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%م %ة والّس��عم ح��ق حم��ده والّص��ل عل��ى عب��اده ب��النّ الحم��د � رب الع��المين المتفّض��              

   :أما بعــــد. ه المختارعلى نبيّ 

، س والتربي��ةم��ن المس��ائل الت��ي تع��رض لھ��ا الكثي��ر م��ن علم��اء ال��نفاللغ��ة  مس��ألة تعل��يم ف��إن

وظھ��رت فيھ��ا الكثي��ر م��ن النّظري��ات  الت��ي تراع��ي الخصوص��يات . تم��اع، وعلم��اء اللغ��ةوا<ج

و اكتس��اب  .، ونض��ج عقل��ي م��ن منظ��ور نفس��يالنفس��ية للم��تعلم، م��ن مي��و<ت وفروق��ات فردي��ة

بالض�رورة  للغ�ة اكتس�اب ھ�ذا ا<كتس�ابو. الفرد اللغــة يتم حتما داخل المجتم�ع ال�ذي نم�ا في�ه

     ا<كتس��اب  التعل��يم بع��دوي��أتي  .اجتم��اعير م��ن منظ��و المجتم��ع،الس��ائدة ف��ي  لطـ��ـرق التفكي��ر

        المتعلم���ين المتبع��ة ف��ي إيص���ال المع��ارف إل��ى ة ـالطريق���ف��ي إط��اره الرس���مي ال��ذي يراع��ي 

رض ـات الت�ي تعت�ـق والصعوب�ـالعوائ�أم�ا المنظ�ور اللس�اني فيرك�ز عل�ى . ظور تربويمن من

     رـ��ـمي ال��%زم لكثيـر العل��ـيج��اد التفسي��م، و إـم و المتعل��ـة ب��ين المعل��ـة التواصلي��ـس��بيل العملي��

وم�ن ھن�ا علين�ا  .المدروسة لدى الم�تعلم للغةامستويات اكتساب  يعيق عمليةي ذمن اZشكال ال

. باللغ�ة العربي�ة ذل�ك  ناخصصقد ودوراللسانيات في تعليم اللغة أن نركز  في بحثنا ھذا على 

  :ي نلخصھا في ما يليوكان ھدفنا من ھذا البحث ھو الكشف عن النقاط الت

تھ��ا ومفاھيمھ��ا واص��ط%حاتھا ف��ي تعل��يم ابمرجعيا<س��تفادة م��ن النّظري��ات اللسانيـ��ـة  -1

  .اللغة العربية

  .في تعليم اللغة العربية ھاالوقوف على اaبعاد المنھجية للسانيات، وتطبيقات -2

  .للغويةمع دراسة الظواھر اتعامل مسالك القدماء والمحدثين في الالمزج بين  -3

توظي�ف ھ�ذا  ربط ب�ين النظ�ام اللغ�وي و كيفي�ةالتعرف على اaبع�اد الوظيفي�ة الت�ي ت� -4

ھ��ذا بھ��دف ا<س��تفادة من��ه ف��ي عملي��ة التواص��ل بص��فة عام��ة،  و .النظ��ام aداء المع��اني

  .والتواصل بين المعلم والمتعلم بصفة خاصة

إل�ى نظ�رة  لس�انية للوص�ول ي�ات النظرلل السلوكية والمعرفية والعقلي�ة إدراك اaبعاد -5

  .كل واحدة منھا إلى المعلم والمتعلم وبيئة التعليم وطرقه
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 ھاارفـم�ن مع�ا<س�تفادة لخلفي�ة اللس�انية بھ�دف لالمعلم الوصول إلى ضرورة معرفة  -6

  .ةـرة اللغويـة الظاھـول طبيعــة حــعلميال

وقة بم�دخل ومتبوع�ة بخاتم�ة، قمنا بتقسيم موضوعنا عل�ى ث%ث�ة فص�ول، مس�ب وقد              

  تق�اطع اللس�انيات م�ع العل�وم اaخ�رى     و  ،اللس�انيات واكتس�اب اللغـ�ـةعرضنا في المدخل إلى ت

     و بع��ض . لم��ـادة التعليمي��ـةلوا<جتماعي��ة والمعرفي��ة ة ـ��ـس النفسيـاaس�� و ،ف��ي مج��ال التعل��يم

  .مع اللسانيات البنيوية العربي النحوتفق فيه يما 

في�ه لمف�اھيم لس�انية  نااللغ�ة العربي�ة، تعرض� صل اaول فك�ان لhبع�اد اللس�انية ف�ي تعل�يمأما الف

       ةـ��ـالفكري،الخلفية اللسانيات العام��ة واللس��انيات الوص��فية،ة،اللسانياتـان، اللغ��ـ��ـاللس:( لــ��مث

 )داولي���ةالبنيوي���ة، الت( الوظيفي���ةو) ا<س���تقرائية، ا<س���تنتاجية( اaبع���اد المنھجي���ةو )للس���انيات 

اZج�راءات العملي�ة ف�ي تعل�يم الثاني الفصل  وعالج. )السلوكية ، المعرفية، اللغوية ( النظريةو

ا خصائص اللغة العربية وأھداف تعليمھا، كما عمل على توض�يح اZج�راء مبرزً  اللغة العربية

ارين اللساني ف�ي مس�توياته الص�وتية والص�رفية والتركيبي�ة والد<ل�ة، م�دعما ذل�ك ب�بعض التم�

لطريق��ة ا<س��تقرائية ا<س��تنتاجية، واZج��راء ال��وظيفي بمحتويات��ه التواص��لية ح ارَ وَش��البنيوب��ة، 

وب�يّن رؤي�ة ك�ل نظري�ة للتعل�يم و المعل�م والم�تعلم وبيئ�ة التعل�يم وط�رق  والتركيبية والتداولي�ة،

 :منھ��ا ).ا<بت��دائي(لس��انية عل��ى الط��ور اaول اللتطبيق��ات لوتف��ّرد الفص��ل الثال��ث  .الت��دريس

، )، وتطبيق�ات ص�رفيةالمقابلة ب�ين اaص�وات: (مثل تطبيقات في بعــض المستويات اللسانيــة

         الكتاب��ة - الشفھ��ـيالتعبي��ر ( :ف��يوتطبيق��ات ح��ول الطريق��ة، ونم��اذج م��ن التواص��ل المتمث��ل 

  .نمـــاذج تطبيقيــة حول النظريات و،)القــراءة -السمـاع  -

 اتذبت�ه الكثي�ر م�ن النظري�اإلى أّن حقل التعليم تجوع فيعود ضھذا المول ناأما عن سبب اختيار

بادل ـَ النفسية وا<حتماعية واللسانية دون معرفتن�ا لخلفيتھ�ا الفكري�ة، ويظھ�ر ذل�ك جلي�ا ح�ين  ت�

الكف��اءات ، دون معرفتن��ا  ث��مَّ بباaھ��داف  ت��مَّ  سيدرتّ��الأط��راف الح��ديث م��ع ال��زم%ء، ھ��و أْن 

ف وظ��ف واض��ع كي�� ع��دم معرفتن��ا،للس��انية م��ن جھ��ة، ث��م م��ن جھ��ة أخ��رى لخلفي��ة التنظري��ة ال

  .ستفيد من ذلك في الجانب التطبيقي؟البرنامج ذلك؟  وكيف ن

ح��ين نص��ف اaبع��اد اللس��انية والمنھجي��ة وق��د اتبعن��ا ف��ي ھ��ذا العم��ل الم��نھج الوص��في ، 

 اعتم��دنا، كم��ا والنّظري�ة، أض��ف إل��ى ذل��ك اZج��راءات اللس��انية والنظري��ة و الطريق��ة المعتم��دة
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ب��ين الفص��لين اaول والث��اني، مقابل��ة اaبع��اد اللس��انية ب��اZجراءات اللس��انية،  يق��ابلتالم��نھج ال

نَّ الم�نھج ل��يس الطريق�ة، aن الطريق��ة ج�زء م��ن إ: والم�نھج بالطريق�ة، ولع��ل القائ�ل ھن��ا يق�ول

ع�اد النظري��ة ومقابل�ة اaب. يص�دق عل�ى الج�زء حتم��ا م�ا يص�دق عل�ى الك�ل : الم�نھج، نق�ول أنَّ 

تتب�ع أعم�ال : بع�ض الجوان�ب منھ�ا باZجراءات النّظرية، كما لجأن�ا إل�ى الم�نھج الت�اريخي ف�ي

  .  القدماء من العرب والمحدثين

الت�ي توض�ح التس�اؤ<ت الت�ي ل�ة المراج�ع ي قأما الصعوبات الت�ي واجھتن�ا ف�ي البح�ث ھ�      

إل��ى ممثل��ة المعلوم��ة بأختھ��ا والقي��ام  ان��ل��ذا لجأ ،تتب��ادر إل��ى ال��ذھن ب��ين الح��ين واsخ��ر مباش��رة

  .بعملية إسقاط أثناء المقابلة للخروج با<ستنتاج

ب�ين الق�دماء والمح�دثين فق�د اعتم�د عل�ى س�بيل و مراجع�ه غير أنَّ البحث تنوعت مص�ادره     

  :المثال عند القدماء على

ب��ن أحم��د  لخلي��لل الع��ين ،، المقدم��ة <ب��ن خل��دون ائص <ب��ن جن��يص��، الخالكت��اب لس��يبويه -

  .بن منظور< لسان العرب ،الفراھيدي

  :على أما عند المحدثين فقد اعتمد

 ،لس�%ملمس�دي عب�د الواللس�انيات وأسس�ھا المعرفي�ة  ،ارة العربي�ةالتفكير اللساني في الحض� -

خول����ة طال����ب لللس����انيات مب����ادئ  ف����ي ا، ميش����ال زكري����ا ل����دكتورث ألس����نية عربي����ة بح����و

  الخ ...اZبراھيمي

  

  .ال � وحـــدهــى الكمــد ويبقــا من جھـعنوسا ما في ــد بذلنقة ــفي النھاي            
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  : مدخل
ة ـ�ـات اللسانيـس ف�ي الخلفي�م ق�ائم عل�ى م�دى تحك�م الم�درّ ـط التعليـإّن نجاح خط                

ا ـ�ـة غايتھـ�ـة بيداغوجيـم اللغ�ة، بوص�فھا ممارس�ـة، ومن ثّم ف�إن تعلي�ـللمادة اللغوية المدروس

< إذا ارتك�زت عل�ى الحص�يلة تأھيل المتعلم <كتساب المھارات اللغوي�ة، < يس�تقيم لھ�ا أم�ر إ

لكونھ�ا تس�عى ف�ي جوھرھ�ا إل�ى إيج�اد . ةـ�ـة وا<جتماعيـة والنفسيـات اللسانيـة للنظريـالعلمي

وي ل�دى ـ�ـة الفعلي�ة للح�دث اللغـالتفسير العلمي الكافي لكثير من العوائق التي تعوق الممارس�

  .المتكلم 

ة، و اكتس�اب ـًوا في جماعـالفرد عض ر طالما كانـح أّن عملية ا<كتساب ھذه تستمـوواض «

ة، ـ�ـة، و ف�ي الحي�اة العمليـة، و ف�ي المدرس�ـفي الطفول: الفرد للغة عملية تدوم مادامت الحياة

ول ـاة حت�ى يب�دأ ف�ي الحص�ـل يلج باب الحي�ـف% يكاد الطف. يتعلم كل فرد كيف يتصل بزم%ئه

  إل�ى أنَّ المناغ�اة ك�النواحي اaخ�رى أن نشير في ا<كتساب  ويكفي «  )1(.»على أسس لغة اaم

م��ن اللغ���ة، تنب���ع أو< م���ن الس���لوك غي���ر ا<جتم��اعي، وأنّھ���ا س���رعان م���ا يتلقفھ���ا المجتم���ع، 

ويص���بغھا بالص���بغة ا<جتماعي���ة، وتتج���ه إل���ى تقوي���ة تي���ار ا<تص���ال الن���امي ب���ين الجماع���ة 

   )2(.»والطفل

   ا، ـ��ـة بصيغھـوعل��ى اZحاط��، ةـق أص��وات اللغ��ـر عل��ى نط��ـة ت��دريب مستم��ـفالمس��ألة مسأل��«

      ا يك���ون ض���روريا للف��رد م���ن مفرداتھ���ا، و عل��ى معرف���ة ط���رق ص��يغ جملھ���ا المفي���دة، ـ��ـمو

و ل�يس ص�حيحا أّن اللغ�ة . على غرار التدريب الذي يقوم ب�ه الراغب�ون ف�ي اكتس�اب الع�ادات

  )3( . »العربية في دم العربي، تظھر على لسانه ولو ولد في بيئة أجنبية

  

   

  

  

                                                 
 .75:، ص)م2006هـ،1427( ،4، عامل الكتب، القاهرة، طبني املعيارية والوصفية، متام حساناللغة  -  1
 . 33: ، ص)م2003هـ ، 1423(، عامل الكتب،القاهرة، طترمجة متام حسانبويس، . م.اللغة واتمع، م -  2
 .76: ص، عيارية والوصفية، متام حسانبني املاللغة  -  3
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رض ـات الت�ي تعت�ـق والصعوب�ـة ف�ي ت�ذليل العوائ�ـة للخبرة اZنسانيـة العمليـقد تظھر الفاعلي

    رـ�ـمي ال�%زم لكثيـر العل�ــ�م، و إيج�اد التفسيـم و المتعل�ـة ب�ين المعل�ـة التواصلي�ـل العملي�ـسبي

  .مي يعيق عملية اكتساب النظام القواعدي للغة المدروسة لدى المتعلذمن اZشكال ال

و في ظل ا<ھتمام باللغة، فإن معلم اللغ�ة للن�اطقين أو لغي�ر الن�اطقين بھ�ا، < يك�ون ف�ي غن�ى 

رة ـ�ـة التي تحققت ف�ي رح�اب المقارب�ة العلمي�ة للظاھـة و التطبيقيـأبدا عن اZنجازات النظري

مفاھيمھ�ا  ا وـ�ـتھاة بمرجعيـ�ـة العالميـ�ـرية اللسانيـة، فھو من ھھنا ملزم بامت%ك النظ�ـاللساني

ام ـذا المق�ـل الباح�ث ف�ي ھ�ـ�ـر ال�ذي يجعـة، و ھو اaم�ــا التطبيقيـا و إجراءاتھـواصط%حاتھ

ات ـ�ـة ف�ي المحطـر الفاعل�ـري للعناص�ـة في التقصي و التح�ــيحرص كل الحرص على الّدق

  .الفكرية البارزة للمسار التحولي للنظرية اللسانية المعاصرة

     ات، غي�رـالعربية اليوم قد أخ�ذت حظّ�ا ملحوظ�ا م�ن ثم�ار اللساني� و الم%حظ أّن الدراسات «

     يـي مم�ا ي�دفع الباح�ث اللسان�ـر من�ه ف�ي الجان�ب التطبيق�ـري أوف�ـا في الجانب النظ�ـأّن حظھ

وي جدي��د، و يك��اد ـل ف��ي وص��ف لغ��ـة م��ا ل��م تستغ��ـات النظري��ـراس��م بح��دود الدّ ـل��ى الحك��إ

ادة وص���ف اللغ���ات عموم���ا حت���ى تكتش���ف ـة بض���رورة إع���ـون الي���وم يس���لّمون بداھ���ـاللغويّ���

     ا م��ن ك��ل س��مة اعتباطيّ��ةـھا و بلورتھ��ـص مق��اييس تلقين��ـة م��ن جھ��ة، و تخل��ـا الخفي��ـنواميسھ��

   )1(.»ة من جھة أخرىـأو معياريّ 

  :اللسانيات واكتساب اللغــة: أو�

  :إّن ما سمح للسانيات بولوج حقل اكتساب اللغة ھو

ن الطّف�ل ـواء عن�د تلقي�ـالتطبيقيّة و < سيّما في حقل تعليم اللغ�ات س�ازدھار اللسانيات  -1

 .ن بھا ابتداءـة لغير الناطقيـم اللغـة أو عند تعليـن لغته التّي اكتسبھا باaمومـقواني

          ةـان اللس���انيّات العاّم���ـن ظھ���ر ض���من أفن���ـوي و ھ���و ف���ـم ال���نّفس اللّغ���ـب���روز عل��� -2

ل إش��ارات ـح الخط��اب ف��ي شك��ـم و نواي��اه عل��ى سط��ـد المتكل��ـو مقاص��ـدرس كي��ف تطف��ـ��ـو ي

ل تل�ك ـاب إل�ى تأوي�ـن ل�ذلك الخط�ـل توّصل المتقبلي�ـة، كما يدرس سبـلسانية تنصھر في اللّغ

  فھذا العلم يعكف أساسا على عمليتي التركيب و التفكيك وكيف ت%بسان. اZشارات

                                                 
 . 135: ص ،) م1986أوت (الّدار التونسية للنشر، السالم املسدي،  عبداللسانيات و أسسها املعرفية،  1 -
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ّدد ـ��ـم فتحــ��ـذا العلـع ھ��ـلق��د اتّس��و .لـ��ـمتقبّ اّث  و الـا ك��ّل م��ن الب��ـة الت��ي يك��ون عليھ��ـالحال��

رة اZدراك كي�ف تتحق�ق ـاّث ، و ظاھ�ـأ ل�دى الب�ـرة الك�%م كي�ف تنش�ـة ظاھـموضوعه بدراس

 .لدى المتقبل

ات م�ع ـ�ـه م�ن ترابطـ�ـو م�ا أفض�ى إلي) ةـأو السيبرنتي( م اsلي  ــم التحكيــروز علــب -2

بوص��فھا ض��ربا م��ن النح��و اsل��ي ظيميّ��ة اللس��انيات خاص��ة ف��ي اخت��زان اaنم��اط التن

المس��ّجل، وھ��و م��ا ق��اد إل��ى فح��ص ط��رق اكتس��اب الك��%م وتحّس��س ن��واميس تراكمھ��ا 

 )1(.وتفاعلھا

و ھكذا غدا طبيعيّا أن تعكف اللس�انيات عل�ى قض�ايا اكتس�اب اللغ�ة و حص�ول الك�%م فعمل�ت 

% ، وحلّل�ت ب�وادر ـ�ـأصوء اللغ�ة ـل بمراحل نشـاب لدى الطّفـل ھذا ا<كتسـط مراحـعلى رب

، زدوجـ�ـع المـوى التقطي�ـولّي إل�ى مست�ـموى اZدراك الشـل الك%ّمي من مستـة التواصـعمليّ 

ل ـ�ـ، قبةـ�ـة السيميائيـة اZشاريّ�ـ�ـة، و ھ�ي المرحلـ�ـة الع%ميّ ـل بالمرحلـمرور الطّف و فّسرت

     )2(.فالمعجميّ  بروز الع%مة اللسانيّة، و دققت تراكم المخزون الصوتي فالنحويّ 

ول ـ��ـة حـ��ـارف علميـده ب��ه اللس��انيات م��ن مع��ـ��ـر بم��ا تمـ��ـم اللغ��ات أن يستنيـو عل��ى معل�� «

و ل�ذلك ف�إّن اZف�ادة م�ن النظري�ة اللس�انية ف�ي مج�ال تعل�يم اللغ�ات . ةـرة اللغوي�ـة الظاھـطبيع

وي م��ن جھ��ة ، ـب��س الترـ��ـة و عل��م النفـ��ـات العامـ��ـي ب��ين اللسانيـع منھج��ـإل��ى تقاط��    ي��ؤدي

دد ـ�ـة يتحـ�ـة المنھجيـ�ـو ف�ي ظ�ل ھ�ذه التوأم. ة أخ�رىـ�ـوطرائق التلقين البي�داغوجي م�ن جھ

  :اZجراء التطبيقي للسانيات التطبيقية إذ إنه يتمحور حول مباحث تتعلق بث%ثة عناصر أولية

    ي ذكرن�اه يمك�ن ي ال�ذـع المنھج�ـ�ـو ف�ي ھ�ذا التقاط )3(. »مـ�ـة التعليــطريق –المعلم  –المتعلم 

  :من خ%ل ما يلي. أن نحدد تأثير ه على تعليم اللغة

  

  

  
                                                 

 . 138: ، صالسابــق املرجع  -  1
  . 139: ص نفســه، عــاملرج -  2
 . 18 ،17:صديوان املطبوعات اجلامعية،،  مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين -  3
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  :تقاطع اللسانيات مع العلوم ا$خرى في مجال التعليم :ثانيــا 

ا ـعل��م ال��نفس ي��درس الظ��اھرة النفس��ية بك��ل أبعادھ��ا، و حينم��: عل**م اللغ**ة النفس**ي - 1

ل ھ�ذا ـ�ـات، فيشكـ�ـم�ع اللساني اـع منھجي�ـة، يتقاط�ـة بوصفھا ظاھرة نفسي�ـيتناول اللغ

الس�لوك «مج�ال ھ�ذا العل�م ھ�و  )1(. انيــس اللسـا ينعت بعلم النفـوا< مركبـالتقاطع من

اللغ�وي  )2(»ا<كتس�اب«، و المحوران اaساسيان في ھذا الس�لوك ھم�ا للفرد» اللغوي

ة ــ��ة اaنظمـول إل��ى ش��يء م��ن ذل��ك إ< بمعرف��ـ، و< يمك��ن الوص��ويـاللغ��» اaداء«و 

 )3(.المعرفية عند اZنسان

ة، ــ�ـاللغ» يكتس�ب«فالطف�ل ھ�و ال�ذي  الطفول�ة؛إن ا<كتساب اللغوي يحدث ف�ي «

     ل اللغ��اتـ��ـال ف��ي كـ��ـابه اaطفـ��ـو يتش دا،ـ��ـجر ـ��ـا ف��ي زم��ن قصيـ��ـھ��و يكتسبھو

     ،ةـود ھ��ذه الفط��رة المشترك��ـ��ـدل عل��ى وجـ��ـة مم��ا يـ��ـم للغـ��ـة اكتسابھقـ��ـف��ي طري

  ) 4(.»الجھاز اللغوي العام ذاـأو ھ

    م اsنــ��ـرض للغ��ة؟ ھ��ذا م��ا يس��عى العلـ��ـح��ين يتع» ل ـداخ��ل الطف��«م��اذا يح��دث ف

ون ھن��اك اتف��اق أن��ه توج��د ع%ق��ة ب��ين ـ��ـاد يكـو يك��. عن��هة الكش��ف ـ��ـف��ي محاول

      ل، ومھم���ا يك���ن ـل���دى الطف��� )5(»يـ���ـالبيولوج«ور ـ���ـوي و التطـ���ـا<كتس���اب اللغ

  :ك اتجاھين أيضا في فھم ا<كتساب اللغويمن أمر فإن ھنا

، ةـ�ـر اللغـ�ـرض ل�ه م�ن ظواھــ�ـم�ا يتع» يجم�ع «ل ــرى أّن الطفـرائي يـــاتجاه استق - أ

        »ھا ـ���ـتصنيف«طري���ق  ع���ن عنھ���ا» دات ـ���ـتجري«ث���م يص���ل  إل���ى » ھا ـ���ـيخزن«و

 .عليھا» تعميمات«راء ـو إج

  

  
                                                 

 . 23: ، ص السابــق  عـاملرج -  1
  .عملية الشعورية تتم عن غري قصد من اإلنسان ، يتم فيها التقاط اللغة  يف مواقف طبيعية وشكال ال إراديا من املتعلم -  2
  .21: ص،  مصر - سكندريةاإلعرفة اجلامعية ، دار امل علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، عبده الراجحي، -  3
 . 21: ، ص ـهع نفسـاملرج -  4
واملقصود باألسس البيولوجية، أي . 11:، ص)م2002( ، سبتمرب1طينظر علم النفس ومسائل اللغة ، كمال بكداش، دار الطليعة، بريوت،  -  5

 .ه هذه القدرة انتقاء األحداث الصوتية املتنوعة اليت حتيط بعامل األطفالأّن الطفل يولُد جمهزًا باستعدادات فطرية سابقة لكل اكتساب تتيح ل
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ه، وزة في�ـة مرك�ـ�ـن اللغع�ه نظري�ة فطري�ة ي�رى أّن الطف�ل لدي� « :يـ�ـاه استد<لــاتج -  ب

ات ـا، وھ�ي مفھوم��ـزة مسبق��ـ؛ أي أنھ��ا جاھ�ةـ�ـون م�ن مفھوم��ات موروثـھ�ي تتك��و

ة ع��ن اللغ��ة اZنس��انية، ث��م يطب��ق الطف��ل ھ��ذه المفھوم��ات المس��بقة عل��ى م��ا ـعام��

                                                      )1(.»يتعرض له من لغة

ز عل�ى ھ�ذين ـة ، حي�ث نرك�ـ�ـم اللغــفي تعلي ــةاللساني hبعــادا لـنتطرق له عند تناولنھذا ما 
  .المنھجين

ة ــ�ـوي دراسـ�ـا في اaداء اللغـم علم اللغة النفسي بدراستھـوانب التي يھتــو من الج «        

أم أخط�اء ) اــ�ا أو كاتبـون اZنس�ان متكلم�ـحين يك�( سواء كانت أخطاء إنتاجية» اء ــاaخط«

  .)2( »والبحث عن العوامل النفسية وراءھا) حين يكون مستمعا أو قارئا( استقبالية 

س ـ�ـار عل�م النفـد اZنسان ف�ي إط�ــوي عنــوك اللغــة النفسي السلـم اللغــدرس علــكما ي     

) س�تجابةالمثي�ر و ا<( ة ـ�ـع للم%حظـ�ـر الخاضــوك الظاھــز على السلــالتجريبي الذي يرك

ق ـ�ـري وفـ�ـة يجـاللغ�" م ـتعل�" رفي الذي يرى أّن ـوالجانب العقلي في إطار علم النفس المع

  .قدرات فطرية في اZنسان

  .ةـة المعروفـوھذا التداخل مع اللسانيات سنتطرق إليه حينما نتناول النظريات اللساني       

عل���ى الط���ابع  ي سوس���يرأك��د دكان��ت البداي���ة من���ذ أن « :عل**م اللغ***ة ا�جتم***اعي - 2

ا<جتماعي للسان، من حي�ث ھ�و نظ�ام متكام�ل م�ن الع%م�ات الدال�ة، الت�ي تتحق�ق ف�ي الواق�ع 

اعي ـاجتم� راس�بإذا  فاللس�ان .ة اZنج�از الفعل�ي للك�%م ف�ي البيئ�ة اللغوي�ة المتجانس�ةـبواسط

ة ـاك حقيق��ـة، إذ ل��يس ھن��ـة معين��ـة و حضاري��ـز بخصوص��يات ثقافي��ـة تتمي��ـ��ـة بشريـلجماع��

ي ـھذا التصور ا<جتماع� رــد دي سوسيـلقد استم  )3(.»عــالمجتمارج بنية ـة خـة واقعيـلساني

     ه ـ��ـم ال��ذي تنبـ��ـي دوركايـم ا<جتماع��ـللظ��اھرة اللغوي��ة م��ن الم��دد النظ��ري ال��ذي ھي��أه العال��

ظ��اھرة اجتماعي��ة   -إذا ذاك –فأمس��ت اللغ��ة « .ةــ��ـجتماعيرة ا<ـ��ـة الظاھـ��ـإل��ى خصوصي

كغيرھ��ا م��ن الظ��واھر اaخ��رى، مم��ا جع��ل بع��ض العلم��اء، ي��رى أن��ه إذا كان��ت اللغ��ة ظ��اھرة 

                                                 
  . 21،22: ، ص علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، عبده الراجحي -  1
  .22: ، ص ـهع نفسـاملرج -  2
 . 20: ، ص مباحث اللسانيات ، أمحد حساين -  3
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فل�يس ھن�اك ف�رق ب�ين اللس�انيات وعل�م ا<جتم�اع، . اجتماعية وتؤدي أيض�ا وظيف�ة اجتماعي�ة

    )1(. »وا<نثروبولوجيا ا<جتماعية
ع عل�م ي�درس الظ�واھر ا<جتماعي�ة، و ق�د يتق�اطع م�ع اللس�انيات منھجي�ا عن�دما م ا<جتماـفعل

 )2(.يـ��ـاع اللسانـ��ـم ا<جتمـى بعل��ـة، وھ��ذا م��ا يسم��ـ��ـرة اجتماعيـي��درس اللس��ان بوص��فه ظاھ��

         د ـ���ـوي؛ أي < بـ���ـلغ» تفاع���ل «اك ـون ھن���ـة ح���ين يك���ـ���ـاللغوي» رةـالظاھ���«و ي���درس ـ���ـفھ

      د ـون ، و إذن < ب���ـ���ـون ومستمعـ���ـأو متكلم» ع ـمستم���« و » مـتكل���م«اك ـ���ـون ھنـ���ـيكأن  

        » اaدوار«ه ـوزع في���ـ���ـ%م ، وتتـ���ـفي���ه الك» يح���دث«وي ـ���ـلغ» موق���ف«اك ـ���ـون ھنـأن يك���

فالفـرد يكتسب من اللغــة  )3(. عـل المجتمــا داخـارف عليھـد متعـو فـق قواع» فــالوظائ«و

الشائعة، في المجتمع الذي نم�ا في�ه، واكتس�اب اللغ�ة اكتس�اب بالض�رورة  إذً ا طـرق التفكيــر

لطـ��ـرق التفكي��ر، أي أن ف��ي اكتس��اب الطف��ـل ف��ي المدرس��ـة للغ��ـة اكتسابـ��ـا لط��رق التفكيـ��ـر 

و للفـ��ـروض اaساسي��ـة، الت�ي ينبن��ـى عليھ��ا تفكيرن�ـا، واZج��ـراءات ا<ستقرائي��ـة  الشائعــ�ـة،

   )4(.ھــا تطور العلوم في القرون الث%ثة اaخيرةوالقياسيــة، التي أشاع

  :ما يلي من موضوعات علم ا<جتماع اللسانيو

ة ـ�ـي للغـال الفعل�ـ�ـة ل%ستعمـ�ـة و الجغرافيـ�ـات ا<جتماعيـع اللساني�ـتجم�: اتـــاللھج -*

   ةـ�ـة سياسيـي إل�ى رقع�ـة الت�ي تنتم�ـ�ـة اللغويـ�ـري، على أّن المجموعــع البشــفي المجتم

وي ــ�ـام اللغـ�ـة ع�ن النظـة متفرع�ـ�ـا لھجيــل أنماطــ، عادة ما تستعمةــة معينـو حضاري

؛ ةــ�ـة الحديثـ�ـات العربيـا ف�ي المجتمع�ـدو واضح�ـا يبـكم ،دة في المجتمعـالمشترك السائ

        )5(.رف بھ���اـة الت���ي تع���ـاط اللھجي���ـف  ب���اخت%ف اaنم���ـات تختل���ـ���ـذه المجتمعـإذ إن ھ���

ة ليس�ت ـ�ـة اaم الت�ي ھ�ي الحقيقــ�ـغاللغ�ة الفص�يحة ولن ـن بي�ـم�ا يجعلن�ا ن�درك التباي� ھذا

ا ـ�ـة التي يكونھـل إن الملكـب.الذاكرية ة وــــة و اZدراكيــا النفسيــــة في محدداتھــفصيح

                                                 
  . 21: ، ص السابـقع ـاملرج -  1
 .21: املرجــع نفســه، ص -  2
 .24: ، عبده الراجحي ، ص علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية -  3
 . 45: ص ،ترمجة متام حسانبويس، . م.اللغة واتمع، م -  4
 .36:، ص  دراسات يف اللسانيات التطبيقية ، أمحد حساين -  5
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زءا مھم��ا م��ن الملك��ة الت��ي س��يكونھا ف��ي ـل العرب��ي ف��ي عاميت��ه كثي��را م��ا تمث��ل ج��ـ��ـالطف

  . الفصيحة

اك نمط�ا ـوي إل�ى أّن ھن�ـ�ـدث اللغــرة للحـة المباشـدي المعاينـتھ: ةــات الفرديــاللھج -*

من ا<ستعمال اللھجي يتعلق بالجوانب الشخصية ل�دى الف�رد الم�تكلم أثن�اء إنج�ازه الفعل�ي 

    :التعبيريةللخطاب و من الخصائص النطقية و 

  .رالبصمة الصوتية التي تختلف من شخص إلى آخ -أ    

  .العادات اللغوية التي تظھر في عملية التلفظ -ب

رد ــ�ـوي عن�د الفـ�ـوس اللغـ�ـره في القامــرفي و أثــاء المھني و الحــور با<نتمــالشع -ج

  )1(.المتكلم

رة ب�المجتمع اللغ�وي ارتباط�ا كبي�را، باعتب�ار أن ـترتبط ھذه الظاھ: ورــالك%م المحظ -*

   ف ـ��ـة تختلـ��ـارات اجتماعيـد و اعتب��ـا لقواع��ـا إلزامي��ـاني يخض��ع خضوع��ـ��ـالنظ��ام اللس

             وھ����ذه القواع����د و ا<عتب����ارات ترج����ع أساس����ا . ة إل����ى أخ����رىـة بشري����ـم����ن مجموع����

ع ونم��ط ـ��ـة المجتمـ��ـل ثقافـ��ـة الت��ي تشكـ��ـراف العامـ��ـادات و اaعـإل��ى ا<عتق��ادات و الع��

ت�ه اللغوي�ة، أثن�اء اaداء الفعل�ي للك�%م، رف ا<جتم�اعي يقص�ي م�ن اھتماماــفالع. هــحيات

اظ الت��ي لھ��ا ع%ق��ة ب��بعض المحرم��ات و المحظ��ورات، س��واء أك��ان ذل��ك ـكثي��را م��ن اaلف��

   ) 2(.د الديني، أم تحت تأثير العادات و التقاليد العرفيةــتحت سلطة المعتق

: ـراsخ�ء س�ؤالين < ينف�ك أح�دھما م�ن إن تعل�يم اللغ�ة يتح�رك ف�ي ض�و :علم التربي*ة -3

ؤال ــ�ـؤال اaول ســ�ـح أّن السـ�ـن الواضـه؟ و م�ـ�ـف تعلمـة؟ و كيـــن اللغـم مـــاذا تعلِّ ـم

ؤال ـل باZجاب�ة ع�ن الس�ـويتكف�. » ةـالطريق�«، وأن الث�اني س�ؤال ع�ن » وىـالمحت«ن ـع

أم�ا  .اaول علم اللغة، وعلم اللغة ا<جتم�اعي ، و عل�م اللغ�ة النفس�ي ف�ي بع�ض الجوان�ب 

  )3(. و في بعض جوانبه أيضا علم اللغة النفسي التربية،سؤال الثاني فيجيب عنه علم ال

       ، ويش��ركهوي اھتمام��ا خاص��ا بنظري��ات ال��تعلمـم ال��نفس الترب��ـيھ��تم عل��: مـنظري��ة التعل�� -1

  زــد التمايـرى نجـو مرة أخ .ا<كتسابد ــفي بعض ذلك علم اللغة النفسي؛ فالتعليم يأتي بع

                                                 
  .37: ، ص بــقالساع ـاملرج -  1
 . 23و22: وينظر مباجث يف اللسانيات ، ص. 38: ، ص ـهع نفسـاملرج -  2
 . 27: عبده الراجحي ، صة التطبيقي و تعليم العربية ، علم اللغ -  3
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 ة، ـ�ـع للم%حظـة الت�ي تخض�ـر الملموس�ــز على الظواھـوكي يركـن؛ سلــه بين منھجيــنفس

ه ـر في�ـ�ـة، وتؤثـدأ م�ن البيئ�ـة يب�ـم اللغ�ـم فإّن تعلي�ـرة، و من ثـر الظاھـد العوامل غيــويستبع

ي ي�رى أن ك�ل ـج عقل�ـومنھ�. »زيزـالتع�«و » رارـالتك�«و» اةـالمحاك�«ل خارجية ھي ـعوام

م أن�ه ـ�ـات ع�ن اللغ�ة، وم�ا يص�نعه المتعلـري يمده بافتراض�ـوي فطـاز لغـزود بجھان  مـإنس

  )1(ذه ا<فتراضات اختبارا مستمرا حتى يصل إلى القوانين الطبيعية للغة ـر ھـيختب

ف�روق م ، و إنم�ا توج�د بي�نھتعلمون ليسوا متس�اوين ف�ي الخص�ائصالم: خصائص المتعلم -2

الخصائص تختلف درجة أھميتھا ب�ين م�تعلم للغت�ه اaول�ى،  وھذه. من درسھا ومراعاتھا <بد

التلمي�ذ  » اس�تعداد « و » عم�رال«ومتعلم للغة أجنبية، لكنھا عل�ى أي�ة ح�ال تن�تظم  خص�ائص 

، أو معرفت��ه بلغ��ة أجنبي��ة ومعلومات��ه اللغوي��ة الس��ابقة »المعرفي��ة«، وقدرات��ه لل��تعلم اللغ��وي

  )2(.ه إلى تعلم اللغةالتي تحفز »الدافعية«و »شخصيته«أخرى، ثم 

ذلك أّن أي مقرر < بد له من إجراءات تضعه موضع التنفي�ذ داخ�ل  :اZجراءات التعليمية -3

منھ�ا أھ�داف عل�يم يختل�ف م�ن موق�ف sخ�ر تبع�ا لعوام�ل كثي�رة؛ تّ القاعة الدرس، و <شك أّن 

  )3(.المتعلمين» خصائص«و  » المقرر«

ات ـ�ـد  للتدريبـ�ـالجھرـاسب اsل�ي ف�ي توفيـة و الح�ـي�ر الصوتـكالمخاب: الوسائل التعليمية -4

  )4(.اللغوية على وجه الخصوص  واستثمار ھذا الجھد في تنمية القدرة اZنتاجية للمتعلم

س ـس�اaوم عل�ى ـات الت�ي تق�ـذه الخلفي�ـوا ھ�ـأن يدرك�ج ـواضعي المناھعلى ا ـذا كان لزامــل

  .معرفيةالجتماعية و ا<ة ونفسيال

  

  

  

  

                                                 
 . 28و  27: عبده الراجحي ، صة التطبيقي و تعليم العربية ، علم اللغ -  1
 .29، 28:املرجع نفسه ص  -  2
 . 29: فسه صينظر املرجع ن -  3
 . 29:ينظر املرجع نفسه ، ص  -  4
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  :أسس المـادة التعليميـة -ــًاثالثـ

  :ةــس النفسيـاaس -1

وران ـ�ـ، و يتطل و الش�بابـو الطف�ـرفوا كي�ف ينم�ـج أن يعـم لدى واضعي المناھـإّن من المھ

 ر بھ��اـ�ـل الت�ي يمـ�ـوا ك�ذلك المراحـ�ـ، و أن يعرفةـة و الخلقي�ـة و العقلي�ـة الجسمي�ـم�ن الناحي�

ة الت�ي ـرات التربوي�ـة و الخب�ـداف و الم�واد التعليمي�ـاaھ�م ـ�ـوا مناھجھــور ليضّمنـذا التطـھ

  .بدورھا تساعد على بلوغ اaھداف

و باaس�لوب  الب،ـالط�ذ أو ـة التي ي�تعلم بھ�ا التلمي�ـوا بالطريقـج أن يلمـالمناھ وويھم واضع«

  )1(.»بالعوامل التي تساعد على التعلم الجيدو يتعلم،الذي يسير فيه عقله عندما 

ر ـل إليھا الفك�صة التي توـج العلميـة و النتائـق النفسيـج تعني الحقائـة للمنھـس النفسيـفاaس«

التربوي نتيجة aبحاث علم النفس ، وبخاصة علم ال�نفس التعليم�ي، وأّن ھ�ذه اaبح�اث ت�ؤدي 

ات ـ�ـا و استراتيجيـ�ـا وأس�اليب تنظيماتھـد محتوياتھ�ـ�ـج، و تحديـ�ـاً ف�ي بن�اء المناھـدورا مھم

  )2(.»طبيقاتھات

ا أدى ـة، مم�ـة اZنساني�ـم إل�ى الطبيع�ـ�ـون ف�ي نظرتھـ�ـة و التربويـد اختلف الف%سفــلق        

، لـوم العق�ـبمفھ� فھناك م�ن ن�ادى. ةـة التعليميـة من العمليـإلى اخت%فھم في نظرتھم إلى الغاي

 مـ�ـالمتراكراث اZنس�اني ـ�ـتل بالـ�ـذا العقـاع ھ�ـون في إشبــة يكـة التعليميـو أّن دور المؤسس

، ةة الجماعي�ـود و الحتمي�ـوم الجم�ـا إل�ى مفھ�ـ�ـوھناك من دع. ةـة المتنوعـالبشري والخبـرات

ل ـ، إذ أن الوراثة أكثر قدرة م�ن البيئ�ة عل�ى تشكي�ة اZنسانية جامدة يصعب تغييرھاــفالطبيع

ا ـرف تبًع�ـه بآل�ة يتص�ـشبي�رد عل�ى أن�ه ـر إل�ى الف�ـوھناك من نظ. ومستقبله اZنسانر ــحاض

ة و يس�تجيب ـرات معين�ـع لمثي�ـي يخض�ـوان طبيع�ـدھم اZنس�ان حي�ــفعن الطبيعية،ن ـــللقواني

ي، ـم الشرط�ـالتعل� اس نظري�ةـا تبنى عل�ى أس�ـة ھنـة التعليميـأي أن العملي .آليةة ـا استجابـلھ

ان ـوم اZنس�ـ�ـا إل�ى مفھـ�ـن دعاك م�ـوھن� )3(.مـة التعل�ـا طريقـدريب ھمـالترار وـون التكـويك

ا ـى دائم�ـ، و ھ�و يسع�ةـ�ـرة ف�ي البيئـة و مؤثـوة متحركـل بقو يعمـة، فھــبوصفه مجا< للطاق

                                                 
اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسها، طه على حسني الدليمي، سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،دار الشروق و النشر و التوزيع، عمان  -  1
 . 24: ، ص )م2005(، 1ط ،)األردن(
 . 24: ، ص ـهع نفسـاملرج -  2
   . 24: ، ص ـهع نفسـاملرج -  3
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  وم يھ�تم بالعملي�اتـج بحس�ب ھ�ذا المفھ�ـو المنھ�. احـ�ـع نواحي  النجـة مــة الرغبــإلى موازن

    رد، ـو المتف��ـال%زم��ة للنم�� اتة والخبـ��ـرـ��ـالفردياة ا<خت%ف��ات ـ%ت و مراع��ـو ح��ل المشك��

   )1(.ر من ا<ھتمام بالنتائجـأي ا<ھتمام بحل المشك%ت أكث

ا أن ـة، إم�ــم اللغـاب و تعلـة اكتسـعملي د فيـتعتمة التي يجب أن ـوھنا نلمس الطريق          

رورة ـ�ـلضاتكون تقليدية تعتمد على التلقين و تكرار المعلومات و تثبيتھ�ا و اس�ترجاعھا عن�د 

دع ـ�ـة، فھ�و ال�ذي يبمي�م مح�ور العملي�ة التعلـ�ـل م�ن المتعلـ�ـوإم�ا أن تجع). ان مث%ــكا<متح(

  .ويظھر كفاءته. ويوازن ويقارن و يستنتج 

  :ةـــس ا<جتماعيــاaس -2

ع إل�ى آخ�ر، نتيج�ة <خ�ت%ف المجتمع�ات ـم من مجتم�ـة للمتعلـة المقدمـادة التعليميـالم تختلف

  . وفي نظمھا السياسية و ا<قتصادية ا<جتماعي، في تراثھا

    احـ��ـا لك��ي يتفاع��ل بنجـ��ـعيً إّن التربي��ة تھ��دف أساًس��ا  إل��ى تطبي��ع الف��رد اZنس��اني اجتما      

        ة ھ���يـة ا<جتماعي��ـفالثقاف��. ا ف��ي ذل���كـوي��ؤدي النظ���ام التعليم��ي دورا رئيس��. ع مجتمع��هـم��

ان يول�د ـZنساة، وـسابقة عبر مسيرة طويلة ل�نساني ع ميراث بشري جاء من أجيالـفي الواق

    لـك�«تعن�ي  » كلب�اترك«فالثقاف�ة عل�ى م�ا يراھ�ا . ة ثقافية مثلما يول�د ف�ي بيئ�ة طبيعي�ةـفي بيئ

  أي ك�ل . ةـ�ـتماعية ا<جـ�ـر ف�ي البيئـ�ـم�ن مظاھاء وـه من أشي�ــان و عقلـد اZنسـه يـتما صنع

رون ـال آخ�ـو ق. »ة ـة ا<جتماعيـه دور في العمليـان لـه و كـما اكتشف أونسان اZه ـمااخترع

ه ـاع حاجات��ـة الت��ي يس��تطيع بھ��ا المجتم��ع إشب��ـة و الفكري��ـة اaدوات المادي��ـمجموع��« :اـ�ـبأنھ

  )2(.»و ا<جتماعية، وتكييف نفسه لبيئته  ةـالحياتي

 رـع إل�ى آخ�ـف م�ن مجتم�ـذا فھ�ي تختل�ـ�ـل ع،ـة تستمد من فلس�فة المجتم�ـفالمادة التعليمي       

 هـه ، وآداب�ـ�ـه، وتقالي�ده ، و أخ%قـاره، و عادات�ـه وعقائ�ده، و أفك�ـه و قيمــل ثقافتــaنھا تحم

  .  الخ...ووسائل اتصاله

  

ي واس الت�ـة فھن�اك الح�ـادر المعرف�ـج ومص�ـ�ـھناك ع%قة ب�ين المنھ: ةـرفيـس المعــاaس -3

رة ـــ�ـة ب�ين كثـ�ـة طرديـ�ـود ع%قـ�ـرا لوجــ، نظاــام بھا واستخدامھـ<ھتميجب على المنھج ا

                                                 
 . 25: ، صالسابـقع ـاملرج -  1
 . 26: ، ص نفســه  عــاملرج -  2
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ا ـه أيًض�ـوم�ن واجب�. ةـة المعرف�ـ�ـة و بين زيادة سھولــول على المعرفـا في الحصـاستخدامھ

و ھن�اك . عـق تعل�م ناف�ـن عل�ى تحقي�ـة التي تساعد المعلميـاZكثار من استخدام الوسائل الحسي

ھ�ي التفكي�ر الت�ي يؤديھ�ا اZنس�ان، و در الثاني للمعرفة، ويقصد به عملي�اتالعقل و ھو المص

  يـر العقل�ـام بالتفكي�ـج ا<ھتم�ـو عل�ى المنھ�. في الواقع ترتبط ارتباطًا وثيقًا ب�اZدراك الحس�ي

   )1(.وا<ھتمام بتوجيه مدركاته الحسية عن طريق الفھم العقلي

وس ـ�ـق م�ن المحسـما يقدمه من م�ادة تعليمي�ة تنطل�فالمدرس < بد أن يكون على دراية ب      

ـ�ـم للمفاھيه ـدى إدراك�ـم وم�ـ�ـومن السھل إلى الص�عب، مراعي�ا ق�درات المتعل رد،ــالمجإلى 

      ع  ـ��ـا يستطيـ، الت��ي بواسطتھ��ةـا اللساني��ـكم��ا ي��درك خلفياتھ��. ال��خ...انفعا<ت��هو  ت��ه، ومي��و<

       . ةـتق��ع أثن��اء تقديم��ه الم��ادة التعليمي�� الت��ي صـأن يع��الج م��ا يعترض��ه م��ن الفج��وات والنقائ��

  .ربية وخاصة النحو العربية مع اللسانيات البنيويةعمع مراعاة مع تتفق فيه اللغة ال

  :العربي مع اللسانيات البنيوية النحوتفق فيه يبعض ما  :رابعـــــا  

ب و البن�ويين باللغ�ة ف�ي ذاتھ�ا تھتم دراسة  اللغة عند النحاة الع�ر: اــة في ذاتھـدراسة اللغ -1

ان و< تلتف�ت ـ�ـر عم�ا يكنّ�ه اZنسـغ أو التعبي�ـا أداة للتبلي�ـمن حيث ھي ھي أي من حيث كونھ

س�نكرونية ( ة ـــ�ـة < زمانيـ�ـة آنيـ�ـل أن تصير إلى ما ھي عليه، فھي دراســـإلى ما كانت قب

ا ـــ�ـل إل�ى أجزائھـ�ـة بالتحليـاول اللغ�ـا يتن�ـفك%ھم .)< دياكرونية على حد تعبير دي سوسير

إ< أن فض��ل . ي بع��ض بعض��ھا ف��تركيبھ��ا ، و ك%ھم��ا يبح��ث ع��ن كيفي��ة الكب��رى و الص��غرى

ربي�ة عل�ى س�ابقاتھا يكم�ن ف�ي اھتمامھ�ا الكبي�ر ال�ذي أظھرت�ه ف�ي الق�رن التاس�ع غاللسانيات ال

ى ـن القدام��ـ��ـادر إل��ى ذھـل��م يتب�� عش��ر بتح��ّول اللغ��ات إل��ى لغ��ات أخ��رى عب��ر الزم��ان، وذل��ك

الم�رور (وھو الذي يس�مونه بتطّ�ور اللغ�ات  ).تاريخية محضة < لنقص في عقولھم aسباب(

وفضل البنيوية ھو أنھا فتح�ت الب�اب م�ن جدي�د  ).على أطوار تتحّول فيھا مثل الكائنات الحية

ون بحص�رھم الدراس�ة ـيعلمية جديدة أيضا للدراسة اsنية ، بعد أن غ% التاريخ و على أسس

وأفضل من ھذا ھو حملھا الباحثين ف�ي ت�اريخ اللغ�ات عل�ى أن  .ة التاريخية وحدھاـفي الوجھ

  )2(.يتتبعوا تطور بنى اللغة < تطور جزئياتھا منفردة

                                                 
  . 29: ، ص  السابــقاملرجــع  -  1
 . 24: ، ص  2، ج)م2007 (،اجلزائر –موفم للنشر  ،، عبدالرمحن احلاج صاحلحبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  -  2
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تريد البنوي�ة أن يُعتم�د عل�ى مجموع�ة م�ن معين�ة : اللغة ظاھرة مسموعة في خطاب معين -2

ن أص�حاب ـان معي�ـون في عين المكان الذي يعيش في�ه ف�ي زم�ــغويمن الخطابات يدّونھا  الل

ر ـدھا ف�% يُجس�ـ�ـة ھ�ي وحـر على ھذه المدون�ـاللغة المراد تحليلھا و البحث فيھا، و أن تقتص

ة ـه أو جماع�ـاحث نفس�ـعلى تغيير شيء منھا و< يلجأ في ا<ستشھاد بشيء م�ن خطاب�ات الب�

إذ < يمكـ�ـن رب  ـاة الع�ـالنح� نجـد نفـس التح�ـرج عن�ـدو. ةـة بتلك اللغـة المعنيـر الجماعـغي

الت�ي دونھ�ا العلم�اء  ربـن الع�ـود ف�ي دواوي�ـ، وھو موج�< يردّ  ابتـبما ھو ث ـد إ<ستشھأن ي

م�نھم يراع�ي الواق�ع كم�ا فك�ل . من الشعر والك%م المنث�ور و اaمث�ال و< يلج�أ إل�ى غي�ر ذل�ك

    البح��ث  ادة ـم��ھ��و ل ـ��ـوع بالفعـاھد المسم��ـالمش��ن يجعل��ون فك��ـل م��ن النحـ��ـاة والبني��ويي.. .ھ��و

  ) 1(.و المنطلق لكل تحليل

  :دورة التخاطب وظواھرھا -3

ة ـر اللغوي�ـ�ـة أن تفھ�م الظواھـ�ـاول البنويــ، وتحاــغ وتلك ھي أھم وظائفھـإن اللغة أداة للتبلي

الم�تكلم إل�ى التقلي�ل م�ن الجھ�ود أما ا<قتصاد فھو ميل . باللجوء إلى مبدأي ا<قتصاد والفرق 

دأ ــــ�ـاة إل�ى مبـ�ـا النحـ�ـأ أيضــ، وقد لجة التخاطبـا في عمليـتي يبذلھة الـة والذاكريـالعضلي

  ، وتب��ين لھ��م ام و ا<خ��ت%سـذف و اZدغ��ـر كثي��رة ، مث��ل الح��ـ��ـر ظواھـا<س��تخفاف ف��ي تفسي��

اطق، ك��الخروج م�ن الض�م إل��ى حدث�ة للح��روف إذا تتال�ت اس�تثقلھا الن�مأن بع�ض الحرك�ات ال

رق فھ��و ض��د ذل��ك أي مي��ل ـأم��ا الف�� .الكس��ر أو ككث��رة تت��الي الحرك��ات المص��وتة وغي��ر ذل��ك

             ه علي�ه بكث�رة الح�ذفـ�ـس ك%مـه من أن يلتب�ـإلى تبيين أغراضه للمخاطب و تخوف    المتكلم

   )2(.و ا<ختصار وغير ذلك

س ـع اللب�ـة و لرف�ـف م�ن جھ�ـة للتخفي�ـون من أھمي�ـولاة اaـره النحـد ما يعيـويعرف كل واح

ذف وغي�ر ذل�ك و ھ�و ـ�ـ%ل والحـدال و اZع�ـر القلب و اZبـر ظواھـمن جھة أخرى في تفسي

   )3(.أھمه بالنسبة إلى التفسير العلميومن أعظم ما أنتجه فكرھم 

   زامني ـالبع��د الت��: م منھ��اـوھ�ذا م��ا يجعلن��ا نرك��ز ف��ي ھ��ذه الرس��الة عل��ى جمل��ة م��ن المفاھي��     

ق لك��ل ـدة ف��ي البح��ث و المنطل��اـل كم��ـد المس��موع بالفع��ـ، وا<عتم��اد عل��ى المشاھ��ةـف��ي اللغ��
                                                 

 . 25: ص  السابقع ـر املرجـينظ -  1
  .26: ه، صـاملرجع نفس -  2
 . 26: ، ص نفسـهع ـاملرج -  3




K�
K�
K�
Kـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ــــــــــــــــــــــــــــ� 

 14

واaبع�اد  )1(.يــ�ـي عل�ى حس�ب تعبيرتشومسكـ�ـلمثالم اـع المتكلـول إلى المستمـللوص لــتحلي

   رق ـك بالتط��وذل�� ل،ـالتواص��و ـة وھ��ـائف اللغ��ـة م��ن وظ��ـإل��ى أھ��م وظيف�� المنھجي�ـة باZض��افة

  .واaبعاد النظرية .مـالمتعلم وـدورة التواصلية بين المعلـإلى ال
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  اaبعــــــاد اللسانيــــة في تعليــم اللغــــة العربيـــــة: ل ا$ولــالفص
  :تــمـھيـــد -*

  أن نشـرع ف�ي البح�ث ع�ن اaبع�ـاد اللساني�ـة ف�ي تعلي�ـم اللغ�ـة العربي�ـة، س�ـواءً  قبل            

 من ناحيـة المنھــج الـذي اعتمـده اللسانيــون، في البح�ـث  ع�ن الم�ـادة اللساني�ـة المدروس�ـة،

أو البعـد الوظيفـي في إبـراز الوظيفــة التواصليـة للغـ�ـة، أو مجـ�ـال اللساني�ـات ف�ي إطارھ�ا 

       ، المرتبط��ة باللس��انيات لفھمھ��ا،النظ��ري، <ب��د أن نتط��رق إل��ى جمل��ة م��ن المف��اھيم اللس��انية

 .ثم ندرك كيف نتعامل معھا في المجال التعليمي


�ــ��� -أو< ً ��@
�ــ���"5ــ ��@
�ــ���"5ــ ��@
�ــ���"5ــ ��@
(  :"5ــ� ،B
	�ــ����
 Cــ ،��5�D	�5ــ�  	��،�
	�ــ� ���"ــ� ��
	�ــ�
� ���
	�ــ� ،

����	
 �1�E5
�(  

 أعش�ىق�ال  .ٍذ ـة فيؤن�ث حينئ�ـ�ـبھ�ا ع�ن الكلم ىنّ ـوقد يك. %مـيقصد به جارحة الك: اللسان -1

  : باھلة

   ــرُ ـَــــخسَ  ا َو<ـھـَ نْ مِ  بٌ جَ عَ  <َ  ،ــوَ ـْـلعَ من  ◊◊◊ ه ــــب رُّ ــــسَ ◌ُ  < أ ـانٌ ـــــــي لســنـِ تْ ي أتَ إنِّ 

  .سالة و المقالةاللسان ھنا بمعنى الرِّ : قال ابن بــري

  : كما قال الحطيئـة. وقد يذكر على معنى الك%م 

 )1(ـــمِ ـــــــَعكْ  فِ ـوْ ـــــي جَ فِ  هُ ـــــأنَّ بِ  تَ فَلـَيْ  ◊◊◊ ـيــــــــِّ نمِ  ـاتَ ــفـَ  ان ٍــــسَ ى لِ لَ عَ  تُ مْ دِ نَ 

  .ف%ن يتكلم بلسان قومه: وإن أردت باللسان اللغة أنثت ، يقال 

 جم�ع ألس�نةو " لس�ان" وإنم�ا وردت كلم�ة  .الك�ريمل�م ت�رد ف�ي الق�رآن " لغ�ة" كما أّن كلم�ة -

  :اsتيــةكما في اaمثلة القرآنية  -للد<لة على معاٍن منھا

 بمعنى الوسيلة : الك=م لغة -أ

﴿ ������ �ִ	
�� ����� �����
��� ��� 

������ ��� !"��#%��� ﴾.)2 (  

                                                 
  .74:، ص8،ج)م2003هـ،1423(دار احلديث،القاهرة طبعة مراجعة ومصححة مبعرفة خنبة من السادة األساتذة، بن منظور ، ا ،سان العربل -  1

   .9و 8اآليـة  دورة البلـس -  2
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ا ــ�ـة فھ�ي كمــ�ـا الجماع�ات اللّغويـ�ـد التي تملكھــبمعنى رصيد الكلمات و القواع: ةـــاللغ-ب

�� ﴿ :قول��ه تع��الى   ف��ي �&�� ���'(ִ)*+�� , & �-./)0+ 1�23 
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﴾ .)1(  

َمْخشَ ـوقد فس   .)2( )الّدخان –مريم  –النّحل(باللّغة في سورة  ريــره الزَّ

  : في قوله تعالى
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ִ; ����2(25 *</�X(ִ	�� �4��Y1qR�j�M ﴾   )5(  

 �F	 9r ﴿: كم����ا ق����ال تع����الى . بمعن����ى ا<س����تعمال الف����ردي للغ����ة: ـ الك����%م ج

��s ֠���D @D��Y%tq u, & �vv�5 
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   .، رواية حفص4سورة إبراهيم  اآليـة  -  1
حممد  الزخمشري ، حتقيق حممد مرسى عامر، مراجعة شعبان  جار اهللاتفسري الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل،  -2

  صحف القاهرةإمساعيل، دار امل
  . 163:، ص3 ، الكشاف ج103سورة النحل ، اآلية  - 3
   .24 :، ص4 ج الكشاف ، 98، اآلية   سـورة مرمي - 4
   .243: ج، ص5 الكشاف ، 58سورة الّدخان اآلية  - 5
  .78ورة املائـدة اآليــــة ـ س 6
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 ����zAg  ﴿: بَِمْعنَ��ى الَخاص��ية الفردي��ة للم��تكلم كم��ا ف��ي قول��ه تع��الى: ـ اaْس��لُوبُ  د

]V��Y`ִO �.	O /��
'�� z�v & ������ � 
��'DA)*+���' |z!��& D☯F�+ �zv	֠ OK���M @ 

�y2H�23 /�֠���� 4�� wV.=5!^R�S�M ﴾ )1( .  

