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ﺷﻜــــــــﺮ وﺗﻘﺪﯾــــــــــــــﺮ
ﷲﻠﻰ ﷲ ٌ ﻋ َﻠﯿ ْﮫ ِ و ﺳ َﻠ ﱠﻢ َ  " :ﻻ َﯾﺸ ْﻜ ٌﺮ ٌﷲ ﻣﻦ ْ ﻻ َﯾﺸ ْﻜ ٌﺮ ٌ اﻟﻨ ّﺎس َ ".
ﻗﺎل رﺳﻮلﺻ َ
اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﺸﻜﺮ أوﻻ ﻟﻮاھﺐ اﻟﻨﻌﻢ ،و ﻣﺎﻧﺢاﻟﻌﻄﺎﯾﺎ و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠ ّﮫ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ
وأﻋﻄﻰ و أﺗ ّﻢ وأﺳﺪى ،ووﻓﻖ وھﺪى ،ﭧٱﭨٱﱡٱﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﱠ اﻟﻨﺤﻞ ،٥٣ :ﻓﻠﻮﻻ
إﯾﺠﺎده و إﻣﺪاده ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺬﻛﻮرا ،ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮاء ﻣﺬﻛﻮرا ،و ﺣﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب،
وذﻛﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،ﭧٱﭨٱﱡٱ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ ھﻮد.٨٨ :
ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ ﻷﺳﺘﺎذﺗﻲ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪﯾﺮة ﻗﺪﯾﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﺑﺎﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺜﻲ ھﺬا ،وﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮭﺎ وﻧﺼﺎﺋﺤﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ واﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ
أﺳﺄل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﯾﺮﻓﻊ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن و اﻟﻌﻠﻢ ،وأن ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ذﺧﺮا ﻟﺒﻠﺪھﺎ ،وﻗﺪوة
ﻟﻄﻠﺒﺘﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﺴﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﻤﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ أو
ﺑﻌﯿﺪ ،ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ أو اﻟﻜﺜﯿﺮ ،ﺑﻨﺼﺢ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ،أو ﺑﻜﻠﻤﺔ طﯿﺒﺔ أو اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ .و ﻻ
ﯾﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﮫ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ.
إﻟﻰ ﻛﻞ ھﺆﻻء أﻗﻮل ﺷﻜﺮا.



ﻧﻨﻨﻦ

إھــــــــــﺪاء
إﻟﻰ ﻣﻦ ھﺠﺮت اﻟﻨﻮم وﺳﮭﺮت اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ ،إﻟﻰ ﻣﻦ أرﺿﻌﺘﻨﻲ ﻧﺒﻊ اﻟﺤﻨﺎن
وﺷﻐﻒ اﻟﻤﺤﺒﺔ ،إﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ رﻓﯿﻘﺔ درﺑﻲ ﻋﻠﻰ طﻮل اﻟﺴﻨﯿﻦ ﺑﺪﻋﻮاﺗﮭﺎ
ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ ،ﺑﻌﻄﻔﮭﺎ وﺣﻨﺎﻧﮭﺎ .........إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ
إﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﮫ أﻓﺨﺮ وأﻋﺘﺰ ،إﻟﻰ ﺳﻨﺪي وﻣﺼﺪر ﻗﻮﺗﻲ ،إﻟﻰ اﻟﺬي ﻛﺎﺑﺪ وﺟﺎھﺪ
وﺿﺎق ﻣﺮ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻨﻨﻌﻢ ﺑﺼﻔﻮھﺎ ............إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ
إﻟﻰ ﻣﻦ ﺿﺤﻮا ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﻔﯿﺲ ،إﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺮوا وﺻﺎﺑﺮوا وراﺑﻄﻮا
واﺳﺘﺸﮭﺪوا ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧﺤﯿﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺳﻼم ...........إﻟﻰ أروح ﺷﮭﺪاﺋﻨﺎ
اﻷﺑﺮار
إﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺎرﻛﺘﮭﻢ ﺣﻠﻮ اﻟﺤﯿﺎة وﻣﺮھﺎ ،إﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺘﻨﺎ ﺑﻄﻦ واﺣﺪة ........إﻟﻰ
إﺧﻮﺗﻲ اﻷﻋﺰاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ،رﺣﻤﺔ ،ﺑﺸﺮى ،ھﺎﺟﺮ
إﻟﻰ ﻣﻦ رﻋﻮﻧﺎ وآووﻧﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ،وﺟﺎدوا ﻋﻠﯿﻨﺎ وﻟﻢ ﯾﺒﺨﻠﻮا ...إﻟﻰ أھﻞ
ﻗﺼﺮ زاﺟﻠﻮا اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ
إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﺤﺮوف اﻷوﻟﻰ ورﺳﻢ ﻟﻲ ﻧﺴﺞ اﻟﺤﯿﺎة ،إﻟﻰ ﻣﻦ طﮭﺮ روﺣﻲ
ﻣﻦ أدﻧﺎﺳﮭﺎ وأوﺳﺎﺧﮭﺎ ........إﻟﻰ ﻣﺸﺎﯾﺨﻲ وأﺣﺒﺎﺋﻲ طﻠﺒﺔ اﻟﺰواﯾﺎ أﯾﻦ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﻮا
إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺘﮭﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ وﻋﺸﺖ ﻣﻌﮭﻢ أﯾﺎم اﻟﺼﺒﻰ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺮﯾﻂ ﺟﺪو
واﻟﺒﻘﯿﺔ
إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺘﮭﻢ طﯿﻠﺔ ﻣﺴﯿﺮﺗﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺸﺖ ﻣﻌﮭﻢ ﺣﻠﻮ اﻹﻗﺎﻣﺔ
وﻣﺮھﺎ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﻓﺘﺤﻲ ﺧﺴﺎﻧﻲ ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻤﻮ ،ﻧﺒﯿﻞ ﺑﻮزﯾﺪ
إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻏﻔﻠﺘﮭﻢ اﻟﻤﺬﻛﺮة وﺣﻔﻈﺘﮭﻢ اﻟﺬاﻛﺮة إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﯿﮭﻢ اﻟﻘﻠﻢ
وﺣﻔﻈﮭﻢ اﻟﻘﻠﺐ
إﻟﻰ ﻛﻞ ھﺆﻻء أھﺪي ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻮﺿﯿﻞ

مقدمة
مقدمة :

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله

وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين وبعد:
تعد القواعد النحوية فرع من فروع اللغة العربية ،والتي كان لها االهتمام الكبير من
قبل المتخصصين في أصول التدريس وطرائقه ،وهذا لما تحتويه من قوانين وأسس تتربع
عليها اللغة.
تكمن أهمية القواعد النحوية في أنها تعمل على تقويم ألسنة التالميذ وتجنبهم الخطأ
في الكالم والكتابة ،وتعودهم على استعمال المفردات السليمة مما تساعد المتعلم على زيادة
ثروته اللغوية واللفظية ،وتحافظ على سالمة التعبير.
ونظ ار لألهمية التي تحتلها القواعد النحوية في األوساط التعليمية ،ارتأيت أن يكون
موضوع دراستي هذه والتي وسمت بـتعليمية القواعد النحوية ودورها في تنمية اللغة لدى
تالميذ السنة الثالثة متوسط ،والذي استعنت فيها بكتاب اللغة العربية أنموذجا ،وهذا بالتركيز
على عالقته بتعليم القواعد النحوية ومدى مساهمتهما في تحقيق التنمية اللغوية لدى تالميذ
هذه المرحلة ،وجاء الموضوع ليجيب على التساؤالت اآلتية:
 ماذا نعني بتعليمية القواعد النحوية؟ ما الهدف من تدريسها؟ ماهي الطرائق المتبعة في ذلك؟ ماهي االتجاهات المعتمدة؟ ماهي طرائق تدريس القواعد النحوية الخاصة بمستوى الثالثة متوسط؟ هل تساهم القواعد النحوية والكتاب المدرسي في تحقيق التنمية اللغوية؟بعد ضبط اإلشكالية تحددت الفرضيات والتي تنص على:
 توجد عالقة دالة بين الدروس وطريقة تدريس األستاذ. توجد عالقة بين الفكرة الشائعة وهي صعوبة النحو والصعوبة التي نجدها اليوموانعكاساتها على المتعلم.

أ

ﻣﻘﺪﻣـــــﺔ
وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر ھذا اﻟﻣوﺿوع ھﻲ :
 ﺷﯾوع ﻓﻛرة ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣواد اﻷﺧرى ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻧداﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﻣﺗﻌﻠم.
 ﻋدم اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث أﻣﺛﻠﺗﮫ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮫاﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ.
 ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺟرات اﻟدراﺳﺔ ووﺟود اﻷﺧطﺎء اﻹﻣﻼﺋﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻋﻧداﻟﺗﻼﻣﯾذ.
وﻗد ھدﻓت دراﺳﺗﻲ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن دور اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘواﻋد ﻣﺎدة ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن
اﻟﻧطق اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت وﻣﺎ زاﻟت
ﺗﻌﺗرض ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﺗﺣددت اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺳﻠﯾم.
أﻣﺎ ﺣدود اﻟدراﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺣدود ﻧظرﯾﺔ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ،واﻟﺣدود اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺣﺿور ﺑﻌض اﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﻧﺷﺎط
اﻟظواھر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳط ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺗﻲ " ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ
ﺑن ﺣﻧﯾﻧﻲ -زاوﯾﺔ ﻛﻧﺗﺔ أدرار "-وﻣﺗوﺳطﺔ "ﺑن ﺳﻌدون ﻣﻧور-ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم "-ﺧﻼل
اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 2019-2018
واﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟذي اﺗﺑﻌﺗﮫ ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ ھو اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ،وھذا ﯾﻣدﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات واﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋل اﻷزﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ ھذه اﻟظﺎھرة ،واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ
اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟظﺎھرة ﻛﻣﺎ ھﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷداة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﮭﺎ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ،وھذا ﻷﻻﺣظ ﻛﯾف ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟدرس ،وﻛﯾف ﺗﻧﺎﻗش
اﻷﻣﺛﻠﺔ  ،وﻛﯾف ﺗﺳﺗﻧﺑط اﻟﻘﺎﻋدة وﻧوع اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ .أﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
ﻓﺎﺳﺗﺧدﻣﺗﮫ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ.
وﻗد اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ أھﻣﮭﺎ:
* ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور ﻓﻲ ﺗدرﯾس ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق.
* اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
* اﻷزھري ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺷرح اﻟﺗﺻرﯾﺢ واﻟﺗوﺿﯾﺢ.
* ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻣك ﻓﻲ ﻓن اﻟﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
* ظﺑﯾﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻠﯾطﻲ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ.
* ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻣك ﻓﻲ ﻓن ﺗدر ﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ.
ب

ﻣﻘﺪﻣـــــﺔ
* ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم إﺑراھﯾم ﻓﻲ اﻟﻣوﺟﮫ اﻟﻔﻧﻲ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ودﻟﯾل
اﻷﺳﺗﺎذ وﻛﺗﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
وﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﻧﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺗﯾن.
وﻟﻘد ﺑﻧﯾت دراﺳﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣﻘدﻣﺔ وﻓﺻﻠﯾن وﺧﺎﺗﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل
اﻷول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻣوﺿوع ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺑﺣﺛﯾن ،اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻋﻧون ﺑﺄدﺑﯾﺎت
اﻟﺑﺣث ،واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧون ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣﺛل
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ،واﻟذي ﻗﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ،اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ واﻹﺟراءات
واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﮫ  :اﻟﻣﻧﮭﺞ ،واﻟﻣﺣﺗوى واﻷھداف واﻟطرﯾﻘﺔ ،اﻟﺗﻘوﯾم
واﻟﻣﺑﺣث ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﮫ ﻋرض ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﺛم ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﺛم ﺧﺗﻣت دراﺳﺗﻲ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﻧﺎﺗوﻟت
ﻓﯾﮭﺎ أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ إﻻ أن أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل واﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ أﺳﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻗدﯾري ﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺷرﻓت ﻋﻠﻰ ھذه اﻟدراﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﻌم اﻟﻣﺷرﻓﺔ واﻟﻣوﺟﮭﺔ
ﻓﻠك ﻣﻧﻲ ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻣﺎ أﺷﻛر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑن ﻧﺎﺻر ﺣﻧﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ
ﻛرﻣﮫ وﺟﺳن ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮫ واﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﺷﻛر اﻟﺳﺎدة
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم وﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮭم واﻟﺷﻛر ﻣوﺻول إﻟﻰ ﻛل أﺳﺎﺗذة
اﻟﻣﺗوﺳط واﻟذي ﯾﺗرأﺳﮭم :
* اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﻟود ﻓوﺿﯾل.
* اﻷﺳﺗﺎذة ﺳﻣﺎﻋﻲ ﺧدﯾﺟﺔ.
* اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻼﯾﻠﻲ ﻣﺑﺎرك.
وآﺧر دﻋواﻧﺎ أن اﻟﺣﻣد

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن.

ب
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األول :األدبيات النظرية
مبحث ّ
أوال :مفهوم النحو لغة واصطالحا

 -1لغة:

جاء في لسان العرب مادة (نحو) (ت100م)«:النحـو :إعـراب الكـالم العربـي ،والنحـو:

القصــد والطريــق ،ويكــون ظرف ـا ويكــون اســما ،نحــاه ينحــو وينحــاه ّنحـ رـوا وانتحــاه ،ونحــو العربيــة

من ــهّ ،إنم ــا ه ــو انتح ــاء س ــمت ك ــالم الع ــرب ف ــي تص ــرفه م ــن إعـ ـراب وغيـ ـره كالتثني ــة والجم ــع
والتحقيــر والتكســير واإلضــافة والنســب وغيــر ذلــك ،ليلتحــق مــن لــيس مــن أهــل اللغــة العربيــة
بأهلهـا فــي الفصـاحة فينطــق بهـا يوان لــم يكـن مــنهم ،أو إن هش رـذ بعضــهم عنهـا ررد بــه إليهـا وهــو
فــي األصــل مصــدر شــائع أي نحــوت نحـوا كقولــك قصــدت قصــدا ،والجمــع أنحــاء ونحــو ،قــال
سيبويه :شبهوها بِعت ٍّو وهذا قليل وفي بعـض كـالم العـرب الكـم تنظـرون فـي نح ٍّـو كثيـرة أي فـي
ضروب من النحو.

ويقــال أنحــى عليــه وانتحــى عليــه إذا اعتمــد عليــه ،بــن األع اربــي :أنحــى ونحــى وانتحــى
أي اعتمد على الشيء وانتحى له وتنحى له :اعتمد وتنحـى بمعنـى نحالـه وانتحى...ونحـا إليـه

بصره ينحوه وينحاه :صرفه وأنحيت إليه بصري عدلته».1
وجاء في "معجم الصحاح" مادة (نحو):

«النحــو :القصــد والطريــق ،يقــال :نحــوت نحــوك :أي قهصــدت قصــدك ،ونحــوت بصــري
إلي ــه ،أي :ص ــرفته ،وأنحي ــت عن ــه بص ــري ،أي :عدلت ــه ،وأنح ــى ف ــي س ــيره ،أي :اعتم ــد عل ــى

الجانب األيسر ،والنتحاء مثله ،هذا األصل ،ث ّم صار االنتحاء االعتمـاد والميـل فـي كـ ّل وجـه،
ون هحّيتــه عــن
وانتحيــت لفــالنع أي :عرضــت لــه ،وأنحيــت علــى حلقــه الســكينع أي :عرضــت ه
النحــي بالكس ـرةِ ،ز ر
موقعــه تهن ِحهي ـةا ،فهتههن رحــى ،والنحــو :إع ـراب الكــالم العربــي ،و ِّ
ق للســمن ،والجمــع
أنح ــاء ،األم ــوي أه ــل المنح ــاة ،الق ــوم البع ــداء ال ــذين ليسـ ـوا بأق ــارب والمنح ــاة :طري ــق الس ــاقية
والناحية :واحدة ،النواحي».

2

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق :عامر أحمد حيدر ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط ،0ج0232 ،0ه-
3112م ،مادة (ن ح و).263 ،261/01 ،

 -2الجوهري ،الصحاح ،دار الكتب العلمية للنشر ،تحقيق :إميل بديع يعقوب وآخرون ،بيروت-لبنان ،ط0111 ،0م ،مادة
(ن ح و).131 ،136/6 ،
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جاء في "معجم مقاييس اللغة" مادة (نحو):

«"نحــو" النــون ،الحــاء ،الـواو ،كلمــة تــد ّل علــى قصــد ،ونحــوت نحــوه ،ولــذلك ســمي هنحــو

أن بنـي
الكالمّ ،
ألنه يقصـد أصـول الكـالم فيـتكلم علـى حسـب مـا كـان العـرب تـتكلم بـه ،ويقـال ّ
هنح ٍّـو :قـوم مـن العـرب ،وأمـا (أهـل) المنح ِ
ـاة فقـد قيـل :القـوم البعـداء غيـره األقـارب ،ومـن البـاب
ه ه
ّ
النحــي:
انتحــى فــالن لفــالن :قصــده وعــرض لــه (نحــى) النــون والحــاء واليــاء كلمــة واحــدة هــي ّ

سقاه السمن».1

كما جاء أيضا في "معجم الوسيط" مادة (نحو):

ـاح ،وهــي ناحيــة ،والشــيء :قصــده
« نحــا إلــى الشــيء ،نحـ رـوا ،مــا إليــه وقصــده ،فهــو نـ ي

وكــذا عنــه :أبعــده وأ ازلــه( ،نحــى) اللــبن -هنحيــا :محضــة( ،أنحــى) فــي ســيره :مــال إلــى ناحيــة،
وعليــه :أقــل...و(ينحو) :القصــد يقــال نحــوت نحــوه قصــدت قصــده ،والطريــق والجهــة والمثــل
وبناء».2
والمقدار والنوع (ج) أنحاء ون ُّ
حو علم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعراب ا
ا

تعددت تعريفات النحو من قبل علمائه وجاء في ذلك:
- 2اصطالحا :لقد ّ
بأنـه «:هـو انتحـاء سـمت كـالم العـرب فـي تصـرفه
أ -يعرفه ابن جني فـي كتابـه "الخصـائص" ّ

م ــن إعـ ـراب وغيـ ـره كالتثني ــة ،والجم ــع ،والتحقي ــر ،والتكس ــير ،واإلض ــافة  ،والنس ــب ،والتركي ــب،
وغيــر ذلــك ،ليلحــق مــن لــيس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا فــي الفصــاحة ،فينطــق بهــا يوان لــم
يكن منهم ،يوان ر
رد به إليها».3
شذ بعضهم عنها ّ
في هذا التعريف ابن جنـي جمـع بـين النحـو والصـرف ،وانتحـاء سـمت كـالم العـرب أي

مــا اعتمدتــه وقالتــه العــرب ،أي مــا أخــذه علمــاء النحــو عــنهم والم ـرتبط بفصــاحتهم ،وذلــك مــن
خالل اإلعراب أي بيان الحركة اإلعرابية للكلمات وبيان نوع هـذه الكلمـات هـل هـي مثنـى ،أو
جمــع ،أو جم ــع تكســير ،أو غيره ــاد وهــل ه ــي مف ــردة أو مركبــة ،ويقصـ ـد أيض ـ ا م ــن التعري ــف
بالغاية التي يحض بها النحو.

