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تطّورت منذ سنوات عديدة ، وتكمن أهّميتها في  لغوية بيداغوجّية مقاربةالنصّية اربة ـق  الم       

كونها تمثل لدى الدارسين من معلّمين وأساتذة ، أهّم االنشغاالت التعليمية ؛ألنها تربط دراسة اللغة 

 ، وهما : بالنصوص ، وتسهِّـل في الوقت نفسه الجمـَع بينها وبين نشاطين اثنين
)ح القراءة ودراسة النصّ  .1

1
، ح 

2
، ح 

3
 . ) 

 
 ) التعبير الكتابي ( .   إنتاج النصوص الكتابّية .2

وفي الوقت نفسه تحِمل المتعلِّمين على اكتشاف القواعد اللغوية والمفاهيم النحوية والخصائص 
 األدبّية النصّية ، بَدل فرضها عليهم قسراً .

 عتبار عند تطبيقها عددًا من الظواهر ، مثل :تأخذ المقاربة النصّية في اال

   توظيف أزمنة األفعال في النصوص  القرائن اللغوية المختلفة  أدوات الفصل والربط 
 ضمائر العائـد ...إلخ .

َر قيمة حضور أّي عنصر لسانّي أو لغوّي إالّ بإبراز العالقة الموجودة  وعليه النستطيع أن نفسِّ
 التي تليه من ألفاظ وجمل في السلسلة المكتوبة .  بينه وبين العناصر

 

 مفهوم المقاربـة : 

هي كيفية دراسة مشكل أو معالجته ، أو كيفية بلوغ غاية عبر مجموعة من التصورات      
 حها الترسيمة التالية والمبادئ واالستراتيجيات .وترتكز كّل مقاربة على استراتيجية للعمل توضِّ 

 
 مقاربة 

 استراتيجية                   استراتيجية         
 استراتيجية

  طريقـة                                                          طريقـة         
 طـريقـة

 تقنـّيـة                                                          تقنّيــة         

 تـقـنّيـة
 إجـراء                                                         إجــراء         

 إجـراء
 صيغـة                                                        صيغــة         

 تطبيـق
 

 صيغـة
 

 وصفـة
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 :مفهوم النــص       

 
 : على المستوى المعجميّ أ/ 

 
 ما يلي : 914في ماّدة )نصص( : صجاء في مختار الصحاح 

نصص : نّص الشيَء رفَعـه ، وبابه رّد ... ونصَّ الحديَث إلى فالن رفعـه إليه ، ونّص كّل شيء 
 منتهاه . 

 
 على المستوى اللّسانّي:ب/ 

 
 . هو عالمـة كبرى تتكّون من داّل ومدلـول ومرجـع 
 ي تحديد أن النّص تركيب لغوّي يتألّف من هو سلسلة دالّـة من العالمات اللّغوية ، ُتفيـد ف

 مجموعة من الوحدات والجمل تربط بينها روابــط . 
  .وحدة طولّيـة متغيِّـرة كخالصـة صفحـة في مؤلَّف ما ، أو فصل ، أو كتاب ، أو رواية 
 ( وينريخهو سلسلة دالّة من العالمات اللّسانّية ، توجد بين انقطاعات تواصلية ظاهرة Weinrich ) 

 
 ليس النّص تقاطعاً بسيطاً تلتقي فيه الجمل ، بل النّص يمكن توضيحه بالشكل التالّي :

 
 
 
 

 حيث :    ج = جملــة  ، و  إ = أدوات االنسجام والربط بين الجمــل .

 
 : على المستوى البيداغوجيّ ج/ 

 
محوراً تدور حوله لتحقيق هو نقطة انطالق عّدة أنشطة في مواّد مختلفة ، تتخذه هذه األنشطة    

 . التعبير الكتابّي .9. التعبير الشفوّي ، 3. االستماع ، 2. الفهم ، 1:  كفاءات أربع

 

ـبة مترابطة ، و نسيج متالِحم من العناصر ، يحقِّ :  الخالصة ق قصداً ـالنّص هو مجموعة جمل ُمركَّ

 . تبليغّيـاً ، ويحمل رسالــة
 

: هي طريقة في تناول النصوص ، وتدريس أنشطتها باعتبار النّص ِبنية كبرى صي ةفالمقاربة الن  وأخيراً      

تظهر فيها كّل المستويات اللغوية ) صوتية ،صرفية ، نحوية ، داللية ، أسلوبية( ، كما تنعكس فيه مختلف 
ياقية ) المقامية ، الثقافية ، االجتماعية ...( . وتستدعي المقاربة النصّية في تدريس أنشطة اللغة  المؤشرات السِّ

 . ص  نحو الن   مفاهيم العربية توظيف جملة من 

 آليات التحـليـل 

 

