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 تعميمية النص اإلنشائي في الدرس المغوي الحديث

 "أوستن أنموذجا"

  أ/ إبتسام زريق                                                      

 كمية اآلداب والمغات                                                                     

 قسم اآلداب والمغة العربية                                                        

 جامعة بسكرة، )الجزائر(                                                     
 

 ممخص:

طالب المغة العربية مف مشاكؿ أثناء تمقيو النصوص المغوية واألدبية عمى حد سواء؛ فيذه  يعاني
المشاكؿ تظير عجزه عف التأدية الفعمية لمغة، فإذا أتقف نصوص صورىا الصوتية، الصرفية، النحوية، 

 الداللية والبالغية فإنو ال يجيد استعماليا في الواقع.

البالغي اإلنشائي الذي سيكوف محور النقاش ولكف بطريقة  ومف بيف ىذه النصوص أىمية النص
"، -أوستف أنموذجا  -حداثية، وىذا يمنحنا فرصة عف: "تعميمية النص اإلنشائي في الدرس المغوي الحديث

 ومحاولة الكشؼ عف:

   المشاكؿ التي تعترض طرفي العممية التعميمية أثناء تدريس النصوص المغوية بصفة عامة
 صفة خاصة.والبالغية ب
 .أىـ الطرائؽ المعتمدة في تدريس النصوص اإلنشائية في الدرس المغوي الحديث 
 .النقائص التي تعاني منيا طرائؽ التعميـ 
 .الحموؿ الممكنة لمتخمص مف ىذه النقائص 

 ولتحقيؽ األىداؼ المرجوة نستعرض المباحث التالية:

 :تمييد 
 ـ، المتعمـ، الطريقة والمحتوى(.التكامؿ بيف عناصر العممية التعميمية ) المعم 
 .)إيجابيات تطبيؽ الطريقة المعتمدة ) التكاممية 
 .نقائص الطريقة التكاممية 
 .الحموؿ المقترحة 
 .خالصة 
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 تمهيد:
يعنى عمى ميداف المسانيات التطبيقية فكانت فرعا ميما مف فروعيا، باعتبارىا عمما  1ىيمنت التعميمية

في الحموؿ الممكنة لممشاكؿ المختمفة التي يعاني منيا المتعمـ أثناء اكتسابو بتدريس المغات؛ حيث إنيا تبحث 
ـ  لممعرفة، لذلؾ نجدىا تستفيد مف الفروع المعرفية األخرى وبخاصة المسانيات والبيداغوجيا باإلضافة إلى عم

فإف تعميمية المغة تسعى إلى تييئة األرضية لترقية أساليب التدريس الخاصة  وبالتالي النفس وعمـ االجتماع.
بتعميـ المغة وتعمميا مف أجؿ تقميص حجـ الصعوبات التي تعترض كؿ مف المعمـ والمتعمـ أثناء تنفيذ العممية 

 التعميمية.

عايير تحكـ ومف المعمـو أف المغة العربية تحوي نصوصا قارة وثابتة، ىذه النصوص ماىي إال م
داءات المغوية المختمفة لممتكمميف بيا، وعمى ىذا األساس فإف النصوص المغوية تختمؼ وتتبايف بيف األ

 الصوتية، الصرفية، النحوية، الداللية والبالغية.

 عميو نتساءؿ:و 

  طرفي العممية التعميمية أثناء تدريس النصوص المغوية بصفة عامة  ماىي المشاكؿ التي تعترض
 غية بصفة خاصة والبال
  ماىي أىـ الطرائؽ المعتمدة في تدريس النصوص اإلنشائية في الدرس المغوي الحديث  وىؿ ستؤدي إلى

 تحقيؽ األىداؼ المرجوة  
   ماىي النقائص التي تعاني منيا ىذه الطرائؽ وأىـ الحموؿ الممكنة ليا 

 أوال: التكامل بين عناصر العممية التعميمية:      

تتجو التعميمية إلى عالقة المعمـ بالتوجييات العامة لمتعميـ، وأساليب ممارستو وكذا خبرتو وفيمو  المعمم: .1
 .2لمنظاـ المغوي

