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امللّخص
هتتــم اللســانيات النصيــة بالنــص باعتبارهــا أکــر وحــدة يف الدراســة. فقــد تطــرق إليــه الباحثــون واملختصــون 
ــون  ــم یضع ــارًة تراه ــه. فت ــة ب ــة املتعلق ــر اللغوی ــد الظواه ــب ورص ــذا اجلان ــاج يف ه ــة لإلنت ــث والدراس بالبح
النظــام الداخــي للنــص وکيفيــة بنــاءه ووظيفتــه حتــت املجهــر وأخــرى تراهــم هيتمــون باجلانــب اخلارجــي لــه. 
ففــي هــذا البحــث ومــن خــال معيــار االتســاق النــي واملنهــج الوصفــي التحليــي رأینــا أن نســلط الضــوء 
ــا  ــة التعليميــة وعليــه اخرتن عــى أحــد أهــم أشــكال النصــوص وهــو النــص التعليمــي باعتبــاره مرکــز العملي
کتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــاين عــر مــن قســم اآلداب وهــي آخــر مرحلــة تــدّرس فيهــا اللغــة العربيــة 
مــن املرحلــة الثانویــة. وقــد عالــج البحــث االتســاق النــي بأنواعــه اإلحالــة واالســتبدال واحلــذف والوصــل 
ودرس االتســاق املعجمــي وأدواتــه مــن خــال التكــرار والتضــام. وقــد کشــف البحــث أن االتســاق حــارض 
ــه التــي تراهــا تتكــرر يف نــص مــا وتقــل يف آخــر حســب  ــاب مــن خــال أدوات ــع نصــوص الكت وبقــوة يف مجي

اهلــدف الــذي رســمه الكتــاب واخلطــة التــي یمــي عليهــا النــص. 

الكلامت الدليلية: اللسانيات النصية، االتساق، النصوص التعليمية، اللغة العربية، املتوسطة الثانية.    
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إن النــص حــدث تواصــٌي وبنــاٌء كامــٌل يشــد بعضــه بعضــا. وهــو وحــدة لغويــة بــن عنارصهــا 
عالقــات وروابــط حمــددة وهــو رصح جیمــع أنــواع النصــوص ويســمح بتطبيقهــا وبــروز 
نصيتهــا. ومــن اآلليــات املهمــة واملعتمــدة التــي تبــن وتظهــر مــدى ارتبــاط النــص هــي آليــات 
ــط عــى املســتوى الســطحي للنــص كــا  ــر الرتاب ــات تتقــى أث االتســاق النــي. فهــذه اآللي
تتبــع عالقــات اجلمــل بعضهــا ببعــض يف النــص. عندمــا نذكــر االتســاق فنهــدف مــن ذلــك 
ــات  ــا يف الدراس ــورا مركزي ــص حم ــانيات الن ــوع لس ــل موض ــد احت ــه. فق ــص برمت ــاق الن اتس
اللغويــة املعــارصة وذلــك بعــد انتقــال اللغويــن مــن حموريــة اجلمــل إىل حموريــة النــص ومــن 
ــا  هــذا املنطلــق ظهــرت آليــات االتســاق. ولعــل مــن أهــم األســباب واألهــداف التــي دفعتن
إىل اختيــار موضــوع االتســاق وتطبيقــه عــى النصــوص التعليميــة هــو الرغبــة يف معرفــة مــدى 
االتســاق بــن النصــوص التعليميــة وكيفيــة متاســكها وتأديتهــا ألغراضهــا التعليميــة وذلــك 
ــكار  ــط األف ــم برب ــم اللغــة. فاالتســاق هيت ــة مهــارات تعلي ألمهيتهــا يف اكتســاب اللغــة وتنمي
ــة والربــط والتكــرار. وإذا مل يكــن  ــة كاإلحال مــن خــالل األدوات الشــكلية والروابــط النصي
االتســاق بــن اجلمــل يصيــب الطالــب بالتشــتت يف فهــم املوضــوع الــذي يســعى النــص 
ــي  ــّهل تلق ــدة تس ــرة واح ــي يف دائ ــز املتلق ــع تركي ــعى بجم ــاق يس ــب. فاالتس ــه للطال إليصال

الطالــب للنــص. 
ــث  ــد املباح ــو أح ــي وه ــاق الن ــار االتس ــي ومعي ــي التحلي ــج الوصف ــالل املنه ــن خ فم
ــم أشــكال النصــوص وهــو النــص  ــوء عــى أحــد أه اللســانية النصيــة قمنــا بتســليط الض
ــة  ــنة الثاني ــة للس ــة العربي ــاب اللغ ــا كت ــة. واخرتن ــة التعليمي ــز العملي ــاره مرك ــي باعتب التعليم
عــرش القســم األديب. وللوصــول للهــدف املرجــو مــن خــالل هــذا األســلوب واملعيــار اقتــى 

ــة: ــاؤالت التالي ــى التس ــة ع ــث اإلجاب البح
كيف جتلت أدوات االتساق النحوي يف النص التعليمي؟

كيف جتلت أدوات االتساق املعجمي يف النص التعليمي؟
ما هي أدوات االتساق األكثر شيوعًا يف النصوص التعليمية؟
فاقتضت اإلجابة عى هذه األسئلة تقسيم البحث اىل قسمن:

القســم النظــري ويتنــاول املفاهيــم األساســية، والقســم التطبيقــي درس االتســاق النحــوي 
ــرار  ــي )التك ــاق املعجم ــل( وأدوات االتس ــذف والوص ــتبدال، احل ــة، االس ــه )اإلحال وآليات
والتضــام( مــن خــالل رصــد واســتقصاء أدوات االتســاق يف نصــوص كتــاب اللغــة العربيــة 

للصــف الثــاين عــرش عــى اعتبــار التنــوع فيهــا واإلحاطــة بــكل الــدروس.
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ونظــرا لضيــق احليــز املوجــود يف املقالــة والطــرق املتبعــة لكتابــة املقــاالت وعــدم امــكان 
دراســة مجيــع آليــات االتســاق النحــوي واملعجمــي عــى كل الكتــاب رأينــا أن نختــار العينــات 
بطريقــة عشــوائية حيــث نطبــق اإلحالــة عــى الــدرس األول واالســتبدال عــى الــدرس الثــاين 

واحلــذف عــى الــدرس الثالــث والوصــل عــى الــدرس الرابــع واخلامــس.
ــاب إىل  ــمنا الكت ــد قس ــاق فق ــن االتس ــة م ــة الثاني ــو اآللي ــي وه ــاق املعجم ــا يف االتس أم
قســمن: قســم درســناه مــن خــالل التكــرار )الــدرس األول والثــاين( والقســم اآلخــر 