 +  إ  ....... ج ن   9+   إ   +     ج.    3+  إ   +   ج.   2+  إ   ج.  1ج. =  النـص  
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 يرتبط أساساً تحليُل النّص وفهُمه ومعالجُة الظواهر اللغوية فيه واستثماُرها بدراسة :

 نمـط النّص )اإلطار( : ) سردّي ، وصفّي ، تفسيـرّي ، حجاجّي ... ( . .1
 ) نمّو األفكار وتطّورها ، ظاهرة التكرار ... ( .دراسة ظاهرة االنسجام :  .2

 
)اإلطار الخارجّي( : ويتّم ذلك من خالل مالحظة مختلَف األنماط  دراسة شكل النصّ :  أّوالً 

والمقاطع النصّية ) الفقرات باعتبارها وحدات دالّة لها بداية ونهاية ( ، ومدى انتمائها إلى نمط 
 ، تفسيـرّي ، حجاجّي ... النّص المقصود ، سردّي ، وصفّي 

ً )من حيث الشكل( إالّ أنه يتضمن مقاطع تفسيرّية ، أو  مثال :  قد يكون نمط النّص سرديـّا
 وصفّيـة .

 
 يتضمن                   مقطعاً تفسيريّـاً+ ومقطعـاً وصفــيّـا +   ........    نـــــّص ســرديّ 

 
 

 مقطعاً سرديّـا + ومقطعـاً وصفــيّـاً  +   ........       يتضمن              ّّ حجـاجي نـــــصّ 

 

 
 : نمّو األفكار وتطّورها وظاهرة التكرار : ثانّيـاً 

 التكرار : تكرار األسماء بلفظها أو بمرادفها ، والضمائر بأنواعها . .1

المناسب   الموضوعالنمّو الخطـّي الموضوعاتّي : تكمن ديناميكية النّص في اختيار  .2

مطروح من قِبل الكاتب أو الشاعر . أّما األفكار والمعلومات والمعارف التي يعالِج بها وال

ره تسّمـى  والت هذا الموضوع  ويفسِّ  أي المعلومات الجديدة في النــّص.   المحم 

 

 :  أشكال النمو  الموضوعاتي 

 
 ل الترسيمة اآلتيــة:. النمّو انطالقاً من موضوع ثابت أو مستمّر : وتتجلى وظيفته من خال1 
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هذه البِنية القاعدّية السابقة لنمّو المواضيع ، تناسب كثيراً النصوص السردية فيما يسّمى بـ :    

ئيس انطالقاً من مختلف النمّو الخطّي الكرونولوجي ، حيث الفاِعل) البطل( يمثل الموضوع الرَّ
 ضطلع بها هو أو شخصيات أخرى ...األدوار التي ي

 
ج( : ويكون وفق الترسيمة اآلتيـة :2  . النمّو انطالقاً من موضوع خـطّي )متدرِّ

 
 

                                ...... 
                                                    

 

                                                                                                                                                 
                                            ...... 

 
 
 
 

 
                                                                      

               ......                                                             

نلحظ مما سبق أن نهاية كّل جملة تفتح آفاقاً جديدة في الجمل المتتاليـة . هذا البناء يصعب توظيفه 

في النصوص الّسردية ، إالّ أنه يتطابق مع النصوص الوصفية ، حيث يعرض الكاتب كّل 
 العناصر والمعلومات، والتي ستكتشف تبـاعاً .

 .1.                          المحُمــول 1الموضــوع 

 
 .2.                          المحُمــول 1الموضــوع             

 
 . / ....3.                        المحمــول 1ــوع الموض            

 
مان السبب إلى القاضي ، ويكتفيان  11 مثال   : لّما يطلب الزوجان االنفصال ، اليقدِّ

  
                                                                                  1موضوع        1محمول                                                                  1موضوع             

 بتقديم الطلب لــه فقــط ....  
      
  2محمول     

 

 

 
 

ل  ّيام   ( 1)مو:  سمير 12مثا أل ا من  م  يو وفي صباح   ، ئد  لجرا ا ءة  بقرا شغوف 

مقّر على التّو إلى  ( 2)محصفحة الخدمات عْرَض عمل . توّجه سمير   في( 1)محوجد

 بالترحاب .... (3)محالشركة الَمْعنيَّـة حيث اسُتـْقبِـَل هذا الشاّب 

.1المحمول  .          1الموضوع   

.2الموضوع .2المحمول    

 

.3الموضوع  

 

. 3المحمول   
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ى هذه الطاولة وضعت زهرّيـة .إلى جانب هذه : ﴿ في إحدى الغرف توجد طاولة .عل.1 المثال