تيتـ التعميمية بالمتعمـ مف حيث حوافزه والطرائؽ التي يكتسب بيا المغة وموقفو مف المادة، وكذا  المتعمم: .2
 3.قدراتو العقمية ومستواه التعميميعالقاتو بالمحيط واستعمالو لمغة، باإلضافة إلى 

لمعاـ الدراسي  عينة مف طمبة السنة أولى ليسانس اختيار لذلؾ ستكوف الدراسة  مبنية عمى 
بقسـ اآلداب والمغة العربية بكمية اآلداب والمغات جامعة  الرابع عشرفوج المتمثمة في: الو  4102-4102

الفئة التي سأحاوؿ مف خالؿ تدريسيا النص اإلنشائي الكشؼ عف الصعوبات التي  ىذه"محمد خيضر" بسكرة، 
إلنجاح  الطريقة التكاممية يعاني منيا طالب السنة أولى ليسانس أثناء تمقيو النصوص المغوية، وذلؾ باعتماد 

براز مزايا ىذه الطريؽ ـ  الفعؿ التعميمي مع محاولة لتذليؿ  جية أخرى.ىذه الصعوبات ىذا مف جية، وا 
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 طرائق التدريس: .3

"الوسيمة التواصمية والتبميغية في العممية التعميمية، لذلؾ فيي اإلجراء العممي الذي يساعد عمى  :ىي الطريقة
 .4تحقيؽ األىداؼ البيداغوجية لذلؾ بجب أف تكوف الطرائؽ التعميمية قابمة في ذاتيا إلى التطور واالرتقاء"

والطريقة التكاممية ىي: " منيج تعامؿ لغوي جامع يعتمد مجموعة مف الميارات النفعية التي يستعمميا المدرس 
 .5أثناء إلقاء دروسو قصد التعامؿ مع النصوص"

يستخمص مف ىذا التعريؼ أف: الطريقة التكاممية تجمع بيف عدة ميارات اكتسبيا المعمـ   
، ثـ إف التكاممية سميت بيذا االسـ ألنيا تتعامؿ مع المغة باعتبارىا نظاما واستعمميا إلنجاح الفعؿ التعميمي

تتكامؿ أجزاؤه، ومادمت المغة نظاما فأف النص يتميز بسمة النظاـ لكونو يتشكؿ مف فونيمات تتوالى لتشكؿ 
لتشكؿ  الوحدات الدالة  والوحدات الدالة التي تتآلؼ لتشكؿ التراكيب التي تتوالى ضمف سياقات مختمفة

 نصوصا؛ لذلؾ فالتكاممية تعنى بكيفية تدريس النص المغوي أو األدبي باستعماؿ فنيات وميارات التدريس.

إف اعتماد الطريقة التكاممية في تعميـ النصوص يؤدي إلى ضرورة تعميـ النص سواءا أكاف أدبيا   
وذلؾ باعتماد المعمـ عمى المزج  يا أـ لغويا مف خالؿ ربطو بالواقع وبالتدرج مف أسيؿ نقطة فيو إلى أصعب

ـ المختمفة ومف بينيا: طريقة المناقشة  .8وطريقة االكتشاؼ 7وطريؽ المحاضرة 6بيف طرائؽ التعمي

 :AUSTIN)ثانيا: المحتوى: نظرية األفعال الكالمية عند أوستن            

النصوص  تتعداىا إلى اعتبارالشكؿ، بؿ المغوية ال يقتصر عمى البنية أو  إف دراسة النصوص  
ذلؾ أف الفعؿ الكالمي حصيمة كالمية تحدث بيف المتخاطبيف كػػ: األمر، النيي، الوعد... مجموعة أفعاؿ

 سمسمة مف الجمؿ الواقعة في سياؽ معيف والمجسدة لحدث ما.

 تعريف الفعل الكالمي:  .1

 .9واقع بواسطة الكائف اإلنساني"(الفعمبقولو:" الفعؿ ىو كؿ حدث T.FAN DIJKيحدد فاف دايؾ)  

معنى ذلؾ أف األفعاؿ: تتغير بتغير األحداث؛ فالحدث ىو الذي يحدد طبيعة الفعؿ، أي إف كؿ   
أفعاؿ معينة حسب طبيعة تمؾ لمجموعة مف األحداث فيقـو بإنجاز يتعرض شخص في حياتو اليومية 

 األحداث.