 -1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت-لبنان ،ط0110 ،0م ،المادة
(ن ح و)،212/1 ،

.212

 -2إبراهيم أنيس وآخرون ،المعجم الوسيط ،ط ،3د ت 3،

.119/

 -3ابن جني ،الخصائص ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط0231 ،2هـ ـ3119-م،
.99/0
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أن ينحـ ــو
ب -ويعرفـ ــه "ابـ ــن الس ـ ـراج" فـ ــي مقدمـ ــة كتابـ ــه (ت206ه) «:النحـ ــو ّإنمـ ــا أريـ ــد بـ ــه ّ
المـ ــتكلم ،إذا تعلمـ ــه ،كـ ــالم العـ ــرب ،وهـ ــو علـ ــم اسـ ــتخرجه المتقـ ـ ّـدمون فيـ ــه مـ ــن اسـ ــتقراء كـ ــالم
العرب».1
ج-
بأن ــه «:عل ــم مس ــتخرج
يعرف ــه ّ
ونج ــد ف ــي الق ــرن الس ــابع الهج ــري "اب ــن عص ــفور" (ت661ه) ّ
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب ،الموصلة إلى معرفـة أحكـام أج ازئـه التـي تـأتلف

منها».2

أن النحــو مســتخرج بالمقــاييس المســتنبطة أي ّأنــه مضــبوط ودقيــق
والمقصــود مــن هــذا ّ
ومأخوذ من تتبع كـالم العـرب ،أي ّأنـه ال اسـتثنائية فيـه ال زيـادة وال نقصـان ،إذ بـه نصـل إلـى
معرفة أحكام أجزائه التي يتكون منها.

بأنــه «:علـم بأصــول يعـرف بــه أحـوال
كمـا يعرفــه مـن بعــده الشـي "خالــد األزهــري" (ت111ه ـ) ّ
وبناء».3
أبنية الكلم إعرابا
ا

ظ النحــو والعربيــة
بأنــه «:وقــد كــان القــدماء يطلقــون ألفــا ا
أيضــا يعرفــه "محمــود ســليمان يــاقوت" ّ
و ا
وعلم العربية ثالثة مصطلحات مترادفة ،أطلقها القدماء في حـديثهم عـن ّأول مـن وضـع النحـو
أيضا».4
وعن نشأة النحو وهي تد ّل في الوقت نفسه على الدراسة النحوية ا

ويعرفـه أيضـا «:النحـو -اصـطالح ا -منقـول مـن النحـو بمعنـى القصـد يواطالقـه عليـه مـن بـاب
ألن النح ــو مص ــدر نح ــا ينح ــو :بمعن ــى اس ــم المفع ــول
إط ــالق المص ــدر عل ــى اس ــم المفع ــولع ّ
المنحوع أي المقصود».5

 -1ابن السراج ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة للنشر ،لبنان ،ط0231 ،2هـ ـ0111-م،
.21/0

 -2ابن عصفور ،المقرب ،تحقيق :عادل أحمد وعلي معوض ،دار الكتب العلمية للنشر ،لبنان ،ط0209 ،0ه ـ0119-م،
ص.61 :



 -3خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ،المطبعة األزهرية للنشر ،مصر ،ط0222 ،2هـ0131-م،
 -4محمود سليمان ياقوت ،مصادر التراث النحوي ،دار المعرفة الجامعية للنشر ،دط3112 ،م ،ص،09 :
 -5المرجع نفسه ،ص:

.01
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د -جاء في "جامع الدروس العربية" النحو بأنه «:هو علم بأصـول تعـرف بهـا أحـوال الكلمـات
العربية من حيث اإلعراب والبناء».1

ـأن
هـ -ويعرفه المتأخرون ّ
ـاء ،وقـد ذكـره النحـاة :ب ّ
بأنه «:علم يبحث عن أواخر الكلم إعراابا وبن ا
موضــوع علــم النحــو الكلمــات العربيــة مــن حيــث عــروض األح ـوال لهــا حــال إفرادهــا وتركيبهــا
وغايته االستعانة به على فهـم كـالم اهلل ورسـوله (ص) وفائدتـه الحتـراز عـن الخطـأ فـي الكـالم
أو التمييز بين صواب الكلم وخطئه».2

أن النحـو هـو علـم يبحـث
من خالل هـذه التعـاريف االصـطالحية للنحـو والمتعـددة نجـد ّ
ـاء ،والهــدف مــن هــذا العلــم هــو الضــبط والتقنــين لهاتــه الكلمــات
فــي أواخــر الكلمــات إعراابــا وبنـ ا

أساســا مــن أجــل الحفــاظ علــى اللغــة ومســتوياتها يواقامــة اللســان وتجنــب
والجمــل ،فهــو أ ِّســس
ا
تحدث أو كتب لم يرفع منخفضا ولم يكسر منتصـبا.
اللحن في الكالم ،فإن ق أر المتعلّم أو ّ

– ثانيا :محاوالت تيسير النحو عند القدماء والمحدثين:

مــن خــالل الصــعوبات التــي واجهــت النحــو العربــي ،والتــي جعلــت الطلبــة ينفــرون منــه،

فــي هــذا ظهــرت محــاوالت تيســير النحــو مــن قبــل علمــاء النحــو القــدماء والمحــدثين ،ومــن أبــرز
هذه المحاوالت والجهود نجد:
 -1المحاوالت قديما:

 -أول محاول ــة كان ــت محاول ــة خل ــف ب ــن حي ــان األحم ــر البص ــري (ت091ه) :أهلرــف

سماها "مقدمة في النحو" ألّفها عندما تضايق من كثرة اإلسـراف والتطويـل وعـدم اهتمـام
رسالة ّ
النحاة لما يحتاج إليه المـتعلّم ،ولـذلك وضـع مقدمتـه وعلـى الـرغم مـن صـغرها حـوت أساسـيات
النحــو العربــي ،وألّــف هاتــه المقدمــة لتفــادي التعقيــدات والتفريعــات واإلكثــار مــن العلــل المتعــددة
التـي تثقـل القـارل الناشـا بمــا يخدمـه فـي شـيء ،وض ّـم كتابــه مـن األبـواب ،بـدأ ببـاب الحــروف
قســمها إلــى أربعــة أقســام (حــروف ناصــبة ،وأخــرى خافضــة واألخي ـرة جازمــة) ،بــاب آخ ـر
التــي ّ

ض ــم في ــه وج ــوه الرف ــع جام اعـ ـا والفاع ــل ،البن ــاء للمجه ــول ،االبت ــداء وخبـ ـره ،ث ـ ّـم تع ــرض لوج ــوه

 -1مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط0111 ،2م،

.1/0

 -2محمد سمير نجيب اللبدل ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،دط ،دت ،ص،301 :
.309
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ـذم ومــن أب ـواب
النصــب ذاك ـ ار فــي ذلــك المفعــول األول والثــاني ،والنــداء ،والتعجــب ،المــدح ،الـ ّ
(إن وأخواتها ،وكان وأخواتها) وغيرها".1
المعروضة النواس
ّ
"وابن جني لم يفصل في موضـوعات النحـو وموضـوعات الصـرف ،لقـد تطـرق المؤلِّـف
ألغلب مواضع النحو ،ولكن باختصار ،بدأ بالكلمة والكالم وانتهى باإلمالة واالستثناء".2

أن التيسير عنده من خالل هذا الموقف يتلخص فيما يلي:
وهكذا يتضح ّ
النــاس
" -0االكتفــاء بالموضــوعات الضــرورية التــي تكثــر عــادة فــي الكــالم وفــي الحـوارات بــين ّ
وفيما يتعرض له اإلنسان في حياته.
ـاء علـى الحـاالت اإلعرابيـة التـي تـرد عليهـا
 -3محاولة جمع الموضوعات فـي أبـواب أربعـة بن ا
إما الرفع ،أو النصب ،أو الخفض ،أو الجزم".3
الكلمة العربية وهيّ :
فخلف األحمر كان يرى أ نه ال جدوى من التطويل وكثرة العلل في التحـوالت فـي ذلـك

مض ــيعة للوق ــت ،فاله ــدف م ــن الد ارس ــات النحوي ــة ف ــي أري ــه ّإنم ــا ه ــو إص ــالح اللس ــان وتجنب ــه
اللحن.
جيــد فــي ّأنــه قســم كتابــه" اللمــع" ألب ـواب حتّــى يســهل علــى
فــابن جنــي اختصــر بشــكل ّ
القـارل أو المتصـفح لهــذا الكتـاب معرفــة مـا يريــد أن يقـ أر ومـا يحتاجــه فـي بحثــه أو غيـره .وبمــا
ّأنه لم يفرق بين النحو والصرف فبإمكان القارل أن يحصل على االثنين بدالا من الذهاب إلـى
كتب النحو لوحدها وكتب الصرف لوحدها من أجل ما يحتاجه وما ال يحتاجه من هذا كلّه.

" -3وفــي القــرن الســادس الهجــري بــرزت محاولــة ابــن مضــاء القرطبــي (ت113ه) فــي كتابــه
"الرد على النحاة" ،والذي ثار فيه على فالسفة النحو ،وطالب بإلغـاء نظريـة العامـل والمعمـول
والعلل الثواني والثوالث ،وأبطل فكرة التقدير التي تؤدي إلـى عـدم التمسـك بحرفيـة القـرآن ،وهـو
ي ــود أن يح ــذف م ــن النح ــو ك ــل م ــا يس ــتغني اإلنس ــان عن ــه فف ــي معرف ــة تط ــق الع ــرب بلغ ــتهم،

 -1خلف األحمر ،مقدمة في النحو ،مطبعة مديرية إحياء التراث القديم ،القاهرة ،دط ،دت ،ص:

.22

 -2عبد المجيد عيساني ،النحو العربي بين األصالة والتجديد ،دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان ،ط،0
0231هـ3119-م ،ص،96 :

.91

 -3عبد المجيد عيساني ،النحو العربي بين األصالة والتجديد ،ص:
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فأحوال أواخر الكالم كأحوال أوائله اللغوية بسيطة ال تحتاج معرفتهـا إلـى عسـر فـي الفهـم ،وال

يعد في التأويل".1

كتــاب اللمــع لــ"ابــن جنــي" (ت213ه ـ) ،ويعـ ّـد هــذا الكتــاب مــن الكتــب المختصـرة ،التــي
جمعــت مــادة النحــو العربــي بشــكل دقيــق ومفيــد ،خالفاــا للمؤلفــات األخــرى التــي ألفهــا ابــن جنــي

هابا مطـوالا ككتابــه (الخصـائص ،سـ ّـر صــناعة اإلعـراب) وقــد تفـ ّـرد كتــاب
والتـي أســهب فيهــا إسـ ا
اللمع عن غبره من كتب النحو ،وقد تناول ابن جنـي فـي هـذا الكتـاب جملـة مـن األبـواب تضـم
موضــوعات النحــو مختص ـرة حيــث تنــاول الكلمــة والكــالم ،ثـ ّـم المعــرب والمبنــي فــي بــاب مــن
أبواب ــه ،وللمرفوع ــات م ــن األس ــماء ف ــي ب ــاب آخ ــر ،ومثل ــه للمنص ــوبات والمج ــرورات ب ــالحرف
بابا للتوابع وآخر للمعرفة والنكرة ومثلهما إلعراب واألفعال.
واإلضافة ،وعقد ا
 -2المحاوالت حديثا:
وقد قامت الدكتورة ظبية سعيد السليطي بتقسيم محاوالت االصطالح إلى قسمينع قسـم
خاص بإصالح الكتاب النحوي ،واآلخر خاص بإصالح المحتوى النحوي.
أ -إصالح الكتاب النحوي:
وتتمثــل فــي محاولــة حفنــي ناصــف ،ونخبــة مــن مفتشــي اللغــة العربيــة ومعلميهــا عــام
0991م في كتاب "الدروس النحوية لتالميذ المدارس االبتدائيـة" ويضـم كـ ّل جـزء منهـا القواعـد
األساسية للنحو مرّكزة وبأسلوب سهل مع اختيار أمثلة قريبة تناسب المبتدئيند

ثم ظهرت أهم محاولة في التأليف التعليمي في العصر الحديث ،فهي محاولة كـل مـن
ّ
علي الجارم ومصطفى أمين فـي كتابهمـا "النحـو الواضـح" للم ارحـل التعليميـة الـثالث (ابتـدائي،

إعدادي ،ثانوي).2

ب -إصالح المحتوى النحوي:
" نــذكر محاولــة إب ـراهيم مصــطفى فــي كتابــه "إحيــاء النحــو" عــام 0121م إذ تعـ ّـد تلــك
أن النحــويين قصــروا مباحــث
المحاولــة أهــم لتيســير النحــو علــى أســس علميــة والــذي يــرى فيــه ّ

النح ــو عل ــى اإلعـ ـراب والبن ــاء م ــن غي ــر أن يبحثـ ـوا ف ــي خص ــائص الك ــالم ،م ــن حي ــث التق ــديم
 -1طه حسين الدليمي وآخرون ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ،دار جدا ار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،ط،0
0231ه ـ3111-م ،ص،016 :

.011

 -2ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،الدار المصرية اللبنانية للنشر ،ط0232 ،0هـ ـ3113-م ،ص:
01
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والتــأخير والنفــي واإلثبــات والتأكيــد ،ودعــا كتابــه أيضــا إلــى االبتعــاد عــن الفلس ـفة يوالــى إلغــاء
ويميـز إبـراهيم مصـطفى فـي محاولـه بــين
نظريـة العامـل ،واالحتكـام فـي اإلعـراب إلـى المعنـىّ ،
نوعين من القواعد ال ثالث لهما:
 -0نوع يسهل تعلمه ،وال يكثر فيه الخالف.
 -3ونــوع آخــر يصــعب علــى التلميــذ اســتيعابه مثــل :الســيما يواعـراب االســم الــذي يليهــا فقــد

مجرور".1
اا
نصوبا أو
يكون مرفوع ا أو م ا
ثالثا :مفهوم القواعد النحوية:

تحتــل القواعــد النحويــة مكانــة بــارزة فــي م ارحــل التعلــيم المختلفــة ،ف ــ"ابن خلــدون" يعـ ّـد
ـأن«:أركــان علــوم اللســان أربعــة هــي :اللغــة
النحــو أهــم علــوم اللســان العربــي قاطبــة ،ويقــول بـ ّ

والنح ــو والبي ــان واألدب ،يوا ّن األه ــم المتق ــدم منه ــا ه ــو القواع ــد إذ ب ــه تتب ــين أص ــول المقاص ــد
بالداللة فيعرف الفاعل من المفعول ،والمبتدأ من الخبر ولواله لجهل أصل اإلفادة».2
أن علــوم اللســان أربعــة قــام بــذكرها وقـ ّـدم
يبـ ّـين لنــا ابــن خلــدون مــن هــذا التعريــف علــى ّ
القواعــد علــى هــذه العلــوم ،وهــذا بحســب أهميتهــا فــي ســالمة التعبيــر وصــحة الكتابــة ومعرفــة
الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولواله لجهل أصل اإلفادة.
وتع ــرف أيض ــا بأنه ــا«:عل ــم تراكي ــب اللغ ــة والتعبي ــر به ــا والغاي ــة منه ــا ص ــحة التعبي ــر

وسالمته من الخطأ واللحن ،فهو قواعد صيغ الكلمات وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها».3

ويعرفهــا محمــد إســماعيل ظــافر بأنهــا «:فــن تصــحيح كــالم العــرب كتابــه وق ـراءة ،وهــي
تعن ــى ب ــاإلعراب وقواع ــد تركي ــب الجمل ــة ،اس ــمية كان ــت أم فعلي ــة ذل ــك د ارس ــة العالق ــات ف ــي
الجملــة وعالقتهــا بمــا قبلهــا ومــا بعــدها ،كمــا ّأنهــا تعنــي مجموعــة القواعــد التــي تــنظم هندســة
الجمل ــة أو مواق ــع الكلم ــات فيه ــا ووظائفه ــا م ــن ناحي ــة المعن ــى وم ــا يـ ـرتبط ب ــذلك م ــن أوض ــاع
أمــا مجموعــة القواعــد التــي تتصــل ببنيــة الكلمــة وصــياغتها ووزنهــا
إعرابيــة تسـ ّـمى علــم النحــوّ ،
تسمى علم الصرف».4
والناحية الصوتية ّ
 -1عبد المجيد عيساني ،النحو العربي بين األصالة والتجديد ،ص.22 :

.