 الزهرّية تنام ِهـّرة ...  ﴾ .
ا هفلحق في إثر قّطـة الحيوان. شاهد  كلبه:  ﴿ يراقب الّراعي قطيعه من األغنام مع  .2 المثال

 ...  ﴾ . بـهاإلى شجرة فتسلّقت  المسكينة القّطـةلجأت 

 

الخاّص ، ثّم نبدأ في االبتعاد تدريجّيـاً عن نقطة االنطالق  في هذا النوع يتّم االنتقال من العاّم إلى
ـر النّص .  ، فتصعب هنا عملية ّتـذكُّ

 
 . النمّو انطالقاً من مواضيع فرعّيـة. ويكون هذا النوع حسب الشكل التالي: 3

 
 

                      

                                                                        
 
 
 

 
 

         
 

 
 ....إلخ  9.....الموضوع 3..... المحمول 3..... الموضوع  2...... المحمول  2الموضوع  

 
في مثل هذه المواضيع ، يتفّرع الموضوع الّرئيس إلى مواضيع جزئية ، ما يتفّرع على إثرها 

ع من المواضيع المحمولة . إّن هذا الشكل أنمو جة للمواضيع ، مجموع متنوِّ ذج مثالّي للبِنية المتدرِّ
 حيث نكتشف فيه األجزاء التي تشكل كـالًّ متكاِمـالً .

 

 الموضوع الّرئيس قد يكون غير صريـح ؛ أي ضمنّي . ملحوظة : 

 
 

ل رؤوف  مـثا للسّيد  ن  ( 1)مو:  تا جديدد ن  تا ر خرها لدسسفار  ( 1)محسّيا فيّد ألولى  ا ّما  أ  .

لطويلة .1)موا
2

لعط (  .1)محل الصيفّيـةفي ا
2

فيفضلها (  لثانية  ّما ا .1)مو. وأ
3

ألعمــال  ( 

 وعروض التجارة .....

.1)مح 
3

)  
 

 ممّيزاتــــــــــه نمــط لنصّ 

 
 

  ّالنّص الوصفي 
 

الدمعطيات حدسب  ) نّص تدرتب فديه 
 البنيات المكانية (

 ثابت في موضوعه 
  يغلب فيه استعمال األفعال الناقصة 
  فيه من رئيس إلى ثانوّي نمّو الموضوع 
 .. غزارة ووفرة الصفات ، وظروف المكان 

.    1الموضـوع
  

.1المحمـول  
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 ّالنّص الّسردي 
فيه مّي حركّي ترتب   )هو نّص دينا

األحداث وتركز ضمن بنيات زمانية 

) 

 . االستعمال الغالب فيه هو األفعال الماضية البسيطة 
  تنمو األحداث فيه بأسلوب خطـّي 
  ّالة على الزمان والمكان ...وفرة الظروف والقرائن الد 

  ّالنّص اإلعالمي 
)دد هددو نددّص يددقومدد عددلى أددساسدد تددبلي  

، ويدستهدف  لمعطيات  لمعارف واد ا
ادددستكمالددد مدددعلومددداتددد ادددلدددقاردددئددد ، 
ودإدضافدة ادلدجديدد إدلدى مدعاردفده ددوددن 

 التأثير على رأيـه . هدفه إعالمّي(

 
 

  يتميز بالطابع اإلعالمــّي 

  ّالنّص التعليمي 
النص وص اإلعالمية )هو فرع من 
 من حيث الشكل ..(

 
 

 . إفادة القارئ بشيء ما أقّل معرفة وعلماً بـه 

 
 

  ّالنّص التفسيري 
القارئ ،  تنوير  )هو نّص يستهدف 
وتفسير المشكالت له ليسهل فهمها . 
وددهددو ندددّص غددالدددباً مددا يدددقترحدد حدددالًّ 

 لمشكلة وتفسيرها ..(

 لماذا تدور  ؟ .مثل:يجيب على األسئلة التالية : لماذا ؟ ، وكيف

  األرض بنا وال نحس بها؟ ـ كيف اندثرت الديناصورات ؟
  : تتألف بِنيته من ثالث مراحل 
 . مرحلة طرح اإلشكالية1
 والتفسيرات المالئمة . . مرحلة صياغة الحّل والعالج من خالل عرض الشروح2
أراد الكاتب أن يتركه  مرحلة الخالصة النهائية ، وفيها تنبيه وإشارة إلى األثر الذي. 3

 في نفسية القارئ .
 
 

 
 

 ّالنـّص الِحَجاجـي 
)دهدو نددّص يدحدددد فديه صاحددبه ودجددهة 
بها لقارئ  ا قناع  بإ ،و ذلك  ،  نظره 

 إلحداث تغيير فيه..(

  يستخدم في النقاشات الحاّدة بغرض الّدفاع عن اآلراء
 واألطروحات ، ودحض األخرى .