  )2(.السالفة الذكر لى أّن للغة معاني متعددة، حسب السياقات القرآنيةو من ھنا نخلص إ

  

        رددت ـ��ـة وق��د تــ��ـات الّساميـ��ـاس المش��ترك ف��ي اللّغـم اaس��ـَوَكلَِم��ة لَِس��ان تع��ّد ِم��ن المعج��

ان ــــ�ـن العرب�ي ـ اللّساــاللِّس" :هـــقولفي مثـل " ة ــــلغ" بمعنى  مــابن النّدي) رست ـفھ(في 

  )3(."ان اليونانيــرياني، اللّســالسّ 

عك�س . على الّدراس�ات اللّغوي�ة إط�%ق ق�ديم) لسان(مشتمل على كلمة ) اْسـمٌ (كما أّن إط%ق 

 ةـعل�ى العل�ـوِم اللّغوي�) اِء العل�ومـ�ـإحص(في  ارابيــق الفــرون ، فقد أطلـــه الكثيـــما يتوھم

ان ــــ�ـوم اللّسـ�ـعل"غ�ة مص�طلح على عل�وم اللّ  وأطلق أبو حيان النّحوي" علوم للّسان"  مـاسْ 

  )4(".في علوم اللسان " في ھذا فعقد في مقدمته فص% بعنوان  وتابعه ابن خلدون" يـالعرب

ي ـ�ـو الفيزيولوجـ�ـان متع�ـددة منھ�ا العضـ�ـمعان ـاريف السابقة يتضح أن للس�ــمن خ%ل التع

) %م ــ�ـالك(ال الف�ردي للغ�ـة ـ�ـ%م ، وبمعنى اللغة ، وبمعن�ى ا<ستعمــة الكــالذي يؤدي وظيف

ات ـوم الدراس�ـ�ـن عل�ى مفھـ�ـاء المسلميـق عند العلم�ـوبمعنى اaسلوب ، أما علم اللسان فيطل

  )5(.رة اللسان البشري بصفة عامةـالعلمية لظاھ

لس��انية  -المحض��ة، ع��ن الس��يكو) اللس��انية(وتتميّ��ز . دراس��ة اللغ��ة، كنظ��ام ع%م��ات ‹‹:أو ھ��و

اللس��انية فرع��ا م��ن ) سوس��ير (ويعتب��ر . لس��انية، بابتعادھ��ا ع��ن وص��ف ال��د<<ت -والسوس��يو

النظ��ام عك��س ذل��ك، aّن اللغ��ة تعم��ل ك��نمط، وتك��ّون ) رو<ن ب��ارث(اللس��انيات، بينم��ا يج��دھا 

  )6(. ››التّام، الذي يمكنه أن يساعد على التأويل

  

                                                 
 . 34ورة القصـص اآليـةـ س  1
 . 30حممد اجلزائري ص ،بنائية النص الشعري دراسة يف  آلة الكالم النقديةينظر، ـ  2

  ، 14:، ص1املعروف إسحاق بأيب يعقوب الوراق، حتقيق رضا جتدد، ج(كتاب الفهرست للندمي، حممد بن إسحاق الندمي   -3
، عبد الرمحن بن خلدون، دار الفكر )ن األكربديوان املبتدأ و اخلرب يف أيام العرب و الرببر و من عاصرهم من ذوي الشأ(  ابن خلدون ،مقدمة - 4

  .597: ، ص)م 2007 -هـ 1427(،للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان
  .15: ص  )م2001(اجلزائر  –، دار القصبة للنشر ، الطيب  دبـة )دراسة حتليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية -5

   . 24: ، بلملياين بن عمر، ديوات املطبوعات اجلامعية، ص)منوذجا دي سوسري(الدرس اللساين احلديث اللغوي و  تراث ابن جين - 6
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  :اللغـــــة -2

  :تعريف اللغة عند بعض العرب القدامى  -أ

  )1(. اللغة مشتقة من لغا يلغو؛ إذا تكلم؛ فمعناھا الك%م): اللغة(تعريف كلمة  -

 )ھ�ـ396ت(يـب�ن جن�الفتح اأما في ا<صط%ح فعرفت بتعريفات عديدة، أشھرھا ما ذكره أبو

ل ـ�ـا كـ�ـر بھـ�ـوات يعبِّ ـ�ـا أصـ�ـھا  فإنھدّ ـ�ــأم�ا ح"  :الـــ�ـ، حي�ث ق)صـــ�الخصائ(في كتاب�ه 

 )2(."أغراضھم وٍم عنــــق

وھذا التعريف تناقله علماء العربية على اخت%ف تخصصاتھم يضارع أحدث تلك  -

  :التعريفات العلمية للغة، حيث يعتبر اللغة

 أصوات منطوقة -أ 

  . وأن وظيفتھا التعبير عن اaغراض -ب  

 .وأنھا تعيش بين قوم يتفاھمون بھا  -ج

 )3(. وأن لكل قوم لغة - د 

ف�ي رأي اب�ن " الوظيف�ة"و" الش�يئية"و" الماھية"فالمستويات التي تكون حقيقة اللغة من جھة 

  )4(.جني

               وم ـ����ـر بھ����ا ك����ل قـ����ـھ����ي م����ا يعب:" فيق����ول  )  ھ����ـ816ت(يــ****ن الجرجانـ****ـأم****ا أب****و الحس -

  )1("مـــــعن أغراضھ

                                                 
  . 99:ص، 8لسان العرب، ابن منظور، ج ،ينظر -  1

   -.33: ، ص1ج ،2ط، لبنان ،)بريوت(،، دار اهلدى للطباعة والنشر ابن جينأيب الفتح عثمان اخلصائص،  -  2
  .18ص ، )م2005 -هـ 1436 (،1السعودية ،ط ،فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضاياه، حممد بن إبراهيم احلمد،دار ابن خزمية للنشر و التوزيع -3
     . 13 :ص ، بلملياين بن عمر،)منوذجا دي سوسري(اللغوي والدرس اللساين احلديث  تراث ابن جين -4
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        ھ��ي تعبي��ر يعبُ��ر الم��تكلم في��ه ة عن��د الجرج��انيـّن اللغ��إ ).رـيعب��( ة ـر م��ن خ��%ل كلم��ـيظھ�� 

   ) 2(.المستدل من النظم إلى المعنى والمعنى إلى النظم، من 

اعلم أّن اللغة، في المتع�ارف علي�ه ، ھ�ي عب�ارة ‹‹ :)ھ*ـ727ت(تعريف اللغة عند ابن خلدون -

    .%مــ��ـادة الكـ��ـد بإفـ��ـاني ناش��ئ ع��ن القصـل لس��ـ��ـارة فعـو تل��ك العب��. ودهـم ع��ن مقص��ـ��ـالمتكلّ 

ة ــل أمـــو ھو في ك. انــل لھا و ھو اللســة متقررة في العضو الفاعــر ملكــتصيأن  دـف% ب

   )3( .›› مبحسب اصط%حاتھ

  : يتضمن ھذا التعريف عدة مسائل < بد من التوسع فيھا

ه ـ�ـا ع�ن آرائـر بواسطتھ�ـة و يُعب�ـم اللغ�ـا متكل�ـة يمتلكھ�ـة وسيلـاللغ:رــاللغة وسيلة للتعبي -*

  .وتحديد يرد في أكثر من مكان في مقدمة ابن خلدون. و أحاسيسهومتطلباته 

ان ـه اZنس�ـوم ب�ـ�ـي يقـاط إنسان�ـ�ـنش ون،دـ�ـخلة، ف�ي نظ�ر اب�ن ـإّن اللغ :لسانياللغة فعل  -*

ة اني المرتبط�ـع�فالتعبير الك%مي < يحّدد فقط من خ�%ل بني�ة الك�%م الّذاتي�ة والم. ر لسانهـعب

  .عبر الفعل اللساني الحاصل خ%ل التعبير أيضا،، بل يحّدد بھا فقط

ل قصدي نابع من تص�ميم اZنس�ان عل�ى التعبي�ر ــل اللساني فعــإّن الفع:اللغة فعل قصدي -*

    م ـادة الك��%م، و ناج��ـد بإف��ـو ناش��ئ ع��ن القص�� ن،ـ��ـاsخريل م��ع ـه و عل��ى التواص��ـع��ن ذات��

  .اتيم ذـن تصميـع

ات ــ�ـّدد اللغـ�ـر تعـ�ـو ال�ذي يفسِّ ـة ھ�ـ%حي ف�ي اللغ�ـ�ـإّن الطابع ا<صط: %حــاللغة اصط -*

ز ــ�ـون ھ�ذا التمايدـ�ـو ي�رد اب�ن خل .اـ�ـبينھا ف�ي م�ا ــر و تمايزھــاخت%فھا من شعب إلى آخو

ن دوـي�ه ھن�ا ، أّن اب�ن خل�و ما تجدر اZش�ارة إل. إلى اخت%ف ا<صط%حات بين أمة و أخرى

واعلم أّن النقل الذي تثب�ت ب�ه اللغ�ة إنم�ا ھ�و ‹‹  :ة اصط%ح ضمني حين يقولـــي أّن اللغـيع

ُ ق��ت<  المع�اني،ذه اaلف��اظ لھ�ذه ھ��م اس�تعملوا ھ�نَّ أَ .ل ع�ن الع�ربـالنق� ه نَّ��وھا aَ ـــ�ـھ�م وضعنَّ إٍ ل ـ

   )4(.››د منھمم يعرف aحـــد و لــو بعي رذِّ متع

                                                                                                                                                       
   244: ،ص)م1996-هـ1416(،1لبنان،ط ،)بريوت( ،،حتقيق عبدالرمحان عمرية، عامل الكتب احلسن اجلرجاين أبو ، التعريفات - 1
مـن      املعـىن و املـتكلم  إىلم  هي النظم املعنوي املسوق له الكالم، مسيت عبـارة الّن املسـتدل يعـرب مـن الـنظ: ، يرى أّن عبارة النصاملصدر نفسه -5

  .191 :ص  ،موضع العبور هي فإذا عمل مبوجب الكالم من األمر و النهي يسمى استدالال بعبارة  النص فكانتإىل النظم املعىن 
   

       . 598: ، ص مقدمة ابن خلدون - 3
  . 602: ، ص  نفســه درـملصا - 4
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ل لھ�ا و ھ�و ـــ�ـو الفاعـ�ـررة ف�ي العضـــة متقــد أن تصير ملكــف% ب‹‹:ةـاللغة ملكة لساني -*

ة قائم��ة عن��د ـ��ـة لسانيـاج ثق��افي و فع��ل ص��نع تص��ير ملك��نت��ھ��ي الت��ي فاللغ��ة . )1(››اللس��ان

  .عبير و تواصلو تستقيم في ذات المتكلّم أداة ت. درة على التكلّم ـــأي تصير مق .اـــمتكلمھ

         ا اZنس���ان ـ���ـة يكتسبھـإنساني��� ً◌ا ملك���ـة إذ فاللغ���ة،: ةـة مي���ز إنس���انية مكتسب���ـاللغ��� -*

. ع المح�يط ب�هـه ف�ي بيئت�ه و عب�ر س�ماع ك�%م المجتم�ـ�ـولة خ�%ل ترعرعـ�ـة الطفـ�ـفي مرحل

نم�وه  وھذا ا<كتساب طبيعي بحيث يكتسب الطفل لغة البيئة التي يسمع ك%مھ�ا خ�%ل مرحل�ة

   ةـّ◌اتي� ة ذاتية يقوم بھا اZنسان انط%قا من قدرات�ه ال�ذـة عمليــفعملية اكتساب  اللغ. الطبيعي

  )2(.ه أو أھل جيلهـ%م أھلــو من خ%ل سماعه ك

فلك�ل . اـإّن اللسان في كل أم�ة بحس�ب اصط%حاتھ�: رــع إلى آخـتختلف اللغات من مجتم -*

ز إل�ى اخ�ت%ف ـد ھ�ذا التماي�ـ�ـو يرت. اــز في ما بينھــت تتماية خاصة به إذ أنَّ اللغاــشعب لغ

   )3(.ا<صط%حات بين أمة و أخرى

 :  تعريف اللغة  عند بعض اللسانيين -ب

 " ةـاللغ**"ون م��ؤخرا عل��ى الل��بس ال��ذي يكتن��ف مص��طلح ـتح��دث الف%س��فة و اللساني��   

ل ـ�ـه ف�ي حـ�ـة طريقتـالحديث� اءـنح�و لكل نحو من اa. دان البحثــال في ميـذا اZشكـــأثّـر ھ

ا ـو < يري���د بھ���" ةـ***ــاللغ"ة ـق كلم���ـ% يطل���ـي مث���ـ���ـفتشومسك ‹‹،هـال أو دفع���ـذا اZشك���ـھ���

ي الماث�ل  ـق العقل�ـد بھ�ا النس�ـولكنه يري –ا وتشابك ظواھرھاــبتعقدھ – ةرة ا<جتماعيــالظاھ

  )4(.››ة التصورفي وضوح المصطلح  ودق  شرط هرـوھذا في نظ رد،ــفي ذھن الف

ر ـ�ـوع من المواضيع وأداة للتفكيـض aنھا موضـع غامـواق ‹‹: ة ـة في رأي الف%سفـأما اللغ

  ...ع ل�لھ�ام الميت�افيزيقيـ�ـة، فھ�ي منبـ�ـرة ف�ي اللغـ�ـة كثيـاك آراء فلسفي�ـو ھن�. دـفي آن واح�

                                                 
   . 598: ص،  نفســه املصـدر -   1
 64: ص ،)م1992 -هـ 1412(،،لبنان)بريوت( ،1ال زكريا ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، طـينظر حبوث ألسنية عربية، ميش - 2
.  
  . 64: املرجع نفســه، ص -3
  .56: ص) م2000مارس (، 1املغـرب ، ط ،األسـاس املعريف للغويات العربية ، عبد الرمحـن بودرع، منشورات نادي الكتاب لكلية تيطوان -4
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ول ـم��ن الحل�� ...ام��هأو ع��الم ملغ��وم نري��د تحدي��د مك��امن ألغ... س ش��به محجوب��ة ـ��ـرآة للنفـ��ـوم

   )1(.››اعتبارھا شك% للمعرفة الموضوعيةمواجھة اللغة ب ةــالمقترح

         : نــو في ما يلي نتناول أھم التعاريف التي وضعھا بعض اللسانيي

  )2(.›› ة تنظيم من اZشارات المفارقةـاللغ‹‹ :دي سوسوريف اللغة عند فردينا ن تعر -*

ن ـ< يمك�رـ�ـالعناص م م�نـمفھوم اللغة كتنظيم أي أّن اللغة ھي كل منظَّ : وم اaولـھالمف -أ

ذت عل�ى ـ�ـا أخذم إـ�ـو< يك�ون لعناص�ر التنظي. ةـــدراسته إ< من خ%ل كونه يعمل كمجموع

  .أي د<لة بحد ذاتھا، بل تقوم د<لتھا فقط عندما ترتبط ببعضھا و بالتنظيم ككل  ،حدة

  

ران ـ�ـون م�ن اقتـ�ـوي المتكــ�ـم اللغـــر التنظيـارة أو عنصـوم اZشـمفھ: الثانيوم ــالمفھ -ب

    رةـ��ـو الفكـول ھ��ـة و المدل��ـات الصوتي��ـاال��دال ھ��و اZدراك النفس��اني للكلم��. ّدال بالم��دلولـ��ـال

      لع%ق���ة إل���ى اعتباطي���ة ا و يش���ير دي سوس���ور. رن بال���ّدالـة اaفك���ار الت���ي تقت���ــ���ـأو مجموع

  .بين الّدال و المدلول

ره ع�ن بقي�ة ـز، م�ن خ�%ل تغاي�ر الك%م�ي يتميّ�ـر، فالعنص�ـمفھوم التغاي�:  المفھوم الثالث -ج

  :ھذا التعريف يتضمن المسائل التالية. العناصر و تعارضه معھا

.اللغة تنظيم من اZشارات أو الرموز -  

.   اللغة كلمات وضعت لمعنى -  

)3(.لغوية متمايزة في ما بينھاالوحدات ال -  

إّن اللغة أداة تواصل، تحلل وفقًا لخبرة اZنسان، «: تعريف اللغة عند أندريه مارتنيــه  -*

على محتوى د<لي وعلى عبارة  بصورة مختلفة في كل تجمع إنساني، عبر وحدات تشتمل

حدات مميزة ومتتابعة في و –بدورھا  –وھذه العبارة الصوتية تُلفظ ). المونيمات ( صوتية، 

)4(.»وعددھا محدود في كل لغة ) الفونيمات(   

:وبذلك يتضمن تعريف مارتينيه للغة المسائل التالية  

                                                 
  .  56: املرجـع نفســه ، ص  -1

   .66: حبوث ألسنية عربية، ميشال زكريا،ص  - 2
   . 66: املرجـع السابــق ، ص  - 3
 الطباعة والنشر، الوفاء لدنيا رعبده الراجحي، داية رمضان النجار، مراجعة وتقدمي، فصول يف الّدرس اللغوي بني القدماء واحملدثني، ناد -4
   . 18: ، ص  )م2006(، 1، ط، القاهرة)اإلسكندرية(
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.اللغة وسيلة تواصل  -◊  

.مستوى التراكيب و مستوى اaصوات: اللغة تحتوي على مستويين  -◊  

.الكلمات تتكون من وحدات صوتية منفصلة -◊  

.دھا محدوداaصوات اللغوية عد -◊  

)1(.تختلف اللغات من مجتمع sخر -◊  

اص ال�ذي ـ�ـالخ -واتـاaص� –%م ـ�ـإّن الك‹‹ : ة عن�د لي�ونرد بلومفيل�دـتعريف اللغ -*

. ةـ�ـات البشريـ%ف المجموع�ـه اZنسان من خ%ل س�يطرة ُمثي�ر مع�ين يختل�ف باخت�ـظ بــيتلف

ة يكتس�ب ـة معين�ـل يترعرع  في مجموعة بشريــكل طف. ..ددة ـــون لغات متعـيتكلم رـفالبش

                 )2(.››ة وا<ستجابية في سنين حياته اaولىـذه العادات الك%ميـــھ

: ةــالمسائل التالي يتضمن تعريف بلومفيلد       

.رــة عادة ك%مية يكيِّفھا المثيــاللغ -*  

            .                                                         ةـــة مكتسبـة ميزة إنسانيــاللغ -*

.تختلف اللغات من مجتمع إلى آخر -*  

)3( .اللغة أصوات -*  

ة عن�د المتكلم�ين بلغ�ة م�ا؛ لتك�وين وفھ�م ي�ملكة فطر «: ة عند نوم تشومسكيــتعريف اللغ -*

  )4(.»جمل نحويــة 

د بھا اZنس�ـان عن�د و<دت�ـه، يمكن�ه م�ـن خ%لھ�ـا  ويشير ھذا التعريف إلى أّن اللغة فطرية ُزوِّ

  .المتكلمينالتواصل مع غيره من 

  ).القدرة و اaداء: (ھما كما أشار إلى مصطلحين أساسين في نظرية تشومسكي

    م مقوم��ات تل��ك الق��درة عن��ده أم��ا الق��درة فھ��ي تل��ك المعرف��ة الت��ي يول��د الطف��ل م��زوًدا بھ��ا وأھ��

ھي معرفة الفرد بالقواعد النحوية الت�ي ت�ربط المف�ردات بعض�ھا ب�بعض ف�ي جمل�ة باZض�افة 

                                                 
  .  18: ، ص  ـهاملرجـع نفس -  1
 67: حبوث ألسنية عربية، ميشال زكريا ، ص - 2

   .68 :املرجع نفســه، ص - 3
   . 19: لراجحي ، صنادية رمضان النجار، مراجعة وتقدمي ، عبده ا اللغوي بني القدماء واحملدثني، فصول يف الّدرس - 4
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إل���ى معرف���ة مجموع���ة م���ن القواع���د أطل���ق عليھ���ا القواع���د التحويلي���ة وھ���ذه المعرف���ـة عن���د 

  .تاج الجمل النحوية في لغة معينة ھي التي تمكن الفرد من توليد وإن يتشومسكـ

  :كما أن ھناك جانبين < مناص من ا<ھتمام بھما لفھم اللغة اZنسانية وطبيعتھا وھما   

 جانب اaداء اللغـوي الفعلـي، ويتمثـل فيما ينطـق به اZنسـان فع�ـ%ً أو م�ا يطلـ�ـق عليـ�ـه  -أ

SURFACE STRUCTURE  السطحيةالبنية ( مصطلح(.  

 البني�ة العميق�ة  أو البني�ـة (درة اللغـويـ�ـة وھ�ي تتمث�ـل فيم�ا أطل�ـق علي�ـه مصطلــ�ـح الق� -ب

   Deep structure. )التحتية

  

 

      :  ونخلص من ھذا التعريف إلى إضافة ھذه الخصائص لتعريف اللغة وتتمثل في 

 . الجمل اللغة مجموعة < متناھية من -*

.يةاللغة أصوات د<ل -*  

.ة لسانيةاللغة ملك -*  

.اللغة تنظيم ضمني من القواعد -*  

  )1(.اللغة ميزة إنسانية مكتسبة -*

ة ـات العلمي�ـوم الّدراس�ـــن على مفھــاء المسلميـان يطلق عند العلمـعلم اللس :اتــاللساني -3

   :، حين قالوھو نفس التعريف الذي ذكره مصطفى حركات.لظاھرة اللسان

 )2(.››الّدراسة العلمية للسان البشري « :يات ھي اللسان

.››ة اللسان البشري بصفة عامةـدراس «:بأنھا وقد حّددھا دي سوسير
من أجل�ه  أي)  3(

 . ولذاته

ة ـ%ل اaلسن��ـ��ـ، م��ن خة للس��ان البش��ريـھ��ي الدراس��ة العلمي��ة، و الموضوعي�� و اللس��انيات

  .ل اaلسنة الخاصة بكل مجتم�عري، من خ%ــان البشـة للســفھي دراس. الخاصة بكل مجتمع

  :لسان البشري تتميز بالعلمية و الموضوعية الة ـدراسف

                                                 
    . 20: ، ص  السابـق املرجـع - 1
   .13: 1ط  لبنان،) بريوت (،مصطفى حركات، املكتبة العصرية للطباعة والنشر اللسانيات العامة و قضايا العربية، - 2
  . 15:، الطيب  دبة ،ص )دراسة حتليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية  - 3
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   و علي�ه،ـو ھ�و بوج�ه ع�ام المعرف�ة وإدراك الش�يء عل�ى م�ا ھ� م،ـالعلنسبة إلى  :ةــالعلمي -*

      ة ـع���ي إل���ى مجموـتنتھ��� ة،ـثابت���وطريق���ة  دد،ـ���ـمحوع ـو بوج���ه خ���اص دراس���ة ذات موض���

  :و العلم ضربان . ن القوانينــم

  .يحاول تفسير الظواھر، وبيان القوانين التي تحكمھا: نظري -

  ) 1(.يرمي إلى تطبيق القوانين النظرية على الحا<ت الجزئية: تطبيقي -

     الموض���وعي ھ���و ك���ل م���ا تتس���اوى حا<ت���ه عن���د جمي���ع الّدارس���ين : الموض���وعية -*

ا وج�ب ــو من ھھن. وعــا الموضـمن خ%لھ اولـيتنا التي ـــف الزواي%ـم من اختــعلى الرغ

م، ـم، وميولھ�ـر بأھوائھ�ـ�ـدا ع�ن التأثـ�ـا، بعيـة ع�ن قائليھ�ـة مستقل�ـق العلميــالحقائ ونــأن تك

  )2(.ي الموضوعية والنزاھةـق في البحث العلمـفتتحق

ي المعتم�د عل�ى المق�اييس ـ�ـوب العلمــ�دم اaسلــة البحث الذي يستخــة العلميــونعنى بالدراس

  :التالية

  .م%حظة الظاھرة و التجريب و ا<ستقراء المستمر -1

  .ا<ستد<ل العقلي و العمليات ا<فتراضية و ا<ستنتاجية -2

  ) 3(.استعمال النماذج و الع%ئق الرياضية لhنساق اللسانية مع الموضوعية المطلقة -3

  :نيات الوصفيةاللسانيات العامة واللسا -4

ة ـويُعنى اaول بدراس�ة اللغ�. يفرق اللسانيون بين اللسانيات العامة و اللسانيات الوصفية   « 

     زـا يتمي��ـ��ـ، ونظاموانـان ع��ن الحي��ـ��ـز اZنسـة تمي��ـرة بشري��ـا ظاھ��ـ��ـم��ن حي��ث ھ��ي بوصفھ

          ة،ـي���ة م��ا كالعربـي وص��ف لغ���ـاول الثان���ـة اZب%غي��ة اaخ���رى، ف��ي ح���ين يتن��ـع��ن اaنظم���

ة ـق ب��ين اللغ��ـا بالتفري��ـح، ف��إن التفري��ق يتص��ل اتص��ا< وثيق��ـو واض��ــ��ـا ھـوكم�� .اـأو غيرھ��

  )4(.››ة المعينةـبوصفھا ظاھرة عامة، و اللغ

 ة ـم و المق�و<ت الت�ي تحل�ل بھ�ا اللغ�ة المعين�ـة تق�دم المفاھي�ـومن ھنا فاللسانيات العام�

ا، و النظري�ات الت�ي ــد، أو تدحض القضايــادة التي تؤيـن تقدم اللسانيات الوصفية المـفي حي

                                                 
   .14 : ، صمبادؤها و أعالمها) علم اللغة احلديث ( ، عن كتاب األلسنة نيات ، أمحد حساينمباحث يف اللسا - 1
   .15: ، ص السابــقع ـاملرج - 2
   .15:ص، ـهع نفســاملرج - 3
  . 13: 1ط -لبنان ،)بريوت (حممد حممد يونس علي، دار الكتاب اجلديد املتحدة،  مدخل إىل اللسانيات، -4  



/�9� �����/�9� �����/�9� �����/�9� ����� : : : :Fـــــ�(+��� Fــــw��� @ــ���� � Fــــ�M�Y��� H9)�ــــــ��Fـــــ�(+��� Fــــw��� @ــ���� � Fــــ�M�Y��� H9)�ــــــ��Fـــــ�(+��� Fــــw��� @ــ���� � Fــــ�M�Y��� H9)�ــــــ��Fـــــ�(+��� Fــــw��� @ــ���� � Fــــ�M�Y��� H9)�ــــــ�� 

 27

انيات ـصص ف��ي اللس��ـرض المتخ��ـل المث��ال، فق��د يفت��ـوعل��ى سبي��. تتناولھ��ا اللس��انيات العام��ة

ات ـ�ـص ف�ي اللسانيـ�ـوم المتخصـ�ـال، فيقـاء، وأفعـوي على أسمـات تحتــة أّن كل اللغــالعام

ن أن يثبت ـل < يمكـدة على اaقـه أن ثمة لغة واحادـل علمي مفــة بدحض ذلك بدليـــالوصفي

في ھ�ذا ـض اللس�اني الوص�ـد، أو يدح�ـولك�ن لك�ي يؤي� .الـاء، وأفع�ـا التمييز بين أسمــوصفھ

    صـل الل��ذين زوده بھم��ا المتخص��ـم، و الفع��ـا<س�� ل م��ن مفھ��وميـعلي��ه أن يتعام�� ا<فت��راض

  )1(.ات العامةـفي اللساني

  

  : للسانياتالخلفية الفكرية  -5

إن معظم نظريات اللسانيات المعاصرة لھا خلفيات فكري�ة تع�ود إل�ى أزمن�ة ماض�ية اس�توقفنا 

وأصبح اليوم واض�حا أن معرف�ة العل�وم اللغوي�ة  « :بقوله  عندھا الدكتورعبد الجليل مرتاض

رواد الس�ابقين للوق�وف م�ن الرج�وع إل�ى أولئ�ك ال� المعاصرة يقتض�ي م�ن ال�دارس أ< ي�أنف 

ن صنع وتدبير الق�رن ـعلى جذور ھذه النظريات اللسانية التي غالبا ما ننخذع فنحسبھا أنھا م

ـن سلس�لة ـ�العشرين جملة وتفص�ي% ، م�ع أن لمعظمھ�ا خلفي�ات فكري�ة ض�اربة ج�ذورھا ضم

اس�تفاد ومم�ن اعت�رف و. من المعطيات اللسانية المختلفة السابقة والتي ترجع إلى قرون خلت

 م تش�و مس�كيأو ذي الطابع المنطقي الفلسفي نوالتقليدي أو المعياري  مما يسمى عادة بالنحو

الذي أعاد رسم تاريخ لسانيات القرن السابع عشـر التي تصادف ظھور مدرس�ة بورروي�ال ـ 

ھوم السانتكس�ي قواعد تناولت التصور أو المفالأن     وكذا أعمال القرن الثامن عشر موضحا

بدقة ، ولذا فليس مـن العجب إذا أن يستعيد ھ�ذا اZج�راء ال�ذي يرج�ع إل�ى ث%ث�ة ق�رون خل�ت 

 )2( ›› .ليعطي أبحاث اللغة الجديدة دفعا إلى اaمام 

فيبين في التوطئ�ة   "محمد كشاش" اaصول اللسانية في المصادر العربية"أما صاحب بحث 

      حك��م عل��ى نھاي��ات اaم��ور < عل��ى ب��داياتھا دون النظ��ر إل��ى فض��ل  م��ن كاب��د أن اZنس��ان ي

  : في إخراج  الفكرة وتركيزه على ظواھر اaمور دون بواطنھا حيث قال

          اZنس���ان بش���كل ع���ام ينظ���ر إل���ى نھاي���ات اaم���ور< إل���ى ب���داياتھا، وإل���ى أواخ���ر اaش���ياء  « 

مرة ويحكم على طعمھ�ـا ويثن�ي عل�ى بائعھ�ـا، بغ�ض النظ�ر يجني الث.< إلى أوائلھا ومبدئھا ،
                                                 

   .13ص  نفسـه،املرجع   - 1
 . 12و 11  :ص ،2001،دار هومة، عبد اجلليل  مرتاض، التحوالت اجلديدة للسانيات التارخيية -2
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       . زيتي��ة ، فيم��دح قماشھ��ـا و خاماتھ��اويلق��ي الط��رف عل��ى لوح��ة . عل��ى زارعھ��ا ومس��تنبتھا

يعترف بفضل صانعھا، م�ن دون النظ�ر إل�ى جھ�وده، وم�ا كاب�ده ف�ي إخراجھ�ا، ل�ذلك ت�راه  و

ا ، وال�ذي حم�ل الن�اس عل�ى ھ�ذا الس�لوك في ثمنھا، بالنظر إل�ى كلف�ة موادھ�ا وخاماتھ� يناقش

أھملوا الباطن، فض�% عل�ى ع�دم وإلى خواتم الموجودات، فبنوا حكمھم على الظاھر  نظرتھم

  )1(.››الحاجة إلى التتبع  والتعمق، وا<نصراف إلى التدبر والتحقق

  

��&ــ���&ــ���&ــ�*ــــــــــــــــ��.�ــ��.�ــ��.�ــ��.�ــ    ::::���&ــ***    F=8+�F=8+�F=8+�F=8+�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ــــــــــــ����::::   
س جمل�ٍة ـ�ـل ف�ي تأسيـ�ـفق�د ك�ان للس�انيات فض...«: م%ـاستنادا إل�ى ق�ول المس�دي عب�دا لس�   

ات ـات البح���ث و مسلَّم���ـة أص���بحت اsن م���ن فرضي���ـ���ـة  والتطبيقيـد النظري���ـن القواع���ـ���ـم

ھم��ا : ان ـاثنت��...د ـذه القواع��ـرز ھ��ـ��ـو أب. ةــ��ـادرات عامـ��ـدَّت  مصــ��ـد<ل حتّ��ى عُ ــ��ـا<ست

فأم�ا تم�ازج ا<ختص�اص فإن�ه يع�د . ولـرد و الشمـدة التفـاص و قاعـختصازج ا<ــدة تمـقاع

ة ـوي�ــرة اللغـه لم�ا تتبع�ت الظّاھ�ـات شريعتَ ـوقد سنت اللساني .الحديثس البحث ــا من أسـأسّ 

      مول فإن��ه ثم��رةو أّم��ا مب��دأ التّف��رد و الش��... و< مغ��ايرة لھ��اـانت حت��ى ولج��ت حق��ـا ك��ـ��ـحيثم

ف ـل و التّألي��ـر في��ه التّحلي��ـ��ـاني ينصھـج اللس��ـورةُ ذل��ك أّن المنھ��ـوص�� .اتم��ن ثم��ار اللس��اني

  زاءـع اaج�ـا يجم�ـ�ـا و البح�ث عمّ ـرة إل�ى مرّكباتھ�ـ�ـك الظّاھـ�ـ% ق�ارا ب�ين تفكيـدو تفاع�ــفيغ

د ـاً بحي��ث يتعاض��ـ��ـاج معـ��ـراء و ا<ستنتــ��ـد ا<ستقـج يعتم��ـ��ـو منھـ��ـة، فھـط مؤلف��ـ��ـن روابـم��

        زاءـ��ـزاء وم��ن اaجـ��ـل إل��ى اaجـ��ـار البح��ث م��ن الكـ��ـون مسـف فيك��ـ��ـوالتّصني دـالتجري��

  )2( .»...رورة النوعيةـه الضــل حسبما تمليــإلى الك

ات، حي�ث ـات اللساني�ـ�ـدما تطرقت إل�ى اتجاھــعن يـولة طالب اZبراھيمــإضافة إلى قول خ

ـوم ــ��بالمفھ(ة ـ��ـة الحس��ية النقليـ��ـالنزع « :ن ـ��ـة ب��ين نزعتيـس��انيات الحديث��زت ف��ي اللـ��ـمي

ا ــراء و معاين��ة اaح��داث و تصنيفھ��ـ��دة  و ا<ستقـالت��ي تعتم��د عل��ى المشاھ��) العرب��ي الق��ديم 

                                                 
 ،املصادر العربية ل اللسانية يفاألصو  ،)م2001آذار (،359العدد  ،الكتاب العرب بدمشق  جملة فصلية تصدر عن احتاد، جملة املوقف األديب  -1

 .كشاشحممد  
،    و كتاب اللسانيات   11و10: ، ص)1981(التفكري اللساين يف احلضارة العربية، املسدي عبد السالم ،الدار الغربية للكتاب ، ط  -  2

  . 168و  167: ،ص) 1985أوت (، عبدالسالم املسدي، الّدار التونسية للنشر و املؤسسة الوطنية للكتاب، وأسسها املعرفية 
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ا<فتراض�ية ا<س�تنتاجية ) ب�المفھوم العرب�ي الق�ديم(ة ـ�ـة العقليـ�ـن و النزعــاط القوانيـــ<ستنب

  )1( .»لق من مسلمة ثّم تولد عنھا مجموعة من القواعد تستنتجھا بفعل عمليات معينةالتي تنط

    ت ـة الت���ي اشتق���ـة الك%سيكي���ـة التصنيفي���ـدارس البنيوي���ـاه اaول بالم���ـ���ـل ل%تجــ���ـنمث

ل ـ��ـزال تمثـة الت��ي مثل��ت و < ت��ـيفي��ون��ذكر منھ��ا المدرس��ة الوظ دي سوس��ير  اتـ��ـم��ن توجھ

دة ـة الت��ي ظھ��رت ف��ي الو<ي��ات المتح��ــ��ـة اaمريكيـ��ـالمدرس��ة البنيويا وـا بأورب��ـا قوي��ـاتجاھ��

   .ا< بالحركة البنيوية اaوربيةــا اتصـة دونمـاaمريكي

  

   ل ــَّ�مث دي اaمريك�ي ال�ذيـو التولي�ـه ھ�و م�ذھب النح�ـن ما يمثل�ـفأحس: اني ـاه الثـأما ا<تج «

ة الت���راث ـر كلھ���ا وريث���ـ���ـعن���د ظھ���وره ث���ورة عل���ى الم���ذاھب البنيوي���ة اaخ���رى الت���ي تعتب

   ) 2(.»وري على الرغم من اخت%فھا الظاھريــالسوس

ة التحويلي�ة ـة ، والنظري�ـ�ـة البنائيـ، قد بين المنھجين حين مي�ز ب�ين النظري�أما عبده الراجحي

  :قالالتوليدية، ف

 اس�تقرائيا  البن�ائي  منھجـ�ـا  جــ�ـة الحال إل�ى أن يك�ون المنھـوقد أفضى ذلك بطبيع «         

inductive  ةـدة أو النظريـل بعد ذلك إلى القاعـــويص›› ادة ـــالم‹‹أو<  بجمع  يبدأ...  

ع�ن طبيع�ة  ››ةـ�ـبنظري‹‹ تب�دأ ›› ةـ�ـعقلي‹‹ة نظري�ة ـة التحويلي�ـ�ـنظريالأّن  يـإذ من الطبيع� 

  ي ـ�ـد<لــج استــ�ـا ذات منھـ�ـد ؛ أي أنھـ�ـإج�راءات التقعي ادة، وـ�ـوع المـن� ددـ�ـثم تح ،ةـــاللغ

Deductive ‹‹.)3(  

غوي�ة لر الـ�ـر الظواھـتفسي� يناولـمح مذكـرةال هھذين المنھجين في ھذعلى عتمد نفقد           

ا ف�ي مج�ال ـادة منھ�ـة ا<ستف�ـ، وكيفي�ةـھ�ا العلمي من جـجانبھ زراـZب اتـض المستويـفي بع

  .ة أخرىــم من جھـالتعل

  :رائيــج ا�ستقــالمنھ -1

                                                 
  . 10: ،ص2ط ،اجلزائر ،يات، خولة طالب اإلبراهيمي، دار القصبة للنشر مبادئ  يف اللسان -  1
   . 10:املرجـع السابــق ، ص -  2

   .20، 19: علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، عبده الراجحي ، ص - 3 
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ومعناھ�ا  (Meta-hodos)إن كلم�ة م�نھج مس�تمدة م�ن الكلم�ة اليوناني�ة:تعريف الم*نھج -أ 

، الم��نھج ھ��و الطري��ق ةـة العربي��ـو ف��ي اللغ�� .ج ال��ذي ي��ؤدي إل��ى ھ��دف م��اـريق أو النھ��ـالط��

 )1(.الواضح

د وردت عند الع�رب ـة؛ فلقــة العربيـاً على العقليـة ليس طارئــح منھجيّ ـفإّن مصطل  

ق ـطري�: نَْھ�ٌج : نَھَجَ : مادة نھج ، فقال   "لسان العرب" في  م، فذكرھا ابن منظورــفي تراثھ

  :وفي التنزيل  .وضحه :ُج ، وَمنَھُج الطريقــح، وھو النّھـبَيٌّن واض

 ﴿ �h�FS �  �Hl'(ִ	ִv *<FS� & ����nA� 

֠☯,�ִ�l &�� ﴾ )2 (   

: اْستَـْنھ��ـََج الطري��قُ ُح، وـ��ـريُق الواضـ��ـالطّ :  اجُ ـوالِمنھَ�� ...وَض��َح واس��تبانَ : وأنھَ�َج الطري��ق

. وف��%ٌن يستَنِھ�ـُج س�بيَل ف��%ن ٍ أي يس�لك ُ مس��لََكه. س�لكتُه: َونھْج��ُت الطري�قَ  ...َص�ار َنَْھًج�ـا 

  )3(".الطريق المستقيم: والنَّْھجُ 

وع العمليات العقلية و الخطوات العملية الت�ي يق�وم بھ�ا الباح�ث مج ھو مجالمنھ‹‹ :وبالتالي

ل المتلق�ي ـ�ـة تجعـ�ـة وبديھيـ�ـة واضحـة أو البرھنة عليھا بطريق�ـف عن الحقيقـبھدف الكش

  .)4(››يستوعب الخطاب دون أن يضطر إلى تبنيه 

تنظيـم معين ي�تم ع�ن طريق�ـة ت�ـزويد الط�ـ%ب : تعليـم العربيـة ھـو أما المنھـج في مجال   

بمجموعـة من الخبرات المعرفيـة والوجدانية والحس حركي�ـة الت�ي تمكنھ�ـم م�ن ا<تص�ـال 

باللغـة العربيـة وتمكنھم من فھم ثقافتھا وممارسة أوجـه النش�ـاط ال%زم�ـة داخ�ـل المدرس�ة 

  )5(.المدرسةأو خارجھا وذلك تحت إشراف ھذه 

 )6. (»قاعدة عامة«تبع الجزئيات للحصول على حكم كليھو ت:تعريف ا�ستقراء -ب

                                                 
   .إشكالية املنهج يف اللسانيات احلديثة، العريب سليمان، موضوع مستخرج من األنرتنيت -  1
   . 50: ورة املائـدة ، اآليــةسـ - 2
   . 714:ص ،8،ج، ابن منظورلسان العرب -3

   .إشكالية املنهج يف اللسانيات احلديثة، العريب سليمان، موضوع مستخرج من األنرتنيت - 4
 ،1ط  ،مصر،)القاهرة( ،، رشدى أمحد طعيمة، حممد السيد مناع، دار الفكر العريب )نظريات وجتارب(تدريس العربية يف التعليم العام  - 5
   . 54: ، ص) م2000 -هـ 1420(

   . 97:ص ، لبنان،عبد اهلادي الفضلي ، دار الصفوة بريوت خالصة املنطـق، - 6
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    ول ـا م��ن أج��ل الحص��ـوي لجزئي��ات ن��وع مع��ين و اختبارھ��ـ��ـو ھ��ذا يعن��ي تتب��ع اللغ

      مث��ل أن يس��تقرئ. ةـ��ـدة عامـد الحك��م الكل��ي ال��ذي تنطب��ق علي��ه، فيؤل��ف من��ه قاع��ـ��ـعل��ى قواع

ه اZعراب�ي، ـحكم� فف�ي مختل�ف الجم�ل ف�ي اللغ�ة العربي�ة ليع�ر» لـالفاع«ل و يتتبع استعما

% في مختل�ف الجم�ل الت�ي اس�تقرأھا تك�ون مرفوع�ةً فينتھ�ي ـع فاعـة التي تقـرى أّن الكلمــفي

فيؤل�ف م�ن ھ�ذه النتيج�ة ... ل ف�ي لغ�ة الع�رب مرف�وع ، ـأن الفاع: و ھي : إلى النتيجة التالية

  .»ل مرفوعــل فاعك«: دة عامة  وھيـقاع

البح�ث ينص�ب عل�ى دراس�ة الظ�واھر راء باعتباره طريقة في التفكي�ر وومعنى ھذا أّن ا<ستق

  :انــراء نوعــو ا<ستق. م فيھاـن التي تتحكــاللغوية من أجل معرفة القواني

و المقص�ود من�ه أن تش�مل عملي�ة ا<س�تقراء ك�ل الظ�واھر الت�ي ھ�ي م�دار : امـراء تــاستق -*

اس��ة والبح��ث ومعن��ى ھ��ذا أنن��ا خ%ل��ه < نحك��م عل��ى الك��ل إ< بم��ا حكمن��ا ب��ه عل��ى جمي��ع الّدر

  )1( .اaجزاء

وفي��ه عملي��ة ا<س��تقراء < تش��مل ك��ل الظ��واھر أو اaج��زاء ب��ل تش��مل : ن��اقص استق��ـراء -* 

و ھ�و بھ�ذا أيس�ر . بعضھا فقط aن الفكر ينتقل من الحكم على ھذا البعض إلى حكم كل�ي ع�ام

راء الت��ام aن��ه يم��نح الع��الم فرص��ا كثي��رة للبح��ث وا<كتش��اف والتعم��يم، ل��ذلك ك��ان م��ن ا<س��تق

  .نركز ھنا على ا<ستقراء الناقص لذا  )2(.السبب الرئيسي لتقدم العلوم

ة ـة أن يك�ون عل�ى دراي�ـة العربي�ـس اللغ�ة التي يجب على مدرِّ ـو نستقرئ المستويات اللساني

  ةلمدروس�ا مراع�اة خص�ائص المرحل�ة و، تب ف�ي الت�راثكعلى ما مع التركيز نوعا ما  بھا،

  ).مرحلة الطور اaول ابتدائي( 

  :المستوى الصوتيا�ستقراء في  -ج

ة، ـات الصوتي�ـ�ـرض أب�رز جھ�ود الع�رب ف�ي الدراسـلعله م�ن المفي�د أن نع�           

رى ـ�ـة أخـ�ـويا لغـم لھ�ا م�ع قضاي�ـوا اaصوات وحدھا، إنما كانت معالجتھ�ـفالعرب لم يعالج

از ـن بإعج�ـن والمعنيي�ـاة والب%غيي�ـم والنح�ـأص�حاب المعاج� عن�دمتعــددة ذت اتجاھات ـــأخ

: ةـ��ـات الصوتيـر بالدراس��ـ��ـومم��ن اشتھ. ةـد والق��راءات القرآني��ـ��ـويـرآن، وعلم��اء التجـالق��

                                                 
   . 98: املرجــع  الســابق  ص - 1
   . 98،  ــهع نفســاملرج - 2
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وذلك للمحافظة على كتاب هللا وصيانته من اللح�ن  .نيوابن ج  ،ه، وسيبويدـن أحمـل بــالخلي

منزل�ة الدراس�ة  تظھ�رو. أت الصوتيات العربية في أحضان لغ�ة الق�رآنــد نشــوالتحريف  فق

ارتباطھ��ا الوثي��ق بم��ا ع��الجوا م��ن قض��ايا نحوي��ة وص��رفية ف��ي ة ف��ي العل��وم اللغوي��ة ـالصوتي��

ة درس الجان�ب ـ�ـة م�ن صلـه ف�ي اللس�انيات الحديث�ـا نعرف�ود<لية وب%غي�ة  وھ�ذا ي�ذكرنا بم�

  .ة بالجوانب اaخرى اعتمادا على السماعـوتي في اللغـالص

ات ـ�ـوتي بالدراسـة ال�درس الص�ـر أول من التف�ت إل�ى صل�ــيعتب )ھـ175(دــفالخليل بن أحم

ر، ـ�ـه نص�يب كبيـ�ـة م�ن عنايتـ�ـة الصوتيــاسة الصرفية، والنحوية ، ولذلك كان للدرـــاللغوي

اس ـ�ـفقد أعاد النظر في ترتيب اaصوات القديمة، الذي لم يكن عل�ى أس�اس منطق�ي ، و< أس

لغوي، فرتبھا بحسب المخارج في الفم ، وكان فتحا جديدا، aنه منطلقا إلى معرفة خص�ائص 

  )1. (الحروف وصفاتھا

ق  ف�ي ـ�ـع تطبيـوي موضـوت اللغـع الصـأول من وض )ھـ471(الفراھيدي فالخليل بن أحمد

الص�وت اللغ�وي أس�اس اللغ�ة ب�ل ھ�و م�ن وض�ع ) الع�ين ( دراسته اللغوية  في كتاب�ه الفري�د 

د ـا فوجـر إلى الحروف كلھا ، وذاقھـر ونظــدب aنّه س،ـالمعجمي، فكان بذلك الرائد والمؤس

  )2(".حلق، فصيّر أو<ھا با<بتداء أدخل حرف في الحلق رج الك%م كله من الـمخ

اس السم�ـع ـ�ـا عل�ى أسـومن ھنا تظھر الدقة العلمية في م%حظ�ة الظ�واھر الص�وتية، وتتبعھ�

ة ـل أدرك بفطرت�ه الصافي�ـ�ـا أ ن الخليـ�ـدو جليـ�ـويب.والتذوق النفسي بنـاء على فرضية دقيقة

دراس�ات اللغوي�ة المتخصص�ة فأش�ار إل�ى أبعادھ�ا وحسه المتوقد أھمية الصوت اللغوي في ال

، ةـجھ�ا الدقيق�من ينابيعھا اaولى فوضع يـده على اaصول ف�ي انط�%ق اaص�وات م�ن مخار

    وال��تمس التس��ميات للمس��ميات وتمك��ن م��ن الوص��ول إل��ى وض��ع تص��نيفات ص��وتية ف��ي غاي��ة

  .من الدقة 

                                                 
و قد رتبت األصوات قبل اخلليل على . 4:،ص)م1986 -هـ1406 (، 2ط ، بريوت، لبنان،يف النحو العريب قواعد وتطبيق ، مهدي املخزومي -  1

اهلمزة، الباء، التاء، الثاء، : " يد نصر بن عاصم الليثي، أحد تالميذ أيب األسود الدؤايل يف النصف الثاين من القرن األول هجائيا على هذا النحو
، القاف ، الكاف ، الالم ، ، الغني ، الفاء الضاد، الطاء، الظاد ، العني د ،الشني ، الصاالسني،ء، اخلاء، الدال، الذال، الراء، الزي ، ااجليم، احل

   .، اهلاء ، الواو، الياء ، األلفامليم، النون
  . 52:ص)  م1967-هـ 1386(، حتقيق عبداهللا درويس، مطبعة العاين، بغداد،عربية ،اخلليل بن أمحد الفراهيديالعني أول معجم يف اللغة ال 2-  
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اذه ـ��ـالف أستـ��ـق��ة اس��تقرائية إ< أن��ـه ف��ي ترتيب��ه خھ��و اsخ��ر  اتب��ع طري)ھ��ـ177(وسيبوي��ـه 

 )1(.في بعض المواضيع  لـــالخلي

ح ـظ الواضح الصريـفھو أول من جعل اaصوات علما، و أطلق ھذا اللف أما ابن جني

ا المختلف�ـة ـ�ـوات والبح�ث ع�ن مشك%تھـة اaص�ــل الغربيين بقرون، و دلَّ بـه على دراســقب

    وات عل��م ق��ائم بذات��ه ـوأدرك أن عل��م اaص��. ي الح��ديثـه لل��درس الصوت��ـ��ـنح��و مشاب  ىعل��

   ) 2(.عنيه اليوم من أسس وقواعد منھجية دقيقةتوإن كانت كلمة علم < تعني يوم ذاك ما 

                نح���اول ھن���ا أن نتب���ين و نس���تقرئ  الفونيم���ات و المق���اطعبع���د ھ���ذا الم���وجز البس���يط      

  . منھا من جھة، و كيف يتعلمھا الطفل من جھة ثانية ة، ل%ستفادللغة العربيةفي ا

دة ـ�ـر وحــ�ـأصغ‹‹: الف�ونيم  بأن�ه   يع�رف تروبتس�كوي: ةـ�ـة العربيـ�ـات في اللغــالفونيم -*

   ) 3(.››فونولوجية في اللسان المدروس

     )<ف��ظ( و ) وح��دة ص��وتية ( جم إل��ى دخ��ل مص��طلح الف��ونيم ال��درس العرب��ي الح��ديث ، و ت��ر

    وع��رب إل��ى) . ص��وتون( و ) مستص��وت( و ) ص��وت ( و ) ص��وتية( و) ص��وت مج��رد( و

مص��طلح  نو ق��د جع��ل بع��ض الدارس��ي. )4() فونيمي��ة(و ) ف��ونيم( ، و)ص��وتم( و) ص��ويتم( 

" رفـالح�" و " وت ـ�ـالص" دا إل�ى التفري�ق ب�ين ـ�ـمستن) مـ�ـفوني( الحرف مساويا لمصطلح 

ذ ـ�ـز الكت�ابي ال�ذي يتخـ�ـو ذل�ك الرمـرف فھـ، أما الحهـفالصوت ھو ذلك الذي نسمعه و نحس

    ة م��ن اaص��وات < ت��ؤدي تبادلھ��اــ��ـوس��يلة منظ��ورة للتعبي��ر ع��ن ص��وت مع��ين ، أو مجموع

الص��امت (  ون م��ن ص��وامتـة تتك��ـا فالكلم��ـ��ـوم��ن ھن) 5(. %ف المعن��ىـ��ـة إل��ى اختـف��ي الكلم��

ج بس��د أو إعاق��ة مج��رى الھ��واء ف��ي أح��د المخ��ارج بجھ��از النط��ق أعل��ى ص��وت لغ��وي أن��ت

ن، ـ��ـن الصوتييـ��ـالص��ائت ص��وت لغ��وي ين��تج ع��ن اھت��زاز الحبلي( وص��وائت )   6()المزم��ار

كم��ا   )7().ق أو انس��داد نس��بي ف��ي منطق��ة جھ��از النط��ق أعل��ى المزم��اريل أو تض��يـــ��ـب��دون قف

                                                 
  ،عبد الفتاح املصري  1984،يوليو 15يف ضوء الّدراسات اللغوية العربية املعاصرة، العدد الصوتيات عند ابن جينلة الرتاث، ينظر ، جم - 1
   .املرجع السابـق  -2
   .171 :صالطيب  دبة ، ،  مبادئ اللسانيات البنوية -  3
   . 98 :، ص)م 1999هـ، 1419(، 2ط محد حممد قدور، دار الفكر دمشق،أمبادئ اللسانيات،  -  4
   .83،84 :، ص3ط، القاهرة، مصر، مدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني -  5
   .61:، ص)م2003 (،األصوات ووظائفها، حممد منصف القماطي ،دار الوليد طرابلس - 6
   .81:ص  ــهع نفسـاملرج - 7
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م��ن الف��ونيم ف��ي س��لم الوح��دات الص��وتية المقط��ع يمث��ل درج��ة أعل��ى ( ع ـون م��ن مقاط��ـتتك��

 )1().الفونولوجية، aن المقطع مكّون من فونيمات مرتبة ترتيبا معيّـنًا بحسب كل لغة

ولھذا فقد أثبتت بعض الدراسات أّن اaصوات الطاغية في المرحلة اaول�ى م�ن        

ذ ـة عن�دما تأخ�ـ�ـتا ث�م اaص�وات الصامـ�ـل ھ�ي اaص�وات الص�ائتة بك�ل أشكالھــاة  الطفــحي

و يرتبط ھذا التط�ور . % أكثر تحديدا ـاز النطق شكــاش في جھـاض أو ا<نكمـا<نقب حركات

  .)2(.بالنمو الفيزيولوجي  ونضج اaعضاء اaساسية في تحقيق عملية التلفظ

) ب،م(وية ـ�ـة مث�ل اaص�وات الشفـورا ھي اaصوات اaمامي�ـة ظھـوأول اaصوات الصامت

   رر ذل��ك يع��ود إل��ى أن الطف��ل ـ��ـو مب) د ، ت(واaس��نانية اللثوي��ة ) ف(ة ـية اaسناني��وـ��ـالشفو

قد اكتسب مھارة النطق بھا عند ممارس�ة الطف�ل ل%متص�اص ، ث�م يب�دأ الطف�ل ف�ي المزاوج�ة 