)الــدرس الثالــث والرابــع واخلامــس( درســناه مــن خــالل التضــام.
أمــا عــن اختيــار املدونــة مــن الســنة الثانيــة عــرش فلكوهنــا املرحلــة األخــرية مــن الثانويــة 
ــات  ــة والدراس ــول إىل اجلامع ــالب للدخ ــتعد الط ــة يس ــذه املرحل ــة( ويف ه ــطة الثاني )املتوس
العليــا واحليــاة البحثيــة وفيهــا يكتمــل بنــاء امللكــة اللغويــة واملعرفيــة اخلاصــة بمرحلــة الرتبيــة 

ــم. والتعلي

الدراسات السابقة
مــن أهــم الدراســات التــي تطرقــت إىل هــذا املوضــوع ووجدناهــا قريبــة مــن دراســتنا وهــي 

كالتــايل:
دراســة بشــار إبراهيــم )2010م( يف مقــال حتــت عنــوان )مقدمــة نظريــة يف تعليميــة اللغــة 
ــت  ــد حاول ــة. وق ــة التعليمي ــة النصــوص يف العملي ــة إىل أمهي ــث تشــري املقال بالنصــوص( حي
هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى خمتلــف اخليــارات التــي يقدمهــا النــص يف تعليميــة اللغــة 
العربيــة والتــي مل تعرهــا النظريــات الســابقة اهتامــا ًكبــريًا ونافــذًا. كــا ربطــت هــذه الدراســة 

بــن النصــوص التعليميــة وأهــداف املؤسســة التعليميــة القريبــة والبعيــدة.
تطرقــت زينــب بــن داخيــة )2015م( إىل هــذا املجــال ببحــث حتــت عنــوان )أدوات 
االتســاق يف النصــوص التعليميــة، املرحلــة الثانويــة نموذجــا( كمذكــرة ختــّرج مــن متطلبــات 
شــهادة املاجســتري ودرســت االتســاق وأدواتــه بنوعيــه النحــوي واملعجمــي، وقــد تبــن هلــا أن 

ــه مــن متاســك وترابــط يف النــص. ــا يضمن ــة يف النــص مل االتســاق مــن األدوات الرضوري
وقــد كانــت هــذه الدراســات كمنــار يــيء لنــا بعــض مــا أظلــم علينــا يف هــذا املجــال، إال 
ــة واملــدارس العربيــة.  أن هــذه الدراســات بحثــت النــص التعليمــي العــريب يف الــدول العربي
أمــا الدراســة التــي بــن يدينــا حاولــت كشــف أدوات االتســاق يف النصــوص التعليميــة للغــة 

العربيــة لطــالب غــري ناطقــن هبــا ممــا يتطلــب دقــة واتقــان أكثــر الختيــار النصــوص.
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قبــل التفصيــل يف أدوات االتســاق كان البــد مــن اإلشــارة إىل التقســيات املختلفــة هلــذه 
ــة  ــاق يف اإلنجليزي ــاب االتس ــاء يف كت ــيات ج ــذه التقس ــرز ه ــانين. وأب ــد اللس األدوات عن
)هاليــدي ورقيــة حســن( وهــو اإلحالــة، احلــذف، الوصــل، والعطــف واالتســاق املعجمــي 

ــام. ــرار والتض ــمل التك ــذي يش ال
بوجرانــد )De Beaugrande( ودريســلر )Dressler( فصنفوهــا كاآليت:  يليهــا دي  ثــم 
ــط  ــذف والرب ــة واحل ــغ الكنائي ــة، الصي ــادة الصياغ ــوازي، إع ــي، الت ــرار اجلزئ ــرار، التك التك
ــدي  ــيم هالي ــو تقس ــث ه ــذا البح ــه ه ــيعتمد علي ــذي س ــة،2011م:29-30(، وال )صواحلي
ــه العالقــات  ــان أّن »مفهــوم االتســاق هــو مفهــوم داليل، ويقصــد ب ــة حســن ألهنــا يري ورقي
املعنويــة املوجــودة داخــل النــص والتــي تعرفــه كنــص« )باحلــوت،2011م:214(. البــد مــن 
الذكــر أّن االتســاق ولــو كان عالقــة دالليــة فــإّن ذلــك ال يتحقــق إاّل مــن خــالل أدوات نحويــة 
ــه:  ــدر نفس ــة )املص ــانيات النصي ــب اللس ــائع يف كت ــيم ش ــة إىل أّن التقس ــة. باإلضاف ومعجمي

.)216

اإلحالة
 ُتعــّد اإلحالــة رابطــًا مهــا يف اتســاق النــص وهــي عمليــة دالليــة ينشــؤها املخاطــب يف ذهــن 
املتلقــي و»هــي خاضعــة لقيــد داليل، وهــو وجــوب تطابــق اخلصائــص الدالليــة بــن عنــرص 
ــا  ــي مقتضاه ــة الت ــي »العملي ــي تعن ــايش، 2013م: 165(، فه ــه« )البط ــال إلي ــل واملح املحي
حتيــل اللفظــة املســتعملة علــی لفظــة متقدمــة عليهــا أو متأخــرة« )بــن الديــن،2014م:12(.
ــب  ــة وهيبحس ــة اإلحال ــا خاصي ــك أدوات هل ــة متل ــة طبيعي ــی أن كل لغ ــون إل ــري الباحث ويش
هاليــدي ورقيــة حســن: الضائــر، أســاء اإلشــارة، أدوات املقارنــة. )خطــايب، 2006م: 16( 
بحيــث جتمــع جــل لغــات العــامل عــى عنــارص اإلحالــة ويقّســم الباحثــان اإلحالــة إلــی قســمن 

رئيســن مهــا:
أ. اإلحالــة املقاميــة: وتســّمی أيضــا »إحالــة خــارج النــص« )بوســتة، 2009م: 63(. أو إحالــة 
 .))exophoric-reference إىل غــري املذكــور. حســب ترمجة متام حســان ملصطلــح دى بــو جرانــد
فهــو يــرى أهنــا تعــود إىل أمــور تســتنبط مــن املواقــف ال مــن عبــارات تشــرتك معهــا يف اإلحالــة 

يف نفــس النــص أو اخلطــاب.)دى بوجرانــد، 1998م: 332(
وبذلــك يكــون مــن الــرضوري ربــط النــص بالســياق اخلارجــي لبنــاء نــص متكامل ومتاســك 

يوصــل القصــد إىل املتلّقي.
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ب. اإلحالة النّصية: )داخل النص(

وتكون داخل النص نفسه بن عنرصين لغوين و تتفّرع بدورها إىل:
 اإلحالة القبلية: عندما يستبق املحال إليه املحيل وهي تعود إىل مفرّس سبق التلّفظ به.

اإلحالــة البعديــة: وهــي عكــس القبليــة حيثيتأخــر فيهــا املحــال إليــه عــن املحيــل، وهــي تعــود 
عــى عنــرص إشــاري مذكــور بعدهــا والحــق عليها.)عربــاوي، 2011م: 47(

و كــا ذكرنــا ســابقا أّن عنــارص اإلحاليــة ثالثــة هــي: الضائــر وأســاء اإلشــارة و أدوات 
املقارنــة.