 . يغلب عليه الطابع الجدلّي 
  ُمه بأمثلة من و ، الحجج والبراهين المؤلِّف ُف فيهظِّ وي يدعِّ

 الواقع المعيش .
  من قرائنه النصّية : الصبغة العقلية ، واعتماد الروابط المنطقية

، استخدام أدوات التوكيد والقسم لتقوية الّرأي وأو  في خطاباته
 ... معارضته

 

 ّالنّص البالغي 
)دد هددو نددمط نددّصي بددالغددّي  يددحتوي 
عدددلى كدددّل ادددلدددخصائدددص ودددادددلدددسمات 

ادددألدددسلوبدددية ادددلدددمرتدددبطة بدددالدددوظددديفة 
 . الشعرية التي يؤديها...(

 

  الصفة الغالبة فيه هي اللعب بالكلمات ذات االستعمال البيانّي والبالغّي
... 
  تجميل األسلوب وتحسينه باألدوات الفنية ذات االستعمال المجازّي

 والبديـعّي ...
 سالة التي تربط بين المرِسـل يتم التركيز فيه على ال نّص باعتباره الرِّ

 والمستقِبـل .

 
 

تحليل نّص ودراسَته ، يخضع لطريقة محددة ومنهجية منظمة ، تتجّسد من خالل بِْنيات  
 متنوعة ومرّكـبة .

  ّهي مجموع العناصر شبه اللغوية التي تدّل على بروز النّص وظهوره  صورة النـص :

 المادّي . بحيث يتّم تحليل البِنيات النصّية من خالله، وفق أبعاد ثالثة مختلفـة:  ، من حيث جانُبه

 إنّ 
 آليــــات التّـحلـــيـــل )مثال تطبيقّي(



www.elbassair.com 

 وتتعلّق بتنظيم ُجمل النّص فيما بينها، أو أحد عناصرها في سياق تبادلّي  البِنيـة الصغرى :

إّمـا عن طريق تكرارها ، أوالربط فيما بينها عبر مجموعة من الكلمات ، والتي نسميها غالباً 

 ، وهي نوعان :  )الكلمات النحوية(
: وتتمثل في الوسائل التي تنظم النّص ، وُتحِكـم الربط بين ُجملـه ؛  / 1

 )كأدوات الربط الكرونولوجية والمنطقية( ، مثل: الضمائر المختلفة ، الصفات ...
 ّص الّرئيس ، مثال : :وهي التي لها عالقة وثيقة بموضوع الن/ 2

.......... تكريــر .......... هذه السلسلة  هذا السائــل..........  هذا المنتوج..........  البترول﴿ 

 . ﴾ من العمليات 

 وتتعلق بتنظيم الوحدات النصّية ، واختالفها طوالً وقِصراً ) الفقرات ، البِنيـة الكبـرى  :

ص والتقليص ...( ، وُتعَرف حُدودها بفضل التقسيم إلى فقرات الفصول ، النصوص القابلة للتلخي
 ، وتنظيمها داخل الصفحة ، واستعمال األزمنة ، والقرائن اللغوية لتحديدها.... 

  ز كّل نمط من أنماط  البِنية الّرئيسـة : وهي البناء والتنظيم األساسّي الثابت الذي يميِّ

 النصوص . 

  ّانطالقاً من مواضيع فرعّيـة  مثال تحليلّي لنمط النمو 
 

  اإلنـسان والبــحر 

،  ووثباتـه انطالقاته، والشعراء في كل  لغة اْفـَتـنُّـوا في وصف جماله ، وتصويره في  ُأْعجوبَُة اْْلَعاِجيباْلَبْحُر     
اً تمثِّل دورًا التي  الهائلةعرفوا عظمة البحر، يعرفون أيضًا مصدر قوته  الذينوالُعلماء والَبح ارة و في حياة  ُمِهـم 

ينأى عن ناظرِنا .ولكنه يـرتبط بنا بسبب أو  الذي عاَلِمه الر حيباإلنسان المستمر ة ، ومدى التكاثر بين سكان 
أكثر ، أسئلة كثيرة تُراِود اإلنسان وخيالـه لدى وقوفـه على شاطئ البحر . ألم يَـُدْر بخلدك هذا السؤال : لماذا 

 المعقَّدةكالمياه النهري ـة ؟ كثير من الن اس يتمن ون ذلك ، السي ما بعد تلك العمليات   حلوةه البحري ة التكون الميا
، لتحو لت عفنًا  حلوةاْلمنية تحققت  ، وصارت المياه كل ها  هذهلجعل مياه البحر صالحة للشرب ، ولو أن  

