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                       نجاز ھذا العمل في وقتھ ، و أتوجھ بجزیل الشكرحمد هللا الذي أعانني على إأ        

  بكلمة أو نصیحةھذا العمل  انجازعلى   لى كل من ساعدني من قریب أو بعیدإ االمتنانو 

     یبخل علي بتوجیھاتھ وأخص بالذكر األستاذ المشرف الدكتور عمار ربیح الذي لم        

  و إخراجھ بھذه الصورةو نصائحھ القیمة التي كانت عوننا لي في إتمام ھذا العمل 

  قسم اللغة واألدب العربيكما أتقدم بالشكر إلى جمیع أساتذة 

العاملین فیھا عند قیامي بالدراسة  مقراني والأساتذة ثانویة متقن الحاج دمحم  أیضا جمیع و

  .المیدانیة 
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  مقدمة                                                 

 دمحم س���یدنا عل���ى الس���الم و الص���الة و ﷽�������         

 ی��وم إل��ى بإحس��ان تبع��ھ وم��ن وص��حبھ آل��ھ عل��ى و المرس��لین أش��رف

  : وبعد آمین الدین

 أھم بین من الراھن قتنا و في أصبحت قد التعلیمیة اللسانیات أن فیھ الشك مما       

 إثبات ني فيالمیدا الجانب على تركز ألنھا ، بحث اللساني ال في التخصصات أبرز و

 صحیحة لغة تعلیم أجل من وھذا،  إلیھا تتوصل التي الدراسات و الحقائق صحة

ئق    الطرا أنسب ومراعاة تربویة مناھج وضع إلى ھدفی علم باعتبارھا،  ودقیقة

 التربویة الحلول إیجادمحاولة  و مالمتعل تعترض التي المشاكلو كذا  ، التدریس  في  

                تمكنھ لغویة كفاءة إكسابھ و المتعلم على تركز التعلیمیة اللسانیات ألنلھا   

  . اآلخرین مع التواصلمن 

       العربیة اللغة فروع من فرعا صرفیة أم نحویة اللغویة القواعد تعد لذلك         

   حدیثا و قدیما المختصین و الباحثین فكر و اھتمام شغلت طالمال  ،التي ھیكلھا و

 . تدریسھا و تقدیمھا طریقة و كیفیة حیث من أو معرفتھا و فھمھا حیث من سواء

، التعلیمیة المؤسسات في تدریسھا عند بالغة أھمیةلھا  اللغویة القواعد لھذه نأل و      

 دراسةال موضوع یكون أن ناارتأی ، واحدة لعملة وجھان الصرف و النحو علمف

 ناخصص، "  نصیة مقاربة "  الثانویة المرحلة في الصرفیة القواعد : بعنوان

 منھج من األخیرة ھذه انبثقت التي النصیة بالمقاربة تدریسھ و الصرف موضوع

 جاءت ،لذلك التربوي النظام في جدیدة بیداغوجیا باعتبارھا بالكفاءات المقاربة

  : كاآلتي الدراسة ھذه إشكالیة

  كیف تطبق المقاربة النصیة عند تدریس القواعد الصرفیة في المرحلة الثانویة ؟ -

  وماذا نعني بالمقاربة النصیة كمنھج تعلیمي عند تدریس القواعد ؟ -

 



 ب 
 

 معرفة على نصی ما  منھا للحل فرضیات وضع إلى اإلشكالیة ھذه دعت لقد و   

 عالقتھ و النص دور و كذا  الصرف قواعد تدریس في األستاذ یتخذھا طریقة أنسب

 . الصرف درستب

 : ھي الموضوع ھذا إلختیار الدوافع و األسباب أھم بین ومن

 . تلمیذلل بالنسبة الھامة المرحلة ھذه في الصرفیة المباحث على التعرف -

       الصرفي الجانب في الدراسات قلة و النحو، علم على تنصب الدراسات أغلب -

 . النصیة المقاربة و

  .لھ األساتذة استیعاب ومدى  جدید مصطلح ألنھ النصیة المقاربة مصطلح غموض -

 ضرورة : بینھا من الحقائق من جملة إلى التوصل فھو الدراسة ھذه ھدف أما   

 كما جید بشكل تطبیقھا و الصرف قواعد تدریس في وأثرھا النصیة المقاربة معرفة

 مةءمال ،ومدى تدریسھا في الفاعلة الطرائق أنسب الدراسي،اختیار المنھاج في جاء

 .الصرف لظاھرة بالنسبة النصوص

 المدخل ،في وملحق خاتمة و فصلین و مدخل و مقدمة إلى البحث ھذا ناقسم وقد 

 مفھوم فیھ نافتناول األول الفصل ،أما بالموضوع تتعلق التي المفاھیم أھم  ناعرض

 أھم ناأدرج ،ثم النصیة المقاربة أھمیة و النصیة التحلیل آلیات و المقاربة و النص

 تسلیطنا فحاول التطبیقي الثاني الفصل أما ، منھا الھدف و القواعد تدریس طرائق

 بالمقاربة الثانویة المرحلة في المقررة الصرفیة الدروس معظم على فیھ الضوء

 الكتاب من صرفیةال روافدلل النماذج بعض ناوضع كما ، الشعب لجمیع النصیة

 روافدلل تدریسھ في األستاذ علیھا یسیر التي مذكراتلل نماذجنا ووضع المدرسي

   بجمعھانا قم ثم ، لألساتذة ھاناقدم استبانة عن عبارة ھوف الملحق أما . الصرفیة

 . نتائجھا وعرض تحلیلھاو

 منھج ،و الدراسة ھذه في التحلیلي الوصفي المنھج علىنا اعتمد فقد ثمة ومن   

 . التحلیل عند المئویة النسب ووضع التكرار في اإلحصاء



 ج 
 

 : الدراسة ھذه في المعتمدة المراجع و المصادر أھم بین ومن

 . حسان تمام ترجمة بواجراند دي اإلجراء و الخطاب و النص -

 . اسماعیل زكریاء العربیة اللغة قواعد تدریس طرق -

 . الزناد األزھر النص نسیج -

مدرسیة لمختلف المراحل الثانویة للغة ال كتبوال  التربویة المنشورات و الوثائق -

 .العربیة

تعترض طریق الباحث  عراقیل و صعوبات وجود من أكادیمي بحث أي یخلو ال    

 وجود ماعدا النصیة بالمقاربة اللغویة القواعد تدریس حول الدراسات قلة : منھا

 وھي من بین الدراسات السابقة التي اعتمدت علیھا في حدود علمنا  ماجستیر رسالتي

 المتوسطة المرحلة القواعد نشاط تعلیمیة في النصیة المقاربة " بعنوان یخلف لحسینة

 في النصیة بالمقاربة العربیة اللغة قواعد تدریس " بعنوان كحیحة الحمید عبد و     "

 غموض إلى باإلضافة ، " أنموذجا الثانوي التعلیم من الثالثة السنة – الثانویة المرحلة

 مقرر في جاءت الصرفیة الروافد أغلب  أیضا ،و ذاتھ في النصیة المقاربة المصطلح

 إال الحصص من عدد أكبر حضور ناعلی تعذر ،لذلك المحذوفة منھا و السنة نھایة

 . ثانویةلل نازیارت عند منھا القلیل

 إلیھا المتوصل النتائج جمیع فیھا ناعرض حوصلة  كانت بخاتمة البحث ھذا نا وختم

 . البحث ھذا في

 الذي ربیح عمار الدكتور  المشرفنا أستاذ إلى الشكر بجزیل تقدمن األخیر وفي      

 جزیل منا فلھ ،البحث أثرت التي القیمة إرشاداتھ و السدیدة بنصائحھ علینا یبخل لم

 بھذه وإخراجھ البحث ھذا إنجاز فيا ساعدن من كل شكرن كما ، والتقدیر الشكر

 . الصورة
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    :مفاھیم عامة

ألنھا  ه اللغة على قواعد وأساسیات ذھ أھم مقومات المجتمعات لذلك تقوم اللغة منتعد 

ن العالقات التي م متكامال انظامتشكل اللغة ھذه إن ،بحیث إنسانیةوظاھرة  وسیلة تواصل

لنحوي بینھا ،ولدیھا مستویات وقوانین تسیرھا ،كالنظام الصوتي والصرفي ،و اترتبط فیما 

 تضبطھاه األنظمة من أجل التواصل مع غیره ،ألن دراسة اللغة والداللي ،فالفرد یلتزم بھذ

  .الصرفیة  القواعد النحویة أو

  :مفھوم القاعدة

، : القاعدة ":)د،ع، ق(البن منظور من مادة  العرب لسان في ورد  :لغة -أ أصل األُسَّ

  )1(."ھاسُ أسَ   البیتَ  ، وقواعدَ األساسُ : والقواعدَ 

  .127سورة البقرة .)2("اعیلْ مَ وإسْ  البیتَ  منَ  القواعدَ  إبراھیمْ   عُ رفَ یَ  وإذْ :"وفي التنزیل

 أو األمرْ  والضابطْ . اسھُ أسَ : ن البناءْ مَ  اعدةُ القَ : ")د، ع، ق(من مادة  الوسیط معجمفي أیضا  جاء

  )3(".على الجزیئاتْ  الكلي ینطبقْ 

        أن القاعدة لتعریف اللغوي للفظة القاعدة یتضح من خالل المفھوم األول عن ا اذھ       

 .أن القاعدة بمعنى البناء والضبط على والمفھوم الثاني یدل .ھي األساس واألصل 

العرب ھي تلك األحكام المستنبطة التي توصل إلیھا النحویة أو الصرفیة القاعدة  :اصطالحا -ب

            بدأ  اأو نثر االعرب، شعر كالموالنبوي الشریف  الحدیثمن خالل نصوص القرآن الكریم و

قواعد اللغة یجمعھا علمان ، أولھما الكلمات العربیة  "تلذلك عرفالجزء إلى  من الكل للوصول

                    یتضح  .)4("الكلمات وھي في حالة التركیبه و یخص ثانیھما ھذ وھي مفردة ،

  أنھا تجمع  بین علمین علم النحو و علم الصرف ، فعلم الصرف  ا التعریف للقواعد ذلنا من ھ

                                                           

 .361دس، ص  لبنان،، بیروت،09ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، دط، مج -1

  .127سورة البقرة اآلیة  -2
المعجم -3

 .847م، ص 2004 -ھـ1425جمھوریة مصر العربیة، ، 4الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط 
 .13م،ص1995ه،1416، القاھرة،1سلیمان فیاض،النحو العصري دلیل مبسط لقواعد اللغة العربیة ،مركزاألھرام، ط -4
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من حیث وزنھا ،وعلم النحو یبحث عن الكلمة في التركیب كالرفع  یبحث في الكلمة وھي مفردة

   .ا بالنسبة لنحاةذھ  ....والنصب 

تحدید الكفایة اللغویة التي یمتلكھا العربي والتي :"القاعدة على أنھا أما میشال زكریاء فعرف    

 من حیث عددسواء من حیث عددھا أم  تتیح  لھ أن ینتج ویتفھم جمل لغتھ غیر المتناھیة

عناصرھا وبتعبیر آخر تصف ھذه القواعد كل الجمل التي تندرج ضمن اللغة العربیة 

  )1(."وتفسرھا

وتصف اللغة  ،فایة اللغویة وإنتاج العدید من الجمل ھنا مفھوم القاعدة بالكحیث حدد 

  .العربیة وصفا شامال و تفسرھا وتقوم بتحدید عناصرھا لیفھم المتكلم لغتھ

د ،أن القواعالعربي النحو تاریخ في الوسیط في كتابھ  یرى عبد الكریم دمحم األسعدو

رأى أن تشمل القواعد أسالیب اللغة من جمیع نواحیھا " ھناك من ألن اللغویة تختلف عند العلماء

بمعنى  )2( ."تصرفھا و  اشتقاقھا،و منھم من قصرھا على ضبط أواخر الكلمات ومعرفة بنیتھا و

ھناك فروع أخرى  أصبحتأن القواعد كانت تحتوي على علم اللغة و النحو واألدب ثم 

  .والعروض  واالشتقاقكالصرف والبالغة 

 العربیة اللغةوسعاد عباس الوائلي في كتابھما  كل من طھ علي حسین الدلیمي ھاویعرف

           المالحظة اللغویة  إن"بالقولب تعلیم القواعد اللغویة للمتعلم من جان تدریسھا وطرائق مناھجھا

و إنما  و فنونھا، بعد دللك ال تكتسب من دراسة منعزلة عن اللغة تراكیبھا و مقاصدھا ومعانیھا 

  .)3("،بل إنھا وسیلة للفھم والتعبیر  ذاتھابأن قواعد اللغة لیست غایة في حد  االقتناع

لیست غایة ،فالمتعلم یتكلم أن قواعد اللغة العربیة وسیلة و اعتبارالتعریف على ھذا یشیر 

  .لتلك القواعد اللغویة  التي تحفظ اللسان من الوقوع في الخطأ  استنادابلغة صحیحة 

  

                                                           

، 1406، بیروت، لبنان، 1میشال زكریا، األلسنیة التولیدیة وقواعد اللغة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ط -1
 . 8م، ص 1976

 .15م،ص1992ه،1413،الریاض،1عبد الكریم دمحم أسعد، الوسیط في تاریخ النحو العربي،دار الشروق،ط -2
،عمان ،األردن،  1،سعاد عباس الوائلي ، اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا ،الشروق ، طلیميالد علي حسین طھ -3

 .180،ص2005
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أنھا الكفایة اللغویة  اعتبرفھناك من  اختلفنالحظ مما سبق أن تعریف القواعد اللغویة قد 

 .النحو وعلم الصرف علم تجمع ،و ھناك من جعلھا وسیلة ،و ھناك من أجمع على أنھا قواعد 

II- مفھوم الصرف:  

تصریف اآلیات :  الصرفَ : "للفیروز أبادي من مادة صرف المحیط القاموسورد في  :لغة -أ

  .)1("بعضھ من بعض اقَ تقَ وفي الكالم اشْ . اھَ اقَ فَ أنْ : اتْ اعَ یَ والبَ  اھمْ رَ ا، وفي الدَ یھَ تبنَ

 ونحوھما الباب أو القلم  فَ صرَ ": "صرف"من مادة أیضا  الوسیط معجمفي أیضا جاء 

تَ : اصریفً  ً  ءوالشيْ . نابھ وصرف بنابھ فَ رَ صَ :  الْ قً ویُ  صوَّ      . ھھوجْ  رده عنْ : صرفا

  )2("...خلى سبیلھ: من العمل، والغالم من المكتب صرف األجیر: ویقال      

أو الكالم  التعریفین السابقین یتفقان على أن الصرف ھو الرد أو االتفاق  مما سبق أن كالنالحظ 

   .التحویل معنى اشتقاق بعضھ من بعض ومعرفة أبنیة الكالم ویدل على

قائم بذاتھ لذلك  علم  باعتبارھاللفظة الصرف  االصطالحیةلقد تعددت المفاھیم  :اصطالحا -ب

العلم الذي تعرف بھ كیفیة  "ھو والصرفي النحوي التطبیقفي كتابھ  الراجحي هیرى عبد

 ھنا رابا وال بناء والمقصود باألبنیةصیاغة األبنیة العربیة وأحوال ھده األبنیة التي لیست إع

 )3(".الكلمة ھیئة 

علم یبحث عن تغیر حالة الكلمات من صورة إلى صورة لتغیرعلم "وعرف الصرف أیضا بأنھ 

  .)4("ومعلوم إلى معلوماتیعلم ویعلم إلى معلوم، 

العلم الذي تعرف بھ كیفیة صیاغة األبنیة  «: أنھ عرف الصرفأما رحاب شاھر دمحم الحوامدة ف  

  العربیة وأحوال ھذه األبنیة، فھو یدرس بنیة الكلمة العربیة وتركیبھا ووزنھا 

  

                                                           

، ص 2005، 1426، بیروت، لبنان، 8مجد الدین دمحم بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ط -1
827. 

 .513مجمع اللغة العربیة،معجم الوسیط،ص -2
 . 313،ص1992الراجحي في التطبیق النحوي والصرفي،دار المعرفة،دط،اإلسكندریة، هعبد -3
 . 13م،ص1915ه،1،1328النحو والصرف،المكتبة األھلیة،طمحي الدین الخیاط،دروس في  -4
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لة لتكون في الجموالتغیرات التي تحدث علیھا من تصریف وإعالل وإبدال وإدغام قبل انتظامھا 

  )1(.»على وزن خاص وھیئة خاصة

العلم الذي تعرف بیھ كیفیة  «الصرف كذلك باعتباره  وتعرف سحر سلیمان عیسى   

  )2(.»صیاغة األبنیة العربیة، وأحوال ھذه األبنیة التي لیست إعرابا وال بناءا

أو بالحالة اإلعرابیة  اإلھتمامیدرس بنیة الكلمة العربیة دون صرف  العلم أن یعني ھذا   

ه القواعد الصرفیة لھا مدلول واحد و من أجل تدریس ھذأي أن جمیع التعاریف بناء الجملة،

 .یاغتھا ومعرفة وزنھا و ص ذاتھافي حد  لكلمة یجب دراسة ا

 التدریس مفھومھ:  

ا یراھا البعض، فھو لیس عملیة بسیطة كم،اكبیر اصعبة تتطلب جھدیعتبر التدریس عملیة        

كبیر والتركیز على عناصر  بشكل االھتمام بالعملیة التعلیمیةفقد سعت وزارة التربیة في 

على طریقة  اللغة علماءوى، أما في مجال اللغة فقد ركز المعلم والمتعلم والمحت :أساسیة ھي 

  .التدریس، لذلك وجب علینا التطرق لمفھوم التدریس

البن منظور في مادة  "العرب لسانفي  للتدریس فقد جاءلقد تعددت المفاھیم اللغویة  :غةل 

ى، وال یتعدَ  ، یتعدَىالریحُ  عفا، فدرستھُ : دََرَس الشيُء والرْسُم یدرس دروًسا «: )،سر،د(

األثر یدرُس دروًسا،  رسَ دَ : أثر الدارسین، وقال أبو الھیثم: أثرهُ، والدرس عفو:القوم ودرستھُ 

 )3( .»..تْدُرُسھ درًسا أي َمَحتْھُ  الریحُ  ودرستھُ 

الذي یتركھ   الرسم أثرلفظة درَس دلت على أن  نستنجالبن منظور من ھذا التعریف     

   .الدارس

                                                           

  .07ھـ، ص  1431 –م 2010، عمان، األردن، 1رحاب شاھر الحوامدة، الصرف المیسر، دار الصفاء، ط -1
  .09، ص 1432، 2011، عمان، األردن، 1سحر سلیمان عیسى، مفاھیم أساسیة في علم الصرف، دار البدایة، ط -2
  .1359األولى، القاھرة، مصر، ص  ، دار المعارف، الطبعة16ابن منظور، لسان العرب، المج األول، ج -3
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دََرَس «: ) س،ر،د (في مادة   البالغة أساس  أما الزمخشري فقد عرف لفظة درَس في معجم 

درًسا ودراسةً،  ر قراءتھُ كرَ : للحفظ الكتابْ  ، ودرسَ مجربْ : راَضَھا، ورجل مدرس: الناقة

  )1(.» وهْ فظُ وتدارسوه حتى حَ  ةً ارسَ دَ ودرَس غیره، ودراستھ الكتاب مُ 

كذلك على التجریب ھذا بالنسبة حفظ الكتابة وتدل الأن لفظة درَس دلت على  یتضح لنا  

  .مفھوم اللغويلل

         : )س،ر،د (في مادة   المحیط محیط تاني في قاموسھ عند بطرس البس تعریف دَرسأیضا ورد 

  :الكتاب یدرسھُ ویدرسھ درًسا قرأه وأقبل علیھ لیحفظھ، ومنھ قول الشاعر: درسَ   «

  رابُ غاَب الشَسیُْدِرُكَھا إذا ***   ومن َطلََب العُلُوَم بغیر درٍس   

بالنوج، ودََرَس الثوَب أْخلَقَھُ فَدََرَس فھو الَِزْم ُمتَعٍَد الدَْرَس  دراًسا داسھا ودََرَس الِحْنَطةَ درًسا و

  )2( .»...الدرَس أیضا الَطریْق الَخِفي. َمْصدَْر وجَھةُ َما یُْدَرْس ج دُُرسْ 

الحفظ، : من بینھامختلفة دالالت لغویة  أنھا تحمل  ندرك ةالثالث من خالل ھذه التعاریف  

إلى المفاھیم  فاھیم اللغویة للفظة دََرَس ننتقلومن الم.... الَمْحْو، الِقراَءةَ الرسْم، الخفي، 

  ؟والتربوییناالصطالحیة وكیف عرف التدریس عند الباحثین 

  :المفھوم االصطالحي 

  مافي كتابھ  طھ حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي عرف التدریس عند   

بأنھ عملیة تفاعل بین المدرس وطالبھ، وھو في  «:  تدریسھا وطرائق مناھجھا العربیة اللغة

، )3( .»...ھذا المعنى غیر التعلیم ألن التدریس یعني عملیة األخذ والعطاء أو الحوار والتفاعل 

قائم على شكل حوار وتبادل األفكار  اتواصلی اونشاط ھناك تفاعال ریف أنیتضح لنا في ھذا التع

  .التدریس عملیة تفاعل إن لمتعلم كمستقبل للرسالة لذلك قیلب أو ابین المدرس كمرسل والطال

  

                                                           

، 2006، 1426بیروت، لبنان،  ،1جالقاسم دمحم بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، دار الفكر، الطبعة األولى، وجار هللا أب -1
  .286ص

  .276، ص 1978للنشر، طبعة جدیدة، بیروت، لبنان، بطرس البستاني، محیط المحیط، ساحة الریاض  -2
  .80ص اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا ، طھ علي حسین الدلیمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، -3
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بھ أن یؤدي إلى تعلم ونمو نظام األعمال مخطط لھ یقصد "كما یمكن تعریف التدریس كونھ   

       بھا  یقومالھادفة  األنشطةالطلبة في جوانبھم المختلفة ،وھذا النظام یشتمل على مجموعة من 

معلما ومتعلما ، ومحتوى دراسیا ، : كل من المعلم و المتعلم ،ویتضمن ھذا النظام عناصر ثالثة

 ،كما أنھ یتضمن نشاطا لغویا ھو وسیلة اتصال أساسیةوھذه العناصر ذات خاصیة دینامیة 

بجانب وسائل االتصال الصامتة ، والغایة من ھذا النظام إكساب الطلبة المعارف والمھارات 

  )1(".واالتجاھات والمیول المناسبة  والقیم

أن التدریس ھو الذي یشكل صورة الفرد من خالل أدائھ  أما ستیفن كوري فیرى  

       محدد، بمعنى أن التدریس لدیھ دورالسلوكي، الذي یمكنھ من اإلشراك في سلوك معین و

  )2(.یؤدیھاتكوین شخصیة الفرد في صورة وھیئة معینة من خالل سلوكاتھ التي  في 

لغویة مدبرة مقصودة  Communicationعملیة تواصل  «أنھ   عرف التدریس أیضا  

ھادفة، متعددة االتجاھات، والمراحل والمھارات، یدیرھا المعلمون في حجرات الدراسة، 

  )3( .»...ویوفرون فیھا كافة الخبرات المباشرة

في قاعات  مراحل من  المدرسینف ویتم وفق ھد ا لھا ،لھایكون التدریس عملیة مخطط  

  .الدراسة

تعلم الفرد  مباشر فيجمیع الحوادث التي لھا تأثیر یتضمن شامل مفھوم "أنھ عرف التعلیمكذا و

  غیره في الموقف التعلیمي ،فالتعلیم  أووال یقتصر فقط على تلك الحركات التي یقوم بھا المعلم 

و أو حاسوب أو برنامج تلفازي ،أو صورة ،أقد یتضمن حوادث مصدرھا صفحة مطبوعة ،

 )4(".المادیة  األشیاءمجموعة 

    

                                                           

م     2002، ه1422المتحدة، ،اإلمارات العربیة2الجامعي،طدمحم المحمود الحیلة،طرائق التدریس واستراتیجیاتھ،دارالكتاب  -1
 .47،ص

  .80،صطھ حسین الدلیمي،سعاد عبد الكریم عباس الوائلي،اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا: ینظر -2
عصر،االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة،مركز اإلسكندریة  حسني عبد الھادي -3

  .07،ص2000للكتاب،ب ط، اإلسكندریة،مصر،
 .47،صالتدریس واستراتیجیاتھ دمحم المحمود الحیلة،طرائق -4
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  فن ؟ أم التدریس علم ھل : لءومن التدریس والتعلیم نتطرق إلى العلم والفن ونتسا

   إن التدریس لم یعد حرفة فقط یتخذھا البعض من أجل أغراضھ المادیة بل أصبح علًما وفنًا 

             علم لھ أصولھ وقواعده "فالعملیة التدریسیة  علم وفننھ أ في آن واحد لذلك ھناك من رآى

  )1( ".التعلم ،والتنبؤ بما یحدث فیھا التي تساعد في فھمھ وتفسیر ما یحدث في بیئة 

فالعقل البشري لدیھ بدیھیاتھ ومسلماتھ في أشیاء ال یمكن أن تناقش فیھا فمثال في مجال   

، ا، والفعل الماضي یكون مبنیاوالمفعول بھ یكون منصوب االفاعل یكون مرفوع: اللغة العربیة

ألن القاعدة اللغویة واضحة والعقل البشري یمیزھا لبس أي أننا ال یمكن لنا أن نقع في خطأ أو 

  .كما وضعھا النحویون

ذوق، أي أن الناس لدیھم أذواق تختلف من شخص آلخر وفي العتمد على یأما الفن ف  

ولكننا نالحظ ... فن الرسم الموسیقى و فن الغناء و فن الشعر و فن التمثیل و: مجال الفن نرى

أن ھذا الفن یعتمد على العقل بمعنى أن العقل البشري أو الفنان ھو الذي یتحكم في فنھ قبل أن 