 -2عبد الرحمان ابن خلدون ،المقدمة ،دار القلم للنشر ،بيروت-لبنان ،ط0119 ،0م ،ص:
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 -3أحمد عبد الستار الجواري ،نحو التيسير ،مطبعة سليمان األعظمي للنشر ،بغداد ،دط0163 ،م،

ص.3:

 -4محمد إسماعيل ظافر وآخرون ،التدريس في اللغة العربية ،دار المري للنشر والتوزيع ،الرياض ،دط0192 ،م ،ص:
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الفصلاألولاألدبياتالنظريةوالتطبيقية
وملما لمفهوم القواعد النحوية من نحو وصرف يواعراب ،فهـي
هذا التعريف جاء شامالا ا
تصـحيح الكــالم كتابــة وقـراءة ،وتبــين لنــا قواعــد تركيـب الجملــة مــن ناحيـة ّأنهــا اســمية أو فعليــة
مثبتة أو منفية وغيرها ،فدورها تنظيم هندسة الجملة بمعنى تجعلها منسـقة منضـبطة بعالماتهـا

اإلعرابيــة مــن نصــب وضــم وجــر وجــزم ،وتبــين لنــا العالقــات كالعالقــات اإلســنادية واإلضــافية،
أن هاتــه القواعــد النحويـة تقــوم بكـ ّل
فهـذا التعريــف ذكـر لنــا الــوزن والصـرف وبنيــة الكلمـات أي ّ
يخص الجمل بصفة عامة والكلمات بصفة خاصة.
ما
ّ

أن القواع ــد النحوي ــة تح ــافظ عل ــى هندس ــة الجم ــل وتراكيبه ــا
ونص ــل م ــن ه ــذه المف ــاهيم ّ
وتحدد لنا الخطأ واللحن في التعبير.
ّ
* -أهداف تدريس القواعد النحوية:
ويمكن إجمالها فيما يلي:

 القواعد النحوية وسيلة لتجنب األخطاء أثناء الحديث والكتابة ،فإذا ما أحـس التلميـذ
بموقف لغوي صعب رجع إلى القاعدة.
 زيادة ثروة التلميذ اللفظية واللغويـة ،وذلـك باسـتخدام األمثلـة المعطـاة والتـدريب علـى
االشتقاق واستخدام المعاجم الستخراج الكلمات المطلوبة.
 تنمــي القواعــد النحويــة قــدرات التالميــذ علــى التفكيــر والتعليــل واالســتنباط والقيــاس
الهام ــة التــي تس ــعى المدرس ــة لتحقيقه ــا وال
المنطقــي ،وه ــذه الجوان ــب مــن األه ــداف ّ
تتوافر في عنصر المحاكاة والتقليد.1
أن القواعد النحوية تم ّكـن المـتعلم مـن إدراك وظيفـة
ويضيف علي النعيمي في كتابه "الشامل"" ّ
الكلمة في الجملة وأثر موقعها من السياق في تحديد معنى الجملة ،وتعمل أيضا علـى تطـوير
قـدرة المـتعلم علــى ضـبط أواخـر الكلمــات ومعرفـة أثـر العوامــل الداخلـة عليهـا وأثــر الضـبط فــي
معنى الكلمة ووظيفتها ،إذ تم ّكن المتعلم أيضا من اإللمام بالقوانين الصرفية المتعلقة بصـياغة
الكلمة وسالمة بائها ليستطيع تلفظها بشكلها الصحيح والتعبير بها عن المعاني المناسبة".2

ويزيـد علــى هــذه األهــداف أحمــد مــدكور فـي كتابــه "تــدريس فنــون اللغــة العربيــة" القواعــد
النحويــة تقــوم بتعميــق الد ارســة اللغويــة عــن طريــق إنمــاء الد ارســة النحويــة للتالميــذ إذ يحملهــم،
 -1زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار المعرفة الجامعية ،دط3111 ،م ،ص:
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 -2علي النعيمي ،الشامل في تدريس اللغة العربية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ط3112 ،0م ،ص:
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ذلك على التفكير يوادراك الفروق الدقيقة بين الفقرات والتراكيب والجمل واأللفـاظ ،وتعمـل أيضـ ا
عل ــى زي ــادة ق ــدرة التالمي ــذ عل ــى تنظ ــيم معلوم ــاتهم ،وزي ــادة ق ــدرتهم عل ــى نق ــد األس ــاليب الت ــي

يستمعون إليها أو يقرؤونها".1

أن القواعــد النحويــة تضــع أسس ـا دقيق ـةا للمحاكــاة
ويــذكر فيصــل حســين طحيمــر العلــي" ّ
كما تعمل على تكـوين العـادات اللغويـة الصـحيحة حتـى ال يتـأثر بالعاميـة ،وتعمـل أيضـا علـى
حشـد العقـل وصـقل الـذوق وتقــوم بتعريـف الطالـب بـبعض القواعــد األساسـية فـي النحـو العربــي

وتم ّكن الطالب من التعبير الشفوي والكتابي وفق قواعد اللغة".2

بأن القواعد تهدف في المرحلة اإلعدادية إلى تنمية القـدرة
وتذكر ظبية سعيد السليطي " ّ
اللغويــة لــدى الطالــب وتمكنــه مــن االســتخدام الســليم والــدقيق للغــة العربيــة ،دون خطــأ فــي بنيــة

الكلمـ ــة أو فـ ــي نهايتهـ ــا اإلعرابيـ ــة وتكسـ ــب التلميـ ــذ التفكيـ ــر المـ ــنظم والفهـ ــم للغـ ــة ل فـ ــادة مـ ــن
األساليب المختلفة باعتباره أن اإلعراب فرعه الفنـي ،فـالنحو فـي المرحلـة اإلعداديـة لـيس هـدفا
معرفيا فحسـب ،يواّنمـا هـو أحـد المعـايير المهمـة لالسـتخدام السـليم للغـة العربيـة ومـن ث ّـم ينبغـي
العناية بالجانب اللغوي في ك ّل فرع من فروع اللغة".3
أن القواعــد النحويــة تهــدف إلــى تــدريب التالميــذ علــى اســتعمال
ويضــيف حســن شــحاتة " ّ
ـحيحا ،بــإدراك الخصــائص الفنيــة الســهلة للجملــة العربيــة ،كــأن
األلفــاظ والتراكيــب اســتعماالا صـ ا

يــدربوا علــى ّأنهــا تتكــون مــن فعــل وفاعــل أو مبتــدأ أو خبــر ،ومــن بعــض المكونــات األخــرى
كالمفعول به والحال وغير ذلـك ،وتـزود التالميـذ بطائفـة مـن التراكيـب اللغويـة يواقـدارهم بالتـدرج
على تمييز الخطأ من الصواب".4

 -1علي أحمد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط،0
0221ه3111-م ،ص:
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 -2فيصل حسين طحيمر العلي ،المرشد الفني لتدريس اللغة العربية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط0119 ،0م،
ص:
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 -3ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،ص:
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 -4حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
0231ه ـ3112-م ،ص:
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أن القواعد تعين طالبنا على فهم ما يعترضهم مـن تراكيـب
ويضيف فخر الدين عامر" ّ
غامضــة أو معقّــدة ،ثـ ّـم إعــادة صــياغتها بمــا يعــين علــى ســهولة فهمهــا وهــذا واضــح فــي بعــض
كتابات خاصة في أشعارهم".1

رابعا :صعوبات حول قواعد النحو تدريسا وفهما:

من الصعوبات البارزة في النحو «كثرة األبواب النحويـة والمصـطلحات الغربيـة التـي ال

مبرر لها كالتنازع واالشتغال واالختصاص واإلعراب التقديري...ال  ،وقد ابتعد النحو بوضـعه
الحــالي عــن دوره الــوظيفي وصــار تعــار يــف وقواعــد ثابتــة يكلــف المــتعلم بحفظهــا دون النظــر
إلى إمكانية االستعانة بها واالستفادة منها في واقع الحياة.
ومن الناحيتين التربوية والتعليمية صار النحو العربي من أعقـد المشـكالت التربويـة ،إذ
هــو مــن الموضــوعات التــي ينفــر منهــا الطــالب ويضــيقون بــه ذرعـا ،ويقاســون فــي ســبيل تعلمــه

العنت الشديد».2

«ويرجــع الــبعض هــذا العن ـت أو هــذه الصــعوبة إلــى النحــو العربــي ذاتــه بمــا فيــه مــن
تـ ــأويالت وتنـ ــاقض وشـ ــذوذ وتعـ ــدد األوجـ ــه اإلعرابيـ ــة المختلفـ ــة والتعـ ــاريف المتعـ ـ ّـددة ،وكث ـ ـرة
موضــوعات النحــو المقــررة فــي الســنة الواحــدة ،ممــا يجعــل المــادة النحويــة التــي تقــدم للطــالب
تكثــر فيهــا القواعــد كثـرة يضــيق بهــا احتمــال التالميــذ فــي م ارحــل التعلــيم العامــة ،فتتشــعب فيهــا
التفاصيل التي تندرج تحت هذه القواعد ،وتزاحمها بصورة ال تسـاعد علـى تثبيـت مفاهيمهـا فـي
األذهان ،بل بالعكس قد تعمل بعضها على طرد الـبعض اآلخـر ،وفـي هـذا الصـدد نجـد أيضـا
اعتمــاد القواعــد النحويــة علــى الق ـوانين الكليــة المجـ ّـردة والتحليــل والتقســيم واالســتنباط والموازنــة
الت ــي تتطلـ ــب جه ــودا فكريـ ــة ،ص ــعوبة عـ ــرض الم ــادة النحويـ ــة عل ــى الطـ ــالب منهج ــا وكتابـ ــا
وتدريسا ،قلة التدريبات الفاعلة في مباحث النحـو ،عـدم ربـط قواعـد النحـو بفـروع اللغـة العربيـة

األخرى كالقراءة».3

 -1فخر الدين عامر ،طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية ،عالم الكتب للنشر والتوزيع ،ط3111 ،3م،
ص.032 :
 -2علوي عبد اهلل طاهر ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،0
0221ه ـ3101-م ،ص.221 ،231 :

 -3فيصل حسين طحيمر العلي ،المرشد الفني لتدريس اللغة العربية ،ص،031 :
01
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ـأن القواعــد تـوازي قـوانين الرياضــيات
«ويضــاف إلــى هــذه الصــعوبات إحســاس التلميــذ بـ ّ
والفيزياء في صعوبتها من وجهة نظره ،من حيث اعتمادها على االسـتنباط والموازنـة ومـا فيهـا
مــن كث ـرة تعريفــات وتقســيمات ،عــدم االســتعانة الكاملــة عنــد وضــع مــنهج القواعــد مــن ق ـ اررات
مجــامع اللغــة العربيــة فــي تيســير النحــو التعليمــي ،وكــذلك ق ـ اررات المجــامع فــي قواعــد الكتابــة
واإلمالء وقلة المواءمة عند وضع منهجي النحو الصـرف بـين المـوروث اللغـوي القـديم والنظـر

اللغوي الحديث».1

*-عالج المشكالت:

أن هنــاك حلــول
فــي ظـ ّل هــذه الصــعوبات والمشــكالت التــي واجهــت تــدريس النحــو ،إالّ ّ
وجدت لتفادي هذه المشكالت ومنها:2
نبسط مادة النحو من الناحية المنهجية والتنفيذية.
ّ -0
أن ّ
نعود التالميذ سماع األساليب العربية الصحيحة ومحاكاتها.
 -3أن ّ
 -2جعل فروع اللغة العربية في خدمة النحو كالبالغة والصرف.
 -2مراعاة الفروق الفردية ومستويات التالميذ ونموهم اللغوي.
 -1وضوح األهداف المرسومة لتدريس النحو عند القائمين على تدريس اللغة.
 -6التركيز على المباحث النحوية الوظيفية التي تستعمل في العصر الحاضر خاصة.
 -1التزام المنهجية في تقديم المباحث النحوية.
 -9وضــع التــدريبات المالئمــة لكـ ّل موضــوع وتنويعهــا يواقامــة دورات مســتمرة لمدرســي اللغــة
العربية.

وممــا يضــاف إلــى هــذه الحلــول أيضــا أن نجعــل فــروع مــادة اللغــة العربيــة كلّهــا م ـواد
« ّ
تطبيقي ــة لم ــادة النح ــو وع ــدم الته ــاون ف ــي أي تقص ــير لغ ــوي م ــن جان ــب التالمي ــذ ،وأن نع ـ ّـود
التالميــذ علــى ســماع األســاليب العربيــة الصــحيحة وترديــدها وتقليــدها باســتمرار واإلتيــان بأمثلــة

مشــابهة وبــذلك تكــون حصــة اللغــة العربيــة تطبيق ـ ا لقواعــد النحــو العربــي عــن طريــق التــدريس

والتقليــد والممارســة ،ضــرورة ترتيــب أب ـواب النحــو فــي المــرحلتين المتوســطة والثانويــة ،بحيــث
تجمـع الموضـوعات ذات العالقـة فـي أبـواب مسـتقلة ،فالمرفوعـات مـثال تـدرس ككتلـة واحــدة أو
 -1زكريا إسماعيل ،ظروف تدريس اللغة العربية ،ص،301 :
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تدريس موضوعات المفرد والمثنى والجمع وملحقات جمع المذكر السالم وجمـع المؤنـث السـالم

كلها في كتلة واحدة ،وال تدرس كموضوعات منفصلة أو موزعة على سنوات دراسية».1

هــذه الحلــول والتيســيرات التــي جــاء بهــا علمــاء التربيــة مــن أجــل تــذليل هاتــه الصــعوبات
حتّى يتسنى للمتعلمين من استيعاب هـذه المـادة وتقبلهـا وعـدم النفـور منهـا ،وأن يأخـذوها بعـين
ـح قلمهـم ،وحتّـى
ـح لسـانهم ويص ّ
االعتبار وأن يدرسوها كدراستهم للمواد األخـرى وهـذا لكـي يص ّ
يحدث التواصل الصحيح الفصيح.

خامسا :تعليمية النحو العربي بين حفظ اللسان وفهم مقاصد الكالم:

في الوطن العربي يشـكو المدرسـون مـن ضـعف المتعلمـين فـي األطـوار المختلفـة فـي

اســتعمال اللغــة العربيــة مشــافهة وتحريـ ار لــذا اختلفــت مــذاهبهم فــي تحديــد أســباب هــذا الضــعف
ويشيرون بأصبع االتهام إلى قواعد النحو العربي ،وهم على فريقين :فريق يرى الخلل في هـذه
أن الخل ــل يكم ــن ف ــي ط ارئ ــق ت ــدريس تل ــك القواع ــد
القواع ــد ف ــي ح ـ ّـد ذاته ــا ،وفري ــق آخ ــر ي ــرى ّ
للمتعلمين لذا وجهت لها انتقـادات ،لقـد اهتمـت المؤلفـات المدرسـية بعـرض جـدل النحـاة حـول
المســائل النحويــة الخالفيــة وتعــدد الوجــوه النحويــة فــي إعـراب الجملــة الواحــدة وفــي هــذا الصــدد
يقــول األســتاذ ســعيد األفغــاني «:وص ـرنا-ونحــن أحــوج مــا تكــون إلــى الوقــت فــي عصــر ال ـ ّذرة
والتــأميم والعالميــة فــي كـ ّل شــيء نبــدد أوقــات الصــغار والكبــار فــي مناقشــات طويلــة لمســائل ال

سائغا».
تنتهي منها إلى أن لك ّل وجهاا ا
يقصد سعيد األفغاني من هذا القـول ّأنـه يجـزم علـى إنهـاء هـذه الخالفـات النحويـة التـي
ال تنفــع وال تضــر ويــرى علــى ّأنهــا مضــيعة للوقــت ،ونحــن فــي عصــر التطــور والتغييــر ،إذ ال
نضيع أوقات الصغار والكبار في مناقشات عقيمة ال جدوى منها.

أن مـؤلفي الكتــب النحويــة المدرسـية ،قــد اهتمـوا بجانــب الصــناعة
اس ا
ـتنادا إلــى هـذا نجــد ّ
اللفظية وأهملوا جانب المعنى ،وهذا ما نجده في بعض الكتب النحوية والداللة ،وهذا مـا جعـل
قواعد النحو جافة وجامدة ومملة ،أي ّأنها ال تأتي بالجديد بل نفـس القواعـد التـي نتطـرق إليهـا
اليوم قد نجدها غدا بنفس الطريقة وبنفس القواعد فهي تدور في حلقة مفرغة ال تطور فيها.