ب�ين اaص��وات الص�امتة، واaص��وات الص��ائتة القص�يرة والطويل��ة، فيرك�ب المق��اطع اaول��ى 

ل ف��ي تك��وين ـ، وبع��د م��رور ع��دة أس��ابيع يش��رع الطف��)ب��ا، م��ا، دا( الت��ي تش��كل لغت��ه مث��ل 

س أن أول ـ�ـوھن�ا نلم. )3(ع آخ�رــوذلك بإضافة مقط) بابا، ماما، دادا( : ات معينة مثلـملفوظ

   )4(.ھو المقطع الثاني من المقاطع العربية البداية،ع يتعلمه الطفل في ــمقط

 ةھيبش�للغة  من الناحي�ة النفس�ية أكث�ر م�ا تك�ون و الذي يبدو aول وھلة أن عملية اكتساب ا   

    اتـرء م�ن حرك�ـ�ـوم ب�ه المـ�ـح أن نص�ف م�ا يقـذا المعنى يصـو بھ. بعملية اكتساب العادات

ا ـ�ـمجانب ارسـ�ـو لم يكن ابن ف.  )5(››عادات نطقية ‹‹ ةــه الخاصــو سكنات أثناء التلفظ بلغت

  :للصواب حين قال 

    ذ اللغ��ة ع��نھم ـ��ـع أبوي��ه و غيرھم��ا فھ��و يأخـ��ـتؤخ��ذ اللغ��ة اعتي��ادا كالص��بي العرب��ي يسم ‹‹ 

  )6( .››على مر اaوقات 

و ف�ي خ��%ل س��نوات ث��%ث أو حولھ��ا يس��تكمل المعرف��ة بمجم��وع أص��واتھا و نظ��ام ‹‹ 

       ة، ه الملح��ـ��ـره  ع��ن حاجاتـ��ـا ف��ي تعبيـ��ـه واضحً ـ��ـمفرداتھ��ا معرف��ة كافي��ة لجعلا وــــ��ـبنيتھ
                                                 

  . 109: محد حممد قدور ، صمبادئ اللسانيات، أ - 1
   .108: ص،اجلزائر ،، ديوان املطبوعات اجلامعيةدراسات يف اللسانيات التطبيقية،أمحد حساين - 2
   .109، 108: ، ص السابـق عـاملرج - 3
  . 112: ينظر، مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص - 4

   .78: م ، ص2000، 4مصر، ط،)القاهرة (، عامل الكتب،وصفية، متام حساناللغة العربية بني املعيارية وال  5-
  بن زكرياء الرازي اللغوي،  بن فارسيف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب قي كالمها، للعالمة اإلمام أيب احلسن أمحد الصاحيب  -6

  . 64:، ص)م1993-هـ1414(1، لبنان،ط)بريوت(بة املعارف، حققه وضبط نصوصه وقدم له، عمر فاروق الطباع، مكت
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    . اتـرون، مم�ا يتص�ل بھ�ذه الحاج�ـ�ـاsخ هـ�ـه منـ�ـة لما يطلبــة مناسبــه استجابــــو <ستجابت

     د ـه معتم��ـ��ـل توجيـ��ـري ف��ي البي��ت بأقـ��ـاZع��دادي ف��ي التنش��ئة اللغوي��ة يج و ك��ل ھ��ذا ال��دور

  )1(.››من ھؤ<ء المحيطين بالطفل 

ره ـ�ـرفي كغيـ�ـى بال�درس الصـ�ـاؤنا القدامـ�ـم علمــاھت: المستوى الصرفيفي  ا�ستقراء -د

ة ـ�ـذه أھميـ�ـن المستويات اaخرى إ< أنه لم يك�ن مس�تق% ع�ن النح�و ، وربم�ا الس�بب ف�ي ھـم

      ، ونج��د م��نھم م��ن ذك��ر أّن اaول��ى تق��ديم الص��رفو لفھ��م المس��ائل الص��رفية الغامض��ةالنح��

         فالتص��ريف إنم��ا ھ��و لمعرف��ة أنف��س الك��%م الثابت��ة،‹‹ : عل��ى النح��و، حي��ث يق��ول اب��ن جن��ي

     ) المورفيم��ات( ة ـ��ـدات الصرفيـ��ـفالوح  )2(.››ةـ��ـه المتنقلـة أحوال��ـو النح��و إنم��ا ھ��و لمعرف��

  :< تخرج في اللغة العربية عن ث%ثة أصناف ھي

  وم��ع ذل��ك ت��دل وھ��ي < تخض��ع لص��يغة أو أوازن معين��ة، : المورفيم��ات الح��رة أو المقي��دة -أ

: ومن أمثلة ذل�ك .من المورفيمات ھي جزء من طبيعة ھذا النوع ،على وظائف صرفية عامة

  )3(.الضمائر، أسماء اZشارة، اaسماء الموصولة

بمعن�ى ... ھي العنصر الذي يعبر عن الموفيم تعبيرا شكليا، وتوجد في النطق: الع%مــة –ب 

 .تنغيما، ويعبر عنھا إم�ا إيجابً�ا بوجودھ�ا أو س�لبا بعدم�ه أنھا تكون في شكلھا كمية أو نبًرا أو

والص��يغ الص��رفية، وحرك��ات اZع��راب، . »الع%م��ة ص��فر«إذ ربم��ا يك��ون ھن��اك م��ا يس��مى 

وم�ن أمثل�ة ذل�ك  )4(.واZلحاقات، وھلم جًرا تكون نظاما من الع%مات لنظ�ام م�ن المورفيم�ات

  ).ون، مسلماتمة، مسلمان، مسلمسلم ، مسلم. (التذكر والتأنيث، والمثنى والجمع

ھن�اك ف��رق ب�ين معن�ى الع%م�ة الص��رفية الت�ي ھ�ي الص�يغة، و ب��ين : الص�يغة و المي�زان -ج 

فدراس�تنا لمع�اني ...معجم�يو الث�اني  وظيف�ي، ف�المعنى اaولمعنى الكلم�ة الت�ي ھ�ي المث�ال؛ 

                                                 
   .76: اللغة العربية بني الوصفية واملعيارية ، مأخوذ من كتاب اللغة يف اتمع ، ص - 1
عمومية، دار املنصف، شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين لكتاب التصريف للمازيين ،حتقيق ، إبراهيم مصطفى، عبداهللا أمني،دار املعارف ال - 2

   .4: ص )م1953هـ، 1373(، 1الثقافة العامة ، ط 
  .http://www.onefd.edu.dz الوظائف العامة للموفيم، - 3
  .206: ، ص)م1986ـ 1407 (، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء،مناهج البحث يف اللغة، متام حسان -  4
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، و ص��يغة ت��دل عل��ى المش��اركة) تفاع��ل(الص��يغة الت��ي تعب��ر عنھ��ا ف��ي ح��ّد ذاتھ��ا مث��ل ص��يغة 

    )1(.الخ...على الصيرورةتدل ) فعل(، وصيغة )المطاوعة( انفعل تدل على

   وھن��اك ف��رق ج��وھري ب��ين الص��يغة و المي��زان ذل��ك أّن الص��يغة باعتبارھ��ا ع%م��ة 

›› فا<س�تقامة‹‹. على المورفيم < يدخلھا اZع%ل أم�ا باعتبارھ�ا  ميزان�ا ص�رفيا فھ�و ي�دخلھا

 الدال��ة عل��ى م��ورفيم الطل��ب أو الص��يرورة، و لكنھ��ا ›› ا<س��تفعال‹‹‹م��ن أمثل��ة ع%م��ة  مث��ال

  )2( .على وزن استفالة، و ھذا ھو الفرق بين اعتباريھا المختلفين

         ، مورفيم���ات الح���رةس ب���ين الرِّ و ھن���ا عن���د اس���تقراء اللس���اني للجان���ب الص���رفي يمي���ز الم���د

          كم���ا أّن الص���يغة .ال���وزنوالع%م���ات الممي���ز للوح���دات، و ي���درك الف���رق ب���ين الص���يغة و 

  . من القرائن اللفظية التي نميز بھا ا<سم عن الفعل عن الحرف

  :المستوى التركيبي في ا�ستقراء –ه

<ب��د م��ن اZش��ارة ھن��ا إل��ى أن الفص��ل ب��ين اللس��ان والنح��و ل��ـم يك��ن واردا ف��ي الق��رنين اaول 

    ان، فك�ان النح�و ف�ي ص�ورته اaول�ى والثاني بحدة، فق�د اعتب�ر اZع�راب علم�ا قائم�ا ف�ي اللس�

وس��مي العل��م باللس��ان علم��ا بالعربي��ة، وس��مي ك��ذلك بأص��ول العربي��ة  " عل��م معرف��ة اللس��ان " 

وكان الغرض م�ن وض�ع العل�م ف�ي البداي�ة ھ�و بي�ان طريق�ة الك�%م، وتزوي�د الم�تكلم بش�روط 

الس��ليقة اللغوي��ة وانتح��اء الكفاي��ة اللغوي��ة، و إق��راره عل��ى ال��تكلم باللغ��ة وعل��ى ا<لتح��اق بأھ��ل 

ف تعريف��ات كثي��رة منھ��ا أن��ه           س��مت ك%مھ��م، فھ��و عل��م مظھ��ر لنظ��ام اللغ��ة المض��مر، فع��رِّ

عل��م اس��تخرجه المتق��دمون م��ن اس��تقراء ك��ـ%م الع��رب حت��ى وقف��وا من��ه عل��ى الغ��رض ال��ذي "

  )3(.قصده المبتدئون بھذه اللغة ، وأنه علم منتزع من استقراء ھذه اللغة

ار النح��اة واللغوي��ون الع��رب الق��دامى ف��ي المرحل��ة اaول��ى عل��ى الم��نھج اللغ��وي ال��ذي وق�د س��

  : يعبر عنه حديثا بالغلط منھا و ھذا ما الحديثة،ترتضيه الدراسات اللغوية 

أس��د، تم��يم ، ق��يس ھ��ذيل ، بع��ض ( ـ�� ا<قتص��ار ف��ي ا<س��تقراء عل��ى قبائ��ل معين��ة * 

      أنّھ��ا كان��ت ذات ع%ق��ة تجاري��ة رى بحج��ـة ورف��ض القبائ��ل اaخ��) الط��ائيين، بع��ض كنان��ة 

                                                 
  . 208،  207: صينظر املرجع نفســه،  -  1

  .209و  208:املرجع نفســه ص  - 2
   . 58: ، ص1ط،)املغرب (تطوان،األساس املعريف للغويات العربية، عبد الرمحن بودرع ، منشورات نادي الكتاب لكلية األدب/ د - 3
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   وھ�ذا م�ا جع�ل قواع�دھم مح�دودة . ..ت�تكلم العربي�ة  ل�م تك�نالت�ي  ة مج�اورة باaق�اليم ع%قأو 

  )1(.< تجد فيھا تفسيرا للظواھر التي < توجد في غير لھجات ھذه القبائل

، أو ببش�ار ب�ن ب�رد ھرم�ةـ ا<قتصار ف�ي ا<س�تقراء عل�ى زم�ن مع�ين ينتھ�ي ب�إبراھيم ب�ن * 

في التعبي�ر .دون مراعاة تطور اللغة في نظاميھا المعجمي والصرفي لسد حاجات مستعمليھا 

  )2(.عما يجول في أنفسھم في إطار نظاميھا الثابتين التركيبي النحوي، والصوتي

      وا<قتص��ار ف��ي تقعي��د اللغ��ة وتقنينھ��ا  لمض��مون،اإض��افة إل��ى ا<ھتم��ام بالش��كل أكث��ر م��ن 

على اللغة المكتوبة دون المنطوقة مما جعل النح�اة يھمل�ون ف�ي تقعي�دھم ك�ل م�ا يتعل�ق ب�النبر 

  .فھذان العنصران أخذا يبرزان في الدراسات اللغوية المعاصرة . والتنغيم

وھ�ذا أم�ر ض�روري عن�د .الع�رب إنَّ النحو العربي قائم على استقراء ما ھو جاٍر على ألسنة 

 ل��م يكت��ف با<س��تقراء حت��ى جع��ل كث��رة ورود الظ��اھرة  ولك��نَّ س��يبويه.  بن��اء القاع��دة النحوي��ة

على ألسنة الع�رب، أو قلتھ�ا ون�درتھا، دل�ي% عل�ى م�ا ك�ان ي�ذھب إلي�ه م�ن أحك�ام عن�دما ك�ان 

إنَّ الحس�ن  تور محم�د فض�ل ال�د<بيحل�ذلك يعتب�ر ال�دك. يحكم بالحسن والق�بح، والكث�رة والقل�ة

  . )3(كثرة ورود الظاھرة وقلتھا: والقبح في نظر سيبويه ھو فرع الكثرة والقلة 

ينفرد بمذھب خاص جاء به من استقرائه ك%م العرب، ليحكم من خ%له على أنَّ ھذا  فسيبويه

     فھ��و يس��تعمل مص��طلحي ا<س��تقامة . ال��خ...واsخ��ر مح��ال، عرب��ي حس��ن، وذل��ك عرب��ي جي��د

الك%م المستقيم الحس�ن، : وتندرج ضمن ا<ستقامة من الك%م، ث%ث فئات ك%مية )4(.واZحالة

: م�ن الك�%م في حين أنه ين�درج ض�من اZحال�ة. الك%م المستقيم الكذب، الك%م المستقيم القبيح

   )5(.و< يوجد أي ذكر لك%م محال حسن أو قبيح. كذبالك%م المحال، الك%م المحال ال

الت�ي  نحاول ھنا أن نركز ف�ي ا<س�تقراء عل�ى مجموع�ة م�ن اaدل�ة ا<فتراض�ية ل�دى س�يبويه

  :تقوم على ما يأتي

                                                 
   31: يف حنو اللغة وتراكيبها، خليل أمحد عمايرة ، ص - 1
   . 32:املرجع السابــق ، ص ينظر  -  2
 )م2005 -هـ1426( ، حممد فضل ثلجي الدالبيح ، تقدمي مسري شريف استيتيه، األردن، دار الكتاب الثقايف،دليل القاعدة النحوية عند سيبويه -3

   . 91 :، ص
   . 12:ينظر، حبوث ألسنية عربية، ص - 4
  . أوله  هو الكالم الذي ال ينقض آخره: ض آخره أوّله، والكالم املستقيمهو الكالم الذي ينق: يقصد بالكالم احملال. 13: ، ص هنفس املرجع  -5
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       افتراض��اته عل��ى كث��رة ا<س��تعمال ف��ي ك��%م الع��رب يبن��ي س��يبويه: كث��رة ا<س��تعمال  -1  

من خ%ل استقرائه له، فكثرة ا<ستعمال يكاد يكون المقيـاس اaغلب الذي يق�وم علي�ه التعلي�ل 

 )1(في كثير م�ن الظ�واھر، و< س�يما م�ا ف�ي ظ�واھر التخفي�ف والح�ذف وا<س�تغناء والت�رخيم

س�تخفاف معل�% أن الح�ذف ي�أتي <لتق�اء الس�اكنين وي�أتي ل% فمث�ـ% يفت�رض س�يبويه .وغيرھا

  : وا<ستثقال وا<ختصار في قوله تعالى 

  ﴿ �����)�� ���M*Y�3
��D z!����D ���Wq 

��\n ' �nY 	
��D�� �z!����D ���'(�i
֠�� 

��\n ' @ �X�23�� 9V.	֠ K`���� ﴾ )2(    

  أي أرس�ل إل�ى أھ�ل مص�ر فس�لھم  .إنما يريد أھ�ل القري�ة، فاختص�ر وأعم�ل الفع�ل ف�ي القري�ة

  .عن كنه القصة

   .أن العرب تقدم اaھم على المھم  يعتبر سيبويه: التقديم والتأخير  -2

��رت الفاع��ل: " يق��ول س��يبويه   ج��رى اللف��ظ كم��ا ج��رى ف��ي اaول،  وإن ق��دمت المفع��ول وأخَّ

ا ول�م تُ�رد ضرب زيًدا عبد هللا، aنك إنَّما أردت به مؤخًرا ما أردت ب�ه مق�دَّمً : وذلك في قولك

أن تشغل الفعل بأولَّ منه، وإن كان مؤخًرا ف�ي اللف�ظ، وم�ن ث�مَّ ك�ان  ح�دُّ اللف�ظ أن يك�ون في�ه 

مقدًَّما وھو عربّيً جيِّ�د كثي�ٌر، ك�أنھم يق�دِّمون ال�ذي بيان�ه أھ�م لھ�م وھ�م ببيان�ه أعن�ى،وإن كان�ا 

انھم  ويعنيانھم     )3(.جميًعا يھمَّ

  :له تعالىمثل قو:توقع مايقوله المتكلم -3
﴿u, &  K	�5 ��& ִ��tq WM�J�M ]�.	(	֠ 

��M�Y�' ��/�l :& ��	� |��� ��2�
�U(�� N 

�=7X�23 ��2�25 ���EF�+ B�� 70+ ﴾ )4(  

 )5(.ومعناه كما فسـر كادت قلوب فريق منھم تزيغ

                                                 
الرتخيم حذف . 247:،ص2، ج)لبنان( ر تاكتب العلمية، بريوت، علق عليه ووضع حوشيه و فهارسه إميل يعقوب، دا الكتاب، سيبويه -1  

  .وحنوه يف الّنداء" قومي"ياء من حذف ال: النداء لكثرته يف كالمهم ، مثل أواخر األمساء املفردة ختفيفا، و اليكون الرتخيم إال يف 
      . 82اآلية سورة يوسف،  -  2
   . 97:، حممد فضل ثلجي الدالبيح ، ص دليل القاعدة النحوية عند سيبويه - 3
  .117سورة التوبة اآلية  -4

   .بالتاء، وبالياء، ويف قراءة عبداهللا، من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم " تزيغ"ذكر أّا قرئت  . 318: ، ص2الكشاف،جار اهللا الزخمشري، ج - 5 
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     م��ن المحتم��ل إذقاع��ٍد برج��ل < ق��ائٍم و<  تم��رر: مث��ل: إزال��ة الش��ك م��ن نف��س المخاط��ب -4

< ق�ائٍم : قولن�ا ھل ذاك الرجل قائم أم قاعد ؟فمث�ل: ن يدور في نفس المخاطب التساؤل اsتيأ

د ـفق�. دـ�ـأنَّ ذاك الرج�ل < ق�ائم و< قاعو < قاعٍد يزي�ل الش�ك م�ن نف�س المَخاَط�ِب ويؤك�د ل�ه 

  )1(.س الُمَخاطبـــي نفف كــدور من شــأن ي نــة على ما يمكــدة  النّحويــه القاعـى سيبويـبن

" وم�ن أمثل�ة ذل�ك بي�ان م�ا يعن�ي الع�رب بق�ولھم : طرح الس�ؤال وافت�راض اZجاب�ة عن�ه – 5

ف�ي غ�نم      أنَّ المقص�ود ب�ذلك اللّھ�م اجم�ع أو اجع�ل  حي�ث ب�ين س�يبويه" اللَّھُمَّ َضبًُعا و ذئبًا 

عل�ى   ًض�ا الوج�ه اZعراب�ي ف�ي نص�ب كلم�ة ض�بًُعا ف%ن َضبًُعا و ذئبًا، وإنَّه يريد أن يبَّ�ين أي

   )2(.أنَّھا مفعول به لفعل اaمر اجعْل، وعطف كلمة ذئبا عليھا

الش��املة لك��%م الع��رب ال��ذي بن��ى  إض��افة إل��ى افتراض��ات أخ��رى تؤك��د لن��ا معرف��ة س��يبويه

   .افتراضاته على أساسه بعد استقرائه بكل تمحص ودقة

  

  

  

  

  : المستوى الد�لي في راءا�ستق -و

إن استقراء حقيقة اللغة من زاوية المواضعة يب�يح إقام�ة سلس�لة تعادلي�ة عل�ى نم�ط ا<س�تتباع 

البرھ��اني، وھ��و م��ا يس��مح ب��ه اس��تنطاق نص��وص المي��راث الفك��ري العرب��ي دونم��ا اغتص��اٍب 

  :لتعسفه، فيكون لدينا عندئذ  لمادته إذ ھو مفصح بمنطوقه مما < يدع مغالبة 

  .أّن اللغة تساوي اZب%غ

  .و أنَّ اZب%غ قائم على الد<لة

  .و أنَّ الد<لة تقتضي المواضعة 

                                                 
   .494: ، ص1، جالكتاب، سيبويه - 1
   . 99:، حممد فضل ثلجي الدالبيح ،صدليل القاعدة النحوية عند سيبويه - 2
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   ) ب = أ : ( فيخلص لن�ا م�ن السلس�لة عناص�ر أربع�ة بينھ�ا ع%ق�ات م�ن التس�اوي بحي�ث إن  

      وتك���ون اللغ���ة متطابق���ة ف���ي التس���اوي) د = أ : ( فيك���ون حتم���ا ) د = ج ( و ) ج = ب ( و

  ) 1(.شحنة المواضعةمع 

 و القاض�ي عب�د الجب�ار واقتران اللغة بالمواضعة عبر الد<لة فكرة مترَسخة عالجھا الفارابي

  .  وكذلك الخفاجي

اللغ�ات و الم�راد < يختل�ف و ق�د  و عل�ى ھ�ذا الوج�ه ق�د تختل�ف: " يقول القاضي عبد الجب�ار

تتفق اaلفاظ في اللغات المختلفة و الفائدة مختلفة، و لو كانت المواضعة ھي المعتبرة في ھذا 

الباب، وقد حصلت المواضعتان في الكلمة الواحدة، لم يكن إذا وقع�ت م�ن الم�تكلَم ب�أن يك�ون 

   )2( ".خبرا عن أحد اaمرين بأولى من أن يكون خبرا عن اsخر 

ف��إذا عم��د ال��دارس إل��ى اس��تنطاق نص��وص المباح��ث اللغوي��ة م��ن مختل��ف مش��ارب التفكي��ر 

والنظر واستكنه مقَّوماتھا اaص�ولية بمجھ�ر الحداث�ة ف�ي العل�م والمعرف�ة وبعدس�ة المعاص�رة 

     ف��ي الم��نھج وط��رق المقارب��ة تس��نّى أن يش��تق م��ن ف��يض ا<س��تقراءات النّظري��ة بن��اًء تش��كيليًا 

  : بيانية تصاغ كما يلي ذا مراسَم 

       و المواض���عة تتض���ّمن ف���ي ص���لبھا ق���انون العق���د المتِك���ئ  .فاللغ���ة تح���ّدد بمقول���ة المواض���عة

م ا<طراد   .على مقوِّ

  ومن ذلك يخلص أن المواضعة متراھنة مع مبدأ التّواتر 

  .أّن اللغة ذات وظيفة د<لية في غائيّتھا كما في علة وجودھا : ثم لدينا

  .ترتكز ، أساسا وبالمنظور اaوفى ، على قانون ا<عتباط والد<لة 

  )3(. فھل يعنى ھذا ا<ستتباع أن اللغة اعتباط صرف وتحكم محض

فأما التحول الد<لي فيتصل مباشرة بالطاقة التعبيرية في اللغة اعتمادا عل�ى ش�حنات أجزائھ�ا 

%م، فيك��ون المج��از و ھ��و موض��وع ذو بع��دين، أح��دھما متص��ل بالوظيف��ة اZنش��ائية ف��ي الك��

وسيلة بيد اZنسان في خلق البنية الفنّية انط%ق�ا م�ن أدوات لغويّ�ة ھ�ي مل�ك مش�اع ب�ين جمي�ع 

                                                 
  . 128: عربية، عبد السالم املسدي ، صالتفكري اللساين يف احلضارة ال -1

   . 324:ص، 15، ج 1965القاهرة  -املغين ، القاضي عبد اجلبار ، حتقيق حممود اخلضريي - 2
   .168: التفكري اللساين يف احلضارة العربية ، عبد السالم املسدي ، ص  - 3
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س��ه لمج��رد  م��ن يخ��اطبھم بفني��ة فض��% ع��ن أنّھ��ا أدوات يس��ّخرھا ھ��و نفس��ه لك%م��ه عن��دما يكرِّ

  الوظيفة اZخبارية ، والبعد الثاني متصل بالوظيفة المرجعية في اللغة، وھي 

لوظيفة المؤدية ل�ب%غ باعتبار أّن الك%م فيھا يحيلنا على أشياء وموج�ودات تتح�دث ا

  )1(.عنھا فتقوم اللغة بوظيفة الرمز لتلك الموجودات و اaحداث المبلِّغة

اaلف�اظ ـ فإن�ه ف�ي س�ياق الوص�ف والتحدي�د يت�درج بد<ل�ة  فالشيخ الرئيس ـ أبو علي بن س�ينا

          عبراس���تقراء وظيف���ي م���رتبط مباش���رة بالطاق���ة ا<ب%غي���ة ف���ي اللغ���ة ، فينتھ���ي إل���ى اعتب���ار

     ))معت��ادة (( و))  مناس��بة (( أن اaلف��اظ مت��ى اس��تعملت عل��ى وض��عھا اaول كان��ت  د<لتھ��ا 

)) المختَرع�ة الد<ل�ة((ويقابل بينھا وب�ين )) الد<لة الناصة((و ھو ما يلّخصه في قوله الد<لة 

  )2()) .المجازية((و )) المستعارة((التي ھي 

فيعمد إلى موقف نقدّي صريح من تصور النّ�اس لفك�رة  )ھـ471ت(أما عبد القاھر الجرجاني

التحول الّد<لّي عموم�ا، ف�% يقن�ع بم�ا ح�ّدوا ب�ه المج�از ارتك�ازا عل�ى أّن اللف�ظ < يح�ول ع�ن 

لھ��ذه القض��ية دقّ��ة  ثلم��ا أن  الم��دلول < ينس��لخ ع��ن دالّ��ه، وف��ي اس��تنطاق الجرج��انيمدلول��ه م

و التّص�ور ف�ت%مس ج�وھر اZش�كال النظ�ري إلى مراتب النظري�ة الكلي�ة ف�ي المعرف�ة  تترقَّى

        )3(.من حيث ع%قة التفكير باللغة

  

  

  

  :المنھج ا�ستنتاجي -2

  :منھج ا<ستنتاجي مفھوم ال –أ

يراِع��ي ھ��َذا الم��نھج فِ��ي دراس��ة اللغ��ة مب��ادئ التّحلي��ل الق��ائم عل��ى اس��تنباط الج��زء م��ن الك��ل    

ويكون ذلك با<نتقال م�ن الك�ل إل�ى الج�زء ع�ن طري�ق اس�تخدام التّحلي�ل ا<س�تنتاجي المعتم�د 

  )4(.على مقو<ت المنطق و الّرياضيات

                                                 
   .187: ، ص ـهع نفسـاملرج - 1
   . 59: ، ص1، صححه وعلق عليه سليمان دنيا، جاإلشارات والتنبيهات، ابن سينا - 2
   . 194: ص عبد السالم املسدي ، ، التفكري اللساين يف احلضارة العربية  -  3
  .120 :ص ،الطيب دبة  ،مبادئ اللسانيات البنوية - 4
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            ى التركيب����ي  والقي����اس النح����وي، ونتط����رق س����نحاول ف����ي ھ����ذا الم����نھج أن نب����ين المس����تو

  . في تحويل المنھج اللساني إلى منھج استنتاجي إلى إسھامات تشومسكي

  : المستوى التركيبي ا<ستنتاج في -ب

ف��ي تراكي��ب الجم��ل  تُقس��م الجمل��ة إل��ى موض��وع و محم��ول ، فالموض��وع: تقس��يم الجمل��ة -*

أو نحوه إذا كانت الجمل�ة اس�مية، وي�أتي ف�اع% أو نح�وه إذا كان�ت الجمل�ة  يأتي مبتدأ العربية،

جملة فعلية، أما المحمول فھو الركن الثاني من ركني اZسناد، و ھو الخبر أو م�ا يق�وم مقام�ه 

ا، م�في الجملة ا<س�مية، والفع�ل و م�ا يق�وم مقام�ـه ف�ي الجمل�ة الفعلي�ة وت�دل عل�ى النس�بة بينھ

وم�ن اaم�ور الت�ي أرھق�ت عل�م النح�و أن الق�دامى  )1(.ة تركي�ب الجمل�ةحركة اZع�راب وھيئ�

  : ونمثل ذلك بالجمل اsتية  .أرجعوا كل جملة على أنھا حكم منطقي

        ـ الجو جميل    3       ـ قام الولد                2               ـ الولد قام          1

                      ! ـ م���ا ألط���ف الج���و 5)             جم���ي% أو ك���ان الطق���س (ـ إن الج���و جمي���ل  4     

           

 في الجملة اaولى موض�وع وحكم�ه الرف�ع ، وق�ام جمل�ة" الولد" قال ا<عرابيون إن           

     زـتام��ة فيھ��ا ض��مير يع��ـود عل��ى الول��د، والجمل��ة ف��ي مح��ل رف��ع خب��ـر، أي أنھ��ا تحت��ل المرك��

       لك��ن ف��ي الجمل��ة الثاني��ة، الت��ي < تختل��ف عنھ��ا و .ھ��ا الخب��ـر المرف��وعالت��ي يحتل) الخان��ة(أو

وفي جمل�ة . في المعنى، مبدئيا، قام فعل < خبر، والولد فاعل < مبتدأ، أي أن التسمية تغيرت

  .الجو موضوع وجميل محمول" الجو جميل"

                                                 
من ) م2004/هـ1425 (، 7ط –دمشق  –ن حبنكة املدين ، دار القلم ،عبد الرمحن حس)ستدالل واملناظرةو أصول اال(ضوابط املعرفة  -    1

" ففي املثال األول  " اإلنسان كان  نطفة من مين ميىن" أما فعل الكون وهو رابط زماين "  الربد هو املاء املتجمد " األمثلة على النسبة ضمري الفصل 
والنسبة  ،وهو خرب) ماء متجمد(،وهو املبتدأ، و احملمول فيها ) الربد(وهي مجلة امسية ، املوضوع فيها هو ) قضية(فهذا الكالم " الربد هو املاء املتجمد

  .اإلجيابية بينهما قد دلت عليها حركة اإلعراب وهي الرفع يف اخلرب ، وهيئة تركيب اجلملة 
أما مثال أشرقت ). ليس(ة مجلة امسية أيضا إال أن النسبة فيها سالبة واألداة اليت تدل على السلب كلم) قضية" (الثلج ليس حارا ":أما املثال اآليت

وهو فعل ، والنسبة اإلجيابية بينها دلت ) أشرق(وهو يف اجلملة فاعل ، و احملمول فيها )الشمس(وهي مجلة فعلية ، املوضوع فيها ) قضية(الشمس 
  . 20 :ص .عليها حركة اإلعراب وهي الرفع يف الفاعل ، وهيئة تركيب اجلملة 

وهو فعل ، إال أن ) تشرق(وهو يف اجلملة فاعل ، واحملمول فيها ) الشمس: (وهي مجلة فعلية ، واملوضوع فيها  )قضية(أما املثال مل تشرق الشمس 
   ).مل(النسبة فيها سالبة ، واألداة اليت دلت على السلب هي كلمة 
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التعج��ب ف��إن  وعن��د جمل��ة. ر المص��طلحر اZع��راب وتغيّ��و لك��ن عن��د دخ��ول إّن و ك��ان تغيّ��

و غي��روا " م��ا"الموض��وع . إعرابھ��ا محاول��ة لجعلھ��ا جمل��ة منطقي��ة فيھ��ا موض��وع ومحم��ول

  )1(.الصفة إلى فعل ماض تعسفا و جعلوا الجّو مفعول به

 : القياس النحوي -ج

إن ما يسميه النحويون قياسا يجري على صور مختلفة ولھم فيه مسالك متشعبة ، ولكن مھم�ا 

مسالكه فإن وراء ھذه الصور والمسالك المتباينة ف�ي الظ�اھر معن�ى اختلفت صوره وتشعبت 

يجمع بينھما وھو الت%زم بين أمرين يستدعي أحدھما اsخر على وجه الضرورة أو م�ا يش�به 

وم��ن ھن��ا تظھ��ر لن��ا بج��%ء الص��لة م��ا ب��ين فك��رة اaص��ول والف��روع . الض��رورة أو يقاربھ��ا

. يقتض��يه الش��يء بذات��ه كاaس��ماء واZع��راب فاaص��ل ھ��و الحك��م ال��ذي . والتعلي��ل والقي��اس

فاZعراب تستدعيه طبيعة المعنى الوظيفي التي تؤديه اaسماء حسب موقعھا في العبارة وم�ا 

 إن القي��اس ف��ي اaس��ماء اZع��راب، : ولھ��ذا ال��ت%زم ربم��ا ق��الوا . يقت��رن م��ن اaلف��اظ اaخ��رى 

ا<سمية ومنھا ما ليس متمكن وم�ن  فمنھا ما ھو متمكن في باب .وأن اZعراب قياس اaسماء

ث��م منھ��ا م��ا ھ��و م��تمكن بأحك��ام خاص��ة، فم��ث% اaس��ماء غي��ـر المتمكن��ة لمش��ابھتھا الح��رف، 

استدعى ذلك أن تبنى كما تبنى الحروف، فخرجت بذلك عن اaصل الذي ھ�و قي�اس ب�المعنى 

 )2(.في أصل الجنس

كم�ا ق�ال المتق�دمون، حت�ى  من الذين مزجوا النحو بالمنطق علي ب�ن عيس�ى الرم�اني 

إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه ش�يء، ‹‹:أنـه قال علي الفارسي أبيروي عن 

فالرم�اني عن�ي بعل�م الك�%م ، كم�ا عن��ي   )3(.››ك�ان م�ا نقول�ه نح�ن فل�يس مع�ه من�ه ش�يء وإن

ك�ان ع�الي الرتب�ة ف�ي النح�و ‹‹ :بأنه ھد له صاحبه أبو حيان التوحيديقد ش و. أيضا بالمنطق

    )4(.››واللغة والك%م والعروض والمنطق 

  :ويظھر أن أول ما استھواه من المنطق، إنما ھي فكرة الحدود، وقد وضع في ھذا كتابين

                                                 
       .142: ، ص)1981(، 2ط-بريوت –نظريات يف اللغة، أنيس فرحية ، دار الكتاب اللبناين  - 1
، )دمشق(دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،قياس يف النحو مع حتقيق باب الشاذ من املسائل العسكريات أليب علي الفارسي، مىن الياس ، ال  -2

  . 77:، ص)م1985/هـ1405 (،1،طسوريا
  .1989، يوليو35العدد ،ااحتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريالرتاث، ة ـجمل - 3

  . 133: صائل العسكريات أليب علي الفارسي، مىن الياس، يق باب الشاذ من املسالقياس يف النحو مع حتق  4-
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  )1().الحدود اaصغر(و ) الحدود اaكبر (  

زھ��ا بإقح��ام ف��ي المف��اھيم الت��ي تس��تدعيھا طبيع��ة النح��و مف��اھيم أخ��رى م��ن مف��اھيم و تجاو 

   نك بي��ـِّ ل��أص��حاب المنط��ق والفلس��فة، تظھ��ر ف��ي تعري��ف الح��دود ظ��%ل التفكي��ـر الفلس��في، وذ

  )).ھي التي تغير المعلول عما كان عليه : (( في تعريفه للعلة بقوله

  :ثم تقسيمھا إلى أنواع ھي 

التي يضطرب الحكم بھا في النظائر، نحو علة الرفع في ا<س�م عل�ى جھ�ة : سيةالعلة القيا -1

  .معتمد الك%م، وعلة النصب فيه على جھة الفضلة في الك%م، وعلة الجرعلى جھة اZضافة 

الت��ي ت��دعو إليھ��ا الحكم��ة، نح��و جع��ل الرف��ع الفاع��ل، aن��ه أح��ق بالحرك��ة : العل��ة الحكمي��ة  -2

ع�و<ت aنھ�ا كثي�رة، والج�ر للمض�اف aن�ه واح�د وأح�ق بالحرك�ة القوية، وجعل النصب للمف

  .الثقيلة

  .من غير جعل جاعل) كذا( التي يجب الحكم بمتحرك : العلة الضرورية -3

  يج�ب لھ�ا الحك�م بجع�ل جاع�ل نح�و وج�وب الحرك�ة للح�رف ال�ذي يمك�ن : العلة الوضعية -4

  .أن يكون ساكنا

  .جاري في النظائر مما تدعو إليه الحكمةالتي تقضي الحكم ال: العلة الصحيحة -5

  )2(.بخ%ف ھذه الصفة: العلة الفاسدة -6

  

  

  

 :ا<ستنتاج عند تشو مسكي - د

  :في اللسانيات إسھاما أساسيا فقد استطاع  لقد أسھم تشومسكي

  .ـ أن يحول المنھج اللساني من منھج سلوكي إلى منھج ذھني عقلي 1

  .اـ أن يجعل من النظرية اللسانية ھدفا تعليليا أكثر منه ھدفا وصفيا تقريري 2

  )3(.ـ أن يؤسس اaسلوب ا<ستنتاجي التجريبي  3

                                                 
   . 134: ، ص  ـهع نفسـاملرج - 1
   . 135: ص ـهع نفسـاملرج - 2
   . 25: ، ص6اللسانيات، جملة يف علم اللسان البشري، تصدرها جامعة اجلزائر، العدد - 3
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فالتحليل اللغوي < ينبغ�ي أن يك�ون وص�فا لم�ا ك�ان ق�د قال�ه المتكلم�ون، وإنم�ا ھ�و ش�رح      

رق ـدة ل�م تط�ـم بجم�ل جدي�ـأن يتكل� انـوتعليل للعمليات الذھنية الت�ي م�ن خ%لھ�ا يمك�ن ل�نس�

  .سمعه قط

     فھ��و يب��دأ بص��ياغة الفرض��يات الش��كلية المؤدي��ة إل��ى نظري��ة لس��انية ش��املة ث��م إن علي��ه أيض��ا

  :من خ%ل النتائج التالية. أن يبرھن على صحة نتائجه بدقة و موضوعية

ة ـواد اللغوي�ـالم� ة م�نـد المتشكل�ـة من القواعــة معينة قائمة على مجموعــ صياغة فرضي 1

  .في كل لغة من لغات العالم

  .رىــات أخــرى تابعة للغـواد لغوية أخـا على مـة وتطبيقھـة المصوغــ فحص الفرضي 2

ودة ـاذة الموج�ـة الش�ــ إعادة صياغة الفرضية إذا دعت الحاجة ل�ذلك لش�رح اaمثل�ة اللغوي� 3

  .في اللغات اaخرى

 )1(.عليھا إذا أمكن ـ تثبيت صحة الفرضية والبرھان 4

قواع��د : "ص��اغھا بطريق��ة يعب��ر عنھ��ا ب إن القواع��د البنائي��ة الت��ي اس��تعملھا تش��و مس��كي     

  ع                س : المصوغة حسب ھذا الشكل الرياضي " ادة الكتابة ـإع

  .أي إعادة كتابة س كما لو أنھا ع

فسر المستويات التحليلية للجملة بادئًا بالمستوى التحليل�ي ال�ذي أن ي حاول تشو مسكي

  م ا+ م ف  ج                 : م ج إلى المعادلة التاليةـيقس

تتف�رع ھ�ذه القواع�د ) م ا + م ف ( يمك�ن أن تع�اد كتابتھ�ا إل�ى ) ج(و تعني ھذه المعادلة ب�أن 

  : تتألف من نوعين من القواعد و ھي)) القواعد البنائية: (( في النظرية الك%سيكية ب

  .وظيفتھا تفريع المستويات اللغوية السفلى من المستويات اللغوية العليا: ـ قواعد مفّرعة 1

    بع��دما ينتھ��ي المحل��ل . وظيفتھ��ا تزوي��د المس��تويات اللغوي��ة ب��المفردات: ـ قواع��د معجمي��ة 2

س%س����ل اللغوي����ة م����ن تطبي����ق المفرغ����ة يش����رع ف����ي تطبي����ق القواع����د المعجمي����ة لتولي����د ال

   )2(.المحسوسة

            # افتتح الرئيس المؤتمر  اللساني # : مث%

  م إ + ـ ج                    م ف  1
                                                 

   . 27: ـه، صنفساملرجـع  - 1
   . 29،30: ، صالسابـق  رجـع املينظر إىل  - 2
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  م إ + ـ م ف                ف  2

  )1( .إ                                     قواعد مفّرعـة+ ـ م إ                    تعر  3

  صف+ إ                  ـ م إ    4

  ـ تعر                     ال 5

  ـ إ                       رئيس مؤتمر 6

  )2(.ـ صف                   لساني                                       قواعد معجميـة 7

  ـ فع                    ف ت ح      8

  :نموذج تطبيقي للجملة اaساسية

  افتتــح الرئيس المؤتمـــر اللساني  #ج  #   

  م ا + ف              ـ م ف        2م ا                 + ـ ج                 م ف  1

  ز              ـ ف م         4   فـع             + ـ ف                ف م  3

  صف + ا                ـ م ا       6     ا                   + ـ م ا             تعر  5

  رئيس، مؤتمـر                ـ ا        8ـ تعر                ال                            7

  . ـ فع               ف ت ح 9

عرف��ت المدرس��ة التحويلي��ة التوليدي��ة الجمل��ة اaساس��ية وم��ن د<لتھ��ا عل��ى أنّ��ه الجمل��ة الت��ي 

  :صفات الخمس التاليةتتصف بال

   .ـ إنھـا بسيطة 1

 .تامـة    ״ـ   2

   .صريحة    ״ـ   3

   .معلومة     ״ـ  4

  .ايجابيـة    ״ـ    5

aنھا تنقصھا خاصية واحدة م�ن الخص�ائص .فرعيـة ما يخالف ھذه الصفات تعتبـر جم%‹‹  

  )3(.››التي تتمتع بھا الجمل اaساسية

                                                 
   .فعل أصلي: صفة، فع : اسم ،صف: تعريف  ، ا: فعل  ، تعر:مركب امسي ،  ف : مركب فعلي  م ا: مجلة ، م ف: حد فاصل ج :  # - 1
   . 30: اللسانيات جملة يف علم اللسان البشري ، تصديرها جامعة اجلزائر، ص - 2
   . 43: ، صاملرجـع الســابق ينظر  - 3
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  .فإنھا تتصف بالصفات الخمس السالفة الذكر. الّدرس كتب الطالب : ذلك جملة لامث و
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'ـــ&*ــــــــ��.�ــ��.�ــ��.�ــ��.�ــ    ::::�***    5�G 
�5�G 
�5�G 
�5�G 
        ::::����ــــــــــــ�ــ�ــ�ــ�ــ�
      اللس��انيين المعاص��رين متن��وع الّد<ل��ة، م��ائع الح��دود، بَ ْس��حَ الوظيف��ة  :مفھ**وم الوظيف**ة -1

يفض�ي إل�ى اخت%ف�ات و يرجع ذلك إلى المنطلق�ات المبدئي�ة ف�ي تفس�ير الظ�اھرة اللغوي�ة مّم�ا 

في دراس�ة النح�و و تفكي�ك الك�%م، عل�ى أّن المنظ�ور البني�وي المعاص�ر ف�ي دراس�ة   منھجية

اللغة يكاد يحدد مصطلح الوظيف�ة بأن�ه المنزل�ة الت�ي يتبوؤھ�ا أي ج�زء م�ن أج�زاء الك�%م ف�ي 

اختي��ار بمب��دأ  وي��رتبط مفھ��وم الوظيف��ة عن��د م��ارتيني. البني��ة التركيبي��ة للس��ياق ال��ذي ي��رد في��ه
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الم��تكلم aدوات��ه التعبيري��ة اختي��ارا واعي��ا فتتح��ّدد وظيف��ة ج��زء م��ن أج��زاء الك��%م بالش��حنة 

التي يحّمله المتكلّم إياھا فتكون الوظيف�ة ھ�ي القيم�ة التمييزيّ�ة م�ن النّاحي�ة الّد<لي�ة   اZخبارية

  )1(.العاّمة

، بح عنصرا قاًرا من عناصر تعريفھ�احتى أصإّن مفھوم الوظيفة قد أشّع على دراسة الجملة 

إل�ى أّن ك�ل جمل�ة تحت�وي عنص�رين متمي�زين  أش�ار فن�دريس التاس�ع عش�رفمنذ مطلع القرن 

أّولھم��ا مجموع��ة الص��ور المعنويّ��ة المرتبط��ة بتص��ورات  ف��ي ال��ذھن، وثانيھم��ا مجموع��ة 

له بأن يستنتج أّن اZنس�ان يفك�ر  الع%قات الرابطة لتلك الصور بعضھا ببعض، وھذا ما سمح

بواسطة الجمل مدعما بذلك تيار الّدراسات الفلسفية اللغوية الذي ك�ان س�ائدا، عل�ى أن�ه يش�ير 

مع ذل�ك إل�ى أن ھ�ذه العملي�ة تح�دث ف�ي ال�ذھن  بواس�طة آ<نيّ�ات مكتس�بة ب�دون أن يص�حبھا 

  )2(.ي التحليل النحويوعي ما aّن المرحلتين في عملية الك%م < تتميزان زمنيا إ< ف

ا<تج�اه  ال�وظيفي ب�ين النظ�ام اللغ�وي و كيفي�ة توظي�ف ي�ربط   :البنيوي ا�تجاه الوظيفي-2 

   )3(:و يتمثل في اaمور التالية. ھذا النظام aداء المعاني

تكلم نظام�ا معينً�ا فح�ين يخت�ار الم�. وجود خيارات متع�ددة أم�ام الم�تكلم ض�من نظ�ام اللغ�ة -1

. ل�ه وظ�ائف مح�ددة يتخلّ�ق س�ياق الك�%م،م�ا يري�د قول�ه م�ع مراع�اة ظ�روف  هيقدم م�ن خ%ل�

  .وبالطبع فإن الخيارات الممكنة < تعني أنھا مترادفة، aن ك%ّ منھا يركز على جانب معيّن

  

  

. ارتب���اط اللغ���ة ب���المجتمع وع%قات���ه الثقافي���ة ك���التراث والتقالي���د والع���ادات واaع���راف -2

لمتنوعة تفرض على الم�تكلم س�لوًكا لغويً�ا معيّنً�ا، aن الم�تكلم ي�رتبط فالمعطيات ا<جتماعية ا

      ويظھ��ر ذل��ك . مس��تمد م��ن المجتم��ع -ف��ي كثي��ر أش��كاله –ف��الك%م . ب��المجتمع ارتباطً��ا وثيقً��ا

فالح��ديث إل��ى الص��ديق، . ف��ي أس��اليب التخاط��ب الت��ي ينتقيھ��ا الم��تكلّم ف��ي المواق��ف المختلف��ة

  .    ئيس، كما يختلف ھذا الحديث عن الحديث عن المرؤوسيختلف عن الحديث إلى الر

                                                 
   .151: اللسانيات و أسسها املعرفية، عبدالسالم املسدي، ص - 1
   .152: ، ص ـهع نفسـاملرج - 2
   . 241: مبادئ اللسانيات ،أمحد حممد قدور ، ص -   3
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تقّدم عناصر النظام اللغ�وي الوظيف�ة الت�ي يقص�دھا الم�تكلم مجتمع�ة، إذ < يس�تقّل عنص�ر  -3

     . واحد بأداء الوظيفة، إنما تتضافر العناصر جميعا aداء ما يريده المتكلم

لمعاصرة نزعة مألوفة في ا<تجاه اللساني أضحى اZجراء الوظيفي في الّدراسة ا ‹‹         

في إبراز الوظيف�ة التواص�لية للغ�ة، و ق�د نش�أ ھ�ذا ا<تج�اه مبك�را  الذي يقتفي أثر دي سوسير

الّدراسة الص�وتية    الذي أضفي على بيد أنّ ‹‹)1( .››في أحضان النشاط اللساني لمدرسة براغ

ال���ذي يع���د ) 1890Troubetzkoy 1939(  س���كويالوظيفي���ة الط���ابع العلم���ي ھ���و تروبت

انعق�د ف�ي <ھ�اي ع�ام  المؤسس اaول لعلم اaصوات الوظيفي ، ففي المؤتمر للس�انيات ال�ذي

  بأرضية Karcevski و مع كارسفسكي با<شتراك Jakobson تقدم جاكبسون. م1928

 للسانيات حول نادي براغ اسة الفونولوجية، و ھو المشروع الذي نشألمشروع علمي للدر

      )2(.››1949مبادئ الفونولوجيا الذي ترجم إلى الفرنسية عام ) 1939(و ظھر في كتابه 

    ف�ي تط�وير اZج�راء ال�وظيفي جاكبس*ونو يجدر بن�ا ف�ي ھ�ذا المق�ام أن نش�ير إل�ى إس�ھامات 

  .سة الصوتية، فھو يعد من المؤسسين اaوائل للمدرسة الوظيفية الّدار  في مجال

    الفعال��ة لم��ا اس��تطاعت الوظيفي��ة  ل��و< دينامكي��ة جاكبس��ون‹‹ :  يق��ول ج��ورج مون��ان

أن تحقق ذلك ا<نتصار العظ�يم ف�ي <ھ�اي أب�دا، ربم�ا كان�ت انتظ�رت ط�وي% لتف�رض نفس�ھا 

  )3(.››غخارج برا

  

ي*رى أن وتحدي�ده، فھ�و يلح على الجانبين العضوي و السمعي في وص*ف الف*ونيم  مع أن تروبتسكوي

  )4(...تمييز كلمةعن أخرى ھو الوظيفة التي يمكن أن يؤديھا في ا$ساس الذي يقوم عليه الفونيم

  :ظيفة الفونيم، منھابضع قواعد لبيان و د وضع تروبتسكويقو    

     إذا ك��ان الص��وتان م��ن اللغ��ة نفس��ھا، ويظھ��ران ف��ي اZط��ار الص��وتي نفس��ه، و إذا ك��ان  -1

 من الممكن أن يح�ل أح�دھما مح�ل اsخ�ر دون أن ين�تج م�ن ھ�ذا التب�ادل اخ�ت%ف ف�ي المعن�ى

                                                 
   . 14: مبادئها و أعالمها، ص) ديث علم اللغة احل( نقال عن األلسنية  ،، أمحد حساينحقل تعليمية اللغات - دراسات يف اللسانيات التطبيقية -  1

   .15: املرجـع نفسـه ص  2-
   .مبادئها و أعالمها، ميشال زكريا) علم اللغة احلديث(نقال عن األلسنية . 15: ، صـهع نفسـاملرج  3-
    101: مبادئ اللسانيات ،أمحد حممد قدور ، ص - 4
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ذل�ك ل مث�ا )1(.ن لف�ونيم واح�دياختي�اريتص�ورتين ھذان الصوتان حينئذ يكون  –العقلي للكلمة 

اsخ��ر دون  مح�لّ  ال��ذي ل�ه ص��ور ص�وتية متع��ددة يمك�ن أن يح��لّ ) الج�يم ( ف��ونيمف�ي العربي�ة 

، نـن عن�د الشاميي�ـة قري�ب م�ن الشي�ـعطشم) جميل(م في كلمة ـتغيير في المعنى، كنطق الجي

         قريب���ةو ونطقھ���ا ف���ي الكلم���ة نفس���ھا خالي���ة م���ن التعط���يش gقريب���ة ونطقھ���ا  عن���د الق���اھريين

  )2(.ندعوه بالجيم الفصيحة  في قراءة القرآن الوصف الصوتي علماء التجويد إلى من

إذا كان الصوتان يظھران في الموق�ع الص�وتي نفس�ه، و< يمك�ن aح�دھما أن يح�ل ّ مح�ّل  -2

 -اsخر دون تعديل معنى الكلمة، أو دون تصير الكلم�ة غامض�ة ـ أو غي�ر معروف�ة ف�ي اللغ�ة

   مث��ال ذل��ك ف��ي العربي��ة اaص��وات اaول��ى . ونيمين مختلف��ينف�إن ھ��ذين الص��وتين ص��ورتان لف��

إذ يش�ير اس�تبدال أح�دھما ب�اsخر إل�ى ). تاب ، جاب، ذاب، شاب، غاب:( من الكلمات التالية

  )3(.تغير واضح في المعنى

إذا كان الصوتان في اللغة نفسھا متق�اربين م�ن الناحي�ة الس�معية أو النطقي�ة، و< يظھ�ران  -3

Zون مث�ال ذل�ك ف�ونيم الن�. طار الصوتي نفسه، فإنھما يعدان صورتين لفونيم واحدمطلقا في ا

. الوق�ت ال�ذي < يمك�ن أن تق�ع ص�ورة من�ه موق�ع اaخ�رى  في العربية إذ تعددت ص�وره ف�ي

  :ھذه الصور على ھذا النحو وقد بين الدكتور تمام حسان

  )   ينبح(صورة شفھية، نحو  -1 

  )ينفع( شفوية أسنانية ، نحو صورة  -2

       )4( .الخ)...ينظر(صورة أسنانية مفخمة، نحو  -3

      :  كما  صنف الوظيفيون التناظر بين اaصوات في فئات ث%ث ھي 

 Distinctive )بصيغة اسم الفاعل ( التناظر المميز  -أ  

  gradual التناظر المتدرج -ب

  )equivalent )5.التناظر المتكافئ   -ج

                                                 
   . 123،124: ،ص)م1996هـ ، 1416(،7، بريوت، طعبدالصبور شاهني، مؤسسة الرسالة يف علم اللغة العام، - 1
   . 102: مبادئ اللسانيات ،أمحد حممد قدور ، ص -  2
  .  124: وينظر يف علم اللغة العام، ص . 102: ص ،ـهع نفسـاملرج - 3
  .  125: وينظر يف علم اللغة العام، ص.  102،103: ، صنفسـهاملرجـع  -   4
   . 72: ص ) م 2008هـ، 1429(،  2مسري شريف استيتية ، عامل الكتب احلديثة، ط ،)، و املنهج  اال ، والوظيفة(اللسانيات  - 5
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    أم��ا التن��اظر الممي��ز فھ��و ال��ذي يجع��ل أح��د الص��وتين ممي��زا بملم��ح أو س��مة، ليس��ت موج��ودة 

ولذلك يستخدمون ع%مة الموج�ب . ھما كالع%قة بين الموجب والسالبفالع%قة بين .في نظيره

  ـودـدم وجـللد<لـة على عـ) -(ة في الصوت، وع%مة السالبـود السمـى وجـللد<لة عل(+) 

   ]    ورـمجھ[- ، وعن السين ]ورـمجھ+[السمة في الصوت؛ كأن يقال عن الزاي مث% ذهـھ 

  وصف عند  ]مجھور+ [ :ويجوز أن يكون التناظر بين ھذين الصوتين على النحو اsتي 

   )1(.عند وصف السين] مھموس+ [الزاي، و  

ص�وتين أو أكث�ر، فيظھر ف�ي وج�ود الس�مة الواح�دة ب�ين  اaصوات،أما التناظر المتدرج بين 

            أي أنَّ الس���مة موج���ودة ف���ي ك���ل منھم���ا بق���در مختل���ف عم���ا ھ���ي علي���ه  .مت���درجعل���ى ق���در 

و ما نس�ميه  الكسرة، :العربيةو خير مثال لذلك التناظر بين ما نسميه في  .اsخرفي الصوت 

  .اZمالة

        تم��ايزل��يس بينھم��ا  مختلف��ين،أم��ا التن��اظر المتك��افئ فھ��و ال��ذي يك��ون ب��ين ص��وتين 

           و بي��ان ذل��ك ف��ي التن��اظر الك��ائن ب��ين الط��اء .فيھ��او < بينھم��ا ت��درج  الواح��دة،ف��ي الس��مة 

و م��ا ا<خ��ت%ف . والك��اف؛ فل��يس ا<خ��ت%ف بينھم��ا ف��ي الجھ��ر والھم��س ، فك%ھم��ا مھم��وس

ط�ق أو<ً؛ و لكن بينھما اخت%فـًا في موضع الن .و التوقف، فك%ھما وقفيبينھما في السيرورة 

     )2(.فالطاء لثوي ، والكاف طبقي

بنوي�ة وتداولي�ة، حي�ث تجس�دت اaول�ى م�ع مدرس�ة ب�راغ كم�ا  :اللسانيات وظيفتين قد عرفت

  ،ون دي�كـو ال�وظيفي لسيم�ـنظري�ة النح� ، و تجس�دت الثاني�ة ف�يذكرنا خاصة أندري مارتيني

ده ـ�ـ، و م�ن ب�ين م�ا يعتمةـ�ـة دون أن يخ�رج ع�ن إط�ار البنويـ�ـيفا<تجاه اaول للوظ وقد اھتم

ل ـو التواص�)  3(.ر وظيف�ة اللغ�ة ھ�و التواص�لـ، بحيث يلح مارتيني أّن جوھةـة اللغـھو وظيف

ذا ك�ان ـل�.ةـ�ـل التربيـ�ـة ف�ي حقـور الت�ي اھتم�ت ب�ه التعليمي�ـم م�ن اaم�ـ�ـم و المتعلــالمعلبين 