  )2( .یضعھا، فالشاعر یستقي ألفاظھ الجمیلة من خالل تفكیره وإبداعھ وبراعاتھ

دریس ھو مجموعة نشاطات واإلمكانیات تتوفر في ظل ظروف متاحة وھناك من رأى أن الت    

لتتم العملیة التدریسیة بنجاح، لذلك على المعلم أن یأخذ بھا في سبیل تحقیق أھدافھ التربویة 

    )3( .والتعلیمیة، باستعمال جمیع الوسائل التعلیمیة للوصول في األخیر إلى نتائج مرضیة

   بین التدریس والتعلیم، لذلك یحق لنا أن نسأل أیھما أشمل وأعم ؟  اكبیر ھناك تداخال نالحظ أن

أما التعلیم فقد  یجب أن نفرق بین التدریس والتعلیم فالتدریس یكون داخل المؤسسات التربویة، 

لذلك نلتمس ھذا   تعلیم السیاقة، ال نقول تدریس السیاقة،: یشمل جمیع مناحي الحیاة مثال كقولنا

  فالتعلیم علم ألنھ عملیة مخططة تسیر وفق أصول وقواعد مدروسة، إذ یمكن  «الفرق الواضح 

  

                                                           

  . 20ه،ص1430م ، 2010،عمان ،1ھادي طوالبة ،باسم الطرایرة ،طرائق التدریس ،دار المیسرة ،ط-2
یوسف المارون، طرائق التعلیم بین النظریة والتطبیق والممارسة في ضوء االتجاھات التربویة الحدیثة وتدریس اللغة  -2

  .135، ص 2008العربیة في التعلیم األساسي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ب ط، طرابلس، لبنان، 
خلیل إبراھیم، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زید، أساسیات التدریس، دار المناھج والتوزیع، الطبعة األولى، : نظری -3

  .24، ص 2014-1435عمان، األردن، 
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  ما التدریس فھو مجموعة أالتدریس ھده القواعد واألصول بما تتضمنھ من مھارات أساسیة 

، ھذا یعني )1( »...من أنشطة محددة لما یتم تنفیذه  اث المتتالیة التي تسیر وفق أزمانمن األحد

أن التعلیم أعم وأشمل من التدریس، فالتعلیم علم قائم بذاتھ لدیھ قواعد ثابتة أصولھ واضحة، أما 

التدریس فھو حدث یسیر في زمن معین یتم داخل نشاط معین، ویكون في المدرسة ألنھا المكان 

ا یسیر علیھا الوحید الذي تتم فیھ العملیة التدریسیة وفق إطار منھجي تربوي مخطط لھ مسبق

  .  المدرس في الحجرة الدراسیة

 التدریس والمدرسة:  

بما أن التدریس ھو عملیة تواصلیة مدبرة فالمدرسة ھي الوسط الذي تقام فیھ ھذه العملیة 

المعرفة وینبوع التفكیر ومصدر التجدید إذا كان التعلیم فیھا باللغة  بیت"ك لما تحتویھ ألنھا وذل

مختلف المتخصصین في شتى العربیة الفصیحة، ذلك أنھ یتخرج فیھا رجال المستقبل من 

أكان العلم، سواء منھ المتعلم أي أن المدرسة ھي المكان الذي ینھل  )2(".دروب العلم والمعرفة

            تؤثرخارجھ، والظروف البیئیة واالجتماعیة والنفسیة التدریس فیھا داخل الصف أو 

لذلك وجب علینا معرفة أطراف العملیة بالدرجة األولى في المتعلم ،تؤثر المدرسة ألنھا  في

  . فیھاالتعلیمیة ودور كل عنصر

 عناصرالعملیة التعلیمیة:      

تتم ھم ھي المعلم والمتعلم والمحتوى فمن خالل أساسیةتتكون العملیة التعلیمیة من عناصر 

  :العملیة التعلیمیة وھم كالتالي 

ھو  محور العملیة التعلیمیة وما یمتلكھ من قدرات عقلیة و نفسیة ولھ حاجیاتھ  :الطالب -1

 .،فال یوجد موقف تعلیمي بدون طالب  واھتماماتھ ومیوال تھ

                                                           

  .19ص  مرجع سابق ،یرة، نسرین الشمایلة، طرائق التدریس، م الصراھادي طوالبة، باس -1
، 1997 ، عمان األردن ،1سمیح أبو المغلي، التدریس باللغة العربیة الفصیحة لجمیع المواد في المدارس، دار الفكر، ط -2

  .39، ص 141
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 الحصة میة ، ھو الموجھ والمسیر أثناءالطرف الثاني من عناصر العملیة التعلی :المعلم -2

الطالب  جل مساعدةة واستعداد ورغبة في التعلیم من أتتوفر فیھ الخبر أنلذلك یجب 

 .التربویة والتعلیمیة  في التعلیم وتحقیق األھداف

 و الصفیة  األنشطة، أھداف، ) المادة والموضوع (وما یشتملھ من المحتوى  :المنھج -3

ألنھ یحدد معالم كال من العلم  األساسوسائل ، التقویم ،یعتبر المنھج  صفیة،الال

 )1(.والطالب ، وبذلك تتم العملیة التعلیمة 

 دور المدرس في المدرسة :  

المدرس الذي یسیر نتناول اآلن دور لعلیمیة والعناصر الت من حدیثنا عن المدرسة ننتقل 

) Davies(دیفزالذي یوجھ المتعلم من خالل قراراتھ، لذلك وضح فالمعلم ھو العملیة التدریسیة 

    2:نموذجھ وھو كالتاليوظائف المدرس وحددھا من خالل 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                               

  :وظائف للمدرس أربعتضح لنا النموذج تمن خالل ھذا    

                                                           

،اإلمارات 1،دار الكتاب الجامعي ،ط ینظر، ابراھیم حامداألسطل ،وآخرون، مھنة التعلیم وأدوارالمعلم في مدرسة المستقبل -1
 .33م ،ص 2005ه،1425العربیة المتحدة ،

 .26ھادي الطوالبة  وآخرون ، طرائق التدریس ، ص  - 2

 التخطیط

 القیادة

 الضبط التنظیم
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 للمالحظة والتقویم، یة في شكل قابل علیمألھداف التأي یخطط ل :المدرس مخطط       

  .من خالل تواصلھ مع الطلبة وفق قدراتھم واستعداداتھم الفكریة

 ینظم جمیع الخبرات التعلیمیة في ظروف بیئیة محددة: المدرس منظم.  

 المدرس أن یتصف بسمات شخصیة وقدرات من أجل قیادة یجب على : المدرس قائد

  .العملیة التدریسیة ألنھ ھو الذي یقود طلبتھ

 خطة متقنة ألنھا تقوم بتغیر المسار  إعدادإن عملیة الضبط تتطلب : المدرس ضابط

  )1(.التدریسي وتعدیلھ

تنظیمھ كل ھذه الوظائف ھي التي تساعد المدرس على عملھ في صورة جیدة من خالل 

         لذلك تعددت المقاربات في التدریس .ن قیادتھ لھذه العملیة التدریسیةوتخطیطھ وحس

   .والتي سنتطرق للحدیث عنھا 

 مفھوم المقاربة :Approche    

     :  ةـــلغ  /أ 

ككرم، وقربھ، قرب منھ : ")ب، ،ق (من مادة باديللفیروز آ المحیط القاموسجاء في 

  )2(."دنا، فھو قریب للواحد والجمع: وقرباناكسمع، قربا 

  .والقرب والمالمسة مقاربة ھي الدنوالأن  یشیر ھذا التعریف 

  :       المقاربة في المفھوم االصطالحي عند فرید حاجي :  اصطالحا /ب  

         تأخذ  إستراتیجیةفي ضوء خطة أو  لإلنجازھي تصور وبناء مشروع عمل قابل "

في الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال والمردود المناسب من طریقة 

نالحظ أن  )3(."ومكان وزمان وخصائص المتعلم، والوسط والنظریات البیداغوجیةووسائل 

أو بناء تصوري  ة یمكن تنفیذھا في ظل ظروف محددةالمقاربة كمفھوم تدل على أنھا خط

 .استعمال وسائل معینةلمشروع یمكن انجازه ب
                                                           

  .23،24،26، صوآخرون، طرائق التدریسینظر، ھادي طوالبة  -1
  .123،ص2004، 1426، بیروت لبنان، 8بادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ط آالفیروز  -2
  .11ص 2005ط، القبة الجزائر، . جي، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات األبعاد والمتطلبات، دار الخلدونیة، بافرید ح -3
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  :أنواع المقاربات /ج

اعتمدت الجزائر في العملیة التدریسیة من طرف وزارة التربیة الوطنیة على مقاربات 

الوقوف على ھذه المقاربات سواء التقلیدیة كثیرة باعتبارھا مناھج تدرس بھا لذلك وجب علینا 

  ھذه المقاربات؟عند أو الحدیثة، وما ھي عیوب ومزایا 

  :المقاربات التقلیدیة )1

  :المقاربة بالمضامین -أ

تعتمد على رصید معرفي  ھي مقاربة تقلیدیةومضامین سمیت بالمقاربة بالمعارف أو ال

ھذه المعرفة فھو الذي یسیر الدرس، أما المتعلم لھ دور سلبي ألنھ یتلقى والمعلم ھو الذي یمتلك 

ا النموذج إن المتعلم في نظر ھذ"، استظھارھا عندما یطلب منھ المعلمویحفظ ویقوم ب

دراسیا معینا       ایستطیع أن یكتسب قدرات ومھارات ومواقف عندما یقطع مسار) المضامین(

إن الھدف األساسي في التعلیم .، یتعامل فیھ مع أنشطة دراسیة مختلفة ذات محتویات معرفیة 

ي تجعلھ قادرا على التعلم بواسطة المحتویات ھو أن یكتسب التلمیذ مجموعة من الخبرات الت

لك بواسطة اآللیات الذاتیة التي تمكن            غیر االعتماد على اآلخرین ویتم ذ بنفسھ ، ومن

 : والمخطط الثاني وضح ذلك )1("من الوصول إلى المعارف والحقائق بنفسھ

 

 

 

  

                                                                                             

                                                           

 -أنموذجا–فاطمة زایدي ،،تعلیمیة مادة التعبیر في ضوء بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات الشعبة األدیبة من التعلیم الثانوي  -1
 .27،28،ص2009-2008علوم اللسان العربي ،اشراف عز الدین صحراوي ،جامعة دمحم خیضربسكرة ،مذكرة ماجستیر في 

 
 وىــمحت

 نجــــازا

 محتــوى

 فھـــم

 حفــــظ

 ستظھــارا

 المعلـــم

 المتعلــم
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             )1(بیداغوجیا المعارف: 1خطاطة  رقم          

  :نمخطط نفھم أن المتعلم لدیھ وظیفتامن ھذا ال

 .یتلقى ویحفظ ھذه المعارفالوظیفة األولى أنھ  -

 .الوظیفة الثانیة أنھ یقوم باستحضار ھذه المعرفة في امتحان أو مساءلة -

 مزایاھا:  

 .اكتساب معلومات وخبرات تفید المتعلم -

 .سیر محتوى المادة من طرف المعلم -

 .مقاربة أساسھا یقوم على المعرفة -

 

 عیوبھا:  

 .وظیفتھ یتلقى ویحفظ اجعل المتلقي أو المتعلم سلبی -

 .إھمال الفروق الفردیة بین المتعلمین -

 )2(.كثرة المعلومات والتركیز على المادة والمحتوى -

فقط للمتعلم والمعلم ھو الذي  المعلوماتالتقلیدیة مقاربة ھدفھا صب المقاربة إذن تعد 

المقاربة نحو  أووجب ھناك ضرورة لتغیر والتحسین في المنھج  لذلكیقدم ھذه المعارف ، 

التي تركز  باألھداففضل فوضعت وزارة التربیة والتعلیم مقاربة جدیدة سمیت بالمقاربة األ

 .على الھدف التعلیمي والمتعلم 

 المقاربة باألھداف: 

 :الھدف لغة -

  

                                                           

قسم / ب. واإلنسانیةاألكادیمیة للدراسات االجتماعیة تعلیمیة اللغة العربیة في الجزائرمقاربة تداولیة ،ة، صعبد هللا بوق: ینظر -1
 .4، ص 2014جوان  12داب والفلسفة، الجزائر، العدد اآل
 

نور الدین بوخنوفة، دور المقاربات بالكفایات في تنمیة الملكة اللغویة لدى طلبة المرحلة الثانویة قراءة في كتاب : ینظر -2
-2014، -باتنة  –العلوم اإلسالمیة للسنة الثالثة الثانوي، رسالة ماجستیر، إشراف عز الدین صحراوي، جامعة الحاج لخضر 

  .13، ص 2011
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إلى شيء قصد وأسرع إلى األمر كأنھ جعلھ : ھدف« : جاء في معجم الوسیط لفظة ھدف  

  )1(.»ھدفًا لھ 

 .الھدف ھو القصد والغرض أو توجھ ألمر ماأي أن   

مقصد مصوغ في عبارة تصف تغیرا "كما یعرفھ فؤاد قالدة بأنھ : أما في االصطالح فالھدف

   و من ثم كان الھدف عبارة عن توضیح " و یضیف أیضا .)2(" التلمیذمقترحا یراد إحداثھ في 

  )3("بعد تمام نجاح مروره بالخبرة  التلمیذسوف یكون علیھ السلوك ما 

ا ما نالحظھ من التغیرات ذو ھ التلمیذا یعني أن الھدف ھو ما نرید تحقیقھ من خالل سلوك ذھ

  .التي تظھر على المتعلم 

  األھدافتصنیف :  

  .المجال المعرفي  -

  .المجال المھاري الحركي  -

   .المجال الوجداني  -

  :المجال المعرفي  -)1

ألول مرة ھو كل ما یخص بالقدرات  B BLOOM 1956ا التصنیف عند بلوم ذظھر ھ 

  )4(: العقلیة التي تتمثل فیما یلي 

 .والحفظ التذكرمستوى  -

 . واالستیعابمستوى الفھم  -

 .مستوى التحلیل  -

 .التركیب  ىمستو -

  .مستوى التقویم  -

                                                           

  .2004، 1425، جمھوریة مصر العربیة، 4مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط معجم الوسیط، -1
دمحم بن یحي ،عباد مسعود،وزارة التربیة الوطنیة ،التدریس عن طریق المقاربة باألھداف والمقاربة بالكفاءات ،الجزائر  -2
 .21،ص 2006،
 22ص بالكفاءات ،التدریس عن طریق المقاربة باألھداف و المقاربة  -3
 .24ص ، التدریس عن طریق المقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات ،ینظر -4
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  :المجال المھاري الحركي  )2

بمھارة یتعلق ھدا المجال   E .SIMPSON 1972ظھر ھدا التصنیف  عند سمبسون 

  :الحركة التي تتعلق بأطراف الجسم كحركة الیدین والقدمین أي حركة الجسم بأكملھ مثل 

  :ا المجال ذلدلك یضع سمبسون مستویات لھ...الكتابة تعتبر مھارة حركیة

 .اإلدراك الحسي  -

 . واالستعدادالمیل  -

 .الموجھة  االستجابة -

 .أو التعود  اآللیة -

 .المعقدة  االستجابة -

 .التكیف  -

  . اإلبداع -

  :المجال الوجداني  )3

  ا المجال في میدان التربیة ذما یتعلق بالشعور و یعني ھ إلى ھدا المجال الوجداني  یشیر

لبھ ومعرفة میولھ و أحاسیسھ كل ما یتعلق بالجانب الوجداني في قالتركیز على الطفل و على ما 

  :مختلفة ولدیھ خمس مستویات والتي تظھر في سلوكھ بصور 

  .االستقبال  -

  .االستجابة  -

  .التقییم  -

  .التنظیم  -

  .خصیص تال -

  )1(.فیما بینھا  اختلفتإلى ثالث مجاالت و  انقسمتالتي  األھدافا بالنسبة لتصنیف ذھ

                                                           

 .32،33التدریس بالمقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات ،ص:ینظر -1
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o  ینقسم إلى ھدفین  :الھدف التربوي:  

  .ھدف عام  -

  .ھدف إجرائي  -

  :الھدف العام : أوال 

الھدف العام من األمور الصعبة ألن لدیھ مجموعة من الخیارات لتحدید أھداف تساعد الموقف 

خالل مسار  األھداف،نرید تحقیق ھده  واألحاسیسفھو صورة كلیة للعمل والفكر  التعلیمي 

  )1(.الدراسي و نھایة السنة الدراسیة 

  ) :اإلجرائي (الھدف السلوكي :ثانیا 

في العمل ،والمدرس یمكن مالحظة  أومالحظتھ سواء في الكالم السلوك في العموم ھو ما یمكن 

في معنى الھدف بقولھ  اإلجراء أوسلوك الطفل داخل الصف ویقیسھ لدلك عرف بلوم السلوك 

المستخدمة لقیاس  اإلجراءاتعلى وصف   التأكیدعن إعطاء مرادفات لغویة و  االبتعاد"

  )2(.المفھوم 

  ، فأصبح المتعلم  جاءت ھذه المقاربة بتركیزھا على المتعلم عكس المقاربة بالمعارف  

                     . الذي یشارك في الدرس المقدم بعدما كان مجرد وعاء یمأل بالمعارف ھو

لكي یختبره المعلم من خالل اختبارات بسیطة أصبح المتعلم یشارك في التحصیل المعرفي 

  )3( .اإلجرائیة تسمى باألھداف

  

  

  

 .ضح لنا مزایا وعیوب المقاربة باألھدافتي ستتالمخطط اآلومن خالل     

                                                           

  .38،ص تدریس بالمقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات ال :ینظر -1

 .39،ص التدریس بالمقاربة باألھداف و المقاربة بالكفاءات  :ینظر -1
 . 5عبد هللا بوقصة ،تعلیمیة اللغة العربیة في الجزائر مقاربة تداولیة  ص : ینظر -3
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  )1(بیداغوجیا باألھداف: 2خطاطة رقم 

 مزایا المقاربة باألھداف:  

 .المتعلم أصبح یشارك في العملیة التعلیمیة وتحصیل المعارف -

 .واالستجابة من أجل التقویم التركیز على عنصرین المثیر -

 عیوبھا:  

 .قد یكون ھناك إھدار للوقت ألنھ قد تمر الحصة أثناء الدرس دون إنھاء محتوى المادة -

 )2(.التالمیذ معظمھا افتراضیة لذلك لیس ھناك تقویم نھائي على إجابات التالمیذإجابات  -

 

 

  مقاربة لسانیة(المقاربة التداولیة:(  

إلى المقاربة النصیة وھي مجال بحثنا،  ستأخذناات التي ءقبل الحدیث عن المقاربة بالكفا  

مقاربة لمحة عن المقاربة التداولیة التي ھي في األصل مقاربة لسانیة أصبحت إعطاء نحاول 

ساھمت  نصوص القراءة، البالغة، المطالعة، التعبیر، رغم أنھا مقاربة جدیدة إال أنھا ایدرس بھ
                                                           

 .5ص  تعلیمیة اللغة العربیة في الجزائر مقاربة تداولیة -1
 .4تعلیمیة اللغة العربیة في الجزائر مقاربة تداولیة،ص: ینظر -2

 
 وىــمحت

 إثارة وشرح

 التقویم المرحلي

 مشاركة

 فھم 

 استجابة التقویم

 المعلـــم

 المتعلــم

  أھداف 
 إجرائیة
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بأنھا دراسة استعمال اللغة مقابل ": فقد عرفت. في تطویر تعلیم اللغة، ألنھا مصطلح لساني

  )1( ."تعني بھ تحدیدا اللسانیات  الذيدراسة النظام اللساني 

ھي دراسة اللغة قید االستعمال   pragmaticsالتداولیة "وفي تعریف لبھاء الدین دمحم یزید      

بمعنى دراسة اللغة في سیاقاتھا الواقعیة ،ال في حدودھا  lunguage in useاالستخدام  أو

النحویة ھي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما تستعملھا ونفھمھا  وتراكیبھاالمعجمیة ، 

  )2(." ،ونقصد بھا في ظروف معینة

عكس ,المقاربة التداولیة تركز على اللغة في االستعمال أي التواصل اللغوي  أنبمعنى         

، التداولیة تدرس التواصل من خالل وجود المرسل والمستقبل  لذاتھااللسانیات التي تدرس اللغة 

والمتلقي المتعلم والرسالة ھي الدرس  األستاذالتعلیمیة یعتبر المرسل ھو جانب والرسالة من 

  .التعلیمیة  األطرافه ذفیكون ھناك تواصل بین ھ في الحصة  المراد تقدیمھ

  

دراسة استعمال اللغة عوضا عن دراسة اللغة اللسانیة " التداولیة  أنشطةبرز أونالحظ من بین 

الدراسة المستویات الصوتیة والتركیبیة وربما الداللیة  أيكما ھو معلوم تتفرغ الدراسة الثانیة ،

یة داخلیة خالصة یؤمن بكیان إجراءات ذيعلم  تجریدي مغلق  إلى البنیویین،فقد تحولت مع 

البنیة اللغویة في مستواھا الصوري المجرد نضمن الكینونة اللغویة بمعناھا البنیوي الضیق 

المتكلمین  أغراضاالستعمال في الطبقات المقامیة المختلفة حسب  أحوال إلىتتجاوزھا  وإنما،

  )3(".المخاطبین  وأحوال

          تركز ال دراسة اللغة قید االستعمال فھي أن النشاط األساسي للتداولیة ھوما سبق نرى م

ه المستویات تركز ذن ھمستوى الصوتي والصرفي والتركیبي ألعلى المستویات اللغویة كال

   .المتخاطبین وأحوالعلیھا اللسانیات، والتداولیة تھتم بالمعنى من خالل التواصل مراعاة المقام 

  

                                                           

 .21،ص2010جاك موشلر وآن رییول، القاموس الموسوعي للتداولیة،دار سیناترا ،دط،تونس  -1
 .18،ص2010،القاھرة،1بھاء الدین دمحم مزید،تبسیط التداولیة، الشمس للنشر والتوزیع،ط -2
 .28،ص2005،بیروت ،لبنان،تموز،یولیو،1مسعود صحراوي،التداولیة عند علماء العرب،دار الطلیعة،ط -3
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 المقاربة بالكفاءات:  

اتخذتھ الجزائر لتعالج النقص الذي كان موجودا في منھج المقاربة  اجدید امنھج یعتبر  

  .بالمعارف واألھداف، وھذه المقاربة ھي التي ستقودنا إلى المقاربة النصیة

  .لقد عرفنا أن المقاربة ھي الخطة أو تصور لبناء مشروع قابل لإلنجاز           

 والمعارف السلوكیة التي تسمح  مجموعة من المعارف والمعارف الفعلیة"ھي  :الكفاءة

 )1(."نشاط بشكل مناسب وفعال  وظیفة أو بأداء دور ،أو

 المقاربة بالكفاءات مفھوم:  

، ھي بیداغوجیة "بیداغوجیا التدریس بالكفاءات " كما عرفھا فرید حاجي في كتابھ  

      وتعقیدتحملھ من تشابك في العالقات  وظیفیة تعمل على التحكم في مجریات الحیاة بكل ما

 علم من النجاح في ھذه الحیاة          في الظواھر االجتماعیة ، ومن فھي اختیار منھجي یمكن المت

صورتھا ،وذلك بالسعي الى تثمین المعارف المدرسیة و جعلھا صالحة لالستعمال في على 

  )2(".مختلف مواقف الحیاة 

 لمجموعة مدمجة من الموارد مكانیة التعبئة ،بكیفیة مستنبطة ھي إ: "  الكفایة،

     نرى)    3(."مشكلة  –بھدف حل فئة من الوضعیات ) المھارات المواقف  المعارف ،(

  :أن للكفایة ممیزات نذكر أھمھا   

تلمیذ و امتالكھ لمجموعة من المعارف لبمعنى توفیر ل:  موارد مجموعة تعبئة -

  .والخبرات 

  .جل تحقیق كفایة معینة من أعارفھ یحاول التلمیذ توظیف م:  الوظیفة -

حل  إطارفي  إالالكفایة ال یمكن مالحظتھا :  الوضعیات من بفئة العالقة -

  .لوضعیات معینة ویستثمر التلمیذ معلوماتھ 

                                                           

 .60المناھج والوثائق المرافقة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي،اللغة العربیة واألدبیة،ص -2
 .11،ص تطلبات حاجي ،بیداغوجیا التدریس بالكفاءات األبعاد الم فرید -2
 20المشكلة ،وزارة التربیة الوطنیة ،مركز التوثیق بوجدة ، –الوضعیة –بیداغوجیا اإلدماج –دمحم ملوك ،المقاربة بالكفاءات  -3

 .2،ص 2007مارس 
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الكفایات موجودة في محتوى دراسي وتتحقق : معین دراسي بمحتوى رتباطاال -

  .عبر حل العدید من الوضعیات الوجودة داخل الوحدات و الدروس 

من خالل التقویم یمكن قیاس مستوى التلمیذ و قدرتھ النجاز :  التقویم قابلیة -

  )1(.مسبقا  موضوعةفایة تكون كوال....عمل ما كحل لمشكلة او انجاز مشروع 

 بالكفایة المرتبطة المفاھیم :  

 وعند توظیفھا یكون ھناك ترابط وتفاعل بین الموارد المكتسبة والمنفصلة نأ: اإلدماج 

  .لتحقیق غایة معینة 

 إدماجالدیداكتیكیة ،وضعیة ) المشكلة(وضعیات ،وضعیة  توجد ثالث:  الوضعیة 

  .،وضعیة تقویم

 المھارة :habilite    : جل تحقیق مھمة معینة بشكل دقیق و منظم من أ إمكانیةوجود

  .الرسم  أوكالكتابة 

 قدرة :capacit :  یكون ھناك استعداد للقیام بفعل ما فالقدرة صعبة من اجل  أنیجب

  .اكتسابھا 

 االنجاز أو األداء performance : ل ھي القیام الفعلي بمھمة معینة في شكل قاب

  .للمالحظة والقیاس 

 االستعداد :apitud  : 2(علھ فبل لالستجابة لطریقة معینةرغبة الفرد والمثیرات تج(  

 مبادئ المقاربة بالكفاءات:  

  :تقوم على مبادئ كثیرة نذكر من بینھا  

o عملیة استرجاع للمعلومات السابقة وربطھا بالمعلومات الجدیدة لدى التلمیذ :مبدأ البناء.  

o من أجل التعرف على قدرة ممارسة تلك الكفاءة من خالل الوضعیات  :مبدأ التطبیق

  .التصرف لدى التلمیذ

                                                           

 .2،ص  المشكلة -بیداغوجیا اإلدماج الوضعیة مقاربة بالكفاءات ال:ینظر  -1
 2014،الجزائر ،2بین األھداف والكفاءات ،الملتقى الوطني ،ج  أ بن الدین خولة ،المقاربات التربویة في الجزائر:ینظر - 2

 .12، 11،ص
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o ھو عملیة من خاللھا یتم التوصل إلى أعماق المحتویات واكتساب  :مبدأ التكرار

  .الكفاءات

o إدماج كفاءة بكفاءة أخرى لتسھیل على التلمیذ التمییز بین الكفاءات  :مبدأ اإلدماج

  .ومكوناتھا

o وأنشطة التعلم فھو یساعد المعلم والمتعلم في ھو الربط بین أنشطة التعلیم   :بدأ الترابطم

  )1(.تنمیة الكفاءات وتطویرھا

  أنواع الكفاءات:  

  :ي تمن الكفاءة وھي كاآلع أنوا ثالثھناك 

 ساسیة المرتبطة بالوحدات التعلیمیةھي مجموع نواتج التعلم األ:" الكفاءة القاعدیة.  

