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 قال تعالى 

ُف  َوِمۡن "   ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡختِلََٰ َوَٰ تِِهۦ َخۡلُق ٱلسََّمَٰ َءايََٰ

لَِميَن ) ۡلعََٰ ٖت ل ِ ِلَك َۡلٓيََٰ نُِكۡمۚۡ إِنَّ فِي ذََٰ "    ( 22أَۡلِسنَتُِكۡم َوأَۡلَوَٰ  

(  22الروم : سورة  )                              
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 عليه وقّدران على إمتام هذا العمل املتواضع يف بداية كل عمل نشكر ابسم من توكلنا  

 وجل.  صاحب اجلالل واإلكرام هللا عز

"بشار إبراهيم" خاصة  هللا، نتقدم جبزيل الشكر والعرفان ألستاذان  رومن ال يشكر الناس ال يشك

 لوقوفه معنا يف إخراج هذا البحث. 

 .كما نشكر كل من ساعدان يف إمتام هذا العمل سواء من بعيد أو قريب

 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 مقدمة 



 المقدمة: 

 أ 
 

 
احلمد هلل والصالالالوا وال الالالوأ ضل  لق الالالي انلو ب بالالالودا وان و ظي وايحمدا وضىومظي  مد  الالالل  ب  

 ضلوه وبلم لمي بعد:
وضلومهالي  وذال ا اريان ا   من لمههالي ال وةال  العببوال  لبالالالالالالالالالالالالالاليبالالالالالالالالالالالالالالوال  اللغال  العببوال  ضل  اضاليحمملقالد االيمال    

انىوالال  تذامالاليأ ل أقالالي لمهوالال  ضل  اللغالال  العببوالال  رب انالالد يفااالالي  قا  ذالال ا رب اضامالالياذالالي  مصالالالالالالالالالالالالالالالد   
قيل وة  العببو  رب جميهلي الاعلومو   للكشالالالالالالالالالالو ضن ان يت وانايت لغاظي اعمول  مظ  ضصالالالالالالالالالالو  م الالالالالالالالالال 

ا ت ط  آباث  ال وة  املد بالالالالالالالالالالالالالالو  ال  مي ال  ت الالالالالالالالالالالالالالوطب رب وااعظي الاعلوم  مظ  ل          و  لق انط مثو
 .... ومن حني حنوا-ضلم اإلنشيء ولاب الكيتب -ذال( 789) القزوأين وضعهي

إيف ل الالالالالالالالالالالالال ز  مزءا ل أا زل من انويتظي الاعلمو  والاعلومو   قز الالالالالالالالالالالالالو ذي املكثو رب الطو  الثينو  
طبأق  تد أ الالالالهي رب الق الالالم   شالالالاليمو  ان الالالالو ا اآلااب والال الالالالا    شالالالالع  اثنو  ثيلث  الالالالاو  ال واني الالالال 

الاين بغبض تظمو  ملك  الا وق وو يلا وا  واعميلواإلقصالالالالالالالالالاليانوماباااي والااك  رب اني مشالالالالالالالالالالكواي
 .الاين ضظد املاعلمني

رب ا ابالالالالالالالالالالاهي ضل    لو الالالالالالالالالال  مياا أعامدبي و  تُزاا رب   الالالالالالالالالالود املاعلمني قيل وة  لو الالالالالالالالالال  معلومي  
 له اواضدذوتط وقيته. قن لابي  اري يالاصو ا  املظطقو  ولكظهي رب 

 رب الاعلوم الثينو  جند: ومن الد ابي  ال  ضيع  تعلمو ال وة 
  بيل  تعلمو  للظشيط ال وة  رب املبانل الثينوأ  م  با ا او ا ريمحد  امع و ال  •
 بالالالالالالاليل  -ي  احلدأث ( لبشالالالالالالالودا  أ  ض د ال الالالالالالالوأ ال وة العببو  ضل  ضالالالالالالالوء ضلوأ ل الالالالالالال  موو)وتعل •

 .-الد او اا تعزاحمب
رب ضالالالالالوء املقي ب الظصالالالالالو ا ابالالالالال  مودانو   مو ال وة العببو وحبثظي املعظو  حت  ]تعل ومن ذظي متخض ✓

 .لل ظ الثيلث  اثنو [
 

 

 

 



 المقدمة: 

 ب 
 

ضن تا  الد ابي  ال يبق  ال  تظيول  تعلومو  ال وة العببو    ول خيالوضوضظي ذ ا قإنه  تلظ   ملو 
يلظهيحمو  وقو اريا الاليموتعلومو اللغ العببو  ة  ل  ا ابالالاظي لالو رب حتدأدذي لطبأق  تعلوم ال وة  رب  

 الظصو .املقي ب 
 ال زث قه  تقوأ  يلاييل:  لمي إشكيلو •
 مياا ال وة  رب ضوء الظصوص اريابو ؟ذي اباطيع تلمو  الثيلث  اثنو  ل  أ ااود من  -
   ضل  الالمو  وم اواا؟ لثباوذي ا اب ال وة  من انول الظصوص اريابو  تبك   -
 ومي ذ  الطبأق ارين ب لاقدمي ا س ال وة  بشكي جيعي الالمو  أ ااود مظه؟ -
  ق يءتكيليت: مي انط حبثظيل •
قي ب الظصالالالو  مايذوم اريبالالاليبالالالو  وتطباظي الاصالالالي اريول اي الد ابالالال الظىبأ :الاعلومو وال وة امل ❖

ظي بعدذي  قمث ضب    تعبأو الاعلومو  وضظي الالالالالالالالالالبذي  مي ضبقظي ال وة  ونشالالالالالالالالالال اي ومباانلهي  إىلقوه 
ماهوأ املقي ب الظصالالالالالالالو  ويف با انطوااي و  ل  ضواحمو الاد أا ولذم الصالالالالالالالعوت  ال  توامه 

يل وة  إلىالاعلوم تإلضالالالالالالالالالاليق    لوثباملقي ب الظصالالالالالالالالالالو  رب ضمل مي يف با    ي العظي الالالالالالالالالالب الاعلومو 
 .وضوااهي تلظص

الثيلث    اوى ال وة  لل الالالالالالظضبمظي قوهيضل   لمي الاصالالالالالالي الثيمش ققد اي الد ابالالالالالال املودانو : إيف ❖
 واو  تد أ الالالالالالالالالهي رب الق الالالالالالالالالم وبعض الظمييف     بعدذيإىل  اثنو  ويف با مجوع  يو ذي مث تطباظي

 ال وة العببو . ولنشط
 إلوه.مي تو لظي ضصي ا وهي ولان ا انيمته ضبضظي ق ❖

"إيف بالالالالالالالالاليضدا  ث ا قمكظظي املظهج الو الالالالالالالالالا  الازلول وقومي خيص املظهج املا ع رب ذ ا ال زث ذو " 
من موانى  وو و الد وس ال وةو  رب تقدمي الد س لمي الازلول  مكظظي من حتلوي الىيذبااللغوأ   

 .بوبيحمله الو م  ل ل 
  :إ ميهل مههيواد اضامدا ضل  مبامع بيضدتظي رب  

 لمحد ايبم  و  الدأن اأب حملمدضلوأ ال وة  )ال دأع  ال وي   املعيمش(  -
 املومه الاين ملد ب  اللغ  العببو  لع د العلوم إبباذوم  رب طبق الاد أا. -
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 ج 
 

  تعلومو  ال وة  بني الا بأد والان رب ضوء الظص ارياب لعمبضبو   -
 
ضيقظي  -ذ  ل م  ق وس  بوا   2020عي ل ا الصالالالالعوت  ال  وامهاظي  خبم  ال الالالالظ  اعيمعو  ول

إيف  ي  ل ا ضيحمو رب بالالالالالالالالالالال  انويتظي الاعلمو  والوومو   قاواا  املدا س وامل بالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالي  -ب ولت م
  وشالالالاليمل    يمل  لماا ضل   ايب  حبثظي او  اويمظي بد ابالالالال  مودانو ممي  الرتبوأ  واعيمعي  واملكا ي  

 وققظيإل ميل لد ابالالال  الظىبأ   ومع يفل  حنمد ب ضل  ل ُملُه  و  زا ضلىي كوميل أُد ك  له ل أرت 
  .ذ ا العمي انىت ولو  ي  الوو

حبثظي مث ناومه تلشالالالالالالالالكب والاقدأب لشبالالالالالالالالاييف املشالالالالالالالالب  ال    وانايمي حنمد ب ضل  توقوقظي ضل  إمتيأ 
مزاا ب ضظي ان ا ملي مظزظي إتا طول  ضيمظي ذ ا.



 

 

 

 مفاهيم أساسية الفصل األول:
 

 أوال: العملية التعليمية:  

 

 تعريفها.- 1

عناصرها.- 2
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 متهيد:

لقد اذام  الل ينوي  بكي قبوضهي وطباهي العملو  والاقظو  باعلوم اللغي  وتعلمهي وتد أا اللغ  
املاكبأن إيف معلوا ضلمي   من  ث تل  العببو  اني    قق و  الاعلوم لو مصطلح الاعلومو  شغي 

  م اقو ب اته.

 قوي تبى ميذ  الاعلومو ؟ ومي ضظي بذي؟ 
 أوال: العملية التعليمية:

 يفها: تعر  .1

 مصطلح ادمي  ضبقه العبب من انول الرتمجي  املاعداا   didactique :مصطلحلغة - أ

اري ي وأعين )قلظاعلم(    العلم أوامشقكلم  الاعلومو  رب اللغ  العببو  مصد   ظيض  لكلم   
 1" تعين )الاعلم( didaskeinوال  تعين )لتعلم( و لم   didaskoولكلم 

املصطلح رب ضدا تعبأاي  اتاق  ملهي ضل  ماهوأ وااند ون  ب : ققد و ا  اصطالحا -ب
  مظهي مي أل :

 او ":" تطلو ضل  نوع من الشعب موضوضه انول ضبض م ذب ماعلو مبعي    أدا  لم  "ا
  2" ضلمو  وتقظو 

  .قن الاعلوم إىلتطلو ضل  ضبب من الشعب ومع الاطو  الدليل اان  تطو     لم   ينريهني 
 عناصر العمليةالتعليمية: -ت

  .املعلم •
  .املتعلم •
 . املعرفة •

 
 

 .30-15مـ ص 2013هـ 1432ت  احلكمة،اجلزائر،د، ط،مؤسسة كنوز  التعليمية،مدخل يف اللسانيات  مقران،ينظر يوسف 1
 .768ص، 2009، ديسمرب 1بريوت، ط  العربية،لسانيات، مركز دراسات الوحدة  اسويسر ، النحو دليل سكأوملاكلوراين  2
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  املعلم: .1
و ا  رب مع م املظ د "معلم مشاقه من ضلم ل  له ضوم   معي له لمي ا أعبقهي لغة: - أ

لتقظه ضلم تعلومي  اريمب وضلوم البمي انل  له انقوق  العلم وضلوه الش ء ضبقه وأاقظه وضلم  
ومظه املعلم رب اللغ العببو  ذو يفاك الشخص ال    1وضلمي وضلمه ال ظع  معله أعلمهي"
 . ة ا  إىلأعب   ظيضه مي وجياهد لا لوغهي 

ذو الشخص ال   خيطط للماعلم وأبشدا وأقو ِّمه وانه أصظع القبا  م  قي اصطالحا:" -ب
لا دأد مي تعلم واملواا الاعلومو امل اعمل والو م  ولعملو  الاد أا ومي الطبأق  ال  تظيبب  

 2. "و وو ميكن تقوميه من انول الاعلم املخاي  ىاحملاو 

ذو العظصب امل ثب رب ناي  ضملوه املاعلم قومي أكوِّنه رب يفذن املاعلم من  أخر"كما ورد يف تعريف 
 . "اناا  تاعلو ب ظيء اللغ 