عمى شرح الحدث فيقوؿ:" إنو التغيير ويجوز أف ننظر إليو كعالقة بيف أو عممية جارية  ويعرج  
 10حوؿ العوالـ الممكنة، أي في حالة أو في شأف مف الشؤوف"

مف  ئفضاؤه الخاص بو ينش يختمؼ أفراد المجتمع الواحد مف حيث الفضاءات الذىنية، فمكؿ    
خاللو فعال معينا، ىذا الفعؿ يتغير بتغير الوقائع والمستويات الفكرية التي يتمتع بيا األشخاص المخاطبوف 

 ونتيجة ليذا التبايف ينشأ الفعؿ الذي يعد حدثا ينجز في زمف معيف وبواسطة أشخاص معينيف.
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زناد؛ إذ إف األحداث عنده ولتوضيح الفرؽ بيف الحدث والفعؿ نتطرؽ إلى تعريؼ الحدث عند األزىر ال 
"العناصر المكونة لعالـ النص وردت مرتبة باعتبار معيار التتابع في الحدوث عمى محور الزمف  ىي:

 11الداخمي".

؛ لكونيا تصاغ في شكؿ أفعاؿ ما بمكف قولو ىو أف: األحداث ىي أىـ العناصر المشكمة لمنص  
المعيار النحوي والمعيار الداللي. وعميو فإف الفرؽ بيف  كالمية محددة نتيجة سياؽ معيف ويتـ ترتيبيا وفؽ

األحداث واألفعاؿ ىو أف األحداث ىي مجموعة المواقؼ المكونة لمنص تصاغ مف خالؿ األفعاؿ التي تعد 
 القالب الذي تصب فيو تمؾ األحداث والمواقؼ.

 أقسام الفعل الكالمي عند أوستن: .2

 :12ميز أوستف بيف نوعيف مف األفعاؿ 

 وىي أفعاؿ تصؼ وقائع العالـ الخارجي وتكوف صادقة أو كاذبة.األفعال اإلخبارية : 
 الوصية، االعتذار، الرىاف والوعد...: تؤدى بيا الوقائع وال توصؼ بصدؽ وال كذب مثؿ: األفعال األدائية 
 أقسام الفعل اإلنشائي األدائي: .3

 :13إلى خمسة أقساـ وىي صنؼ أوستف األفعاؿ الكالمية التي ننجزىا بواسطة المغة 

  :تتمثؿ في الحكـ نحو: التبرئة، اإلدانة، الفيـ والوصؼ...الحكميات 
 :وتقضي بمتابعة أعماؿ )ردود األفعاؿ(. التنفيذيات 
 :)إف الوعديات تمـز المتكمـ القياـ بالتصرؼ بطريقة ما مثؿ: الوعد، القسـ... الوعديات )التكميفيات 
 :تينئة، ترحيب...اعتذار، شكر،  السموكيات 
 :اإلصالح واإلحالة... عرض مفاىيـ كػ: التأكيد، النفي، الوصؼ، العرضيات 

لـ:"تميم  "الموت فينا وفيهم الفزع" ويمكف إسقاط ىذه التقسيمات عمى أبيات مف قصيدة:   
 : 14وقد قاـ فييا بتقريع جنود االحتالؿ فقاؿالبرغوثي" 

