمو يتعمـ الفرد السمككات االجتماعية، 
كعبلقات ثقافية، كقيـ ركحية تساعده عمى التكيؼ، كااًلنسجاـ مع أفراد مجتمعو، كما تعرفنا 

النضج، ااًلستعداد، الفيـ، كالتكرار، كحرٌم بأىؿ التربية أف يتعرفكا : عمى عكامؿ التعمـ، كىي
عمييا، كركزنا عمى كممة التعمـ ألنيا أشمؿ مف التعميـ، كفي أحياف كثيرة ال نجد فرقا يذكر 
بينيما، فقط نجد التعمـ أشمؿ في ككنو ال يعرؼ حدكد الزماف كال المكاف، كما عرجنا عمى 

بعض النظريات كاقتصرنا عمى أىميا، كخاصة التي ليا عبلقة بتعميـ المغة العربية، كصكال إلى 
أىمية الكتاب المدرسي الناجح، ذاكريف المعايير التي لك تكفرت كعممنا بيا لكانت النتائج في 

. الحقؿ التعميمي جد حسنة
 



 
 
 
 

الفصؿ الخامس 
العالقات الداللية كدكرىا في ًاتساؽ 
 النص كًانسجامو مف خالؿ المنياج

 .تمييد
 .مفيـك المنياج .1
 .مككنات المنياج .2

 .(ماىيتيا كأنكاعيا)األىداؼ  -أ
 .مستكيات تصنيؼ األىداؼ في العممية التعميمية. 1.أ
. مجاالت األىداؼ. 2.أ
 .(تصنيفو، تنظيمو، مبادئ اختيار كترتيب المحتكل)المحتكل  -ة
 .الطرائؽ التربكية كالكسائؿ التعميمية -ط
. (معاييره، أنكاعو، إجراءات التقكيـ)أساليب التقكيـ  -د
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:  تمييد
المناىج التعميمية مف أىـ أكلكيات المنظكمة، تعتمد عمى ركائز كخمفيات كمنطمقات 
ما : -فكرية كفمسفية تكضع مف قبؿ مختصيف يخضعكنيا ألسس كمعايير كمجمكعة مف األسئمة

ىك المحتكل المقدـ؟ ما ىي األىداؼ المتكخاة؟ مف كضع ىذا المحتكل بالذات؟ ما ىي الطريقة 
. 1المثمى التي تسير العممية التعميمية لممعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء؟ ما ىي الكسائؿ التقكيمية؟

ىذا المكضكع يحتاج منا إلى أف نتعرؼ عمى الجكانب النظرية حتى نستطيع أف نصؿ 
. إلى النقد كالتقكيـ

: مفيـك المنياج .1
نىيىجى الطريؽى : النىٍيجي : "لغة -أ ٍنيىًج كالًمٍنيىاج، كى نىيىجى فيبلفه سىًبيؿى : الطريؽي الكاضحي كالمى مىكىوي كى سى

ٍسمىكىوي : فيبلفو  مىؾى مى . 2"سى
مجمكعة مف المعمكمات كالمفاىيـ : "كردت عدة تعريفات نذكر بعضا منيا: اصطالحا -ة

كالمبادئ  كالقيـ كالنظريات التي تقدـ لممتعمميف في مرحمة تعميمية بعينيا تحت إشراؼ المدرسة 
دارتيا ىك العمكد الفقرم لمعممية التعميمية، فيك الذم يحدد األغراض : "، كقيؿ أيضا3"الرسمية كا 

. 4"كالمقررات، كحجـ ساعات الدراسة كغير ذلؾ مف الجكانب التربكية
: تكجد تعريفات تقميدية كأخرل حديثة

معظـ المفاىيـ تتقاطع حكؿ نظرة المدرسة التقميدية إلى : "المفيكـ التقميدم لممنياج -ط
جراء االختبارات، ثـ التأكيد عمييا  كظيفة المدرسة التي تنحصر في تقديـ المعرفة إلى التبلميذ كا 

. 5"عف طريؽ االختبارات
يرل القائمكف عمى المنظكمة التربكية ضركرة التكفيؽ بيف : المفيـك الحديث لممنياج -د

الثنائية القائمة، بيف ضركرة الحفاظ عمى التراث الثقافي الكطني كالقيـ الدينية كًاستشراؼ 
                                                 

 . 153:  ػ سييمة  محسف كاظـ الفتبلكم، مرجع سابؽ، ص1

 .(مادة نيج). 208:  ػ الفيركز آبادم، القامكس المحيط، مصدر سابؽ، ص2

، 2004، عماف، األردف، 1 ػ محمد محمكد الخكالدة، أسس بناء المناىج التربكية كتصميـ الكتاب المدرسي، دار المسيرة، ط3
 .18:ص

، قراءات في المناىج التربكية، جمعية اإلصبلح 1 ػ بكثمجة غياث، مكاصفات المناىج الدراسية المقترحة، مجمة الركاسي، ط4
 .   246: ، ص1995كاالجتماع التربكم، باتنة، الجزائر، 

 ػ تكفيؽ أحمد مرعي، كمحمد محمكد الحيمة، المناىج التربكية الحديثة، مفاىيميا كعناصرىا كأسسيا ككمياتيا، دار المسيرة 5
 .  23: ، ص2004، عماف، األردف، 4لمنشر كالتكزيع، ط
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المستقبؿ بمستمزماتو العممية كالتكنكلكجية إلعداد األجياؿ، إعدادا يجعؿ منيـ مكاطنيف غيكريف 
عمى ىكيتيـ، كقادريف عمى رفع التحديدات التي تفرضيا العكلمة، كمف أجؿ ذلؾ فإف المنياج 
نما ىك جميع األنشطة التي يقـك بيا التبلميذ بيدؼ تنميتيـ في جميع  لـ يعد مجرد مقررات، كا 

ايعتبر عنصرا أساسا مف عناصر العممية التعميمية، كالسبب "المجاالت المعرفية كالنفسية، كليذا 
في ذلؾ أف يقدـ تصكرا شامبل لما ينبغي أف يقدـ لمطالب مف معمكمات، كما يجب أف يكتسبو 

. 1"مف ميارات، كما يمكف أف يتمي مف قيـ كاتجاىات
 : أسس بناء المنياج -ٖ

جممة مف األسس النفسية كالمغكية كالتربكية : "عند كضع المنياج يجب االعتماد عمى
كاالجتماعية التي البد مف أخذىا بعيف االعتبار عند كضع المناىج كالمقررات التعميمية 

، كمف أىـ 2"المختمفة، مف حيث تحديد األىداؼ كبناء المحتكل كمنيجية تنفيذه، كأساليب تقكيمو
 :األسس

ألنو أساس فكرم يتناكؿ اإلنساف كالعالـ الذم يعيشو، : "مف أىـ األسس: ػ األسس الفمسفية1
بًاعتبار اإلنساف ىك الغاية في التعمـ مف خبلؿ المنياج، كأف العالـ الذم يعيشو سكؼ يتعامؿ 

. 3"معو كيغير فيو أك يتغير لو
يراعي المنياج الخصكصيات النفسية، كمراحؿ النمك في كؿ مراحؿ : ػ األسس النفسية2

الحقائؽ النفسية كالنتائج العممية التي تكصؿ إلييا الفكر : "التعميـ، كلؤلسس النفسية أىمية كبيرة
، نذكر ىنا أف الحضارة 4"البشرم نتيجة ألبحاث عمـ النفس، كبخاصة عمـ النفس التعميمي

اإلسبلمية ًاعتنت بيذا الجانب عناية كبيرة يمكف أف تستفيد منيا المناىج المعاصرة، بأف يككف 
تفكير المتعمـ سميما كيتحمى بالخمؽ الرفيع، كيككف عضكا نافعا في المجتمع يحتـر الحقكؽ 

. كيؤدم الكاجبات
                                                 

، 1 ػ رشدم أحمد طعيمة، محمد  السيد مناع، تدريس العربية في التعميـ العاـ، نظريات كتجارب، دار الفكر العربي، ط1
 .52: ، ص1998القاىرة، مصر، 

: ص.، ص2007، عنابة، الجزائر، (ط.د) ػ بشير إبرير، دالئؿ اكتساب المغة في التراث المساني العربي، مطبعة المعارؼ، 2
16 ،17   . 

، عماف، 1 ػ سعدكف محمد السامكؾ، ىدل عمي جكاد الشمرم، مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا، دار كائؿ لمنشر، ط3
 .107: ، ص2005األردف، 

، 1 ػ طو حسيف الديممي، سعاد عبد الكريـ الكائمي، المغة العربية مناىجيا كطرؽ تدريسيا، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط4
 . 24: ، ص2005عماف، األردف، 
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عمى كاضعي المناىج أف ال يغفمكا عف الجكانب القيمية كالمثمية التي : األسس االجتماعية. 3
يجب أف "ترقي بالجكانب الفكرية كالكجدانية عند اإلنساف، كالمدارس تعينو عمى ذلؾ، كلذلؾ 

ينبثؽ المنياج مف المجتمع، كتراثو كفمسفتو كقيمو كعاداتو كتقاليده، ألف العبلقة بيف المنياج 
كالمجتمع عبلقة جدلية، إنو إفراز مف إفرازات التراث الثقافي، إذ يعكس المثؿ كالمعارؼ 
. 1"كالميارات التي يعتقد المجتمع في قيمتيا، كيسمـ بأىميتيا، كضركرة أف ينشأ األفراد عمييا

حظيت بًاىتماـ كبير، كتعد مف األسس اليامة التي يقـك عمييا المنياج، :  ػ األسس المعرفية4
المنياج يراعي طبيعة المعرفة كبنية "ألنيا تؤدم إلى الرسكخ في العمـ كالتمكف منو، كتكظيفو، 

حقكليا المختمفة كأقساميا الفكرية كطرائؽ البحث فييا بصكرة تؤدم إلى الرسكخ في العمـ 
. 2"كالتمكف فيو مف جية، كتكظيؼ ىذا العمـ كأساليبو في خدمة الفكر

: ترقية المكاد الدراسية المسيمة في بناء شخصية التمميذ -ٚ
عندما نقرأ المقررات كالمناىج كالكثائؽ نجدىا تدعك إلى تبني كؿ ما لو مف عبلقة 
بكبكر "بالتراث كالديف كالمغة، إال أف الكاقع يخالؼ ذلؾ، نكرد ىنا ما قالو كزير التربية األسبؽ 

إف إصبلح البرامج الدراسية كاف فرصة إضافية لكزارة التربية الكطنية التي تكلي ": "بف بكزيد
عناية خاصة بتعميـ المكاد التي تبني اليكية الكطنية، كتشكؿ شخصية األطفاؿ ليككنكا مكاطني 

. 3"جزائر الغد
: مككنات المنياج .2

:  يتككف المنياج مف أربعة عناصر
.  ىي التي يسعى التعميـ لتحقيقيا(objective)ػ األىداؼ 1
 .(content)ػ المحتكل 2
. (méthode)ػ الطريقة 3
. (évaluation)ػ أساليب التقكيـ 4
 
 

                                                 
، القاىرة، 1، دار الفكر العربي، ط(إعداد، تطكيرىا، تقكيميا) ػ رشدم أحمد طعيمة، األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية 1

 .51: ، ص1998مصر، 

 .  114:  ػ سعدكف محمد السامكؾ، ىدل عمي جكاد السنمرم، مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا، مرجع سابؽ، ص2

نجازات) ػ بكبكر بف بكزيد، إصبلح التربية في الجزائر 3  .   60: ، ص2009، الجزائر، (ط.د)، دار القصبة لمنشر، (رىانات كا 

األ٘ذاف

 اٌّحزٜٛ اٌزم٠ُٛ إٌّٙبط

 اٌطش٠مخ
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:   مف حيث األىداؼ -أ
تعد معرفة األىداؼ مف الضركرة "لكؿ عمؿ ىدؼ كخاصة في العممية التعميمية، كلذلؾ 

بمكاف، كيشترط أف تككف كاضحة كدقيقة، حيث إف ًاختيارىا بصكرة سميمة يساعد عمى تصميـ 
معيار مناسب الختيار المحتكل كالخبرات التعميمية، كالخبرات التعممية، كطرائؽ التدريس 

. 1"كالنجاح بالتالي في عممية التقكيـ
:  كتنقسـ األىداؼ إلى عامة كخاصة

 (:General objectives)ػ األىداؼ العامة 1
األىداؼ "نذكر ىنا األىداؼ المتعمقة بالمغة العربية لما كرد في منياج المغة العربية، 

العامة المنشكدة مف خبلؿ دركس نشاط الظكاىر المغكية تكشؼ عمى أنو يرمي مف كرائيا إلى 
جادة تكظيفيا، كذلؾ إثراء رصيدىـ المعرفي،  جعؿ المتعمميف إلى التعمؽ في فيـ المغة كآدابيا كا 

كتكسيع مجاؿ أفكارىـ بإكسابيـ المنيجية العامة لمتفكير كالعمؿ إعدادا ليـ لمتابعة الدراسات 
العميا عمى أف ىذه األىداؼ تقتضي أف يؤخذ بعيف االعتبار ضركرة تمتيف الصمة بتراث األمة 
الفكرم كالمغكم كاألدبي، كاالعتزاز بعظـ إنجازىا الحضارم عبر التاريخ بترسيخ ركح االنتماء 

. 2"إلييا
: كممخص القكؿ في األىداؼ العامة تسعى إلى تحقيؽ

. تنمية معنى القانكف، ًاحتراـ سمطة األغمبية: ػ قيـ الجميكرية الديمقراطية1
تثميف اإلرث الحضارم، الكعي باليكية، تعزيز المعالـ الجغرافية كالتاريخية : ػ قيـ اليكية2

. كالركحية كالثقافية لؤلمة الجزائرية
 .      تنمية معنى العدالة االجتماعية كركح االلتزاـ كالمبادرة: ػ القيـ االجتماعية3
. تنمية حب العمؿ، كالعمؿ المنتج المككف لمثركة: ػ القيـ االقتصادية4
تنمية الفكر العممي، القدرة عمى االستدالؿ كالتفكير النقدم، التحكـ في كسائؿ : ػ القيـ العالمية5

. العصرية، حقكؽ اإلنساف، التفتح عمى الحضارات كالثقافات العالمية

                                                 
 .81: ، ص1984، بيركت، لبناف، 7 ػ جكدت أحمد سعادة، مناىج الدراسات االجتماعية، دار العمـ لممبلييف، ط1

 ػ كزارة التربية الكطنية، منياج المغة العربية كآدابيا في التعميـ الثانكم، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر، 2
 . 13: ، ص1995
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يسعى المنياج إلى تنمية معارؼ التمميذ المكتسبة كمياراتو المغكية، لتمكينو مف "عمكما 
ممارسة النشاط المغكم، كفؽ ما تقتضيو الكضعيات كالمكاقؼ المغكية كًاستيعاب مختمؼ المكاد 

. 1"مف جية أخرل
 (: spéciaux objectives) ػ األىداؼ الخاصة 2

ىذه األىداؼ "بعد أف ذكرنا األىداؼ العامة، يحسف بنا أف نذكر األىداؼ الخاصة، 
ترتبط بمقرر دراسي معيف، أك بكحدة تدريسية كىي أىداؼ قصيرة األمد تحدد بدقة، كتكضح ما 

يجب أف يتعممو المتعمـ مف دراسة مقرر معيف أك مف القياـ بنشاط معيف كتككيف صيغة 
 .2”األىداؼ أكثر تحديدا كتخصيصا لممستكل السابؽ

آ في .ـ.ج. ثانكم 1يمخص حماية األىداؼ التي يراد تحقيقيا في مممح الخركج مف س 
: اآلتي
. إصدار األحكاـ عمى النصكص المقركرة- 
. إبراز مكاطف الجماؿ الفني في المقركء- 
. تمخيص المقركء بمغة سميمة كفكر منتظـ- 
. التمييز بيف الصكر الببلغية- 
. البحث المنيجي كتقصي المسائؿ كًاستخداـ المراجع- 
. إبداء الرأم في قضية مف القضايا المطركحة بًاعتماد قكة الحجة كسبلمة التعبير- 
. تحديد الخصائص الفنية لمنص- 
. كتابة نصكص حجاجية كتفسيرية في مقاـ تكاصؿ داؿ- 
. الكتابة في أنماط متنكعة مف النصكص- 
 
 
 
 

                                                 
، كزارة التربية الكطنية، 2005ـ، جكيمية  .4 ػ كزارة التربية الكطنية، منياج المغة العربية، المجنة الكطنية لممناىج، منياج س 1

 . 04: منياج المغة العربية، ص

 ػمحمد زياد حمداف، أدكات مبلحظة التدريس، مناىجيا كاستعماالتيا في تحسيف التربية المدرسية، الدار السعكدية لمنشر 2
 . 47: ، ص1984، (ط.د)كالتكزيع، 
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 1:نمكذج حكؿ األىداؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األىداؼ الخاصة بالعالقات الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو مف خالؿ . 3
:  المنياج

:  يكتشؼ التمميذ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص
.  ػ يحدد عكامؿ ااًلنسجاـ مف كممات كمفردات مساعدة عمى تسمسؿ الجمؿ كترابطيا1
. ػ يذكر التكرار كأثره في إثبات المعنى كتأكيده2
. ػ يعيف األفعاؿ كاألحداث كما بينيا مف عبلقة3
. ػ يبيف معاني العبارات بتحميؿ العناصر التي تتألؼ منيا4
. ػ يضع فرضيات لشرح معاني الكممات باعتماد سياؽ الفقرة أك النص كمؤشرات سياقية أخرل5
.   ػ يكتشؼ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كىذه تسمى األىداؼ الكسيطية المندمجة6

                                                 
 .12 كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

(عذعِؼززنآداة)اٌٙذفاٌخزبًِإٌّذِظٌٕٙبٌخاٌظٕخاألٌٚىِٓاٌزؼٍٍُاٌضبٔٛي

 (ػٍَٛرىٌٕٛٛعٍب)عذعِؼززن

فًِمبَرٛاصًداي،ٌىْٛاٌّزؼٍُلبدراػٍىرظخٍزِىزظجبرٗاٌمجٍٍخإلٔزبطٔصٛؽِزٕٛػخفً

 أػىبيِزؼذدحِٓاٌزؼجٍز

1/اٌىفبءح

اٌّغبياٌؼفٛي

 ٌٍغذػٍِٓؼب

2/اٌىفبءح

 عذعِؼززنػٍَٛرىٌٕٕٛٛعٍب

2/اٌىفبءح

 عذعِؼززنآداة

 

 اٌّغـــــبياٌىزـــــــبثً

إٔزبطٔظٛصفٟٚضؼ١خ

رٛاط١ٍخراددالٌخٌٍزٍخ١ضأٚ

 اٌزح١ًٍأٚاٌزؼ١ٍك

وزبثخٔظٛصحغبع١خٚرفغ١ش٠خفٟ

ٚضؼ١بدراددالٌخٚٔظٛصٌٕمذ

 أصشأدثِٟٓاٌؼظٛساٌّذسٚعخ

وزبثخٔظٛصحغبع١خٚرفغ١ش٠خفٟ

ٚضؼ١بدراددالٌخٚٔظٛصٌٕمذ

أصشأدثِٟٓاٌؼظٛساٌّذسٚعخ

 ثزٛظ١فِظطٍحبدإٌمذإٌّبعجخ
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كنحف في مكضكعنا ىذا نقٌكـ مدل تحقيؽ ىذه األىداؼ مف قبؿ المتعمميف، كىؿ يا ترل 
تمميذ السنة أكلى يمكنو تحقيقيا أـ ال؟ كىؿ تعالج نسبة معتبرة مف الجانب النظرم الذم أكردناه 

في عمـ النص مف الركابط الداللية كمظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ أـ ال؟   
: مف حيث المحتكل -ة

جممة : "كردت مجمكعة مف التعريفات نحاكؿ أف نقتصر عمى أىميا كأنفعيا منيا
الحقائؽ كالمعمكمات كالمفاىيـ كالمبادئ كالتصميمات كالميارات األرائية كالعقمية، كاالتجاىات 

. 1"كالقيـ التي تتضمنيا المادة التعميمية في الكتاب المدرسي
يعد المحتكل العنصر المؤثر في العممية التعميمية التي يسعى المنياج إلى تحقيقيا ألنو 

المقررات الدراسية كمكضكعات التعمـ، كما يحتكيو مف حقائؽ، كمفاىيـ كمبادئ أك ما "يشمؿ 
يصحبيا أك ما تتضمنو مف ميارات عقمية كجسدية، كطرائؽ البحث كالتفكير الخاصة بيا  كالقيـ 

. 2"كاالتجاىات التي تنمييا
ىك عبارة عف مجمكعة التعريفات كالحقائؽ كالعبلقات كالمفاىيـ "أيضا مف المفاىيـ 

كالقكانيف كالميارات المختمفة، كاالتجاىات التي تشكؿ مادة، كالتعميـ في أحد الكتب الدراسية 
المقررة عمى الطبلب يأتي في المراحؿ الدراسية يتـ اختيارىا كتنظيميا كفؽ معايير محددة 

.  3"ييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المنيج
المحتكل عمكما يتمثؿ في كؿ ما يمكف تعميمو كتعممو مف جممة المعارؼ العممية كالفنية 

. المككنة لمحتكل المنياج
يمكف لمباحث في التعميمية أف يدرس المحتكل التعميمي، دراسة كصفية أك تحميمية أك 
مقارنة أك مف منظكر المسانيات االجتماعية، مف أجؿ تحديد مقايس ًانتقاء المادة بدقة يقكؿ 

ال يحتاج المتعمـ إلى كؿ ما ىك ثابت في المغة -: "رحمو اهلل" -عبد الرحماف الحاج صالح"
لمتعبير عف أغراضو، بؿ تكيفو األلفاظ التي تدؿ عمى المفاىيـ العادية كبعض المفاىيـ العممية 
كالفنية أك الحضارية مما تقتضيو الحياة العصرية، أما المغة التقنية التي سيحتاجيا بعد ًاختياره 

                                                 
 .285:  ػ سييمة محسف كاظـ الفتبلكم، مرجع سابؽ، ص1

 .61: ػ سعدكف محمد الشامكؾ، ىدل عمي الشمرم، مناىج المغة كطرؽ تدريسيا، مرجع سابؽ، ص2

 . 183: ، ص2005، عماف، األردف، 1، دار المسيرة، ط21 ػ عبد المطيؼ بف حسيف فرح، طرؽ التدريس في القرف 3
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، ثـ الثركة المغكية الكاسعة ىذا سيككف مف مكتسباتو الشخصية يتحصؿ عمييا ...لمينة معينة
.  1"عمى مر األياـ في مسيرتو الثقافية كفي تمقيو شتى الدركس غير دركس العربية

إف المتعمـ ال يحتاج إلى كؿ األلفاظ التي يتعمميا، ": عبد الرحماف الحاج صالح"يبيف لنا 
نما ينتقي منيا ما يحتاجو لتمبيو أغراضو االجتماعية أك الفنية أك الحضارية، أما المغة التقنية  كا 
يتحصؿ عمييا مف خبلؿ مسيرتو الثقافية في حياتو االجتماعية كفي باقي الدركس غير دركس 

. المغة كال يحتاج فييا إلى معمـ
:  أصناؼ المحتكل التعميمي. 1

صكرة : إف المحتكل التعميمي قد يختمؼ مف حيث الطبيعة كقد يأخذ صكرا مختمفة نحك
المحتكل : "ميارة كمعمكمة كأمر كجداني، كيمكف تقسيـ المحتكل إلى ثبلثة أصناؼ أساسة ىي

المحتكل - ، كلتكضيح ذلؾ يمكف أف نمثؿ 2"المعمكماتي، المحتكل الميارم، المحتكل الكجداني
-  سكرة، كعدد الصمكات في اليـك خمس صمكات، 114بعدد سكر القرآف : المعمكماتي

قيمة إيثار اآلخريف عمى  ): كالكجداني مثؿ-تعمـ الميكانيؾ، الفركسية، : كالمحتكل الميارم مثؿ
حيث تسعى جؿ المنظكمات التربكية إلى تنميتيا في كجداف الطبلب، كليذا المحتكل "، (النفس

 .3"مككنات متعددة أبرزىا الميكؿ كالتقدير أك ما يعرؼ بالتذكؽ
 : أىمية المحتكل التعميمي. 2

ـ مقاـ العمكد الفقرم مف جسـ اإلنساف، ككنو المرشد كالمكجو إلى ما تسعى إليو كيؽ
المنظكمة التربكية مف ترسيخ المعمكمات كالميارات كالميكؿ كاالتجاىات، كقد عده عمماء 

 .4"التدريس أحد المسارات كاإلجراءات الميمة في األدبيات التربكية إلسياميا في تحديده
كبالعكدة إلى مكضكعنا المقترح، كككف المحتكل التعميمي يتمثؿ في المعارؼ كالمعمكمات 

المجسدة في النصكص مف خبلؿ بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات، إذ إف محتكل الكتاب تغير 
.  نسبيا كتـ تخفيفو مكاكبا كمتماىيا مع المعطيات الجديدة

                                                 
، 08:ص.، ص2007، األردف، 1 ػ بشير إبرير إبراىيـ، تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيؽ، عالـ الكتب الحديث، ط1

09   . 

، المممكة العربية السعكدية، 2، دار عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، ط1ػ حسف حسيف زيتكف، تصميـ التدريس، رؤية منظكمية، مج2
 . 108: ، ص2001

 ػ بتصرؼ ػ  125-123:  ػ المرجع نفسو، ص3

 .31:  ػ المرجع نفسو، ص4
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في - آداب–كبالنسبة لممنياج التربكم المخصص لمسنة األكلى ثانكم جذع مشترؾ 
تشير إلى "نشاط الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو عبر عف  عبلقات، 

مجمكعة مف اإلمكانيات التي تربط بيف شيئيف مف ىذا الربط يتـ مف خبلؿ عبلقات معنكية، 
بحيث عمى األستاذ دارس النص أف ييعرؼ تبلميذه بعناصر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كالكسائؿ 

كاآلليات مف باب الدراسة الجمالية لؤللفاظ كالتراكيب، كقدرة التبلميذ عمى فيـ الركابط كدكرىا 
. 1"كتكظيفيا في النصكص

إف ًاختيار المادة يشمؿ الدركس، كىذه الدركس تشمؿ مجمكعة مف النصكص التي 
تتكفر عمى مجمكعة مف الركابط النصية، كنكع األمثمة المساعدة عمى ًاستيعاب ىذه الدركس  
كليس غريبا أف تككف ىذه الدراسة بمثابة منيج لساني جديد يبحث عمى أىـ مكاطف الجماؿ 

مكضكعات في - آداب–داخؿ النصكص، كلذلؾ ًاقترح منياج السنة األكلى جذع مشترؾ 
ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كدكر الركابط فييما، تناكؿ مف خبلؿ نصكص القراءة أم النص التكاصمي، 

كما يراعي المنياج تنمية معارؼ التمميذ كتمكينو مف فيـ جؿ النصكص التي تحتكم عمى 
مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ، كتمكنو مف مناقشة كتفحص ىذه المظاىر كتحديد بنائيا، باإلضافة 

. إلى ًاعتماد طرائؽ مرنة كمتكيفة مع ىذا النشاط داخؿ القسـ
: دراسة المدكنة. 3

يعد الكتاب المدرسي الكعاء الذم تقدـ فيو المادة المدرسية لممعمـ، كمف ىذا المنطمؽ 
 :سنحاكؿ تحميؿ ككصؼ المدكنة

 : تحميؿ المدكنة المقترحة- أ
يعرؼ الكتاب المدرسي بأنو الكعاء الذم يحتكم عمى خبرات : تعريؼ الكتاب المدرسي- 1

غير مباشرة أم؛ عمى شكؿ مكتكب أك رسـك أك مصدر كتمؾ الخبرات تسيـ في جعؿ المتعمـ 
.  قادرا عمى بمكغ أىداؼ المنيج المحدد سابقا

يجب أف يككف التأليؼ جماعيا أم يشترؾ في تأليفو مجمكعة مف : تأليؼ الكتاب المدرسي- 2
ذكم التخصصات المختمفة، كمعنى ذلؾ أف يشارؾ في تأليفو متخصصكف في المادة الدراسية، 

. كفي طرائؽ التدريس كفي الكسائؿ التعميمية كالمغة كاإلخراج

                                                 
  ػ بتصرؼ ػ 12، 11: ص.آ، ص.ـ.ج .2 ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج س 1
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يجب عمى مادة الكتاب المدرسي أك محتكاه أف يفي باحتياجات : محتكيات الكتاب المدرسي- 3
: ثبلثة ىي

.  يجب أف يحتكم عمى ما ىك أساسي بالنسبة لممكضكع الذم يعالجو- 
. يجب أف يسيـ في تربية التمميذ كتعممو- 
.  يجب أف يساعد التبلميذ عمى فيـ العالـ مف حكليـ كتكجييـ لمحياة التعميمية- 
نتاجو- 4 بما أف الكتاب المدرسي ترجمة لممنياج التربكم، فيك : إخراج الكتاب المدرسي كا 

يحتكم عمى مقدمة تشتمؿ عمى خمفية لطبيعة المادة التعميمية التي تتبلءـ كالكفاءات المراد 
إخراج "بشكؿ " محمد محمكد الخكالدة: "تحقيقيا، فيتـ ًاختيارىا كفؽ معايير محددة، فقد قاؿ

نتاجو يعد عامبل ميما في إثارة ًانتباه المتعمـ مف خبلؿ المؤثرات الحسية : الكتاب التعميمي كا 
كالبصرية المتصمة بالرسـك كاألشكاؿ كالخط كالمكف كالصكر كالجداكؿ كالرمكز، كغير ذلؾ مف 

.  1"أمكر تمثؿ دكرا في لفت انتباه المتعمـ ك شد اىتمامو لممادة التعميمية
مف األسباب التي جعمتنا نختار ىذا الكتاب : أسباب اختيار ىذا الكتاب في ىذه الدراسة- 5

:  ميدانا ليذه الدراسة
. معرفة فاعميتو في إحداث النتائج التحصيمية في تعميؽ المممكة المغكية المطمكبة- 
. معرفة مدل تطابؽ محتكيات كبيداغكجيا المقاربة بالكفاءات- 
. تحسيف صبلحية الكتاب التقكيمية مف حيث مطابقة المنياج المدرسي- 
:  كصؼ المدكنة- ب

–المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة األكلى ثانكم جذع مشترؾ : العنكاف
-.  آداب

، محمد (أستاذ بالتعميـ الثانكم) ني، حسف تميبل(مفتش التربية كالتككيف)حسيف شمكؼ : المؤلؼ
.  (أستاذ بالتعميـ الثانكم)القركم 

( 2011/2012)الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية الطبع كالمعتمدة في المذكرة : دار الطبع
.   صفحة222: عدد الصفحات

                                                 
 .314:  ػ محمد محمكد الخكالدة، أسس بناء المناىج المدرسية، مرجع سابؽ، ص1
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كتاب المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة األكلى مف التعميـ الثانكم 
كثيقة تعميمية، مطبكعة تحتكم عمى برنامج كزارة التربية الكطنية تيدؼ إلى تحقيؽ الكفاءات 

.  المحددة لممتمدرسيف في ىذا المستكل
، كنشر في سنة (O.N.P.S)صدر ىذا الكتاب عف الديكاف المدرسي لممطبكعات الرسمية 

.  صفحة222في جزء كاحد متكسط الحجـ  يبمغ عدد صفحاتو  (2011/2012)
: مالحظات

. 2016/2017 إلى 2009/2010تتبعنا المدكنة مف طبعة  .1
 ألننا شرعنا في البحث منذ تسجيمنا في الدكتكراه 2011/2012ًاخترنا ىنا ذكر طبعة  .2

2012/2013. 
 كدكناىا في المبلحؽ ألنيا آخر طبعة، 2016/2017رصدنا األخطاء المكجكدة في طبعة  .3

. مع العمـ عند تفحصنا لمطبعات السابقة كجدنا أخطاء كثيرة كلكننا اكتفينا بآخر طبعة
:  مضاميف الكتاب- ج
تقدـ مقدمات الكتاب المدرسي عمكما تكجييات لتكضيح اليدؼ مف تدريس المادة : المقدمة. 1

كترسـ األطر التي يجب التزاميا، مف خبلؿ مقرراتيا التي سطرتيا الكزارة بناء عمى معالـ 
.  كغايات معينة ككف الكتب المقررة ىي الجانب التطبيقي لتفعيؿ ىذه الغايات

: يتضمف الكتاب كحدات رتبت حسب إخراج الكتاب كما يمي: كحدات الكتاب المدرسي. 2
.  النص األدبي كلتكاصمي، قكاعد المغة، عركض كببلغة، نقد أدبي، مطالعة مكجية

 سـ كعرضو 22طكلو - آداب–كتاب أكلى ثانكم جذع مشترؾ : التعريؼ بالمدكنة. 3
 سـ، نصكصو يغمب عمييا الطابع النثرم ال الشعرم، كجؿ مكاضعو 1.5سـ كسمكو 14.8

تتناكؿ قضايا دينية كاجتماعية، كبالنسبة لمنصكص منيا ما ىك مف تأليؼ كتاب جزائرييف 
ككتاب عرب، كقد أكردنا أمثمة عمى ذلؾ في الفصؿ الثاني كالثالث، مع العمـ بأف نصيب 

. الكتاب كالشعراء الجزائرييف كاف ضئيبل جدا
كتاب ذك غبلؼ سميؾ، الصفحة األمامية منو بيضاء مؤطرة بالزىرم في : كصؼ الغالؼ. 4

كسطيا عنكاف الكتاب، كتحت العنكاف المستكل بالحركؼ، كفي األسفؿ نجد التأليؼ كاإلشراؼ، 
أما الصفحة الخمفية فيي بيضاء المكف ككتب عمييا السنة كالتاريخ كرقـ اإليداع القانكني 

كالمصادقة لممعيد الكطني لمبحث في الترتيب، أما صفحات الكتاب فيي بيضاء كعادية، عنكاف 
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الباب كسط الصفحة ثـ يميو في الصفحة المكالية عنكاف الدرس المغكم كالعركض بخط 
. ، ثـ يميو التساؤؿ بخط أسكد كمف ثـ يأتي بخط أسكد كصغير الحجـ...أحمر

:  كصؼ التقديـ- 3
: تتضمف مقدمة الكتاب

. إف الكتاب مكجو لمسنة األكلى ثانكم* 
.  الكتاب مطابؽ لمبرنامج الذم أقرتو كزارتو التربية الكطنية لممرحمة الثانكية* 
.  الكتاب يعتمد عمى بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات* 
.  اليدؼ مف الكتاب ترؾ المجاؿ لمتمميذ فرصة االكتشاؼ كاالستنباط* 
. يدرب التمميذ عمى التفاعؿ مع المنتكج األدبي الذم يدرسو* 
.  إقدار التبلميذ عمى فيـ المكف الببلغي المدركس كتذكقو* 
. الصفحة التي تمبي التقديـ تتضمف في خطكاتو دراسة نص أدبي* 
يتككف ىذا الكتاب مف ثبلثة أقساـ، فالقسـ األكؿ يحتكم عمى : كصؼ محتكل المدكنة- 4

المكضكعات األدبية كالنحكية كالصرفية، أما القسـ الثاني فيعالج المكضكعات الببلغية، كأما 
القسـ الثالث فقد تضمف إلمامة عركضية مكجزة كقكاعد العركض، ككؿ قسـ يتضمف تماريف 

:  تطبيقية تدرب التبلميذ عمى االستنباط كاالستكشاؼ، كسنركز في ىذه الدراسة عمى
اىتفحص مظيرم ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص، مع العمـ أف الكقت المخصص - 

لدراسة المغة العربية عمكما خمس ساعات في األسبكع، كبالنسبة لمكقت المخصص ليذيف 
 دقيقة في كؿ درس، كيجدر بنا أف نذكر الدركس التي كرد فييا ىذاف 15المظيريف ال يتجاكز 

. المظيراف حسب ما كرد في المدكنة
النص لمشاعر  (في اإلشادة بالصمح كالسبلـ كالتحذير مف كيبلت الحرب)في النص األدبي - 1

.   كتاب التمميذ18زىير بف أبي سممى بف ربيعة بف رابح، في ص 
ما : حيث طرحت األسئمة اآلتية: اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص- 

؟ ما أثر ىذه (تداركت ما)، كتعبير (لنعـ السيداف)الصيغة الصرفية المشتركة بيف التعبير 
؟ أذكر ما "فأصبحتما "(كقد قمتما عمى لعتر)الصيغة في معنى البيتيف؟ ما أثر قكؿ الشاعر 
يربط بيف معاني البيت الثالث كالرابع كالخامس؟ 
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ما أثر ىذه الركابط التي - عد إلى النص، كعيف الركابط التي كظفيا الشاعر في بناء النص - 
.  عبر عنيا الشاعر؟

 مف كتاب التمميذ العنصر الخاص بتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في 40كرد في ص - 2
، حيث (عنترة بف شداد العبسي)" الفركسية"تركيب فقرات النص التابع لدرس النص األدبي 

:  كانت األسئمة
ما أثر الشرط في مطمع القصيدة عمى ترابط أبياتيا السنة األكلى؟  - 
" كاف"ما أثر الفعؿ - ؟ (ما قاسى النزاعا)، التعبير (يقكؿ لؾ الطبيب)ما عبلقة قكؿ الشاعر - 

عمى ما عرض الشاعر مف كقائع؟ بـ يرتبط مطمع القصيدة بخاتمتيا؟ في القصيدة نبرة حماسية 
ما داللة ىذه النبرة عمى نفسية الشاعر؟ كما أثر ىذه النبرة في انسجاـ المعاني؟  

.  60كرد ذكر مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ص  - 3
أتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص دكف أسئمة عمى غرار بقية - 

شاعر مف بني أسد مف " عبيد بف األبرص"لػ" كصؼ البرؽ كالمطر"األنشطة لمنص األدبي 
.  مصر

. 91كرد ذكر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ص - 4
تقكل اهلل "اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تراكيب فقرات النص التابع لمنص األدبي - 

، كفي ". عبدة بف الطيب"لػ" كاإلحساف إلى اآلخريف كالطيب ًاسمو يزيد بف عمرك شاعر مخضـر
. ىذه الصفحة لـ تذكر األسئمة عمى غرار ما سبقيا حيث يطالب التمميذ باإلجابة فحسب

:    عمى الشكؿ اآلتي101كرد ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ص - 5
. اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص- 
عمى المعاني التي تمبيو؟  " عجبت"ما أثر الفعؿ - 
في بناء القصيدة، حدد معانيو، أثره في ترابط المعاني كما عبلقة عبارة " الكاك"تكرر حرؼ - 

قضى يـك بدر العبارة فأمسكا كقكد النار؟  
تنقسـ القصيدة إلى كحدات مشيدية مف معركة بدر، حدد ىذه المشاىد كالركابط بينيا؟  - 
ما العبلقة التي تربط البيت األكؿ بالبيت األخير كما أثر ىذه العبلقة عمى معاني النص؟ - 
".  كعب بف مالؾ"لػ" مف شعر النضاؿ كالصراع"ىذه األسئمة تابعة لمنص األدبي - 

.  كلد في يثرب" كىك كعب بف مالؾ مف بني سممة مف الخزرج



 العالقات الداللية ودورٍا يف ِاتساق اليص وِاىسجامُ مً خالل امليَاج:                 الفصل اخلامس 

137 

 

كرد ذكر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص دكف أسئمة التابعة لمنص األدبي فتح - 6
أشير شعراء - ، كىك أبك الكليد حساف بف ثابت األنصارم الخزرجي"حساف بف ثابت"مكة 

. ق في خبلفة معاكية50تكفي سنة - صمى اهلل عميو كسمػـ- الرسكؿ 
:   كما يمي130كرد في ص - 7
:  أتفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ في تركيب فقرات النص- 
المكجكد بالبيت األخير بمطمع القصيدة، كما أثرىما في " منيو"ما عبلقة الضمير المتصؿ في - 

بناء النص؟  
تكرر حرؼ ثـ في بعض األبيات ما ىذا التكرار؟  - 
عز كجؿ، كبيف معاني النص حكؿ لفظ الجبللة، التابع - اهلل–حدد األبيات التي ذكر فييا - 

شاعر مخضـر فصيح " النابغة الجعدم"مف تأثير اإلسبلـ في الشعر كالشعراء "لمنص األدبي 
.  مطكع

:   عمى النحك اآلتي153كرد في مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ص - 8
:  اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص- 
تكرر النفي في البيتيف األكؿ كالثاني ما أثر ذلؾ عمى المعنى؟  - 
في البيتيف الثالث كالرابع ما داللة ىذا التكرار؟  " إلى"تكرر حرؼ - 
.  مف البيت الرابع إلى األخير؟ كما مفاده؟"  ىـ"عمى مف يعكد ضمير الغائب - 
.  بيف داللة أسماء التفصيؿ في األبيات األخيرة عمى معاني النص- 
في األبيات الخمسة األخيرة ًارتباط السابؽ مف األشطر األكلى بـ يقابميا مف األشطر؟  - 
بـ تفسر ىذا االرتباط كما أدكاتو؟  - 

مف الشعراء " الكميت بف زيد"لػ" في مدح الياشمييف"األسئمة تابعة لمنص األدبي 
المتشيعيف لبني ىاشـ، كيعكد لو الفضؿ في أنو أكؿ مف بدأ السجاؿ السياسي في تاريخ الشعر 

.  العربي، كأكؿ مف تبنى الحجاج الشعرم
:   كما يمي168كردت في ص - 9
: اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص- 
ما ىك رابط المفظيف الذيف يربطاف البيت األكؿ بالثاني؟  - 
في البيت الثالث كالرابع ماذا تستنتج؟  " الياء"عبلـ يعكد ضمير - 
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ما دكر الصيغ الشرطية في البيتيف السادس كالسابع كالثامف؟ - 
عمى البيتيف التاسع كالعاشر مف حيث المعنى؟  " ىف"ما أثر الضمير - 
حدد بعض مظاىر ًانسجاـ معاني النص؟  - 
.  األسئمة التابعة لمنص األدبي- 
" أبك عمر"ىك جميؿ بف عبد اهلل بف معمر العذرم، ككنيتو " جميؿ العذرم"مف القكؿ العفيؼ - 

.  ىػ825كصاحب الغزؿ العفيؼ الرصيف، ًاشتير بحب بثينة ابنة عٌمو تكفي سنة 
:   عمى ىذا النحك191كردت مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ص - 10
:  اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص كما يمي- 
. ايذكرىما.... لمنص مدلكؿ ظاىر كأخر- 
مف البيت الثالث إلى البيت الثاني عشر، ساد ضمير مشترؾ حدد ايذكر عائده، كما أثر ىذا - 

الضمير عمى معاني األبيات؟  
؟  "يكصكف"عبلـ يعكد الضمير في الفعؿ - 
ما أثر ىذه الركابط عمى المعاني؟  - 
عبلـ ًانبنى النص عمى الداللة أـ عمى الشكؿ؟ ًادعـ إجابتؾ بأمثمة مف النص؟  - 

مف مظاىر التجديد في الشعر األمكم لؤلخطؿ كاألخطؿ ىك "ىذه األسئمة تابعة لمنص األدبي 
الشاعر المقكاؿ غياث بف غكت التغمي، كنيتو أبك مالؾ كلقبو األخطؿ أحد شعراء النقائض كلد 

.  ىػ 96تكفي سنة -  ىػ 20سنة 
.  206كردت مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ص - 11
التابع لمنص - دكف أسئمة - اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص - 

كىك عبد الحميد بف يحي بف سعيد كاف - عبد الحميد الكاتب-تكجييات إلى الكتاب "األدبي 
أبكه مكلي لبني عامر بف لؤم فارس األصؿ، ضرب بو المثؿ في ببلغة إنشاء الرسائؿ حتى 

، قتؿ مع الخميفة مركاف في معركة "ابف العميد"كختمت بػ" عبد الحميد"، فتحت الرسائؿ بػ"قتؿ
.  بكصر عمى يد جيكش بني العباس، حيث كاف كفيا لمخميفة إلى أف لفظ أنفاسو األخيرة

.  يمكف تصكر التكزيع ألنو يحمؿ في كؿ األنشطة- 
كجدناىا كثيفة مما يبعث . آ.ـ.ج1إننا بقراءة أكلية لممكاضيع المختارة ليذه السنة س

الطمأنينة في نفكسنا، ككنيا تغطي جميع حاجات المتعمـ، لكننا إذا أمعنا النظر في ىذه 
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المضاميف كالمحتكيات نظرة متأنية فاحصة نقؼ عمى نقص، كخمط، كعدـ ترتيب، كعدـ تدرج 
في إعطاء المعمكمة بما يتناسب كالمستكل الدراسي، كما تـ إغفاؿ مكاضيع كثيرة لممتعمـ في 

. مسيس الحاجة إلييا يمكف ذكرىا
المحتكل بمكاصفتو لـ يتناكؿ شخصيات يعدكف قدكات في حياة البشرية، كالحديث عف - 

خاصة تمؾ الخطب الرائعة - رضكاف اهلل عمييـ-األنبياء كمعجزاتيـ كعف الخمفاء الراشديف 
، كخيرة الكتاب الجزائرييف القدامى -أبي بكر كعمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب-لسيدنا 

. كالمعاصريف
أغفمت النصكص التي تمجد الكطف كتنكه بدكر الشيداء، كلـ نجد أثرا لمفدم زكرياء أك محمد - 

. العيد آؿ خميفة أك غيرىـ
تفتقر النصكص المقترحة إلى تعريؼ التمميذ الجزائرم بحضارتو كتضحيات شعبو مثؿ ثكرة - 

. نكفمبر كغيرىا
ًافتقار النصكص المقترحة مف النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة، كنؤكد عمى - 

.  جعمنا منطمقات لدراسة مظيرم ااًلتساؽ كااًلنسجاـ عمى ضكء التدريس بالكفاءات
، فبل يعقؿ في ساعة أك ساعتيف ...تعدد األنشطة ككثرة المعمكمات مما يؤدم إلى النسياف- 

أف يتناكؿ المتعمـ ذلؾ الكـ مف المعمكمات كتنكعيا، كيطبؽ المقاربة النصية عمى ضكء التدريس 
.  بالكفاءات

. الكقت المخصص لتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ غير كاؼ تماما- 
الدركس غير كافية كال نجد أثرا لؤلحكاـ كالقكاعد التي يستند عمييا األستاذ كالطبلب التي مف - 

.  خبلليا يتكصؿ إلى اإلجابة عف األسئمة
المتعمـ في حاجة إلى التنكيع بيف النصكص اإلخبارية كالنصكص التشكيقية التي تحمؿ جانبا - 

مف الفكاىة حتى يخرج مف جك الممؿ كاالنضباط إلى جك االستمتاع كحب المادة حتى كلك كاف 
في مرحمة فترة المراىقة التي تتطمب نكعا مف األربحية كتبادؿ األفكار ككاآلراء،  فبل نكاد نجد 

نصا يعالج ظاىرة العنؼ المدرسي أك التكنكلكجيا المعاصرة إال نادرا، فمماذا يا ترل؟  
(   METHODE): الطريقة: مف حيث الطرائؽ -ط

يمح المنياج عمى ضركرة ًاختيار الطرائؽ الفعالة كالناجحة التي تسيـ في بمكغ األىداؼ 
.  المرجكة كلمكقؼ عند معنى الطريقة نكرد عدة تعاريؼ كمفاىيـ ألىـ الباحثيف في ىذا المجاؿ
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ىي مجمكعة مف المراحؿ كالخطكات اإلجرائية كالكضعيات التي يمكف تكظيفيا قصد "
.  1"الكصكؿ إلى أىداؼ معينة تـ تسطيرىا مف قبؿ

إحدل أركاف المنياج األساسة، كال يمكف تحقيؽ األىداؼ : "كتعرؼ أيضا عمى أنيا
ذا كاف  يمثبلف شقيف متبلزميف  (المحتكل كالطريقة)كالمحتكل مف دكف طرائؽ التدريس، كا 

متكامميف لممنياج ال يمكف فصؿ أم منيما عف اآلخر، فإف أم تغيير في المحتكل يتبعو  
. 2"تغيير في الطريقة

ينبغي أف ينظر إلييا عمى أساس أنيا جزء متكامؿ مف : "كما يرل الباحثكف عمى أنو
مكقؼ تعميمي يشمؿ المتعمـ كقدراتو كحاجاتو، كاألىداؼ التي ينشدىا المعمـ مف المادة التعميمية 

كبدكرىا تعد إجراءات يتبعيا المعمـ، فبل غنف . 3"كاألساليب التي تتبع في تنظيـ المجاؿ التعميمي
.  لو عنيا

فيي اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ لمساعدة تبلميذه : "كىناؾ تعاريؼ كثيرة جدا منيا
. 4"عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة

مع تنكع الطرائؽ كتعددىا، كمف أجؿ إنجاح درس مف الدركس يجب عمى المعمـ أف 
يككف عمى اطبلع كاسع في ىذا الشأف، ككنو المسؤكؿ األكؿ عف الذم يجرم داخؿ حجرة 

الدرس، ألنو المؤىؿ تربكيا كعمميا، كالحامؿ لممكاصفات التربكية كالنفسية، كاالجتماعية كالفعمية، 
.  كىذا ما يطالب بو أىؿ ااًلختصاص في ىذا الشأف

بعد ىذه البسطة المكجزة بالعكدة إلى مكضكعنا، ككما ىك معمـك أف لمتدريس عدة طرائؽ 
كليس ىناؾ طريقة مف ىذه الطرائؽ صالحة لكؿ األحكاؿ، بؿ ىناؾ عدة عكامؿ تحدد متى 
تككف طريقة ما أكثر مناسبة مف غيرىا، كميما يكف مف أمر فإف االلتزاـ بطريقة كاحدة في 
جميع النشاطات يجعميا رتيبة تنعكس آثارىا سمبيا عمى المتعمميف بالخمكؿ كالكسؿ كالممؿ 
ذا كانت المقاربة بالكفاءات تكصي باعتماد التنكع في طرائؽ التدريس كتجعؿ مف  كالكمؿ، كا 

                                                 
 بشير إبرير كآخركف معو، مفاىيـ التعميمية بيف التراث كالدراسات المسانية الحديثة، مخبر المسانيات كالمغة، جامعة باجي 1

 .85: مختار، عنابة، الجزائر، ص

 ػ ككثر جميؿ فادف، مناىج التعميـ في ظؿ العكلمة كشعيرات أخرل المحتكل كالطريقة، مجمة منتدل األستاذ، قسنطينة، 2
 . 55: ، ص2005، أفريؿ 01الجزائر، عدد

 .20: ، القاىرة، مصر، ص3 ػ حسف شحاتو، تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، الدار المصرية المبنانية، ط3

 .39: ، ص1995، القاىرة، مصر، 3 ػ أحمد حسيف المقاني، فارعة حسف محمد، التدريس الفعاؿ، عالـ الكتب، ط4
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المتعمـ المحكر الرئيس في تفعيؿ النشاطات، فإف ىذا المبدأ يزداد أىمية في ىذه السنة، حيث 
يككف المتعمـ قد حصؿ عمى مكتسبات تسمح لو بأف يتكصؿ بنفسو إلى ًارتباط األحكاـ مف 

:  الدرس، إذ أف ىذه الطرائؽ تشترط جممة مف المزايا أىميا
. التأكيد عمى أىمية مكضكع الدرس- 
.  ربط التعمـ بالعمؿ حيث إف ذلؾ يثير دافعية المتعمـ كيحفزه عمى التعمـ- 
.  اطبلع المتعمميف عمى النتائج المباشرة مف كراء تحقيؽ أىداؼ التعميمية لممكقؼ التعميمي- 
.  فسح المجاؿ لمتبلميذ لمقياـ بأعماؿ بأنفسيـ- 
تكظيؼ أمثمة في النصكص المختارة، كتطبيؽ ظاىرتي ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كًاستخراج مختمؼ - 

.  الركابط التي أسيمت في تماسؾ النصكص
كمنو فإف المتعمـ يحتؿ مركز الثقؿ، بينما األستاذ يتكلى مسؤكلية التكجيو كاإلرشاد 
كالتعديؿ كحتى يككف في مستكل ىذه المسؤكلية، ككجب عميو التحكـ في طرائؽ ًاكتساب 

.  المعارؼ كىذه الطرائؽ تتفاضؿ فيما بينيا تبعا لما تحققو مف أغراض
كبالعكدة دائما إلى مكضكعنا كأىدافو البد أف تسير ىذه الطرائؽ في سبيؿ الغاية  
المماثمة المتعمـ عمى معرفة كيفية يستخرج الركابط مف النصكص، كيككف تداركا لمعانييا 

كحركفيا ككيفية التطبيؽ عمييا كااًلتساؽ كااًلنسجاـ منذ البداية يكشفاف أك يشيراف إلى مجمكعة 
باإلضافة إلى أف . مف اإلمكانات مف خبلؿ عبلقات معنكية كالتماسؾ الشديد بيف أجزاء النص

ىناؾ كضعيات كاستراتيجيات تسمح لمتمميذ باكتساب كفيـ درس ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كقكاـ ىذه 
:  االستراتيجيات ىك

حؿ )أف يكضع المتعمـ في مكاجية مشكؿ مستمد مف الممارسة اليكمية ليذه النشاطات - 
. (التماريف كنصكص تتكفر فييا الركابط الداللية

.  حؿ المشكؿ المطركح كىك حؿ ىذا التمريف أك تفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كمناقشتيا- 
.  تقميص حضكر المدرس كتدخمو- 
. مراقبة النتائج النيائي لممتعمـ- 

تحرير جممة تتككف مف جمؿ محكمة البناء صحيحة التأليؼ ترتبط فيما بينيا، كعند : مثاؿ
تحريرىا يستخرج أىـ الركابط المكجكدة فييا، كتحديد معانييا كالكشؼ عما فييا مف مظاىر 

. ًاتساقية كًانسجامية
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:  عرض المشكمة- 
. حيث يعرض عمى التمميذ ىذه النصكص كىك مجبر عمى حميا

مرحمة التييؤ كفييا يكتب ىذه النصكص عمى كراس كبعد قراءة التمميذ ىذه النصكص تتبادر - 
ما العبلقة التي بنت ىذه األبيات كىذا النص؟، ما األدكات : إلى ذىنو جممة مف األسئمة كىي

كالركابط المكجكدة فيو؟، ما أثرىا عمى معاني النص؟  
كيؼ يتحقؽ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ىذا النص؟  - 
.  كبعد ذلؾ يتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ المكجكدة في تركيب فقرات النص- 
:  مرحمة التقكيـ- 

.  يتـ فييا مقارنة النتائج التي تكصؿ إلييا
:  الطرائؽ المستعممة في التعميـ قديما كحديثا- 
:  تنقسـ إلى ثبلث مجمكعات كىي- 
:  طرائؽ قائمة عمى جيد المعمـ- أ
. الطريقة اإللقائية- 1
. الطريقة القياسية- 2
:  طرائؽ قائمة عمى جيد المعمـ كنشاطو- ب
. الطريقة االستقرابية- 1
. طريقة  النقد األدبي- 2
. طريقة االكتشاؼ- 3
. الطريقة االستجكابية- 4
:  طرائؽ قائمة عمى نشاط المتعمـ- ج 
. طريقة النشاط- 1
.  طريقة حؿ المشكبلت- 2

كبما أف الركابط الداللية كمظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ تتقاطع مع النحك كالببلغة يجدر 
:  بنا أف نعرج عمى ثبلثة طرائؽ

ىذه الطريقة تقدـ أساسا عمى مبدأ االنطبلؽ في الدرس بعرض القاعدة  ":الطريقة القياسية- 1
عمى المتعمميف أكال، ثـ تمييا مرحمة عرض األمثمة كالشكاىد لتكضيحيا كتعزيز أثرىا في أذىاف 
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، 1المتعمميف، ثـ تأتي المرحمة الثالثة التي تتضمف تطبيقات تدريبية مف خبلؿ أمثمة مشابية
كمماثمة ألمثمة الدرس كالغاية منيا ترسيخ المعمكمات في أذىاف المتعمميف، غير أف ىذه الطريقة 
تمقينية بحتة تتركز عمى البعد الشكمي لمغة، كتيمؿ بعدىا الكظيفي مف حيث ااًلستعماؿ الفعمي 
ليا، كتكرس آلية الحفظ كىذا يتنافى مع أبجديات العممية التعميمية الحديثة التي ترل ضركرة 

.  التدرج في ًاكتساب المعارؼ كالميارات المغكية
بسبب سمبية الطريقة السابقة ًاقترحت الطريقة االستباطية أك : "الطريقة ااًلستباطية- 2