تمنع عنها العفن والتلو ث  حافظةماد ة ، والملح فيها  واقفةمياه  المحيطاتو  البحر، فمياه  منتشراً 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

إلنارة منازلها  الُمضيئة، وتستعين باْلسماك البحرية  المعجزة تلكهل يمكن أن تستفيد البشرية من » ويقول العلماء :      
 يسعى العلماء إلى تحقيقـه .ما  هذا« ؟  هائلـة الكائنات مصدراً للطاقة يوفـ ر ثروة مالية هذهُدنِـها ، واعتبار ومُ 

لقد تّم االقتصار في هذا النّص على الفقرة األولى واألخيرة فقط لتناسبهما مع هذا النمط من النمّو 
. 
 

 المحمـــول الموضـــوع الُجَمـل
ج

1
= مو 

1
 

 
 ...( البحـروضوع الرئيس     = ) الم

 
 )والّشعراء في كّل .........    (

          

 ....أعجوبة األعاجيب 1مح
 

 ا في وصفه ....افتّنو 2مح
 

ج
2 

= مو
2
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ج
3 

= مو
3
 

 
 )...والعلماء والبّحـارة ....   (

 
 )..ومدى التكاثر الذي ......   (

 
 )ولكّنـه ...................   ( 

 

 )تـراود اإلنسان ...........   ( 

 يعرفون أيـضاً .... 3مح
 

 الذي ينأى عن ناظرنا.. 4مح

 
 

 يرتبط .....أسئلـة .... 5مح
 

 لدى ُوقوفِـه ......... 6مح
 
 
 
 

ج
4
= مو 

4
 

 
ج

5 
= مو

5
 

 

ج
6
=مو 

2 
   

 

    
م                                  ضمير العائــد                       اللّفـــظ الُمقـدَّ

 
 ...هوانطالقات هوتصوير هوجمال ه.البحــر أعجوبة ...........                  في وصف1

..........................................                      ............................. 
 الهائلـة ... هـ.يعرفــون .................                  مصدر قوتّ 2
 ......... )هي(تمثــل ...............                  الضمير المستتــر  .التي3

 .............. ـه.............................                      بين سكان عالِمـ
 ............( .......يرتبــط ) ـه.............................                     ولكنـ

 ................................ ـه. تراود اإلنسان .............                   وخيال4
..........................................                      ............................ 

 ..................... هــا.ماّدة حافظة ................                    تمنــع  عن5
 
 
 
 
 
 
 

 االنتقال في الوصـــف من اإلجمال إلى التفصيـــل 

       
 ...انطالقاتــه ووثباتـــه...                                                                                 

 مقطع وصفيّ                                                  
 

 ...مصــدر قّوتــه الهائلة...                البحــر أعجوبـة األعاجيـب                 
          مقطع وصفيّ                                                   

 

 التّــــــــــــكــرار بالمراد ف والّصفـــــات
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 ... أهميته في حياة اإلنسان المستمّرة..                                                                
 مقطع وصفيّ                                                                  
 والشعراء والعلماء والبــّحارة       

                                                                    / 
  

 ــة ؟ ....لماذا ال تكون المياه البحرّيـة ُحلـَوًة كالمياه النهرّيـ                  

 
 
 
 
 
 
 

 الّروابـــط  
 
 
 
 

 كثرة الواوات التي تدّل على الربــط بين أركان الجمل ، ولالستئناف بين معانيــها
                                                                                                                                                                                                                                    

 استــئناف                                                             

 ... البحــر أعجوبــة األعاجيـب .......    و   الشعــراء 
 

 وصــل                                      
 ... وتصويــره في انطالقاتــه ...........   و   ثبــــاتـه 
 

 ابتداء ووصل وعطف                                           
 ... والعلمـــاء .........................      و   الّبـّحـارة   و   الذيــن 
 
 
 

 
 

التي تطلق اصطالحاً على مطالعة النصوص  الموّجهة هي القراءة الصامتة المطالعة    

ف بكامله .  الطويلة ذات عدد من الّصـفحات ، أو مطالعة مؤلَـّ
إّن للمطالعة الموجهة دوراً اليقّل أهمية عن أنواع القراءات األخرى ، وتمثل الهدف البعيد     

ثّم فهي رافد قوّي اليمكن  لتعويد المتعلِّمين على ممارسة المطالعة الحرة واالنتفاع بها ..... ، ومن
 االستغناء عنه في إثراء نشاط التعبير بنوعيه .