َد ُكـــــــــــــــــــــلِّ َمع َرَكـــٍة           قُـــــــــــــــــل       ُجُنــــــــــــــوُدُكـم  ِبالسِّـــــــــــــــــــــــاَلِح َما َصَنُعـــوا    ِلم ـــــــــــــــِعَدى َبع 
ِهـــــــــــــــــدُ اهلَل ِفيـــكــــــــــــُم  الِبــــــــــــــــــــــَدعُ     َقب َمُكُمـــو             لـــــــــــــقد َعَرف ــــــــــــــــــــــَنا الغـــــــــــــــــــــُـَزاَة      َوُنش 
ُت ِفيـــــــ    ِستُــــــــــــــوَن َعــــــــــــــــاًمــــــــــا، َوَما ِبـــــــــُكم  َخَجُل                   ـــــــــَنا، َوِفيــــــــــُكم  الــــــــــَفـَزعُ الــــــــــــَمو 
 َرَأى الــــــــــــــــَوَرى ِمث َمــــــــــُكم  َوالَ َسِمُعـــــــــــوا     َأخـــــــــــــــــ َزاُكـــم  اهللُ ِفــــــــــــــــــــــي الُغــَزاِة، َفــــــــــَما   
ُعـــــــ    َهِد الــــــــــــقُر َعـــَة التِّـــــي اق َتَرُعـوا     ــــــــــــــوُب ان َتَقت  َأَعـــــــــــــاِديــــــــــــَها                ِحيَن الشُّ  َلـــــــــــــم  َنش 
 َوِفـــــــــــــي َعــــــــــَداِء الَوِضيـــِع َمــــــا َيَضــعُ      ـــــــــُكم                 َلـــــــــــــــــــس ُتم  ِبَأك َفاِئــــــــــــــــــَنا ِلَنك َرَهــــــــــــــــــ   
ن  َكثَــــــــــُروا    ًمـا ُغـــــــــــــــَزاًة ِإَذا َغــَزو       َلــــــــــــم  َنم ــَق ِمن  َقب ِمــــــــــــــــــــُكم  واِ   ا َهَمُعــــــــــــواَقــــــــــــو 

 :15وكؿ منيا يجسد فعال كالميا يختمؼ عف اآلخر، فأما قولو
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َد ُكـــــــــــــــــــــلِّ َمع َرَكـــٍة               ُجُنــــــــــــــوُدُكـم  ِبالسِّـــــــــــــــــــــــاَلِح َما َصَنُعـــوا    قُـــــــــــــــــل  ِلم ـــــــــــــــِعَدى َبع 
 "قل" فإّنو يمثؿ فعال كالميا استمزاميا يتمثؿ في الفعؿ التكميفي المجسد لؤلمر، وذلؾ باستعماؿ الفعؿ

؛ أي اسأؿ جنود االحتالؿ الذيف امتمكوا عتاد األرض ىؿ مّكنيـ ذلؾ مف تحقيؽ "اسأل" المتضمف معنى
بغيتيـ  وىو في اآلف نفسو استفياـ إنكاري فميما امتمكوا عتاد األرض فمف يتمكنوا مف االستيالء عمى أرض 

دمج فعميف  فمسطيف. وقد استعمؿ في االستفياـ "ما" االستفيامية المستعممة لغير العاقؿ، واستخدـ في ذلؾ
ليثبت بعد ذلؾ توافد المستعمريف عمى  فعل كالمي تمرسي)االستفهام(، آخر تكميفي)األمر( كالمييف معا ىما:

واهلل سنبّيف  ( وكأنو قاؿ:)ُنشهدأرضو ووعدىـ إياىـ بأنيـ سينّكموف بيـ شر تنكيؿ مستعمال القسـ في قولو:
 .فعل كالمي تكميفي ( وىوالقسم)ُنشهدميا ممثال في :عجزكـ عف تحقيؽ أىدافكـ؛ فاستعمؿ في ذلؾ فعال كال

حكـ مف خاللو  الفعل الكالمي الحكميواليدؼ مف ىذه السمسمة الكالمية التقريع الذي يبرز أكثر في 
عمى الجنود بأنيـ ال خجؿ بيـ يخافوف الموت وىـ يمتمكوف عتاد الحرب والغرض منو التوبيخ و يتضح ذلؾ 

 :  16في قولو

ُت ِفيــــــــــــــــَنا، َوِفيــــــــــُكم  الــــــــــَفـَزعُ     ـــــــــــوَن َعــــــــــــــــاًمــــــــــا، َوَما ِبـــــــــُكم  َخَجُل              ِستُـــ     الــــــــــــَمو 
ف بدا في ظاىره فعال حكميا فإف باطنو يحوي أي إف الشاعر يمزمو الخجؿ فمنذ أف وطأت  األمر، وا 

أقداميـ أرض غزة والموت مف نصيب المقاوميف و الفزع مف نصيب الجنود وكأنو يقوؿ: التزموا الخجؿ ستوف 
عاما مف االحتالؿ و أنتـ تفزعوف مف الموت، وىذا التقريع إف فيـ مف السياؽ غير المغوي فإف ىناؾ ما يدؿ 