يقول عبد الفتاح الشين ّأنهم قد أوغلوا في مسالك عقلية كانت تتسم بالبسـاطة ث ّـم قـاموا
بتعقي ــد ه ــذه المس ــالك وأخرجـ ـوا ه ــذه الد ارس ــات م ــن إط ــار الفه ــم اللغ ــوي وتناولوه ــا عل ــى ّأنه ــا
 -1زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص،301 :
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صــناعة لفظيــة تقــوم علــى الب ارعــة فــي تص ـريف األلفــاظ واخت ـراع القوالــب حتّــى أصــيب النحــو

بــالجود والجفــاف ،قــال صــابر أبــو الســعود «:قــال أحــد البــاحثين فــي انتقــاد النحــو عــن المعنــى

أن القواعـد أصـبحت
وتحول النحو العربي إلى قواعد مفرغة من المضمون والمقصود مـن هـذا ّ
غير مهمة وأصبحت ال تحتوي على مضامين مهمة أو مستعملة إذ ّأنها أصـبحت كغيرهـا مـن
العلوم المجردة األخرى ال تشويق وقد أصبحت بعيـدة عـن كشـف مواضـع الجمـال فـي النصـب

والوقوف على ما يشتمل عليه من دالالت».1
*-عالقة النحو بالمهارات اللغوية
وتتمثل في:2

أ -عالقته بمهارة االستماع:
يعـ ّـد االســتماع إحــدى المهــارات اللغويــة ،وبقصــد بــه اإلنصــات والفهــم والتفســير ،ولقــد
ك
أن الم ــرء حال ــة االس ــتماع ،إيج ــابي فع ــال ،إذ ّأن ــه يعم ــل عل ــى فـ ـ ّ
أثبت ــت األبح ــاث اللغوي ــة ّ
األصوات التي تصل إليه من المرسل ويعمل على فهمها والحكم عليه ،حيث يسـهم النحـو فـي

ذلــك ع ــن طريــق االس ــتماع يكتســب الف ــرد المفــردات ،فنم ــو مهــارة االس ــتماع تســاعد ف ــي نم ــو
االنطالق في الحديث ،والمستمع أقدر على فهم الجمل الطويلة المعقّدة.
ب -عالقته بمهارتي القراءة والكتابة:
من أهداف النحو تدريب الطلبة علـى ضـبط لغـتهم حـديثاا وقـراءة وكتابـة ،بشـكل يـتالءم

مع تدرج مستواهم العقلي واللغوي في سلم التعلم التصـاعدي ،يواثـراء ثـروة الطـالب اللغويـة بمـا
يكتبون من مفردات وتراكيب وأنماط ومن خـالل قـراءة النصـوص والقـدرة علـى اكتشـاف الخطـأ
مكتوبا أو سماعة.
عند مشاهدته
ا

)مخبر تعلمية اللغة والنصوص( )- Labortoire de Didactique de la langue et des textes (LD.lrt
LabodIt@ un iv-madea,copyright© 2012.un iversité.Dr-YAHIA Frésde
Médé/http:/www.univ-medea.dz/er/Idit/84-recherche-scientifique labo-IdIt/u86-article 3-ar
2
- unio-biskra-dz/lab/images/pdf/reoue 6/ tobm: pdf
مجابهة الضعف اللغوي ،موقع أ.د .محمد سعيد ربيع
www.mohamed rabeea.com/books/1-729 dod
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ج -عالقته بمهارة المحادثة:

تعـ ّـد المحادثــة المهــارة الثانيــة بعــد االســتماع وهــي الوســيلة للتعبيــر األولــي قبــل مهــارة
الكتابــة والمحادثــة وســيلة المــرء إلشــباع حاجاتــه وتنفيــذ متطلباتــه فــي المجتمــع الــذي يحيــا فيــه،
النــاس ،فالتراكيـب واألســاليب واألنمــاط
وهـي األداة األكثــر تكـ ار ار وممارسـةا واسـتعماالا فــي حيـاة ّ
اللغويــة المســتخدمة فــي المحادثــة ه ــي عناصــر النحــو ،والقواعــد ليس ــت غايــة فــي حـ ّـد ذاته ــا

لصحة األسلوب وسالمة التركيب وتقويم اللسان من االعوجاج والزلل.
ولكنها وسيلة
ّ
طــا شــديد ووثيــق الصــلة بالمهــارات
أن النحــو جــاء مرتبطـا ارتبا ا
إذن مــن هنــا أقــول علــى ّ
اللغوية ،فهو يقوم بضبط المسموع وفهمه وترسـيخه فـي ذهـن المـتعلم ،ويقـوم بترتيـب المفـردات

والجمــل بشــكلها الصــحيح والت ــدريب علــى نطقهــا بشــكلها الص ــحيح والفصــيح ،ومــع هــذا كلّــه
أن النحو جاء ليضبط اللغة من الخطأ سـواء أكـان ذلـك فـي شـكلها المسـموع أو
أستطيع القول ّ
المنطوق أو المكتوب.
سادسا :موقف التربويين من تدريس قواعد النحو:
التالي:

المؤي ــد ،إذ ت ــتلخص آراءه ــم عل ــى النح ــو
انقســموا إل ــى قس ــمين م ــنهم المع ــارض وم ــنهم
ّ

األول -المعارضــين« :يــرى بعــض الم ـربين ّأنــه يمكــن االســتغناء عــن تــدريس القواعــد
الفريــا ّ
النحوية في حصص مسـتقلة واالكتفـاء بكثـرة التـدريب علـى األسـاليب الصـحيحة قـراءة وكتابـة،
ألن تخصــيص حصــص لــدروس القواعــد ضــرب مــن
والعنايــة بأســلوب الكــالم فــي التــدريس ،و ّ
العبــث ومضــيعة لوقــت التالميــذ وجهــودهم بــدون جــدوى» ،1وقــد احتج ـوا فــي تعزيــز فك ـرتهم أو
آرائهم إلى:
فإن الطفل يجب أن يقلـد معلمـه
أ " -أن يلجأ الطفل إلى المحاكاة في اكتساب األلفاظ ،لذلك ّ
فــي اللغــة العربيــة ويقلّــد الكتــاب الــذي يق ـ أر فيــه ،ويقلــد جميــع مجــاالت الحيــاة التــي تحــيط بــه،
ويعبر عنها بلغة التقليد التي تساعده على التفاهم مع أفراد مجتمعه".2

أن الطفــل يعتمــد علــى المحاكــاة والتقليــد فــي م ارحــل نمــوه اللغــوي للتواصــل والتعبيــر مــع
األف ـراد المحيطــين بــه ،ولكــن عنــد نضــجه يصــبح يتعامــل مــع األف ـراد بشــكل معقــول ومتطــور،
 -1عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني ،دار المعارف للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط0111 ،1م ،ص.312 :
 -2زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص:
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وذلــك الس ــتعماله بعــض الكلم ــات والجم ــل التــي ت ــدل علــى نض ــجه ،إل ــى حــين يكب ــر ،وتتس ــع
حاجته إلى ثروة جديد من األلفاظ يديرها في كالم أدبي أو غير ذلك.
إن اللغة نشأت قبل نشأة القواعد ،وعاشت أزمة طويلة سليمة غنيـة عـن القواعـد ،وكـان
بّ « -
أعراب البادية وهم ال يعرفون للغتهم أصوالا وقواعد ،هم المرجع الـذي اعتمـد عليـه العلمـاء فـي

وضع القواعد».1

إن العــرب كــانوا ينطقــون اللغــة ســليمة وفصــيحة وبمهــارة دون معــرفتهم لهــذه الض ـوابط
النحويــة الصــرفية ،وهــذا كــان عنــد العــرب الخلــص واألقحــاح والفصــحاء ،وهــذا قبــل أن تخ ـتلط
وتفسد ألسنتهم بغيـر اإلعـراب ،وبعـد هـذا االخـتالط ظهـر اللحـن والشـذوذ اللغـوي علـى األلسـنة
جاءت القواعد لتضبط هذه األلسنة من الزلل كتابة وقراءة.
الفريا الثاني -المؤيدين:

« يرى هذا الفريـق أن تـدريس القواعـد أمـر ال منـاص منـه وال يمكـن االسـتغناء عنـه».2

أن:
وقد
ّ
احتج هذا الفريق لصواب رأيه وتعزيز فكرته على ّ
أ« -القواعد وسيلة لتجنب األخطاء أثناء الحديث والكتابة والقراءة فإذا ماأحس التلميـذ بموقـف
لغوي صعب رجع إلى القاعدة كي يصوب نفسه فيما خطأفيه ».3

وهذا ما جاءت من أجله القواعد لتضبط األلسن مـن اللحـن وتعصـم األيـدي مـن الخطـأ
(القلــم) الكتــابي وتصــحيح األخطــاء التــي يقــع فيهــا التالميــذ ،فــإذا أحســن التلميــذ بموقــف لغــوي
يصوب نفسه فيما أخطأ فيه.
صعب رجع إلى القاعدة كي ّ
ب« -القواعــد تنمــي قــدرات التالميــذ علــى التفكيــر والتعليــل واالســتنباط والقيــاس المنطقــي وهــذه
ـر المحاكــاة
الهامــة التــي تســعى المدرســة لتحقيقهــا وال تت ـوافر فــي عنصـ اا
الجوانــب مــن األهــداف ّ
والتقليد».4

 -1فهد خليل زايد ،أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان-األردن،
دط ،دت ،ص:
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 -2عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني  ،ص:
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 -3زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص:
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 -4فهد خليل زايد ،أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة ،ص:
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أن القواعـد صـعبة وجافـة وليسـت إالّ
هذا الرأي جاء علـى عكـس مـا قالـه المعارضـونّ ،
نوع ـا مــن التحليــل الفلســفي ،والمؤيــدون يقولــون أنهــا تنمــي قــدرة التحليــل واالســتنباط والتفكيــر،
ويظهر هذا فـي تحلـيلهم لـبعض المسـائل النحويـة التـي تتطلـب التفكيـك والتركيـب ،وهـذا يظهـر

م ــن خ ــالل إب ــداء رأيه ــم ف ــي مس ــألة م ــن المس ــائل النحوي ــة ،وتنم ــي عن ــدهم أيض ــا الق ــدرة عل ــى
الموازنة بين التراكيب المختلفة والمتشابهة.
ج « -القواعد تضع أسس ا دقيقة مضبوطة للمحاكاة والمرانة على األسـاليب الصـحيحة ،وذلـك

ألن التكرار في المرانة العملية ال يكتسـب التلميـذ صـحة النطـق إذا حـدث بـدون قيـد أو ضـابط
ّ
ألن اللغـة العاميـة السـائدة
وال يمكن تحقيق ذلك بالتدريب ّ
المقيد الـذي يقـوم علـى أسـس مح ّـددة ّ
فــي البيــت والشــارع والملعــب والســوق ،تفســد ك ـ ّل م ارنــة وك ـ ّل تــدريب علــى اســتعمال األســاليب

ك وضوح اللبس».1
بد من وجود قواعد يرجع إليها حين الش ّ
تم فال ّ
الصحيحة ومن ّ
نوعــا مــن التحلي ــل
دّ « -
أن القواعــد صــعبة وجافــة ،تســئم التالميــذ وتنفــرهم ،وهــي ليســت إالّ ا

الفلسفي المنطقي ،وهي –إلى ذلك -أمور معنوية تجريديـة والتلميـذ ّإنمـا يميـل إلـى المحسـناتد
وفيهــا كثيــر مــن التحلــي الــذي يعجــز عنــه صــغار التالميــذ والتقاســيم والمصــطلحات التــي تثقــل

عليهم».2

أن تدريس القواعد مادة مسـتقلة قـد يحمـل التالميـذ علـى أن يعـدوها غايـة فـي ح ّـد ذاتهـا،
هّ « -
فيســتظهروها اســتظها ار لمســائلها دون تفهــم وتعقــل ويهمل ـوا جانبهــا التطبيقــي وغايتهــا العمليــة،
و ّأنهــا قليلــة الجــدوى فــي صــيانة اللســان والقلــم عــن الخطــأ ،بــدليل أن أكثــر التالميــذ حفظـ ا لهــا،
ويخطئــون فــي الكتابــة خطــأ فاحش ـا ،و ّأنهــا عديمــة الجــدوى وفــي اقــدار التلميــذ علــى التعبيــر،
فكثير منهم يحفظون القواعد ولكن أسلوبهم ركيك وعباراتهم رديئة».3

نقول إ ّن هـذا الـرأي جـاء مجحفاـا فـي حـق القواعـد بـالرغم مـن أهميتهـا فـي اللغـة العربيـة
ومكانتها في الحفاظ على الكلمات والجمل من حيث ميزانها الصرفي والنحـوي والصـوتي ،فهـم
يشرون لها بأصبع االتهـام علـى أنهـا صـعبة وجافـة وعديمـة الجـدوى فـي صـون اللسـان والقلـم،
يعدونها غايـة فـي ذاتهـا فيسـتظهروها
وال تحفّز التالميذ على التعبير الصحيح كتابة وقراءة ،إذ ّ
 -1صالح رواي ،الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم المختلفة ،ص:
 -1المرجع نفسه :ص:
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 -3عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني ،ص:
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استظها ار لمسائلها دون فهمها ويهملون جانبها التطبيقي واالقتصار على الجانب النظـري فقـط
ولهذا يمنعون المعارضين على إفراد حصص مستقلة في تدريسها.
أن القواعــد ثابتــة ال توجــد فيهــا صــعوبة ،إذا أحســن المؤلفــون والتربويــون وضــعها
وّ .... « -
في قوالب مرنة تتناسب مع مستويات التالميذ فإذا ما انتبه كـل معلـم ألخطـاء التالميـذ اللغويـة
حــاول تصــحيحها يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى اختصــار كثيــر مــن الصــعوبات التــي تواجــه معلــم
اللغة والتلميذ ،كما يمكن التقليل من الخطاء اللغوية وتقليصها».1

متغي ـرة وال توجــد فيهــا صــعوبة ،وهــذا مــن خــالل
والمقصــود مــن هــذا أن القواعــد ليســت ّ
تيسيرها وتتبع المعلم ألخطاء التالميـذ اللغويـة التـي يقـع فيهـا الـبعض وال نقـول جلّهـم ،وهـذا مـا
يجعل األخطاء تتقلص في ظ ّل التصحيح والمراقبة والتتبع لهاته األخطاء من قبل المعلمين.

أما ما يذكره المعارضون من صعوبة القواعد ،وما ينسبونه إليها من عيوب وإلخفاق فـي
زّ « -
ـإن القواعـد ذاتهـا بريئـة مـن هـذا االتهـام ،ولعـل الـذنب ارجـع إلـى
تحقيق الغاية المنشـودة منهـا ف ّ
أم ــور أخ ــرى ك ــالمنهج ،والكت ــاب المدرس ــي ،وأس ــاليب الت ــدريس ،واالمتحان ــات وط ــرق التق ــويم

الهام ـة التــي ال يمكــن تبرئتهــا مــن نهمــة
ودرجــة إعــداد المعلــم وغيرهــا ،ومــن األمــور التربويــة ّ
التقصير».2
أن هــذا الـرأي جــاء مصـ ار علــى تــدريس القواعــد ،وال يمكــن االســتغناء عنهــا
نقــول علــى ّ
ألننــا بهــا نســتطيع أن نحك ــم مــا إذا كانــت الجمــل أو الكلم ــات خاطئــة أم صــحيحة وقـ ـراءاتهم
ّ
وتعبيـراتهم الشــفوية منهــا والكتابيــة ،إذ جــاءت حجــج هــذا الـرأي عكــس مــا جــاء بــه المعارضــون
كنــا نبحــث عنــه مــن
مــن حجــج ،ومـا ينســبونه إلــى هاتــه المــادة مــن إجحــاف ونقــص ،وهــذا مــا ّ
خــالل هــذه اآلراء المتضــاربة وذلــك بالكشــف عــن أســباب الضــعف اللغــوي لــدى التالميــذ ،هــل
أمور أخرى.
أن هناك اا
إلى المادة في ّ
حد ذاتها أم ّ
سابعا :أهم االتجاهات الحديثة في تدريس القواعد:
يحدد هذا االتجاه اإلتيان بالقواعد وسيلة ال غاية ،ويتحقق ذلك في:
ّ

 -1زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص:
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 -1فيما يتعلا بالمنهج:

أ" -يجــب االقتصــار علــى األب ـواب التــي لهــا صــلة بصــحة الضــبط وتــأليف الجملــة تأليفاــا
ـحيحا ،وهــذا يعنــي أن يكــون النحــو الــوظيفي هــو أســاس بنــاء المــنهج ويقصــد بــذلك أن
صـ ا
يتخير من النحو ما له صلة وثيقة باألساليب ودالالتها".1
ّ

ب" -التدرج في عرض أبواب القواعـد فتـدريس بعـض األبـواب مجملـة فـي أحـد الصـفوف ث ّـم
تعاد دراستها في صف تال بشيء من التفصيل.

ج -جعل المنهج وحدات متكاملة تشمل ك ّل وحدة عدةّ أبواب متجانسة أو متحدة الغاية".2

د" -البعـ ــد بـ ــالمنهج عـ ــن الترتيـ ــب التقليـ ــدي فـ ــي معالجـ ــة مشـ ــكالت النحـ ــو وتخليصـ ــه مـ ــن
الشوائب التي تفيد ومن كثير المصطلحات الفنية".3

 فيما يتعلا بالكتاب:أ" -يجــب أن يكــون الكت ــاب مســاي ار للمــنهج ف ــي اتجاهــه وروحــه وأال يتخ ــذ منــه المؤلف ــون
معرضا إلظهار علمهم يواحاطتهم.

أساســا لد ارســة القواعــد وذلــك باختيــار األمثلــة التــي تتصــل بالحيــاة
ب -اتخــاذ اللغــة ذاتهــا
ا
وتــزود التالميــذ بــألوان مــن الخب ـرة والثقافــة والبعــد عــن األمثلــة الجافــة المبتــورة والجمــل
الموضوعة المتكلفة.
ج -جعـل التمرينـات التطبيقيــة حـول نصــوص أدبيـة جيـدة ومفيــدة مـع اإلكثــار منهـا والعنايــة
بتنويعها".4

 فيما يتعلا بالتلميذ:أ" -ال بـ ّـد مــن وضــوح الهــدف والغاي ـة مــن تــدريس القواعــد فــي ذهنــه أو ال ،حتّــى يشــعر
بحاجتها وأهميتها ،ولذلك ينبغي أن تتاح له فرص كثيرة للكالم ،والكتابة وفيها يسـتخدم

 -1محمد صالح السمك ،فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية ،دار الفكر العربي للنشر
والتوزيع ،دط0119 ،م ،ص:
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 -2عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني ،دار المعارف للنشر ،القاهرة ،ط0111 ،1م ،ص:
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 -4صالح رواي ،الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم المختلفة ،ص:
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 -3ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،ص:

.63

11

الفصلاألولاألدبياتالنظريةوالتطبيقية
القاعدة ،وعندئذ يشعر بحاجة إلى معرفتها .ويبذل جهـد فـي تعلمهـا ويحـس بقيمتهـا فـي

حياته وتعبيره".1

ب" -أن يكــون ثمــة دافــع لــدى المــتعلم يحملــه علــى تعلــم القواعــد وتفهمهــا ودور المعلــم أن
يجعل الد ارسـة قائمـة علـى حـ ّل المشـكالت ،فاألخطـاء التـي يكثـر شـيوعها وتكرارهـا فـي
قراءاتهم يمكن أن تكون محور لدراسة النحو".2

 فيما يتعلا بالمعلم:بد أن يعمل المعلم جهده للمـزج بـين فـروع اللغـة وفنونهـا ،فيـربط بـين القـراءة والنحـو
أ" -ال ّ
أن هــذه هــي اللغــة ،فــال يكفــي أن
يواجــادة الخطــأ وســالمة التعبيــر ،حتــى بشــعر التلميــذ ّ
يقوم المدرس بذلك بل يجب أن يعود التلميذ على الربط والتكامل بين فنـون اللغـة ،كمـا

ينبغي أن يمتد ذلك إلى مدرسي العلوم األخرى".3

تساعد هذه االتجاهات التلميذ على استيعاب القواعد من حيث المنهج الذي يراعي فيه
التــدرج والتكامــل وأن يســاير الكتــاب المــنهج وأن تكــون الطريقــة ســهلة وبســيطة بعيــدة كـ ّل البعــد

ع ــن الج ــداول المعق ــدة الت ــي تش ــبه الرياض ــيات وعل ــى التلمي ــذ أن ينتف ــع بهات ــه القواع ــد وع ــدم