 

 شرّيــة من تلك المعجـزة البحرّيـــة ....هل يمكن أن تستفيد الب

ـة
ريّـ
سي
تف
ع 
ط
ــا
قــ
 م
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  فالمطالعة الموجهة نشاط يقوم به المتعلم خارج القسم ، وذلك بناًء على التوجيهات القارة

رة التي يقدمها المدّرس .  والمتغيِّ
 
لشفوّي ، وأن ما يقوم به موضوعات المطالعة الموجهة هي المحاور التي يدور حولها التعبير ا

 المتعلِّمون من إعداد وتحضير يستثمر في هذه الحصة .

 
 مية للمطالعةاألهداف التعلّ 
 

 ... تنمية ملكة حّب المطالعة لدى المتعلم ليقبل عليها ، ويستفيد منهل 

 ... التدريب على القراءة السريعة ، واالستيعاب الدقيق للمقروء 

 راك الفكرة العاّمة ، وقيمة التفاصيل التي تساعد على الفهم... معرفة تسلسل األحداث ، وإد 

  .....................................................................................  
 )راجع مناهج السنوات الثالث لمادة اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوسط ( .      

 
 ؟  ما معنى الفعل القرائي 

 
إّن تحليل مسار نشاط القراءة يقود إلى اإلجابة على الغرض من القراءة ؛ أي لماذا نقرأ ؟       

 ماذا ننتظر من القراءة ؟ ،  ما هي الكفاءة التي تحدد القراءة السليمة ؟ .
 نميِّز عند ممارسة هذه الكفاءة عمليتين اثنتين .

 
  ّف على النّص المكتوب               التعر      فهــُمـه 

 
إّن االستراتيجية الُمعتمدة في عملية القراءة تقوم على االنتقاء ؛ أي اختيار عناصر األجوبة      

المالئمة والمناسبة لنّص التعليمة الُمبّينة في صيغة السؤال ، ويمكن توضيح ذلك وفق الّترسيمة 
 اآلتيــة :

 
 
 

 
 
 
   
 

 

 
ف يكون المتعلم قارئاً جيِّ  ـله على تعرُّ داً ـ بالمعنى التقنّي لمفهوم القراءة ـ إذا كان في مستوًى يؤهَّ

 وفهم عدد هائل من )العالمات( .

 نظام العالمات اللغوية

 على الكلمـة على الجملـة على الـحرف الصفات المميِّّزة

  الــــــتـــــــــــــعــــــــــــــّرف
 

 الفــهم
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ب الممكن لعملية القراءة        يمّثل الّرسم اآلتي ـ الذي ُيعتبر امتدادًا للرسم األّول ـ المسار المركَّ

 
. 

 
                                                                         

                                                               

 
                                   (1 )                                 

                                     
 
 
 
 
 

 الحظ :من خالل الترسيمة السابقة ن

 ( : 2( ، أو مباشرة : )1قد تكون عملية التعرف غير مباشرة. ) 
 ( : 3( ، أو مباشرة )2( ، )1قد تكون عملية الفهم غير مباشرة. ) 
 

 القراءة المنهجية
 

هي منهجية في قراءة النّص ، و باألخص الوظيفّي ، تقوم على مجموعة من الخطوات   

واه وعناصره اللغوية ... وتشتمل القراءة المنهجية الخطوات المتدرجة لفهم النّص وإدراك محت
 التالية : 
  إدراك شامل للنّص قصد تكوين فرضية للقراءة ، من خالل تجميع معطيات حول صورة

 النّص وعنوانه وصاحبه .
 . تحويل النّص بشرحه وتفصيله 
 و التركيبّي أو البالغّي .تحليل المعطيات التي يتضمنها من الجانب الداللي أو المعجمّي أ 
 

 
 وسائل استثمار نّص المطالعة الموّجهة

 
 الّنصوص الّسردية:  النمط 

 
انطالقاً من نّص سردّي ، يتعرف التلميذ على المشكل المطروح ، من خالل إيجاد صلة بين 

 القّصـة والّسـرد .
 
 هي تتابع لمجموعة من األحداث الحقيقية أو الخيالية . فالقصة : 

 نّص القراءة
 

 العالمات
على  التعرف

 المقطع

 التعرف على

 الكلمة

على  التعرف
 الجملة

التعرف على 
 الحرف

 ـهمالفــ

 التعـبيـــر الشـــــــفـــــويّ 

(2)  

(3)  
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 هو الخطاب الشفوّي أو المكتوب الذي ينقل هذه األحداث . والّسرد : 
 

مة بصورة ما في نّص سردّي بالنسبة للقصة . الً على األحداث الُمقدَّ ف التلميذ أوَّ  يتعرَّ
 

 :لكن في مساعدته على اختيارها  ، وكان ِلي الفضل﴿ اشترى صديقي سّيارة جديدة   مثال ،