االستبدال
االســتبدال هــو وســيلة مــن وســائل االتســاق النــي الــذي يضفــي مجــاال عــى األســلوب،ملا 
فيــه مــن تنــوع يف األلفــاظ. وكــا هــو واضــح متثيــل يف تعويــض عنــرص لغــوي بعنــرص آخــر. 
ويتــم هــذا التعويــض عــى املســتوين اللغــوي واملعجمــي داخــل النــص. وخيتلــف مــع 
ــون يف  ــتبدال يك ــا أن االس ــداليل، ك ــتوى ال ــى مس ــع ع ــرية )تق ــذه األخ ــون ه ــة يف ك اإلحال
ــي،  ــّدم( )الصبيح ــرص متق ــر وعن ــرص متأخ ــن عن ــه ب ــون عالقت ــا أي تك ــه قبلي ــب حاالت أغل

.)91 2008م: 
وينقسم االستبدال إىل ثالثة أنواع:

أ. استبدال اسمي: وفيه يتم استخدام عنارص لغوية اسمية، مثل: آخر، آخرون، نفس.
ب. استبدال فعي: ويمثله استخدام الفعل. مثل قولنا: هل تظن كذا؟ نعم أفعل.

ج. اســتبدال قــويل: باســتخدام )ذلــك( )اخلطــايب، 2006م: 20(. فاالســتبدال بديــل هــام يف 
اجلملــة والنــص يســاعد عــى متاســكه ووحدتــه »لكــن ينبغــي أن يكــون االســتبدال بــن وحــدة 

لغويــة شــكل آخــر يشــارك معهــا يف الداللــة« )بخولــة، 2014م: 19(.

احلذف
احلــذف يســهم يف اتســاق النــص مــن خــالل تلــك العالقــة التــي تتشــكل عــى مســتوى النــص 
وهــو »أن يعمــد النــص يف كثــري مــن األحيــان إىل حذفعنــرص مــن عنــارصه أو تركيــب كامــل 
ويــدل الســياق اللفظــي الســابق للموضــع الــذي تــّم فيــه احلــذف عــى طبيعــة املحــذوف، أو 
املحــذوف ذاتــه، و يف أحيــان كثــرية جتتمــع العنــارص املذكــورة ســابقا مــع العنــارص املذكــورة 
أيضــا الحقــا للدالــة عليــه«. )ابــو خرمــة، 2004م: 167(. وال يتــم احلــذف إاّل »إذا كان الباقي 
ــي، 2001م:  ــى« )عفيف ــال املعن ــا إليص ــة كافي ــا يف الدالل ــذف مغني ــذ احل ــة بع ــاء اجلمل يف بن
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أما أنواع احلذف فقد قسمها هاليدي ورقية حسن كاآليت:
أ. احلذف االسمي: و هو حذف داخل املركب االسمي.

ب. احلذف الفعي: ويكون املحذوف داخل املركب الفعل.
ج. احلذف داخل شبه اجلملة)خطايب، 2006م: 22(.

الوصل
خيتلــف الوصــل كل االختــالف عــن بقيــة الوســائل التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا ذلــك »ألنــه 
ــذي  ــة واالســتبدال ال ــن اجلمــل يف النــص، فهــو ليــس كاإلحال ــارش ب يعمــل عــى وصــل مب
ــه فيــا ســبق أو حلــق مــن الكالم«)الصبيحــي، 2008م: 94(. نبحــث فيهــا عــا حييــالن علي

ــى  ــارات لينمــو املعن ــط بــن اجلمــالت والعب ــارة عــن أدوات تســتفيد منهــا للرب فالوصــل عب
ويتشــكل النــص. و قــد عّرفــه حممــد اخلطــايب بأنــه: »حتديــد للطريقــة التــي يرتابــط هبــا الالحــق 
مــع الســابق بشــكل منظــم« )اخلطــايب، 2006م: 23(. فــدور الوصــأن يوحــد بــن اجلمــل 
ــو جیمعهــا يف نســق  ــي منهــا بنيــان مرصــوص ووحــدة كليــة متكاملــة، فه والعبــارات ليبن

متزامــن.

االتساق املعجمي
إّن هــذا العنــرص خمتلــف عــن كل مــا ســبق احلديــث عنــه مــن وســائل االتســاق. »إذ ال يمكــن 
احلديــث يف هــذا املظهــر عــن العنــرص املفــرِتض والعنــرص املفــرَتض...و ال عــن وســيلة شــكلية 

)نحويــة( للربــط بــن عنــارص يف النــص« )املصــدر نفســه: 24( 
وينقسم االتساق املعجمي إىل التكرار ,,التضام.

أ.التكرار
هــو شــكل مــن أشــكال التاســك املعجمــي الــذي »يتطلــب إعــادة عنــرص معجمــي أو وجــود 
مــرادف لــه أو شــبه مــرادف« )عفيفــي، 2001م: 106( بحيــث يكــون للمعنــى وقــع يف النفــس 
ــاط وحــدات  ــا عــى املســتوى الســطحي عــرب أن مــن خــالل مــا تكــرر مــن لفــظ، فهــو بنيوي
ــارة فيمواضــع أخــرى  ــة فالعب ــم الكلمــة إىل اجلمل ــد مــن تكــرار احلــرف ث ــة متت لســانية خمتلف
ختتلــف عــن املوضــع الــذي ذكــرت فيــه أول مــرة. كــا يتشــكل دالليــا بإعــادة ذكــر املعــاين يف 

صــور خمتلفــة مــن البنــی اللســانية )ميلــود،2010م:3(.
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وينقسم التكرار إلی نوعن مها:

أ. التكــرار اجلزئــي: ويقصــد بــه مــا يتكــرر يف جــزء صغــري مــن مســاحة النــص وذلــك يف نطــاق 
الكلمــة أو املقطــع الواحد.

ب. التكــرار املوضوعــي: يقصــد بــه أن يتكــرر املوضــوع يف مواقــع معنيــه أو هــو يكــون عنــرص 
مــن عنــارص النــص مقدمة لعنــرص آخــر الحــق. )عبــداهلل،2010:54(.

و من صور التكرار مايي:
-تكرار النفس الكلمة)املسمى واحد(.

- الرتادف أو شبه الرتادف وهو: استخدام كلات هلا معنى مشرتك.
-الكلمة الشاملة: وهي تكرار كلمة تكون الثانية عنرص فيها)حلم-حلم بقر(.
-الكلمة العامة: هي جمموعة من الكلات هلا إحالة عامة. )مشكلة- سؤال(.