مطالبته بجمل تثقلها القيود والشروط ويجب أن تكون الوسائل التعليميـة متنوعـة ومشـوقة حتّـى
ال يحس التلميذ بالملـل وعلـى المعلـم أيضـا أن يـؤدي واجبـه ودوره الفعـال فـي المـزج بـين فـروع
اللغــة وفنونهــا ،يوان تحققــت هــذه الشــروط فــي تــدريس القواعــد حتم ـ ا ســتكون القواعــد وســيلة ال
مستوعبا لهاته القواعد وعدم النفور منها.
غاية في ذاتها مما يجعل التلميذ
ا

 -1ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،ص:
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 -2محمد صالح السمك ،فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية ،ص:
 -3حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،ص:
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 -فيما يتعلا بالطريقة :

 "-0ينبغـ ــي مناقشـ ــة األمثلـ ــة مـ ــن ناحيـ ــة معانيهـ ــا الدالليـ ــة ،قبـ ــل مناقشـ ــة دالالتهـ ــا النحويـ ــة،
وبخاصة األمثلة المختارة من الحكم أو األمثال أو الشعر".1

 -3تجنـ ــب الطريقـ ــة الجدليـ ــة المعقـ ــدة ،التـ ــي تحـ ــول درس القواعـ ــد إلـ ــى درس شـ ــبيه بالقواعـ ــد
الرياضية.
 -2دراسة بعض األبواب بطريقـة عمليـة تسـاير االسـتعمال الفطـري للغـة ،كالضـمائر ،وأسـماء
اإلشارة...وغيرها.2

 فيما يتعلا باالختبارات والتمرينات:يجب أن يراعي فيها ما يأتي:
صحيحا.
طا
 -0مدى انتفاع التالميذ بالقواعد في تأليف الجمل وضبطها ضب ا
ا

 -3يجــب تــرك المطالبــة بتكــوين جمــل تتلقاهــا القيــود والشــروط حتّــى ال تخــرج عــن جمــال
الصياغة وعن الصيغة األدبية.3
ه -فيما يتعلق بالوسائل التعليمية وطريقة التدريس:
 -0االهتمـ ــام بـ ــالموقف التعليمـ ــي والوسـ ــائل المعنيـ ــة وطريقـ ــة التـ ــدريس والجـ ــو المدرسـ ــي
والنشاط السائد فيه من قبل المدرس والتالميذ.4

ألن التمـارين تعمـل علـى تثبيـت
 -3االهتمام بالممارسة وكثرة التدريب على التمارين وذلـك ّ
القاعدة وفائدة جدواها.5

 -1ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،ص:
 -2عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني ،ص:
 -3المرجع نفسه،

.62
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 -4محمد صالح السمك ،فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية ،ص:
 -5ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،ص:
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-2مراحل تدريس القواعد:

اختلف علماء التربية وخبـراء المنـاهج فـي تحديـد السـن التـي يجـوز معهـا البـدء بتـدريس

أن القواعـد تسـتلزم تهيـؤ عقليـا خاصـا يمكـن
القواعد ،ومع هذا االختالف انعقـد إجمـاعهم علـى ّ
التالميذ من الموازنـة والتعليـل واالسـتنباط وقـد مـال أكثـرهم إلـى إعفـاء تلميـذ المدرسـة االبتدائيـة
تبعـا بـرأي األغلبيـة وفـي
من درس القواعد حتّى سن العاشرة ،أي إلى الصـف الخـامس ويمكـن ا
ضوء النظم التعليمية السائدة ،أن تقسم سنوات الدراسة إلى م ارحـل مـع إيضـاح مـا يناسـب كـ ّل
مرحلة وذلك على النحو التالي:

ّأوال -في المرحلة االبتدائية:
األول والثــاني وفــي هــذه الحلقــة ال يعلــم الطفــل قواعــد
أ -الحلقـــة األولـــ  ":وتشــمل الصــفين ّ
مطلقا ــا ،فحاج ــة الطف ــل إل ــى توس ــيع خبرت ــه وتنمي ــة محص ــوله اللغ ــوي ،ليس ــتطيع التعبي ــر ع ــن
حاجاته دون توقف".1
ب -الحلقة الثانية :وتشمل الصفين الثالث والرابع وفي هذه الحلقة يـدرب التلميـذ علـى صـحة
األداء وقوة التعبير بطريقتين.
" -0اســتمرار التــدريب المباشــر علــى التعبيــر ،كمــا كــان متبعــا فــي الحلقــة األولــى ولكــن
بصورة أرقى.
خاطئـا،
ممـا يشـيع فـي لغتـه ويسـتعملها اسـتعماال
ا
 -3التدريب علـى وحـدات نحويـة معينـةّ ،
كالتدريب على األسئلة واألجوبة وعلى بعض الضمائر وأسماء اإلشارة.
وف ــي ه ــذه الحلق ــة يج ــب تيس ــير الت ــدريب وتحبيب ــه إل ــى التالمي ــذ باس ــتعمال البطاق ــات

واأللعاب اللغوية والمحاوالت والتمثيليات واستخدام القصة".2

ج -الحلقة الثالثة :وتشمل الصفين الخـامس والسـادس « ،وفـي هـذه الحلقـة يمكـن أن نطمـئن
إل ــى فك ــر التلمي ــذ ،وقدرت ــه عل ــى فه ــم القواع ــد بالطريق ــة القاص ــدة الت ــي تعتم ــد عل ــى األمثل ــة

والمناقشة واالستنباط والتطبيق».3

 -1عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني ،ص:
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 -2علوي عبد اهلل طاهر ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية ،ص:
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 -3صالح رواي ،الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم المختلفة ،ص،16 :
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ثانيـــا -فـــي المرحلـــة اةعداديـــة :فــي هــذه المرحلــة يأخــذ التلميــذ فــي د ارســة القواعــد النحويــة
بالطريقـة التربويـة المنظمـة ،بصـورة أوسـع وأشـمل ،ويمكـن فـي هـذه المرحلـة العـودة إلـى بعــض
األبواب التي درست في المرحلة االبتدائية ودراستها شيء من التفصيل.
ثالثـا -فــي المرحلـة الثانويــة «:وفـي هــذه المرحلـة تتنــاول المنـاهج األبـواب والســائل التـي يــدق
فهمهـ ــا علـ ــى تالميـ ــذ المرحلـ ــة اإلعداديـ ــة ،وتخصـ ــص لهـ ــا وللتطبيـ ــق عليهـ ــا حصـ ــص كاملـ ــة
والطريقة المناسبة لهذه المرحلة هي "الطريقة القاصدة"».1

ألنهـا
أن السـن المناسـب لد ارسـة القواعـد المرحلـة اإلعداديـةّ ،
من هنا يمكننا القول على ّ
مهيئا عقليا ونفسيا لذلك.
هي المرحلة المتوسطة بين االبتدائي والثانوي يكون فيها التلميذ ا

-3طرائا تدريس القواعد النحوية:

تعتب ــر الطريق ــة ه ــي المس ــار أو ال ــنهج ال ــذي يتبع ــه المعل ــم ف ــي تقديم ــه للم ــادة العلمي ــة
للمــتعلم ،وبهــذا تعــددت أســاليب وطــرق التــدريس س ـواء أكــان هــذا فــي البالغــة أو التعبيــر أو
األدب أو النحو ،وهذا األخير لقد تنوعت طرائق تدريسه ،ونذكر من هذه الطرق ما يلي:
أ -الطريقة القياسية:
« وهي الطريقة التي تقوم على أسـاس االنتقـال الفكـر مـن المقـدمات إلـى النتـائج ،ومـن
الحقيقة العامة إلى الحقائق الجزئية ومن القانون العام أو القاعدة إلى النتائج ،إذ يبـدأ فـي هـذه
الطريقــة بعــرض القاعــدة النحويــة ثـ ّـم يقـ ّـدم الشـواهد واألمثلــة لتوضــيحها وتعزيزهــا وترســيخها فــي
أذهــان التالميــذ ،والخطــوة الثالثــة إج ـراء تطبيقــات عليهــا ومــن خــالل أمثلــة متشــابهة وحــاالت

مماثلة».2
مزاياها:

وتحدد في النقاط التالية:3
ّ
ّ أنها سريعة ال تستغرق وقتاا طويالا وتساعد الطلبة على تنمية عادات التفكير الجيد.

 -1عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني ،ص:
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 -2زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص:
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 -3طه علي حسين الدلي مي وآخرون ،أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،
ط3112 ،0م ،ص:
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ـر فـي اكتشـاف الحقـائق ،وسـبيلها
ّ أنها سهلة ال يبـذل فيهـا المـدرس أو المـتعلّم جه اـدا كبي اا
حد ذاتها.
الوحيد هو تحفيظ القاعدة واستظهارها باعتبارها غاية في ّ

مآخذها:

نذكر ما يلي:1

ّ أنها تحرم التّلميذ من اكتشاف القوانين النحوية وتصرفه عـن تنميـة القـدرة علـى تطبيقهـا
وتكوين سلوك لغوي سليم.
بالسـهل والتّـدرج إلـى الصـعب،
ّ أنها تتنافى وما تنادي به قوانين التّعلـيم مـن حيـث البـدء ّ
فهــي تبــدأ بالك ـ ّل وتنتهــي بــالجزء ،أي تبــدأ بتقــديم القاعــدة وتنتهــي باألمثلــة وهــذا بشــكل
أيضـا ت هشـتِّت انتبـاه التّالميـذ وتفصـل بـين النحـو
صعوبة في استيعابها وتمثيلها ،إذ ّأنها ا
أن النحو غاية يجب أن تدرك وليس وسيلة إلصـالح العبـارة
واللغة وبهذا يشعر التّلميذ ّ
وتقديم اللسان.

ألنهــا تحتــاج إلــى إعمــال
هــذه الطريقــة ال تناســب التّالميــذ المبتــدئين وال المتوســطينّ ،
العق ــل ،فه ــي تق ــوم عل ــى مب ــدأ التلق ــين والحف ــظ ث ـ ّـم اإلرج ــاع ،فه ــي خالي ــة م ــن النق ــاش ومملّ ــة

وكالسيكية.

ب -الطريقة االستقرائية (االستنباطية) « :وهي التـي تقـوم علـى األمثلـة التـي بشـرحها المعلّـم
ثم يستنبط منها القاعـدة ،وهـذا يعنـي ّأنـه يبـدأ مـن الجـزء إلـى الكـ ّل ،والسـتقراء أسـلوب
ويناقشها ّ
ـجع بقاعــدة عامــة مســتنبطة منهــا بعــد نقــاش وقــد وصــفها بعضــهم بــالقولّ :أنهــا بطيئــة فــي
يشـ ّ

أيضــاّ :أنهــا علــى الــرغم مــن ذلــك تخلــق رجــاالا يثقــون بأنفســهم ويعتمــدون علــى
التّعلــيم ،وقــالوا ا
الصبر واألناة في تفكيرهم».2
جهودهم كما ّأنها تعلّمهم ّ
مزاياها:

ويمكن إجمالها فيما يلي:3

مدة أطول من المعلومات التـي تكتسـب بـالقراءة أو
أ -تساعد على بقاء المعلومات في الذاكرة ّ
ألن الطّالــب توصــل إليهــا بنفســه وبمســاعدة معلمــه ،فالطلبــة يفهمــون القاعــدة التــي
اإلصــغاءّ ،
 -1علي النعيمي ،الشامل في تدريس اللغة العربية ،ص،22 :
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 -3علي النعيمي ،الشامل في تدريس اللغة العربية ،ص،22 :
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 -2سعدون محمود الساموك وآخرون ،مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،دار وائل للنشر ،ط3111 ،0م ،ص:
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المدرس حافزة ومهيـأة
يقدمها إليهم
توصلوا إليها بمساعدة مدرسيهم أكثر من تلك القاعدة التي ّ
ّ
أو التي يجدونها في الكتب المقررة.
يجيا للوصـول إلـى الحقيقـة ،وهـي طريقـة
ب -تثري لدى الطلبة قوة التفكير ،وتأخـذ بأيـديهم تـدر ا
أساسـا لفهـم
جادة في التربية ،إذ يصـبح التطبيـق عليهـا سـهالا ،وهـي تتخـذ األسـاليب والتراكيـب
ا
القاعدة.1

أن الســير فــي
ـيوعا فــي التــدريس لكونهــا محـ ّـددة وواضــحة لــدى المدرســين و ّ
جّ -أنهــا أكثــر شـ ا
مراحلها يناسب قدرات التالميذ ومداركهم ويعودهم على دقّة الترتيب والمالحظة.
مآخذها :ومنها:2

يوضح هربارت حقيقة العقل وال كيفية وجود األفكار فيه ،و ّأنه لـم يوضـح عمليـة اإلدراك
أ -لم ّ
العقلي المؤتلف والمختلف من األفكار ،وال القوة الحقيقية التي علـى أساسـها اسـتنبطت القواعـد
العامة والقوانين ،لذا نجد رّأيه في هذه المسألة يكتنفه الغموض واإلبهام.
حاليـا ،وتكـون هـذه
هذه الطريقة يشترك فيها المعلّم والمتعلّم وهي الطريقـة المعمـول بهـا ا
فعــاالا فــي اســتنباط القاعــدة وتــدوينها علــى
المشــاركة عــن طريــق التّالميــذ إذ يكــون فيهــا محـ اا
ـور ّ

ممـا
السبورة ،فهـذه الطريقـة تسـاعد التّلميـذ علـى توظيـف أفكـاره مـن خـالل مناقشـة هـذه األمثلـة ّ
السليم.
تجعله مثرايا ألفكاره وتوظيفها للتعبير ّ
المعدلــة «:وهــي التــي تقــوم علــى أســاس تعلــيم القواعــد النحويــة
األدبيــة
ج -طريقــة ال ّنصــوص
ّ
ّ
مــن خــالل النصــوص األدبيــة المترابطــة األفكــار أي األســاليب المتصــلة ال األمثلــة المتقطعــة

واألسـ ـاليب الملتقط ــة ،وأساس ــها اختي ــار ن ــص أو قطع ــة م ــن القـ ـراء ف ــي موض ــوع واح ــد ،يقـ ـرأه
ٍّ
مميــز ،ويــتم
التّالميــذ ويفهمــون معنــاه ثـ ّـم يشــار إلــى بعــض الجمــل فيــه المرغــوب د ارســتها بخــط ّ
تحليلها ومناقشتها ويعقب ذلك استنباط القاعدة النحوية منها وبعدها تأتي مرحلة التطبيق».3

 -1طه علي حسين الدليمي وآخرون ،أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية ،ص:
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 - 2علي النعيمي ،الشامل في تدريس اللغة العربية ،ص .21 ،22 :وينظر :محمود أحمد السيد ،في طرائق تدريس اللغة
العربية ،مطبعة اإلتحاد ،دمشق ،دط0190 ،م0193/م ،ص .223 :وينظر :صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية،
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،دط ،دت ،ص.63 :

 -3علوي عبد اهلل طاهر ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،0
0221هـ3101-م ،ص.222 ،223 :
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ألنهـا تحقّـق األهـداف المرسـومة للقواعـد النحويـة،
ومن مزاياها في « ّأنها طريقة فضلى ّ
حيــث يــتم عــن طريقهــا مــزج القواعــد بالتراكيــب وبــالتغيير الصــحيح المــؤدي إلــى رســو اللغــة
مقرونا بخصائصها اإلعرابية».1
رسوخا
وأساليبها
ا
ا
ومــن مآخــذها أيضــا « ّأنهــا تعمــل علــى إ ضــعاف التّالميــذ فــي اللغــة العربيــة ،وتجعلهــم
ألن تعليم القواعد النحويـة عـن طريـق النصـوص فيـه مضـيعة للوقـت،
يجهلون أبسط قواعدهاّ ،
ص قـ ــد يكـ ــون ال عالقـ ــة لـ ــه بالقواعـ ــد النحويـ ــة التـ ــي هـ ــي موضـ ــوع الـ ــدرس
ّ
ألن موضـ ــوع الـ ـ ّـن ّ
2
الحقيقي» .