ًاستباط -العرض -المقدمة، : -االستقرائية التي تعتمد في تقديـ الدرس عمى المراحؿ اآلتية
مما يؤخذ عمى ىذه الطريقة ًاعتمادىا عمى جمؿ متبكرة كمعزكلة عف - التطبيؽ-القاعدة 

مجاالت ًاستعماليا الحقيقية، إذ ال رابط لفظي كال فكرم بينيا، تستخدـ ككسيمة ااًلستباط القاعدة 
. 2"المراد تمقينيا دكف اعتبار المناسبة القكؿ

تعتمد ىذه الطريقة عمى ًاختيار النصكص كمناطؽ في تعميـ : طريقة النصكص المتكاممة- 3
أم نشاط، كمف مزاياىا جمعيا بيف مختمؼ الميارات المغكية، الفيـ كالقراءة كالتعبير الشفكم، 

كمف ثـ يمكف أف يتـ المزج بيف الشكؿ المغكم كالكظيفة المغكية ًامزاجا طبيعيا يسيؿ عممية الفيـ 
.  كترسيخ المعمكمة كاألساليب كاألنماط المغكية

كلكي يحقؽ النص المختار األىداؼ المرجكة يشترط بعض التربكييف معايير عممية 
: كتربكية منيا

.  أف يككف النص متكامبل يشتمؿ عمى األساليب المتصمة بالدرس- "1
. أف تدرس األحكاـ كالقكاعد في ىذه الطريقة عمى شكؿ ظكاىر لغكية- 2
. (الحسية كالبصرية)أف يعتمد عمى الكسائؿ التعميمية المتنكعة - 3
.  أف يككف النص بمستكل لغكم في متناكؿ فيـ المتعمميف، كيبلئـ مستكاىـ العقمي كالنفسي- 4
. أف يرتبط بحياتيـ كدائرة اىتماميـ- 5
.  3(سردية، حكارية)أف يعتمد عمى التنكيع في النصكص - 6

:  كتتمثؿ خطكات ىذه الطريقة فيما يمي
. قراءة النص قراءة جيدة- 

                                                 
 . ػ بتصرؼ 222: ػ  سعيد حسف بحيرم، عمـ لغة النص، مرجع سابؽ، ص1

 222:  ػ سعيد حسف بحيرم، عمـ لغة النص، مرجع سابؽ، ص 2

  .238: ، ص (ت.د)، اإلسكندرية، (ط.د) ػ زكريا إسماعيؿ، طرؽ تدريس المغة العربية، دار المعارؼ الجامعية، 3
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. مناقشة المعنى العاـ لمنص- 
. (عف طريؽ أسئمة مكجية)ااًلنطبلؽ في ًاستخراج األمثمة - 
. مناقشة األمثمة كالبني المغكية المراد دراستيا- 
. ًاستخراج القاعدة النحكية كاإلتياف بأمثمة مشابية- 
.  إجراء تطبيقات كتدريبات ترسيخية شاممة- 

لى الطريقة التي تستخدـ في تقديـ األنشطة حسب ما كرد في  بالعكدة إلى مكضكعنا كا 
دليؿ أستاذ المغة العربية الخاص بكتاب السنة األكلى ثانكم، عند تصفحنا لممناىج كدليؿ 

. األستاذ ليذا المستكل كجدنا أف التدريس ينطمؽ مف النص
ألف ىدؼ القائميف عمى المنياج يحرصكف عمى جعؿ المتعمـ يربط بيف الببلغة كجمالية 

كذلؾ تبيف لممتعمـ أف يدرؾ ". فعمى الببلغة يتكقؼ كجكد الذائقة كالتذكؽ الجمالي لمنص"التمقي، 
، ىك المظير 1(ككنيا تتقاطع مع ااًلتساؽ ًكاالنسجاـ)أف االنطبلؽ مف النص في درس الببلغة 

الطبيعي لكظيفة الببلغة، حيث يرل المظاىر الجمالية حية فيتفاعؿ معيا كىذا ما يبعده عف 
.  الدرس الجاؼ المنفصؿ عف السياؽ الكمي لمنص

:  كيفية التقديـ أك التدريس في المرحمة الثانكية ًاستنادا إلى المقاربة بالكفاءات. 4
: ينطمؽ مف النص متبعا الخطكات اآلتية

يبدأ األستاذ درسو بتمييد يككف مكافقا لمدرس الذم يريد تقديمو عف طريؽ أمثمة ليا عبلقة - "1
بالتدريس، اليدؼ منيا الربط بيف الدرس الجديد أك الكشؼ عف التعابير الكاردة في النص ذات 

.  (عد إلى الدرس كالحظ)عبلقة بالدرس الجديد 
تحديد أرضية بناء المعارؼ الجديدة بمراجعة أحكاـ الدرس السابؽ أك بما سبؽ أف تعممو - 2

. (تعممو)التمميذ حكؿ مكضكع الدرس الجديد 
المكازنة أك الربط في ىذه المرحمة تناقش التعابير المستخرجة مف النص، كتحمؿ كتشمؿ - 3

المكازنة طريقة التعبير المباشرة كغير المباشرة، كالفرؽ بينيما كبياف أثر كؿ منيا عمى المتمقي 
. 2"مع تحديد نكعية األثر كاتجاىو إلى القمب أك العقؿ

كىؿ ىدؼ التعبير التجميؿ أك اإلقناع أك التكضيح، كىؿ المبدع أكجز أك جرد؟  

                                                 
 . 21:  دليؿ أستاذ المغة العربية، مرجع سابؽ، ص1

 .08، 07: ص.آ، مرجع سابؽ، ص.ـ. ػ منياج مادة المغة العربية ج2
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إلى غير ذلؾ مف الجكانب التي تجعؿ الدرس صانعا لمذكؽ قبؿ كؿ شيء حتى يقبؿ 
.  األستاذ بتبلميذه إلى ًاستنباط أحكاـ الخبلصة

: مالحظة
بمصطمح إحكاـ مكارد المتعمـ كضبطيا، ألف األمر " التطبيؽ"تـ ًاستبداؿ مصطمح 

يتعمؽ في المقاربة بالكفاءات ببناء مكارد المتعمـ ىذه المكارد تشكؿ رصيد الكفاءات التي تسعى 
نشاطات المغة العربية إلى إقرارىا في تككيف المتعمـ، كمراعاة الضبط كاألحكاـ مف شأنيا أف 

. تعزز أىداؼ الكفاءة
 1:كعمكما بالنسبة لطريقة تدريس األدب كالنصكص جاءت مجممة كما يمي

. التعرؼ عمى صاحب النص- 1
.  تقديـ مكضكع النص- 2
. اثرم، رصيدم، المغكم- 3
. كشؼ معطيات النص- 4
. أناقش معطيات النص- 5
. أحدد بناء النص - 6
. اىتصفح ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص- 7
. أجمؿ القكؿ في تقدير النص- 8

 كنحف نتحدث عف الطريقة كأنكاعيا ال مناص لنا أف نذكر أنكاع طرائؽ التدريس 
. بالكفاءات ألف ليا عبلقة بمكضكعنا، كمازالت منظكمتنا التربكية تدرس المكاد عمى ضكئيا

مف أىـ ىذه : (Methode de competence pedagiques): طرائؽ التدريس بالكفاءات .4
:  الطرائؽ

طريقة يككف فييا المدرس كالمتعممكف في "(: Methode de dexussion): أػ طريقة المناقشة
مكقؼ إيجابي، حيث يتـ طرح المكضكع مف قبؿ المعمـ، كيقـك المتعممكف بتبادؿ اآلراء فيما 

. 2"بينيـ، كىذه الطريقة تشجعيـ كتخمؽ فييـ الدافعية كأسمكب الديمقراطية
                                                 

 ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي جذع مشترؾ آداب، مرجع سابؽ، 1
 . 17، 16: ص.ص

، 2005، عماف، 1، دار المنياج، ط(منيج، أسمكب، كسيمة) ػ ردينة عثماف األحمد، حذاـ عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس  2
 .68: ص
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ىك النشاط التعميمي "(: Methode dauto apparent issage): طريقة التعميـ الذاتي. ب
. 1"الذم يقـك بو المتعمـ مدفكعا برغبتو الذاتية بيدؼ تنمية قدراتو بما يحقؽ شخصية متكاممة

تتـ ىذه الطريقة عبر أربع مراحؿ أساسة (: Methode denquete): طريقة االستقصاء. ج
تتمثؿ في تقديـ المشكمة المراد دراستيا، ثـ جمع المعمكمات حكليا، كالتحقؽ منيا ثـ تنظيـ ىذه 

. المعمكمات كتفسيرىا
ىي ًاستغبلؿ أنشطة المعب في ًاكتساب : "(Apprendre a jouer): دػ طريقة التعمـ بالمعب

. 2"المعرفة كتقريب مبادئ العمـ لؤلطفاؿ، كتكسيع أفاقيـ المعرفية
تتمحكر ىذه الطريقة حكؿ الطالب حيث يعمؿ "(: Education cooper): ىػ التعميـ التعاكني

. 3"الطالب ضمف مجمكعات غير متجانسة لتحقيؽ ىدؼ عممي مشترؾ
طريقة تجعؿ المتعمميف : (Methode dapprentissage actif): كػ طريقة التعمـ النشط

.  يفكركف فيما يتعممكف مف مكاد المحتكل المعرفي المقرر ليـ
ىذه الطريقة يشترؾ فيو المعمـ كالمتعمـ بمختمؼ ": (method dixusion): زػ الطريقة الحكارية

. 4"الكسائؿ التعميمية في تحضير كتنظيـ المادة التعميمية
:  العناصر األساسة لمكفاءة. 6

: العناصر األساسة التي تحدد الكفاءة ىي
. ػ يجب عمى الكفاءة أف تدمج عدة ميارات أك معارؼ1
. ػ تترجـ الكفاءة تحقيؽ نشاط قابؿ لممبلحظة2
. 5ػ يمكف أف تطبؽ الكفاءة في سياقات مختمفة منيا االجتماعية أك الشخصية أك المينية3
 
 
 

                                                 
 .214: ، ص2009، 1 ػ عاطؼ الصيفي، المعمـ كاستراتيجيات التعميـ الحديث، دار أسامة، عماف، ط 1

، دار المسيرة لمطباعة (مفاىيـ كنظريات) ػ عبد اهلل بف خميس أبك سعدم كسميماف بف محمد البمكشي، طرائؽ تدريس العمـك  2
 .  623: ، ص2009، عماف، األردف، 1كالنشر، ط

 .84: ، ص2009، عماف، 1 ػ غساف يكسؼ قطيط كآخركف، الحاسكب كطرؽ التدريس كالتقكيـ، دار الثقافة، ط 3

 .246: عاطؼ الصيفي، المعمـ كاستراتيجيات التعميـ الحديث، مرجع سابؽ، ص ػ  4

، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية،  (المغة العربية مف التعميـ المتكسط) ػ أحمد حبيمي يكسؼ فيبللي، دليؿ األستاذ  5
 .07: الجزائر، ص
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: مؤشر الكفاءة. 7
ىك المعيار أك العبلمة الدالة عمى حدكث تغيير في سمكؾ المتعمـ، يعد مؤشر الكفاءة "

مقياسا لمسمككات المؤداة مف قبؿ المتعمـ في الكفاءات المكتسبة، مف إبراز مقدار التغيير في 
سمكؾ تعمـ شيء ما، كيصاغ مؤشر الكفاءة في أفعاؿ قابمة لممبلحظة، كالقياس كفي عبارات 

. 1"قابمة لمتحقؽ كاإلنجاز
:   خصائص الكفاءة. 8

: تتميز استراتيجيات المقاربة بالكفاءات بعدة خصائص مف أىميا
ػ تكظيؼ جممة مف المكارد مثؿ المعارؼ العممية، كمعارؼ التجربة الذاتية، كالقدرات كالميارات 1

. الغائية كالنيائية
. ػ تسخير المتعمـ مختمؼ المكارد إلنتاج عمؿ ما أك حؿ مشكمة في حياتو المدرسية2
ػ خاصية ااًلرتباط بجممة مف الكضعيات ذات المجاؿ الكاحد، ذلؾ ألف تحقيؽ الكفاءة ال 3

. 2يحصؿ إال ضمف الكضعيات التي تمارس في ظميا ىذه الكفاءة
المقاربة بالكفاءات أحسف دليؿ عمى أف الجيكد المبذكلة : ػ ًاعتبارىا معيار النجاح المدرسي4

. مف أجؿ التككيف تؤتي ثمارىا بمراعاة الفركؽ الفردية
ػ تبني الطرائؽ البيداغكجية النشطة كااًلبتكار، تعمؿ عمى إقحاـ المتعمـ في أنشطة ذات معنى 5

. (إنجاز المشاريع كحؿ المشكبلت)بالنسبة إليو منيا عمى سبيؿ المثاؿ 
ػ تحضير المتعمميف المتككنيف عمى العمؿ كؿ متعمـ يكمؼ بميمة تناسب كتيرة عممو  6

. كتتماشى كميكلو كاىتماماتو
إف المقاربة بالكفاءات ال تعني ًاستبعاد المضاميف،  "(المضاميف)ػ عدـ إىماؿ المحتكيات 7

نما سيككف إدراجيا في إطار ما ينجزه المتعمـ لتنمية كفاءاتو، كما ىك الحاؿ أثناء إنجاز  كا 
. 3"مشركع مثبل

 
 

                                                 
، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، عيف مميمة، الجزائر، (تعمـ المغة قراءة تعبيرا) ػ حمزة بشير، المرشد المعيف لمسادة المعمميف  1

 .248:، ص2006

 .248:  ػ المرجع نفسو، ص 2

 . 62: ، ص2005،  الجزائر، (ط.د) ػ حاجي فريد، بيداغكجيا التدريس بالكفاءات لؤلبعاد كالمتطمبات، دار الخمدكنية لمنشر،  3
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 (جذع مشترؾ آداب)اليدؼ المندمج الختامي لنياية السنة أكلى مف التعميـ العاـ 

في مقاـ تكاصؿ داؿ، يككف المتعمـ قادرا عمى تسخير مكتسباتو القبمية إلنتاج نصكص 
 متنكعة في أشكاؿ متعددة مف التعبير

 01/الكفاءة 
 المجاؿ الشفكم

 02/الكفاءة
 المجاؿ الكتابي

. إنتاج نصكص في كضعية
تكاصمية ذات داللة لمتمخيص أك 

 التحميؿ أك التعميؽ

كتابة نصكص حجاجية كتفسيرية في 
كضعيات ذات داللة كنصكص لنقد 
أثر أدبي مف العصكر المدركسة 
 .بتكظيؼ مفاىيـ النقد المناسبة

: الكفاءات المقررة في منياج السنة أكلى جذع مشترؾ آداب. 9
بني المنياج عمى أساس اليدؼ الختامي المندمج لنياية السنة، كمنو تحددت الكفاءات 

: 1المقررة في المجاؿ الشفكم كالكتابي عمى النحك المبيف أدناه
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

: الكفاءات المستيدفة مف تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ في تركيب فقرات النص. 10
.  ػ تدريب التمميذ عمى أدكات تشكيؿ النص كركابط جممو1
. ػ تمكيف التمميذ مف كتابة نصكص متماسكة بجمؿ متكافئة2
ػ أف يتعرؼ التمميذ عمى أف النص منتكج مترابط في أفكاره، متكافؽ في معانيو منسجـ كليس 3

. تجمعا ًاعتباطيا لمكممات

                                                 
، 12: ص.، مرجع سابؽ، ص(جذع مشترؾ آداب) ػ دليؿ أستاذ المغة العربية الخاص بكتاب السنة أكلى مف التعميـ العاـ 1

13. 
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ػ أف يتعرؼ عمى بعض النصكص التي ال ترقى إلى النصكص المحكمة البناء لعدـ كجكد 4
. الركابط بيف جمميا

ػ أف يتعرؼ عمى إنو ال يحصؿ ااًلنسجاـ لنص ما إال إذا كاف متسقا ألف ااًلتساؽ شرط 5
. ضركرم لبلنسجاـ

ػ أف يتعرؼ عمى دكر الركابط التي تعد مف عناصر ااًلتساؽ في قدرة تحكـ أصحاب 6
القكاعد النحكية التي عف طريقيا تكظؼ العناصر التي : النصكص في آليات تشكيميا، مثؿ

. تراعي تناسؽ كًانسجامو
ػ أف يتمكف التمميذ مف فيـ ااًلتساؽ الذم يعني التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة لمنص، 7

التي تكصؿ بيف العناصر المككنة ليذا النص، ككف  (الشكمية)مع التعرؼ عمى الكسائؿ المغكية 
ااًلتساؽ يقـك عمى العبلقات كيشير إلى مجمكعة مف اإلمكانات التي تربط بيف شيئيف يتـ مف 

.  خبلليما حصكؿ عبلقات معنكية تنتج بكاسطة كسائؿ داللية مكضكعة بيدؼ خمؽ نص
ػ أف يتمكف مف معرفة ااًلنسجاـ ككنو نظرة شاممة تضع في الحسباف مقاربة النص في بنيتو 8

الداللية كالشكمية، فيك يدؿ عمى العبلقات بيف األفعاؿ االنجازية، كال يتعمؽ فقط بظاىر النص، 
نما بالتصكر الداللي أك المعرفي . 1كا 

:  مالحظة
ىذه بعض األىداؼ المتكقعة كالمستيدفة في إطار بحثنا كقد رصدناىا مف دليؿ األستاذ 

إلى عدـ كجكد كلك قاعدة بسيطة أك تعريؼ - األسؼ الشديد-كبقية الكثائؽ، يبقى أف نشير مع 
لمركابط كأنكاعيا، كلكسائؿ ااًلتساؽ أك آليات ااًلنسجاـ إال إشارات بسيطة في مقدمة كتاب 

. التمميذ، كسيأتي الحديث الحقا حكؿ ىذه المسألة في الفصؿ الخاص بالنقد كالتقكيـ
:  الكسائؿ التعميمية -د

الكسائؿ ىي جممة مف "تحتؿ الكسائؿ التعميمية مكقعا مميزا في العممية التعميمية، فيي 
األدكات كاألشياء كالعينات كالمطبكعات كالرسـك كالصكر التي نختارىا ًانطبلقا مف أىداؼ 

. 2"محددة نريد بمكغيا بكاسطة الكسائؿ

                                                 
 بتصرؼ. 20: ، مرجع سابؽ، ص(جذع مشترؾ آداب) ػ دليؿ أستاذ المغة العربية الخاص بكتاب السنة أكلى مف التعميـ العاـ 1

، 1989، المغرب، 1 ػ عبد المطيؼ الفاربي، عبد العزيز الغضراؼ، التعميـ بكاسطة األىداؼ، مطبعة نجـ الجديدة، ط2
 .115:ص
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لما تقدمو مف إسيامات "كما أنيا ليا إسيامات كبيرة في إثراء المكاقؼ كتكضح األفكار 
كبيرة في إثراء المكاقؼ التدريسية، ممثمة في تكضيح أىـ األفكار الرئيسية كتفسير ما تشممو ىذه 

األفكار مف معمكمات كحقائؽ كمفاىيـ، ككذا زيادة فاعمية طريقة التدريس المتبعة في شرح 
، كما تساعد عمى "كتفسير ىذه األفكار مف ناحية كجذب ًانتباه التبلميذ لفيميما مف ناحية أخرل

الكسائؿ ىي كؿ ما ليا عبلقة باألىداؼ ": "صالح عبيد"ًاكتساب المعارؼ متاعا، قالو 
. 1"الديداكتيكية المتكخاة كالتي تشغؿ تنشيط الفعؿ التعميمي

:  كالكسائؿ تنقسـ إلى اآلتي
. الكتاب المدرسي، السبكرة، المجبلت، المشاىد: كسائؿ بصرية بمثؿ- 1
. مثؿ المذياع: كسائؿ سمعية- 2
.  التمفاز، الحاسكب، المسرحيات: مثؿ: كسائؿ سمعية بصرية- 3

:  عند األستاذ كعند المتعمـ" آ.ـ.ج.1س"أما الكسائؿ المعتمدة في ىذه السنة، 
حيث تعد كسيمة مف كسائؿ التككيف المعززة لممنياج تكضع رىف إشارة : الكثيقة المرافقة- 1

. المعمميف قصد مساعدتيـ عمى تنفيذ المنياج تنفيذا عمميا كاعيا
يشتمؿ عمى نشاطات التعمـ كجسد الكفاءات، كأىداؼ التعمـ المقررة في : كتاب التمميذ- 2

. المنياج كييدؼ إلى األخذ بيد المتعمـ عبر مراحؿ تعممو
كسيمة تساعد عمى التعامؿ مع الكتاب المدرسي في تنشيط حصص المغة : دليؿ األستاذ- 3

. العربية
، أجيزة حديثة، (األشرطة السمعية البصرية، األقراص المضغكطة): كسائؿ تعميمية أخرل- 4

. الزيارات كالرحبلت
يمكف ًاعتبار الكسائؿ التعميمية أداة ضركرية تسيـ في تنمية أحد الدكريف، دكر التبلميذ 
في التعمـ كدكر األستاذ في التعميـ، إف االيجابيات الكثيرة لكسائؿ التعميـ ال تمغي كجكد سمبيات، 
جعمت التمميذ متكاكبل في إنجاز الفركض كاألعماؿ المنزلية كالبحكث، حيث أصبح يعتمد عمى 
االنترنت ككسيمة سيمة ال يكمؼ نفسو عناء البحث كالتحضير لما يخصو، كفي الفصؿ الخاص 

. بالنقد كالتقكيـ سنتحدث عنيا بإسياب
 

                                                 
، اإلمارات، 2 ػ يحي عطية سميماف، سعيد عبدة نافع، تعميـ الدراسات االجتماعية لممبتدئيف، دار التعمـ لمنشر كالتكزيع، ط1

 . 171: ، ص2001
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:  مف حيث أساليب التقكيـ -ٖ
. يعد التقكيـ أىـ المداخؿ الحديثة لتطكير التعميـ، كلذلؾ عني بو الباحثكف كالدارسكف

 

:  مفيـك التقكيـ. 1
ـى : 1جاء في لساف العرب البف منظكر: لغة-  ا : الًقياـٍ : قىكى ًقيىامى ا كى ـى يىقيكـي قىكمى نقيض الجمكس، قىا

، في قكلو تعالى قىامىوي، كجاءت بمعنى العـز مىوي كى قىكى بُّينىا رىبُّي السَّشمىاكىاًت ﴿: كى ًإٍذ قىاميكا فىقىاليكا رى
ـى درأه بمعنى إزالة ًاعكجاجو كقىكىاـ األمر2كىاأٍلىٍرًض﴾ ـى بمعنى اإلصبلح، قىكى قىكى : ، أم؛ عزمكا، كى

ـى السمعة قىدىرىىىا، كالقيمةي ثمف الشيء بالتىقًكيـً كفي قكلو تعالى قىكى مىٍقنىا ﴿: نظامو كعماده، كى لىقىٍد خى
نسىافى  ﴾ ًفي اإلًٍ  .، أم؛ في أحسف تعديؿ لشكمو كصكرتو كلتسكية أعضائو3أىٍحسىًف تىٍقًكيـو

. التقكيـ لغة معناه الكزف كالتقدير كاإلصبلح
ىك عممية متكاممة، يتـ فييا تحديد أىداؼ التعميـ : "بأف التقكيـ" ثكرنديؾ"يقكؿ : اصطالحا- 

. 4"كتقدير الدرجة التي يتـ فييا تحقيؽ تمؾ األىداؼ
مف خبللو يتـ التعرؼ عمى آخر كؿ ما يتـ التخطيط لو مف أىداؼ المحتكل  "

.  5"كاألساليب كاألنشطة، كتنفيذىا خبلؿ عممية التعمـ كالتعميـ المختمفة
:  معاييره، أنكاعو، إجراءات التقكيـ. 2

مجمكعة مف اإلجراءات العممية، مف جمع : في المجاؿ التربكم لو دكر كبير فيك
كتصنيؼ كتحميؿ، كتفسير لمبيانات أك المعمكمات كما ككيفا عف ظاىرة أك حالة سمكؾ، بغرض 

صدار األحكاـ بشأنيا بغية تحسيف أدائيا، كتحقيؽ األىداؼ  ًاستعماليا في تقدير الجيكد، كا 
المحددة بالنظر إلى المعايير التي تـ االتفاؽ عمييا، فالتقكيـ عممية مستمرة كشاممة لجميع 

تيدؼ لمكشؼ عف مكاطف الضعؼ كالقكة في العممية التربكية قصد اإلصبلح "نكاحي النمك 
، التقكيـ الحقيقي يقـك فيو المعمـ بتقكيـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا 6"كالتطكر كتحقيؽ األىداؼ

                                                 
 . (مادة قـك). 4322:، ص12 ػ ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، ج1

 [.114] ٌ : ػ سكرة الكيؼ، اآلية2

 [.04]:  ػ سكرة التيف، اآلية3

 .19، 18: ص.، ص1999، الجزائر، (ط.د) ػ سعد لعمش، التقكيـ في المكاد العممية نقد كتحميؿ، دار ىكمة لمطباعة، 4

 ػ راتب قاسـ عاشكر، محمكد الحكامدة، أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 5
 .   269: ، ص2003، عماف، األردف، 1كالطباعة، ط

 . 45:، ص2001، بيركت، لبناف، 1 ػ أنكر عقؿ، نحك تقديـ أفضؿ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط6
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مف خبلؿ طرح عدة أسئمة، ىؿ تحققت األىداؼ التي تـ تحديدىا مف قبؿ؟ ما ىي نسبة ذلؾ 
التحقؽ أك النجاح؟ ىؿ بإمكاف المتعمميف أف يقكمكا بإنجازات بناءن عمى ما درسكه؟ ما نكع 

التقكيـ المبلئـ؟ 
أيف تكمف الصعكبة في عدـ تمييز الطمبة بيف : كفي بحثنا يمكف طرح األسئمة اآلتية

أدكات ااًلتساؽ كااًلنسجاـ؟ لماذا نجد غمكضا في فيـ العبلقات الداللية؟ ىؿ حققت معالجة 
المنظريف لتعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في ضكء المقاربة النصية األىداؼ المرجكة؟ لماذا ال 

يستطيع الطمبة أف يجيبكا عف أسئمة تفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في النصكص؟ ىؿ 
األسئمة المقترحة في الكتاب المدرسي تتقاطع مع لسانيات النص؟ كىؿ ليا عبلقة ببقية 

النشاطات العبلقات األخرل؟ 
ليذه األسباب عده المنياج جزءا ال يتجزأ مف العممية التعميمية، بؿ أصبحت لو مكاد 

: ضمف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية، كىذا ما تكضحو المادتاف
التقكيـ عممية تربكية تندرج ضمف العمؿ المدرسي اليكمي لمؤسسة التربية : 69المادة - "

كالتعميـ، يحدد التقكيـ كيقيس دكريا مردكد كؿ مف التمميذ كالمؤسسة المدرسية بمختمؼ مركباتيا، 
. تحدد كيفيات التقكيـ بمكجب قرار مف الكزير المكمؼ بالتربية

يتـ تقكيـ العمؿ المدرسي لمتبلميذ عف طريؽ العبلمات العددية، كالتقديرات التي : 70المادة - 
يمنحيا المدرسكف بمناسبة المراقبة الدكرية لؤلنشطة التربكية، أقر المنياج بأف التقكيـ التربكم 

ىك جزء مف عممية التعميـ كالتعمـ، فيك مندمج فييا كمبلـز ليا، كليس خارجا عنيا، كما أنو "
كاشؼ لمنقائض، كمساعد عمى تشخيص االختبلالت التي يمكف أف تحصؿ خبلؿ عممية 

. 1"التعمـ، كتساعد عمى ًاستدراكيا بصفة عادية كمنتظمة
ىك جزء مف عممية التعميـ كالتعمـ، فيك مدمج فييا : "أقر المنياج بأف التقكيـ التربكم

كمبلـز ليا، كليس خارجا عنيا كما أنو كاشؼ لمنقائض، كمساعد عمى تشخيص ااًلختبلالت 
. 2"التي يمكف أف تحصؿ خبلؿ عممية التعمـ، كتساعد عمى ًاستدراكيا بصفة عادية كمنتظمة

نكتفي بأىـ التعاريؼ ألف لنا فصبل خاصا بالنقد كالتقكيـ، كمف خبللو سنتعرؼ عمى 
مدل تحقيؽ الكفاءات التي تـ رصدىا مف قبؿ القائميف عمى العممية التربكية أـ ال؟ ككما يعرؼ 

                                                 
 .03: ، ص2008 جانفي 23، المؤرخ في 04-08 ػ القانكف التكجييي لمتربية الكطنية، رقـ 1

 .06: ، ص2005 ػ كزارة التربية الكطنية، مديرية التعميـ األساسي، مناىج السنة الرابعة المتكسطة، جكيمية  2
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األسمكب العممي الذم يتـ مف خبللو تشخيص دقيؽ لظاىرة التقكيـ : "التقكيـ التربكم بككنو
كالتقكيـ التربكم ليس عمبل جديدا، بؿ نجده ضاربا في أعماؽ التاريخ مف . 1كتعديؿ مسارىا

خبلؿ عدة أشكاؿ كأنكاع، فقد كاف المتعمـ يتعرض ألنكاع مف االختبارات تفضي إلى مجمكعة 
، إال أف (التصفية، االختيار، الترقية، مكاصمة التككيف أك عدـ المكاصمة)مف اإلجراءات 

المشكمة اليـك عند كثير مف الباحثيف تكمف في المزج بيف التنقيط كالتقكيـ، فمـ يعد لمعمؿ قيمة 
كأضحى نشاط المتعمميف مكجيا نحك النقطة ال غير، أما التككيف كالتحصيؿ فبل مكانة كال قيمة 

. ليما عند كثير مف المعمميف كالمتعمميف عمى حد سكاء
ميما يكف فنحف نعرض المعمكمات كالنظريات كالتكصيات، كبعد ذلؾ يككف تقكيمنا 

بداء آرائنا في مدل ًاستفادة المنظكمة التربكية منيا، كلمتقكيـ ثبلثة أنكاع  : الشخصي كا 
  (Diagnostique): ػ التقكيـ التشخصي1

يجرم قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج التربكم لمحصكؿ عمى المعمكمات األساسة "ىذا التقكيـ 
القبمية التي تؤثر في تطبيقو، كتيدؼ إلى قياس مدل ًاستعداد المتعمميف كًامتبلكيا لمتطمبات 

. 2"التعميـ السابؽ لمتعميـ البلحؽ
كييمنا أف نذكر ما جاء في منياج مادة المغة العربية كآدابيا لمسنة األكلى مف التعميـ 

ىك إجراء يقـك بو األستاذ في مطمع العاـ : "الثانكم جذع مشترؾ آداب، حكؿ التقكيـ التشخصي
الدراسي أك في مستيؿ عممية التدريس مف أجؿ الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات حكؿ كفاءات 

يمكف . 3"المتعمميف السابقة كقدراتيـ كميكالتيـ كمعارفيـ، تمكنيـ مف فيـ التعممات البلحقة
لؤلستاذ إلى اختبار سريع، أك حكار مفتكح مف أجؿ التعرؼ عمى مدل قدرة التبلميذ عمى متابعة 

. 4"مستكل المنياج الدراسي الجديد أك الكحدة التعميمية كالتمكف مف الكفاءات المنشكدة
 5:أىداؼ التقكيـ التشخيصي* 
. يسيـ في تحديد مستكل معارؼ التمميذ غير المكتممة حكؿ الكفاءات القبمية- 

                                                 
 . 117: ، ص2002، عيف مميمة، الجزائر، (ط.د) ػ محمد الصالح حثركبي، المدخؿ إلى التدريس بالكفاءات، دار اليدل،  1

، عماف، األردف، 1 ػ زكريا محمد الطاىر كآخركف، مبادئ القياس كالتقكيـ كالتربية، الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع، ط 2
 .03: ، ص2002

 .27:  ػ منياج مادة المغة العربية، مرجع سابؽ، ص 3

 .27:  ػ المرجع نفسو، ص 4

 .27:  ػ المرجع نفسو، ص 5
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.  ترشيد العممية التعميمية- 
. التعميـ في ضكء إمكانات التمميذ- 
. فحص ضعفو عمى مستكل تفعيؿ معارفو في حؿ كضعيات مستيدفة- 
تحديد مكاطف الضعؼ في معارؼ كميارات التبلميذ أك غياب الرغبة كالتحضير الضركرية - 

.   لئلقباؿ عمى التعمـ
:  (Formative): التقكيـ التككيني. 2

البناء الفكرم، )يتمثؿ في األسئمة المدرجة في كؿ نشاط "نكع مف أنكاع التقكيـ، كىك 
، التي ترافؽ المتعمـ في مسار تعممو، كتساعد األستاذ عمى ممارسة (البناء الفني، البناء المغكم

عممو، فيك الذم يتـ أثناء عممية التعمـ، كتركز عمى ما أحرزه التبلميذ مف تقدـ، كما فشمكا فيو 
. 1"مف خبلؿ تعمـ مكضكع دراسي

كبالعكدة دائما إلى المنياج كتركيزنا عمى السنة األكلى جذع مشترؾ آداب، فقد كرد فيو 
 2:اآلتي

 يعد التقكيـ التككيني إجراءن عمميا يمكف مف تصحيح ثغرات الفعؿ التربكم، كيمكف مف التدخؿ -
لتصحيح مسار التعميـ كالتعمـ عف طريؽ إجراءات جزئية ككظيفتو األساسية تسعى إلى تحسيس 

. المتعمـ بدرجة تحكمو في مؤشر الكفاءة
. كشؼ صعكبات التعمـ- 
: كشؼ كسائؿ تجاكز ىذه الصعكبات كبذلؾ يتيح لممتعمـ- 
. ػ معرفة درجة مكاكبتو لمدرس الجديد1
. ػ معرفة نكع الصعكبات التي تعترضو2
. ػ تقكيـ مجيكده كتصحيحو3
. ػ تنظيـ عممو كترشيده4

: أما بالنسبة لممعمـ
. ػ يتيح لو إمكانية تمييز الفركؽ الفردية بيف التبلميذ1
. ػ معرفة مدل تفاعؿ المتعمميف مع الفعؿ التعميمي2

                                                 
 . 03:  ػ زكريا محمد الطاىر كآخركف، مبادئ القياس كالتقكيـ كالتربية، مرجع سابؽ، ص 1

 . ػ بتصرؼ 27:  ػ منياج مادة المغة العربية، مرجع سابؽ، ص 2
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ػ يساعد عمى فحص العبلقة بيف مبلح المتعمميف كالكفاءات أك السمككات أك الميارات 3
. المكتسبة خبلؿ الكحدات التعميمية

  (Sammative): ػ التقكيـ التحصيمي3
ىك تقكيـ يتـ عند نياية مجمكعة مف "النكع الثالث مف أنكاع التقكيـ، كيسمى اإلجمالي، 

كؿ نشاط تقكيمي يجب أف يستيدؼ الكفاءات المحددة "، كما يعرؼ عمى أنو 1"المياـ التعميمية
اليدؼ الختامي المندمج كيخصص لمنشاط التقكيمي األسبكعي الخامس مف كؿ كحدة تعميمية، 

:  معايير بالنسبة إلى مادة المغة العربية: يعتمد عمى
. بمعنى استجابة المنتكج لممطمكب كانسجاـ المعاني كغياب التناقض: المبلءمة- أ
صحة التراكيب النحكية الصرفية كتكظيؼ أزمنة األفعاؿ تكظيفا صحيحا : سبلمة المغة- ب

. كاستعماؿ عبلمات الترقيـ حسب مقتضيات المقاـ
. أم؛ الرسـ الصحيح لما ىك متصؿ بقكاعد اإلمبلء: سبلمة الرسـ- ج
ثراء المغة- د مف حيث جمالية العرض كثراء الرصيد المعجمي المستعمؿ كالتعميؿ : الطرافة كا 

.  2"لممكقؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .28: صمنياج مادة المغة العربية، مرجع سابؽ،  ػ  1

 .28 صالمرجع نفسو، 2



 العالقات الداللية ودورٍا يف ِاتساق اليص وِاىسجامُ مً خالل امليَاج:                 الفصل اخلامس 

156 

 

كىذا جدكؿ عاـ يمخص أشكاؿ التقكيـ المختمفة كأكقات تقديميا كالكسائؿ المعتمدة في 
: 1ذلؾ

كجو 
المقارنة 

التقكيـ التشخيصي 
التقكيـ التككيني 

 (البنائي)
التقكيـ التحصيمي 

اليدؼ 

ػ الكشؼ عف الثغرات 
كالنقائص 

ػ الكقكؼ عمى مستكل 
المتعمميف لمعرفة نقطة 

االنطبلؽ 
ػ تصنيؼ المتعمميف 
حسب الفركؽ الفردية 

ػ تكفير تغذية راجعة 
ػ دعـ كتحسيف عممية 

تصحيح )التعميـ كالتعمـ 
 (كتعديؿ

ػ التحكـ في عناصر 
الفصؿ التعميمي 

إنجاز مجرد لما تـ 
الحصكؿ عميو مف 
معارؼ ككفاءات 

كقت 
التقكيـ 

في بداية كؿ عممية 
درس ، فصؿ )تعميمية 

 (لغة دراسية
عند نياية عممية التعمـ أثناء ممارسة فعؿ التعميـ 

الدرس ، الكحدة ، البينة )

القرارات 
المتخذة 

كضع إستراتيجية دقيقة 
النطبلؽ عممية التعمـ 

ػ تكييؼ األنشطة 
التعميمية حسب 

المعطيات المتجمعة 
تصحيح مسار التعمـ 
ػ تغيير الكسائؿ 
كاألساليب 

االنتقاؿ مف مستكل إلى 
آخر 

ػ إعطاء شيادة أك 
حجبيا 

ػ كضع خطة لمدعـ 
كالتقكية 

الكسائؿ 
المستعممة 

الكاجبات المنزلية األسئمة 
كالمنياج ػ المبلحظات 

التككينية 

ػ المبلحظة التككينية 
. ػ المقابمة 

ػ األسئمة إيجاد كضعيات 
إشكالية 

 

ػ االختبارات المكضكعية 
ػ األسئمة الدقيقة 
ػ المياـ األداءات 
المطمكبة إنجازىا 

                                                 
 .125:  ػ محمد الصالح حثركبي، المدخؿ إلى التدريس بالكفاءات، مرجع سابؽ، ص1
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        1:أمثمة تطبيقية حكؿ أساليب التقكيـ. 3
 

المجاؿ الشفكم 
جميع الجذكع 

 
 
 

منصكص الكفاءة 
 
 

( 1)إنتاج نصكص في كضعية تكاصمية ذات داللة لمتمخيص 
( 3)أك التعميؽ  (2)أك التحميؿ

 
 

( 1)لمتمخيص 
 

 
( 1)منصكص الكضعية المستيدفة 

 
ال : "بمناسبة اليـك الكطني لممعمـ، ألقى بثانكيتؾ خبير في شؤكف التربية محاضرة مكضكعيا

" تنيض األمة العربية إال بنيضة العمـ
كعند رجكعؾ إلى القسـ طمب منؾ أستاذؾ استخبلص الحجج التي قدميا المحاضر لمنيضة 

قـ ممخصا شفكيا يفي بالمطمكب مع تكظيؼ المفعكؿ المطمؽ كاالستعارة . بالعمـ كالتعميؽ عمييا
. المكنية كالتصريحية
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( 2)التحميؿ 
 

( 2)  منصكص الكضعية المستيدفة 
 

 
ذا  طمب كالدؾ مف أخيؾ الكبير أف يشترم لو ىاتفا محمكال مف المغازة المجاكرة لمنزلؾ، كا 

كعندما تفقده كالدؾ . بأخيؾ يعرج عمى السكؽ المكازية فيغريو السعر الزىيد، فيقتني الجياز
. اوكتشؼ بأنو جياز مغشكش

. ػ حمؿ تصرؼ أخيؾ مبينا سكء تقديره لفعمو
 
 

( 3)التعميؽ 
 

 
( 3)منصكص الكضعية المستيدفة 

 
 
 

. تأخر زميمؾ عف مكعد الدخكؿ إلى الثانكية صباحا، فمـ يسمح لو بالدخكؿ إلى القسـ
 1.ػ عمؽ عمى ىذه الكضعية بتكظيؼ ما يناسب مف أخكات كاف
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المجاؿ الكتابي 
جذع مشترؾ آداب 

 
 

منصكص الكفاءة 
 

 
 
 
 

كتابة نصكص حجاجية كتفسيرية في كضعيات ذات داللة كنصكص لنقد أثر أدبي مف العصكر 
. المدركسة

 
 

نص حجاجي 
 
 

منصكص الكضعية المستيدفة 
 
 

في نياية السنة حصمت عمى نتائج تؤىمؾ لبلنتقاؿ إلى القسـ األعمى، فاختمفت مع كالدؾ في 
. اختيار الشعبة المبلئمة

ػ ادعـ إجابتؾ بالحجج المناسبة إلقناع كالدؾ باختيارؾ مكظفا ما يناسب مف األفعاؿ المزيدة 
 1.كمف المحسنات البديعية
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نص تفسيرم 

 
 

منصكص الكضعية المستيدفة 
 
 

. عمى إثر انتشار داء الرمد الحبيبي في ثانكيتؾ، أخذ التبلميذ يتغيبكف الكاحد تمك اآلخر
ػ كيؼ تفسر ظيكر ىذا الداء كانتشاره؟ 

 
 

نص نقدم 
 
 

منصكص الكضعية المستيدفة 
 
 

بينما كنت في البادية، إذا بؾ تمتع نظرؾ بمشاىد طبيعية، عندئذ تذكرت قيمة الطبيعة في 
الشعر العربي ، كأثناء رجكعؾ إلى بيتؾ أخذت تبحث عف قصيدة تجسد ما شاىدتو مف مناظر، 
فعثرت عمى نص مف العصر الجاىمي شفى غميمؾ، كعندما عرضتو عمى أستاذؾ طمب منؾ 

. اكتشاؼ معطياتو كمناقشتيا
 1.ػ انقد ىذا النص مستكفيا طمب أستاذؾ
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: في سبيؿ بناء شبكة تقكيـ منتكج المتعمميف. 4
 عندما يتـ تحديد األىداؼ، تأتي عممية تحديد المعايير التي تعكس مدل تحققيا، كىذا 

الكبلـ يقكدنا إلى الحديث عف جدكل المعايير في تصحيح منتكج التبلميذ، مف مبادئ المقاربة 
بالكفاءات أنيا تحارب النجاح غير المستحؽ كالفشؿ المجحؼ، كلتحقيؽ ىذا المبدأ تظير أىمية 

يقدركف سمبا منتكج التمميذ الذم - في غالب األحياف-معايير التصحيح، كالسيما أف األساتذة 
ًارتكب بعض األخطاء في أداء عممو، فتترؾ ىذه األخطاء ًانطباعا سيئا في المصحح، كىذه 
األخطاء قد تككف أحيانا سطحية كليست بذات أىمية، غير أنيا تؤثر بشكؿ مجحؼ عمى 
مردكد التمميذ، كقد تتسبب في رسكبو بدؿ نجاحو، األمر الذم يؤدم حتما إلى ضركرة بناء 
األستاذ لشبكة تقكيـ يمتمكيا في تصحيح منتكج التبلميذ، كجدكل المجكء إلى إقرار معايير 

لمتصحيح ال تنحصر فقط في استقرار عبلمة التقكيـ، بؿ ككذلؾ تمكف مف تشخيص الصعكبات 
التي تعترض سبيؿ التمميذ بشكؿ دقيؽ كبالتالي السعي إلى عبلجيا، ىذا كنشير إلى أف بناء 
المعايير يخضع مف حيث النكع كالعدد إلى طبيعة المادة محؿ التقكيـ، غير أنو يجب التمييز 

. معايير اإلتقاف-معايير الحد األدنى، : - بيف نكعيف مف المعايير
كعمى العمـك يمكف إخضاع منتكج التبلميذ بالنسبة إلى المغة العربية إلى المعايير 

  1:اآلتية
المدلكؿ معايير الحد األدنى 

المبلءمة مع الكضعية  : 1معػػػػ 

. ػ استجابة المنتكج لمتعممة كتكافقو معيا
. ػ استجابة المنتكج لنمط الكتابة المطمكب
. ػ استعماؿ رصيد معجمي فصيح، مناسب
. ػ تكافر االتساؽ كاالنسجاـ في المنتكج

سبلمة المغة  : 2معػػػػ 

. ػ بناء الجمؿ بناء سميما
. ػ حسف تكظيؼ قكاعد النحك كالصرؼ

. ػ صحة تكظيؼ أزمنة األفعاؿ
ػ استعماؿ عبلمات الكقؼ حسب مقتضى 

. الحاؿ
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سبلمة الرسـ  :3معػػػػ 
. ػ مراعاة قكاعد الكتابة

ػ الرسـ الصحيح لما ىك متصؿ بالرسـ كاإلمبلء 

مصداقية التعبير كجمالية العرض  : 4معػػػػ 

. ػ ثراء األفكار
. ػ التعميؿ بالرأم

. ػ ثراء الرصيد المعجمي المستعمؿ
. ػ تكافر األسمكب عمى الجماؿ الفني
. ػ كضكح الكتابة كحسف الخط

ػ التنظيـ 
عمما بأف ىذه المعايير تكافؽ مستكل التعميـ الثانكم كىي مكضكعة مف باب االستئناس، 

. كيمكف لؤلستاذ أف يجتيد في إثرائيا
. كفي ضكء ىذه المعايير يمكف االجتياد في إعداد مقياس التصحيح

: مالحظة
ىذه المعايير رصدناىا في الكثائؽ التربكية، كيرل مف ألفيا عمى أنيا تكافؽ مستكل 

التعميـ الثانكم، يبقى نقدنا كتقكيمنا الخاص كما ذكرنا آنفا مؤجبل إلى فصؿ النقد كالتقكيـ، ىؿ 
نكافقيـ أـ ال؟ 
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: نتائج الفصؿ الخامس
سعت الجزائر إلى إصبلح المنظكمة التربكية مف خبلؿ تبني المقاربة بالكفاءات مف أجؿ  

مكاكبة التطكرات العالمية في جميع المجاالت، كأنفقت أمكاال طائمة لكف ىذه المقاربة كاجيتيا 
:  صعكبات كثيرة نذكر منيا اآلتي

ػ صعكبة فيـ المقاربة ككنيا مف منشأ غربي، حيث نجد الدكؿ الغربية ليا مف اإلمكانات 1
. المادية ما يجعميا تذلؿ الصعكبات مف أجؿ مصمحة المعمـ كالمتعمـ

ػ عدـ تميز ىذه المقاربة عف التدريس بالمضاميف كالمقاربة باألىداؼ، مما حدا بالمعمميف أف 2
. يقدمكا الدركس دكف أم تغيير في كيفية التقديـ أك التكيؼ مع متطمبات المقاربة الجديدة

  .1"عدـ التحكـ في تطبيؽ تكجييات الكثائؽ المرافقة لممناىج"ػ 3
: ػ كثرة المصطمحات كعدـ فيميا، كىذه يكاد يجمع عمييا معظـ الباحثيف في ىذا الشأف مثؿ4

.   الخ...الكضعية، المشكمة، اإلدماج، مستكل الكفاءة، مؤشر الكفاءة، الكفاءات المستعرضة
إدراج بعض المكاد المعرفية قبؿ أكانيا بحيث يجد التمميذ نفسو أماـ مفاىيـ كمعمكمات تفكؽ "ػ 5

. 2"مستكاه، كعدـ تطابؽ الكعاء الزمني المخصص لكؿ نشاط مع ما يبلئمو
ػ تطبيؽ التقكيـ عمى خمفية المقاربة باألىداؼ، حيث أصبح يندرج في ًاسـ المقاربة بينما بقي 6

 في الجامعة، حيث حصؿ تغيير في (L.M.D)التطبيؽ دكف تغيير مثمو مثؿ تطبيؽ نظاـ 
. ااًلسـ ال غير كبقيت دار لقماف عمى حاليا

 تمميذا، في 45ػ االكتظاظ في األقساـ، حيث يفكؽ عدد الطمبة في القسـ الكاحد أكثر مف 7
 تمميذا، بقصد إف 20حيف يتطمب تطبيؽ ىذا النظاـ أف ال يتجاكز عدد التبلميذ في القسـ 

. يفسح المجاؿ لمتمميذ كي يظير كفاءتو المستيدفة
ػ عدـ تمقي المعمميف دكرات تككينية مكثفة داخؿ الكطف أك خارجو، مما صعب مف ميمتيـ 9

. في ىذا اإلطار

                                                 
، 02 ػ لخضر لكحؿ، المقاربة بالكفاءات، الجذكر كالتطبيؽ، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، عدد خاص، جامعة الجزائر  1

 . 73: ممتقى التككيف بالكفاءات في التربية، ص

، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1 ػ عبد القادر فضيؿ، نظاـ التعميـ في الجزائر بيف مظاىر التدني كمستكيات التحدم، ط 2
. 119، 118: ص.، ص2006
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ىذه الصعكبات كغيرىا ستككف محؿ نقاش كتحميؿ كنقد كأسئمة تطرح في االستبياف 
ككنيا مف صميـ إشكالية بحثنا، تركيزنا يجنح إلى دكر الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ 

 -.آداب–النصكص كانسجاميا مف خبلؿ كتاب السنة األكلى ثانكم جذع مشترؾ 



 
 
 

الفصؿ السادس 
استراتيجيات تعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ لتعميـ 

 آ.ـ.السنة األكلى مف التعميـ الثانكم ج
 

 .تمييد
. (...مفيكميا، أنكاعيا، كظائفيا)االستراتيجية  .1
 .األسس ذات البعد االستراتيجي في المنظكمة التربكية .2
 .مفيكما التعمـ كالتعميـ عمى ضكء االستراتيجية الحديثة .3
 .المعمـ كالمتعمـ كفؽ المقاربة الجديدة .4
 .التعميـ الثانكم حسب الرؤية الجديدة .5
 .مكانة المغة العربية كفؽ القكانيف الجديدة .6

. نتائج الفصؿ
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: تمييد
 مف المعمـك أف األمـ المتحضرة تيزاكج بيف دراسة الكاقع كًاستشراؼ المستقبؿ متمثميف ما 

، كأحبلـ اليـك حقائؽ الغد، كلذلؾ كاف ىذا : يقكلو عمماء االجتماع أحبلـ األمس حقائؽ اليـك
الفصؿ المكسـك باستراتيجيات تعميـ االتساؽ كاالنسجاـ لتعميـ السنة األكلى مف التعميـ الثانكم 

يحاكؿ أف يعالج ىذه المقاربة مقتديف بتمؾ األمـ المتحضرة، معرجيف - آداب–جذع مشترؾ 
عمى مفيـك اإلستراتيجية كلك بًاختصار شديد كأنكاعيا ككظائفيا، ذاكريف اإلستراتيجية المتكخاة 

. في إيجاد المعمـ كالمتعمـ المنشكديف
:  مفيكـ ااًلستراتيجية .1

. 1"طريقة إجراء لتحقيؽ ىدؼ خاص" ليا مفاىيـ عديدة، نختار منيا : ااًلستراتيجية -أ
 باليكنانية، كتعني كيفية قيادة (strategos)ترجع جذكر كممة ااًلستراتيجية إلى كممة 

فف إدارة "الجنراؿ لمحرب، كقد تطكر ىذا المفيـك عبر عصكر التاريخ، كتـ ًاعتبار ااًلستراتيجية 
. المعارؾ لكسب الحرب، كفؽ الخطة الكاممة التي ترسـ المسارات المختمفة

ىي مجمكعة األفكار كالمبادئ التي تتناكؿ ميدانا مف مياديف النشاط اإلنساني بصكرة "
شاممة كمتكاممة، كتككف ذات داللة عمى كسائؿ العمؿ، كمتطمباتو كاتجاىات مساره لغرض 

. 2"الكصكؿ إلى أىداؼ محددة مرتبطة بالمستقبؿ
: منيا عمى سبيؿ المثاؿ: كظائؼ اإلستراتجية -ة

. ػ تشخيص الكضع الراىف كتحديد عناصره االيجابية كالسمبية1
. ػ تحديد القكل كالكسائؿ المتاحة2
. ػ تعبئة كحشد القكل كالمكارد البلزمة3
. ػ تكفر الشركط كالظركؼ كالتنظيمات المناسبة4
. 3ػ المكاءمة مع المكاقؼ المتغيرة كالمركنة كفؽ الظركؼ المتجددة5
 

                                                 
  .50:  ثانكم، مرجع سابؽ، ص1ػ دليؿ األستاذ الخاص بكتاب س 1

2 http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9838 17/09/2017. 19.00. 
:  محمد نصحي إبراىيـ، استراتيجية تطكير التعميـ، بحث منشكر عمى المكقع اإللكتركني3

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419تـ االطبلع عميو بتاريخ2011 مام 31:  بتاريخ ، :
 .بتصرؼ. 19.00، 17/09/2017

http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9838
http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9838
http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9838
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
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 :مف أنكاعيا: أنكاع االستراتيجيات -ط
تعتمد عمى البحث العممي، كعمى تكلي الكفاءات العممية لكصفيا، : ػ االستراتيجية العقالنية1

. كعمى األساليب الحديثة في اإلدارة كالتنظيـ
. تعتمد عمى جذب اىتماـ الناس ككسب الثقة كتنمية الركح المعنكية: ػ االستراتيجية التكجييية2
يعتمد األنمكذج الذم يختاره المدرس عمى نكع المادة الدراسية، ": استراتيجية التعميـ التعاكني.3

كتندرج ضمنيا عدة . 1"كحاجات الطمبة، كمدل ما يراه المدرس مناسب كالمستكل كعدد الطمبة
: أنكاعيا

تعتمد عمى التبادؿ ااًليجابي بيف أفراد  "(JIGSAW1970) كضعيا :ااًلستراتيجية التكاممية- 
المجمكعة كتعمؿ عمى تكجيو المسؤكلية الفردية، كتكجيو الميارات ااًلجتماعية لمعمؿ بطريقة 

. 2"فعالة، كيخضع الطمبة الختبار يكافؤكف عميو
اليدؼ منيا انجاز عمؿ مشترؾ تحت إشراؼ كتكجيو : "ًاستراتيجية تعميـ المجمكعة الصغيرة- 

دقائؽ، يناقش فييا أعضاء المجمكعة  (6-5)المعمـ، حيث تخصص مدة زمنية قصيرة نحك 
الكاحدة المكضكع المطركح كاالنتياء بالقرار الصحيح، كيقـك المدرس بالتأكد مف مشاركة جميع 

. 3"األعضاء
تؤكد ىذه ااًلستراتيجية عمى تقكية كتنشيط التفاعؿ المفظي المتبادؿ، كفييا : ػ ًاستراتيجية التعمـ4

أفراد، إذ يعيف لكؿ طالب دكرا معينا  (3 إلى 2)يعمؿ الطمبة في مجمكعات صغيرة مككنة مف 
، كيعطي لكؿ مجمكعة كرقة العمؿ التي تحتكم عمى المادة الدراسية (...القائد، القارئ)مثؿ 

كاألنشطة كالتماريف كالمبلحظات المختمفة، كيقـك المدرس بعرض المادة كشرحيا، كتقسيـ 
. 4"األدكار عمى كؿ عضك مف أعضاء المجمكعة التي تـ تحديدىا

: ًاستراتيجية التعمـ"تعمؿ ىذه ااًلستراتيجية عمى تنشيط التفاعؿ المفظي بيف الطبلب، 
مجمكعة مف العمميات كالمصادر البيداغكجية المطمقة بغرض تسيير أىداؼ في كضعية 

. 5"بيداغكجية
                                                 

، أربد، األردف، 1ػ محمكد داككد الربيعي، استراتيجيات التعمـ التعاكني، جامعة بابؿ، كمية التربية الرياضية، عالـ الكتب، ط1
 .117: ، ص2011

 . ػ بتصرؼ117: ػ المرجع نفسو، ص2

 . 103: ، ص2009، األردف، 1ػ يحيي الصمادم، فراس السميتي، استراتيجيات التعمـ كالتعميـ، عالـ الكتب الحديث، ط3

 .104: ، صالمرجع نفسوػ 4

 .51: آداب، مرجع سابؽ، ص.ـ. ثانكم ج1ػ دليؿ أستاذ المغة العربية، س 5
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تقـك ىذه ااًلستراتيجية عمى عممية مقارنة بيف نكعيف مف :  ػ إسترتيجية التعمـ المقارف5
، كمف خبلؿ ىذه المقارنة يقسـ التبلميذ إلى مجمكعات ككؿ (ضعيؼ، جيد)مستكل التبلميذ 