ــك  ــن متاس ــد م ــه يزي ــة فإن ــف الداللي ــط الوظائ ــى بس ــرار إضافةع ــول أن التك ــة الق وخالص
النــص وترابطــه عــن طريــق امتــداد عنرصهــا مــن بداية النــص حتی آخــره. )العايــب،2014م: 

.)40-39

ب. التضام
يعــد التضــام مــن وســائل التاســك النــي املعجمــي و »هــو تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل 

أو بالقــوة نظــرا الرتباطهــا بحكــم هــذه العالقــة أو تلــك« )عفيفــي،:112(.
وتنقسم وسائل التضام إىل:

االرتباط بموضوع معن مثل: املرض،الطبيب.
التضاد: ميت وحي، ذكر وأنثی.

عالقة اجلزء بالكل مثل: صندوق، غطاء الصندوق
عالقة اجلزء باجلزء مثل: أنف وعن.

االشتال املشرتك: كريس ومنضدة)أثاث(.
الكلات التي تنتمي إىل جمموعة منظمة: بيت-أحد.

الكلات التي تنتمي إىل جمموعة غري منظمة: أخرض- أصفر...)حممد، 2009م: 109(
إذن هــذه هــي وســائل االتســاق التــي تضمــن للنــص متاســكه جــزءا جــزءا. وفيــه يصــل املعنــى 

املقصــود إىل القــارىء بشــكل بــارز.



أدوات االتساق يف النصوص التعليمية كتاب اللغة العربية للصف الثاين عرش ... 18
الطریقة

املجتمع وعينة الدراسة
ــة  ــه منظم ــرآن(، طبعت ــة الق ــة لغ ــرآن( أو )العربي ــان ق ــريب، زب ــاب )ع ــت عنكت ــة كان الدراس
البحــوث والتخطيــط الرتبــوي خصيصــا لطــالب الســنة الثانيــة عــرش لقســم األدب، حيــث 
يقــع هــذا الكتــاب يف واحــد وســبعن صفحــة حيمــل بــن دفتيــه مقدمــة ومخــس دروس 
ــدرس  ــالم، ال ــه الس ــي علي ــام ع ــوبة إىل اإلم ــعار منس ــدرس األول أش ــاول ال ــم. وتن ومعج
الثــاين الوجــه النافــع والوجــه املــرض ويف الــدرس الثالــث تطــرق إلــی ثــالث قصــص قصــرية 
ــا  ــوان )ي ــع نظــام الطبيعــة ثــم يف الــدرس اخلامــس شــعر حتــت عن كــا نقــرأ يف الــدرس الراب
ــة جــاء املعجــم موجــزا يف مخــس عــرشة صفحــة يذكــر فيهــا أهــم الكلــات  اهلــي( ويف النهاي
التــي حيتاجهــا الطالــب يف هــذه املرحلــة مــن الدراســة. والغــرض الرئيــي مــن تأليــف هــذا 
الكتــاب كــا جــاء يف املقدمــة هــو فهــم ودرك النصــوص العربيــة ال ســيا فهــم القــرآن الكريــم 
ــة والنصــوص الفارســية املمزوجــة باملفــردات  والنصــوص اإلســالمية كاألحاديــث واألدعي
ــد اختــريت  ــاب للدراســة ق ــارة يف هــذا الكت ــد مــن الذكــر أّن النصــوص املخت ــة. والب العربي
باتقــان ينجــذب إليهــا الطالــب ممــا فيهــا مــن حكمــة ودروس تارخييــة يتعلمهــا اجليــل الناشــئ 

ــه ومســتقبله. ــاء وطن لبن
ــاول  ــي ح ــوي واملعجم ــاق النح ــار االتس ــي ومعي ــی التحلي ــج الوصف ــالل املنه ــن خ فم
الباحثــان تســليط الضــوء عــى هــذا الكتــاب. فنظــرا لضيــق احليــز املوجــود يف املقالــة وعــدم 
إمــكان دراســة مجيــع آليــات االتســاق النحــوي واملعجمــي عــى كل الكتــاب رأينــا أن نختــار 
العينــات بطريقــة عشــوائية. واجلديــر بالذكــر أن هنــاك طــرق عــدة الختيــار النــاذج والبحــث 
ــن  ــة م ــن باملئ ــار عرشي ــا، كاختي ــاق عليه ــات االتس ــق نظري ــاذج وتطبي ــذه الن ــالل ه ــن خ م
النصــوص ودراســة االتســاق عليهــا إال أنــه يف كثــري مــن األحيــان ال تتناســق هــذه العينــة مــع 
ــورا خــارج هــذه  ــص مبت ــان يضــل الن ــض األحي ــه مــن الدراســة. أي يف بع ــذي نســعى إلي ال
العرشيــن باملئــة. ومــن الواضــح أنــه لدراســة االتســاق البــد أن ننظــر إىل النــص كبنيــة واحــدة 
ــوي  ــاق النح ــة االتس ــه. إذن لدراس ــم بذات ــص قائ ــكل درس كن ــر ل ــن. أي ننظ ــرض مع لغ
طبقنــا اإلحالــة عــى الــدرس األول واالســتبدال عــى الــدرس الثــاين واحلــذف عــى الــدرس 

الثالــث والوصــل عــى الــدرس الرابــع واخلامــس.
أمــا يف االتســاق املعجمــي فقــد قســمنا الكتــاب إىل قســمن: القســم األول: درســناه 
ــع  ــث والراب ــدرس الثال ــاين: )ال ــم الث ــاين( والقس ــدرس األول والث ــرار )ال ــالل التك ــن خ م

واخلامــس( مــن خــالل التضــام.
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يف النهايــة جیــدر بنــا أن نشــري إىل أن موضــوع االتســاق يمكــن التوســع فيــه أكثــر مــن ذلــك. 
ففــي هــذه املحاولــة املتواضعــة حــاول الباحثــان دراســة اخلطــوط العريضــة للســانيات النــص 
كــا ســعيا إىل تطبيــق خصائصهــا. واتضــح لنــا أن هنــاك بعــض العنــارص يمكــن التوســع فيهــا 

حتــى تكــون موضــوع بحــث مســتقل بذاتــه.