ذ ا الشخص له مكينه    ل بيب  رب العملو الاعلومو  وجنيانهي مبعىن لاملعلم له او  قعيل و    إيف
 . ن ويءا و بله معلم  بين ال شبل    ا مدا قيهلل ضز ومي  قع من مكيناه إيف معي 

 املتعلم: .2
ميء رب مع م اللغ العببو  مي أل " تعلم أاعلم تعلمي قهو ماعلم  واملاعول ماعلم  تعلَّم  لغة:  - أ

   م القوياا وقظو  القايلتعل   ومظه ضبقه ولتقظهوضل :ا ا  هضلَّم   م  ضلَّ ُمطيوع  :-احلِّ يب  
لنصي  املاعلمني يفو املعبق     مي ماعلم ولم ِّو  املاعلمني مهلهم مبي أظ غ  معبقاه ومظه

 3ال طزو  " 
ذو الب ن ال   تقيأ ريمله وتوضع رب اندماه قهو الطب  امل اق ي رب  :"اصطالحا -ب

العملو الاعلومو وذو يفل  الابا ال   ميال  اد ا  وضياا  واذاميمي  اوئه بلاي لونا يا  
ل  حيبس  ي احلبص ضل  الادضوم امل امب لذاميمياي   اريباييفوالباوعيب أكو  او  

  4"   أقادأه للماعلم وتعزأزذي لوام ا تقيؤا الط وع  ال 
 

 .526، د.ت، ص 19لويس معلوف، املنجد يف اللغة العربية، املكتبة الكاثوليكية، بريوت، لبنان، ط 1
عمران حاسم اجلبوري، محزة هاشم السلطاين، املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، دار رضوان للنشر والتوزيع، مؤسسة دار الصادق  2

 . 145، ص 2013، ت1الثقافية، عمان، ط 

 .1154، ص 1، مج2008، ت1أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، ط 3
 .41، ص 2003، ت  1ة، مقارابت يف تعليمية الرتمجة الفورية، دار الغرب، وهران، ط بصايف رشيد4
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نقوأ من   ل قهو امل ثب ال   ن اطوع   مبعىن ل  املاعلم ذو لانداريطباقيلايضل  رب العملو الاعلومو 
ل ل  حيبص املعلم ضل  الادضوم امل امب   وإاناياه انوله املظهج املط و ضل  مدى جنيانه 

 لذاميميته ال   أقا   اباعداا للماعلم. 

  املعرفة: .3
يملع م الوبوط تدل املعبق  ضل  مي أدك إبانداىحلواس  ققد ميء قوه  ميء  قولغة: - أ

"وضب  الش ء ضبقي وضِّبقيا ومعبق  لا  ه زيب  من انوابه  قهو ضي   وضبأو  وذو  
 1"ضبو   وذو ضبوق  والايء للم يلغ 

وموضوع     ذ  مثبا الا يال والتصيل بني يفا  مد ِّ و مجع معي     ورب  زوزيللغ  والعلوأ "معبق
الكل  واملب ب واملعبق  ذ  إا اك مزحم  وب وط  والعلم أ اعمي رب    اإلا اكك  والعلم ذو مد   

 2ماه "واملعبق  ت اعمي رب الاصو ا   ول اأقيل: ضلَّ  الاصدأقي 

من   ارين ي  من احلقيحمو ال  حيصي ضلوهي   جمموض"هني: ضبقهي بلوم ان ظو  أب  اصطالحا: -ب
  زث العلم  املظطقو  لو من انول جتي به ال يبقانول حبوثه ان ب طبق ال 

 3الا بب ومن مث احلكم "  العلمو  ال  تبا م  لدأه وال  اد تصي إىل ا م اني 

املزاوم  مع املهي ا   إمكينو "ذ  الباخداأ الكيمي لل ويا  واملعلومي  مع  انبورب تعبأو 
 4  " والا صب واحلدس والدواقع الكالالاليمظ  رب القب  واريقكي 

ذ   ا لل و وااند   تاشيب  رب نقط يإللهنممي ب و أىهب ل  ذظيك تعداا واضزي رب تعبأو املعبق  
لاملعبق  انيل  يفذظو إلا اك احلقيحمو ميكن لزأظهي ومعيعاهي ان ب ااناو  اريقباا ومهي اام  

وانااام. 

 
، ص 2004، ت1حممد الدريج، مدخل إىل علم التدريس، حتليل العملية التعليمية، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية املتحدة، ط 1

03. 
 لويس معلوف، املرجع السابق.2

 (.عرف)، مادة 1972، ت 2جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مطابع دار املعارف، القاهرة، مصر، ط 3
 . 30، ص 2007إبراهيم اخللوف امللكاوي، إدارة املعرفة واملمارسات واملفاهيم، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن د، ط، ت4
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 تعريفها. -1

 نشأهتا. -2

ا علومه-3
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 البالغة:علم  فأوال: تعري
إ  ال يانث رب ل  ضلم من العلوأ جيب ضلوه لول مباضيا الا ل ي الزمين ري  ضلم ل اا الغوص 

وإيفا متكن من يفل  ت هي ضلوه البؤأ  وجنيح حبثه قمثو ضلم ال وة  إيفال اا معبق  اصد ت لو ا   قوه
 . و ونشوحمه ومب تعبأاه لول ومن مث  الاعمو رب ل وله الاي خي

 

ُلُغ باُلُلوةيً وب وةيً  ب لغ  الش ءُ ميء رب الل ي " بلغ" لغة: - أ ... و  ل  إيفا  و  ي  وانالاال ه  : أال  الْ
" شي ق  ضلوه... ومظه اوله تعيىل  ل  اي بظه.1" فَإذا بلغن أجلهنَّ

وذظي نبى ل  الدلل  اللغوأ  تامزو  انول الو ول لو مقي ب  الو ول والناهيء إىل الش ء  
 .2ه واإلق يء إلو

ومسو  ال وة  بوة  ريهني تظه  املعىن إىل الب بيمعه قواهمه  وأقيل  مي بلوغ ان ن الكوأ 
 .3قصوحي وأ لغ ل ينه  ظه مي رب ال ه  واعمع بلغيء 

 قيل وة  إيفا''ذ  ل  أو ي املاكلم مي رب نا ه إىل ال يمع من معيٍ '' 

املا انبو  ومظهي مي ميء به املاقدمو  ون  ب ب  الاعبأاي  مظهي مي ميء به   ثُ اصطالحا: -ب
 مظهي مي أل : 

 ي مي ت لغ به املعىن الب ال يمع   ذ "ذال(: 395أعبقهي لبو اهلول الع كب ) •
 .4نا   مع  و ا مق ول  وم عبٍض ان  نٍ  رب نا ه  امكظه رب قامكظه

:"إ  ال وة  قن تط وو الكوأ املظيبب للموضوع وللزيل  ضل   -غموظ-Ging مي ضبقهي  •
اريان  ذ ا   ال يمع  قظ د ل  احلدوا وااندا رب موذبذي وإ  لوانظ رب انيمه القي ئ لو  

5الظيانو  العلمو  رب  باان  واضز  " 

 
 . 234البقرة: 1
، 2003، 1ديب، علوم البالغة )البديع، البيان، املعاين(، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط حممد أمحد قاسم، حمي الدين 2

 .8ص
 .143، ص 2005، 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط 3

، 1حلياء للكتب العربية، مأبو اهلالل العسكري، كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار ا 4
 . 150م، ص 1952هـ/1371، ت1ط 
، 1991، ت8أمحد الشايب، األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النهضة املصرية، ملزم النشر والطبع، ط 5

 .20ص
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 ذ  تط وو الكوأ والاع   ضمي رب الظاا من انيمي  حت  القي ئ.   ) غموظ (إ  ال وة  ضظد 

الكوأ اعموي  ميء قوه: "لهني الان ال   أعلمظي  وو نظشئ  )اعم وط   ضل(لمي تعبأو  •
 1امل ثب رب الظاوس لو أعلمظي  وو نظشئ القول اعموي " 

 الكوأ ال   أ ثب رب املالق  من  وأ مجوي وة ا. ن اكب أعلمظي  وو  قعظدا ال وة  ذ  قن 

رب مظز  وااند ذو ل  ال وة  رب جممي تعبأاهي  تصب  ومن انول ذ ا الاعبأاي  نوانظ لهني
 .[لل يمع لو املالق  مسيضه وتلقوه إأصيل املعىن املباا:]ذ 
 

  :  نشأة علم البالغةج: 
ادام  بن   اعيانظ  و (لقد ت لو  ضلم ال وة  ضل  أد مجل  من ال يانثني وارياتء واملاكبأن لمثيل  

  ا م   يلاييل:   مظو ا بني قرت  بانصِّ لُ  مي لنه اد )معاب وض د القيذب اعبميمش 
  واإلسالمي:العصر اجلاهلي 

 قال الشي ع احلكوم يفل  رب ة  موضع مظه بلغ العبب مبت    قوع  من ال وة  وال وي  واد  و 

قه ا  2  ( "4( علَّمه البيان )3( خلق اإلنسان )2( علم القرءان )1الرحمان ) تعالى "
  إيف   واإلض ي  البتمشإيفا ال ضل  ش ء قإمني أدل ضل  اد ته البتنو  رب ال وي  وال وة   اريان 

 ين  مع زا الببول  ل  ب ضلوه وبلم وان اه القيطع  لل أن لنكبوا اد ته رب بوةاه ال يذبا  
 .  إيف ذ  اضوا تدل ضل  الاصيان  والقد ا ضل  الكوأ

وا ي جم ء اإلبوأ ظهب  موانىي  وتعلوقي  بوةو  تصو اول الشعباء  وممي أدل ضل  يفل   
اريبواق اريابو  ال  أطبح قوهي الشعباء نايمهم ارياب وحيكم قوه املالقو  ضل  مود الشعب  وموا 

 .3  ذ ا اريبواق رب ش ه اعزأبا العببو  و اأئ   واد اناشب 
قا  ضصب  د  اإلبوأ  ي  العبب أوَّقو  اللاظ واملعىن انقه رب إجيي  وإطظيب لو م يواا  

 .4املقيأ  ان ب مي أقا وه
 

 
، 1971، 2البدنية، دار النهضة، مصر، القاهرة، ط  ، أبو الفتوح التونسي، األصول احلديثية لتدريس اللغة العربية والرتبيةاجلمبالطي يعل1

 .290ص 
 . 4-1الرمحن: 2
 . 09، ص1990، 9شوقي ضيف، البالغة تطور واتريخ، اهليئة العامة للمكتبة اإلسكندرية، دار املعارف، القاهرة، ط 3
، 1تطبيقية حموسبة، دار املسرية، عمان، األردن، ط تدريس البالغة العربية رؤية نظرية فائزة حممد العزاوي، علي اهلامشي، عبد  عبد الرمحن 4

 . 117هـ، ص 1426م/2005
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"   اوله تعيىل بو  ل  نش ا ذ ا العلم  ين  ضظدمي ُبئي لبو ض ودا معمب بن املثىن ضن معىن واملع
 وو ش ه ب طلع ذ ا الش با ببؤوس الشويطني ضل  ب وي 1ط لُعهي     نَُّه  ءوس الشَّويطني "  

قيلعبب مل أبوا   ممبي ذو م لو  للظيس ومعبو  لدأهإل أكو   وذ ا اريان  لالاخوأو والوضود 
ب تعيىل انيطب الظيس     ض ودا: "إ لبو ق ميبه الزاوأ الشوطي  انىت خيواهم باش وه طلع ش ب 

 ضل  اد   ومهم".
  عصر بين أمية والعصر العباسي:-2

اني    انوث   اعينب العقل   و العببو  ضيم  اريم  لقد ضب  ضصب بين لمو  ا اذي ا    ا ماَّ 
اخلطيب  جبموع    ق ياذي تظوعي و ثب  املوانىي  الظقدأ  وتعدا العلوأ اللغوأ  قش  وتطو  

 لنواضهي قمظهي:ال ويبو  ضقلو  وضىوه…. 

