
 

 

 

 

 

 

 

 

( هذا المنهج في Wilkins) ويمكنز طرح -

كتاب له صدر عن جامعة اكسفورد سنة 

الفكرة من المغويَّات (، واستعار كممة 1976)

التي يعتمد فيها تصنيف النَّحو عمى أساس 

(، Semantic Criteriaالمعايير الدِّالليَّة )

ومثل هذا النَّحو ُيسمَّى بنحو المضمون في 

يطمق عميه أحيانًا بالمدخل ُمقابل نحو الشَّكل، 

 ًا.وهو منهج حديث نسبيَّ  الوظيفي  



 (،Communicative Competence) ةصاليَّ تنمية الكفاءة االتِّ الميزة التي ينفرد بها هي  -

 . (341، ص1986)المرجع،  ويزيد منها ُمتعمِّمينة الا يضمن استمرار دافعيَّ ممَّ 

 ، فالمضمون هو ما ُيريدالتي يحتاج الُمتعمِّم التَّعبير عنها اختيار المحتوى تبعًا لممعاني -

 .أو المواقف راكيبلتَّ ا وليس الُمتعمِّم التَّعبير عنه

محور االهتمام هو المعنى الذي تحممه المغة وليس الشَّكل الذي انتقل من خالله، وال        -
 الموقف الذي دار حوله.

 (.340، ص1986)طعيمة،  نقطة بدايةكة صاليَّ أخذ القدرة االتِّ  منطمق منهج الفكرة هو -
 

ز المواد تتميَّ  م، ومن ثمَّ تعمِّ مها المُ ة التي يجب أن يتعمَّ يغ المغويَّ ع الصِّ تنو   هذا المنهج يستمزم -

 .(Linguistically Hetergenous) ر المغوي  غايُ بالتَّ ه ة فيعميميَّ التَّ 



 

       

 

 

 

 

وتحت كل   ،(.من، المكان، العدد ..وحدات كبيرة )مثل: الزَّ  الفكرة إلىمنهج  ينقسم -

عدَّة ن من وحدات تتكوَّ ، من)وحدة الزَّ  ، مثل:غيرةصَّ الوحدات ال مجموعة كبيرة مجموعة من

 ..(..هر، الشَّ اليوماعة، : السَّ هي

 عدَّة. جعل لمجممة الواحدة معان  تي تال يَّةياقمحور االهتمام في منهج الفكرة هو السِّ  -

 .(342، ص1986)طعيمة، 

ة التي تجعل لمجممة الواحدة ياقيَّ محور اهتمامه السِّ  -

مكن يُ ، جممه في المثال:)السَّماء تمطر(نُ  ،عدَّة معان  

قد تكون ألبدأ  ،أن يكون لها معان  متفاوتة جداً 

ة من باب فتح الحديث، ل مرَّ الحديث مع أحدهم ألوَّ 

 صر  ويمكن أن تكون لمتحذير من الخروج لطفل يُ 

عمى المعب في الخارج، وقد تكون توجيهًا لفرد يريد 

 ننصحه أن يصطحب مظمَّة. ،الخروج



   

 

 

 

 

 

 .حوي  نها المنهج النَّ قة باستخدام المغة التي ال يتضمَّ تعمِّ يتضمَّن المعمومات المُ  -
 

 د قواعد.جرَّ صالي وليست مُ ينظر لمغة عمى أنَّها نظام اتِّ  -
 

 .ُمتعمِّمينة لما فيه من تمبية لحاجة الميَّ عايجعل التَّعميم أكثر ف -
 

هذا  التي ُيمكن أن يدور حولها فكاراأل ُيحدِّد أهم   ال يوجد بعد إطار معنوي  أنَّه  -

 المنهج.

عدم وجود عالقة ُمحدَّدة واضحة بين الجممة ومعناها، ومن ثمَّ يمزمنا توفير سياقات  -

 دالالتها.ُمتعدِّدة لكل  جممة حتَّى نستوفي تقديم 
 



 منهج الفكرة

ما الذي ينتقل : يسأل•
 من معنى عبر المغة؟

يهتّم بالمعنى الذي •
 .تحممه المغة

 منهج المواقف

متى وأين : يسأل•
يستخدم اإلنسان 

 المغة؟
يهتّم بالموقف الذي •

 .يستخدم فيه المغة

 المنهج النَّحويّ 

كيف ُيعبِّر : يسأل•
الُمتكمِّم عمَّا لديه من 

 معنى؟
يهتّم بالشَّكل أو البنية •

 .النَّحويَّة

لمنهج الفكرة. ي  التَّنظيمشكل تصوير لمصعوبة وضع  -
 



 

الجزء  المرجع في تعميم المغة العربيَّة لمناطقين بمغات  ُأخرى.(. 1986طعيمة، رشدي أحمد. ) -
 األوَّل. كميَّة التَّربية. جامعة المنصورة. مصر.

 
 

 