مجمكعة ضعيفة يكضع فييا تمميذ جيد يعمؿ عمى النيكض بمستكل تمؾ المجمكعة مف خبلؿ 
. 1"عمؿ مستمر حتى ينيض بالمستكل المطمكب

 :ليا عدة أسس، نذكر منيا: أسس بناء ااًلستراتيجية في العممية التعميمية -د
. ػ تحديد األىداؼ بطريقة كاضحة كمقارنتيا بالكسائؿ1
. ػ المركنة مع القدرة عمى مكاجية ينشأ مف تغيرات2
ػ ااًلستراتيجية تسبؽ التخطيط كال تيتـ بالتفصيبلت بكاقع إعداد المعمـ بكميات التربية كغيرىا 3

. 2مف االستراتيجيات التربكية
: األسس ذات البعد االستراتيجي في المنظكمة التربكية .2

مقاربة ذات تكجو مستقبمي كذلؾ بانتياج مسعى استشرافي في منظكر مستقبمي مف "ىي 
: أجؿ تصكر إقامة مدرسة متجددة، تميؽ بمجتمع يشيد تحكالت يكمية كيرنك نحك الغد اآلتي

. ػ مقاربة متكاممة تتيح تنظيما أحسف لجميع العناصر التي تنطكم عمييا البرامج الدراسية1
. ػ مقاربة متدرجة باستمرار تضفي عمى البرامج الدراسية صفة دينامية ترنك نحك المستقبؿ2
ػ مقاربة عممية مف شأنيا جعؿ البرامج الدراسية تعكس بصدؽ ما تقرره مدكنة اإلجراءات 3

. 3"كاألىداؼ المحددة بكؿ كضكح ككضعيا حيز التطبيؽ
: إستراتيجية تخص الجامعة كالبحث العممي -أ

ف كانت خاصة بالجامعة، إال أف ليا انعكاسا مباشرا عمى الطمبة  ىذه ااًلستراتيجية كا 
.  الذيف سيككنكف أساتذة في مختمؼ األطكار التعميمية

مؤسسة بحث كليذا نرل مسار : الجامعة قبؿ أف تككف مؤسسة تمقيف المعارؼ، ىي"
 4:الجامعة العممي يتمثؿ في

. غرس حب البحث عف طريؽ الممارسة كاكتشاؼ المجيكؿ- 
. تعكيد الطالب عمى البحث كألكانو عف طريؽ التجارب- 

                                                 
 .51: آداب، مرجع سابؽ، ص.ـ. ثانكم ج1ػ دليؿ أستاذ المغة العربية، س 1

 .ػ محمد نصحي إبراىيـ، استراتيجية تطكر التعميـ، مرجع سابؽ2

 .55: إصبلح المنظكمة التربكية، مرجع سابؽ، ص: ػ بكبكر بف بكزيد3

 .31: ػ صالح بمعيد، في النيكض بالمغة العربية، مرجع سابؽ، ص4
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. ممارسة البحث العممي كؿ في اختصاصو- 
. التشجيع عمى ممارسة البحث في شكؿ فرؽ- 
. ربط الجانب النظرم بالتطبيقي- 
. متابعة آخر المستجدات كتكجيو الطبلب لمبلحقة الجديد- 

: ًاستراتيجية ترقية المغة العربية -ة
": صالح بمعيد"نذكر ىنا ما اقترحو 

نشر الكعي بأىمية المغة العربية لعنصر كحدة تنمية اقتصادية، كعامؿ مف عكامؿ التخمص "ػ 1
. مف التبعية االستعمارية

. ػ مناشدة الدكؿ التي لـ تستكمؿ بعد عممية استعماؿ المغة العربية عمى تعميميا2
ػ عمينا تكضيح مكقفنا مف المغات، عمى أننا ندعك إلى تعمميا كتعميميا كاإلفادة منيا، عمى أف 3

. يخدـ لغتنا، كال نعمؿ عمى خدمة المغات األجنبية لتككف بديبل عف المغة العربية
ػ مناشدة الدكؿ العربية استكماؿ عممية التعريب، كخاصة تعريب اإلدارة المحمية كما ليا عبلقة 4

. بالمكاطف كالمحيط
ػ سف كتطكير التشريعات كالقكانيف المتصمة بتعميـ ًاستعماؿ المغة العربية كترقيتيا، ككضع 5

. 1"خطط محمية كقكمية كاستراتيجيات عربية لترقية المغة العربية
 : آ.ـ.ًاستراتيجية تعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ لمسنة األكلى ثانكم ج -ط

 :كرد في منياج مادة المغة العربية حكؿ ىذه االستراتيجية اآلتي
. ػ مممح دخكؿ المتعمـ في السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي1
: يككف قادرا عمى"

أ ػ القراءة الجيرية مقركنة بسبلمة في النطؽ كحسف في األداء، كضبط لمحركات كتمثيؿ 
.  لممعنى

. ب ػ فيـ المعاني المتعددة لمكممات
.  ج ػ مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة كالتزاـ المكضكعية

. د ػ تمييز الصكاب مف الخطأ في بنية الكممات كالعبارات كالتراكيب
. ىػ ػ فيـ محتكل المقركء كمناقشة أفكاره الرئيسية كالجزئية

                                                 
 . 10: آ، مرجع سابؽ، ص.ـ. ج1ػ منياج مادة المغة العربية كآدابيا س 1
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. ك ػ تمخيص قصة أك نص أك مقالة في حدكد مستكاه الفكرم كالمنيجي
: آداب.ـ. ػ مممح الخركج مف السنة األكلى مف التعميـ الثانكم ج2

. أ ػ إصدار األحكاـ عمى النصكص المقركءة
. ب ػ إبراز مكاطف الجماؿ الفني في المقركء

. ج ػ تمخيص المقركء بمغة سميمة كفكر منتظـ
د ػ التمييز بيف الصكر الببلغية التي يمبس األديب بيا معانيو، كما فييا مف جماؿ، كقكة تأثيرىا 

. في النفس
ىػ ػ تكظيؼ األسس التي تقـك عمييا ببلغة الكبلـ كجكدة األسمكب مف حيث الكضكح كالقكة، 

. كالجماؿ بمراعاة خاصة اإلدماج
. ك ػ تحديد الخصائص الفنية لمنص األدبي، كما يتركو مف أثر في النفس مع التعميؿ

. ر ػ كتابة نصكص حجاجية كتفسيرية في مقاـ تكاصؿ داؿ
. 1"ؽ ػ الكتابة في أنماط متنكعة مف النصكص

 :ًاستراتيجية تعمـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ مف خالؿ المقاربة النصية -د
بما أف المقاربة النصية مف منظكر بيداغكجي تيتـ بدراسة بنية النص كنظامو كتتكجو 
العناية إلى كؿ النص، كليس إلى دراسة الجممة، فقد رصد القائمكف عمى المنظكمة التربكية 

ىك التعامؿ معيا مف حيث ىي خطاب : "حكؿ استراتيجية تعمـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ اآلتي
متناسؽ األجزاء، منسجـ العناصر، كمف ثـ تنصيب العناية عمى ظاىرة االتساؽ كاالنسجاـ التي 

.  تجعؿ النص محكـ البناء، متكافؽ المعنى
: ينصب االىتماـ عمى اآلتي: آ.ـ. ج1ػ في مرحمة س 1
تعزيز التعممات السابقة في مجاؿ التعامؿ مع النص ككنو مجمكعة مف الجمؿ المترابطة، - 

. متسقة منسجمة تستند فيو الجممة البلحقة عمى الجممة السابقة
. كجكد الركابط كدكرىا في بناء نسيج النص- 
التمكف مف القدرة عمى إنتاج النص مف خبلؿ االتساؽ الذم يعني التماسؾ الشديد بيف - 

. األجزاء المشكمة لنص ما
.  قدرة المتعمـ عمى إنتاج نص متسؽ مترابط بفعؿ العبلقات النحكية التركيبية التي تسكده- 

                                                 
 .05، 04: ص.آ، مرجع سابؽ، ص.ـ. ج1ػ منياج مادة المغة العربية كآدابيا س 1
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.  ًاستعماؿ أساليب اإلحالة كضركب العائد كالركابط المختمفة- 
اإلحالة إلى العبلقات المعنكية القائمة داخؿ )ينتج االتساؽ بًاستعماؿ النظائر كالداللية - 

.  (النص
فحسب، بؿ يتـ عمى المستكل النحكم  (المعاني)االتساؽ يتكقؼ عند المحتكل الداللي - 

.  (التعبير)، كالصكت كالكتابة (األشكاؿ)المعجمي 
. ال يتـ ًانسجاـ نص إال إذا كاف متسقا- 
النص الخالي مف عناصر االتساؽ كالركابط يدؿ عمى عدـ تحكـ صاحبو في آليات تشكيؿ - 

. النص
أف يعرؼ التمميذ أنو ال يمكف أف نتصكر نصا منسجما دكف أف يككف متسقا، ككنو شرطا - 

. ضركريا لبلنسجاـ
تضع في الحسباف مقاربة النص في بنيتو : أف يعرؼ التمميذ بأف ااًلنسجاـ نظرة شاممة- 

. الداللية كالشكمية
. يقـك االتساؽ عمى الصيغة التي يتـ بكاسطتيا التركيب أك الربط فيما بيف الجمؿ أك أقساميا- 
االتساؽ يتعمؽ عمى كجو الخصكص باألساليب المعتمدة إلحبلؿ الربط فيما بيف المعمكمات - 

. 1"، كتمؾ الجديدة(المعمكمات السابقة)السابؽ تقديميا 
 المظاىر :بعض مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ التي ترنك االستراتيجية التعميمية لتحقيقيا* 

: كثيرة، منيا
:  مظاىر ااًلتساؽ. 1

: مما تيدؼ إليو ىذه االستراتيجية أف يتعرؼ التمميذ عمى بعض األمثمة كاآلتي
كاف خالد بف الكليد إذا سار سار النصر تحت : يتعمؽ بعكدتو عمى سياؽ قبمي مثؿ: الضمير"أػ 

. لكائو
. يتحقؽ باالنتقاؿ مف الفكرة إلى المعرفة: التعريؼ. ب
.  االعتماد عمى مكجكد لغكم لمكصكؿ إلى غير مكجكد. ج

. شراء النفكس باإلحساف خير مف بيعيا بالعدكاف: دػ ربط السابؽ بالبلحؽ مثؿ
 .انطمؽ لسانو مف عقالو فأكجز كأعجز: إضافة ما ىك جديد لما ىك قديـ  مثؿ. ق
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:  مف أدكات االتساؽ. 2
 لكف، إذف، بما أف، ألف، ىكذا، ليذا، إذا، لما، عندما، ميما يكف، إال، :حركؼ العطؼ. 1

. بمجرد أف، حتى يككف
.  1أسماء اإلشارة ،األسماء المكصكلة كالظركؼ، الضمائر، أسماء الشرط، أدكات التشبيو- 
 
:  مظاىر االنسجاـ. 3

: بالنسبة لمظاىر ااًلنسجاـ التي يريد القائمكف عمى المنظكمة تحقيقيا، كاآلتي
. طارؽ بف زياد قائد مغربي: الترابط بالرابط أك مف دكنو مثؿ"ػ 1
. ػ تكفر العبلقة الداللية بيف معاني الكممات2
ٍكؼه ﴿: قاؿ تعالى: ػ الشخص المتحدث عنو في طرفي الجممة ىك نفسو3 أىال ًإفَّش أىٍكًليىاءى المَّشًو ال خى

﴾ ـٍ يىٍحزىنيكفى ـٍ كىال ىي مىٍيًي عى
2 .

. ػ الترتيب الزمني4
حممت أف الطقس حار جدا فذىبت إلى : ػ ًارتباط المعنى البلحؽ بالسابؽ ًارتباطا منطقيا مثؿ5

. الشاطئ، ىذا التعبير ينعدـ فيو ًارتباط المعنى البلحؽ بالسابؽ
ًاتجو األسمكب التربكم إلى البحث عف كسائؿ تعممية تمكف المتعمـ مف التحكـ في إنتاج - 

. النصكص بمختمؼ أنكاعيا
جعؿ المتعمـ يتمكقع في الزماف كالمكاف مف خبلؿ التدرب عمى النصكص كاإلخبار كالكصؼ - 

.  كالسرد
كإبداء كجية النظر : التطرؽ إلى النص الحجاجي كالحكارم مف أجؿ بناء أسس االستدالؿ- 

. كالدفاع عنيا
. التركيز عمى النص الحجاجي كالتفسيرم دكف إىماؿ ألصناؼ النصكص األخرل- 
االىتماـ بالنصكص بمختمؼ أنماطيا يجعؿ التمميذ يكتسب االستعماالت المغكية، كتقنيات - 

. التعبير، فيتمكف مف اإلبداع في الكتابة التحميمية كاإلنشائية

                                                 
 .15-11: ص.آداب، مرجع سابؽ، ص.ـ.مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي ج 1

 [.62]:  سكرة يكنس، اآلية2
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جعؿ المتعمـ قادرا عمى إنتاج نص كظيفي ذم داللة متماسؾ سميـ البناء، تماشيا مع المقاربة - 
. 1بالكفاءات

كرد في الكثائؽ التربكية حكؿ ىذه : عالقة ااًلتساؽ كااًلنسجاـ بمختمؼ األنشطة المغكية -ٖ
 :العبلقة ما يمي

. إف المقاربة النصية تقتضي التحكـ في اإلنتاج الشفكم كالكتابي كفؽ منطؽ البناء ال التراكـ- "
ًاتساؽ تعابير المتعمـ لمكتسباتو القبمية، ىذا ما يفسر االتجاه إلى تدريس قكاعد المغة الببلغة - 

. كالعركض كالنقد األدبي مف خبلؿ النصكص
المقاربة بالكفاءات، تعد ىذه النشاطات ركافد لمنص ألف التعامؿ معيا يككف كفؽ نمط - 

. ًاندماجي ضمف تناكؿ النصكص
النص ىك المحكر الرئيس الذم تدكر في فمكو كؿ النشاطات المغكية، خدمة لممكة التعبير - 

. الكتابي كالشفكم لدل المتعمـ
النشاطات المغكية كسيمة لضبط نصكص األدب كالمطالعة ضبطا لغكيا سميما، كفيميا فيما - 

. 2"عميقا
 

:  كما كرد في منياج مادة المغة العربية حكؿ ىذه العبلقة، اآلتي
ربط درس النص األدبي بقكاعد النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض، حيث ارتأل منياج - "

المغة العربية إضافة النقد األدبي بنية جعؿ المتعمميف يتكافركف عمى أدكات الدراسة األدبية 
 كالمعرفية السمككية ،(savoir-faire)بصكرة كاممة، كذلؾ عمى ًاعتبار أف المعرفية الفعمية 

(savoir-étre) كالمعرفة الضركرية ،(savoir-devenir) ف المعرفة  مف مركبات الكفاءة، كا 
 تدخؿ ضمف ركافد الكفاءة، حيث إف المعرفة المكحدة ىي معرفة (savoir-associe)المكحدة 

. مف الضركرم التحكـ فييا مف أجؿ تفعيؿ كفاءة ما
القكاعد كالنحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض تمتحـ بالنص األدبي، كتتداخؿ معو لدراسة - 

. 3"مكضكع معيف في إطار المقابمة النصية
 

                                                 
 .13، 12: ص.آ، مرجع سابؽ، ص.ـ.ج.ت.ع.ت. 1.ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج س1

 .14: ػ المرجع نفسو، ص2
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: مجمؿ القكؿ
ال يمكف لمتمميذ الذم ال يستكعب أبسط القكاعد في النحك كالصرؼ كالببلغة أف  

يستكعب االتساؽ كاالنسجاـ فبلبد لو أف يعرؼ أدكات المباني كالمعاني، كأنكاع االستثناء، 
كاألسماء المكصكلة بأنكاعيا، ككذلؾ أسماء اإلشارة، إضافة إلى األساليب الببلغية كالقكاعد 
العركضية كالنقدية، أف يفيـ النص مف حيث الشكؿ كالمضمكف، كيمكننا أف نستعيف بالجدكؿ 

التالي في سبيؿ بناء شبكة تقكيـ منتكج المتعمميف بالنسبة إلى المغة العربية إلى المعايير 
 1:اآلتية

المدلكؿ معايير الحد األدني 

المبلءمة مع الكضعية 

. ػ استجابة المنتكج لمتعميمة كتكافقو معيا 
. ػ استجابة المنتكج لنمط الكتابة المطمكب 

. ػ استعماؿ رصيد فصيح مناسب
. ػ تكافر االتساؽ كاالنسجاـ في المنتكج 

سبلمة المغة 

. ػ بناء الجمؿ بناء سميما 
. ػ حسف تكظيؼ قكاعد النحك كالصرؼ 

. ػ صحة تكظيؼ أزمنة األفعاؿ 
. ػ استعماؿ عبلمة الكقؼ حسب مقتضى الحاؿ 

سبلمة الرسـ 
. ػ مراعاة قكاعد الكتابة 

ػ السـ الصحيح لما ىك متصؿ بالرسـ كاإلمبلء 

مصداقية التعبير كجمالية العرض 

. ػ قراءة األفكار 
. ػ تعميؿ لمرأم 

. ػ ثراء الرصيد المعجمي 
. ػ تكافر األسمكب عمى الجماؿ الفني 
. ػ كضكح الكتابة كحسف الخط 

. ػ التنظيـ 
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: مفيكما التعمـ كالتعميـ عمى ضكء االستراتيجية الحديثة .3
ىك التصميـ المنظـ المقصكد لمخبرة أك : "ىناؾ عدة تعريفات نقتصر عمى أىميا

الخبرات التي تساعد المعمـ عمى انجاز التغيير المرغكب في األداء، كىك الجيد الذم يخططو 
المعمـ كينفذه في شكؿ تفاعؿ مباشر بينو كبيف التبلميذ، كىك الجيد الذم يخططو المعمـ ينفذه 

التعميـ ىك تكفير الشركط المادية كالنفسية التي "، ك1"في شكؿ تفاعؿ مباشر بينو كبيف التبلميذ
تساعد المتعمـ عمى التفاعؿ النشط مع عناصر البيئة التعميمية في المكقؼ التعميمي، كاكتساب 
الخبرة كالمعارؼ، كالميارات كاالتجاىات كالقيـ التي يحتاجيا إلييا ىذا المتعمـ كتناسبو كذلؾ 

. 2"بأبسط الطرؽ الممكنة
كمف ىذيف التعريفيف نستنتج أف التعميـ ىك عممية يكجد فييا متعمـ في مكقؼ تعميمي 
لديو االستعداد العقمي كالنفسي الكتساب خبرات، كمعارؼ، كميارات، كقيـ تناسبو مف خبلؿ 

كجكده في بيئة تعميمية تتضمف محتكل تعميمي كمعمما ككسائؿ تعميمية ليحقؽ األىداؼ 
. التربكية

: مفيكـ التعمـ -أ
ضافة إلى ما قمناه سابقا نتعرؼ عمى  ذكرنا في الفصؿ الرابع مفيـك التعمـ كمككناتو، كا 

بعض أىدافو كخصائصو، حيث يجدر باألسرة التربكية التعرؼ عمى كؿ المفاىيـ كالتفريؽ بينيا، 
كبما أف التعمـ يحدث نتيجة نشاط تتـ ممارستو مف قبؿ المتعمـ، يصبك مف خبللو إلى تعديؿ في 

السمكؾ نتيجة ًاحتكاؾ بمكاقؼ مختمفة في البيئة التي يعيشيا، كاف لمعمماء كالباحثيف تعاريؼ 
:  كثيرة نقتصر عمى أىميا

التعمـ ىك لب العممية التربكية كميا، فيك نشاط يقـك بإشراؼ المعمـ أك مف دكنو بيدؼ "
. 3"ًاكتساب معرفة أك ميارة أك تغيير سمكؾ

. 4"نمك في استجابات الفرد التي يكتسبيا بسبب المثيرات البيئية: "بأنو" كارميؿ"كيعرفو 
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:  أىداؼ التعمـ -ة
.  ييدؼ إلى التعرؼ عمى الحقائؽ كتنمية الخبرات المعرفية: التعمـ الكتساب الخبرة- 1
.  إعداد الفرد لمحياة في المجتمع كاالندماج في البيئة: تنمية االتجاىات كتطكيرىا- 2
يجد اإلنساف نفسو التي لـ يكف يفكر فييا، كما يسعى إلى تحقيؽ ىدفيف : تنمية الميارات- 3

 1:رئيسييف ىما
تكليد المعرفة الخاصة بالتعمـ كالمتعمميف كتنظيميا، دراسة سمكؾ المتعمـ في األكضاع - 

. التعميمية المختمفة، كىذا الجانب النظرم
صياغة ىذه المعرفة في أشكاؿ تمكف المتعمميف مف ًاستخداميا كتطبيقيا، كيمثؿ ىذا اليدؼ - 

. الجانب التطبيقي
: خصائص التعميـ -ط

 2:لمتعميـ كثير مف الخصائص نذكر أىميا
:  كلو ثبلثة أشكاؿ:تغيير سمككيات التمميذ .1
. أخذ خبرات كسمككيات جديدة- 
. ترؾ بعض السمككيات كالخبرات القديمة- 
. إدخاؿ تعديبلت في بعض السمككيات كالخبرات - 
يككف التفاعؿ بيف التمميذ كبيئتو المادية كاالجتماعية عمميا أك حركيا أك حسيا أك : التفاعمية .2

 .كبلميا أك لغكيا أك تأمميا ًاستدالليا كتفكيريا
ال يكجد حدكد عمرية لمتعميـ كال حدكد زمانية كال مكانية، فقد تككف في  ":االستمرارية .3

. 3"الشكارع، كالمقاىي كالمنازؿ كالمدارس كدكر العبادة، كالجامعات
كمما تقدـ التمميذ في السف يراكـ خبرات فكؽ خبرات كيزيد معمكمات : التراكمية كالتدريج .4

. فكؽ معمكمات، كميارات فكؽ ميارات
يعد التعميـ مف العمميات التي تكسب التمميذ كثيرا مف : الشمكلية لكؿ السمككيات كالخبرات .5

. السمككيات كالخبرات بنكعييا المرغكب كغير المرغكب
يككف التعميـ بطريؽ مكجو مقصكد لتحقيؽ ىدؼ ما أك غير : احتمالية القصد أك عدمو .6

.  مقصكد جاء بشكؿ عرضي
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نعني بيذه التغيرات التي تحدث بسبب الخبرة  : 1عممية شمكلية لمتغيرات الثابتة نسبيا .7
مرض أك )كالميارة كالتدريب كالممارسة المستمرة، كال يأتي تحت ىذه التغيرات ما ينتج عف 

. ألف كؿ ىذه تغيرات مؤقتة كليست ثابتة (تعب
يشمؿ التعميـ كؿ التغيرات السمككية، كالمظاىر العقمية كاالجتماعية : "تعدد المظاىر .8

كاالنفعالية كاألخبلقية كالحركية كالحسية، كالمغكية، فالفرد مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يطكر 
. 2"مياراتو كقدراتو عمى التفكير السميـ كيطكر لغتو كأساليب حياتو

كؿ يـك نجد كثيرا مف التغيرات كالتطكرات في العممية التعميمية مف حيث األساليب : التطكر .9
. كالمعمكمات كالطرؽ كاإلمكانات

كؿ ما يتعممو اإلنساف يؤثر فيو كفي حياتو كأسمكب  ":الربط بيف المؤثرات كاالستجابات .10
تفكيره، كنجد ذلؾ جميا مف خبلؿ ًاستجابتو كتغيره كتغير طريقتو في الحياة أك أسمكبو أك 

. 3"حتى آرائو
يعد التعميـ بخصائصو المذككرة كغير المذككرة مف أبرز العمميات : خالصة القكؿ

التفاعمية التي تتـ بيف الفرد كالبيئة المحيطة بو مف أجؿ السعي الحثيث لمكاكبة التطكرات 
. المتبلحقة

: العكامؿ المساعدة عمى التعمـ -د
: مف أىـ العكامؿ المساعدة التي ذكرىا بعض الباحثيف كعمماء التربية، كىي كاآلتي

تكرار الشيء عدة مرات يكسب الثبات كالكماؿ كيفيد في تعمـ الميارات : عامؿ التكرار"ػ 1
. كاألعماؿ اليدكية

التمكف مف السيطرة عمى أسمكب التعمـ، يحفظ ما تعممو كيجعؿ أحكامو أقرب :  ػ عامؿ الدقة2
. 4"إلى الصكاب

 ييتـ المربكف باالستجابات األكلى الصحيحة في عممية التعمـ، ألنيا تبقى :عامؿ األكلكية" ػ 3
. ثابتة مع الفرد المتعمـ كتستمر معو لفترة طكيمة

فاعمية التعمـ تزداد كمما كاف ىناؾ عبلقة أكثر بيف األشياء التي يرغب :  ػ عامؿ التنظيـ4
. المتعمـ في تعمميا

                                                 
 .20: محمد عكاد الحمكز، تصميـ التدريس، مرجع سابؽ، صػ 1
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الحداثة تدؿ عمى كجكد رغبة اإلنساف في التعمـ، كمادامت عممية التعمـ : ػ عامؿ الحداثة5
. 1"تنمية فيي متغيرة كمتطكرة

: الفرؽ بيف التعمـ كالتعميـ -ٖ
يؤدم التعميـ إلى تحقيؽ نتائج مرغكب فييا في حيف نجد : "مف أىـ ما قيؿ في ىذا

التعمـ قد يحقؽ نتائج مرغكب فييا أك غير مرغكبة، فالفرد حيف يتعمـ سمككات سيئة كأف يتعمـ 
، كالجدكؿ اآلتي يكضح 2الخ، كيتعمـ حسنة كالصدؽ كاألمانة.. الغش أك السرقة أك الكذب
. 3الفرؽ بيف التعمـ كالتعميـ
التعميـ التعمـ جكانب المكازاة 

العمميات 
داخمية يمارسيا الطمبة بيدؼ 

الشرح كالتمقيف استيعاب المعرفة 

المبادرة كالتصميـ كتنظيـ دكر الطالب 
المعارؼ 

االمتثاؿ كالطاعة كالصمت 
كالتمقي لما يعرضو المعمـ 

دكر المادة الدراسية 

اختيار األسمكب المناسب 
الستيعاب المعرفة 

ػ اختيار كبناء المخططات 
المناسبة 

زيادة القدرة الذىنية لدل الطمبة 
كتحديد قدرات الطمبة بمقدار ما 
يحممكف في أذىانيـ مف معارؼ 

اإلجراءات كاألنشطة 
العممية 

اإلفادة مما يقدـ بيدؼ مساعدة 
الطالب عمى تنظيـ معرفتو 
كخبرتو ليصؿ إلى حالة العمـ 

كاالستيعاب 

تقديـ المعارؼ كالمعمكمات كفؽ 
منطؽ المادة الدراسية كالمنطؽ 

الذم ينتقيو المعمـ 

بعد أف ذكرنا باختصار مفيـك العممية التعميمية كالفرؽ بيف التعمـ كالتعميـ يحسف بنا أف 
نتعرؼ عمى عناصر العممية التعميمية كنركز عمى المعمـ كالمتعمـ ألف الناىج تـ ذكرىا سابقا 

. (المحتكل الطريقة، التقكيـ الكسائؿ)مع عناصرىا 
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: المعمـ كالمتعمـ كفؽ المقاربة الجديدة .4
: (l'enseignent compétent): مفيكـ المعمـ الكؼء كفؽ االستراتيجية الجديدة -أ

: المعمـ الكؼء ىك الذم يسخر مجمكعة مف القدرات مثؿ
.  القدرة عمى تحميؿ الكضعيات- 
. التعبير بطبلقة ككضح- 
. االستعداد لمرد عف أسئمة المتعمميف كاستفساراتيـ- 
. التعمؽ في تناكؿ المحتكيات- 
. القدرة عمى تسيير القسـ بشكؿ فعاؿ- 
.  االقتصاد في التمقيف كاإلكثار مف التكجيو كالدفع إلى االكتشاؼ- 
. التقكيـ المستمر لؤلعماؿ المنجزة- 
. مراعاة مستكل التبلميذ العقمي كالمعرفي- 
. التنكيع في طرائؽ الفعؿ التعميمي التعممي- 
. تحديد أكجو االختبلؼ بيف مختمؼ كضعيات التعمـ- 
. 1الحرص عمى تقكيـ مكتسبات المتعمميف- 
: دكر المعمـ في العممية التعميمية -ة

: ىناؾ عديد مف األدكار المتكقع مف المعمـ القياـ بيا، مف أىميا
. ػ تشجيع التبلميذ عمى التفاعؿ في العممية التعميمية1
. ػ تشجيع التبلميذ عمى المعرفة كاإلبداع2
. 2ػ تنمية اإلبداع لدل التبلميذ بأف يجعؿ التبلميذ مستمريف عمى اإلنتاج كاإلبداع3

كقد تزايدت اإلصبلحات الجديدة خاصة، في حيف أصبح المتعمـ محكر العممية التربكية، 
. 3حيث أصبح مربيا كمرشدا كمبلحظا سيككلكجيا كرائدا اجتماعيا إداريا كميندسا تقنيا
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 1:(l'élève comptent): مفيـك التمميذ الكؼء عمى ضكء التدريس بالكفاءات -ط
 إف التمميذ الكؼء، ىك ذلؾ التمميذ الذم يتمكف مف تسخير مختمؼ مكتسباتو لمعالجة 

التمميذ الذم حصؿ عمى كفاءة في الكتابة ليس ىك ذلؾ الذم : كضعيات معينة، مثاؿ ذلؾ
نما ىك التمميذ الذم يكتب نصكصا ذات معاف ليتمكف مف التكاصؿ  يكتب بترصيص الكممات، كا 

. مع اآلخريف
التمميذ الذم ًاكتسب كثيرا مف المعارؼ كعجز عف تطبيؽ ىذه المعارؼ في المحيط ليس - 

. بكؼء
بيداغكجيا الكفاءات التي ترتكز ألعمى المخزكف المعرفي، كلكف عمى ًاستغبلؿ ىذا المخزكف - 

. المعرفي في الفعؿ كاالنجاز، حيث إف الفرد ال يككف كؼء إال بقدرتو عمى الفعؿ
:  دكر المتعمـ في العممية التعميمية -د

المتعمـ ىك المحكر األىـ في العممية التعميمية، فالمناىج تكضع مف أجمو ميما كانت "
فإف أىدافيا تنصب عمى النمك النفسي كالعقمي كالجسمي كالعاطفي . الفمسفة التي بنيت عمييا

حتى يصبح عنصرا قادرا عمى تحمؿ األعباء متفاعبل مع األحداث، مالكا لمميارة عمى حؿ 
المشكبلت مستعدا لمتكيؼ مع الظركؼ التي يعيشيا، متيقظا لمتغييرات، كمستكعبا لما تتطمبو 

. 2"تمؾ المتغيرات
 : التعميـ الثانكم حسب الرؤية الجديدة .5

لو مكانة في المنظكمة التربكية معتبرة، كبالتالي نذكر مفيكمو كميامو كأىدافو، لما لذلؾ 
 :مف عبلقة بمكضكع بحثنا

: مفيكمو -أ
التعميـ الثانكم جزء ال يتجزأ مف مجمكع المنظكمة التربكية، كىك بمثابة الحمقة الرئيسية "

في تمفصؿ منظكمة التربية كالتككيف كالشغؿ، حيث يحتؿ مكقعو مف جية بيف التعميـ األساسي 
الذم يستقبؿ عددا ىائبل مف تبلميذه إلى جانب التككيف الميني، كمف جية أخرل، بيف التعميـ 

العالي الذم يشكؿ إزاءه المصدر الكحيد لمطمبة المقبميف عمى الدراسة الجامعية، كالتككيف 
: الميني كعالـ الشغؿ كيضطمع بالمياـ اآلتية

                                                 
 .09: ػ المرجع نفسو، ص1
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. مكاصمة تحقيؽ األىداؼ التربكية العامة- 
التكفؿ ضمف مجمكعات مف الشعب المتمايزة بإعداد التبلميذ، إما لمكاصمة الدراسة العميا مف - 

خبلؿ منحيـ تعميما ذا طابع عاـ، يتضمف المعارؼ األساسية البلزمة خصكصا في المياديف 
ما لبلندماج في الحياة العممية مباشرة . 1األدبية كالعممية كالتكنكلكجية، كا 

مف يرعاه؟ ترعاه مؤسسات عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية كااًلستقبلؿ المالي تحدث - 
. بمرسـك كتمغى بنفس اإلجراء

: ميامو -ة
.  دعـ المعارؼ المكتسبة- 
. التحضير لمكاصمة التعميـ العالي- 
.  التخصص التدريجي في مختمؼ المياديف- 
 2.التحضير لبللتحاؽ بالحياة العممية- 

 : لمتعميـ الثانكم أىداؼ كثيرة نقتصر عمى أىميا:أىداؼ التعميـ الثانكم -ط
. إكساب التبلميذ المعارؼ الضركرية لمتابعة الدراسات العميا- 
. تنمية قدرات التحميؿ كالتعميـ كالتكيؼ مع مختمؼ الكضعيات- 
.  تنمية ركح البحث- 
 3.تنمية القدرة عمى التقييـ الذاتي- 

 :بعد العديد مف اإلصبلحات جاء ما يمي"ك
إدخاؿ البعد المسمى بالتدرج في التكجيو نحك الشعب، ًانطبلقا مف مبلمح التبلميذ التي تتكزع - 

". عممييف"ك" أدبييف"ما بيف 
. مجانستو كتدعيـ كتقكية مكتسبات فترة التعميـ اإللزامي- 
إرساء قاعدة عريضة لمثقافة العامة الحاممة لممعارؼ كالكفاءات القابمة لمتعبئة خبلؿ التعممات - 

. البلحقة
. تحضير المتعمميف كسط مجتمع ديمقراطي- 

                                                 
 .174، 173: ص.ػ خيرم كناس كبكصنبكرة عبد الحميد، تربية كعمـ النفس، تككيف المعمميف، مرجع سابؽ، ص1

، 1ػ عبد المطيؼ حسيف فرج، نظـ التربية كالتعميـ في الكطف العربي ما قبؿ كبعد عكلمة التعميـ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، ط2
 . 131: ، ص2008عماف، 

 .135: ػ المرجع نفسو، ص3
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. االعتماد عمى أنفسيـ كتحمؿ مسؤكلياتيـ في إطار احتراـ الغير- 
.  1"اإلسياـ في تدعيـ قيـ الثقافة الكطنية كالحضارة اإلنسانية- 

:  التنظيـ الجديد لمتعميـ الثانكم كفؽ االستراتيجية الجديدة -د
نظـ التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي إلى جذعيف مشتركيف عريضيف، يستغرؽ كؿ 

: منيما مدة سنة كاحدة
.  في السنة الثانية ثانكم2ػ الجذع المشترؾ آداب بشعبتيف 1
. آداب فمسفة. - لغات أجنبية - 
-  شعب في السنة الثانية الثانكم رياضيات، 4 ػ الجذع المشترؾ عمـك كتكنكلكجيا أربع 2

ىندسة كيربائية، ىندسة :  اختبارات4تقني رياضي بأربعة -عمـك تجريبيةػ -تسيير كاقتصادػ 
. مدنية، ىندسة ميكانيكية، ىندسة تقنية

لى تكييفيا مع -  تيدؼ الييكمة الجديدة إلى تحسيف المضمكف التربكم ليذه الشعب الست، كا 
. الدراسات الجامعية

 : مكانة المغة العربية في المنظكمة حسب القكانيف .6
إف المغة العربية عنصر مف ": "بكبكر بف بكزيد"نذكر ما جاء في ميؤلؼ الكزير األسبؽ 

الثبلثية التي تتككف منيا اليكية الكطنية، فإنيا حتما لغة تعميـ جميع المكاد الدراسية كفي جميع 
. 2"مستكيات كأطكار المنظكمة التربكية الكطنية

: حسب الكزارة فقد ًاتخذت عدة تدابير تـ تنفيذىا، منيا"ك
. إعداد برامج دراسية ككنت مدرسية جديدة- 
تحسيف مستكل المدرسيف في مرحمتي االبتدائي كالمتكسط، كتدعيـ تأىيميـ األكاديمي - 

. كالميني
. مضاعفة عدد الندكات كالعمميات التدريبية في المكاضيع المتعمقة بتعميمية المكاد- 
. تنظيـ كتحسيف ىيئة التفتيش- 
 

                                                 
 .218: إصبلح التربية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص: ػ بكبكر بف بكزيد1
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. 5 إلى 4رفع معامؿ المغة العربية في امتحاف شيادة التعميـ المتكسط مف - 
. زيادة الحجـ الساعي المخصص ليا- 
. 1"ىذا ما ىك مكتكب عمى الكرؽ، كنترؾ التعميؽ دائما إلى الفصؿ الخاص بالنقد كالتقكيـ- 
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: دسنتائج الفصؿ السا
ذلؾ ألف ؿ تعرفنا في ىذا الفصؿ عمى مفيـك االستراتيجية كأنكاعيا ككظائفيا، كمثمنا 

، كمف ناحية أخرل كؿ األمـ االستراتيجية ك أنكاعياة ماسة إلى التعرؼ عمى جالمعمميف في حا
المتقدمة ليا مخططات ككزارات كمديريات تقـك بدراسات حكؿ استشراؼ المستقبؿ، ًانطبلقا مف 
تشخيص الكضع الراىف، كتحديد عناصره، كالكقكؼ عمى اإليجابيات كالسمبيات، كما عرجنا 
عمى بعض المفاىيـ المتعمقة بالتعميمية، كذكرنا التعميـ الثانكم كميامو، كمكانة المغة العربية 

. حسب ما جاء مف إصبلحات تربكية جديدة، كتركنا التعميؽ كالنقد كالتقكيـ لمفصؿ الثامف
 
 



 
الفصؿ السابع 
 دراسة كتحميؿ ااًلستبياف

 .تمييد
 .آليات البحث -1
. المنيج المستخدـ في الدراسة -ة
 .تعريؼ ااًلستبياف -ط
 .العينة -د
 .كيفية تطبيؽ آليات البحث كتصحيحو -ٖ

. عرض نتائج ًاستبياف األساتذة -2
 .عرض نتائج ًاستبياف التالميذ -3
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: تمييد
بعد أف تعرفنا في الفصكؿ األكلى عمى كثير مف الجكانب النظرية عطفنا عمى ذلؾ قمنا 
بإعداد ًاستبياف بعد دراسة ميدانية، تعرفنا مف خبلليا عمى آراء مف يعيشكف كيعايشكف العممية 
التعميمية، ألف المسائؿ التي تتعمؽ بالمكقؼ التعميمي ال تقتصر عمى ما تقدمو الكثائؽ الرسمية 

، إٌذ البد ...المدكنة، الكتاب المدرسي المقرر، دليؿ األستاذ، تكجييات المنياج، النشريات: مثؿ
: لمجانب النظرم مف جانب تطبيقي يدعمو كيثريو، كاليدؼ مف ىذه الدراسة

مدل معرفة تدريس ااًلتساؽ كااًلنسجاـ مف خبلؿ كتاب السنة األكلى ثانكم جذع مشترؾ 
، كالكصكؿ إلى كشؼ كاقع تدريسيا الذم يعد العمكد الفقرم، كال يمكف لؤلستاذ أك -آداب–

المتعمـ أف يتجاكزىما، بحكـ ًامتدادىما األفقي كالعمكدم مع سائر األنشطة األخرل المغكية 
. كالببلغة (النحك كالصرؼ)كالعممية كالفنية، بما في ذلؾ قكاعد 

جراءات عممية، محاكال الكصكؿ إلى  عمى كؿ فيذا الجانب الميداني يرتكز عمى آليات كا 
النتائج الجزئية لكؿ مف األساتذة كالتبلميذ التي مف شأنيا أف تبيف لنا جممة مف الصعكبات التي 

. تعترض المعمـ كالمتعمـ في فيـ كاستيعاب المحتكل
: آليات البحث .1
: المنيج المستخدـ في الدراسة -أ

بما أف الدراسة الحالية تيدؼ إلى التعرؼ عمى آراء كؿ مف أساتذة التعميـ الثانكم، 
كتبلميذ ىذا المستكل حكؿ طريقة التقديـ عمى ضكء المقاربة بالكفاءات، كمدل تأثيرىا عمى 
 الجانب الدراسي، كألف ىذه الدراسة كصفية، فإف المنيجيف المبلئميف ليا ىما المنيج الكصفي

، كىذا ما يعد األنسب كالمنيج اإلحصائي بااًلستعانة بآليات التحميؿ كالتركيب كالجدؿ كالمناقشة
لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات التي تستخدـ في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ككنيا تتبع الظكاىر 

. كتحدد خصائصيا المميزة
إف المنيج الكصفي، منيج يقـك عمى أساس دراسة كتحميؿ الظاىرة مف خبلؿ "

. 1"خصائصيا، كتكظيؼ العبلقات القائمة بينيا بيدؼ الكصكؿ إلى كصؼ عممي متكامؿ ليا
 
 

                                                 
 .44: ، ص2008، الجزائر، 1خالد حامد، منيجية البحث في العمـك االجتماعية كاإلنسانية، جسكر لمنشر كالتكزيع، ط- 1
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 :تعريؼ ااًلستبياف -ة
عبارة عف ًاستمارة تحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة، تشمؿ جميع المحاكر الرئيسة في "
. 1"البحث

كاف اليدؼ مف إعداد ىذا ااًلستبياف تأكيد النتائج التي ًانتيت إلييا الدراسة الميدانية مف 
خبلؿ التعرؼ عمى آراء مف يعيشكف كيعايشكف العممية التعميمية، كقد اعتمدنا في دراستنا ىذه 
عمى ًاستمارتيف تتضمف كؿ كاحدة منيما أسئمة مغمقة، كأخرل مفتكحة، األكلى مكجية لؤلساتذة 

 ثانكية بمقر كالية تبسة، 32 أستاذنا يشتغمكف في 153كجيت إلى  ( سؤاالن 32)تشتمؿ عمى 
، كقد كتبتا ( سؤاالن 14)ًاشتممت عمى - آداب–كالثانية مكجية لتبلميذ السنة أكلى جذع مشترؾ 

بالمغة العربية، أردنا مف خبلليا حصر المشاكؿ التي تعترض فيـ كاستيعاب الركابط الداللية 
ككسائؿ ااًلتساؽ كآليات ااًلنسجاـ، كتحديد المسؤكلية، ىؿ تكمف في المحتكل؟ أـ في الطرائؽ؟ 
أـ في أساليب التقكيـ؟ أـ في المعمـ كالمتعمـ؟ كما أردنا إلى جانب ذلؾ التعرؼ عمى الكاقع 

المعيشي في الكسط التربكم، كقمنا بجكالت كحكارات مع المفتشيف كالمديريف كاألساتذة كبعض 
. المشرفيف التربكييف، لتككف لنا نظرة كاسعة كشاممة أثناء القياـ تحميؿ النتائج المتكصؿ إلييا

 :العينة -ط
يجب أف تككف مماثمة لممجتمع األصمي تعكس "إف اختيار العينة مف أىـ مراحؿ البحث، 

. 2"الصفات كالحقائؽ التي يتميز بيا ىذا األخير، كما ينبغي أف تختار بطريقة مكضكعية
 تمميذنا كتمميذة مثمما يكضحو الجدكؿ 807 أستاذنا كأستاذة ك153تتككف عينة البحث مف 

: اآلتي

 

 

 

                                                 
 .314: ، ص1992، القاىرة، مصر، 1ناصر ثابت، أضكاء عمى الدراسة الميدانية، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، ط- 1

: ، ص1986، بيركت، لبناف، (ط.د)محمد إحساف الحسف، دار الطميعة، : دنكف ميتشؿ، معجـ عمـ االجتماع، ترجمة- 2
170. 
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الثانكيات الدائرة 
عدد التالميذ عدد األساتذة 

إناث ذككر إناث ذككر 

دائرة تبسة 

 2مالؾ بف نبي  01

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

10 

10 

10 

12 

10 

10 

10 

12 

08 

15 

10 

26 

15 

15 

15 

12 

15 

15 

15 

18 

15 

16 

سعدم الصديؽ  02

فاطمة الزىراء  03

مطركح العيد  04

خذيرم اليادم  05

حردم محمد  06

أبك عبيدة عامر بف الجراح  07

مزىكدم إبراىيـ  08

ىكارم بكمديف  09

الشيخ العربي التبسي  10

- تبسة – المطار  11

 16 10 3 2شريط لزىر  12الحمامات 

 26 14 2 2 فبراير 18 13الككيؼ 

 15 10 2 2شرفي لخضر  14بكارية 

 18 10 3 1زركقي عمار  15مرسط 

 16 12 2 2الزبير بف العكاـ  16العكينات 

 كالية تبسة
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كنزة 

 15 10 3 1سعد بف أبي كقاس  17

 15 10 3 1مخازنية مبركؾ  18

 15 10 3 2بغاغة صالح  19

 20 15 3 2عكريش عمارة  20عيف الزرقاء 

بشر العاتر 

 2فارس الطاىر  21

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

10 

15 

10 

12 

10 

15 

20 

15 

16 

15 

مكلكد قاسـ ثابت بمقاسـ  22

محفكظ سعد  23

الحي العمراني  24

حي المطار  25

 15 10 3 4 1962 جكيمية 5 26الماء األبيض 

 15 10 3 2نقريف  27نقريف 

 16 10 3 3المريج  28المريج 

 15 10 2 2قنز محمكد بف عمار  29بكخضرة 

الشريعة 

 1النعماف بف البشير  30

2 

2 

2 

2 

3 

10 

10 

12 

15 

20 

10 

مصطفى بف بكلعيد  31

محمد الشبككي  32

المجمكع 
61 92 347 520 

153 867 
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: كيفية تطبيؽ آليات البحث كتصحيحو -د

ًاتبعنا اإلجراءات القانكنية، حيث تقدمت بطمب لمديرية التربية مف أجؿ الحصكؿ عمى 
ترخيص إلجراء ااًلستبياف، فحصمنا عمى المكافقة بعد جيد جييد كًاتصاالت مكثفة، كذلؾ 

. 21/04/2015: بتاريخ
ًاستعنا باهلل أكالن، ثـ بالمديريف كاألساتذة كالنظار كالمراقبيف العاميف كزمبلئنا األساتذة 

الذيف تربطنا بيـ عبلقات طيبة كبعض الطمبة الذيف ندرسيـ في الجامعة، كذلؾ مف أجؿ تيسير 
كتسييؿ عممية تكزيع ًاستمارات ااًلستبياف كجمعيا، كبما أف لكؿ دراسة منيجا خاصا بيا، فقد 
ًاخترنا المنيج اإلحصائي المناسب ليذه الدراسة الميدانية مع ااًلستعانة بآليات التحميؿ لمعالجة 

، محترميف المنيج الكصفي (عدد التكرارات)النتائج المتحصؿ عمييا بًاستخداـ النسب المئكية 
لكصؼ كاقع الحاؿ كما ىك في تدريس ااًلتساؽ كااًلنسجاـ، كما استعنا في تحميؿ اإلجابات 
عمى معطيات المسانيات التربكية الحديثة التي تربط في تحميميا بيف المادة المدركسة كطريقة 

. تدريسيا كحاجات المتعمميف المختمفة
: عرض نتائج ًاستبياف األساتذة .2

 (.األساتذة)يبيف جنس العينة : (01): جدكؿ رقـ

( %)النسبة التكرار االحتماالت 

 %39.21 60ذككر 

 %60.78 93إناث 

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 تمثؿ نسبة %39.21فنجد نسبة  (ذككر، إناث)يبيف الجدكؿ جنس عينة األساتذة 

 تمثؿ اإلناث، كىذا راجع إلى تحكالت حدثت في المجتمع الجزائرم، %60.78الذككر، كنسبة 
يثار كظيفة التعميـ مف قبؿ المرأة، مقارنة بالكظائؼ األخرل كتراجع نسبة نجاح الذككر . كا 
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 :كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
 

 

 .يبيف الشيادات المتحصؿ عمييا: (02): جدكؿ رقـ

( %)النسبة التكرار االحتماالت 

 %71.89 110ليسانس 

 %13.07 20ماستر 

 %7.84 12ماجستر 

 %7.18 11المسجمكف في الدكتكراة 

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 %71.89مف خبلؿ ًاستقراء الجدكؿ لمعرفة الشيادات المتحصؿ عمييا نجد نسبة 

متحصميف عمى شيادة الميسانس في المغة العربية كآدابيا معظميـ درسكا النظاـ الكبلسيكي، 
( LMD) متحصميف عمى شيادة الماستر تحصمكا عمييا بعد تطبيؽ نظاـ %13.07كنسبة 

 متحصميف عمى شيادة الماجستير تحصمكا %07.84كالنسبة في تزايد ممحكظ، كنجد نسبة 
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 مسجميف في الدكتكراه ككميـ %7.18عمييا مف خبلؿ ًاجتياداتيـ الشخصية، كنجد نسبة 
 . ينتظركف االلتحاؽ بالجامعة مف خبلؿ محاكراتيـ كاالحتكاؾ بيـ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي

 
: يبيف صفة األساتذة: (03): جدكؿ رقـ

( %)النسبة التكرار االحتماالت 

 %65.35 100مرسـ 

 %26.14 40متربص 

 %08.49 13مستخمؼ 

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 تمثؿ المترسميف، كىذه النسبة تعكس %65.35مف خبلؿ ًاستقراء الجدكؿ سجمنا نسبة 

جدية التأطير خاصة في السنكات األخيرة مف خبلؿ تخرج العديد مف المفتشيف، كنجد نسبة 
 مازالكا متربصيف ألنيـ نجحكا منذ سنة ككميـ ينتظركف قدـك مفتش المادة، كتشير 26.14%
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 إلى المستخمفيف خاصة في المناطؽ النائية، كىذا العدد في تزايد كيرجع ذلؾ %08.49نسبة 
: إلى
 .زيادة عدد المتمدرسيف- 
 .اإلحالة عمى التقاعد كاالنتقاؿ إلى المناصب العميا، اإلدارة كالتفتيش، التدريس في الجامعة- 

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي

 
: يبيف ًاكتساب معرفة األساتذة بمكضكع ااًلتساؽ كااًلنسجاـ: (04): جدكؿ رقـ

( %)النسبة التكرار االحتماالت 

 %65.35 100مف خبلؿ الدراسة الجامعية 

 %6.50 10حضكر الندكات التككينية مع مفتش المادة 

 %9.80 105مف خبلؿ الندكات الداخمية في المؤسسة 

 %8.49 13االطبلع عمى دليؿ األستاذ ك الكثائؽ المرفقة 

 %9.80 15مف خبلؿ المطالعة 

 %100 153المجمكع 
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: قراءة الجدكؿ
أسفرت اإلجابات المتعمقة بمدل ًاكتشاؼ المعرفة الخمفية لؤلساتذة لبًلتساؽ كااًلنسجاـ 

 درسكا ىذه المكضكعات في الجامعات، كطكركا معمكماتيـ بعد ذلؾ، %65.35بأف نسبة 
 يرل أصحابيا باإلضافة إلى دراستيا في الجامعة ًاستفادتيـ مف المعمكمات %6.50كنسبة 

 ًاستفادت مف خبلؿ الندكات %9.80خبلؿ حضكر الندكات التككينية مع المفتشيف، كنسبة 
الداخمية ببرمجة لقاءات كتكميؼ أستاذ كؿ مرة بتحضير مكضكع في ىذا اإلطار، كنسبة 

 تككنت لدييـ المعمكمات باإلضافة إلى ما درسكا في الجامعة مف خبلؿ اإلطبلع عمى 8.49%
 تقـك بالبحث كالمطالعة كالتنسيؽ كتستزيد %9.80دليؿ األستاذ كالكثائؽ المرفقة لو، كأما نسبة 
. مف المعمكمات بفضؿ التكنكلكجيا الحديثة

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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: يبيف ضركرة تدريس ااًلتساؽ كااًلنسجاـ: (05): جدكؿ رقـ

 :في المرحمة الثانكية* 

( %)النسبة التكرار االحتماالت 

 %71.24 109نعـ 

 %28.75 44ال 

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف العينة التي أجابت عف ىذا السؤاؿ ترل ضركرة تدريس %71.24ما يعادؿ 

ااًلتساؽ كااًلنسجاـ كأبعد مف ذلؾ المبادئ األكلية لدراسة لسانيات النص لما ذلؾ مف عبلقة 
 مف العينة عدـ %28.75كطيدة بالنحك كالصرؼ كالببلغة كالدراسات الحديثة، كترل نسبة 

. كجكد قاعدة معمكمات تمكنيـ مف فيـ الركابط الداللية كآليات ااًلتساؽ كااًلنسجاـ
 :رأم المستجكبيف* 

أشار بعض المستجكبيف إلى ضركرة تدريس ااًلتساؽ كااًلنسجاـ بشركط تعكيدىـ عمى 
.  مصحكبة بالقكاعد كاألحكاـ كاألمثمةذلؾ منذ مرحمة المتكسط كي ال يتفاجأ بيا تمميذ الثانكم

ألنو مف الضركرم في ظؿ العكلمة كالحداثة أف يككف لتمميذ الجزائر معمكمات في ىذا 
. الشأف
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 :كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي

0

10

20

30

40

50

60

70

ن
وا
عن

ر 
حو

لم
ا

م نع ال

 
: أىداؼ تعميمية االتساؽ كاالنسجاـ لمسنة األكلى: (06): جدكؿ رقـ

 

( %) النسبةالتكرار االحتماالت 
 %16.33 25كاضحة 
 %08.49 75محددة 
 %13.07 20عامة 
 %14.07 22عادية 

 %13.72 21كسيمة إجرائية 
 %15.03 23كسيمة لفيـ المقركء 
 %07.84 12كسيمة لفيـ المسمكع 
 %06.53 10كسيمة لمتفرع المساني 
 %04.75 07غاية في حد ذاتيا 

 %100 153المجمكع 
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: قراءة الجدكؿ
 مف الفئة المستجكبة ترل أف أىداؼ تعميمية ااًلتساؽ %16.33يكضح الجدكؿ أف نسبة 

 أف األىداؼ المصرح بيا في المنياج %08.49: كااًلنسجاـ كاضحة بينما ترل فئة تقدر بنسبة
 مف المستجكبيف ترل أف األىداؼ %13.72صيغت عمى شكؿ أىداؼ محددة، كأٌما نسبة 

 ترل أف األىداؼ عادية كىذه نسبة معتبرة تعيش الركتيف كتشير نسبة %14.72عامة، كنسبة 
 إلى أف األىداؼ كسيمة إجرائية تخدـ شكؿ كمضمكف النص مٌما ينعكس غالبنا عمى 13.72%

. تقكيـ المساف كتصكيب الخطاب كتصحيح األسمكب
 ترل أف أىداؼ تعميمية االتساؽ كاالنسجاـ كسيمة لفيـ المقركء، %15.03كنجد نسبة 

 تشير إلى أٌف األىداؼ %06.53 تراىا كسيمة لفيـ المسمكع، كنجد نسبة %7.84كنسبة 
مىٍف ال يفيـ مسائؿ  كسيمة لتقكيـ المساف ألف ىناؾ عبلقة كبيرة بيف النحك كلسانيات النص، كى

 مف المستجكبيف إلى أف األىداؼ %4.75النحك ال يمكنو فيـ لسانيات النص، كتشير نسبة 
. غاية في حد ذاتيا

ا كخمطنا عمى مستكل تحديد أىداؼ تعميمية  كىذه النسب تدؿ عمى أف ىناؾ غمكضن
. ـ ييضمكا ىذه المفاىيـ كالتفريؽ بينياؿاالتساؽ كاالنسجاـ، كأف األساتذة مازالكا 

: ىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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: يبيف مدل سيكلة كصعكبة تحقيؽ األىداؼ: (07): جدكؿ رقـ
 

النسبة التكرار االحتماالت 
 31.37 48سيمة التحقيؽ 
 67.32 103صعبة التحقيؽ 
 100 135المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف إلى أف األىداؼ سيمة يمكف تحقيقيا كاالستفادة %31.37تشير نسبة 

مف مفيكمي االتساؽ كاالنسجاـ كالركابط الداللية بشركط سيتـ ذكرىا في التفصيؿ، كأما نسبة 
ا كبيران تجده في 67.32%  ترل أنو مف الصعكبة تحقيؽ األىداؼ ألف التمميذ مازاؿ يعاني نقصن