ملد   اب العبب واباقبا  رب ذ ا العصب إيف بيمه  رب حت    بب  واحلو ل  املوانىي  ال وينو  
 م ال ويبو  والعقودأ . واريمصي  و او  انويام العقلو  ولان وا أا يالو  رب مجوع ش وهن

تلعواا إىل قن اخلطيب  شهد  ال يان العببو  اناشي ا لولٍا ُضبقوا هبي لمثيل ولا بين لمو   تا  
 مبي مسع  احل ي  خيطب أ  ب مي  " ورب احل ي  أقول ميل  بن اأظي : ...واحل ي  إىل ة  يفل 

ه ولنه  ياق  ل وينه وان ن للصه   ظع  به لذي العباق ومي  ظع هبم  قوقع رب نا   لهنم أىلمون
 "تحل ج!

ول نكيا نصي إىل العصب الع يب  انىت نا ع املوانىي  ال وةو  وذ ا تبمع ريب يب خمالا  مظهي 
ب  من الابس  ضُ ومظهي مي  معي مي أعوا إىل تطو  الظثب والشعب مع تطو  احلويا العقلو  واحل ي أ 

أبلوا    ا ط غو ي  يفل  حتول    ا رب الاكب العبب إيف    ان اوذي ن لتقظوا العببو  وواملوايل مم
 .2القدمي الثقيقي  اريمظ و  ولان   لوضو  لغاه حتمي  ي الرتاث احل ي   

  مي اانل  ال وة  لأ ي طو  الا لوو مظ  لواانب القب  الثيمش ذ ب  من لواحملهم 
 ..ال وة ذال( رب بوينه إيف أعد لول من وضع حبثي وابعي رب ال زث 255اعيانظ )

  فانقسمت مراحل التأليف البالغي إىل:

ل  جمبا   النط يضي  اريوىل العيم   وضدأ الا دأد لظصوب الثقيقي  اريانبى  األوىل: املرحلة •
    اء وانط يضي   مثي:  ايب ال وي  والا ني.

 
 .65الصافات: 1
 .  16ـ  14ينظر : شوقي ضيف ، البالغة تطور و تاريخ ، ص  2
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بداأ  الا لوو املظه   مثي  ايب " ابن املعاز": ال   تظيول للوا  ال وة  من   املرحلةالثانية: •
 يانب  ايب "الاذي  رب وموا   "اباعي ا وتش وه و ظيأ  وتعبأض  تإلضيق  إىل " ابن وذب

  .ال وي  " و  ل  ضويء الدأن ابن اريث "  يانب  ايب " املثي ال يحمب"
ال وة ظهب  ضظد ادميء الووا      لووانو  وأشي  إلىتث  الاا   والا   نزض املرحلةالثالثة: •

بو اهي جمموض  من القواضد م يضدا ضل  معي الكوأ ايا ا ضل  إاظيع    والبومي 
بيمعهوأشي  لأ يإىل أتثبذم ب وة  " ل بطو" من موانىي  الووا  ال وةو  لك  أ اثمبذي 

 .1ضن القب   لميأ انصومه  رب الدقيع
إاانيل ضظصب الا دأد والاعبأو من الاكب   اوهق  لقدام  بن معاب "نقد الشعب" ايب   ه:مثيل

 الووامش إىل ال وة .

اريابو ظيض  ال وة  مثي  ايب "الصظيضاني" ريب ذول الع كب  ونعين به   املرحلةالرابعة: •
 .  ظيض  اللاظ و ظيض  الشعب

لع د  "حمي اريض ي ولببا  ال وة  ايب ال"الاظى  قوق الظصوص مثي  املرحلةاخلامسة: •
نىبأ  ضلم املعيمش وضلم ال وي  بشكي مظىم واعدأب   قوه ذال وضع5القيذب اعبميمش رب القب  

قد ضبض اريول رب الحمي   قبشكي نىبأ   داا اعوانب يتل  ب ل  ذ أن العلمني مل أطبان
ه تقب   لم  ال وي  رب الحمي  و د لناملصطلزوظ  اإلض ي  والثيمش رب لثب ال وة  واملا مي هل أن

 . اإلض ي  و لم  الاصيان  وال وة    هني مجوعي يفا  الل  وااندا

الاا   ال وة  للقبا  الكبمي مثي تا   "الكشي " للزخمشب  رب   املرحلة السادسة: •
يف وامي  ذ أن العلمني  بلوغ-املعيمش وال وي  -ا   ايبه ذ ا موزتني ضلمواني قذال 6القب  

 ي ضلم ال دأع قلم أكن ضلمي ايحممي ب اته. ضظدا  لم

القواضد الثيبا  مثي  ايب "ماايح العلوأ "ل كي   و"اإلأ يح" للقزوأين   املرحلة السابعة: •
رب بداأ  القب  ال يبع  واد لانط  بع هم قىن ل  ال كي   ذو م با ال وة  ب  ب  

أدأه  ققد لقبا مي أاعلو  الاق وم والا وأب والاظىوم ال   ميء  ضلوه ضلوأ ال وة  ضل  
بظىم اريلايظ رب ضلم مسيا "ضلم املعيمش"واقبا مي أاعلو مظهي بوضوح الدلل  وانقيحمقهي قوعلم  

 
ملاسرت،  و أمال، تعليمية البالغي ابملرحلة الثانوية ]أوىل اثنوي شعبة أدب وفلسفة أمنوذج[، د. عرايب أمحد مذكرة لنيل شهادة التخرجتح1

 . 20، ص 2016-2015كلية مصطفى إسطنبويل، معسكر، 
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مسيا "ضلم ال وي " ومعي الوموا ال  تقصد لاز ني الكوأ وذ  ال  ضبق  بعد يفل   
 1. تبم "ضلم ال دأع"

ال كي   ومن مث ظهب  ال دأعوي  ول زيهبي  واعدأب تل  ب ل  اخلطوب القزوأين خلص  ايب 
 .2وضيحمش  ال يضونو   وال ووط   وابن ان   احلمو    ا  الدأن احلل 

  
 :علوم البالغة:د

 علم البديع: .1
ض ه: ل نش  ا وبدل ا…. وبدأع الش ء  بميء رب الل ي :" لغة:- ُضه ب ْدضيً وابالا د  د ع الش ء  أال ْ د 

احملدث الع وب  ولبدض  الش ء ل  اانرتضاه. ومظه ال دأع وذو من لمسيء  أكو  لول  وال دأع 
 ل  انيلقهي وم دضهي.3" بَِديع السََّمواِت و األرِض "  قال تعالى : ب احل ىن

 " ذو ضلم أعب  به طبق حت ني الكوأ بعد  ضيأ  املطيبق  ملقا   احليل " اصطالحا:-

اللاظ من انوث  ويةاه رب لشكيل تث  احلا اعمييل بعد  ل  ذو ضلم أاوىل ا اب  املعىن لو  
اص  ا مي  املواقق  للزيل ال  أصيغ قوهي واملخيطب  لوضيع ال  حتمي املعىن قاىهب رب  ضيأ  اري

  ال   أومب إلوه.
أهام تلعوا  بني اعمي والاقبا  بواء ضل  م اوى العوا   وبظيء ضل  مي ب و قإ  ضلم ال دأع 

  ملقا   احليلط عي.   ويفل  بعد مباضيا املطيبق 4والا يا  و املعظوأ  لو انىت الاظيببالصوتو  ل

  :عأقسام علم البدي-
 .5"وذ  احمل ظي  ال  اد  إىل حت ني اللاظ" :اللفظي(احملسنات البديعية )البديع  •
ن  ب مظهي: اعظيس  الاا يس   ا الع ز ضل  الصد  ال  ع  املوا ن  والاصبأع  الاشط     

 ….6الاشبأع املميثل   لزوأ مي ل ألزأ

 
 .21-20املرجع نفسه، ص 1
 .21املرجع نفسه، ص 2
 . 101األنعام: 3

 .267، ص 2005زكرايإمساعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار املعرفة الزارية، د، ط،  :ينظر4
 .224، البديع، املعاين(، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، د، ط، د.ت، ص ، عبد الغاين، الكايف يف البالغة )البيان، البالغةمين أمنيأ5
 .14ينظر: منري سلطان، البدبع أتصيل وجتديد، طبعة منشأة املعارف ابإلسكندرية، ص6
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 "1"وذ  احمل ظي  ال  حت ن املعىن احملسنات املعنوية )البديع املعنوي( •
العكا  اري  يا  الظقص  وتا من:املطيبق   املقيبل  املظيب    الاابأو  املشي ل   الباطباا  

مع الاابأو  عالاق وم  اعمالاو أ   املزاوم   اعمع  الاابأو الاق وم  اعمع مع الاابأو  اعمع مع  
والاق وم  الل و والظشب  الا بأد  امل يلغ   احمليم   الاعلولا  ود املدح مبي أش ه ال أ  اإلش يع  

 تملومب والطباا.  اإلامالالالالالالالالالالالي  الاوموه  الا يذي  القول

 2الاوموه الا يذي  القول تملومب الطباا 
للمد واعز  والادااني مع ة ذي من   وذك ا تت  لبواب ال دأع ُمق ظظ  إبانكيأ ومل تعد انيضع  

  لبواب ال وة .
 

 
 

 

 

 
 .18، ص1ينظر: ابن املعتز، البديع، شرح وتعليق عبد املنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت، ط 1
 .62الدين ديب، علوم البالغة، ص حممد أمحد قاسم، حمي 2
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  :علم املعاين .2

 تعريفه:  .1
 .1" املقصوا الش ء "ذو مجع معىن واملعىن ذو  العببو :مع م املصطلزي    : ضبقهلغة •
  أل :من الظيانو  ال طوانو  ضبقه  مي  : لمياصطالحا •

"ذو لاند ضلوأ ال وة  العببو  وذو العلم ال   أعب  به مي ألزو اللاظ من لانوال انىت أكو   
 مطيبقي ملقا   احليل". 

    الكوأ العبب ال  أكو  هبي مطيبق  ملقا  لانوالواواضد تعب  هبي  لأ يأبنه:"ل ولوضبقه 
  2. حبوث أكو  وقو الغبض ال   ب و له" احليل 

 مي ذ ا الاعبأاي    ز  ضل  تب وب الكوأ وضل  وضعه رب املكي  املظيبب. 

 مباحثه: •
 ذ : أا لو ضلم املعيمش من ضدا م يانث  

 بطبقوه رب خمالو لانواهلي اريبظيااخلا واإلنشيء وأد س اخلا من  اوأ   

 3وة ذي[.   الرت وب  الاظك   الاعبأو  الاصي والو ي ]احل  

 
 .271ص(، البديع، البيان، املعاينأمحد قاسم، علوم البالغة ) دديب، حمم حمي الدين 1
 .46، ص12ط العريب، بريوت، لبنان، احلياء للرتاث  روالبديع، داأمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف علم املعاين والبيان 2
 .259الدين ديب، حممد أمحد قاسم، علوم البالغة، ص يالسابق، حماملرجع 3
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 مخطط عام حول مباحث علم المعاني . 