حاليـا فيمــا
بــالرغم مــن الماخــذ التــي تتخللهــا هــذه الطريقــة إالّ ّأنهــا ممتــازة والمعمــول بهــا ا
يخص دروس القواعد ،فهي تمتاز بالتشـويق واالنتفـاع للتّلميـذ بالدرجـة األولـى والمعلّـم بالدرجـة
ّ
الثانيــة ويكمــن هــذا مــن خــالل المــزج بــين القواعــد والتراكيــب .فــالمتعلّم فــي هــذه الحالــة يســتطيع

ـيقدم لــه والمشــوق فيهــا أكثــر ه ــي المناقشــة التــي تكــون ب ــين
بنفســه اكتشــاف الــدرس الــذي س ـ ّ
ـتوعبا ومتفــاعالا ومشــاراكا أكثــر وهــذه الطريقــة أيضــا
ممــا يجعــل المــتعلّم مسـ ا
التّالميــذ والمعلّــمّ ،
السليمة وقهم المعنـى وتوسـيع
تدربهم على القراءة ّ
تجعل القاعدة جزء من النشاط اللغوي ،فهي ّ
دائرة معارفهم وتدريبهم على االستنباط ودقّة التفكير في ذلك.
د-طريقة النشاط:
«وتعتم ــد عل ــى نش ــاط التّالمي ــذ وف ــاعليتهم ،وفيه ــا يق ــوم المعلّ ــم بتكلي ــف تالمي ــذه بجم ــع

ال ّش ـواهد واألمثلــة التــي لهــا صــلة بموضــوع الـ ّـدرس مــن الق ـرآن الك ـريم واألبيــات الشــعرية ومــن
الدرس واستنباط القاعدة».3
ثم يتعاونوا فيما بينهم على فهم موضوع ّ
موضوعات القراءة ّ
اغبــا فــي
وفعالــة ،إذ تجعــل المــتعلّم يعتمــد علــى نفســه وتجعلــه ر ا
هــذه الطريقــة إيجابيــة ّ
ومما يزيد على ذلك تحفّـزه علـى أداء واجباتـه دون تخ ّـوف أو ضـعف ،وتغمـس فيـه روح
التّعلّم ّ

ممــا تكســبه الثّقــة يوابــداء رّأيــه دون تخـوف وتجعلــه يحلّــل وينــاقش أفكــاره والحكــم
التّفكيــر الـ ّـدقيق ّ
أيضـا علـى كيفيـة
عليها ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة ،فهي طريقة بالفعل نشطة ،وتسـاعده ا

 -1المرجع نفسه ،ص:

.222

 -2محمد صالح السمك ،فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية ،ص:
 -3سعدون محمود الساموك وآخرون ،مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،ص:
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وتدربـه علـى كيفيـة اسـتنباط القاعـدة النحويـة بمفـرده دون
تعامل المتعلّم مع اختباراته وفروضـه ّ
مساعدة من غيره.
ك-طريقة ح ّل المشكالت:

النص ــوص حتّ ــى يتخ ــذ المعلّ ــم ه ــذه
« وه ــي الت ــي تق ــوم عل ــى درس التعبي ــر والقـ ـراءة و ّ
ثم يلفت
النصوص والموضوعات نقطة البدء إلثارة المشكلة التي تدور حول ظاهرة أو قاعدةّ ،

أن هــذه الظــاهرة ســتكون د ارســة موضــوع النحــو المقــروء التــي بــين أيــدهم أو مــن
نظــرهم إلــى ّ
غيرها ،ومناقشتها معهم حتّى يستنبط القاعدة».1

معينــة وعلــى التّالميــذ حلّهــا ومــن خــالل هــذه الحلــول
هــذه الطريقــة تنطلــق مــن مشــكلة ّ
يق ــوم المعلّــم بمالحظ ــة األخط ــاء النحوي ــة الت ــي يق ــع فيه ــا التّالمي ــذ وذل ــك م ــن خ ــالل أعم ــالهم

فعـ ــاالا وذلـ ــك بتحليلـ ــه لتلـ ــك األخطـ ــاء ووضـ ــع
اللغويـ ــة ،وفـ ــي هـ ــذه الحالـ ــة يكـ ــون دور المعلّـ ــم ّ
الفرضــيات لهــا مــن ثـ ّـم يحــدد األســباب ويعالجهــا لكــي ال يحــدث هــذا م ـ ّرة أخــرى ،فهــي طريقــة
إيجابية ومجدية فهي تجعل للمتعلّم يحض باالهتمام من ِقهبل معلّمه.
ـدرس والمتعلّمــين فــي موقــف
ل -طريقـــة المناقشـــة «:هــي عبــارة عــن أســلوب يكــون فيــه المـ ّ
ـتم بع ــده تب ــادل اآلراء المختلف ــة ل ــدى
ـتم ط ــرح القض ــية أو الموض ــوع وي ـ ّ
إيج ــابي ،حي ــث ّأن ــه ي ـ ّ
ـدرس علـى ذلـك لمـا هــو صـائب وبمـا هـو ال ويبلـور كـ ّل ذلـك فـي نقــاط
المتعلّمـين ث ّـم يعقـب الم ّ

حول الموضوع والمشكلة».2

من مزاياها نذكر بعضها:3

 تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.
 استخدام اللغة مهارات لغوية التعبير والحديث.
 تعتمد في إجراءاتها على الحوارات الشفوية.
ومن مآخذها نذكر:4

 احتكار عدد قليل من المتعلّمين للعمل كلّه.
 -1فؤاد أبو الهيجا ،أساليب تدريس اللغة العربية يواعداد دروسها اليومية باألهداف السلوكية ،دار المناهج للنشر ،عمان،
ط0232 ،3هـ3113-م ،ص.033 ،031 :
 -2خليل إبراهيم بشر وآخرون ،أساسيات التدريس ،دار المناهج للنشر ،دط0220 ،هـ3101-م ،ص.062 :
 -3هادي طوالبة وآخرون ،طرائق التدريس ،دار الميسرة للنشر ،عمان ،ط0221 ،0هـ3101-م ،ص:
 -4خليل إبراهيم بشر وآخرون ،أساسيات التدريس ،ص:

.061
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 التدخل الزائد من المعلّم في المناقشة ،وطغيان فاعلية المعلّم في المناقشة علـى فاعليـة
التّدريس.

ممــا يزيــد إلــى
 عــدم االقتصــاد فــي الوقــتّ ،
ألنــه قــد تجــري المناقشــة بأســلوب غيــر ّ
فعــال ّ
هدر الوقت.
هــذه الطريقــة رغــم الماخــذ التــي تعترضــها إالّ ّأنهــا تقــوم بتشــجيع المتعلّمــين علــى احتـرام
وتنمــي عنــدهم وروح الجماعــة ،وتجعــل المــتعلّم مركــز العمليــة التعليميــة بــدالا
بعضــهم الــبعض ّ

من المعلّم.

م -طريقــة بلســلوب توظيــف المطالعــة «:هــذه الطريقــة تـرتبط ارتباطاــا وثيقاــا بــالقراءة الجهريــة،
الجيـدة والكتابـة الصـحيحة ،ويـربط
ويهدف تـدريس القواعـد بهـا إلـى تمكـين التّالميـذ مـن القـراءة ّ
ب ــين معنـ ــى الموضـ ــوع والعالمـ ــة اإلعرابيـ ــة بأسـ ــلوب سـ ــهل ممتـ ــع ،فيفيـ ــد التّالميـ ــذ مـ ــن معنـ ــى
الموضوع والخطأ النحوي لتفهم القاعدة والتطبيق عليها».1

هــذه الطريقــة تســاعد المعلّــم والمــتعلّم فــي تحديــد األخطــاء وكيفيــة نطــق الكلمــات ويقــوم

فيصححه.
اجتهادا منه فيكتشف الخطأ بنفسه
المعلّم بتصحيحها وقد يكون
ا
ّ
طريقــة بأســلوب الــدور التمثيلــي «:وهــو األســلوب الــذي يعتمــد علــى لعــب األدوار المســتقاة مــن
ويوضــح الموضــوع النحــوي مــن خــالل لعــب األدوار مــن جهــة ،واختيــار
الحيــاة بصــورة عفويــة،
ّ
فهم التّالميذ للقاعدة النحوية من جهة أخرى».2
ـلوبا
نســتنتج مــن هــذا األســلوب أو الطريقــة فــي كونهــا تعتمــد علــى التّمثيــل ،فهــو ي هعـ ُّـد أسـ ا
ألن الطريقــة
مشــوقاا يثيــر دافعيــة التّالميــذ إلــى الــتّعلّم ،ويتناســب مــع مــرحلتهم العمريــة ،وذلــك ّ
الفضلى في تدريس القواعد هي الطريقة التي تتوافر فيها الدافعية.

و-الطريقة التكاملية «:الطريقة التكاملية وهي التي تنطلق فـي تدريسـها للنحـو علـى نصـوص

ـدرس بوصـفها وحـدة متماسـكة ال انفصـام بـين
المطالعة والشعر والنثر ،وتنظر على ّ
أن اللغة ت ّ
أجزائهــا ،كمــا هــو معهــود فــي الطــرق القيمــة ،وبــذلك تجمــع النظريــة بــالتطبيق ،حــين يصــبح

 -1طه علي حسين الدليمي وآخرون ،أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية ،ص:
 -2المرجع نفسه ،ص،013 :
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الصرف والبالغة ،كمـا يـتم إدراك الحقـائق مـن خـالل االنتقـال مـن
ميدانا
النص
وظيفيا ّ
ا
ا
للنحو و ّ
الك ّل إلى الجزء».1
وظيفيا يجد مكانه الطبيعي فـي خبـرات الطـالب
لغويا
ا
هذه الطريقة تعطي للنحو نشاطاا ا
اليومية ،فهي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الوحدات اللغوية.

ي -طريقة بلسلوب الرسوم البيانية:

« وهــي الطريقــة التــي يعتمــدها التّالميــذ فــي تعلُّمهــم للقواعــد يوامكانيــة اســتخدامها لبيــان

االتجاهـ ـ ــات األدبيـ ـ ــة ،واسـ ـ ــتخدامها يكفـ ـ ــل إعطـ ـ ــاء المعـ ـ ــاني الصـ ـ ــحيحة مـ ـ ــن دون لـ ـ ــبس أو
غموض».2

نمـي عنـدهم القـدرة علـى االسـتنتاج
هذه الطريقة سهلة وسرعان ما يفهمهـا التّالميـذ ،إذ ت ّ
وتحليلهم لهاته الرسومات البيانية واستنباط القاعدة منها.
وللرسوم البيانية أنواع ،نذكر منها:3

الخطية ،الرسوم البيانية العمودية.
 الرسوم البيانية
ّ
 الرسوم البيانية الدائرية ،الرسوم البيانية التصويرية.
 الرسم البياني بالمساحات.
ومن مزاياها:4

ّ أنها تجلب السرور للطلبة وتجدد نشاطهم.
ّ أنها ترهق الحواس وندعو إلى دقّة المالحظة.

ّ أنها تساعد على تثبيت الحقائق في أذهان الطلبة.
ّ أنها تجـذب انتبـاه الطلبـة وتـدفعهم إلـى النشـاط الـ ّذاتي وتبعـد الملـل نتيجـة للمشـاركة فـي
العمل.

ممــا تجعــل التّالميــذ يقبلــون علــى اســتخدامها فــي
فهــذه الطريقــة عمليــة ونفعيــة ومشــوقةّ ،
دراسة القواعد النحوية.
1
مية اللغة العربية ،دار النهضة العربية للنشر ،لبنان ،ط3116 ،0م ،ص.023-021 :
 أنطوان صياح وآخرون ،ته هعلُّ ّ -2طه علي حسين الد ليمي وآخرون ،أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية ،ص.061 :

 -3المرجع نفسه ،ص:
 -4المرجع نفسه

.069
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المبحث الثاني :األدبيات التّطبيقية
الدراسات العلمية السابقة:
ّ
توطئة:

لك ـ ّل موضــوع مــن مواضــيع البحــث هنــاك نقطــة انطــالق ينطلــق منهــا الباحــث ،فعلــى

الباحــث أن يســتعين بأفكــار مســبقة ينطلــق منهــا موضــوعه ،ولقــد اســتندت فــي موضــوعي علـى
الدراسات السابقة ،والتي نذكر منها:
بعض ّ
ّأوال -دراسة فتحي مبروك البحراوي (سنة 1991م):

الدراسة «:الوقوف على األسباب المؤدية إلى ضعف التّالميـذ فـي اكتسـاب المفـاهيم
أ -هدف ّ
النحوية واستخدامه».
ّ
الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
تحددت ّ
الدراسةّ :
 -2مشكلة ّ
النحوية واستخدامه؟"
 كيف يمكن إكساب التّالميذ المفاهيم ّ

للصف الثاني اإلعدادي؟
 ما المفاهيم النحوية التي يتضمنها منهج القواعد النحوية ّ
 ما جوانب ضعف التّالميذ في إكساب تلك المفاهيم واستخدامه؟

 مــا اإلســتراتيجية التدريســية المقترحــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي عــالج ضــعف التّالميــذ

النحوية واستخدامها؟
في إكساب المفاهيم ّ
النحوية واستخدامها؟
 ما مدى فعالية تلك اإلستراتيجية في إكساب التّالميذ المفاهيم ّ
الد ارس ــات الس ــابقة تمك ــن الباح ــث م ــن
الدراســــة :م ــن خ ــالل د ارس ــة البح ــوث و ّ
 -3إجــــراءات ّ
النحويــة التــي تشــيع فيهــا األخطــاء عنــد تالميــذ المرحلــة
التوصــل إلــى مجموعــة مــن القواعــد ّ

اإلعداديــة وهــي (الجمــل االســمية والفعليــة ،عالمــات اإلعـراب األصــلية والفرعيــة) ،وبعــد أن تـ ّـم
النحويـة قـام الباحـث ببنـاء أداة لتحليـل محتـوى مـنهج القواعـد ،وذلـك لتحديـد مـا
تحديد المفاهيم ّ

النحويــة ،وهــي (الفعــل
بــه مفــاهيم نحويــة (عامــة أو خاصــة) ،وتـ ّـم التّوصــل إلــى قائمــة المفــاهيم ّ
الصــحيح والمعتــل ،أســلوب الشــرط ،المســتثنى ب ــ"إالّ") ثـ ّـم قــام الباحــث ببنــاء اختبــار فــي تلــك
ـحة
النحويــة بهــدف إب ـراز مــدى إســهام تعلّــم ه ـؤالء التّالميــذ المفهــوم ّ
المفــاهيم ّ
النحــوي فــي صـ ّ
األداء اللغــوي ،وذلــك مــن خــالل ســياقات لغويــة مختلفــة ،وتـ ّـم التّأ ّكــد مــن صــدقه وثباتــه ،ثـ ّـم تـ ّـم

النحويــة تتكــون
عينــة ّ
الد ارســة ،ثـ ّـم قــام الباحــث ببنــاء إســتراتيجية لتــدريس المفــاهيم ّ
تطبيقــه علــى ّ
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من ( )09خطوة ،الستخدامها في دمج مـا لـدى التّالميـذ مـن جوانـب ضـعف فـي تلـك المفـاهيم
ثم التّأ ّكد من صحتها.
ّ
ـف الثّـاني
الص ّ
ث ّم قام الباحث باختيار ّ
العينة ،وبلغت ( )091تلمي اذا وتلميذة مـن تالميـذ ّ
وقسـمها
اإلعدادي في محافظة المنوفية ،جزء يمثل البيئة الريفية واآلخر يمثل البيئة الحضـرية ّ
إلى أربعة فصول ،فصلين للمجموعة التّجريبية وبلـغ عـددها ( )11تلميـ اذا وتلميـذة منهـا ()21
تلميـ اذا وتلميــذة فــي كـ ّل فصــل ،كــذا المجموعــة الضــابطة ،ثـ ّـم أعيــد تطبيــق االختبــار علــى أفـراد
إحصائيا.
المجموعتين ،ثم قام الباحث بتحليل النتائج ومعالجتها
ا
الدراسة:
 -نتائج ّ

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
ّ
 -0وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائية عنـد كـ ّل المسـتويات لصـالح المجموعــة التّجريبيـة حيــث
بلفت قيمة (ت) المحسوبة .1111
 -3وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد كـ ـ ـ ّل المس ـ ــتويات ب ـ ــين المجموع ـ ــة التّجريبي ـ ــة
(الحض ـ ـرية) والمجموعـ ــة التّجريبيـ ــة (الريفيـ ــة) علـ ــى االختبـ ــار فـ ــي األداء البعـ ــدي لصـ ــالح
المجموعـ ــة التّجريبيـ ــة (الحض ـ ـرية) ،وتشـ ــير هـ ــذه النتيجـ ــة إلـ ــى فعاليـ ــة التّـ ــدريس باسـ ــتخدام
النحويــة للمجموعــة التّجريبيــة أكثــر مــن الطريقــة المعتــادة التــي
إســتراتيجية تــدريس المفــاهيم ّ
استخدمت مع المجموعة الضابطة.

النحويــة فــي التطبيــق البعــدي االختبــار مــن ( %19إلــى
 -2تفــاوت نســبة التّالميــذ للمفــاهيم ّ

النحويــة التــي اســتخدمت فــي تــدريس
ممــا يؤ ّكــد فعاليــة إســتراتيجية تــدريس المفــاهيم ّ
ّ )%91
النحوية للمجموعة التّجريبية.
المفاهيم ّ
 -2وج ــود أث ــر ضـ ــئيل جـ ـ ردا للطريقـ ــة التّقليدي ــة حيـ ــث ارتف ــع متوسـ ــط أداء تالمي ــذ المجموعـ ــة
الضابطة التي درسـت بهـذه الطريقـة مـن ( %22.1إلـى  )%21.1األمـر الـذي يـدعو إلـى

ضرورة التّخلي عن مثل هذه الطريقة والبحث عن طرائق أخرى مناسبة.1
النحويــة فــي منــاهج المرحلــة
ثانيــا -دراســة غســان ياســين العــدوي" :التنظــيم الهرمــي للمفــاهيم ّ
اإلعدادية دراسة ميدانية في مدينة دمشق"

 -1ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،ص:

.92-93
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النحويـة الـواردة فـي
الدراسة (هدفها) :هدفت ّ
ملخص ّ
الدراسة إلى إعداد تنظيم هرمي للمفاهيم ّ

النح ــو للمرحل ــة اإلعدادي ــة ،تتض ــح م ــن خالل ــه العالق ــات القائم ــة ب ــين ه ــذه المف ــاهيم،
من ــاهج ّ
وتحديد مستوى ك ّل مفهوم من حيث تعقيده بين المفاهيم األخرى.
أهمية البحث:

وتظهر في النقاط اآلتية:
النحويــة لطــالب المرحلــة اإلعداديــة بصــورة تعليميــة
 تقــديم قائمــة مندرجــة مــن المفــاهيم ّ
ميسرة.
ّ

النحو فـي المرحلـة
 الكشف في الترابط القائم بين أجزاء المادة العلمية الموزعة في كتب ّ
النحوية عند المتعلّمين.
مما يسهل استقبال المادة ّ
اإلعداديةّ ،
النحويــة يســاعدهم فــي
 تزويــد مصــممي المنــاهج ومــؤلفي الكتــب بتنظــيم جديــد للمفــاهيم ّ
بناء مناهجها وتأليف كتبها.

النحــو علـى أســاس المفــاهيم فــي الم ارحــل
 فــتح الطريــق أمــام بحــوث أخــرى لتنظــيم مــادة ّ
األخرى.
نتائج البحث:
ّبينت المعالجات اإلحصائية لك ّل مـن أراء مدرسـي اللغـة العربيـة وموجهيهـا فـي التنظـيم
النحوية ما يأتي:
الهرمي للمفاهيم ّ
النحويــة ،وهــذا
تركيبــا
النحويــة
منتظمــا لمــادة القواعــد ّ
 -0يــؤدي التنظــيم الهرمــي للمفــاهيم ّ
ا
ا
النحويـة الـواردة فـي التنظـيم هـي المفـاهيم الـواردة فـي كتـب
أن جميع المفاهيم ّ
يعود إلى ّ
القواعد للمرحلة اإلعدادية و ّأنها منظمة على أساس التسلسل المنطقي لها.
النحويــة ،وهــذا
تركيبــا
النحويــة
منتظمــا لمــادة القواعــد ّ
 -3يمثــل التنظــيم الهرمــي للمفــاهيم ّ
ا
ا
يعود إلى جميع المفاهيم النحوية الواردة في التنظيم هـي مـن المفـاهيم الـواردة فـي كتـب

القواعد للمرحلة اإلعدادية و ّأنها منتظمة على أساس التسلسل المنطقي لها.
النحوي ــة ط ارئ ــق التّــدريس المتّبع ــة ف ــي ت ــدريس م ــادة
 -2يس ــاير التنظ ــيم الهرم ــي للمف ــاهيم ّ
القواعـ ـ ــد .إذ بلغـ ـ ــت نسـ ـ ــبة الم ـ ـ ـوافقين مـ ـ ــن المدرسـ ـ ــين  %99.2ونسـ ـ ــبة  %011مـ ـ ــن

وم هرُّد ذلك إلى تسلسل المفاهيم من البسيط إلـى المرّكـب ومالءمتهـا لكـ ّل مـن
الموجهين ه
الطريقة االستقرائية.
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النحوية إسـتراتيجيات تصـميم ال ّـدروس ويعـود ذلـك إلـى
 -2يساير التنظيم الهرمي للمفاهيم ّ
النحويـة الـذي يسـاعد فـي اختيـار ال ّـنص المناسـب لـتعلّم
وضوح العالقـات بـين المفـاهيم ّ
مفهوم ما ،وفي اختيار الطريقة والتقويم المناسبين.