  .ل اZجراءات العملية في تعليم اللغة العربيةا أن نشرح ذلك في فصــعلين

 :الوظيفة البنيوية -3

                                                 
   . 73،  72: ص  ،املرجـع نفســه -   1
   . 73: املرجـع نفســه ، ص - 2
   .110: ص، ) م1994(، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  مباحث يف اللسانيات ، أمحد حساين -   3
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 "عب�د الق�اھر الجرج�اني"رغم أّن ھناك من القدماء من اھ�تم  بالوظيف�ة أيم�ا اھتم�ام م�ن بي�نھم

ة ـ�ـيفية الوظـوا بالّدراس�ـن أن يھتم�ـم ، فق�د ك�ان عل�ى المحدثي�ـ�ـه في النظـع نظريتـالذي وض

ذا ـاء ف�ي ھ�ـ�ـة بم�ا أح�رزه القدمـ�ـان الح�ديث، و ا<ستعانـم اللسـعل هار ما توصل إليــواستثم

وم التعلي�ق ــد على مفھــين اعتمح"   انــحسام ــتم "ور ـل ما قام به الدكتـ، مثاـالجانب أيض

  .في بلورة نظريته في القرائن جانيالقاھر الجرلعبد

  عـ�ـض�من مب�دأ التقطي –ي تميي�زه الحاس�م ـي عند أن�دري مارتين�ـل الوظيفـلعل ما يميز التحلي

تك�ون  بحيث monemesو الوحدات الدالة  phonemes الوحدات غير الدالة بين زدوجـالم

 عـ��ـالقط إل��ى أدن��ى درج الك��%مـع م��ـ��ـتقطيب ونـف��ف��إنھم يكت .ا ف��ي التحلي��ل التقطيع��يـأھداف��

ا ـتق�وم مقامھ� قطع�ة،تتحدد كل واحدة منھا بقابليتھ�ا ل%س�تبدال بقطع�ة أو أكث�ر م�ن  ،الصوتية

    )1( .مع بقاء الك%م مفھوما

ة ذات ـكان��ت القطع�� ر المعن��ىـ��ـتغيف��إن  المعن��ى،ر ـرون ھ��ل تغي��ـ��ـوعن��د ذل��ك ينظ    

 )2(.معن��ى ف��إن ھ��ذه القطع��ة مج��رد تن��وع أو وج��ه م��ن وج��وه اaداءة، و إن ل��م يتغي��ر الـوظيف��

، رىـة أخ��ـ�ـدات دالـ�ـن وحـركب م��ـن أن تت�ـة < يمك�ـ��ـدات دالـ�ـا وحـ�ـوالمونيم�ات باعتبارھ

وح�دة دال�ة ) أرض(ة ـكلم�: ، فم�ث%ةـدات غي�ر الدال�ـات، أي الوح�ـب م�ن الفونيم�ـركــل تتــب

، و الم%ح��ظ / ة منون��ةـضم��+ ض + ر + ة ـ��ـالفتح+ أ : / اتـ��ـون م��ن الفونيمـص��غرى تتك��

     )3(.م��ن ج��زء واح��د م��ن أجزائھ��ا) اaرض(الحص��ول عل��ى د<ل��ة م��ونيم  ةـدم إمكاني��ـھن��ا ع��

اق حديث�ه ع�ن اaلف�اظ ـ�ـفي سي" اsمدي"وقد كان للعرب فضل السبق في ھذه الفكرة ، يقول 

 زء ل��ه ي��دل ـالوض��ع عل��ى معن��ى و< ج��فھ��و م��ا دل ب) أي اللف��ظ ال��دال( ه ـأم��ا حقيقت��‹‹ : الدال�ة

من قولنا إنسان و إن دلت على الشرطية، فل�يس ) إن( اZنسان ، فإّن  ظـ% كلفـعلى شيء أص

 .)4(››ظ إنسان ـإذ ذاك جزءا من لف

و تحليل أي جملة وفق التحلي�ل التقطيع�ي بمراع�اة الوح�دات الظ�اھرة، و عل�ى س�بيل المث�ال  

تقب�ل ھ�ذا التحلي�ل إذا نظرن�ا م�ن جانبھ�ا اZلص�اقي بحي�ث ›› س�افر أحم�د ف�ي الط�ائرة‹‹جملة 

                                                 
   .137: عبدالرمحان،ص  مبادئ يف اللسانيات، خولة طالب اإلبراهيمي، عن املدرسة اخلليلية ، احلاج صاحل - 1
   . 137: ينظر، املرجـع نفسـه ، ص - 2
   .111:، ص مباحث يف اللسانيات ، أمحد حساين - 3
   .111،112: ، ص ـهاملرجع نفس - 4
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ووح�دات غي�ر دال�ة تترك�ب منھ�ا /. الطائرة/ في / أحمد/ سافر: تحتوي على وحدات دالة ھي

فتح�ة + س :  مثل الوحدة اaولى تتكون من الفونيم�ات التالي�ة. كل وحدة من الوحدات السابقة

   ا راعين�ا جان�ب الص�يغ ف�ي ھ�ذه الجمل�ة نج�دھا غي�ر أنن�ا إذ. فتحة+ ر+ فتحة + ف + طويلة 

         ون م���ن الص���يغة  و الوح���دة المعجمي���ة يتك���" س��افر" الم���ونيم : < تقب��ل ھ���ذا التحلي���ل و م���ث%

رج���ال ، : ويعج���ز التحلي���ل التقطيع���ي كلي���ا عن���د وح���دات مث���ل. و د<ل���ة ال���زمن) س،ف،ر( 

ف�رد و د<ل�ة الجم�ع الت�ي منحتھ�ا aنھا وحدات ممزوجة م�ن د<ل�ة الم) الخ...مساكن، مجالس

  ).فعال، مفاعل( لھا الصيغة 

فإّن جوھر ھذا المذھب ھو مبدأ الھوية فيكتفي أساس�ا بتش�خيص العناص�ر والوح�دات 

بانيا كل ذلك على مبدأ التقاب�ل ب�ين العناص�ر الص�وتية وھ�و أس�اس النظ�رة التشخيص�ية الت�ي 

ت�ى ول�و كان�ت أح�داثا و ھ�ي نظ�رة تأملي�ة ينظرأصحابھا دائما إلى اaشياء كأشياء وكذوات ح

  )1( محضة

وم ـة تق�ـ�ـة محضـه تأملي�ـغ aن نظرت�ـ�ـف ع�ن الصيـل التقطيعي أن يكشـلذلك < يمكن للتحلي

 ن ـال أو ا<ن�دراج أو التضمي�ـ�ـعلى أساس النظرة الشخصية، و ق�د بني�ت عل�ى مفھ�وم ا<شتم

  )2(.م تراع الع%قات اaخرى غير ا<شتمالـو ل

ة أنھ�ا ـة الت�ي م�ن ب�ين س�ماتھا النوعي�ـا النوع من التحليل عاجز عن استيعاب اللغة العربيفھذ

< تكتفـي بعمليـة ا<شتمـال بل يتجـاوزھــا بإجــراء الش�ـيء عل�ى الش�يء أو حم�ـل عنصـ�ـر 

  )3(.على آخر

  :ھي على عناصر ث%ثة ، و يقوم التحليل الوظيفي للجملة عند مارتينيو 

  .أي المسند ،)فحوى الك%م ( العنصر المركزي المحمول  -1

، أي )ةـ�ـة اaوربيـات الھندي�ـل ف�ي اللغ�ـل بالتحصي�ـا ما يقوم الفاعـغالب( ل ــأداة التحصي -2

  .المسند إليه

  )4(.اZضافة و الظرف العطف ونحو النعت و  التكملة،أنماط اZلحاق، أي  -3

                                                 
   .137، 136: عبدالرمحان،ص مبادئ يف اللسانيات، خولة طالب اإلبراهيمي، عن املدرسة اخلليلية ، احلاج صاحل - 1
   .137: املرجــع نفسـه ص - 2
   .138: ، ص ـهع نفســاملرج - 3

  .  246:مبادئ اللسانيات،أمحد جممد قدور، ص   4-
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  .في الفصل الثاني حين تناول الجانب اZجرائيوسنتطرق إلى ذلك بالتفصيل 

 : في نظرية القرائن حسانمن اھتموا بالوظيفة  تمام العرب أما من المحدثين  -*

م ـ��ـز و ف��ي مقدمتھـج العلم��اء ا<نجلي��ـف��ي نظريت��ه الوص��فية عل��ى منھ�� حس��انتم��ام عتم��د فق��د 

جتم���اعي للغ���ة، و ي���ربط البني���ة الش���كلية بالد<ل���ة، و الس���بب في���رث ال���ذي ك���رس الط���ابع ا<

خاص�ة  الموضوعي لھذا التبني ما يوجد من توافق منھجي بين اللغويين الغ�رب و الجرج�اني

ة ال��نظم وم��ا ت��دعو ل��ه النظري��ة الس��ياقية الفيرثي��ة م��ن ض��رورة ا<ھتم��ام بالس��ياق ـف��ي نظري��

ة ـدة الوصفي�ـ�ـوم القاعـحال لدراسة معن�ى الك�%م المنط�وق، و ق�د ح�دد مفھ�اللغوي و سياق ال

  )1( .ة اشتراك بين حا<ت ا<ستعمال الفعلية و ليست معيارا جامداـبأنھا تمثل جھ

  :يمكننا عرض مجمل تصوراته فيما يلي -

إذا ـ�ـ، فاتـة للكلم�ـلبي�ان المع�اني الوظيفي� السياق ھو المك�ان الطبيع�ي: ةــس السياقيـاaس -1

  )2(.فقد اتضح مكانھا في ھيكل اaقسام التي تنقسم الكلمات إليھا كلمة،اتضحت وظيفة كل 

أنّھا فع�ـل م�اض، نقص�د أنھ�ا تقـ�ـوم ف�ي السي�ـاق ››لضرب‹‹فحين نقول أّن المعنى الوظيفـي 

  )3(.بدور الفعل الماضي، وتؤدي وظيفته النحوية الخاصة به

وقد بيـن أّن ھـذا المعن�ـى يتض�ـح ف�ي السي�ـاق أكثـ�ـر  :››ةــوظيفمعنى ال‹‹م ــالمعنى اaع -2

   ›› يقــوم‹‹ و›› محمــد‹‹ ما يتضـح، ولكـن قسطا منه يتضح خارج السيــاق، فالفــرق بين

    وسيبـ��ـدو aول وھلــ��ـة. يتضـ��ـح بمج��ـرد النظـ��ـر إليھمـ��ـا، ول��و كـ��ـان ذل��ك خ��ـارج السيـ��ـاق

فع���ل  ›› يق���ـوم‹‹ ذه وظيفتـ���ـه الت���ي يؤديھ���ا ف���ي النح���ـو، وأّن اس���م عل���م، وھ��� ››محم��دا‹‹أن 

  .مضارع، وتلك ھي وظيفته أيًضا

ذ ـوذل�ك aنھ�ا تتخ� ،مجرد النظ�ر إليھ�اب كل كلمة يمكن أن تنسب إلى قسم من أقسام الكلماتف 

ا م�ن النظ�ام النح�وي ـ�ـة، و موقعھـ�ـا ف�ي اللغـ�ـا التي تؤديھــح فيھا وظيفتھـ، تتضمــمعنى أع

   )4(.العام

                                                 
   . 10، 9: ، ص )م2000( ،4ط ، عامل الكتب، عيارية والوصفية، متام حساناللغة العربية بني ال  1-
   . 234، 233: ، صمتام حسان ،مناهج البحث يف اللغة - 2
   . 227: ، صاملرجـع نفســه - 3
    . 235، 234: ، ص السابــقع ـاملرج - 4
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ا ـ، aنھ�ةـ�ـة الخاصـ%ل ال�ّد<<ت ا<جتماعي�ـات تحدد من خ�ـالكلم: ةــة ا<جتماعيـالوظيف -3

   )1(.تدخل في تحديد الع%قات التي يبنى عليھا المجتمع

كل مجتمـع، مھما كانت طبيعته وحجم�ه، تـ�ـؤدي اللغ�ة دورا ذا أھمي�ـة أساسي�ـة؛ إذ ھ�ي  ففي

ھذا المجتمـع، وھي في نفس الوق�ت رم�ز ف�ي حي�اتھم المش�تركة،  أقوى الروابـط بين أعضاء

  )2(.وضمان لھا

  :الوظائف اللسانية للقرائن -4

ر ـفعيلة بمعنى المفاعلة م�أخوذة م�ن المقارن�ة، و ف�ي ا<ص�ط%ح أم�ر  يشي�: القرينة في اللغة

  .إلى المطلوب

ن ـم� ى وضـ�ـربـعيس�ى ـ�ـرب موسـ�ـض :وـة نح�ـة أو لفظي�ـة أو معنويـإما حالي: ةــو القرين

ى ـربت موس�ـ%ف ض�ـبخ� في�ه،ف ـ�ـرينة منتـراب و الق�ـاZع� ح ف�إنّ ـالسطفي الّدار من على 

  ) 3(.ةــ�ـة حاليـة قرين�ـف�ي الثاني� ة وـلفظي�ة ـإن ف�ي اaول قرين�ـرى فـى كمثـل موسـحبلى و أك

ھ��ي أم�ر يش��ير     و المقص�ود بالقرين�ة اaم��ر ال�ّدال عل��ى الش�يء م��ن غي�ر اس�تعمال في��ه، وقي�ل

  ) 4(. إلى مطلوب

ن  ـتح�ت عنواني� وي بالتفص�يلـو إنما ينبغي  لنا أن نتص�دى للتعلي�ق النح�‹‹ :حسانتمام يقول 

 La relation syntagmatique الغربيون أو ما يسميه "السياقية الع%قات" أحدھما 

   )5(››" القرائن اللفظية" و الثاني ھو  

  

 

ا م�ن ق�ق انط%ــاط التعليــن تفصي%، فھما منـن القرينتيـالحديث عن ھاتي فيد ـه سنعتموعلي  

  )6(.ابك العضوي بين المعاني العامةـ، ويبين التشيام النحوـل النظـط الذي يمثـھذا المخط

  القرائـــن                                                             

                                                 
   . 235: ، ص ـهسع نفـاملرج - 1
   . 17: ،صاللغة بني املعيارية والوصفية، متام حسان - 2
   . 223: ، ص التعريفات، الشريف اجلرجاين - 3
   .59:ص، )م2000هـ، 1421(،1، ط)لبنان( دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوتاجلملة العربية واملعىن ، فاضل صاحل السامرائي، - 4
  . 189:ص).1994(، ط )املغرب(، دار الثقافة ، الدار البيضاء اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان - 5
   .190، 189املرجـع السابـق ، ص  - 6
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  القرائن العقلية                                  قرائن التعليق   دية كمخلفات       ماالقرائن ال

   المجرم في مكان الجريمة 

              

  عھدية ذھنية و ذلك             منطقية               مقالية            حالية تعرف من          

  كقضايا القياس                                      المقام        كقولك أنا ذاھب إلى              

  الكلية فيعرف المقصود من      المنطقي و ا<ستد<ل         

  الكلية بالمعھد الذھني                  و البرھان        

 

  لفظيـة                                               معنوية                   

  

  

  اVسناد     التخصيص    النسبة      التبعية      المخالفة

  

         

  

 اVعراب    الرتبة     الصيغة    المطابقة     الربط     التضام     ا$داة    التنغيم                                           

 

  

  

  

  .ناصر المقالتؤخذ من ع :القرائن المعنوية -أ

كالع%ق��ة ب�ين المبت��د والخب�ر، والفع��ل  .اZس�نادوھ��و الع%ق�ة الربط��ة ب�ين طرف��ي : اZس�ناد -*

  .والفاعل
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. بجھ�ة خاص�ة ھو قرينة معنوية تضم مجموعة من المعاني التي تقيّد اZسناد: التخصيص -*

: التعدي�ة  نح�و قولن�اف .متعددة منھ�ا التّعدي�ة والغائي�ة والظرفي�ة واZخ�راج و أمثلة ھذه القرينة

  .فإيقاع الضرب على عمر تخصيص لع%قة اZسناد. ضرب زيد عمًرا

و ف�ي الظرفي�ة يخص�ص . قيِّ�د اZس�ناد ب�المفعول aجل�ه. أتيتك رغبةً  في لقائ�ك: والغائية نحو

عوق��ب الج��اني أم��ام «و ،»ص��حوت إذ تطل��ع الش��مس «: نح��و. بتقيي��ده زمانً��ا أومكانً��ااZس��ناد 

        اZخ���راج ي���دّل ا<س���تثناء عل���ى أّن اZس���ناد < يش���مل المس���تثنى aن���ه أخ���رجوف���ي . »النّ���اس

  .نجح الط%ُب إ<َّ عليًا: نحو قولنا.منه واحٌد 

ھن�ا غي�ر التخص�يص، aّن والنس�بة . رينة معنوية تجعل ع%قة اZسناد نسبيةقھي : النسبة -*

خل ف�ي النس�بة معن�ى اZض�افة وي�د. عل�ى ح�ين أّن النس�بة إلح�اق تقي�د،التخص�يص كم�ا رأين�ا 

  )1(.وحروف الجرالتي تضيف معاني اaفعال إلى اaسماء وتنسبھا إليھا

  .تضم فروعا ھي النعت والعطف و التوكيد و اZبدال: التبعية -*

. يقص��د منھ��ا أّن ج��زًءا م��ن أج��زاء التركي��ب يخ��الف أحك��ام اZس��ناد الج��اري: المخالف��ة -*

مقتضى اZسناد ال�ذي يتطل�ب فالعرب ھنا جزء يخالف . »يم< نقبل الض -العربَ  -نحن«:نحو

ول�ذلك < يمك�ن أن تع�رب كلم�ة الع�رب خب�ًرا aّن الم�راد معن�ى يخ�الف م�ا ذك�ر وھ�و خبًرا، 

  .أخص وأعنى

  :القرائن اللفظية -ب

قد تكون الع%مة اZعرابية القرين�ة الواح�دة الت�ي تفس�ر اZس�ناد، نح�و : الع%مة اZعرابية  -*

�﴿ :ع�����الىقول�����ه تִ☺X�23 zִ�
M�c ���D L, & U ���i � 

@DW�X`ִ☺U(�	
��D S ﴾.)2(  23~  ﴿ :قول�����������������ه تع�����������������الىو�� 

DyU�j*5�D |�� O�Y*523 �=795�+ 

?�`��2(�S25 p,/�p☺����' @ ﴾.)3(    

          منھ����ا تق����دم الموص����ول عل����ى الص����لة، والموص����وف عل����ى الص����فة، والمؤَك����د : الرتب����ة -*

  .على المؤِكد
                                                 

  . 230، 229، 228: ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص -  1
 .28: اطـر، اآليــــةســورة ف -  2
 .123: سورة البقرة، اآليــة -  3
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ك��ذلك فف��ي جمل��ة ف��ي بي��ان المعن��ى  لمع��اني الص��يغ الص��رفية أث��ر واض��ح واض��ح :غةالص��ي-*

أح�دھما فاع�ل نح�وي ( ي�أتي فع�%ن معن�ى  يتصّدرھا فعل ي�دّل عل�ى معن�ى المش�اركة م�ن أن

  ).واsخر اسم معطوف

        وتك���ون المطابق���ة .الع%ق���ات الت���ي ت���ربط ب���ين المتط���ابقينتع���ين عل���ى إدراك : المطابق���ة -*

  .مة اZعرابية، والشخص، والعدد، والنوع، والتعيينفي الع%

ي��دل عل��ى اتص��ال أح��د المت��رابطين ب��اsخر، ولل��ربط دور ف��ي إب��راز المطابق��ة ب��ين  :ال�ربط-*

  .أجزاء الك%م، ويتم الربط بين الموصول وصلته، والمبتدأ وخبره، والحال وصاحبه

ا<فتقار حين تشتّد حاج�ة ت%زم شكل ويتخذ ال. ... يكون التضام على ھيئة الت%زم: التضام -*

  .الخ...ول وصلته، وحرف الجر ومجرورهوصكالم.أحد العنصرين إلى اsخر

معن�ى  معجمية، وإنما ت�دل عل�ى  ٍ تشترك اaدوات جميًعا في أنھا < تدل على معان: اaداة -*

 اص��ة ك��النفيخوظيف��ة وتخ��تّص ك��ل فئ��ة م��ن اaدوات بع��د ذل��ك ب. ع��ام ھ��و التعلي��ق وظيف��ي

  .والتأكيد والتشبيه وغير ذلك

ا<ستفھامية أو الجملة المثبتة أو المنفية أو المؤك�دة أو جمل�ة الن�داء لكل من الجمل : النغمة -*

  )1(.شكل أو صيغة تنغيمية خاصة

          تق��وم النظري��ة الخليلي��ة عل��ى التميي��ز ب��ين الجان��ب ال��وظيفي م��ن جھ��ة و ھ��و اZع��%م بينم��ا

اaغراض المتبادلة بين ناطق و سامع و بين الجان�ب اللفظ�ي الص�وري  والمخاطبة أي بتبليغ

ما يخ�ص اللف�ظ  ف�ي ذات�ه و ھيكل�ه و ص�يغته بقط�ع النّظ�ر عم�ا يؤدي�ه ف�ي الخط�اب غي�ر  أي

  ) 2(.الّد<لة اللفظية من جھة أخرى 

  ن الج�انبين ي�ؤدي ي�رى أّن التخل�يط ب�ين ھ�ذي و على ھ�ذا اaس�اس ف�إن ال�دكتور الح�اج ص�الح

تض��اربھا ف�ي دراس��ة  إل�ى أض�رار كبي��رة ف�ي الّدراس��ة بحي�ث ي��ؤدي إل�ى تع��دد ا<عتب�ارات و

   .الظاھرة

  

 :الوظيفة التداولية -5

                                                 
 . 238، 237، 236،  235، 234، 233، 232، 231: ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص -  -  1

  .9:، ص، احلاج صاحلاجلملة يف كتاب سيبويه، )1993ديسمرب (، 02جملة املربز، العدد -   2
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علم��ا لغوي��ا محض��ا، ب��المعنى التقلي��دي، علم��ا يكتف��ي   التداولي��ة ليس��ت :مفھ��وم التداولي��ة -أ

ش��كالھا الظ��اھرة، ولكنھ��ا عل��م جدي��د بوص��ف وتفس��ير البن��ى اللغوي��ة ويتوق��ف عن��د ح��دودھا وأ

، مش��اريع معرفي��ة  للتواص��ل ي��درس الظ��واھر اللغوي��ة ف��ي مج��ال ا<س��تعمال، و ي��دمج م��ن ث��مَّ

            وعلي���ه ف���إن الح���ديث ع���ن" . التواص���ل اللغ���وي و تفس���يره"متع���ددة ف���ي دراس���ة الظ���اھرة 

ت القائم�ة بينھ�ا و ب�ين يقتض�ي اZش�ارة إل�ى الع%ق�ا" ش�بكتھا المفاھيمي�ة"و ع�ن " التداولي�ة" 

الحقول المختلفة تشي بانتمائھا إلى حقوٍل مفاھيمية تضم مستويات متداخل�ة، كالبني�ة اللغوي�ة، 

و قواعد التخاطب، وا<ستد<<ت التداولي�ة، و العملي�ة الذھني�ة المتحكم�ة ف�ي اZنت�اج و الفھ�م 

  )1(.الخ...اللغويين، وع%قة البنية اللغوية بظروف ا<ستعمال

نھم من يرى أّن التداولية ھي أقول تتحول إل�ى أفع�ال ذات ص�بغة اجتماعي�ة بمج�رد ال�تلفظ فم

  .خاصو السياق لدى أصحاب ھذه النظرية له طابع  .بھا

 .الخط�ابومنھم من يلخص التداولية في دراسة اsثار اللغوي�ة الت�ي تظھ�ر م�ن خ�%ل 

ئر الش�خص و مبھم�ات الزم�ان و يشمل ھذا التناول ض�ما. وتنظر في عنصر الّذاتية للخطاب

  ...و المكان

و ھناك اتجاه ينظر في الجانب الضمني و التلميحي و ك�ذا الحج�اجي للك�%م فالس�ياق يف�رض 

  ) 2(.أثناء مخاطبته لغيره" قوانين الخطاب" على المتكلم احترام مجموعة من 

  تس��اؤ<تھم ، و "التداولي��ة" و عل��ى ال��رغم م��ن اخ��ت%ف وجھ��ات النظ��ر ب��ين الّدارس��ين ح��ول 

ف�إن معظمھ�م يق�ر ب�أن قض�ية ... عن القيمة العلمية للبحوث التداولية و تش�كيكھم ف�ي ج�دواھا 

القوانين الكلي�ة ل%س�تعمال اللغ�وي و التع�رف عل�ى الق�درات اZنس�انية " إيجاد" التداولية ھي 

   )3(".علم ا<ستعمال اللغوي"  :تسمىمن ثمَّ جديرة بأن  ،"التداولية"و تصير  للتواصل،

  : مبادئ النحو الوظيفي -ب

      :تتلخص المبادئ المنھجية اaساسية المعتمدة في النحو الوظيفي فيما يلي

  .ھي التواصل» اaساسية«وظيفة اللغات الطبيعية -1

 Communicative » القدرة التواصلية« موضوع الّدرس اللساني ھو وصف -2

                                                 
 .  16: ،ص )م2005(، يوليو  1ط ،)لبنان  (التداولية عند علماء العرب، مسعود صحراوي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت -  1

   . 8،9: ص ،)م2003(،1  حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ، عمر بلخري، منشورات االختالف، اجلزائر، ط - 2
   .17، 16: ص العرب، مسعود صحراوي التداولية عند علماء - 3
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competence  المخاطب –للمتكلم.  

  .لوظيفي نظرية للتركيب و الد<لة منظورا إليھما من وجھة نظر تداوليةالنحو ا -3

 :تحقيق  أنواع ث%ثة من الكفاية يجب أن يسعى الوصف اللغوي الطامح إلى الكفاية إلى -4

 . Typological adequacy الكفاية النمطية -أ 

 Psychological adequacy.الكفاية النفسية -ب

 )Pragmatic adequacy)1 الكفاية التداولية -ج 

و في إطار السعي إلى تحقيق الكفاية التداولية يقترح النحو ال�وظيفي بني�ة للنح�و تف�رد 

كوظيف��ة المبت��دأ، ووظيف��ة المح��ور، ووظيف��ة ( مس��توى تمثيلي��ا مس��تق% للوظ��ائف التداولي��ة 

ائف باZض��افة إل��ى المس��تويين التمثلي��ين المخصص��ين للوظ��ائف الد<لي��ة و الوظ��...) الب��ؤرة

فبني��ة النح��و كم��ا تقترحھ��ا نظري��ة النح��و ال��وظيفي تش��مل عل��ى مس��تويات تمثيلي��ة  –التركيبي��ة 

  :ث%ثة

لمتقب��ل ووظيف��ة المس���تقبل اكوظيف���ة المنف��ذ ووظيف��ة ( مس��توى لتمثي��ل الوظ��ائف الد<لي��ة  -

  ...). ووظيفة المستفيد

 - ).كوظيفتي الفاعل و المفعول( و مستوى لتمثيل الوظائف الد<لية  

  ...).كوظيفة المبتدأ ووظيفة المحور( و أخيرا مستوى لتمثيل الوظائف التداولية  -

تعتبر الوظائف الد<لية والوظائف التركيبي�ة و الوظ�ائف التداولي�ة حس�ب النح�و ال�وظيفي  -5

  .)2(بمعنى أنھا ليست مفاھيم مشتقة من بنيات مركبة معينة Primitives مفاھيم أولى

 :وظائف التداولية -ج

  :بالنسبة للمستوى الوظيفي الثالث مستوى الوظائف التداولية، أربع وظائف يقترح ديك  

  .)Topic(المحورو) focus( البؤرة و)   tail( والذيل )Theme (  المبتدأ

ويعتبر الوظيفتين اaولي�ين وظيفت�ين خ�ارجيتين بالنس�بة الحم�ل ، ويعتب�ر ال�وظيفتين الث�انيتين 

    اخليت��ين، بمعن��ى أن ال��وظيفتين اaولي��ين تس��ندان إل��ى مك��ون خ��ارجيين ع��ن الحم��لوظيفت��ين د

                                                 
   . 26: ، ص) 1986 – 1406( ،1،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، طدراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، أمحد املتوكل - 1
   .26: صاملرجـع نفسـه ، - 2
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. )1(ف��ي ح��ين أن ال��وظيفتين الث��انيتين تس��ندان إل��ى مك��ونين يعتب��ران ج��زأين م��ن الحم��ل ذات��ه 

   .»المنادى «أن تضاف إلى الوظيفتين التداوليتين الخارجيتين وظيفة  ويقترح أحمد المتوكل

فالمنادى شأنه شأن اZخبار أو الطلب، وھو وظيفة تستند إلى أحد مكونات الجمل�ة، فالوظيف�ة 

              التداولي����ة مرتبط����ة بالمق����ام، عل����ى نح����و ارتب����اط وظيف����ة المبت����دأ أو ال����ذيل، أو غي����ر ذل����ك

  )2(.من الوظائف

وص��ف اللغ��ة للنس��بة لنح��و وظيف��ي ك��اف < واردة با ››المن��ادى‹‹وظيف��ة  المتوك��ل يعتبرھ��ا و

  .  )3(العربية فحسب بل كذلك لوصف اللغات الطبيعية بصفة عامة

ن وھم��ا ـ��ـوظيفت��ين داخليتي: بھ��ذا ا<قت��راح تص��بح وظ��ائف التداولي��ة خم��س وظ��ائف  

  .ؤرة و المحور وث%ث وظائف خارجية وھي المبتدأ و الذيل و المنادىـالب

         تحدي���د وض���عية مؤلف���ات الجمل���ة ب���النظر إل���ى البني���ة اZخباري���ة وغاي���ة الوظ���ائف التداولي���ة 

ك��ذلك وظ��ائف مرتبط��ة  –فھ��ي  .تنج��ز فيھ��ا أنالمحتم��ل ف��ي ع%ق��ة الجمل��ة ب��البنى المقامي��ة 

  )4(.بالمقام والسياق، وبمدى إنجازھا في واقع التواصل واZب%غ

الد<لي�ة أو وظيفتھ�ا التركيبي�ة  تسند الحا<ت اZعرابية إلى مكونات الجملة بمقتض�ى وظيفتھ�ا

         الوظيف���ة الد<لي���ة والوظيف���ة التركيبي���ة( وتتفاع���ل الوظ���ائف ال���ث%ث . أو وظيفتھ���ا التداولي���ة

  :في تحديد الحا<ت اZعرابية بالشكل اsتي) والوظيفة التداولية

أو الحال�ة »نص�ب ال« إذا كان المكون حام% لوظيفة د<لية فقط تسند إليه الحالة اZعرابي�ة  -أ

  .بمقتضى وظيفته الد<لية نفسھا) إذا كان مسبوقا بحرف جر(» الجر« اZعرابية 

ل�ة اإذا كان المك�ون ح�ام% لوظيف�ة تركيبي�ة باZض�افة إل�ى وظيفت�ه الد<لي�ة تُس�ند إلي�ه الح -ب

ض�ى بمقت) إذا ك�ان مفع�و<(أو الحالة اZعرابية النص�ب) إذا كان فاع%(» الرفع « اZعرابية 

» تخف��ي«لت��ي تقتض��يھا الوظيف��ة التركيبي��ة وظيفت��ه التركيبي��ة، بمعن��ى أن الحال��ة اZعرابي��ة ا

  .التي تستوحيھا الوظيفة الد<لية الحالة اZعرابية

  :إذا المكون حام% لوظيفة تداولية فإنه < يخلو من أن يكون -ج

                                                 
   . 30: ، صـع السابــقينظر املرج - 1
، دراسة يف الوظيفة  التداولية) كأين أرى( الرتكيب اللغوي يف ديوان،453  العدد وقف األديب، جملة شهرية  يصدرها احتاد الكتاب العرب،امل جملة  -2
   . بلقاسم دفة/ د

   . 16: ص  دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، أمحد املتوكل -   3
  .دراسة يف الوظيفة  ،)كأين أرى( ، الرتكيب اللغوي يف ديوان453لعدد  جملة املوقف األديب ، ا  - 4
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 )      أي جزًءا من الَحْمل( » داخليا « إما مكونا  - 

  )....منادى أو مبتدأ أو ذي%( »خارجيا«مكونا و إما  - 

حالت��ه اZعرابي��ة بمقتض��ى وظيفت��ه ) المبت��دأ و ال��ذيل و المن��ادى( يأخ��ذ المك��ون الخ��ارجي 

ف�المكون المبت�دأ ف�ي العربي�ة يأخ�ذ الحال�ة اZعرابي�ة الرف�ع بمقتض�ى وظيفت�ه . التداولية نفسھا

Zعرابي�ة النص�ب بمقتض�ى وظيفت�ه التداولي�ة التداولية ذاتھا، و يأخذ المكون المن�ادى الحال�ة ا

  )1(.نفسھا

  :تعني ھذه السلمية

ه ـ��ـفق��ط يأخ��ذ حالت...) لـ��ـان، المستقبـان، المك��ـالزم��( ة ـة د<لي��ـأّن المك��ون الحام��ل لوظيف�� -

  . بحكم ھذه الوظيفة نفسھا) النصب إذا لم يدخل عليه جار( اZعرابية

باZض�افة إل�ى وظيفت�ه ) الفاع�ل أو المفع�ول ( كيبي�ة أن المكون الذي أسنَدت إليه وظيف�ة تر -

  .الد<لية يأخذ الحالة اZعرابية التي تخوله إياه وظيفته التركيبية

    أن المك��ون الحام��ل لوظيف��ة تداولي��ة يأخ��ذ الحال��ة اZعرابي��ة الت��ي تقتض��يھا وظيفت��ه الد<لي��ة - 

ويص�دق ھ�ذا . كانت له وظيفة تركيبي�ةأو الحالة اZعرابية التي تقتضيھا وظيفته التركيبية إذا 

     ك��المكون المح��ور ) أي المكون��ات الت��ي تش��كل ج��زًءا م��ن الحم��ل ( عل��ى المكون��ات الداخلي��ة 

فإن�ه يأخ��ذ ) كالمبت�دأ وال�ذيل والمن�ادى(أم�ا إذا ك�ان المك�ون مكون��ا خارجي�ا . والمك�ون الب�ؤرة

      Zعرابي��ة الرف��ع بالنس��بة للمبت��دأ الحال��ة ا(حالت��ه اZعرابي��ة بمقتض��ى وظيفت��ه التداولي��ة ذاتھ��ا 

  .)2()و الحالة اZعرابية النصب بالنسبة للمنادى

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .18: ص دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، أمحد املتوكل -  1
    .45: ص نفســه، عـاملرج - 2
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�1    ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــ��.�ـ��.�ـ��.�ـ��.�ـ    ::::/�.�ــــ/�.�ــــ/�.�ــــ/�.�ــــH8
�1�H8
�1�H8
�1�H8
 ::::ــ�ــ�ــ�ــ�ــــــــــــــــــــــــ�

 Bloomfield وازدھرت عند بلومفليد دي سوسيرھي التي بدأت عند و :سلوكيةالنظرية ال -1

 ،››الملموس ‹‹اللغوية التي أمامنا باعتبارھا الشيء الحقيقي  ›› المادة«دراسة  وھي ترى 

   ›› رـالمثي ‹‹وء ـيؤكد أن أي فعل < يفھم إ< في ض ››يـسلوك‹‹إطار  ا فيـدراستھ ثم ترى

stimilus ا<ستجابة ‹‹و ‹‹. Response )1( 

ھ�ـ ، و إل�ى نظريت�ه  727المت�وفى س�نة  تمتد جذورھا عب�ر الت�اريخ إل�ى الع%م�ة اب�ن خل�دون

  : والتي تقوم على أسس ث%ثة" . الملكة اللسانية "المسماة 

لف��ت الق��رآن الك��ريم إل��ى أھمي��ة الس��مع   وق��د   )2(" الس��مع أب��و الملك��ات اللس��انية " أّن : أولھ��ا

� ﴿: تع����الىفق����ال  ل�نس����ان ف����ي غي����ر آي����ة من����ه،ִ☺X�23 ](R!a�#��HI 

��s ֠���D �4.�	ִ☺��HI ﴾.)3( �423﴿ :ومن��ه قول��ه  تع��الى c2� 

ִ; ��~ ?�`�Mִ ��*.�3 ^� 9V.�	ִ☺��HI ﴾.)4( وقول�������������ه :

﴿�423 y2� ִ; ��~ ���Mִ ��*.�3 ^� 

�4.�	ִ☺��HI ﴾.)5(   

ف�% ب�د أن تص�ير  .لسانيوتلك العبارة فعل . عبارة المتكلم عن مقصوده"أن اللغة ھي : ثانيھا

  )6(".لفاعل لھا وھو اللسان ملكة متقررة في العضو ا

  .الملكة < يحتاج إلى النحو الذي ھو علم صناعة اZعرابأّن تربية : ثالثھا

  ترتكز ھذه النظرية على المرجعية المعرفية للمنح�ى الس�لوكي الق�ائم أساس�ا عل�ى آلي�ة المثي�ر

 دـ�ـفيلر، و بلومـوسكين�  ،سنـط�او: وا<ستجابة كما ھو شائع و مألوف عن�د الس�لوكيين أمث�ال

  ة ـة اZنسانيـة قد ظھرت بوضوح في الثقافـكانت ھذه النّزعو .ةـات اللسانيـفي مجال الّدراس

   ةـه اaوليـأبحاث   (Watson)نــطسار وــأ ي منذ أن نش؛1924المعاصرة ابتداًء من سنة 

                                                 
   .19:علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية، عبده الراجحي، ص - 1
  . 598: ون، صلــدمقدمــة ابن خ - 2
 . 37: ســورة األنعـام ، اآليـــة -  3
 . 67: س، اآلية ـورة يونــس -  4
 . 65: ل ، اآلية ـســورة النح  -  5

   . 598: نفـس املصـدر، ص - 6
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   :سلوكية تنبني أساسا على ية Zمكانية وجود نظريةھيأت اaرض و ھي اaبحاث التي 

  .ضرورة حصر علم النّفس التجريبي في دراسة السلوك الم%حظ دون سواه -1

  .ضرورة التركيز على الم%حظة المباشرة للسلوك الظاھر -2

  :إقصاء اsراء اaخرى من ميدان التجربة مثل -3

.اsراء العقليــة-أ  

.<ستبطانيـةاsراء و اaساليب ا - ب  

  )1(.النّظريات المعرفيـــة -ج

          ة ـة اكتس���اب اللغ���ـق بعملي���ـة نظ���ر خاص���ة تتعل���ـوجھ��� "س���كينر"دم ق���ـو ف���ي ھ���ذا الش���أن 

نوع من أن�واع الس�لوك الش�فاھي < يختل�ف ع�ن غي�ره م�ن أن�واع الس�لوك : يفھل،ــد الطفـعن

وب�ذلك . الخب�ـرة و التجرب�ـة والمحاول�ـة و الخط�ـأ اaخرى، التي يكتسبھـــا الفـرد م�ن خ�ـ%ل

  )2(.تحـولت اللغــة إلى مجرد نوع من أنواع السلوك السمعي الشفاھي

أي أن اللغ�ـة .أن يخضع اللغة قسرا لثنائية المثير وا<س�تجابة " سكينر" التفسير حاول وبھذا 

ثـ�ـل ف�ي العمليـ�ـات الت�ي تحـ�ـدث ب�ين وأغفـل جوھر القضيـة ، والمتم. مدخ%ت و مخرجات

  .المثير و ا<ستجابة

  :من منظور سلوكي التواصلي لنظاما مرحل اكتساب  -أ

د ـ��ـرار أو ترديـورة تك��ـة ف��ي ص��ـات نطقي��ـل باستجاب��ـظ الطف��ـق��د يتلف��: ىـة اaول��ـالطريق�� -*

 ا، ـــ�ـه يقلدھــ�نل ذل�ك فإـ�ـو إن يفعـه، و ھ�ـن  ب�ـاص المحيطي�ـا من اaشخ�ـوات يسمعھـاaص

ده عل�ى تك�وين أص�وات ـزي�ز يساع�رين ل�ه نوع�ا م�ن التعـاس�تجابة اsخ� و تك�ون .أو يحاكيھا

  .عندما تقترن بأشياء معينة التي تأخذ د<لتھا هلغت

ل ـوات عن�د الطف�ـر اaص�ـحي�ث تظھ� بالطلب،تتجلى في ع%قة التلفظ  :ةــة الثانيــالطريق -*

  .تباطھا بمعنى لدى اsخرينثم تنتھي بار عشوائية،بطريقة 

المحاك�اة ريق ـ�ـو ي�تم ذل�ك ع�ن ط الكامل�ة،تظھر في ا<س�تجابة اللفظي�ة : ةــة الثالثقالطري -*

  )3(.ھذه ا<ستجابة عادة عند حضور الشيء المشار إليه وتكون

                                                 
   .90،91: ، ص دراسات يف اللسانيات الّتطبيقية ، أمحد حساين - 1
   . مدكور ، على أمحد)النحو العريب ودوره يف تدريس اللغة العربية و فهم نظامها(واحملاضرة الرابعة .  92،  91: ، ص هرجع نفسينظر امل -2

   . 92: ، ص دراسات يف اللسانيات الّتطبيقية ، أمحد حساين - 3
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   و لقد نش�أ ف�ي رح�اب المب�ادئ الس�لوكية تي�ار لس�اني يتزعم�ه الباح�ث اللس�اني اaمريك�ي      

  . )(A Weissل بھا بالنظرية السلوكية بخاصة اaفكار التي قاالذي كان متأثرا " ومفليدبل"

     يـ��ـل العلمـي ف��ي التعام��ـ��ـوال اZجرائـى المن��ـد عل��ـبلومفلي��اaفك��ـار الت��ـي أسقطھــ��ـا  يـوھ��

  .الظاھرة اللغوية مع

غ بھ�ا بلومفيل�د نظريت�ه الس�لوكية ليج�د أن تطبيق�ه لمب�ادئ وإّن المطلع على الطريقة التي ص�ا

الفلسفة السلوكية على ظ�واھر اللغ�ة ك�ان تطبيقـ�ـا آلي�ا ص�ارما بق�در صرامتـ�ـه ف�ي معاداتـ�ـه 

   )1(.)اZيجابية  (للمنھج اللغوي النفسي وبقدر امتثاله لنزعة الّدراسة اللسانية الوضعية

  :عند بلومفيلد على دعامتين  يرتكز التفسير السلوكي للحدث اللغوي

  . ةـإمكانية تفسير الحدث اللغوي تفسيرا آليا بناء على مفھومي المثير و ا<ستجاب: إحداھما

زل ع�ن العوام�ل ـ�ـ%م بناء على المواقف الت�ي يح�دث فيھ�ا بمعـإمكانية التنبؤ بالك: و اaخرى

  .الّداخلية

  استجابة       ر ـلة التعاقب مثيـف سلسـأن يصن دــور حاول بلومفيلـذا التصـــاء على ھـبن

ة ـ�ـن ف�ي حالـ�ـل تعاق�ب ثن�ائي ب�ين شخصيــوي على شكـة للحدث اللغــالفعلي ةــفي الممارس 

ة ـ�ـي استجابـر يقتض�ـ%م اaول مثي�ـح ك�ـاوب، بحي�ث يصب�ـة يكلم أحدھما اsخر بالتنـمواجھ

اني مثير يقتض�ي اس�تجابة م�ن اaول، و ھك�ذا تتك�ون سلس�لة من الثاني، ثم تصبح استجابة الث

   )2(.الك%م

  :اaفكار الرئيسية لھذه المدرســة -ب

  :تعتمد المدرسة السلوكية على مجموعة من اaفكار الرئيسية   

  :المثير وا<ستجابة: أو<

ادات ـ�ـي والعــ�د<ل المنطقـدة، الت�ي تحت�وي عل�ى ا<ست�ـال السلوك المعقــتعد كل أشك        

. وردود اaفعال العاطفية انعكاسا للتفاعل بين المثي�ر و ا<س�تجابة ال�ذي يمك�ن رؤيت�ه وقياس�ه

  .هـة من المثيرات التي تقدم إليـل عن طريق مجموعفـع أن نغير اتجاھات الطـفنحن نستطي

                                                 
   . 147،  146:مبادئ اللسانيات البنيوية ، الطيب دبة ، ص - 1
  . 94: ص دراسات يف اللسانيات الّتطبيقية ، أمحد حساين - 2
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ك الف�رد بع�د وإذا استطعنا تحديد المثير الذي ينتج عنه استجابة معين�ة نس�تطيع التنب�ؤ بس�لو   

  )1(.ذلك، فإننا إذا استطعنا التحكم في المثير نستطيع ا ن نتحكم في سلوك الفرد

  :و ھناك نوعان من ا<ستجابات

  .وھي ا<ستجابة التي تحدث في وجود مثير: استجابة ظاھرة  -أ

وھ�ي مختلف�ـة ع�ن ا<ستجاب�ـة  .الح�يوھي الحركة المنبعثة م�ن الك�ائن : استجابة منبعثـة -ب

ھـ�ـذا النـ�ـوع باسـ�ـم ا<ستجابـ�ـة " ر سكينـ�ـ" وقد سمّى .ظاھـرة الناتجـة عــن وجـود مثيـرال

  )2(.اZجرائية

  :وھناك نوعان من ا<شتراط: ا<شتراط: ثانيا 

و ھو شكل من أش�كال ال�تعلم، يثي�ر في�ه مثي�ر جد�ـيد : ا<شتــراط ا<ستجابي أو الك%سيكي -1

  .يھرب اaيل عندما يشم رائحة الصياد: مثال على ذلك .استجابة قديمة

و ھو شكل من أشكال التعلم ي�تم في�ه اكتس�اب اس�تجابة ج�ـديدة ناتج�ة : ا<شتراط اZجرائي -2

ولقد قام بتطوير ھ�ذا الن�وع م�ن ا<س�تجابات عال�ـم الن�ـفس . عن إشباع حاجة معينة عند الفرد

. التعزي�ز كدعام�ة أساس�ية ف�ي تش�كيل السل�ـوك ويعتمد ھذا النوع م�ن. م1938عام " سكينر"

عن�دما : مث�ـال عل�ى ذل�ك. التعـزيز السلبي و التعـزيز اZيج�ابي: وھناك نوعـان من التعـزيز 

  . نكون في حالة عطش ندير الصنبور في اتجاه معاكس لعقارب الساعة لنحصل على المياه

  )3( .رة أخرى في وقت آخرفإذا تدفق الماء وحصلنا عليه فنحن نكرر ھذه المحاولة م

  :ثالثا تعديل السلوك

  :سنعرض في خمس خطوات ما يمكن فعله لتجھيز برنامج لتعديل السلوك 

  .وضع اaھداف المتعلقة بالسلوك -1

  تحديد التعزيز المناسب -2

  .انتقاء ا<ستراتيجيات المناسبة لتغيير السلوك – 3

  .ائجتحقيق اZجراءات المتفق عليھا وتسجيل النت -4

                                                 
م 2006 -هـ 1427(،2، ط)القاهرة(حسن حسني زيتون،كمال عبد ايد زيتون ، عامل الكتب ، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، -  1
   . 122: ، ص)
  
   . 122: املرجــع السابــق، ص -2

   . 123، 122: ، ص ـهع نفسـاملرج - 3
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  )1( .تقييم التقدم وتعديله إذا احتاج الفرد ھذا -5

  

  

   :النظرية المعرفية -2

في مج�ال تفسي�ـر تعل�م اللغ�ة عن�د الطف�ل،  تتعلق ھذه النظريـة باaفكـار التي جاء بھا بياجــي

فھي نظري�ة  لذا.فنمو المعرفة لدى الطفل، تحدث نتيجة تمكنه من التكييف، والت%ؤم مع البيئة

  .قائمة على مبدأ الذكاء

ھي مجموعة آثار الخبرات المترسـبــة في العقـل، نتيجـة للربـط بيـن :تعريف المعرفـة -أ

التي  )2(المعلومات البصريـة وغير البصريـة، ومكان المعرفة ھو الذاكـرة الطويلـة المدى،

  )3(.يئة التي نحيا فيھاھي بمثابة المخزن الدائم لمعلوماتنا المتصلة بالعالم والب

  :مرتكزات النظرية المعرفية –ب 

          المعرفي���ـة باعتب���ـارھا نظري���ـة ف���ي التعل���ـم المعرف���ـي عل���ى مجموعـ���ـةالنظري���ة ك���ـز تتر 

  : من ا<فتراضـات اaساسية لعل من أبرزھا

  .يتضمن التعلم إعادة ترتيب اaفكار والخبرات السابقة وتكوين أفكار جديدة -1

  .حدث التعلم عندما يقوم المتعلم بمعالجة المعلوماتي -2

  )4(.لكي يحدث التعلم يجب على الفرد تمثيل المعرفة الجديدة في صورة بنيـات معرفيـة -3

  .بدون ا<ستعداد الكافي ربما < يتم التعلم أو يكون غير فعال -4

  .الذي يوجد فيه ما يتعلمه الفرد يعتمد بدرجة كبيرة على تنظيمه اZدراكي للموقف -5

يستطيع المتعلم aن يجعل التعلم ذا معنى، إذا انتب�ه للخب�رات الجدي�دة وربطھ�ا بالخب�ـرات  -6

  .القديمة

  .تتغير معرفة المتعلم عندما يكون أحسن ألفة مع الموضوع الذي يقدمه -7

  .التركيز في التدريب على التغذية الراجعة المتعلقة بمعرفة المتعلم وأدائه -8
                                                 

   . 123: ، ص ـهع نفسـاملرج - 1
التعلم . ختزن املعلومات لالستخدام الطويل املدى وذات سعة ختزينية كبرية وتزداد القدرة على االحتفاظ باملعلومات كلما تعمق مستوى املعاجلة -2

    . 138: يد زيتون، صحسن حسني زيتون، كمال عبد ا والتدريس من منظور النظرية البنائية،
   . 52: م، ص1999قضايا يف تعليم اللغة وتدريسها، حسن عبد الباري، املكتب العريب احلديث ، اإلسكندرية،  -3
   . 133: كمال عبد ايد زيتون ،ص التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، حسن حسني زيتون،  -4
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حدد درجة ا<ستعداد القبلي للمتعلم من خ�%ل ت�وافر اaبني�ة المعرفي�ة ال%زم�ة،التي ت�وفر ت -9

  استعــدادا ذھنيا للتفاعـل مع الخبـرات الجديـدة بھـدف تعديل البنيـة المعرفيـة أو توسيعھــا 

  

  )1(.أو إثرائھا

  :على ما يلي وقد أكد بياجيه

  .نتيجة تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئيـة أن التطور العقلي يكون -1

أن عملية التعلم والنمو منفصلتان كل منھما عن اaخرى، فالتعليم يستخدم التط�ور العقل�ي  -2

  .ولكن < يشكله

  readiness  ا<ستعداد"على مبدأ " بياجيه"أّن النّضج يسبق التعلم ولذلك أكد  -3

  )2(.انات والمعلومات المدخلة <بدَّ أن تكون عند المستوى الفعلي لتطور الطالببمعنى أّن البي

   ھن�اك عمليت�ـان معرفيت�ـان أساسيت�ـان ف�ي التقـ�ـدم " ــهبياجيـ"و في ظل نظرية التّطور عند 

  )accommodation.)3و التكيف  assimilationمن مرحلة aخرى ھما التمثل  

  :ين العمليتينلنوضح ھات  

ل�دى الف�رد، تع�ديل الخب�رات الجدي�دة بم�ا يتناس�ب م�ع اaبني�ة المعرفي�ة الموج�ودة : التمث�ل -1

فھو آلية تقتضي إدخ�ال مع�ارف جدي�دة  )4(فھي عملية تغيير في ھذه الخبرات لتصبح مألوفة،

  .في مخطط ، داخل بنى معرفية متوفرة

          تكي���ف اZنس���ان م���ع البيئ���ة < يش���مل قيام���ه بمجموع���ة  أنّ " هبياجي���ـ" ي���رى : التكي���ف -2

 mental اaفعال البيولوجية فق�ط ب�ل يش�مل أيًض�ا  قيام�ه بمجموع�ة م�ن اaفع�ال العقلي�ةمن 

acts  نسان مع البيئة ليس تكيفا بيولوجي�ا بح�ت، ولكن�ه عقل�ي أيًض�ا عل�ى س�بيلZوأّن تكيف ا

ت الفيل في حديقة الحيوان، فإّن ھذا الطفل قد يجد نفس�ه إذا أخذت أحد اaطفال إلى بي: المثال

وق�د . aول مرة، ومن ثم فإن�ه يتس�اءل ع�ن اس�م ھ�ذا الك�ائن الغري�ب) الفيل(أمام كائن غريب 

إّن ھذا الك�ائن . الخ...يستمر في م%حظته لبعض الوقت، وربما يحاول أن يقترب منه ويلمسه

                                                 
   .134: ، ص السابق عـينظر املرج -   1
   . 136 :، صنفسـه عـاملرج   -2

   . 136: ، صـهنفس عـاملرج -   3
   . 219: ، ص )م2003 (،1نظريات التعلم، عماد زغلول، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط - 4
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     واللم��س الطف��ل بالتس��اؤل والم%حظ��ة وا<قت��راب ة، وقي��امي��الغري��ب يع��د أح��د المثي��رات البيئ

العقلية التي يقوم بھا الك�ائن الح�ي للتكي�ف م�ع ھ�ذا المثي�ر  اتتعد أنواعا من اaفعال أو العملي

   )1(.البيئي وھذه اaفعال العقلية ھي التي تؤدي لنمو معارف الطفل عن ھذا المثير

ى تنظيمات داخلي�ة ث�م يع�اد تنظيمھ�ا عل�ى أس�اس وبذلك فالكفاية اللغوية < تكتسب إ< بناء عل

   )2(.تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية

  ةــاللغويرية ـالنظ -3

ت���رى أن اللغ���ة اZنس���انية أكب���ر نش���اط  و .Chomskyظھ���رت عل���ى ي���د تشومس���كي        

  ولـ�ـم يج�ب الوصـ�ـان، و م�ن ثـى ل�نس�ـاaول�" ةـالخصيص�"ان، و ھ�ي ــ�ـض ب�ه اZنسـينھ

الملموسة الظ�اھرة أمامن�ا و إنم�ا ع�ن طري�ق »  المادة«ھذه اللغة < عن طريق " بيعةط"إلى 

، و م�ن ث�م ك�ان التوج�ه إل�ى دراس�ة »الس�طح«القدرات اZنسانية الكامنة الت�ي < تظھ�ر عل�ى 

  ة، ـعلى اللغ» درةــق«باعتبار أن لدى كل إنسان  .Competence( (3)( اللغوية» الفطرة«

اس ـد النّ�ـدة عن�ـون واح�ـ�ـدرة < ب�د أن تكـذه الق�ـان، و ھ�ـد مع اZنسـتولفطرية  درةـو ھي ق 

   جميعا بطبيعة الحال، ومن ھنا فإن اللغات تتشابه ف�ي أش�ياء كثي�رة أساس�ية مم�ا يع�رف اsن

   ة اZنس�انيةـد أّن اللغ�ــ�ة تؤكـ�ـدرة عل�ى اللغــذه القـوھ  Universalsة ـاللغوي» اتـبالكلي«

  Creative ةـــة إبداعيــإنما لغو، »آليا«كانت نشاطا كون استجابة لمثير وإ< < يمكن أن ت

و م�ن ث�م  ص�رح تتكون من عناصر محدودة يمكن حصرھا لكنھا تنتج جم% < تنتھي عند

  )4(.فإن اZنسان ينتج كل يوم مئات من الجمل لم ينتجھا من قبل

  :مرتكزات النظرية اللغوية -أ

  :نظريته التحويلية التوليدية على فرضيتين ھما بنى تشو مسكي

  .ـ فكرة الفطرية اللغوية، تمثل حجًرا أساًسا يعتمد عليه المبنى كله 1

ـ الكلي��ة الش��مولية العالمي��ة، الت��ي تق�وم بض��بط الجم��ل المنتج��ة وتنظيمھ��ا بقواع��د و ق��وانين  2

    وى عند البشر ، تولد مع اZنسان تتسا. لغوية عامة، تخضع لھا الجمل التي ينتجھا المتكلم
                                                 

   . 87،  86: حسن حسني زيتون، كمال عبد ايد زيتون ،ص التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، -  1
   . 96: ص لسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات ،أمحد حسايندراسات يف ال - 2
   19: علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية، عبده الراجحي، ص - 3
   . 20: ، صاملرجـع نفسـه - 4
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   )1(.ثم يقوم بملئھا بالتعابير اللغوية من المجتمع الذي يعيش فيه

 :وقد ترتب على ھاتين الفرضيتين، فرضية أخرى تبرز في المصطلحين التاليين

  في امت%ك المتكلم  فالكفاية تكون: performance واaداء Competence ـ الكفاية

م�ن الفونيم�ات الص�وتية،   على إنتاج عدد ھائل م�ن الجم�ل م�ن ع�دد مح�دود ةالسامع القدر -