عرض النتائج
االتساق اللغوي يف نصوص كتاب اللغة العربية للصف الثاين عرش:

اإلحالة يف الدرس األول:
ــه مــن  ــة مــن عنــارص االتســاق املهمــة ملــا تلعب ــا يف القســم النظــري تعــد اإلحال كــا ذكرن
دور يف ربــط النــص بعضــه ببعــض و مضمونــه بســياقه. ومــن األشــعار املنســوبة إلــی اإلمــام 
عــي عليــه الســالم: »دواؤك فيــك ومــا تبــرصوداؤك منــك وال تشــعر« )حممديــان وآخــرون، 

1397ه ش، 2(
ــالل  ــن خ ــك م ــك( وذل ــك( و )داؤك( و )من ــاظ )دؤاؤك( و )في ــة يف ألف ــد اإلحال نج
الضمــري املتصــل الــكاف وهــي إحالــة مقاميــة، خارجيــة حتيــل إىل املخاطــب الغــري مذكــور.
»أتزعــم أنــك جــرم صغــريو فيــك انطــوى العــامل األكــرب« )املصــدر نفســه( كذلــك نجــد 
اإلحالــة يف ألفــاظ )إنــك( و)فيــك( مــن خــالل الضمــري املتصــل الــكاف: وهــي إحالــة 

ــة. مقامي
ــة  ــد إحال ــّواء« نج ــم أدم و األم ح ــت األباءأبوه ــن جه ــاس م ــث:  »الن ــت الثال و يف البي
نصيــة قبليــة يف كلمــة )أبوهــم( حيــث يعــود الضمــري املتصــل )هــم( إلــی النــاس الــذي ذكــر 

ــت أول البي
ــاُء«  ــاِل أس ــی األفع ــنهوللرجاِل عل ــا كان حُيْس ــرٍئ م ــْدُر كل ام ــع: »وق ــت الراب و يف البي
كذلــك نجــد اإلحالــة النصيــة القبليــة يف هــذا البيــت، تتجــي مــن خــالل لفظة)عينــه( حيــث 

ــرء. ــري)ه( إىل ام ــع الضم يرج
»فُفــْز بعلــٍم والتطلــب بــِه بــدال فالنــاُس مــويت وأهــُل العلــِم أحيــاُء« تظهــر اإلحالــة النصية 

القبلــة يف هــذا البيــت مــن خــالل لفظــة )بــه( فالضمــري املتصــل يرجــع إىل العلــم.
ويف األبيــات األخــرية مــن الــدرس األول أيضــا تكــررت اإلحالــة بشــكل ملحــوظ: »أهيــا 
ــاس.  ــود إىل الن ــم( يع ــة )تراه ــم( يف لفظ ــل )ه ــري املتص ــب...« فالضم ــال بالنس ــر جه الفاخ

ــة. وهــي إحالةأيضــًا يف البيــت الثالثلتكــرر هــذه اإلحال
ــة تلعــب دورا أساســيا يف ربــط النــص بعضــه ببعــض  ونســتنتج مــن هــذا كلــه أن اإلحال
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ــوص  ــذه النص ــا أن ه ــة والحظن ــع ومجل ــره ومقط ــا يف كل فق ــون مع ــكار واملضم ــط األف ورب
القليلــة التــي ال تتجــاوز تســعة أبيــات مــن الشــعر فقــط تكــررت اإلحــاالت أحــد عــرش مــرة 
مقســمة بــن اإلحالــة املقاليــة )6 مــرات( واإلحالــة النصيــة )5 مــرات(. كــا تكــررت اإلحالــة 
املقاميــة القبليــة وانقســمت بــن الضمــري املتصــل للغائبــن )ثــالث مــرات( والضمــري املتصــل 
للغائــب )مرتــان(. إذن مهمــة اإلحالــة هــي تناســق النــص ومتاســكه مــن خــالل ربــط أجــزاء 
النــص بعضــه ببعض.ولــو مل تكــن هــذه اإلحالــة يف النــص لوجدنــا النــص متفــككا ومتشــتتا.

االستبدال يف الدرس الثاين
االســتبدال كــا بينــا هــو تعويــض عنــرص بعنــرص آخــر. ومنــه ســنحاول اســتقصاء هــذه 
ــه  ــع والوج ــه الناف ــوان: )الوج ــت عن ــاب حت ــن الكت ــاين م ــدرس الث ــالل ال ــن خ ــارص م العن

ــرض( امل
ــك  ــن ذل ــب م ــة، وكس ــن دول ــل يف عرشي ــع واملعام ــرشات املصان ــاء ع ــرد بإنش ــام آلف »ق

ــه: 19(. ــدر نفس ــامل« )املص ــاء الع ــى أغني ــن أغن ــح م ــى أصب ــدا حت ــرية ج ــروة كب ث
نجد يف هذه الفقرة االستبدال االسمي يف )ذلك( أي يف إنشاء املصانع.

»اهتم آلفرد نوبل منذ صغره هبذه املادة« 
استبدال اسمي يعود إىل مادة النيرتوغيلريين.

» استفاد اإلنسان من هذه املادة« 
استبدال اسمي يف هذه املادة ترجع إىل الديناميت.

»مــن األعــال العظيمــة التــي متــت بواســطة هــذه املــادة تفجــري األرض يف قنــاة بنــا بمقــدار 
مــن الديناميــت بلــغ أربعــن طنــًا«.

كذلك نجد هنا استبدال اسمي يف )هذه املادة( والتي نفرسها بالديناميت.
»ازدادت احلروب وكثرت أدوات القتل والتخريب هبذه املادة«. 

كذلك يف هذه الفقرة نجد االستبدال االسمي يف )هذه املادة( نفرسها بالديناميت.
»نرشت إحدى الصحف الفرنسية عند موت أخيه اآلخر عنوانًا خطأ«. 

يف لفظة )اآلخر( استبدال اسمي نفرسه باألخ الثاين غري الذي مات قبله.
»مــات آلفــرد نوبــل تاجــر املــوت الــذي أصبــح غنيــا مــن خــالل إجیــاد طــرق لقتــل املزيــد مــن 

النــاس«.
يف لفظة )املزيد( استبدال اسمي نفرسه بغري الذين ُقتلوا.

»شــعر نوبــل بالذنــب وبخيبــة أمــل مــن هــذا العنــوان وبقــي حزينــا وخــاف أن يذكــره النــاس 
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بالســوء بعــد موتــه. لذلــك فقــد بنــى مؤسســة ملنــح اجلوائــز الشــهرية باســم جائــزة نوبــل«.

يف هــذا الفقــرة هنــاك نوعــان مــن االســتبدال: بدايــًة يف )هــذا العنــوان( هنــاك اســتبدال اســمي 
إشــارة إىل تاجــر املــوت. ويف )لذلــك( هنــاك نــوع آخــر مــن االســتبدال هــو اســتبدال قــويل، 

نفــرسه )لكــي ال يذكــره النــاس اســمه بالســوء(.
»متنح هذه اجلائزة من كل سنة إىل من يفيد البرشية يف جماالت حددها«. 

يف هذه اجلائزة استبدال اسمي أي جائزة نوبل.
»لكن هل تعطى اجلوائز اليوم ملن هو أهل لذلك«. 

