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المستوى: الثانية ماستر                                           التخصص: 

 لسانيات تطبيقيّة

 04-03-02األفواج: 

 نصوص وتطبيقات في لسانيات النص

 مفهوم لسانيات االنصالتطبيق األّول:

مرّكبة، تمتدّ إّن نحو النّص الذّي نريده وندعو إليه هو نمط من التّحليل ذو وسائل بحثيّة »       

قدرتها التشخيصيّة إلى مستوى ما وراء الجملة، باإلضافة إلى فحصها لعالقة المكّونات التركيبيّة 

داخل الجملة . وتشمل عالقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدّرجي، يبدأ من عالقات ما بين 

 .«الجمل، ثّم الفقرة ثّم النّص )أو الخطاب( بتمامه

العلم الذّي يبحث في سمات النصوص وأنواعها وصور الترابط واالنسجام داخلها ويهدف هو »      

إلى تحليلها في أدق صورة تمّكننا من فهمها وتصنيفها ووضع )نحو خاص( لها، مّما يسهم في إنجاح 

 هو الدراسة اللغويّة لبنيةويشرك فيها متلقّيه أو  عمليّة التواصل التّي يسعى إليها منتج النّص

 .«النّصوص

بصفتها العلم الذّي يهتّم ببنية النّصوص اللغويّة وكيفيّة جريانها في أخذت اللسانيات النصيّة »      

االستعمال، شيئا فشيئا مكانة هاّمة في النّقاش العلمي للسنوات األخيرة، ال يمكن اليوم أن نعدّها 

الجملة معتبرة إيّاها أكبر حدّ للتّحليل بل  مكّمال ضروريّا لألوصاف اللغويّة التّي اعتادت أن تقف عند

 .«تحاول اللّسانيات النصيّة أن تعيد تأسيس الدّراسة اللّسانيّة على قاعدة أخرى هي النّص، ليس غير

 المطلوب:

 مع تحديد مفهومها                مصطلحات المفتاحية الموجودة فيهاال -مرّكزا على :  النصوص السابقة حلّل   

 وإثرائهامع مناقشتها  تحديد األفكار المطروحة فيها -                                       

 

 

 النّصمفهوم التطبيق الثاني: 

 إليك التعريفات التالية:

النّص تتابع مترابط من الجمل، ويستنتج من ذلك أّن الجملة بوصفها جزءا صغيرا ترمز » -1

بوضع نقطة أو عالمة استفهام أو عالمة تعّجب، ثّم إلى النّص، ويمكن تحديد هذا الجزء 

 .«يمكن بعد ذلك وصفها على أنّها وحدة مستقلّة

النّص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض، وهذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة » -2

 .«والمتباعدة في كّل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح نص

النّص هو تتابع متماسك من عالمات لغويّة، أو مرّكبات من عالمات لغويّة ال تدخل تحت » -3

على وحدات صغرى متماسكة أّي وحدة لغويّة أخرى أشمل فالنّص بنية كبرى تحتوي 
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أو      ليست جمال، وإنّما أجزاء متوالية.وبهذا نرى أّن النّص يمكن أن يكون كلمة مفهومة، 

 .«وحدة أشملجملة ال تندرج تحت 

الّسامعين به إلى أن يبنوا  إّن النّص تجّل لعمل إنساني ينوي به شخص أن ينتج نّصا ويوّجه» -4

عليه عالقات من أنواع مختلفة، وهكذا يبدو هذا التوجيه مسبّبا ألعمال إجرائيّة. والنّصوص 

أثر محدود  تُراقِب المواقف وتوّجهها وتغيّرها كذلك. وليست الجملة عمال، ولهذا كانت ذات

 .«في المواقف اإلنسانيّة، ألنّها تستعمل لتعريف النّاس كيفيّة بناء العالقات النحويّة فحسب

 حدّد األركان التّي ارتكز عليها كّل تعريف من التعريفات السابقة -المطلوب:     

 التّعليل(.قارن بين التعريفات، محدّدا التعريف النسب من وجهة نظرك )مع  -              

 

 

 

 

 

 التطبيق الثالث: النصيّة 

إّن النّص وحدة دالليّة، وليست الجملة إالّ الوسيلة التّي يتحقّق بها النّص.أضف إلى أّن كّل نّص »   

يتوفّر على خاصيّة كونه نّصا يمكن أن يُطلق عليها "النصيّة" وهذا ما يميّزه عّما ليس نّصا. فلكي 

أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغويّة التّي تخلق النصيّة، بحيث  تكون ألّي نّص نصيّة ينبغي

 .«تُساِهم هذه الوسائل في وحدته الشاملة

 من خالل القول أعاله قدّم تعريفا مضبوطا للنصيّة. -المطلوب: 

 ابحث عن العناصر التّي تحقّق نصيّة النّص، واشرح أحدها. -          

 

 مالحظات هاّمة: 

 20اإلجابات عبر البريد اإللكتروني المهني المذكور أسفله في أجل ال يتعدّى يوم السبت ترسل  -

 . ال تقبل اإلجابات المرسلة بعد هذا التاريخ ألي سبب كان.2021فيفري 

 تكتب اإلجابات بصيغة وورد. -

 ال تقبل اإلجابات المكتوبة في شكل رسالة -

 من أّي مرجع تعتبر الغية.اإلجابات المتطابقة أو المنقولة حرفيا  -

يُراعي الّطالب كتابة االسم واللقب ورقم التسجيل ورقم الفوج. غياب المعلومات المذكورة يُلغي  -

 اإلجابة.

  bouira.dz-a.lamouri@univاإليميل الذّي تُرسل إليه األعمال هو:
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