 

علم المعاني

هاإلنشاء وفنون

طلبي

تعجب-

مدح-

ذم-

قسم -

رجاء-

غير طلبي

أمر -

نهي -

إستفهام-

تمني-

نداء-

اإليجاد

الخبر وأضربه

يحتمل الصدق 
والكذب

أغراضه

فخر-

مدح-

رثاء-

هجاء -

إظهار-

الخشوع-

إظهار التحسر -

أقسامه

ابتدائي-

(دون مؤكد)

ابتدائي -

(مع مؤكد)

انكاري -
أكثر من )

(مؤكد
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  علم البيان: .3

 تعريفه:  - أ
وت  الش ء بويا:    الدلل  وة ِّذي من مي ُبنيِّ   به الش ءُ  :والبَيانُ »ميء رب الل ي  )بني(:  لغة: •

ات  ح  قهو بني  … وال وي : الاصيان  والل  ن  و وأ بني  قصوح  وال وي : اإلقصيح مع  
 .1يف يء  وال ني  من الب ميل ال  مح الل  ي  الاصوح الىبأو العييل الكوأ القلوي الب تج« 

 .2املاكلم املباا لل يمع"  إظهي ضن  ا ميء رب  ايب الاعبأاي : "ال وي  ض ي   :اصطالحا •

و ي    الدلل  رب وضوح   ماايوت  خمالا   ااملعىن الوامب رب  و    ل ااانه تاناصي  ضلم أعب  به إ
ال دأع والعبوض  لميملعىن الشعب  ا   و أ ا اب ال وي  العبب ذو ضلم    إ "ايل:إيف  القيحميُ  ي ق

 3رب الاع   الشعب  " الصوتو  تلصو ا  لبيبيقه  ضلوأ اام  والقيقو 

تحمل وبي   قهو  اجملبااالصو  و بط املعيمش    أبنه: "اباز ي  بت  إمسيضوي  مي و ا رب  ايب 
 .4ال  تعا ضن املعىن وتث  رب ال ذن يف بت  وجتي ب   وب "  اخلويلو الصو   بد اب خياص 

العلم ال ويمش ضلم    ل "ذو: و لليلاعبأاي   لهي جتامع رب ماهوأ وااند ومعىن معني وتلاييل ق        
 لبيبو م يانث  ثوث مظطواي  وأامزو  ضل   لوبواء مكاوب  واإلتن أدل ضل  الوضوح 

 الباعي ا[.  الكظيأ و  لنواضه و واجملي   لنواضه  و :]الاش وهذ 

 ذ : م يانث  ل بعهمن  أا لوالبيان:مباحث علم  -ب

  ل ثب  لو لورب معىن  ل ثب لو لورب ومه     انب ريمبمب ل  ضل  مشي   الدلل "ذو التشبيه: •
ذ  الكي    أبااا ل ثب  لو  شي    ة ذي رب  ا لشويء لوشوئي  ل  بوي   لانبى اذو بع ي  

  .5"حنوذي لو

 
 .138 صنفسه، املرجع 1
 .139املرجع نفسه، ص 2
 املرجع نفسه.3
 . 237 صالعربية، زكراي إمساعيل، طرق تدريس اللغة 4
 .94م، ص1983، 1ط األصالة، بريوت،  رالبيان، داأساليب  مميوت، علغازي 5
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 احلقيقة واجملاز: •
o :ي الصو غ ال وةو  ال  حتاو  تغو ا رب  املصطلزي :اجملي :ميء رب مع م   اجملاز  "

ميضدا    اجملي  رب اللغ  العببو لنواعالل  اريلايظ املعاياا" وأظد   حت  ذ ا  ي 
املعىن اري ل    ل ااارب ة  مي وضع  له من  للاىهيالكظيأ  ال  ل ميظع اباعميل 

 1. هل ا اريلايظ "
o :مي       "  ي لاظ أ ق  ضل  موضوضه واوي املصطلزي :ميء رب  ايب   احلقيقة

 .2 طلح ضل  الاخيطب" ا

رب ماهوأ  احلقوق  لمي اري ل  اجملي  ذو اللاظ امل اعمي رب ة  موضعه و خو   ملي ب و           
 . اري ل ب وط ذ   ي لاظ اباعمي رب  ي اباعميله وموضعه 

 االستعارة: •
بني املعىن املظقول له   املشيهب اباعميل اللاظ رب ة  مي وضع له لعواه   "ذتعريفها:

 .3" اري ل املعىن  ل ااا ضن     ي ق  واملعىن امل اعمي قوه مع ابأظ

الطبقني مهي املش ه لو املش ه به ققط    لاند "ذ  تش وه خماصب ل أ  ب قوه ة  لانبورب تعبأو 
 .4" اري ل املعىن   ل اااملزواي بقبأظه متظع ضن 

   وذ   مي نعب  نوضي : مكظو (احلقوق اري ل )ذ  اباعميل لاظ رب ة  موضعه   إيف  الباعي ا
 .  وتصبحيو

 

 
 . 184صواألدب، وهبة املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة 1
 .185-184ص البالغة،الدين ديب، أمحد حممد قاسم، علوم  يالسابق، حماملرجع 2
 .269-258صالبالغة، املرجع السابق، أمحد اهلامشي، جواهر 3
 .193صالبالغة، الدين ديب، أمحد حممد قاسم، علوم  يالسابق، حماملرجع 4
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 الكناية:  •
مع   اري ل  املعىن  إ ااا ل متظع من   به ل أ معظيا احلقوق  مع ابأظ ل أد"ذ  لاظ تعريفها:

 . املعىن املباا"

"الكظيأ  ل  أبأد املاكلم إث ي  معىن من املعيمش قو أ  با تللاظ اعبميمش:ضظد ض د القيذب   لمي
الوو   املوضوع له رب اللغ   ولكن جي ء إىل معىن ذو اتلوه و اقه رب الوموا قووم  إلوه وجيعله

 .1ضلوه"

تاكلم بش ء وتبأد به شوئي   ل ه  قالاع    للوا  لو  من  وضصي ا الكوأ ل  ذ ا اريان ا ذ   
 . ن      ا   مو و ضن  الكظيأ مظهي  ولا يأ لنواعوذ   لانب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 242املرجع السابق، حمي الدين ديب، أمحد حممد قاسم، علوم البالغة، ص 1
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 ـ رسم توضيحي يبني موضوعات علم البيان .  

 

 

ازالحقيقة والمج

المجاز

لغويمرسل

مسببة

جزئية

حالية

آلية

كلية

محلية

اإلستعارة

أنواعها

مكنية

(حذف م به )

تصريحية 

(ذكر م به)

أركانها

مشبه-

مشبه به -

لفظ منقول-

الشبيه

أنواعه

مجمل -

بليغ-

ضمني-

مقلوب-

أركانه

مشبه -

مشبه به-

يهأداة التشب-

الكناية 

عن نسبة عن موصوف عن صفة
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 اثلثا: املقاربة النصية. 

 

 

 

 . املقاربة النصيةمفهوم -1

 .خطواهتا-2

 البالغة:عوائق تعليمية -3

 .أثر املقاربة النصية يف عملية التعلم-4

.البالغة والنص-5
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 أوال: مفهوم املقاربة النصية: 
أعد ذ ا  و رب اعزاحمب   املعي با الرتبوأ  ال وداةومو رب   املعامدا ذم املقي ت  لمن  الظصو  املقي ب تعد 

 .  الظص(املقي ب املصطلح مصطلح مب ب من مصطلزني )

 معظيمهي؟قوي تبى مي 

"ذ  ااقع او  ميك ن املاعلم من ممي ب   ايءته ضن طبأو تاعوي  الرتبو :ميء رب مع م ضلوأ   -
تظطلو من الظص قوص ح  العببو  اللغ رب تد أا   املقب االظشيطي   ل مكا  يته  انوث 

الاع   الكايب    مللك   احملو  البحمو   ال   تدو  رب قلكه ذ ا الظشيطي  اندم
 1املاعلم "  لدى والشاه 

من املمي بي  ال  أ اخدمهي املاعلم رب تاعوي مكا  يته   مجل  لهنيورب ناا ال ويق أعين يفل  
ق  ل  تا  لمهو   و  الظص احملو  البحمو     الظص ال  تظطلو من  العببو   للغ  املقب ارب الظشيطي  

 لنواضه. ملك  الاع   الكايب بكي   ال  تدو  انوله ذ ا الظشيطي    ي يفل  خلدم

  انوث تاومه العظيأ  إىل  ونىيمهمقي ب  تعلومو  اام بد اب  بظو  الظص  ذ "لانب:ورب مظىو  
تعلم اللغ  ذو الاعيمي معهي من انوث ذ    ا اب  اعمل . إيف إ    ولوا إىلص  كي  ظم اوى ال

والن  يأ   تظصب العظيأ  ضل  ظيذبا الت يق ومن مثانطيب ماظيبو اريمزاء  مظ  م العظي ب. 
جتعي الظص ة  ماواو ضل  جمموض  ماايبع  من اعمي  بي تاعدى يفل  إىل  يول    د  ي   ال 

 2الشبوط امل يضدا ضل  إناي  نص  كم ال ظيء  ماواقو املعىن."

إيف  قيملقي ب  الظصو  ذ  ا اب  اام ب ظيء الظص ونىيمه ولوا إىل ا اب  نىيأ اعمل    مي تاوح 
 والن  يأ وشبوط إناي  الظص. من انول ظيذبا الت يقللماعلم قهم و  د م يموظه 

 
 .185ص، 1994والديداكتيك(، الرابط، دار اخلطايب،  االبيداغوجي )مصطلحات  الرتبية وآخرون، معجم علوم  الفارايبعبد اللطيف 1
نولوجي جذع مشرتك آداب وفلسفة، جذع مشرتك علوم  مشروع الوثيقة املوافقة ملنهاج السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتك2

 . 14ص، 2005جانفيالعربية،وتكنولوجيا، اللجنة الوطنية للمناهج، اجملموعة املتخصصة ملادة اللغة 
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 اثنيا: خطوات املقاربة النصية:
 مظهي: وقو مجله من اخلطوا  ن  ب  الظصو  املقي ب تام  -

من الا يؤل  حتمي   ملوضوع الظص  تشامي ضل  مجل  متهودأ بداأ ضن  اض ي   ووذالتمهيد: .1
اعب  من انوله  ال  أام نهل إىل ضيق إشباني ضيمي ومظيب ي وتصو ا  يمو للظص  إميباهيرب 

 وماهوأ. خماصب  له ضل   يانب الظص وات خيه وتعبأو

 القراءة:  .2
 األستاذ. قراءة - أ

 التلميذ.  قراءة -ب

مث     يما ا أاهموا قو مينع من تكلواهم اباءته اباء ل ي الاومو   ي  الظص بهو ميكن عُ   إيفا -
 تلمو  أعقب تلمو .   مهبأ ابعد يفل  اباء  لأقب 

منويفمو     ااباء لنوقبلذ ولومب ضل  املد س  اريلايظ  ي  الظص  ع ي نوضي مي من اانو    إيفا لمي -
  لثظيءال  اد أقعو  قوهي   اريانطيءللظص لا ظب   مثيلو  قباءامث من انوهلي أام ال   ضلوهي  

  .1اعهبأ  القباءا 

  اللغوي:إثراء الرصيد .3

ومن  لباولظصمن انوث الشبح القيموب  للموضوع حت   اريلايظأاظيول قوه معيمش وشبح بعض 
رب   اريباييفقو أقاصب ذظي الشبح ققط ضل  املعيمم بي أىهب او    لشلايظ احلقي املع م   اانو 
العظي ب   لوتلظص  ضوا  ضل  شبح بعض الكلمي  ال  هلي  إبانيلاهمالاومو   ليفذي  حتاوز 

 .2اني مه  لوقوه بواء من انول ال ويق  املومواا 

  

 
 . 269-268عبد العليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، ص 1
– غوية يف املرحلة الثانوية يف ظل النظريتني السلوكية والبنيوية، املقاربة ابلكفاءات عبد القار البار، )تعليمية النصوص األدبية والروافد الل2

 .60، ص2018، سبتمرب 35املقاربة النصية(، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، العدد 
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 اكتشاف معطيات النص:  .4
واناعيل  أوظاهي الكيتب   ولقكي  ضل  معي   صتوقب الظضل   لأد اب تش  معطوي  الظص رب 

 الالمو .  ل املالق   وإاظيعمي الا ث  لرب ناصه من 

أام وضع  ي انااء املاعلمني ومكا  يام ضل  ماهوأ الظص ومعطويته بواء  املظياش   اانو من  لمي
 .1رب نص الكيتب   الوا اا لشقكي الاا    اانو من  لواجملي   لو احلقوق  اانو  ين  من 