كذلك يوجد هنا استبدال اسمي يف كلمة )ذلك( تدل عى اجلائزة.
يف هنايــة البحــث عــن االســتبدال نلخــص أن هــذا العنــرص ربــا يكــون قليــل االســتعال 
بالنســبة لســائر عنــارص االتســاق ســواء يف هــذا النــص خصوصــا أو ســائر النصــوص عمومــا، 
ــد تكــرر  ــاب ق ــدرس مــن الكت ــا أن يف هــذا ال ــد رأين الســيا االســتبدال القــويل والفعــي. وق
ــه االســمي والقــويل ومل يســتخدم الفعــي. فقــد  اســتخدام االســتبدال أحــد عــرش مــرة بنوعي
اســتخدم االســمي عــرش مــرات والقــويل مــرة واحــدة فتكــون النســبة يف اجلــدول )1( كــا يــي:

اجلدول )1( أنواع االستبدال
النسبةالتعدادأنواع االستبدال

9/%1090االستبدال االسمي

09/%19االستبدال القويل

%00االستبدال الفعي

احلذف يف الدرس الثالث
ــذا  ــنتاول ه ــة وس ــص بالغــة وفصاح ــى الن ــي ع ــي تضف ــاق الت ــذف مــن أدوات االتس احل
ــص  ــالث قص ــه »ث ــاب وعنوان ــن الكت ــث م ــدرس الثال ــاق يف ال ــن أدوات االتس ــرص م العن

ــرية« قص
القصة األوىل: احرتام الطفل

»وبعد حلظات جاء ابنه وسلم عى النبي )صى اهلل عليه وسلم(«. 
نجد يف هذه الفقرة حذف اسمي ألن املحذوف ليس عبارة أي بعد حلظات من اجللوس

ويف عبارة أخرى: »فقال أنوشريوان: أحسنت يا شيخ!« 
أي أحسنت قوالً يا شيخ. فاحلذف أيضا حذف اسمي.
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ويف فقــرة أخــرى: »ذات يــوم كان رجــل جالســًا عنــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم(« 

)املصــدر نفســه(
أي ذات يوم من األيام فاحلذف اسمي

وأيضًا: »وبعد قليل جاءت بنته«.
أي وبعد قليل من الوقت، فاحلذف هنا حذف اسمي.

يف القصة الثانية:
»فاختارت شياء قومها«.

أي اختــارت العــودة إىل قومهــا. والقرينــة أن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم( خريهــا بــن 
اإلقامــة عنــده والعــودة إىل قومهــا. فاحلــذف هنــا إذن حــذف اســمي.

إذن رأينــا أن احلــذف هنــا اقتــرص عــى احلــذف االســمي فحســب وقــد تكــرر مخــس مــرات 
يف هــذا النــص. واجلديــر بالذكــر أن احلــذف مــن العنــارص التــي يكثــر فيهــا التقديــرات. 
واجلانــب اجلــايل يف احلــذف أن النــص مــن خاللــه يتحــرك عكــس مــا يتوقعــه املتلقــي فبذلــك 

يفجــر شــحنة يوقــظ ذهنــه مــن خالهلــا.

الوصل يف الدرس الرابع واخلامس
يعــد الوصــل مــن أهــم األدوات املســتعملة يف النــص، كــا جیعلــه متالمحــا متواصــال مــع بعــض 
منســقا. ومنــه ســنحاول اســتخراج أدوات الربــط مــن الــدرس الرابــع واخلامــس هلــذا الكتاب. 
فقــد الحظنــا يف نصــوص هــذا الــدرس كثــرة اســتعال أداة الربــط التــي تفيــد الربــط بالوصــل 
اإلضــايف –حســب هاليــدي ورقيــة حســن- وهــي )الــواو( حيــث ذكــرت هــذه األداة 39 مــرة 

يف هــذا النــص.
ثــم بعــد ذلــك نــري اســتعال )الفــاء( و»التــي يربطهــا دي بوجرانــد بــا يســّمى التفريــغ 

ــة، 2016م: 46( ــن داخي ــة« )ب باإلضاف
ــرت )10(  ــد ذك ــا ق ــا أهن ــل ورأين ــاء كأداة للوص ــا الف ــرت فيه ــي ذك ــع الت ــا مواض بحثن

ــص. ــذا الن ــرا يف ه ــم( ذك ــد ل )ث ــن مل نج ــص. لك ــذا الن ــرات يف ه م
أمــا بالنســبة ألداة الوصــل العكــي وهــي )لكــن( مل تــرد إال مــرة واحــدة يف هــذه العبــارة: 

»ولكــن مــا أظلــم اإلنســان للطبيعــة يف نشــاطاته« )حممديــان وآخــرون، 1397ه ش: 48(.
ــل  ــرار أداة الوص ــالل تك ــن خ ــص م ــذا الن ــارز يف ه ــور ب ــايف ظه ــل اإلض إذن كان للوص
)الــواو( 39 مــرة. وبعــد ذلــك تليهــا أداة التفريــغ وهــي الفــاء بتكرارهــا عــرش مــرات. بعــد 

ــأيت أداة الوصــل العكــي )لكــن( بمــرة واحــدة. ذلــك ت
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ــالث  ــر يف ث ــرز أكث ــث ب ــا الوصــل متجســدا يف هــذا النــص بشــكل واضــح حي ــد رأين فق
ــدرس  ــيا يف ال ــيوعا الس ــا ش ــواو أكثره ــت أداة ال ــن( وكان ــاء، لك ــواو، الف ــي )ال أدوات ه
اخلامــس إذ مل يذكــر مــن األدوات إال أداة الوصــل )الــواو(، كــا رأينــا انعدامــا يف اســتعال أداة 
الربــط )ثــم( مــن خــالل مــا أخذنــاه مــن نصــوص فقــط. فقــد كان جممــوع اســتعال الوصــل 

ــايل: يف النصــوص )50( مــرة والنســب جــاءت يف اجلــدول )2( كالت
اجلدول )2(أدوات الوصل

النسبةالتعداداألداة
%3978الواو
%1020الفاء
%12لكن
%00ثم

ــا كيــف جعلــت أداة الوصــل )الــواو( وهــي  ــاين اتضــح لن مــن خــالل هــذا اجلــدول البي
األكثــر تــداوال مــن بــن األدوات مــن النــص بنــاء واحــدا يشــد بعضــه بعضــا. )الرســم 

البياين1(

االتساق املعجمي
التكرار

يعــد التكــرار ظاهــرة مــن الظواهــر النصيــة التــي تضفــي عــى النــص الرتابــط الشــكي 
ــر احكامــا وانســجاما. كــا يعــد التكــرار  والداليل)ميلــود،2010م:1(. ممــا جیعــل النــص أكث
»شــكل مــن أشــكال االتســاق املعجمــي الــذي يطلــب إعــادة عنــرص معجمــي أو ورود 

مــرادف لــه، أو شــبه مــرادف« )اخلطــايب، 1991م: 24(
واجلديــر بالذكــر لدراســة االتســاق املعجمــي قــد اخرتنــا عينــات عشــوائة حيــث ال يمكــن 
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دراســة كل الكتــاب وتطبيــق آلياتــه عليــه ممــا حيتــاج إىل حيــز أكــرب. هلــذا قســمنا الكتــاب إىل 
قســمن: قســم يــدرس التكــرار وقســم يــدرس التضــام. أي درســان للتكــرار وثــالث دروس 

قــد بّينــا فيهــا مواضــع التضــام.