 :17عميو داللة لفظية في قولو

 َرَأى الــــــــــــــــَوَرى ِمث َمــــــــــُكم  َوالَ َسِمُعـــــــــــوا     َأخـــــــــــــــــ َزاُكـــم  اهللُ ِفــــــــــــــــــــــي الُغــَزاِة، َفــــــــــَما   
ُعـــــــــــــــــــــوُب ان َتَقت      َهِد الــــــــــــقُر َعـــَة التِّـــــي اق َتَرُعـوا     َأَعـــــــــــــاِديــــــــــــَها                 ِحيَن الشُّ  َلـــــــــــــم  َنش 
 َوِفـــــــــــــي َعــــــــــَداِء الَوِضيـــِع َمــــــا َيَضــعُ        َلـــــــــــــــــــس ُتم  ِبَأك َفاِئــــــــــــــــــَنا ِلَنك َرَهـــــــــــــــــــــــــــُكم                  

الدعاء و الغرض منو ىو التقريع أي  الوعديات متضمف  وفي ىذه السمسمة الكالمية فعؿ متمثؿ في
حرصيـ  ويحبط أعماليـ ألنيـ قـو لـ ُير مثميـ مف قبؿ في أف يذؿ ىؤالء الغزاةاهلل تعالى دعاء المقاوميف 

عمى الحياة وخوفيـ مف الموت أف يفتح أبوابو ليـ. وبعد ذلؾ أّكد ليـ بأنيـ ميما امتمكوا مف قوة فإنيـ ال 
ألف المقاوميف ال يفروف مف الموت ويتمسكوف بالحياة بؿ إنيـ زاىديف  يمكنيـ مضاىاة المقاوميف فنفى ذلؾ؛

يف يحبوف الغزو وفي اآلف نفسو ييمعوف منو و فييا، في حيف نجد أف ىذه األفعاؿ مف صنائع الييود الذ
الذي حكـ مف خاللو عمى عدـ و المتمثؿ في الحكميات الفعل الكالمي االستمزامييتضح ذلؾ مف خالؿ 

 التسوية بيف الجنود وأىؿ غزة، ومفاد ىذا كمو تقريع جنود االحتالؿ.

التي تعترض الطالب أثناء  وقد بينت الدراسة المنجزة أىـ إيجابيات الطريقة مع بياف المشاكؿ
 تطبيقيا.
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 ثالثا: إيجابيات تطبيق الطريقة التكاممبة:

 وبيف الطمبة مف جية أخرى.تتيح عممية التواصؿ بيف الطمبة واألستاذ مف جية ، 
 .تقضي عمى الخموؿ الفكري لدى الطمبة وتفتح مجاؿ التنافس بينيـ 
  خالؿ تقديـ  بعض االستنتاجات حوؿ ما أورده عمماؤنا تساعد الطالب عمى الربط بيف القضايا المغوية مف

نشاء وأىـ ما توصؿ إليو أوستف في العصر الحديث. ـ لمكالـ إلى خبر وا   األوائؿ مف تقسي
 .تسيؿ عمى الطالب إسقاط األفعاؿ الكالمية عمى أي نص أدبي وبطريقة آلية 
 ايتيا.تعفي األستاذ مف عناء الحديث مذ بداية الحصة التعميمية إلى ني 

 رابعا: سمبيات تطبيق الطريقة التكاممبة:        

يمكف تقسيـ النقائص التي يعاني منيا الطالب أثناء تطبيؽ الطريقة التكاممية إلى أقساـ منيا ما يعود 
 إلى طرفي العممية التعميمية ومنيا ما يرجع إلى البرنامج والحجـ الساعي.