 

  وھي مجموعة  :مجال معین  أو–فصل -شھر:تتعلق ب ):المجالیة  (الكفاءة المرحلیة   

  . من الكفاءات القاعدیة

  مرحلة (طور سنة دراسیة أو: یتم بنائھا وتنمیتھا خالل):النھائیة(الكفاءة الختامیة

  )2(."مجموعة من الكفاءات المرحلیة  وھي) التعلیم

  :يتیمكننا تمثیل منھج أو مقاربة بالكفاءات من خالل مخطط موضح كاآلكما   

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .04الرابعة ابتدائي، ص  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة اللغة العربیة، السنة: ینظر -1
     .56ص 2002 صالح حثروبي ،مدخل إلى التدریس بالكفاءات ،دط ،دار الھدى،الجزائر ،دمحم-1

 

 أھداف إجرائیة 

 إنجاز 

 محتوى

 استكشاف وشرح

 استحضار ومعارف

 فھم 

 دعم المدركات

 المعلـــم

 المتعلــم
استكشاف 

 معلومات جدیدة 
بناء معارف 

 جدیدة
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  )1(بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات: 3الخطاطة رقم 

  :بالكفاءاتمزایا المقاربة 

  :تساعد المقاربة بالكفاءات تحقیق مایلي  

 .داغوجیات في التعلیمیتجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة وھي بذلك تعتبر من أحسن الب -

تولد دافع العمل لدى المتعلم لذلك یزول الكثیر من حاالت عدم االنضباط في القسم كل واحد  -

 .لدیھ مھمة تناسبھ

 ...وقدرات لدى المتعلم العقلیة والمعرفیةتنمیة المھارات  -

المضامین والمعارف أي محتویات المواد ألنھ سیتم إدراجھا ضمن الكفاءات  عدم إھمال -

 .المنجزة

 .مراعاة الفروق الفردیة وعدم إھمالھا -

 )2(.االعتماد على أسلوب حل المشكالت والتحاور -

ت في الوثیقة المرافقة لمنھاج ھذه من بین بعض المزایا للمقاربة بالكفاءات التي ورد

  .اللغة العربیة

  :عیوبھا

االعتداد بھا كمنھج لتعلیم اللغة العربیة ألن المكتسبات القبلیة تختلف من متعلم  ال یمكن -

 .آلخر

إھدار المعلم لوقت الحصة باكتشافھ للخبرات الفردیة مما یؤدي إلى عرقلة إنھاء المقرر  -

 )3(.الدراسي

فیما بینھا  اختلفتالتعلیمیة ،وقد  ربات مھمة ألنھا ساھمت في العملیةتعتبر جمیع ھذه المقا

       بحسب تطور السنین واعتماد وزارة التربیة على تبني أفضل مقاربة في المجال التعلیمي ،

األساس في استخراج  باعتبارهبتركیزعلى النص  المقاربة النصیة و إلىتطرق الوما یھمنا نحن 

  .القاعدة لدرس المقدم في الحصة 

                                                           

 .6 ص العربیة في الجزائر مقاربة تداولیةتعلیمیة اللغة -1
 .05، ص 04الوثیقة المرافقة لمنھج اللغة العربیة، السنة الرابعة ابتدائي، ص : ینظر -2
 .7، ص تعلیمیة اللغة العربیة في الجزائر مقاربة تداولیة-3



 
 

إستراتجیة التدریس 

  بالنص والمقاربة

  یةالنصّ 
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    :أوال النص والمقاربة النصیة

  
 یعد النص باختالف مستویاتھ نقطة مھمة من خالل ما یتضمنھ، وھذا ما نلمسھ             

یتعرف المعلم والمتعلم على خصائص ھذا النص،  من المھم أنفي مجال التدریس، ألنھ    

من أجل معرفة العالقة بین النص واألنشطة اللغویة األخرى، وھذا یقودنا إلى محاولة 

فما ھو النص وما مفھومھ؟ وما العالقة بین النص والمقاربة التعلیمیة . النص ماھیة معرفة

  النصیة؟

    

  :مفھوم النص  -1
 
  :لغة  –أ 
 

لسان "في المعاجم اللغویة، فورد مفھومھا في " النص"تعددت المفاھیم للفظة        

رفعك الشيء، نص الحدیث ینصھ : النص"؛ )،ص ص، ن(البن منظور من مادة " العرب

  منَ   أنصَ  رجالً  ا رأیتُ مَ :   عمرو بن دینار: وقال. صَ نَ ، فقدْ هُ رَ ھَ ا أظْ مَ  لُ كُ وَ   ھُ عً رفَ : انصً 

، وكذلك أي رفعھُ  الحدیث إلى فالنْ  صَ نَ : یقالُ . دَ وأسنْ  لھُ  الزھري أي أرفعَ للحدیث من 

  ) 1(."رفعتھ: اجیدھَ  الظبیةُ  تْ تھ إلیھ، ونصَ صْ نصَ 

نص ": "نص"لبطرس البستاني من مادة " محیط المحیط"اء أیضا في قاموس وج      

الشيء ینصھ نصا رفعھ وأظھره والحدیث رفعھ إلى من أحدثھ، وناقتھ استحثھا واستقصى 

یقولون نص  النص بمعنى اإلمالء واإلنشاء... آخر ما عندھا، من السیر والشيء حركھ

   .)2("الكتاب لفالن وعلى فالن، النص مصدر، ومن كل شيء منتھاه

" ن����ص"م����ن م����ادة " ال����نص"ت لفظ����ة أم����ا ف����ي معج����م ال����وجیز فق����د ورد               

       رفع����ھ وأس�����نده إل�����ى : ءوالش�����يْ  هُ دَ دَ َح����وَ  ھُ نَ�����یْ عَ  صَ ء، نَ����ى الش�����يْ لَ����عَ  صَ نَ�����"بمعن����ى؛ 

                                                           

  .97ص، 7ابن منظور، لسان العرب، مج -1
  . 896بطرس البستاني، محیط المحیط، ص  -2
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كرس����ي أو ": ص����ةالمنَ. "امَ قَ تَ ى واْس����وَ تَ واْس���� عَ ارتفَ����: ءالش����يْ  م����ن ح����دث عن����ھ، ان����تصَ 

  1."شوفرْ  ابْ بثیَ  نْ یَ زَ یُ  دْ لس، وقَ لتجْ  أو للعروسْ  .منبر یعد للخطیب لیخطبْ 

 :اصطالحا عرفالنص    - ب

النص عند العرب والغرب بمفاھیم مختلفة، لذلك وجب علینا الوقوف على ھذه  ورد     

  .المفاھیم

 :النص عند العرب  -1

النص ما ازداد وضوحا على المعنى ":بقولھ" النص" "الجرجاني الشریف"عرف  -

إلى فالن  یقال أحسنواسوق الكالم ألجل ذلك كما  الظاھر لمعنى في نفس المتكلم، وھو

الذي یفرح بفرحي ویغتم بغمي، كان نصا في بیان محبتھ، وإنھ ما ال یحتمل إال معنى 

 ) 2(."واحد وقیل ما ال یحتمل التأویل

وقد علمت بذلك ": النص من خالل كتابھ الخصائص بقولھ یعرفف "جني ابن"أما  -

تعسف المتكلمین في ھذا الموضع، وضیق القول فیھ علیھم، حتى لم یكادوا یفصلون 

والقول، ولكل قوم  الكالمبینھما، والعجب ذھابھم عن نص سیبویھ فیھ، وفصلھ بین 

 )3(."وإمامھماسنة 

فالنص  المعنى من التعریفین السابقین أنھما یشتركان في  نفس أن كالإذن یتضح لنا         

، ولدیھا معنى واحد وال تحتمل وشكلھا التي تكون واضحة في مضمونھا الرسالةھو 

  .من أجل أن یفھم المخاطب مضمون الرسالة المراد  تبلیغھا إلیھ  وھذا التأویل

 اتصالي حدثھو ": النص بقولھ عرف الذي "دمحم مفتاح"نجد كذلك الناقد المغربي  -

الربط، والتماسك، والقصدیة، : تتحقق نصیتھ إذا اجتمعت لھ سبعة معاییر ھي

   )4(."والمقبولیة، واإلخباریة، والموقفیة، والتناص

                                                           

  . 19م، ص1994، مصر، )د،ط(مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم للنشر،  -1
م، أربد األردن، 2007ه، 1427، 1بشیر ابریر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتاب الحدیث، ط -2

  .54ص 
، عمان األردن، 1خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، دار جریر، ط -3

  .23ص م، 2009ه، 1430
، عمان األردن، 1ساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، عالم الكتاب الحدیث، طاأل المصطلحات نعمان بوقرة، -4

   .22م، ص 2009
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مدونة حدث كالمي في وظائف متعددة، "أیضا ناقد عربي فیجعلھ؛  "سعید یقطین"أما  -

یشترط فیھ الطول  فیكون شكال لسانیا للتفاعل االجتماعي مسایرا لمقامات معینة، وال

 )1(."ما دام قابال للتقسیم

المعنى خارج النص وأثر السیاق "في كتابھا " فاطمة الشیدي"لنص عند وعرف كذلك ا

نسیج من الكلمات یرتبط بعضھا  Texteالنص ": في تحدید دالالت الخطاب بقولھا

حیث  ببعض، وھو مرتبط من حیث تكوینھ بالكتابة، إذ ھو المكتوب، فكلمة النص من

ومفھوم النص یعني ضمنیا إذ البالغ المكتوب، ھو في تركیبھ على غرار   النسیجأصلھا 

العالمة، إذ نجد من ناحیة الدال مادیة الحروف وأخذ بعضھا برقاب بعض في ألفاظ وجمل 

  ) 2(".وفقرات وفصول

بمعنى؛  فقد وردومختلفة مفاھیم متباینة  مصطلح النص لھأن  و المقصود ھنا        

، وفاطمة الشیدي كالمیة مدونةعند دمحم مفتاح، أما سعید یقطین فجعلھا  التواصلي الحدث

  .الكلماتمن  انسیج النصاعتبرت 

 :النص عند الغربیین  -2
التي  النص عند الغربیین بشكل متباین ومختلف حسب الدراسات لقد تعدد مفھوم

 إال  ال یحدد «النص بأنھ؛ " جیرار جینات"لذلك عرف غویون، لأجراھا الباحثون ال

من  ھ في عالقة خفیة أو جلیة مع غیرهمن حیث تعالیھ النصي أي كل ما یجعل

 Franxendance textuelleالذي یطلق علیھ بمصطلح التعالي النصيالنصوص، 

التواجد اللغوي سواء أكان  ویعتبره وجھا من أوجھ التداخل النصي، بالمعنى الدقیق أي

  )3(.»أو كامال، أم ناقصا لنص في نص آخر نسبیا

، وھذا ما نجده عند السیمیائیین "التناص"یشیر ھذا التعریف أن معنى النص ھو        

  بمعنى أن النص یتعالق مع نص آخر لینتج نصا جدیدا وھذا ھو التناص

  

                                                           

  .22،المصطلحات األساسیة في لسانیات النص و تحلیل خطاب ، ص نعمان بوقرة   -1
  .91، دمشق، ص )د،ط(فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص وأثر السیاق في تحدید دالالت الخطاب، دار نینوي،  -2
  .135م، ص 2007، عمان، األردن، )د،ط(رابح بوحوش، اللسانیات وتحلیل النصوص، عالم الكتب الحدیث،  -3
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جھاز عبر اللغوي یعید "ترى أن النص ھو؛ فالباحثة البلغاریة " كریستیفا جولیا"أما  -

توزیع نظام اللغة، بكشف العالقة بین الكلمات التواصلیة، مشیرا إلى بیانات مباشرة، 

 )1(."تربطھا بأنماط مختلفة من األقوال السابقة والمتزامنة معھا

: یقولالقراءة، أي دور المتلقي في ذلك عملیة ب فربط تعریف النص " بارت روالن"ا أم -

أن النص عبارة عن نموذج یعطي للكالم طاقتھ اإلنتاجیة، بعد أن كان نظاما مختزنا "

: ال قیمة، وھو یرى أن عملیة االتصال ال تقتصر على أطرافھا الكالسكیین المعروفین

المرسل والرسالة، والمستقبل، ألن النص عملیة إنتاج مستمرة، فھو فضاء یمكن 

  )2(."لمستمرةصاحبھ وقارئھ من عملیة التواصل ا

         تشكل كل متتالیة "أنھ؛  قد عرفا النص " حسن رقیة"و" ايھالید"نجد أیضا  -

من الجمل نصا، شریطة أن تكون بین ھذه الجمل عالقات، أو على األصح بین بعض 

عناصر ھذه الجمل عالقات، تتم بین عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة 

   )3(."متتالیة برمتھا سابقة أو الحقةالحقة، أو بین عنصر من 

مما سبق من التعاریف یمكننا التوصل إلى خالصة مفادھا؛ أن النص لھ دالالت        

  :كثیرة حسب ورودھا عند الباحثین اللغویین كالتالي

 نص جدید  تداخل مع نص آخر إلنتاجتالنص ھو مجموعة عالقات فیما بینھا، و     

 .وھو ما یسمى بالتناص

 لنص یكون عبر جھاز لغوي، الذي یشكل العدید من الكلماتا. 

 النص ھو رسالة بین مرسل ومستقبل متلقي. 

 النص ھو الترابط والتماسك بین الكلمات والجمل، وبین الفقرات والنصوص .   

  
  :مفھوم المقاربة النصیة -3

وجیا جدیدة أصبحت غجاءت المقاربة النصیة من منھج المقاربة بالكفاءات، وھي بیدا      

، )االبتدائي، المتوسط، الثانوي(مقاربة یدرس بھا مواد اللغة العربیة في جمیع المستویات 

                                                           

  .27یل بن یاسر، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص خل -1
  .28الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، ص  -2
  .28الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص  -3
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وما یھمنا في ھذا البحث ھو مفھوم المقاربة النصیة، والكیفیة التي یدرس بھا القواعد 

  .وخاصة الصرفیة

  .المقاربة والنص: فھي تتكون من مصطلحین لذلك      

ا تطرقنا إلیھا سابقا ھي التصور لبناء أو انجاز مشروع، وما یھمنا المقاربة كم -

 .المقاربة في بناء منھاج دراسي

ھو ذلك النسیج الذي یتكون من عدة جمل، والتي ترتبط فیما ف: أما النص كما عرفناه -

النحوي بینھا بعالقات، ویخضع للمستویات اللغویة؛ المستوى الصرفي والمستوى 

 . والمستوى الداللي

یرتقي المنھاج "فقد عرفت في المناھج للمادة اللغة العربیة؛ : أما المقاربة النصیة -

بالمتعلم إلى التحكم في إنتاج النصوص بمختلف أنواعھا، حسب خصائصھا البنائیة 

والمعجمیة، وال یتأتى ذلك إال إذا تحكم األستاذ بدوره في بناء إستراتیجیة تعلیمیة، 

  )1(."المستویین القرائي والكتابي معا لتدریس نشاط النصوص على

تقوم على أساس اتخاذ النص محورا تدور حولھ "عرفت أیضا المقاربة النصیة أنھا  -

 جمیع نشاطات اللغة، فھو المنطلق في تدریسھا، وھو األساس في بناء الكفاءات

لكبرى والنص ھو البنیة ا. اللغویة، وفھم المنطوق والمكتوب والتعبیر الشفوي والكتابي

     )2(."التي تظھر فیھا كل المستویات اللغویة صوتیة، صرفیة، تركیبیة، وداللیة

  
تتخذ ملما و شامال أي أن المقاربة النّصیة لمقاربة النصیة نالحظ أن ھذا التعریف  ل      

     ... النص كوحدة تدور حولھا جمیع األنشطة اللغویة، قواعد، بالغة، عروض، تعبیر،

فمن خالل ھذا النص تتكون كفاءة لدى المتعلم؛ أي كفاءة لغویة یتحصل علیھا          

  خالل الدرس أو النشاط المقدم لھ، وقد یكون ھذا درس في القواعد النحویة أو الصرفیة، 

  .أو بالغة أو عروض      

                                                           

العربیة وآدابھا، الجزائر، ماي، الوثیقة المرفقة لمنھاج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي للغة  -1
  .03م، ص 2006

طارق بومود، أثر المقاربة النصیة في تنمیة المھارات اللغویة، السنة الرابعة من الطور االكمالي أنموذجا، عدد  -2
ءات، خاص بأعمال الملتقى الوطني، الدراسات الوصفیة التحلیلیة التقویمیة للمستندات التربویة في ضوء المقاربة بالكفا

  .247م، ص 2014، الجزائر، 2ج
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، یدرس النص فرع من فروع علم اللغة"وعرفت أیضا المقاربة النصیة باعتبارھا  -

الوحدة اللغویة الكبرى، ویبین جوانب عدیدة فیھ منھا التماسك والترابط باعتباره 

ووسائلھ، وأنواعھ، واإلحالة أو المرجعیة وأنواعھا، والسیاق النصي، ودور 

  )1(."المشاركین في النص عند إنتاجھ وتلقیھ، سواء كان منطوقا أم مكتوبا

  :یتضح لنا من خالل تعریفنا للمقاربة النصیة أنھا تحمل معاني كثیرة من بینھا    

 اعتبار أن النص وحدة تدور حولھا جمیع األنشطة اللغویة. 

 التركیز على المتعلم والمتلقي وإنتاجھ للنصوص. 

 التماسك والترابط النصي. 

 السیاق النصي واإلحالة. 

 والمكتوب بناء الكفاءات اللغویة وفھم المنطوق. 

بما أن المقاربة النصیة تركز على النص كمحور أساسي، فلسانیات النص أیضا 

والمقاربة النصیة تعود جذورھا إلى لسانیات النص مجالھا األساسي والمھم ھو النص،

ما یھمنا ھنا معرفة تلك العالقة التي بین المقاربة النصیة ولسانیات النص،   لذلك ،

  .التعلیمیة نصیة بمجالوعالقة المقاربة ال

  
 :عالقة المقاربة النصیة بلسانیات النص  -1

تدرس النص من حیث ھو بنیة مجردة تتولد بھا "إن ھدف لسانیات النص ھو أنھا       

، ویكون ذلك برصد العناصر القارة في جمیع "النص"جمیع ما نسمیھ ونطلق علیھ لفظ 

ومضامینھا، وھي في ھذا تتقاطع في  النصوص المنجزة، مھما كانت مقاماتھا وتواریخھا

  )2(."موضوعھا مع جمیع العلوم المتعلقة بدراسة النص وتجمعھا

ھذا یعني أن النص عند اللسانیین النصیین یدرس كبنیة مجردة، وھذه البنیة               

    لدیھا عناصرھا التي تحكمھا، وتتقاطع مع العلوم التي تقوم بدراسة النص وتھتم بھ، 

النصیین مجمعون على أن النص ال بد أن یكون كال موحدا منتظما في وحدة داللیة، "ألن 

                                                           

م، 2010ه، 1431، أربد، 1عثمان أبو زید، نحو النص إطار نظري ودراسات تطبیقیة، عالم الكتب الحدیث، ط -1
  .31 ص

  .18م، ص 1993، بیروت، 1األزھر الزناد، نسیج النص، المركز الثقافي العربي، ط -2
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   ال تجمیعا محضا بین جمل ینقصھا الترابط الداللي، سواء في ذلك أكان النص منطوقا 

  )1(."أم مكتوبا

وبخاصة بالربط النحوي ووسائلھ، وتتابع المعلومات "لذلك نجد علم لغة النص یھتم       

لتماسك الداللي ووسائلھ، والسیاق التركیبي وعالقتھ باكتمال األبنیة والسیاق الداللي وا

  )2(."والربط الداخلي

إذن یتضح لنا مما سبق أن لسانیات النص تعد بمثابة الركیزة التي تقوم علیھا المقاربة       

النصیة، وتستفید من مشاربھا وأفكارھا، ألن الھدف واحد لكل من لسانیات النص 

وحدة داللیة متماسكة وترابط نحوي، " النص"والمقاربة النصیة، ھذه األخیرة التي تعتبر 

  .علومات الموجودة في النصوتوالي وتتبع الم

  :المقاربة النصیة وعالقتھا بالمجال التعلیمي  -2

، وذلك   ار بیداغوجيعلیمھا على المقاربة النصیة كإختیاعتمدت الجزائر في نظام ت       

  :لعدة دوافع من بین أھمھا

 :دوافع واقعیة  -1

 إختیار المقاربة كبیداغوجیا في التعلیم، بین وجود النقص  إذ من بین أسباب                 

الذي كان موجودا في بیداغوجیا المعارف، ألن المتعلم كان مجرد مستقبل لتلك     

المعارف دون الربط بینھا، أي أن المتعلم كان یتعلم لمجرد التعلم فقط، ولیس من أجل أن 

لمقاربة النصیة لترتقي بالمتعلم وتھتم بھ، یساعده ھذا لتعلم على فھم محیطھ، فجاءت ھذه ا

  .ألن ھذه األخیرة لدیھا نظامھا المتكامل ومنھج بالخبرات والمعارف والمھارات اللغویة

 :دوافع بیداغوجیة  -2

  :إن تطبیق المقاربة النصیة یخدم وظیفتین تربویتین      

    ضل التلقي والفھم من خالل دراسة النصوص بصورة أف: الوظیفة األولى         

 .على محتویاتھا ومضامینھا، وقصدیة أصحابھا

                                                           

  .69م، ص 2013، اإلسكندریة، )د،ط(مؤسسة موریس الدولیة،  نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، -1
، القاھرة، 1سعید حسن بحیري، علم لغة النص المفاھیم واالتجاھات، الشركة المصریة العالمیة نشر لونجمان، ط -2

  .  108م، ص 1997
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     اإلنتاج، الھدف من المقاربة النصیة، تكوین مھارات لغویة وھي: الوظیفة الثانیة :

وللنص مستویات أربعة یتم من خاللھا . االستماع، الفھم، التعبیر الشفوي والكتابي

الصوتي، والنحوي، والصرفي المستوى : تدریس أنشطتھ، والتي تظھر من خالل

فاإلنتاج یتعلق بالنصوص التي تكون منسجمة ومتماسكة ومترابطة، فھنا . والداللي

   )1(.تظھر المقاربة النصیة

  :ثانیا معاییر تحقیق النصیة وآلیات تحلیلھا
إذا أردنا أن نحلل النص یجب علینا أن ننظر على أن النص جملة كبرى، لدیھا أجزاء       

    عدة باحثین من بینھم؛  یما بینھا، لذلك حددت معاییر تحلیل النصیة من طرفترتبط ف

  :فان دیك، الذي وضع أساسیات للتحلیل النصي وھي

 .إدراك ومعرفة الخصوصیة لسیاقات النص -

قد تتعدد القراءات لتحلیل أي نص، لذلك فالتحلیل النصي ال یقف عند معطیات النص  -

 .اختالف الذات المحللةفقط، بل قد تتعدى ذلك حسب 

   أن یكون ھذا التحلیل لدیھ لغتھ الواصفة، أو نصا موازیا على قواعد علمیة، تجعل  -

 .منھ خطابا مفھوما، وتمكن استعادتھ كما لزم األمر

یجب تحدید مستویات لسانیة للنص، لتنوع الخصائص البنیویة فیھ، إال أن ھذا ال یعني  -

صیاغة ھذه الخصائص مكونة بنیة داللیة كلیة ضمن الفصل بینھما، بل البد أن تعاد 

 .وصف نصي مدمج

      السیاقات تختلف من سیاق اجتماعي، نفسي، تداولي، لذلك یجب أن نحدد ونمیز -

      بین ھذه السیاقات، ألنھ ھناك ترابط بین فقرات النص التي تشكل ھیكل النص، 

مات، أما المستوى الداللي یتعلق ھذا یدل على المستوى التركیبي الذي یربط بین الكل

 ) 2(.بالمضامین ومعاني النص

وأسالیبھ في التحلیل النصي، وفي مقابل ذلك نجد سبعة " فان دیك"ھذا فیما یخص        

: فوضع عدة خصائص لنص في تعریفھ من خالل قولھ" دي بوجراند"معاییر قد حددھا 

                                                           