تطبيق التكرار عىل الدرس األول والثاين
»دواؤك فيك وما تبرص وداؤك منـــــك وال تشـــــــــــعر
أتزعم أنك جـــــــرم صغري وفيك انطوى العامل األكرب«.

حيتوي هذا املقطع عى نوعن من التكرار: 
ــرصاع  ــررت يف امل ــرصاع األول تك ــرت يف امل ــد ذك ــي ق ــك( الت ــة: )في ــس الكلم ــرار نف -تك

ــة. ــس الدالل ــري بنف األخ
-تكرار بالرتادف: بن تبرص وتشعر

 يف املقطع الثاين من الدرس أيضا نرى هناك التكرار:
-تكرار اشتال: بن أبوهم واآلباء. فأن كلمة آباء تشمل أبوهم وغريه من اآلباء.

-تكرار نفس الكلمة: بن الناس والناس. فقد تكررت نفس الكلمة.
كا نجد يف الدرس الثاين كثرة تكرار نفس الكلمة وطغيان هذا النوع عى النص:

خمتــرب، ديناميــت، اإلنســان، املناجــم، نوبــل، املــادة، البنــاء، النــاس، مــوت، اجلوائــز، 
وجــه، نافــع، آلفــرد، العــامل )املصــدر نفســه: 19-18(

ــري  ــاء وغ ــى البن ــار ع ــتمل اإلع ــث يش ــاء: حي ــار والبن ــن اإلع ــتال ب ــرار اش ــاك تك وهن
ــران. ــن العم ــزء م ــاء ج ــاء، والبن البن

إذن رأينــا أن التكــرار قــد ظهــر يف هــذه النصــوص مــن الكتــاب قــد بــرز )19( مــرة بأنواعه 
الثالثــة: )تكــرار نفــس الكلمــة، وتكــرار الــرتادف، واالشــتال(. إال أن تكــرار نفــس الكلمــة 
قــد احتــل النســبة الكــربى بــن التكــرار ثــم الــرتادف واالشــتال، كــا نالحــظ يف اجلــدول )3( 

كــا يــي:
اجلدول )3( أنواع التكرار

النسبةالتعدادنوع التكرار

84/21%16تكرار نفس الكلمة

10/52%2اشتال

5/26%1الرتادف
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ــيا  ــة الس ــوص احلديث ــًا يف النص ــر األدوات توظيف ــن أكث ــرار م ــول أّن التك ــا الق ويمكنن
ــعرية  ــص ش ــح الن ــة يمن ــرار بداي ــا. فالتك ــن بغريه ــص للناطق ــة وباألخ ــوص التعليمي النص
خاصــة، يقــوم عــى اإليقــاع الداخــي كــا حيقــق قــدرا مــن الداللــة التــي حتمــل رؤى النــص 

ــي. ــن املتلق ــوع يف ذه ــيخ املوض وترس
 

التضام
ــاين  ــة للصــف الث ــاب اللغــة العربي ــاين مــن كت ــدرس األول والث بعــد أن درســنا التكــرار يف ال
عــرش قســم األدب تطرقنــا يف هــذا القســم إىل دراســة التضــام وهــو »عالقــة خاصــة تســاهم 
يف ترابــط النــص ومتاســكه عالقــة تتــم عــرب تــوارد زوج مــن الكلــات ترتبــط بعالقــة معجميــة 

ــة والعمــوم واخلصــوص والرتتيــب« )حوحــو، 2015م: 22(. ــة والكلي بالطبــاق، واجلزئي
وســندرس ثالثــة نصــوص مــن ثالثــة دروس مــن الــدرس الثالــث والرابــع واخلامــس 

منهــا: التضــام  أدوات  الســتخراج 
الدرس الثالث

-ابن، بنت ووالد: جزء من الكل )العائلة(
ــززة أو  ــة مع ــن اإلقام ــا ب ــه وخريه ــها علي ــم أجلس ــا رداءه ث ــط هل ــا وبس ــا وأكرمه - »فعرفه

ــة«.  ــاملة راضي ــا س ــودة إىل قومه الع
ــا – ــايل: عرفه ــكل الت ــى الش ــب( ع ــو )الرتتي ــام وه ــن التض ــوع م ــرة ن ــذه الفق ــد يف ه يوج

أكرمهــا- بســط رداءه- أجلســها عليــه- خريهــا.
كا أنه نوع آخر من التضام يف هذا النص وهو )التضاد(.

بن كلمة ابن وبنت)تضاد(
الدرس الرابع

»خلق اهلل نظاما حيكم مجيع املوجودات من نبات وحيوانات وكائنات أخرى«. 
-اجلزء من الكل: فالنبات واحليوانات والكائنات جزء من الطبيعة.

- كا أنه يوجد تضاد بيم ليل وهنار
-اجلزء من الكل يف هذه العبارة: »األفراخ والبوم واملزارع والفئران« 

فهذه كلها جزء من املزرعة.
الدرس اخلامس

وقد رأينا أن هناك فقط نوع واحد من التضام يف هذه القصيدة من الدرس.
»وامأ الدنيا سالمًا شامال كل اجلهات
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وامحني واحم بالدي من رشور احلادثات« 

يف هــذه األبيــات نالحــظ التضــام يتجســد يف اجلــزء مــن الــكل حيــث يمكــن ادراج )يــاء 
املتكلــم والبــالد( ضمــن جمموعــة أكــرب هــي الدنيــا.

إذن الحظنــا أن يف هــذه النصــوص مــن الــدروس الثالثــة األخــرية مــن الكتــاب 7 مــرات 
ــث  ــاد حي ــب والتض ــكل والرتتي ــن ال ــزء م ــن اجل ــة م ــه الثالث ــن أنواع ــم ب ــام تنقس ــن التض م
ــون  ــدول )4(تك ــدة. يف اجل ــرة واح ــري م ــان واألخ ــاين مرت ــرات والث ــوع األول 4 م ــرر الن تك

النســبة كــا يــي:
اجلدول )4( نسبة التضام

النسبةالتعداد التضام

14/%457اجلزء من الكل

57/%228التضاد

28/%114الرتتيب

ويف النهايــة البــد مــن أن نذكــر أن التضــام ال يمكــن حتديــده بمعيــار آيل دقيــق وإنــا هــو تقريب 
لألفــاظ مــن جمموعتهــا تقريبــًا )الرســم البياين 2(.