ذل�ك كل�ه ... -والقدرة على الحكم بصحة الجمل الت�ي يس�معھا م�ن وجھ�ة نظ�ر نحوي�ة تركيبي�ة

دو ـ�ـة الت�ي تبـ�ـل المنتجـ�ـأو الجم  %مـ�ـو الكـ�ـفھ: ا اaداءـأم )2(.ةــة داخليـم بعمليات ذھنيــيت

 ...رفيم��ات تن��تظم ف��ي تراكي��ب جملي��ة خاض��عة للقواع��د والق��وانين اللغوي��ةفونيم��ات و مو ف��ي

    ف��اaداء ھ��و الوج��ه الظ��اھر المنط��وق للمعرف��ة الض��منية الكامن��ة باللغ��ة، ولك��ن ھ��ذا الوج��ه ق��د 

  )3(.< يحصل بينه وبين الكفاية تطابق تام

  :ين الفرضيتين فرضيتان أخريان ھماتوقد ارتبط بھا

 ،اaس�اس ال�ذھني المج�رد لمعن�ى مع�ينفالبني�ة العميق�ة ھ�ي : لبنية الس�طحيةـ البنية العميقة وا

يك��ون ھ��ذا التركي��ب رم��ًزا لھ��ذا المعن��ى  بتركي��ب جمل��ي أص��ولييوج��د ف��ي ال��ذھن و ي��رتبط 

  .وتجسيدا له

ف�إن ھ�ذه الجمل�ة المنطوق�ة . يشرح المدرس الدرس بطبشورة يكت�ب بھ�ا عل�ى الس�بورة: مثل 

م��ل أص��ولية ، تجس��د ك��ل واح��د منھ��ا معن��ى عقليً��ا ف��ي ذھ��ن تتك��ون ف��ي اaص��ل م��ن ث��%ث ج

  :المتكلم، وھذه الجمل ھي

  .يشرح المدرس الدرس

  .يكتب المدرس بطبشورة

  .يكتب المدرس على السبورة

، ، الس�بورةالم�درس، ال�درس(ع%قة بين نق�اط رئيس�ية  ھذه الجمل الث%ث تمثل في مجموعھا

  . وھذه ھي البنية العميقة).الطبشورة 

                                                 
  . 56خليل أمحد عمايرة ، ص  ،)منهج وتطبيق ( اللغة وتراكيبها ينظر، يف حنو  -1

   . 57: ، صــه نفس عـاملرج - 2
   . 58: ، ص ـهع نفسـينظر املرج - 3
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  )1(.ھي تجسيد للبنية العميقة بكلمات متتابعة منطوقة: البنية السطحيةـ 

وتبرز ھنا فرضية حدس الباحث للوصول إلى نية المتكلم القادر على إنتاج الجمل م�ن جھ�ة، 

  )2(.وعلى الحكم بصحة أو خطأ ما يسمع، ليتوصل إلى استنتاج قواعد اللغة وقوانينھا

تع��الق فرض��يتين ، و م�ا ترت��ب ع��ن ھ��ذا  قام��ت عل�ى وم�ن ھن��ا نس��تنتج أن نظري�ة تشومس��كي

  .التعالق، ثم ما ارتبط عن ھذا التعالق ، ليصل إلى فرضية قامت عليھا النظرية

   اللت���ان ترت���ب عنھم���ا فرض���يتي ) الفطري���ة و الش���مولية( ل���ذا قام���ت عل���ى تع���الق فرض���يتي 

ليص��ل إل��ى ) العميق��ة والبني��ة الس��طحية  البني��ة(، اللت��ان ارتبطت��ا بفرض��يتي )الكفاي��ة واaداء(

  .  ، التي قامت عليھا نظريته)الحدس(فرضية

  :يمكن إجمال خصائص ھذه النظرية فيما يلي :خصائص النظرية اللغوية -ب

  .أّن ھناك حقيقة عقلية تكمن ضمن الّسلوك  يرى تشومسكي -1

  .ة بقواعد معينةيخفي كل أداء فعلي للك%م وراءه معرفة ضمني -2

ھي تنظيم عقلي فريد من نوع�ه؛ فھ�ي مظھ�ر عقل�ي  ا<تجاه،في نطر ھذا  اZنسانية،اللغة  -3

  .يستمد حقيقته الواقعية من حيث اعتبار اللغة أداة للتعبير و التفكير

   يس��تطيع الطف��ل ع��ن طري��ق انتق��اء النظ��ام القواع��دي الخ��اص بلغت��ه اaم، أن يظھ��ر نوع��ا -4

ي اس��تعمال تراكي��ب جدي��دة ل��م يس��معھا م��ن قب��ل، وف��ي فھ��م التراكي��ب الت��ي م��ن اZب��داع ف��

  .يستخدمھا اsخرون حتى وإن كانت جديدة غير مألوفة في محيطه

إّن اللغة مھارة مفتوحة غير مغلقة، كل من يكتسب ھذه المھارة يكون بإمكان�ه إنت�اج جم�ل  -5

  .لم يسبق له استخدامھا و سماعھا و فھمھا فھما جيدا

، aنھا دائ�رة مغلق�ة، ل�ذلك < نظرية المثير و ا<ستجابة نظرية قاصرة في نظر تشومسكي -6

   )3(.يمكن لھا أن تقدم التفسير الكافي ل%ستعمال الفعلي للغة

  

  
                                                 

   . 59، 58: ، ص ـهع نفسـاملرج - 1
   . 60 :، ص السابــقع ـاملرج -  2
   . 96، 95: ، صدراسات يف اللسانيات التطبيقية ، أمحد حساين - 3
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تتب�ادر إل�ى اaذھ�ان  ة،ـة العربي�ـدة لتعليم اللغ�ـة المعتمـفي ظل اZجراءات العملي :دــتمھيـ -*

م�اذا يعل�م معل�م اللغ�ة؟ و ف�ي ظ�ل : Zجاب�ة منھ�امن اaسئلة ، التي تستوقفنا وتتطلب ا    جملـة 

و م��ا التحلي��ل اللس��اني ال��ذي   ا؟ــ��ـأي��ة نظري��ة لس��انية؟ و م��ا منھجي��ة تعل��يم اللغ��ة الت��ي يتوخاھ

ر، ـقبل التط�رق إل�ى اZجاب�ة ع�ن اaس�ئلة الس�الفة الذك�  يسلكه؟ و كيف يختار مادته التعليمية؟

  .تعليم لغة اaم دافخصائص اللغة العربية، و أھيجب التعرف على 

 ��� ��� ��� ���::::    ��.��
� ��	
� NOM���.��
� ��	
� NOM���.��
� ��	
� NOM���.��
� ��	
� NOM�    � �� �� �� ���� ��
 ��	�% P�<@��� ��
 ��	�% P�<@��� ��
 ��	�% P�<@��� ��
 ��	�% P�<@::::        
  :من جملة خصائص اللغة العربية مايلي: خصائص اللغة العربية -1

حيث اشتملت عل�ى جمي�ع اaص�وات الت�ي تمي�زت بھ�ا أخواتھ�ـا السامي�ـة : تمايزھا الصوتي -أ

الث�ـاء، وال�ـذال، والغي�ـن : ـدة منھ�ـا مث�ـلوزادت عليھـا بأصوات كثيـر < وجـود لھـا ف�ي واح�

وھي بھذا اس�توعبت جھ�از النط�ق اZنس�اني ووظفت�ه أحس�ن توظي�ف، وح�ددت لك�ـل  .والصاد

حرف مخرجه، و في ضوء ھذه الخاص�ية تأك�دت وف�رة اaص�وات ف�ي العربي�ة، وارت�بط ك�ـل 

         ض��ھا ص��وت، وك��ل ح��رف بمخ��رج، وب��ذلك < تخ��تلط الح��روف ذات المخ��ارج المتقارب��ة بع

بتوزعھ�ا ف�ي م�درجھا الص�وتي توزيًع�ا ع�اد<ً  فھي تمتاز وحسب محمد المبارك )1(.مع بعض

أض�ف إل�ى ھ�ذا أّن الع�رب يراع�ون ف�ي اجتم�اع . يؤدي إلى التوازن وا<نسجام بين اaصوات

وتي والت��آلف الح��روف ف��ي الكلم��ة الواح��دة وتوزعھ��ا وترتيبھ��ا فيھ��ا ح��دوث ا<نس��جام الص��

وقد تنبه إلى ذلك السلف من علماء اللغة واستخرجوا بع�ض ھ�ذه القواع�د الص�وتية . الموسيقي

م��ن الح��روف وذل��ك كتجن��بھم جم��ع ال��زاي م��ع الظ��اء الت��ي راعاھ��ا الع��رب ف��ي ت��أليف اaلف��اظ 

  )2(.الخ...والسين والضاد والدال 

عل���ى م���دى العص���ور ائص الص���وتية للكلم���ة العربي���ة ثب���ات أص���وات الح���روف ص���وم���ن الخ

واaجي��ال ت��وفيًرا للجھ��د ود<ل��ة عل��ى ا<تص��ال ب��ين أجي��ال اaم��ة العربي��ة وتعبي��ًرا ع��ن الثب��ات 

                                                 
  .46: ، ص )م2010(، )لبنان(ملؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس املرجع يف تدريس اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق، ا - 1 
 . 250:، ص)م2005هـ، 1425(، )لبنان (، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع،بريوتفقه اللغة العربية وخصائص العربية، حممد املبارك - 2



6�'
� LM5
�6�'
� LM5
�6�'
� LM5
�6�'
� LM5

�)	�ــ� � %�	: : : : �� ��I��JK�	�% � ــ��	(�
� ��I��JK�	�% � ــ��	(�
� ��I��JK�	�% � ــ��	(�
� ��I��JK�ــــ��.��
�.�ــــ��ـــ� �
	�ـــــ� ��
�.�ــــ��ـــ� �
	�ـــــ� ��
�.�ــــ��ـــ� �
	�ـــــ� ��
 ....�ـــ� �
	�ـــــ� �

 74

وف��ي بني��ة الكلم��ة لك��ل ن��وع م��ن  )1(.والخل��ود فيم��ا <يوج��ب تقل��ُب اaي��ام وتب��دل الحي��اة تغيي��َره

م�ع م��ا الح�روف واaص�وات وظيف�ة ف��ي تك�وين المعن�ى وتثبي��ت أص�له وتنوي�ع ش��كله و ألوان�ه 

يتناسب مع أصوات اللغة وأصوات الطبيعة وتوافق بين الص�ورة اللفظي�ة والص�ورة المعنوي�ة 

  )2(.المقصودة

ا<شتقاق ھو أخذ كلم�ة م�ن كلم�ة، أو تولي�د بع�ض اaلف�اظ م�ن بع�ـض لوج�ـود :لغة اشتقاق -ب

يمكـ�ـن ) ـذرالجـ�(ع%قــة بيــن اللفظة المشتقـة، والجـذر ال�ذي اش�تقت من�ه، فم�ن اللفظ�ـة اaم 

استخـراج مجموعة كبيرة من اaلف�اظ المتفق�ة معھ�ا ف�ي الح�روف اaص�لية، بي�د أن ا<خ�ت%ف 

و إذا نظرن�ا إل�ى .. .يقع في الحركات والسكنات والح�روف الزائ�دة المعب�رة ع�ن مع�ان مختلف�ة

 ).كتب، يكتب، اكتب،كاتب، مكتبة، مكتب، مكتوب(مث% فإننا نشتق منھا ) كتابة(كلمة 
)3(  

ف�إن معرف�ة  حس�ب محم�د المب�ارك لھذه الخاصة في اللغة العربية قيمة تربوية تعليمي�ة عظيم�ة

دة تمكن الم�تعلم م�ن معرف�ة س�ائر أفرادھ�ا معرف�ة حبضع كلمات من المجموعة أو اaسرة الوا

ا<ش�تقاقية ف�الروابط . جمالية لما بينھا من حروف مش�تركة وب�ذلك يحف�ظ الجھ�د وي�وفر الوق�ت

ن��وع م��ن التص��نيف للمع��اني ف��ي كلياتھ��ا وعمومياتھ��ا تعل��م المنط��ق وت��ربط أس��ماء اaش��ياء 

  )4(.المرتبطة في أصلھا وطبيعتھا برباط واحد

        اZع��راب م��ن خص��ائص اللغ��ة العربي��ة الت��ي مكن��ت م��ن اس��تخدام التركي��ب : لغ��ة إع��راب -ج

وذل���ك لتلبي���ة . و التأخي���ـر ف���ي الت���ـركيب مـ%ل التقدي���ـف���ي الّد<ل���ة عل���ى أدق المع���اني م���ن خ���

  )5(.مقتضيات حال السامع

د ـويقص�... ة ـراء اللغ�ـبناء الصيغ م�ع ا<ش�تقاق أساس�ان لتولي�د المف�ردات وإث�: غـة صيـلغ -د

  )6(.ببناء الصيغ أنه يمكن تشكيل قدر كبير من الصيغ من أصل واحد

                                                 
 . 251: ، ص السابــقاملرجـع  -  1
  . 263: ، صاملرجـع نفســـه -  2

   . 47: صاملرجع يف تدريس اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق،  - -   3
 . 271: ، صفقه اللغة العربية وخصائص العربية، حممد املبارك -  4

 .163: ، ص )م2006(، 1، ط)ألردنا(عمان،حمسن علي عطية، دار الشروق للنشر و التوزيع،  يف أساليب تدريس اللغة العربيةالكايف - 5
 -هـ 1420( ،1ط ،القاهرة ،، رشيدي أمحد طعيمة، حممد السيد مناع، دار الفكر العريب)نظريات وجتارب(تدريس العربية يف التعليم العام - 6

   .42: ، ص)م2000
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ق�وم عل�ى اتح�اد قوال�ب للمع�اني تص�ب فيھ�ا اللغة العربية ف�ي ھ�ذا التوال�د والتن�وع تإّن طريقة 

الت�ي تؤديھ�ا وعل�ى اaلفاظ وھياكل تبنى على ھيئتھا مواد الكلمات فتختلف حينئ�ذ ف�ي الوظيف�ة 

الناظر والمنظور والمنظر واaلفاظ س�لم واستس�لم وس�الم واaلف�اظ يعل�م : ذلك فإّن ھذه اaلفاظ 

ھا ف�ي م�دلولھا م�ع إتفاقھ�ا ف�ي أص�ل وعلم وعالمات وعالمون تختلف مفردات كل مجموعة من

  )1(.المفھوم العام الذي ھو النظر والسلم والعلم

ة ـفكلم�. لـوفي العربية قد يتغي�ر ح�رف بح�رف آخ�ر ك�ان يترت�ب علي�ه الثق�: لغة تصريف -ھـ

  )2(.تجنبًا للثقل» ميزان«فتغيرت وصارت » موزان«كان حقھا أن تكون » ميزان«

بذلك  تزاي�د مترادفاتھ�ا كم�ا يقص�د ب�ه أن حري�ة الرتب�ة أعط�ت  صدقي: لغة غنية في التعبير -و

  )3(.الخ...اللغة غنى في التعبير فمن الممكن تقديم الخبر و المفعول به 

بدق��ة تعبيرھ��ا والق��درة عل��ى تميي��ز اaن��واع المتباين��ة واaف��راد المتفاوت��ة وتمت��از اللغ��ة العربي��ة 

  : والمعنوية ولنضرب اaمثلة لذلك واaحوال المختلفة سواء في ذلك اaمور الحسية

     فالمشي ع�ام ودرج للص�بي الص�غير، وحب�ا للرض�يع، وحج�ل الغ�%م أن يرف�ع رج�% ً ويمش�ي

على اaخرى، وخطر الشاب باھتزاز ونشاط، ودلف الشيخ مشى رويدا بخطا متقاربة، وھ�دج 

     ت��أور أن��واع مش��ى م��ثق% ً،ورس��ف للمقي��د، واخت��ال وتبخت��ر وتخل��ج واھط��ع وھ��رول وتھ��اوى و

 )4(.من المشي

ة ــ�ـاك الجملـفھن�. إن العربي�ة ذات أنم�اط مختلف�ة للجمل�ة: لـلغة متنوعة في أس�اليب الجم� -ز 

ة ـ�ـة، وھن�اك الجملـ�ـة اZنشائيـ�ـة و الجملـ�ـة الخبريـ�ـة، وھن�اك الجملـة الفعليـة والجملـا<سمي

ة ـ�ـا العربيـ�ـز بھـ�ـل الت�ي تتميـاط الجم�ـأنم�وغير ذلك م�ن .. ةــة الدعائيــة والجملــا<ستفھامي

  )5(.بسعتھا

       ة لوظ�ائف المف�رداتـرة النق�ل بالنسب�ـتتمي�ز اللغ�ة العربي�ة بظاھ� :النق�للغة تتميز بظ�اھرة  -ح

  )6(.و الجمل، فالمعنى الواحد يمكن التعبيرعنه بصيغة، ثم يعبر عنه بصيغة أخرى

                                                 
 . 277، 276: ، صفقه اللغة العربية وخصائص العربية، حممد املبارك - 1

   . 42: ، صأمحد طعيمة، حممد السيد مناع ، رشيدي)نظريات وجتارب(تدريس العربية يف التعليم العام - 2
  .42: ، ص ـهع نفسـاملرج - 3
 . 312: ، صاللغة العربية وخصائص العربية، حممد املبارك فقه - 4

  .42: ، ، صأمحد طعيمة، حممد السيد مناع ، رشيدي)بنظريات وجتار (تدريس العربية يف التعليم العام - 5
  .42: ، ص ـهع نفسـاملرج - 6
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ه ـإن ال�زمن النح�وي يمك�ن التعبي�ر عن�: ة النحوي�ةـزمن�ر ع�ن اaـل التعبي�ـة بوسائ�ـلغة غني -ط

ض ـ�ـال، و ك�ذلك بعـ�ـة م�ع اaفعـ�ـخ الفعليـ�ـال النواسـن استعم�ـفمن الممك�. ةـر من طريقـبأكث

  )1(.الحروف الخاصة بتغيرات الزمن

را ـ�ـة نظـ، إ< أّن العربي�ــ�ـرةذه الظاھـم ف�ي ھ�ـرك لغ�ات العال�ـ�ـتشت: لغة تزاحمھا العامي�ة -ي

    ة ـ�ـلتاريخھا العري�ق و لس�عة انتش�ارھا ب�ين ش�عوب مختلف�ة اللغ�ات، و ق�د تباع�دت فيھ�ا المساف

    )2(.بين العربية الفصحى و العاميات

  :)العربية(أھداف تعليم لغة ا$م  -2

 تعليم اللغة العربية ينحصر في تكوين القدرات التالية 
)3(: 

خ ـكم�ا اس�تقرت ف�ي تاري� ب�%ده،ي�تقن الم�واطن لغ�ة و ھذا يعن�ي أن : التعبير الك%مي السليم -أ

اون والعم�ل ـم، و ييس�ر التواص�ل و التع�ـم، وصارت قاس�ما مش�ترًكا يوح�د بينھ�ـالقوم وألسنتھ

  .الكريم

وت ـ�ـة ف�ي الصـ�ـة ودقـا ُكت�ب، بأمان�ـ�ـي لمـا اaداء اللفظ�ـ�ـراد بھـو الم: ةـراءة المتقنــالق -ب

  .و الوقف ل، والوصلتنغيموالصيغة، و اZيقاع والنبر وا

    رأـ�ـع أو يقـونعني به أن يصبح لدى المتعلم ق�درة كافي�ة، <س�تيعاب م�ا يسم� :لـالفھم الكام -ج

  .في حياته اليومية، و في دراسته و مطالعته و ثقافته

س م�ن ـل والنف�ـا ف�ي العق�ـل م�ـلنق� ج�اھزة،ة ـة يدوي�ـارة فكري�ـو ھي مھ�: الكتابة الصحيحة -د

  .ومشاعر وتصورات وآمال و عواطف و خيالمعلومات 

ـ�ـارب س م�ن تجـيش ف�ي النف�ـة، عم�ا يج�ـ�ـي باللغـر الفن�ـد به التعبيـونقص: اZنتاج اaدبي -ھـ

ل ـالرسائ��والقص��ص و المس��رحيات و الخطاب��ة و م��ن الش��عر فاعل��ة،، بأس��اليب موحي��ة إنس�انية

    .ل�متاع و السمو بالذوق واZحساس والخيال

  :للغة العربية  ما يلي يعلم معلم ا

  

                                                 
   .42: ، صالسابــقع ـاملرج - 1
  . 43، 42: ،صاملرجـع نفسـه - 2
  .  70،71:، ص)م1999هـ،1420(، 1ط ،دمشق،دار الفكر ،بريوت ،املهارات اللغوية وعروبة اللسان ، فحر الدين قباوة،دار الفكر املعاصر  -3
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    )1(.......اريعــــابي و المشـــــر الكتـــ%ء ، التعبيــاZم ل،ـــالتواصوي و ــالشفــر التعبي -

  :وھذا ما يتطابق مع مستويات اللسانيات ،أو قطاعاتھا و المتمثلة فيما يلي   

  )2(.ةـــة و الّد<ليــة والتركيبيــة والصرفيـوانب الصوتيـالج  

��ــ���ــ���ــ���ــ�::::    JK�JK�JK�JK�ــــــــ�	
� I���	
� I���	
� I���	
� I��6�6ــــــــ�6�6� : : : : 

  :المستويات اللسانية -1

عل�ى حس�ب تعبي�ـر أو القط�اع اللغ�وي  )3(،على حسب تعبي�ر أحم�د حس�اني فالمستوى اللغوي 

ح�ّددت ل�ذلك ت. %م الذي يراد تحليله و بيان معن�اهـھو جانب من جوانب الك، أحمد محمد قـدور

  )4( :ات الّدرس اللغوي على ھذا النحو المتدرج صعًداـقطاع

 .ويـ، أي م��ا ينض��اوات و قواع��د تش��كيلھـ��ـل وص��ف اaصـ��ـو يشم :واتـ��ـقط��اع اaص -أ   

اللذان اھتم�ا بالص�وتيات الوظيفيةواقتص�را ) phonétique(و )phonologie( تحت مصطلَحي

     )5(.لغويةرــا عناصــبوصفھ )phonémes(ة ـدات الصوتيـة الوحـــذلك على دراسفي 

        ر ـ��ـ%م دون النظـعلًم��ا ي��درس أص��وات الك��)الفونيتي��ك ( ن جعل��وا ـم اللسانيي��ـن معظ��ـلك��    

فق��د ) ياـالفونولوج��(ح ـأم��ا مصطل��.ة أو تحدي��د اللغ��ة الت��ي تنتم��ي إليھ��اـا اللغوي��ـإل��ى وظائفھ��

   )6(ه دوسوسير لدراسة آلية النطق ــاستعمل

    )م اaص�وات الع�ام ـعل�( ، و )واتـج اaص�ـمنھ� (، و)عل�ـم الص�ـوت( إلى الفونتيكترجم كما 

ى ـعل��) ةـالصوتي��( ، و )الص��وتيات( و ) ةـ��ـم اaص��وات اللغويـ��ـعل(، و)ـم اaصـ��ـواتعل��( و

ة ـ�ـا لس�انيًا يع�الج الظ�واھر الص�وتية م�ن ناحيـفرع� الفونولوجي�اراغ ـ�ـة بـمدرس� جعلتن ــحي

). يـي أو التحلي�ل الفونولوج�ـعل�م الفونولوج�:(ومنھم م�ن ح�اول تعريب�ه فق�ال. لغويةوظيفتھا ال

عل�م اaص�وات ( ، و)ل الص�وتيـم�نھج التشكي�( ة نح�و ـ�ـواقترحت للفونولوجي�ا تس�ميات عربي

  ).7()علم النطق(، و)علم وظائف اaصوات ( و )علم اaصوات التنظيمي(، و)التشكيلي

                                                 
  . 5، 4:اللغة العربية ، السنة أوىل من التعليم االبتدائي، ص -  1
  .25: مبادئ اللسانيات ، أمحد حممد قدور، ص  - 2
  .16: ، صمباحث يف اللسانيات، أمحد حساين - 3
  .25:ص  ،مبادئ اللسانيات ، أمحد حممد قدور - 4
  .40: ، صن حماضرات دي سوسري، مأخوذ ع ـهاملرجع نفس - 5
  .40: ، ص، مأخوذ عن حماضرات دي سوسري ـهاملرجع نفس -  6
  . 42،  41: ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص - 7
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    )Morphologie(.)1(ضمن مصطلحأي ما يدخل : قطاع الصرف -ب

يتبيّن اaقس�ام الرئيس�ية الت�ي تن�تظم المس�ائل الص�رفية كم�ا توض�حت ل�ـدى يستطيع الّدرس أن 

. وھي ث%ثة أقسام يضّم كّل منھ�ا ع�دًدا م�ن كبي�ًرا م�ن الجوان�ب والقواع�د الفرعي�ـة. المتأخرين

اع�ـه والنّس�ب والتصغي�ـر أولھا مخصص لتصريف الكلمة لغاي�ة معنوي�ة، وفي�ه ا<ش�تقاق وأنو

و معانيھا، ومسائل التعريف والتنكي�ـر والتذكي�ـر والتأني�ث والجم�ـع والتثني�ـة ونح�ـو   والزيادة

وثانيھا موجه لرصد التعييـرات التي تعت�ري الكلم�ة لغي�ر غاي�ة معنوي�ـة، وفي�ه اZع�ـ%ل . ذلك

ة والوق�ـف والتقـ�ـاء الساكنيـ�ـن واZبـدال والقلب والنقــل و اZدغ�ام ومسائ�ـل أخـ�ـرى كاZمال�ـ

أما ثال�ث ھ�ذه اaقس�ـام فھ�و م�ا ُدع�ي بمسائ�ـل . ونحوھــا من قواعـد اaداء الصوتية الصرفيـة

التمريــن، وھي تطبيقـات على قواعـد الص�ـرف ج�ـيء بھ�ا لت�ـدريب الطـ�ـ%ب عل�ـى إتقــ�ـان 

رتباط�ه ب�الطور الم�راد إج�ـراء نركـ�ـز ھن�ـا عل�ى القس�ـم اaول < )2(.التصـريف والتجـويد فيه

 . التطبيق عليه وخاصة التنكير والتذكير واZفراد والتثنية والجمع

   أو   )Syntaxe( ةــــل بتركيب الجملــأي ما يتص :و ـــركيب أو النحـــــاع التــقط -ج

 )Grammaire()3(.على أنــواع الجمــل ح ــا ھنا واضنـــوتركيز )ـةا<سميــة والفعليــ(  

   . الخ...والتحويل، والترابط، والتوسع في المعنى) المثبتة والمنفية(و 

 علمي�ةو م�ا يلح�ق ب�ه م�ن مج�ا<ت  ا،معجميً�أي م�ا يتعل�ق بمع�اني الكلم�ات  :قطاع الد<ل�ة -د 

ُ مّ كالمصطلح و المعجم مما يض تطبيقية  )Sémentique.()4(ه مصطلح ـ

تمدة م�ن واقع�ة وبيئت�ه الت�ي يع�يش فيھ�ا، ومفاھي�ـم وھنا ما يكتسبـه المتعلم من ثروة لغوي�ة مس�

  .مستمدة من الواقع المجسد في شكل صور مرئية

  : المعتمدة في ميدان التربية ةقيالطر في لسانيالبُعد ال -2

   ةـة و البصري�ـ�ـنش�أت البنيوي�ة الكلي�ة السمعي: ةـة البصري�ـة الكلية السمعيـة البنيويـالطريق -أ

)Méthodologie Structuro-globale Audio –visuelle ( ب��إنجلترا ف��ي منتص��ف

عل���ى الفرض���ية  اـد أساس���ـتعتم��� ة متع���ددة،ـالخمس���ينات ث���م تط���ورت بظھ���ور بح���وث تطبيقي���

                                                 
   .25: ، صالسـابق  عـاملرج - 1
  .140:مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص -  2
   .25: ، ص ـهع نفسـاملرج - 3
    .25: ، ص ـهع نفسـاملرج - 4
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ي��دركھا بص��فة كلي��ة،  السكولس��انية القائل��ة ب��أن اZنس��ان < ي��درك البني��ات اللغوي��ة مج��زأة وإنم��ا

زاء ـالفونيم�ات أو اaج�يقل�دھا و< يقل�د ظ مق�اطع لغوي�ة، ومنذ نشأته اaول�ى ي�تلفوكذلك الطفل،

الحرك�ة ف�ي و عل�ى دم�ـج الص�ـورة والص�ـوت ةـة، وبذلك قامت ھذه الطريقـة اaحاديـالصوتي

دي منس��جم، ــ��ـل تصاعـ��ـة، بشكـ، إذ ي��تم تعل��يم ك��ل الجوان��ب اللغوي��للغ��ة ةالمواق��ف التعليمي��

وي�ا، عل�ى اعتب�ار أن النس�ق ا وص�رفيا ونحـوبطريقة كلية متضافرة إدراكيا وصوتيا و معجمي�

  :ومن المبادئ اaساسية التي تقوم عليھا ، منھا.جزء < يتجزأ

  .إعطاء اaولوية لمھارة التعبير الشفوي -1

ات ـ�ـي حاجـ�ـف الت�ي تلبـ�ـة، خصوص�ا تل�ك المواقـة الحي�ـاد على المواقف الك%مي�ـا<عتم -2

  .المتعلم المباشرة، بھدف تكوين مھارات لغوية

  .ر و التنغيم و اZيقاع وتصحيح اaخطاء فيھاـا النبـة التي يؤديھـم الخ%فيـھتمام بالقيا< -3

  ا<ھتمام بالنصوص الحوارية  -4

ة ـ��ـة التوليديـ��ـم النظريـ��ـض مفاھيـ��ـة، بإدخ�ال بعـن البنيوي��ـع الت��دريبات عل��ى التماري��ـتنوي� -5

  ).1(...وم التحوي%ت التحويلية، كمفھوم اZبداعية، ومفھوم اZنتاجية ، ومفھ

  :كما تقوم الطريقة على المراحل التالية

ويتم فيھا ع�رض الح�وار وتس�ميعه ع�دة م�رات، تع�رض في�ه الص�ور بع�د :مرحلة العرض

  .ا<ستماع إلى تعابير الحوار المسجل  بثوان قصد تحقيق فھم عام للموقف

  .وانلـز بخطوط و أـيدة ، حيث تمـمرحلة استيعاب الوحدات المعجمية التراكيب الجدي -ب

ور دون ـرض الص�ـة و التراكي�ب بإع�ادة ع�ـدات المعجمي�ـر و إض�مار الوح�ـمرحلة التذك� -ج

  ..صوت ، بحيث يتذكر المتعلم المفردة و التركيب اللغوي المصاحب لھا 

وتتجسد في تش�خيص المواق�ف الحواري�ة ، وط�رح أس�ئلة ح�ول الص�ور : مرحلة ا<ستثمار -د

  . )2(ين خارج مواقف الصور المستعملة، أو إنتاج حوار حروإنجاز بعض التمار

  :وھي بذلك تقوم في أصوات لغوية و مقاطع إيقاعية على 

                                                 
، اجلوانب اللسانية الرتبوية و النفسية لتعليمية  2002سبتمرب  –، جويلية  05العدد دار الغرب للنشر والتوزيع،جامعة وهران جملة املرتجم ، - 1

  .77: اللغات، حيىي بعيطيش، ص
  .78: ، ص  ـهنفس املرجـع - 2
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ازه ـوات ث�ّم ت�دريب جھ�ـتدريب الجھ�از الس�معي للم�تعلم عل�ى إدراك الق�يم الخ%في�ة لhص� -*

  لعم�ل لحوظ�ة وال اللج�وء إل�ى الثغ�رات المالنطقي على إخراجھا، بطريقة بنوي�ة كلي�ة أو<، قب�

 ).1("على تصحيحھا اعتمادا على المنھجية اZيقاعية في التصحيح

  :التمارين البنيوية -3

د ـن، قص�ـة للمبتدئي�ـ�ـھي طريقة جديدة تستند إليھ�ا المقارب�ة البنيوي�ة لت�دريس التراكي�ب اللغوي

اط ـه لھ�ذا النّش�ـت�وي، وممارسـة نش�اطه اللغ�ـم ف�ي تنمي�ـل الذي يلعبه المتعلّ�ـإبراز الدور الفاع

ة وخل�ق ـخ البني�ات اللغوي�ـا إل�ى ترسي�ـ�ـم، سعيـ�ـو قيّ ـحتّى يتمّكن من التصرف باللّغة عل�ى نح�

ف عن�ه الع�بء ف�س تخـدّرس مقايي�ـة، ق�ّدمت للم�ـارب المختلف�ـة، حيث أّن التجـالعادات السليم

ق�اييس والتص�ـورات ـة، أھ�م ھ�ذه المة اaساسي�ـعلى اكتساب المھ�ارات اللغوي� وتساعد المتعلّم

 ـةرة اللغوي�ـم بخص�وص الظاھ�ـ�ـم التي أدخلتھ�ا اللس�انيات البنيوي�ة عل�ى مج�ال التعليـالمفاھيو

ج ـداد مناھ�ـحيث كان مفھوم البنية مفتاحا لتط�وير المنھجي�ة الكلي�ة الت�ي نال�ت اس�تجابة ف�ي إع�

م�تعلّم، حي�ث أص�بح تدريس اللّغات، باعتبار اللغة بنية كلي�ة متماس�كة، كم�ا تعم�ل ف�ي ص�الح ال

رة ـة، متناث�ـ�ـھذا اaخير يتعامل مع بني�ة كامل�ة، س�ھلة اZدراك، و< يتعام�ل م�ع عناص�ر مشتّت

  )2(.في قوائم يجبرعلى حفظھا

  :بين مرحلتين أساسيتين لتعليم اللغة ھما وقد ميز الحاج صالح 

ر ـي��ة اaساس��ية، أي الق��درة عل��ى التعبي��مرحل��ة يكتس��ب فيھ��ا الم��تعلم ت��دريجيا الملك��ة اللغو -1

  .ويتجنب في ھذه المرحلة كل أنواع التعبير الفني الذي يستخدم الصور البيانية. السليم العفوي

ّد أن ـة و< بـالذي يتجاوز الس%مة اللغوي(غ ـر البليـمرحلة يكتسب فيھا المھارة على التعبي -2 

   )3().كتسابه للملكة اللغوية اaساسيةا –إلى حّد بعيد  –يكون المتعلـّم قد تّم 

  

  

  

                                                 
  . 55: ، ص )1994(،2اللغة العربية وثقافتها، مصطفى بن عبداهللا بشوك، الرباط ، ط تعليم وتعلم - 1
  . 73: ،نسيمة سعيدي، ص)القراءة أمنوذجا(رسالة ماجستري ، تعليمية اللغة العربية للكبار  - 2
       .62:، ص4، ع)1975-1974(، 4ددعال ،اجلزائر. معهد العلوم اللسانية والصوتية ،جملة اللسانيات -3
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  البنويةتطبيقية في تمارين  -4

         تتن��وع ھ��ذه التم��ارين وتتعدد،معتم��دة عل��ى نھ��ج ينطل��ق م��ن التنظ��يم اللغ��وي كك��ل للوص��ول 

إل��ى مختل��ـف العناص��ـر المكون��ـة لھ��ذا التنظ��يم، بھ��دف إكس��اب التلمي��ـذ المھ��ـارات اللغوي��ـة، 

  )1(.نحوية التي تؤھله للتعبير مشافھة وكتابةوالبنـى الصرفية وال

ق ـن عل�ى النط�ـ�ـويد المتعلميـ�ـرين إل�ى تعـذا التم�ـدف ھ�ـيھ�:ردادــرار أو التـن التكــتماري -1

رغب ـ�ـة يـوارق بنياني�ـ�ـوي عل�ى فـ�ـل تحتــ�ـدًدا م�ن الجمـم ع�ـاعھـ%ل إسمـح، من خـالصحي

   )2(.المعلم في إيصالھا للت%ميذ

  :ثلة من كتب الت%ميذ للسنوات المناطة بالّدراسة في ھذه المذكرةولنأخذ أم

  ) 3(.ي%حظ الت%ميذ الصور ويكررون بعد المعلم

  

 المعلــــــم           الت%ميـــــــــــذ

  اسمي رضــــــا       

 أبــــي و أمــــــي       

 أختـــي منـــــــى      

  اسمي رضــــــــا        

  أبــــي و أمــــــي       

 أختـــي منـــــــى     

  

  :تمرين التحويل -2

   يھدف تمرين التحوي�ل، إل�ى تنمي�ة الح�س اللغ�وي عن�د المتعلم�ين، ب�إدراك التغيي�ر ال�ذي يط�رأ 

  :مثل. على الجملة 

  :)4(الجملة الفعلية إلى جملة اسمية  تمرين يتعلق بتحويل -*

  :مثال.  بعد التفريـق بين الجملـة ا<سميـة والجملـة الفعليــة لنأخذ أمثلة من المقــرر، وھذا 

  ››جملة فعلية ‹‹ . اaم اaكل من المطبخ أحضرت 

  .››جملة اسمية ‹‹ . اaم أحضرت اaكل من المطبخ

                                                 
  .202: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيًقا، يوسف الصميلي، ص - 1
  .202: ، صـهع نفسـاملرج - 2
  .9: كتاب اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، ص  - 3
   .204: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيًقا، يوسف الصميلي، ص - 4
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  .››جملة فعلية ‹‹ ضحكت اaم         -

 )1(.››جملة اسمية ‹‹ اaم ضحكت         -

   )2(.جملة من اZثبات إلى النفيتمرين يتعلق  بتحويل ال -*

  . ››جملة مثبتــة ‹‹    .أق%م ملونةعندي   - 

   )3(.››جملة منفيــة ‹‹ .  عندي أق%م ملونة ما - 

  :تمرين التوسـع في المعنــى -3

باقتـ�ـراح ›› اaم ‹‹الجمل�ـة يھدف ھ�ذا التم�رين إل�ى ت�دريب المتعلم�ين عل�ى التفكي�ر بتوسي�ـع  

  )4(.جديدة، أو< بأول، بما يساعد على توسيع المدارك وتفتيح آفاق الفكرةكلمات أو مقاطع 

  نظّمت المدرسة ُ رحلـة ً  -

  نظمت المدرسة ُ رحلـة ً إلى حديقة الحيوانات   -

  .نظمت المدرسة ُ رحلـة ً إلى حديقة الحيوانات  للت%ميذ -

  )5(.مجتھديننظمت المدرسة ُ رحلـة ً إلى حديقة الحيوانات  للت%ميذ ال -

  : تمرين الترابط -4

يھدف ھذا التمـرين إلى تدريب المتعلم�ين عل�ى حس�ـن استخ�ـدام أدوات ال�ربط جملتي�ـن ف�أكثر 

  )6(: ذلكفمثال  . لنحصل على جملة مركبة، فعبارة، فموضوع

دُ ..... .ھوالُعْصـفُوُر    .      يَُغـــــــرِّ

دُ    .الُعْصـفُوُر ھو الذي يَُغــــــــرِّ

  .تـَْصنَـُع الَعَســل.... .ِھـيَ ْحلة ُ النَّ 

  )7(.النَّْحلة ُ ِھـَي الّتِي تـَْصنَـُع الَعَســل

  

                                                 
  . 18: لعربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، صكتاب اللغة ا - 1
  .204: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيًقا، يوسف الصميلي، ص - 2
   .35: كتاب اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، ص - 3
  .205: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيًقا، يوسف الصميلي، ص - 4
  .67: كتاب اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، ص - 5
  .205: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيًقا، يوسف الصميلي، ص - 6
  .67: كتاب اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، ص - 7
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� ,1/<% � )<(��+� �$1�Q
���.��
� ��	
� ,1/<% � )<(��+� �$1�Q
���.��
� ��	
� ,1/<% � )<(��+� �$1�Q
�::::        

�حاح والت�اج واللّس�ان: مث�ل ة،ـالقديم�أجمعت المع�اجم العربي�ة : تعريف الطريقـة -1 عل�ى  الصِّ

ـان أورد لس���.طرائ���قس���يرة، و المس���لك، والح���ال، وجمعھ���ا أّن الطريق���ة ھ���ي الم���ذھب، و ال

ن ـ�ـ%ن حسـ�ـوف. ـ�ـدةة واحـأي عل�ى حال�. دةـة واح�ـ%ن عل�ى طريق�ـم�ازال ف�«:، يقالالعــرب

  .)1(»ھو على طريقة حسنة وطريقة سيئة :ويقال.والطريقة الحال الطريقة،

� ﴿: قوله تعالىومنه ��Fu ����D�Y�� Dl�ִK ֠  ﴾  )2(             

  : مــرآن الكريـو في قصة فرعون، جاء في الق. أي كنا ذوي مذاھَب و فرقًا مختلفة اaھواء

﴿��;ִO�R�M��   �<FS #�3M�Y�]25 NyU�/☺
��D  ﴾.  

)3(    

ـراف، معناه بجم�اعتكم اaش�راف، والع�ـرب تق�ـول ال اaشـالرجأّن الطريقة : جاء في التفسير

      طريق�ة ق�ومھم،ھ�ؤ<ء ة الق�وم أم�اثلھم وخي�اُرھُم ، وق�وطريھذا طريقة قومه، : للرجل الفاضل

  )4(.و إنّما تأويله ھذا الذي يُبتغى أن يجعله قومه قدوة ً ويسلكوا طريقته

الطري�ق ھ�ي المم�رُّ « : و أضاف المعجم الوسيط معنى جديًدا للكلم�ة انط%قً�ا م�ن س�ورة الج�ن

واء، و الطبق��ات ـرق المختلف��ة اaھ��ـھ��ي الف�� ، و الطرائ��قأوس��ع م��ن الش��ارعدُّ ـُع الممت��ـالواس��

ة ھ�ي ـ�ـالطريق: ةـ�ـاس الب%غـ�ـرق؛ كم�ا أورد أسـوھ�ي بمعن�ى الط�. )5(»ضـوق بعـا فـبعضھ

  .)6()أي بعضھا فوق بعض( َوضع اaشياَء طريقةً طريقةً : يقال. الطبقة

                                                 
  . 596: ، ص5، ابن منظور ، جلسان العرب  - 1
   .11: رة اجلن ، اآليـةسو  -  2
  .62: ، اآليـةسورة طه - 3
  . 596: ، ص5، ابن منظور ، جلسان العرب  -  4
  .556: ، ص)2004هـ، 1425( ، 5، مكتبة الشروق الدولية، طجممع اللغة العربية ، املعجم الوسيط - 5
  )م1998هـ ، 1419( ، ،1،ط)لبنان( ، بريوتب العلمية حتقيق حممد باسل عيون السود، دار الكت الزخمشري، جار اهللاأساس البالغة، -   6
  . 602: ص،1ج
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ال ـم واستعم�ـتنظي� ةـبأنھ�ا كيفي�) ةـ�ـالطريق( ش�اع اس�تعمال : ة ـوي للطريق�ـوم التربــالمفھ -*

راء ـدَّد خب�ـد ح�ـوق�. ةـم، لتحقي�ق اaھ�داف التربوي�ة و التعلمي�ة المطلوب�ـم و التعليـل التعلُّ ـوسائ

  . )1(التربية الحديثة الطريقة بأنھا البناء المحكم لنسق أعمال التعليم

. التعليـ�ـمـه الم�ـدرس aداء عملي�ـة ل الم�نظم ال�ذي يمارس�ـو قيل عنھا بأنھا اaس�لوب المتسلس�

م، ويمك�ن أن ـ�ـرض المطلوب منھ�ا ف�ي إيص�ال الم�ادة أو المعلوم�ات إل�ى المتعلـق الغــلتحقيو

  .)2(نعني أيضا الكيفيات التي تحقق التأثير في المتعلم بحيث تؤدي إلى التعلم والنماء

ة، وھ�ي ة و المھ�ارـلذا ف�إن طريق�ة الت�دريس ھ�ي اaداء أو الوس�يلة الناقل�ة للعل�م و المعرف�     

ه ـر الم�تعلم وذكائ�ه و قابليات�ه و ميول�ـف التعليم�ي و منس�جمة م�ع عم�ـكلما كانت م%ئمة للموق

  .)3(كانت اaھداف التعليمية المتحققة عبرھا أوسع عمقا أكثر فائدة

ادة ـن م�ن الم�ـالخطوات الت�ي يتبعھ�ا المعلِّ�م Zيص�ال أكب�ر ق�در ممك�: كما تعرف الطريقة بأنھا

 ــ�ـاةزًءا م�ن الحيـ�ـون الص�فُّ جـ، بحي�ث يك�ھي وسيلـة لوضع الخطط و تنفي�ـذھاف .ةــالّدراسي

ة تعن�ي ـ�ـإن الطريق:قي�لوق�د . ادهــ�ـم و إرشـ�ـم وينم�و بتوجي�ه المعلـ�ـا المتعلِّ ـ�ـيجري في سياقھ

  . )4( ظروف الخارجية للتعلم، باستخدام اaساليب التعليمية الم%ئمة لتحقيق اaھداف

  : لمي والطرق الفنية في التعليمج العــالنھ -2

  )5(.ھو وسيلة للبحث عن الحقيقة بحسب الترتيب المنطقي  نھجمال

ه ـ�ـن استعمالـم أن تحس�ـا المھ�ـن ص�ائب، و إنم�ـ�ـون ل�ك ذھـي أن يك�ـ< يكف"  ول ديكارتــيق

  )6(. "وتطبيقه

ه يجع��ل ـالح��دَّة و العم��ق، ولكن��إن الفيلس��وف الفرنس��ي ، يجع��ل للعق��ل أھمي��ة بالغ��ة، م��ن حي��ث 

ُ ا إ< بالطّ�ــة < يمكن بلوغھــر أصل كل تفاوت عقلي بين الناس؛ aن الحقيقــطريقة التفكي رق ـ

                                                 
املؤسسة احلديثة  طرائق التعليم بني النظرية و املمارسة يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة وتدريس اللغة العربية يف الّتعليم األساسي، يوسف مارون،  -1

  .140:ص ،)م2008 (،)لبنان (طرابلس ،للكتاب 
  -األردنتدريسها، طه علي حسني الدليمي، سعاد عبدالكرمي عباس الوائلي،دار الشروق للنشر و التوزيع  مناهجها و طرائق ة العربيةاللغ -2
 .88: ،ص )م2005(، 1ط
  . 88: ، ص  ـهع نفسـاملرج -3
: ص        ، يوسف مارون ، لعربية يف الّتعليم األساسيو املمارسة يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة وتدريس اللغة ا طرائق التعليم بني النظرية -4

142. 
  .120: ، ص)1977(،2بريوت ،ط ،والعقالنية، جنفياف روديس لويس، ترمجة عبدو احللو، دار منشورات عويدات ديكارت -  5
   . 116: ، صـهسفاملرجع نينظر  -   6
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ق ويَھ��دي ـ��ـن الحقائـ��ـج يبح��ث عـفالنھ��: ة ـ�ـج والطريقـ��ـوھن��اك ص��لة ب��ين النھ. اـالمؤدي�ة إليھ��

ة ، فھ�ي وس�يلة ـ�ـلفوض�ى؛ أم�ا الطريقس و اـع توق�دھا ف�ي التلم�ـ�ـل، ك�ي% يضيـ�ـول السبيـالعق

  .توصل تلك الحقائق إلى العقول

حي�ـو إذا كان النھج العلمي ، ھو الطري ح ال�ذي نس�لكه لطل�ب الحقيق�ة ، ف�إنَّ المعل�م ھ�و ـق الصَّ

ة ف�ي الت�دريس، Zيص�ال ھ�ذه ـالمسؤول اaول الذي يبحث ع�ن أفض�ل الط�رق و الخط�ط الفني�

غاران اــة إلى عقول الفتيـالحقيق ة ف�ي التعل�يم ، فھ�ي كثي�رة و متنوع�ة، ـرق الفني�ـ�ـأما الط. لصِّ

  .)1(مادام ا<عتقاد سائًدا، بأن ليس ثمَّة طريقة ناشطة واحدة في التعلُّم

  :طرق التعليم المدرسي -3

: ادھاـأثب�ت الخب�راء ف�ي العص�ر الح�ديث، أن الط�رق المؤدي�ة إل�ى البح�وث العلمي�ة عم�        

ا تع�ددت اsراء، و تش�عبت ـم المدرس�ي، مھم�ـرق التعلي�ـ�ـاج، وك�ذلك طـ�ـستنتراء و ا<ـا<ستق

  .نظريات الف%سفة فيھا

ة ـ�ـية، الطريقـ�ـة اZلقائـ�ـالطريق: متعددة قديم�ة وأخ�رى حديث�ة أھمھ�ا ـًارقــغير أن ھناك ط   

ة ــ��ـو الطريقة ، ــ��ـة ا<ستقرائيـة ، الطريق��ــ��ـاط، والطريق��ة الوظيفيـ��ـة النشـ��ـالحس��ية ، وطريق

جز ھ�ذه الط�رق وويمك�ن أن ن�. )2(ال�خ ...ة التوليفية، الطريقة الحوارية ــة، الطريقــا<ستنتاجي

  :فيما يلي

ع ـ�ـوسات، وتتخ�ذ م�ن الواقـ�ـاس م�ن المحسـتقوم ھذه الطريق�ة عل�ى أس�: ةـة الحسيـالطريق -*

. ةـإلي�ه بيس�ر وسھول� ة للوصول إل�ى عقل�ه Zيص�ال المعلوم�اتـش فيه الطالب وسيلــالذي يعي

ة ــ��ـن ا<بتدائيـ��ـالمرحلتي الواق��ـع لت%ميــ��ـذ الصف��ـوف اaول��ـى ف��ي ة ف��يـذه الطريق��ـح ھ��ـتصل��

  )3(.ة aنھا أقرب ما تكون إلى سيكولوجية ھؤ<ء الت%ميذوالمتوسط

  ومق�وھي طريقة يظھر فيھا نشاط المعل�م والم�تعلم عل�ى ح�د س�واء ، فھ�ي ت: طريقة النشاط -*

         ة ـ���ـات حواريـ��ـا مناقشـ���ـول درس م���ن ال��دروس، وت��دور حولھـ��ـة م��ا حـارة مشكل���ـث��عل��ى إ

حس���اس بالمش���كلة، و تحدي���ـد وات ھ���ذه الطريق���ة تم���ر عب���ر اZـع المتعلم���ين، وإن خط���ــ���ـم

                                                 
 . 82: ، ص ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة وتدريس اللغة العربية يف الّتعليم األساسيطرائق التعليم بني النظرية و املمارسة يف  -1
، الكايف يف 92، 91، 90: ، ص تدريسها، طه علي حسني الدليمي، سعاد عبدالكرمي عباس الوائلي مناهجها و طرائق ينظر ، اللغة العربية -2

 .  124إىل  119: أساليب تدريس اللغة العربية ، ص 
   .90: ، ص ، طه علي حسني الدليمي، سعاد عبدالكرمي عباس الوائليتدريسها مناهجها و طرائق العربيةاللغة  -  3
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، و البحث عن أدلة وبيانات حول المشكلة، واقت�راض الحل�ول لحلھ�ا، واختب�ار ھ�ذه المشكلــــة

  )1(.ى الحل المختارالفروض، والوصول إل

اًء يعتمد فيه ـم الّدرس إلقــوھي طريقة قديمة، فيھا يلقي المعل: الطريقة اZلقائية أو التقليدية -*

                 عل���ى نفس���ه، دون اھتم���ام بالطال���ب، بمعن���ى أن النّش���اط فيھ���ا قاص���ر عل���ى المعل���م وح���ده،

ل ب��ين ـ��ـوفيھ��ا ينع��دم التفاع.م��ا يق��ال ل��هزام بـل وا<لت��ـلم إ< ا<تص��ال الكام��ـ��ـعتو م��اعلى الم

  )2().المتلقي( ل و المستقبلــالمرس

، )ج�ون دي�وي(ة ـ�ـوضع أساسھا كلباترك والذي بناھا عل�ى أس�اس فلسف:ةـة الوظيفيـالطريق-*

ه، فھ�ي تجع�ل أس�اس ال�تعلم ـم وحاجات�ـول المتعل�ـرة التي تعط�ي اھتماًم�ا لمي�ـة الخبـوھي فلسف

  .بة بحسب ميولھم و احتياجاتھممشروًعا يختاره الطل

 ة،ـ�ـة القياسيـ�ـن ا<ستقرائيــ�ـقام�ت عل�ى محاول�ة الجم�ع ب�ين الطريقتي:ةــة التوليفيــالطريق -*

م ــ�ـة ، ثـ�ـراء ح�ا<ت معينـ�ـة واستقـفقد تب�دأ بع�ض ال�دروس بأمثل�. ة واحدةـا بطريقـومزجھم

ة أخ�رى بحس�ب ـد وأمثل�ـدة بشواھ�ـالجدي� رةـ�ـة منھا، ثم تخل�ط الفكــرة اaساسيــاج الفكــاستنت

  ) 3(.الطريقة القياسية

وار عل�ى إدارة المعل�م لح�وار مناس�ب ومش�اركة ـوم الح�ـيق�:ةـرية أو الجدلي�اة الحوـالطريق -*

ذه ـ%ل ھ�ـه خ�ـوى ط%ب�ـ�ـم إل�ى مستـ�ـزول المعلـ�ـاش ، ونـدل والنق�ـوار والجـالط%ب في الح

     وھك�ذا يس�تخلص المعل�م النت�ائج واaفك�ار ... وى أفض�لـمست� اع بھ�م إل�ىـالمحاورة، ثم ا<رتف�

  .من خ%ل اaسلوب الحواري الجدلي المتبع

د ـ��ـا بالبعـة و الطريق��ة ا<س��تنتاجية ، <رتباطھم��ـة ا<ستقرائي�ـوال�ذي يھمن��ا ھن��ا الطريق��         

ذا ـ�ـل. ي ـج اللسان�ـمنھ�ا ف�ي الـاھم�ـق لن�ا أن تناولنـه، و سب�ـدد معالجت�ـن بصـاني الذي نحـاللس

ط ب�ين ـة ھ�ذا التراب�ـم اللغ�ـدرك معل�ـرح لي�ـرق إليھما بشيء من اZسھاب والش�ـاول التطـسنح

  . اللسانيات وعلوم التربية، وخاصة في تعليم اللغة العربية

  

    

                                                 
  .90: ، ص السـابق عـاملرج - 1
  .87:وينظر إىل طرائق التعليم بني النظرية و املمارسة، ص.93: وينظر كتاب حتليل العملية التعليمية، ص. 91:، ص ـهع نفسـاملرج - 2
  .91: ، ص ــهع نفسـاملرج - 3
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  :الطريقة ا�ستقرائية-4

ع�د الم%حظ�ة والمش�اھدة، ة الت�ي ت�أتي بـھ�ي العملي�ة الثاني�: الطريقة ا<ستقرائية في التعلم  -*

ة ا<س�تقرائية كان�ت ـارة إل�ى أن الطريق�ـ�ـدر اZشـوتج�. دةـة القاع�ـاج أو صياغ�ـويليھا ا<ستنت

ا الب�احثون س�بي% ـ�ـواتخذھ. ةـ�ـة اليقينيـ�ـد العلماء في التوص�ل إل�ى المعرفـأساًسا واضًحا ساع

ال�ربط بينھ�ا، حي�ث ش�اعت ف�ي ر وـل الظواھ�ـة، وتعلي�ـللكشف عن الحقائق في أعم�الھم اaدبي�

  .)1(معظم قضاياھم المتحررة من انفعالية الوجدان

اص إل��ى ـم م��ن الخ��ـيعتم��د مب��دأ ا<س��تقراء ف��ي الم��نھج المدرس��ي، عل��ى ا<نتق��ال بالمتعل��       

 .دةـ�ـالقاعة إل�ى ـو م�ن اaمثل� المج�رد،وس إل�ى ــومن المحس الكلي،ام، و من الجزئي إلى ـالع

فجميع المعارف والعلوم بدأت با<ستقراء، حتى إن الحقائق التي توصل إليھا  ھذا شأن العلوم،

  .)2(علم الحساب، والمبادئ التي استنتجوھا نشأت عن ا<ختبارات والتجارب المستمر

ف��المعلم ف��ي المرحل��ة ا<بتدائي��ة، يس��تخدم ا<س��تقراء، كلم��ا دع��ا ت%مي��ذه إل��ى الم%حظ��ة أو       

يجي��دون  أم��امھم تجرب��ة، فيج��دون أنفس��ھم أم��ام ح��ا<ت خاص��ة، <ق��راءة ن��ص، وكلم��ا أج��رى 

       با<س���تقراء، أي بالم%حظ���ة المدرك���ة، <س���تخ%ص حقيق���ة عام���ة، أو اس���تيعابھا، إ<ّ   فھمھ���ا

  . أو مبدأ عام، يمكن أن يتضمَّن جميع الحا<ت المشابھة له

        ن، وخاص��ة ـقلي��ة المتعلمي��رائي، ھ��و اaس��لوب اaكث��ر م%ءم��ة لعـوب ا<ستق��ـإن اaسل��      

ف��ي المرحل��ة ا<بتدائي��ة، aن الم��تعلم الناش��ئ يع��يش ف��ي ع��الم محس��وس مرك��ب م��ن جزئي��ات، 

         ةـة التدريجي�ـ�ـد يحتاج إلى الطريقــه؛والتوصل إلى التجريـيمكنه أن يتعرفھا عن طريق حواس

      ةـذه ف�ي المرحل�ة ا<بتدائي��ـل ت%مي�ـعل�ى المرب�ي أن ينق�و. م�ن الس�ھل إل�ى الص�عب فاaص�عب

ورھم العقل�ي، ويس�ير ـوب�ذلك يراع�ي تط�. ردـمن المحسوس إلى نصف المحسوس، فإلى المج

دو ـم، ح��ين يغ��ـ��ـد و التعميـوا ف��ي نھاي��ة المط��اف إل��ى التجري��ـوة، حت��ى يصل��ـوة خط��ـبھ��م خط��

  . )3(ر المجردةـل التلميذ قادرا على استيعاب الفكــعق

  

  
                                                 

  . 84،  83: طرائق التعليم بني النظرية و املمارسة، يوسف مارون، ص - 1
  . 85: ، ص  ـهع نفسـاملرج -  2

  . 87: ص نفسـه، عـاملرح - 3
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  :راءخصائص ا�ستق -أ

  .إنه استد<ل صاعد يبدأ بالجزئيات و ينتھي بالكليات -*

  .إنه يعتمد على مابين اaشياء من روابط -*

  )1( .إنه يؤدي إلى حقائق جديدة لم تكن معروفة من المتعلم سابقا -*

وات ـق المرب�ون أّن الطريق�ة ا<س�تقرائية تم�ر بخط�ـيتف�: ةـ*ـة ا�ستقرائيـوات الطريق*ـخط -ب

  :ھي. خمس 

ذ لل�درس ـان الت%مي�ـونعني الشرح واZيضاح ال�ذي يق�وم ب�ه المعل�م لتحض�ير أذھ�: دــالتمھي -أ

  .الجديد وتشويقھم لتتبع خطواته، ونقلھم إلى اaجواء المناسبة لتفھمه

وقد يلجأ المدرس إلى تقنيات كثيرة في ھ�ذه الخط�وة مث�ل الت�ذكير بال�درس الس�ابق أو اس�تثارة 

  م�ن اaس�ئلة،  عامة حول جوانب من الموض�وع ، أو إل�ى ط�رح  مجموع�ةات الت%ميذ الـمعلوم

 ل ھ�ذهـون مقاب�ــ�ـته فيكإش�كالياه وكذا مواض�يعه و ــھذا وقد يستغل التمھيد لتقديم أھداف درس

    ه اـم�ا أسم� j.Dewey ون دي�ويـع ج�ـوق�د وض�. م لل�درسـتصمي�بمثاب�ة التقديم وة ھذا ـــالخط

  ).2()طريقة المشروعات(  الصعوبة ة أوـة المشكلـبمواجھ التعليمي، –امجه التربوي في برن

 ـدرسة بال�ـة متصل�ـذه اaمثل�ـون ھ�ـة عل�ى أن تك�ـعرض اaمثل�ة الجزئي� ھيو: رضــالع -ب

ذ ـويفض��ل أن تؤخ��. مـ��ـدة أو التصميـ��ـ، أو يتص��ل بالقاعد إلي��ه القاع��دةـ��ـزءا تستنـ��ـوتتض��من ج

ا ـق عليھ��ـولى الم�درس التعلي�ـا و يت�ـ�ـع ف�ي طرحھـ�ـة، و أن يش�ارك الجميـ�ـبة م�ن الطلـاaمثل�

ل المنطق�ي ـورة عل�ى أن يراع�ى ف�ي عرض�ھا التسلس�ـا، و كتابتھا على السب�ـواختيار أوضحھ

، وأن ترت�ب اaمثلـ�ـة بحس�ـب الخصـ�ـائص الت�ي م ـ�ـدة أو التعميـاج القاع�ـ�ـل استنتــالذي يسھ

   )3(.اغة القاعدةتجمع بينھا وتقتضيھا صي

ا ـة الت�ي فيھ�ـدم الجمل�ـ�ـيج�ب أن تق) لـ�ـالفاع(وع ـون الموض�ـا يك�ـال عندمــل المثــى سبيـعلف

ل ال�ذي ـرا، ويج�ب أن يتق�دم الفاع�ـ�ـل ضميـ�ـون فيھ�ا الفاعــة التي يكـل اسم على الجملــالفاع

، وأن يتوق�ـف عليھـ�ـا ال�واو أو اaل�ف ه ـ�ـل ال�ذي ع%م�ة رفعـه الضم  على الفاعـة رفعـع%م

                                                 
  . 120،  119: الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي عطية ، ص - 1
    . 94: حممد الدريج ، صحتليل العملية التعليمية ،  - 2
  120: الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي عطية ، ص -  3
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و ج�وب أن تغط�ي اaمثل�ة جمي�ع جزئي�ات  ذك�ـرهالج�دير وم�ن . نجـاح الخطوتيــن ال%حقتيــن

 التصميم القاعدة أو
)1(. 