  إدراك القاعدة النحوية: .5
وماباا  الظص ومي و ي له الاومو  من  تبا وب بني املوا ن قوه ضل  الاوقوو بني  اريباييفأعامد 

    كم ا الظص وتصو  الاومو  ل ظيء ايضد ذظي حييول الببط بني معيمش قيريباييفا اشيقهم للظص 
 املا يال .  املظياش  ضن طبأو 

  التوظيف والتطبيق: .6
او  الاوظوو والاقومي ضن طبأو تط وو   اري وقهمهي أييت   الظزوأ  للقيضدا الاومو    إا اكبعد 

ضن لبئل    اإلميب الاومو  رب الد س وتط وقهم له رب    إلوهمالوام ي  والباثمي  ومي و ي 
 ".2الوام ي  والامي أن

 اثلثا: عوائق تعليم البالغة العربية: 
ومينب    من  عوت  وضوااب م   اعينب الرتبو  ضيم اعزاحمبأ  الرتبوأ  املظىوم لقد ضين   

املقدم    الشكيوىومل أقو اريمب ضظد يفل  ققط بي توال   اني     العببو  ال وة تد أا وتعلوم 
 .وتق لهي امليااذ م ذ ا  واريبيت ا لصعوب الاومو   مه من 

إيفاض  واناشي    إىلوموانع بيذم  ي مظهي  ذوامال ضل  وموا أد قإمني ضل  ش ء  ال   إ  قه ا  
  العببو . ال وة لاعلوم  تلظ   " ع  "  لم

 
،خربات 11(،جملة الذاكرة،العددتعليمية النصوص األدبية ومشكالهتا يف السنة األوىل اثنوي آداب حنان قادري،) ،عيساين عبد اجمليد1

 .219،ص2018الرتاث اللغوي و األديب يف اجلنوب الشرقي للجزائر،جوان
-54صأمنوذجا، ، جباية (املقاربة النصية ودورها يف تفعيل املكتسبات التعليمية يف مرحلة الطور املتوسط)إبتساممحيات، صربينة موزاوي، 2

55. 
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 عوائق تعود على البالغة: .1
 ارياب. رب الد س املخصص هلي وضدأ اباعميل قظوهني رب  ي  واقد الظص   ال وة نقص اواضد  •

 اريانبى.  العببو  اللغ وضدأ  بطهي بابوع  والدللو  والصبقو  الظزوأ ضن القواضد  ال وة  ضزل  •

 . من  وانهي ومايء اواضدذي وتلاييل تببوخ  عوتاي لدى املاعلمني ال وة جتبأد   •

 .ل زء الاط وق ل  وإمهيلهعزء الظىب  ت الد س مودا واذاميمه ققط   أبضدااضدأ اذاميأ املعلم   •

 .1ال وة   اريبلوبنصوص للاع   الكايب حتمي مجيلوي    إبنشيء املاعلمني    ضدأ مطيل   •

 

 عوائق تعود على املتعلم: .2
 2.الد س  لثظيءالاصز   العببو   تللغ لازاأ املاعلم إضدأ  •

 لاب.  لوتطوأب بوة   ل   الطيلب رب ل   إمهيل  •

 ارياب. ال  أام طبانهي من ا ي الظص    القدمي والطبق   اريبيلوبناو  الطوب من    •

 .القد ا  ضل  يفل   وإمهيل الاعلومو  العملو م رب املعلِّ  املا علم  ضدأ مشي   •

 .ضبض املوضوضي  لثظيء من اناا  الطوب وقهمهم  ال وةو انلو املقب ا    •

 . رب املظزل واني مه لبظيحمهمرب مايبعه  اريولويءتقص   •

 .3املخاصبا  ل هول  الازاظ والا  بإااصي  الطوب ضل   •

 
مقارابت تعليمية، جملة الباحث، فصلية دولية، أكادميية، حمكمة  ، (تعليمية البالغة بني التجريد والفن يف ضوء النص األديب)عمر عروي، 1

 . 85ص، 2012، أفريل9تيارت، اجلزائر، العدد
 .174 ينظر: غامن سعادة احلشاش، تقومي منهج البالغة للمرحلة الثانوية، ص2
 .2017فرباير 13هـ/1441مجادى الثانية 19، ابخلميس //:www.m3llm.net/24755https: إلكرتوينموقع 3

https://www.m3llm.net/24755
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   لغوأ بقيضدااثنو   اريوىل  ال ظ قهو أظاقي رب مشوا ا الد اب  من   م اوى املاعلم ضعو  •
جماو  ضل    لوذم ضعايء امل اوى  اريابو الشعب  إىل ةلب ال أن أومهو   قذش    ومعبق
 .اخلوي 

 لهي قو أ اطوع املعلم    الاعلومو  العملو  له أظعكا بل ي ضل    للد وس  ذ االاز    إمهيل  •
  .1ال وة  بد الشو واندا رب حت   الد س 

 . للاومو  وماطل ي  منوذم املهي  ذاميأ احملاوى تعينب إضدأ  •

لب  لةب رب تاقي  املوضوضي   ل   ل  ا  ي واندظي ب  بني ض لوالببط بني الواندا   إمهيل  •
 .2الاو أ      ال اوا اعظيسمثي  اريانوي 

 

 عوائق تعود على املعلم: .3
 قوه. ضدأ الازاأ املعلم تلاقدمي الوحمو للد س ال وة  وانعداأ ضظصب الاشوأو  •

تعد ذ ا الوبيحمي مزء    إيفوالاط وو   اإلأ يحرب   املاظوض ضدأ اباخداأ املعلم لوبيحمي الاعلوم   •
  الرتبوأ و  قه   مي ت  د ال زوث والا ي ب ل  الوبيحمط الد ابو من املظيذج   أا زلل 

 وتوظواهي.املببو  ااناوي ذي  لان ن إيفا    خبي  مدا و  ماودا الاوضوزو   ارياوا

 .ال وةو  القيضدا أطلب املعلم من الاومو  اناظ  ل •

 .املاعلمني رب اباظايمهي  اوضدأ  يو  ال وةو   ات يع املعلمني طبأقه تلقني الاظو     •

 اللغوأ .ت هم رب تطو  مهي اام     ضدأ تكلوو الاومو  بظشيطي  مظزلو •

 . ضدأ تش وع املاعلمني ضل  اعهوا ال  أ  لوهني اني   الصو الد اب   •

 
 .219آداب(، صتعليمية النصوص األدبية ومشكالهتا يف لسنة األوىل اثنوي )ي، ر  عبد اجمليد، حنان قادينعيسا1
 . 320ص، 1980املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، دار املعارف، مصر، د/ط،  العليم،عبد   مينظر: إبراهي2
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  ا املقب  رب ميا  إبمتيأبقد  اذاميمهم  وم اب   شوق   بطبأق ال وة ضدأ انبص املعلم تد أا   •
 العببو . ال وة 

 

  أثر املقاربة النصية يف عملية التعلم: رابعا:
  إيف املخالا   هكي مباانلبالاعلوم جميل رب    تلظص ا ت يطي وثوقي اني  الظصو  املقي ب لقد ا ت ط  

لدى   اللغوأ   للكايءا الدضيم قه   العببو    اللغ رب تعلوم     اعيلال ال وداةومو ذم املقي ت  لتعد 
 رب:رب الاعلوم    لثبذيوأكمن  الاعلومو م  ته  طول  ي تلمو  

الظصوص ال     لمنيطالاع   ال  تقدأ للماعلمني ويفل  من انول تظوأع  لشكيلت مح باظوع  .1
 .اللغوأ  ارينشط تكو  مظطلقي ملخالو  

 ب وط . املاعلم ضل  بعض طباحمو الاعيمي مع الظص مهمي  ين   دت ادض  تعوأ .2

رب اني املشكو  ال  أعبضهي   للغوأ  وإمكينوياي جتعي املاعلم ايا ا ضل  احلكم ضل  اد اته   .3
 .1الظص ضلوه 

 .2الاعلو  اللغوأ   مي ب مبت مح للماعلمني  .4

  .م بني املعلم واملاعل الاعلومو  العملو   رب املشي   تعز   وح    .5

 .مع موه تب و وه اللوه ت واوه اانو الظص من  بد اب حتوط  .6

 .3والباميع  القباءا املاعلم رب بظيء املعي   بظا ه انطواي من مهي يت   إبهيأ  .7

 
الكتايب لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط، مذكرة خترج ينظر: سلوى قريدة، حممد رضا عياض، املقاربة النصية ودورها يف تنمية مهارة التعبري 1

، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة واألدب العريب،  - ورقلة-لنيل شهادة املاسرت، ختصص تعليمة اللغة العربية، جامعة قاصدي مرابح
 .14، ص2015-2016

 . 14وزارة الرتبية الوطنية، مناهج السنة الثالثة من التعليم املتوسط، ص2
،  2000ينظر: حممد صالح الدين اجملاور، تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية وتطبيقاته الرتبوية، د/ط، دار الفكر العريب، القاهرة، 3

 )بتصرف(.30ص
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  الايضل  ماعلو بكي العظي ب  الاعلومو  العملو  رب  الظصو  املقي ب   لثب ل  من انول مي ب و أىهب 
من ماعلم ومعلم انوث أىهب يفل  رب تاعوي مكا  ي   ي ذ ا العظي ب من انول الظصوص 

 والاعي الاعلوم . اللغوأ 

  خامسا: البالغة والنص:
مس    قوميالغوص   إىلتلقبا  الكبمي تظوضي    ا أهد   وثوق    لقد تظوض  العلوأ ال  هلي  ل

  ال وة القبا  الكبمي  ظز لغو  وضلم  وققه  ما مينب    ل ال دأع تضا ي   القب مش تريبلوب
 .ولبلوبه إبض ي ا

الظص   ظ للاييفل  رب  العبأو  قا ل  وم يانثه وات خيهبعلو ش نه وضلومه  ال وة ولقد ضب  ضلم  
 . وال ويا ومعينوه واللته ال  ت زث رب مجيل الكوأ اللغو  ال وة  

واوانوظه ويفل  أىهب حت    لااءا   أكو  ضلوه الكوأ من طبأق ل  أظ غ   قوميث ت ز إيف   قيل وة 
انوث تد س  املظش  والظصوتاناصي  قموضوع ال وة    املعيمش وال وي  وال دأع أبا يأمي أعب  

ل نقيش قوهي قمن     ل وارياب ال وة بني  الوثوق  الصل     إيف إ  قوه واملعظوأ  الاع  أ القوم 
بني  لو تع   تع   ووتا  املايضل  بني  ال وةو  و الاظو انوهلي تكشو مجيلوي  الظص واوماه 

اوامهي   من يفل  ااحمبا لوبع  إىل وتلاييل ضلوهي جتيو  اندوا اللاظ لو اعمل   لانب   لاأب  و لاأب
  .1الظص

وذو ل أقع رب امل اوى نا ه ال     القيحمم واملايذوم   الدال قيلظص ن وج تدانله مجل  الواندا  
ول   اعمل  لو الع ي امثي   لغوأ  اود الباعميل ولوا واندا حنوأ واندا ذو بي  اعمل تقع قوه 
كظهي  ل اعمل من  حنوأ  ل ا  لغوأ اه واندلن ل  اى    نه مجلققد أو و الظص أب حب مه حيدا 
للاا       ايبللقكي   ا لولدأ قكب   من ضواي  لغوأ   ي  ذو مجل  لت اريان قه ا  هبي   مبت ط 

 
  ةأكادميي جملة الباحث، فصيلة دولية، تعليمية،ينظر: عمرو عروي، تعليمية البالغة بني التجريد والفن يف ضوء النص األديب، مقارابت  1

 . 76-70ص، 2012، أفريل9حمكمة، تيارت، اجلزائر، ع
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تقيبي قوه   انازالي ا ذو  لانبى ابع ي   لونه مبت ط تل وة  ا ت يط اللاظ تملعىن لوالشبح والا وأي  مي 
1اريبيسالاوا ي ضل  ذ ا   املعظوأ  قوزصي  و املياأ العوامي 