  .256طارق بومود، أثر المقاربة النصیة في تنمیة المھارات اللغویة، ص : ینظر -1
  .37نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة ولسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص ینظر  -2
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  ة معاییر لنصیة مجتمعة، ویزول أن تتوفر لھ سبع أنھ حدث تواصلي یلزم لكونھ نصا"

وضع " دي بوجراند"ھذا یعني أن  1."ھذا الوصف إذا تخلف واحد من ھذه المعاییر

معاییر لتحلیل النص، وإذا اختلف أو نقص من أحد ھذه اآللیات اختل التحلیل النصي، 

  :لذلك السبعة المعاییر سنوضحھا كاآلتي

  
  :Goheionأوال السبك 

 یعد السبك من المعاییر النصیة، ألنھ یشتمل على اإلجراءات المستعملة                    

      وھذه اإلجراءات ھي التي توفر الترابط النصي، أي الترابط بین العناصر الموجودة 

في النص، كالعالقة بین الجمل والعبارات، واستعمال الضمائر، والسبك یحقق الترابط بینھ 

  :وینقسم إلى نوعین. النصیة األخرى، والھدف منھ تحقیق اإلتصالوبین المعاییر 

 .یشتمل اإلحالة، االستبدال، الحذف، الربط :السبك النحوي  -1

 )2(.یشتمل التكرار، المصاحبة اللغویة أو التضام :السبك المعجمي  - 2

  :Coherenceثانیا الحبك أو اإللتحام 
معیار الحبك، لذلك " دي بوجراند"لـ " النص والخطاب واإلجراء"لقد ورد في كتاب       

العناصر المنطقیة كالسببیة ": الحظ أن اإللتحام أو الحبك یشتمل على وسائل وھي

معلومات عن تنظیم األحداث واألعمال،  ،Class inclusionوالعموم والخصوص، 

  ) 3(."تماسك فیما یتصل بالتجربة اإلنسانیةوالموضوعات والمواقف، السعي إلى ال

أن الحبك یركز على المواقف والموضوع األساسي لنص،  والترابط بین  ھذا یعني      

  )4(."والعناصر المقامیة المتعالقة یتم بواسطتھا فھم النص"العناصر الداخلیة، 

مما سبق یتضح أن السبك والحبك معیاران یركزان على التماسك النصي، والترابط       

من حیث النحو أو الداللة، فالسبك یركز على الموقف مضمون الموضوع النصي أي 

  .المعنى

  :Intentionalityثالثا القصدیة 

                                                           

  . 15ص لغة النص واألسلوب، نادیة رمضان النجار، علم  -1
  .16ینظر، علم لغة النص واألسلوب،  ،ص  -2
  .103م، ص1991ه، 1411، القاھرة، 1دي بوجراند، تر تمام حسان، النص والخطاب واإلجراء، عالم لكتب، ط -3
  .17نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص  -4
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 یتضمن موقف منشىء النص كون صورة ما من صوره اللغة قصد بھا أن تكون"     

  )1(."نصا، لیتمتع بالسبك واإللتحام

أن النص یجب أن یتوفر على ترابط وتماسك، من أجل تحقیق " دي بوجراند"یرى       

ویعني بھا موقف منتج النص إلنتاج نص متماسك ".ھدف ما من النص المراد تحلیلھ

  )2(."ومترابط، لكي یتم الوصول إلى ھدف مرسوم في خطة محددة

      Acceptability:القبولرابعا 

تعني المقبولیة ھو أن المتلقي أو المستقبل یقبل النص من خالل تماسكھ وترابطھ،      

    كون صورة ما من صور اللغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة من حیث"وھذا من خالل 

  )3(."ھي نص ذو سبك وإلتحام

  .فالنص یجب أن یكون صورة لغویة ذات ترابط وتماسك     

  :Situationality رعایة الموقفخامسا 

   لكل مقال مقام، لذلك یجب على النص أن یناسب الموقف أو الموضوع الذي یرد      

تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد یمكن "فیھ، ورعایة الموقف 

ھذا ) 4(."استرجاعھ، ویأتي النص في صورة عمل یمكن لھ أن یراقب الموقف وأن یغیره

  .لالسترجاع قابلیعني أن النص مرتبط بموقف ما أو بموقف 

  :Informativity سادسا االعالمیة 

؛ ھي أن النص یحتوي على معلومات قد تھم المتلقي ویخبره اإلخباریةأو  اإلعالمیة     

درجات،  اإلعالمیةویتحقق بھا ھدف التواصل بین منتج النص ومتلقیھ، ولمعیار "بھا، 

  )5(."معینة یحددھا منتجھ ومتلقیھ معا اإلعالمیةحیث یحمل كل نص درجة من 

  :Intertextualityسابعا التناص 

  

                                                           

  .103دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص  -1
  .17علم لغة النص واألسلوب،  ص   -2
  .104النص والخطاب واإلجراء، ص  -3
  .104النص و الخطاب و اإلجراء، ص  -4
  .18نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص  -5
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یتضمن العالقات بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة بھ وقعت في حدود تجربة "     

  )1(."سابقة سواء بوساطة أم بغیر وساطة

ومنھ التناص یعني تداخل نص مع نص آخر إلنتاج نص جدید، وھذا ما یسمى       

  .بالتعالق أو  تداخل النصوص فیما بینھا

ومما سبق یتضح لنا أن ھذه المعاییر أساسیة في تحلیل النص، ألنھا من أنسب      

  ظھرین األدوات في التحلیل، والمقاربة النصیة تعتمد على ھذه اآللیات، وھناك أیضا م

  :االتساق واالنسجام: من المظاھر المكونة للعالقات النصیة وھما

  :أوال االتساق
إن مفھوم االتساق لدیھ مفھوم داللي، أي یركز على العالقات المعنویة في النص،      

والتي تحدده كنص، وتسمى ھذه العالقة تبعیة، بمعنى أنھ یستحیل تأویل عنصر دون 

ظھر االتساق أي تأویل عنصر بعنصر آخر، واالتساق ال یقف وجود عنصر آخر، وھنا ی

عند المفھوم الداللي فقط بل إلى المفھوم النحوي، أو كما أكد الباحثون على مستویات 

اللغة؛ المستوى الداللي، المستوى النحوي، والمعجمي، والصوتي، فھنا یظھر االتساق، 

  ) 2(.أي التماسك الموجود في النص

  :ویظھر االتساق من خالل وجود أدوات وھي      

 :اإلحالة  -1

تعد اإلحالة من بین أدوات االتساق، ألنھا تشكل عالقات الربط، وتساھم في بناء       

  : وتشكیل وحدة النص وانتظام العناصر المكونة لھ وھي نوعان

 نص، أي وجود ذاتلوھي تمثل المستوى الخارجي ل إحالة مقامیة أو خارجیة؛ -

  .المخاطب خارج النص

إحالة مقالیة أو الداخلیة؛ وھي تتعلق بالعناصر الموجودة داخل النص المدروس،  -

 )3(.وتكون ھذه العناصر مذكورة سواء مباشرة أو ضمنیة

                                                           

  .104بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص  دي -1
م، 1991، دار البیضاء، 1ینظر دمحم خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط -2

  . 15ص 
،ص  2010ه، 1431، أربد، 1ینظر عثمان أو زید، نحو النص إطار نظري ودراسات تطبیقیة، عالم الكتب، ط -3

106 .  
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 :االستبدال  -2

وھو عملیة تكون داخل النص، ونعني بھ تعویض عنصر مكان عنصر آخر،      

نالحظھ في المستوى النحوي، التركیبي، أما الثانیة واالستبدال یختلف عن اإلحالة، ألننا 

 ایعد عنصر) االستبدال(فھي عالقة معنویة تكون في المستوى الداللي، لذلك فاألول 

  )1(.من عناصر االتساق في النص اأساسی

 :الحذف  -3

 

یعد من أدوات االتساق، فھو یختلف عن االستبدال في كون ھذا األخیر یترك أثرا،      

   بینما الحذف ال یترك ذلك، بل فراغ وھذا ما نالحظھ في جملة ما أو عبارة، والقارئ 

ھو الذي یھتدي إلى ھذا الحذف، ألنھ ال یحل محل المحذوف أي شيء، ألنھ عالقة 

  )2(.موجودة داخل النص

 :لالوص -4
  

وظیفة أساسیة في النص، ألن الترابط والتماسك بین عناصر وأجزاء النص یتم یعتبر   

من خالل أدوات الربط، التي تصل بین ھذه العناصر، أي أن الترابط یكون بین الالحق 

  ) 3(.والسابق بشكل منظم، باعتبار النص عبارة عن جمل متتالیة ومترابطة

  
  
 ):التكرار(إعادة اللفظ   -5

 
لفظ أو عدة  إعادةالتكرار ھو شكل من أشكال االتساق المعجمي، ونعني بالتكرار       

  ألفاظ، ویكون في بدایة كل جملة قصد التأكید، وھذا التكرار في ظاھر النص یضع الترابط 

  ) 4(.والتماسك بین عناصر النص وأجزائھ

                                                           

  .19ینظر دمحم خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،ص  -1
  . 21ینظر لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص  -2
  .23ینظر لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -3
م،       2006، القاھرة، 1ینظر أحمد عفیفي، نحو النص إتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زھراء الشرق، ط -4

  .106ص 
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 :التضام  -6
  

     توارد زوج "یعد التضام شكال من أشكال االتساق والتماسك المعجمي، وھو          

من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا الرتباطھما بحكم ھذه العالقة أو تلك العالقات الحاكمة 

  :وھي )1(."للتضام متنوعة تسھب كتب علم اللغة الحدیث في تفصیلھا

 .قدرة على الترابط النصيإذا كان التضاد حادا، یكون أكثر : التضاد -

، الرائد، مقدم: بالنفي مثل التضاد، ویكون مرتبط بالرتبة مثل ایكون مرتبط: التنافر -

 )2(.فصول، شھور، أعوام: عقید، ویكون مرتبط بالزمن مثل

 :التعریف والتنكیر  -7

إن التعریف والتنكیر من محاور االتساق النصي، ألن لھما أثر في التركیب اللغوي،      

فالتعریف ھو عنصر من عناصر التركیب، والتنكیر قد یؤدي إلى تغییره أو تعدیلھ، فكل 

           )3(.ن أولھما داللي واآلخر شكلي أي الجانب اللفظي منھما لھما جانبا

  :ثانیا االنسجام

أن تحلیل االنسجام یحتاج «" فان دیك"االنسجام ھو معلم من معالم النصیة، لذلك یرى      

إلى تحدید نوع الداللة التي ستمكننا من ذلك، وھي داللة نسبیة أي أننا ال نؤول الجمل 

والقضایا بمعزل عن الجمل والقضایا السابقة علیھا، فالعالقة بین الجمل محددة باعتبار 

  )4(.»لنسبیةالتأویالت ا

فاالنسجام أمر نسبي أعمق من االتساق، إذ المتلقي القارئ یجب علیھ االھتمام      

بالعالقات المعنویة ظاھرة أم خفیة، وأھم من ذلك معرفة العالم الذي تحیل إلیھ الجمل، فقد 

  )5(.یكون النص منسجما أوال حسب معرفة المتلقي وثقافتھ

  : مما سبق نفھم أن التحلیل النصي یبدأ من المعاییر التي ذكرناھا وھي     

                                                           

  . 112نحو النص إتجاه جدید في الدرس النحوي ، ص  -1
  .113ینظر نحو النص إتجاه جدید في الدرس النحوي، ص  -2
  .149ینظر، عثمان أبو زید، نحو النص،إطار نظري و دراسات تطبیقیة ، ص  -3
  .34دمحم خطابي ، لسانیات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب، ص  -4
  .42ینظر، عثمان أبو زید ،نحو النص،إطارنظري و دراسات تطبیقیة  ،ص -5
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  .السبك والحبك، المقبولیة، المقامیة، رعایة الموقف، القصدیة، والتناص

  :أما مظاھر التماسك والترابط النصي یكون من خالل     

المعاییر التي تعد االتساق و االنسجام، وھذا یعني أن النص نعتبره نصا إذا حددت فیھ ھذه 

     .أساسا في تحلیل النص

  :أھمیة المقاربة النصیةثالثا 
  

النصیة لدیھا أھمیة كبرى، ومنھاج اللغة العربیة یركز علیھا،  المقاربة                   

الحیاة فالنص یعد أحد المرتكزات األساسیة التي تقوم علیھا «. ألنھا مقاربة تعلیمیة

تصور مجتمع منسجم ومتماسك دون نصوص تنظم مختلف  االجتماعیة، إذ ال یمكن 

مؤسساتھ، وتضبط قوانین اشتغالھا، وتتقن التعامل بین أفرادھا بما یضمن لھا الثبات 

لذلك نجد حیاتنا االجتماعیة تزخر بأنواع مختلفة من النصوص،منھا . واالستقرار

، ومنھا الدیني، والفلسفي، واألدبي، وال شك في أن مياإلعال و القانوني، والسیاسي، 

 ذلك أن التحكم في النص األدبي فھما وإنتاجا.النص األدبي یعد رأس ھذه النصوص 

  ) 1(.»لدى المتعلم )  competence texùelle  (أساس بناء كفاءة نصیة_ بجمیع أنماطھ

  
  :ھذا یعني أن النص یعد ركیزة أساسیة باختالف أنواعھ، ونلمس أھمیتھ كالتالي      

 .النص األدبي ھو مدار نشاطات اللغة العربیة بأن لھ مواصفات عدیدة -

 .في تأویلھ لالختالفیحتمل النص األدبي معاني متعددة، وھو ما یفسر قابلیتھ  -

 ینقل الواقع كما ھو، وھو أیضا النص األدبي یحتوي على كثیر من الخیال، فھو ال -

 .یخضع إلى نوع من االنتظام في بنیتھ

النص األدبي جزء من مجموعة من النصوص یتفاعل معھا، فیضیف لھا ویقتبس،  -

وھذه الظاھرة تعطي فكرة عن الثقافة التي ینتمي إلیھا النص، ھذا األخیر الذي لدیھ 

 )2(.الكثیر من القراءات المتعددة

 .المتعلم في بناء معارف بنفسھ انطالقا من المھارات اللغویة إسھام -

                                                           

المناھج والوثائق المرافقة، السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي اللغة العربیة وآدابھا، وزارة التربیة  -1
  . 59 - 58م، ص 2006الوطنیة، الجزائر، مارس، 

  .67 -66قة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي للغة العربیة، ص ینظر المناھج و الوثائق المراف -2
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تنضوي تحتھ عدة مستویات، التركیبیة، المعجمیة، الداللیة،  أن یكون النص متكامال -

 .الصرفیة

 .كالبناء المعجمي، والفكري، اللغوي، والبناء الفني: یحتوي النص على عدة أبنیة -

 .صعبة المعجمیة مع داللتھا وشرحھایتم فیھ عرض األلفاظ ال: البناء المعجمي -

مات، یإن مبدأ المقاربة النصیة ینطلق من أن النص محور لكل التعل:  البناء الفكري -

وتدور حولھ جمیع األنشطة التعلیمیة من قراءة، تعبیر شفوي أو كتابي، وھذا من أجل 

 .أن یحقق المتعلم كفاءة ویثري رصیده المعرفي

ا البناء استخراج الظواھر اللغویة الموجودة في النص، بما فیھا یتم في ھذ: البناء اللغوي -

الظواھر النحویة والصرفیة، وذلك باستخراج األمثلة من النص ثم یطرح المعلم أسئلة 

 .متعلقة بھا

، یةكنایتم فیھ استخراج الجانب الجمالي الموجود في النص، من استعارة، : البناء الفني-  

 .تشبیھ، مجاز

 إكسابومنھ فالمقاربة النصیة لھا دور مھم في العملیة التعلیمیة، ألنھا تسعى في        

المتعلم جملة من المعارف والخبرات والكفاءات، وأھمھا الكفاءة النصیة، وما یھمنا أكثر 

   )1(.ھو أثر المقاربة النصیة في تدریس القواعد اللغویة

  

  
    :طرائق تدریس القواعد اللغویةرابعا 

    

      لقد تعددت طرائق التدریس لقواعد اللغة العربیة النحو والصرف، بما أن الصرف          

ھو العلم الذي یدرس اللفظة وبنائھا، والنحو ھو العلم الذي یدرس تركیب الكلمات 

 والحركات، لذلك البد من وجود طرق مناسبة لتدریس ھذه القواعد اإلعرابیةوالحاالت 

المدرس، ألن طریقة التدریس ھي تلك اإلجراءات التي یتبعھا المدرس لمساعدة ویتبعھا 

أو  طالبھ، من أجل تحقیق أھداف معینة، وقد تكون ھذه طریقة عبارة عن مناقشات

                                                           

ینظر طارق بومود، أثر المقاربة النصیة في تنمیة المھارات اللغویة سنة رابعة من الطور االكمالي أنموذجا،         -1
  .252 -251ص 
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تساؤالت أو تخطیط لمشروع، وإثارة مشكلة، وھذا ما یدعى بالفضول والتساؤل عند 

ل لتساؤالتھم، فالطریقة ھي حلقة وصل بین ومحاولة البحث لالكتشاف وإیجاد ح المتعلمین

   )1(.المتعلم والمنھج

مجموعة األسالیب التي یتم بواسطتھا تنظیم «قة التدریس أنھا یوعرفت أیضا طر      

  )2(.»المجال الخارجي للمتعلم، من أجل تحقیق أھداف تربویة معینة

      من خاللھا توصیل نشاط معین ومنھ فإن طریقة التدریس ھي الوسیلة التي یتم       

  .ي ذلكمن أجل بلوغ أھداف معینة، واستخدام أسالیب متنوعة ف ،من المدرس إلى التالمیذ

لقد قدم التربویون طرائق تدریس مختلفة في مجال القواعد، وھذا من أجل              

للغة العربیة، النحو والصرف، باعتبارھم فرع من فروع اتسھیل وتبسیط لتالمیذ المادة 

ومن بین طرائق التدریس لقواعد اللغة العربیة التي یعتمد علیھا المدرسون في تدریس 

  :مادة النحو والصرف

  :أوال الطریقة القیاسیة
تعتبر من بین أقدم طرائق التدریس لقواعد اللغة العربیة، فھي طریقة تعتمد               

على العقل، الذي یمكن اإلنسان من إدراك الحقیقة، لكن في وقتنا الحالي أصبح المدرسون 

أما األساس «ال یستعملونھا، ھذه الطریقة تبدأ بتقدیم القاعدة ثم األمثلة التي یقدمھا المعلم، 

  ھذه الطریقة فھو عملیة القیاس االستداللي، الذي یقوم على االنتقال من  الذي تقوم علیھ

الحقیقة العامة إلى الحقیقة الجزئیة، ومن المقدمات إلى النتائج، وھي بذلك إحدى طرائق 

  ) 3( »التفكیر التي یسلكھا العقل البشري

 :خطواتھا  -1

 :تمھید  -1-1

إلى الدرس السابق من خالل حیث یمھد المعلم للدرس الجدید، وھذا بالتطرق      

  .المراجعة، ومن أجل تحفیز التالمیذ للدرس الجدید
                                                           

رؤیة نظریة تطبیقیة مدرسیة، دار ینظر عبد الرحمن علي الھاشمي، دمحم فخري العزاوي، تدریس البالغة العربیة  -1
  .25م، ص 2005ه، 1426، عمان، األردن، 1المسیرة للنشر والتوزیع، ط

، 2دمحم السید مناع، رشدي أحمد طعیمة، تدریس العربیة في التعلیم العام نظریات وتجارب، دار الفكر العربي، ط -2
  .62م، ص 2001ه، 1421القاھرة، 

الحوامدة، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب  راتب قاسم عاشور، دمحم فؤاد -3
  .265 م، ص2009ه، 1430، إربد، 1حدیث، طال
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 :عرض القاعدة -1-2

المتعلم أنھ ھناك مشكلة  الصبورة بخط واضح، بحیث یشعرعلى وھذا بكتابة القاعدة      

  .وأنھ یجب البحث عن حل

 :عرض األمثلة -1-3

        بعد أن یشعر التالمیذ بالمشكلة یقدم المعلم أمثلة تنطبق على القاعدة، ثم یطلب      

إعطاء أمثلة أخرى قیاسا على أمثلة المعلم، ثم تكتب على الصبورة من أجل من التالمیذ 

  .ترسیخھا في أذھان التالمیذ

 :التطبیق  -1-4
       یمكن القیام بالتطبیق، وھذا األخیربعد شعور المتعلم بفھم القاعدة واألمثلة، فإنھ       

  )1( قد یكون جمال إعرابیة، أو التمثیل في جمل مفیدة

  :ثانیا مزایا وعیوب الطریقة القیاسیة

  :لكل طریقة تدریس مزایا وعیوب، فمن مزایاھا     

 .تساعد المعلم في إنھاء المقرر الدراسي، وتتمیز بالسھولة والیسر -

  فھم وإلمام بقواعد اللغة العربیةتساعد المتعلمین على  -

  :ومن عیوبھا

ال تنمي الفكر، ألن المتعلم من خالل ھذه الطریقة ملزم بحفظ القاعدة فقط، ویقوم  -

 .باستظھارھا وقت اإللزام

یشعر المتعلم بصعوبة المادة التعلیمیة، كما أنھا ال تقدم فرصة التدریب على تطبیق  -

 2.تلك القاعدة

لقیاسیة ننتقل إلى الطریقة االستقرائیة، أو كما تسمى بطریقة ومن الطریقة ا       

  .الھربارت

  ):االستنباطیة(ثانیا الطریقة االستقرائیة 

تعد من بین طرائق تدریس قواعد اللغة العربیة النحویة أو الصرفیة، فھي ترتكز على      

إثارة تفكیر المتعلم، وإعمال فكرة من أجل الوصول إلى نتیجة معینة ھي عكس الطریقة 
                                                           

  .183 عربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا، صینظر،طھ علي حسین الدلیمي وآخرون ، اللغة ال -1
  .265تدریسھا،  ص ینظر، راتب قاسم عاشورو آخرون اللغة العربیة وأسالیب  -2
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 «القیاسیة، فھذه الطریقة تعتمد على تقدیم األمثلة ثم القاعدة النحویة أو الصرفیة، وتعني 

قاعدة من األمثلة المعطاة والشواھد المختلفة، وھي الطریقة التي استخدمھا ال استنباط

علماء اللغة القدامى في تقعیدھا واستنباط حقائقھا، لذلك یجب تحضیر األمثلة التي تنطبق 

علیھا القاعدة العامة، وتوضیحھا للتالمیذ من حیث المعاني والمبنى، ومن ثم یتوصل 

  )1(.»ى األحكام العامة أوالقاعدة من األمثلة أو الحاالت الخاصةالتلمیذ عن طریق التفكیر إل

ومنھ یعني أن ھذه الطریقة تركز على المتعلم من أجل إعمال فكره، واستنباطھ       

للقاعدة النحویة أو الصرفیة، من خالل مالحظة األمثلة المقدمة لھ واستخالص النتیجة 

  . لوحده

 :خطواتھا  -1

 :التمھید  -1-1

تتعلق ھذه الخطوة بالمعلم وتمھیده للدرس بأسالیب مختلفة، وذلك عن طریق إما قصة       

 أو حوار أو فكرة، وذلك حسب المادة التي یقدمھا، بحیث تشیر في نفس المتعلمین

المشاركة ولفت انتباھھم، وتشویقھم إلى الدرس الجدید، فھي خطوة أساسیة تسھل فھم 

ن یكون ھذا التمھید متعلق بالدرس السابق من أجل الدخول الدرس وتوضیحھ، لذلك یجب أ

  .مباشرة في الدرس الجدید

  

 :عرض األمثلة  -1-2

وھو الذي یعبر عن أساس الموضوع، بحیث یعرض المعلم ھذه األمثلة التي تكون       

متصلة بالدرس، والتي من خاللھا یتمكن المتعلم من الوصول إلى القاعدة، فالمعلم یقوم 

واألمثلة ئق جزئیات أو األسئلة في شكل جمل وأمثلة وعبارات تخص الدرس، بعرض حقا

عادة ما تكون مأخوذة من طرف المتعلمین، ومساعدة المعلم واختیار أنسبھا وأوضحھا 

   )2(.وكتابتھا على السبورة في شكل صحیح ولغة سلیمة ودقیقة

 :الربط أو المقارنة أو الموازنة  -1-3

                                                           

  .222م، ص 2005، السویس، )د،ط(زكریا اسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة،  -1
  .190ینظر ، اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا ،ص  -2
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ایجاد العالقة بین األمثلة أي الموازنة  في ھذه الخطوة یكون ھناك ربط بین األمثلة، و      

  .بینھم، واكتشاف العالقة، وھذه الخطوة ھي التي تھیأ المتعلم باستنتاج واستنباط القاعدة

 :القاعدة  -1-4

مھ، ھذه الخطوة ھي ما قبل األخیرة، بحیث یستنتج المتعلم القاعدة بمساعدة معل      

     فالقاعدة ھي زبدة الموضوع حتى لو كانت التي توصل إلیھا المتعلمون غیر مترابطة

من الناحیة اللغویة، لكنھا مفھومة في أذھانھم، ھنا یأتي دور المعلم بالتصحیح من أجل 

  .، واستخدام وسائل مناسبة في ذلككتابتھا على السبورة

 :التطبیق -5 -1

القاعدة تمثل الجانب النظري، والتطبیق یمثل الجانب العملي التطبیقي، ھذا األخیر       

  1.الذي یعتبر أساسا، ألنھ یعبر عن مدى فھم المتعلمین للقاعدة والدرس ككل

  :ولھذه الطریقة أیضا مزایا وعیوب فمن بین      

 :مزایاھا -

  معرفة األحكام من خالل أسلوب من أسالیب العقل في التفكیر والوصول إلى

 .المالحظة

 االنتقال بالفكر من الجزء إلى العام. 

 تنظیم وترتیب المعلومات في ذھن الطالب. 

 التواصل بین المدرس والطالب من خالل فعلي الحوار والمناقشة. 

 :عیوبھا -
  المعلومات إلى ذھن الطلبة إیصالالبطء في. 