كثير مف األحياف ال ييحسف قراءة النص كال يجيد أبسط المبادئ كىذا راجع لمسنكات التي قضاىا 
لى غياب إستراتيجية كاضحة تصاغ فييا أىداؼ ىذه النشاطات ... في االبتدائي كالمتكسط كا 

. ًانطبلقا مف مفيكميا الكاسع
كقد صرح بعضيـ في خانة المبلحظات أف سبب الصعكبة راجع إلى ًانعداـ التطابؽ 
كاالنسجاـ بيف األىداؼ المعمنة كالمكضكعات المقررة مف جية كالطريقة المعتمدة مف جية 

. أخرل إذ ال تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ بسيكلة
: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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 يبيف ىؿ تدريس االتساؽ ك االنسجاـ يدخؿ في تطكر المغة العربية؟: (08): جدكؿ رقـ
 

النسبة التكرار االحتماالت 
 %34.64 53نعـ 
 %65.35 100ال 

 %100 135المجمكع 
:  قراءة الجدكؿ

 مف المستجكبيف ترل أف االتساؽ كاالنسجاـ ليما عبلقة كبيرة %43.64ما يعادؿ نسبة 
كليما عبلقة بشكؿ النصكص  (الصكتي، كالصرفي كالداللي)في تطكير كتحسيف مستكل المغة 

 فترل أف االتساؽ %65.35: كمضمكنيا، كليما أيضا عبلقة تكاممية ببقية األنشطة، أٌما نسبة
كاالنسجاـ غير معركفيف كأنيما مستكرداف مف النظريات الحديثة التي تخدـ المغات التي نمت 
فييا ىذه النظريات كىذا يؤكد لنا المفيـك القاصر الذم ًاعتمده كاضعك منياج المغة العربية في 
انتقاء المقرر الخاص باالتساؽ كاالنسجاـ كأنو كاف يستحسف أفَّ تذكر فكائد االتساؽ كاالنسجاـ 
كالركابط الداللية كيتـ تكضيحيا مف خبلؿ النشريات كأف ليا عبلقة كبيرة بتراثنا الزاخر، مف ىذه 

. المفاىيـ كما ذكرنا في الفصؿ األكؿ
: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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 .يبيف مدل استيعاب التبلميذ ألدكات االتساؽ كاالنسجاـ: (09): جدكؿ رقـ
 

النسبة التكرار االحتماالت 
 35.94 35نعـ 
 64.05 198ال 

 100 135المجمكع 
 

:  قراءة الجدكؿ
 مف فئة المستجكبيف إلى أنو يمكف ًاستيعاب أدكات االتساؽ %35.94تشير نسبة 

كآليات االنسجاـ كليس ذلؾ بالمستحيؿ ألف مف لديو مبادئ أكلية في النحك كالداللة ال يصعب 
 مف المستجكبيف إلى أنو ال يمكف ًاستيعاب ىذه المفاىيـ %64.06عميو شيء، كتشير نسبة 

ألف ترتيب المكضكعات اعتباطي ال يأخذ بمبدأ التدرج مف السيؿ إلى الصعب كليس لو عبلقة 
. بربط الخبرات السابقة بالبلحقة

:  كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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 ال: في حالة اإلجابة بػ: (10): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 51.02 50ألنيـ لـ يدرسكىا 
 30.61 30ألنيا صعبة 

 18.36 18ألنيا غير محددة 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف فئة المستجكبيف أف الطمبة لـ يدرسكا المبادئ األكلية %51.02تشير نسبة 

لمسانيات النص بالتدرج ككاف األجدر أف تخصص ساعات طكيمة، كمادة خاصة ألىميتيا أٌما 
كضع تعاريؼ قصيرة جدَّان في الكتاب المقرر مف دكف تطبيقات عمييا، فيذا حتمنا ال يغني كال 
يسمف مف جكع، كاألستاذ نفسو ييعاني ما بالؾ بالتمميذ كالنتيجة إف تسأؿ أيَّا كاف عف أبسط 

المفاىيـ ال تجد اإلجابة عمى كثير مف األسئمة المكجكدة في الكتاب؟ 
 يركنيا صعبة، فإذا كاف أىؿ االختصاص في الجامعات يركف %30.61كنجد نسبة 

صعكبة التميز بيف أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ، خاصة مف الناحية العممية كمف مظاىر 
ذلؾ الضبابية كاالختبلؼ في تصنيفيما كتعدد التسميات كعدـ تطابؽ المفاىيـ ما بالؾ 

 مف فئة المستجكبيف إلى أف %18.36بالمستكيات الدنيا كصكالن إلى التمميذ؟، كتشير نسبة 
ىناؾ خمطا بيف أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ كلـ يتـ تحديد كؿ منيما في الكتاب المدرسي 

. كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى عدـ ًاستيعابيما
: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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تناكؿ األستاذ مع الطمبة الحديث عف لسانيات النص ك العمـ الذم ينتمي : (11): جدكؿ رقـ
. إليو االتساؽ ك االنسجاـ

 

النسبة التكرار االحتماالت 
 19.60 30نعـ 
 80.39 123ال 

 100 135المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف فئة المستجكبيف إلى أنيـ يتناكلكف مع التبلميذ مثؿ ىذه %19.60تشير نسبة 

القضايا قبؿ طرحيا، كتناكؿ مكضكعاتيا كلك بعجالة ألف الكقت المخصص غير كاؼ تمامنا، 
 تشير إلى أف األستاذ ال يتعرض بتاتنا ليذا العمـ، ففي أحس األحكاؿ يطرح %80.39كنسبة 

األسئمة المبرمجة في الكتاب إف سمح بذلؾ الكقت، كمعظـ األساتذة يركف عدـ كجكد ترتيب 
. بنائي مف العاـ إلى الخاص لممعمكمات تسمح بترسيخيا في أذىاف التبلميذ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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يبيف تصرؼ األستاذ في حذؼ عنصر االتساؽ ك االنسجاـ أك زيادة بعض : (12): جدكؿ رقـ
. األسئمة

النسبة التكرار االحتماالت 
 %08.49 103نعـ 
 %91.50 140ال 

 %100 135المجمكع 
: قراءة الجدكؿ

 مف المستجكبيف إلى أف األستاذ يمكنو أف يتصرؼ في حدكد %8.49تشير نسبة 
 مف %91.50االجتياد الذم يخدـ العممية التعميمية بالزيادة أك بالنقصاف، أما نسبة 

المستجكبيف يشير إلى أف األستاذ مقيد ببرنامج ميسطر مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ ال يمكنو أف 
يتجاكزه، كال يجكز لو أف يتصرؼ مف تمقاء نفسو رغـ أنيـ يقركف بضركرة حذؼ بعض 

المكضكعات التي يركنيا غير كظيفية كيمكف إرجاؤىا إلى مرحمة التعميـ الجامعي ألنيا ال 
. تناسب ميستكل المتعمـ في المرحمة الثانكية

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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. يبيف الصعكبات التي تكمف كراء صعكبة استيعاب االتساؽ كاالنسجاـ: (13): جدكؿ رقـ
 

النسبة التكرار االحتماالت 
 %13.07 20صعبة المكضكعات 

 %09.80 15الطريقة 
 %03.92 06التكرار 

 %19.60 30صعكبة المصطمحات 
 %04.57 07تبميغ المحتكل 
 %26.14 40المنياج التربكم 

 %08.49 13األساتذة 
 %14.37 22المتعمـ 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف فئة المستجكبيف إلى صعكبة المكضكعات بحكـ المعارؼ %13.07تشير نسبة 

كتشابو التعاريؼ كالمفاىيـ كيؤكد ىؤالء األساتذة إلى أف ترتيب - كما أشرنا سابقنا-الخمفية 
المكضكعات جاء مرتبنا ترتيبنا اعتباطينا ال يأخذ بمبدأ التدرج مف السيؿ إلى الصعب، كيرجع 
بعضيـ إلى عدـ فيـ النحك كالصرؼ كالببلغة لما ليذه المكاد مف عبلقة مباشرة بمكضكع 

 مف المستجكبيف إلى أف الخمؿ الحاصؿ بسبب %9.80االتساؽ كاالنسجاـ، كتشير نسبة 
الطرائؽ المعتمدة خاصة طريقة النصكص المتكاممة التي تحتاج إلى تخصيص كقت كاؼ، ال 

يمكف أف تأتي أكميا مف خبلؿ تخصيص ساعة مف الزمف لدراسة كؿ األنشطة بما فييا االتساؽ 
 إلى كجكد تكرار متعمد يحيؿ إلى الممؿ كالضجر، فاألسئمة %3.92كاالنسجاـ، كتشير نسبة 

التي تطرح كتكجد في الكتاب المدرسي متشابية كليس فييا إبداع ك تجديد، كتشير نسبة 
 إلى صعكبة المصطمحات ككاف األجدر أف يتـ تكضيحيا مف خبلؿ كتابة تعاريؼ 19.60%

ليا مدعكمة بأمثمة مثؿ ما كاف في الكتاب المدرسي في السبعينيات كالثمانينات حيث كنا نجد 
القكاعد كاألحكاـ مذيمة باألمثمة كبعدىا األسئمة، أمَّا اآلف نجد األسئمة مباشرة كليس لمتمميذ 

 ترل أف الصعكبة تكمف في المحتكل في حد ذاتو كأف %04.57مرجع يعكد إليو، أما نسبة 
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آليات االتساؽ ككسائؿ االنسجاـ تحتاج إلى تدرج ك تخصيص حصة خاصة ليا، كنجد نسبة 
 ترل أف الصعكبة تكمف في المنياج نفسو، حيث يشتمؿ عمى مكضكعات غير 26.14%

كظيفية ال تنسجـ مع األىداؼ، كغير محررة لمبادرات المتعمـ، كال تستجيب لحاجات المتعمـ 
. النفسية كالمغكية كاالجتماعية

 مف المستجكبيف ترل أف المشكمة في عدـ كفاءة بعض األساتذة %8.49كنجد نسبة 
كفقدانيـ لممكاصفات التي يجب أف تتكفر في حمؿ أمانة التعميـ، كىذا يعكد إلى السياسة المتبعة 
في السنكات األخيرة حيث لـ تعد ىناؾ معايير كمقاييس تكفؿ نجاح مف يستحؽ؟ حيث ينجح 

، كنجد نسبة   ترل أف المشكمة في المتعمـ الذم أصبح ال ىـ لو إال %14.37مف ىب كدبَّ
النقطة كالنجاح، كيعاني مف ذلؾ ضعفا حصؿ لو مف المراحؿ السابقة بسبب نسبة النجاح التي 

 كىذا ما يعكسو الكاقع فالتمميذ الذم ال يستطيع أف !تطالب بيا الكزارة التي تريد النجاح لمجميع 
ا كيؼ يمكنو أف يتعمؽ في تحميمو كدراسة مضمكنو كمعالجة اتساقو كانسجامو كداللة  يقرأ نصن

ألفاظو كمعانيو؟ 
: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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. النصكص ك األمثمة المستخدمة في مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ: (14): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

منسجمة مع حاجات المتعمـ كاىتماماتو النفسية  -أ
 06.53% 10. كاالجتماعية

 5.22% 18. أسمكبيا المغكم يتناسب مع مستكل المتعمـ -ة

 3.26% 05. مستمدة مف القرآف كالحديث -د
 84.96% 130. مستمدة مف الشعر العربي القديـ كالحديث -س

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
أسفرت اإلجابة المتعمقة بمدل ًانسجاـ النصكص مع حاجات المتعمـ ك اىتماماتو النفسية 

 تراىا كذلؾ كىي نسبة قميمة جٌدان فيي ال تعالج حاجات المتعمـ %06.13كاالجتماعية أف نسبة 
، كما تشير نسبة   إلى أف النصكص %5.22كال عبلقة ليا بالتطكر الحضارم الحاصؿ اليـك

تتناسب مف حيث األسمكب مع مستكل المتعمـ كمفيدة، كيمكنيا أف تنيض بمستكيات التبلميذ 
ا كالدليؿ عمى ذلؾ المستكل المتدني، حيث  أما بالنسبة ألغمبية األساتذة فيركف عكس ذلؾ تمامن

، كما نجد نسبة !يعاني معظـ التبلميذ مف ذلؾ في مستكيات عميا ما بالؾ بالسنة األكلى ثانكم 
 مف المستجكبيف ترل أف نصكص ااًلنطبلؽ مستمدة مف القرآف كالحديث النبكم كىذه 3.26%

 مف المستجكبيف ترل أنيا مستمدة %84.96النسبة كأنيا لـ تقرأ البرنامج أصبل، كنجد نسبة 
مف الشعر العربي القديـ كالحديث كىي فعبلن كذلؾ ألنني عندما تفحصت البرنامج كجدتو مطابقنا 

ىؿ األساتذة عمى إطبلع : لما قالكا ككانت إجاباتيـ دقيقة، ككاف لنا ىدؼ مف كراء ىذا السؤاؿ
بما يقدمكف أـ ال؟ فكجدنا األغمبية عمى عمـ فمعظـ نصكص االنطبلؽ مستمدة مف الشعر 

" كعب بف مالؾ"، 37: ص" عنترة بف شداد العبسي"، 15: ص" زىير بف أبي سممى"الجاىمي 
: ص" األخطؿ"، 165: ص" جميؿ بف معمر"، 150: ص" الكميت "، "النابغة الجعدم"ص، 
180. 
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني

 
.  يبيف مدل تجاكب التبلميذ أثناء تقديـ االتساؽ كاالنسجاـ: (15): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 34.64% 53نعـ 
 65.34% 100ال 

 %100 153المجمكع 

( ال: )في حالة اإلجابة بػ: (16): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 %12 12. الفركؽ
 %18 18. طريقة إلقاء الدرس
 %40 40. صعكبة المفردات

 %20 20. عجز المتعمـ عف فيـ المعنى
 %10 10. خمك النصكص مف عنصر اإلثارة ك التشكيؽ

 %100 153المجمكع 
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: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف مف األساتذة إلى أف ىناؾ تجاكبا كبيرا أثناء %34.64تشير نسبة 

تفحص مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ، كالتبلميذ يستكعبكف ما يقدـ ليـ، كىناؾ تكامؿ بيف 
 كىي نسبة تضاعؼ السنة األكلى تقريبنا ترل أف ىناؾ عدـ %65.34المعمكمات أٌما بنسبة 

تجاكب مف قبؿ التبلميذ كيكاد األستاذ يطرح السؤاؿ كيجيب عنو فيك المرسؿ كالمرسؿ إليو في 
 !آف كاحد

 :األسباب* 
 :الفرديةالفركؽ 

 مف األساتذة المستجكبيف إلى أٌف الفركؽ الفردية بيف التبلميذ كانت %12تشير نسبة 
كراء عدـ التجاكب فبعض التبلميذ تتكفر لدييـ اإلمكانات كالمراجع كالمصادر كاالنترنت، 

كيزاكلكف الدركس الخصكصية كىؤالء يمثمكف نسبة قميمة، حيث نجد في كؿ صؼ نسبة قميمة 
. متحفزة كتحضر الدركس كاألغمبية ال عبلقة ليا بما يقدـ

 :طريقة إلقاء الدرس. 1
 إلى السبب الذم يكمف كراء عدـ تجاكب التبلميذ ىك الطريقة %18تشير نسبة 

المقترحة مف طرؼ كزارة التربية كالتعميـ إذ ال يمكف أٍف تؤتي بثمارىا كقد تـ تخصيص ساعة 
. لمعالجة كؿ األنشطة بما فييا تفحص االتساؽ كاالنسجاـ

 :صعكبة المفردات. 2
 مف األساتذة المستجكبيف إلى أٌف عدـ التجاكب يكمف كراء صعكبة %40تشير نسبة 

. !المفردات ك المصطمحات، حيث ييعاني األساتذة مف عدـ فيميا فما بالؾ بالتبلميذ 
 :عجز المتعمـ عف فيـ المعاني. 3

 مف المستجكبيف إلى أف السبب في عدـ تجاكب التبلميذ يعكد إلى %20تشير نسبة 
عدـ كفاءة التبلميذ الذيف ييعىدَّكف ضحية اإلصبلحات التربكية، حيث يمكف لكؿ تمميذ أف يحقؽ 
النجاح مف خبلؿ السياسة المتبعة التي تحارب التسرب المدرسي، كىميا الكحيد تحقيؽ أكبر 
ا منذ مساره مف  نسبة مف الناجحيف، فكيؼ يتحقؽ النجاح الحقيقي؟ ما لـ يبف بناءن صحيحن

االبتدائي إلى المتكسط، إلى الثانكم، فإف التمميذ الذم يعجز عف قراءة النص كيؼ لو أف يفيـ 
. مصطمحات ىي نفسيا مثار جدؿ بيف المتخصصيف
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 :خمك النصكص مف عنصر اإلثارة كالتشكيؽ. 4
 إلى أف عدـ التجاكب يكمف كراءه خمك النصكص، مف عنصر %10تشير نسبة 

لزاـ األساتذة بطريقة كاحدة االكتفاء بما ىك مبرمج فاألستاذ مطالب بتطبيؽ  التشكيؽ كاإلثارة، كا 
ال ييعد متجاكزنا لما كيٌمؼى بو، كيكتفي معظميـ بمفيـك  بضاعتنا ردت )البرنامج كعدـ االجتياد كا 

كىنا الكارثة سكاء أكانت عمى مستكل النصكص أـ األمثمة أـ إبداع األساتذة، كمف خبلؿ  (إلينا
ال اجتياد : "التحاكر مع بعض األساتذة كجدنا أساتذة أكفاء كمقتدريف كلكف عذرىـ الكحيد قكليـ

 .مع نص

:  كما تكضحو الرسـك البيانية اآلتية

 
 (ال): في حالة اإلجابة بػ

 



 دراسة وحتليل ااِلستبياٌ:                                                               الفصل السابع 

210 

 

الكقت المخصص لتدريس االتساؽ كاالنسجاـ : (17): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 
 7.18% 11كاؼ 

 92.81% 142غير كاؼ 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف الفئة المستجكبة ترل أف %07.18يتبيف مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف ما بعادؿ نسبة 

الكقت المخصص لتفحص مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ كافينا، حيث يقـك األستاذ بتقديـ ما كرد 
في كتاب التمميذ بطرح األسئمة كيطالب باإلجابة عنيا بسرعة مراعاةن لبقية األنشطة، بينما ترل 

 ترل أف الكقت المخصص لتدريس االتساؽ كاالنسجاـ غير كاؼ، فبل يمكف %92.81نسبة 
.  دقيقة أك أقؿ منيا لفيـ ىذيف المصطمحيف كدراسة النص شكبلن كمضمكننا15البتة تخصيص 

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي 
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الكقت المقترح لتدريس االتساؽ كاالنسجاـ  : (18): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 
 %11.76 18ساعة 

 75.81% 116نصؼ ساعة 
 09.15% 14ربع ساعة 
 %03.26 05عشر دقائؽ 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف فئة المستجكبيف مف األساتذة إلى ًاقترح كتخصيص ساعة %11.76تطالب نسبة 

كاممة لتدريس االتساؽ كاالنسجاـ، بؿ جعميا مادة خاصة عمى غرار بقية المكاد األخرل مكاكبة 
 مف األساتذة إلى تخصيص نصؼ ساعة %75.81لمتطكرات الحاصمة عالمينا، كتشير نسبة 

لتدريس االتساؽ كاالنسجاـ كىذا ليس عمى حساب مادة المغة العربية بؿ يتـ بصكرة فعمية، كنجد 
 %03.26كافية لتدريسيا، كنجد نسبة "  دقيقة15" ترل تخصيص ربع ساعة %9.15نسبة 

 .تريد اإلبقاء عمى الحاؿ كعمى ما ىك عميو، كال فائدة مف االجتياد كالتجديد

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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ىؿ يكتفي األستاذ بأسئمة الكتاب المدرسي أـ يضيؼ مف عنده؟ : (19): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 %69.93 107نعـ 
 30.06% 46ال 

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف إلى كفاية األسئمة المقررة في الكتاب المدرسي %69.93تشير نسبة 

ا النسبة المتبقية  ا عمى تطبيؽ التعميمات كخكفنا مف عدـ كفاية الكقت المخصص، كأمن حرصن
 مف األساتذة الذيف ليـ خبرة ال يكتفكف بأسئمة الكتاب المدرسي كيضيفكف %30.06: كالمقدرة بػ

. كيبدعكف مف أجؿ ترسيخ األحكاـ كالمعارؼ

 : كما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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. يبيف مدل تحقيؽ أىداؼ تدريس االتساؽ كاالنسجاـ في السنة األكلى ثانكم: (20): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 
 14.37% 22محققة 

 16.33% 25محققة نسبينا 
 69.28% 106غير محققة 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف فئة المستجكبيف مف األساتذة إلى أف األىداؼ المتكخاة %14.37تشير نسبة 

 مف األساتذة إلى أف األىداؼ محققة نسبيا %16.33محققة كاضحة إجرائية، كتشير نسبة 
 مف المستجكبيف إلى أف %69.28ليست ككنيا كسيمة لفيـ المسمكع كالمقركء، كتشير نسبة 
. األىداؼ غير محققة تمامنا لؤلسباب التي ذكرناىا آنفا

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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: األسباب التي تكمف كراء عدـ تحقيؽ النتائج اإليجابية: (21): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 19.60% 30. حاجة األستاذ إلى المزيد مف الكعي بأىمية المكضكع
 13.07% 20. عدـ مناسبة المكضكع

 67.32% 103. طكؿ البرنامج
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 إلى أف األساتذة مازالكا يحتاجكف إلى كثير مف الكعي كالتأطير %19.60تشير نسبة 

كالرسكمة مف أجؿ رفع مستكاىـ العممي خاصةن في مجاؿ لسانيات النص كالعمـك المستحدثة بؿ 
 مف الذيف رأكا أف %13.07يقترحكف إحداث تكاصؿ بيف الجامعة كالثانكية، كنجد نسبة 

األىداؼ غير محققة ألف المكاضع المقترحة غير مناسبة لمستكل الطمبة كيغمب عمييا طابع 
. النحك كالببلغة، كاألسئمة المقترحة في كتاب التمميذ خير دليؿ عمى ذلؾ

 مف فئة المستجكبيف مف األساتذة ترل أف األسباب التي تكمف %67.32كنجد نسبة 
كراء عدـ تحقيؽ األىداؼ في عدـ كفاية الكقت، إٍذ ال يمكف لؤلساتذة أف يقدـ كؿ األنشطة في 

، كيؼ ...23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15: ساعة كاحدة كلنأخذ مثبلن درس ص
يمكف لؤلستاذ أف يسمح بقراءة النص عدة مرات؟ بعد ذلؾ يثرم الرصيد المغكم ثـ يكتشؼ 
معطيات النص مع الطمبة، يناقش معطيات النص، يحدد بناء النص، كصكالن إلى مظيرم 
االتساؽ كاالنسجاـ، يتفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ إلى تركيب فقرات النص كمازالت 

ا قكاعد المغة، كىنا نسجؿ فعبلن مسؤكلية جسيمة ممقاة عمى عاتؽ األستاذ، فبل  األنشطة، كأيضن
يمكنو البتة تحقيؽ أم أىداؼ بسبب ىذا الركاـ مف المعمكمات كاألحكاـ كالمعارؼ التي يطالب 

. ( دقيقة60)بتدريسيا في حصة ال تتجاكز ػستيف دقيقة 
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني

 
ىؿ التدريبات كالتماريف المعتمدة تؤدم إلى اكتساب الميارات المغكية؟ : (22): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 29.41% 45. ميارة الفيـ
 22.87% 35. ميارة القراءة

 32.67% 50. ميارة التعبير الشفيي
 15.03% 23. ميارة التعبير الكتابي

 100% 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف عمى أف األسئمة المطركحة تكسب التبلميذ ميارة %29.41تشير نسبة 
 ترل أف التدريبات تساعد عمى ًاكتساب ميارة القراءة لما ليا مف %22.87الفيـ، كنجد نسبة 

 أنيا تساعد عمى ًاكتساب ميارة %32.97عبلقة مع شكؿ النص كمضمكنو، كترل نسبة 
التعبير الشفاىي مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة كتكرارىا عدَّة مراتى مف قبؿ التبلميذ، كنجد 

 مف المستجكبيف ترل أف التدريبات كالتماريف تكسب ميارة التعبير الكتابي، كىذه 15.03نسبة 
ا كخمطنا عمى مستكل تحديد أىداؼ التدريبات المعتمدة،  اإلجابات تديؿ عمى أف ىناؾ غمكضن

. كمف ثـ غياب إستراتيجية تنصاغ فييا أىداؼ االتساؽ كاالنسجاـ مف مفيكميا الكاسع
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني

 
: الطابع الغالب عمى تدريبات الكتاب المدرسي: (23): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 86.92% 20الطابع اآللي 

 13.07% 133الطابع اإلبداعي 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف تشير إلى الطابع اآللي %86.92يكضح ىذا الجدكؿ أف نسبة 

لمتماريف ألنيا ال تخضع لشركط الفعؿ التعميمي العقمي، كًاستنباط اإلجابة حيث أصبحت شكبلن 
ببل مضمكفن الغالب عمى التدريب بصفة عامة كعمى جميع األنشطة كخاصة االتساؽ 

 ال ترل الرأم السابؽ، كتؤكد عمى الصيغة اإلبداعية %13.07كاالنسجاـ، كما يعادؿ نسبة 
التي تتصؼ بيا تماريف كتدريبات الكتاب المقرر، كأشار بعضيـ إلى أف األمثمة المطركحة 

. كالتماريف المكجكدة ال تكاد تككف نسخة مكررة مف أكؿ الكتاب إلى آخره
كالتدريبات عمكما خاضعة إلعماؿ العقؿ كتنشيط الذاكرة كال تختمؼ عمى بعض األنشطة 

في مادة الرياضيات كالفيزياء بؿ يجد المتعمـ الذكي متعة عندما يجيب عف األسئمة المتعمقة 
. باالتساؽ كاالنسجاـ



 دراسة وحتليل ااِلستبياٌ:                                                               الفصل السابع 

217 

 

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني

 
. يبيف مدل تجاكب التبلميذ أثناء تقديـ االتساؽ كاالنسجاـ: (24): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 21.56% 33نعـ 
 78.43% 120ال 

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف إلى أف التبلميذ يتجاكبكف مع األستاذ كيشارككف %21.56تشير نسبة 

بًاستمرار، أثناء تقديـ كؿ األنشطة بما فييا االتساؽ كاالنسجاـ كخاصةن إذا كاف األستاذ متمكننا 
ا فالتبلميذ ال %78.43كييحسف تسيير الحصة، كأٌما النسبة الكبيرة التي تقدر   ترل العكس تمامن

لى الرصيد  يتجاكبكف إال نادران ألف التبلميذ لدييـ خكفا كبيرا، كيفتقركف إلى المبادئ األكلية كا 
المغكم الذم يمكنيـ مف مكاصمة الحكار كالمناقشة، كال يراجعكف دركسيـ فيميـ الكحيدة النقطة 

 .كالنجاح كحضكرىـ شكمي ال غير
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني

 
. إرجاع الصعكبات المغكية في تبميغ المحتكل: (25): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 26.14% 40. المنياج التربكم

 19.60% 30. األستاذ
 13.07% 20. المتعمـ

 19.60% 30. عدـ كجكد حصص تطبيقية 
 21.56% 35. عدـ فيـ المقاربة بالكفاءات

 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 مف المستجكبيف إلى أف صعكبة تبميغ المحتكل في المناىج %26.14تشير نسبة 

التربكية ككنو لـ يراع مستكل المتعمميف، كلـ يحظ بدراسة معمقة مف قبؿ أصحاب الخبرة، كأىؿ 
االختصاص، كيكفي أف المنظكمة التربكية أصبحت حقؿ تجارب كالكاقع خير دليؿ عمى ذلؾ، 

 أفَّ السبب المباشر ىك األستاذ ككنو المسئكؿ كبإمكانو أف ييحسف مستكاه %19.60كترل نسبة 
المعرفي كالعممي ميما كانت العكائؽ، كيطمع عمى أحدث الطرائؽ كيستفيد منيا فالمتعمـ يشبو 
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الكرقة البيضاء يكتب عمييا المعمـ ما يشاء، كما المنياج كالطرائؽ كالمتعمـ إال كسائؿ يستغميا 
في تبميغ المحتكل بكؿ سيكلة كيسر، إال أف الكاقع يثبت عدـ جدارة  (األستاذ)مثمما المعمـ 

الكثيريف، كالمفتشكف يؤكدكف عمى ذلؾ رغـ حصكؿ عدد كبير مف األستاذة عمى شيادات 
 مف فئة المستجكبيف إلى أفَّ %13.07ماجستير، ماستر، كالدكتكراه، كتشير نسبة : عالية

، الذم أصبح يتعامؿ مع األستاذ بكؿ عنيجية كأخبلؽ سيئة (التمميذ)السبب الرئيس ىك المتعمـ 
، كال حؽ (ممنكع الضرب)كال ثمة صمة لو بالعمـ بسبب القكانيف التي زادت الطيف بمة نحك 

لؤلستاذ في أف يتصرؼ مع التمميذ أك يخرجو مف القسـ ميما كانت األسباب، زيادة عمى 
. ًاستقالة األسرة، كالكالديف، كالمجتمع مف القياـ بكاجب التربية تجاه األبناء

اعتماد التمميذ عمى اإلعبلـ اآللي الذم أصبح كباالن عمى المنظكمة التربكية، فالبحكث 
. جاىزة ، زيادة عمى نسبة النجاح سكاء أحب األستاذ أـ أبى

 مف المستجكبيف إلى عدـ كفاية الكقت كعدـ كجكد حصص %19.60 كتشير نسبة 
تطبيقية حيث ال نجد في الكتاب المقرر القكاعد كالتعريفات حكؿ االتساؽ كاالنسجاـ كال تمرينات 

حكليا ما عدا أسئمة تكاد تككف مكررة كأقرب إلى النحك كالببلغة كالتعبير، كتشير نسبة 
 مف فئة المستجكبيف إلى أف السبب الرئيس ىك عدـ فيـ طريقة المقاربة بالكفاءات 21.56%

خاصة األساتذة القدامى، كمنيـ حتى الجدد إٍذ ال يتعرضكف ليا في دراساتيـ الجامعية إال قميبل 
، كال في األياـ التككينية، أك الندكات التربكية، كيصطدمكف بيا (الديداكتيؾ)فيما يخص التعميمية 

في الكاقع التعميمي التعممي كتجدىا عمى مستكل التنظير كثيرة المصطمحات المستغمقة كالصعبة 
كالمتشابية كلكف عمى مستكل التطبيؽ تكاد تككف منعدمة ألف البيئات كالجغرافيا التي طبقت 

 تمميذان ال يمكف لؤلستاذ الجزائرم 40فييا ىذه الطرائؽ تختمؼ عف بيئاتنا، فالفكج الذم يتعدل 
أف يقدـ لو المعمكمات عمى ضكء ىذه الطريقة التي تحتاج إلى فسح المجاؿ لممتعمـ كي يثبت 

 .كفاءاتو كقدرتو
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني

 
خاص باإلصبلحات الحالية لممنظكمة التربكية عمى ضكء المقاربة : (26): جدكؿ رقـ
. بالكفاءات

النسبة التكرار االحتماالت 
 31.37% 48مناسبة 

 68.62% 105غير مناسبة 
 %100 153المجمكع 

: قراءة الجدكؿ
 كالسبب %31.37يبيف ىذا الجدكؿ أف اإلصبلحات الحالية لممنظكمة مناسبة بنسبة 

أنيا مستكردة مف دكؿ متقدمة كمتطكرة في جميع المجاالت، كتكاكب التطكر الحضارم 
كالتكنكلكجي، كأف المشكمة في األساتذة كعدـ ًاستغبلليـ الكسائؿ المتكفرة عمى جميع الصيعد، 

 مف فئة المستجكبيف إلى أنيا غير مناسبة تمامنا نظران لعدة أسباب أىميا %68.62كتشير نسبة 
عدـ فيـ المقاربة بالكفاءات كًاعتبار التعميـ حقؿ تجارب كنسبة النجاح التي فرضتيا كزارة 

التربية خكفنا مف التسرب المدرسي، مع ظركؼ األستاذ االجتماعية القاسية التي تجعمو ال يقدـ 
كنؿ ما يممؾ لممتعمـ، حيث تجده مشتت الفكر بيف األسرة كمتطمباتيا، كالثانكية التي يعمؿ بيا 
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بسبب الفقر، بينما األستاذ في الغرب أك في أمريكا يتمتع بكؿ الحقكؽ  كفي كثير مف دكؿ 
العالـ، كاألسباب ال تعد كال تحصى كما ذكرىا األساتذة، كعمكمنا يرل األساتذة كجيكب إعادة 
النظر في المصطمحات كميا كتخصيص لجاف مستقمة نابعة مف أعماؽ المنظكمة التربكية 

كتكفير إرادة سياسية تيساعد عمى تحقيؽ ذلؾ ألف الجزائر ال ينقصيا إال الفعؿ اإلجرائي لترقى 
فَّ غدان لناظره قريب . إلى مستكل الدكؿ المتقدمة، كا 

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني
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: عرض نتائج ًاستبياف التالميذ .3

: يبيف جنسية العينة: (01): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار ااًلحتماالت 

 %40.02 347ذكر 
 %59.97 520أنثى 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 كنسبة %59.97: يبيف الجدكؿ جنس العينة المستجكية، فكانت نسبة اإلناث تقدر بػ
 كالمبلحظ أف عدد اإلناث يفكؽ عدد الذككر، كيزداد ىذا العدد يكما %40.02: الذككر قيدرت بػ

، كىذه الظاىرة تستحؽ الدراسة، كليا عدة أسباب منيا التسرب المدرسي، بحث الذككر : بعد يـك
عف الميف، التنافس مف أجؿ كسب األمكاؿ خاصةن المناطؽ الحدكدية، كبالنسبة لظاىرة تفكؽ 

اإلناث لـ تعد مقتصرة عمى المدف بؿ تعدت إلى المداشر كالقرل، كالحقيقة أف البنات أقرب إلى 
. االجتياد كالمراجعة كالدنيا ال تقبؿ الفراغ فمكؿ مجتيد نصيب

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي 
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. يبيف المستكل التعميمي لؤلـ: (02): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 
 %34.25 297ابتدائي 
 %40.36 350ثانكم 
 %25.37 220جامعي 
 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 إلى %34.25يبيف الجدكؿ المستكل التعميمي لؤلميات المتعممات، حيث تشير نسبة 
 %40.36مستكل االبتدائي، كمنيف مف يكاصمف الدراسة عف طريؽ المراسمة، كتشير نسبة 

 إلى كصكليف إلى المستكل %25.37كصكؿ األميات إلى مرحمة الثانكية، كتشير نسبة 
، كفي تزايد مستمر بحكـ مجانية التعميـ، كتكفر  ا بعد يـك الجامعي كىذه النسبة تزيد يكمن

المؤسسات كالمكاصبلت، كىذا الجانب لـ تقصر فيو الدكلة الجزائرية، كبدأنا بمستكل األـ ككنيا 
الركف األساس في عممية التربية كىي المدرسة األكلى كمربية األجياؿ كليا ًاتصاؿ مباشر مع 

أعددت شعبنا طيب األعراؽ * * * األـ مدرسة إذا أعددتيا :  اآلباء كما قاؿ حافظ إبراىيـ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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. يبيف المستكل التعميمي لؤلب (03): الجدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 
 %27.68 240ابتدائي 
 %39.21 340ثانكم 
 %33.10 287جامعي 
 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 أف مستكاىـ ابتدائي %27.68يبيف الجدكؿ المستكل التعميمي لآلباء حيث تشير نسبة 
كذلؾ لكجكدىـ في المناطؽ البعيدة كالقرل كالمداشر بسبب التسرب المدرسي كالفقر كعدـ القدرة 

 مستكاىـ ثانكم كىك تحسف ممحكظ، كنجد نسبة %39.21عمى المكاصمة، كنجد نسبة 
ا في تزايد مستمر بحكـ تكفر الجامعات، حيث أصبحت 33.10%  مستكاىـ جامعي كىك أيضن

. تقريبنا في كؿ كالية جامعة كىذا يبشر بالخير إف ربطت بسياسة رشيدة

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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. يبيف مكاظبة التبلميذ عمى الحضكر: (04): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 %87.08 755بصفة مستمرة 

 1%2.91 112بصفة غير مستمرة 
 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف التبلميذ %87.08يبيف الجدكؿ أعبله مدل مكاظبة التبلميذ حيث تشير نسبة 
المستجكبيف إلى الحضكر بصفة مستمرة كيتابعكف دركسيـ بحكـ المتابعة اإلدارية، كمتابعة 
الغيابات، كرصد تقارير يكمية في ىذا الشأف ككجكد دفتر مراسمة الذم يعد ىمزة كصؿ بيف 

ا قرب الثانكيات كىذا سجؿ حضكر الدكلة في الجانب المادم فمف حؽ  اإلدارة كاألكلياء، كأيضن
 مف المستجكبيف يقركف بحضكرىـ %12.91الجميع أف يزاكؿ دراستو إال مىٍف أبى، كنجد نسبة 

غير المستمر كغير المنتظـ، كىي نسبة قميمة، كتظير في آخر السنة بشكؿ كاضح رغـ ذلؾ 
تقـك اإلدارات كاألساتذة بالنصائح كاإلرشادات لمحد مف ىذه الظاىرة، ككذلؾ الشأف بمستشارم 
التربية التابعيف لمراكز التكجيو المدرسي كالميني يقكمكف بأياـ تحسيسية مف أجؿ تعزيز العممية 

. التعميمية

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي 
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. يبيف طريقة تقديـ مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ: (05): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 %64.70 561نعـ 
 %35.29 306ال 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف التبلميذ المستجكبيف إلى أف طريقة تقديـ نشاط االتساؽ %46.70تشير نسبة 
كاالنسجاـ تعجبيـ، ككنيا تنطمؽ مف نص كاحد كتعزز معمكماتيـ، كتثرييا، كىذه النسبة تجعمنا 

في حيرة، حيث يشتكي معظـ األساتذة كالتبلميذ مف عدـ فيـ االتساؽ كاالنسجاـ كمف جيةن 
ثانية يمدحكف طريقة األستاذ، كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ أف اإلجابة عف االستبياف في 

 ترل  %35.29أحياف كثيرة مازالت لـ ترؽ إلى اإلجابة الصادقة غير المتحيزة، كنجد نسبة 
ألنيـ يركف أف األساتذة شغميـ الشاغؿ ىك إتماـ نشاطات " ال: "العكس تمامنا كاإلجابات كانت بػ

الدرس، كاالنتقاؿ مف نص االنطبلؽ بأقصى سرعة إلى النحك كالببلغة كالعركض كتفحص 
مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ، كاألسكأ مف ذلؾ تجد بعضيـ يصرح أف بعض األساتذة خاصة 
المستخمفيف يأمركنيـ بتدكيف القكاعد كنقميا كال يكمفكف أنفسيـ عناءن كبيرنا مف أجؿ ترسيخ 

. األحكاـ كالمعارؼ
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي 

 
" ال: "في حالة اإلجابة بػ: (06): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 %08.19 25يتعامؿ مع بعنؼ 
 %03.26 10يتغيب كثيران 

 %13.07 40ال يستطيع تكصيؿ األحكاـ 
 %16.33 50. االرتجالية في التقديـ

 %13.07 40ال يتقيد بالطرائؽ الحديثة 
 %16.35 50. يكتب القاعدة كيأمر بنقميا

 %19.60 60. تداخؿ المعمكمات بيف القكاعد كالببلغة ك مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ
 100% 306المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف المستجكبيف أف بعض األساتذة يتعاممكف معيـ بعنؼ كنرفزة %8.16تشير نسبة 
كعصبية كال يسمحكف بالحكار كالمناقشة، كىذه ظاىرة تحتاج إلى معالجة كطنية، كتشير نسبة 

 إلى غياب بعض األساتذة بسبب المرض أك الندكات، أك المصالح الخاصة، كما 03.26%
 مف التبلميذ المستجكبيف أف األساتذة ال يستطيعكف تكصيؿ األحكاـ ليـ %13.07تشير نسبة 

 مف %16.33خاصة األساتذة كاألستاذات الجدد الذيف مازالت تنقصيـ الخبرة، كما تشير نسبة 
المستجكبيف أف بعض األساتذة ال يحضركف الدركس يكتفكف بكتاب التمميذ كيقدمكف الدركس 

 يؤكد %13.07بارتجالية خاصة الذيف تقدمكا في السف يكتفكف بخبرتيـ ككفى، أما بنسبة 
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المستجكبكف عمى أف األساتذة ال يحترمكف طريقة المقاربة بالكفاءات كال يتقيدكف بيا كىنا نحس 
 مف المستجكبيف بأف األساتذة في أحياف كثيرة يأمركف %16.33بنضج التبلميذ، كنجد نسبة 

التبلميذ بكتابة األحكاـ كنقميا عمى الدفاتر كىميـ الكحيد ىك تقديـ الدركس ليتفادكا مساءلة 
 مف المستجكبيف يؤكدكف أف ليس لدييـ مبادئ أكلية %19.60اإلدارة كالمفتش، كنجد نسبة 

حكؿ االتساؽ كاالنسجاـ ككثيران ما تجد األستاذ يطرح السؤاؿ كيجيب عنو بعبارة خاصة عند ما 
يتعمؽ األمر بآليات االتساؽ كاالنسجاـ كالركابط الداللية، كمرد ذلؾ إلى ما يعانكف مف نقص 
كبير في فيـ النحك كالصرؼ كالببلغة الذم انعكس سمبنا عمى فيـ االتساؽ كاالنسجاـ، كنجد 

 ترل أف المشكمة الكبيرة تكمف في تتداخؿ المعمكمات بيف النحك كالصرؼ %10.13نسبة 
كالببلغة كالعركض كاالتساؽ كاالنسجاـ، ألف األسئمة المقررة في تفحص مظيرم االتساؽ 

. كاالنسجاـ تكاد تككف أقرب إلى النحك كما يتعمؽ باالتساؽ كاالنسجاـ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي 

 
 " ال: "في حالة اإلجابة بػ: (07): جدكؿ رقـ

.  تمميذا561: العينة
النسبة التكرار االحتماالت 

 %23.17 130ًانضباطو كصرامتو 
 %09.62 54تسييؿ كتبسيط مفيكمي االتساؽ كاالنسجاـ 

 %67.20 377التعامؿ بمطؼ 
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 100% 561المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف العينة المستجكبة إلى أف معظـ األساتذة كاألستاذات يتمتعكف %23.17تشير نسبة 
 تؤكد أف األساتذة %09.62بشخصية محترمة، كيعدكف القدكات الحسنة ليـ، كنجد نسبة 

 إلى أف %67.20يحاكلكف بكؿ ما أكتكا تبسيط كتسييؿ المعمكمات كاألحكاـ، كتشير نسبة 
األساتذة كاألستاذات يتعاممكف معيـ بمطؼ ككد كالتبلميذ يؤكدكف عمى أنيـ كمما تىَـّ احتراميـ 
كحبيـ كمما زاد حبيـ لؤلستاذ كالمادة فيحدث االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو، 

 .كىذا ما ييٍعمؿي بيا عالمينا مف خبلؿ نظريات التعمـ التي تدعك إلى ذلؾ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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. يبيف مدل مراجعة الطمبة قبؿ المجيء إلى الثانكية: (08): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 %79.58 699. تحضير الدرس

 %09.22 80. اإلجابة عف أسئمة مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ
 %11.18 97. اإلتياف بأمثمة مف عند التبلميذ

 100% 867المجمكع 
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: قراءة الجدكؿ

 مف العينة المستجكبة أنيـ  يقكمكف بمراجعة كتحضير الدركس، %79.58تبيف نسبة 
كىذا عمبلن بتكصيات األستاذ كمراقبة األكلياء، ككذلؾ المتابعة المستمرة حيث تخصص 

عبلمات لمتقكيـ المستمر ممَّا يجعؿ التبلميذ يخافكف كيعممكف عمى نىٍيؿ النقاط، كميما كانت 
النسبة ىؿ تعبر عف الحقيقة أـ ال؟ فاألستاذ مطالب بربط المعمكمات السَّابقة بالبلحقة خاصة 
في طريقة تقديـ الدركس عمى ضكء المقاربة بالكفاءات التي تتطمب التقكيـ الشخصي في بداية 

. كؿ حصة

 كىي نسبة قميمة إذا ما قكرنت بالعينة تقـك باإلجابة عف كؿ %09.22كنجد نسبة 
األسئمة المطركحة في الكتاب بما فييا تفحص مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ، كتشير نسبة 

 إلى تكميؼ األساتذة التبلميذ باإلتياف بأمثمة مف إنشائيـ، ألف األسئمة المخصصة 11.18%
.  بكؿ األنشطة تعد قميمة كغير كافية لترسيخ األحكاـ كالقكاعد

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي 

0

20

40

60

80

100

درس تحضٌر ال األسئلة عن اإلجابة

ساق بمظهري االت

م واالنسجا

من بأمثلة االتٌان

د ذ عن التالمٌ

درس تحضٌر ال

ساق بمظهري األسئلة عن اإلجابة االت
م واالنسجا

د من بأمثلة االتٌان ذ عن التالمٌ

 
 

 .يبيف مدل ًاستيعاب جميع األحكاـ: (09): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 %21.68 188نعـ 
 %78.31 679ال 
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 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف عينة المستجكبيف تؤكد أنيا تستكعب جميع األحكاـ %21.68تبيف النتائج أف نسبة 
لماذا يشتكي الطمبة : خاصة المتعمقة باالتساؽ كاالنسجاـ كغيرىا كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو

 مف المستجكبيف يؤكدكف أنيـ ال يستكعبكف %78.31مف األسئمة في عدـ فيميا؟ كنجد نسبة 
جميع األحكاـ خاصة في المكاد المتعمقة بالمغة العربية كالنحك كالصرؼ ك الببلغة كمف بينيا 

نشاط االتساؽ كاالنسجاـ، ألنيـ محتاجكف إلى أسس كمبادئ أكلية ككذلؾ طريقة عرض 
التعاريؼ حيث يفترض أف تككف مذيمة باألمثمة ال تككف كما ىك حاصؿ في تفحص ظاىرتي 
االتساؽ كاالنسجاـ أسئمة مكررة تكاد تككف عمى نسؽ كاحد، إضافة إلى بعض األساتذة كما 

ذكرنا سابقنا ال ييميـ فيـ التبلميذ أك عدميـ غايتيـ إكماؿ النشاطات أك تجدىـ شخصينا مازالكا 
يحتاجكف إلى خبرة كمعمكمات زيادة عمى عامؿ االكتظاظ في القسـ الذم يتعارض مع طريقة 

 تمميذنا ألف 25المقاربة بالكفاءات التي تحتاج إلى أف يككف عدد التبلميذ في القسـ ال يتجاكز 
التمميذ ىك السيد كىك قطب الرعى كمحكر العممية التعميمية كاألستاذ عبارة عف مسير أك مرشد 

 تمميذ ال يمكف لؤلستاذ أف ينجح 50 إلى 45مف خبلؿ ىذه الطريقة فالقسـ الذم يحتكم عمى 
.   معو ميما كانت قدراتو كعممو كطرائقو فيك كمف ينقش عمى الماء كينحث في الرماؿ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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 "ال: "في حالة اإلجابة بػ: (10): جدكؿ رقـ



 دراسة وحتليل ااِلستبياٌ:                                                               الفصل السابع 

232 

 

. 679: العينة

النسبة التكرار االحتماالت 
 %21.94 149. لـ يتعرض ليا مف قبؿ

 %25.92 176. لـ يفيميا
 %29.74 202. ليس لديؾ مبادئ حكؿ االتساؽ كاالنسجاـ

 %22.38 152. ليس لديؾ معرفة بالركابط الداللية
 100% 679المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

يبيف الجدكؿ أىـ الصعكبات التي تحكؿ دكف فيـ االتساؽ كاالنسجاـ، فنجد نسبة 
 مف عينة المستجكبيف مف التبلميذ تشتكي مف عدـ التعرض ليا مف قبؿ، كليس 21.94%

 مف العينة المستجكبة تؤكد عدـ فيميـ %25.92لدييـ قكاعد قبمية في ذلؾ، كما نجد نسبة 
كعدـ قدرتيـ عف اإلجابة عف األسئمة كىذه المبلحظات التي أبداىا الطمبة تتكرر باستمرار عند 

جميع المستكيات، لماذا ال يفيمكف مف السبب؟ كىذه األسئمة جزء مف إشكالية بحثنا ك التي 
. سنتطرؽ إلييا في فصؿ النقد كالتقكيـ

ليس لدييا مبادئ؟ ىذا فعبلن ال :  مف عينة المستجكبيف تقكؿ%29.74كما نجد نسبة 
ا كبيران بيذه  يحتاج إلى دليؿ آخر، ألف الكتاب أك المنياج أك الكثائؽ المرافقة ال تعيري اىتمامن

 مف المستجكبيف تؤكد عدـ معرفتيا أصبلن بالركابط %22.38المفاىيـ، ككذلؾ نجد نسبة 
.  الداللية

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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. يبيف مدل تكفر المراجع في مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ: (11): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 %43.59 378نعـ 
 %56.40 489ال 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف عينة المستجكبيف أف المراجع متكفرة خاصة في عصرنا ىذا، %43.59تبيف نسبة 
عصر التكنكلكجيا كالحداثة خاصة في المدف أيف تتكفر المكتبات كاالنترنت، فالمشكمة في الفيـ 

ا الفقراء كما أكثرىـ  ، كنجد !كاالستيعاب كعدـ قدرة بعض التبلميذ عمى ًاقتناء الكتب خصكصن
 مف المستجكبيف ترل أف المراجع غير متكفرة الخاصة بالتبلميذ كالميسرة لمفيـ %56.40نسبة 

في ىذا الشأف، فإذا ما كمفيـ األستاذ ببعض البحكث أك اإلجابة عف بعض األسئمة يكتفكف في 
. أغمب األحياف باالنترنت كال يكمفكف أنفسيـ أدنى جيد
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: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي

 
 
 
 

. يبيف مدل إنجاز التدريبات التدعيمية تمقائينا مف قبؿ التبلميذ: (12): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 

 %34.83 302نعـ 
 %65.16 565ال 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف العينة المستجكبة مف التبلميذ ميتمة %34.83تبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة 
بما يكمفيـ بو األستاذ، في ضكء التدريس بالكفاءات، حيث ينجزكف أعماليـ بما فييا اإلجابة 
عف األسئمة الخاصة بتفحص مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ، بؿ يحاكلكف تطكير معمكماتيـ حبنا 

 مف العينة معاكسة لؤلكلى تمامنا كتمثؿ %65.16كرغبة في مادة المغة العربية، كنجد نسبة 
ذا قامت بذلؾ فإنيا تقـك بذلؾ خكفنا مف المحاسبة أك  األغمبية، كال تقـك بتحضير أم نشاط كا 
مف النقطة، ألف التحضير يدخؿ ضمف التقكيـ المستمر، كفي أحسف األحكاؿ إذا كاف األستاذ 
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حازمنا كلديو خبرة، تجد بعض التبلميذ ينقمكف عف بعضيـ تفادينا لما ذكرت آنفنا لممساءلة أك 
. المـك أك التكبيخ

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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. يبيف ًاستعماؿ األستاذ لمعربية الفصحى: (13): جدكؿ رقـ
النسبة التكرار االحتماالت 
 %43.36 376الفصحى 
 %10.14 88الدارجة 
 %46.48 403معنا 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف المستجكبيف يصرحكف أف األساتذة يستعممكف المغة %43.36تشير النتائج أف نسبة 
الفصحى أثناء عممية التدريس، كلدييـ كفاءات عالية، كيحترمكف المغة العربية كيعدكنيا مف 

شخصيتيـ، كيدعكف ليا بؿ يأمركف بًاستعماليا خارج القسـ، كأثناء المعامبلت ألنيا لغة القرآف 
. كخاصة األساتذة القدامى الذيف يممككف رصيدان لغكينا
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 مف فئة المستجكبيف مف التبلميذ يصرحكف أف أساتذتيـ %10.14كنجد نسبة 
يستعممكف الدارجة في أحياف كثيرة خاصة عند الغضب أك مف األساتذة الجدد، ألف التعميـ 

عندىـ عبارة عف كسيمة لجمب القكت، كليس لدييـ تعميـ أكاديمي جيد، كىذا ما ينعكس سمبنا 
عمى التبلميذ، إذ ييعدَّ األستاذ قدكة لمتبلميذ حيث يقـك بتقميده في كؿ شيء، كمف ىذا المنطمؽ 
فأيف محؿ الركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ؟ إذا لـ تكف ىناؾ نصكص شفكية سميمة تتأتى 

 مف فئة المستجكبيف يؤكدكف عمى ًاستعماؿ األساتذة %46.48مف قبؿ األساتذة، كما نجد نسبة 
لمفصحى كالعامية معنا كيزاكجكف بينيما كال يكترثكف بالتعميمات كالنصكص القانكنية التي تمزميـ 

. باستعماؿ الفصحى فحسب، كتجدىـ يتحججكف بضعؼ مستكل التبلميذ

 

 

 

 

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي

 
 

ىؿ تراجع كؿ ما يتعمؽ بالدرس كتركز عمى االتساؽ كاالنسجاـ خصكصا؟ : (14): جدكؿ رقـ
 

النسبة التكرار االحتماالت 
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 %46.25 401نعـ 
 %53.74 466ال 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف المستجكبيف إلى القياـ بالمراجعة طمعنا كخكفنا، كبعضيـ حبنا %46.25تشير نسبة 
 مف المستجكبيف إلى عدـ القياـ بالمراجعة إال أياـ %53.74في المادة، كتشير نسبة 

االمتحانات أك خكفا مف العقاب المادم كالمعنكم مف قبؿ األساتذة أك األكلياء، كىذا ما أدل 
 .إلى ضعؼ التحصيؿ الدراسي في غياب الردع كالمحاسبة

 

 

 

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي

 
 

 "ال: "في حالة اإلجابة بػ: (15): جدكؿ رقـ
. 466: العينة
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النسبة التكرار االحتماالت 
 %22.35 105ضيؽ الكقت 

 %15.02 70كثرة أنشطة المغة 
 %13.73 49عدـ كجكد مراجع ككتب 
 %23.81 111ال تفرؽ الركابط كالداللة 

 %17.16 80ال تقرأ الدركس الخصكصية 
 %10.94 51ال يساعدؾ أحد 

 100% 466المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف المستجكبيف إلى أف الكقت غير كاؼ تماما لئلجابة عف %22.35تشير نسبة 
األسئمة المطركحة في تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ، خاصة أف بعضيا لو ًارتباط بالنحك 

 %15.02 دقيقة، كتشير نسبة 15كالصرؼ كالتعبير، فبل يمكف أف يحصؿ الفيـ في أقؿ مف 
مف المستجكبيف إلى أف السبب في عدـ المراجعة ىك كثرة األنشطة في المغة كالرياضيات 

 إلى أنيـ ال يممككف مراجع خاصة في المناطؽ %13.73كالتاريخ كاالقتصاد، كتشير نسبة 
 مف المستجكبيف بأنيـ ال يعرفكف الركابط كدكرىا، كال %23.81النائية كالريفية، كتشير نسبة 

 مف المستجكبيف إلى أنيـ ال يقرأكف %17.16معنى االتساؽ كاالنسجاـ أصبل، كتشير نسبة 
 مف المستجكبيف إلى عدـ ًاىتماـ %10.94الدركس الخصكصية بسبب الفقر، كتشير نسبة 
. أكليائيـ بيـ كال يجدكف مف يقدـ ليـ يد المساعدة

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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ىؿ يمكف لمطالب أف يفيـ االتساؽ كاالنسجاـ إذا لـ تكف لو مبادئ في : (16): جدكؿ رقـ

النحك كالصرؼ كالببلغة؟ 
النسبة التكرار االحتماالت 

 %72.08 625ال 
 %27.91 242نعـ 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 مف الطمبة المستجكبيف إلى أنو ال يمكف أف يستكعبكا أك أف %72.08تشير نسبة 
يجيبكا عف تمؾ األسئمة ما دامت ليا ارتباطات بالنحك كالصرؼ كالببلغة، ككنيـ ال يممككف 
أدنى المبادئ فييا كلدييـ عزكؼ كنفكر كخكؼ تكلد لدييـ منذ كانكا في التعميـ المتكسط 

 إلى أنيـ قادركف كيفيمكف كليست لدييـ مشكمة في تقاطع %27.91كاالبتدائي، كتشير نسبة 
.   االتساؽ كاالنسجاـ مع النحك كالصرؼ كالببلغة

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي
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 ىؿ الدركس المخصصة لتقديـ االتساؽ كاالنسجاـ كافية؟(: 16): جدكؿ رقـ