 
 .76-70صاملرجع نفسه ، 1



 

 

 الفصل الثاين: الدراسة امليدانية
 

 :حتليل حمتوى البالغة للسنة الثالثة اثنوي-أوال

 

 القسم.قراءة حول تدريسها يف -اثنيا

 

 : مناذج من دروس البالغة وفق املقاربة النصية العربية،بعض أنشطة اللغة -اثلثا
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 أوال: حتليل احملتوى الدراسي للبالغة سنة اثلثة اثنوي:

  يو  ال وة .  .1
 حتلوي  يو  ال وة . .2
 حتلوي احملاوى. .3

 حماور كتاب السنة اثلثة اثنوي آداب وفلسفة: .1
 الد وس ال وةو    الظصوص اريابو 

 رب الزذد. -
  لأ الةرتاب. -
 لا.-
 الصباع بني الاقلود والا دأد. -
 من وان  املظا . -

 الا مني.-
 بوة  اجملي  العقل  واملببي. -
 الكظيأ  وبوةاهي.-
 بوة  الباعي ا. -
 بوة  الاش وه. -

 5-4حماور الكتاب املدرسي لشعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية، ص

 : وفلسفة(حتليل حماور البالغة يف كتاب الثالثة اثنوي )آداب  .2
تكيا ل تكو    ادمي  وس     قيلد وس لوا قوهي ل  مدأد بي االد ابو  احمليو   من اانو  لمي •

 . ماهومه لصعوب  ماباااي ونصو هي

 

  واضز    مثللقهم ل أعامدو  ضل     ماي  بعض الد وس ال وةو  مي لنظي لانىظي •
رب تقدميه   اريباييفمدا   مي أعامد    و ع  ادمي بي أعامدو  ضل  نصوص شعبأه   وماهومه
ا به   لدأ  ل  املهم ذو    هلي تحملاوى الد اب  ضوا ل   لشعي من   مثللضل   ال وة لد وس 

 ول أهمهم ت ل لهي الظص .  ولقكي ذي أباض  ت ل ي ض ي ااي  ول

 . مهمش  ارينشط  الاط وقو   ل ايب إيف رب الك ال وةو ال  الامي أن والظشيطي   •
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و  ه للاومو  ضل  شكي مياا  الد س  إضطيءأعامد ضل   اريباييف ل   مي ميء رب موانىيتظي  •
 . الد وس و ايباهي واناىهيتقدمي    املهم لبداقو أباض  قهم الاومو   انيأ 

اثنو    والثينو  اريوىلمت تظيوله لل ظوا   ملي ت عيتاكب   لهني  ال وة  مي لانىظي رب  يو    •
 .قوهي بي ذ  نا هي الا دأد املاوبط  قلم نلما ضظصب  مبانل إىلوبع هي 

 .لكي ال ظوا  اريمثل أعامدو  ضل  ناا  إيف تريمثل   الش    ل  ذو   •

من   للا  دوالاقومي الشخص  للاومو    ةويب اعينب الاط وق  العمل  للد س ال وة  ولان ا •
ل أام انلهي من طب     اريمب لنه تعط  هلم وام ي  مظزلو  مي ربقهمهم للد وس  قكي 
 . اريباييفمن طب   إطوايالاومو  ول تصزح 

رب ذ ا   ال وة  الاعيمي مع ا س  مل دلوحتقوقي  إلوهمومن انول مي مت شبانه والاو ي          
 الايلو :   اريذدا أ ع  لازقوو  ل   اريباييفامل اوى جيب ضل  

 اريلايظ.   الصو ا والل  وبظيحمو الاع  أ  اريبيلوبرب تظوأع  لبيبو  وظوا من  لل وة  إا اك •

 .و ي ياي لبيلو هيرب الاع   ال وة  اعمييل وااا يس   ارياتءمن  اإلقياا  •

 .والاعيمي معهي ارياب للاعمو رب قهم الظص   ال وةو توبوع امل يحمي  •

 . وم والاقظوي  واريبيلوب ال وةو  رب ا اب  الظصوص الظقدأ توظوو املايذ •

 اعميلو .انوهلي وظوااهي  لمباء  و  لنواضهيوتبتو هي رب مداول حب ب  اريابو  الصو ا  د  •

 . مدول بني الصو  ال  تعا ضن معىن وااند إضداا  •
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  الثالثة اثنوي آداب وفلسفة:ةحتليل حمتوى منهاج البالغة للسن .3

 احملتوى: الكتاب املدرسي:  •
أكو  من املاود الاعبأو مبكوا  الظىيأ املعبرب ضظد   امل يشبامن املعي   واخلاا     ذو مجل
 .1ام يشب  الو ة بواء  ين  اناا  م يشب  اإلن ي 

  رب موضع معني بطبأقه مظىم املياااملخاي اذو الادوأن ال   تعبض قوه   انب:" ورب شبح 
 . "الاعلوم والاعلم  رب نصوص مكاوب  حبوث تبض  موااي معوظي أ يذم رب ضملو  موضوضو

املاعلمني   ا ا يبومي تشامي ضلوه من اناا  ت اهد   امليااالاعلومو قيلكايب املد ب  ذو  إيف 
قصد هبي حتقوو ال مو أُ  من معلومي  ومهي ا  وطبق تاك  واجتيذي  واوم  بلو وه مبةوب ريمنيط

  الشيمي للماعلمني وتعدأي بلو ويام.

  تعلومو لنشط من  امليااالد ابو وبع ي ا لانبى  قيلكايب املد ب  ذو يفل  الوضيء ال   أ م 
 رب أد املعلم واملاعلم.    ذيم  تعلومولااا و  خمالا تقوميو   ولبيلوبوتد أ ي  وتط وقي  

الو ي بني   ا مهز  مبثيب قه   الد ابو الاعلمو ذم املبااني  لمن   مثو مبانل قيملبانل الثينوأ 
من املعي       مو  ل اوشزن  املبانل احل يب اإلانيط والاعلوم العييل تطلب ذ ا  املبانل الثينوأ 

 العببو .  اللغ رب جميل   اللغوأ تملعي    اخلي  

رب   ارينشط الاعلمو ملخالو   ان بلبيس مبثيب قهو  ا        مكين له  الكايب املد ب  و  ل 
ضدا وا وس   إجني لنشط اثنو  مظهي  قمن انوله أام  ال ظ الثيلث الاعلومو  اني ه    اريطوال

من انوله   ة ا. أامق و ضن  اللغ العببو ل أ اغين ضظهي لباييف   ونصوص وة ذي قهو وبول
 ض ب وم اب.  أببلوبتقدمي مظهج وانط  واضز  

 
 . 98، ص2009/1430حمسن عطية، املناهج احلديثة وطرائق التدريس، دار املنهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1
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نتائج حتليل حمتوى كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة آداب   .4

 وفلسفة، لغات أجنبية: 
بشكي ماصي واملقب  ضل    ال وة حتلوو ما  مينب  اللغ العببو و ااهبي لقد امظي بازلوي  ايب 

  يلاييل: من املوانىي  ذ     جمموض  الد اب إىلتو لظي رب ذ ا  يلث اثنو   إيف الثالاومو  لل ظ

قيلغو  اخلي م  للكايب ةو  ضيا  ل ألا  النا يا والاشوأو   ؛الغو  اانو من  •
  أبلوا  وانط وابع    لكن ل حياو  ضل  ض ي ا  مجول اري اب  نه تللو  لللاومو   زوح 

  صب الاشوأو.ضظ ارب الظا وتث نا يذإلتلا  ا

 إيف ميء رب مظهي  ال ظ  الثيلث  اثنو  تاصوي القول رب نشيط ال وة  الاعلوم  املقب : 

قهالالو أعيلالالج الىيذالبا   ارياب  الظص الاوا ل  نص نثب   اقد للظص النصوص التواصلية: - أ
تد أ ه هل ا الظالص   والاعمو.واريباييف ربالاال  تالظاليولالهي الالظالص ارياب بش ء من الاوبالالع 

أالهالاالالد  بالاليملالاالالعلمني إىل ل  أقاوا موققي نقدت من الىيذبا ال  أعيعهي الظص ارياب رب  
  الاوا لال .ضوء املعطوي  الوا اا قال  الظالص 

رب مبانل     –لقد اباقب اريمب ضل  ل  الظص ارياب :النصوص و حتليلهاروافد فهم  -ب
أد س الظص ا اب   لو  إضامياا ضل   و  الظص ظيذبا لغوأ  ماعداا  -الاعلوم الثينو  

اريبعيا  معقدا رب تشكولاهي وم يموظهي  اريمب ال   جيعي معيع  الظص ت امد من  قيق  
ظىب إىل الظص ضل  لنه واندا  لغوأ  يفا  وظوا  خمالا   مظهي املقي ب  الظصو   ل  ال

توا لو  واضز  حتكمهي مجل  من امل يائ مظهي:الن  يموالت يق  ولازقوو ذ ا امل دل رب  
تظيول الظص  تىهب انيم  املاعلم إىل الازكم رب اضيحمم قهم الظص من انوث بظيؤا الاكب   

  و ذ ا الدضيحمم  1والعبوض والاين  ومن لذم الدضيحمم اواضد الظزو و الصب   ال وة  

 
  2016العربية و آدابها ( لشعبة آداب و فلسفة ـ لغات أجنبية ، مارس منهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي ( اللغو  1

 .  8م ، ص



 دراسة ميدانية.                                          الفصل الثاني:                               

34 
 

أيظشطهي اريباييف انطواي ممي أاواقب ضلوه الظص من معطوي  الظزو و الصب  لو ال وة  و  
 العبوض.

 :وهب ا امل اوى ميكن للماعلم حتقوو للملكي  مظهي
انوث أامكن املاعلم من انوهلي من إناي  وأتوأي الع ي ا  اللغوأ   يفا    امللكة اللغوية: •

 1بويا  ماظوض  ومعقدا رب ضدا     من املوااو الاوا لو  املخالا .
وضلوه ل  تد أا ذ ا البواقد وقو املقي ب  الظصو   أهد  إىل تظمو  القد ا اإلبداضو  واإلنايمو   

 وققهي من ش نه ل  أعز  املعبق  العلمو  الاط وقو . لدى املاعلم ل  الاد أا 

 اثنيا: قراءة حول تدريسها يف القسم:
  لانبىمياا تعلومو ال وة لول أعامد املعلم رب تقدميه ري  ا س من الد وس بواء  ين  رب مياا 

  ل  ب وو لظ يح ا به قمن مموزااي  اخلط إيف تكو  ذ ا   حت ب م  قي لظاا الغبض  ضل  انط
 ضيمي الوا  املطلوب.  مباضياللد س من  ي موان ه وا يتا ملم  بكي موان ه مع   تكو  شيمل

إيف   اريانوال قيملعلم ذو بود املواو رب  ي  اريطوقمثل  للاد أا ضل    انط لول أومد طبأقه 
 ميب اريباييف تخلط  الايلو :  ال وة ا س  لاومو ا  قمثو رب لاقدمي ال  وط  الطبأق خياي  ااحممي  

 تنفيذ الدرس:  .1
اناته    ويفل  ان بريباييف  لباييفقاخالو من   ال وة العببو لقد تعدا  الطباحمو رب تعلوم  

املباا تقدميه ألزمه حت   الد وس م  قي قمي ضلوه بوى   ال وة يفل   و امهود لد س  وممي باه رب
هبي  قيلب   والباعين ت يضدا رب الشبح    تومو ا خبط إىل  ذب به ا ي ل  أ واإلمليأالد س  ا اباء

  ايب أل ئ إلوه إ  ن   شوئي.

طوبه للد س ال وة      أقوأ تلا    للد س    ليفذي لمي رب الق م أا ع رب يفل  انط  لاز   
وتش وعهم  اريبئل الامهودأ من   أعامد يفل  ضل  مجل إيفال يبو والامهود للد س الوانو  

  للد س اعدأد.