 قاعدةاالكتفاء بثالثة أمثلة أو مثالین الستنباط ال. 

 2(.قد تكون غالبا األمثلة مأخوذة من موضوعات مختلفة( 

ومن الطریقة القیاسیة والطریقة االستنباطیة، ننتقل إلى طریقة أخرى في تدریس       

  :قواعد اللغة العربیة النحویة والصرفیة

                                                           

  .191ینظر، اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا ، ص  -1
  .268وأسالیب تدریسھا، ص ینظر ، فنون اللغة العربیة  -2
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  ):النص األدبي(ثالثا الطریقة المعدلة 

جاءت ھذه الطریقة لتعدیل في الطریقة السابقة أي الطریقة االستقرائیة، فتقوم            

تدریس القواعد النحویة من خالل عرض نص متكامل المعاني، أي من خالل  «على 

یجمع شتاتھا جامع، وال تمثل معنى األسالیب المتصلة ال األمثلة المتقطعة المتكلفة التي ال 

  ) 1(.»ھیشعر الطلبة أنھم بحاجة إلی

  :خطواتھا   -1
 
          تحدید األھداف اللغویة االجتماعیة النفسیة المراد تحقیقھا، سواء داخل الصف -

 .أو خارجھ من خالل النص األدبي

تجھیز الوسائل التعلیمیة التي تعبر عن النص، فقد یقتضي ذلك الخروج إلى المیدان،  -

 .النبويزیارة إلى المسجد : وتكون دراسة النص میدانیا مثل

 .قراءة النص قراءة جیدة، ومناقشة األفكار الرئیسیة الموجودة فیھ -

 .اإلشارة إلى النص وما یحتویھ من قواعد نحویة أو صرفیة -

اإلشارة إلى العبارات والجمل المقصودة، وتحدید الكلمات من أجل دراستھا، فقد تتعلق  -

 .اعد النحو والصرفالجملة بموضوع الحال أو التمییز، أو صیغ كل ما یتعلق بقو

یقوم المعلم بتنبیھ التالمیذ إلى موضع الكلمة أو الجملة، وإعرابھا إذا كان الموضوع  -

 .في النحو

 .یستنبط التالمیذ القاعدة ویأتون بأمثلة مكونة في جمل مفیدة -

 )2(.إجراء تطبیقات شاملة من أجل معرفة مدى استیعاب التالمیذ للدرس والقاعدة معا -

  :وبما أن لكل طریقة مزایا وعیوب، فلھذه الطریقة محاسن من بینھا     

 طریقة مناسبة في تحقیق األھداف المرسومة للقواعد النحویة. 

  عندما تكون ھناك لغة سلیمة وأسلوب جید، یسھل على المتعلمین حفظ القاعدة

 .ورسوخھا

  :أما عیوبھا

                                                           

  .269، صفنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا -1
  .229 عیل، طرق تدریس اللغة العربیة، صینظر زكریا اسما -2
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  الطلبة باللغة العربیة إضعافتعمل على. 

 لوقت ألن الطالب ینشغل بموضوعات جانبیة، وانصرافھ عن القاعدة النحویة، ضیاع ل

  )1(.وھذا ما یؤدي إلى عدم االھتمام بموضوع الدرس

 
  :رابعا طریقة النشاط

وتعتمد «تعد أیضا طریقة النشاط من بین طرائق تدریس القواعد النحویة والصرفیة،       

لكن معلم اللغة العربیة ال یستطیع تنفیذ طریقة ھذه الطریقة على نشاط الطلبة وفاعلیتھم، 

النشاط بفاعلیتھ، وذلك بسبب ضیق الوقت، وقلة عدد الحصص، ویستطیع أن یتالقى ھذا 

  )2(.»العیب بأنھ یكتفي بأمثلة الكتاب المدرسي، ویطلب إلى الطلبة إعداده في المنزل

ومنھ فھذه الطریقة تركز بالفعل على نشاط المتعلمین، وخاصة داخل الحجرة       

  .الدراسیة

 .انبعاث مشكلة من أخطاء الطلبة التعبیریة أو القرائیة، من أجل مناقشتھا وتصحیحھا -

 .المناقشة والمقارنة بین الخطأ والصواب للتالمیذ -

 .إنشائھمبأمثلة من  اإلتیانعرض مواقف لغویة الستنتاج القاعدة، والطلب من التالمیذ  -

وضع عدد من األسئلة عن المواقف اللغویة، لمعرفة مدى تمكن الطلبة من القاعدة،  -

وفھمھم لألخطاء وأسباب حدوث ھذه األخطاء وأسالیبھا الصحیحة، ومدى قدرتھم 

  .على التطبیق

سبق وبعد تطرقنا لطرائق تدریس القواعد، ال یمكننا أن نقول أنھ ھناك  ومما               

الصرفیة  طریقة أفضل من طریقة، فالقیاس ضروري، واستنباط القاعدة النحویة أو

یتطلب قیاس واستقراء نص أو مجموعة أمثلة للموضوع، وھذا من أجل أن نبني أحكام 

 إیجادوالمعلم أیضا لھ دور في . اب والفھمالقاعدة، ویكون التالمیذ على قدرة على االستیع

طریقة من بین الطرائق تكون مناسبة للدرس النحوي أو الصرفي، ألن القواعد اللغویة 

                                                           

  .269 للغة العربیة وأسالیب تدریسھا، صفنون ا ینظر -1
  .269 صفنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا ،   -2
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فلذلك الطرائق ذات أھمیة كبرى في تدریس . ھي التي تضبط اللسان من الوقوع في الخطأ

  )1(.قواعد النحو والصرف

 
  :والصرفیةخامسا أھداف تدریس القواعد النحویة 

النحو والصرف ضروریان ومھمان، ولتدریس ھذه القواعد أھداف كبیرة  إن             

  :من بینھا

 .تنمیة الثروة اللغویة عند الطالب، من خالل ما یتلقاه من شواھد وأمثلة وأسالیب لتثقیفھ -

 .توظیف القواعد النحویة والصرفیة التي تعلمھا في حیاتھ العلمیة والعملیة -

  .معرفتھ للمصادر والمشتقات في اللغة، وداللة وعمل كل منھا في النص -

 )2(.التعمق في بعض القضایا للقواعد النحویة والصرفیة ومحاولة فھمھا -

 .استخدام المعاجم الستخراج الكلمات المطلوبة بعد وضع قواعد النحو والصرف -

م التلمیذ للدرس التطبیق ضروري للقواعد النحویة والصرفیة، ألنھ یبین مدى فھ -

  )3(.واستعمال عقلھ وفكره في ذلك، وھو غایة تدریس النحو والصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .270: فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا، ص ،ینظر -1
  .181: اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا، ص ینظر، -2
  .193: ینظر، طرق تدریس اللغة العربیة، ص -3
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  :خالصة الفصل 
  

ماھیة النص و المقاربة النصیة ، فالنص  الل ھذا الفصل حاولنا أن نتعرف علىمن خ     

 إذن ھو ذلك النسیج الذي یتكون من العدید من الكلمات و ھذه الكلمات تشكل جمال

ویات األربع المستوى الصوتي و المستوى الصرفي و مترابطة فیما بینھا تخضع للمست

  .المستوى الداللي و المستوى التركیبي 

   
تدور حولھ جمیع  ااربة النّصیة فھي التي تتخذ النص محورھذا بالنسبة للنص أما المق     

األنشطة اللغویة  وھذا بھدف الربط بین النص و الظاھرة اللغویة ، والمتعلم ھنا یكمن 

كفاءة نّصیة ، والمھارات اللغویة ، لذلك یجب فھم  إكسابھدوره في اإلنتاجیة النّصیة و 

  .المقاربة النصیة  ا تسعى إلیھالنص و مضمونھ وھذا م

  
كما الحظنا قد تنوعت طرائق التدریس للقواعد اللغویة ففي القدیم كان المتعلم مجرد     

، أما الطرق الحدیثة فھي تركز على المتعلم ونشاطھ داخل القسم وعاء مستقبل للمعلومة 

ین ، وتعبیر عن فكره و میولھ وجمیع رغباتھ ، كما أنھا تبث روح التعاون بین المتعلم

       بالشكل الصحیح ألنھا تحفظ اللسان  استخدامھالذلك الھدف من ھذه القواعد اللغویة 

  .من الوقوع في الخطأ و أساس اللغة 

  
جمیع المفاھیم النظریة التي تتعلق بالموضوع ، ننتقل و عرضنا لمن خالل ھذا الفصل     

    الوزاري للمرحلة الثانویة ، تعرف على ھذه القواعد الصرفیة و كیف أدرجھا المنھاج لل

و ما مدى تحقیق المقاربة النصیة في ھذه المرحلة ؟ ھذا ما سنتعرف علیھ في الفصل 

  .الثاني التطبیقي 

 



 

 
 

رفیة القواعد الصّ 

في المرحلة الثانویة 

  یةبالمقاربة النصّ 
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  :تمھید 

    ریقة في تناول النصوص تعد المقاربة النصیة كما تطرقنا إلیھا سابقا ھي الط        

القواعد اللغویة ،بالغة ،عروض ،تعبیر (  تدرس جمیع الظواھر اللغویة  ومن خاللھا

الصرفیة ، النحویة ، (وحدة كبرى تضم جمیع المستویات اللغویة باعتبار النص   )كتابي 

  . )الصوتیة ،الداللیة 

  یة لضوء على ھذه المقاربة النصّ سنحاول تسلیط ا التطبیقي لذلك في ھذا الفصل        

     والھدف من ھذه الدراسة ھو الكشف عن مدى تطبیق تدریس القواعد الصرفیة ، في

 ،لذلك سنتناول جمیع الدروس الصرفیة كما جاءت في المقرر ھذه المقاربة الجدیدة

  .الدراسي للمرحلة الثانویة 

  :یة ولى ثانوي بالمقاربة النصّ األرفیة في كتاب السنة القواعد  الصّ : أوال 

   :الكتاب المدرسي  -)1

التعلیمیة حل التعلیمیة من بین أھم الوسائل إن الكتاب المدرسي في جمیع المرا    

واألساسیة ،ألنھ یتضمن المادة الدراسیة والمحتوى الذي قررتھ وزارة التربیة 

بناء فكر  كونھ وسیلة ھامة في" افة المواد ،الوطنیة فمن خاللھ یتم تدریس ك

المتعلم ونسیجھ الوجداني ، وتشكیل كفاءاتھ وسلوكھ وھو على العموم خیر مرجع 

  )1(."قیقیة ى مواقف حلترجمة اتجاھاتھ و قیم المنھاج إل

ھذا یعني أن الكتاب المدرسي وسیلة بین المعلم والمتعلم فمن خاللھ یتم سیر 

  .برمج فیھ  الدرس حسب ما

  : لوجي للغة العربیة وكتاب السنة األولى ثانوي العام والتكنوصف وتقدیم  - أ 

  المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة  :نوان الع

  لوجي وأولى ثانوي من التعلیم العام والتكن :السنة  

                                                           

مناھج السنة األولى من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي ، جمیع الشعب ، وزارة التربیة الوطنیة ، الجزائر ،  - 1
  .38، ص 2005مارس ،
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  حسین شلوف مفتش التربیة و التكوین  :اإلشراف

  :التألیف 

  .مفتش التربیة والتكوین : حسین شلوف               

  .أستاذ بالتعلیم الثانوي : ني أحسن تلیال              

  .أستاذ بالتعلیم الثانوي  : دمحم القري

  O.P.N .Sالدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  :الناشر 

  الجزائر  :البلد الناشر 

  222 :لصفحات اعدد 

  2012- 2013 –طبعة  -د  :الطبعة 

  دج 200.00 :سعر البیع 

  من طرف المعھد الوطني للبحث في التربیة :مصادق علیھ 

                                                                                 2009ماي03:التاریخ 

 خاللھ لومات عن الكتاب المدرسي الذي منھذا الجدول ھو عبارة عن بطاقة تضم مع   

 ولكن قبل ھذا سنتحدث عن سنستخرج جمیع الدروس التي تتعلق بالرافد الصرفي،

  .النشاطات للغة العربیة  التوزیع الزمني الذي یخص توزیع

  :التوزیع الزمني ألنشطة اللغة العربیة  – )2

    سنة األولى للمن خالل الحجم الساعي یتم توزیع التوقیت لمادة اللغة العربیة            

ساعات موزعة على نشاطات  ھو ست)  آدابجذع مشترك ( من التعلیم الثانوي العام 

  :الجذع كالتالي 
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 نشاط األدب و النصوص یتم فیھ دراسة النص األدبي لساعتان ل :ساعات  أربع

یتعلق  یتم فیھا تحلیل معطیات ھذا النص و مضمونھ و ما: والتواصلي ساعتان 

  بالمسائل المقررة في النحو والصرف و البالغة و العروض والنقد 

  أن تؤخر حصة الموجھة بالتداول على  تعبیر الشفوي أو المطالعةلل :ساعة واحدة

  .التعبیر الشفوي إذا كانت مرتبطة بموضوع المطالعة الموجھة 

  1(تعبیر الكتابي في نھایة األسبوع لل :ساعة واحدة(.  

أما الفرع  أولىالسنة  األدبيھذا فیما یخص التوزیع الزمني للغة العربیة الفرع        

  :كاآلتي ساعات موزعة على نشاطات اللغة العربیة أربع ت فقد جاء األولىسنة للالعلمي 

  األدب والنصوص  :ساعتان.  

  للمطالعة الموجھة و التعبیر الشفوي بالتداول  :ساعة واحدة.  

  2(تعبیر كتابي لل :ساعة واحدة(.  

الفرق الواضح بین الفرعین األدبي والعلمي  الزمني  نالحظ من خالل ھذا التوزیع     

  وھذا یعني العلمي ، أنشطة اللغة العربیة في الفرع األدبي  أكثر من الفرعفساعات تدریس 

لذي وضعھ أكثر لتدریس أنشطتھ ، والحجم الساعي ا اأن تخصص األدب یتطلب وقت

 :وھذا ألسباب كثیرة من بینھا المنھاج ركز على النصوص األدبیة 

 .خصائصھ وو مضمونھ نص وما یحمل في طیاتھ لالقراءة و الفھم الجید ل -

  .یصبح المتعلم قادرا على التحلیل والتركیب و التطبیق  -

  .الربط بین النص واألنشطة اللغویة األخرى كالقواعد و العروض و البالغة  -

و التعبیر  المطالعة الموجھة  لنصوص األدبیة و التواصلیة ، فھوأما النشاط الثاني بعد ا

        .الشفھي ، ثم آخرھا التعبیر الكتابي 

 تطبق جیدا  أنبیداغوجیا تعلیمیة في ھذه المرحلة یمكن باعتبارھا إن المقاربة النصیة    

نص  باعتباره بنیة تدور حولھ جمیع األنشطة اللغویة ، و الحجم لو ھذا بعد الفھم الجید ل

                                                           

  . 08، ص للغة العربیة وآدابھا ،جمیع الشعب من التعلیم الثانويینظر ، مناھج السنة األولى  -  1
  . 09ص جمیع الشعب ، للغة العربیة وآدابھا نھاج السنة األولى من التعلیم الثانويینظر م - 2
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    األخرى األنشطةالنصوص ، ثم تلیھا موزع بطریقة تركز على الساعي المخصص 

  .ن النص التي تنطلق أساسا م

تعرف على الدروس الصرفیة التي قررت لبعد تعرفنا على التوزیع الزمني نتطرق ل      

  .في الكتاب المدرسي 

  :ثانوي  األولى سنةللالقواعد الصرفیة المقررة في الكتاب المدرسي  محتوى  -)3

یس القواعد الروافد في اللغة العربیة ، ألن تدر یعد الرافد الصرفي من بین أھم          

إلى حفظ وتعلیم المتعلمین من أجل المرحلة الثانویة یھدف في  الصرفیة  أو النحویة 

  ، لذلك یدرس الرافد الصرفي توظیفھا في حیاتھم التعلیمیة وتصبح لدیھم سالمة لغویة 

  منفصل عن النص من خالل النص الذي سبق تناولھ لكي ال یشعر المتعلم بوجود نشاط 

ترمي إلیھ  المقاربة النصیة  كیفیة الربط بین النص و الرافد الصرفي وھذا ماو ھنا تتضح 

  .ھذه المقاربة الجدیدة 

:كاآلتيمقررة أولىسنة للذلك جاءت الدروس الصرفیة ل 
)1(  

       و الترتیبي  األصليالعدد _  

  الفعل وداللتھ الزمنیة _  

  الفعل المجرد و المزید و معاني حروف الزیادة _  

  اسم الفاعل و صیغ المبالغة _  

  اسم المفعول _  

   لممنوع من الصرف ا _ 

   لة اسم المكان و الزمان و اآل_  

   الصفة المشبھة _   

                                                           

.  34جمیع الشعب ، ص   منھاج السنة األولى من التعلیم الثانوي للغة العربیة و آدبھا ، -1   
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  :ھي نالحظ أن الدروس الصرفیة التي قررت بالنسبة للفرع العلمي و األدبي 

  .دروس  ةثمانی

: الیةموزعة على الوحدات الت
)1(  

 الوحدة النصوص األدبیة و التواصلیة الرافد الصرفي ص

 07 فتح مكة العدد األصلي و الترتیبي 121

 09 نشاط األحزاب في عھد بني أمیة الفعل وداللتھ الزمنیة 163

165 

  

179 

الفعل المجرد و المزید و معاني 

  حروف الزیادة

 اسم الفاعل وصیغ البالغة

  من الغزل العفیف

  

 الغزل العذري في عھد بني أمیة

10 

188  

  

من مظاھر التجدید في الشعر  اسم المفعول

 األموي

11 

 11 التجدید في المدح و الھجاء الممنوع من الصرف 198

 12 توجیھات إلى الكاتب اسم المكان والزمان 205

 12 الكتابة في العصر األموي  مشبھة الصفة ال 209

  

وضحنا جمیع الدروس المقررة في الكتاب المدرسي و المنھاج للغة  من خالل ھذا الجدول 

و التي  ، لسنة األولى ثانوي مع ذكر الوحدات التي ترد فیھا ھذه الروافد الصرفیةالعربیة 

 ىمن أحد  الذلك سنختار نموذج ،الكشف عن مظاھر المقاربة النصیة من خاللھا یتم 

وضع القاعدة  االقواعد الصرفیة المذكورة في الكتاب و نتتبع جمیع الخطوات التي تم بھ

 .رفیة  الصّ 

 

 

                                                           

ینظر حسین شلوف ،المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة ، السنة أولى من التعلیم الثانوي ، وزارة    -1
  . 222، 121، 120، ص  2012،2013التربیة الوطنیة ، الجزائر ، 

1
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  :صرفیة الواردة في الكتاب النموذج من القاعدة  -

  10 :الوحدة  

  الغزل العذري في عصر بني أمیة  :عنوان النص 

  )جمیع الشعب (    اسم الفاعل و صیغ المبالغة  :الرافد الصرفي 

أن أي درس لغوي سواء أكان في النحو و الصرف ، ال یذكر إلى في البدایة  نشیر     

ھذا من تحلیلھ لألمثلة  المعلم عنوان الدرس بل المتعلم ھو الذي یتوصل إلیھ في القاعدة و

  .یترسخ في ذھنھ  أجل أن یفھم المتعلم الدرس جیدا و

  :ي وخطوات وجاءت بشكل اآلت بمراحل لقد مر درس الصرف

  : عد إلى النص والحظ -1

إن الحب العذري ھو حب خالص من شوائب الدنس و الرجس ھو حب طاھر " -

  .شریف 

  .اإلنسان حیوان محتال  -

  .وجود عشاق وصل بھم العشق حد التصوف  -

 )1(".أشعارھم أغارید یترنم بھا الصادقون في أوقات الصفاء   -

تدل   "عد إلى النص والحظ : "من النص و عبارة  استخرجتاألمثلة  أننالحظ         

قد خدمت الموضوع إلى حد ما ، وھذا ما  الرافد الصرفي متواجدة في النص أمثلةعلى أن 

تأتي األسئلة جیدا ویحاول فھمھا  األمثلةبعد ما یقرأ المتعلم .المقاربة النصیة  تھدف إلیھ 

ي ، وھذا من أجل أن التوصل إلى أحكام التي یطرحھا المعلم المتواجدة في الكتاب المدرس

  .القاعدة 

  :أكتشف أحكام القاعدة   - 2

                                                           

السنة أولى من التعلیم الثانوي ، وزارة التربیة  ، المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھةحسین شلوف ، -1
  . 182الوطنیة ، ص 
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من النص ، و تعین صیغ المبالغة  استخرجتتعین اسم الفاعل من خالل األمثلة التي  "_

   .كذلك 

  ھي أم قیاسیة ؟ أ سماعیةصیغ المبالغة ؟  مما یصاغ اسم الفاعل ؟ ما_ 

  

  )1("؟ صیغ المبالغةحكم  ؟ ما ما عمل اسم الفاعل_ 

للقاعدة واستكشاف  استنتاجل عنھا نضع المتعلم مح واإلجابة األسئلةوانطالقا من ھذه     

  .أحكامھا ثم إلى بناء أحكام القاعدة 

 :لذلك جاءت القاعدة الصرفیة  من خالل الكتاب المدرسي كالتالي  

  :بني أحكام القاعدة أ_ 

قامت بھ ، فاتصفت بمعناه  ذات وقع منھا فعل ، أواسم مشتق یدل على : اسم الفاعل  -أ 

  .المؤمن ناصح أخاه : على وجھ الحدوث ، مثل 

فإن كان الثالثي معتل " فاعل"یصاغ اسم الفاعل من الثالثي على وزن : صوغھ _ ب 

و یصاغ ) قائم ،بائع ،من قام وباع : ( قلبت عینھ ھمزة في اسم الفاعل مثل  باأللفالعین 

ثي على وزن مضارعھ المبني للمعلوم ، بإبدال حرف المضارعة میما من غبر الثال

  .متعود : تعود _ مستغفر : یستغفر _متقدم : یتقدم : قبل اآلخر مثل  مضمومة و كسر ما

و ھي محولة عن اسم الفاعل المصوغ من الثالثي المتصرف ،لداللة : صیغ المبالغة  - ج 

فعال ، مفعال ، فعول ، فعیل ، فعل ، : خمس  و أ شھر صیغھا على الكثرة و المبالغة ،

  :مثل

المؤمن سباق إلى الخیرات ، مقوال إلى الصدق ، نصوح ألخیھ ، نصیر لقومھ ، حذر 

  .عدوه ، بصیر بھ 

                                                           

  . 182، ص ،السنة األولى من التعلیم الثانوي شوق في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة الم -1
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الصانع المعروف : ھ فیرفع فاعال وینصب مفعوال بھ ،مثل اسم الفاعل یعمل عمل فعل -د

  .محبوب 

   یعمل عمل فعلھ بشرط أن یكون بمعنى الحال " أل"إذا كان اسم الفاعل مجردا من  -)1

  .نداء أو أو معتمدا على نفي أو استفھام  االستقبالأو 

  .الموصولة عمل كفعلھ بال شرط"ال"إذا كان اسم الفاعل مقرونا ب ) 2_

  )1(.و عدمھا " أل"اسم الفاعل مع  حكمحكم صیغ المبالغة في العمل ) 3_ 

                                                                                       

الفاعل وصیغ المبالغة ، فالمتعلم من خاللھا یستطیع  السمبالنسبة للقاعدة الصرفیة  ھذا 

التي ھي محولة عن اسم معرفة اسم الفاعل و أوزان صیاغتھ ، وصیغ المبالغة كذلك 

  .نبنت علیھ القاعدة الصرفیة مثلة ھذا الدرس قد احتوت على ما اأالفاعل   ف

  ) :إحكام موارد المتعلم و ضبطھا ( :لتطبیق ا -

ومعارفھ  الھدف من ھذه المرحلة إبراز مھارات المتعلم في استغالل مكتسباتھ            

عیات على حلھا لذلك جاءت ھذه الوض یكون قادر أجل مواجھة الوضعیات الصعبة ومن 

  :الي الكتاب المدرسي كالتفي 

  : في مجال المعارف  -1

  :استخرج مما یأتي اسم الفاعل و صیغة المبالغة و حدد وزنھما "

مستھینا بغیره ، وال ظالما أخاه ، و ال یكون قاسیا و سیده  المؤمن ال یكون معتدیا و ال" 

العلیم  الن حسابھ مع هللاعا و ال منافقا مان الرحیم ، و ال یكون كاذبا و ال مخادحھو الر

  )2(."الخبیر

   :في مجال المعارف الفعلیة  -2

                                                           

  . 183، ص شوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة ،السنة األولى من التعلیم الثانويالم -1
  . 183، ص  األدب والنصوص والمطالعة الموجھة، السنة األولى من التعلیم الثانوي شوق فيالم -  2
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  :أسماء الفاعلین ، وضع كل منھما في جمل مفیدة  اآلتیةصغ من األفعال  "  

  .ساعد_تصالح _اھتدى _ علم _استراح _قال _ انطلق _ أقدم _استرشد _ 

  :صغ مما یأتي صیغ للمبالغة ،وجعل كل منھما في جمل مفیدة   

  .جال _ زرع _ خبر _ صبر_ عطف سبح _ بحث _ 

  :في مجال إدماج أحكام الدرس _3

  )1(".وظف اسم الفاعل و صیغ المبالغة في شرح استعمال تعلیمیة دواء أخیك _ 

یة ، نرى أن تدریس القواعد اللغة الصرفیة قد انطلق إذن عمال بمبدأ المقاربة النصّ       

و ھذا لجعل المتعلم لھ القدرة في الربط بین اللغة و القواعد و االنطالقة كانت من النص 