مناقشة النتائج

يف هــذا البحــث درســنا أدوات االتســاق وكشــفنا عنهــا يف النصــوص التعليميــة الســيا كتــاب 
)العربيــة، لغــة القــرآن( للصــف الثــاين عــرش، وقــد تبــن لنــا أن االتســاق مــن األدوات 
الرضوريــة يف النــص ملــا يضفــي عليــه مــن متاســك وترابــط. باإلضافــة إىل جمموعــة مــن النتائــج 
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توصــل إليهــا البحــث نلخصهــا يف النقــاط التاليــة:

ــج  ــذه املناه ــدی ه ــة. وإح ــج خمصص ــق مناه ــة وف ــوص التعليمي ــار النص ــم اختي ــادة تت ع
ــب الشــكي ويظهــر  ــز بتاســكها يف اجلان ــري هــو االتســاق. فالنصــوص املدرســية تتمي واملعاي

ــث. ــة يف البح ــه املوّضح ــالل أدوات ــن خ ــا م ــا جلي ــاق فيه االتس
أدوات االتســاق دائــا مــا تكــون حــارضة يف كل نــص. وال خيلــو نــص مــن أدوات 
االتســاق مهــا اختلــف نوعــه ســواء أ كان مقــال علمــي أو نــص أديب أو تعليمــي. إنــا تزيــد 
هــذه األدوات أو تنقــص حســب املــادة العلميــة. فكلــا كانــت األدوات أكثــر كلــا كان الرتابط 
بــن مجــل النــص والكلــات أكثــر، وكلــا كانــت األدوات أقــل، كان الرتابــط أقــل والتشــتت 
بــن اجلمــل أكثــر ممــا ال يوجــد هنــاك مــن رابــط يربطهــا ببعــض. فــأدوات االتســاق كــا هــو 

واضــح مــن اســمها تــؤدي إىل اتســاق النــص واحــكام مــا بــن مجلــه وكلاتــه.
أن األداة األكثــر شــيوعا واســتعاال هــي الوصــل وقــد بــرزت بأشــكاهلا وأدواهتــا. وأكثــر 
أدواهتــا اســتعاال كانــت أداة الوصــل )الــواو(. بعدهــا اإلحالــة التــي تفشــت يف النــص 
بنوعيهــا األساســين اإلحالــة املقاميــة واإلحالــة النصيــة. بعدهــا فــرض االســتبدال نفســه عــى 
ــا  ــر لالســتبدال اإلســمي عندم النــص حيــث ذكــر أحــد عــرش مــرة أيضــا وكان احلــظ األوف

ذكــر عــرش مــرات يف النــص.
يف القســم الثــاين مــن أدوات االتســاق أي االتســاق املعجمــي كشــفت الدراســة أن 
ــرار  ــى تك ــث طغ ــة حي ــوص املدروس ــرة( يف النص ــة )18م ــه الثالث ــر بأنواع ــد ظه ــرار ق التك

ــرة(. ــراره )16م ــواع بتك ــائر األن ــى س ــة ع ــس الكلم نف
إذن البــد مــن القــول أنــه كلــا كثــرت هــذه اآلليــات يف النــص كلــا كان تلقــي املخاطــب 
واملتعلــم أســهل أيــرس. فنصــوص هــذا الكتــاب مــن خــالل احتواءهــا لوفــرة عنــارص اإلحالــة 
القبليــة والبعديــة وارتبــاط ســائر اإلحــاالت هبــا وأدوات الربــط والوصــل والتكــرار والتضــام 
ــا  ــا بربطه ــل يفه ــتتها ب ــم بتش ــتت املتعل ــوص ال يتش ــان مرص ــا بني ــوص كأهن ــت النص جعل

ببعــض. 
ويف اخلتــام ال يســعنا إال أن نشــري إلــن أن الوصــول إىل هــذه النتائــج ليســت باألمــر 
النهائــي واملحســوم. بــل ال تــزال يف حاجــة إىل كثــري مــن الرتميــم واإلضافــات التــي مل نتمكــن 
مــن االهتــداء والوصــول إليهــا ولكــن نأمــل أن يكــون هــذا العمــل فتــح ملجــال الدراســات 

ــة. القادم
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ابزارهای پیوستگی در متون آموزشی، كتاب زبان عربی 
دوازدهم مقطع متوسطۀ دوم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
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چكیده
ــه متــن، به عنــوان بزرگ تریــن بخــش پژوهــش می پــردازد. پژوهشــگران و متخصصــان  زبان شناســی ب
ــی وابســته  ــای زبان ــد و پدیده ه ــق پرداختن ــه پژوهــش و تحقی ــن راســتا ب ــرای کســب نتیجــه در ای ب
بــه آن را رصــد کرده انــد. گاهــی ســازمان داخلــی متــن و ســاختمان آن و کارکــردش را زیــر ذره بیــن 
می گذارنــد و گاهــی بــه بخــش خارجــی آن می پردازنــد. در ایــن پژوهــش از طریــق پیوســتگی متــن 
ــون آموزشــی روشــن  ــن اشــكال مت ــی  شــود یكــی از مهم تری ــی کوشــش م و شــیوۀ توصیفی-تحلیل
گــردد کــه درواقــع نقطــۀ عطــف علمــی و آموزشــی بــه شــمار مــی رود. بــر ایــن اســاس کتــاب زبــان 
عربــی ســال دوازدهــم ادبیــات و علــوم انســانی انتخــاب شــده کــه آخریــن مرحلــه از مقطــع دبیرســتان 
ــه، اســتبدال، حــذف و وصــل می پــردازد و  ــا انــواع احال اســت. ایــن پژوهــش بــه پیوســتگی متــون ب
ــه  ــش ب ــد. پژوه ــتگی بررســی می کن ــرار و پیوس ــق تك ــش از طری ــا ابزارهای ــی را ب ــتگی معجم پیوس
ایــن نتیجــه رســید کــه پیوســتگی به طــور کامــل در تمــام متــن کتــاب وجــود دارد و در متــون کتــاب 
بــرای هدفــی کــه بــرای آن ترسیم شــده اســت و برنامــه ای کــه بــر اســاس آن حرکــت می کنــد، کــم 

ــود. ــاد می ش ــا زی ی
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Abstract
Textual linguistics is considered as the largest unit of the study. 
Researchers and experts have been conducting research and study on this 
subject and have monitored the linguistic phenomena associated with it. 
Sometimes they find that they put the internal structure and its quality 
and function under the microscope, and sometimes they see the outer 
part. In this research, through the Coherence text and the descriptive-
analytical method, we realized one of the most important forms of the 
texts, which is the educational text as a scientific educational center, 
and as a result we have to choose the arabic language book at the 12th 
grade of high school in the literature section. This is the last step in high 
school for teaching. This research explainstextual correlation, all types 
of referencing, replacement, deletion, attachment, and studying lexical 
rules and its tools through repetition and adaptation. The study showed 
that Coherence is available in all the texts of the book through its tools, 
and you can see that it is repeated in a text and is reduced in another 
text according to the purpose set by the book and the program in which 
the text is located.

Keywords: Text Linguistics, Coherence, Educational Texts, Arabic 
language, Secondary.

* Corresponding author: alikhatibi20@gmail.com