 المعمم والتعمم: .1

كثيرا ما يجنح إلى طريقة المحاضرة بحكـ تعوده عمييا وتماشيا مع ما كاف سائدا بالنسبة لممعمـ فإنو 
ىماؿ لمطرائؽ األخرى التي تتكامؿ فيما بينيا ، ومف ثـ إلقاء المـو عمى  في المنيج التقميدي مف تكريس ليا وا 

ست مف صميـ المتعمـ والحكـ عميو بأنو متمؽ  سمبي، وباإلضافة إلى ذلؾ نجده يكمؼ بتدريس  مواد لي
اختصاصو وىذا يفضي إلى أف:" البيئة المدرسية غير مؤىمة  لتشجيع المغة العربية، ودعـ طرائؽ تدريسيا 

، وعوامؿ كثيرة ال تواتييويفترض أف يكوف وتطويرىا، ولذلؾ فمدرسيا ال يبدع وال ينتج، والمعطيات ال تسعفو
 18لمغة وأسرارىا".متخصصا، وعمى قدر مقبوؿ مف الذوؽ المغوي وفيـ دقائؽ ا

 وبالنسبة لممتعمـ فإنو يعاني مف:

  يقضي عمى العممية التواصمية   الذي يكاد –ويعاني منو بعض الطمبة  –الحالة النفسية المتمثمة في الخجؿ
 مع الطمبة في الفصؿ الواحد. ـسواءا أكاف ذلؾ مع األستاذ أ

  العجز المغوي عف اإلفصاح عمى األفكار؛ ومرد ذلؾ افتقار الطالب إلى المطالعة واعتماده عمى ما يقوؿ
األستاذ في غرفة الدرس، ومف ثـ فإنو يقـو بحفظ تمؾ المادة المعرفية ليعيد عرضيا يـو االمتحاف مف جديد 

ينشأ طالبنا ضعافا في المغة العربية"، وىذا ما يذىب إليو عبد الفتاح المصري في مقاؿ لو معنوف بػ:" لماذا 
يحفظيا  ليصبيا في فيقوؿ:" كؿ ىـ الطالب الجامعي أف يدرس ما قالو المدرس في أمالي جاىزة يستظيرىاو 

مشقة البحث والتنقيب في بطوف الكتب  -في الكثير مف األحياف –ورقة االمتحاف دوف أف يكمؼ نفسو 
 19مكتبات وىذا ما يدخؿ في صميـ اختصاصو".والمخطوطات والمعاجـ أو العودة إلى ال
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 الحجم الساعي:2.

ويتمثؿ في ضيؽ الوقت مع شساعة المقرر الدراسي مما يجعؿ المتعمـ ال يستوفي حاجتو مف المادة            
المدروسة؛ فيناؾ دروس تحتاج لوقت طويؿ حتى يتمكف المتعمـ مف فيميا وتجسيدىا فعميا في الواقع، ويتمكف 

 المعمـ مف تطبيؽ الطريقة تطبيقا محكما.

 :البرنامج3.

التركيز في وضع البرنامج عمى الكـ دوف الكيؼ بيدؼ مؿء  ذىف المتعمـ بالمعمومات دوف           
؛ فإذا ألقينا نظرة متفحصة الممارسة الفعمية ليا وىذا ما يفرضو واقع التكويف الجامعي الذي يعتمد عمى التنظير

مادة مف مواد المغة العربية  المقترح لمسنة "أولى ليسانس ؿ ـ د " وليكف برنامج مادة البالغة عمى برنامج 
 العربية فإننا نمحظ اآلتي:

  نجده مكثفا مع قصر فترة تدريسو؛ فمادة البالغة عمى الرغـ مف أىميتيا فإف مضامينيا تدرس في فترة
 قياسية محددة بػسداسي  واحد فقط.

 (الحديث عف: )عمـ البالغة: مفيومو، نشأتو، تطوره وفروعو مع عرض آلراء أىؿ المشرؽ والمغرب إف 
يستغرؽ وقتا الستيفاء جوانبو، وقد تكوف ىذه   20( أثر الفرؽ الكالمية في تأصيؿ البالغة :)باإلضافة إلى

مالي مف البالغة وىو اليدؼ الفترة ىي الفترة المقترحة لتدريس المادة ككؿ. وبالتالي يغيب الجانب االستع
األساس مف تعميميا، والذي يمكف المتعمـ مف الحديث وفؽ سياؽ الحاؿ فال يطنب إال في مجاؿ اإلطناب وال 
يوجز إال في مقاـ اإليجاز فيصؿ إلى: "مستوى يكوف فيو قادرا عمى استعماؿ المغة في شتى الظروؼ والمواقؼ 

، عمى أف تكوف لغتو في المخاطبة سميمة مف لتواصؿ االجتماعيوالمحاورات التي تفرضيا عميو مممحية ا
 21الخطإ والمحف والمكنة، بعيدة عف الشذوذ والتقعر".