 
 . 8رجع نفسه ، ص م1
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 .1" احلكم ضل   ل ٍ  بومواا رب ل ثب مزحمويته  و)الباقباء(: "ذ  اعبميمش ققد ضب  

باقباًء  بي اويبيً مق ميً   إ ي  رب مجوع مزحمويته مل أكن   ري  احلكم لو (رب ل ثب مزحمويته): ققوله
 وأ م  ذ ا: اباقباء  ري  مقدميته ل حتصي إل باا ع اعزحموي . 

بكي   اإلانيط تلد س ال وة  بشكي ضيأ و ل  لبد من   اإلمليأوضل  اند اول اعبميمش قي  
أظطلو   ل جيب  تلقيضدالك  ألم رب الق م ق اريباييفتلكي وذ ا أط قه  لإلانيط  مزحمويته للاو ي 
 إىل  ي مزحموياي. 

تلد س   اريمثل املاصل ضبض   إىلاملعلم   أل  الامهودأ وضظد الناهيء من طبح الا يؤل   
ت ل لهي   اومباضي  ال  و اذ ا  له بعد  ايباهي رب   هلم وإأ يانوهيومشي  اهي معهم والاعلوو ضلوهي 

 تلقيضداواريانكيأ.املظطق  

 تفاعل التالميذ:  .2
وأشمي ذ ا     م رب متيش الد س وقهمهم لهيامدى تايضي الاومو  وحتب   وبعد ذ ا  له أام معبق

ا به ويفل  ضن   لثظيءالاومو   لش يابازوايف ضل  إلال  أقوأ هبي املعلم هبد  ا  اريقعيلمجوع 
  الد س. لبيلوبطبأو الاغ  املقصوا رب 

 حتصي رب الق م وذ :  ل  من الاايضي ميكن  ثوث لنواعك ذظي  ل  مي 

 تايضي بني = معلم + الاومو  .1

 تايضي بني = تلمو  + تلمو   .2

 تايضي بني= املعلم + تلمو   .3

  .حيدث من انول ارينشط  الاد أ و  األول نوع فال

  :وأشمي الاايضي ال   حيدث بني تلمو  وتلمو الثاين:النوع 

 
 .18، ص2004الشريف اجلرجاين، حممد صديق منشاوي، التعريفات، دار الفضيلة، مصر، د/ط، 1
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الاومو  بطبح ب ال انول الد س  رب ذ ا اللزى  أومه ال  ال رياند الاومو  قمثو: أقوأ لاند 
 او  اإلميب  ضلوه من طب  اريباييف.

 . تلمو  لك  أظدمج رب الد س إىلأومه النا يا  ل ذو الاايضي بني املعلم والالمو  النوع الثالث: 

من انول الاايضي وبعد اطمئظي  املعلم   القيضداال وةو  ورب ناا ال ويق أقوأ الاومو  اباظ يط  
ت  د ضل  قهم  ي   الل  ال ضن يفل  شاهوي رب ض ي ا  خماصب   ضل  قهم تومو ا للد س أل 

 وااند مظهم.

ن  ه الاهم   تعزأزأه من ش هني  قع لمنيط أ اخدأ املعلم ضدا  القيضدا أ اخلص  ل وا ي 
 والباوعيب مظهي: 

  ….لان ظ : مثي:  احمع  مماي    زوح  اارتاح مود   تعزأزا  لاىو •

: وذ  ض ي ا ضن انب ي  بدنوه أقوأ هبي املعلم للاومو  مثي: حتبأ  البلس   إشي أ تعزأزا   •
    م ح الباس... البا يم ملا  او الطيلب  الاصاوو  

  مثي اصي ي   و اوه  مواحمز   اب….  مياأ  مكيقئي •

   اريضميلالالمو  ضل  بعض  لشبا الاقدأب   شهياا  إضيقو الاقدأب: مثي: املدأح  نقيط  •
 اناي لاكبميه... 

أل   املعلم لكايباهي بشكي موثو هلم لك    القيضداوبعد قهم الاومو  للد س تباخوص من  
   له  و اه موثق . ضظدذم  ايبوي انىت وإ  ن وا أل  و  ل ثبتببخ 
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  التقومي: .3
ول ميكن إةايل  اث ا رب ضمي  ي م ب     أعد الاقومي مكوا مهمي من مكوا  الظىيأ الاعلوم 

تلظ    للمظهج ال وة     ل  ضظصب قعيل رب  ي ضظي ب   لبيبويتعلومو   قكمي لنه أعاا 
 .1املظهج و اوى وتظاو ا وتقوميه وتطوأبا   لذدا لاناوي    ايحمم إلوهماملظيذج اريانبى قيحليم  

مجع    مبانل أتيتلكي ا س مث توثوقهي  اريانكيميللغوأ اباخوص   من  ايب ابعد الناهيء م يشب 
 اهلد  امل طب ومين مثبا الد س. ال ويا  ال  ت ني مدى حتقوو

 ويتم ذلك بعدة طرق منها:  

  احمه من انط يضي  رب   أ د معي  ي تلمو   الوضظد اناهيء الد س م يشب  ا اانا ي ا  اص   •
شاهوي  لواااني احلص  بواء  ايبوي   مي تكو ضياا  اريبئل وتعلوقي  وذ ا  لبئل شكي 
للد س    العواالانقي رب املظزل ضظد  حتي مظزلو مي تكو  رب شكي متي أن  ا ضيا قيلكايب 

  هلي. إميتام املعلم من قهم تومو ا من انول  والقيضداأا  د

  قيلاقومي  لمهو وقيحمداويفا  لببعالاخطوط للد س  لمي  ي  مودا  ي  الاقومي  ل وأا ح ممي ب و 
 من طب  الاومو . إجييبو مل تكن  اوا  إيفااد أاطلب إضياا الد س  له والعواا من مدأد 

 اثلثا: بعض أنشطة اللغة العربية: مناذج من دروس البالغة وفق املقاربة النصية: 
 الكناية وبالغتها: ✓
  .الثيلث  اثنو  شع    ااب وقل ا   املستوى: م  با تببوأ  •

   بيضاي .املدة:  ال وة  النشاط: •

 .الكظيأ  وبوةاهي املوضوع: •

 التعليمية:األهداف 

 
 . 102، ص1430-2009عمان، األردن، د/ط، حمسن علي عطية، املناهج احلديثة وطرق التدريس، دار املنهج للنشر والتوزيع، 1
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 تعب  الاومو  ضل  ماهوأ الكظيأ . .1

 تعبقهم ضل  بوة  الكظيأ . .2

 تعبقهم ضل  لنواع الكظيأ . .3

أكو  اد اطلع ضلوه م  قي   لولى  ا س بوة  لغو  أاطلب من املعلم  مبانله  ل رب  لل دإا
   مصيا  ومبامع موثق امن ضد  اا ابو أعامد رب يفل  ضل  مجع ميا  مودا إضداااضدا لو 

اول  بول ب  ل  ب ضلوه وبلم   لو   الكبمي  من القب  لوبواء  ين  من الكايب املد ب  
مل اوى الالمو  واد اام    تكو  مظيب  ل   س شبط الدرب   ا م يضد   اب اني مو  اضد لو

 . أب ملهللموضوع  البحمو و والابضو عموع العظي ب      تكو  شيمللو  الاعلومو واملعبقو 

  ت يؤل  انول ا س املباا تقدميوه ا بطبح ضد للولوبوةاهي مثو أ د الكظيأ د س ق         
مبوا ضلوه مبو  الكباأ مظخول   لأضلوه  لواطلعوامن ا ي  إلوهتطباوا  ل لاومو      ب و هلم ل

 ضظهي.  تإلميب هلم  والالموحب ل   ذواريباييف  مل جيو وا ضظهي أقوأ إمشوا ذم الد اب  ق 

للشبوع رب الد س   اانطو  لول  وتكو  ا  و  يل قو اريمثل بعض   وبعد الالموح ال  وط أقوأ بكايب
من بعض الاومو   ورب املقيبي    مهبأ  ا   مث أقوأ بعدذي بقباءاي هلم مث أطلب اباءاي اباءام يشب 

 لوكو  واضزي هلم وماهومي.    لم   شباني واضزي  لم اريمثل أقوأ بشبح 

  يلظمويف   يلاييل:

  اريمثل :

 :1مثيل 

 1: " و أوأ أعضَّ الىَّيمل ضل  أدأه أقول تلواين الَّ   مع الببول ب وو "  تعيىلايل 

 الظص:معطوي   ا اشي  •

 
 .27الفرقان: 1
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 انوهلي:قوقوأ بطبح لبئل  ب وط   لشمثل  من الشبح  الناهيءتكو  بعد 

 اآلأ ؟ ان ب  القويم  مييفا أاعي الىيملو  أوأ •

 ؟ لأدأهمملييفا أع و  ضل   •

 انويام؟  ق وا ات يع الببول  ل  ب ضلوه وبلم رب   ل  مبييفا حي و  بعد  •

 ذي يفُ ب الظدأ؟ من ال   أدل ضل  ندمهم؟  •

 ل؟  لأأصد  ضظهم يفل  الاصب  قعو  ل ذي ميكن  •

 أدأه[؟ ال     مز به للظدأ ]أعض الىيمل ضل   اريبلوب وو أ م  ذ ا   •

 لم ا ؟ الكظيأ ؟ لذ   اه  انقوق مي ذ   •

  لممو و ؟ضن  ا  لذ   ظيأ •

  اإلميت هلم ضن طبأو   اريباييفضل  ذ ا الا يؤل  وشبح  اإلميب وضظدمي أ اطوع الاومو  
 .واريباييفبني الاومو    وية القيضدامن  اريان ا أامكن هب ا 

 :2مثيل 

   اخلظ يء رب  اثء لانوهي  خب: ايل

 طوأي الظ يا  قوع العميا***  ث  البميا إيفا ميشاي

 ال وو.  الظ يا: محيل

 الثيمش: طبح ت يؤل  انول املثيل   إىل  ل  رب ذ ا املثيل أل   املعلم 

 مييفا أعين اول اخلظ يء )طوأي جنيا  قوع ضميا(؟  •

  ثباالبميا؟ مي معىن   •

  ثباالطه ؟ مي معىن   •
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 ال وو  رب قصي الشايء؟   ثباضل  مي أدل ا وله   •

 الكظيأ ؟ ؟ ومي نوع ذ ا ارياوالملي  ظاه اخلظ يء هب ا   •

  اريول. مي ميء  رب املثيل   بصوية القيضداوضظد الناهيء أقومو  

 اثنياالقاعدة: 

ب  ة   ذ  لاظ لطلو ول أد به ل أ معظيا   مي ل  للكلم  معظوي :)ظيذ الكظيأ :تعبأو  •
 لنواع:وانا  مقصوا( مع موا  ل ااا املعىن الىيذب  وذ  ثوث   مقصوا 

   ظيأ  ضن  ا . .1

  ظيأ  ضن مو و . .2

   ظيأ  ضن ن    .3

 

 الكناية:بالغة 

  .تعط  احلقوق  مصزوب  بدلولهي •

 .جتعي املعيمش رب  و ا   وب  •

. تعبض الاكبا مع الاذي  •
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 الظصو  املقي ب رب ضوء  العببو  ال وة ولان ا اني  وا  مجع مي تطباظي له رب حبثظي ذ ا "تعلومو  
 وذ :   جمموض  من الظايحمج  إىلاثنو " الثيلث  ال ظ 

 ال وة  وقو املقي ب  الظصو  قعيل و اجييب إىل اند معني . ل  تد أا  ❖

 الالمو  لدى اباءته الظصوص اريابو  و قهمه للمعىن .  لدى تظمو  القد ا  ❖

اإلذاميأ مبزاوى ال وة    من انوث طبأق  ضبضه و  بطه تلاظو  اللغوأ  اريانبى مثي   ❖
 .  الظصوص اريابو  انىت ل تىهب رب  و ا ميق  مظاباا للطل   

 ضدأ لصوص الوا  الكيرب ملياا ال وة  رب تقدمي و تلاييل ضدأ اإلباوعيب و الرت وز .   ❖

رب   املومواا اريمثل بعودا ضن    من  اب اني مو   م انويفا مثلللشواذد و  اريبيت ااباعميل  ❖
 املقب . 