وھنا يقوم المدرس بطرح أسئلة حول نق�اط التش�ابه وا<خ�ت%ف ب�ين اaمثل�ة مؤك�دا  :الربط -ج

ف ـ�ـاول أن يكتشـلتش�ابه بينھ�ا عل�ى أن يح�ر المتش�ابھة، وماھي�ة اـة ذات العناص�ـتحديد اaمثل�

        ة ـوة ال%حق��ـالطلب��ة بأنفس��ھم ذل��ك التش��ابه أو ا<خ��ت%ف ليؤسس��وا عل��ى ذل��ك م��ا تتطلب��ه الخط��

  .    )2(من استنتاج القاعدة أو القانون أو التصميم

 ل إكس�اب المتعلم�ينـا ال�بعض، م�ن أج�ـر ب�ين العناص�رالتي لھ�ا ص�لة ببعضھ�ـفالربط يظھ    

  .القدرة على إدراك الع%قات، والمقارنة، والموازنة ،والربط بينھا

ديد عناص��ر ـف��ي ض��وء ال��ربط ب��ين اaمثل��ة المعروض��ة وتح��): اس��تنتاج القاع��دة(ا<س��تنباط -د

ا<لتقاء بينھا، يطلب المدرس من الطلبة اس�تنتاج القاع�دة ، فيش�ترك فيھ�ا جمي�ع الطلب�ة فيس�مع 

م اZجابـقق ويــا ويعلِّ ــم شفھيــمنھ إل�ى  ع تمك�ن م�ن التوص�لـد م�ن أن الجمي�ـ�ـات حتى يتأكــوِّ

  )4(.فا<ستنباط ينشط الذھن ويساعد على تكثيف المعلومات وتلخيصھا .) 3(ا<ستنتاج الصحيح

ع ـى جمي�ـدق عل�ـة، ويج�ب أن يص�ـه الطلب�ـل إلي�ـم الكلي الذي يص�ـا ھي الحكـدة ھنـــفالقاع -

  . العناصر المتشابھة

عندما يتوصل الت%ميذ إل�ى فھ�م القاع�دة يُق�دم الم�درس بع�ض اaمثل�ة لك�ي يطب�ق : التطبيق -ھـ

         ويمك��ـن .)5(مـرتھ��ــرھم وذاكـخ ف��ي فك��ـر وترس��ـدة، حت��ى تفھ��م أكث��ـالت%مي��ذ عليھ��ا تل��ك القاع��

     ـهأن يك��ون التطبي��ـق ، ش��فويًا كم��ا يمكـ��ـن أن يك��ـون خطيً��ـا فالشف��ـوي يت��ـم أثن��ـاء ال��ّدرس نفس��

وفي الوقت المتبقي من الحصة، وھ�ذا الوق�ت مخص�ص أص�%ً  لھ�ذه الخط�وة، فھ�و ف�ي إط�ار 

خط��ة المعل��ـم وتحضي��ـره، كم��ا يمكـ��ـن أن يت��ـم التطبي��ـق الشف��ـوي م��ـرة أخـ��ـرى م��ن خـ��ـ%ل 

    ف��ي ال��ّدرس المقب��ل، للتأك��د م��ن ترسي��ـخ المعلوم��ـات ف��ي أذھ��ان الت%مي��ذ، والتثب��ت    التسمي��ـع

                                                 
  .120:ص عطية،الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي  -  1
   . 121،  120: ، ص ـهع نفسـاملرج - 2
  . 121: ، ص ـهع نفسـاملرج  - 3
  .36: رية وتطبيقا، يوسف الصميلي ، صاللغة العربية وطرق تدريسها نظ - 4
    . 95:حتليل العملية التعليمية ، حممد الدريج ، ص - 5
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أم�ا التطبي�ـق الخط�ـي فھ�و عب�ارة ع�ن الف�روض  .تيعابھم التـام عل�ى صعي�ـد التحصي�ـلمن اس

  )1(.والتمارين التي منھا مايتم في الصف ومنھا ما يتم في المنزل

  .)Herbart )2 ھاربارت ھاـة التي اعتمدالطريقھي  وھذه

د ـتعما<، خاص�ة ف�ي ت�دريس قواع�تعد الطريقة ا<ستقرائية من أكث�ر طرائ�ق الت�دريس اس�     

ة ـحت�ى أن ال�بعض م�ن مدرس�ي اللغ�ة العربي�ة ي�رى أنھ�ا الطريق�  .والب%غ�ةاللغة، و اZم�%ء، 

  )3(. المثلى في تدريس القواعد ثم تليھا ا<ستنتاجية

  .القياسية وتسمى :الطريقة ا�ستنتاجية -5

  :خصائص الطريقة القياسية -أ

  . قياسا با<ستقرائيةنھا < تستغرق وقتا طوي%إ -*

  مريحة للمدرس إذ < تتطلب منه جھدا كما ھو مطلوب في ا<ستقرائية -*

ا ـ�ـل إليھـم التوص�ـا ت�ـادة كامل�ة مض�بوطة aنھ�ـون ع�ـدم تك�ـ�ـق التي تقــد و الحقائــالقواع -*

  .بالتجريب والبحث الدقيق

اaس��اليب  :لـ��ـمث. اـتدريسھ��راء ف��ي ـن اس��تخدام ا<ستق��ـم الموض��وعات الت��ي < يمك��ؤ%ـت�� -*

  .النحوية كالنفي والتوكيد وغيرھا

  .تتماشى وطبيعة اZدراك العقلي في ا<نتقال من الكل إلى اaجزاء -*

ا<ت ـة عل�ى ح�ـدة عام�ـق قاع�ـف يطب�ـم الطال�ب كي�ـع تطبيق�ي يتعل�ـتنماز بكونھا ذات طاب� -*

 )4(.خاصة

  :الطريقة ا<ستنتاجية في التعليم -ب

 الفرنسية  إذا استنبطھا؛ و في ،من النصأو دة من اaمثلة، ـدأ، أو القاعـج المبـاستنت :الـيق

  الـــوم على ا<نتقـــة تقــعملي ،راءـــس ا<ستقـــو، عكــوھ.   La déductionا ــيقابلھ

                                                 
  .37، 36: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا، يوسف الصميلي ، ص - 1
  . 93: ينظر حتليل العملية التعليمية ، حممد الدريج ، ص  - 2
  . 122، 121: عربية، حمسن علي عطية ، صالكايف يف أساليب تدريس اللغة ال - 3
  . 124: ، صاملرجــع نفســه - 4
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            ة،ـالخاص��ة ـل إل��ى الحال��ـ��ـدأ الشامـة، أو م��ن المب��ـام إل��ى الظ��اھرة الفردي��ـالع�� م��ن الق��انون

فم�ن القاع�دة الت�ي نتوص�ل . ةقض�ايا خاص� ،رج بواسطة ا<ستنتاج، من مبدأ ع�امـأي أن نستخ

  . )1(عن طريق ا<ستقراء نضع ا<ستنتاج  ھا إلي

   مـر م�ن تق�ديم القاع�دة أو التعمي�ـ�ـيسي اج،ــا<ستنتاس أو ــة القيــم بموجب طريقـفالتعلي         

  .إلى اaمثلة

دم ـ�ـث�م تق. وحــ�ـة ووضـة بدق�ـدة مصوغ�ـة جدي�ـ�ـة أو حقيقـوم كمسلم�ــة أو المفھدـدم القاعـتقف

دة ـ�ـدام القاعـدة أو استخ�ـ�ـة القاعـدة و كأنما ي�راد بھ�ا إثب�ات صح�ــق عليھا القاعـة لتطبـاaمثل

  .أي صحة اaمثلـة الجزئيــة .اـاس صحتھـلقي

ة ـفف�ي ح�ين أن ا<ستقرائي�. واتـب الخط�ة تختلف ع�ن ا<س�تقرائية ف�ي ترتي�ـة القياسيـقيالطرف

  . )2(تبدأ القياسية بالقاعدة ثم اaمثلة فالتطبيق. تبدأ باaمثلة و تنتھي بالقاعدة ثم التطبيق

      ريق���ـة ا<س���تنتاجية تختل���ف الط:ف***ي التعل***يم )القياس***ية( خط***وات الطريق***ة ا�س***تنتاجية -ب

 :على الخطوات اsتية حيث تعتمد الطريقة ا<ستنتاجية عن ا<ستقرائيـة

درس ـو ال�ـم نح�ـزھـة وتحفيـاه الطلبـا له بقصد إثارة انتبـويكون التمھيد مخطط «: دــالتمھي -أ

      ورة أس�ئلة، أو ط�رح مشكلـ��ـة ون بص�ـ�ـد بأش�كال متع�ددة، فق�د يكـ�ـون التمھيـ�ـد يكـوق�. الجدي�د

  ول ـه للدخ�ـور إجابت�ـه أو قص�ـ%ق من ع�دم معرفت�ـا<نطو%ب، ـؤال إلى أحد الطـتوجيه س أو

   )3( .»في الموضوع

  :وفيه يجب توافر اsتي: دةــرض القاعــع -ب

ون ـأو أن يك�. ةـر الطلب�ـوى نظ�ـدة بخط واض�ح جمي�ل عل�ى اللوح�ة ف�ي مست�ـأن تكتب القاع -

رض ـاز الع�ـة جھ�ـا بوساط�ـوان فيعرضھ�ـة باaل�ـة شفاف�ـالمدرس قد كتبھا مسبقا عل�ى شريح�

  ).اaوفرھيد(  العلوي

  .اللغةأن تكون دقيقة الصياغة من حيث  -

  .أن تكون متكاملة < نقص فيھا -

                                                 
   . 84: طرائق التعليم بني النظرية و املمارسة، يوسف مارون، ص - 1
  . 122: الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي عطية ، ص  -  2
   . 123: ، ص  ـهع نفسـاملرج -   3



6�'
� LM5
�6�'
� LM5
�6�'
� LM5
�6�'
� LM5

�)	�ــ� � %�	: : : : �� ��I��JK�	�% � ــ��	(�
� ��I��JK�	�% � ــ��	(�
� ��I��JK�	�% � ــ��	(�
� ��I��JK�ــــ��.��
�.�ــــ��ـــ� �
	�ـــــ� ��
�.�ــــ��ـــ� �
	�ـــــ� ��
�.�ــــ��ـــ� �
	�ـــــ� ��
 ....�ـــ� �
	�ـــــ� �

 92

ة ـا م�ع أمثل�ـد م�ن تطابقھ�ـام الط�%ب للبح�ث فيھ�ا و التأك�ـارة و اھتمـل نوعا من اZثـأن تشك -

  .تعرض

  .قراءة القاعدة من المدرس وعدد من الطلبة أكثر من مرة -

  : عرض اaمثلة -ج

الب ـه و يط�ـدة علي�ـق القاع�ـو يقدم مثا< تنطب�. ر المدرس الطلبة نحو تحليل القاعدةـثيوھنا ي«

  ة ـو يق�وم بكتاب�ة أمثل�ة الطلب�.واض�حةة ـون ھ�ذه اaمثل�ـم أمثلة مشابھة عل�ى أن تك�ـالطلبة بتقدي

. ةـ%ل اaمثل�ـدة م�ن خ�ـل القاع�ـادة تشكي�ـة إع�ـل عل�ى الطلب�ـا يسھـة ترتيبـبورة مرتبـعلى الس

  )1(.»وعلى أن تكون اaمثلة كافية لتغطية جميع جزئيات القاعدة

  :و ھو نوعان: التطبيق -د

     أن يش�ترك أكبـرع�ـدد ممك�ـن منھ�ـم دة عل�ىـا للقاع�ـة أمثلة تطبيق�ـدم الطلبـو فيه يق :يشفھ -*

  .تقديم اaمثلةفي 

الكت�اب عل�ى أن  تمرين�اتخارج  ويبدأ بالكتابة على السبورة بإعطاء تمرينات« :ريـتحري -*

ر ـودة ف�ي الكت�اب ف�ي دفات�ـل التمرين�ات الموج�ـتغطي أھداف الّدرس ثم ينتقل بعد ذلك إل�ى ح�

  )2(.»الطلبة المخصصة لذلك

وھنا يمكن أن نص�ل إل�ى أن الت%مي�ذ بحاج�ة إل�ى ا<س�تقراء و ا<س�تنتاج مع�ا، فبا<س�تقراء     

عليھ�ا بواس�طة التمرين�ات و التطبيق�ات الش�فاھية نصل إل�ى القاع�دة، وبالقي�اس نم�رن الت%مي�ذ 

فا<ستنتاج يب�دأ . والخطية، وبھذا نصل إلى الجمع بين الطريقتين اللتين يعتمد عليھما المعلمون

  .حيث ينتھي ا<ستقراء

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .123: ص،  السـابقع ـاملرج - 1
   .123: ،ص ـهع نفسـاملرج - 2
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  :اإلجراء الوظيفي -رابعــا

  : ـهبأن)   Floyde Brooker( يعرفه فلويد بروكر: تعريف ا�تصال  -1

  )1(.»ھو عملية نقل معنى أو فكرة أو مھارة أو حكمة من شخص sخر «

ل��ذلك فا<تص��ال ي��تم ب��ين ط��رفين ناق��ل للمع��اني و اaفك��ار والمھ��ارات والحك��م، وھ��و المرس��ل 

  .وھو المرسل إليهوالمستقبل لذلك 

         لمعرف��ة العملي��ة أو الطريق��ة الت��ي ي��تم ع��ن طريقھ��ا انتق��ال ا«ويع��رف ا<تص��ال إجرائي��ا بأن��ه 

       ن ـم ب��ين ھ��ذين الشخصي��ـن ش��خص sخ��ر حت��ى تص��بح مش��اعا بينھم��ا و ت��ؤدي إل��ى التفاھ��ـم��

دف ـه، وھ��ـر في��ـاه تسي��ـات ولھ��ا اتج��ـر ومكون��ـذه العملي��ة عناص��ـح لھ��ـر وب��ذلك يصب��ـأو أكث��

   ثـبح�ة والـا للم%حظ�ـا يخضعھ�ـر فيھ�ا ، مم�ـه و يؤث�ـل في�ـال تعم�ـه، ومج�ـى تحقيقـإل ىـتسع

  )2(.»ريب والدراسة العلمية بوجه عام ـوالتج

ادة ـم الم�ـم ف�ي تلق�ي وفھ�ـدان التعليم، ال�ذي ي�تم ب�ين المعل�م و المتعل�ـو خاصة التواصل في مي 

  .التعليمية

  :لذلك يرتكز التواصل اللساني على ث%ث عناصر أساسية

  .المتكلم أو المرسل -أ

  .المستمع أو المستقبل -ب

  )3(. نس من الع%مات الدالة، يمتلكھا المتكلم المستمع على حد سواءنظام متجا -ج

       ـةا أن البن�ى الصياتي�ـادھ�ـة باعتقـالوظيفية ع�ن غيرھ�ا م�ن الم�دارس اللساني� ةـز المدرسـتتمي

   )4(.والقواعدية ، و الد<لية محكومة بالوظائف التي تؤديھا في المجتمعات التي تعمل فيھا

اق ال�ذي ـة، و السي�ـة اللغوي�ـل ب�ين البني�ـة الفص�ـة في صعوب�ـلنظر الوظيفيو تتلخص وجھة ا 

  .تعمل فيه، والوظيفة التي تؤديھا تلك البنية في السياق

         .لكن قبل أن نتطرق إلى اZجراء الوظيفي < بد أن نوضح وظائف اللغة

    
                                                 

  . 76: ، ص  دراسات يف اللسانيات التطبيقية، أمحد حساين - 1
  19: ، رشيدي أمحد طعيمة، حممد السيد مناع، مأخوذ عن حسن محدي الطوجيي،ص)نظريات وجتارب(تدريس العربية يف التعليم العام - . 2

   . 76: ، ص ت التطبيقية، أمحد حسايندراسات يف اللسانيا - 3
  . 70: ، ص) 2004(، 1، ط)لبنان (بريوت ،مدخل إىل اللسانيات، حممد حممد يونس علي ، دار الكتاب اجلديد املتحدة - 4
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�    ((((وظائف اللغـة -2	@ . VW X�	@ . VW X�	@ . VW X�	@ . VW X----    B �9�J VW XB �9�J VW XB �9�J VW XB �9�J VW X(((( :  

ديد وظ��ائف اللغ��ة، و الت��ي كان��ت ـن ف��ي تح��وـر و جاكبس��لـرة بوھ��ـ< ب��د أن نرك��ز عل��ى نظ��

  :كاsتي

  :نموذج بوھلر -أ

ئي�ة الوظيف�ة ا<نفعالي�ة والوظيف�ة الندا: أن للغة البش�رية ث�%ث وظ�ائف فق�ط؛ وھ�ي يرى بوھلر

  :تتعلق ھذه الوظائف جميعھا بث%ثية أخرى تتمثل في.والوظيفة المرجعية

  )المرسل( المتكلم  -  

  )المستقبل( المخاَطب  -  

  )الشخص أو الشيء الذي نتحدث عنه( الغائب  -  

ر ھ�و ـ، غي�ر أن�ه يق�ـرـ�رية ف�ي نظ�ر بوھلـة التي تؤديھا اللغ�ة البش�ـف اaساسيـھذه الوظائ     

  . )1( نفسه بإمكان استنتاج وظائف أخرى إضافية من ھذه الث%ثية التي أومأنا إليھا

  :نموذج جاكبسون -ب

 ،ـناق، السن�ـالمرس�ل ، المرس�ل إلي�ه، الرس�الة، السي�(رة التخاطبية ــيصنفھا انط%قا من الدائ 

ده ـة تخص�ه و ھ�ي عن�ـة معين�ـف�، حيث يربط كل عنص�ر م�ن عناص�رھا بوظي)القناة أو الصلة

  :)2(ست وظائف

  :الوظيفة التبليغية -

ادة ـل واZف�ـار و التواص�ـة اZخب�ـالتي تشمل الدورة التخاطبية بجمي�ع عناص�رھا و ھ�ي وظيف�

ا ـر فرع�ـن أن تعتب�ـرى يمك�ـة أس�اس الوظ�ائف اaخ�رى إذ إّن الوظ�ائف اaخ�ـوھي في الحقيق

  .عنھا

  :الوظيفة التوصيلية -

ه ـن استعمال�ـة م�ا يمك�ـرات اللغوي�ـم فيھ�ا الخط�اب فھن�اك م�ن المؤش�ـس الظروف التي يتتعك 

اه الس�امع للتأك�د م�ن أن ـم فع% وك�ذلك Zلف�ات انتب�ـق من أنه يتـ�ثبات والتحقلللتوصيل فقط و

                                                 
  . 73،  72: ، ص دراسات يف اللسانيات التطبيقية، أمحد حساين - 1
  . 31،  30: ، ص2ط  ،اجلزائر ،اللسانيات ، خولة طالب اإلبراهيمي، دار الفصبة للنشر مبادئ يف - 2
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اة ـالخطاب يصل إليه في أحسن الظروف وأنه أي المخاط�ب عل�ى ص�لة بم�ا يق�ال ل�ه وإن القن�

%م ـنمث�ل لھ�ذه المؤش�رات ب�أدوات التنبي�ه و افتت�اح الك� و. في أحسن اaح�وال توصل الخطاب

  .الـة وا<تصـواختتامه وبعض العبارات التي يستعملھا كل من المتكلم والسامع لربط الصل

   :الوظيفة الخطابية -

ه ـر وجدان�ـلتثي� )المرَس�ل إلي�ه= المتلق�ي(و المخاط�ب ـق عندما يوجه الخط�اب نح�ـراھا تتحقـن

ات ـام المھرجان�ــ�ـال ف�ي مقـ�ـا ھ�و الحـة مثلم�ـة أو لغوي�ـة أو ذھني�ـة حركيـال معينـوردود أفع

  ... السياسية ومقام الوعظ و اZرشاد في المساجد

  :الوظيفة التعبيرية -

أفك�اره ره ويعب�ر ع�ن ـحي�ث يب�وح ع�ن مشاع�) مـل المتكل�ـالمرس�(خاِطب ميبرز من خ%لھا ال 

ح ـادل اaدوار يصب��ـوعن�د تب�. ن عنھ�اـه ويبي�ـي�ر ع�ن أحاسيس�ه وأغراض��اللغ�ة للتعب ويس�تعمل

   .ن أفكارsخر عن شعوره وما يدور في خلده مالمخاَطب مخاِطبا ويعبر ھو ا

  :ةيالوظيفة التحقيق - 

ا ـي فھن�ـه للتخاط�ب اليوم�ـع ال�ذي يستعمل�ـم بالوض�ـر ھذه الوظيفة في مدى وعي المتكل�ـتظھ 

ارات ـات والعب�ـد م�ن أن الكلم�ـو التأك�ـه نح�ـدر ما ھ�و موج�ـار بقـخبا ل�ـالخطاب ليس موجھ

    انـض اaحي�ـيلج�أ ف�ي بع� هدـوده، فنج�ـم مقص�ـه فھ�ـة و أن�ـع وأنھا صحيح�ـمفھومة لدى السام

        وم ـل ال��ذي يق��ـوتتجس��د ھ��ذه الوظيف��ة ف��ي أكم��ل ص��ورھا ف��ي العم��... إل��ى الش��رح أو الترجم��ة

ذه ـ%ل ھ�ـذاك ومن خـآن. اـة ويصف أوضاعھـا يحلل اللغات الطبيعيـندمع) العالم(ه اللغوي ـب

اب ـ�ـوى الخطـ�ـاص إل�ى مستـــ�ـن اaشخـ�ـادي بيــ�ـاب العـوى الخط�ـ% من مستـة تنتقـالوظيف

  .المتخصص العلمي الذي يتقنه العلماء و المتخصصون

  ):الجمالية(الوظيفة الشعرية  - 

ن ـ�ـور أحسـ�ـالوظيفة الشعرية aن الش�عر بموس�يقاه وص�وره يمث�ل أو يص اكبسونجيسميھا   

ذي ـي ال�ـ�ـالب%غ الفن�ـي رـد ف�ي المظھ�ـة و المتجس�ـتصوير الجانب الجمالي الموجود ف�ي اللغ�

  .وا<ھتمام ھنا منصب على الخطاب نفسه. يستغله الشعراء أيما استغ%ل
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م�ن حي�ث ھ�ي نزع�ة اجتماعي�ة، وذل�ك aن اZنس�ان  والذي يھمنا ھنا الوظيفة التواص�لية       

مي���ل بطبع���ه إل���ى التواص���ل م���ع اsخ���رين <ض���طراره إل���ى الحي���اة معھ���م ف���ي مجتم���ع ل���ه ي

  .خصوصيات ثقافية وحضارية متجانسة

المتكل�ـِّم والُمخاَط��ب، ي��دفُعھما داف��ٌع : التواص��ل أو التخاط��ب ب�ين شخص��ين عل��ى اaق��ليح�دث  

   )1(.يستعم%ن لغة مشتركة تتيح لھما إنشاء الك%م وفھمهZصدار الك%م واستقباله، و

ال��دماغ، وتت��ولى أعض��اء النّط��ق، بتوجي��ه م��ن الجھ��از /وينش��أ الك��%م عل��ى مس��توى العق��ل      

، )كلمات وعب�ارات(= من اaصوات مرالحركي، تجسيد التخطيطات العقلية في زُ  –العصبي 

س�معية، فترت�د ب�أثر مرتج�ع إل�ى أذن الم�تكلم ال-وتنتقل ھذه اaص�وات ع�ن طري�ق القن�اة الفمي�ة

نفس���ه م���ن جھ���ة، وتط���رق، م���ن جھ���ة أخ���رى، أذن المخاَط���ب ال���ذي يفس���رھا عل���ى مس���توى 

    .الدماغ بطريقة يستعيد بھا المعنى الذي قصده المتكلـِّم/العقل

إنش�اء ( لغ�وي  -مس�توى عص�بي: والواضح أن أحداث التخاطب تتوالى عل�ى ث%ث�ة مس�تويات

ص����وتي            –، ومس����توى فيزي����ائي )النط����ق والس����مع(، مس����توى فيزيول����وجي )م����هالك����%م وفھ

  )2().انتقال الك%م(

  :التواصــل التربـوي -3

) الم�ـادة الدراسـي�ـة(و الرس�ـالة  ،)الم�درس(ل ـوي على المرس�ـيتكئ التواصل الترب «         

ة ـل الديداكتيكي��ـ، و الوسائ��)ةـاللفظي��ة وغي��ر ـ%ت اللفظي��ـالتفاع��(اة ـ، والقن��)ذـالتلمي��( يـالمتلق�و

%ت ـالمدخ�� ، و...)ةـ�ـة البصريـ�ـل السمعيـاح والوسائ�ـل اZيض�ـ�ـاج ووسائـرر و المنھ�ـ�ـالمق(

م ـتقوي��(اتـ، والمخرج��)زوءاتـان و المج��ـان والزم��ـالمك��(اقـ، والسي��)دافـات و اaھ��ـالكفاي��(

  ). عمليات التشويش وسوء الفھم تصحيح التواصل وإزالة( ، و التغذية الراجعة )المدخ%ت

   تستند العملية الديداكتيكية الناجحة داخ�ل الفص�ل الدراس�ي إل�ى تفعي�ل الح�وار وتنش�يط ال�درس 

   ق ـل التحق�ـو الص�عوبة م�ن أج�ـة م�ن البس�اطة نح�ـ%ل صياغة أسئلة ووضعيات متدرجـمن خ

   )3(.»اج المدرسيمن الكفايات المسطرة واaھداف المرسومة من قبل المدرس و المنھ

                                                 
  . 68:علم النفس ومسائل اللغة، كمال بكداش، ص  -  1
  . 69،  68:نفسـه، ص املرجع -  2

 http://www.doroob.com .، مستخرج من اإلنرتنيتمجيل محداوي،التواصل اللفظي وغري اللفظي يف اال البيداغوجي والديداكتيكي - 3
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ق�ـرب العق�ـول مھم�ا تن�ـائ يو أنه يكس�ـر الح�واجز مھم�ا تك�ن، ووللتواصل أھمية كبرى ھ     

كم�ا ھ�ـو موض�ـح ف�ي الشك�ـل . بعضھـا عن بعـض، ويظھـر ذلك خاصـة ف�ي التعلي�ـم والتعل�ـم

  )1(:التالي

  

  تواصـــــل                                               

  

  تعلـــــم                                         تعليـــــم                    

والمقصود بأن التواصل يجمعھا أّن عمليتي التعليم والتعلم إنما يتحق�ـق وجودھم�ـا، ف�ي ح�ال «

ل�م  –و<ستجاب�ـة ص�ـورة تواصلي�ـة  –ولم يكن ثمة اس�تجابة  التعليم،فإذا حدث  .فقطالتواصل 

أن يك��ون المعل��م أك��ـثر م��ن مرس��ـل، و أن يكـ��ـون  الفھ��ـم،ويترت��ب عل��ى ھ��ذا  .ـّمالتعل��يح��دث 

التعليمي�ـة فالمعل�ـم يرس�ـل الم�ـادة . فك�ل منھم�ـا مرس�ـل ومستقب�ـل . م�ن مستقب�ـل المتعلـم أكثر

معرفت�ـه بالمتعلمي�ـن؛ أي بمق�ـدار م�ا استقبل�ـه م�ن معلوم�ات ع�ـن مستوياتھ�ـم العقليـ�ـة  بمقـدر

وبمق�دار . في ا<ستيعاب، ومھاراتھم في سرعة ا<ستجابـة والق�ـدرة عل�ى التركي�ـز   وقدراتھم

ة وللمتعلميـ�ـن من مناسبـة عـرض المـادة ، وطريقـة التدريــس، للمـ�ـادة التعليمي�ـ  ما عرفــه 

   .)2( »وللموقف التعليمي

ـن تفاع�ـل م�ـع  ھ�ـذه نھم م�و الط%ب يتقبلون المادة التعليمية، و أسلوب المعل�م، بم�ا يظھ�ـر م�

والتفاع�ل ص�ورة م�ن ص�ور التواص�ل، ص�ورة تس�مح ب�أمور كثي�ـرة . ، وذل�ك اaس�لوبالم�ادة

تسمـح ل�ه ب�أن يك�ـون أھ�ـ% للتعام�ـل اZيج�ابي م�ع ھ�ذه الم�ـادة؛ فيفھمھ�ـا ويستوعبھ�ـا  للمتعلم؛

   ھي�ـأ ليبن�ي وتسم�ـح ل�ه بع�د ذل�ك كل�ـه، أن يك�ون م. ويترجـم إلى سلـوك كل معلومة تتقبـل ذل�ك

على ھذه المادة معلومـة أخرى، ف% تك�ون معلوم�ة تراكمي�ـة يتجم�ع بعض�ھا ف�وق بع�ض، ب�ـل 

وإذا ك�ان ش�أن . تتحول إلى معلومات بنائيـة، يرفـد بعضھ�ـا بعًض�ا؛ حت�ى تك�ون بن�اء متكام�ـ%

  )3(.هالمتعلم مع مادة التعلم على ھذا النحو، أصبح مؤھ% ل�بداع و ا<بتكار أكثر من غير

  

                                                 
   678: ، مسري شريف استيتيية، ص ) اال ، والوظيفة، و املنهج(اللساانيات   -  1
   . 678: ص ،  ـهع نفسـاملرج - 2
  . 279،  278: ، ص نفســه ع ـاملرج - 3
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  ةاصليـوتة الـالوظيف -4

ة م�ن ـن مجموع�ـة، أو بي�ـرد و مجموعـأو بين ف آخر،رد و ـل بين فـة ا<تصال ھي تفاعـعملي

ل في س�لوك ـا تعديـيترتب عليھ خبـرة ة فيـوذلك بھدف المشارك. وعة أخرىـراد و مجمـاaف

  :فينبين طر< يمكن أن تتم إ<  ...و ل%تصال اللغوي مھارات. اaفراد

  لــمرسال :الطرف اaول  

  .لـمستقبال :الطرف الثاني  

   )1( .والربط بين ھذين الطرفيـن ھو موضـوع ا<تصـال، أو الرسالـة

ارات ـأم�ا مھ�. ؟ويـال اللغ�ـارات ا<ستقب�ـو م�ا ھ�ي مھ�. ارات اZرس�ال اللغ�وي؟ ـفما ھي مھ�

ون ـو أم�ا أن يك�. ون متكلم�اـيك�ل أم�ا أن ـوء معرفتن�ا أن المرس�ـا<تصال فيتم تحديدھا في ض�

ال ـوم ا<تص�ـن مفھ�ـع ضم�ـارة < تق�ـرا واZش�ـر ذلك < يمك�ن إ< أن يك�ون مؤش�ـو بغي. كاتبا

  : وتأسيسا على ھذا فإن مھارات اZرسال ھي. اللغوي 

                                 .ةــمھارة الكتاب -%م      ــمھارة الك -

ا أن المس�تقبل أم�ا أن يك�ون س�امعا و أم�ا أن ـوء معرفتن�ـدد في ض�ـفتح .أما مھارات ا<ستقبال

  :فھناك إًذا مھارتان ل%ستقبال ھما . يكون قارئا

                    .  )2(راءة ـــمھارة الق -اع        ــمھارة ا<ستم -

وظيف�ة وبناًء على ذلك يتوجب على المتعلم أن يتمكن من مھارات ا<تصال اaرب�ع ك�ي يحق�ق 

  )3(. أشارنا إليھا سابقاالتي  طرقالو< يتم ذلك إ< وفق . ا<تصال اللغوي اaساسية

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 164، 163:الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي عطية ، ص -  1
   . 165: ، ص ســهنفع ـاملرج -   2
  . 89، 88، 87، 86، 85: نظر املذكرة ص ي - 3
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  )1( مخطط يبين مھارات ا�تصال اللغوي                                

                                               <تصـال اللغـويا                                                     

  

  

     استقبــــال          إرســــال                                                                          

  

 

           

          كـــ%م                                 استمــاع                                          

  

 

 

     قـــراءة               كتابــة                                                                                

 

 

ن ـاع، وك�ذلك بي�ـ%م و السم�ـم  ب�ين الك�ـلكي يحصل ا<تص�ال < ب�د aن يحص�ل الفھ�           

  ذا يج�ب ـ�ـن، لـ�ـنس السَّ ـان نف�ـم يملك�ـالمعل� م وـم ذلك إ< ك�ان المتعل�ـراءة، و < يتـة والقـالكتاب

وب ـ�ـ، و اaسل، وذل�ك باستخ�ـدام اaلف�ـاظ الواضح�ـةمـوى المتعل�ـم أن يراع�ي مست�ـعلى المعل

      اءات ـات و اZيم�ـة إل�ى الحرك�ـ�ـإضاف. ـ�ـةارات المتناسقـ�ـد، و العبــ�ـال من التعقيـل الخــالسھ

  .    )2(الخ....و تقاسيم الوجه، والوقف والوصل 

ا ــ��ـإيصالھ) م ـ�ـالمعل( ل ـ�ـد المرسـارات مع�اني ود<<ت يري�ـ�ـاظ والعبـ�ـذه اaلفــ�ـل ھـتحم�و

ة ـ�ـم اللغـرورة تمك�ين معل�ـوض� ية، تتطل�ب ا<ھتم�ام بالكفاي�ة ا<تص�ال) المتعلم( إلى المستقبل 

                                                 
  . 166: ص  لغة العربية، حمسن علي عطية،الكايف يف أساليب تدريس ال  - 1
  . 166: ، ص ـهع نفسـينظر املرج - 2
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ال الت�ي ـارات ا<تص�ـھ�ان مـة م�ن خ�%ل إتق�ـة اللغوي�ـالعربية وجعله على قدر كبير من الكفاي�

ال ـع ا<ستعم�ـا موض�ـا ووضعھ�ـا وقواعدھ�ـة أنظمتھ�ـة وممارس�ـدام اللغ�ـرنا إليھا، باستخـأش

  .الفعلي بدل ا<كتفاء بحفظ  قواعدھا

عل�ى القـ�ـراءة  – بالنس�بة للت%مي�ـذ –فأھـم المقاييـس في ھـذا النطـاق ھ�ـو أسبقيـ�ـة المشافھ�ـة 

Zدراك على التعبيـر؛ و عل�ى ھـ�ـذا ف�% بـ�ـّد م�ن أن يبـ�ـدأ دائم�ـا المعل�ـم والكتابــة، و أسبقيـة ا      

      أو اaس��تاذ بإيص��ال ذوات العناص��ـر مش��افھة < كتاب��ة، و أن يجع��ل ت%مذت��ه بھ��ذه المش��افھة 

ل�ك وب�ين ھ�ذه الصيغ�ـة اZفرادي�ـة تيميّزون بالسماع وحده ب�ين ھ�ذه الح�روف و –المتكررة  –

  )2( :فعملية ا<تصال الشفھي تتكون من العناصر اsتية )1(.تلكوالتركيبية و

  مصدر المعلومات        الُمرسل                             المستَقبِل               مصب المعلومات            

 القنـــاة                                                

  سمع المخاطب               الذاكــرة     أعضاء النطق                          م دماغ المتكل          

  ذبذبات صوتية                                                                                    

 :ةـــة التركيبيـالوظيف -5

  : مارتيني. مبادئ التحليل الوظيفي عند أ  -*

غ ـِّ ان أن يبل�ـح لك�ل إنس�ـري ھ�ي م�ا يسم�ـان البش�ـة اaساسية للسـالوظيف«ن أ مارتيني. يعتقد أ

غ و التواص�ل ب�ين ـة التبلي�ـتجربته الشخصية لغيره م�ن الن�اس، و س�ميت ھ�ذه الوظيفي�ة بوظيف�

ا ـؤديھ�ا اللغ�ة لكنھ�ف أخ�رى تـو يرى مارتيني أنھا موج�ودة إل�ى جان�ب وظائ�. أفراد المجتمع 

              ةـا حاج�ـر دونم�ـر عن المشاع�ـة التعبيـار، ووظيفــر عن اaفكـة التعبيـل وظيفـمث(   ة ــثانوي

  )3(.» )إلى التواصل، و الوظيفة الجمالية في النصوص اaدبية وغيرھا

ة ـه اaداة المؤمن�ـروري لكونـر ضـة أمـر اللغويـة العناصـة وظيفـدراس«: رى أنـي فمارتيني

ل عناص�رھا ف�ي ص�ورة بن�ى ـة تتشك�ـر، و من ھنا < تكف�ي معرف�ة أّن اللغ�ـل بين البشـللتوص

   ) 4(.»<بد من معرفة وظائف ھذه البنىبل متراصة 

  
                                                 

  . 229: ، ص  )2007(،اجلزائر  ،حبوث ودراسات يف علوم اللسان ، موفم للنشر  -   1
 . 85:ومسائل اللغة، كمال بكداش، صعلم النفس   - 2

  . 106: ص، الطيب  دبـة ،) دراسة حتليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية -  3
   . 106: ص نفسـه، عـاملرج - 4
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  :   ويقوم التحليل الوظيفي على المبادئ التالية    

ه ـ�ـدد قيمتـ�ـم تتحـ�ـدأ ف�ي أن المونيـ�ـھ�ذا المبة ـ�ـتبرز أھمي: ة بين الوحداتـالص%ت القائم -1

  .الد<لية و الوظيفية من خ%ل صلته بالمونيمات اaخرى المجاورة له في السياق

  ض دورا تمييزي�ا ـي�ؤدي موض�ع الوح�دات إل�ى جان�ب ص�لة بعض�ھا ببع�:موضع الوحدات  -2

 pierre bat paul :ضحا في تحديد  وجھة العبارة والتمييز بين وظائف وحداتھا مثلاو

  )1(.  paulو  pierre والتي ستصبح شيئا آخر لو قلبنا موضعي  )أي بيار ضرب بول (  

يرى أن مراعاة معن�ى الوح�دات م�ن أج�ل تحدي�د وظائفھ�ا أم�ر  :المحتوى الد<لي للوحدات -3

رى ـوم�ن الكلم�ات الت�ي ي� .بح�ذركما ينب�ه إل�ى ا<ھتم�ام بمج�ال الد<ل�ة . ضروري في التحليل

مث�ـل أم�س، و الي�ـوم  ( أن معناه غير ك�اف لتحدي�د وظيفتھ�ا بوض�وح ظ�روف الزم�ان ارتينيم

  )2(..). وغــدا

  :عناصر ث%ث يمكن أن تحلـّل في الجملة، وھي فھناك لدى مارتينيه

  .، أي المسند)فحوى الك%م(العنصر المركزي وھو المحمول  -1

     ، )ـ��ـوم الفاع��ـل بالتحصي��ـل ف��ي اللغ��ـات الھندي��ـة اaوربيـ��ـةغالب��ا م��ا يق( أداة التحصي��ـل  -2

  .أي المسند إليه

  )3(.النعت والعطف واZضافة والظرف :أنماط اZلحاق، أي التكملة، نحو -3

  :اللغوية باعتبار وظائفھا إلى أصناف ھي )العناصر(و قد قسم الوحدات

       ف���ي التمرك���ز aن���ه يحظ���ى ب���بعض الحري���ة ي ـالمكتف��� اه م���ارتينيـ���ـسم :الم���ونيم المكتف���ي -1

أو يت��أخر دون أن تتغي��ر  م��ن خ��%ل إض��افة مونيم��ات خاص��ة تش��ير إل��ى ع%قات��ه م��ع الس��ياق

  ...)أمس ، و غدا ( ف الزمان وظر: مثل  )4(.تـهوظيف

نيم�ات نسمي المونيمات التي تستعمل للد<لة على وظيف�ة م�ونيم آخ�ر بمو :المونيم الوظيفي -2

ف�ي الم�ونيم يستعمل حرف الجر للد<ل�ة عل�ى معن�ى . جان لىإأعطى الكتاب : مثل )1(. وظيفية

  )2(.جان
                                                 

، )لبنان(، وظيفة األلسن وديناميتها ، اندريه مارتينيه، ترمجة نادر سراج، دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت -  1
 . 124: وينظر مبادئ ألسنية عامة، أندريه مارتينيه، ترمجة رميون رزق اهللا، ص . 254: ، ص)م 1996،هـ1416(،1ط
  .110: ، صالطيب  دبـة ،) دراسة حتليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية - 2
  . 246: مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص - 3
  . 127، ص) 1990ط (،)لبنان( عامة ، أندريه مارتينيه، ترمجة رميون رزق اهللا، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت مبادئ ألسنية - 4
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و ـدات؛ فھ�ـه إ< بتبعيت�ه لغي�ره م�ن الوح�ـق وظيفت�ـ�ـيسمى تابعا aن�ه < يحق:عـم التابـالموني -3

ة ـى جان�ب بقي�ه النس�بي إل�ـل موضع�ـي و إم�ا بفض�ـم وظيف�ـل مونيـارة ما إما بفضـط بعبـيرتب

  )3(.الوحدات في ھذه العبارة

ب�ل . ھو توافق مونيمين أو أكثر < ترتھن وظيفته بموضعه في اZيضاح :ستقلالتركيب الم -4

  )4(.تركيبا مكتفيا) سيارةفي ال( en voiture: ففي قولنا. قاـه بالسيـة وصلتـه الكليـبد<لت

   العبارة وترتبط بھا سائر الوح�دات بص�فة  ھو النواة التي تقوم عليھا :التركيب اZسنادي -5

  prédicat   دــن مسنـم ادي ــيب اZسنـركــون التـــو يتك .رةــر مباشـرة أو غيــمباش

    )sujet.)5 مسند و إليه

      )ارةـ�ـزية للعبـواة المرك�ـالن�(اديـالمرك�ب اZسن� ـ�ـىاف إلـ�ـدة تضـ�ـل وحـھو ك:اقــاZلح -6

      ا ـه و< وظائفھ�ـة ب�ين وحدات�ـ�ـات المتبادلـ�ـا الع%قـ�ـر بإضافتھـ�ـب�ه و< تتغيل ــأو إلى ما يتص

  :بين ضربين من اZلحاق ز مارتينيـوقد مي و العربيـفي النح" ةـالفضل"ه ــو اZلحاق يشب

 ورـ���ـن مـالعل��� :اـ���ـف���ي قولن" ھدي���ة " ق ـمث���ل الملح���(  coordination :فـ���ـاق بالعطــ���ـاZلح -

  .يةاوھد

 هـالمضاف إلي،وويشمل وظائف نحوية مختلقة كالنعت subordination :اZلحاق بالتعليق -

ً اشتر كتاب:" في قولنا" كتابا " و "نافعا"مثال ذلك الملحقان (  .به والمفعول   )6(" ). ا نافًعا ـ

        )7( .ل إف��راديھ��و ذل��ك ال��ذي يُْرِج��ُع إل��ى اس��تحالِة تحدي��د مكونات��ه بش��ك:ونيم المرك��بالم�� -6

 . téléphone: ومن أمثلة ذلك

    

  

  

                                                                                                                                                         
  . 129: املرجع السابـق، ص - 1
 . 129،املرجع نفسـه  -  2

  . 111: ص ،، الطيب  دبـة) دراسة حتليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية - 3
 .130، 129 :ص مبادئ ألسنية عامة ، أندريه مارتينيه، ترمجة رميون رزق اهللا، ،رينظ - 4
  . 112: ، ص، الطيب  دبـة) دراسة حتليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية -  5
  . 112:، ص نفسـه عـينظر املرج - 6
 . 236: ص وظيفة األلسن وديناميتها ، اندريه مارتينيه، ترمجة نادر سراج، - 7
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  :الوظيفة التداولية -6

  :اكتساب اللغة من منظور وظيفي -*

    ل ـ�ـن الطفـة الت�ي تمك�ـدرة التواصلي�ـ�ـد مكونات القـن في تحديـلقد اجتھد عدد من الباحثي«     

الق�درة النحوي�ة إل�ى ق�درات  وق�د أجمع�وا عل�ى أنھ�ا تتج�اوز. بھ�ا اللغ�ة والتواص�لمن اكتساب 

 ا ـ�ـي، ومنھـي الثقاف�ـع ا<جتماع�ـد ا<س�تعمال ذات الطاب�ـرى منھا، ما يتعل�ق بمعرف�ة قواع�ـأخ

ق ـة قواعد الربط بين اللغ�ة وب�ين المقاص�د التداولي�ة المختلف�ة، ومنھ�ا م�ا يتعل�ـق بمعرفـما يتعل

   )1(.»بمعرفة استراتيجيات التواصل اللغوي و غير اللغوي

من منظـور وظيفـي الذي يغلب عامل المحيـط اللغ�ـوي عل�ى العام�ـل  -يكمن ھذا ا<كتساب  «

    )2(.»قائم على تفاعل الطفل النامي مع محيطه اللغوي  هعلى أن -الفطري

  :يتم اكتساب اللغة من المنظور الوظيفي كما يليو    

  .في محيطه اللغوي يتعلم الطفل اللغة من خ%ل تعامله مع المعطيات المتوافرة -أ

أثناء ھـذه العمليـة يكتسب الطف�ـل ق�ـدرة تواصلي�ـة نفت�ـرض أنّھ�ـا الق�ـدرة التواص�لية كم�ـا  -ب

  ).ر اللغويةيوغ الملكات اللغويةأي مجموعة من (يتصورھا منظرو النحــو الوظيفي 

  .وتـةحصل عبرھا الطفـل مستويات متفايتم اكتساب ھذه القدرة التواصلية في مراحل يُ  -ج

ع�ـُدَّة فط�ـرية تسھ�ـل عملي�ة ا<كتس�اب وتعج�ـل ـِ يواجه الطفل محيطه اللغوي وتفاعله مع�ه ب -د

  )3(.بھا

للق�درة التواص�لية ف�ي إط�ار مش�روع علم�ي متكام�ل  -في حدود علم�ي –إ< أنَّ أھم تحديد قدم 

  مون دي�كھ�و التحدي�د ال�ذي قدم�ه س�ي .يستھدف إقامة نموذج تمثيل�ي لمس�تعملي اللغ�ة الطبيعي�ة

وم�ا يھمنـ�ـا ھن�ا ھ�ي الطاقـ�ـة  ) 4(.س طاق�اتــ�ـفي عدد من أعماله مفترضا أنھا تتكون من خم

ا ـة ويؤولھ�ـل اللغ�ة الطبيعي�ة م�ن أن ين�تج العب�ارات اللغوي�ـن مستعم�ـ�ـالتي تمك: وھي. اللغوية

                                                 
. عزالدين البوشيخي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بغريها من منظور وظيفي - 1 

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Langue_arabe    
 .  63، 62: ، ص)م2003 -ـه1424(،1، مطبعة الكرامة ، الرباط، طة بني الكلية والنمطية، أمحد املتوكليينظر الوظيف -  2
  . 64، 63: ، ص ـهع نفسـاملرج -  3
إضافة إىل الطاقة اللغوية، هناك الطاقة املعرفية، والطاقة .عزالدين البوشيخي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بغريها من منظور وظيفيينظر  -  4

  .املنطقية، والطاقة اإلدراكية، والطاقة االجتماعية
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ا كان�ت ـ�ـوأي/ ويـد بني�ـارات م�ن تعقي�ـذه العب�ـ�ـا اتسمت ب�ه ھـن مھمــ% صحيحيـا وتأويـإنتاج

  )1(.اaوضاع التواصلية التي تم فيھا إنتاجھا

طريق��ة تواض��عية يس��تدعي اس��تلزاما «: غ��رايس بوج��ود ط��ريقتين لتبلي��غ أكث��ر مم��ا قي��لويقر

لنفت��رض أنَّ ج��اك . تس��تدعي اس�تلزاًما محادثيً��ا) غي�ر تواض��عية(تواض�عيًا، و طريق��ة محادثي��ة 

تبلي�غ ھ�ذا ا<عتق�اد إذن يمكن�ه . يد تبليغ ھذا ا<عتقاد إلى بوليعتقد أن اZنجليز شجعان وأنه ير

: بإمك��ان أن يق��ولف". غرايس��يتين"وط��ريقتين  )2( »"س��يرلية"طريق��ة : بط��رق ث��%ث مختلف��ة

        »ج���ون إنجلي���زي، إذن ھ���و ش���جاع«أو") ك���ل ا<نجلي���ز ش���جعان«أو "  (ا<نجلي���ز ش���جعان«

ل ج��اك ف��ي الحال��ة اaول��ى م��ا يقص��د تبليغ��ه يق��و. »إن��ه ش��جاع... ج��ون إنجلي��زي«و أخي��ًرا أ

، وتس��توفي الد<ل��ة التواض��عية للجمل��ة تأوي��ل الق��ول ف��% يوج��د اس��تلزام )ا<نجلي��ز ش��جعان(

  يق�ول إن ج�ون إنجلي�زي ن�ه أھ�و بم�ا فوف�ي الحال�ة الثاني�ة، يبل�غ ج�اك أكث�ر م�ا يقول�ه، . خطابي

ليز إذن ش�جعان، وتبع�ا ل�ذلك يوج�د وإنه شجاع، في حين يبلغ أنّه شجاع aنه إنجلي�زي، ف�اZنج

فھ��و " إذن" إ< اّن ھ��ذا ا<س��تلزام ال��ذي تول��د بكيفي��ة تواض��عية يوج��د ال��رابط . اس�تلزام خط��ابي

أن ج�اك يبل�غ أكث�ر مم�ا يق�ول بم�ا  أما الحالة الثالثة فشأنھا شأن الثانية، ذلك. استلزام تواضعي

ن�ه إنجلي�زي، يبلّ�غ أن ج�ون ش�جاع aجاع، في ح�ين مجّدًدا إن جون إنجليزي و إنه شيقول نه أ

الحال��ة الثاني��ة حي��ث إن ا<س��تلزام الخط��ابي ولك��ن ھ��ذه الحال��ة تخ��الف . ف��اZنجليز إذن ش��جعان

وھك�ذا تتب�ين لن�ا قواع�د المحادث�ة ") إذن"مث�ل ( لم ينشأ تواضعيًا بفضل كلمة  –إْن وجد  -فيھا

   )3(.وكيفية استغ%لھا

يير ينبغ��ي للمخ��اطبين اتباعھ��ا فحس��ب، ب��ل تمث��ل م��ا رد مع��اج��و< تمث��ل قواع��د المحادث��ة م

. ينتظرونه من ُمخاطبيھم، فھي مبادئ تأويل أكث�ر م�ن كونھ�ا قواع�د معياري�ة أو قواع�د س�لوك

وعل��ى ھ��ذا، تنخ��رط قواع��د المحادث��ة بوض��وح ف��ي التي��ار المعرف��ي خ%ف��ا للقواع��د المعياري��ة 

المحادث�ة < تس�تند إل�ى مج�رد الق�درة  فقواع�د... والتواضعية الخاصة بنظرية اaعم�ال اللغوي�ة

                                                 
 عزالدين البوشيخي، اللغة العربية لغري الناطقني بغريها من منظور وظيفيتعليم  - 1

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Langue_arabe   . 
 .الطريقة السريلية، نسبة  إىل سريل -  2
ف زيتوين، دار الطليعة للطباعة والنشر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، آن روبول، جاك موشالر، ترمجة سيف الدين دغفوس، لطي -  3

 . 57،  56: ، ص)م2003يوليو  (،1، ط)لبنان(بريوت،
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عل��ى اكتس��اب ح��ا<ت ذھني��ة ب��ل إل��ى الق��درة ك��ذلك إل��ى إس��ناد مث��ل ھ��ذه الح��ا<ت وخصوًص��ا 

  )1(.قدرتھا على نسبة مقاصد

     أّن المتخ�اطبين المس�اھمين غ�رايسففي مفھوم التعاون ومفھ�وم ا<س�تلزام الخط�ابي، يفت�رض 

     فالمش�اركون يتوقع�و أن يس�اھم ك�ل واح�د م��نھم . رم�ون مب�دأ التع��اونف�ي محادث�ة مش�تركة يحت

  ) 2(.في المحادثة بكيفية عق%نية ومتعاونة لتيسير تاويل أقواله

  :و ينھض مبدأ التعاون على أربع مسلمات

أن تلت��زم ب��ه المب��ادرة الك%مي��ة، اZخب��ار ال��ذي يج��ب ) كمي��ة(وتخ��ص ق��در : مس��لمة الق��در -1