أيضــا علــى حفظهــا فــي الــذاكرة ،ويعــود ذلــك إلــى مبــدأ ربــط المفــاهيم بعضــها
 -1ويســاعد ا
السابقة هي أساس للمفاهيم الجديدة.
ببعض ربطاا
منطقيا و ّ
ا
أن المفاهيم ّ
النحويـة عمليـات عقليـة لـدى متعلّميهـا ،وهـذا يعـود إلـى
ينمي التنظيم الهرمـي للمفـاهيم ّ
ّ -6
أســتاذ التنظــيم إلــى مجموعــة مــن المعــايير التــي تســاعد فــي التّحليــل والتركيــب والتعمــيم
والنحوية.
أن التنظـيم الهرمـي
 -1ويساعد في تحقيق أهداف منهاج القواعد ّ
النحوية ويعـود ذلـك إلـى ّ
مم ــا ي ــؤدي إل ــى ص ــيانة القل ــم
للمف ــاهيم ي ــؤدي إل ــى اس ــتيعاب الم ــادة األولي ــة وفهمه ــاّ ،
النحو.
واللسان من الخطأ والزلل وهو الهدف الرئيسي لمادة ّ

محمد أحمد السيد 1992م:
ثالثا -دراسة ّ
الدراسة" :االستعماالت اللغوية ال ّنحوية في التعبير"
عنوان ّ

النحوي ـة فــي المرحلــة اإلعداديــة علــى أســس
هـــدفها :هــدفت ّ
الد ارســة إلــى بنــاء مــنهج للقواعــد ّ

علمية انطالقاا من تعريف واقع التعلّم ومراعاة ميوله واهتماماتـه وقد ارتـه وحاجاتـه ،قـام الباحـث
عينــة مــن موضــوعات التعبي ـرين الكتــابي والشــفهي لطلبــة المرحلــة اإلعداديــة ثـ ّـم رصــد
بتحليــل ّ

النحوية التي ارتكبها الطلبة في موضوعاتهم التعبيرية.
األخطاء ّ
الدراسة :وقد توصل الباحث إلى النتيجة التالية والتي مفادها:
نتائج ّ

أن المباح ــث الت ــي تحظ ــى به ــا طلب ــة المرحل ــة اإلعدادي ــة ف ــي التعبي ــر بنوعي ــه ،ه ــي ()31
ّ
أن شــيوع األخطــاء يتــأثر بــالفروق مــن حيــث الموضــوعات ،وبــين البنــين والبنــات مــع
مبحــث ،و ّ

النحويــة لطلبــة المرحلــة اإلعداديــة لــم تكــن تتنــاقض فــي أغلــب
نســبة أقــل للبنــات ،واألخطــاء ّ
أن تعلّــم القواعــد
المباحــث ّ
ممــا يــدل علــى ّ
النحويــة مــع تقــديم الطلبــة فــي صــفوف هــذه المرحلــةّ ،
النحوية لم ينعكس أثره في سالمة التعبير من الخطأ.
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األول :الطريقة واألدوات
المبحث ّ

بعد تطرقي في الفصل السابق لألدبيات النظرية للموضوع ،سـأتطرق فـي هـذا الفصـل

أيضــا إلــى األدبيــات التطبيقيــة ،والــذي ســوف أعــرض فيــه اإلجـراءات المنهجيــة المتبعــة وذلــك
بتحديد المنهج و مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات .
بالنســبة للمــنهج الــذي اســتخدمته فــي هــذه الد ارســة هــو المــنهج الوصــفي ،ألنــه يــدرس
الوقائع كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،فجاء ليصف لنـا تعلـيم القواعـد النحويـة
لتالميــذ هاتــه الســنة ،ويقــوم برصــد األهــداف المـراد تحقيقهــا مــن جـراء تدريســها وتحقيــق النتــائج
المـ ـراد الوص ــول إليه ــا ،إل ــى جان ــب الم ــنهج الوص ــفي اعتم ــدت عل ــى الم ــنهج التحليل ــي وال ــذي
اعتمدته في تحليل النتائج التي تحصلت عليها ،وصوال إلى أهداف الدراسة وأهميتهـا واإلجابـة
عن التساؤالت التي طرحتها والتحقق من الفرضيات التي انطلقت منها.

مجاالت الدراسة

:

وتحددت في ثالث مجاالت نذكر منها ما يلي:
المجـــال المكـــاني :أجري ــت الد ارس ــة ف ــي متوس ــطتين اثن ــين األول ــى بتق ــرت تح ــت اس ــم
متوسطة الشهيد التجيني محمد ،والثانية بورقلة والمسماة هـي األخـرى بمتوسـطة الشـهيد مـوالي
العربي وهناك أين كان محل دراستي .
المجـــال الزمـــاني :أجري ــت ه ــذه الد ارس ــة خ ــالل الموس ــم الد ارس ــي 3102م 3102م،إذ

انطلقت الدراسة النظرية في بداية شهر فيفري ونهاية شهر مارس أما الميدانية لقد أجريت فـي
بدايات شهر أفريل إلى غاية 32ماي3102م.
المجال البشري :

تحديد مجتمع الدراسة :يتكـون مجتمـع الد ارسـة مـن جميـع تالميـذ السـنة الثالثـة متوسـط

حسب الجنس ذكو ار يواناثا،وذاك بمتوسطتي التجيني محمد بتقرت ومـوالي العربـي بورقلـة والـذي
بلغ عددأفرادها ثالثمائة وأربعة وخمسين تلميذا وتلميذة للموسم الدراسي 3102م3102م.

تحديد عينة الدراسة:تعرف العينـة علـى أنهـا اختيـار جـزء مـن الكـل ،وهـذا الجـزء يكـون
تشكيال للكـل أي هـي نسـبة معينـة مـن أفـراد المجتمـع األصـلي ثـم تعمـيم النتـائج علـى المجتمـع
كله.
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وفــي هــذه الحالــة قــد تــم انتقــاء أفـراد العينــة بالطريقــة العشـوائية مــن تالميــذ الســنة الثالثــة
متوسط وذلك بمتوسطتي التجيني محمد بتقرت ومـوالي العربـي بورقلـة واقتصـرت علـى اختيـار
عينة بلغ عدد أفرادها ( )011تلميذا وتلميذة من(  )212تلميذا وتلميذة .
األدوات المستخدمة :

أدوات البحث :هي تلك األدوات التي يستخدمها الباحث فـي جمـع المعطيـات والبيانـات

والمعلومــات ،وذلــك لمســاعدته علــى الوصــول إلــى الفرضــيات المحــددة مســبقاو لـ جابــة علــى
التسـاؤالت المطروحــة ســا بقـا ،اســتدعت منــي أن أعتمــد علـى أداة المالحظــة والتــي اســتخدمتها
مـن أجـل معرفـة الطريقـة التـي تـدرس بهـا نشـاط القواعـد النحويـة  ،وهـل تنوعـت أم أنهـا اتبعـت
طريق ــة واح ــدة ،واس ــتخدمتها أيض ــا م ــن أج ــل معرف ــة ه ــل القواع ــد النحوي ــة والكت ــاب المدرس ــي
يساهمان في تحقيق التنمية اللغوية أم ال.
ثم تعميم النتائج على المجتمع كلّه.
هي نسبة ّ
معينة من أفراد المجتمع األصلي ّ
العينــة بالطريقــة العشـوائية مــن تالميــذ الســنة الثالثــة
وفـي هــذه الحالــة قــد تـ ّـم انتقــاء أفـراد ّ

محمـد" بتقـرت و"مـوالي العربـي" بورقلـة ،واقتصـرت علـى
متوسط ،وذالك بمتوسطتي "التجينـي ّ
عينة بلغ عدد أفرادها ( )011تلمي اذا وتلميذة من ( )212تلمي اذا وتلميذة.
اختيار ّ

.

اعتم ــدت ف ــي ه ــذه الد ارس ــة عل ــى أداة المالحظ ــة وكت ــاب اللغ ــة العربي ــة للس ــنة الثالث ــة
متوســط  ،فالمالحظــة اســتخدمتها مــن أجــل معرفــة الطريقــة التــي تــدرس بهــا نشــاط الظـواهر
اللغويــة ،و هــل تنوعــت أم أنهــا اتبعــت طريقــة واحــدة ،واســتخدمتها أيضــا مــن أجــل معرفــة هــل
يوجد ترابط بين القواعد النحوية والكتاب المدرسي وهل يساهمان في تحقيـق التنميـة اللغويـة أم
ال.
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المبحث الثاني :المناهج واألهداف والمحتوى والطرا والتقويم :
أوال" -تعريــف المنــاهج الحديثــة :هــي عمليــة تربويــة هادفــة وشــاملة تأخــذ فــي اعتبارهــا كافّــة
العوامــل المكونــة لــتعلّم والتعلــيم ،ويتعــاون مــن خاللهــا كـ ّل مــن المعلــم والتّالميــذ يوادارة المدرســة
واألسرة لتحقيق ما يسمى باألهداف التربوية والمنهجية".1

أهدافه :من بين أهم أهداف المناهج الحديثة ما يلي:2

أ -أن يقــوم التعلــيم علــى النشــاط الــذاتي للمتعلمــين ،ال علــى النظــام الخــارجي المفــروض
عليهم.
ب -التعلــيم عــن طريــق الخبـرة (الكفــاءة) ال عــن طريــق الكتــب ،و المتــون والشــروح والحفــظ
والتلقين.
التعريف بمناهج التعليم المتوسط" :تعتبر مناهج التعليم المتوسط كـ ّل منـاهج اإلصـالح مبنيـة

ـاء متواص ـالا متكــامال وبعبــارة أخــرى
علــى المقاربــة بالكفــاءات التــي تجعــل العمليــة التعليميــة بنـ ا
ـإن التلميــذ يبنــي مســاعدة األســتاذ وتوجيهــه ،ومعارفــه بنفســه ،فترس ـ ويصــقل قد ارتــه بجهــده
،فـ ّ

ويــتمكن مــن توظيفهــا فــي عمليــة التواصــل وحـ ّل المشــكالت التــي تعترضــه فــي المدرســة أو فــي

حياته االجتماعية ،فالمقاربة التعليمية المعتمدة هي المقاربـة النصـية التـي تعتبـر الـنص وسـيلة

ويـا الـذي يمكـن المـتعلم مـن التواصـل مشـافهة وكتابـة فـي
فعالة لتعلم اللغـة واكتسـابه رص ا
ـيدا لغ ا
وضعيات دالة فيستفيد بها في مواد دراسية أخرى".3
 -وصــف لكتــاب اللغــة العربيــة لمســتوى الثالثــة متوســط" :يعتمــد كتــاب اللغــة العربيــة للســنة

الثالثة متوسط على المقاربة الشمولية التـي تعنـى بالكفـاءات وقـد جـاء الكتـاب عبـارة عـن بنـى
تنظــيم فــي ثمانيــة مشــاريع ،كــل مشــروع ينجــز فــي ثالثــة أســابيع ويشــتمل علــى ثــالث وحــدات
تعليميــة تبلــغ أربعــة وعشـرين وحــدة  ،وتنجــز كـ ّل وحــدة فــي حجــم ســاعي يقــدر بخمــس ســاعات

( 1ساعات) تبدأ بنشاط القراءة وما يتبعه من دراسة فكرية ومعجميـة ودالليـة وأدبيـة فـي ثـالث

 -1رجاء بخالد وفطيمة قالب  ،تعليميةالنحوالعربيفيمرحلةالتعليمالمتوسطبينالمناهجالتقليديةوالمناهجالحديثةدراسةمقارنة،مذكرة
ليسانس،جامعةقاصديمرباح،ورقلة1118،م1119،م.ص.56:

 -2المرجع نفسه

والصفحةنفسها.

 -3الوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم المتوسط ،اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم األساسي ،جوان 3102م ،ص:
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ثم نشاط التعبير الشفوي فنشاط التعبير الكتابي ،وعند نهاية ك ّل ثـالث وحـدات تكـون
ساعاتّ ،
ثم إعداد شبكة تقييم.
هناك وقفة للتقييم التكويني ّ
أمـا فــي نهايـة كـ ّل ثالثـي فتكــون هنـاك وقفــة أخـرى لتقيــيم مـا تـ ّـم تحصـيله أثنــاء المرحلــة
ّ
من خالل نشاط التقييم التحصيلي".1
يتكون المنهاج من عناصر األربعة هي :المحتوى ،األهداف ،الطريقة ،التقـويم ،سـيأتي
مر فيما يلي:
على ذكر كل عنصر ّ
ثانيا -أهداف تدريس الظواهر اللغوية:

مــن خــالل تصــفحي لكتــاب اللغــة العربيــة لمســتوى الســنة الثالثــة متوســط وقفــت علــى

األهداف التالية:
 -0تسـهل علـى المـتعلّم إدراك القواعـد التـي تحكـم عناصـر اللغـة تضـبطها فـي سـياق لغــوي
مناسب ،وتمكنه من فهم اآلليات اللغويـة مـن خـالل وظـائف هـذه العناصـر فـي الـنص

وروابطه باالستعمال العملي ،واستغاللها في مواقف تعبيرية متنوعة.
ـر ص ــادقاا
ويعب ــر ع ــن خـ ـواطره وأفك ــاره تعبي ـ اا
ـحيحا ّ
فهم ــا ص ـ ا
 -3يقـ ـ أر قـ ـراءة ص ــحيحة ويفه ــم ا
وصحيحا.
ا
إن القيمة النهائية للقواعد عند التّالميـذ تكمـن فـي قدرتـه علـى االنتفـاع بهـا فـي مواضـع
ّ -2
أن
االس ــتعمال  ،وتوظيفه ــا ف ــي وض ــعيات حياتي ــة يومي ــة وهك ــذا يحس ــن م ــن خالله ــا ّ
القواعد مفيدة فائدة مباشرة في فهم الواقع.

 -2القواعــد النحويــة تســاعد المــتعلّم علــى ممارســة المهــارات اللغويــة المدروســة وتوظيفهــا
مناسبا للمعايير الموضوعية.
توظيفاا
ا
 -1تساعد التّلميذ على قراءة نصوص مشكولة جز ائيا قراءة مسترسلة صحيحة.
 -6القواعد النحوية تساعد المتعلم على احترام قواعد النحو والصرف في التعبيرين الشفوي
والكتابي.

 -1كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط ،،ص:

.3
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ثالثا -المحتوى:

 -1وصـــف المحتــــوى :س ــأحاول د ارس ــة محت ــوى الظـ ـواهر اللغوي ــة ف ــي كت ــاب اللغ ــة العربي ــة
لمستوى السنة الثالثة متوسط
القراءة

القراءة

الظواهر اللغوية
(النحوية)

 ِحج ــاج ب ــين المل ــك  -مواض ـ ـ ـ ـ ـ ــع تق ـ ـ ـ ـ ـ ــديم  -تموج الفضاءالنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرود والنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المبتدأ والخبر
ابراهيم عليه السالم

 -اإلنسان والبحر

 -مجيء المبتدأ نكرة  -شعبية كرة القدم

الظواهر اللغوية
(الصرفية)
 مص ـ ـ ـ ـ ــدر األفع ـ ـ ـ ـ ــالالسداسية
 -المصدر الميمي

 فضـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــوة -مواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف  -المس ـ ـ ـ ـ ــنون يرت ـ ـ ـ ـ ــادون  -عمل المصدرالمحمديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى المبتدأ
البشرية

-أفعال المقاربة

 -المكتب ـ ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين -أفعال الرجاء

الفضاء

 -اسم الزمان والمكان

مشكالت النمو السكاني  -اسم اآللة
 -الطاقة الجديدة

 -الممن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

الماضي والحاضر

-أفعال الشروع

 -بين الخيال والعقل

الصرف

 العرب والعلم -لويس باستور

ظن وأخواتها
 ّ-أسلوب االستثناء

 تكنولوجيا االتصاالت -األراضي القاحلة

 -بطاقة هوية

-المنادى

 -العـ ــزوف عـ ــن المهـ ــن

 تقني ــة جدي ــد لرص ــد _أس ـ ـ ــلوب االس ـ ـ ــتفهام اليدويةحركات اإلنسان

والجواب

 -عواقب الكراهية

_ أس ـ ـ ـ ـ ــلوب الش ـ ـ ـ ـ ــرط

 -وأط ّل يوم العلم

_النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

 -حلم مزعج

 -تحية يواشادة

المقصور والممدود
_النسـب إلـى المختــوم

 -المغامرة الكبرى

بتاء التأنيث

 -كولومبس والبحر

-النسب إلى المؤنث

-لوكيوس يتحول
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جــاءت دروس القواعــد فــي هــذا المســتوى مزدوجــة بــين نحــو وصــرف ،وكانــت البدايــة بــالنحو
وتمثلــت فــي مواضــع تقــديم المبتــدأ علــى الخبر...ليتنــاول الصــرف متطرقاــا فيــه إلــى مصــادر
األفعــال السداســية ،المصــدر الميمــي ،ليعــود إلــى النحــو أفعــال المقاربــة وتكــون نهايــة المحتــوى
بصرف الممنوع من الصرف".1