النسبة التكرار االحتماالت 
 %07.38 64نعـ 
 %92.61 803ال 

 100% 867المجمكع 

: قراءة الجدكؿ

 إلى أنيا كافية كىذا يدؿ عمى عدـ عبلقة ىؤالء أصبل بالدرس %07.38تشير نسبة 
، كأف حضكر ىؤالء ( أسئمة حكؿ تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ06)فالمكجكد في الكتاب 

 إلى أف األسئمة غير كافية كأنيا ببل أحكاـ مف %92.61الطمبة شكميا ال غير، كتشير نسبة 
المستجكبيف، ككنيا أسئمة مباشرة تطرح عمييـ كما ذكرنا آنفا كليست لدييـ أدنى معمكمات أك 

. أحكاـ ينطمقكف منيا كي يجيبكا عنيا

: كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتي



 دراسة وحتليل ااِلستبياٌ:                                                               الفصل السابع 

241 

 

0

20

40

60

80

100

م نع ال

م نع

ال

 
 

ماذا تقترح بخصكص تقديـ مظيرم ااًلتساؽ كااًلنسجاـ؟  

: بعد قراءة اإلجابات كتحميميا خمصنا إلى أف الطمبة يطالبكف بػ

كتابة قكاعد كأحكاـ خاصة بالركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ كتسجيميا عمى الكتاب عمى - 
غرار الببلغة كالقكاعد، كتخصيص ساعة كاممة لتناكؿ مثؿ ىذه المكضكعات تككف مناصفة 

. بيف النظرم كالتطبيقي

مراعاة ظركؼ التبلميذ ككنيـ ما زالكا في بداية المرحمة الثانكية، إضافة إلى كثرة المكاد - 
. الدراسية

مراعاة القدرات الذىنية لمطمبة، تكخي الميكنة كتجنب التعقيد لجعؿ الطمبة يقبمكف عمى النشاط - 
 . بمتعة كيستفيدكف بما يكتسبكف مف معارؼ في ىذا المجاؿ

 

 

 
: النتائج العامة. 4
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: (األساتذة)نتائج ًاستبياف المعمميف - أ

أىداؼ تدريس ااًلتساؽ كااًلنسجاـ غير كاضحة كمصكغة عمى شكؿ أىداؼ عامة، كمازاؿ  -2
 .األساتذة يشتككف مف عدـ التفريؽ بيف األىداؼ العامة كالخاصة

الطرائؽ غير مكحدة لدل األساتذة، فكؿ أستاذ يستعمؿ طريقة، ككثير منيـ لـ يطمع عمى  -3
المعمكمات الجديدة، كال يممؾ دليؿ األستاذ ككتاب المنياج كالكثائؽ المرافقة، فمنيـ مف 
يستعمؿ الطريقة االستنباطية، كآخر القياسية كمجمكعة أخرل تستعمؿ طريقة النصكص 

المتكاممة كالسبب عدـ التأطير، كالغريب إننا نجد المسئكليف كالمفتشيف ال عمـ ليـ 
باإلصبلحات الجديدة فكيؼ بالمستخمؼ أك الجديد أف يكاكب ىذه اإلصبلحات؟ كال يزاؿ 

 .!الغمكض يكتنؼ التدريس بالكفاءات 
صعكبة تبميغ المحتكل سببو المناىج ككنو لـ يراع مستكل المتعمميف، كلـ يبف عمى دراسة  -4

 .معمقة
لدل األساتذة نقص كبير في معارفيـ في مكضكع الركابط الداللية ااًلتساؽ كااًلنسجاـ نتيجة  -5

 .قمة التككيف، أثناء الدراسة الجامعية أك بعدىا
عدـ كجكد مراجع مسبقة في المكضكع التي يمكف أف يتزكد منيا األساتذة في ىذه  -6

 .المكضكعات
المعمكمات الكاردة في الكثيقة المرافقة كدليؿ األستاذ غير كافية، كغير دقيقة مع كجكد الخمط  -7

 .في ًاستعماؿ الميصطمحات كالمفاىيـ
الكتاب المدرسي لـ يذكر شيئنا مف مفاىيـ كقكاعد حكؿ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ ما عدا بعض  -8

 .الفقرات القصيرة التي ال تفي بالغرض
 60كؿ ما في الكتاب أسئمة تكاد تككف مكررة غير كافية كغير متكازنة بحيث لـ تتجاكز  -9

 .سؤاال
الدركس المقترحة بصفة عامة أغمبيا ال تعايش الكاقع المعاش كالسياؽ االجتماعي  -10

 .كالثقافي كالتكنكلكجي، كال تكسب ارتباط النص بسياقو الذم يساعد عمى االتساؽ كاالنسجاـ
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 . معظـ األسئمة تركز عمى االتساؽ كأىممت االنسجاـ -11
ااًلىتماـ النظرم الذم تكليو ىذه الكثائؽ مقبكؿ كلكف لـ يتـ تخصيص نشطات ليا كقتن  -12

كاؼ، إٍذ يعيش األستاذ في حالة ىستيرية تجعمو يفكر في إتماـ الدرس كمف ثـ يمر عمى 
 .األنشطة مركر الكراـ بما فييا تفحص مظيرم االتساؽ كاالنسجاـ

االتساؽ كاالنسجاـ، األدكات، : عدـ تخصيص دركس نظرية كقكاعد تعريفية لعمـ النص -13
 .الركابط اإلحالية، غير اإلحالية

 .كؿ ما في الكتاب أسئمة مكررة أقرب إلى الببلغة كالنحك -14
المتعمـ ليس لو عبلقة قبمية تمكنو مف اإلجابة عف األسئمة أثناء تفحص مظيرم  -15

 .االتساؽ كاالنسجاـ، كمٌما يجعؿ األساتذة في معظـ األحياف يطرحكف األسئمة كيجيبكف عنيا
عدـ ًاىتماـ األكلياء بأبنائيـ فبل يسألكف عنيـ إال آخر السنة أك عندما ال ينجحكف أك  -16

 .تحدث ليـ مشاكؿ يسارعكف إلى الثانكية كيفتمكف عضبلتيـ عمى األساتذة المساكيف
عدـ التنسيؽ بيف الجامعة ككزارة التربية في ىذا المجاؿ إٍذ يمكف ًانتداب أساتذة مف  -17

 .الجامعة لتككيف أساتذة التعميـ الثانكم
عدـ القياـ برحبلت عممية لمتبلميذ كعدـ تخصيص الكسائؿ التعميمية لؤلساتذة خاصة  -18

 .في المناطؽ النائية كالحدكدية البعيدة
 .عدـ فيـ المقاربة بالكفاءات، ما يتطمب القياـ بإجراءات عممية عمى جميع المستكيات -19
اإلصبلحات الحالية لممنظكمة التربكية غير مناسبة ككنيا ليست نابعة مف تقاليدنا كتراثنا  -20

كتاريخنا، فاألساتذة يركف أنيـ عبارة عف حقؿ تجارب ال غير إضافة إلى أنيا تجاكزت الفترة 
 سنكات التي أكد عمييا المربكف كالمختصكف كالباحثكف في 07 إلى 05الزمنية المحدد مف 

 كلـ يتـ إعادة النظر فييا عمى 2005مجاؿ التربية، فالمقاربة بالكفاءات تـ تطبيقيا منذ سنة 
غرار الدكؿ المتقدمة مثؿ فنمندا التي أصبحت مف الدكؿ األكلى في العالـ كحققت أفضؿ 

، كاألستاذ عندىـ سيده بعد 4النجاحات، فالتدريس عندىـ ال يتجاكز   ساعات كنصؼ في اليـك
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أف يحصؿ عمى التككيف األكاديمي ال يسأؿ عـ يدرس؟ ككيؼ يدرس؟ ألنو محؿ ثقة تامة، 
 .كيتمتع بكؿ الحقكؽ المادية كالمعنكية
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: (التالميذ)نتائج ًاستبياف المتعمميف - ب
. ػ تحسف المستكل التعميمي لمعظـ أكلياء المتعمميف خاصة في ىذه السنكات1
ػ معظـ التبلميذ يكاظبكف عمى الحضكر إلى الثانكية، إال فئة قميمة كالفضؿ يعكد إلى التنسيؽ 2

. بيف اإلدارة كاألكلياء مف خبلؿ دفتر المراسمة
ػ الطريقة التي يعتمدىا األساتذة مف خبلؿ ما قالو التبلميذ، متنكعة كيغمب عمييا الطابع 3

اإللقائي كالتمقيني، كال أثر لتطبيؽ المقاربة بالكفاءات بسبب كثرة التبلميذ في القسـ، كتعدد 
. النشاطات

ػ يشتكي معظـ التبلميذ مف عدـ فيـ معظـ الدركس المتعمقة بالنحك كالصرؼ كالببلغة كعدـ 4
. القدرة عف اإلجابة، عف أسئمة تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ

ػ يشتكي التبلميذ مف عدـ كفاية الكقت لفيـ كؿ األنشطة المتعمقة بمادة المغة العربية، مما 5
. يؤدم باألستاذ إلى السرعة في إنياء الدرس

ػ معظـ التبلميذ ال يتابعكف الدركس الخصكصية ألسباب ًاجتماعية كال يحكزكف عمى مراجع 6
. تمكنيـ مف ًاستيعاب معظـ ىذه األنشطة بما فييا االتساؽ كاالنسجاـ

. ػ ًاكتفاء معظـ األساتذة بما جاء في الكتاب المدرسي في تقديـ الدركس7
ػ معظـ التبلميذ ال يكمفكف أنفسيـ عبء إنجاز الكاجبات، أك البحث عف ما يرفع مستكاىـ 8

. المعرفي كالثقافي
. ػ يشتكي التبلميذ مف عدـ السماح بًاستعماؿ االنترنت داخؿ الثانكيات9
ػ نفكر كعزكؼ التبلميذ عف الدراسة بسبب عدـ كجكد مبادئ أكلية كقاعدة صمبة في المراحؿ 9

. األكلى في تعمـ المغة، كذلؾ عدـ تحبيب المادة ليـ مف قبؿ األساتذة
منع العقاب بمختمؼ : - ػ ًاستقالة األساتذة عف محاسبة كمتابعة التبلميذ لعدة أسباب منيا10

منع طرد التمميذ ميما كاف السبب، مما خمؽ نكعا مف التمرد بمغ عدـ اكتراث . - أشكالو
. التبلميذ بإحضار كسائؿ التعمـ كالكتاب المدرسي كالدفاتر ككسائؿ الكتابة

. ػ االكتظاظ داخؿ الحجرات أدل إلى فشؿ تطبيؽ المقاربة بالكفاءات11
.  ػ يشكك التبلميذ مف عدـ فيـ لمدركس خاصة مف قبؿ األساتذة المستخمفيف12
 
 



 
 

الفصؿ الثامف 
 نقد كتقكيـ

 

 .تمييد
 .مف حيث المحتكل التعميمي .1
 .مف حيث طرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية .2
. مف حيث أساليب التقكيـ .3
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:  تمييد
المعالجة التربكية الخالصة كالنافعة ال تككف ذات نفع مف دكف مقاربة كاسعة، تأخذ بعيف 
ااًلعتبار كافة العكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر عمى سير العممية التربكية، لذلؾ نجد بمدنا حاكؿ 

عادة تقكيـ مسارىا، فيا ىك رئيس الجميكرية السيد  عبد العزيز "إصبلح المنظكمة التربكية كا 
ال يمكف لمتطكر الكمي : "يقر بأف المنظكمة التربكية تعاني عجزا كبيرا، حيث يقكؿ" بكتفميقة

الذم يشيده التعميـ، رغـ كؿ الجيكد المبذكلة، أف يحجب النقائص المسجمة في الميداف الذم 
تجمى في التدني المممكس لممستكل التعميمي العاـ، كًانخفاض قيمة الشيادات الممنكحة في شتى 
المستكيات، كفي التسرب المدرسي الفادح، كفي إقصاء مئات اآلالؼ مف الشباف مف المدرسة 

، إف ىذا الكضع المنذر بالخطر الناجـ عف سكء الترابط بيف مختمؼ أطكار (...)سنكيا
لف يككف ... المنظكمة التربكية، كقد ازداد سكءا ككاف لو أسكأ األثر في تفاقـ التدىكر العاـ

لئلصبلح المنشكد أم معنى، كال تأثير يذكر عمى منظكمة التربية كالتككيف، ما لـ نعالج بعمؽ 
كفي آف كاحد مضمكف البرامج، كالطرائؽ البيداغكجية، ككؿ ما يتعمؽ بتكظيؼ المعمميف 

. 1"كتككينيـ
مما سبؽ كمف خبلؿ دراسة التجارب العالمية كاف النقد البناء كالصريح كراء نيضة 
أكربا كأمريكا كآسيا، كفي ىذا الفصؿ سنحاكؿ قدر اإلمكاف القياـ بدراسة تقكيمية مف حيث 
المحتكل التعميمي، كطرائؽ التدريس كالكسائؿ كأساليب التقكيـ كصكال إلى بعض المقترحات 

كالتكصيات التي نراىا تخدـ مكضكع بحثنا، الذم ينشد بناء منياج يراعي أىمية الركابط الداللية 
-. آداب–جذع مشترؾ . كدكرىا في االتساؽ كاالنسجاـ مف خبلؿ كتاب السنة األكلى ثانكم

: نقد كتقكيـ
:   ػ مف حيث المحتكل التعميمي1

قبؿ أف نشرع في نقد كتقكيـ المحتكل التعميمي، نقؼ بداية حكؿ مفيـك المحتكل الذم 
نريد إيصالو لممتعمـ، الذم لف يستفيد منو إذا لـ يكف لو تحصيؿ كاؼ لمغة، كما يرل ذلؾ أىؿ 

مفردات كأساليب )إف اليدؼ مف التحصيؿ المغكم، ىك تثبيت الخبرات المغكية "التربية كالعمـ، 

                                                 
" عبد العزيز بكتفميقة"ػ بكبكر بف بكزيد، إصبلح التربية في الجزائر، رىانات كانجازات، مقتطؼ مف خطاب رئيس الجميكرية 1

-12: ، ص2000 مام 13، يـك السبت (قصر األمـ الجزائر)بمناسبة تنصيب المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية 
18. 
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في ذىف التمميذ، نتيجة دراسة مكاد المغة العربية، حتى يتسنى لو التعبير المفظي  (كألفاظ
. 1"كالكتابي

ىك تحصيؿ المغة أكال، ثـ : "ككرد حكؿ غاية التمميذ مف ااًللتحاؽ بالمدرسة ما يمي
تحصيؿ المعارؼ األخرل بعد ذلؾ، فإذا لـ تتحقؽ الغاية األكلى كىي تحصيؿ المغة شابيا نكع 
مف الخمؿ كالنقصاف، فإف تحصيؿ المعارؼ كالعمـك كالميارات سيؤثر ببل شؾ عمى بقية المكاد 

. 2"األخرل
لقد ذكرنا المحتكل مكضكع الدراسة الخاص بالركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص 

كًانسجامو في الفصؿ الخامس، ىذا الذكر كاف ذكرا مباشرا، أما غير المباشر فيتمثؿ في عبلقة 
الركابط كاالتساؽ كاالنسجاـ بمختمؼ األنشطة المغكية كالنحك، كالصرؼ، كالببلغة، كالعركض 
كالنقد، كمف ىذا المنطمؽ يحسف بنا أف نتعرؼ عمى الكحدات التعميمية بصفة عامة، كبعد ذلؾ 

 كحدة تعميمية عمى مدار السنة 12نصؿ إلى محتكل ااًلتساؽ كااًلنسجاـ، كقد خصص المنياج 
جذع مشترؾ )الدراسية لممكضكعات المقررة لمسنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي 

. (آداب
: تكزيع الكحدات مف خبلؿ دليؿ أستاذ المغة العربية ككتاب التمميذ كبقية الكثائؽ كاآلتي

 3:حسب ما جاء في منياج مادة المغة العربية: (خاص جذع مشترؾ آداب)التكزيع الزمني * 
الحجـ الساعي األسبكعي المخصص لمادة المغة العربية في السنة األكلى مف التعميـ 

 ساعات، مكزعة أسبكعيا عمى نشاطات 06ىك  (جذع مشترؾ آداب)الثانكم العاـ كالتكنكلكجي 
: الجذع كاآلتي

 
 
 
 

                                                 
، 1991، الدار البيضاء، 1ػ رشيد بناني، مف البيداغكجيا إلى الديداكتيؾ اكتساب كدراسة، الحكار األكاديمي كالجامعي، ط1

 .39: ص

، عماف، األردف، 7ػ صالح ذياب ىندم، ىشاـ عامر عمياف، دراسات في المناىج كاألساليب العامة، دار الفكر لمطباعة، ط2
 .85: ، ص1999

 . 03، 02: ص.آداب، مرجع سابؽ، ص.ـ.ج .1ػ منياج مادة المغة العربية س 3
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تكزيع التكقيت آ .ـ.جالنشاطات 

 سا 04األدب كالنصكص 

 (ساعة+ساعة+ساعتاف)
لنشاط األدب كالنصكص، حيث يتـ فييا دراسة نص 
بتحميؿ معطياتيا كمضمكنو، كما يتعمؽ بالمسائؿ 
. المقررة في النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض كالنقد

 

. حصة التعبير الشفكم أك المطالعة المكجية ذات ساعة كاحدة بالتداكؿ- 
تتكج نياية األسبكع بمكضكع التعبير الكتابي ذات ساعة كاحدة، حيث يحرص األستاذ عمى - 

ًاستغبلليا لجعؿ المتعمميف يسخركف مكتسباتيـ القبمية المرتبطة خاصة بالنشاطات السابقة، 
. كذلؾ لعبلج كضعيات التعبير المقترحة عمييـ أك لمناقشة المشاريع

كالقراءة المتأنية بصفة عامة في ىذه المضاميف كالمحتكيات، كالحجـ الساعي المقرر عمى - 
، كالحجـ الساعي المخصص لمشعبة األدبية  -آداب–تبلميذ السنة األكلى جذع مشترؾ 

كبالتركيز بصفة خاصة عمى مكضكع بحثنا المتمثؿ في الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ 
أف ننكه - 1النص كًانسجامو، تدفعنا إلى تسجيؿ عدة مبلحظات كقبؿ أف نذكرىا يجدر بنا 

بمجيكدات القائميف عمى التأليؼ كالتأطير كالتنظير، فالمدكنة التي بيف أيدينا كبقية الكثائؽ 
التربكية التي نحف بصدد نقدىا كتقكيميا ال يعدـ نفعيا، كتعكس مجيكدات ذات قيمة عالية 
كلكف الخبلؼ ال يفسد لمكد قضية، كذكر المبلحظات كبعض السمبيات ال يمغي االيجابيات 

: تماما، كقد تكصمنا إلى عدة مبلحظات مف أىميا
 :   ػ كركد المكضكعات المقررة خالية مف كؿ تكييؼ تربكم1
نقصد بالمكضكعات المقررة المحتكل بصفة عامة كتفحص ااًلتساؽ كااًلنسجاـ بصفة - 

خاصة، ألف األنشطة المتناكلة متسقة متكاممة فيما بينيا، كالتكييؼ أك التحكيؿ التعميمي 
يخص تمؾ العممية المتعمقة بالمراحؿ التي  "(:didactiquetransposition)لممعارؼ النظرية 

يمكف أف تتحكؿ فييا المفاىيـ المراد إكسابيا لممتعمـ في مستكل تعميمي معيف مف معارؼ 
 مع العمـ أف ىذه ،(saviors enseignes) إلى معارؼ تعميمية (savoir savants)مرجعتو 

. 1"العممية، أم؛ عممية التكييؼ تخضع لمعايير لغكية كنفسية كاجتماعية كبيداغكجية
كبما أف التكييؼ عممية ضركرية في كضع المناىج كبناء الكحدات التعميمية، فإف ىذه - 

العممية تمثؿ ىدفا استراتيجيا، إذ تسمح بنقؿ المفاىيـ العممية لممتعمـ بكؿ يسر كسيكلة حتى 
يستكعبيا ًاستيعابا سميما، ثـ يستطيع أف يتمثميا في سمككاتو المغكية، كال يمكف لعممية التكييؼ 
أف تؤتي ثمارىا ما لـ يتـ فييا الربط بيف األىداؼ التعميمية كالمادة المطمكب تعميميا، كمراعاة 

ذا نظرنا إلى المكضكعات المقترحة  مستكل المتعمـ كًاستعداده النفسي، كحاجياتو المغكية، كا 
                                                 

، المجمة الجزائرية لمتربية، المرادية، الجزائر، العدد (مكضكعيا، مفاىيميا، اآلفاؽ التي تقترحيا)التعميمية "ػ إبراىيـ حمركش، 1
 .69: ، ص1995، السنة األكلى، مارس 02
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نجدىا غير مكيفة تكييفا تربكيا، يجعميا صالحة لمتعميـ كالتعمـ فكؿ ما فعمو كاضعك الكتاب 
المدرسي ىك أنيـ أخذكا معظـ المكضكعات مف بعض الكتب القديمة، كبعض ما أيًلؼى في 
العصر الحديث التي بقيت متأثرة بمنيج القدامى كنقمكىا ككضعكىا كنصكص ًانطبلؽ، 
كمعظميا تعكد إلى العصر الجاىمي كاألمكم كالعباسي، كالقميؿ منيا منسكب لكتاب ىذا 

في ىذا العصر، الذم كثرت فيو - آداب–العصر، فكيؼ بتبلميذ السنة األكلى جذع مشترؾ 
لمنابغة الجعدم، كحاتـ الطائي، كعبيد بف )الشككل لعدة أسباب أف يستكعب تمؾ النصكص؟ 

، ىذه النصكص التي مف خبلليا سيتـ تفحص (األبرص، ككعب بف مالؾ، كعنترة بف شداد
مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ فييا، ككذلؾ التعرؼ عمى الركابط الداللية، في حيف ال نجد أثرا 

محمد البشير اإلبراىيمي، كعبد الحميد بف باديس، )لعمماء كأدباء كشعراء جزائرييف، عمى غرار 
، كغيرىـ مف الفطاحمة الذيف كتبكا في جميع (كالطيب العقبي، كزىكر كنيسي، كعمي بف محمد

. األغراض إال نادرنا
المكضكعات المقترحة إذا كانت تناسب المتخصصيف كمستكيات عميا، فحتما ال تناسب فئة - 

مىكىة لغكية كقدرة تكاصمية، كعميو يمكف طرح األسئمة اآلتية : المتعمميف الذيف نريد أف نكسبيـ مى
إلى أم مدل كفؽ المؤلفكف في اختيار نكع مناسب مف األلفاظ لممتعمميف؟ كما ىي األسس 
المسانية كالعممية في عممية ًانتقاء األلفاظ المككنة لممادة المغكية بمختمؼ أنشطتيا؟ كما مدل 
مراعاتيـ لظاىرة التدرج في ًاختيار تمؾ المكضكعات مف حيث السيكلة، كالجدة، كالشيكع، 

: كالكظيفة؟ كلئلجابة عف تمؾ األسئمة نبتدئ بػ
 :la facilité)): السيكلة- أ

إف ما يمكف أف يبدك سيبل بالنسبة لشخص ما، يككف صعبا في منظكر شخص آخر، 
بكازع ًاختبلؼ المدارؾ كالمرجعيات المعرفية في فيـ النصكص التراثية التي أنتجتيا قرائح 

جيابذة العمـ كاألدب الذيف عاشكا في أزماف غير ىذا الزماف، فنجد في كتاب السنة األكلى مف 
زىير بف أبي سممى، عنترة بف شداد، عبيد بف األبرص، كعب بف مالؾ، ): ىؤالء الجيابذة

. (...حساف بف ثابت، النابغة الجعدم، الكميت، عبد الحميد الكاتب
كمردىا مف ناحية أخرل مف حيث الصعكبة ككنيا فضفاضة، مستعصية، مستغمقة مثؿ 

، حيث جاءت معظـ مصطمحاتيا صعبة لمغاية، كقد ذكرنا ذلؾ في "كصؼ البرؽ"قصيدة 
الفصؿ الثاني كالثالث، فمـ يعد التمميذ كما كاف مثؿ مف سبقو، ما أف يصؿ إلى الثانكية حتى 
يأتي عمى معظـ األشعار كاألقكاؿ كاآلثار، ذلؾ كاف زماف الحفظ كالنجاح المستحؽ، أما اليـك 

. فيكفيو أف يحفظ ما تيسر كيضمف النجاح
(: Moderne)ب ػ الجدة 

مف )يتطمب كاقعنا المعاش التكيؼ مع السياؽ الثقافي كالمغكم بخصكص تعميـ المغة 
، كرغـ أف بعض األلفاظ القديمة حممت بدالالت حديثة، ثـ بعثت مف جديد عمى (جانب األلفاظ

 .أساس أنيا جديدة بالنسبة لممتعمـ، كىذا ما يقؼ حاجزا أماـ فيميا
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 :(fréquence): ج ػ الشيكع
ىك معيار لو قيمة تعميمية السيما في مجاؿ تعميـ الببلغة، التي ليا عبلقة بمسانيات 
النص، كىذا ما تفتقده النصكص المعتمدة، فمـ يعد المتعمـ قادرا عمى فيـ المجاز كالكناية 

. كااًلستعارة كما كاف سابقا، كمف ثَـّ يمكف التبسيط كالتيسير في ىذا المجاؿ لممتعمميف
(: Fonction): د ػ الكظيفة

تخمك معظـ النصكص المقترحة مف الكظيفة المفظية، حيث نبلحظ أف معظـ األلفاظ 
كالعبارات ال تدخؿ ضمف اىتمامات المتعمـ، فبل يكظفيا خارج الغرؼ الصفية لعدـ جدكاىا، 
كمف ثـ يكتفي المتعمـ بحفظيا ثـ ىجرىا في أحسف الظركؼ، كالسؤاؿ المطركح ماذا يصنع 

المتعمـ بكؿ ىذا الكـ اليائؿ مف النماذج التي حفظيا كال يستطيع تكظيفيا في أم مجاؿ يريده؟  
: ػ إىماؿ دراسة أساليب الخطاب2

جاءت المكضكعات المقررة متناكلة البعد الشكمي لمغة دكف مراعاة بعدىا الكظيفي، الذم 
يراعي ًاحتياجات المتعمميف المغكية، بًاعتبار المغة بنية كأداة لمتبميغ كالتكاصؿ كتمؾ طبيعتيا 

التي ينبغي مراعاتيا في كضع مناىج تعميـ المغة العربية، ألف معرفة لغة مف المغات ال يعني 
فقط أف نفيـ كنقرأ كنتكمـ كنكتب الجمؿ، بؿ كذلؾ معرفة ًاستعماؿ ىذه الجمؿ ألغراض 

. 1"تكاصمية
 قرنا أك أزيد مف ذلؾ، كبالتالي 14 ككاقعنا اليـك غير الكاقع القديـ الذم مضى عميو 

فإف إدراج تعميـ األساليب في مناىج تعميـ المغة بمرحمة التعميـ الثانكم أصبح أمرا ضركريا 
كحاجة ممحة، لمدكر الذم تؤديو في ًاكتساب المغة، كاستضمار كترسيخ أنماطيا كمثميا المجردة، 
فمعظـ النصكص المعتمدة تعكد كما ذكرنا آنفا إلى عصكر مضت، كلست ننتقص مف قيمتيا 
كلكف لسانيات النص كتحميؿ الخطاب يشيد تطكرا مذىبل، مما يدعك القائميف عمى المنظكمة 

. التربكية إلى إعادة النظر كمسايرة الكاقع العالمي فيما يخدميا
:  ػ ًاعتماد الخبرة الشخصية في ًاختيار المكضكعات3

إف المتابع لؤلنظمة التربكية في العالـ يجدىا تخضع إلى دراسات ميدانية كًاستشارات 
كاسعة يشارؾ فييا الجميع، كتطرح عمى جميع المستكيات مف القمة إلى القاعدة، أما عندنا حتى 

إذا حدثت بعض االستشارات فإف القرار األخير يككف سياسيا، كال دخؿ لمف ييمو األمر، 
كخاصة أبناء الميداف في ذلؾ، كعمى ىذا نجد المكضكعات المقترحة خضعت لمنظرة الشخصية 

كالتجربة الذاتية ثـ جاءت غير كظيفية ال تستند في اختيارىا، كال في تنظيميا إلى أية دراسة 
ميدانية، كال تعتمد ضكابط كمعايير مكضكعية، كمبدأ الشيكع، كالكظيفة، كقابمية التعمـ، كىي 
معايير ضركرية في كؿ عممية ًانتقاء لمكضكعات المادة التعميمية، كمف ىنا تتجمى لنا أىمية 

ااًلعتماد عمى الدراسات الميدانية في التعميـ، كااًلستعانة بخبرة المربيف كعمماء التربية 
العناية بالمتعمـ كالتفطف إلى حاجاتو "المتخصصيف في ىذا المجاؿ، ألف أصؿ األصكؿ ىك 

                                                 
1- H.G: widdowson une approche comuniearive  de  l’enseignement des langue traduction de 
katsy et gerardblamont .hatiercredif-paris 1981 / p: 11 . 
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ما ىي اىتماماتو؟ كما ىي األلفاظ كالعبارات التي تستجيب ليذه : التعبيرية الحقيقية
. 1"الحاجات؟

كتقديـ المادة يجب أف تقدـ لممتعمـ كتككف مرتبطة بحاجاتو النفسية كاالجتماعية، كال 
. ينبغي أف تككف معزكلة كبعيدة عف الكاقع الذم يعيش فيو

ا. 4 : إىماؿ القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية متننا كسندنا كتخريجن
مما كرد مف أقكاؿ حكؿ دكر القرآف كاألحاديث النبكية في إثراء الحافظة لدل طالبي 

كليس أقدر عمى ذلؾ مف إثراء الحافظة لدل : "العمـ ما ال يعد كال يحصى، كنكتفي باآلتي
مف القرآف الكريـ الذم ينبغي أف يككف - ببل مراء-الناشئة باألساليب البميغة كاآلثار الفصيحة 

مصدرا لسبلمة الفكر كمنبعا لصحة النطؽ، كيقفكه في ذلؾ الحديث النبكم الشريؼ، ثـ كصايا 
. 2"الخطباء

ىي التي تساعد المتعمـ "كما أف المسانيات تؤكد عمى اإلكثار مف ىذه النماذج، ألنيا 
عمى تحسيف تعبيره، كألنيا ىي التي تثرم رصيده المغكم الكظيفي، كتدربو عمى تكسيع نطاؽ 

أف مثؿ ىذا المحتكل ييمكف المتعمـ مف "، كما 3"استخدامو لمغة كممارستو ليا بشكؿ فعاؿ مؤثر
معرفة خصائص لغتو كيجعمو يدرؾ مكاطف الجماؿ في أساليبيا، فينمك اإلحساس عنده 

. 4"باالعتزاز بتراثو المغكم
مف خبلؿ ىذه األقكاؿ كمف خبلؿ تصفحنا لممدكنة كجدنا إىماال كبيرا كنقصا فادحا في 

، 44، 36، 30)آيات القرآف كاألحاديث النبكية، بالنسبة لمقرآف ذكرت عدة آيات في الصفحات 
، كلكنيا غير كافية كنسبتيا إلى المحتكل ال (207، 192، 135، 125، 110، 87، 67

-في معظميا، فالمؤلؼ ال يذكر عبارة قاؿ - اهلل– إضافة إلى عدـ ذكر ًاسـ ،( %03)يتعدل 
عز كجؿ، كيكتفي بذكر اآلية مباشرة، ناىيؾ عف األخطاء أك عدـ الشكؿ، كالكاجب - اهلل

يقتضي ضبط النصكص القرآنية بالشكؿ التاـ دكف إغفاؿ أم حرؼ مف كمماتيا، حفاظا عمى 
قداستيا مف جية، كتدريبا عمى قراءتيا قراءة سميمة مف جية أخرل، كذلؾ عندما تصفحنا كقرأنا 
األسئمة المتعمقة باالتساؽ كاالنسجاـ لـ نجد أثرا لمقرآف الكريـ في األسئمة المتعمقة بذلؾ، ككاف 

. باإلمكاف إثراء المحتكل بو

                                                 
ػ عبد الرحماف الحاج صالح، األسس العممية كالمغكية لبناء مناىج المغة العربية في التعميـ ما قبؿ الجامعي، مقاؿ منشكر عمى 1

: المكقع اإللكتركني
 http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=1803410&ISSUEID=14838&AID=334543 تاريخ 

 .14.00، 22/07/2017: االطبلع

، مجمة العربي، 45ػ محمد محمكد الدش، المغة العربية أطكؿ لغات األرض عمرا، رفعكا إلييا أصابع االتياـ تجنيا، عدد 2
 .71: ، ص1991الككيت، 

 .33: ػ رشدم أحمد طعيمو، األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية، مرجع سابؽ، ص3

 .34: ػ المرجع نفسو، ص4

http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=1803410&ISSUEID=14838&AID=334543
http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=1803410&ISSUEID=14838&AID=334543
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أما بالنسبة لؤلحاديث النبكية، فالقارئ أك المتعمـ ال يفرؽ بينيا كبيف بقية السياقات، 
ذا استشيد بيا فبل يذكر السند أك مف ركل الحديث، كتكضع   (ص)فتكجد أحاديث قميمة جدا كا 

كىذا ينـ عمى عدـ إببلء عناية - صمى اهلل عميو كسمػـ-بيف قكسيف في أحسف األحياف بدؿ 
. الئقة بالقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ

كالغريب كالعجيب أف الركابط الداللية كًاتساؽ النصكص كًانسجاميا ال يمكف أف تتجاكز 
القرآف كال السنة كىذا ليس مف باب العاطفة، كلكف الدراسات الحديثة لكثير مف الباحثيف العرب 
كالغربييف المنصفيف تؤكد عمى صبلحية تطبيؽ لسانيات النص عمى القرآف الكريـ كاألحاديث 

النبكية، بؿ كتجد معظميـ يندىشكف عندما يتناكلكف اآليات كاألحاديث، كيدرسكنيا شكبلن 
، كيكتشفكف مدل ًاتساؽ تمؾ (إحالية، غير إحالية)كمضمكننا لما ًاحتكتو مف ركابط داللية 

.  النصكص كًانسجاميا مف خبلؿ أساليبيا الراقية
كبالعكدة إلى المكاد الدراسية المسيمة في بناء شخصية التمميذ، فقد أكرد كزير التربية 

إف إصبلح : "كأكد عمى األسس التي تعتمد في المنياج بقكلو" بكبكر بف بكزيد"الكطنية األسبؽ 
البرامج الدراسية كاف فرصة إضافية لكزارة التربية الكطنية لكي تكلي عناية خاصة بتعميـ المكاد 

: ، كتشكؿ شخصية األطفاؿ ليككنكا مكاطني جزائر الغد، كيقكؿ أيضا1"التي تبني اليكية الكطنية
إف المغة العربية كاألمازيغية كالتربية اإلسبلمية، كالتاريخ كالتربية المدنية كميا مكاد تجعؿ "

التبلميذ يكتشفكف جذكرىـ، كيفيمكف الخطكط العريضة لسير مجتمعيـ ذم التاريخ العريؽ العائد 
. 2"إلى آالؼ السنيف

أما بالنسبة لمشعر كالنثر فحدث كال حرج، فبل مجاؿ لذكر أصحاب األبيات المذككرة أك 
في )، ك(إحكاـ مكاد المتعمـ كضبطيا)الكبلـ المنثكر في أغمب األحياف، كخاصة في مجاؿ 

، كلنأخذ (...في مجاؿ إدماج أحكاـ الدرس)، ك(في مجاؿ المعارؼ الفعمية)، ك(مجاؿ المعارؼ
.   ثانكم1 مف التمميذ س 44مثاال في ص 

:  ػ في مجاؿ المعارؼ يطرح السؤاؿ كيذكر األبيات دكف ذكر أصحابيا كدكف شكؿ مثؿ1
أغرؾ مني أف حبؾ قاتمي                كأنؾ ميما تأمرم القمب تفعؿ 

 * * *
ف خاليا تخفى عمى الناس تعمـ  كميما تكف عند امرئ مف خميقة          كا 

كغيرىا كاف األكلى عند نياية كؿ بيت أف تنسب لصاحبيا، ألف تكثيؽ المعمكمة يزيد 
. العمؿ قيمة كرفعة

:  غياب الدركس المحكرية في الكحدات المقترحة. 5
يقصد بالدركس المحكرية تمؾ الدركس التي تدكر محتكياتيا حكؿ مكضكع كاحد، كتككف 

ىناؾ صمة كطيدة بيف مختمؼ األنشطة المغكية مف النصكص إلى النحك، كالصرؼ إلى 
تحصر ًانتباه التبلميذ، كتجمع أفكارىـ حكؿ : "الببلغة، كالمطالعة، كالعركض كالنقد، ألنيا

                                                 
 .60: ػ بكبكر بف بكزيد، إصبلح التربية في الجزائر، رىانات كانجازات، مرجع سابؽ، ص1

 .60: ػ المرجع نفسو، ص2
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مكضكع كاحد كتسيؿ حفظ مختمؼ الدركس المتعمقة بيذا المكضكع، كتمنع االنتقاؿ المفاجئ 
. 1"مف مكضكع آلخر

حيث تدكر حكؿ مكضكع كاحد، تسمح لممتعمـ أف يتعرؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بالمكضكع 
. المراد دراستو مف جميع النكاحي التاريخية كالمغكية كالمعرفية

الحظنا في المحتكل عدـ التناسؽ كالتكامؿ األفقي كالعمكدم، كلنأخذ أمثمة عمى ذلؾ 
، الببلغة "عيدة بف الطيب"لػ" تقكل اهلل كاإلحساف لآلخريف"النص األدبي بعنكاف : 05الكحدة 

" مف سمات الثكرة العممية كالتكنكلكجية المعاصرة"الجممة الخبرية، مطالعة مكجية النص بعنكاف 
، ىنا نجد تباعدا كبيرا كال عبلقة بيف النص األدبي كنص المطالعة "مصدؽ جميؿ الحمكم"لػ

المكجية، فكاف األكلى أف ييختار نص يخدـ النص األدبي كيثريو، فالقصص حكؿ تقكل اهلل 
 النص 07كثيرة، ككذلؾ األعماؿ األدبية كالنثرية ال تعد كال تحصى، كما نجد في الكحدة 

زكريا "لػ" يا أييا الكرز المنسي"كدرس المطالعة المكجية " حساف بف ثابت"لػ" فتح مكة"األدبي 
، العبلقة بينيما مف حيث المباني كالدالالت كالمباني بعيدة كؿ البعد، فالنص األدبي "تامر

يتحدث عف فتح مكة بينما نص المطالعة يتحدث عف قصة كقعت في قرية مف قرل سكريا 
تدكر حكؿ التنكر كااًلنقبلب عف المبادئ كالقيـ، كمعظـ الكحدات نجدىا تنحك منحى ىذه 

الشاكمة، ال تسمح لممتعمـ أف يتعرؼ عمى جميع مناحي المكضكع المختار، ككف الكحدة في 
 .الدراسات الحديثة بمختمؼ نصكصيا تدكر في فمؾ كاحد كما ذكرنا سابقا

: ػ ضعؼ التحصيؿ المغكم عند المتعمـ6
عدـ فيـ الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو مرده ضعؼ التحصيؿ 

. المغكم في النحك كالصرؼ كالببلغة
الركابط كأنكاعيا، كأدكات االتساؽ، كذكرنا منيا اإلحالة )تعرفنا في الفصؿ النظرم عمى 

كأنكاعيا، كالضمائر كأسماء اإلشارة، كاألسماء المكصكلة كبعض التكابع، كالمحسنات البديعية 
كالحذؼ كالكصؿ كأنكاعو، كأدكات الكصؿ النحكية، كحركؼ العطؼ كمعانييا، كاإلسناد بيف 
المبتدأ كالخبر كبيف الفعؿ كالفاعؿ كاالستثناء، كاإلضافة كحركؼ الجر، كالشرط كجـز جكاب 

كسائؿ ااًلنسجاـ كمنيا ترتيب الخطاب )، كتعرفنا عمى (الشرط، كالقسـ كركابطو كحركؼ التفسير
كمكضكع الخطاب، كالسياؽ كمبدأ التأكيؿ، كالتغريض كالتشبيو الضمني كاالستعارة، كمطابقة 

، عندما (الكبلـ لمقتضى الحاؿ كالتخمص كاالنتياء، كالمناسبة كالتناسب، كبعض العبلقات
نبلحظ ىذه المكضكعات نجدىا تتقاطع مع ما جاء في النحك كالصرؼ كالببلغة، يقكؿ أحد 

                                                 
، 1962ػ أحمد مختار عضاضة، التربية العممية التطبيقية في المدارس االبتدائية كالتكميمية، مؤسسة الشرؽ األكسط لمطباعة، 1

 . 51: ص
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إف عمـ المغة النصي ًاستقؿ بكصفو نظرية عمى يد عمماء الغرب، مع التأكيد أف : "الباحثيف
جذكره كاضحة في ذخائر العربية، كمع ككف ىذه النظرية ًاستقمت بصكرة غربية، كنماذجيا 
غربية، كذكرت أدكات تتفؽ مع المغات الغربية، فإف ىناؾ أدكات كثيرة تتفؽ مع األدكات 
المستعممة في المغة العربية، بؿ تكاد كميا أف تككف مندرجة أك قابمة لمتطبيؽ عمى المغة 

. 1"العربية
تطرقت العديد مف الدراسات العربية إلى ظاىرة السبؽ العربي في ىذا العمـ، يقكؿ أحد 

إف ما خطو أجدادنا ال يزاؿ حيا يحمؿ نبضات العصر كركح المعاصرة، كما ىذه : "الباحثيف
النظريات التي جاء بيا المحدثكف في أكركبا كأمريكا إال بضاعتنا قد ردت إلينا في أثكاب 

إف التصكرات كالمبادئ السابقة جميعا كىي حصائد فكر : "، كيخبر أحد الباحثيف بقكلو2"أعجمية
الميتميف بصناعة الكبلـ كالنصكص كالمغكييف كالببلغييف، تكاد تشغؿ جميع المتطكرات التي 

. 3"لمحبؾ في عمـ المغة النصي" ليفاندكفسكي"حددىا 
كمبلءمة ىذا العمـ لمعربية كاضح، بؿ ضرب جذكره في تراث عمكميا، كىذا عامؿ قكم 
مساعد عمى تعميميتو فييا، كبالذات تعميـ ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في العربية، كمف ثـ السير في 

. ًاتجاه تطكير ىذه المغة، كنفي دعكل أف ذلؾ اإلقحاـ يجني عمييا
:  المقرر في الببلغة كقكاعد المغةأف نذكر بالرجكع إلى ما طرحناه يجدر بنا 

ػأسماء 4ػالجناس، 3ػالمقابمة، 2ػالطباؽ، 1: أ ػ الببلغة برمجت في السنة األكلى الدركس اآلتية
ػأنكاع الجمؿ 8ػأضرب الجممة الخبرية، 7ػالجممة اإلنشائية، 6ػالجممة الخبرية، 5االستفياـ، 
ػ االستعارة التصريحية كالمكنية، 11ػالمجاز المغكم، 10ػالتشبيو كأركانو، 9اإلنشائية، 

. ػالكناية12
ػأسماء 4االسـ المكصكؿ، -ػًاسـ اإلشارة3ػالمنادل، 2ػ المفعكؿ المطمؽ، 1: ب ػ قكاعد المغة

ػرفع الفعؿ المضارع 9ػالحاؿ، 8ػالتمييز، 7ػالمفعكؿ ألجمو، 6ػبناء الفعؿ المضارع، 5الشرط، 
ػبناء 12ػ بناء الفعؿ الماضي، 11ػ جـز الفعؿ المضارع باألدكات التي تجـز فعميف، 10كنصبو، 
. فعؿ األمر

                                                 
 .24-19: ، ص1982، بغداد، (ط.د)ػ إبراىيـ السمرائي، العربية تكاجو العصر، منشكرات دار الجاحظ، 1

مقدمة ). ؾ: ، ص2001، القاىرة، 3ػ زكي حساـ الديف كريـ، أصكؿ تراثية في المسانيات الحديثة، مكتبة النيضة المصرية، ط2
 .(الكتاب

  .173: ػ محمد العبد، النص كالخطاب كاالتصاؿ، مرجع سابؽ، ص3
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تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ في فقرات النص : ج ػ بالنسبة لممقرر المقصكد بالدراسة كىك
سبؽ كأف ذكرناه في الفصؿ الخامس، كىك يتقاطع مع المقرريف في كثير مف الدركس كال بأس 
: أف نعيد ذكر بعض األسئمة كاإلجابة عنيا حتى يتسنى لنا تكضيح المسائؿ المطركحة، أمثمة

. 40: آ، ص.ـ.ج. ثانكم 1مف كتاب التمميذ س 
:  ىػ ػ اتفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ في تركيب فقرات النص

ػ ما أثر الشرط في مطمع القصيدة عمى ترابط أبياتيا السنة األكلى؟ 1
". ما قاسى النزاعا"بتغيير " يقكؿ لؾ الطبيب: " ػ ما عبلقة الشاعر2
عمى ما عرض الشاعر مف كقائع؟ " كاف" ػ ما أثر الفعؿ 3
ػ بـ يرتبط مطمع القصيدة بخاتمتيا؟ 4
ػ في القصيدة نبرة حماسية، ما داللة ىذه النبرة عمى نفسية الشاعر؟ 5
.  ػ ما أثر ىذه النبرة في انسجاـ المعاني؟ كأجمؿ القكؿ في تقدير النص6
ػ ما مكضكع ىذه القصيدة؟ 7
ػ ىؿ تبلحظ أثرا لمسرد في ىذا النص كىؿ يكجد نمط آخر؟ 8
 ػ ما النمط الغالب عمى النص؟ ككيؼ خدمتو األنماط المستعممة األخرل؟ 9

 ػ إلى أم مدل يعكس ىذا النص نفسية عنترة كمظاىر البيئة التي عاش فييا؟10
: نكتفي لئلجابة عف بعض األسئمة باختصار

 ػ ًاستعمؿ الشاعر في مطمع القصيدة أسمكب الشرط كاألبيات البلحقة لحصكؿ الترابط بيف 1ج
األبيات، ألف جممة الشرط تتألؼ مف جممة الشرط كجممة الجكاب، كىذه مف أساليب المغة 

العربية الراقية، كال يمكف فصؿ جممة الجكاب عف  جممة فعؿ الشرط، كىذا ما يعرؼ باالتساؽ 
. مف خبلؿ األداة الرابطة

.  ماذا يربط مطمع القصيدة بخاتمتيا؟ بدأ بأسمكب الشرط كختميا بو- 
ػ تعكس النبرة الحماسية نفسية الشاعر الممتمئة غضبا مف الدنيا كخباياىا، حيث سعى إلى 5ج

. تفجير ذلؾ الغضب في مياديف الحركب ليثبت ذاتو عف طريؽ حسامو
ىذه أمثمة، كقد أكردنا قبميا أمثمة تطبيقية حكؿ الركابط اإلحالية كغير اإلحالية كدكرىا 

في الفصؿ الثاني كالثالث، كبالعكدة إلى تقكيـ المحتكل مف خبلؿ عرض المقررات كذكر 
: المكضكعات المشتركة بيف أنشطة المغة نصؿ إلى النتائج اآلتية
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 المبني عمى مبدأ حشك المعمكمات غمب عمى أغمب المكضكعات الجانب المعرفي كالنظرمػ 1
أف - آداب–النظرية كتكديسيا في ذاكرة المتعمـ، فكيؼ بتمميذ السنة األكلى جذع مشترؾ 

جـز الفعؿ المضارع باألدكات التي تجـز ): يستكعب ىذه الدركس المقررة؟، كلنأخذ مثاال
، كىذا الدرس لو عبلقة محكرية باالتساؽ كاالنسجاـ، كبالنسبة لمتبلميذ نجدىـ ال يفرقكف (فعميف
المكصكلية، " لما"االستفيامية، ككذلؾ بالنسبة " مف"المكصكلية، ك" مف"الشرطية، ك" مف"بيف 
الشرطية، كيجدكف صعكبة كبيرة في إعراب ىذه األدكات كفيـ " ما"االستفيامية، ك" ما"ك

.  معانييا، ما بالؾ بمعرفة دكرىا الداللي؟
 التدريس عمى ضكء التدريس المقاربة بالكفاءات يجعؿ مف :ػ التركز عمى المغة المكتكبة2

المتعمـ محكر العممية التعميمية التعممية، كيدعك إلى تنمية ميارة السمع كالتعبير الشفاىي، كلكننا 
لما تصفحنا المقرر كجدناه يفتقر إلى ما يدعـ كينمي ميارة السمع كالتعبير الشفاىي، كىذا ما 

ظيفتيا يفسر غمبة الطابع النظرم عمى مكضكعات المقرر التي جاءت عمى شكؿ قكاعد ك
السرد، ألف معظـ الدارسيف كعمماء النفس اتفقكا عمى ضركرة منح األكلكية لمغة المنطكقة، ككما 

ىك معركؼ لدل العاـ كالخاص أف الكظيفة األساسة كالطبيعية لمغة ىي التبميغ الشفكم، 
، (الكتابي)بالتقابؿ مع المستكل البصرم  (الشفكم)كمجاليا الحقيقي يتمثؿ في المستكل السمعي 

كقد ذكرنا ذلؾ سابقا في نظريات التعمـ، كعميو فالمكضكعات المقترحة أىممت إىماال كميا 
. الذم يؤدم دكرا كبيرا في تحديد كتكضيح المعاني" األداء"المستكل المغكم أم؛ 

 كردت المكضكعات مرتبة ترتيبا يجعؿ مف الظكاىر المغكية النحكية، :ػ التكرار كعدـ التنظيـ3
الصرفية، الببلغية غاية في حد ذاتيا، التمميذ يحفظ القكاعد كلكف بمجرد ًانقضاء السنة ال 
يحتفظ بأم معمكمة، ماذا يفعؿ بيذه الدركس في ىذا المستكل؟ كأيف كظيفتيا؟ زيادة عمى 

التكرار كالممؿ، فالمعمكمة أك النشاط نفسو يتكرر بيف مختمؼ األنشطة مما يجعؿ التبلميذ ال 
يتجاكبكف، كمف ثىـى يحسكف بالممؿ كالضجر، كينتظركف بفارغ الصبر متى تنتيي الحصة، 

كالذم ال شؾ فيو أف ىذا النكع مف عدـ التدريج يفضي إلى خمؿ كبير في تعميـ المغة، كقد "
ظيرت اعتراضات قكية عمى تطبيقو ألسباب كاضحة، أىميا أف تقديـ المفردة دفعة كاحدة يؤدم 

إف ىذه : ،  كمجمؿ القكؿ1"إلى دراستيا دراسة مكثفة لكنيا تسقط في النسياف كالتجاىؿ بعد ذلؾ
الدركس لـ تؤسس عمى المنيج العممي الذم يراعي طبيعة المادة مف جية، كطبيعة المتعمـ مف 

                                                 
 .74: ، ص1998، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، (ط.د)عبدة الراجحي، عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية،  ػ 1



 ىقد وتقويه:                                                                             الفصل الجامً 

258 

 

جية أخرل، فنجد األستاذ المتمكف في كثير مف األحياف يشرح الدرس لنفسو، كتنعدـ حرارة 
التجاكب معو، ما بالؾ باألساتذة الجدد الذيف ال خبرة ليـ؟ نتيجة لكؿ ىذا الحظنا ًانعداـ 

التفاعؿ لدل التبلميذ مع ىذه المقررات القائمة عمى ااًلختيار العشكائي، الذم أدل إلى فشؿ 
المتعمميف في ًاكتساب الميارات المغكية، بؿ نفكرىـ كعزكفيـ عف تعمـ لغتيـ الرسمية، كفي كثير 
مف األحياف يحممكف ليا الكراىية بسبب ىذه المقررات، كطرائؽ تدريسيا، كمف يدرسيـ؟ فكيؼ 
بالمتعمـ أف يستكعب مثؿ تمؾ الدركس كدرس الشرط؟ كىك ال يفرؽ بيف الشرط كجكابو؟ كال بيف 

ًاسـ الشرط كحرؼ الشرط؟ كال بيف أنكاع االستثناء مف التاـ إلى التاـ المنفي، إلى الناقص 
المنفي؟ إلى العبلقة األكيدة بالببلغة مف حيث القصر، إلى العبلقة باالتساؽ كاالنسجاـ، كعميو 
يجب أف يعاد البناء مف خبلؿ ااًلنغماس المغكم كالتغذية الراجعة مف خبلؿ التككيف القاعدم 

. كالتسمسؿ المعرفي حيث يستكعب ما يقدـ لو كيتفاعؿ معو
 عند المتعمـ في الببلغة ييعكس سمبا عمى فيـ االتساؽ كاالنسجاـ ضعؼ التحصيؿ المغكم ػ 4

. كما تعمؽ بيما مف أدكات كآليات
كصمنا إلى عدة نتائج مف قبؿ، كقمنا إف مف ال يمتمؾ المبادئ األكلية في النحك 

كالصرؼ كالببلغة، ال يمكنو أف يصؿ إلى فيـ الركابط الداللية عامة، كاالتساؽ كاالنسجاـ 
:  خاصة، كاألسباب عديدة منيا

 المقررة في السنة األكلى ثانكم التي ذكرناىا سابقا تظير تقدـ ترتيب المكضكعات البالغيةػ 1
مباحث عمـ البياف عف عمـ المعاني، حيث رأل القائمكف عمى بناء المناىج البدء بالتشبيو 
كأركانو كأقسامو، ثـ المجاز كأنكاعو، االستعارة التصريحية كالمكنية، كالكناية كأقساميا، ىذه 
المكضكعات خاصة بعمـ البياف، أما الخاصة بعمـ المعاني كىي الجممة الخبرية كالجممة 

الجناس : اإلنشائية، أضرب الجممة الخبرية كأنكاع الجممة اإلنشائية، ثـ يأتي عمـ البديع نحك
كالطباؽ كالمقابمة، كال ندرم ما المقاييس المعتمدة في ىذا الترتيب، كما الحظنا أف عدد 

كىك أمر ايجابي، كلكف إذا قارناىا  (12)مكزعا عمى عدة كحدات  (12)المكضكعات األدبية 
بالحجـ الساعي المخصص لممادة الببلغية فإف ساعة كاحدة غير كافية لتدريس التشبيو كأركانو 
كأقسامو كأغراضو، كىؿ يمكف لممتعمـ مف استيعاب ىذا المكضكع المتشعب؟ كما الحظنا عدـ 
مراعاة ترتيب المكضكعات مف السيؿ إلى الصعب كغياب االحتكاـ لمتدرج مع صعكبتيا، مما 

يجعمنا نطرح السؤاؿ ىؿ يمكف لطالب السنة األكلى ثانكم فيـ مثؿ ىذه المكضكعات التي 
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تيستعصى عمى طالب المرحمة الجامعية، بؿ كعمى بعض أساتذة التعميـ الثانكم الذيف لـ يتمقكا 
تككيننا؟، فميس مف السيؿ ًاستيعاب المجاز كأنكاعو، كاالستعارة كأنكاعيا كالتفريؽ بينيا كبيف 

الكناية ألف فيـ الببلغة لو تقاطع كبير مع فيـ لسانيات النص، كما تحتكيو مف عبلقات داللية 
. كركابط

إننا بحؽ في حاجة إلى إعادة النظر في تدريس جميع األنشطة المغكية : كمف ىنا نقكؿ
مف نحك كصرؼ كببلغة كنقد في التعميـ الثانكم، كفي األىداؼ، كالطرائؽ، كاألساليب، 

. كالكسائؿ، كالمحتكيات كالتقكيمات
 في عبلقة الببلغة بالمكضكع المتناكؿ كما يحسف أف يككف في المقرر كخالصة القكؿ

أف يعاد النظر في المباحث الببلغية، ألنيا ذات مصطمحات كصياغة فضفاضة كمفاىيـ 
خاطئة أحيانا، فالمقاربة بالكفاءات تقضي بأف تدريس الببلغة كغيرىا مف األنشطة كالنحك 

كالصرؼ كالنقد األدبي يككف ًانطبلقا مف النص، عمبل بالمقاربة النصية كعدـ كضع الحكاجز 
النصية بيف أنشطة المادة، إال أف بعض األمثمة خاصة في مادة الببلغة متكمفة ال تخدـ 