  :  لتينويتفرع إلى مقو

  .اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من اZخبار -أ

  .كثر مما ھو مطلوب< تجعل مشاركتك تفيد أ -ب

    < تس��تطيع البرھن��ة  انّ��ه ك��اذب، و< تق��ل م��< تق��ل م��ا تعتق��د أ«: ونص��ھا : الكي��فمس��لمة  -2

   .»على صدقه

  .»ءمةلتكن مشاركتك م%«: وھي عبارة عن قاعدة واحدة :الم%ءمةمسلمة  -3

  :التي تنص على الوضوح في الك%م وتتفرع إلى ث%ث قواعد فرعية: مسلمة الجھة -4

  .ابتعد عن اللبس -*

   .تََحـَر اZيَجـاز -*

  .تََحـَر الترتيب -*

  )3( .ري، إذا تّم خرق إحدى القواعد السابقةوتحصل قاعدة ا<ستلزام الحوا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 57: السابــق، صاملرجـع  -  1
 .55: ع نفسه، صـاملرج -  2
 .34، 33: التداولية عند علماء العرب، مسعود صحراوي، ص -  3
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                "�ــ�"�ــ�"�ــ�"�ــ� : : : :     ��(�	��
� �1�H8
� ��(�	��
� �1�H8
� ��(�	��
� �1�H8
� ��(�	��
� �1�H8
�::::        
وفـ��ـق خلفي��ـات  بھ��ـا،لتنظ��يم حقائ��ـق التعل��ـم وتبسيطھ��ـا وشرحھ��ـا والتنب��ؤ ھ��ي مح��او<ت      

ف��ي المنطلقـ��ـات واaھـ��ـداف  الّدق��ة،نفسي��ـة واجتماعي��ة ولساني��ـة ترع��ي  فكري��ـة،وتص��ورات 

  .المحـددة

    لتعليم��ـي  وف��ـق النظري��ـة الت��ي يتبن��ـاه النظ��ـام اف ـيختل��ل�ذا فالمنظ��ـور التدريس��ي للغ��ـة           

    في أطواره المختلفة، ومن ھذا المنطلق علين�ا أن نرك�ز عل�ى نظ�رة ك�ل مدرس�ة إل�ى الت�دريس

  .من منظورھا، اعتمادا على عناصر العملية التعليمية من جھة والمحتوى من جھة أخري

  :التدريس وفق النظرية السلوكية -1

  )1(. »تعلمھو تغير في السلوكات الم%حظة على الم «:التعلم  -أ

المتعلم عند السلوكيين مجرد مستجيب للمثي�رات أو معال�ـج للمعلوم�ـات، ودوره  «:المتعلم -ب

   )2(.»سلبي غير إيجابي في عملية التعلم

وتقـع عليه مسؤولي�ـة بن�اء البيئ�ـة الت�ي . ھو مركز عملية التعلم وھو المتحكم فيھا«: المعلم -ج

بعزي�ـز وتعدي�ـل ھ�ذا السل�ـوك مستخدم�ـا مب�ـادئ تع�ديل يصحح فيھا سلوك التلمي�ـذ، كم�ا تق�وم 

  )3(.»كما أن المعلم مراقب ومتابع لعملية التعليم الفردي. السلوك

تقوم لجنـة من كبار المعلميـن بتصميـم بيئة تعل�ـم مناسب�ـة للمتعل�ـم، ي�تم فيھ�ا  «:بيئة التعليم -د

تعزي�ـز المناس�ب المرتب�ـط بح�دوث <ستجابـات م�ع مراع�ـاة الاحدوث ارتباط بين المثيـرات و

   )4(. »ا<ستجابة الصحيحة

   وحداتالمنحنى أي تعلم  atomitic ن ذريلدى السلوكيي يم المعرفالتعل: يـم المعرفـالتعل -ه

  .معرفية صغيرة كل وحدة على حدة بصورة تراكمية متتابعة

  :لتشمــلتتحدد مراحل التقويم  و 

  تقويم ختامي -تقويم آني                ج -بتقويم مبدئي                 -أ

                                                 
  . 46،  45: ص أمحد حساينات ،نظر كتاب دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغي - 1
  . 129: ص التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ، حسن حسني زيتون، كمال عبد اجلميد زيتون ، -  2
  . 129: ، صاملرجـع نفسـه - 3
   . 129: ، صاملرجـع نفسـه - 4
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تسـود فيه ا<ختبارات مرجعية المحك أي بالنسبـة لمحك معيـن إذا وص�ل إلي�ه التلمي�ذ فق�ـد « -

تفـوق، وإذا لم يصل أعـاد دراسة اZطار الذي ك�ان في�ه م�ـرة أخ�رى حت�ى يص�ل إل�ى المح�ـك 

  )1( .»المطلوب

  :التدريس  ةقيطر -و

 في التدريس ( Audio-Lingual Method)  البصرية -ن أن الطريقة السمعيةيعتبر السلوكيو

رض ـبالتع�� ةـمستخلص��ة م��ن نظريت��ه وف��ي مدارس��نا يمض��ي الطال��ب جمي��ع المراح��ل الدراسي��

إنن�ا . %مـاع والك�ـي ا<ستمـة إلى مھارتـس الحاجـم أنه بأمـة، مع العلـراءة والكتابـلمھارتي الق

          ة أو غيرھ��ا مھ��ارتي ا<س��تماعـة العربي��ـق ف��ي تعل��يم دروس اللغ��ـب��ن��ادراً م��ا نج��د مدرس��اً يط

  .أو الك%م

   :عرض محتوى المادة المدروسة  -ز

  .الممارسة المستمرة عن طريق المحاولة والخطأ

  التأييد ا<جتماعي، أو تقبل ملفوظات المتعلم : مثل .المكافأةعن طريق : التعزيز

  )2(.المعلمي يسمعھا من ترديد اaصوات الت: التكرار

السليـ�ـم      وبذلك يتـم ت�دريب المتعلـ�ـم عل�ى مھـ�ـارات ا<ستم�ـاع الجيـ�ـد ث�ـم مھ�ـارات الكـ�ـ%م  

  .تدريبه على قراءة ما استمع إليه وتحدث به، ثم كتابة ما قرأه ثم

  )3(. »فالمتعلم مشارك سلبي في عملية التعلم. تكون من المعلم إلى المتعلم«: الع%قة 

 .aن المعلم ھو محور العملية التعلمية

  في الحين الذي ركز فيه السلوكيـون على النظـام الخارجـي المرئـي في بحث السلـوك  -  

  أي م%حظـــة المثيـر وا<ستجابـة، اعتقـد المعرفيــون أن بإمكـانھــم تصــور استــد<<ت

  ھذه ا<ستجابة عن طبيعة العمليات المعرفية الداخلية التي تنتج 

  

 

                                                 
  . 129: ، ص السـابقع ـاملرج -1
حسن  ، كما ينظر كتاب التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية. 92،  91: لسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات ، صينظر دراسات يف ال -  2

 .  77: حسني زيتون ، كمال عبد اجلميد زيتون ، ص 
  . 76 :كمال عبد اجلميد زيتون ، ص حسن حسني زيتون ،ينظر التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،  - 3
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2----        ��3��+� �1�H8
� 43� ,1/<�
���3��+� �1�H8
� 43� ,1/<�
���3��+� �1�H8
� 43� ,1/<�
���3��+� �1�H8
� 43� ,1/<�
�::::        

 :الذي يرى أن  Edward Tolman   المنظرين للفكر المعرفي ادوارد طولمانمن أبرز 

 Jerome برونر وجيروم )1(.»التعلم ھو تطور من الجزئيات المعرفية و اZدراكية للبيئـة«

s.Bruner  اف ــم با<كتشـــالذي طــور نظريــة التعلThe Discovery Theory» يـوھ  

  الذي اقتــرح  David Ausubel لـو ديفيـد أوزبـ« )2(.»هــة بنفسـحصول الفـرد على المعرف
  لمتعلمو الذي يسمـح لAdvence organizer  المنظم ا<ستھ%لي أو المتقدم     استراتيجية

 Jean Piaget وجان بياجيه .باسترجاع وربط المعرفة السابقة بالمعلومات الجديدة المقدمة

  الفعلية  نظريتـه المعرفيـة بالم%حظــةطــور  لذياالذي نحن بصدد التركيز عليه aنه 

   )3(.»مستخدما مجموعة من اaسئلة المرنة  لhطفال

  :نظرية المعرفية فيقوم على ما يلي أما التدريس وفق ال  -

)  4(.»للتتواءم م�ع الخب�رات الجدي�دة  ةـــات الذھنيـفي البني أو تعديل أو دمج  رـتغي«: التعلم -أ

والحق أن المعرفيين ف�ي تنظي�رھم لل�تعلم ق�د خ�اطبوا العملي�ات الجزئي�ـة اaساسي�ـة ف�ي عملي�ة 

زينھ��ـا، و استرجاعھ��ـا، و دمجھ��ا بالبن��ـي تش��فير المعرف��ـة، و استحضرھ��ـا، وتخ: التعل��ـم مث��ل

المعرفي��ـة الموج��ـودة بالفعـ��ـل، وعملي��ـات ا<نتب��ـاه و اZدراك، و العمليـ��ـات المعرفي��ـة العلي��ـا 

  )5(. الخ...كالتحليل و التركيب و التقويم 

رد واستخ�ـدام اللغ�ـة يعتم�ـد عل�ى ق�ـدرة الف�ـ. إدراك عقلي واع لنظامھاة عملية ـم اللغـوتعل«   

 فھ�ي ق�درة ليس�ت آلي�ة، و إنم�ا . على ابتكار جمل وعب�ارات ل�م يس�بق ل�ه س�معھا أو اس�تخدامھا

  )6(. »ھي قدرة ذھنية واعية تقوم على تطبيق قواعد ثابتة على قواعد متغيرة

  

                                                 
  . 134: كمال عبد اجلميد زيتون ، صحسن حسني زيتون ،التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،  - - 1

  . 135: ، ص  ـهع نفسـينظر املرج - 2 
  . 136: ، ص  ـهع نفسـاملرج -   3
  . 137: ه ص ـع نفسـينظر املرج - 4
 .  143: ص  ـهع نفسـاملرج  - 5
    . 124: لعريب ودوره  يف تدريس اللغة العربية وفهم نظامها ، على أمحد مدكور ، ص ينظر النحو ا - 6
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بم��ا يس��تخدمه م��ن اس��تراتيجيات  expertوينتھ��ي كخبي��ر  noviceكمبت��دئيب��دأ : المتعل**ـم -ب

  . في تعلمـهعلى التحكم  تعلم وقدرة

ويتفاع�ـل م�ع ك�ـل موقـ�ـف  الح�ـل،إلى مثيرات محـددة ف�ي فض�اء المش�كلة وتع�د مفت�ـاح ينتبه 

  . إيجابيةتعليمي بصورة 

اف ــ�ـم با<كتشـ�ـط التعلـ�ـل نمـويم ال�ذاتي، ويفض�ـ�ـي و التقـه الذات�ـدرة على التوجي�ـه القـلدي -

  )1(. وا<ستقصاء

        .   عرف�ة وفھمھ�ا ف�ي اZط�ار ا<جتم�اعي ، كم�ا أن�ه مبتك�ر فالمتعلم نشط  في اكتساب الم    

ھدفـ��ـه اaساس��ـي ھ��و تنمي��ـة العملي��ـات المعرفيـ��ـة ل��دى المتعلميـ��ـن، إذ يك��ـون  :م ـ**ـالمعل –ج

  :التركيز على العملية وليس على المخرج النھائي ، فھو 

ل�ى ا<نتبـ�ـاه للمعلوم�ات يخطط لدروســه بش�كل جي�د وم�نظم ومنطق�ي، ويس�اعد المتعلميـ�ـن ع

وترميزھـا و تحويلھـا إلى ذاكـرة طويل�ـة  المـ�ـدى  واسترجعھـ�ـا ح�ين الحاج�ـة ف�ي سياقـ�ـات 

وظيفي�ة أخ�رى ع��ن طري�ق ت�دريس ا<س��تراتيجيات الميت�ـامعرفية، كم�ا يش��ـد انتب�اه المتعلمي��ـن  

والممتلك�ـة، ويرق�ـى  ويساعدھـم عل�ى إيج�اد الع%ق�ـات و الترابط�ات ب�ين المعلوم�ات الجدي�ـدة

  :بھم إلى مستـوى التحليـل والتـركيب والتطبيق والتقييم ، ويستخدم استراتيجيات فعالة مثل

     )2(. استراتيجية التدريس با<ستقصاء و ا<كتشاف و بحل المشكلة

  : بيئـة التعلم المعرفية -د

  حل�ـة م�ن مرك�ـز المبت�دئتركز المعرفية على خلق بيئات تعلم تس�اعد الم�تعلم عل�ى إتم�ام الر«

كما ينبغي أيضا أن يتوافـر ف�ي بيئ�ـة التعل�ـم م�ا يساع�ـد عل�ى انتق�ـال أث�ـر ... إلى حالـة الخبيـر

التعلم والربط بين الخب�رة الس�ابقة وال%حق�ة، م�ع مراع�اة العملي�ات المعرفي�ة الخاص�ة بمرحل�ة 

  )3(.»النمو المعرفي التي يمر بھا الطفل في عمر معين

  

  

                                                 
  . 145: كمال عبد اجلميد زيتون ص حسن حسني زيتون ،التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،  - 1
  . 144،  143: ، ص  ـهع نفسـينظر  املرج - 2
  . 146،  145: ، ص  ـهع نفسـينظر املرج - 3
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وف�ق ث�%ث مراح�ـل أساسي��ـة  ذه النظري�ةـھ�عملي�ة الت�دريس  ف��ي ر ي�ـتس: رق الت*دريس ـط* -ه

  :ھي

ھذه المرحلة بتفاعـل المتعلمي�ـن مباش�ـرة م�ع إح�دى الخب�ـرات  دأـتب : مرحلـة ا<ستكشـاف -*

الجديـدة، والتي تثيـر لديھـم تسـاؤ<ت قـد يص�عب عل�يھم اZجاب�ـة عليھ�ـا؛ وم�ـن ث�ـم يقوم�ـون 

     ل اaنش��طة الفردي��ة أو الجماعي��ة بالبح��ث ع��ن إجاب��ة لتس��اؤ<تھم ھ��ذه، وأثن��اء البح��ثم��ن خ��%

قد يستكشفـون أشيـاء لم تكـن معروفـة لھم من قبـل، ويقتصـر دور المعلــم في ھــذه المرحلـة 

على التوجيه المعقول للمتعلم�ين أثن�اء قي�امھم بھ�ذه اaنش�طة وتشجيعھ�ـم عل�ى مواص�لة القي�ـام 

  )1( .اaنشطة دون أن يتدخل بشكل كبير فيما يقومون به بتلك

 يح�اول المتعلم�ون ف�ي ھ�ذه المرحل�ـة «): مرحلة تقديم المفھ�وم (مرحلـة اZبداع المفاھيمي  -*

أن يصلـوا إلى المفاھي�ـم أو المب�ـادئ ذات الع%ق�ـة بخبراتھ�ـم الحسي�ـة الممارس�ـة ف�ي مرحل�ـة 

المناقش�ـة الجماعيـ�ـة فيم�ا بينھـ�ـم تح�ت إشـ�ـراف المعلـ�ـم  ا<ستكشـاف، ويتـم ذلك مـن خـ%ل

  وق�د يض�طر المعل�م إل�ى تزوي�دھم  ب�المفھوم مباش�رة ع�ن طري�ق الش�رح أو إح�التھم. وتوجيھه

إلى الكتاب المدرسي في حالة ع�دم تمك�نھم م�ن الوص�ول إل�ى المف�اھيم والمب�ادئ ذات الع%ق�ة 

  )2(.»بخبراتھم الحسية بأنفسھم 

  وتسمى مرحلة تطبيـق المفھـوم، aن على المعلم  أن يوجـه  «:ا<تساع المفاھيمي مرحلة -*

  )3(.»متعلميه إلى كيفية الربط بين ما يتعلمونه داخل المدرسة، وبين تطبيق ذلك في حياتھم

   :التدريس وفق النظرية اللغوية -3

ع�دد ھائ�ل م�ن الجم�ل م�ن ھو اكتساب المتعلم كفاي�ة لغوي�ة،التي تمكن�ه م�ن إنت�اج  « :التعلم -أ

       عدد محدود ج�دا م�ن الفونيم�ات الص�وتية، والق�درة عل�ى الحك�م بص�حة الجم�ـل الت�ي يسمعھ�ـا 

  من وجھة نظـر نحويـة تركيبي�ـة، ث�م الق�ـدرة عل�ى الرب�ـط ب�ين اaص�ـوات المنتج�ـة وتجمعھ�ـا

د، ذل�ك كل�ه يت�ـم مورفيمـات تنتظـم في جم�ـل ، والق�ـدرة عل�ى ربطھ�ـا بمعن�ى لغ�ـوي مح�د في

  ي تسعـى إلى تطويــر محتــوى كت�ب النح�ـو تشومسكـ ة ـفنظري «)4(.»بعمليـات ذھنيـة داخليـة

                                                 
  . 201: ، ص  السابقع ـاملرجينظر  -   1
  . 202: ، ص  ـهع نفسـاملرجينظر  - 2
  . 203،  202: ، ص  ـهع نفسـاملرجينظر  - 3
  . 57: ينظر يف تراكيب حنو  اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق ،خليل أمحد عمايرة ، ص - 4
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و التركيز على على التدريبات النحوي�ة الت�ي تتج�ـاوز التطبي�ـق اsل�ـي للمعرفـ�ـة  إل�ى تنميـ�ـة 

   )1(.»الكفــاءة التواصلية

   )2( »عن طريق اZنجاز] تفعيلھا[ية كامنة لم تنشط بعد، ويتم تحقيقھا ھي طاقة فرد «:و الكفاية

التص�ور، ث�م التنظ�يم ال�ذي يجع�ل : فالكفاية اللغوية تتض�من مھ�ارات ذھني�ة متع�ددة م�ن أھمھ�ا

  ،ـارات الذھنيـة قـادرة على البقـاء و ا<ستمـرارــع الذي يجعـل المھــا، ثم التتابـك%منـا منظمً 

ء الذي يجعل اللغ�ة مطواًع�ا للحض�ور ف�ي المواق�ف الحياتي�ـة، ث�م ا<ختي�ـار ال�ذي ثم ا<ستدعـا

يجعلنـا قـادريـن على انتقـاء التعبي�ـر المناس�ب لك�ـل موق�ـف، ث�ـم التقوي�ـم ال�ذي يجعلن�ـا نحك�ـم 

  )3(.على س%مة لغتنا أو خطئھا

 ةـة التعلمي�ـملي�ة التعليمي�على  المتعلم باعتب�اره مح�ور العالنظرية اللغوية ز ترك «:المتعلم -ب

     كم�ا « )4(.»رةـذه النظ�ـة ھ�ـارك الشومسكي�ـم ال�نفس تش�ـة وعل�ـة ف�ي التربي�ـوا<تجاھات الحديث

وم�ن ھنـ�ـا نلمـ�ـس  )5(.»ة تن�اج العق�لـي الذي يرى أّن اللغ�ـتأثر بالمذھب العقلم تشومسكي أن

. الطاقة الفطري�ة الكامن�ة الت�ي يظھ�ر أثرھ�ا ف�ي اsداءالمتعلم مبدع aنه يعتمد على ھذه  «:بأن

  )6(.»الذي ھو ا<ستعمال الفعلي للغة في وضعيات ملموسة

      مـا ي��تم التفاھ��ـل وبھ��ـح الخ��ارجي باaص��وات و الكلم��ات و الجم��ـر اaداء عل��ى السط��ـيظھ��

  .بين المتكلم والسامع 

ائل تجاوز التفاوت�ـات ب�ين المتعلميـ�ـن مدعــو إلى البحث عن وس إّن المدرس «:سدرِّ الم – ج

ب�أن اaجي�ـال ) م�ن خ�%ل الش�ھادات ( ذلك aن المجتمع ينتظر من المدرسيــ�ـن تق�ديم ض�مان 

  )7(.»الشابة متمكنة من الكفايات التي تم تكوينھم من أجلھا

                                                 
  . 294: ، العدد  ) اللغوية واإلفادة من تطبيقاا، سام عمار   نظرية تشومسكي( جملة املوقف األديب ،  -1
م 2005هـ،1426(،  1، ط ،الدار البيضاء ،، فليب جونري ، ترمجة احلسني سحبان ، مكتبة املدارس ) إطار نظري(الكفايات و السوسيوبنائية  -  2
 . 29: ، ص) 
  . 178،  177: ف استيتية، ص، مسري شري)اال ،والوظيفة ، واملنهج (اللسانيات  - 3
  . 294: ، العدد  ) اللغوية واإلفادة من تطبيقاا، سام عمار   نظرية تشومسكي( جملة املوقف األديب ،  - 4
   . 55: ينظر يف تراكيب حنو  اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق ،خليل أمحد عمايرة ، ص -  5
  . 10: ، فليب جونري ، ترمجة احلسني سحبان ، ص) إطار نظري(الكفايات و السوسيوبنائية  - 6
  .  23: ص  ـهع نفسـاملرجينظر  -  7
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      غيـ��ـر .و يت��ـم تحقي��ـق الكفاي��ـة تبع��ـا للوضعي��ـات  الت��ي يتعي��ـن عل��ـى المتعل��ـم معالجتھ��ـا     

لم��ا كان��ت  و. أن الوض��عيات ھ��ي المج��ال ال��ذي س��وف تظھ��ر في��ه إنج��ازات الت%مي��ذ أيض��ا

. الوضعية في قلب فعل الت%مي�ذ، ف�إن الكفاي�ة واZنج�از ينص�ھران فيھ�ا ليش�ك% مفھوم�ا واح�دا

ق��در م��ا تتح��دد الكفاي��ة بالوض��عية ، تتح��دد ھ��ذه اaخي��رة أيض��ا بالكفاي��ة، وذل��ك عل��ى نح��و بف

  )1(.متبادل

  :  بيئـة التعلم -د

مجموع�ة المتغي�رات المرتبط�ة : الوضعيـة التربويـة بماھيتھـا تحيــل على متغيـرات متع�ددة«

بالت%ميذ القسـم جملة، والمرتبطـة أيضا بكـ�ـل واح�ـد م�نھم عل�ى نح�ـو خـ�ـاص، ث�م مجموع�ـة 

   الزم�اني للفص�ـل –ـ�ـي المتغيــرات المرتبط�ة بالمـ�ـدرس، وت�ـلك المرتبطـ�ـة باZطـ�ـار المكان

ال�خ، ث�م أيض�ـا، مجم�ـوع ...ف�ي الفص�ـل الّدراس�ـي ] المبرمج�ـة[واaخـرى التابعة للمشاري�ـع 

  )2(.»المتغيرات المتصلة بالبيئة السوسيوثقافية وا<قتصادية للمدرسة

ي�ـة باستخـ�ـدام الكفا]إشكالي�ـة [ وضعي�ـة ة ـ%ق في معالج�ـم با<نطــتت «:ســرق التدريــط -ه

دون ا<قتصار على المعارف وحدھـا متمفصلــة بعضھـا ع�ن بع�ض   )3( »من منظور تربوي

            المنتقـ���ـاة والمصطفـ���ـاة م���ن قب���ل ال���ذات الفاعلـ���ـة الت���ي  لھ���ا ني���ـة أو مقص���ـد مخص���ـوص

وھكـ��ـذا تك��ـون ك��ل كفاي��ة موجھ��ة « .معالج��ـة وض��عية لغاي��ة وحي��دة ھ��ي تحقي��ق النج��اح ف��ي 

  )4(. »و بوضعية تضعھــا في سياق ــددھا،بغائيـة تح

  

  

  

  

  

                                                 
  . 24، 23: ص السـابق،  ع ـاملرج -  1
  . 24: ، ص  ـهع نفسـاملرج - 2
  .، بنجاح اجمموعة من املوارد تستطيع الذات تعبئتها، من أجل معاجلة وضعية م: الكفاية من وجهة نظر تربوي ، هي  -   3
  . 44: ، فليب جونري ، ترمجة احلسني سحبان ، ص) إطار نظري(الكفايات و السوسيوبنائية  -  4
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��	ـــ�    ----    4                            � �1�H� N\ــ	1 ��<Jـــ�	��
� �1�H� N\ــ	1 ��<Jـــ�	��
� �1�H� N\ــ	1 ��<Jـــ�	��
� �1�H� N\ــ	1 ��<J        

  النظرية السلوكية النظرية المعرفية النظرية اللغوية

ھ����و اكتس����اب الم����تعلم كفاي����ة 

لغوي���ة،التي تمكن���ه م���ن إنت���اج  

عدد ھائل م�ن الجم�ل م�ن ع�دد 

مح����دود ج����دا م����ن الفونيم����ات 

 الصوتية

تغي��ـر أو تع��ديل أو دم��ج  ف��ي 

البنيـات الذھنيـــة لتتواءم م�ع 

 الخبرات الجديدة

ھ���و تغي���ر ف���ي الس���لوكات 

 الم%حظة على المتعلم

 التعلم -1

الم���تعلم ھ���و مح���ور العملي���ة  -

   .التعليمية التعلمية

مب��دع aن��ه يعتم��د عل��ى ھ��ذه  -

الطاق���ة الفطري���ة الكامن���ة الت���ي 

 .يظھر أثرھا في اsداء

اكتس��اب  نش��ط ف��يالم��تعلم  -

المعرف��ة وفھمھ��ا ف��ي اZط��ار 

  .مبتكركما أنه  ا<جتماعي،

الم�����تعلم عن�����د الس�����لوكيين 

مج��رد مس��تجيب للمثي��رات 

 للمعلوم��������ات،أو مع��������الج 

ودوره س��لبي غي��ر إيج��ابي 

 .في عملية التعلم

 المتعلم -2

     الم�����درس موج�����ه وم�����دعو  -

  .م��ن خ��%ل تجدي��د الوض��عيات

ئل تج���اوز البح���ث ع���ن وس���ا -

التف�����ـاوتات بي�����ـن المتعلم�����ين 

  .لتمكينھم  من الكفايات

  ي للعمليات ـه ومنمـموج -

   .المعرفية

يس��اعد الم��تعلم عل��ى إيج��اد  -

الع%ق���ات  والترابط���ات ب���ين 

 المعلومات الجديدة والممتلكة

مرك��ز عملي��ة ال��تعلم وھ��و  -

وتق���ع علي���ه . الم���تحكم فيھ���ا

مس��ؤولية بن��اء البيئ��ة الت���ي 

 .سلوك التلمي�ذ  يصحح فيھا

يق��وم بعزي��ز وتع��ديل ھ��ذا  -

الس���لوك مس���تخدما مب���ادئ 

  . تعديل السلوك

المعل����م مراق����ب ومت����ابع  -

 .لعملية التعليم الفردي

  المعلم -3

  

  

 

م��������رتبط الس��������ياق الع��������ام  -

مجموعة المتغيرات المرتبطة ب

بت%مي���ذ القس���م جمل���ة، أو بك���ل 

.   واح��د م��نھم عل��ى نح��و خ��اص

المتغي�����������رات المرتبط�����������ة  -

 بالم��درس، وباZط��ار المك���اني 

يت���وفر ف���ي بيئ���ة ال���تعلم م���ا  -

يس���اعد الم���تعلم عل���ى ال���ربط 

  .بين الخبرة السابقة وال%حقة

مراع��اة العملي��ات المعرفي��ة  -

الخاص������ة بمرحل������ة النم������و 

 طفلالمعرفي التي يمر بھا ال

لجن��ة م��ن كب��ار  تص��ممھا -

  المعلمين 

ح�دوث ھ�ذه البيئ�ة  يتم في -

ارتب������اط ب������ين المثي������رات 

<س���تجابات م���ع مراع���اة او

التعزي��ز المناس��ب الم��رتبط 

بيئ*********ة  -4

 التعليم
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  .الزماني للفصل و

المتغي��رات المتص��لة بالبيئ��ة   -

السوس�����يوثقافية وا<قتص�����ادية 

 للمدرسة

بح������������دوث ا<س������������تجابة 

 .  الصحيحة

ا<نط�������%ق ف�������ي معالج�������ة  -

باس���تخدام ] إش��كالية[ وض��عية 

الكفاي����ة للوص����ول إل����ى الح����ل 

 .لعبر مراح.كغاية

  :تمر بمراحل

  .مرحلة ا<ستكشاف -

  .مرحلة تقديم المفھوم   -

 .مرحلة تطبيقه  -

ع����رض محت����وى الم����ادة  -

  المدروسة  

الممارس��ة المس��تمرة ع��ن  -

  .طريق المحاولة والخطأ

ع�����ن طري�����ق : التعزي�����ز -

التأيي�����د : مث�����ل . المكاف�����أة 

ا<جتم���������اعي ، أو تقب���������ل 

  ملفوظات المتعلم 

 ترديد اaصوات: التكرار -

 التي يسمعھا من المعلم

ط***********رق 

 التدريس
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التخفي�ف  وثيق�ة على ا<عتمادقبل التطرق إلى التطبيقات اللسانية على الطور اaول، < بد من 

ف��ي المحتوي��ات الت��ي  -راع��ت  حي��ث). 2009جويلي��ة ( م��ين اللغ��ة العربي��ة  مض��ا تي مّس��ت��ال

، أو ص�عوبة الم�ادة ھابع�دنظرا لورودھا في س�نة س�ابقة لھ�ا أو الت�ي  )الحذف،التكرار( -مّسھا

التط�رق  و .مس�توى ق�درات المتعلم�ين ، أو التك�رار والص�عوبة مع�االتي < تتواف�ق والتعليمية 

المقابلة  بين اaصوت المتقاربة في المخرج والص�فات  منھا. إلى جملة من التطبيقات مباشرة 

لك�ل  عل�ى مث�الينم�ن ط�رق الت�دريس  في كل طريقة  وسنكتفي . ي العملية التعلميةالتمييزية ف

الكتاب�ة كمھ�ارتين و)الش�فوي والكت�ابي(التعبي�ر ، كما نركز في تطبيقات التواص�ل عل�ىمستوى

نظري��ة  وف��قتطبي��ق ال، كم��ا أّن ا<س��تماع وا<س��تقبال كمھ��ارتين ل%س��تقبالإض��افة ل�رسال،

  .والكفاءات المتوخاة من الدرس أو الوضعية التعلمية معينة، تبرز لنا اaھداف

ج  دراسة اللغة تتم دراستھا كليا ضمن تسلسل «: ن%حظ من خ%ل المقرر ا<بتدائي أنّ  -  مت�درِّ

aوھذه خصيصة من خص�ائص  نحويةية والرفت إلى الد<لة مرور بالجوانب الصاصومن ا ،

أنَّ��ه ذج تطبيقي��ة لك��ل مس��توى عل��ى ح��ده رغ��م نحاول ھن��ا أّن نعط��ي نم��اس��لك��ن  )1(.»اللس��انيات

  .ضمنيا يدرس مع المستويات اaخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 12: مبادئ اللسانيات ، أمحد حممد قدور، ص ينظر،   -  1
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 ً�`�َ� ً�`�َ� ً�`�َ� ً�`�َ�::::    � �$�9Q%� �$�9Q%� �$�9Q%� �$�9Q%    ــ����	
� ���ــ�.�ــ 0�1 ��+�	
� ���ــ�.�ــ 0�1 ��+�	
� ���ــ�.�ــ 0�1 ��+�	
� �        ::::.�ــ 0�1 ��+
  :المقابلة بين اaصوات في التدريس تطبيقات في -1

  ابتدائيالسنة أولى 

  العائلة: المجال        الباءالميم و : ا ــحرف

   )1(.»رضا يدخل المدرسة«: الوضعية                           

                   .الميم :صوت                               

  .ا من المخرج ك%ھما شفويماختيار الصوتين لقربھ -1

            م���ن جھ���ة، وك���ذلك aنھ���ا  لس���ھولتھا ةالش���فويaص���وات ي���تعلم الم���تعلم ف���ي ھ���ذا الس���ن ا -2

  .)2(التي ينطقھا المتعلم  من اaصوات اaولى

ينھا س�ابقا أو م�ا س�مَّ . تعلم ھذه اaصوات ومعرفة كتابتھا، يكون ض�من البني�ة الكلي�ة للكلم�ة -3

  .بالمونيم

  :ويتم ذلك عن طريق

  . 31: لب المعلم من المتعلمين م%حظة الصورتين، صطي -1

  .الميممع تلوين حرف : يكتب المعلم  العبارتين -2

  الَجـَزائِـرِ  ـمُ ـةُ قُــَداَم البَاِب                ھــذا علــمَ َعلِ مُ ال  - 

  .شكل حرف الميم في الكلماتيطلب من المتعلم  قراءة الجملتين، وم%حظة  -3

   . يكتشف المتعلم رسم حرف الميم في بداية الكلمة وفي وسطھا وفي نھايتھا -4

  .الكراسيطلب المعلم كتابة حرف الميم على  -5

  البـــاء: صوت                              

  . 36: يطلب المعلم من المتعلمين م%حظة الصورتين، ص  -1

  .مع تلوين حرف الباء: يكتب المعلم  العبارتين -2

ـة                 بِ اْلَعرَ  بُ ِعْنـِدي ِكتَـا  -    اشيــربَــِعْنـِدي لَْوَحـة ٌ و َط  -يـَّ

  .الجملتين، وم%حظة شكل حرف الباء في الكلماتيطلب من المتعلم  قراءة  -3

                                                 
  . 31،  30:  اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص - 1
 . 34،  33:ينظر املذكرة، ص -  2
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   .تھا وفي وسطھانھايبدايـــة الكلمة وفي يكتشف المتعلم رسم حرف الباء في  -4

  .يطلب المعلم كتابة حرف الباء على الكراس  -5

ن%حظ م�ن خ�%ل مقابل�ة الح�رفين أنَّ واض�ع البرن�امج راع�ى الخص�ائص الص�وتية للح�روف 

  :aنّھماَ ك وذل .التدريسأثناء 

  : متقاربان في المخرج -أ

  .شفــــوي: الباء«

  .شفــوي أسناني: الميم 

  :يختلفان في الصفات -ب

  شديــد  ، مجھـــور : البـــاء

  )1(.»رخـــو ، مھمــــوس: الميم 

  :السنة الثانية ابتدائي 

  .الحياة ا<جتماعية: المجال        الزاي والصـاد: ا ــحرف  

  )2( .»المريضزيارة  «:الوضعية                                  

  :يقرأ المعلم على المتعلمين الكلمتين -1

  ھَــــار زْ أ«

  )3(.»ـفَــــرصْ أ

ليفرق�وا بينھم�ا  .يكتب المعلم الكلمتين، ويلون الح�رفين ،ث�م يطل�ب م�ن المتعلم�ين قراءتھم�ا -2

  .نطقــًـا

   . لزاي والصــاديميز المتعلمون في الرسم  بين حرفي ا - 3

  :يقوم المعلم يقراءة الكلمتين ثم كتابتھما، و ھما  -4

  ار   ز

                             ـار ص

                                                 
 .  156: ن، صينظر ، مناهج البحث يف اللغة، متام حسـا -  1
 . 36: ، ص من التعليم االبتدائيكتايب يف اللغة العربية، السنة الثانية   -  2
 . 37: صاملرجــع نفســه،  -  3
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        يمي���ز المتعلم���ون ب���ين الص���وتين عل���ى أنھم���ا مختلف���ين واس���تبدال أح���دھما ب���اsخر ي���ؤدي -5

                                                      )1(.إلى تغيير المعنى

ن%حظ م�ن خ�%ل مقابل�ة الح�رفين أنَّ واض�ع البرن�امج راع�ى الخص�ائص الص�وتية للح�روف 

  :aنّھماَ وذلك . أثناء التدريس 

  ك%ھما لثوي أسناني : متقاربان في المخرج -أ«

  : يتفقان في الصفة الرخــاوة -ب

  .ك%ھمــا رخـــو

  :التفخيــميختلفــان في  -ج

  مفخـم غير : الزاي

   )2(.»مفخــــم: ادالص

  :تطبيقــات صرفيـــة -2

   :السنة ا$ولى ابتدائي

  )3(. » أسماء اZشارة « ونيمات الحرةالتصريف باستخدام الم

  " ھنا  –ھذه  –ھذا " أسماء اZشارة  يقرأ المعلم -1

  يطلب من المتعلمين قرأتھا  ثم يكتبھا على السبورة  -2

     )4(.ومشاھدة الشيء المشار إليهيطلب من الت%ميذ م%حظة الصور  -3

 ".ھ**ذه"ش��ار إلي��ه القري��ب المؤن��ث موال" ھ**ذا" يمي��ز ب��ين المش��ار إلي��ه القري��ب الم��ذكر  -4

  ."ھنا"واZشارة إلى المكان 

  .تدريب المتعلمين على استعمال أسماء اZشارة ھذه بين الت%ميذ داخل القسم -5

  

  

  

                                                 
 .49: ص ذكـرة،ينظر امل -  1
 . 156: ن، صغة، متام حسـاينظر، مناهج البحث يف الل -  2
 .86: الوطين للمطبوعات املدرسية، ص ن، الديوابتدائياللغة العربية، السنة األوىل من التعليم اال -  3
 .86: ، ص ـهاملرجع نفس -  4
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  :الثانية ابتدائيالسنة 

  )1(.»"ھــمو  أنتم، "ن ضميريالمع  "يَفعلون ،تَفَعلون"  «: استعمال صيغتي

  :المعلم الجملتين اsتيتين يقرأ -1

  .ھُـــْم يَُزيِّنَـــوَن الـُْجــْدرانَ  -.        *أَْنتـُـْم تـُنـَِظفـُوَن الـْقِْســـمَ  -*

  .من المتعلمين قراءتھــا المعلم يطلب -2

  .يكتب المعلم الجمل على السبورة -3

             " يُْفِعل����ـُونَ " وص����يغة " أن����تم" م����ع ض����مير "  تُْفِعلُ����ون" يمي����ز المتعلم����ون ب����ين ص����غة  -4

   )2(".ھم"مع ضمير

  ".ھُـْم " و الضمير " أَْنتـُْم "  بإدخال الضميرتدريب المتعلمين على تصريف الجمل  -5

  السنة الثالثة ابتدائي

  .)3( »ي أنا و نحـنمع ضمير "نفعــل  أفعــل،" «: استعمال صيغتي 

  : يقرأ المعلم  الجمل التالية -1

  .ْغِســُل الَم%بَِس بالَغَسالِة نحــُن نـَ  -*              .الةِ ـا أَْغِســُل الَم%بَِس بالَغّســأنَ  -*

ْرفَـِة  -* ْرفَـِة نَْحـُن نـَْنُشــُر الَغِسيل َ فِي  -*              .أنا أْنُشــُر الَغِسيل َ فِي الشُّ   .الشُّ

  .من المتعلمين قراءتھا المعلم يطلب -2

  .  يكتب المعلم الجمل على السبــورة  -3

                  نَْقَع�����ل ُ " وص�����يغة "  أنَّ�����ـا"م�����ع الض�����مير " أفع�����ل " يمي�����ز المتعلم�����ون ب�����ين ص�����يغة  -4

  ".نحن"مع الضمير

ا"على تصريف الجمل اsتية بإدخال الضمير  تدريب المتعلمين -5   ". نحن" أو" أنـَّ

  .أ ُنَظِّـُف الـْبَْيتَ  -*   .                              أجمـُع الَكراسي  -*

  .ـُر ُمفَاَجأة ً a ُِمنَـانَُحضِّ  -.                                  *أ َْنشـُُر الَم%بِسَ  -*

ـاني -.                              *نَُحِضـُر السَّـ%ََطـة َ -*   )4(.أ َْسُكـُن فِي الطـَابَق ِ الثــَّ

                                                 
 . 48: ظة تازرويت، صسيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيالسنة الثانية من التعليم االبتدائي،كتايب يف اللغة العربية،  -  1
 . 49: ، صنفسـه املرجـع -  2
 . 35: رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية،ص -  3
  .35: ، صالسابــقاملرجـــع  -  4
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��ــ���ــ���ــ���ــ�::::    VW        ::::cـــ � �
Qــ�c�$1ـــ � �
Qــ�c�$1ـــ � �
Qــ�c�$1ـــ � �
Qــ��9Q%�$1$�ــ� %�9Q$�ــ� %�9Q$�ــ� %�9Q$�ــ�         XــXVWــXVWــXVWــ
  :الطريقة ا<ستقرائيـة  -1

  السنة ا$ولى من التعليم ا�بتدائي

          .التركيبيحول درس الجملة ا<سمية في المستوى : المثـــال ا$ول

ل�درس لفھ�م ا المتعلمينان ـأذھ لتحضيرالصور ذ م%حظة من الت%ميالمعلم  يطلب: دــالتمھي -أ

  .وتشويقھم لتتبع خطواته

. أَن��ـا اْس��مي  ِرض��ا: ويب��دأ بق��راءة العب��ارة اaول��ى. )1( »يق��رأ المعل��م ال��نص «: رضـ��ـالع -ب

  : تاليةال الجمل  ثم أثناء القراءة يعرض . ليدرك المتعلم أنَّ ا<سم ما دلَّ على مسمى

   . ــِدسٌ أبـِي ُمھَنْ  -«

  .أُّمي ُمَعلـَِّمــــة -

  )2(.»أخٌت َصِغيـــَرة ٌ◌ً  -

، م��ن أج��ل ورةـعل��ى السب�� كتابتھ��االم��درس ولى ـو يت�� قراءتھ��اع ف��ي ـ��ـعل��ى أن يش��ارك الجمي

  .و بالتالي يسھل الربط بينھا .المتعلمينعرضھا أمام 

          ت الت��ي تب��دأ الكلم��اوھن��ا يق��وم الم��درس بط��رح أس��ئلة ح��ول نق��اط التش��ابه ب��ين  :ال��ربط -ج

وأنھ�ا أس�ماء، وموقعھ�ا  ليصل المتعلمون عل�ى أنّھ�ا م�ن مكون�ات اaس�رة الواح�دة، بھا الجمل،

  ).الجمل( في بداية الك%م 

تحدي��د التش��ابه ف��ي ض��وء ال��ربط ب��ين اaمثل��ة المعروض��ة و): دةـ��ـاج القاعـاستنت��(اطـا<ستنب�� -د

اس�تنتاج القاع�دة، متعلم�ين يطلب المدرس من ال .بينھا، على أنھا أسماء،جاءت في بداية الجمل

  .ت باسمأّن الجملة ا<سمية ھي التي بُِدئ على ،اــم شفھيــفيشترك فيھا جميع الطلبة فيسمع منھ

   .دأت باسم فھي جملة اسميةكل جملة بُ : أنّ  ا ھيـدة ھنـــفالقاع -

المتعلمين تقديم بع�ض  منرس المدطلب توصل الت%ميذ إلى فھم القاعدة يعندما ي: التطبيق -ھـ

توس���ع إل���ى أف���راد العائل���ة كالج���د و الج���دة، والع���م الاaمثل���ة عل���ى الجمل���ة ا<س���مية، وذل���ك ب

  .أكثرخ ـدة وترسـر القاعـحتى تفھم أكث .الخ...والعمة

                                                 
  .8: الوطين للمطبوعات املدرسية، ص نديوا، البية، السنة األوىل من التعليم االبتدائياللغة العر  -  1
 . 8: ،صاملرجع نفسهينظر  -  2
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  . أسماء اZشارة :درسحول  :الثـــانيالمثال 

  .)1( »في المتجر الكبير«: عنوان النّص

ان ـأذھ�من الت%ميذ م%حظة الصور الموجودة ف�ي المتج�ر لتحض�ير المعلم  يطلب: دــالتمھي -أ

  .لدرس وتشويقھم لتتبع خطواتهلفھم ا المتعلمين

  أو يستعمل الرسومات التالية: ويبدأ بقراءة العبارات التالية. يقرأ المعلم النص : رضــالع -ب

  ھــذا حليب                         -

  ذاك جبــــن       -  

  تلك حلويات    - 

  ھنا زيوت ومعلبات  -

  .ھناك مياه معدنيــة ومشـروبات غازيــة -

  .قراءتھا و بالتالي يسھل الربط بينھاع في ــعلى أن يشارك الجميثم كتابتھا على السبـــورة، 

  يربط بين أسماء اZشارة  :الربط -ج

تحدي�د التش�ابه مثل�ة المعروض�ة وف�ي ض�وء ال�ربط ب�ين اa): دةـ�ـاج القاعـاستنت�(اطـا<ستنب -د 

بينھا، على أنھا أسماء اZشارة ما وضعت لمشار إليه، قري�ب أو بعي�د، م�ذكر أو مؤن�ث، مثن�ى 

  .أو جمع

   .)2( »أسماء اZشارة ما وضعت لمشار إليه «:أنّ  ا ھيـدة ھنـــفالقاع -

متعلمين تقديم بع�ض ال منالمدرس طلب توصل الت%ميذ إلى فھم القاعدة يعندما ي: التطبيق -ھـ

  :اaمثلة على أسماء اZشارة مثل

  .الخ...تلك سبورة. ھناك كرسي.  ھذه مسطرة. ھذا قلم         

  

  

  

  

  السنة الثانيــة من التعليم ا�بتدائي
                                                 

  . 84: املرجع السابق، ص -  1
  .27:، ص)م1997هـ، 1417( النحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهران، دار الفكر العريب، ط  - 2
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  .في المستوى التركيبي    "الضمائر المنفصلـة": حول المثال اaول

  تحيَّة ُ الَعلـَم : عنوان النّص

لتحض��ير .)1(م��ن الت%مي��ذ م%حظ��ة الص��ورة الموج��ودة ف��ي الكت��اب المعل��م  يطل��ب: دـ��ـالتمھي -أ

  .لدرس وتشويقھم لتتبع خطواتهلفھم ا المتعلمينان ـأذھ

  :ويكتب العبارات التالية على السبورة. يقرأ المعلم النص : رضــالع -ب

  ھـو يحمــل العلــم -«

  .)2( »ھـي تزقـــزق  -

  .راءتھا و بالتالي يسھل الربط بينھاقع في ــعلى أن يشارك الجمي

  :ويستبدل اaسماء بالضمائر، كما في المثال ھي،و  الضميرين ھويربط بين  :الربط -ج

  ھــــو يكتب: محمد يكتب «

  .)3( »ھـــي تقـــرأ ُ: نبيلـَــة ُ تقــرأ ُ -

تع�ويض اaس�ماء في ضوء الربط بين اaمثلة المعروضة و): دةــاج القاعـاستنت(اطـا<ستنب -د 

  .الخ...أنا ، أنت، ھو : بالضمائـر، على أنھا أسماء تدل على متكلم أو مخاَطب أو غائب، مثل

  . )4( »الضمير ھو ا<سم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب «:أنّ  ا ھيـدة ھنـــفالقاع -

تعلم��ين تق��ديم م��ن الم الم��درس طل��ب توص��ل الت%مي��ذ إل��ى فھ��م القاع��دة يعن��دما ي: التطبي��ق -ھ��ـ

  : بعض اaمثلة على الضمائر المنفصلة، باستعمال المتعلمين كوسيلة مثل

  أنِت تقرئيـــــن        أنَت تقـــرأ ُ                أنّا أقـــرأ ُ                       

  .     ھو يقـــرأ ُ                   ھي تقـــرأ ُ                        

  .ى المثنى ثم الجمــعثم ينتقل إل

  

  

  .حروف الجــر  في المستوى التركيبي   :حول المثال الثـــاني

                                                 
 .  10: سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، صة من التعليم االبتدائي،السنة الثانيكتايب يف اللغة العربية،   -  1
  .11: املرجــع نفسـه، ص -  2
 .11: املرجــع نفسـه، ص - - 3
  .  16: ص،النحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهران -  4
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  . )1( »بنٌت عطوفـــة «:عنوان النّص

م��ن الت%مي��ذ م%حظ��ة الص��ورة الموج��ودة ف��ي الكت��اب، لتحض��ير المعل��م  يطل��ب: دـ��ـالتمھي -أ

  .لدرس وتشويقھم لتتبع خطواتهلفھم ا المتعلمينان ـأذھ

  :ويكتب العبارات التالية على السبورة. يقرأ المعلم النص : رضــالع -ب

ـــــــاِرعِ  فِييَِسيـــُر  -«   .الشَّ

ـَدقـَـة َ -   .الَمـاٍريــن ِمــنَ  يَْطـلـُُب الصَّ

ِصيِف اsَخــرِ  ِ◌لـَىأَْوَصلـْتـُـه  إ -   .)2( »الرَّ

  .قراءتھا و بالتالي يسھل الربط بينھاع في ــعلى أن يشارك الجمي

  .يربط بين ھذه الحـروف  في و من و إلى ، ويستعملھا في اaمثلة المقابلة لھا : الربط -ج

  .أَنَــاُم فِـــي ُغــْرفَتِــي -«

ــوق ِ  -   .أْشتَــــِري الُخَضـَر ِمــَن السُّ

  )3( .»الَمْنـــــِزل  إلىأَُعــــوُد  -

تعويض حروف، بين اaمثلة المعروضة وفي ضوء الربط ): دةــاج القاعـاستنت(اطـا<ستنب -د 

وأنھ�ا تخ�تص  «. )4( »الحرف ھو كلمة  دلت على معنى غير مستقل بنفسه «: ليخلص إلى أنّ 

   )5(.»بالدخول على اaسماء فقط فتجرھا

        ح���روف الج���ر كلم���ات غي���ر مس���تقلة بنفس���ھا، تخ���تص بال���دخول: أنّ  ا ھ���يـدة ھن���ــ���ـفالقاع -

  .على اaسماء

المتعلمين تقديم بع�ض  منالمدرس طلب توصل الت%ميذ إلى فھم القاعدة يعندما ي: قالتطبي -ھـ

  .باستعمال الوسائل الموجودة في القسم. اaمثلة على حروف الجر

  .أخذت القلم من زميلي   -                  .الت%ميــذ في  القســم  -: مثل

  .جلس المعلم  على الكرسي  -   

  ـة من التعليم ا�بتدائيالثــثة الـــالسن       
                                                 

  . 32: بوعّياد، حفيظة تازرويت، ص كتايب يف اللغة العربية، سيدي حممد دبّاغ -  1
  . 33: املرجــع نفســه، ص -  2
 . 33: ص نفسـه،املرجــع  -  3
 . 201:، صالنحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهران -  -  4
 .املكتفية بذااكنا قد تطرقنا لذلك يف األبعاد اللسانية إىل املونيمات . 201: املرجع نفسه، ص -  5
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  .المستوى التركيبي   في"  والجمــعاZفــراد ": حول المثال اaول

  )1(. »ديك العيـد «: عنوان النّص

م��ن الت%مي��ذ م%حظ��ة الص��ورة الموج��ودة ف��ي الكت��اب، لتحض��ير المعل��م  يطل��ب: دـ��ـالتمھي -أ

  .لدرس وتشويقھم لتتبع خطواتهلفھم ا المتعلمينان ـأذھ

ويتعرف المتعلمون على معاني النص ثم   ينتقل معھم إل�ى . يقرأ المعلم النص : رضــالع -ب

  :الّدالة على المفرد و الجمع ويكتبھا على السبورة ليطلعوا على الكلمات .المواليةالصفحة 

  .الّديك -اللحــم   -1 «

  )2(.»اaبنــــاء –الجيــران  –الكباش  -2   

 .، و اaمثلة الثانيةينقراءتھا و بالتالي يفرق بين المثالين اaولفي  عــعلى أن يشارك الجمي

  .يفرق بين ھذه اaسماء المفردة، واaسماء الدالة على الجمع  : الربط -ج

يخل��ص . 2واaمثل��ة رق��م 1رق��ماaمثل��ة  المقابل��ة ف��ي ض��وء ): دةـ��ـاج القاعـاستنت��(اطـا<ستنب�� -د

والجمـ�ـع م�ا دل عل��ى أكثـ�ـر م��ن  «.)3( »دل عل�ى واحـ��ـد  المفـ��ـرد م�ا  «: المتعلم�ـون إل�ى أنّ 

  .)4( »أواثنتين    اثنيــن

  .المفرد ما دل على واحد والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين: أنّ  ا ھيـدة ھنــفالقاع -

المتعلمين تقديم بع�ض  منالمدرس طلب توصل الت%ميذ إلى فھم القاعدة يعندما ي: التطبيق -ھـ

aدوات  الموجودة في القسم .المفردمثلة على اaباستعمال ا.  

    .كرسي طاولة، مسطرة، قلــم،:  مثال المفرد

  .كراسي طاو<ت،أق%م، مساطر، :   مثال الجمع 

  .لــن –لم : الجملة المنفية ب: المثال الثاني حول

  .لدرسلفھم ا نتباهبھدف ا< )5(.لقراءة النص م%حظة الصورةالمعلم  يطلب: دــالتمھي -أ    

ث��م " ل��م "و  "ل��ن " يطل��ب المعل��م م��ن المتعلم��ين، اس��تخراج الجم��ل المنفي��ة ب : رضـ��ـالع -ب

  : ينتقل المعلم إلى الصفحة الموالية، لكتابة الجمل المعنية وھي
                                                 

 . 55،  54: صالديوان الوطين للمطبوعات املدرسية،رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة،  -  1
  . 56: نفسـه، ص املرجـع -  2
 . 65:، صأمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهران النحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، - 3
 . 68:املرجع نفسه، ص -  4
  . 131، 130: رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  5
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تــْــ%َِت أَبَــــًدا -1«   .لن أُْھِمــل َ ھَـــِذِه الشَّ

  .ـوتُ وِري تَُمـلـَْن أَْتــُرَك بُــــذ -2

ــْر أَبُــو الطّْفلَْيــن ِ -3   .لَْم يَتَأَخَّ

   )1(.»لَْم يَْتــُرْك ِمْنــهُ َشْيئــًا -4

        قراءتھ���ا و بالت���الي ي���درك المتعلم���ون أنَّ ل���ن و ل���م ت���دخ%ن ع ف���ي ـ���ـعل���ى أن يش���ارك الجمي

 . على الجملة الفعلية ثم يفرقون بين النفي بلن ، والنفي بلم

  ".لم " نفي الماضي ب و " لن " نفي المستقبل ب بين يفرق  :الربط -ج

المث�الين، يتع�رف المتعلم�ون عل�ى أنَّ إذا  المقابلة في ضوء ): دةــاج القاعـاستنت(اطـا<ستنب -د

    . تجزمهعليه لم ، وإذا دخلت  تنصبهعلى الفعل المضارع  لن دخلت 

  ".لم" يجزم ب و" لن " ينصب ب الفعل المضارع : أنّ  ا ھيـدة ھنـــفالقاع -

المتعلم�ين تحوي��ل  م��نالم�درس طل�ب توص�ل الت%مي�ذ إل��ى فھ�م القاع��دة يعن��دما ي: التطبي�ق -ھ�ـ

  )2(:الجمل حسب النموذج

  .مل من سكنه في الشتاءالنّ  لم يَْخُرجِ                      يخرج النمل من سكنه في الشتاء  -

  .يـــزرع الف%ُح اْلَمْعَدنُــوسَ ....                       يـــزرع الف%ُح اْلَمْعَدنُــوَس       -

  .تغــرس عائشـة ُ الفَـــَراولــة .....                   تغــرُس عائشـة ُ الفَـــَراولــة        -

  .يترك سالـــم بذورهُ تُمـــوتُ ....                     يترك سالـــم بذورهُ تُمـــوُت      -

  .تَْنبُت ُشَجيـراُت الفَاُصوْليـــاء....                   بُُت ُشَجيـراُت الفَاُصوْليـــاء     تَْن  -

  

  

  

  

  

  )3(:على الجمل اsتيــة حسب النّمـوَذج  لَــنْ  اْدخـِـْل 

                                                 
  . 132: ـه، صاملرجع نفس -  1
 . 132: ، صاملرجع نفسـه -  2
  . 132: ، صالسابــقاملرجـع  -  3
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    .بُـُذوَر الفَاُصوْليـــاءْن يُْھِمــَل َســالُِم لَ                       وَر الفَاُصوْليـــاء يُْھِمــل ُ َســالُِم بُـذ

  ...........................................                           تغــرُس عائشـة ُ الفَـــَراولــة -

تَــــــــاِء    -   .........................................                       يَْنضــُج التِّيــُن فِـي الشِّ

تـَـاء ِ تَطِ  -   .........................................                        يــُر الفَراشــاُت فِي الشِّ

تـَـاءِ  -   .........................................                       يَتـََجَمـُد مـَاُء النَّْھــِر فِـي الشِّ

  .ستنتاج حين ينتھي ا<ستقراءيبدأ ا<: الطريقة ا�ستنتاجيــــة -2

  السنة ا$ولى من التعليم ا�بتدائي

  الجملـة الفعليــة: المثال ا$ول حــول 

  )1(.»َمْنــِزُل ِرَضـــا«: عنوان النّص

وق�راءة ال�نص ربط ب�ين الص�ورة الب� ذل�كو  متعلم�ين،اه الـإثارة انتببيكون التمھيد : دــالتمھي -أ

aم ومعمال التي تقبھدف معرفة اaفعال بھا اaفي المطبخ، للوصول إلى ا.   