 خامسا: الحمول المقترحة:       

 في وضع البرنامج بيف ما ىو نظري يثري معارؼ المتعمميف و بيف ما ىو تطبيقي يسيؿ عمييـ  المزاوجة
 عممية التواصؿ بمغة سميمة، وفي المواقؼ الحياتية المختمفة وداخؿ أي مؤسسة اجتماعية.

 ات إعادة النظر في محتويات برنامج مواد المغة العربية والسيما البالغة العربية حتى يتماشى مع متطمب
الطمبة وال يكوف عائقا  ليـ أثناء مخاطباتيـ اليومية؛ فالمغة ال تقتصر عمى الصياغة السميمة لؤلفكار فحسب، 

في مقاؿ  الدكتور عبد الرحماف الحاج صالحبؿ تتجاوزىا لالستعماؿ الفعمي ليا وتحقيؽ التواصؿ وىذا ما يؤكده 
:" فيقوؿ فيوالمغة العربية في التعميم ما قبل الجامعي"؛ " األسس العممية والمغوية لبناء مناهج لو تحت عنواف:

االستعمال الفعمي لمغة في جميع أحوالها الخطابية التي تستمزمها الحياة اليومية هو الذي ينبغي أن يكون 
:" ألن ثـ يواصؿ  حديثو في المقاؿ نفسو، فيقوؿ22المقياس األول واألساس في بناء كل منهج تعميمي"

ألن االكتفاء بهما عن  يعي لمغة يعتمد ابتداءا عمى المشافهة وال يكفي التحرير والكتابة االستعمال الطب
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المشافهة يعوق عممية التواصل المباشر وبالتالي ستكون لغته مصطنعة غير مؤدية لمدور الذي من أجمه 
 .23وجدت المغة"

  ترويض  الطالب عمى االستعماؿ الفعمي لمغة داخؿ الفصؿ مف خالؿ  معالجة  األفكار التي يطرحيا
األستاذ ويدونيا دوف االعتماد عمى األمالي التي يقدميا آخر الدرس؛ فيكوف بذلؾ قد أثرى رصيده المعرفي عف 

سميمة مف خالؿ المناقشات  التخاطب بمغةطريؽ المطالعة والتدويف مف جية، والتخمص مف عقدة العجز عف 
المختمفة التي تدور بينو وبيف األستاذ داخؿ الفصؿ مف جية أخرى، وىذا يبني طالبا يجيد التخاطب بمغة خالية 
مف األخطاء والمكنة، وناقدا ممحصا لآلراء التي تصادفو؛ فال يكتفي بما يعرض عميو ، بؿ يناقش ويحمؿ 

 رأيو مخالفا لرأي األخر. ويدعـ آراءه باألدلة المناسبة  إف كاف

 خالصة:
 يستخمص مما سبؽ اآلتي:

  طرائؽ عديدة تتمثؿ في: المحاضرة، االكتشاؼ والمناقشة .تعتمد الطريقة التكاممية عمى ميارة الدمج بيف 
 ، كما أنيا تكشؼ عف المشاكؿ التي  تسيـ الطريقة التكاممية في تحقيؽ التواصؿ بيف المتعمـ والمعمـ

 تعترض العممية التعميمية أثناء اإلجراء.
 قمؿ مف أىمية تطبيقيا في ميداف يال  عمى الرغـ مف النقائص التي تعاني منيا ىذه الطريقة إال أف ذلؾ

صؿ مف ناحية ، لكونيا تجعؿ المتعمـ قادرا النقد والتحميؿ بطريقة آلية مف ناحية وتعمؿ عمى تحقيؽ التواالتعميـ
 .أخرى، وىذا ىو اليدؼ الذي ألجمو وجدت المغة