 وخصائصھ جیدا  نراعي لنص)  النحویة أو صرفیة(من النص لذلك لدراسة قواعد اللغة 

          غیة و القدرة یلسانیة تبللكة المتعلم م إكسابومعطیاتھ ألن الھدف من ھذا النشاط 

النصوص جدیدة ترتكز على قواعد النحو والصرف وھذا ما  إنتاجعلى التعبیر الصحیح و 

  .تسعى المقاربة النّصیة تحقیقھ 

رافد الصرفي من خالل الكتاب المدرسي ، وسنتناول لھذا فیما یخص النموذج لإذن        

  ھذا الدرس  و تصمیم خر و كیف تم بناءرافد صرفي آلمن خالل ھذا مذكرة أنموذجیة ل

  . یةمن خالل المقاربة النصّ 

  "الممنوع من الصرف " مذكرة تربویة لنموذج درس الصرف              

 المستوى النشاط الرافد الصرفي    المدة   

م�����������ن ع الممن�����������و سا1

 الصرف

 التجدید في الھجاء

 والمدیح

 أولى آداب

   

                                                           

  . 184، ص السنة األولى ثانوي ،المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة  -  1
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 الكفاءات المستھدفة  الوسائل المستعملة 

  الكتاب _ 

  السبورة _

  )أزرق ، احمر ،اخضر،أسود( األقالم_

 ممسحة _

  صرف التعرف على ال_

  التعرف على الممنوع من الصرف_

الممنوعة من  التعرف على األسماء_

 الصرف

  

  الكفاءة المراحل سیر الدرس            الطریقة المدة

 المقیسة

  

خمسة 

  دقائق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خمسة 

عشر 

  دقیقة

  

  

  

  

  

  االستقرائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حواریة

  

  :الحظ األمثلة 

  مررت بحصن  -3رأیت حصناً  -2ھذا حصٌن  -1

  جدیدة وانتقل الضرب إلى أقالیمَ : قال الكاتب  -4

  مررت بالقبائل -6مررت بقبائل العرب  -5

  :أحكام القاعدة  اكتشاف_ 

معنى الصرف ؟ج التنوین ویلحق آخر  ما: س 

  الكلمات 

وبین أقالیم في  3- 2-1الحظ حصن في مثال : س 

  . 4مثال 

قبلت ضمتین ( كلمة حصن ھي كلمة متصرفة : ج 

فجاءت مجرورة بالفتحة ) ، فتحتین ، كسرتین 

  . نیابة عن الكسرة 

؟ لمادا جرت بالكسرة " قبائل " لكن الحظ:س 

  ) .6(و معرفة في مثال ) 5(ألنھا مضافة في مثال 

  ھو الصرف  ؟ ما: س 

ھو تنوین یلحق أواخر األسماء المعربة : الصرف 

  

  

  وضعیة

  

  االنطالق

  

  

  

  

  اكتشاف 

  

  أحكام 

  

  القاعدة

  

  

  

  یالحظ

  

  

  

  

  

  

  یكتشف

  

  

 یبني 
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  أربعون 

  

 دقیقة

 )3)(2)(1(سواء ضمتین ، فتحتین ، كسرتین 

  وسمي 

  .تنوینا لذكر النون عند نطقنا 

  ھو الممنوع من الصرف ؟ ما: س 

وینھ ھو اسم ال یمكنھ تن: الممنوع من الصرف : ج 

والذي تظھر الفتحة نیابة عن الكسرة عند جره إال 

وإذا كان ) 5(إذا كان مضافا في  مثال : في حالتین 

  ) .6(مثال " أل"معرفا ب 

  ھي األسماء الممنوعة من الصرف ؟ ما: س 

   :األسماء الممنوعة من الصرف عدیدة منھا : ج 

كل اسم في آخره ألف التأنیث الزائدة سواء ألف  -1

  .....ذكرى ، حبلى : مقصورة مثل 

  ......أصدقاء : ألف ممدودة مثل 

  معابد : مفاعل مثل : على وزن  كل جمع تكسیر -2

مجامیع ، عصافیر ، : مفاعیل مثل ...طبائع 

  .أحادیث 

و .....یعقوب ، إبراھیم : كل علم أعجمي مثل  -3

  .....ھود ، نوح : حرف من ثالثة أ

: كل علم ینتھي بألف ونون زائدتین مثل  -4

  سعدان 

مریم ، سعاد ، إیمان ، رحمة : كل علم مؤنث  -5

( یستثنى من ذلك اسم العلم الثالثي ساكن الوسط ...

  ) رند ، ھند 

: مثل : مختوم بتاء مربوطة كل علم مذكر  -6

  . طلحة  ،عقبة 
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  ..یزید ، أسعد : كل علم یشبھ وزن الفعل  -7

: كل صفة تنتھي بألف و نون زائدتین مثل  -8

  ......عطشان = عطشى 

: فعالء مثل  كل صفة على وزن أفعل مؤنثھ-9

  ......... حمراء = أحمر 

حضرموت ، : كل اسم مركب تركیب مزجي  - 10

  ..........سامراء 

إذا أخذ من العدد على وزن فعال أو مفعل  أو  - 11

  رباع ، مربع ، أخر: فعل مثل 

  202إحكام الموارد المتعلم ص _ 

 

 

ھو أول عمل موجود فیھا  نالحظ ھذه المذكرة التربویة التي بین أیدیناخالل من              

 " ، فمن خالل ھذا الدرس یسعى المعلم إلى التعریف من الدرس  تحدید الكفاءة المستھدفة

الصرف ثم ینتقل لتعریف بالممنوع من  ، ، فیعرف أوال الصرف "الممنوع من الصرف ب

لربط مع استخراج جمیع األمثلة الواردة في النص ، وھذا ما تسعى إلیھ المقاربة النصیة ا

  .بین القاعدة و النص 

مھمة في بدایة أي درس یبدأ بھا األستاذ ھو التمھید حیث یطرح إن أول نقطة _ 

، والنص الذي  اسابق اصرفی اأسئلة تتعلق بالدرس السابق سواء أكان نصا أو درس

النص مھم ، ف ضیف لشوقي"  الھجاء و المدیح في التجدید"الدرس ھو بھذا یرتبط 

، فالھدف " اسم المفعول " ھو ف، أما الدرس الصرفي السابق   أمثلة منھ   الستخراج

            ؟ و ھل ترسخ في ذھن المتعلمین.  درس السابق لمن التمھید ھو مراجعة ل

جراء یقوم بھ األستاذ في مطلع العام وھو ا"  التشخیصي التقویممن خالل و ھذا 

في  مستھل عملیة التدریس من أجل الحصول على بیانات و معلومات  أو الدراسي
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    و معارفھم و مواقفھم تمكن  میوال تھمو قدراتھم و   كفاءات المتعلمین السابقة حول

  .)1("الالحقة  التعلیماتمن اتخاذ قرارات حول 

التي یتم فیھا مناقشة  التكویني التقییموبعد ھذه المرحلة التقییمیة تأتي مرحلة        

ھذا النوع الشكل من التقییم إجراء من أجل  اعتبار" وشرح عناصر الدرس و یمكن 

  تتبع مجھودات التالمیذ و قیاس صعوبات التي تعترضھم خالل العملیة التعلمیة 

عوبات و تدارك مواطن النقص المالحظة عند و بالتالي التدخل من أجل تذلیل الص

                                                           )2(."التالمیذ 

          و الفضول و ھذا من أجل تولد الرغبة   یذكر العنوان كما أن في بدایة أي درس ال     

    اإلجابةو  األسئلةھو الذي یتوصل إلیھ وھذا بعد طرح ألن المتعلم  . عند المتعلمین 

على  ین المعلم و المتعلمین ، فیدون المعلم كل جزئیاتعنھا و المناقشة التي تدور ب

القاعدة ،  أحكامفمن خالل اكتشاف   ) االستقرائیةالطریقة (  الكلیات إلىالسبورة للوصول 

  . }الممنوع من الصرف{القاعدة وھي  إلىیتوصل 

     : التحصیلي التقییمخیرة وھي مرحلة األ تأتي المرحلة التقیمیة ھذا الدرس وفي نھایة 

وھو إجراء عملي یأتي في نھایة المرحلة التعلمیة من أجل التأكد من أن النتائج المرجوة "

      من عملیة التدریس قد تحققت فعال وھو بذلك یتیح للمدرس تحدید النتائج الفعلیة للتعلم

رة عباھذا  في درسنا وھي  )3("و حصیلة مجھودات التالمیذ و مقارنتھا بالنتائج المتوخاة 

  )أحكام موارد المتعلم و ضبطھا ( عن تلك التمارین و التطبیقات كما ذكرناھا في المذكرة

ھذا  تكون ھذه التمارین في إطار و ھذا من أجل تدعیم مكتسبات للمتعلم و معارفھ و

      ھذا من أجل الوصول إلى الكفاءات التي حددناه و" الممنوع من الصرف  "الدرس 

  .من قبل 

  :أھم النقائص و العیوب التي الحظناھا من خالل ھذه المذكرة التربویة ھي أن ومن بین 

   .درس السابق في المذكرة للم یذكر أي تمھید ل -
                                                           

  . 41، ص  للغة العربیة وآدابھا جمیع الشعبمنھاج السنة األولى من التعلیم الثانوي ،  -1
  . 42، ص  لى من التعلیم الثانوي للغة العربیة وآدابھا جمیع الشعبمنھاج السنة األو -2
  . 42، ص  منھاج السنة األولى من التعلیم الثانوي للغة العربیة و آدابھا جمیع الشعب -3
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  .جدا مثال واحد  األمثلة المستخرجة من النص قلیلة -

  .في ھذه الحالة استعانة بأمثلة خارجیة عن النص  ستاذ األ -

  .كل مطلق فقد طبقت بشكل نسبي فقط قاربة النصیة لم تطبق بشالم -

  لم أن یستخرج جمیع األمثلة الموجودة في النص ، ألن الھدف لذلك یجب على المع     

ن القاعدة الصرفیة والنص ھو ربط بییة من  تدریس القواعد الصرفیة بالمقاربة النصّ 

  .السابق 

سنة األولى و المراحل التي مر  بھا الدرس الصرفي  لبعد تعرفنا على القواعد الصرفیة ل  

الدروس التي قررت في برنامج السنة الثانیة ثانوي من خالل ما قرره نتطرق لمعرفة أھم 

   .المنھاج الوزاري  

  " :بالمقاربة النصیة"القواعد الصرفیة في كتاب السنة الثانیة : ثانیا 

       سنة األولى من خاللللمقرر الكتاب لل نة الثانیة تابعا ومتممالسیعد كتاب ا      

ارتبطت  ما یتضمنھ، لذلك سنتعرف على محتوى الكتاب للقواعد الصرفیة ،وكیف

لسنة لیة ، و لكن قبل ھذا نحاول إعطاء وصف للكتاب المدرسي بالمقاربة النصّ 

 .الثانیة من التعلیم الثانوي 

  :الثانیة ثانوي وتقدیم كتاب اللغة العربیة لسنة  وصف -)1  

  الجدید في األدب والنصوص و المطالعة الموجھة  : العنوان

  التكنولوجيالثانیة ثانوي من التعلیم العام و  :السنة

  أبو بكر الصادق سعد هللا  :اإلشراف 

أستاذ بالتعلیم الثانوي كمال خلفي  ، أستاذ : د هللا أبو بكر الصادق سع: تألیف 

  بالتعلیم الثانوي 

  أستاذ بالتعلیم الثانوي  :خلفيكمال 

  أستاذ بالتعلیم الثانوي  :مصطفى الھواري 

 O . n . p . s .الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة   :الناشر 
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  الجزائر  :البلد الناشر 

  255 :عدد الصفحات 

  2012_2013_ دون طبعة  : الطبعة

  دج  230.00 :سعر البیع 

  و المصادقة للمعھد الوطني للبحث في التربیة  االعتمادلجنة  :مصادق علیھ 

  2009أفریل  12 :التاریخ 

  بوبكري نوال  :تصمیم و تركیب 

  بغداد توفیق  :تصمیم الغالف 

  

نتعرف على التوزیع  ثمسنة الثانیة و لھذا فیما یخص و صف الكتاب المدرسي ل   

اللغة العربیة منھاج ربیة و كیف تم توزیعھا من خالل الزمني ألنشطة اللغة الع

  .لسنة الثانیة ل

   :التوزیع الزمني _ ) 2

سنة الثانیة ثانوي لإن الحجم الساعي المخصص لمادة اللغة العربیة ل    

تقني  -تسییر و اقتصاد  -العلوم التجریبیة -الریاضیات : تخصصات العلمیة لل

  :ریاضي ھو

  : نشطة  اللغة العربیة كالتاليثالث ساعات موزعة على أ

  یتم فیھا تدریس نشاط األدب و النصوص و تحلیل ھذه النصوص   :ساعتان   -

  .یتعلق بمسائل النحو و الصرف و العروض  و مضامینھا و معطیاتھا ، وكل ما

  .لنشاط التعبیر كتابي و المطالعة الموجھة وتكون بالتداول  :ساعة واحدة  -

  .كل حصة من نشاط تعبیر كتابي  یقوم بھ التلمیذ في نھایةفأما نشاط المشروع   

  )1(.الوضعیات المستھدفة تنجز كل أسبوع خامس  -

                                                           
  .04ینظر ،منھاح اللغة العربیة السنة الثانیة من تعلیم الثانوي ، جمیع الشعب ، ص  -  1
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 توزیع أنشطة اللغة العربیة لتخصصات العلمیة ،لھذا بالنسبة للحجم الساعي ل     

ساعات  ، فقد خصص لھا أربع) داب وفلسفة شعبة آ(أما التخصصات األدبیة 

  :أنشطة اللغة العربیة كالتالي فیھا وزعت 

نشاط األدب والنصوص یتم فیھا دراسة النصوص و تحلیل    :ساعات  ثالث -

  مضامینھا و كل ما یتعلق بمسائل النحو و الصرف و العروض و البالغة و النقد 

    یتم فیھ تقدیم موضوع وھذا من أجل مناقشتھنشاط تعبیر كتابي  :ساعة واحدة  -

  .أسابیع  ثم كتابتھ و تصحیحھ على مدى ثالث

  .المشروع مخصص في كل حصة رابعة من التعبیر كتابي نشاط  -

        المطالعة الموجھة خصص لھذا النشاط ساعة واحدة في كل أسبوع خامس  -

  .من حصص الوضعیات المستھدفة 

  . )1(الوضعیات المستھدفة تنجز كل أسبوع خامس -

 و الفلسفة ، أما شعبة اآلداب و اللغات األجنبیة  اآلدابشعبة لھذا بالنسبة ل           

  :فقد خصص لھا خمس ساعات في األسبوع كالتالي 

نشاط األدب و النصوص و المسائل التي تتعلق بالنحو والصرف  :ساعات  ثالث -

  .والبالغة 

  .نشاط  للمطالعة الموجھة  :ساعة واحدة  -

  .نشاط التعبیر الكتابي  :ساعة واحدة  -

  .)2(نشاط المشاریع تنجز خالل كل أسبوع رابع من نشاط تعبیر كتابي  -

  علمیة و الشعب األدبیة ، فنرى نالحظ أن التوزیع الزمني مختلف مابین الشعب ال

     تسییر  -علوم تجریبیة  -تقني ریاضي  - ریاضیات( التخصصات العلمیة أن  

    خصص و الفلسفة ف عات ،أما شعبة اآلدابسا مخصص لھم ثالث)  اقتصاد و

ھذا یعني ،ساعات ، وشعبة اآلداب و اللغات األجنبیة ھو خمس ساعات  ا أربعلھ

أن اختالف التوقیت راجع لألنشطة اللغویة ، ألن الفرع األدبي على العموم یحتاج 

                                                           

  .28ینظر ،منھاج اللغة العربیة السنة الثانیة من تعلیم الثانوي جمیع الشعب ص   -  1
  . 30ینظر ، منھاج اللغة العربیة وآدابھا السنة الثانیة من التعلیم الثانوي، ص  -  2
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تعلیم ھذه األنشطة اللغویة ألنھا تخصصھم ، عكس الفرع العلمي لساعات أكثر ل

  .و المنھاج اللغة العربیة راعى ذلك جیدا  یحتاج إلى ساعات أقل

    سنة الثانیة  یختلف تماما لونجد أیضا في ھذا الصدد أن التوزیع الزمني ل        

       ساعات  ة األولى عند الفرع األدبي ھو ستاألولى ، ففي السن بالنسبة للسنة 

  :و الفرع العلمي أربع ساعات ،وھذا راجع ألسباب من بینھا 

  .انتقال التالمیذ من مرحلة المتوسطة إلى مرحلة جدیدة الثانویة  -

الفرع األدبي یستلزم ساعات أكثر من أجل تعلم األنشطة اللغویة و فھمھا عكس  -

  .الفرع العلمي الذي مجالھ الریاضیات و العلوم و الفیزیاء 

التوزیع الزمني  الثانیة تغیر  لذلك عند انتقال التالمیذ من السنة األولى إلى السنة  

  .الساعات أصبحت أقل في السنة الثانیة و 

سنة لومن التوزیع الزمني سنسلط الضوء على محتوى الدروس الصرفیة  ل   

ضمن  بإدراجھاض ھذه المباحث الصرفیة ، ونقوم الثانیة ثانوي ، لذلك سنعر

  . و النصوص التي جاءت فیھا  الوحدات 

  :السنة الثانیة ثانويدروس القواعد الصرفیة المقررة في الكتاب المدرسي  _ )3

عن الرافد النحوي أو الرافد الصرفي ، لذلك  االستغناءیمكنھا  اللغة العربیة ال

)1( :كاآلتي جاءت الدروس الصرفیة
  

  النسبة  -1

  المصدر و أنواعھ  -2

  المصدر األصلي و مصادر األفعال الثالثیة -3

   واآللةالزمان و المكان  أسماء -4

   مصادر الماضي غیر ثالثي -5

  الجمع و أنواعھ  -6

  المصدر الدال على المدة -7

  الممنوع من الصرف -8

                                                           

یم الثانوي ، ینظر أبو صادق سعد هللا ، الجدید  في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة  السنة الثانیة من التعل -1 
. 255، 254، 252،253، ص  2014،  2012الشعب األدبیة ،وزارة التربیة الوطنیة ، الجزائر ،    
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  اإلعالل و اإلبدال  -9

  :توزیع الروافد الصرفیة على الوحدات التعلیمیة   

  : العصر العباسي األول 1 -

  

- 2

   

ا

 :عصر العباسي الطور الثاني لل

  : العربي المغرب بالد في الشعریة الحركة من 3 -

 الوحدة  النص التواصلي  الرافد الصرفي  ص

153 

 

 

 

 

163 

 

 

165 

  المصدر وأنواعھ 

 

 

 

 

أوزان المصدر األصلي 

األفعال الثالثیة ومصادر

 و المكان   اسما الزمان

في عھد  من قضایا الشعر

 بكر بن حماد - الدولة الرستمیة 

-   

الدولة  في عھد األدبنھضة 

بكیر  إبراھیمبحاز _میة تالرس

_  

 

08 

  

 الوحدة  النص األدبي  الرافد الصرفي  ص

173 

  

175 

مصادر الماضي 

  غیر ثالثي 

 الجمع وأنواعھ 

أبو  - الشعر في ظل الصراعات 

 -حمو الزیاني

09  

  النص التواصلي  الرافد الصرفي  ص

 الوحدة  النص التواصلي   الرافد الصرفي  ص

الصراع بین القدماء و  النسبة 42

 _طھ حسین _ المحدثین 

-02- 
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المصدر الدال على  186

 المرة و الھیئة 

استقالل بالد المغرب عن 

 - بكیر إبراھیمبحاز  -المشرق 

 

 

09  

  

  : األندلس بالد 4 -

 الوحدة  النص التواصلي  الرافد الصرفي  ص

 11 عبد العزیز عتیق - رثاء الممالیك و المدن  الصرفمنوع من الم 226

  

 الوحدة  النص التواصلي  الرافد الصرفي  ص

 12  -أحمد ھیكل-الموشحات و الغناء  اإلعالل و اإلبدال  247

  

دروس الصرفیة موزعة على الوحدات التعلیمیة خاص بشعبة األدب لھذا كان بالنسبة ل    

تقني  -علوم التجریبیة ( و الفلسفة و شعبة لغات أجنبیة لسنة الثانیة ، أما شعب العلمیة 

نفس الوحدات التعلیمیة لنصوص و نفس ) تسییر و اقتصاد  - ریاضیات –ریاضي 

              قواعد الصرفیة فقط دروس لذلك سأعرض ال الروافد الصرفیة إال في ثالث

:وھي كالتالي 
)1(  

  المصدر و أنواعھ  _ 

  اسما المكان و الزمان  _

  اسم اآللة _

  مصدر المرة و الھیأة_ 

 أوزان المبالغة   -

  الممنوع من الصرف_ 

  النسبة_ 

  المقصور و الممدود _

 الصفة المشبھة _ 

  

                                                           

أبو الصادق سعد هللا  الجدید في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي ، الشعب -1 
. 3ص  2014،2015العلمیة ،وزارة التربیة الوطنیة الجزائر    
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أو  شعب العلمیةللتساوي لقد جاء با كما نالحظ إن المقرر لدروس الصرف تقریبا

الذي وضعناه راجع  األدبیة فالمواضیع الصرفیة تكاد نفسھا ،و التقسیم للوحدات

، عصر العباسي الثاني ، من الحركة  األولعصر العباسي :  للعصور األربع

األندلس وھذا التقسیم موجود في كتاب  المغرب العربي ، ثم بالد  الشعریة في بالد

  . للفرع األدبي و العلميالوزاري السنة الثانیة للغة العربیة المقررة في المنھاج 

إذن من خالل ھذا الجدول الذي وضعناه نرید أن نربط بین النص و الرافد الصرفي        

النص من جمیع ، ألن المقاربة النصیة تھدف إلى مالمسة المقرر في ھذه المرحلة 

  ى في الروافد األخر في رغبة لفھم النص من أجل توظیفھ النواحي و تجعل المتعلم

منھاج اللغة العربیة ، تدریس ، وھذا ھو سر) غیة ، العروضیةالنحویة ، الصرفیة ، البال( 

على مبدأ المقاربة النصیة ، و المعلم ھنا دوره إكساب المتعلم  باالعتمادالقواعد اللغویة 

  .و تواصلیةملكة لغویة 

  : كما ورد في الكتاب المدرسي لسنة الثانیة  لذلك سنتناول نموذجا من درس الصرف 

  08: الوحدة  -

  من قضایا الشعر في عھد الدولة الرستمیة :  التواصلي النص عنوان -

  - جمیع الشعب  - أنواعھ المصدر و :  الصرفي الرافد -

لغة ، إن الكتاب المدرسي عندما یتناول أي ظاھرة لغویة سواء أكانت في قواعد ال    

مالمح بین ھي من و" عد إلى النص و الحظ : "نجد عبارة  بالغة ، عروض ، نقد ،

      عبارة  یرتبط أساسا بالنص وھوالمقاربة النصیة و الرافد الصرفي الذي بین أیدینا 

  .على نص شعري 

  :عد إلى النص والحظ قول شاعر  -

 )1( "انیرانً  الخلدْ  ى عذابَ لَ صْ إال لیَ       بضربتھْ  قصداً  یردْ  لمْ  ھُ أنَكَ  "       

                                                           
الجدید في األدب والنصوص والمطالعة أبو صادق سعد هللا ، في ھجاء عمران بن حطان لشاعر بكر بن حماد ، -  1

  .153ص لعام و التكنولوجي ، السنة الثانیة من التعلیم االموجھة ،
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یرتبط مع ھذا الدرس بعدما یقرأ التالمیذ المثال یحاول المعلم أن یذكر التالمیذ بدرس 

  .صریح ومصدر مؤول   مصدر: تعلمت أن المصدر نوعان : ویتشابھ معھ فیقول 

أحكام القاعدة والتي یطرحھا المعلم لتالمیذ وھذا من أجل استنتاج  اكتشافثم تأتي أسئلة 

  : والتوصل إلى أحكام  بناء القاعدة لذلك جاءت األسئلة كالتالي 

  :أكتشف أحكام القاعدة " -

  قصدا ، العذاب ،الخلد ؟:  اآلتیةعم تدل الكلمات  -

 ؟ فعلھاھل اشتملت على حروف  -

  ھل ھذا المعنى مرتبط بزمن كفعلھا ؟ -

  184سورة البقرة اآلیة  - } مْ كَ لَ  یرُ وا خَ ومُ صُ تَ  وأنْ {: حظ قولھ تعالى ال -

  مم تتكون العبارة ؟ -

  " .الصوم "تؤول بمصدر " المضارع  لأن والفع" فإن       

  بم یسمى ھذا التركیب ؟ -

  )1(."الحروف التي تؤول مع صلتھا إلى المصدر الصریح  أذكر -

  :بعد اإلجابة على ھذه األسئلة یتوصل التالمیذ إلى القاعدة وھي كالتالي 

  :أبني أحكام القاعدة  -

ھو اللفظ الدال على الحدث مجردا من الزمن متضمنا أحرف فعلھ لفظا أو : المصدر

  :ن وھو نوعا   .معوضا

اسم یدل على حدث مجرد من الزمان و المكان و یشتمل على  : المصدر الصریح -)1     

جمیع حروف فعلھ الماضي ویكون لجمیع األفعال التامة التصرف مجردة كانت أو مزیدة 

  إیمان -تعلیم -علم  -قیام  -فھم : ، مثل 

                                                           
  . 153، ص جدید في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة ،السنة الثانیة  ثانويال -  1
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ناب عن المصدر الصریح و یتكون من أحد الحروف  ھو ما :المصدر المؤول  - )2    