المكضكع المطركؽ، كلـ تراع كاقع المتعمـ المغكم كااًلنفعاؿ االجتماعي يضاؼ إلى ذلؾ إغفاؿ 
الدراسات االستطبلعية كالبحكث كالرسائؿ الجامعية، مف رسائؿ الدكتكراه كالماجستير كاألياـ 
الدراسية كالممتقيات كالنداكات، كعدـ االستفادة مف نتائج الحصيمة التربكية كالمسانية الحديثة، 

كأما بالنسبة لمعمـ الذم ينتمي إليو االتساؽ كاالنسجاـ، كىك عمـ النص حديث النشأة، فمـ يظير 
بشكؿ جمي إال في السبعينيات، كيعد االتساؽ كاالنسجاـ أىـ ركائز ىذا العمـ كىما يجعبلنو 
يتقاطع مع عمـك أخرل كالببلغة، كالنحك، كالتفسير، كعمـك القرآف كغيرىا، كقد ًاكتفينا بذكر 

عبلقة ىذا العمـ بقكاعد المغة كالببلغة لعبلقتيما المباشرة باألنشطة المغكية، فقط يجب أف ننتبو 
لمف يركج لمصادرة تراثنا الببلغي كالنحكم، كيممزىما كينبزىما كيقزميما كيتيمانيما بالعجز 
كالقصكر، كيقكلكف إف ىذا التراث أخفؽ في الكصكؿ بالمتعمميف إلى الغاية المقصكدة، فيذا 
ليس مف العدؿ، كيعد إجحافا كتجنيا كعدـ فيـ، نحف مع التجديد مع مفيـك الببلغة التعميمية 

التي يستفيد منيا المعمـ كالمتعمـ داخؿ الغرؼ الصفية أك خارجيا، مع مراعاة التسمسؿ المنطقي 
لتنظيـ عناصر المحتكل، كمع االرتقاء بممتمكات المتعمميف النقدية كالذكقية، كما نذكر مسألة 
أخرل كلنفترض أف الببلغة القديمة عاجزة كبكؿ ما سيخر ليا ماديا كمعنكيا، فالسؤاؿ الذم 
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يطرح نفسو لماذا عجزت المنظكمة التربكية بكؿ أركانيا عف ترسيخ ىذه العمـك المستجمبة، كعمـ 
نتاج نصكص في كضعية تكاصمية ذات داللة لمتمخيص أك التحميؿ أك التعميؽ؟ . 1النص كا 

أك كتابة نصكص حجاجية كتفسيرية في كضعيات تكاصمية، ذات داللة كنصكص لنقد "
. 2"أثر أدبي مف العصكر المدركسة بتكظيؼ مفاىيـ النقد المناسبة

: باإلضافة إلى ما سبؽ يجب مراعاة
ػ خبرات المتعمميف كرغباتيـ كطمكحاتيـ، حيث الحظنا في السنكات األخيرة معاناة كبيرة لدل 1

التبلميذ في قضية التكجيو مف المتكسط إلى الثانكم، فكـ مف طالب يحب اآلداب يكجو إلى 
الرياضيات أك العمـك كالعكس تماما، كىذا ما يؤدم إلى ضعؼ التحصيؿ الدراسي ليذا المتعمـ 

.  الحقا
 ػ عدـ تكفير الكسائؿ كاإلمكانات التي تساعد عمى الفيـ كالتفاعؿ مع المحيط، حيث ال يزاؿ 2

ضرب أطنابو، كيا كيؿ لمف ال يمتمؾ القدرة المالية خاصة في ىذا الزماف؟ الفقر م
ػ الحظنا غياب النصكص التاريخية التي تيعرؼ بتاريخ الجزائر كبأبطاليا، كخصكصا الشيداء 4

. إباف الثكرة التحريرية الكبرل
ػ عدـ مراعاة الكعاء الزمني لكؿ مكضكع كنشاط، مما يتطمب تخصيص حصة كاممة لتدريس 5

االتساؽ كاالنسجاـ، حتى ال يضطر األساتذة إلى السرعة كالتسرع كيككف ىميـ الكحيد إنياء 
.  البرنامج أك المحتكل

ػ الحظنا غياب النصكص التي تمجد القرآف الذم كاف سببا في نشأة عمـ النحك كالببلغة 6
. كعمـك القرآف األخرل، كالذم لكاله لضاعت العربية بمختمؼ عمكميا

، كالنثر، كميا حافمة بكؿ أنكاع (الميسر)ػ القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية، كالشعر القديـ 7
األمثمة التي تمكف المتعمميف مف ًاستيعاب عمـ النص كالركابط الداللية، فمماذا ال تعتمد؟  

ػ الحظنا عدـ فيـ الطرائؽ الحديثة مف قبؿ معظـ األساتذة، كاالستبياف يجيب عف ذلؾ بكؿ 8
. صراحة ككضكح، كىذا ما يؤثر سمبا عمى تقديـ المحتكل كاالستفادة منو

                                                 
 .08:  ػ كتاب التمميذ، مرجع سابؽ، ص1

 .08:  ػ المرجع نفسو، ص2
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ػ ضركرة التكاصؿ بيف الجامعات كالثانكيات خاصة فيما يتعمؽ بكؿ المستجدات العممية مف 9
خبلؿ ردـ الفجكة الكبيرة، التي تتمثؿ في عدـ كجكد ما يدرسو الطمبة عمى أرض الكاقع، مما 

. يجعؿ المعمميف كاألساتذة يقضكف سنكات عديدة مف أجؿ ًاكتساب الخبرة كالمعرفة
:  ػ مف حيث طرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية2

 كانت الصبغة الغالبة فيما مضى في تنشيط الدركس كتقديميا قائمة عمى الحفظ 
كاالستذكار كالتمقيف، كعزؿ المتعمـ عف كاقعو االجتماعي، كتنظر إليو عمى أساس أف عقمو 
مستكدع فارغ ينبغي ممؤه بكنكز المعرفة، كىذا ًاجتياد لو محاسف كمساكئ، أما اليـك فأصبح 

األمر يختمؼ مف منظكر المقاربة بالكفاءات، حيث صار المتعمـ مسيما فعاال في بناء معارفو 
عف طريؽ البحث كااًلستكشاؼ، فيكتسب قدرات كميارات كمعارؼ عف طريؽ اعتماده عمى 

أكلكية التعبير - التقميص مف الشركح النظرية كاإلكثار مف التدريبات، : - نفسو كليذا يجب
إدخاؿ الكسائؿ - اعتبار المغة جممة مف الممكات كالميارات، - الشفاىي عمى الكتابي، 

كبما أف الطرائؽ تتفاضؿ فيما بينيا تبعا لما تحققو مف أغراض . "كالمعينات السمعية كالبصرية
كنستطيع أف نظفر بالطريقة الفاعمة المثمى حتى أدركنا الغاية منيا، عرفنا الباعث إلييا، فإذا 
كاف منتيى ىمنا أف نسير في سبيؿ تحقيؽ الغاية المتمثمة في إقدار المتعمـ عمى التكاصؿ 
السميـ الذم يجعمو قادرا عمى فؾ رمكز المغة عندما يستقبميا، كقادرا عمى تركيبيا حيف يريد 

.  1"التعبير عف نفسو كاالتصاؿ بغيره
المحتكل المختار "الطرائؽ ليا أىمية كبيرة لما ليا مف عبلقة مباشرة بتقديـ المحتكيات، 

ال يحقؽ ىدفو إال إذا ًاختيرت لو الطريقة الفاعمة المؤمنة تبميغو، فعمى قدر حسف ًاختيار 
. 2"المدرس الطريقة المناسبة يككف نجاحو في ميمتو أكفر

كبما أف المنظكمة التربكية ًاختارت التدريس عمى ضكء المقاربة بالكفاءات، يحسف بنا أف 
نذكر أىـ التكصيات التي كردت في دليؿ أستاذ المغة العربية الخاص بكتاب السنة األكلى مف 

. 38، 37: آداب، ص.ـ.التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي جذع 
أ ػ جعؿ المتعمـ بانيا لمعارفو، كال يتـ ذلؾ إال بتنشيط األستاذ لدرسو بكساطة األسئمة، حتى 
:  يتمكف المتعمـ مف ااًلكتشاؼ كااًلستيعاب كترسيخ أحكاـ الدرس كيجب مراعاة الشركط اآلتية

                                                 
 .33: ػ رشدم أحمد طعيمة، األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية، مرجع سابؽ، ص1

 .151: ػ رابح بكمعزة، تيسير تعميمية النحك، مرجع سابؽ، ص2
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. ًارتباط السؤاؿ بأىداؼ الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقيا- 
. تنكع مستكيات األسئمة مف الدنيا إلى المتكسطة فالعميا- 
. مراعاة خصائص المتعمميف عقبل كمعرفة- 
. ترتيب األسئمة يككف مناسبا لئلجابة المطمكبة- 
. الدقة في صكغ السؤاؿ بحيث يفضي إلى اإلجابة المطمكبة- 

ب ػ تحضير الدركس كفؽ بيداغكجيا اإلدماج، أم؛ دكف الفصؿ بيف النشاطات حيث يحضر 
، (قكاعد، عركض، نقد أدبي)األستاذ مذكرة كاحدة لنشاط النص األدبي مع النشاطات الرافدة لو 

فمذكرة لممطالعة المكجية ثـ مذكرة لمتعبير الكتاب ىذا بالنسبة لؤلسبكع األكؿ، أما بالنسبة 
، ثـ مذكرة (قكاعد، لغة)لؤلسبكع الثاني، تحضر مذكرة النص التكاصمي مع النشاطات الرافدة لو 

.  التعبير الشفكم، فمذكرة التعبير الكتاب كمذكرات مستقمة لممشركع كبناء الكضعيات المستيدفة
 1:طريقة تناكؿ النصكص* 
تكجيو أسئمة إلى المتعمميف بالقدر الذم يجعميـ يتعرفكف عمى : ػ التعريؼ بصاحب النص-

 .صاحب النص مف الجانب الذم يخدـ المكضكع
يككف التقديـ مكجزا يساعد التبلميذ عمى فيـ جك النص العاـ، كمف خبلؿ : تقديـ النص- 

قراءتو بمراعاة جكدة النطؽ، كحسف األداء، كتمثؿ المعنى ثـ قراءة فردية مف قبؿ بعض 
التبلميذ، مع عناية األستاذ بتصكيب األخطاء حتى ال يثبت الخطأ في أذىاف التبلميذ، كينبغي 

. أف تتكرر قراءات التبلميذ إلى أف يتعرفكا عمى النص كيحسنكا قراءتو
يجتيد األستاذ في تعييف المفردات كالتراكيب الجديرة بالشرح : إثراء الرصيد المغكم لممتعمميف- 

عمى أف يتـ الشرح بالتعرؼ المعجمي عمى معنى أك معاني الكممة، ثـ التعرض إلى ما تكحي 
. إليو مف دالالت ًانطبلقا مف السياؽ الذم كظفت فيو

ااًلجتياد في صكغ األسئمة التي تمكف التبلميذ مف الكقكؼ عمى : ًاكتشاؼ معطيات النص- 
دراسة النص بما يدربيـ عمى الخكض في معانيو كتشجيعيـ عمى بناء أسئمة قد تيتدم بيـ إلى 

. دالالت كمعاني خفية

                                                 
. 18-16: ت، مرجع سابؽ، ص.ك.آ.ـ.ج.ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج السنة األكلى مف التعميـ العاـ كالتكنكلكجي1
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إعطاء شكؿ ينبض بالحياة مف أجؿ تحكيؿ المعرفة األدبية إلى : مناقشة معطيات النص- 
. عمؿ كالدرس األدبي إلى إبداع

بناء أسئمة جزئية تيتدم بالمتعمميف إلى كشؼ نمط النص كالتعميؿ : تحديد بناء النص- 
. لخصائصو مع الحرص عمى تدريبيـ عمى اإلنتاج كفؽ ىذا النمط في مكاقؼ ذات داللة

كىذه المرحمة التي تعنينا أكثر مف : تفحص ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص- 
غيرىا، ألنيا صمب دراستنا كقد قمنا فيما مضى بأف الركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ، كردت 

. مباشرة مف خبلؿ ىذه المرحمة كغير مباشرة مف خبلؿ تتبع جميع المراحؿ ككؿ أنشطة المادة
تكجو األسئمة لجعؿ التبلميذ يقدركف عمى ًاكتشاؼ مظاىر الربط الداللي كالشكمي القائـ بيف - 

. معاني األشطر كاألبيات
أجمؿ القكؿ في تقدير لنص، صكغ أسئمة يتمكف المعممكف مف خبلليا رصد تقدير عاـ - 

. لمنص
.  تفعيؿ المكارد جزئيا خدمة لمكفاءة المحددة في المجاؿ الكتابي: تفعيؿ المكارد- 

:  مالحظة
ػ أما قكاعد المغة كالنقد األدبي كالمطالعة المكجية كالتعبير الكتابي كالتعبير الشفكم فقد ذكرنا 1

.  سابقا كيؼ تقدـ
، ( دقائؽ5)تقديـ النص - ، ( دقائؽ5)أتعرؼ عمى صاحب النص : -ػ تحديد المعيار الزمني2
أناقش -، ( دقيقة15)ًاكتشاؼ معطيات النص - ، ( دقائؽ10)أثرم رصيدم المغكم - 

أتفحص مظاىر االتساؽ -، ( دقيقة15)أحدد بناء النص -، ( دقيقة15)معطيات النص 
 60)قكاعد المغة - ، ( دقيقة15)أجمؿ القكؿ في تقدير النص - ، ( دقيقة15)كاالنسجاـ 

، بعدما تعرفنا عمى تحضير الدركس كفؽ بيداغكجيا اإلدماج ثـ طريقة تناكؿ النصكص، (دقيقة
نشرع اآلف في نقد كتقكيـ ىذه الطريقة كمع التركيز عمى تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ في 

. تركيب فقرات النص
: مف األسباب التي جعمت المتعمميف يعانكف مف عدـ الفيـ كاالستيعاب عدـ تكفر ما يمي

كتقتضي أف تقدـ الكحدات المغكية المراد تعمميا في سياقات ذكات  ":ػ السياقية االجتماعية1
، كىذه السياقية 1"معنى، تجعؿ تعمميا ذا قيمة في حياة المتعمـ كليس دراستيا في صكر منعزلة
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آ، كال تخدـ طريقة .ـ.تكاد تككف منعدمة في معظـ نصكص ااًلنطبلؽ لمسنة أكلى ثانكم ج
المقاربة النصية، زيادة عمى أف بعض النصكص كالسندات المعتمدة مأخكذة مف االنترنت 
مجيكلة المصدر، فأيف نحف مف النصكص التي كانت مبرمجة فيما مضى لعباقرة األدب 

، "شكيب أرسبلف"، كأمير البياف "الشيخ اإلبراىيمي"كرائد مدرسة الصنعة المفظية : العربي
، كشعراء الثكرة "، كاإلماـ عبد الحميد بف باديس"حافظ إبراىيـ"، ك"عباس محمكد العقاد"ك

كغيرىما، إضافة إلى عدـ مبلءمة " مفدم زكرياء"، ك"محمد العيد آؿ خميفة: "الجزائرية مف أمثاؿ
بعض النصكص، كتناسبيا مع ظركؼ المتعمـ االجتماعية كالسياقات الثقافية كالمغكية، كعاداتو 

كتقاليده خاصة، كنحف في زمف العكلمة، فبقراءة بسيطة نجد معظـ نصكص ااًلنطبلؽ أك 
نصكص التكاصؿ تعكد إلى أجياؿ كعصكر تجاكز عمرىا أربعة عشر قرنا، كقد أشرنا إلى ذلؾ 

، لسنا ضد ذكر تاريخ المعارؾ 52، ص (عنترة بف شداد)مف شعر الفركسية : في المحتكل مثؿ
في الجاىمية كال بعدىا، كلكف اآلف السياؽ الثقافي كالمغكم يتطمب برمجة دركس تناسب عصر 

عبادة بف )المعارؾ الفضائية، ككذلؾ الشأف في مثؿ الدرس المخصص لشعر النضاؿ كالصراع 
، كالسؤاؿ المطركح نحف نعيش في قرية ككنية، كحتى األسمحة أصبحت تفكؽ قدرات (الطيب

.  البشر، فكاف األجدر أف تككف الدركس مستكحاة مف الكاقع
كتعني أف يعرض المحتكل المغكم الجديد في صكرة تتيح لكؿ متعمـ ااًلستفادة، : "ػ الفردية2

كأساس ذلؾ أف الطريقة الجيدة ىي تمؾ التي تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف بخبلؼ 
. 1"النظرية السمككية المكحدة لكؿ المتعمميف

 25بما أف طريقة التدريس بالكفاءات تتطمب أف ال تتجاكز الفصؿ : كىنا نسجؿ اآلتي
 تمميذا، فكيؼ يمكف لؤلستاذ أف يعمـ 42تمميذا، كلكف في الكاقع نجد الصفكؼ أقؿ عدد فييا 

الفيـ، كيكصؿ المعمكمات إلى جميع الطمبة؟  
ذا كانت البرمجة تعني: ػ البرمجة3 : عدـ مراعاة البرمجة مف قبؿ كاضعي المحتكيات، كا 
تكظيؼ المحتكل المغكم الذم سبؽ تعممو في محتكل لغكم جديد، بحيث يقدـ ىذا المحتكل "

، كىذه النقطة لـ تراع ، كلـ تأبو لمتسمسؿ المعرفي كالتكامؿ األفقي 2"الجديد في سياؽ يفسره
. كالعمكدم بيف الدركس، ما بالؾ بمكضكع االتساؽ كاالنسجاـ الذم يعد مركز الدركس كمحكرىا
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، 1"كفييا يككف الحرص عمى تقديـ نماذج جيدة صالحة ألف يحاكييا متعمـ المغة: "ػ النمذجة4
كىنا تكاد تككف المدكنة خالية مف النماذج الراقية كاألساليب الرفيعة، خاصة تمؾ المستمدة مف 
القرآف الكريـ أك السنة النبكية أك الشعر الحديث، كلكؿ عصر شعراؤه كلغتو المناسبة، فمماذا ال 

، كىي قصيدة نالت أحسف جائزة في المسابقة التي (محمد جربكعة)لػ" حبو قدر"تختار قصيدة 
أجرتيا قناة المستقمة، كأعجب بيا كثير مف النقاد المعاصريف، كعميو يمكف أف تيختار مقاطع 

نراىا تثرم الجانب المعرفي فيما يتعمؽ بدكر الركابط الداللية في ًاتساؽ النصكص كًانسجاميا، 
كما يمكف أف تيختار قصائد أخرل مف خبلؿ المسابقات التي أجرتيا بعض القنكات، كقناة 
الشركؽ اًلختيار أحسف الشعراء، كىذا ليس تحيزنا لكطنيتنا كلكف ألـ يحف الكقت ألف تككف 

لمجزائرييف كممتيـ كمحميـ في المدكنات، كأف تقصى تمؾ المقكالت التي يدعي أىميا بأف شماؿ 
إفريقيا كخاصة الجزائر ال تمتمؾ عمماء كال شعراء كال أدباء، كىذا ما يسكقو بعض األدعياء 

. كالحاقديف، رغـ أف التاريخ يشيد عمى نبكغ كثير مف أىؿ العمـ مف تراب ىذه الديار
، كذلؾ بًاستمرار "يقصد بو تفاعؿ المعمـ كالمتعمـ حيف القياـ بالعممية التعميمية: "ػ التفاعؿ5
التصحيح االرتجاعي القائـ عمى تبادؿ األدكار بيف المعمـ كالمتعمميف ككنو يمثؿ قاعدة أساسة "

. 2"عند عمماء التربية
 !كىكذا نجد معظـ الدركس كاألسئمة المتعمقة باالتساؽ كاالنسجاـ األستاذ يشرح لنفسو؟

كىذه المعاناة ليست مقتصرة عمى التعميـ الثانكم، بؿ الجامعة ىي األخرل تعاني معاناة شديدة 
رغـ درجة الكعي كالثقافة، كىذا بشيادة معظـ األساتذة خاصة في بعض المقاييس تحميؿ 

. الخطاب، لسانيات النص كغيرىا
كما يمكف إرجاع عدـ ًاستيعاب الدركس المتعمقة بالركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ 

:  إلى
ىذا ما يؤدم إلى الخمؿ في العممية التعميمية، ذلؾ أنو عمى : أػ عدـ تحقيؽ االنغماس المغكم

المتعمـ أف ينغمس في البيئة التي يتعمـ لغتيا، فبل يسمع كال يمارس إال المغة التي ىك بصدد "
. 3"نقميا ليتمكف منيا، كيصير قادرا عمى التخاطب مع أفراد المجتمع كمؤسساتو
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نحف نشكك كال مستجيب، فكيؼ بالمتعمـ الذم ال يسمع إال كممات مفرنسة خاصة في 
المناطؽ الشمالية، ناىيؾ عف معظـ الكثائؽ التي تستعمؿ المغة الفرنسية، إضافة إلى كثير مف 
القنكات التي تدعك إلى العامية في كضح النيار، أف يجد المحيط المناسب ليرفع مستكاه الذكقي 

. كالجمالي لمغة
 ىك أف يككف نمط التكاصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ نمطا :عدـ كجكد التصحي  االرتجاعي. ب

. دائريا بدال مف سيره في اتجاه كاحد
ىنا نسجؿ مبلحظات ىامة كخاصة عمى ضكء التدريس بالكفاءات، حيث ال يزاؿ المعمـ 
يستعمؿ اإللقاء في أكثر األحياف، خاصة مع صعكبة المحتكل كعدـ قدرة المتعمـ عمى الفيـ، 

كمف ثـ كاف اإلنتاج لممتعمـ فرصة لكي يككف طرفا فاعبل في العممية التعميمية، كما نسجؿ أف "
التماريف الكتابية تطغى عمى التماريف الشفاىية التي ىي الصكرة األصمية لمكبلـ، ألف التعبير 

. 1"الشفاىي ىك السائد في الممارسة الفعمية لمحدث المغكم
ال يقكل عمى تحقيؽ الكفاية المغكية بسبب - آداب–المتعمـ في السنة األكلى ثانكم 

طريقة المنياج، التي أفرطت في التمقيف رغـ أنيا تدعك إلى التدريس بالكفاءات، كقد مثمنا عمى 
. ذلؾ سابقا، فاألستاذ منذ يشرع في تقديـ الدرس ال يكاد يتكقؼ عف الكبلـ إال في آخر الحصة

كيؼ بتمميذ السنة األكلى مف التعميـ الثانكم أف يستكعب أحكاـ : عدـ كفاية تطبيقات الدعـ. ج
، كنخص بالذكر تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ، (النحك، الصرؼ كالنقد)الببلغة كالقكاعد 

كقد سجمنا في بعض الفصكؿ السابقة معظـ األسئمة المتعمقة بيا، التي يستحيؿ في معظـ 
:  األحياف أف يجيب عنيا، كأف يدرؾ تمؾ المعاني المبثكثة بيف ثناياىا، حيث ال نجد

ػ األحكاـ المتعمقة بيذيف المظيريف عمى غرار بقية األنشطة، فالمفركض أف ييدعـ كتاب 1
التمميذ بقكاعد كأحكاـ في لسانيات النص، تعالج االتساؽ كاالنسجاـ، كىذا ما لـ نجد لو أثرا بعد 
ذلؾ، تككف األمثمة كالشكاىد يمي ذلؾ األسئمة لك تطرح عمى مستكيات عميا ال تجد إجابات ما 

بالؾ بيذا المستكل؟ 
دقيقة لمعالجة ىذه الكضعية، كاإلجابة عف تمؾ األسئمة غير كافية  (15)أيضا تخصيص - 

: تماما لترسيخ المعمكمات كالخركج بمممح ًايجابي كلنأخذ أمثمة عمى ذلؾ

                                                 
، 42: ص.، ص1981، 04ػ خكلة طالب اإلبراىيمي، طريقة تعميـ قكاعد المغة في المدرسة الجزائرية، مجمة المسانيات، العدد 1
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( 61)كردت في كتاب التمميذ أسئمة حكؿ تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ، ككاف عددىا - 
،          ( أسئمة06 )34، ص ( أسئمة05 )21ص : سؤاال مكزعة حسب الصفحات كاآلتي

،    ( أسئمة04 )110، ص ( أسئمة06 )94، ص ( أسئمة06 )80، ص ( أسئمة06 )49ص 
 06 )179، ص ( أسئمة06 )160، ص ( أسئمة06 )146، ص ( أسئمة05 )126ص 
، بالنسبة لؤلسئمة ذكرتيا في المحتكل، كال بأس في أف أعيد ( أسئمة05 )195، ص (أسئمة

 1ػ34بعضيا مف أجؿ التعمؽ أكثر فيما طرحناه ص 
:  اىتفحص مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ في تركيب فقرات النص. د
في البيت السابع؟ " ال"ػ عبلـ يدؿ النفي المتكرر بػ1
ػ عيف أداة الشرط في البيت الثاني، كما أثر تكظيؼ ىذه األداة في باء معنى البيت؟ 2
في صدر كعجز البيت التاسع، ماذا أفاد ىذا التكرار؟  " الحتكؼ"ػ لقد كردت لفظة 3
، كماذا أضاؼ ىذا الضمير مف فائدة "تسقي فكارسيا"في عبارة " الياء"ػ عمى مف يعكد ضمير 4

عمى المعنى؟ 
ػ حدد أداة التشبيو في البيت الثاني عشر ككظيفتيا الحماسية؟ 5
ػ عيف أداة النصب في عجز البيت الرابع، كعبلقة بما كرد في صدر البيت؟   6

: المالحظات
األسئمة يفترض أنيا خاصة باالتساؽ كاالنسجاـ، كلكنيا كردت عامة شاممة لمنشاطات - 

، رغـ إنو لكؿ نشاط أسئمة خاصة بو، كأحيانا كثيرة تجد (نحك، صرؼ، ببلغة)المقدمة كالقكاعد 
، العدؿ في المبادئ األساسية التي تبنى عمييا سياسة األمـ 195ص : أسئمة مفادىا كاآلتي

؟ (أيكتب فقرة في ىذا المعنى بمحاكاة النمط السائد في النص)كقيادة الرجاؿ 
كيؼ بالتمميذ الذم ال يمتمؾ قدرات نحكية كصرفية كببلغية كتعبيرية أف يجيب عف كؿ ىذه - 

دقيقة في أكثر األحياف؟، أيضا األسئمة كاف يفترض أف تتعمؽ بالركابط  (15)األسئمة في 
الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ، كعند قراءتيا قراءة متأنية كجدناىا بعيدة كؿ البعد عف مكضكع 
لسانيات النص إال فيما ندر، األسئمة التي سمطنا عمييا الضكء تحتاج إلى ساعة إف لـ أقؿ 
أكثر اًلستيفاء اإلجابات عنيا مف قبؿ التبلميذ، كما تحتاج إلى أستاذ مقتدر يمتمؾ رصيدا 

اكتشؼ ً"بػ: معرفيا كثقافيا عاليا، األسئمة أيضا تكاد تككف شبيية تماما باألسئمة المطركحة في
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، كالنقطة األىـ "أجمؿ القكؿ في تقدير النص- "د" أناقش معطيات النص- "ج" معطيات النص
في كؿ ىذا مف أيف سيحصؿ التمميذ عف اإلجابة، كلـ يعرؼ األحكاـ كالقكاعد المتعمقة بالنفي 
: كالتكرير كالشرط كالتشبيو كالركابط الداللية بصكرة عامة، ناىيؾ عف المعاني كالسؤاؿ المطركح

ىؿ تقيد كاضعك األسئمة بما أكد عميو الباحثكف أـ ال؟، كقد كردت عدة أقكاؿ نختار منيا 
حتى يككف التمريف ناجعا كمحققا لميدؼ البيداغكجي المتكخى، يجب أف يخضع : "كاآلتي

 1":لمقاييس معينة منيا
. ػ أف يككف التمريف كاضحا في شكمو كمحتكاه1
. ػ أف يككف تركيبو المغكم مألكفا لدل المتعمـ كييسر لو السبيؿ في ًاستيعاب مغزاه2
ػ ااًلىتماـ أكثر بترتيب عناصر التمريف، إذ يقدـ المعمـ العناصر المغكية الجيدة التي يراد 3

. ترسيخيا
ػ كؿ حصة مف حصص التماريف المغكية تككف مخصصة لترسيخ بنية كاحدة، فبل يمكف 4

. تجاكزىا ألف ذلؾ يؤدم إلى ااًلضطراب كالخمط في إدراؾ البنى المتقاربة
كما ذكرنا آنفا ىذه الشركط غير محققة في تماريف المدكنة، كخصكصا ما تعمؽ باالتساؽ - 

عدـ -كاالنسجاـ، حيث نبلحظ عدـ الكضكح في الشكؿ كالمحتكل ال ترتيب لمعناصر، 
( 06)تخصيص األسئمة لبنية لغكية كاحدة، فنجد أسئمة في صفحة كاحدة تعالج أكثر مف 

مكاضيع فكيؼ بالتمميذ أف يستكعبيا؟ 
بما أف لمتمريف المغكم أىدافا تعميمية كبيداغكجية نسعى إلى تحقيقيا في ظؿ العممية 

التركيز عمى بنية لغكية . - اإللماـ بالنظاـ المغكم إلماما شامبل - 2:التعميمية نذكر بعضيا
. ترقية التعبير المغكم. - معينة
التمريف ييدؼ أساسا إلى ًاكتساب : "تنمية القدرة اإلبداعية المغكية عند المتعمـ كيقكؿ أيضا- 

المتعمـ الميارات الكافية في ًاستعماؿ البنى المرفكلكجية كالتركيبية التي تشكؿ النماذج التمفظية 
. 3"لمساف ما

                                                 
 .149: ، ص(حقؿ تعميمية المغات)في المسانيات التطبيقية ػ أحمد حساني، دراسات 1

 .151:  المرجع نفسو، ص2

 .149: ػ المرجع نفسو، ص3
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كؿ ما قالو الباحثكف نجده في الكاقع التعميمي ال يمثؿ إال : كعميو يمكننا أف نقكؿ
لماذا ال سيككف التنسيؽ بيف ىؤالء الباحثيف في مجاؿ المسانيات : ، كىنا يطرح السؤاؿ(10%)

التطبيقية، كالعمـك التربكية مع كزارة التربية الكطنية مف أجؿ دفع المنظكمة التربكية إلى أرقى 
المستكيات؟ أضؼ إلى ذلؾ في تعمـ المغة يستحيؿ أف ال يجمع بيف النظرم كالتطبيقي، كما 

ألف تعمـ المغة ينبغي أف يككف ثبلثة أرباعو تماريف، : "يقكؿ المرحـك عبد الرحماف الحاج صالح
كلتحقيؽ الكفاءة التكاصمية التي ىي الغاية القصكل التي تسعى إلييا تعميمية الظكاىر المغكية 

.  1"بما فييا االتساؽ كاالنسجاـ كالركابط الداللية
التركيز عمى المتعمـ باعتبار أنو محكر العممية التعميمية التعممية، كذلؾ يقتضي تحديد "ػ 1

. 2"حاجاتو في مجاؿ تعممو
ػ السعي إلى تطكير محتكل لسانيات النص كتخصيص ساعة كاممة لمنظرم كساعة لمتطبيؽ 2

عمى ذلؾ، مع التركيز عمى التدريبات التي تتجاكز التطبيؽ اآللي لممعرفة بغية تنمية الكفاية 
. التكاصمية

:  كخالصة القكؿ
ػ مازالت الطريقة المعتمدة تركز عمى نشاط األستاذ بًاعتباره المالؾ الكحيد لممعرفة، كيا ليت 1

ذلؾ كاف متحققا خاصة في السنكات األخيرة، حيث تكاد تنعدـ ىذه الصفة في معظـ األساتذة، 
الذيف يحتاجكف إلى سنكات عديدة مف أجؿ ًاكتساب المعارؼ كآليات تطبيقيا، فبل لـك بعد ذلؾ 

. عمى المتعمميف
. ػ مازالت الطرائؽ المعتمدة تكرس آلية الحفظ ال آلية اإلبداع كالقياس كاالستنتاج2
ػ ًاعتماد أمثمة معزكلة عف سياقاتيا ااًلستعمالية ال تعبر عف كاقع التمميذ كال تنسجـ مع مستكاه 3

ألف نقطة ااًلنطبلؽ في تدريس المغة ىك النشاط المغكم ذاتو بًاعتباره فعبل لغكيا ': المعرفي
ًاجتماعيا تفاعميا، لذلؾ ينبغي العناية بالتفاعؿ بيف المغة كالسياؽ االجتماعي مف خبلؿ 

متجر، مقيى، )كضعيات تربكية، تحاكى فييا أفعاؿ لغكية كأدكار داخؿ سياقات مؤسسية 
. (محطة، مكتب، بريد، مكتبة

                                                 
 .65: ػ عبد الرحماف الحاج صالح، مدخؿ إلى عمـ المساف الحديث، مرجع سابؽ، ص1

 .157: ػ رابح بكمعزة، تيسير تعميمية النحك، مرجع سابؽ، ص2
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ػ تيتـ بالجانب المعرفي، كتيمؿ تنمية الجانب الميارم لدل التبلميذ، كىذا ما يؤكده الكاقع 4
فالتمميذ أك الطالب الذم يتخرج مف الجامعة ال يستطيع أف يكتب طمبا أك يمؤل صكا، أك ينشر 
مقاال، أك يحاكر أفراد المجتمع بكؿ أريحية، كمف خبلؿ ًاحتكاكنا بجميع األصناؼ كجدنا كاقعا 

ميرنا في ىذه الجكانب، فالمفتشكف خاصة القدامى كبعض المديريف المتمكنيف يتألمكف كثيرا 
لمكضعية التي كصمت إلييا منظكمتنا التربكية، كبالنسبة لمتماريف يمكف تزكيد المدكنة ببعض 

: المقترحات منيا
يتعمؽ بالتناكب بيف العناصر المغكية المتكافئة، التي يمكف أف يحؿ  ":أػ ااًلستبداؿ المفرد

بعضيا محؿ بعضيا اآلخر في السياؽ الكبلمي، كىنا يمكف أف نطبؽ ااًلستبداؿ عمى ااًلتساؽ 
 .1"كالمشترؾ المفظي كغيره (أفقيا كعمكديا)كااًلنسجاـ شكبل كمضمكنا 

. 2"تعبير العناصر المسانية في عدة تكزيعات مكانية بالتبلحؽ كالتكالي: "ػ ااًلستبداؿ المتعدد2
ترسيخ العناصر المسانية المكتسبة كتثبيتيا مف حيث : "المقصكد بيا: ػ الزيادة أك الحذؼ3
، كىنا يمكف 3"، كالحرص عمى تأكيد العبلقة بينيما لتحقيؽ الداللة المعنكية(الداؿ كالمدلكؿ)

ااًلستفادة مف خبلؿ تطبيؽ الركابط الداللية، كخاصة بإعطاء أمثمة مف القرآف الكريـ حكؿ 
. الحذؼ الذم يزخر بو

ىك اإلجراء الطاغي عمى ما سكاه مف حيث إنو يكسب المتعمـ القدرة عمى تركيب : "ػ التحكيؿ4
. 4'البنى المسانية، كتفكيكيا بطرؽ مختمفة، مما يجعمو يكتسب األدكات المغكية المختمفة

إف نجاح الطرائؽ في ااًلستفادة مف تنكيع التماريف متكقؼ عمى حسف ًاستخداـ المعمـ 
إف ًاستخداـ المعمـ لمطريقة الجيدة تمكنو مف التعرؼ : "ليا، كفي ىذا الصدد يقكؿ أحد الباحثيف

عمى مكاطف القصكر في محتكيات المنيج المقرر أك مفردات الكتاب المدرسي المنفذ لممنياج 
. 5"عندما ال يغطي متطمبات المنيج

                                                 
ػ بكار محمد، محاضرات في المسانيات التطبيقية، المدرسة العميا لؤلساتذة في اآلداب كالعمـك اإلنسانية، بكزريعة، الجزائر 1

 .14: ، ص2006/2007

 . 150: ، مرجع سابؽ، ص(حقؿ تعميمية المغات)ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 2

 .150:  ػ المرجع نفسو، ص3

 .150:  ػ المرجع نفسو، ص4

 ػ عبد اهلل األميف النعيمي، طرؽ التدريس العامة، الدار الجماىيرية لمنشر كاإلعبلف، الجماىيرية العظمى، طرابمس، ليبيا، 5
 .24، 23: ص.، ص1993
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قد ": "عبد الرحماف الحاج صالح"أما بالنسبة لممتعمميف فيكفي أف نذكر ما قالو المرحـك 
يعسر عمى المتعمـ ًاستيعاب حد أقصى مف األلفاظ كالتراكيب، فالمعرفة التي يتمقاىا في درس 
مف الدركس يجب أف تككف محدكدة جدا، مع مراعاة الطاقة االستيعابية لدل المتعمـ حتى ال 

. 1"يصاب باإلرىاؽ اإلدراكي الذم قد ينفره مف مكاصمة تعممو المغة
في تماريف الدعـ كضعؼ التحصيؿ في الركابط الداللية، كمظيرم : مجمؿ القكؿ

: االتساؽ كاالنسجاـ يعكد إلى عدة أسباب، نذكر منيا
البرنامج مرىؽ بكثرة األسئمة التي تجعؿ مف األستاذ في عجمة مف أمره لئللماـ بجكانب - 

الدرس في حدكد الكقت المحدد، كسيتـ تكضيح ذلؾ مف خبلؿ ىذه المذكرة إلحدل األستاذات 
عدـ -عدـ إلماـ الطمبة بأىمية عنصرم االتساؽ كاالنسجاـ، : -يتـ رصدناىا كبدكرىا تعكس

إعطاء حجـ زمني كاؼ لتقديـ الدرس ال يتيح معالجة ىذه الظاىرة كالتفصيؿ فييا، ما بالؾ 
تخصيص كقت لمتماريف الدعـ التي يجب أف تعالج أثناء تقديـ الدرس حسب المقرر كالبرنامج، 

كثرة التبلميذ في القسـ، حيث - ضعؼ مستكل الطمبة خاصة في الجكانب المغكية كالداللية، - 
-  تبسة– تمميذا خاصة عندنا في ىذه الكالية  (45 إلى 40مف )يتعدل تبلميذ الصؼ الكاحد 

. عدـ إدراج دركس كأحكاـ تعرؼ بشتى أنكاع الركابط كغيرىا مف األسباب- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ػ عبد الرحماف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة العربية، مجمة المسانيات، معيد العمـك المسانية 1

 .44: ، ص1973كالصكتية، العدد الرابع، جامعة الجزائر، 
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مزىكدم إبراىيـ : كزارة التربية الكطنية                                                                       المؤسسة 
قريد نكرة   : (ة)مديرية  التربية لكالية        األستاذ

 

 
آداب  : لغة عربية كآدابيا                                                                    الشعبة : المادة 
السنة األكلى : نص أدبي                                                                           المستكل : النشاط 

.  سا 04: عنترة بف شداد                                                  المدة الزمنية : الفركسية : المكضكع 
 

أف يقؼ المتعمـ عمى الفركسية كالشجاعة في العصر الجاىمي، كيتعرؼ عمى أنكاع المبتدأ كالخبر  : الكفاءة المستيدفة
. حركؼ القافية، ككظيفة الناقد األدبي 

. التعرؼ عمى مزايا خصاؿ الحياة في العصر الجاىمي : اليدؼ التعميمي
الكفاءة 
المقيسة 

المعيار الطريقة سير الدرس المراحؿ 
الزمني 

: المعرفة 
معرفة 

المعطيات 
الخاصة 

أتعرؼ 
عمى 
صاحب 
النص 

 ـ ، مف قبيمة عبس ، أمو 525ىك عنترة بف شداد العبسي ، كلد سنة 
جارية سكداء مف الحبشة ، كأبكه سيد سادة قبيمة عبس ، لـ يعترؼ بو 
كالده ألنو ابف أمة ، عاش عمى رعي األغناـ كاألبقار لكف حياتو ىذه لـ 

تمنعو مف أف يصب  فارسا يدافع عف قبيمتو ، كىذا ما دفع أبكه إلى تحرير 
ـ مخمفا ديكانا شعريا يضـ مختمؼ 614، تكفي في معركة ضد طيء سنة 

األغراض مف حماسة كغزؿ كفخر   

 د 5إلقائية 

تقديـ  
النص 

حياة العرب القبمية فرضت عمييـ االتصاؼ بالشجاعة كاإلقداـ كاالستبساؿ 
في الدفاع عف قبائمو المستيدفة كلعؿ ىذا ما جعؿ عنترة بف شداد يذكد 
عف قبيمتو كيثبت شجاعتو ألىمو الذيف استعبدكه صغيرا كحممكه عبء 

الدفاع عنيـ كبيرا  

 د 5إلقائية 

اكتساب 
المعطيات 
المغكية 

أثرم 
رصيدم 
لغكم 

المكت  : المنية 
يمزقف كيكشفف  : ييتكف 

الحرب الدامية  : الييجاء 
السيؼ القاطع  : الحساـ 

 د 10حكارية 

: الفيـ 
يعبر 
يمثؿ 
يعيد 

يستخرج 
يعدد 

يكتشؼ 
معطيات 
النص 

ػ ما الشيء الذم يدعك الشاعر إلى اقتحامو ؟ 
يدعك الشاعر إلى اقتحامو عمى اقتحاـ المنية 

ػ ما الداللة النفسية التي تحمميا ىاتو الدعكة ؟ 
. الشجاعة كاإلقداـ كعد الخكؼ مف المكت 

ػ ىؿ يمكف رد المكت ؟ بما برر الشاعر ذلؾ ؟ 
ال يمكف رد المكت كدليؿ الشاعر عمى ذلؾ الطبيب الذم يجتيد في عالج 

 د 15حكارية  
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المرضى لكنو ال يستطيع دفع المكت عف نفسو كعنيـ  يفسر 
ػ ما الحكمة التي أراد الشاعر أف يبمغيا لنا في األبيات الست األكلى ؟ 

أراد الشاعر أف يبمغنا حتمية المكت   
: التحميؿ
يحمؿ 
يقارف 
يالحظ 
يستنتج 

أناقش 
معطيات 
النص 

 كما نكعيما كغرضيما البالغي ؟ 3ك2ما األسمكب المستعمؿ في البيانيف 
 ىك األسمكب اإلنشائي الطمبي 3ك2األسمكب المستعمؿ في البيتيف 
داؼ "كاألمر في ..." التيؾ ، ال تختر"كصيغتو تراكحت بيف النيي في 

 2كغرضيا البالغي الترغيب كالحث عمى اإلقداـ كالشجاعة في البيت 
 . 3كالتحذير مف الجبف كالبكاء عمى األطالؿ في البيت 

 ؟ كما أثره عمى المعنى ؟ 8ػ ما نكع المحسف البديعي في البيت 
 ىك طباؽ اإليجابكأثره تزييف الكالـ 8المحسف البديعي الكارد في البيت 

. كزيادتو ركنقا كجماال 
. ػ ما األزمة النفسية التي يعاني منيا عنترة ؟ كبـ تحداىا 

األزمة النفسية التي يعاني منيا عنترة بف شداد ىي عدـ اعتراؼ كالده بو 
مما جعمو يعيش حياة العبكدية  لفترة طكيمة مف عمره ، زالت مع اشتداد 
عكده كبركز شجاعتو كقكتو قي المعارؾ حتى أصب  السيؼ المدافع عف 

قبيمتو  

 د 15حكارية 

التركيب 
يستخرج 
يصنؼ 
يرتب 
يحدد 
 

أجدد 
بناء 
النص 

ما النمط الغالب في النص ؟ 
النمط الغالب في النص ىك النمط الكصفي كمف خصائصو استعماؿ 

. الصفات كالنعكت كالظركؼ بكثرة 
ىك نص ثابت في مكضكعو  : ػ مميزاتو 

يغمب عميو استعماؿ األفعاؿ الناقصة  
نمكالمكضكع فيو مف الرئيسي إلى الثانكم  

كفرل الصفات كظركؼ المكاف  
 

 د 15حكارية 

: التطبيؽ 
يحدد 
 يصؼ

أتفحص 
مظاىر 
االتساؽ 
كاالنسج
اـ 
في 

تركيب 
فقرات 
النص 

ػ ما أثر الشرط في مطمع القصيدة عمى ترابط أبياتيا الست ؟ 
استعمؿ الشاعر في مطمع القصيدة أسمكب الشرط كاألبيات الالحقة تشكؿ 
جكاب شرط لمشرط الكارد في البيت األكؿ فال يمكف فصميا عف بعض كىذا 

ما يعرؼ باالتساؽ  
ػ ماذا يربط مطمع القصيدة بخاتمتيا ؟  

. بدأ الشاعر القصيدة باستعماؿ أسمكب الشرط كأنياىا باستعمالو أيضا 
ػ في القصيدة نبرة حماسية ما داللتيا عمى نفسية الشاعر ؟ 

تعكس النبرة الحماسية نفسية الشاعر الممتمئة غضبا مف الدنيا كخباياىا 
حيث سعى إلى تفجير ذلؾ الغضب في مياديف الحركب ليثبت ذاتو عف 

طريؽ حسامو  

 د 15 حكارية 

 د 15حكارية ػ ما مكضكع القصيدة ؟ أجمؿ : التقييـ 
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ينقد 
يحكـ 
يتحقؽ 
 يقرر

القكؿ 
في 
تقدير 
النص 

الحماسة كالشجاعة كاإلقداـ في ساحات الكغى : مكضكع القصيدة ىك 
. كعد الفرار مف المكت كالحركب 

ػ إلى أم غرض شعرم ينتمي ىذا النص ؟ 
الغرض الشعرم الذم ينتمي إليو ىذا النص ىك الفخرة كالحماسة  

قكاعد المغة 
 

المبتدأ 
الخبر 
كأنكاعو
ما 

:  ػ عد إلى النص كالحظ قكؿ الشاعر 
يقكؿ لؾ الطبيب دكاؾ عندم            إذا ما جس كفؾ كالذراعا 

أنا العبد الذم خبرت عنو                كقد عاينتني قدع السماعا 
  25سكرة النساء " كأف تصبركا خير لكـ : " قاؿ ا تعالى 

. ما حسف اإلىماؿ / أفارس عنترة ؟ ما ميزـك الشجاع 
: أبني أحكاـ القاعدة 
. ىي الجممة المبدكءة بدءا أصيال باسـ : ػ الجممة االسمية 

لمجممة االسمية ركناف أساسياف متالزماف كىما : ػ ركنا الجممة االسمية 
المبتدأ كالخبر  

ىك االسـ المرفكع الذم يقع في أكؿ الجممة غالبا كىك نكعاف ػ :ػ المبتدأ
العمـ نكر  : مبتدأ لو خبر كيككف اسما صريحا أك مؤكال ، مثاؿ 

ػ مبتدأ يستغني بمرفكعو عف الخبر ، كيسميو النحكيكف الكاصؼ الرافع 
اسـ فاعؿ ، اسـ مفعكؿ ، صفة "المكتفي بو ، كيككف اسما مشتقا 

كالبد أف يعتمد عمى نفي أك استفياـ كما يحتاج دائما إلى اسـ " مشبية
:  مرفكع بعده يعرب 

.  فاعال إذا كاف المبتدأ اسـ فاعؿ أك صفة مشبية 
مفعكؿ بو إذا كاف المبتدأ اسـ مفعكؿ  

: أحكاـ المتعمـ كضبطيا 
 . 43أ ػ في مجاؿ المعارؼ ص 

 . 43ب ػ في مجاؿ المعرؼ الفعمية ص 
 .  43ت ػ في مجاؿ إدماج أحكاـ الدرس ص 

إلقائية 
 كحكارية

  د60
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:  ػ مف حيث الكسائؿ التعميمية2 
نما بمعناه االيجابي كعمى  يمكف أف نتطرؽ لمنقد كالتقكيـ، كليس النقد بمعناه السمبي، كا 
كؿ نقكؿ مف اإلنصاؼ أف نذكر أف الدكلة الجزائرية رصدت أمكاال طائمة لجمب كؿ ما يساعد 
في تطكير العممية التعميمية التعممية، فالكتب تتطبع بالمبلييف كتباع بمبالغ رمزية، كالمجبلت 
كالكثائؽ التربكية بكؿ أنكاعيا، إضافة إلى ااًلنجازات في مجاؿ بناء المدارس كالمتكسطات 
كالجامعات كالمساكف، كتكفير كسائؿ االتصاؿ كغيرىا، إال أف السؤاؿ المطركح أيف تكمف 
المشكمة؟، الجزائر بمد غني كالمنجزات المادية تعكس ذلؾ، كلكف النتائج النيائية في كؿ 

. المجاالت تصيب العاقؿ بااًلندىاش كالتعجب كالحيرة
تعيف عمى دعـ اإلدراؾ : "بما أف الكسائؿ التعميمية ليا األىمية بمكاف، فقد قيؿ حكليا

لدل المتعمميف، كتعيف المعمـ عمى تحقيؽ األغراض التعميمية البيداغكجية أثناء تعاممو المباشر 
مف أىـ ىذه الكسائؿ التعميمية "، كأيضا 1"مع مادتو مف جية، كمع المتعمـ مف جية أخرل

المخابر المغكية المستخدمة في تعميـ المغات، كتعتبر أرقى الكسائؿ كأشمميا في تدريب 
المتعمميف عمى ًاكتساب الميارات المغكية المختمفة، كلذلؾ يككف كجكدىا في المؤسسة التعميمية 

. 2"ضركريا جدا
المؤسؼ ىنا أف معظـ الثانكيات مازالت تحتاج إلى أبسط الكسائؿ خاصة المتكاجدة منيا 
في المناطؽ النائية، كالكسائؿ كثيرة كمتنكعة كالعالـ اليـك يشيد تطكرا عجيبا في تطكير عممية 
االتصاؿ، باختراع االتصاالت الفضائية التي جعمت الكرة األرضية حيزا صغيرا يسمح لئلنساف 

أف ينيؿ الثقافة كالفكر كمعرفة الخبر فكر كقكعو، كبالنسبة لممتعمميف تنمي فييـ حب 
فيي تساعد عمى تكصيؿ المعمكمات كالمكاقؼ "ااًلستطبلع كالرغبة في ًاكتشاؼ المجيكؿ، 

، كتساعد عمى إبقاء ...كاالتجاىات، كالميارات المتضمنة في المادة التعميمية إلى المتعمميف
، كالحديث في ىذا 3"المعمكمات حية  في ذىف المتعمـ كتبسط المعمكمات كتعمؿ عمى تكضيحيا

المجاؿ يطكؿ، كباختصار نصؿ إلى أىـ ااًلقتراحات بيدؼ اإلفادة مف إمكانيات كطاقات 
 4:الكسائؿ في دعـ التعميـ عمى النحك اآلتي

                                                 
 . 152: ، ص(حقؿ تعميمية المغات) ػ أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية 1

 . 153:  ػ المرجع نفسو، ص2

 . 229: ، ص1996، القاىرة، 3 ػ سمير محمد حسيف، اإلعبلـ كاالتصاؿ  بالجماىير كالرأم العاـ، عالـ الكتب، ط3

 .231:  ػ المرجع نفسو، ص4
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كتجييزىا بالتجييزات الحديثة - مسمكعة كمرئية-ػ بناء ايستكديكىات كافية لئلذاعة المدرسية 1
. الكاممة

ػ إنشاء قناة خاصة لمبرامج التعميمية، كىذا ما نفتقده في الجزائر، أما معظـ الدكؿ المتقدمة  2
.       فقد تجاكزت القنكات الخاصة إلى قنكات عامة تدعك إلى تعميـ لغاتيا

ػ تحديد العبلقة بيف المؤسسات التربكية كااًلتصالية، مف خبلؿ إبراـ ميثاؽ شرؼ بينيا، مثمما 3
.  ما ىك معمكؿ بو في الدكؿ المتقدمة

ػ إنشاء جياز كظيفي متكامؿ لمبرامج التعميمية، كتدريب مدرسي الفصكؿ عمى ًاستخداـ 4
 .   التقنيات الحديثة في ىذا المجاؿ

خبلصة القكؿ بالنسبة لمتكنكلكجيا الحديثة يجب أف تستغؿ بشكؿ إيجابي، ألنيا سبلح 
ذك حديف، كعمى الجميع إدراؾ خطكرتيا كأىميتيا في ىذا الكقت، حتى نتمكف مف تكجيو 

تحسيف - رفع مستكل تحصيؿ الطالب، : - التبلميذ إلى االتجاه الصحيح النافع الذم يتحقؽ بػ
.  معالجة كثير مف مشكبلت التعمـ- العممية التربكية، 

بالنسبة لمكاقع التعميمي في الجزائر الكسائؿ التعميمية المخصصة لتدريس المغة العربية، 
ألف تعميـ المغة يعاني مف فقر مدقع "ىذه الكسائؿ تعد غير كافية لتبميغ المعمكمات كالمعارؼ، 

مف حيث الكسائؿ التعميمية، إذ يتـ االكتفاء بالسبكرة كالطباشير، كالكتاب المقرر كقد ال يتكفر 
 مازالت 2017، كقد يستغرب مثؿ ىذا الكبلـ، كلكنيا الحقيقة، ففي سنة 1"لبعض التبلميذ أحيانا

بعض الثانكيات تستعمؿ السبكرة القديمة كالطباشير ناىيؾ عف الجامعة التي تمثؿ الكجو 
الحضارم لمكالية، مع ذلؾ عند زيارتنا لكثير مف المؤسسات نجد بعضيا يتكفر عمى ىذه 

، أك تعد "مديرية التربية"قريبة مف صنع القرار " الثانكيات"الكسائؿ الحديثة ككف ىذه المؤسسات 
، كأما المؤسسات النائية مازالت كما ذكرنا سابقا "مؤسسات نمكذجية"في نظر المسؤكليف 

تستعمؿ الكسائؿ البدائية، كحتى إذا كجدت الكسائؿ الحديثة فبل يكجد مف يطبقيا في الميداف، 
كما نجد بعض المؤسسات ًاقتنت أجيزة الكمبيكتر كغيرىا كتستعمؿ الشبكة العنكبكتية، إال أف 
األساتذة يشتككف مف عدـ تكفرىا لمجميع، كفي أغمب األحياف تككف حكرا عمى اإلدارة كبعض 
المقربيف، حيث يضطر معظـ األساتذة بسحب الكثائؽ كااًلختبارات كالدركس خارج المؤسسات، 
؟ أيف تذىب األمكاؿ  فكيؼ يمكف تطبيؽ المقاربة بالكفاءات في ظؿ ىذا الكضع المزرم المتأـز

                                                 
 .207:  ػ صالح بمعيد كآخركف، مجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية، مرجع سابؽ، ص1
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التي خصصتيا الدكلة في ىذا اإلطار؟ لماذا ال نصؿ إلى رتبة بعض الدكؿ في أكركبا بؿ 
الفقيرة في إفريقيا؟ حيث أصبح كؿ طالب يمتمؾ جيازا ًالكتركنيا داخؿ المؤسسة كخارجيا،  

كبالعكدة إلى الكثائؽ الكزارية التي ذكرناىا سابقا، كتـ التعريؼ بيا كىي مف أىـ الكسائؿ، نجد 
معظـ األساتذة الذيف قابمناىـ أثناء إجراء ااًلستبياف يشتككف، كال يحصمكف عمييا مثؿ كتاب 

دليؿ األستاذ أك كتاب المنياج أك الكثائؽ الخاصة بتخفيؼ البرنامج، كيتبجح بعض المديريف أك 
المسؤكليف بأف لدييـ نسخة كاحدة، كىنا نؤكد إننا عمى أننا لـ نحصؿ عمى معظـ الكثائؽ 

األصمية التي عالجت مكضكع بحثنا إال بشؽ األنفس، ما بالؾ ببعض األساتذة الجدد؟ كبالعكدة 
أيضا إلى الكتاب المدرسي كىك المدكنة التي عالجنا مف خبلليا المكضكع كىك قطب الرحى، 

:  يجمع معظـ األساتذة بؿ المتعمميف عمى كثير مف المبلحظات التي مف بينيا
. رداءة اإلخراج مف حيث الطباعة ككثرة األخطاء- 
.  عدـ نسبة  الشكاىد الشعرية كالنثرية إلى أصحابيا- 
مبلئية، عممية، معرفية-  . كثرة األخطاء بمختمؼ أنكاعيا، نحكية، كا 
. عدـ ضبط النصكص القرآنية بالشكؿ التاـ،  كعدـ ذكر رقـ اآليات في أحياف كثيرة- 
صمى اهلل عميو -عدـ ذكر السند كالعنعنة كالركاة في األحاديث النبكية الشريفة، كذكر كممة - 

-. صمى اهلل عميو كسمػـ–" محمد"بعد ذكر ًاسـ الرسكؿ - كسمػـ
أضؼ إلى ذلؾ ما ذكرناه أثناء نقد المحتكل، حيث نجد نصكصا ال أب ليا كال أـ، كقد - 