  إف لمبرنامج األثر البارز في إعاقة تطبيؽ ىذه الطريقة في الميداف، وىذا يستدعي إعادة النظر في
محتوياتو و صياغتو بما يخدـ المتعمميف يجعميـ قادريف عمى التكيؼ مع المغة وربطيا بالمواقؼ المختمفة التي 

 ترد فبيا.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

                                                                 

ومعناه الشعر التعميمي، ثـ   (didactitos)المنقولة عف األصؿ اليوناني  (didactique)مصطمح مترجـ عف الالتينية-1
تطور المصطمح ليدؿ عمى التعميمية أو فف التعميـ )ينظر: رابح بوحوش: المناىج النقدية وخصائص الخطاب المساني، 

 (. 081ص
خبرتو وفيمو لمنظاـ المغوي )ينظر  تتجو التعميمية إلى عالقة المتعمـ بالتوجييات العامة لمتعميـ وأساليب ممارستو، وكذا-2
ي آيت أوشاف المسانيات والديداكتيؾ نموذج النحو الوظيفي مف المعرفة العممية إلى المعرفة المدرسية، دار الثقافة عم

 . 42، ص  4112،  0لمنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط
كذا عالقتة بالمحيط، تيتـ التعميمية بالمتعمـ مف حيث حوافزه والطرائؽ التي يكتسب بيا المغة، وموقفو مف المادة، و  -3

 (. 42- 47نفسو، ص المرجع واستعمالو لمغة، باإلضافة إلى قدراتو العقمية ومستواه التعميمي) ينظر
أحمد حساني: دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف،  -4

 . 024، ص  4112، 4الجزائر، ط 
 . 22، ص 4104، 4صالح بمعيد: دروس في المسانيات التطبيقية، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط -5
أنشطة تعميمية تقـو عمى المحادثة التي يتبعيا المعمـ مع تالميذه حوؿ موضوع الدرس ويكوف الدور األوؿ لممعمـ  -6

لمتالميذ بطريقة الشرح والتمقيف. )يحيى محمد نبياف: األساليب الحديثة في التعميـ  الذي يحرص عمى إيصاؿ المعومات
 .(  88، ص 4118والتعمـ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، )د ط(، 

فسو، المرجع ن ىي عبارة عف عرض شفوي مستمر لعدد مف المعارؼ، والحقائؽ و اآلراء، بمشاركة التالميذ)ينظر-7
 (27ص
ىو التعمـ الذي يتحقؽ نتيجة لعمميات ذىنية انتقائية عالية المستوى، يتـ عف طريقيا تحميؿ المعمومات المعطاة ثـ  -8

إعادة تركيبيا وتحويميا إلى صور جديدة، بيدؼ الوصوؿ إلى معمومات واستنتاجات غير معروفة مف قبؿ.) المرجع 
 ( 17نفسو، ص

استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب،  فاف دايؾ: النص والسياؽ -9
 . 488ص ،4111)دط(،  ،لبناف بيروت،

  المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.-10
 . 27ص ،0،0227المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف، الدار البيضاء، المغرب طاألزىر الزناد: نسيج النص،  -11
جوف الينز: المغة والمعنى والسياؽ، ترجمة عباس صادؽ الوىاب، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، ينظر  -12

 .  024العراؽ، ص 
ينظر فيميب بالنشيو: التداولية مف أوستف إلى غوفماف، ترجمة صابر لحباشة، دار الحوار لمنشر والتوزيع، الالذقية،  -13

 .  14، ص4114، 0سوريا، ط
 . 24- 21، ص  4112، 0تميـ البرغوثي: في القدس، دار الشروؽ، القاىرة، مصر، ط -14
 . 21المصدر نفسو، ص -15
 . 21المصدر نفسو، ص  -16
 . 24- 21المصدر نفسو،  -17
، المطبعة -مقاربة لمتشخيص والتقويـ –: تدريس النصوص األدبية لممرحمتيف اإلعدادية والثانوية  المبروؾ زيد الخير-18

 . 47، ص  4111العربية، غرداية، الجزائر، )د ط(، 
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. -19
 -السنة أولى ليسانس–:مفردات مادة البالغة العربية لمسداسي األوؿ  ينظر -20
 . 48: ص  المرجع السابؽ -21
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 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.-22
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. -23
 
 
 
 
 
 
 