 ﴾ . ... بعد أن استمتع بها في عطلته الصيفية، قت منه ولسسف  الشديد ـ ُسرِ  ـ
 

 نظـــام ترتيـــب القّصـة نظــــام ترتيب الّســرد

 الّشــراء .1
 اختـــيار الّســّيــارة  .2

 الّســـِرقــة  .3
 االستِمــتاع بالعطلـة الصيفّيــة  .4

ـّيـارة1  . اختيــار السِّ
ــراء 2  . الشِّ

 يفّيـة. االستمـــتاع بالعطلة الصّ 3
 . الّســرقة 4

 
      
إّن فهم نّص سردّي ؛ يعني إعادة تركيبه ذهنّيــاً حسب ترتيب أحداث القّصة ، ويكون التلميذ      

في هذه الحالة مدُعّواً إلى إيجاد الربط بين الحوادث فيه ، وذلك بالتركيز على نظام ترتيب أحداث 
صوص سردية التي تتقاطع فيها األحداث في نمّو زمنّي القّصة ، مّما يتولّد لديـه ميٌل إلى كتابة ن

 )كرونولوجّي ( صاِرم .
 
 

 مساعي استثمار نّص المطالعة الموجهة في حّصة التعبير الشفويّ 
 

ْبـعالّنـّص :                         ﴿  ﴾       س َغلََبُة الطَّ
1

/متوسط    ص
181
. 

 
 

   «  ُُ ريق فرأيُت بْيتاً ِفي الفالة فأتيُته فإِذا به  َحَكى َبْعُضهُم قال : كنُت فِي سفٍر فضلْلُت الطَّ

ٌة فلّما رأتني قالت : َمن تكون ؟ قلت : ضيٌف . قالت أهالً ومرحباً بالضيِف نزلت على  أْعرابيَّ
َعِة. ْحب والسَّ  الرَّ

مت لِي طعاماً فأكلُت وماًء فشِرْبُت . فبينما أنا على ذلِ     ك إِْذ أقبل صاحب البيت فقال فنزْلُت فقدَّ
: َمْن هذا ؟ فقالت : ضيف . فقال : الأهالً والمرحباً ما لَنا وللّضيف ؟ فلّما سِمعت كالمه رِكبُت 
ِمْن ساعتي وِسْرت . فلّما كان من الغِد رأيُت في الفالة بْيتاً فقصدُته فإذا فيه أعرابّيٌة فلّما أتْتني 

 . قالت : الأهالً وال مرحباً بالضيف .قالت : َمن تكون ؟ قلُت : ضْيٌف 
ا رآني قال : مْرحباً وأهالً بالضيف ، ثّم أتى      فبينما هي تكلُِّمني إِْذ أقبل صاحب البيت فلمَّ

ُمـك ؟ فقصصت  ْمت . فقال : ِمـمَّ تبسُّ ْرت ما باألْمـِس فتبسَّ بطعاٍم َحَسٍن فأكلت وبِماٍء فشِرْبت فتذكَّ
ة وبعِلها ، وما سِمعُت منه وِمن زوتته . فقال : التْعتب إِنَّ تِلك ما اتفق ِلي مع تلك األ عرابيَّ

ة التي َرأيتها هي أختي وإنَّ بْعلََها أُخو امَرأتِي هِذه ، فغلب على كلٍّ طْبُع أهلِـهِ   .  « األعرابيَّ
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 التعليمات : 
 رض شفوّياً :. اُْكتب أحداث هذه القّصة في شكل جدول ينقسم إلى قسمين ، على أن تع1

 ـ يضّم األّول جماًل ِاسمّية       ـ يضّم الثاني جمالً ِفعلّية .           
 ق تسلسل رقِمــّي .ـفوَ . رتْبها 2
ب هذه األحداث ضمن المحور الزمني للقّصة ، مع وضع أمام كّل زمن رقمه المناسب من 3 . ركِّ

 الحدث أو األحداث .

 
الخالصة 

11
 لسحداث  

 
 حداث الزمنية للقصة ؛ ) أي األفكار الثانويـة للنّص ( :تقديم األ

 سفــٌر في الّصحراء . .1
يه في الّصحراء . .2  التِّ
 اكتشاف األعرابّية أمر المسافر . .3
 الترحيب بالضيف وإكرامه من قِبل الزوجة . .4
 اكتشاف أمر الضيف من قِبل صاحب البيت . .5

 )الزوجة( وصاحب البيت . مغادرة الضيف البيت بعد تأزم العالقة بين األعرابية .6
 االهتداء إلى البيت الثاني بعد السير في الصحراء . .7
 التظاهر بعدم الترحيب بالضيف وإكرامه من قِبل صاحبه . .8
 القيام بواجب الضيافة من قِبل صاحب البيت)الزوج( . .9

 تعجب الضيف وابتسامه . .11
 تفسير هذا السلوك لصاحب البيت ِمن قبل الضيف . .11
 بين األعرابيتين .اكتشاف العالقة  .12
 حكاية القصة من قِبل البعض وانتشارها . .13

                                                                                         1    2     3     4    5     6    7     8     9   11  11   12  13 
 :  ِمحور زمن الّسرد

أِعد ترتيب زمن أحداث القّصة على محور زمن الّسرد ؛ أي ترتيب األحداث   جديدة:التعليمة ال
 وتقديمها ، حسب طريقة سردها في النّص .