  :وفيه يجب توافر اsتي: دةــرض القاعــع -ب

  :السبورة، وھيدة بخط واضح جميل على ـأن تكتب القاع -

  )2(.»ھي التي تبدأ بفعل ماض، أو مضارع، أو أمـر «: الجملة الفعلية 

  .رس وعدد من الطلبة أكثر من مرةقراءة القاعدة من المدِّ  -

  .ه ـدة عليـق القاعـتنطب التي : عرض اaمثلة -ج

  .ينطبق على الفعل الماض.      أَْحَضَرِت اaُُم اaَْكــلَ  -1«

ميـــة  -.    سأنادي جــدي  -.  تعالــوا إلى المائــدة   -2   )3(.»َأُوقِــظُ الدُّ

  .تنطبق اaمثلة على الفعل المضارع

  .ل على الفعل اaمــرينطبق المثا. اْحِضْر الطعاَم  -3

  .كافية لتغطية جميع جزئيات القاعدةھنا اaمثلة 

  : التطبيق -د

  .اsتيـة، من أجل تكوين جم%أمثلة  متعلمين إكمالال طلب منو فيه ي
                                                 

  . 18: ديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، صاللغة العربية، السنة األوىل من التعليم املتوسط،ال -  1
   . 301:، صالنحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهرانينظر،  -  2
  . 18: اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم املتوسط،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص -  3
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  ............غســل في ا -

  ...............نـــام في  -

  ..............أتـَغـَـذَّى في  -

  جملـة المثبتـــةال:  المثال الثــاني حــول

  )1(.»رضـــا يْدخـُــُل الَمْدَرَســة َ «:عنوان النّص

وق�راءة ال�نص ربط ب�ين الص�ورة الب� ذل�كو  متعلم�ين،اه الـإثارة انتببيكون التمھيد : دــالتمھي -أ

   .للوصول إلى اaفعالمين بواقعھم التعليمي لبھدف ربط المتع

  :وفيه يجب توافر اsتي: دةــرض القاعــع -ب

  :السبورة، وھيدة بخط واضح جميل على ـأن تكتب القاع -

ھ���ي الجمل���ة الت���ي ل���م تحت���وي عل���ى أداة نف���ي ف���ي  أو،الجمل���ة الت���ي ح���دثت، و<تحتم���ل التك���ذيب «

  )2(.»صدرھا

  .رس وعدد من الطلبة أكثر من مرةقراءة القاعدة من المدِّ  -

  .ه ـدة عليـق القاعـتنطب التي : عرض اaمثلة -ج

  .ا ساحةَ المدرسةِ دخل رض -1«

  .اْلتَقَــى ِرَضــا بأْصِدقَائِـــهِ  -2  

  .ھــذا علـــم الجـــزائر -3  

  .الُمَعلَِمــة ُ قُـــَداَم البَــابِ  -4  

  )3(.»ھــذه سبـــورة -5  

  .كافية لتغطية جميع جزئيات القاعدةھنا اaمثلة 

  )4(.رة بجملة مثبتــة مناسبــةعلى كل صو متعلمين التعبيرال طلب منفيه يف: التطبيق -د

  داخل القســـمِ اaطفاُل  -1

  اaْطفَاُل َخاِرَج القِْســــمِ -2

                                                 
  . 30: ، صق ع السابـاملرج -  1
2  - http://www.al-maqha.com  
   30: اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم املتوسط،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص -  3
  .32: املرجع نفسـه ، ص  -  4
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  .تَْحِمــُل الُمَعلَِمـــة ُ ِمْحفَـظـَــة ً -3

  من التعليم ا�بتدائي ثانيــةالسنة ال

  الجملة ا�سمية: المثال ا$ول حــول

  )1(.»الَمِدينَــــة ُ◌َ «: عنوان النّص

 وق�راءة ال�نصب�ربط ب�ين الص�ورة  ذل�كو  متعلم�ين،اه الـإث�ارة انتب�بيكون التمھي�د : دــيالتمھ -أ

  .الواقعببھدف ربط المتعلمين 

  :وفيه يجب توافر اsتي: دةــرض القاعــع -ب

  :السبورة، وھيدة بخط واضح جميل على ـأن تكتب القاع -

  .وتتكون من مبتدأ وخبر )2(..»عْنـــه ُ يتحدثُ باسم ھي التي بُدأت «: ا<سميةالجملة  

  .رس وعدد من الطلبة أكثر من مرةقراءة القاعدة من المدِّ  -

   .ه ـدة عليـق القاعـتنطب التي : عرض اaمثلة -ج

  )3(.)مركب اسمي (   الشــوارع واسعـــة ٌ -1

  مبتــدأ        خبـــر      

  )4( .)مركب اسمي( ُدْميَتِـــي   َجِميلَـــة -2

  ـــدأ         خبـــرمبت  

تم ا<نتقال من الكل إل�ى اaج�زاء، كم�ا وفيھا ي .كافية لتغطية جميع جزئيات القاعدةھذه اaمثلة 

  .رأينا سابقا في المنھج ا<ستنتاجي

  : التطبيق -د

  )5( :متعلمين  التمييز بين المبتدأ و الخبر في الجمل اsتيةال طلب منو فيه ي

  .الَجــّو ُ ُمْشِمــٌس َوَدافِئ ٌ -3مح%ٌَّت تجاريَــة ٌ         -2        ◌ٌ  بنايــاٌت عاليـــة -1

  ".ليت " التمني : المثال الثاني حــول

  )1(.»من المدرسـة إلى الِمْھنَــةِ  «:عنوان النّص
                                                 

  . 92 :كتايب يف اللغة العربية، سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، ص -  1
  . 8: ، صمحاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهرانالنحو األساسي، حممد ينظر،  -  2
 . 45: ينظر إىل املذكرة، ص -  3
  . 92:  كتايب يف اللغة العربية، سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، ص -  4
  .32: املرجع نفسـه ، ص  -  5
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  .النص بھدف معرفة أمنيـة كل تلميذ الربط بين الصورة وقراءة : دــالتمھي -أ

  :يجب توافر اsتي وفيه: دةــرض القاعــع -ب

  :السبورة، وھيدة بخط واضح جميل على ـأن تكتب القاع -

، ت��دخل عل��ى الجمل��ة ا<س��مية فتنص��ب المبت��دأ ويس��مى اس��مھا، وترف��ع «  لي��ت م��ن أخ��وات  إنَّ

   )2(.»الخبر، ويسمى خبـرھا

  .رةــر من مــة أكثـدد من الطلبـرس وعقراءة القاعدة من المدِّ  -

  .ه ـدة عليـق القاعـتنطب  التي: عرض اaمثلة -ج

  .أصيــُر طيَــاًرا لْيتَِنِ◌ـــي  -1

  .أبي يعــود من السفــر ليت -2

  .ھـــذه اaمثــلة تبـرز صيغـة التمنــي

  : التطبيق -د

جم�ل  متعلم�ين إعط�اءال طل�ب م�نو ي.م�اذا تتمن�ى أْن تك�ون المس�تقبل؟ . يطرح المعل�م س�ؤا< ً  

  .أمنيتــهيبرز فيھا كل متعلم 

  من التعليم ا�بتدائي ثالثـةالسنة ال

  النكـــرة والمعــرفة:  المثال ا$ول حــول

ة  «:عنوان النّص   )3(.»وليــٌد يَُصوُم a ََول ِ َمـرَّ

  .النص بھدف معرفة الكلمات النكرة، والكلمات المعرفة قراءة : دــالتمھي -أ

  :وفيه يجب توافر اsتي: دةــرض القاعــع -ب

  :السبورة، وھيدة بخط واضح جميل على ـلقاعأن تكتب ا -

   )4(.»ھو ما يشيع في جميع أفراد جنسه، و< يختص به واحد معين دون آخر «:ا<سم النكرة

  .ھو ما دل على محّدد معيّن معروف: ا<سم المعرَّف

  .رس وعدد من الطلبة أكثر من مرةقراءة القاعدة من المدِّ  -

                                                                                                                                                         
  . 104 :سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، صي، السنة الثانية من التعليم االبتدائكتايب يف اللغة العربية،  -  1
  . 273: ، صالنحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهرانينظر،  -  2
  . 47،  46 :صرياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة،  -  3
  . 15: ، صساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهرانالنحو األينظر،  -  4
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  .ه ـدة عليـلقاعق اـتنطب التي : عرض اaمثلة -ج

  ".ال " يدرك المتعلم أّن ھذه اaسماء، غير مقرونة ب .  بُْرنًُسـا ، بَــذ ْلَـة ً ، َطاِزَجة ً -1

      ي���درك الم���تعلم أن اaس���ماء ھ���ذه معرف���ة ب���أداة التعري���ف     )1(.الُم���ـَؤِذُن ، اْلَحلِي���ُب ، التَّْمـ���ـرُ  -2

  " ال" 

   .ئيات القاعدةكافية لتغطية جميع جزھذه اaمثلة   

  : التطبيق -د

   )2(:متعلمين تحويل الكلمات اsتية من النَّكرة إلَى الَمْعِرفَِة حسب النموذجال طلب منو فيه ي

  .خُ الَمْطبَــــــ                   َمْطبَــــــخٌ    

   ..............                    َصبَــــاٌح   

  ..............                   ِخـــَزانَـــة ٌ  

  ...............                  َحلـــــِيٌب     

  جمع المذكرالسالـم:  المثال الثانــــي حــول

ــاّر ُ  «:عنوان النّص َواُء الضَّ   . )3( »ُسلَْيَمــاُن َوالدَّ

الـمبھدف معرفة الكلمات الّدالة على الجمـع الُمذَّكـر  قراءة النص: دــالتمھي -أ   .السَّ

  .السبورةبخط واضح جميل على وذلك  : دةــرض القاعــع -ب

الـم َواو َونُون َمْفتُوَح�ٍة فِ�ي َحالَ�ِة  بِزيَاَدةِ اثنَْيــِن ھُــَو َما دلَّ َعلَى أَكثَـَر ِمـن  «:جمـع الُمذَّكـر السَّ

ْفعِ    )4(.»الرَّ

والتركي�ز عل�ى حال�ة الرف�ع كم�ا  ،رس وعدد من الطلبة أكث�ر م�ن م�رةقراءة القاعدة من المدِّ  -

  .ھو مبين في الكتاب المدرسي

ُضــونَ  –الُمَعلُِمــوَن  - .ه ـدة عليـق القاعـتنطب التي : عرض اaمثلة -ج   .                  اْلُمَمرِّ

  : التطبيق -د 

   )1(:متعلمين تحويل اaَْسَمــاِء اsتية إلَى جمع المذكر السالمال طلب منو فيه ي

                                                 
  . 48:رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  1
  .48: ع نفسـه ، ص ــاملرج -  2
  . 68: ، ص نفسـهاملرجــع  -  3
  . 69: ، صلطيف، أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهرانحممد محاسة عبد ال، النحو األساسي  -  4
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  ...............                                     لُمھَْنــِدس      ا -

سُ  -   ...............                                             الُمَدرِّ

  ................                                             اْلُمْؤِمــنُ  -

  .................                                             اْلفَائِــزُ  -

����
'ـــــ
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� �X LCــــ� d" VW
� �X LCــــ� d" VW
� �X LCــــ� d" VW        Xــــ
  :بين طرفين< يمكن أن تتم إ<  و، ل%تصال اللغوي مھارات كما رأينا سابقا أنّ 

  لــمرسال :الطرف اaول  

  .لـمستقبال :الطرف الثاني  

  : فمھارات اZرسال ھي 

                                 .ةــرة الكتابمھا -%م      ــمھارة الك -

   ماإما أن يكون سامعا و إا أن المستقبل ـوء معرفتنـدد في ضـفتح. أما مھارات ا<ستقبالو

  :فھناك إًذا مھارتان ل%ستقبال ھما . أن يكون قارئا

   .  )2(راءة ـــمھارة الق -اع        ــمھارة ا<ستم -

  .في عملية التواصل على ھذه المھاراتولھذا < بد من التركيز 

أم�ا مھ�ارات ا<س�تقبال نھ�تم ف�ي . نعتمد في مھارات اZرسال عل�ى التعبي�ر الش�فھي والكت�ابيو

ا<ستماع إل�ى إص�غاء المتعلم�ين إل�ى المعل�م، أو إل�ى بعض�ھم ال�بعض، أو باس�تنطاق المكت�وب 

  .عن طريق القــراءة

  

  

  

  

  

  )الشفھي ، الكتابي(  تعبيــرال -1

                                                                                                                                                         
  .70: ، ص السابـقاملرجع  -  1

  . 99: ، ص ينظر الرسالة - 2
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  :للتعبير الشفھي نماذج وصور عديدة، منھا: الشفھـي التعبيـر -أ

وأث����اث البي����ت، أوالمحتويات ف����ي الص����ف، أو أدوات التلمي����ذ، أالتع����داد أو تس����مية اaش����ياء-

   .الخ...و أعضاء الجسـمأــة، يفوالحيوانات اaلأ

كت�ب ھي في وصف الصور التي يجمعھا الت%ميذ أو يعرضھا عليھم المعلم، أو الصور التي  -

    .القراءة

إضافة إلى تكمل�ة القص�ص .  فسيح –واسع  -ملعب: مثل. يزھايتملإضافة صفة إلى اaسماء  -

وذلك بھدف تعويد الت%ميذ على النُّطق الصحيح م�ن خ�%ل إس�ماعھم ع�ددا  )1(. الخ...الناقصة 

  )2(.من الجمل وتردادھا

  .ت المدرسية المعروضة أمامھميطلب من الت%ميذ تسمية اaدوا: النموذج اaول -*

      ك�����راس           –ممحـ�����ـاة  –أق�����%م تل�����وين  –المقلمـ�����ـة  -المسطــ�����ـر    -القلـ�����ـم   -المحفظـ�����ـة  

  .الخ... المكتب –السبـــورة  -الكرسي ـ الطاولة   -مقــص  –

  .وصف الصور لحيوانات توضع أمام المتعلمين: النموذج الثاني  -*

  .)3(ويعطي أسماء الحيوانات بإضافة الحرف الناقص. الصوري%حظ المتعلمون 

  .صـــــان....رنب         ...مســـــــاح          ...ســد            ...        

           :الثالثالنموذج  -*

  )4(.اذكر اaدوات الخاصة بالمكتبة والخاصة بالمدرسة

ُحش�يبات  –أق�%م التَّل�وين  –قواميس  –%ت َمجَ  –كراريس   -طـُْبشـور  –ُرفوف  –سبـّورة  -

  .ِمدور –َجَرس  –ُمجلدات  –قِصص  –جرائد  –ِمْبراة  –َمَحافظ  –لوحات  –

  

  

  

  )1(.»اختيار البطاقات لتكوين الجمل« :رابعالنموذج ال -*

                                                 
 . 182: ينظر كتاب اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيًقا، ص -  1
  . 78: تطبيقي يف الرسالة، صينظر النموذج ال . 202: اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا، يوسف الصميلي، ص -  2
  . 88 :صيوان الوطين للمطبوعات املدرسية،الد ،البتدائياللغة العربية، السنة األوىل من التعليم ا -  3
  . 26:رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  4
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  . ويكون ذلك شفويا. مفيدة على البطاقات اsتية تكوين جمل يطلب من المتعلمين بناءً 

  ــَعُب ُمنَــى َمــَع                                  َصِغيــــَرةتَْل    

     

  َجـــِدي َو َجــــدَّتي           ِمْحفََظـــةُ ِرَضـــا                             

                                     

  َكبِيـــــــــَرة        ِمْحفََظـــةُ مــامـــا                               

  

  :النمـوذج الخامــس -*

   )2(.يركب المتعلمون كل جملة مع ما يناسبھا من البِطاقات

  .أَْحَسْنتَ            :                             أقوُل aمِّي حين تُْعطيني َشْيئــا -

  أْھـ% ً َوَسْھـ% ً َو َمْرَحبًــا                          :  تَقُوُل لِي الُمَعلَِمـة ُ ِعْنَدَما أَِحــُل تَْمِرينــًا  -

  :                                            أقُــوُل لَِخالِي أَْستَْقبِلُــهُ  -

  ُشْكـــــًرا                                                                                 

  

  : كتابيالتعبيــر ال –ب 

   .مبعثرةكتابة فقرة باستعمال جمل  :ا$ولالنموذج  -*

قھـا، ساعده على تنظيمھا« ِغيَر مزَّ    )3(. »كتب رضا دعوةً لصديقه ، لكنَّ أََخاهُ الصَّ

   )4(.وذلك با<عتماد على نموذج الدعوة 

  

  

  

  

  للحفلة التّي ننظمھَاأدعوك     ابتداء من الّساعة الثالثة زوا<ً    
                                                                                                                                                         

  . 15: ،صالسابـق املرجــع -  1
 . 145: ، ص هاملرجـع نفسـ -  2
  . 41:رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  3
 . 40: املرجــع نفســه، ص -  4
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  ستتعرف عليھم                      2005ديسمبر  20يَْوَم                                             

  

  صديقي سامي                  سيكون حف% جمي%   

  بمناسبة حصولي على تھنئة                                                                             

  في نھاية الفصل اaول               تجد فيھا كثيرا من اaصدقاء                            

                                                               

  رضــا                                                             

  

  . )1(:، وذلك با<عتماد على النموذج اsتي  المقترحكتابة بطاقة تھنئــة :  سابـعالنموذج ال

  

                                            

  بطاقة تھنئـــــــة                                       

  ريمــــــزيز كـــي العــصديق                                          

  د ــــــر السَّعيـــد الفطــة عيـــسباــبمن                          

ة                               و أتََّمنَى. أُقَــِدُم لََك تَْھنِئَتِــــي الَحـــارَّ

  .أن يَُعــوَد   عليك بالصحة والعافيـــة                           

  رعيدكم مبروك وكلُّ َعاٍم وأنتُم بَخيـ                             

  

  صديقك سعيد                                        

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 58: املرجع السابـق، ص -  1
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كتب بَطاقةَ تھنئـــة معتمــًدا على بطاقة سعيد، اِْختَــْر اْلُمنَاسبَــة َ و عبَ�ارة َ ا :النموذج الثاني-*

  )1(: ا<ختتــَام ِ ِمَن الَجْدَول ِ اsتِــي 

  عبــــارات ا<ختِتَــــام   المنـــاسبـــــات

  عيد الفطــــر -

  عيــــد اaضحى  -

  عيــد الميـــ%د  -

  حلول السنة الھجرية  -

  حلول السنة الميـــ%دية -

  حلـــول شھر رمضــان  -

  الختـــــــــــان  -

  النَّجــــــــــــــــاح -

  ألف مبـــروك -

  َكلَّ عام وأنت بخير -

  تَھَــــانَِي الَحــــــاَرة -

  ــــــــدعيــــد سعيـ -

  عيــــد مبــــــــــارك -

  .أغلى التَّھاني و أَْجَمـــل اaَمــَانــي -

  

  :الكتابــــة -2

  ).كتابة الحروف(  :السنة اaولـى من التعليم ا<بتدائي

  )2(. »كتابة حرف الحـاء«            

نَافِيــر:  الجملــة   فَِرَحْت ُمنى بُِصـورِة السَّ

  " .فَِرَحتْ " أ المعلم الجملة كاملة ، ثمَّ يقــرأ ُ الكلمـة يقر: تمھيـــد  -1 

  .يطلب من المتعلمين قراءة الكلمة، ثم يلون حرف الحـاء : بنــاء التعلم   -2 

عل���ى الك���راس، وذل���ك " ح���اء" يطل���ب المعل���م م���ن المتعلم���ين كتاب���ة الح���رف : التطبيـ���ـق -3

  .با<ستعانة بالنموذج المكتوب

  طلب المعلم كتابة الحرف باستعمال الحركات ي «:ا<ستثمــار -4

ـ                            ـُ   -َح   )3(. »حِ  -ح

  :السنة الثانيـــة من التعليم ا<بتدائي

                                                 
  . 58: السابــق، ص ـعاملرج -  1
 . 85: ص للمطبوعات املدرسية،اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين  -  2
 . 85: ينظر املرجــع نفســه، ص -  3
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  )1(. »كتابة جملــة «          

ـتـَـــاُر :  الجملــة   .يَنـْــِزل ُ السِّ

  .ھايكتب المعلم الجملة كاملة ، ثمَّ يقــرؤ ُ: تمھيـــد  -1 

  .الجملــةيطلب من المتعلمين قراءة : بنــاء التعلم   -2 

عل��ى الك��راس، وذل��ك با<س��تعانة  الجملـ��ـة يطل��ب المعل��م م��ن المتعلم��ين كتاب��ة : التطبيـ��ـق -3

  .بالنموذج المكتوب

  )2(. »أْھـ% ً بُِضيُـوفِنَــا  «. الجملة يطلب المعلم كتابة : ا<ستثمــار -4

  

  :لتعليم ا<بتدائيالسنة الثالثة من ا

  )3(. »حقوس قــز «:الوضعية

   : نــص  كتابـــة         

الَّذي َمـرَّ باللَّْون ِ البُْرتُقَالِي   العصفورُ وَ . ا الَّذي َمـرَّ باللَّْون ِ اaَ ْحَمـِر َصاَر أَْحَمر العصفورُ «

ْبَعة َصاَرْت أَْجَمـَل الَعَصافِيـرالَّتِي  َجَمَعِت اa َْلـوَ  رَ افٍيـصَ العَ و . َصاَر بَْرتُقَاليًـا    4. »ان السَّ

  قــراءة النص جيـًدا : التمھيــــد -1

  .يطرح المعلم أسئلة حول ألوان العصافير           

  :بنـاء التعلم -2

  . يجيب المتعلم من النص أنَّ اaلوان تخضع للون قوس فزح ، الذي مّرً به العصفور   

  :استثمار المكتسبات -3

يطل��ب المعل��م م��ن المتعلم��ين كتاب��ة ال��نّص ال��ذي يوض��ح ذل��ك بح��ط جي��د ، وذل��ك با<س��تعانة   

  ) 5.(بالنموذج المكتوب 

  

                                                 
 .71 :سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، صالسنة الثانية من التعليم االبتدائي، كتايب يف اللغة العربية،  -  1
 .71: املرجــع نفســه، ص -  2
  . 108: أليف جمموعة من األساتذة، صرياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،ت -  3
 . 111: املرجــع نفســـه، ص   -  4
  . 111: املرجــع نفســـه، ص  - 5
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ته للحرف أو الكلمة أو الجملــة ھو المرس�ل بينم�ا المتعلم�ون ن%حظ أنَّ المعلم من خ%ل كتاب -

ون بينم�ا المعل�م ھ�و ھم المستقبلون، وحينما يكتب المتعلمون ما طلب منھم يكونون ھ�م المرس�ل

وغي�ر  ،ةـ%ت اللفظي�ـالتفاع�(: ھ�ياة ـوالقن� .بينما الّرسالة بينھما ھي المادة المكتوب�ة. المستقبل

 )الس�بورة والكت�اب المدرس�ي(ة ـل الديداكتيكيـو الوسائ) المتمثلة في المھارات اليدوية ةـاللفظي

   ). المخصصة للكتابة منية سة ،المّدة الزحجرة الّدرا(اقـوالسي

  : السمــــاع  -3

ال��ذي يُْلَج��أُ إلي��ه بغي��ة التعل��يم وص��قل الموھب��ة، ويك��ون  ،اZس��ماع المقص��ود نرك��ز ھن��ا عل��ى 

وق�د تجل�ى ذل�ك  «بالمشافھة حيث يقصد الناشئ ُمعلِّماً يأخذ عنه لغته أو علومه أو أدبه سماعا،

    ھ��ذه الموھب��ة، عن��د الع��رب ف��ي ت��دريب أبنائھ��ا عل��ى ق��رض الش��عر ف��يمن ك��انوا يلتمس��ون في��ه

      واللس��انيات تھ��تم باللغ��ة المنطوق��ة قب��ل المكتوب��ة ، « )1(.»وف��ي تعل��يم أحك��ام التجوي��د وال��ت%وة

  )2(.»علوم اللغة التقليدية فعلت العكس، على حد تعبير جون ليونزعلى حين 

  : السماع فيما يليجلى ويت 

  .الموجودة في الكتاب المدرسي صورةلدعوة المتعلمين إلى مشاھدة ا -

  سمع المعلم المتعلمين النص بصوت معبر ــ يُ 

  .ــ يطرح أسئلة تتصل بالنص والصورة

    يكتس��ب اللغ��ة ع��ن طري��ق المش��افھة القص��دية م��ن المعل��م ، ويعتم��د وھ��ذا م��ا يجع��ل الم��تعلم  

 .يك�ون مرس�% لھ�ا للمعارف في ح�ين أّن المعل�م) مستقبل( اويصبح المتعلم متلقيً . على التكرار

الطريقة السمعية النطقي�ة للنط�ق الس�ليم للغ�ة أھمي�ة للس�مع قب�ل الك�%م، والك�%م «لذلك أعطت 

  )3(.»قبل القراءة ، والقراءة قبل الكتابة

والس��ماع م��ن أھ��م المھ��ارات ف��ي ال��تعلم ل��ذا س��نتناوله ف��ي مھ��ارة  الق��راءة  م��ن خ��%ل س��ماع 

  .المتعلمين للقراءة النموذجية

  

  
                                                 

 http://www.algeria-tody.com .صادق عبد اهللا أبو سليمان، مستخرج من األنرتنيت،  أمهية السماع يف حتصيل اللغة -  1
 . 12 :مبادئ اللسانيات ،أمحد حممد قدور ، ص  -  2
 . 76: ، ص)2002سبتمرب  ،جويلية (،  05: ينظر جملة املرتجم ، دار الغرب للنشر و التوزيع، العدد -  3
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  : لقــراءةا -4

  :السنة اaولى من التعليم ا<بتدائي

  )1(.»في حديقة الحيوانات «:عنوان النـــص

  : التمھيــد -1

:   ث�م  يس�أل)2(.للجملت�ينالمص�احبة  تينيطلب المعلم من الت%ميذ فتح الكتب والنظر إلى الص�ور

   ؟تانماذا تمثل  الصور

  :القراءة النموذجيـة -2

  . قراءة نموذجية معبرة ومشخصة جملتينيقرأ المعلم ال -

     .بلـَ  َوثَعْ  ٌلفي الحديقة َغـَزا -*ـُيُـور           طفي الحديقة أْشَجار ٌ وَ  -*

  .الطاء وا<م : ليستثمر حرفي   

يكل��ف المعل��م بع��ض الت%مي��ذ ف��رادى بق��راءة الفق��رة ويح��رص عل��ى الب��دء بأنج��ب الت%مي��ذ  -

  .ع بالمتأخرين بارتكاب اaخطاءوأكثرھم قدرة على القراءة لكي < يدف

    .قدرة المتعلم على تأمل السماع الجيد                

  .يتم تبادل الدورة التواصلية بين المتعلمين  -

  : القراءة التفسيرية -3

توقف المتعلمين في كل م�رة ، ويسالعبارتين يكلف المعلم بعض الت%ميذ بالتداول على قراءة -أ

  .، وا<م الطاء :عند الحرفين

باZشارة إلى ك�ل ح�رف عن�د ، و ذلك للحرفين معرفتھم يختبر المعلم المتعلمين على مدى  -ب

  )3(.ثم اZشارة إلى كل واحد منھما  منفردا، كما ھما موضح .وصوله باaصبع

اaس�ئلة ، اaجوب�ة، ( ھنا يتحول المرسل إل�ى مس�تقبل والمس�تقبل إل�ى مرس�ل حس�ب الوض�عية

aالخ...جوبة التعقيب على ا  .(  

  . مرة ً أخيرة بوضوح لعبارتينل معبرة يقوم المعلم بقراءة: القـراءة الختامية -4

 

                                                 
 . 67:اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص -  1
 . 68: املرجـع نفســه، ص -  2
 . 68: ، صنفسـهاملرجـع  -  3
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  :السنة الثانية من التعليم ا<بتدائي

  .المدرســة: الوحدة

  )1(.»لِتظـَلَّ َمْدَرَستُنَـا نَِظيفـَــة «:النّــص
  : التمھيــد -

ومش�اھدة الص�ورة المص�احبة ل�نص  ،ة ال�نّصعلى ص�فحيطلب المعلم من الت%ميذ فتح الكتب 

  أين يوجد ھؤ<ء اaطفال؟ -:    ثم يسألالقراءة 

  ماذا يوجد بالقرب من الشجرة؟ -                    

  .قدرة المتعلم على تأمل الصورة واZجابة عن اaسئلة المطروحة     

  .يعتبر ھنا المعلم ھو المرسل والمتعلمون ھم المستقبلون -

  :لقراءة النموذجيـةا -2

  . يقرأ المعلم النّص قراءة نموذجية معبرة ومشخصة -

يكل��ف المعل��م بع��ض الت%مي��ذ ف��رادى بق��راءة الفق��رة ويح��رص عل��ى الب��دء بأنج��ب الت%مي��ذ  -

  .وأكثرھم قدرة على القراءة لكي < يدفع بالمتأخرين بارتكاب اaخطاء

    .يدقدرة المتعلم على تأمل السماع الج             

  .يتم تبادل الدورة التواصلية بين المتعلمين  -

  : القراءة التفسيرية -3

يكل��ف المعل��م بع��ض الت%مي��ذ بالت��داول عل��ى ق��راءة، ويس��توقف المتعلم��ين ف��ي ك��ل م��رة عن��د  -أ

  :الكلمات الصعبة ليتم شرحھا

  )2(.نفايات -مثنى مثنى  –ليظل  -

  :قرة المقرؤة، و ذلك بطرح اaسئلة التاليةيختبر المعلم المتعلمين على مدى فھمھم للف -ب

  لماذا خرج الت%ميذ إلى الفناء ؟ -

  ؟ ماذا <حظت التلميذه   -

  .الخ...ماذا رسم على الصندوق ؟  -

                                                 
 . 12 :سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، صالسنة الثانية من التعليم االبتدائي،  اللغة العربية، كتايب يف -  1
  . 51: ينظر املرجع نفسـه، ص -  2
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اaس�ئلة ، اaجوب�ة، ( ھنا يتحول المرسل إلى مستقبل والمس�تقبل إل�ى مرس�ل حس�ب الوض�عية 

  ).  الخ...التعقيب على اaجوبة 

    .لى التواصل من خ%ل شرح الكلمات واZجابة عن اaسئلة المطروحةقدرة عال   

  . النص مرة ً أخيرة بوضوحأحد المتعلمين بقراءة  يكلف المعلم: القـراءة الختامية -4

  :السنة الثالثة من التعليم ا<بتدائي

  اaعيــــــــاد: الوحدة الثالثة

  )1(.»ِسـْرواُل َعــلِيّ  «:عنوان النـــص

  : تمھيــدال -1

، والنظ�ر إل�ى الص�ورة المص�احبة عل�ى ال�نص المطل�وبعلم من الت%ميذ ف�تح الكت�ب يطلب الم

  ماذا يلبس اaو<د يوم العيد؟ -    :لنص القراءة ثم  يسأل

  ماذا تشاھد في الصورة؟ -                             

  .بة عن اaسئلة المطروحةقدرة المتعلم على تأمل الصورة واZجا: مؤشر الكفاءة ھنا     

  .يعتبر ھنا المعلم ھو المرسل والمتعلمون ھم المستقبلون -

  :القراءة النموذجيـة -2

  . يقرأ المعلم النّص قراءة نموذجية معبرة ومشخصة -

ويح��رص عل��ى الب��دء بأنج��ب الت%مي��ذ يكل��ف المعل��م بع��ض الت%مي��ذ ف��رادى بق��راءة الفق��رة  -

  .ي < يدفع بالمتأخرين بارتكاب اaخطاءوأكثرھم قدرة على القراءة لك

    .قدرة المتعلم على تأمل السماع الجيد: مؤشر الكفـــاءة ھنا     

  .يتم تبادل الدورة التواصلية بين المتعلمين  -

  : القراءة التفسيرية -3

       يكل���ف المعل���م بع���ض الت%مي���ذ بالت���داول عل���ى ق���راءة، ويس���توقف المتعلم���ين ف���ي ك���ل م���رة  -أ

  :الكلمات الصعبة ليتم شرحھا عند

  )2(.»فرغت اaم من عملھا –مكتضة  –الثياب  -«

                                                 
 . 50:رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  1
  . 51: ينظر املرجع نفسـه، ص -  2



_
'
� LM5
� :  �����ــــ� ^	[ �
Qـــــ / ��
 � )��.�ــــ>��9Q% ) 6O$ـــ

 143

  :ة، و ذلك بطرح اaسئلة التاليةلمين على مدى فھمھم للفقرة المقروءيختبر المعلم المتع -ب

م��اذا طل��ب عل��ي م��ن أبي��ـه ؟ كي��ف وج��د المح��%ت؟ كي��ف ك��ان س��روال عل��ي ؟ وكي��ف ك��ان  -

  .قميصه؟ 

اaجوب�ة،  اaس�ئلة،( إل�ى مس�تقبل والمس�تقبل إل�ى مرس�ل حس�ب الوض�عيةھنا يتحول المرسل  

  ).  الخ...التعقيب على اaجوبة 

    .قدرة على التواصل من خ%ل شرح الكلمات واZجابة عن اaسئلة المطروحةال:مؤشرالكفاءة 

  

  . يقوم المعلم بقراءة النص مرة ً أخيرة بوضوح: القـراءة الختامية -4

  . واحدةواحدة  معاني الكلمات التعلم تتبــعقــدرة على ال:ءةمؤشر الكفـا  
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�1ــــــــــــــــXــ�9Q% VW$�ــ� Xcــ�9Q% VW$�ــ� Xcــ�9Q% VW$�ــ� Xcــ�9Q% VW$�ــ� c: : : : /�.�ــ/�.�ــ/�.�ــ/�.�ــHg8
� � 1�Hg8
� � 1�Hg8
� � 1�Hg8
�ــــــــــــــــــــــــ � ����::::        

َّ الن -1   .تقوم على التدريس باaھداف: ظرية السلوكيةـ

  : التدريس باaھداف -أ

 م ب�الخبرات التعليمي�ةھي الغايات اaساسية المنشودة من الطلب�ة عن�د م�رورھ «:اaھداف  -*

وتك�ون ھ�ذه اaھ�داف عام�ة؛ ي�تم تحقيقھ�ا ف�ي  )1(.» ) خاص�ة/ عام�ة ( التعلمية في المق�ررات 

   .نھاية محور، أو خاصة يتم تحقيقھا في نھاية الّدرس

  .تنطلق من حقيقة أن التعلم يتم بطريقة آلية وفق آلية المثير وا	ستجابة - 

الت�ي  أجوب�ة المتعلم�ينوا<س�تجابة تك�ون ف�ي  المعل�م،ھ�ا المثير يكون ف�ي ش�كل أس�ئلة يطرح -

ُ ت   )2(.أو كلمات أوجمل يرددھا المعلم ثم يكررھا المتعلمون .عد كرّد فعل على تلك المثيراتـ

  .من أجل تثبيت المعارف، واستعادتھا عند الضرورة كا<متحان مث%

         الس���ليم، ث���م تدريب���ه  موھن���ا يظھ���ر ت���دريب الم���تعلم عل���ى مھ���ارة ا<س���تماع، ث���م مھ���ارة الك���%

  .على القراءة

  :وا<ستجابات نماذج من المثيرات - ب

  مثيـــر                 )3(.46 الصفحة على فتح الكتاب:يطلب المعلم من المتعلم مث% -1

                                استجابة                   يفتح المتعلم الكتاب على الصفحة المطلوبة                       

  إلى مثير للمعلم              ) فتح الكتاب(تتحول ھذه ا<ستجابة

  .بعد فتح الكتابللمتعلم  مثير ل                             استجابة للمعلم  قراءة المعلم للنص -2

  . )استجابة (سماع المتعلم                                         للمتعلم      ثم القراءة مثير  

  للمتعلممثير                                       طرح اaسئلـــة حول النّص -3

  .استجابة                                            المتعلمإجابة                  

  .لّذرس، وفق تسلسل حتى نھاية ا)مثير واستجابة( وھكذا دواليك فعل ورّدُ  فعل 

  

                                                 
   .http://forum.moe.gov.om، مستخرج من األنرتنيتاألهداف والكفايات فرق بنيال -  1
  . 81:ينظر للمذكرة، ص -  2
 . 46:رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  3
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: يتم عن طريق مكافأة المتعلم عن اZجابة الصحيحة معنويا مثل قول المتعلم« :التعزيز -ج

شعر ويتجنب التدعيمات السلبية، < سيما التي ت.شكرا، جيد، أحسنت، أو ماديا كتقديم ھدية

       )1(.»في مؤھ%ته واستعدادته نقصالمتعلم ب

  : نماذج من التكرار  -د

   :وفتكرار الحر -أ

  :السنة اaولى من التعليم ا<بتدائي -

  .تكرار الحروف بعد معرفة تركيبھا في السياق، وبالتالي معرفتھا نطقـًا وِكتَابـَة ً

يكتب المعلم الجملة ثمَّ يطلب من المتعلمين تكرارھا  )2(.بِالُكـــَرةِ  سُ ارِ ـحَ ـْ ـَك السَ أَمْ : مثــــل

  .معه

  تعلـمونيردد الم  يقول المعلـــــــــم

  )عدة مرات( بِالُكـــَرةِ  سُ ـَك الـَْحـارِ سَ أَمْ   بِالُكـــَرةِ  سُ ـَك الـَْحـارِ سَ أَمْ      
  

  .يكتب المعلم الحرف مع تشكيله، ثمَّ يطلب من المتعلمين تكراره -  

  يردد المتعلـمون  يقول المعلـــــــــم

  سَ 

  سُ 

  ◌ِ  س

  سَ 

  .للربط بين شكل الحرف وصوته        سُ 

  ◌ِ  س

  :تكرار الكلمات -ب

  :من التعليم ا�بتدائي ثانيــةالسنة ال -

لنأخذ  .تكرار الكلمات اsتية بعد معرفة استعمالھا في السياق، توظيفھا في سياقات أخرى -

  :على ذلك اaمثلة اsتية

  .الَمائِــَدة َحــْولَ اaْســَرة ُ لـَست َج◌َ  - *«

ــا  -*   .ِرَك غـَْيــ َمــامَ أَ <تأُكــْل ِممَّ

                                                 
 . 76: ، ص 05للنشر والتوزيع، جامعة وهران، العدد جملة املرتجم، دار الغرب ينظر،  -  1
 . 63: اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص -  2
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  )1( .»اْلُكـــــوبِ  َداِخــلَ  <َ تَتَنَفَّسْ  -*

   : جمل ليدرك معاني الكلمات كظروف، ثم يستخرجھا من الجمليكرر المتعلم ال -

  .قات أخرىاليستعملھا في سي. َداِخــلَ  َمــاَم،أَ   حــْوَل،

  )2(.تكرار الجمل من أجل استخراج الصفة -ج

  :بتدائيمن التعليم ا� ثالثـةالسنة ال -

  يردد المتعلـمون  يقول المعلـــــــــم

  .◌َ  الَجِميلــــة تزور الطيور الحديقة َ -

  .◌َ  ــةيـَ الذھبِّ  ترسـل ُ الشَّْمـُس أشعتھــَا -

  .◌ُ الُملـََونَــــة ترفرُف الفراَشـة ُ  -

ُن الحَ  -   .اْلَواِســـــعُ ـُل قـْ يتَلـَوَّ

  .◌َ  َ◌ الَجِميلــــةتزور الطيور الحديقة  -

  .◌َ  الذھبِّيـَــةترسـل ُ الشَّْمـُس أشعتھــَا  -

  .الُملـََونَــــة ُترفرُف الفراَشـة ُ  -

ُن الحَ  -   .اْلَواِســـــعُ  ــلُ قـْ يتَلـَوَّ

  

  : التكرار ن%حظ من خ%ل

       السليــم   على مھــارات ا<ستمـاع الجيــد ثـم مھـارات الكــ%ميتدرب المتعلــم  أنَّ  -*

  .بعذ دلكم تدريبه على قراءة ث

  .مشارك سلبي في عملية التعلم، aنه يتلقى المثيرات، و< يصنعھا وتفاعل معھا المتعلم  -*

  .الجانب العقلي غير ظاھر في ھذه الممارسات التعليمية -*

  تقوم على أساس التدريس بالكفايات: النـَّّ◌ظرية اللغوية -2

 مل�ة م�ن المع�ارف والمھ�ارات والق�درات وا<تجاھ�اتق�درات مكتس�بة تض�م ج «:الكفايات  -أ

  )3(.»، والتي تسمح للمتعلم بتوظيف أطرھا في سياقات مختلفة ، شبيھة لما تعلمهالمتداخلة

التي يمكن اZبان�ة ) أو التصرف(المعرفة والمھارة  «:، بأنھاfeldmanوتعرف الكفاية حسب 

  )1(.»عنھا في وضعية
                                                 

  . 25:كتايب يف اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم االبتدائي، سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، ص - 1
 .102: رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص - 2
  http://forum.moe.gov.om .، مستخرج من األنرتنيتاألهداف والكفايات الفرق بني -  3
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تح��ل مح��ل .ال��خ ...والق�درات ذھني مث��ل المھ��ارات، والمع��ارف،أخ��ذت مف��اھيم ا<تج��اه ال�لق�د «

تتح��دد، ش��يئًا فش��يئًا ف��ي س��ياق )) الذھني��ة((كم��ا أخ��ذت ھ��ذه المقارب��ة  )).الع��ادات الس��لوكية((

  )2(. »الوضعيات

، وف��ق منظ��ور وتبن��ى عل��ى ا<ش��كالية. يقص��د بھ��ا وف��ق النظري��ة الس��لوكية ال��ّدرس: الوض��عية

  . المقاربة بالكفاءات

  ".ماضيلا"نأخذ مثال الفعل  :وات التدريس بالمقاربة بالكفاءاتخط -ب

يطلب المعلم م�ن تلمي�ذ أْن يحك�ي عم�ا فعل�ه البارح�ة عن�دما ذھ�ب رفق�ة  :تھيئـــة الوضعيـة -1

السبورة أفع�ال ال�زمن  التلميذ يحكي والمعلم يسجل على . راء محفوظةإلى مساحة خض عائلته

  .الماضي، شيئًا فشئــًا

تناولنا اaك�ل ) ( "avoir(يستخرج المعلم الصيغ الرئيسية، ويبرز أفعال ا<مت%ك : يمالتعم -2

س��قط "-"ع��دنا إل��ى المن��زل) ("treê(ع��ال الح��ال فويب��رز ك��ذلك أ" رأي��ت ق��ردا"-"ف��ي منتج��ع

   ").أخي

وأخ���رى يتول���ون عل���ى أزمن���ة أفعالھ���ا  يق���دم المعل���م ص���يغا يتع���رف الت%مي���ذ: التطبي���ق -3

  )3(.تصريفھا

  :اذج تطبيقية لخطوات التدريس بالمقاربة بالكفاءاتنم -ج

  :النموذج اaول التطبيقي -*

  )4(.»توظيف حرفي الخاء و الغين«

                                                                                                                                                         
 . 36: ترمجة احلسني سحبان، صالكفايات والسوسيوبنائية إطار نظري، فليب جونري،  -  1
 . 36: ، صـهع نفسـاملرج -  2
 .42:املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية، تقدمي بوبكر بن بوزيد، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص -  3
  . 102: اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ص -  4
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 فيھ�ا لتنظي�فحمل�ة تطوعي�ة ش�ارك يطلب المعلم من الم�تعلم أْن يحك�ي  :تھيئـــة الوضعيـة -1

  .غرس اaشجارواaوساخ، 

، ث��م يكتبھ��ا )الخ��اء، الغ��ين (عل��ى الح��رفين المعل��م الكلم��ات الت��ي تحت��وي يس��تخرج: التعم��يم -2

               م���ع كتاب���ة الح���رف ف���ي بداي���ة الكلم���ة أوف���ي وس���طھا . ويوض���ح الح���روف بل���ون مخ���الف

  .أوفي آخرھا

تل�وين و يطلب من الت%ميذ،  حرفي الخاء والغين، على كلمات تحتوييقدم المعلم : التطبيق -3

  )1(.الحرفين

  :النموذج الثاني التطبيقي -*

  )2(.»توظيف اaلوان«

يطلب المعلم من المتعلم أْن يحكي عن رحلة ق�ام بھ�ا ف�ي فص�ل الربي�ع،  :تھيئـــة الوضعيـة -1

  شاھد فيھا ألوان اaزھار المختلفة

، )، البرتق�الي، الوردي�ةالحمراء(على اaلوانيستخرج المعلم الكلمات التي تحتوي : التعميم -2

  .على السبورةثم يكتبھا 

  .أدوات مختلفة اaلوان، ويطلب من المتعلمين التمييز بينھايقدم المعلم : طبيقالت -3

  :الثالث التطبيقينموذج ال -*

  )3(.»ھنّ  –ھم  –ھما  –ھي  -ھو«: توظيف الضمائر

اaب، اaم،اZخ�وة، (يطلب المعلم من المتعلم أْن يحكي عن أفراد أسرته :تھيئـــة الوضعيـة -1

  .واحد منھم وعن وظيفة كل) اaخوات

                                                 
  . 71:، صالسابـق املرجـع -  1
 . 45:سيدي حممد دبّاغ بوعّياد، حفيظة تازرويت، صالسنة الثانية من التعليم االبتدائي، كتايب يف اللغة العربية،  -  2
  .71: رياض الّنصوص ، السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،تأليف جمموعة من األساتذة، ص -  3



_
'
� LM5
� :  �����ــــ� ^	[ �
Qـــــ / ��
 � )��.�ــــ>��9Q% ) 6O$ـــ

 149

) ھ�ي:اaم(، )ھو: اaب(التي على أسماء أفراد اaسرة يستخرج المعلم الضمائر ، : التعميم -2

إذا ك��انوا أكث��ر م��ن اثن��ين، أم��ا إذا ك��انوا اثن��ين،أو ك��ّن اثن��ين )ھ��ن: اaخ��وات ( ،)ھ��م: اZخ��وه(

  )ھما:(فالضميرھم

، توظي��ف الض��مائر لت%مي��ذاجم��% تحت��وي عل��ى أس�ماء و يطل��ب م��ن يق��دم المعل��م : التطبي�ق -3

    )1(.مكان اaسماء

  :ومن ھنا نخلص إلى أّن التدريس بالكفاءات يقوم على

  .حياة المتعلممستمدة من واقع الالوضعيات  -أ

  . في شكل إشكاليةالوضعية  وضع -ب

  ).الخ...نصوص، صور، م%حظة الواقع كما في النموذج السابق(م سندات للمتعلم يتقد -ج

  

  

      

  

                                                 
  . 71:، ص املرجـع السابـق -  1



  

  امتةخ     
  

  

  

  

  

  



  

   

        ـFـFـFـFــــــــــــــــــــــــ
ــ��ـ�
ــ��ـ�
ــ��ـ�
ــ��ـ�

  

عبر الفص�ول الث%ث�ة   راللسانيات في تعليم اللغة العربية ،وبعد ھذه الّدراسة التحليلية لد

  :نسوق أھم التنائج التي أسفر عنھا ھذا البحث في  النقاط التالية يمكن  أّن 

  :تتميز بمبدأين ھمااللسانيات  -1

  .رة من ثمار اللسانياتمبدأ التفرد والشمول؛aنه ثم -* 

مبدأ تمازج ا<ختصاص؛ حيث تتبعت اللسانيات الظاھرة اللغوية حيثما كان�ت حت�ى  -*

  . ولجت حقو< مغايرة لھا كالتعليم

  :اaبعاد التاليةتعليم اللغة العربية في يظھر دور اللسانيات جليًا في  -2

  .وا<ستنتاجذات التوجه العلمي الذي يرتكز على ا<ستقراء  المنھجية -*

الوظيفية التناظرية بين اaصوات عندما تجتمع كبنى إخبارية في إطارھ�ا البني�وي،  -*

  وع%قتھا بالبنى المقامية  في الواقع  التواصلي 

النَّظريـة ذات المنح�ى الس�لوكي الق�ائم عل�ى المثي�ر وا<س�تجابة، أو المعرف�ي الق�ائم  -*

ة م��ن أج��ل ال��تعلم، أو اللغ��وي الق��ائم عل��ى ي��البيئاثي��ة م��ع العوام��ل رعل��ى تفاع��ل العوام��ل الو

 وھ�ذه. ال التراكيب الجديدة غي�ر المس�موعة، وف�ي فھ�م م�ا ل�م يس�تعمل بع�دعماZبداعية في است

  .مرتكرات للتعلم 

    ويظھـ��ـر ذل��ك . تعل��يم اللغ��ة العربي��ة لالتأثي��ـر اللس��ـاني ف��ي اZج��ـراءات العملي��ـة  – 3 

  :في ما يلي 

س��اني بك��ل مس��توياته الص��وتية والص��رفية والتركيبي��ة والد<ل��ة، ال��ذي اZج��ـراء الل -*

    ةوم��ن جھ��ة أخ��رى التم��ارين البنيوي��ة المس��تخدم ،يف��رض نفس��ه كمحت��وى تدريس��ي، م��ن جھ��ة

  .في التعليم

  .وخطواتھما المطبقة في التعليم) القياسية( الطريقة ا<ستقرائية وا<ستنتاجية  -*

ل���م كمرس���ل والم���تعلم كمس���تقبل، والم���ادة الم���دروس اZج���راء التواص���لي ب���ين المع -*

ھذا على مستوى البنية، وقد يتعدى ذلك إلى المقام والس�ياق ال�ذي يوض�ع في�ه الم�تعلم . كرسالة

  .على المستوى التداولي



  

   

        ـFـFـFـFــــــــــــــــــــــــ
ــ��ـ�
ــ��ـ�
ــ��ـ�
ــ��ـ�

  

        وكات الم%حظ���ة لاZج���راء النظ���ري ال���ذي  ينظ���ر إل���ى التعل���يم كتغيي���ر ف���ي الس���-*

      ـر أو تع��ديل أو دم��ج ي��تغيأو  كعملي��ة . ادور ھ��ذا اaخي��ر س��لبييظھ��ر بالت��الي عل��ى الم��تعلم و

نش�ط  ف�ي اكتس�اب  ھن�ا ف�المتعلم، لتت�واءم م�ع الخب�رات الجدي�دة للم�تعلم في البني�ـات الذھنيــ�ـة

، تمكن�ه م�ن اZب�داعالت�ي لغوي�ة الكفاي�ة للأو كاكتس�اب . في اZطار ا<جتماعي المعرفة وفھمھا

    . .امتعلم ھنا مبدعاليصبح ف

  : التطبيق اللساني يظھر جليا فيما يلي -4

  .المختلفة في صفة تمييزية أو أكثر التقابل الصوتي بين اaصوات المتقاربة في المخرج و -*

  . في صفة أو صفات أخرى ةوالمختلفأفي صفة واحد،  في المخرج، والمتفقة أو متقاربة

  .طريقتين السالفتينيف الالنماذج التطبيقية حول توظ -*

  . ، أو القراءة أو الكتابة أو السماع نماذج تطبيقية حول التواصل بالتعبير الشفھي -*

  .نماذج تطبيقية حول مفاھيم خطوات كل نظرية -*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  :حسب رواية حفص فھرس اrيات
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاrي  السورة
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  فھرس ا$شعار 
  الصفحة  البيت  الشاعر

  17   رُ َـ خسَ  ِمْنها َوال بٌ جَ عَ  الَ  َعلـْـَو،من   *  ه ـب ر ــسَ ◌ُ  ال أ لسـانٌ  ينتْ  أتَـ إين   باهلة أعشى

  17  مِ ـَعكْ  فِ وْ ـ جَ ِيف  هُ ــأن بِ  تَ فَلـَيْ     *  ِمنـي اتَ ـفَ  ان ٍ ـسَ ى لِ لَ عَ  تُ مْ دِ نَ   احلطيئـة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   

  فهرس  األعـــالم 

  إ

  36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ھرمة بن إبراھيم

  ا

  19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النّديــم ابن
  17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  بــري ابن
  Voir، 165، 163، 34، 32، 31، 20، 19  -----------------------------------------------------------------------------------  جني ابن
  Voir، 167، 62، 21، 20، 19  ---------------------------------------------------------------------------------------------  خلدون ابن
  40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  سينا ابن
  42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الفارسي علي ابن
  34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  فــارس ابن
  29، ه   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  منظور ابن

  أ

  20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الجرجانــي الحســن أبو
  43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  التوحيدي حيان أبو
  19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  النّحوي حيان أبو

  165، 103، 61، 60، 59  -----------------------------------------------------------------------------------------------  المتوكل أحمد
  167، 165، 106، 94، 93، 77، 70، 68، 64، 63، 51، 48، 33، 25، 7، 6، 4  ---------------------------------------  حساني أحمد
  77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  قـدور محمد أحمد

  ا

  108  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  طولمان ادوارد

  أ

  17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  باھلة أعشى

  ا

  165، 80، 57، 52، 51، 13  ---------------------------------------------------------------------------------------------صالح الحاج
  17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الحطيئـة
  39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الخفاجي

  31،32، ه   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أحمد بن الخليل
َمْخَشــري   18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الزَّ

  19،39  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الفارابي
  39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الجبار عبد القاضي
  28 ،ه   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  لسـ%م عبدا المسدي

  ب

  36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  برد بن ببشار
  93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  بروكر

  64، 63، 62 ،24، 23--------------------------------------------------------------------------------------------------------  بلومفليد

�	@ .  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  72 ،94 ،171  

  108 ،67 ،66  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  بياجــي



  

   

  ت

  49، 48، 33  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  تروبتسكوي
     ،111،169 ،68،70،110، 44 ،41 ،24,27  ------------------------------------------------------------------------------  مسكي تشو
  167، 164، 120، 119، 54، 53، 51، 49، 35، 34، 7، 2  ---------------------------------------------------------------  حسان تمام

  ج

  171، 95، 94، 72، 48  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  جاكبسون
  48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  مونان ورجج

  88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ديوي جـون
  139  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ليونز جون

  108  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- برونر جيروم

  خ

  28، ه   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  اZبراھيمـي طالب خــولة

  د

  165، 77، 62، 48، 28، 23،25، 22، 20، 19، 12، 6  -------------------------------------------------------------------  سوسير دي
  108  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أوزبــل ديفيـد
  103، 59، 50  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ديك

  165، 84  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ديكارت

  ر

  19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  بارث رو<ن

  س

  63،65  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  سكينر
  165، 163، 57 ،38، 37، 36، 32، 31، ه   ------------------------------------------------------------------------------------  سيبويه

  ع

  27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  مرتاض الجليل عبد
  162، 54، 53، 51، 40، 20  -------------------------------------------------------------------------------------  القاھرالجرجاني عبد

  29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الراجحي عبده
  42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الرماني عيسى بن علي

  غ

  105  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  غرايس

  ف

  47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  فندريس

  ك

  48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  كارسفسكي



  

   

  11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  كلباترك

  م

  171، 102، 101، 100، 52، 51، 50، 47  ----------------------------------------------------------------------------------  مارتيني
  166، 75، 74، 73  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  المبارك محمد
  37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  يحالد<ب فضل محمد
  27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  كشاش محمد

  25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  حركات مصطفى
  ه   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  زكريا ميشال

  ه

  90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ھاربارت

  و

  62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  طـسناو



  

   

  

  : فھرس المصادر و المراجع
  . مــرآن الكريـــــالق -

  : المطبوعات: أو�ً 
 

، ل عي�ون الس�ود، دار الكت�ب العلمي�ةتحقيق محم�د باس�الزمخشري، جار هللاأساس الب%غة، -1

   .)م1998 ھـ ،1419(  1لبنان،ط، )بيروت(

 لكلي�ة ودرع، منش�ورات ن�ادي الكت�اباaسـاس المعرفي للغويات العربية ، عبد الرحمـن ب� -2

  .) م2000مارس (،1، ط)المغـرب(،تيطوان

 .1اZشارات والتنبيھات، ابن سينا، صححه وعلق عليه سليمان دنيا، ج - 3

  اaنترنيت مستخرج منالعربي سليمان، موضوع  إشكالية المنھج في اللسانيات الحديثة، -4

  .) 2003(اaصوات ووظائفھا، محمد منصف القماطي ،دار الوليد طرابلس  -5

  .ـ آلة الك%م النقدية دراسة في بنائية النص الشعري ،محمد الجزائري  6

 التوزيع،بح��وث ألس��نية عربي��ة، ميش��ال زكري��ا، المؤسس��ة الجامعي��ة للدراس��ات و النش��رو -7

  . )م1992 -ھـ 1412(  ،1ط ،لبنان،)بيروت(

) الجزائ�ر(،للنش�ر م�وفم ،عبدالرحمن الحاج ص�الح ث ودراسات في اللسانيات العربيةبحو -8

)2007(. 

  . )2007(الجزائر  –بحوث ودراسات في علوم اللسان ، موفم للنشر  -9

   ة ، عم��ر بلخي��ر، منش��وراتتحلي��ل الخط��اب المس��رحي ف��ي ض��وء النظري��ة التداولي�� -10

   .)2003( الجزائر، ط،ا<خت%ف
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