بع هي  امع  ذظيك  عوب  رب تد أا ال وة  بع هي  امع إىل املياا ال وةو  رب اند يفااي و  ❖
 إىل املعلم و الالمو  رب اند يفاته. 

تاطلب    شعبأ لبوي ضن   االاهم قه  ض ي     ع  لابو ضل  نصوص  املد بو  الكايب  اناواءإ ❖
 . له اريوىل تلظىباالشبح قلوا  ي من أقبل الظص أاهم 

ضظصب    إمهيهلم و   وا اايحمهم بشواذد ميق العيمو  اريلايظ رب الاد أا ضل   اريبيت ا  ضامياإ  ❖
 ققط.  وأوثقونهقهم أص و  الد س   ي  اريابالاهم والعظصب اعمييل والا وق 

الاعلوم قهم    قيلظصوص تكيا تظقبض رب ضملو الظصو   املقي ب  وقو ال وة   اضظد تد أا ميا ❖
نثبأه قو أهمهم الا ل ي املا ع رب   لو أعامدو  ضل  مجي وشواذد م او ا من نصوص شعبأ  

 قوه.الد س املومواا   مثللالظصوص بي مي أهمهم بوى 
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   اني  الثينوأ   املبانل رب  ال وة   تعلومو  ضملو  ل   نقول ل وانطواي ممي انصباا من نايحمج ميكظظي 
  ال وةو  املياا تزأد رب حتصوي   يتضا ي ذ اريابو ي من انول الظصوص ت ه الظهيحمو الشعب 

  و ال وة وض  الاومو  حنو   تاارب  وأ يذم وظواو   وأ يضد ضل  ممي باهي حتداث و ايب  بطبأق
 مموز. أببلوب والاع   الكايب واباخدامهي رب   لمهواهي ا ا همإ
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 *القب   الكبمي ) واأ  اناص ضن ضي م(. 

 املعاجم:  -أوال

 . 1 2008اللغ  العببو  املعي با  ضيمل الكاب  القيذبا  طلمحد خماي  ضمب  مع م -1

ض د اللطوو الاي اب و  انبو   مع م ضلوأ الرتبو  )مصطلزي  ال وداةوموي والدأدا او (   -2
 .1991البتط  اا  اخلطيب   

  ا/ .19لوأا معلو    املظ د رب اللغ  العببو   املكا   الكيثولوكو   ب و  ل ظي  ط -

 .1972لغ  العببو   املع م الوبوط  مطيبع اا  املعي    القيذبا  مصب ط جممع ال-4

 . 4 2005ابن مظىو   ل ي  العبب  اا  الصيا   ب و   ط   -5
 

 الكتب: -اثنيا

الظه      ا اب  بوةو  حتلولو  ري ول اريبيلوب اريابو   مكا  بلمحد الشيأب اريبلو  .1
 . 1991  8طاملصبأ   ملزأ الظشب والط ع  

اإلانويء والرتاث العبب      ضلم املعيمش وال وي  وال دأع  اا  ال وة  رب بلمحد اهليا   مواذ 
   ا/س.12طب و   ل ظي   

 .1980ط  /ااملعي        لعببو   ااإبباذوم ض د العلوم  املومه الاين ملد ب  اللغ  ا .2
إبباذوم اخللو  امللكيو   إاا ا املعبق  واملمي بي  واملايذوم  م ب   الو اق للظشب والاو أع   .3

 .2007ضمي   اري ا   ا/ط  
لمني لمين ض د الغيمش   الكيرب رب ال وة  ) ال وي   ال وة   ال دأع  املعيمش(  اا  الاوقوقو   .4

 اط  ا . للرتاث  القيذبا  
 . 2003  1طالعبب  وذبا      رب تعلومو  الرتمج  الاو أ   اا  بصيرب  شودا  مقي ت .5
 . 2005ط  / ااملعبق      تد أا اللغ  العببو   اا ق  بت إمسيضوي  طب  .6
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شوا  ضوو  ال وة  تطوأب و ات أخ اهلوئ  العيم  ملكا   اإلبكظد أ   اا    .7
   .9 1990املعي   القيذبا ط

البمحن ض د ضل  اهليا   قيحمزا  مد العزاو   تد أا ال وة  العببو   ؤأ  نىبأ  تط وقو  ض د  .8
 ه. 1426-2015 1  وب   اا  امل  ا  ضمي   اري ا   ط

ال دنو    ضل  اعموط   لبو الااوح الاون    اري ول احلدث  لاد أا اللغ  العببو  و الرتبو  .9
 .9 1971الظه   مصب القيذبا ط  اا 

مبا  انيبم اعا   محزا ذيشم ال لطيمش  املظهي  و طباحمو تد أا اللغ  العببو   اا   ض .10
 . 1 2013البضوا  للظشب و الاو أع ضمي  ط

 . 1 1983اري يل   ب و  ط ةي   ميو   ضلم اريبيلوب ال وي   اا  .11
 ةيمن بعياا احلشيش  تقومي املظهج ال وة  للمبانل  الثينو  ا/ط ا/بظ . .12
ا ابي  الواندا العببو    ي   الوي بوب  ل ينوي  مب ز لو ت   لوم .13

 . 1 2009ب و  ط
  ن ضل  ضطو   املظيذج احلدأث  و طباحمو الاد أا اا  املظهج للظشب و الاو أع  ضمي     .14

 . 2009-1430اري ا  
العببو  املازدا     العملو  الاعلمو   اإلمي ا يإىل ضلم الاد أا  حتلو ي مد الد أج  مدان .15

 .2003  1الكايب اعيمع   ط   اا
   1 مد لمحد ايبم     الني اأب  ضلوأ ال وة  ال دأع املعيمش  طبابلا  ل ظي   ط .16

2003 . 
 مد  وح الدأن اجمليو   تد أا اللغ  العببو  رب املبانل  الثينوأ  وتصظوايته الرتبوأ     .17

 . 20  ا/ط  القيذبا
 . 1 1991ابن املعاز  ال دأع  شبح وتعلوو ض د املظعم انايم   اا  اعوي  ب و   ط .18
 . 1986مظ  بلطي   ال دأع أت وي وجتدأد  مظش ا املعي   اإلبكظد أ   .19
لبو ذول الع كب   الصظيضاني  الكايب  و الشعب  تح/ضل   مد ال  يو    مد لبو   .20

 . 1952-1 1371  ط1عببو   أالا ي إبباذوم  اا  احلويء للكاب ال
أوبو مقبا   مداني رب الل ينوي  الاعلومو   م ب   الل ينوي  الاعلومو   م ب    ظو   .21

. 2013-1932احلكم  للظشب والاو أع  اعزاحمب 
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 : تاجملال -اثلثا
مقي ت  تعلومو (    - ضبو  )تعلومو  ال وة  بني الا بأد و الان رب ضوء الظص الاب.ضمب 1

 . 2012  قصلو  اولو  ل ياميو   كم   توي    اعزاحمب  اقبأي9جمل  ال يانث  العدا

.ضو يمش ض د اجملود  انظي  ايا   )تعلومو  الظصوص اريابو  ومشكواي رب ال ظ  اريوىل اثنو    2
-11 ا ال ا با  اناا  الرتاث اللغو  وارياب رب اعظوب الشبا  لل زاحمب  ضد ااب(  جمل  

 .2018وا م

.ض د القيا  ال ي  ) تعلومو  الظصوص اريابو  و البواقد اللغوأ  رب املبانل  الثينوأ  رب ظي الظىبتني  3
 د  مبتح   املقي ب  الظصو ( جمل  ال يانث  ميمع  اي  -ال لو و  و ال ظووأ   املقي ب  تلكايءا 

 . 2018  ب اما 35و ال   اعزاحمب  العدا

 الرسائل اجلامعية:  -رابعا

املقي ب  الظصو  واو ذي رب تاعوي املكا  ي  )ابا يأ    ي    اأظ  مو او    بيل  ميبرت  .1
 . 2016-2015الاعلمو  رب مبانل  الطو  املاوبط  جبيأ  لمنويفمي(  

)تعلومو  ال وة  تملبانل  الثينوأ   لوىل اثو  شع    ااب وقل ا    اناو لميل   بيل  ميم ا    .2
 . 2015-2016 بإبطظ ويل  مع ك لمنويفمي(   لو

بلوى ابأدا   مد  تض  م  با ميبرت  املقي ب  الظصو  واو ذي رب تظمو  مهي ا الاع   الكايب   .3
 . 2016-2015  لدى تومو  ال ظ  الثيلث  ماوبط  ميمع  اي د   م ي  مبتح  و ال

 

 املقررات واملناهج الدراسية:-خامسا

و ا ا الرتبو  الوطظو    ايب اللغ  العببو  لل ظ  الثيلث  اثنو  للشع اني ) ااب وقل ا   لغي    .1
 لمظ و ( 

الل ظ  الوطظو  للمظيذج  و ا ا الرتبو  الوطظو   مظهي  ال ظ  الثيلث  ) ااب وقل ا   لغي    .2
 أ. 2006لمظ و (  مي س 
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الل ظ  الوطظو  املواقق  ملظهي  ال ظ  اريوىل من الاعلوم الثينو  العيأ م ع مشرتك  ااب   .3
 .2005وقل ا   الل ظ  الوطظو  للمظيذج اجملموض  املاخصص  ملياا اللغ  العببو  مينا  

 املواقع:-سادسا

مجياى   19  اخلموا https://www.m3//m.net/24755 اإللكرتومش:املواع   .1
. 2020لقبأي 13- 1442الثينو  
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 ملخص الدراسة: 

ن موضوعنا أأهم املواضيع املدروسة سابقا، إذ من تعليمية الالعربية و تعترب تعليمية البالغة 

هو كوننا درسنا " تعليمية البالغة العربية يف ضوء املقاربة النصية  ، خيتلف يف جزء واحد فقط

 . دراسة ميدانية للسنة اثلثة اثنوي"

 وهذا التخصص جاء على إثر أمهية البالغة العربية والتعليمية يف آن واحد.

هلدف السامي من هذه الدراسة كلها هو معرفة كيفية تعليم البالغة العربية يف ضوء املقاربة  اف

النصية ابعتبار النص هو املصدر األساسي يف فهم واستنباط القاعدة البالغية، ففهم النص  

 جيربان على فهم القاعدة واإلحاطة جبميع جزئياهتا فهما وتذوقا.

ظناه يف كتاب السنة الثالثة اثنوي أدى إىل عزوف التالميذ عن  وابلتايل فإن اجلفاف الذي الح

حتواء هذا األخري عن طاقة متجددة طيلة السنوات اليت مضت، فهو  ادرس البالغة لعدم 

 .ر لسنوات سابقةتكرا

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Study summary 

    The teaching of  Arabic rhetoric and educationalism is one 
of the most important tipics previously studied   as our topic 
differs in inly one part   which is that we studied »   educational 
arabic rhetoric in light of the textual appriach   a field study for 
the third year if secondary school » .  

    This specialization came in the heels if the importance if 
both arabic and educational rhetoric . 

    The supreme goal if this whole study is to know how to teach 
Arabic rhetoric in light if the textual approach .  

    Considering the text as the main source in understanding and 
deriving the rhetorical rule . 

   Understanding the text forces us to understand the rule and 
to grasp all its parts   understanding and tasting .  

    Consequently    the drought that we observed in the book of 
the third year of secondary school led to the reluctance of 
pupils to study rhetoric because the latter did not contain 
renewalble energy over the past years  as it is a repeat of 
previous years .   
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