 
 لسحداث  2الخالصة 

 
 الترتيب الزمني)الكرونولوجي( لسرد القّصة :

                     13   1   2   3    4   5    6    7     9   11  11  8   12 
 محور زمن القّصة:

 
إّن تحديد النمط الغالب في النّص ، إنما يتّم بالتعّرف على قواعِد تنظيمه ، وذلك بمالحظة      

الكلمات والجمل وأدوات الّربط بينها في أّي نمط كان . وُيعرف أيضاً من خالل معجم المفردات 
 المستعمل في النّص ، والقواعد الموظفة فيه .
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يات البيداغوجية للكاتب ، فنقول عندئٍِذ       د من خالل مختلف النِّ مة الغالبة في النّص ، ُتحدَّ إّن السِّ
ة التي ُتعتبر   إعالميّ بأّن النّص مثالً  في أغلبِه ، مع مراعاة بعض المقاطع التفسيرّية أو الِحجاِجـيَّ
 ِسمات ثانوية .

   ًسردّي السابق(: )راِجع النّص ال استثمار النّص كتابّيا 

مات الغالبة في نمطه مْستعيناً ( 1) التعليمة م النّص إلى وحداته األساسّية ، ثّم أبِرز أهّم السِّ : قسِّ

 بالجدول التالي :

فـة الغالِبــة بط األزمنة النحوّية معجم المفردات الصِّ  أدوات الرَّ
 

...................... 

...................... 

...................... 
...................... 
...................... 

 

 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
 

 

...................... 

...................... 

...................... 
...................... 

...................... 
 

 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
 

من كتاب السنة األولى متوسط ، والُمعنون  139ِاستخِرج من النّص الوارد في ص( : 2) التعليمة

باب ﴾بـ: الكلماِت الِمفتاحّية ، والمعطيات الّدالة في مقابل كّل عنصر، مستعيناً بالشبكة)*(  ﴿ الذُّ
 اآلتية : 

 هذه األحرف هي فواتح الكلمات الواردة عمودّياً في الشبكة أدناه . )و . إ . ح . م(  .   )*( 

 

ـٍت ، يسمح للتلميذ : يتّم العمل فردّياً وشفوّيـاً داخل القسم ، ويكون ُمحّدداً بزمن مؤقَ المسعى  

باكتشاف البِناء الهيكلّي للنّص التفسيرّي ، الذي يطرح الكاتب فيه إشكالية ، ويكون بصدد البحث 
 عن حّل: 

 

 المعطيــــــات الــــــدّالــــــــة العناصــر
 

 .  مثل الوضعيةو

 ِمن أّي وضعية ينطلق الكاتب ؟ 
 ّرف على الوضعية .العناصر المهّمة التي تسمح بالتع عييـنت 
 العنوان والتمهيد أيسمحان ببلورة فكرة حول النّص ؟ 
 

 

 مثل اإلشكالية إ . 

  ما هي اإلشكالية المطروحة ؟ 
 .ما هي العناصر األساسية الُمحيطة بها ؟ 
 من ِخالل الفقرات . في طرح اإلشكالية تعيين نمط النمّو الُمتَبع 

م ا  . مثل الحــلّ ح    لكاتب بنفِسه عناصر الحّل ، أم يتُرك ذلك للقارئ ؟ .هل يقدِّ
 تعيين نهاية النّص ، وذلك بتحديد عناصره الّدالة .   

 

 . مثل المعلوماتم  

  مة ، والتي تسمح بالتأكد من الحلول المقترحة؟ ما هي المعلومات الُمقدَّ
. 
  ّالّــة .تعيين الخاتمة في النّص المدروس ، من خالل تحديد األسطر الد 
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هذه الشبكة قابلة للتطبيق مع جميع النصوص التي تعرض إشكالية ، وتقترح حلواًل ِعالجية 
لها.والهدف منها هو إّما إعالم القارئ التلميذ باإلشكال المطروح ، أو تقديم تفسير له ، أو التأكيد 

 على أن المتعلم بإمكانه أن يجد حلوالً لها .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