  .اعلمت أن القطار متأخر :مثل : المصدریة مع صلتھ 

  :الحروف المصدریة ھي  -

إلى أن یصبح : .. مثل .و ال تكون صلتھا إال جملة فعلیة فعلھا كامل التصرف  :أن  -     

  ...إطارا 

وتكون مصدریة إذا سبقت بالم التعلیل وال تكون صلتھا إال جملة فعلیة  :كي  -     

  ...لكي یقود الطائرة مستقبال : ... مضارعة  مثل 

  .رأى أنھ یحسن السباحة : ... مثل . صلتھا من اسمھا و خبرھاوتكون  :أن  -     

یود لو ....: أو مضارع مثل . وتوصل بجملة فعلیة فعلھا ماض تام التصرف  :لو  -     

  .یقدر 

  )1(.كما یلعب األطفال : ... مثل . وتكون صلتھا جملة فعلیة  :ما  -     

لھذا  و ھي المرحلة األخیرة  التطبیقاتمرحلة بعد التوصل إلى القاعدة  تأتي               

ا ما تسعى إلیھ جمل و إنتاج نص جدید و ھذوضع مجموعة وھي عبارة على  الدرس 

  : وقد جاءت التطبیقات بشكل اآلتي  النصیة ،المقاربة 

  : ضبطھاإحكام موارد المتعلم و  -

  :في مجال المعارف  -

  :عین المصادر المؤولة و المصادر الصریحة   -"

  .أیام العمر أقل من أن تحتمل الھجر  -

  یسرني أنك مجتھد  -

  .طیب الثمار أوائلھا أطیب العیش أوائلھ كما أن أ_

                                                           

  . 154، ص  جدید في األدب والنصوص و المطالعة الموجھة ،السنة الثانیة من التعلیم الثانويال -1
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  .للعاقل أن یطلب طاعة غیره ، وطاعة نفسھ  علیھ ممتنعة ال ینبغي _ 

  :قال الشاعر _ 

  إحسان و جمال  أكثر الناسإنا لفي زمن ترك القبیح بھ     من       

  :المصدریة ونوع صلة كل حرف منھا  وضح فیما یأتي الحروف_ 

  .ارحم من في األرض لكي یرحمك من في السماء _ 

  .وددت لو تصلح من شأنك _ 

  :قال الشاعر _ 

  وما خضب الناس البیاض ألنھ     قبیح ولكن أحسن الشعر فاحمھ     

  :في مجال المعارف الفعلیة _  

  :استبدل المصدر الصریح بالمصدر المؤول فیما یلي    

  .وعلي أن أسعى و لیس علي إدراك النجاح _ 

  .بك مساعدة المحتاج  بجدر -

  .الكسل واجتناب القعود  اطراحبلغني عزمك على  -

  .لن أنسى فضل أساتذتي  مدة حیاتي  -

  :في مجال إدماج أحكام الدرس  -

  أو حافلة بعض المناظر التي تثیر في نفسك األسف ، اتالحظ كلما تركب قطار_      

تالحظ باستعمال ثالثة مصادر صریحة و مصادر  یحزنك في ما اكتب نصا تصف فیھ ما

   .)1(لمؤول وما أمكن من المصدر ا

                                                           

  . 155، ص  جدید في األدب و النصوص والمطالعة الموجھة ، السنة الثانیة من التعلیم الثانويال -1
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 "ھذا كان بالنسبة لتمارین كما نالحظ فھذه التمارین ھي مالئمة لدرس الصرفي             

 یوفر وقت أكثر ألنشطة قواعد اللغة نحویة  لكن التوزیع الزمني ال" المصدر و أنواعھ 

  أو صرفیة ، ألن نشاط القواعد لھ ساعة واحدة فقط من أجل تقدیم الدرس من طرف 

المتعلم معلومات و ترسیخھ لدرس   إكساباألستاذ ، فالھدف من وضع ھذه التمارین ھو 

  .وھذا من بین أھداف المقاربة النصیة . ویكون قادر على البناء اللغوي و البناء الفكري 

من ھذا الرافد الصرفي الموجود في الكتاب المدرسي ، نتطرق  اتناولنا نموذج وبعد      

ھذا األستاذ في إلى نموذج من مذكرة تربویة تخص ھذا الدرس ، والكیفیة التي سار بھا 

  .الدرس 

  " المصدر و أنواعھ " مذكرة التربویة ألنموذج الرافد الصرفي  

  :المدة  

 ساعة واحدة 

  :الرافد النحوي 

 المصدر و أنواعھ 

  :النشاط 

من قضایا الشعر في عھد الدولة 

 الرستمیة 

  :المستوى 

 و فلسفة  آداب ثانیة

  

 الكفاءات المستھدفة                       الوسائل المستعملة 

  السبورة  -

أزرق ، أحمر ، أخضر، ( األقالم  -

  ) أسود

 الممسحة  -

  التعرف على المصدر و تعریفھ  -

  : التعرف على أنواعھ  -

  الصریح  -

 المؤول  -

  

الكفاءة  المراحل سیر الدرس        الطریقة المدة

 المقیسة
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  دقیقة عشرون

  

  

  

  

  

  

  

  

 دقیقة أربعون

  

  

  

  

  استقرائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حواریة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  لدرس السابق ا: تمھید  

  :الحظ األمثلة التالیة 

  :قال بكر بن حماد 

  ......كأنھ لم یرد قصدا بضربتھ  

  عذاب الجلد نیرانالیصلى  إال         

 }لكلم  ولتصوموا خیر{: قال تعالى 

  184سورة البقرة اآلیة 

  : بناء أحكام القاعدة 

: على ماذا دلت األلفاظ التالیة : س 

  .قصدا ،عذاب ، الخلد 

  .دلت على حدث مجرد من الزمان : ج

  كیف یسمى ھذا النوع من األلفاظ ؟ :س

  .مصدر : ج 

   لماذا سمي بالمصدر ؟: س 

  .ألنھ أصل جمیع المشتقات : ج 

  تعریف المصدر إذن ؟ ھو ما: س 

ھو حدث مجرد من : المصدر : ج  

قصد ، عذاب ، خلد : الزمان مثل 

ألنھ أصل  االسموسمي بھذا  الخ....

  .المشتقات جمیعا وھو أنواع 

ھو نوع المصدر في لفظ   ما: س 

  قصد ،عذاب خلد ؟

  )صریح (مصدر أصلي : ج 

  بأصلي و صریح ؟ ما المقصود: س 

ھو ) : صریح ( المصدر األصلي : ج 

  

  وضعیة 

  

  االنطالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اكتشاف

  

  أحكام 

  

 القاعدة 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  یالحظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یكتشف

  

  

  یبني 

  

  یناقش

  

  یستخرج
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ما اشتمل على الحروف األصلیة لفعلھ 

  قیام ، = قام : مثل : الماضي 

  .جلوس = جلس 

  ......تعلیم = تعلم 

بما سبق الفعل ) 2(الحظ المثال : س 

  ؟"تصوموا " المضارع 

  " .المصدریة " بأن : ج 

الفعل " + أن " ھل یمكن تأویل : س 

  .نعم : مصدر ؟ ج إلى 

  قم بالتأویل كیف تصبح الجملة ؟: س 

صومكم خیر = الصوم خیر لكم : ج 

 .لكم 

ھو نوع المصدر الناتج  إذن ما: س 

: فعل ؟ ج + عن التأویل حرف 

  .المصدر المؤول 

  تعریفكم للمصدر المؤول ؟ ما: س 

ناب عن  ھو ما: المصدر المؤول : ج 

المصدر الصریح و یتكون من أحد 

  .الحروف المصدریة مع صلتھ 

  .صوم = أن تصوموا خیر لكم - 1:مثل

علمت تأخر =أن القطار تأخر علمت -

  .القطار

ھي الحروف المصدریة و  ما: س 

  كیفیة تكون صلتھا ؟

  :الحروف المصدریة تتمثل في : ج 
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أحب أن : مثل = فعل + أن : ج 

  .ك لنا زیارتأحب = تزورنا 

فعل ) + مسبوقة بالم التعلیل ( ي ك-2

= جئت للمدرسة لكي أتعلم :مثل = 

  جئت لمدرسة للتعلم 

جملة اسمیة تؤول إلى مصدر + أن -3

بحیث الخبر یصبح مصدر و المبتدأ 

علمت أنك : مثل = یصبح مضاف إلیھ 

  علمت فوزك = فائز 

لو یجتھد = فعل مضارع + لو  - 4

  .ینجح التلمیذ باجتھاده  =  التلمیذ ینجح

  :إحكام موارد المتعلم 

  155و  154 ال المعارف صفي مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التطبیق 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یطبق

  

 

     بعد عرضنا لھذه المذكرة و مقارنتھا مع النموذج الدرس الوارد في الكتاب توصلنا 

  :إلى النقاط التالیة 

األمثلة الموجودة في المذكرة ھي نفسھا الموجودة في الكتاب مأخوذة من النص  -

  .الشعري و اآلیة القرآنیة 

         القاعدة الموجودة في الكتاب ھي نفسھااألسئلة التي تخص اكتشاف أحكام  -

في بعض األسئلة و تختلف في أخرى ، و غایة المعلم ھنا ھو أن یتعمق في الدرس 

  .من أجل أن یفھم التالمیذ الدرس بشكل جید 
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ة الموجودة في قاعدة الكتاب المدرسي تختلف عن التي توجد في المذكرة األمثل -

       ة عن الكتاب ، مضمون القاعدة الصرفیة نفسھ فالمعلم استعانة بأمثلة خارجی

  .االستقرائیةو الطریقة المعتمدة ھي حواریة و 

تقوم علیھ أي مذكرة تربویة و األستاذ یتقید أما المذكرة قسمت على مراحل ، و ھذا أساس 

  :بھا ، و المذكرة التي بین أیدینا مراحلھا جاءت بالشكل اآلتي 

  التمھید : مدتھا خمسة دقائق و الھدف منھا  االنطالقالكفاءة القاعدیة أو وضعیة  -

  .والمراجعة لدرس السابقو المالحظة 

      والتي یتوصل إلیھا المتعلم القاعدة بناء أحكامالكفاءة المرحلیة ویتم اكتشاف  -

  .قة لبناء أحكامھا ، ومدتھا أربعون دقیالقاعدة  یستنتجمن خاللھا یكتشف و 

إنج���از بع���ض التطبیق���ات ، وم���دتھا خمس���ة عش���ر دقیق���ة  ف���اءة الختامی���ة وھ���ي الك -

  .تدعیم مكتسباتھ  االھدف منھھي التطبیقات الموجودة في الكتاب المدرسي 

   الصرفیة ، نتطرق  للمباحث إذن بعد تعرفنا على محتوى الكتاب المدرسي             

بالنسبة المرحلة النھائیة وھي یتضمنھ كتاب السنة الثالثة للغة العربیة ،  إلى معرفة ما

  .بالمقاربة النصیة  للتلمیذ ،وكیف جاء تدریس قواعد الصرف

  " :یةبالمقاربة النصّ " سنة الثالثة ثانوي للغة العربیة لالقواعد الصرفیة ل: ثالثا 

ئیة التي بعدھا كتاب المرحلة النھا إن كتاب السنة الثالثة ثانوي للغة العربیة ھو        

إلى مرحلة جدیدة و ھي الجامعة   االنتقالیجتاز التلمیذ شھادة البكالوریا وھذا من أجل 

لذلك سنحاول أن نتعرف على مضمون ھذا الكتاب لجمیع الروافد الصرفیة ، ونعرض 

  :وصف للمدونة الكتاب المدرسي 

  :الثالثة كتاب اللغة العربیة السنة لوصف و تقدیم ل -1

  اللغة العربیة و آدابھا :العنوان  

  الثالثة من التعلیم الثانوي  : السنة
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  الشریف مریبعي  :اإلشراف 

 - أستاذ تعلیم ثانوي      : سلیمان بورنان مفتش التربیة الوطنیة : دراجي سعیدي :تألیف  

الشریف مریبعي  -  أستاذ تعلیم ثانوي  :  مدني شحامي  . أستاذ تعلیم ثانوي: نجاة بوزیان 

  أستاذ محاضر: 

    . O .n .p .sالدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  :الناشر 

  الجزائر  :بلد الناشر 

  287 : عدد الصفحات

  2012_2013  :الطبعة 

  250.00 :سعر البیع 

  من طرف المعھد الوطني للبحث في التربیة :مصادق علیھ 

      2009ماي  03 :التاریخ 

 طرق  لتعرف على كتاب اللغة العربیة  لسنة الثالثة ثانوي ، نتلل اعرضنا وصف بعد 

 .التوزیع الزمني 

  :التوزیع الزمني  -

تنجز نشاطات اللغة العربیة في السنة الثالثة ثانوي لجمیع الشعب بنظام الوحدات      

بدال من تدریسھا في أسبوع واحد و بعدھا ینتقل األستاذ التعلیمیة ، أي أن الوحدة التعلیمیة 

إلى وحدة تعلیمیة أخرى ، یدرس وحدة تعلیمیة على مدار أسبوعین ألن برنامج السنة 

مجزءة بتحدید  ثالثة ثانوي تنشط التعلیمات الواردة في كل أسبوع بمنطق اإلدماج ، الال

تتناول انطالقا من النص على أساس  مدة زمنیة لكل نشاط ، حیث أن ھذه األنشطة اللغویة

  :كالتالي موزعة  أنھا جزء منھ ال مفصولة عنھ ،لذلك جاءت األنشطة اللغویة
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  : شعبة اآلداب و الفلسفة وشعبة اآلداب واللغات األجنبیة -

  :األسبوع األول  -

  :شعبة اللغات األجنبیة  - شعبة آداب فلسفة  :الحصة األولى  -

  ) نص أدبي ، قواعد ، بالغة  ، بالغة  ، عروض ( األدب والنصوص  :نشاط  -

  :شعبة اآلداب و الفلسفة  : الحصة الثانیة -

  المشروع  :نشاط  -

  :األجنبیة  اللغاتشعبة اآلداب و  :الحصة الثانیة  -

  المطالعة الموجھة  :نشاط  -

  :شعبة اآلداب و الفلسفة  :الحصة الثالثة  -

  المطالعة الموجھة  :نشاط  -

  :شعبة اآلداب و اللغات األجنبیة  :الحصة الثالثة  -

  تعبیر كتابي  :نشاط  -

  :ب و الفلسفة اشعبة اآلد :الحصة الرابعة  -

  )1(تعبیر كتابي  : نشاط -

ھذا فیما یخص التوزیع األنشطة اللغویة لألسبوع األول أما األسبوع الثاني فجاء بالشكل   

  :اآلتي 

  :األسبوع الثاني  -

  :شعبة اللغات األجنبیة   -شعبة اآلداب و فلسفة  :الحصة األولى  -

  ) نص تواصلي ، قواعد اللغة ، بالغة ( األدب والنصوص  :نشاط  -

  :شعبة اآلداب والفلسفة  :الحصة الثانیة  -

  المشروع  :نشاط  -

  : األجنبیة واللغاتشعبة اآلداب  :الحصة الثانیة  -

  إحكام موارد المتعلم و ضبطھا : نشاط  -

  :شعبة اآلداب وفلسفة  : الحصة الثالثة -

                                                           

  .33، ص ة ثانوي لجمیع الشعب ،الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثالث  - 1  
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  .إحكام موارد المتعلم وضبطھا  :نشاط  -

  :شعبة اآلداب واللغات األجنبیة  :الحصة الثالثة  -

   :تعبیر كتابي  :نشاط  -

  : شعبة اآلداب و الفلسفة  :الحصة الرابعة  -

  )1(.تعبیر كتابي  :نشاط  -

شعبة اآلداب ھذا فیما یخص توزیع الحصص اللغویة على مدار األسبوعین ، فنالحظ أن 

  .اآلداب و اللغات األجنبیة  شعبة  من و الفلسفة قد نالت حصصا أكثرا 

تسییر   -علوم تجریبیة  - تقني ریاضي   -الریاضیات (   أما التخصصات العلمیة         

 :فجاء توزیع الزمني بالشكل األتي ) و اقتصاد

  :األسبوع األول  -

  .) نص أدبي ، قواعد اللغة ( أدب و النصوص  :الحصة األولى 

  .مطالعة موجھة : الحصة الثانیة  

  : األسبوع الثاني  -

  .)نص تواصلي ، قواعد اللغة ( أدب و نصوص  :الحصة األولى 

  )2(.مطالعة موجھة  :الحصة الثانیة 

، یختلف تماما سنة الثالثة في اللغة العربیة لأن التوزیع الزمني بالنسبة ل نستنجمما سبق 

 مقسمة على أسبوعین اء على أساس الوحدات التعلیمیة عن السنة األولى و الثانیة ، ألنھ ج

 سنعرضھا منفقواعد الصرفیة  في ھذه المرحلة لتوزیع الزمني ، أما بالنسبة للھذا بالنسبة 

  .أجل التعرف على مباحثھا 

  ":بالمقاربة النصیة " محتوى القواعد الصرفیة من الكتاب المدرسي لسنة الثالثة   -3

                                                           

  . 34، ص الوثیقة المرافقة لمنھاج اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي  -1
  . 35، ص الوثیقة المرافقة لمنھاج اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي -2
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سندرج من خالل ھذا الجدول جمیع الروافد الصرفیة لشعبة اآلداب و فلسفة و شعبة 

       ردة، مع ذكر الوحدات التعلیمیة الوا" اآلداب و اللغات األجنبیة ، بالمقاربة النصیة 

:في الكتاب المدرسي ، لذلك فقد جاءت الروافد الصرفیة بالشكل األتي 
)1(  

 الوحدة  النصوص األدبیة  الروافد الصرفیة  ص

 07     أغنیات لأللم  صیغ منتھى الجموع 145     

   جموع القلة 149     

  تصریف األجوف 

 07     أحزان الغربة 

اسم الجنس اإلفرادي  171     

 و الجمعي 

  خطاب غیر تاریخي 

 صالح الدین على قبر

    08 

 10     الطریق إلى قریة الطوب  اسم الجمع  218      

 11     من مسرحیة شھرزاد تصریف اللفیف  234       

 12     من مسرحیة المغص تصریف الناقص  272       

  

بة اآلداب و اللغات األجنبیة ، فقد أدرجنا عالفلسفة و شا یخص شعبة اآلداب و ھذا فیم 

ت الروافد جاءففد الصرفیة مع ربطھا بالنصوص األدبیة ، أما الشعب العلمیة اجمیع الرو

:الصرفیة بالشكل اآلتي 
)2(  

نصوص أدبیة و  الروافد الصرفیة   ص   

 تواصلیة

 الوحدة 

حركة تألیف في  تصریف األجوف 40    

 عصر الممالیك 

 02 

 04 أخي  تصریف الناقص 69   

 04 الثقافة العربیة  تصریف اللفیف 73   

                                                           

زارة التربیة الوطنیة ، الشریف مریبعي ، اللغة العربیة وآدابھا ن السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ، الشعب األدبیة ،و - 1
. 5، 4ص  2013، 2012الجزائر    

،  2012ب العلمیة ،الجزائر ، الشریف مریبعي ،اللغة العربیة وآدابھا ، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ، الشع -2  
  . 4،5ص  2013
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قریة  إلىالطریق  اسم الجمع 168  

 الطوب 

10 

اسم الجنس اإلفرادي        174   

 و الجمعي 

القص الفني القصیر 

في مواجھة التغیر 

 االجتماعي

10 

  

من خالل الجداول نالحظ أن الروافد الصرفیة جاءت أقل من الروافد الصرفیة لسنة  

األولى والثانیة ثانوي ، وھذا راجع لسبب أن الدروس في النحو أكثر منھا في الصرف ، 

محذوفة من البرنامج السنة الثالثة سواء أكانت ) الصرف(باإلضافة أن ھناك دروس في 

خاصة في  الذي وضعتھ الوزارةیة و ھذا من أجل التخفیف عند الشعب األدبیة أو العلم

  .ھذه المرحلة

للفرع العلمي كما ورد في الكتاب المدرسي  ا من رافد الصرف لذلك سأعرض نموذج   

 وكیفیة و ضع القاعدة الصرفیة  ، أبین من خاللھ أثر المقاربة النصیةأوال ثم الفرع األدبي 

  :وھذا الدرس جاء بالشكل اآلتي 

   10 : الوحدة

  .القص الفني القصیر في مواجھة التغیر االجتماعي  : النصعنوان 

  -الشعب العلمیة  –اسم الجنس اإلفرادي و الجمعي  : الصرفي الرافد

  :كاآلتينالحظ أن في بدایة الدرس قد ورد تمھید وھو

ر أنواع فھو من حیث العدد مفرد و مثنى وجمع ، وھو مذك االسمالشك أنك تعرف أن  

  . التقسیماتومؤنث ،وجامد ومشتق ،و معرفة ونكرة و غیرھا من 

  :ثم یطرح األستاذ التساؤل التالي  

  ..و الجمعي ؟وھل تعرف صیغتھما ؟ اإلفراديلجنس إال فھل تعرف المقصود باسم 
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ھذا بالنسبة لسؤال الھدف ھنا وضع التلمیذ في استكشاف و البحث عن اإلجابة ثم بعد ذلك 

  :األمثلة وھي كالتالي تقدم 

  )1( :تأمل الجملتین المقتطفین من النص 

  ".جراد البحر " أسھم عنصر السرد في قصة ...

  .وحفظ ماء الوجھ ...

  ، على أي جنس یدل ؟ أھو جمع أم مفرد ؟" جراد"الحظ اسم 

  فما مفرده ؟ بماذا انتھى ھذا المفرد ؟

ى الجمع ؟أم تراه یدل على القلیل كما أھو اسم جنس یدل عل" ماء "إلى اسم ثم انظر    

  یدل على الكثیر؟ ثم استنتج ؟

:وبعد ھذا یتوصل التلمیذ إلى القاعدة و ھي كالتالي 
)2(  

إذا دل على الجمع وكان الواحد منھ بالتاء أو یاء النسب سموه اسم جنس : اسم الجنس 

  .عربي تمر و تمرة ،وجراد وجرادة ،و ترك وتركي ،و عرب و : جمعي مثل 

  .أما ما دل على الجنس و صلح للقلیل فھو اسم الجنس اإلفرادي مثل ماء و لبن و عسل 

  

نالحظ ھنا أن المقاربة النصیة قد تحققت بصورة كاملة فالنص قد احتوى على أمثلة      

كافیة تخص القاعدة الصرفیة ، ولكن ما نلحظھ أیضا غیاب المرحلة األخیرة من سیر 

الدرس   و ھي مرحلة التطبیق وھذا راجع للمنھاج الوزاري مما یؤدي إلى وجود نقص 

  .س في ھذا الدرس أو باقي الدرو

        والعلوم التجریبیة االقتصادتقني ریاضي ، وتسیر ( العلمیة  ھذا كان بالنسبة لشعب

  .ثم ننتقل لتعرف على نموذج درس الصرف عند الشعب األدبیة ) و الریاضیات 

                                                           

. 174الشعب العلمیة ، ص الشریف مریبعي ، اللغة الغربیة وآدابھا ، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ،  -1   
174الثانوي ، الشعب العلمیة ص اللغة العربیة و آدابھا ، السنة الثالثة من التعلیم  -2   
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  07 :الوحدة  

  أحزان الغربة :عنوان النص  

  جموع القلة  :الرافد الصرفي 

  :عد إلى النص وتأمل ھذه المفردات في سیاقھا "       

  .... األوجھْ من  أكداسٌ و .....

  ... الخالنو  ابْ بَ األحْ  نْ ا عَ ئً یْ شَ  لْ قُ فَ .....

  . جیلي الرحمن لعبد غربة أحزان قصیدة من   )1(...."وتي یسقي ا إخْ یَ  نْ مَ وَ ......

  :وبعد عرض األمثلة یطرح التساؤل التالي   

  ھي صیغتھا ؟   تسمي ھذه الجموع ؟ لماذا ھذه التسمیة ؟ ماماذا 

أن یتوصل أجل ج من تنیستكشف و یست و ھذه األسئلةوبعدما یجیب التالمیذ عن           

  .إلى قاعدة الدرس

  : بالشكل اآلتي"  القلة جموع"الصرفي قاعدة ھذا الرافد لذلك جاءت  -  

  :بناء أحكام القاعدة  

  : أربع، تتكون من ثالثة إلى عشرة ، أما صیغھا فھي  القلة جموعھذه األسماء 

 أحب���اب: لثالث���ي المف���رد ، والرب���اعي المف���رد مث���ل  ك���دسجم���ع  أك���داس: أفع���ال مث���ل 

  ، حبیبجمع 

  .)2( فؤادجمع  أفئدة: ، أفعلة مثل  فتىجمع  فتیة: ، فعلة مثل وجھجمع  أوجھ: أفعل مثل 

  .الكتاب المدرسي تطبیق فھو غیر وارد في لأما بالنسبة ل -

                                                           

، ص الوطنیة  السنة الثالثة من التعلیم العام و التكنولوجي ، وزارة التربیة لغة العربیة وآدابھا ،الشریف المریبعي ، ال -1
149 .  