خصصنا جدكال رصدنا فيو األخطاء الكاردة في الكتاب المدرسي سنذكره في المبلحؽ عمى 
. سبيؿ المثاؿ ال الحصر

المبلحظ أف الكتاب أىـ كسيمة يتـ مف خبلليا جمب كجذب كتحبيب التبلميذ في المغة - 
العربية، كبفضميا يتـ ًاستقطاب ًاىتماـ التبلميذ، ألنيا تخاطب قمكبيـ كأحاسيسيـ الفنية 

كالجمالية في مكاقؼ تعجز فييا الكسائؿ العقمية عمى فعؿ ااًلستقطاب، ال نجد أدنى ًاعتبار مف 
قبؿ القائميف عمييا كفي أحياف كثيرة يعتبركنيا كسيمة لتحصيؿ األمكاؿ كالمتاجرة بيا، فيميـ 

الكحيد طبعيا كما تدره كتجنيو مف أمكاؿ عمى حساب أبناء الجزائر كالتبلميذ الفقراء كالمساكيف، 
فكـ مف كتب طبعت كأعيد طبعيا بحجة كجكد أخطاء، فمماذا ىذا اإلسراؼ؟ أضؼ إلى ذلؾ 

ذا ما "إلى أف المشكبلت تتعمؽ بكسائؿ اإلعبلـ التي ينبغي أف تككف كسائؿ تثقيؼ كتعميـ،  كا 
أسيء ًاستعماليا فإف أثرىا ينتقؿ إلى المشاىد أك السامع أك القارئ، كالمتعمميف الذيف ىـ مف 
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، كيكفينا أف نستشيد بما قالو أحد الباحثيف المتابعيف 1"بيف المشاىديف كالسامعيف كالقراء
بعض القنكات الفضائية أصبحت تيتـ بالشكؿ كالمظير أكثر مف : "المتخصصيف في ىذا الشأف

الرسالة، فنجدىا بدال مف خدمة المغة العربية كتقكيتيا كتطكيعيا لمتطمبات األلفية الثالثة، 
كالعكلمة نجدىا تشكه المغة العربية كتقضي عمى أصالتيا، كغناىا مف خبلؿ تحريفيا كتيميشيا 

كىكذا  أصبح الخطاب العربي مف حيث المغة خطابا : "، كيكاصؿ حديثو قائبل2"كااًلعتداء عمييا
يضر بالمغة أكثر مما يخدميا، حيث إف القناة الفضائية تصؿ إلى مئات المبلييف مف 

، ...المشاىديف العرب، خاصة الشباب منيـ مف خبلؿ البرامج الترفييية كالمنكعات كغير ذلؾ
كألف القناة الفضائية كسيمة ًاتصاؿ جماىيرم، فإنيا تنمي النشء كالمشاىد العربي عف التخمي 
عف أصالة المغة العربية السميمة الفصيحة، كتعميـ الٌدارجة كالعامية التي تختمؼ مف جية إلى 

 دكلة كأكثر مف 24أخرل، كمف منطقة إلى أخرل داخؿ نفس البمد، فما بالؾ إذا تعمؽ األمر بػ
. 3 مميكف سنة300

متى يستقيـ الظؿ كالعكد : كمف ىذا المنطمؽ كعمى ىذا األساس نطرح عدة أسئمة منيا
أعكج؟ ما ىي فكائد ىذه البرامج كالمناىج كالكتب، إذا كانت كسائؿ التيديـ مقننة كتجد مف 

. 4(ىداـ يغمب مئة بناء)يحمييا كيدافع عنيا؟  كما يقكؿ المثؿ العربي 
ال يمكف أف نمغي بعض االيجابيات لكثير مف الكسائؿ التعميمية بمختمؼ : خبلصة القكؿ

أنكاعيا، كلكف يجمع المختصكف عمى أف معظـ الكسائؿ الحديثة كاالنترنت كغيرىا، جعمت 
التبلميذ متكاكميف ينجزكف بحكثيـ كفركضيـ عف طريؽ االنترنت كال يكمفكف أنفسيـ عناء 

. البحث كالمطالعة أك التحضير ألف كؿ شيء أصبح متكفرا لدييـ
:  ػ مف حيث أساليب التقكيـ3

ىؿ : يتـ طرح أسئمة بًاستمرار مف قبؿ القائميف عمى العممية التربكية كالباحثيف منيا
عندنا تقكيـ حقيقي متنكع المكضكعات كالعناصر؟ ىؿ ييشخص كييصحح كييككف؟ ىؿ تحققت 

األىداؼ التي تـ تحديدىا؟ ما ىي نسبة ذلؾ التحقؽ؟ ما ىك نكع التقكيـ المبلئـ؟ 
                                                 

، 1 ػ طو حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، الطرائؽ العممية في تدريس المغة العربية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط1
  .  205: ، ص 2003عماف، األردف، 

  . 2011 مارس 17،  تاريخ 3235:  ػ محمد قيراط، جريدة الشركؽ اليكمية، العدد2

 .  ػ المرجع نفسو3

 . ػ ىذا مثؿ يضرب لمف يحاكلكف اإلصبلح، كيصطدمكف بمف يكاجييـ كيقفكف في طريقيـ4
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عرفنا مف قبؿ التقكيـ كال بأس أف نعيد بعض المفاىيـ حكلو كي نكاصؿ معالجة 
التقكيـ : "المكضكع المطركؽ، أال كىك مدل معالجة التقكيـ لمركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ

عممية مستمرة تشخيصية كقائية عبلجية شاممة لجميع نكاحي النحك، تيدؼ لمكشؼ عف مكاطف 
، كبااًلعتماد 1"الضعؼ كالقكة في العممية التربكية بقصد اإلصبلح كالتطكر كتحقيؽ األىداؼ

عمى التقكيـ نستطيع الكشؼ عف مدل نجاح المنياج في تحقيؽ أىدافو، كمف ثـ نحاكؿ إعادة 
النظر في عناصر المنياج بعد تجديد جكانب القكة كالضعؼ فييا، كال يستطيع المعمـ تكجيو 
مجمكعة مف األسئمة أف يتبيف لو مدل ًاستيعاب التبلميذ لمكضكع الركابط الداللية كدكرىا في 
ًاتساؽ النصكص كًانسجاميا، كعند ًاستقرائنا األساليب التقكيمية التي ًاعتمدىا المنياج كجدناىا 
تتصؼ بالعقـ، كتتسبب في القصكر الذم يؤدم إلى عدـ ااًلستيعاب لدل التبلميذ بسبب طابع 

تدفع باألستاذ إلى أف يضع : "الرقابة لككنيا لـ تعط المكضكعات المدركسة حقيا، كؿ ذلؾ
أسئمة مبلئمة لما يريد إببلغو إلى تبلميذه، بحيث تجعمو يتأكد مف المستكل الذم تحقؽ في ظؿ 

المكضكعية كمعناه أف "أكال : ، ىناؾ شرطاف لمتأكد مف المستكل الذم تحقؽ2"المكضكعية
اإلجابة عف ىذه األسئمة محددة مسبقا مف قبؿ مصمميا ال تقبؿ تأكيبلت مختمفة، كال تتأثر 

أسئمة التقكيـ : "، أما الشرط الثاني يتمثؿ في صدؽ المحتكل كمعناه3"بالرأم الشخصي لممقـك
كيمكف أف "، 4"ممثمة تمثيبل صادقا مختمؼ المكضكعات المدركسة كجميع األىداؼ المحددة

نقكؿ بأف نجاح المعمـ في ميمتو يتكقؼ إلى حد كبير عمى مدل قدرتو في صياغة األسئمة 
. 5"كًاستعماليا بطريقة سميمة

ىذا بصفة عامة أما إذا شرعنا في التفصيؿ فيحسف بنا أف نذكر كضعية التقكيـ في ظؿ 
المقاربة بالكفاءات، فما ىي يا ترل؟ 

يجب أف ينصب ااًلىتماـ عمى كضع المتعمميف في كضعية معقدة، بحيث يدعك حميا إلى "
. 6"تسخير المكارد كاإلمكانات التي يتكفر عمييا ىؤالء المتعممكف

                                                 
 .48:  ػ أنكر عقؿ، نحك تقكيـ أفضؿ، مرجع سابؽ، ص1
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 .160:  ػ المرجع نفسو، ص4
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بالنظر إلى أىمية التقكيـ مف منظكر المقاربة بالكفاءات، فقد خص المنياج األسبكع "
الخامس بعد كؿ أربعة أسابيع دراسية إلجراء نشاط اإلدماج، فيعمد األستاذ إلى بناء كضعيات 
مستيدفة بحيث يمكف التمميذ مف الممارسة الفعمية إلدماج مكتسباتو كالتعرؼ عمى حجـ الكفاءة 

تصاغ بيدؼ تقكيـ مدل تحقؽ الكفاءات المحددة، فالتمميذ ال "، ىذه الكضعيات 1"الذم حققو
يعد كؼءا إال بمقدار قدرتو عمى حؿ الكضعية المستيدفة المقترحة عميو، حيث إف إنجاز ىذه 

، ما كرد في ىذه الكثيقة "الكضعية المستيدفة ترجمة صادقة لتحقيؽ بعض مف الكفاءة المحددة
كرد في بقية الكثائؽ، كقد أكردنا أمثمة تطبيقية في الفصؿ الخامس عندما تطرقنا إلى أساليب 

. التقكيـ
: لمناقشة ىذا المكضكع أكثر ال بأس أف نعيد ذكر أنكاع التقكيـ لتعميـ الفائدة، كىي

يمكف األستاذ مف التعرؼ عمى مدل تحكـ المتعمـ : "(diagnostique)ػ التقكيـ التشخيصي 1
في مكتسباتو السابقة، كيساعد عمى تحديد نقطة البداية المناسبة التي يستند إلييا في تدريس 

، كبعد سنكات عديدة مف تجاربنا كتجارب زمبلئنا كجدنا ىذا النكع ال يحقؽ 2"المعطيات الجديدة
الغاية المرجكة منو، كخاصة في مجاؿ مكضكعنا، فكيؼ بالتمميذ أف يذكر آليات االتساؽ أك 
ال "يجيب عف الفرؽ بيف االتساؽ كاالنسجاـ ألنو لـ يكف ىناؾ تكاصؿ كال تسمسؿ بيف الدركس، 

يحقؽ الغاية المرجكة منو، مرد ذلؾ أف المنياج كثيرا ما يتطابؽ في دركسو مف فرضيات مؤداىا 
. 3"أف المتعمـ لو محصؿ قبمي مف المعمكمات معينة في حيف أف ىذه المعمكمات تككف قد نسيت

ييدؼ إلى تككيف المتعمـ مف خبلؿ معرفة الصعكبات (: "(formativeػ التقكيـ التككيني 2
، لماذا يعاني ىذا التقكيـ نقصا كبيرا؟ إذا أراد األستاذ 4"التي تعترضو في أثناء العممية التعميمية

أف يدرس األسماء المكصكلة كيربطيا بالركابط الداللية، فكيؼ بالتمميذ الذم لـ يستكعب سابقا 
االستفيامية أف يفيـ االتساؽ كاالنسجاـ، " مف"المكصكلية ك" مف"الشرطية، ك" مف"التفريؽ بيف 

كىذا ما يجبر األساتذة عمى التمقيف كحشك المعمكمات، كيصبح التمميذ عبارة عف ببغاء يردد ما 
ف كاف مف الذيف يحضركف كيحفظكف، كبعد ذلؾ ينسى كؿ المعمكمات  يحفظو قبؿ االمتحاف، كا 

. كتذىب أدراج الرياح
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يعتبره المنياج فرصة مكاتية إلصدار الحكـ : "(sommqtive)ػ التقكيـ التحصيمي النيائي 3
أك مف مقرر فصمي، أك "، 1"المؤسس عمى مجمؿ نشاطات التعميـ عقب االنتياء مف درس

سنكم، أك عمؿ طكر بكاممو، أك مرحمة تعميمية معينة، إذ عمى ضكء نتائجو يتـ تشخيص 
. 2"مكاطف الضعؼ كنكاحي القكة، فتبرمج عممية الدعـ كااًلستدراؾ

كبًاعتبار أف التماريف كاألسئمة إحدل الكسائؿ الميمة في ىذا المجاؿ، كجدنا أف ىذه 
التماريف كاألسئمة ليست في مستكل بيداغكجيا التدريس بالكفاءات، كال عبلقة لما تدعك إليو، 

آ أف يجيب عف أسئمة تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ؟ كلـ .ـ.فكيؼ بتمميذ السنة األكلى ج
كاالستبداؿ، الكصؿ، التكرار، : يتعرؼ عمى أدنى األحكاـ المتعمقة بيا، مثؿ الركابط اإلحالية

اإلجماؿ كالتفصيؿ، الترادؼ، التضاد، السياؽ، أضؼ : الضمائر، أك الركابط غير اإلحالية مثؿ
إلى ذلؾ عدـ معالجة األسئمة المطركحة التي ذكرناىا في الفصكؿ السابقة لمثؿ ىذه 

المكضكعات، فإذا كاف األساتذة يجدكف صعكبة كغمكضا في فيميا فما بالؾ بالتبلميذ؟، أضؼ 
، أيضا ال أحكاـ كال تسمسؿ معرفي، فأنى ليذا النكع مف (د15)إلى ذلؾ الكقت المخصص 

التقكيـ أف يؤتي أكمو كتينع ثماره؟ 
بالعكدة إلى كضعية التقكيـ في ظؿ المقاربة بالكفاءات، حيث خصص المنياج األسبكع 

الخامس بعد كؿ أربعة أسابيع دراسية ألجراء نشاط اإلدماج، كذكرنا أمثمة مف الكتاب، فمف 
خبلؿ ااًلستبياف، كمف خبلؿ ااًلحتكاؾ باألساتذة كبعض المفتشيف في ىذا الطكر كجدنا أف ىذا 
النكع مف التقكيـ ال يمكف التمميذ مف الممارسة الفعمية إلدماج مكتسباتو، كال يمكف أف تتحقؽ لو 

ال يحقؽ ما يصبك إليو المنياج، فبل : أم كفاءة مستيدفة، كال يستطيع حؿ أم كضعية كبالتالي
رصيده قد أيٍثًرمى كال يكتشؼ معطيات النص كال يستطيع أف يحدد بناءىا، كال يقدر عمى تفحص 
مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ في النص، كال يستطيع أف يجمؿ القكؿ في تقدير النصكص، كمف 
ثـ فبل الكفاءة األكلى في المجاؿ الشفكم المتمثمة في إنتاج نصكص في كضعية تكاصمية ذات 
داللة لمتمخيص أك التحميؿ أك التعميؽ تحققت، كال الكفاءة الثانية في المجاؿ الكتابي المتمثمة في 
كتابة نصكص حجاجية كتفسيرية في كضعيات ذات داللة كنصكص لنقد أثر أدبي مف العصكر 
، ألف ىناؾ  المدركسة قد تحققت ىي األخرل، كىذا التقكيـ كالنقد الذم ذكرناه عمى سبيؿ العمـك
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مف التبلميذ كخاصة التمميذات رزقيف اهلل القدرة عمى مكاكبة أم تطكرات كأم تعممات، كأثبتف 
جدارتيف، كلكف تبقى نسبة ضئيمة جدا، كمف ثـ نتمنى أف يعاد النظر في كؿ أساليب التقكيـ 
كالكقكؼ عمى مكمف الداء، كعمى سبب الفشؿ العاـ الذم ال يجادؿ فيو ًاثناف، كبما أف مجاؿ 

بأف نجاح المعمـ : "األسئمة جد ىاـ كنجاح المعمـ عمى مدل قدرتو في صياغتيا يمكف أف نقكؿ
في ميمتو يتكقؼ إلى حد كبير عمى مدل قدرتو في صياغة األسئمة كًاستعماليا بطريقة 

.  1"سميمة
ف كنا  أيضا ىناؾ صياغات كثيرة ألنكاع مف األسئمة تصمح أف تذكر في ىذا المجاؿ كا 
قد ذكرنا بعضيا مف قبؿ، ال بأس أف ندعـ مكضكعنا بأنكاع كثيرة كحمكؿ لما يعاني منو الكاقع 
التعميمي مف الضعؼ التحصيمي في شتى النشاطات، كخاصة لسانيات النص كتحديدا تفحص 

.  مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ
: ىذه األسئمة كمشركع مصغر مقترح

ىي مجمكعة مف األسئمة يكضع لكؿ سؤاؿ منيا : "ػ األسئمة ذات ااًلختبارات المتعددة1
، 2"مجمكعة مف األجكبة، تشتمؿ عمى جكاب كاحد صحيح، أما بقية األجكبة تككف لمتمكيو

. عمى التمميذ أف يختار اإلجابة الصحيحة: مثاؿ
" األسماء المكصكلة كأسماء الشرط"مف أدكات االتساؽ : 01س

لمعاقؿ   - 
لغير العاقؿ - :                         مف
ليما معا   - 
أجب مف تجتيد؟  : 02س
اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ   - 

اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو  - مف                           

  اسـ مكصكؿ في محؿ رفع مبتدأ  -
.  عمى التمميذ أف يختار اإلجابة الصحيحة: مثاؿ
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ما ىك المعنى الذم تفيده ىذه األدكات؟ : 03س
حرؼ عطؼ يفيد الترتيب كالتعقيب  - 

حرؼ عطؼ يفيد الجمع بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو  -  ػ ثيَـّ                        1
حرؼ عطؼ يفيد الترتيب كالتراخي  - 
الكاك لممعية   - 

الكاك يفيد مطمع الجمع  - ػ جاء زيد كعمرك   2

  يفيد الترتيب كالتعقيب  -
فييا يضع األستاذ مجمكعة مف األسئمة تقابميا مجمكعة مف : ػ أسئمة المطابقة أك المزاكجة2

األجكبة كيكمؼ التبلميذ بالربط بيف كؿ سؤاؿ كجكابو الصحيح بًاستعماؿ السيـ، مثؿ ىذه 
يتضمف العمكد األكؿ عبارات أك كممات أك رمكز تربط بما يرد في "األسئمة يتككف مف عمكديف، 

العمكد الثاني، كعمى التمميذ أف يختار مف بنكد العمكد األكؿ ما يبلئـ كؿ بند مف العمكد 
. 1"الثاني

: أربط كؿ جممة باإلجابة الصحيحة بخصكص الكممة التي تحتيا سطر: مثاؿ عمى ذلؾ
خبر مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى أخره : صادؽ  

اسـ شرط مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ : مف  صادؽالمسمـ  
 .بو

فىأىٍجًمعيكا ﴿: قاؿ اهلل تعالى
﴾ ـٍ شيرىكىاءىكي ـٍ كى أىٍمرىكي

2 
اسـ شرط مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ : مف 

مبتدأ مرفكع كعبلمة رفعة الضمة الظاىرة عمى آخره : صادؽ  يفعؿ الخير يحصد خيرا مف
حرؼ معية مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب : الكاك  
حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ ليا مف اإلعراب : مف  

 
 حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب:الكاك 
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يرتبط ىذا النكع مف األسئمة بالذاكرة، كيصمح لمتعرؼ عمى  ":ػ أسئمة التذكير البسيط3
، تككف في بداية الدركس كتسمى أيضا 1"المعمكمات األكلية التي ينبغي أف تتكافر لدل التمميذ

ػ 3. ػ أيذكر أنكاع الجممة الحالية2. ػ أيذكر أنكاع المفعكؿ المطمؽ1:  باألسئمة التمييدية مثؿ
ػ ما ىي أركاف 5. ػ أيذكر أربعة أسماء مف أسماء الشرط4. أيذكر حرفيف مف حركؼ الشرط

 التشبيو؟
ىي أسئمة يقدـ ليا األستاذ إجابات مشكككا فييا في حالتي الصكاب : "ػ أسئمة الشؾ4

.  2"كالخطأ
مثاؿ ذلؾ  

صمة مكصكؿ ليا محؿ مف اإلعراب  " تاب"ػ جممة 1                                    
صمة مكصكؿ ليس ليا محؿ مف اإلعراب " تاب"ػ جممة 2     :      (مف تاب)يتكب اهلل عمى 

  ػ جممة مكصكلية في محؿ جر باإلضافة 3  
يتككف سؤاؿ التكممة مف جممة أك عدة جمؿ محذكؼ منيا بعض الكممات : "أسئمة التكممة. 5

. 3"أك العبارات أك البيانات أك الرمكز كيطمب مف التبلميذ مؿء الفراغات
كتيدؼ أسئمة التكممة إلى ًاختبار قدرة التمميذ عمى تذكر تمؾ العبارات، بحيث يستكمؿ "

. 4"المعنى المقصكد
.  19: مثاؿ مف الكتاب ص

يستطيع األستاذ بعد أف ينيي الدرس، كبعد أف ًاطمع التبلميذ عمى كؿ ما جاء في 
الكتاب، كىذا خاضع لعامؿ الكقت أف يأمر التبلميذ بغمؽ الكتاب كيجرم أسئمة عمى النحك 

: اآلتي
:  قاؿ حافظ إبراىيـ: ػ أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة1

األـ مدرسة إذا أعددتيا                 أعددت شعبا طيب األعراؽ  
. تشبيو بميغ ػ تشبيو ضمني ػ تشبيو عادم

 ....................................................: األـ مدرسة 
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التي بيا يتحقؽ الكصؿ بيف طرفي الكبلـ كبعضيا يفيد  (حركؼ العطؼ)ػ مف أدكات االتساؽ 2
. اإلضراب، ااًلستدراؾ، الغاية كالتدريج، الترتيب كالتراخي، مطمؽ الجمع

 ..............................................تفيد : بؿ 
 ...............................................تفيد : أك 

 ...........................................يفيد : الفاء 
 ...........................................تفيد : الكاك 

بمثؿ ىذه التماريف نحاكؿ أف نقضي عمى الرتابة كالركتيف المكجكد في الكتاب، خاصة 
حكؿ االتساؽ كاالنسجاـ، فمعظـ األسئمة المخصصة لذلؾ عمى شكؿ كاحد، مما يدفع إلى الممؿ 

. كالضجر كقد تحدثنا في ىذا كثيرا
:  تككف في ختاـ الحصة الدراسية كيشترط فييا: "األسئمة التمخيصية. 6
.  التركيز حكؿ العناصر الرئيسية كحكؿ المعمكمات التي نريد تثبيتيا في أذىاف التبلميذ- 
أسئمة تدريب كتثبيت معمكمات تككف بتمخيص النص، أك فقرة منو بأسمكب التمميذ الخاص، - 

كمثؿ ىذه األسئمة مكجكدة في الكتاب، كفي مرحمة التقييـ لكنيا برمجت في األسبكع الخامس، 
كعميو ندعك إلى أف تككف في كؿ حصة فبل يعقؿ كما ذكرنا سابقا أف تثبت المعمكمات في 

أذىاف التبلميذ، ككذلؾ األحكاـ ما لـ يطبؽ عمييا في الحيف، كًافتراضا لمثؿ ىذه األسئمة مف 
لتدارؾ الخمؿ المكجكد في الكتب، كىنا نسجؿ أننا جنحنا إلى - بإذف اهلل-أجؿ أف تككف عكنا 

. إيراد بعض األسئمة التي ىي أقرب إلى النحك بسبب تقاطع ىذا األخير مع لسانيات النص
بعد أف ًافترضنا مجمكعة مف التماريف التي نراىا تخدـ مكضكع االتساؽ كاالنسجاـ، كبما 

أف الركابط الداللية في ًاتساؽ النص كًانسجامو مجاليا عقمي معرفي، يحسف بنا أف نستعيف 
:  ، ألف المعمـ يسعى إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسيف ىما"بنياميف بمـك"بصنافة 

ػ تكليد المعرفة الخاصة بالتعمـ كالمتعمميف كتنظيميا عمى نحك منيجي، كيمثؿ ىذا اليدؼ 1"
. 1"الجانب النظرم

صياغة ىذه المعرفة في أشكاؿ تيمكف المعمميف مف ًاستخداميا كتطبيقيا، كيمثؿ ىذا اليدؼ "ػ 2
. 2"الجانب التطبيقي
التي تخاطب ثبلثة مجاالت، " كليـ عبيد"نذكر أىداؼ التعمـ عند " الصنافة"كقبؿ ذكر 

: يتـ تقكيـ التعمـ مف خبلليا في كؿ التخصصات كىي
                                                 

 .17:  ػ مادم لحسف، األىداؼ كالتقييـ في التربية، مرجع سابؽ، ص1

 .45:  سامي محمد ممحـ، سيككلكجية التعمـ كالتعميـ، مرجع سابؽ، ص2
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" بنياميف بمـك"الشؾ أف أكثر التصنيفات شيرة ىك التصنيؼ الذم كضعو : ػ المجاؿ المعرفي1
 1:، الذم جاء بتسمسؿ المعرفة فيو تسمسبل تصاعديا كما في الشكؿ اآلتي1965كنشره سنة 

 

 
 

تدرجت مستكيات المجاؿ الكجداني في صكرة مثؿ تمؾ التي كضعيا : المجاؿ الكجداني. 2
 " دافيد كراثكؿ"
 2:تدرجت مستكيات المجاؿ الحركي في مستكيات مثؿ اآلتي: المجاؿ الحركي. 3
 
 
 
 
 
 
 

 بدأ بتصنيؼ الجانب المعرفي إلى مستكيات متدرجة : "حيث" بمـك"كبالعكدة إلى صنافة 
 

                                                 
 .51: ، ص2009، عماف، 1 ػ كليـ عبيد، ًاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ في سياؽ ثقافة الجكدة، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ط1

 .52:  ػ المرجع نفسو، ص2



 Evaluationاٌزم٠ُٛ



 Synthesisاٌزشاو١ت



  Analysisاٌزح١ًٍ





 Applicationاٌزطج١ك



  Comprehensionاٌفُٙٚاالعز١ؼبة



 Creativityإثذاع
   

 Masteryإرمبْ


 Practiceِّبسعخ


 Experimentionرغش٠ت




 Imitationرم١ٍذ



 observationِالحظخ
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: ، كىي1"مف السيؿ إلى الصعب، أك مف البسيط إلى المركب
(:  Knowledge)ػ مستكل الحفظ أك المعرفة أك التذكر 1

يقصد بو تذكر المادة التي سبؽ تعمميا كيمثؿ التذكر أدنى مستكيات نكاتج " ىذا المستكل
تذكر المعمكمات أك الحقائؽ أك المبادئ أك المفاىيـ، "، كيككف بػ2..."التعمـ في البعد المعرفي
، في ىذا المستكل يذكر التمميذ معنى الركابط، ااًلتساؽ، أدكات 3"كًاستدعاؤىا عند الطمب

الضمائر، أسماء : اإلحالة النصية، اإلحالة المقامية، األدكات اإلحالية، مثؿ: ااًلتساؽ مثؿ
اإلشارة، األسماء المكصكلة، بعض التكابع، المحسنات البديعية، حركؼ العطؼ كمعانييا، 
اإلسناد، الشرط، حركؼ التفسير، كأيضا كسائؿ االنسجاـ نحك السياؽ مبدأ التأكيؿ، مبدأ 

التشابو، التغريض، التشبيو الضمني، االستعارة، اإللحاؽ، المناسبة، العبلقات، عبلقة المقابمة، 
. المقارنة، المبلبسة

ىنا نسجؿ أف الكقت المخصص كالمبرمج غير كاؼ، كلذلؾ كما ًاقترحنا سابقا يمكف 
لمكصاية كالسمطات المخكلة قانكنيا أف تضيؼ حصة خاصة تككف أسبكعية، تككف مناصفة بيف 
النظرم كالتطبيقي، ألننا لـ نعثر عمى أم أحكاـ أك جانب نظرم متعمؽ بااًلتساؽ كااًلنسجاـ، 

. فما نقكلو عبارة عف ًاقتراحات كما تكصمنا إليو مف خبلؿ البحث كالمقارنة كالتحميؿ
(:  comprehension)ػ الفيـ كاالستيعاب 2

يقصد بو القدرة عمى إدراؾ معنى "مصطمح مف الضركرم أف يتعرؼ عميو المعمـ، كىك 
المادة، كيمكف أف يظير ىذا عف طريؽ ترجمة المادة مف صكرة إلى أخرل، أك تفسيرىا 

.  يفسر يعمـ، يعطي أمثمة، يستنتج، يعبر: كشرحيا، أك تقدير ااًلتجاىات المستقبمية كأفعالو ىي
يتطمب ىذا المستكل ًاستيعاب التمميذ لمعنى ما يحفظو مف معمكمات، كأف يعرؼ مدلكؿ - 

. 4"الكممات كالمصطمحات
 !في ىذا المستكل يستكعب التمميذ معاني المصطمحات الخاصة بمسانيات النص، كما أكثرىا- 

كلذلؾ تكممنا في المحتكل عمى كجكب إعادة النظر كتخصيص لجاف خاصة  !كما أصعبيا
يمثميا أساتذة أكفاء مف الجامعات كالثانكيات لكضع برنامج خاص، يراعي مستكل التبلميذ 

                                                 
 .156:  ػ ككثر حسيف ككجؾ، اتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس، مرجع سابؽ، ص1

 .100:  ػ أنكر عقؿ، نحك تقكيـ أفضؿ، مرجع سابؽ، ص2

 .100:  ػ المرجع نفسو، ص3

 .155:  ػ ككثر حسيف ككجؾ، اتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس، مرجع سابؽ، ص4
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كيختار أىـ ما يفيدىـ، كقد ذكرنا في الفصؿ األكؿ الجانب النظرم عمى سبيؿ المعرفة، أما إذا 
عدنا إلى الكاقع، فميس باإلمكاف تطبيقو عمى أرض الكاقع، ألننا عايشنا مختمؼ األطكار كصكال 
إلى الجامعة، حيث كجدنا معظـ األساتذة يشتككف مف عدـ فيـ الطمبة في مستكيات عميا، ما 
بالؾ بتبلميذ السنة األكلى مف التعميـ الثانكم، كعمى كؿ فيمكف ااًلستفادة مف لسانيات النص 

كفيـ بعض ما جاء فييا، كًاستيعابو إذا ما عممنا بالنصائح المسداة كطبقنا مبدأ التدرج كالتسمسؿ 
. المعرفي

:  (Application)ػ التطبيؽ 3
القدرة عمى ًاستعماؿ ما تعممو المتعمـ في مكاقؼ جديدة "ييعد التطبيؽ أىـ مجاؿ كىك 

، مف 1"كمحسكسة، كيشمؿ ذلؾ عمى تطبيؽ القكاعد كالقكانيف كالطرائؽ كالمفاىيـ كالنظريات
يستثمر األحكاـ : أفعاليا السمككية، يغير، يكضح، يكشؼ، يستخدـ، يطبؽ، يشرح، يرتب، مثاؿ

كالمفاىيـ المتعمقة بالركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ، يستثمر ذلؾ كمو في مممح الخركج كفي 
ككصؿ - إف كفقو اهلل-التعبير الشفاىي كالكتاب، ككتابة الرسائؿ، مؿء ااًلستمارات، الخطابة 

... إلى مراتب عالية كاإلمامة أك تقديـ المحاضرات
(:  Analyse)ػ التحميؿ 4

يتطمب ىذا المستكل مف التمميذ "ىذا المستكل ىك اآلخر لو مف األىمية بمكاف، حيث 
أف يحمؿ أك يجزأ مادة ما، إلى عناصرىا المككنة ليا حتى يتسنى لو فيـ البناء التنظيمي لتمؾ 

تجزئة المادة إلى عناصرىا المككنة ليا، كمعرفة "، كما يتطمب ىذا المستكل مف التمميذ 2"المادة
يحتضر، يربط، يفضؿ، : ، كمف أفعالو السمككية3"األسمكب الذم نظمت بمكجبو تمؾ المادة

.  يتعرؼ التمميذ عمى تجزئتيا: يحمؿ، يعرض، مثاؿ ذلؾ
. ًاسـ إشارة مبني عمى السككف لمقريب: ذا- 
ًاسـ : ذلؾ.  ًاسـ إشارة لممتكسط: ًاسـ إشارة لمقريب، ذاؾ: ذا. الكاؼ لمخطاب. لمبعد: البلـ- 

. لغير العاقؿ: لمعاقؿ، ما: إشارة لمبعيد، كذا مىفٍ 

                                                 
، 2009، األردف، 3، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، ط(تخطيطيا كتطبيقاتيا التربكية) ػ كليد جابر أحمد، طرؽ التدريس العامة 1

 .403، 402: ص.ص

 . 404:  ػ المرجع نفسو، ص2

 .105:  ػ أنكر عقؿ، نحك تقكيـ أفضؿ، مرجع سابؽ، ص3
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أيضا يتعرؼ عمى النقؿ كالحذؼ كالقمب، ككؿ ما لو عبلقة باألفعاؿ المرتبطة باألفعاؿ 
الشرطية، ككذلؾ " ما"التعجبية ك" ما"ااًلستفيامية، ك" ما"االنجازية، البد لمتمميذ أف يفرؽ بيف 

الشأف بالنسبة لمف كغيرىا، كبذلؾ يصؿ إلى التفريؽ بيف ااًلتساؽ كااًلنسجاـ يتعرؼ إلى 
الكسائؿ كاآلليات أكثر، كمف ثـ يتكصؿ إلى تجسيد الطريقة التكاممية، كيتكغؿ في دراسة 

. النصكص شيئا فشيئا
(:  Synthesis)ػ التركيب 5

عممية تجميع العناصر كاألجزاء كالتفاصيؿ المتفرقة، بأسمكب أك "مصطمح يقصد بو 
يصنؼ، يؤلؼ، يجمع، : ، مف أفعالو1"بشكؿ مف األشكاؿ، ينتج عنو بنية متماسكة كمتكاممة

ذا ما طبقنا ىذا  يبدع، يشكر، يشرح، ينظـ، يكلد، يحفظ، يعيد ترتيب، يمخص، يعيد بناء، كا 
 2:المفيـك يصؿ التمميذ إلى تحقيؽ الكفاءة المستيدفة في الحقؿ التربكم منيا

. يتمكف مف تكظيؼ مختمؼ المعارؼ كالقدرات تكظيفا دالليا في كضعيات معينة- 
. يكتب نصكصا ذات معاف ليتمكف مف التكاصؿ مع اآلخريف- 
كعجز عف . التمميذ الذم ًاكتسب عددا كبيرا مف المعارؼ ذات صمة بآداب المغة، مثبل- 

.  تطبيؽ ىذه المعارؼ في كتابة خطبة بمناسبة معينة ليس بكؼء
نصؿ إلى التمميذ الذم يحمؿ كفاءة تحمؿ في طياتيا داللة تسمح لو بتكظيؼ جممة مف - 

المكتسبات أك التعممات لئلنتاج، أك القياـ بعمؿ أك لحؿ مشكمة مطركحة في نشاطو المدرسي 
.   أك في حياتو العممية

(:  Evaluation)ػ التقكيـ 6
يتطمب أسئمة ىذا المستكل مف "فيو يصؿ المتعمـ إلى الحكـ عمى قيمة المحتكل كىك 

التمميذ الحكـ عمى قيمة المادة لغرض معيف، كىذه األحكاـ، يجب أف تبنى عمى معايير محددة، 
يعد ىذا "، كما 3"يستطيع بكاسطتيا أف يحكـ عمى فكرة أك ينتقدىا أك يشرحيا أك يختصرىا

المستكل أعمى مستكيات الجانب المعرفي العقمي، حيث يتطمب القدرة عمى إصدار حكـ عمى 
. 4"األشياء أك المكاقؼ في ضكء معايير محددة سكاء، أكانت معايير داخمية أك معايير خارجية

                                                 
  . 106:  ػ أنكر عقؿ، نحك تقكيـ أفضؿ، مرجع سابؽ، ص 1

 .06: آ، مرجع سابؽ، ص.ـ. ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنيج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي جذع 2

 .88، 87: ص.، ص1994، جمعية اإلصبلح االجتماعي التربكم، باتنة، 1 ػ ناجي تمار، طرؽ التدريس، مجمة الركاسي، ط3

 .160:  ػ ككثر حسيف ككجؾ، اتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس، مرجع سابؽ، ص4
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: أ ػ معايير داخمية
ىي فضح المغالطات المكجكدة في خطاب ما أك بياف مقدار االنسجاـ الحاصؿ بيف "

، كمف ىنا نسجؿ إلى التمميذ الكؼء الذكي، مع تكفر الكسائؿ التعميمية "العناصر التي تركبو
. كاإلعبلمية، بإمكاننا أف نرل ذلؾ التمميذ الذم لـ يعد ساذجا يتقبؿ كؿ ما يصؿ إليو

:  ب ػ معايير خارجية
أم؛ تقكيـ العمؿ بكاسطة عرضو عمى غيره مف األعماؿ الكبرل، التي أصبحت : "معناه

، مثؿ مقارنة التدريس عندنا بالمناىج الحديثة، كما تكصمت إليو المسانيات "ليا قيمة مرجعية
أف : يصحح، يدقؽ، يراجع، يستفيـ، كمف أمثمة المعايير الداخمية: التطبيقية، كمف أفعالو

: ، أك األساليب العادية! أك أفعؿ بو!يستعمؿ أسمكب المدح، أك أسمكب التعجب القياس ما أفعؿ
. قائدا- صمى اهلل عميو كسمػـ- أكـر برسكؿ اهلل !ما أركع العدؿ

. أما المعايير الخارجية أف يطمب مف المتعمـ أف يتصكر نياية لحدث قصة أك مسرحية- 
ف كانت األمثمة -  أيضا عندما يصؿ إلى ىذه الدرجة كيطبقيا عمى االتساؽ كاالنسجاـ، كا 

:  السابقة خادمة لكؿ منيما كلمركابط الداللية، فيذه أمثمة أخرل تدعـ ذلؾ منيا
يكتشؼ المتعمـ كيؼ يتعمؽ الضمير بعكدتو عمى : ػ الضمير1: مظاىر االتساؽأػ أمثمة حكؿ 

. إذا سار، سار العدؿ تحت لكائو- رضي اهلل عنو-كاف عمر بف الخطاب : سياؽ سابؽ، مثاؿ
حيث يتمكف المتعمـ كيؼ يتحقؽ باالنتقاؿ مف النكرة إلى المعرفة، أشار : ػ أمثمة عمى التعريؼ2

ػ يتعرؼ المتعمـ 3. إلى صندكؽ في غرفة ااًلستقباؿ، ثـ دنا منو، فحركو برفؽ فتحرؾ الصندكؽ
كيصؿ إلى ربط السابؽ بالبلحؽ تحقيقا لمعبلقة القائمة بينيما، مثؿ شراء النفكس باإلحساف خير 

كيككف المتعمـ قد ىضـ مفيـك : مف بيعيا بالعدكاف، ىنا تتدخؿ جميع األنشطة بما فييا نحك
شراء النفكس : "التعبير السابؽ: المسند كالمسند إليو، فيكتشؼ بعد أف يتصفح الجممة اآلتي

". خير"باإلحساف خير مف بيعيا بالعدكاف، كالرابط ىك خبر المبتدأ  
حركؼ العطؼ، كأسماء اإلشارة، : يستطيع المتعمـ أف يدرؾ معاني أدكات االتساؽ، مثؿ- 

.  كالضمائر
مف خبلؿ الكصكؿ إلى ىذه الدراسة يتمكف عمى صحة الجمؿ، فإذا كاف : االنسجاـ مظاىرب ػ 

أمس كاف الطقس حار جدا، فذىبنا إلى : فمك قمنا مثبل: ػ الرتيب الزمني1: مف مظاىر االنسجاـ
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الشاطئ في األسبكع الماضي، يكتشؼ المتعمـ أف ىذا التعبير غير معقكؿ كغير مترابط لعدـ 
.  تكفر الترتيب الزمني

حممت أف : ػ ًارتباط المعنى البلحؽ بالسابؽ ًارتباطا منطقيا، كىذا عكس مظاىر االتساؽ مثؿ2
القدس قد تحررت، فذىبت مسرعا إلى فمسطيف، يكتشؼ المتعمـ أف ىذا التعبير ينعدـ فيو 

. ًارتباط المعنى البلحؽ بالسابؽ، ألف فمسطيف غير محررة كلف تيحرر إال في اليقظة
أىال }: ػ يتعرؼ عمى أف الشخص المتحدث عنو في طرفي الجممة ىك نفسو، مثؿ قكلو تعالى3

ـٍ يىٍحزىنيكفى  ـٍ كىال ىي مىٍيًي ٍكؼه عى {ًإفَّش أىٍكًليىاءى المَّشًو ال خى
، بمعنى تبشرىـ المبلئكة بالجنة، كأيضا ال 1

عز –يخافكف عمى ما ترككا مف أبناء في الدنيا كال يحزنكف في اآلخرة لما يجدكنو مف رضا اهلل 
. كالنعيـ المقيـ، فالمتحدث عنيـ ىـ األشخاص أنفسيـ نساؿ اهلل أف نككف منيـ- كجؿ

كعمى العمـك ًاتجو األسمكب التربكم إلى البحث عف كسائؿ تعممية لمتمميذ مف التحكـ في 
إنتاج النصكص بمختمؼ أنكاعيا، خاصة منيا النصكص الحجاجية كالتفسيرية، لما ليا مف 
صمة بالنمك الفكرم لممتعمـ في ىذا المستكل دكف إىماؿ ألصناؼ النصكص األخرل، حتى 
يصؿ إلى القدرة عمى إنتاج النصكص الكظيفية ذات دالالت متماسكة سميمة البناء، متماشية 

التي تؤثر أف تككف التعممات التي يتمقاه المتعمـ ذات منفعة تأخذ بيده "مع المقاربة بالكفاءات، 
. 2"في حياتو المدرسية كالعممية خارج المدرسة

: خالصة القكؿ
أف يكسر الرتابة التي عرفت بيا أسئمة التقكيـ النمطية، كقد تحدثنا عنيا "عمى المعمـ 

كثيرا خاصة عند تفحص مظاىر االتساؽ كاالنسجاـ، حيث الحظنا األسئمة المطركحة التي 
تبلـز ىذه الصفة، بؿ تكاد تككف ال عبلقة ليا بعمـ النص الحديث تماما، ىذا ما يدعك المعمـ 

بؿ عميو أف يختار ما يراه مناسبا كيضيؼ "إلى أف ال يقتصر عمى األسئمة المكجكدة في الكتاب 
إليو ما يبلئـ ىذا المستكل، كمف ثـ يككف التقكيـ شامبل لمحتكل كمضمكف المنياج مستمرا 

كمبلزما لمنشاط التعميمي نفسو، بمعنى أف يراعي كؿ مستكيات التقكيـ، فالعمؿ الناجح يحتاج 
. 3"دكما إلى المتابعة المستمرة

                                                 
 [.62]:  سكرة يكنس، اآلية1

 06: آ ، ص .ـ.ذع . ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنيج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي ج2

 .269:  ػ راتب قاسـ عاشكر، أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص3
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ـى  ًل ذا ما عممنا بيذا نستطيع أف نصؿ إلى أعمى الدرجات كنمتحؽ بركب الحضارات كى كا 
ال؟ عندنا كؿ شيء الماؿ، الكسائؿ الحديثة، العقكؿ، فبل حجة لنا أماـ اهلل كأماـ التاريخ، كأماـ 
أبناء الكطف، بقي أف نشير إلى دكر المعمـ في عممية التقكيـ، حيث يجب عميو أف يككف فطنا 
ذكيا يختار الكقت المناسب كالمكاف المناسب كالمكقؼ التعميمي المناسب، ليطرح أسئمتو عمى 

يجب أف نشير إلى أف المعمـ في حاجة . المتعمـ قصد تقكيمو في جميع المكاقؼ التعميمية فقط
إلى حماية قانكنية مف خبلؿ إصدار قكانيف في ىذا الشأف، حتى يستطيع أف يقٌكـ كيستمر بكؿ 
أريحية، ألف معظـ األساتذة الذيف أجرينا معيـ ااًلستبياف أصبحكا خائفيف خاصة إف كصمت 

فبل أدؿ عمى ذلؾ أف أركم قصة حقيقية كقعت اًلبنتي التي . االمتحانات كالتقكيمات كغيرىا
مف أجؿ أف كجيت مبلحظة في "تبسة، - مزىكدم إبراىيـ-تعمؿ أستاذة تعميـ ثانكم بثانكية 

كشؼ النقاط إلحدل التمميذات، حيث كىتبت في خانة المبلحظات السمكؾ سيء، حضر أبكىا 
الثانكية، مديرية التربية، كأخيرا المحكمة، : كأقاـ الدنيا كلـ يقعدىا، قدـ شكاكل لجميع المصالح

كلكال فضؿ اهلل كعنايتو لتحطـ مستقبميا، أيف أنصفتيا المحكمة كنالت البراءة، كحكـ عمى ىذا 
نقكؿ إف ظاىرة العنؼ ضد األساتذة في كؿ .  أشير سجف غير نافذة06الكلي بغرامة مالية ك

المستكيات ًانتشرت، كيراىا العاـ كالخاص، كلـ تبؽ حكرا عمى قطاع التربية بكؿ أطكاره بؿ 
كصمت إلى الجامعة، فمـ يعد األساتذة بمنأل عف جميع أشكاؿ العنؼ، لذلؾ إذا أردنا مف 

كعناية ... األستاذ أف ييٍحًسفى التقكيـ، كيككف عادال، فبلبيدَّ مف أرمادة مف القكانيف تحمي ظيره
 .خاصة مف طرؼ الدكلة كي يؤدم دكره عمى أحسف ما يراـ
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إف البحث في العممية التعميمية التعممية بحث مستمر، إلى أف يرث اهلل األرض كمف 
عمييا، ككذلؾ الشأف في تعميـ كؿ المغات كمنيا تعميـ المغة العربية لمتعممينا قصد تزكيدىـ بكؿ 
اآلليات كاإلمكانات المناسبة، التي تتيح ليـ فرص الكشؼ عف قدراتيـ كًاستغبلؿ طاقاتيـ في 

الكجو المفيد، مف ىذا المنطمؽ تطرقنا لدراسة مكضكع الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص 
، محاكليف -آداب–كًانسجامو مف خبلؿ كتاب السنة األكلى مف التعميـ الثانكم جذع مشترؾ 

اإلجابة عف اإلشكالية التي طرحناىا سمفا، مركزيف عمى جميع الجكانب النظرية كخاصة 
الجكانب التطبيقية، لما ليا مف ًارتباط كثيؽ بمكضكع بحثنا، ككف المعارؼ كالنظريات بكسع 
الجميع أف يجدىا مبثكثة في المصادر كالمراجع كالمكاقع، كقد قدمنا في بحثنا ىذا األسس 
كالمبادئ كالحمكؿ التي يمكف ااًلعتماد عمييا في تدريس ىذا المكضكع، بعد أف عمدنا إلى 
تحميؿ كتقكيـ ما يعتمد مف برامج كطرائؽ كمحتكيات ككسائؿ تعميمية، كرغـ كثرة الدراسات 
كالبحكث في ىذا المجاؿ، إال أف الكاقع التدريسي يؤكد عمى أنيا مازالت تحتاج إلى ترتيب 

:  كتكضيح كشرح كتبسيط متجاكزيف قكؿ القائميف
إف مثؿ ىذه الدراسات قد قتمت بحثا كنضجت كًاحترقت، كلـ يعد لمبحث فييا مف فائدة راديف - 

: عمى ىؤالء بالحجة كالدليؿ
قضية - ػ مع تطكر عمـ ااًلتصاؿ ككسائمو، نجد الدراسات الغربية في أكركبا كأمريكا كآسيا 1

في التعميـ أـ في غيره، تقـك حكليا آالؼ الدراسات كالبحكث كتنفؽ - كاحدة أك إشكالية ما
. حكليا أمكاؿ طائمة، كال يقاؿ مثمما يقاؿ عندنا إنيا مكررة، الميـ الخركج بنتائج

ػ العممية التعميمية التعممية تحتاج إلى بحث مستمر، كىذا بًاعتراؼ القائميف عمييا، فمثبل 2
التدريس عمى ضكء المقاربة بالكفاءات قدمت حكلو دراسات كثيرة، كمازاؿ يحتاج إلى البحث، 

: كلنترؾ الخبراء يجيبكننا
إف الخبراء يؤكدكف أف المعارؼ في شتى : "كرد في الكثائؽ الرسمية لكزارة التربية ما يمي- 

المياديف تتغير كمية كؿ سبع أك خمس سنكات، األمر الذم يجعؿ مف عالـ اليـك يعيش بحؽ 
قد يصبح في  (ما)إف مستكل كفاءة في فترة زمنية : "، يكاصمكف القكؿ1"مرحمة ااًلنفجار المعرفي

فترة الحقة غير مساير لمتطمبات التكيؼ، لذلؾ فإف عممية ًاستمرارية تحسيف مستكل الكفاءات 
                                                 

 ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي جذع مشترؾ آداب كعمـك تكنكلكجيا، 1
 .04، 03: ص.مرجع سابؽ، ص
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عف طريؽ التككيف المستمر، تعد مف األمكر الضركرية لضماف مسألة قدرة اإلنساف عمى 
، ككاف بحثنا مع ىذا الطرح لعمو يككف لبنة تضاؼ 1"التعامؿ داخؿ المحيط الذم يتفاعؿ معو

: في ىذا المجاؿ، حيث كشؼ لنا عدة نتائج عمى عدة مستكيات
 يفترض أف يعاد النظر فيو، ألف ىذه المنيجية :ػ التدريس عمى ضكء المقاربة بالكفاءات1

 سنة، كالخبراء 13، كقد تجاكزت المدة أكثر مف 2005طبقت في التعميـ الثانكم منذ سنة 
يؤكدكف عمى إعادة النظر في الطرائؽ كؿ خمس أك سبع سنكات، كقد أكردنا الدليؿ عمى ذلؾ 

. سابقا
رغـ ىذه المدة إال أنيا ال تزاؿ غير كاضحة كمفيكمة لدل األساتذة كالمفتشيف كالمتعمميف، - 

. كىذا ما أكده ااًلستبياف، كأيضا بسبب كثرة المصطمحات الصعبة المستغمقة
يتطمب تحقيقيا عدة شركط، كىي غير مكجكدة في الكاقع منيا، تكزيع التبلميذ عمى الصفكؼ - 

 تمميذا 40 تمميذا، كنحف كجدنا آخر صؼ يحتكم عمى أكثر مف 25كأف ال يتجاكز كؿ صؼ 
إخضاع المعمميف لدكرات تككينية بيذا الخصكص، كىذا غير مكجكد في الكاقع التعميمي * 

. بصفة عامة
ًارتباطيا بسكؽ العمؿ، كلكف الطمبة الذيف يتخرجكف ال يجدكف أعماال ككظائؼ، * 

. كالمحظكظكف منيـ يجدكنيا بشؽ األنفس
المراجع كالكثائؽ الخاصة بالمعمميف كاألساتذة التي تيعرؼ بيذه المقاربة قميمة جدا، كالمكجكدة * 

. منيا يكتنفيا الخمط كالصعكبة كالتداخؿ، كىذا ما كجدناه في الكثائؽ التي ًاطمعنا عمييا
عدـ كجكد مجبلت أك إذاعات مدرسية، أك مجالس عممية داخؿ معظـ الثانكيات، تيتـ * 

. بالقضايا الجديدة كتسعى إلى التكضيح كالتبسيط
: ػ عمى مستكل المعمـ كالمتعمـ2

:  أػ عمى مستكل المعمـ
المعمـ مطالب بًامتبلكو لمكفاية المعرفية الصحيحة لمغة التي يعمميا، كىذا شرط أساس، 

أف يككف معمـ المغة قد تـ إكسابو لمممكة المغكية األساسية التي سيكمؼ بإيصاليا إلى تبلميذتو "

                                                 
، (جذع مشترؾ آداب كعمـك تكنكلكجيا) ػ مشركع الكثيقة المرافقة لمنياج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي 1

 .04، 03: ص.مرجع سابؽ، ص
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، كأف يككف لو تصكر سميـ 1"كالمفركض أف يككف قد تـ لو ذلؾ قبؿ دخكلو إلى طكر التخصص
ـى تعميميا، كال يمكف أف يحصؿ لو ذلؾ، إال إذا ًاطمع عمى أىـ ما أثبتتو  لمغة حتى ييٍحًك

. 2"المسانيات العامة كالمسانيات العربية بالخصكص
كبالنسبة لمكضكع الركابط الداللية كأدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ، يجب أف يتـ تككيف 
المعمميف تككينا أكاديميا عاليا، يسمح ليـ بتدريس ىذه المكاضيع بكؿ أريحية، مع ًاتباع أحسف 

الطرائؽ التي تكاكب ااًلنفجار المعرفي كاإلعبلمي الضخـ، مع ضركرة تككينيـ تككينا 
سيككلسانيا كافيا، كتمكينيـ مف ااًلطبلع عمى مختمؼ الطرائؽ التعميمية الحديثة، فقد الحظنا أف 
أغمبية األساتذة مككنكف كفؽ المنيج التقميدم كيفتقركف إلى المعرفة المسانية كالتربكية، ما بالؾ 
باألساتذة الذيف يمتحقكف مباشرة بالتعميـ مف خبلؿ إجراء مسابقة، كيجدكف أنفسيـ في مكاجية 

التدريس دكف أف يستفيدكا مف أم تككيف؟ 
: عمى مستكل المتعمـ. ب

بًاعتبار المتعمميف قطب الرحى، كعصب العممية التعميمية يىٍحسيفي بالمعمميف ترغيبيـ في 
الدركس كحسف معاممتيـ، كًاختيار طرائؽ تربكية ناجعة كناجحة كفعالة تراعي ظركفيـ كتساير 

إمكاناتيـ كاستعداداتيـ، كمراعاة مبدأ التدرج، كحسف التكاصؿ كالتبميغ معيـ ككنيـ محكر 
العممية التعميمية التعممية، كمراعاة حاجاتيـ، كًاختيار األلفاظ كالعبارات التي تدؿ داللة كاضحة 
كمباشرة عمى معانييا، تستجيب لحاجاتيـ مف خبلؿ ًاعتماد نمط لغكم فصيح يقترب مف النمط 

المستعمؿ في الخطاب اليكمي، كبذلؾ نصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التي نأمؿ أف تتحقؽ في 
: المتعمـ كمف بينيا

ػ إقدار المتعمـ عمى نطؽ العربية نطقا سميما، يراعي مقتضيات نظاميا الصرفي، كقراءة 1
. النصكص العربية قراءة سميمة

. ػ إقدار المتعمـ عمى النطؽ اإليحائي لمجمؿ العربية نطقا مشخصا لمعناىا الداللي2
. ػ إقدار المتعمـ عمى إنتاج الجمؿ كاألساليب كتفريعيا ًانطبلقا مف الجمؿ النكاة البسيطة3
ػ إقدار المتعمـ عمى ًاستثمار أنكاع الجمؿ كاألساليب في إنتاج تعبيرم أدائي يشخص المعاني 4

. ااًلنفعالية التأثرية

                                                 
 .41: ػ عبد الرحماف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة العربية، مرجع سابؽ، ص1

  .41: ، صعبد الرحماف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة العربية، مرجع سابؽػ 2
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: ػ عمى مستكل الركابط الداللية3
حديث النشأة، لـ يظير بشكؿ " عمـ النص"العمـ الذم ينتمي إليو االتساؽ كاالنسجاـ ىك - 

. جمي إال في السبعينيات
شكمت محطة ىامة تكقؼ عندىا الدرس المساني  (النص، الخطاب، الظاىرة النصية)- 

الحديث، ًانطبلقا مف الجممة التي كانت محكر ًاىتمامو إلى غاية منتصؼ القرف العشريف،  
ككانت مركزا لمدراسة عند جميع الباحثيف إلى غاية النصؼ األكؿ مف سبعينيات القرف 

 إلى ضركرة إيجاد بديؿ عف الجممة التي (Zellig Harris)" زيميغ ىاريس"الماضي، أيف تنبو 
يراىا تعاني قصكرا في تفسير كثير مف الظكاىر المغكية، فجاءت إسيامات المسانييف بظيكر 

. عمـ جديد، ىك عمـ لسانيات النص أك عمـ النص
. إف كبل مف االتساؽ كاالنسجاـ، كسيمة لترابط النص كتماسكو- 
اإلحالة : -تعرفنا مف خبلؿ البحث عمى أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ، مف أدكات االتساؽ- 
الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء المكصكلة، التكابع، التكرير، المحسنات البديعية، الحذؼ، )

العطؼ، ألفاظ الكصؿ، اإلسناد، حركؼ الجر، الشرط، )الكاصمة - ، (عناصر البنية الزمنية
المناسبة، التناسب، الترابط بيف : )، كمف آليات االنسجاـ(حركؼ التفسير القسـ كركابطو

القضايا، ترتيب الخطاب السياؽ، التأكيؿ، مكضكع الخطاب، التشبيو الضمني، ااًلستعارة، 
. (مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ

تعرفنا مف خبلؿ البحث عمى تمكف كتفطف عممائنا القدامى، الذيف لـ ينالكا حقيـ مف ااًلحتراـ - 
كالتبجيؿ عند بعض المحدثيف، رغـ كعييـ المبكر بفكرة النصية، كقد تناكلكا كثيرا مف قضايا 
االتساؽ كاالنسجاـ، ال يسعنا المقاـ أف نذكرىا، كىذا ما يدؿ عمى أف العربية تتبلءـ مع أم 

. حديث كتتماىى مع أم نظريات تعمؿ عمى تطكيرىا
االتساؽ يحقؽ التماسؾ الشكمي الظاىر عمى سطح النص، كاالنسجاـ يحقؽ التماسؾ الداللي - 

كالتجريدم، كعبلقة كؿ منيما باآلخر عبلقة تكامؿ، ألنيما معا يشكبلف عبلقة تكاممية لتحقيؽ 
. خاصية التماسؾ

ركز عمماء النص الغربيكف عمى الجانب النظرم في الدراسات النصية، في حيف ًالتقت - 
. آراؤىـ حكؿ النظرة الشمكلية لمنص
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اإلحالة، : البحث في االتساؽ يؤدم دكره في تماسؾ النص مف خبلؿ عدة مظاىر، مثؿ- 
. ااًلستبداؿ، الحذؼ، الكصؿ، التكرار

دكر اإلحالة في تماسؾ النص، تقـك بربط أجزائو مف خبلؿ عكدة المفظ المحيؿ عمى مفسره، - 
ااًلستبداؿ يتطمب كجكد عبلقة معنكية بيف عنصريف أحدىما متقدـ كاآلخر متأخر، كيرجع 

. عنصر ااًلستبداؿ إلى عنصر سابؽ فتتـ االستمرارية في الجممة
يسيـ الحذؼ في تماسؾ النص عند كجكد دليؿ عميو، نستطيع ربط البنية السطحية بالبنية - 

.  العميقة
. الربط يحافظ عمى تتابع الجمؿ في النص إما بالجمع أك ااًلختيار- 

:  خالصة القكؿ
عمـ النص لو مصطمحاتو الخاصة بو، مف أىميا النصية كىذه األخيرة تتمثؿ في 
: مجمكعة السمات التي إذا ما تحققت في ممفكظ ما عيدى نصا، كتتمثؿ معايير النصية في

االتساؽ، كاالنسجاـ، كالقصدية، كالمقامية، كالمقبكلية، كاإلعبلمية كالتناص، كنحف ركزنا عمى 
االتساؽ كاالنسجاـ ألف االتساؽ يختص بالعبلقات الشكمية، عمى مستكل سطح النص، أما 
االنسجاـ فيك خاص بدراسة داللة النص أك ما يعرؼ بعالـ النص، كما كجدنا أف كسائؿ 

االتساؽ إذا ما تضافرت تحقؽ عنصر السبؾ كاإلحالة كاالستبداؿ، كالحذؼ، كالربط، كالكصؿ، 
السياؽ، كالتأكيؿ مكضكع الخطاب، كأزمنة : كاالتساؽ المعجمي، أما االنسجاـ فيتحقؽ مف خبلؿ

النص، كالمعرفة الخمفية، كالعبلمات الداللية، كالعمـك كالخصكص كاإلجماؿ كالتفصيؿ، كقد 
أكردنا أمثمة كافية كشافية في الفصؿ النظرم، يمكف أف تككف منطمقات لمقائميف عمى العممية 
التربكية بأف تدرج رسميا في مناىج التعميـ الثانكم كخصكصا السنة األكلى مف التعميـ الثانكم 

-. آداب–جذع مشترؾ 
: ػ عمى مستكل الطرائؽ4

:  حتى تنجح تمؾ الطرائؽ التي عرضناىا يجب أف تتكفر عمى بعض الشركط منيا
. التقميص مف الشركح النظرية كاإلكثار مف التدريبات التطبيقية- 
. أكلكية التعبير الشفكم عمى التعبير الكتابي- 
. ًاعتبار المغة جممة مف الميارات كالممكات- 
. إدخاؿ الكسائؿ كالمعينات السمعية كالنظرية- 
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 (الكثائؽ الكزارية ػ الكتاب المدرسي): ػ عمى مستكل الكسائؿ التعميمية5
متشابية في معمكماتيا، يكجد في ىذه الكثائؽ ًاىتماـ نظرم ضعيؼ باالتساؽ كاالنسجاـ - 

كالركابط الداللية، ال تحتكم عمى دركس نظرية ككقت محدد، ككؿ ما في الكتاب أسئمة تطبيقية 
ال يعرؼ المعمـ أك المتعمـ كيؼ يجيب عنيا؟ كليست لديو مكتسبات قبمية، كقد أسيبنا في ىذا 

. كثيرا
المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية "العناية بتحسيف كتاب التمميذ المكسـك بػ- 

شكبل كمضمكنا، كي يستجيب لمشركط  (جذع مشترؾ آداب)السنة األكلى مف التعميـ الثانكم 
. التي تتطمبيا العممية التعميمية التعممية في ىذا العصر

:  ػ عمى مستكل التقكيـ6
. تخصيص حصة كاممة لمتدريبات كالتماريف- 
التركيز عمى التماريف الشفكية التي تساعد المتعمـ عمى اإلنشاء اإلبداعي، ال عمى الحفظ - 

. اآللي، كذلؾ لتييئتو، كتشغيؿ جيازه المغكم الذم يساعده عمى ًاستغبلؿ ذاكرتو المغكية
الركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ ىذه مفاىيـ تحتاج إلى ًاستمرارية كتطبيقات متكاصمة مف - 

 أسئمة كؿ أسبكعيف كما ىك مكجكد في 06أكؿ السنة إلى آخرىا، فبل يمكف أف ترسخ مف خبلؿ 
 سؤاال، فيؿ يعقؿ ىذا؟  66المدكنة، كعدد األسئمة جميعا لـ يتجاكز 

النحك )فيـ الركابط الداللية كأدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ يتكقؼ عمى فيـ القكاعد النحكية - 
. كالببلغة (كالصرؼ

اإلشكالية : النتيجة النيائية لمبحث، كالجكاب عف اإلشكالية المطركحة تتمثؿ في اآلتي
متعددة يتحمميا الجميع بداية مف الييئة المشرفة عمى إعداد مناىج تعميـ المغة، ككنيا لـ تيًعٍر 
ىذا المكضكع أدنى ًاعتبار سكاءن أكاف ذلؾ عمى مستكل الكثائؽ، أـ عمى مستكل التطبيؽ، 

فكيؼ لمتمميذ المسكيف الذم لـ يتعرؼ عمى أم حكـ أك قاعدة أف يجيب عف تمؾ األسئمة التي 
التدريس عمى ضكء المقاربة بالكفاءات ال تزاؿ - أقصد-سجمناىا، كأيضا المقاربة المعمكلة بيا، 

 سنة منذ تطبيقيا، أيضا األساتذة مف خبلؿ محاكرتيـ يتنصمكف مف 13غير مفيكمة مع مركر 
 15)المسؤكلية تماما بحكـ عدـ التككيف فييا كعدـ فيـ لسانيات النص، كعدـ كفاية الكقت 

. ، كقد فصمنا في ىذا كثيرا(دقيقة
. (المعمـ، المتعمـ، المحتكل كالطريقة) إف المشكمة يتقاسميا الجميع :كخالصة القكؿ
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: المقترحات كالتكصيات
: بناء عمى النتائج السابقة يتقدـ البحث بالمقترحات كالتكصيات اآلتية

ػ ضركرة تييئة المتعمميف لدراسة عمـ النص بما في ذلؾ الركابط الداللية كأدكات االتساؽ 1
كآليات االنسجاـ مف خبلؿ تككينيـ، بداية في القكاعد النحكية كالصرفية كالببلغة، ألنو يستحيؿ 
أف يستكعب المتعممكف مثؿ ىذه المكاضيع كمستكاىـ جد ضعيؼ في ىذه المكاد، كمف ثـ البد 

مف ضركرة التسمسؿ المعرفي مف االبتدائي إلى الثانكم، فبل يمكف أف تعمـ التبلميذ إعراب 
الجمؿ كىـ ال يعرفكف إعراب المفردات، أك نحدثيـ عف اإلسناد كالمسند كالمسند إليو، كعندما 

يككف الخبر رابطا كىـ ال يفرقكف بيف الجمؿ ااًلسمية كالجمؿ الفعمية كال يعرفكف أنكاعيا، ككذلؾ 
الشأف بالنسبة لمكاضيع الببلغة أك مثمما يحصؿ في الجامعات، حيث تجد بعض المكاضيع 
تتحدث عف نظرية النظـ أك نظرية العامؿ كالطالب، ال يعرؼ معنى العامؿ أصبل كلذلؾ تجد 

. األستاذ في أحياف كثيرة يشرح الدرس لنفسو
ػ دعكة الباحثيف إلى ترتيب كتبسيط كتكضيح الركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ، بسبب 2

صعكبة التمييز بيف أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ خاصة مف الناحية العممية، كمف مظاىر 
ذلؾ الضبابية كااًلختبلؼ في تصنيفيا، كتعدد التسميات كتطابؽ المفاىيـ، كالغمكض الكبير في 

. فيـ العبلقات الداللية كدكرىا في ًاتساؽ النص كًانسجامو
ػ ااًلنتقاؿ بتعميـ المغة العربية مف آليات الفكضى إلى أطر النظـ، كمف ثقافة الذاكرة إلى ثقافة 3

اإلبداع ككنيا أساس الدرس المساني المعاصر، كحقؿ تطبيؽ الحصيمة المعرفية لمنظرية 
. التربكية

ػ عدـ ًاستحالة تطبيؽ ىذا العمـ عمى النصكص العربية، بما في ذلؾ النصكص المقدسة 4
كالقرآف الكريـ كاألحاديث الشريفة، ألف الذيف يركف بعدـ ًامكانية كًاستحالة تطبيؽ عمـ النص 

عمى القرآف الكريـ كاألحاديث الشريفة ككف ىذه األخيرة ليا نسؽ خاص، كنظاـ منيع، كحكادث 
إف القرآف الكريـ أنزلو اهلل عز كجؿ رحمة : مرتبطة بكاقع ًاجتماعي محدد، كلمرد عمييـ نقكؿ

لىقىٍد يىسَّشٍرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذٍِّكًر فىيىٍؿ ًمف ﴿: لمعالميف كلمناس أجميعف، كيسره لمذكر قاؿ اهلل تعالى كى
﴾ ، كال مشكمة ًاعترضتو منذ أف أنزؿ، كقد تحدل اإلنس كالجف عمى أف يأتكا بآية كاحدة 1مُّيدَّشًكرو

األرض كمف عمييا، كليس - عز كجؿ-مف مثمو، كما زاؿ يكاصؿ تحديو إلى أف يرث اهلل 
                                                 

 [.17]: سكرة القمر، اآلية 1
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، فكؿ ما جاء في نظريات عمـ النص مف أدكات ككسائؿ  عاجزا عمى أف يستكعب جميع العمـك
كعبلقات داللية كجدناه في القرآف الكريـ كاألحاديث الشريفة، كمف يستدؿ بيا يجدىا مؤدية 

.  أدكار الربط في إكساب النصكص الكحدة المكضكعية كالتماسؾ كاإليجاز كعمؽ الداللة
يجب التعامؿ بحذر كيقظة ألف بعض النظريات ليا خصكصيات معينة كليا بيئاتيا، حيث - 

ال تفرؽ بيف المقدس كغير المقدس، كالبيئة التي أنشئت فييا ىذه النظريات ليست ببيئتنا كال 
. تعرؼ أصبل ال بمغتنا كال بتراثنا

الذم نادل بو بعض الباحثيف، ليحؿ محؿ االتساؽ " اتسقجاـ"ػ رفض إقحاـ مصطمح 5
. كاالنسجاـ، ككننا نعاني مف كثرة المصطمحات كتعدد المفاىيـ

ػ ًاحتراـ كتقديس اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية مف خبلؿ ذكر رقـ اآلية كًاسـ السكرة 6
كتخريج األحاديث، كذكر السند كأسماء الركاة، كىذا ما لـ نجده في المدكنة في كثير مف 

. صفحاتيا
صمى اهلل عميو -، -سبحانو كتعالى-ػ كضع الجمؿ ااًلعتراضية بيف عارضتيف أيضا، مثؿ 7

. لما ليا مف بعد عقائدم كأيديكلكجي لدل المسمميف- رضي اهلل عنو- ، -كسمػـ
ػ ضركرة كضع قكاعد كأحكاـ ليذه المادة تشمؿ الركابط كأدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ عمى 8

غرار القكاعد كالببلغة في الكتاب المدرسي، كطبع دليؿ كتكزيعو عمى المعمميف بالتنسيؽ مع 
. الجامعات كذكم ااًلختصاص كليس ذلؾ بمستحيؿ

ػ ااًلقتصار في ًاختيار محتكل مكضكع الركابط كاالتساؽ كاالنسجاـ عمى كؿ ما ىك كظيفي، 9
. مع مراعاة مبدأ التدرج في ترتيبيا

ػ ضركرة ااًلستفادة مف البحث المساني الحديث أثناء تنظيـ نشاط تفحص مظاىر االتساؽ 10
. كاالنسجاـ المقترح تعميميما

 (مف خبلؿ التكامؿ األفقي كالعمكدم في مكضكعات الكحدات)ػ ًاعتماد المنيج التكاصمي 11
في تقديـ ىذا النشاط الذم يجعؿ النصكص منطمقا لدراسة الظكاىر المغكية، كييدؼ إلى تحرير 

شراكيـ بكؿ حيكية كعفكية في عممية التعمـ . مبادرات المتعمميف كا 
عطاء التدريبات كالتماريف 12 ػ تخصيص ساعة كاممة لتقديـ ىذا النشاط كما ذكرنا سابقا، كا 

. قسطا زمنيا كافيا لما ليا مف فكائد في ترسيخ المعمكمات
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ػ ًاختيار نماذج مف القرآف الكريـ كاألحاديث الشريفة، كالشعر العربي القديـ كالحديث كدعـ 13
فقط، بشرط تخريجيا كذكر سندىا كأف تككف سيمة غير مستغمقة، حتى لك كانت ليست ليا 
صمة بنص ااًلنطبلؽ لتمكيف المتعمميف مف الفيـ، كقد ذكرنا نماذج في آخر البحث صالحة 

ألف تككف نماذج تطبيقية، كدليؿ آخر عمى صبلحية القرآف الكريـ كاألحاديث لبلستفادة مف ىذا 
. العمـ حتى يغدك القرآف مرجعا لو كلترسيخ مفاىيمو

ػ مراجعة الكثائؽ التعميمية، كالكتاب المقرر كتصكيب األخطاء الكاردة فييا، كسنذكر في 14
المبلحؽ بعض األخطاء النحكية كاإلمبلئية كالمعرفية مف أجؿ تداركيا، كخاصة العناية بالكتاب 

. المدرسي شكبل كمضمكنا، كىذه مف مسؤكلية الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية
النص التكاصمي أك النص األدبي أك نصكص )ػ ضركرة إعادة النظر في نصكص ااًلنطبلؽ 15

ألف معظميا غير خادـ لمدركس المبرمجة كال يتماىى مع السياؽ الثقافي كاالجتماعي  (المطالعة
. كالمغكم

" عبد الحميد بف باديس"ألدباء كشعراء جزائرييف، عمى غرار  (نصكص ًانطبلؽ)ػ ًاختيار 16
، "محمد األخضر السائحي"ك" مفدم زكريا"ك" محمد العيد آؿ خميفة"ك" الشيخ اإلبراىيمي"ك
الخ، كقد كاف معمكال بيذا المبدأ في العشريات السابقة، فما بالنا اليـك ال "...محمد جربكعة"ك

صالح لدراسة الركابط " عبد الحميد بف باديس"نكاد نجد لبعضيـ أثرا، فماذا حدث؟ كىذا نمكذج لػ
إف ىذه األمة الجزائرية اإلسبلمية ليست " "الداللية ككسائؿ ااًلتساؽ كآليات ااًلنسجاـ، حيث يقكؿ

ىي فرنسا، كال يمكف أف تككف فرنسا، كال نريد أف تصير فرنسا، كال تستطيع أف تصير فرنسا 
. 1"بؿ ىي أمة بعيدة عف فرنسا كؿ البعد في لغتيا كفي أخبلقيا كفي دينيا... كلك أرادت

.  ػ ضركرة تككيف األساتذة في ىذا المكضكع، كالتنسيؽ مع الجامعات17
ػ تككيف لجنة خاصة مف أجؿ حصر األخطاء بجميع أنكاعيا التي لـ تنتو، كالتعرؼ عمى 18

األسباب، فبل يعقؿ أف نترؾ الكتاب المدرسي عمى مثؿ الحاؿ كنحف نمتمؾ كفاءات عالية مف 
 كبقيت دار لقماف 2017 إلى 2009عمماء كمربيف كمختصيف، فقد تتبعنا الطبعات مف سنة 

. عمى حاليا
ػ العناية باألساتذة ماديا كمعنكيا، كمضاعفة أجكرىـ كي يؤدكا كظائفيـ في أحسف الظركؼ 19

. كسف قكانيف تحمييـ
                                                 

 .254-293/5الشيخ عبد الحميد بف باديس، اآلثار،  1



 :خامتة 

303 

 

ػ تفعيؿ دسترة المغة العربية ككنيا المغة الرسمية لمشعب الجزائرم، كعدـ حشرىا في زاكية 20
رغـ "مغمقة أك ًاستغبلليا في بعض المناسبات ااًلنتخابية، كبعد ذلؾ تترؾ كأنيا جسد ببل ركح، 

مكانات عممية كبيرة في مجاؿ ااًلشتقاؽ كالنحت  إف ليا ميزات ال تكجد في المغات األخرل، كا 
كالترجمة كالتعريب كالمجاز كالتركيب المزجي كاالقتراض كالتداخؿ، كليا خصكصيات داخمية 
تتمثؿ في قبكؿ شبكات البرمجيات حسب خبراء المعمكمات الذيف يؤكدكف ًاستجابتيا لتقنيات 
الحاسكب في نظاميا الصرفي اآللي، الذم يقـك بتحميؿ الكممات إلى عناصرىا ااًلشتقاقية 

. 1"كنظاميا اإلعرابي كنظاميا الداللي
أخيرا ىذه بعض المبلحظات كالمقترحات كالتكصيات في ىذا المكضكع الذم بحاجة إلى 

ف أخطأنا  مكاصمة البحث فيو، فإف أصبنا فمف اهلل كنسألو أف يقيؿ عثراتنا كيستر عكراتنا، كا 
فمف أنفسنا، سائميف المجنة المحترمة التسديد كتقديـ النصح، كنحف عمى أتـ ااًلستعداد لقبكليا 

 -.عز كجؿ-كالعمؿ بيا بإذف اهلل الكريـ 
 
 

                                                 
 .بتصرؼ. 05-03: صالح بمعيد، في النيكض بالمغة العربية، مرجع سابؽ، ص 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الممخص 



 :امللخص 

305 

 

 

حاكلنا في ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى دراسة الركابط الداللية كدكرىا في ًاتساؽ 
، كقد -آداب–النص كًانسجامو مف خبلؿ كتاب السنة األكلى مف التعميـ الثانكم جذع مشترؾ 

: تكصمنا إلى جممة مف النتائج منيا
ػ العمماء العرب القدامى عالجكا قضية الركابط في إطار نحك الجممة، غير أف ىذه المعالجة 1

لـ ترؽ إلى مستكل البحكث المستقمة بيا، كبقيت إشارات تفتقر إلى نظرية كاممة، كيرجع الفضؿ 
.  في ككنيـ عبدكا الطريؽ لمباحثيف المحدثيف في مجاؿ عمـ المغة النصي

ػ ال يتأتى لممعمـ كالمتعمـ فيـ الركابط الداللية كاالتساؽ كاالنسجاـ، إال إذا تحققت لدييما 2
. كفاءات كقدرات كميارات عمى المستكل النحكم كالمعجمي كالداللي كالببلغي

ػ إف أدكات ااًلتساؽ كآليات ااًلنسجاـ التي ًاعتمدىا الدارسكف في دراساتيـ، مف أجؿ إبراز 3
التماسؾ الشكمي كالداللي لمنص كثيرة، كمختمؼ مف باحث آلخر، كليست نيائية كال ثابتة،  
. كلكف ىناؾ حد أدنى في ااًلتفاؽ حكؿ أىـ األدكات التي تسيـ في تحديد البنية الكمية لمنص

ػ ااًلتساؽ خاص بالعبلقات الشكمية عمى مستكل سطح النص، أما ااًلنسجاـ فخاص بدراسة 4
. داللة النص أك ما يعرؼ بعالـ النص

اإلحالة، كااًلستبداؿ، كالربط، كالكصؿ، كمف : ػ مف كسائؿ ااًلتساؽ التي تحقؽ عنصر السبؾ5
السياؽ كالتأكيؿ، كمكضكع الخطاب، كالمعرفة الخمفية، كالعبلقات الداللية : آليات ااًلنسجاـ

. كالعمـك كالخصكص، كاإلجماؿ، كالتفصيؿ
ػ بالنسبة لتدريس الركابط الداللية ككسائؿ ااًلتساؽ كآليات ااًلنسجاـ لـ تتحقؽ نتائج مرضية، 6

كلـ يتـ الكصكؿ إلى تحقيؽ الكفاءات المستيدفة، كاألىداؼ الختامية المتمثمة في أف يككف 
المتعمـ قادرا عمى تسخير مكتسباتو القبمية، إلنتاج نصكص متنكعة في أشكاؿ متعددة مف 

: التعبير لؤلسباب اآلتية
 دقيقة 15عدـ تخصيص كقت كاؼ لتدريس مظاىر ااًلتساؽ كااًلنسجاـ، حيث تـ تخصيص - 

.  دقيقة عمى األقؿ60لئلجابة عف أسئمة تحتاج إلى أكثر مف 
. عدـ كجكد أحكاـ كقكاعد يرجع إلييا المعمـ أك المتعمـ أثناء تقديـ الدرس- 
ضعؼ المستكل التعميمي لدل المتعمميف نتيجة نسبة النجاح التي تسمح لمعظـ التبلميذ - 

. بااًلنتقاؿ مف سنة إلى أخرل
. عدـ عقد دكرات تككينية، خاصة في مجاؿ العمـك الحديثة عمى غرار لسانيات النص- 
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. كثافة الطمبة في الفكج الكاحد، مما يتسبب في عرقمة التدريس عمى ضكء المقاربة بالكفاءات- 
. تداخؿ المصطمحات في ىذا العمـ صعب مف ميمة األساتذة- 
، الذم مازاؿ يعاني "الكتاب المدرسي"مف األسباب التي أدت إلى تدىكر في العممية التعميمية - 

، عدـ تكثيؽ 2017-2016كتحديدا طبعة  (األخطاء الكثيرة)نقصا كبيرا كسكء الطباعة 
المعمكمات، كثافة المقررات كغزارة المعمكمات التي تجعؿ مف التمميذ كعاء ال غير، عدـ مكاكبة 

. بعض المكاضيع المقترحة لمسياؽ الثقافي كالتكنكلكجي الحاصؿ في العالـ
كؿ ىذه األسباب كغيرىا تتطمب إعادة النظر مف خبلؿ تقكيـ شامؿ لمنظكمتنا التربكية، 
. إذا ما أردنا المحاؽ بركب الحضارة، كمكاكبة التقدـ التكنكلكجي العالمي، كخدمة لغتنا الجميمة
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Résumé: 
Dans cette étude, nous avons essayé de mettre en évidence l'étude des liens 

sémantiques et leur rôle dans la cohésion du texte et sa cohérence à travers le livre 

de la première année de l'enseignement secondaire, tronc commun filière lettres, et 

nous avons atteint un certain nombre de résultats, notamment: 

1. Les anciens savants arabes ont abordé la question des liens dans le contexte de 

la grammaire phrastique, mais ce traitement n'a pas répondu au niveau de 

recherche reçue, grâce au fait qu'ils ont ouvert la voie à des chercheurs 

modernes dans le domaine de la linguistique textuelle. 

2. 2 Le professeur et l'apprenant ne peuvent pas comprendre les liens sémantiques, 

la cohésion et la cohérence, à moins qu'ils aient des capacités, des savoirs faire 

et des compétences au niveau grammatical, lexical, sémantique et rhétorique. 

3. 3 Les outils de cohésion et de cohérence que les érudits ont adoptés dans leurs 

études pour mettre en évidence la cohérence formelle et sémantique du texte 

sont nombreux et différents d'un chercheur à l'autre, pas définitif ou fixe, mais il 

existe un accord minimum sur les outils les plus importants qui contribuent à 

déterminer la structure globale du texte. 

4. 4 la cohésion concerne les relations formelles au niveau de la surface du texte, 

mais la cohérence est une étude spéciale de la signification du texte ou de ce 

qu'on appelle le monde du texte. 

5. Parmi les moyens de cohésion qui atteignent l'élément de casting: renvoi, 

substitution, lien, connexion et parmi les mécanismes de cohérence on trouve: 

contexte et interprétation, sujet de discours, connaissance de fond, relations 

sémantiques comme la généralité et la particularité, la totalité et le détail. 

6. Pour l'enseignement des liens sémantiques, les moyens de cohésion et les 

mécanismes de cohérence, des résultats satisfaisants et des compétences ciblées 

n'ont pas été réalisés et les objectifs finaux de l'apprenant d'exploiter ses pré-

requis pour produire des textes variés sous différentes formes d'expression n'ont 

pas été réalisés pour les raisons suivantes: 

- Pas assez de temps a été alloué pour enseigner la cohésion et la cohérence. 

15 minutes ont été allouées pour répondre à des questions nécessitant au moins 60 

minutes. 

- L'absence de dispositions et de règles à l'enseignant ou à l'apprenant lors de 

la présentation de la leçon. 

- Le niveau d'éducation des apprenants est deux fois plus élevé que le taux de 

réussite qui permet à la plupart des étudiants de passer d'une année à l'autre. 

- Cours de formation non organisés, en particulier dans le domaine des 

sciences modernes, comme la linguistique. 

- densité d'étudiants dans un groupe, ce qui entraîne l'obstruction de 

l'enseignement à la lumière de l'approche par compétences. 
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- Le chevauchement des termes dans cette science rend difficile la tâche des 

professeurs. 

- Parmi les raisons qui ont conduit à la dégradation du processus éducatif, «le 

manuel», qui souffre encore d'une pénurie importante comme les erreurs 

d'impression, spécifiquement l'édition 2016-2017, manque de documentation, la 

densité d'information des cours et de l'abondance d'informations qui font de 

l'étudiant seulement un pot, la non suivi du rythme de certains thèmes proposés 

pour le contexte culturel et technologique dans le monde. 

    Toutes ces raisons nécessitent une évaluation complète de notre système 

éducatif, si nous voulons rattraper la civilisation et suivre le courant du progrès 

technologique mondial et être au service de notre langue. 

 

 
 



 
 
 

المالحؽ 
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 رجظخ:ِذٌزٌخاٌززثٍخٌٛالٌخ



لبئّـــــخِذٌزياٌضبٌٔٛــــبد

أرلبَاٌٙبرفاالطُاٌزطًٌٍّضبٌٔٛخاٌزلُ

اٌخبصخثبٌّؤطظخ

اطٌُٚمتِذٌز

اٌّؤطظخ

إٌمبي

ِبٌهثٓٔج01ً
037.48.34.27

037.48.44.48
غبٌتِؾّذاألٍِٓ

05.59.21.04.70

05.60.22.08.63

07.74.64.31.02لذريِصطفى037.59.10.42طؼذياٌصذٌك02

07.71.95.96.61ؽٍّذحإثزا037.49.56.41ٍُ٘فبغّخاٌش٘زاء03

04
عجً)خذٌزياٌٙبدي

(اٌغزف

07.72.21.39.53رؽبيعّبي037.49.35.00

ِطزٚػاٌؼٍذ05
ؽّشاٚياٌزٍغب037.50.60.63ًٔ

ِىٍف

06.65.80.16.71

07.71.41.60.98ؽ.َ.ؽّذيثبػب037.48.02.65ؽزديِؾّذ06

٘ٛاريثِٛذ07ٌٓ
037.49.91.97

037.49.93.19

07.96.12.20.71ػزفًٌخعز

07.78.87.50.30درٌضعّبي037.58.02.85أثٛػجٍذحػبِزثٓاٌغزاػ08

06.62.44.97.09درارؽظ037.59.37.52ٍٓاٌؼٍخاٌؼزثًاٌزجظ09ً

10
(اٌٍّشاة)ِش٘ٛديإثزاٍُ٘

رجظخ

06.62.96.22.55ؽزوبرًاٌطب٘ز037.49.73.56

07.73.16.20.21فزٌٛحٔغبحالٌٛعذ-رجظخ–اٌّطبر11

اٌؾّبِبدـاٌىٌٛفـثىبرٌخـِزطػـاٌؼٌٕٛبد

ػزٌػٌش٘زاٌؾّبِبد12
037.40.10.93

037.40.19.10

ػجبٌىًػجذاٌمبدر

ِىٍف

05.59.42.47.83

06.61.26.84.22عذايػجذاٌظال037.41.52.76َفجزاٌزاٌىٌٛف1318

06.62.99.78.40طٍطبًٔثبٌٕٛر037.4083.73ػزفًٌخعزثىبرٌخ14

07.74.08.38.85ِؼزيوّبي037.40.75.42سرٚلًػّبرِزطػ15

05.51.03.34.92ثٛسغبٌخِٙذٌخ037.45.30.57اٌشثٍزثٓاٌؼٛاَاٌؼٌٕٛبد16

دائزحٚٔـــــــــشح

06.64.77.78.37رػزاعػجذاٌؾفٍع037.46.94.05طؼذثٓأثًٚلبصٚٔشح17

06.61.19.08.49ِظؼًِؾّذ037.46.94.05ِخبسٍٔخِجزٚنٚٔشح18

07.79.87.36.60ثزغٍغٔٛراٌذ037.46.94.25ٌِٓزمٓثغبغخصبٌؼٚٔشح19

20
ػىزٌغػّبرحػٍٓ

اٌشرلبء

07.76.22.08.71ثٛلزٚساٌٍب037.46.32.50ٍِٓ

دائزحثئــــزاٌؼبرــــــز

05.60.17.44.19ثزاًِّ٘ؾّذ037.44.61.10فبرصاٌطب٘ز21

06.63.25.44.40ػجٍذيػضّب037.44.75.90ٌِْٛٛدلبطُٔبٌذثٍمبط22ُ

07.71.03.80.59ثٛلزٚساٌٍّش037.44.65.59ًِٔٚؾفٛظطؼذثئزاٌؼبرز23

05.50.87.37.14راثؼػّز030.77.99.04اٌؾًاٌؼّزأًثئزاٌؼبرز24

06.66.53.85.39ثٛدٌبرٌش٘ز030.77.90.13ؽًاٌّطبرثئزاٌؼبرز25
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دائــــــزحاٌؼمٍــــــــخ

06.63.76.13.91خذٌزياٌٙبدي037.42.02.44لزديػزفخاٌؼمٍخ26

06.63.44.24.10ػّبرػؼبة037.42.01.24طؼذياٌطب٘زؽزاس27

دائــــــزحاٌؼزٌؼـــــــخ

06.62.37.68.59طبٌُصذٚق037.42.19.72إٌؼّبْثٓاٌجؼٍز28

06.62.22.75.74لذريػبػٛر037.42.33.04ِصطفىثٓثٌٛؼٍذ29

30
ٍِؾمخ)ػزفًاٌطٍت

(صٍٍغبْ

037.42.30.23

037.42.32.03

07.71.81.62.78لبطًّٔٛراٌذٌٓ

06.61.19.94.64فزؽًاٌززو037.42.45.32ًاٌغذٌذحاٌؼزٌؼخ31

32
غزٌك)ػجٛوًِؾّذ

(اٌؼمٍخ

06.68.81.31.15فٛظًٍػجذاٌمبدر037.42.15.62

دائــــــزحاٌّبءاألثٍــــط

06.70.08.02.11ؽزوبرًخٍزاٌذ1962037.40.51.59ٌٓعٌٍٍٛخ335

ٔمزٌٓـثئزِمـــــذَـثٛخعــــزح

07.96.78.74.56عذٌخػجذاٌّبٌه037.44.23.00ٔمز34ٌٓ

05.55.21.01.90ِؼزيصبٌؼ037.42.84.39ِجبروخثٛرلؼخثئزِمذ35َ

36
لٕشِؾّٛدثٓػّبر

ثٛخعزح

06.69.98.93.79ّ٘بسؽظ037.45.71.29ٍٓ

06.68.51.25.09ِظؼًٌخٍّضالٌٛعذاٌّزٌظاٌغذٌذح37

07.73.25.93.11ثزاٌغًثٕبصزالٌٛعذغزٌكاٌعٍؼخ38
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اطزجٍبْخبؽثبألطبرذح

األٌٚىِٓاٌزؼٍٍُاٌضبٔٛيعذعِؼززنآداةاطزّبرحِٛعٙخإٌىأطبرذحاٌظٕخ

ٔؼٍّىُأْ٘ذٖاالطزّبرحطزٌخٚالرظزخذَإالألغزاضاٌجؾشاٌؼًٍّ،ٌذأزعِٛٓعٍّغِٓلذِذٌٗاالٌزشاَثبٌذلخ

ٚاٌّٛظٛػٍخٚاإلعبثخثىًصزاؽخخذِخٌٍجؾشاٌؼًٍّ

أِباٌغٛاةاٌّزغٛةفٍٗ(+)ظغػالِخ:ِالؽظخ

أٔضٝروش:ـاٌغٕظ1

:...............ـعٕخاٌزخشط

دوزٛساِٖبعغز١شِبعزش١ٌغبٔظ:اٌشٙبداداٌؼ١ٍّخاٌّحظًػ١ٍٙب

ِشعُِزشثضِغزخٍف:ـاٌظفخ2

ـو١فاوزغجذِؼشفزهثّٛضٛعاٌشٚاثظاٌذال١ٌخ،االرغبقٚاالٔغغبَ؟3

ِٓخاليإٌذٚاداٌذاخ١ٍخفٟاٌّؤعغخحضٛسإٌذٚاداٌزى١ٕ٠ٛخِغِفزشاٌّبدحِٓخاليدساعزهاٌغبِؼ١خ

اٌّطبٌؼخٚاٌجحشاإلطالعػٍٝد١ًٌاألعزبرٚاٌٛصبئكاٌّشافمخ

الٔؼُـً٘رشٜأْرذس٠ظاالرغبقٚاالٔغغبَضشٚسٞفٟاٌّشحٍخاٌضب٠ٛٔخ؟4

:..................................ثشسسأ٠هثبخزظبس

ـً٘أ٘ذافرؼ١ّ١ٍخاالرغبقٚاالٔغغبٌٍَغٕخاألٌٚٝ؟5

ٚع١ٍخإعشائ١خػبد٠خػبِخِحذدحٚاضحخ

غب٠خفٟحذرارٙبٚع١ٍخٌزم٠ُٛاٌٍغبْٚع١ٍخٌفُٙاٌّغّٛعٚع١ٍخٌفُٙاٌّمشٚء

ـً٘األ٘ذافاٌّؼجشػٕٙب؟6

:ـعٍٙخاٌزحم١ك

:ـطؼجخاٌزحم١ك

الٔؼُـفٟسأ٠هً٘رذس٠ظاالرغبقٚاالٔغغب٠َذخًفٟرطٛساٌٍغخاٌؼشث١خ؟7

الٔؼُـً٘اٌزال١ِزِغزٛػج١ٌٓىًأدٚادٚعبئًاالرغبقٚاالٔغغبَ؟8

"ال"ـفٟحبٌخاٌغٛاةثـ

ـِب٘ٛاٌغجت؟

ـأل٠ٌُُٙٔذسعٛ٘ب

ـألٔٙبطؼجخ

ـألٔٙبغ١شِحذدح

الٔؼُاٌؼٍُاٌز٠ٕٞزّٟإ١ٌٗاالرغبقٚاالٔغغبَ؟"ٌغب١ٔبدإٌض"ـً٘رزٕبٚيِغاٌطٍجخاٌحذ٠شػ9ٓ

الٔؼُـأصٕبءرذس٠غهٌٍٕظٛصً٘رمَٛثحزفػٕبطشاالرغبقٚاالٔغغبَ؟10

ـِبٟ٘أُ٘األعجبةاٌزٟرىّٓٚساءطؼٛثخاعز١ؼبةاالرغبقٚاالٔغغبَ؟11

طؼٛثخاٌّظطٍحبداٌزىشاساٌطش٠مخأـطج١ؼخاٌّٛضٛػبد

اٌّزؼٍُاألعبرزحةـرج١ٍغاٌّحزٜٛإٌّٙبطاٌزشثٛٞ
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ـً٘إٌظٛصٚاألِضٍخاٌّغزخذِخفٟرمذ٠ُٚششػاالرغبقٚاالٔغغبَ؟12

ةـأعٍٛثٙباٌٍغ٠ٞٛزٕبعتِغِغزٜٛاٌّزؼٍُأـِٕغغّخِغحبعبداٌّزؼٍُٚا٘زّبِبرٗإٌفغ١خٚاالعزّبػ١خ

دـِغزّذحِٓاٌشؼشاٌؼشثٟاٌمذ٠ُٚاٌحذ٠شطـِغزّذحِٓاٌمشآْٚاٌحذ٠شإٌجٛٞ

الٔؼُ     ـًٕ٘٘بنرغبٚةِٓلجًاٌزال١ِزأصٕبءرمذ٠ُاالرغبق؟13

:فًٙ٘زاساعغإٌٝ"ال"فٟحبٌخاإلعبثخثـ

     الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ              -

                       طرٌقة إلقاء الدروس   -

           صعوبة المفردات الموجودة فٌه         -

           عجز المتعلم عن فهم المعنى    -

           خلو النصوص من عنصر اإلثارة والتشوٌق    -

غ١شوبف؟وبف؟:ـً٘اٌٛلذاٌّخظضٌزذس٠ظاالرغبقٚاالٔغغب14َ

؟عبػخ:ـِب٘ٛاٌٛلذاٌزٞرمزشح١ٌٗخظظٗوًأعزبرفٟحظخإٌظٛصٌالرغبقٚاالٔغغب15َ

؟؟ػششدلبئك؟سثغعبػخٔظفعبػخ

الـً٘رىزفٟثأعئٍخاٌىزبةاٌّذسعٟحٛياالرغبقٚاالٔغغبَأَرض١فِٓػٕذن؟ٔؼ16ُ

:ـِبسأ٠هفٟرحم١كأ٘ذافرذس٠ظاالرغبقٚاالٔغغبَفٟاٌغٕخاأل17ٌٝٚ

غ١شِحممخِحممخٔغج١بِحممخ

ـفٟحبٌخػذَرحم١كإٌزبئظِٓٚعٙخٔظشنِبٟ٘أُ٘األعجبة؟18

ـحبعخاألعزبرإٌٝاٌّض٠ذِٓاٌٛػٟثأ١ّ٘خاٌّٛضٛع

                       عدم مناسبة الموضوع    -

           طول البرنامج          -

 : .........................................................................................................أسباب أخرى  -

:ـأرؼزمذْٚأْاٌزذس٠جبدٚاٌزّبس٠ٓاٌّؼزّذحرؤدٞفؼالالوزغبةاٌّٙبساداٌٍغ٠ٛخاٌزب١ٌخ19

ِٙبسحاٌزؼج١شاٌىزبثِٟٙبسحاٌزؼج١شاٌشفِٟٙٙبسحاٌمشاءحِٙبسحاٌفُٙ

اٌطبثغا٢ٌٟـأٞطبثغ٠غٍتػٍٝرذس٠جبداٌىزبةاٌّذسعٟ؟اٌطبثغاإلثذاػ20ٟ

الـًٕ٘٘بنرغبٚةِٓلجًاٌزال١ِزأصٕبءرمذ٠ُاالرغبقٚاالٔغغبَ؟ٔؼ21ُ

:ـ٠ً٘ىّٓإسعبعاٌظؼٛثبداٌٍغ٠ٛخفٟرج١ٍغاٌّحزٜٛإ22ٌٝ

     المنهاج التربوي        -

               األستاذ      -

           المتعلم                   -

           عدم وجود حصص تطبٌقٌة      -

           عدم فهم المقاربة بالكفاءات       -

غ١شِٕبعجخـِبسأ٠هفٟاإلطالحبداٌحب١ٌخٌٍّٕظِٛخاٌزشث٠ٛخػٍٝضٛءاٌّمبسثخثبٌىفبءاد؟ِٕبعجخ23
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األٌٚىِٓاٌزؼٍٍُاٌضبٔٛيػؼجخعذعِؼززنآداةاطزّبرحاطزجٍبِْٛعٙخإٌىرالٍِذاٌظٕخ

ٔؼٍّىُأْ٘ذٖاالطزّبرحطزٌخٚالرظزخذَإالألغزاضاٌجؾشاٌؼًٍّ،ٌذأزعِٛٓعٍّغِٓلذِذٌٗ

االٌزشاَثبٌذلخٚاٌّٛظٛػٍخٚاإلعبثخثىًصزاؽخخذِخٌٍجؾشاٌؼًٍّ

أِباٌغٛاةاٌّزغٛةفٍٗ(+)ظغػالِخ:ِالؽظخ



 أٔضٝروش:ـاٌغٕظ1

عبِؼٟصبٔٛٞاثزذائٟ:ـاٌّغزٜٛاٌزؼ١ٌٍّٟأل2َ

عبِؼٟصبٔٛٞاثزذائٟ:ـاٌّغزٜٛاٌزؼ١ٌٍّٟألة3

ثظفخغ١شِغزّشحـً٘رٛاظتػٍٝاٌحضٛسٌٍضب٠ٛٔخ؟ثظفخِغزّشح4

الـً٘رؼغجهطش٠مخرمذ٠ُِظب٘شاالرغبقٚاالٔغغبَفٟرشو١تفمشادإٌض؟ٔؼ5ُ

:٘زاساعغإٌٝ"ال"أـفٟحبٌخاإلعبثخثـ

      ٌتعامل معك بعنف            -

                      ٌتغٌب كثٌرا   -

           ال ٌستطٌع توصٌل األحكام    -

           االرتجالٌة فً التقدٌم   -

           ال ٌتقٌد بالطرائق الحدٌثة       -

  ٌكتب القاعدة وٌأمركم بنقلها   -

            لٌس لدٌك مبادئ أولٌة فً االتساق واالنسجام   -

 :٘زا٠ؼٛدإٌٝ"ٔؼُ"ةـفٟحبٌخاإلعبثخثـ

           انضباطه وصرامته   -

   تبسٌط وتسهٌل مفهومً االتساق واالنسجام  -

 التعامل معك بلطف     -

:ـلجًاٌّغٟءإٌٝاٌضب٠ٛٔخ٠ىٍفىُاألعزبرثـ6

           تحضٌر الدروس   -

  اإلجابة عن األسئلة الخاصة بمظهري االتساق واالنسجام  -

           اإلتٌان بأمثلة من عندك حول ما ٌقدم لكم  -

الـأصٕبءرمذ٠ُاٌذسٚطً٘رغزٛػتع١ّغاألحىبَ؟ٔؼ7ُ

ٌّبرا؟"ال"فٟحبٌخاإلعبثخثـ

   لم تتعرض لها من قبل   -

           لم تفهمها     -
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    لٌس لدٌك مبادئ حول االتساق واالنسجام  -

           لٌس لدٌك معرفة بالروابط الداللٌة  -

الـًٌ٘ذ٠هِشاعغفٟاالرغبقٚاالٔغغبَ؟ٔؼ8ُ

الـً٘رٕغضرذس٠جبدرذػ١ّ١خِٓرٍمبءٔفغه؟ٔؼ9ُ

:ـ٠ً٘غزؼًّاألعزبرأصٕبءرمذ٠ُاٌذسط10

  اللغة العربٌة الفصحى    -

   ال  اللغة الدارجة          نعم    -

   ال  ٌستعملهما معا         نعم    -

الـً٘رشاعغوًِب٠زؼٍكثبٌذسطٚرشوضػٍٝاالرغبقٚاالٔغغبَخظٛطب؟ٔؼ11ُ

"ال"إراوبٔذاإلعبثخثـ

 ضٌق الوقت           -

 كره أنشطة اللغة      -

 عدم وجود مراجع وكتب     -

 ال تعرف الروابط الداللٌة    -

 ال تقرأ الدروس الخصوصٌة    -

 ال ٌساعدك أحد     -

ال٠ً٘مَٛاألعزبرثّشاعؼخاٌذسٚطاٌغبثمخ؟ٔؼُ

الـ٠ًّ٘ىٌٍٓطبٌتأ٠ْفُٙاالرغبقٚاالٔغغبَإراٌُرىٌِٓٗجبدافٟإٌحٛٚاٌظشفٚاٌجالغخ؟ٔؼ12ُ

الـً٘اٌذسٚطاٌّخظظخٌزمذ٠ُِظٙشٞاالرغبقٚاالٔغغبَوبف١خ؟ٔؼ13ُ

ـِبرارمزشػثخظٛصرمذ٠ُِظٙشٞاالرغبقٚاالٔغغبَ؟14

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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: (التقييـ كالتقكيـ)الفرؽ بيف مصطمحي 

، كذلؾ حرصا "التقييـ"كأحيانا أخرل مصطمح " التقكيـ"ًاستعممنا في بحثنا ىذا مصطمح 
منا عمى األمانة العممية ، كعمى ًاحتراـ ما كجدناه في بعض المراجع كالكثائؽ التربكية التي ال 

ييثىار أحياننا خبلؼ حكؿ مفيكمي » :رابح بكمعزة . تفرؽ بينيما ، كلمتفريؽ بينيما نكرد ما قالو د
إلصبلح المعكج مف األشياء ، كيستعمؿ " التقكيـ"فيستعمؿ بعضيـ مصطمح " التقييـ"ك" التقكيـ"

مصدر " التقكيـ "إلعطاء قيمة لشيء ما ، كالذم ييطىمىأفي إليو ىك أف مصطمح " التقييـ"مصطمح 
ـ"الفعؿ الثبلثي المزيد بتضعيؼ عينو  ـ الشيء أم : ، نقكؿ " قىكَّ أصمح اعكجاجو أك قدر : قىكَّ

شامؿ " التقكيـ"ال كجكد لو في تراثنا كمعاجمنا  ذلؾ أف مصطمح " التقييـ"قيمتو ، كمصطمح 
 .1«يؤدم المعنييف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017ـ2016اٌغذٚيا٢ر٠ٟحظشثؼضاألخطبءاٌّٛعٛدحفٟاٌىزبةاٌّذسعٟطجؼخ

خطئ300ػٍٝعج١ًاٌّضبي،ٚلذرُاخز١بسػ١ٕبدفمظ،ألْػذداألخطبءِزؼذدحٚلذرغبٚصد



                                                 
 .134: تسيير تعميمية النحك، مرجع سابؽ، ص:  ػ رابح بكمعزة  1
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الصكاب نكع الخطأ تكرار الخطأ الخطأ السطر الصفحة 
حيث إف نحكم  01حيث أف  15 03

عنكاف  09
مرحمة 

أتعرؼ عمى صاحب النص 
مف أكؿ 
إلى  الكتاب 

آخر درس 
اىتعرؼ إمبلئي 

09 
عنكاف 
أكتشؼ معطيات النص  مرحمة

إلى  مف أكؿ
اىكتشؼ إمبلئي آخر درس 

عنكاف  11
 مرحمة

أتفحص االتساؽ كاالنسجاـ 
في تركيب فقرات النص 

إلى  مف أكؿ
آخر درس 

اىتفحص إمبلئي 

عنكاف  22
 مرحمة

إلى  مف أكؿأستنتج الخبلصة 
آخر درس 

اىستنتج إمبلئي 

26 
عنكاف 
أستثمر المعطيات  مرحمة

إلى  مف أكؿ
اىستثمر إمبلئي آخر درس 

29 
عنكاف 
أستخمص  مرحمة

إلى  مف أكؿ
اىستخمص إمبلئي آخر درس 

عنكاف  30
 مرحمة

إلى  مف أكؿأكتشؼ أحكاـ الدرس 
آخر درس 

اىكتشؼ إمبلئي 

عنكاف  32
 مرحمة

إلى  مف أكؿأتعمـ مف خبلؿ ىذا النص 
آخر درس 

اىتعمـ إمبلئي 

37 04 

تكفي رحمو اهلل الجمؿ 
االعتراضية معظميا لـ يتـ 
كضعيا بيف عارضتيف 

 

إلى  مف أكؿ
نحكم آخر درس 

ػ رحمو اهلل ػ 
بيف عارضتيف 

بالبقاء مطبعي  الحياة الجديرة بالبقيا  16 41
31 
35 

نماذج 
فقط 

عدـ ذكر قائمي األبيات 
فيي مجيكلة حيث يفترض 

مف أكؿ إلى 
  آخر الكتاب 



 :املالحق 

318 

 

أف تنسب ألصحابيا  36

56  
الطبيعة "النص التكاصمي 

منيجي  " مف خبلؿ الشعر الجاىمي

المفركض ذكر 
مف ألفو أك 

صاحب الكتاب 
الذم نقؿ عنو 

معظـ  (ص)  67
الصفحات 

ػ صمى اهلل عقائدم 
عميو كسمـ ػ 

عدـ ذكر مف ركل   67
األحاديث النبكية 

معظـ 
الصفحات 

+ عقائدم
معرفي 

 

69،70  
النص التكاصمي ال مؤلؼ 

  لو 

كجكب ذكر مف 
ألفو أك صاحب 
الكتاب الذم 
نقؿ عنو 

73 09 
تيسىاًقٍط :"قاؿ اهلل تعالى 

عقائدم  01. 24مريـ " عميؾ
بركاية " تىسَّاقط"

كرش عف نافع 

81 

مف أكؿ 
إلى 
آخر 
درس 

اىستنتج إمبلئي مكررة بكثرة أستنتج الخبلصة 

أنيابا تركيبي  01أحد نابا  10 82

كا:"قاؿ اهلل تعالى 01 87 عممي  01" لـ يىٍقتىري
" لـ ييٍقتركا"

بركاية كرش 
عف نافع 

88 01 
" كالمىٍيسىري : "قاؿ اهلل تعالى
ٍيًسري "عممي  01 90المائدة  " المى
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118 
 
 
 

123 

5 

ما أىـ مظاىرىا 
 
 
 

مف لنا بمثمو عالما 

 عدـ 01
كضع عبلمة 
االستفياـ 

01 //   // 

إمبلئي 
 
 
 

إمبلئي 

ما أىـ 
مظاىرىا ؟ 

 
 

مف لنا بمثمو 
عالما ؟ 

داللي  03ساىمت كتساىـ  2،7 130
أسيمت كتسيـ 
ألف ساىـ 
بمعنى اقترع 

دكنو أك مف داللي  بدكنو  11 135
دكنو 

 01" أفإف : " اآلية  15 135
+ إمبلئي

مخالفة 
رسـ القرآف 

" قاؿ اهلل تعالى 
أفإيف مات أك 

آؿ " قتؿ 
 144عمراف 

مف ناحية الشكؿ أك مف  08 136
ناحية المكضكع 

مف ناحية " أـ"نحكم  01
المكضكع 

حدد االسـ إمبلئي مكررة بكثرة حدد اإلسـ  17 137
 (ىمزة كصؿ)

آخر  139
سطر 

ايكتب إمبلئي  01أكتب 

اليد العميا خير مف : مثؿ  11 147
اليد السفمى 

+ معرفي 01
عممي 

قكؿ : مثؿ 
الرسكؿ ػ صمى 
اهلل عميو كسمـ 
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اليد العميا : "
خير مف اليد 

" السفمى

تحسبيـ أيقاظا كىـ : "مثؿ  01 147
 18الكيؼ " رقكد

+ معرفي 01
عممي 

قكلو عز : مثؿ 
تحسبيـ : "كجؿ

أيقاظا كىـ 
الكيؼ " رقكد

18 

148 
معظـ 
الصفحة 

كرد في الكتاب في مجاؿ 
إحكاـ معارؼ المتعمـ "

أبيات مجيكلة " كضبطيا
منيجي مكررة بكثرة 

عزك كذكر 
أصحاب 
األبيات 

154 07 
أف ال قبؿ لو بمعاكية فنزؿ 

 01عف الخبلفة 
ثقافي 
فكرم 
داللي 

فتنازؿ لو عف 
الخبلفة 

طكاعية ليس 
عجزا ، ألف 
الرسكؿ ػ صمى 
اهلل عميو كسمـ ػ 
بشر الحسف 

بذلؾ 

191 10،11 

خطأ كرد في أحكاـ القاعدة 
اسـ اإلشارة : 

ذانؾ : ػ متكسط 1
ذانؾ : ػ بعيد 2

 

معرفي 
عممي 

خاص تعمـ 
النحك 

ذاف 
ذانؾ 

نحكم  01يا أميري المؤمنيف : فاآلف  11 194
يا أميرى 
: المؤمنيف 

مضاؼ إليو 
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نحكم  01أفقر أىٍىميوي  04 194
مفعكؿ : أىٍىمىوى 

بو منصكب 

196 
عنكاف 
أكتشؼ أحكاـ الدرس فرعي 

 كلكنو 01
مكرر في 
معظـ 

الصفحات 

إمبلئي 
ىمزة "اكتشؼ 

كصؿ 

197 15 
إذا جاء : مبتدأ : يعرب 

كـ كتابا : بعده فعؿ الـز 
قرأت؟ 

 ىذه 01
مكجكدة في 
القاعدة 

+ عممي
نحكم 

" قرأ"ألف الفعؿ 
فعؿ متعد ككـ 
ىنا تعرب 

مفعكؿ بو مقدـ 

اىستخرج  ىمزة إمبلئي  02أستخرج  13 202
كصؿ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مالحظات
. ػ ىذه نماذج فقط1
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صمى اهلل عميو -ػ اآليات كاألحاديث معظميا لـ تفتتح بكممة قاؿ اهلل تعالى أك قاؿ الرسكؿ 2
- كسمػـ

. ػ عدـ كضع الجمؿ االعتراضية بيف عارضتيف3
. ػ عدـ عزك األبيات كاألقكاؿ ألصحابيا4
. ػ األخطاء اإلمبلئية ال تعد كال تحصى، اكتفيت ببعض النماذج فقط5
أستنتج  أستخمص، : ػ العناكيف الفرعية مف أكؿ درس إلى آخر درس كتبت بيمزة القطع مثؿ6

أتفحص كالصكاب أف تكتب بيمزة الكصؿ كتابة صحيحة، ألف الخطأ يرسخ في ذىف التمميذ، 
إذا ما تكرر أكثر مف مرة فما بالؾ كقد تكرر مف بداية الكتاب إلى آخره خاصة كأف التبلميذ 
يركف أف الكتاب المدرسي دستكرىـ ككتابيـ المقدس، كلو تأثير كبير عمى عقكليـ كقمكبيـ، 

كؿ ما يكجد في الكتاب صحيح كليذا كجب عمى القائميف "كيستشيدكف بالعبارة المشيكرة 
كالمسؤكليف أف يعيدكا تصكيب األخطاء كالعمؿ بما جاء مف نصائح في ىذه المذكرة قصد 

 .     الكصكؿ إلى نتائج إيجابية عمى غرار المنظكمات التربكية العالمية
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شرعت في تكزيع االستبياف عمى عدة ثانكيات كساعدني في ذلؾ الطمبة، إال أنني لـ : مالحظة
. أحصؿ عمى ترخيص مف مديرية التربية، كبالتالي اكتفيت بتكزيع االستبياف بكالية تبسة



 

 
 

 
 
 

ثبت المصادر كالمراجع 
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. بركاية حفص عف عاصـ: القرآف الكريـ
: المصادر كالمراجع

 
: المصادر: أكال
، دار 3السيد أحمد صقر، ط: ، إعجاز القرآف، تحقيؽ) أبك محمد بف الطيب(الباقبلني .1

 .(ت.د)المعارؼ، القاىرة، مصر، 
عبد السبلـ محمد ىاركف، : ، البياف كالتبييف، تحقيؽ(أبك عثماف عمرك بف بحر(الجاحظ  .2
 .1998، مكتبة الغانجي، القاىرة، مصر، 7، ط1ج
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