  . 149السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ، ص  اللغة العربیة و آدابھا -2
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 أحزان" ومن ھذا المنطلق نالحظ أن األمثلة القاعدة الصرفیة جاءت منسجمة مع النص   

  عن األمثلة الخارجیة ویكتفي فقط باألمثلة الواردة  األستاذ ، لذلك ھنا یستغني "  الغربة

     و المقاربة النصیة قد تحققت بصورة كاملةومقررة في المنھاج الوزاري في النص 

  .یسعى المنھاج الوزاري تحقیقھ وھذا ما

     .ومن ھنا نستطیع القول أن المقاربة النصیة معتمد علیھا بشكل مطلق وتام           

    ضع مذكرة تربویة نبین فیھا المراحل التي اتبعھا األستاذ نسلذلك وبخصوص ھذا الدرس 

  .في سیر ھذا الدرس 

  جموع القلة        الصرف لدرسمذكرة أنموذجیة                   

  سا 1: المدة 

 ساعة واحدة

  :الرافد الصرفي 

 جموع القلة 

  :النشاط 

 أحزان الغربة 

  :المستوى 

 ثالثة آداب و فلسفة 

  

 الكفاءات المستھدفة          الوسائل المستعملة      

  السبورة ، الممحاة   -

األحمر ، األزرق ، األسود ، (األقالم _ 

  )األخضر

 المذكرة _ 

المذكر السالم ، ( التمییز بین الجموع  -

  )المؤنث السالم ، التكسیر 

صیغ منتھى ( التمیز بین جموع التكسیر _

  ........)الجموع 

التعرف على الجمع الدال على الكثرة ، _ 

  .والدال على القلة 

 . التعرف على األوزان _ 

   

  

الكفاءة  المراحل سیر الدرس           الطریقة المدة

 المقیسة
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  عشرة

  دقائق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خمسة 

و 

أربعون 

  

  

  

  

  حواریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستقرائیة

  

  

  

  أذكر أنواع الجمع ،وما الفرق بینھما؟: س 

المذكر و المؤنث : الجمع ثالثة أنواع : ج  

السالمین ، وجمع التكسیر ، الفرق بین ثالثة 

أن األول والثاني عند تحویلھما من : أنواع 

المفرد إلى الجمع یحافظ اللفظ على حروفھ 

ثم یضاف لھا ) تبقى سالمة(كما ھي 

الواو و النون للمذكر ( عالمات الجمع 

  : ل مث) األلف و التاء للمؤنث 

  .معلمات = معلمون = معلم 

عند تحویل المفردة إلى في حین الثالث منھا 

 الجمع یتغیر اللفظ إما بحذف األحرف أو

زیادة لبعض األحرف و غیرھا یعني ال 

  كتب = كتاب : یبقى اللفظ سالما مثل 

  .أعین = عین  

ألحرى باھي أنواع جمع التكسیر،و  ما: س 

  ھي أقسامھ ؟ ما

جموع : كسیر إلى ثالثة أقسام التینقسم جمع 

القلة ، جموع الكثرة ، صیغ منتھى الجموع 

  )من یذكرنا بصیغ منتھى الجموع ( 

بعد التعرف على صیغ منتھى الجموع ، _ 

  .الیوم نتعرف على جموع القلة 

  :الحظ األمثلة اآلتیة 

  :قال عبد الرحمان جیلي 

  و أكداس من األوجھ ....

  

  

  

وضعیة 

  االنطالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یالحظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یناقش

  

  یستخرج 

  

  

  

  

 یستنتج
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   دقیقة 

  

  

  

  

 حواریة

  ...األحباب والخالن وقل شیئا عن ....

  استخرج األلفاظ الدالة على الجمع ؟: س 

  : األلفاظ الدالة على الجمع ھي : ج  

  .أكداس ، أوجھ ،خالن 

كدس ،أوجھ : ھو مفرد كل لفظ ؟ج  ما: س 

  .، خلیل   ، حبیب

لون ، : حول األسماء اآلتیة إلى جمع : س 

  .متاع   فتى حرف 

 .ألون ، أمتعة ، فتیة ، أحرف :ج 

  ضع وزنا لھذه األسماء ؟:س

أفعال ، فتى = فعل ، ألوان = لون : ج 

  فعال ،= فعلة ، متاع =فعل ، فتیة=

  فعل ،= أفعلة ، حرف =أمتعة  

  . أفعل = أحرف 

، فتیة ، فتیان ، أحرف : ما الفرق بین : س 

  .وجھ ، وجوه  حروف ،

فتیة و أحرف، و أوجھ تدل على عدد : ج 

، وجوه تدل على قلیل لكن فتیان أحروف 

  .الكثرة 

مما سبق أوزان جمع القلة و  استنتج: س 

  ذلك بعد أن تضع لھ حدا تعریف ؟

ھو نوع من جموع التكسیر : جمع القلة : ج  

و ھو ما دل على العدد القلیل من ثالثة إلى 

  :عشرة لھ أربعة أوزان ھي 

  . ثقل = أثقال : مثل   =أفعال _ 

  

  

  

بناء 

أحكام 

 القاعدة 
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  .متاع = أمتعة مثل : مثل   =أفعلة _ 

  .أحرف ، أوجھ : مثل   =أفعل _ 

  .صبیة = صبي : مثل   =فعلة _ 

 

  

 الص����رفیة م����ن خ����الل ھ����ذه الم����ذكرة نس����تنتج أنھ����ا تض����منت م����ا تحتوی����ھ القاع����دة       

التمھی�����د   وب�����دایتھا ك�����ان التق�����ویم التشخیص�����ي ف�����ي الكت�����اب المدرس�����ي ،  الموج�����ودة 

ص�����یغ منتھ�����ى " عل�����ى اس�����ترجاع ل�����درس الص�����رفي الس�����ابق  م�����ذكور ھ�����و عب�����ارة ال

جم���وع " الجدی���د  ب���ین ال���درس الس���ابق و ال���درس  ، وھ���ذا م���ن أج���ل ال���ربط " الجم���وع 

نوعی����ة  أن  نالح����ظ الت����ي م����ن خاللھ����ا    ت����أتي مرحل����ة التق����ویم التك����وینيث����م "  القل����ة 

م����ن   األمثل����ة ھ����ي متالئم����ة  وھ����ذا م����ن أج����ل تحلیلھ����ا ومناقش����تھا ، ألنھ����ا اس����تخرجت

أن یك���ون  ، و الھ���دف ھن���ا"  جیل���ي الرحم���ان لعب���د"  الغرب���ة أح���زان" ال���نص الش���عري 

   م بالملل أو صعوبةلكي ال یشعر المتعلالنص جزء من الرافد الصرفي 

ھن���اك فص���ل ب���ین ال���نص والقاع���دة اللغوی���ة وھ���ذا م���ا تھ���دف إلی���ھ أو   ف���ي تلق���ي ال���درس

أم���ا ع���ن طبیع���ة أس���ئلة ال���درس فھ���ي جی���دة الغ���رض منھ���ا أن یفھ���م   المقارب���ة النص���یة  ،

ویع����رف ص����یغھا و أوزانھ����ا ، وھ����ذا م����ن أج����ل توظیفھ����ا وت����دعیم " جم����وع القل����ة "

 حقق��ت إل��ى ح��دوم��ن ھن��ا نس��تطیع الق��ول أن المقارب��ة النص��یة ق��د ت   .معلومات��ھ اللغوی��ة 

  .ما 

: لكن ما یعاب في ھذه المذكرة التربویة  ذكر آخر مرحلة من سیر الدرس وھي    

وھو غیر مذكور في  التقویم التحصیليأي ) إحكام موارد المتعلم وضبطھا (التطبیق 

الكتاب المدرسي و ھذا راجع للمنھاج الوزاري وواضعي محتوى الكتاب ، فالتطبیق 

وري شفویا أم كتابي، وخاصة في ھذه المرحلة ألن المتعلم یحتاج لتدعیم معلوماتھ ضر

 الفكریة و العملیة وتضمن استیعابھ للدرس بالشكل الصحیح ، واألستاذ مكتسباتھ واللغویة 

    ھنا دوره مساعدة التلمیذ في الكشف عن میولھ و فكره و مواھبھ ،و یمیز بین التالمیذ 
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     استیعابھم لدرس المقدم في الحصة ، وخاصة أن التالمیذ مقبلون  من خالل فھمھم و

على شھادة تتطلب بذل جھد كبیر من األستاذ من خالل توجیھاتھ ونصائحھ ،و جھد 

 . التالمیذ من خالل العمل و المثابرة و االجتھاد 

 

  

  :الفصل خالصة

مما سبق نالحظ أن دروس الصرفیة لسنة األولى بالنسبة للفرع األدبي و العلمي          

تختلف مباحثھا عن المباحث الصرفیة لسنة الثانیة و الثالثة ألن واضعوا المنھاج ھم الذین 

قرروا جمیع الدروس الصرفیة ، الھدف منھا أن یتعرف التلمیذ على القواعد اللغة 

  .مراعاة مستواھم الصرفیة وھذا بعد 

ھذا یعني أن المقاربة النصیة كما الحظناھا قد طبقت في دروس وفي أخرى لم تطبق  -

  .المقاربة النصیة لم تحقق بصورة الكاملة 

ثلة كافیة تناسب القاعدة لیست جمیع النصوص الواردة في الكتاب تتضمن على أم -

  .الخارجیةلذلك الحظنا أن األساتذة یستعینون باألمثلة الصرفیة 

المذكرات األنموذجیة  تختلف على ما یحتویھ الكتاب المدرسي ، سواء من خالل  -

  .صیاغة األستاذ في أسئلتھ أم األمثلة التي یقدمھا 

جاءت بھ الوزارة لذلك على جمیع األساتذة التقید بھا  اتعلیمی اتبقي المقاربة النصیة منھج -

  . في تدریس الظواھر اللغویة 
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 خاتمة

 وتدریسھا بالمقاربة النصیةالقواعد الصرفیة على  جاءت ھذه الدراسة بالتركیز

 ن مدى تطبیق ھذه المقاربة النصیةفي المرحلة الثانویة ،و ھذا من أجل الكشف ع

في ، لذلك توصلت في خاتمة ھذا البحث إلى نتائج وقدمت مقترحات  و دورھا

النص ھو وحدة كبرى تدور حولھ :   ھي  المتوصل إلیھا،و النتائج الصدد ھذا

  .ویعد اإلنطالقة لجمیع األنشطة جمیع الروافد اللغویة 

 التنویع في المباحث الصرفیة في ھذه المرحلة، وھناك دروس مكررة ومعادة 

موجود في السنة األولى و السنة الثانیة من التعلیم درس الممنوع من الصرف :مثل  

  .الثانوي

  المقررة في المنھاج الوزاري في المستوى األولى والثانیة و قلة الروافد الصرفیة

  .الثالثة من التعلیم الثانوي 

  لجمیع الثانویة في المرحلة أغلب المباحث نحویة موجودة في كتب اللغة العربیة

  .الشعب

 اس�������تقرائیةف�������ي ت�������دریس القواع�������د الص�������رفیة  أغل�������ب الطرائ�������ق المس�������تعملة  

ذك������ر حواری������ة ،س������واء أكان������ت الطریق������ة موج������ودة ف������ي الكت������اب المدرس������ي 

  .األمثلة ثم القاعدة ،أو في المذكرات األنموذجیة 

  المقاربة النصیة بیداغوجیا تعلیمیة تھدف إلى اإلنتاجیة للمتعلم واإلبداع.  

 لذلك یضطرتدریس الروافد الصرفیة لقصور بعض النصوص على أمثلة كافیة ل 

  .بأمثلة خارجیة االستعانةاألستاذ 

  أثر المقاربة النصیة في التمارین المتواجدة في الكتاب المدرسي.  

  المقاربة النصیة لھا دور في تنمیة المھارات اللغویة عند المتعلم لو تطبق وتستعمل

  .بشكل جید 

  :فھي  االقتراحاتأما عن 
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الجانب النحوي ینبغي التركیز على الجانب الصرفي بنفس درجة التركیز على  -

.  

فھناك النصیة ألنھ في میدان التدریس ، ینبغي على األستاذ الفھم الجید للمقاربة -

یعرفون المقاربة النصیة كمصطلح على الرغم من  بعض األساتذة  قابلناھم ال

  .أنھم یستعملونھا 

  .ضرورة العمل بمبدأ المقاربة النصیة والتقید بھا ألنھا منھج في ذاتھ  -

یع بالنسبة لیكون ھناك تنو أو العكس دیم درس في الصرف ثم النحوالتداول بتق -

  .للتالمیذ و األستاذ 

  .راوافد الصرفیة ، أو الروافد اللغویة األخرى لمة لءنصوص أكثر مال اختیار -

  .تدریس للقواعد اللغویة نظرا ألھمیتھا بالنسبة للمتعلم لتوفیر وقت أكثر ل -

  .حلھا  محاولة التالمیذ ومراعاة األخطاء التي یقع فیھا  -

حث ، ودراستنا أن نكون قد أصبنا ولو بالقلیل في إنجاز ھذا الب وفي األخیر نرجو           

ألن دراستنا لھذا  الموضوع  و النتائج المتوصل إلیھا تضل نسیبة فقط،تتوقف ھنا فقط ، ال

 على ھذا الضوءتزال متواصلة لكل باحث في ھذا المیدان،ونحن حاولنا تسلیط  ال

  .في وقتھ  الموضوع ولو بجزء بسیط  ، ونحمد هللا الذي وفقنا في إنجاز ھذا  البحث
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  الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  –بسكرة  - جامعة دمحم خیضر-

  قسم اللغة و أدب عربي

  

  بحث استمارة

في إطار التحضیر إلنجاز مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة العربیة تخصص لسانیات 

  :تعلیمیة حول موضوع بحث بعنوان 

                                                    القواعد الصرفیة في المرحلة الثانویة 

  "مقاربة نصیة " 

  حتوي على بعض األسئلة و التية التي تناإلستبا رنا التقدم ألساتذتنا الكرام بھذهیس       

  وذلك بوضعاإلجابة عنھا بكل عفویة و صدق ، ب التفضل  تخدم بحثنا ،  راجین منكم

  .وشكرا.................. و دمتم ذخرا للعلم و المعرفة  اختیاركمأمام   )×(عالمة 
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 المراجع و المصادر قائمة

  ورش بروایة الكریم القرآن

 : المراجع المصادر قائمة

 في المتعلم أدوار و التعلیم ،مھنة آخرون و األسطل حامد ابراھیم .1

 العربیة االمارات ، 1 ط ، الجامعي الكتاب دار ، المستقبل مدرسة

  . 2005، ه 1425 ، المتحدة

 مكتبة ، النحوي الدرس في جدید اتجاه النص نحو ، عفیفي أحمد .2

 . 2006 ، القاھرة ، 1ط ، الشرق زھراء

 ، بیروت ، 1 ط ، العربي الثقافي المركز ، النص نسج ، الزناد األزھر .3

 .1993، لبنان

 الكتب عالم ، التطبیق و النظریة بین النصوص تعلیمیة ،ابریر بشیر .4

 .. 2007 ، ه1427 ، ،األردن ،اربد 1 ط ، الحدیث

 جدیدة طبعة ، للنشر الریاض ساحة ، المحیط محیط ، البستاني بطرس .5

 ..1978 ، ،لبنان بیروت ،

 1 ط ، التوزیع و لنشر الشمس ، التداولیة تبسیط ، یزید دمحم الدین بھاء .6

 . 2005 ، تموز ، یولیو ، لبنان ، بیروت ،

 ، الفكر دار ، البالغة ،أساس الزمخشري عمر بن القاسم أبي هللا جار .7

 ..2006 ، ه1426 ، ،لبنان بیروت ،1 ط

 سیناترا ،دار للتداولیة الموسوعي القاموس ، رییول آن و موشلر جاك .8

 .. 2010 ،تونس ط د ،

 العربیة اللغة لتدریس الحدیثة االتجاھات ، عصر الھادي عبد حسني .9

 ، ط د ، للكتاب اإلسكندریة مركز ، الثانویة و اإلعدادیة المرحلتین في

 . 2000 مصر

 ، التوزیع و المناھج دار ، التدریس أساسیات ، آخرون و ابراھیم خلیل .10

 .. 2014 ، ه 1435 ، األردن ، عمان ، 1 ط
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 اللساني تحلیل ضوء في النصي الترابط ، البطاشي یاسر بن خلیل .11

 . 2009 ، ه 1430، األردن ، عمان ، 1 ط ، جریر دار ، للخطاب

 ، اإلجراء و الخطاب و النص ، حسان تمام ترجمة ، بوجراند دي .12

 .. 1991 ، ه1411 ، القاھرة ، 1 ط ، الكتب عالم

 ، الحدیث الكتب عالم ، النصوص تحلیل و اللسانیات ، بوحوش رابح .13

 .. 2007 ، األردن ، عمان ، ط د

 تدریسھا وأسالیب العربیة اللغة فنون ، آخرون و عاشور قاسم راتب .14

 ه 1430 ، األردن ، اربد ، 1 ط ، الكتب عالم ، التطبیق و النظریة بین

،2009 .. 

 عمان ، 1 ط ، الصفاء دار ، المیسر الصرف ، الحوامدة شاھر رحاب .15

 . 2010 ، ه 1431 ، اربد ،

 الجامعیة المعرفة ،دار العربیة اللغة تدریس ،طرق إسماعیل زكریاء .16

 ..2005، ،السویس

 المؤسسة ، العربیة اللغة وقواعد ، التولیدیة األلسنیة ، میشال زكریاء .17

  .، ه1406 ، لبنان ، بیروت ،1 ط ، النشر و لدراسات ، الجامعیة

1976 . 

 ، البدایة دار ، الصرف علم في أساسیة مفاھیم ، عیسى سلیمان سحر .18

 .. 2011، ه 1432 ، األردن ، عمان ، 1 ط

 الشركة ، واالتجاھات المفاھیم النص لغة ،علم بحیري حسن سعد .19

 ..1997 القاھرة ، 1 ط ، لونجمان لنشر العالمیة المصریة

 ، العربیة اللغة لقواعد مبسط دلیل العصري النحو ، فیاض سلیمان .20

 .. 1995، ه 1416 ، القاھرة ، 1 ط ، األھرام مركز

 في المواد لجمیع الفصیحة العربیة باللغة التدریس ، المغلي أبو سمیح .21

 .. 1997، األردن ، عمان ، 1 ط ، الفكر دار ، المدارس
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 رؤیة العربیة البالغة ،تدریس آخرون ،و الھاشمي علي الرحمان عبد .22

 ، عمان ، 1 ط ، التوزیع و ،لنشر المیسرة ،دار مدرسیة تطبیقیة نظریة

 .. 2005، ه 1426، األردن

 ، الشروق ،دار العربي النحو تاریخ في الوسیط ، أسعد دمحم الكریم عبد .23

 .. 1992 ، 1431 ، الریاض ، 1 ط

 ، ط د ، المعرفة دار ، الصرفي و النحوي التطبیق ، الراجحيه عبد .24

 ..1992 ، االسكندریة

 ،عالم تطبیقیة دراسات و نظري إطار النص نحو ، زید أبو عثمان .25

 ..2010 ، ه 1431 ، اربد ، 1 ط ، الحدیثة الكتب

 دار ، المتطلبات و األبعاد بالكفاءات التدریس بیداغوجیا ، حاجي فرید .26

 ..  2005الجزائر، ، القبة ، ط د ، الخلدونیة

 دالالت تحدید في السیاق أثر و النص خارج المعنى ، الشیدي فاطمة .27

 .. 2011، دمشق ، دط والتوزیع، لنشر نینوى دار ، الخطاب

 ،مؤسسة المحیط القاموس ، الفیروزأبادي یعقوب بن دمحم الدین مجد .28

 .. 2005، ه1426 ، لبنان ، بیروت ، 8 ،ط الرسالة

 دط ، التعلیم و التربیة وزارة ، الوجیز معجم ، العربیة اللغة مجمع .29

 ..1999، ،مصر

 4 ،ط الدولیة الشروق مكتبة ، الوسیط ،معجم العربیة اللغة مجمع .30

 .  . 2005 ، ه1425، العربیة مصر ،جمھوریة

 و نظریات العام التعلیم في العربیة تدریس ، آخرون و مناع السید دمحم .31

 . 2001 ، ه1421 ، القاھرة ، 2 ط ، العربي الفكر دار ، تجارب

 دار ، دط ، بالكفاءات التدریس إلى المدخل ، حثروبي الصالح دمحم .32

 . . 2002 ، الجزائر ، الھدى

 المركز ، الخطاب إنسجام إلى مدخل النص لسانیات ، خطابي دمحم .33

 .. 1991 ، البیضاء دار ، 1 ط ، العربي الثقافي
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 ، األھلیة المكتبة ، الصرف و النحو في دروس ، الخیاط الدین محي .34

 .. 1915 ، 1 ط

 الكتاب دار ، استراتیجیاتھ و التدریس طرائق ، الحیلة محمود دمحم .35

 .. 2002 ه،1422 ، المتحدة الغربیة االمارات ، 2 ط ، الجامعي

 ، 1 ط ، الطلیعة دار ، العرب علماء عند التداولیة ، صحراوي مسعود .36

 .. 2005 ، یولیو ، تموز ، لبنان ، بیروت

 العرب لسان ، المصري األفریقي منظور بن مكرم بن دمحم منظور ابن .37

 .   .                                          لبنان ، بیروت ، الصادر ،دار  ،

 حورس مؤسسة ، األسلوب و النص لغة علم ، النجار رمضان نادیة .38

 ..2013 ، اإلسكندریة ، دط ، الدولیة

 تحلیل و النص لسانیات في األساسیة المصطلحات ، بوقرة نعمان .39

 .. 2009، األردن ، عمان ، 1ط ، الحدیث الكتب عالم ، خطاب

 و لنشر المیسرة دار ، التدریس طرائق ، آخرون و طوالبة ھادي .40

 .. 2010، ه 1430 ، األردن عمان، ،1 ط، التوزیع

 الممارسة و التطبیق و النظریة بین التعلیم طرائق ، المارون یوسف .41

 التعلیم في العربیة اللغة وتدریس الحدیثة التربویة االتجاھات ضوء في

 . 2008 ، لبنان ، طرابلس ، ط د ، للكتاب الحدیثة المؤسسة ، األساسي

 : الجامعیة الرسائل -

 المقاربة بیداغوجیا ضوء في التعبیر مادة ،تعلیمیة زایدي فاطمة .42

 ،مذكرة أنموذجا الثانوي التعلیم من األدبیة شعبة بالكفاءات

 – بسكرة – خیضر دمحم جامعة العربي، اللسان علوم ماجستیر،في

2008، 2009.. 

 اللغویة المملكة تنمیة في بالكفایات المقاربة دور ، بوخنوفة لدینا نور .43

 الثالثة لسنة اإلسالمیة العلوم كتاب في قراءة الثانویة المرحلة طلبة لدى
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 2010 – باتنة - لخضر الحاج جامعة ، ماجستیر ،رسالة ثانوي

،2011  

  : المنشورات و التربویة الوثائق -

        األھداف بین الجزائر في التربویة المقاربات ، خولة الدین بن أ .44

 .. 2014 الجزائر، ، 2 ج ، الوطني الملتقى ، الكفاءات و

 الثانوي التعلیم من الثانیة السنة المدرسي الكتاب ، هللا سعد صادق أبو .45

 ، 2012 ، الجزائر ، الوطنیة التربیة وزارة ، التكنولوجي و العام ،

2013 .. 

 ، الثانوي التعلیم من الثالثة السنة المدرسي الكتاب ، المریبعي الشریف .46

 ..2013، 2012 ، الجزائر ، الوطنیة التربیة وزارة

 الثانوي التعلیم ،من األولى السنة المدرسي ،الكتاب شلوف حسین .47

 ..2013 ، 2012، الجزائر الوطنیة التربیة ،وزارة والتكنولوجي ،العام

 ،قسم اإلنسانیة و اإلجتماعیة للدراسات األكادیمیة ، بوقصة هللا عبد .48

 .. 2014 ، ،جوان 12 العدد ، ،الجزائر الفلسفة و اآلداب

 السنة اللغویة المھارات تنمیة في النصیة المقاربة أثر ، بومود طارق .49

 ، الجزائر ، 2 ،ج الوطني ،الملتقى أنموذجا اإلكمالي طور من الرابعة

2014 .. 

 ، بالكفاءات المقاربة طریق عن ،التدریس مسعود عباد ، یحي بن دمحم .50

 .. 2006 ، الجزائر ، الوطنیة التربیة وزارة

 ، الوضعیة ، اإلدماج بیداغوجیا بالكفاءات المقاربة ، ملوك دمحم .51

 .. 2007 مارس 20 ، ،المغرب بوجدة التوثیق مركز ، المشكلة

 العام الثانوي التعلیم من األولى السنة منھاج ، الوطنیة التربیة وزارة .52

 . 2005 مارس ، الجزائر ، الشعب جمیع ، والتكنولوجي

 و العام الثانوي التعلیم من الثانیة السنة منھاج ، الوطنیة التربیة وزارة .53

 .. 2006 مارس ، الجزائر ، الشعب ،جمیع التكنولوجي
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 التعلیم من الثالثة السنة لمنھاج المرافقة الوثیقة ، الوطنیة التربیة وزارة .54

 .. 2006 ماي ، الجزائر ، الشعب ،جمیع والتكنولوجي العام الثانوي

 . ابتدائي الرابعة السنة لمنھاج المرافقة  ،الوثیقة الوطنیة التربیة وزارة .55
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یھدف ھ�ذا البح�ث إل�ى تس�لیط الض�وء عل�ى واق�ع ت�دریس القواع�د الص�رفیة وف�ق المقارب�ة 

ت�دریس  ثرھ�ا ف�يی�ق المقارب�ة النص�یة و أم�دى تطب لمرحلة الثانوی�ة، ومعرف�ةاالنصیة في  

عن�د  المقارب�ة النص�یة م�ا ھ�و أث�ر: م�ن اإلش�كالیة التالی�ة نطالق�ا ،و ھ�ذا االص�رفیة  واعدقال

 إش�كالیات جزئی�ة ،باإلض�افة إل�ى وج�ود   الثانوی�ة ؟ الصرفیة في المرحلة تدریس القواعد

ق إل��ى المباح��ث الص��رفیة ف��ي المرحل��ة الثانوی��ة  تطرالب�� ى ھ��ذه األس��ئلة قمن��ال��ولإلجاب��ة ع

لجمیع التخصصات األدبیة والعلمیة ، و االستبیان المقدم لألساتذة لمعرفة مدى تطبی�ق ھ�ذه 

أن تطبی��ق ھ��ذه المقارب��ة یض��ل : ، والنتیج��ة المتوص��ل إلیھ��ا ھ��يالمقارب��ة التعلیمی��ة الجدی��دة 

 مللمتعلو تكوین مھارات لغویة ھا التلقي والفھم و دراسة النصوص، ھدفنسبي فقط 

 .القاعدة ، الصرف ، المقاربة ،النص :  المفتاحیة الكلمات

 

 

 

Owr research is based on how to teach morph logical rules in high 

school levels so we mention here some problems such as grammar , 

text bwilding . …etc 

So to answer many questions a baut how ro to teach grammar for all 

branches literature or scientific levels in high school . 

As a result that ways of teaching is to improve  language application 

skills . 

Key words : Rules , Conflict , Decision , Texet . 
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