 -2اختيـــار المحتـــوى :م ــن خ ــالل د ارس ــة محت ــوى الظـ ـواهر اللغوي ــة وم ــدى تحقيق ــه للمع ــايير
توصلت إلى اآلتي:

أن محتــوى القواعــد النحويــة فــي كتــاب المدرســي للســنة الثالثــة
أ -مـــدى تحقيقـــه ل هـــدافّ :
متوسط يحقق تقر ايبا ك ّل األهداف المسطّرة في ظـ ّل المقاربـة النصـية فيتنـاول المـادة اللغويـة
فــي نحوهــا وصــرفها وبالغتهــا وتراكيبهــا ،حيــث يهــدف إلــى بلــو هــذه الملكــات لــدى المــتعلم

وتنميهــا ورســوخها ،والســعي إلــى التكامــل بــين ال نشــطة المختلفــة وهــي القـراءة والتعبيــر بنوعيــه
الشفوي والكتابي.
ب -مــدى مالءمــة المحتــوى لمســتوى التالميــذ :كــذلك محتــوى القواعــد النحويــة كــان مناسـ اـبا
لمستوى التّالميذ العقلية والنفسية.
بأنـه امتـاز بــالعمق
ج -المحتـوى مـن حيـث العمـا والشـمول :يمكـن أن تحكـم علـى المحتـوى ّ
والشــمول ويتبــين ذلــك مــن خــالل التفصــيل فــي جزئيــات الـ ّـدرس الواحــد وتقســيمه إلــى أكثــر مــن
درس فيصبح ذلك من خالل المخطط التالي في السنة الثالثة متوسط

مقدمــة فــي عـ ّـدة دروس كــان يمكــن أن تجمــع فــي درس واحــد وهــو
 دروس النســب :جــاءت ّ2
درس النسب والمخطط التالي يوضح ذلك:
النسب

النسب إل المختوم
بتاء التلنيث

النسب إل

المقصور والممدود

-1المرجعالسابق،ص.58:
-2المرجعنفسه،ص.61:
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د -مراعاة المحتوى للتوازن بين الجانب النظري والتطبيقي:

"أعطى هذا المحتوى أهمية كبيرة للجانب النظري على حساب الجانب التطبيقي"

1

رابعا -الطريقة:
طرائا تدريس الظواهر اللغوية (القواعد النحوية) في السنة الثالثة متوسط:
تــدرس القواعــد النحويــة أو الظـواهر اللغويــة للســنة الثالثــة متوســط علــى طريقــة المقاربــة
النصية (طريقة النص المعدلة) ،والتـي تعمـل علـى اتخـاذ ال ّـنص هـو البنيـة الكبيـرة التـي تظهـر
فيها بوضـوح كـ ّل المسـتويات اللغويـة (الصـرفية ،والنحويـة ،والدالليـة ،واألسـلوبية) ،ومـن خـالل
حضور بعض الحصص لقد الحظت كيفية تعليم القواعد النحوية وكانت تدرس كاآلتي:

يقــوم المعلــم بتقــديم مادتــه اللغويــة (القواعــد النحويــة) إذ يقــوم المعلــم بتمهيــد ينطلــق منــه
ثم بعـض قـراءات مـن
بالتذكير بالدرس السابق ،ثم بعد ذلك تكتب األمثلة وتق أر من قبل المعلم ّ
ثم يقـوم بكتابـة القاعـدة علـى شـكل جزئيـات حتّـى
التالميذ ،ثم تتم مناقشة األمثلة من الطرفينّ ،
الكليــة التــي تحتــوى عناصــر الــدرس جلّــه ،وبعــد ذلــك التطبيــق باعتبــاره
يتوصــل إلــى القاعــدة ّ
الدرس.
وسيلة من وسائل تقويم التلميذ على ما استوعبه خالل ّ

ونمثــل لــذلك (مجــيء المبتــدأ نكـرة) واتّبــع األســتاذ خطـوات تســيير الـ ّـدرس إذ قــام بتمهيــد
تطــرق فيــه إلــى التــذكير بالــدرس الســابق ،والــذي عنوانــه مواضــع تقــديم المبتــدأ علــى الخبــر ،ثـ ّـم

،ثم قام بقراءة هاته األمثلة التي كانت من إنشائه و لـم
قام األستاذ بكتابة األمثلة على السبورة ّ
يعتمــد فــي دالــك علــى الكتــاب ثـ ّـم تبعهــا ق ـراءات لــبعض التّالميــذ ،وبعــد هــذا كلّــه قــام األســتاذ
بمناقشــة األمثلــة وذلــك بطــرح مجموعــة مــن األســئلة علــى التّالميــذ ،وبعــد ذلــك تـ ّـم اســتنباط
القاعدة جزاءا جزاءا.
األســتاذ هنــا اعتمــد علــى الطريقــة االســتقرائية (االســتنباطية) وكانــت األمثلــة مــن إنشــاء
األستاذ ليست من الكتاب.
هناك بعض األساتذة اعتمدوا على طريقة النص والطريقة االستقرائية ،مثال ذلك قام
 التمهيــد (وضــعية انطــالق) :انطلــق فــي الــدرس مــن نــص الق ـراءة (عواقــب الكراهيــة) جــرىعدة أسـئلة ،ث ّـم قـام باسـتخراج المثـال مـن الـنص وكتبـه علـى السـبورة وطـرح سـؤال تأمـل
حولها ّ

-1المرجعالسابق،ص.60:
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العبــارة اآلتيــة :كــاد العــالم يــزول ،وأوشــكت البش ـرية أن تفنــى ،ثـ ّـم انتقــل األســتاذ إلــى المرحلــة
الثانية والتي تم فيها مناقشة المثال وطرح األسئلة:
 هـل يـدل التركيـب علــى زوال العـالم أو فنـاء البشـرية؟ وكــان الجـواب عليـه :لكـن الــزوال
والفناء قريب حدوثهما ،كما يوحي الفعالن كاد وأوشك.
ومن خالل هذا توصلوا إلى استنتاج جزئيـات القاعـدة منهـا معنـى أفعـال المقاربـة تحـت
عنوان تذكر كما يلي:
تذكر :تدل كاد و أوشك على أن الفعل الواقع بعدهما قريـب الوقـوع ،فهمـا مـن أفعـال المقاربـة،

ث ــم انتق ــل إل ــى المرحل ــة الثالث ــة :وتتمث ــل ف ــي اس ــتنباط القاع ــدة الكلي ــة والت ــي جم ــع فيه ــا جمي ــع
جزئيات القاعدة.
تــذكر :كــاد وأوشــك ناســختان يــدخالن علــى الجملــة االســمية مثــل كــان وأخواتهــا فهمــا يحتاجــان
إلى اسم مرفوع وخبر منصوب.
منصوبا ويأتي جملة فعلية فعلها مضارع ويكـون
مرفوعا وخبرها
اسما
ا
ا
يأتي اسم أفعال المقاربة ا
مجرد من (أن) مع كاد ومقترانا بـ(أن) مع أوشك.
ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلــى المرحلـة الختاميـة والتـي تتمثـل فــي التطبيـق لترسـي القاعـدة فــي

ذهن التلميذ.
نالحظ أن بعض ألساتذة لم يعتمدوا على األمثلة الموجودة في الكتاب المدرسـي ،وهـذا
لعدم احتوائه على األمثلة الكافية لتغطية أحكـام القاعـدة ،وهـذا مـا جعـل األسـاتذة يـأتون بأمثلـة
من إنشائهم ليساهموا في تغطية أحكـام القاعـدة .ويمكـن إرجـاع هـذا القصـور فـي األمثلـة إلـى
النصوص باعتبارها المعتمدة في حصة الظواهر اللغوية.
تنوعا في طريقة التدريس التي ذكرناها سابقاا.
من خالل حضوري الحصص لم أجد ا
خامسا -التقويم :تندرج تحت التقويم ثالثة أنواع تساير العملية التربوية وهي:
الحصــة التعليميــة
 -1التقـــويم التشخيصـــي" :ويكــون قبــل بدايــة عمليــة الــتّعلّم أو فــي بدايــة
ّ
لمراجع ــة عنص ــر متص ــل بال ــدرس الجدي ــد وللتحق ــق م ــن الحلق ــة الس ــابقة ،ومث ــال ه ــذا كتمهي ــد
الــدرس مجــيء المبتــدأ نك ـرة فيقــوم األســتاذ بطــرح بعــض األســئلة علــى الــدرس مواضــع تقــديم"

 -1الشريفمريبعي،دليلاألستاذللغةالعربيةللسنةالثالثةمنالتعليمالمتوسط،الديوانالوطنيللمطبوعاتالمدرسية1116،م،ص.16:
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المبتــدأ علــى الخبــر ،ففــي هــذا التقــويم ي ارعــي فيــه األســتاذ المكتســبات القبليــة للتّلميــذ هنــا يحـ ّـدد

مستوى التّلميذ.1

 -2التقويم التكويني :يتم فيها المقدار التحصيلي للتّالميذ أثناء الدرس ،فهو يقيس مدى قـدرة
النحوية والصرفية التي تلقاها.2
التّلميذ على توظيف القواعد ّ

ـأن الســفر بالقطــار أفضــل مــن الســفر
ومثــال ذلــك الوضــعية :أراد صــديقك أن يقنعــك بـ ّ
بالسيارة ،لكنك لم تقتنع برأيه ،ورحت تبين له مزايا السفر بالسيارة.

 أكتــب نــص هــذا الجــدال فــي ( )01أســطر موظفاــا ثــالث حجــج أتــى بهــا صــديقك إلقناعــكوردت عليها،
وجوبا.
تقدم فيها المبتدأ على الخبر
 جملتين اسميتين ّا
 -أسلوب االستفهام

أنشا شبكة تعينك على تقييم عملك بنفسك بعد إنجازه على النحو التالي:
نعم

المقاييس أو األسئلة

ال

تحليل أسباب الخطل

 هل كتبت نص الجدال الذي دار بينك وبين صديقك؟ هــل وظفــت خمــس مفــردات ممــا تعلمتــه مــن النصــوصالسابقة؟
 هــل اســتعملت فــي الــنص جملتــين اســميتين المبتــدأ فيهــاوجوبا؟
مقدم عن الخبر
ا

 -هل استخدمت أسلوب االستفهام؟

والتقــويم التكــويني هــو الــذي يقــوم بــه المــتعلّم أثنــاء الــدرس ليقــيس مــدى قدرتــه علــى توظيــف
القواعد النحوية والصرفية التي تلقاها وكيفية صياغته للحجج إلقناع زميلك.

 -3التقويم التحصيلي :ويتجسد في الوقفات التقييمية بعد ثالث وحدات أو فـي نهايـة الثالثـي
الت ــي ترم ــي إل ــى قي ــاس م ــدى تحك ــم الم ــتعلم ف ــي الكف ــاءات المق ــررة ويتجس ــد ف ــي الوض ــعيات
المشــكلة التــي تســتهدف إثــارة دافعيــة المــتعلم وتجعــل الــتعلم ذا داللــة أي أنــه مــن المحتمــل جـ اـدا

 -1المرجع السابق ،ص:
 -2المرجع نفسه ،ص:

.36
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أن يعــيش التلميــذ نفــس الوضــعية فــي يــوم مــا ،وتوضــح للتلميــذ الفائــدة مــن اكتســاب القــدرات أو
المعارف وكيفية توظيفها في مواقف حياتية حقيقية.1

مثال الوضعية ( :)0أخبـرك شـخص عـن بطـوالت المجاهـدين الج ازئـريين وضـحوا بحيـاتهم مـن
خالل معركة جرت بينهم وبين قوات االحتالل الفرنسي
 اكتب نصـا ال يتجـاوز ( )01أسـطر تـروي فيـه مـا سـمعت مسـتعمال مـا أمكـن مـن المفـرداتالتي عرفتها في الدروس السابقة.
 أسلوب االختبار حسب المراحل التي عرفتها في طريقة بناء الخبر. استشهاد بايات من القرآن الكريم. جملتين اسميتين المبتدأ فيها نكرة. اق أر محتوى هذه الوضعية وحاول أن تبين المعطيات والمطالب التي تتضمنها:نعم

المقاييس أو األسئلة

ال

تحليل أسباب الخطل

 هل قمت باإلخبار عما سمعت هل حددت في الخبر ما يأتي :مكان األحداث وزمانها ه ــل اس ــتعملت جملت ــين اس ــميتين المبت ــدأ ف ــي ك ــل منهم ــانكرة
 -4التقويم الذاتي :وهو موجه للمتعلم الذي ال يكتفي بالخضوع لتقييم األستاذ بل يمـارس هـو
كذلك التقييم لتقدير مكتسباته بالتفكير في السـاعي التـي سـلكها ،ثـم تشـخيص نقائصـه والسـعي

إما بنفسه أو بمساعدة زميل له أو باالستنجاد باألستاذ.2
من أجل تعديلها وتجاوزهاّ ،
فعالــة وهــي بــذلك تقــويم ذاتــي يضــمن اســتقاللية
مثــل ذلــك شــبكة التقــويم والتــي تعـ ّـد بمثابــة أداة ّ
المتعلّم وتغطية أخطائه وبناء تعلماته.

«وبعــد قراءتــك لمقــال فــي مجلــة علميــة حــول األم ـراض الناتجــة عــن التــدخين وخاصــة

التي تصيب المتعاطين الشباب ،حزنت وقررت تحسيس زمالئك بأخبار هذه العادة السيئة».
 أكتب نداء إلى زمالئك في حدود صفحة ،لينشر فـي جريـدة المدرسـة واسـتعمل ثـالث حجـجتقنعهم بضرورة اإلقالع عن التدخين.
 -1شريف مريبعي ،دليل األستاذ للغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ،ص:
 -2المرجع نفسه

:ص.36:
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الشبكة:
شبكة التقويم
المقاييس

نعم

المؤشرات

ال

مطالعـ ـ ــة المنتـ ـ ــوج  -كتابة نداء ،عبارات االسـتهالل والختـام وأخـرى للفـت انتبـاه
لوضعية التواصل الجمهور المتلقي (الزمالء)
التقيد بالحجم المطلوب :صـفحة اسـتخدام المسـتوى اللغـوي
 ّالمناسب في مخاطبة األفراد
انسجام النص

 -تفصل ك ّل حجة على حدة

 تسلسل منطقي بين الحجة واألخرى اسـ ــتعمال الـ ــروابط المنطقيـ ــة (ثـ ـ ّـم ،غي ـ ـر ،أن ،ألن ،لكـ ــي،حتى ،وهكذا)...،
س ــالمة اللغ ــة م ــن  -تركيب سليم للجمل
حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث النح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  -توظي ـ ــف مناس ـ ــب لعالم ـ ــات الوق ـ ــف (الفاص ـ ــلة ،النقط ـ ــة،
والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عالمة االستفهام ،عالمة التعجب)...،
واإلمالء

مراعاة األثر اإلعرابي للنواس المبتـدأ والخبـر تصـب اسـم أن
وأخواتها وخبر كان وأخواتها

وبعــد االنتهــاء مــن كتابــة الموضــوع المطلــوب يمــأل ك ـ ّل مــتعلّم الشــبكة بدقّــة وبعــد ذلــك
متفحصا مواقف الضعف والخطأ ليستدرك ذلك ويصححه.1
ينظر فيها
ا
وهـ ــذا النـ ــوع مـ ــن التقـ ــويم يسـ ــاعد المـ ــتعلّم إصـ ــدار أحكـ ــام دقيقـ ــة وموضـ ــوعية للتعـ ــديل

والضبط.

باإلضــافة إلــى أن ـواع التقــويم الســابق ذكرهــا نضــيف أســلوب آخــر للتقــويم وهــو التقــويم
بالكفاءات أو ما يسمى بيداغوجيا المشروع.
مثــال ذلــك :إنجــاز عريضــة تــدعو إلــى الســلم والتــي حــددت فيهــا مجموعــة مــن الشــروط لتقــويم
كفاءة التلميذ بإنجاز للمشروع.2

 -1الوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم المتوسط ،مديرية التعليم األساسي ،جوان  ،3102ص.31 :
 -2شريف مريبعي ،دليل األستاذ للغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ،ص:
18
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مراحل اةنجاز

المواد

المهام

المرحلة األولى

 -تحديد الجهة التي توجه إليها العريضة

موارد العريضة

 -التفويج

 -تحديد موضوع العريضة وسببها وهدفها

 -بناء نص حجاجي

 -المناقشة

 -مناقشة محتوى العريضة

 -تنظـ ــيم األفكـ ــار وفـ ــق

 -مناقشة طريقة عرض األفكار وتنظيمها

محدد
تدرج ّ

المرحلة الثانية

 -بناء شبكة تقييم ذاتي للعريضة

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  -يقوم ك ّل فوج بوضع مقاييس التقييم
وتقسيمها

 -يقوم ك ّل فوج بإنجاز نص العريضة

 -عـ ــرض األفكـ ــار فـ ــي

شكل فقرات متمايزة
 -اس ـ ـ ـ ـ ــتمارة المع ـ ـ ـ ـ ــارف

 تطبيق ك ّل مجموعة هذه الشبكة علـى أعمـال اللغوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المكتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة:األمثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد،
أعضائها
 -تنافس ك ّل مجموعة النتائج

المرحلة الثالثة

 -يصو ك ّل فوج عريضة

للعريضة

 -يقدم كل فوج عريضة

الصـ ـ ـ ـ ـ ــياغة النهائيـ ـ ـ ـ ـ ــة  -يوقع أعضاء الفوج العريضة

الحجج ،التعليل

الوسائل المادية
ورقة مقاسها 31×30

عدة مراحل هي:
 مراحل المشروع :بتنفيذ المشروع عبر ّ تقديم المشروع :يقترح األستاذ المشروع ومشكلة التي نبغي حلّها.

 المناقشة :بطرح التالميذ أسئلة يشرون من خاللها حيثيات المشروع .
ومن أهداف المشروع:
 مراعاة المميزات الفردية للمتعلّمين ولمكتسباتهم القبلية

 يراعي الواقع المعاش وتجاوب المتعلّمين ورغباتهم وليس فقط أداءاتهم.

 مشاركة المتعلّمين المباشر في تحديد األهداف والتقييم يكون أثناء التكوين.1

 -1شريف مريبعي ،دليل األستاذ ،ص:

.36
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المبحث الثالث :النتائج والمناقشة
أوال :عرض النتائج:
من خالل الدراسة الميدانية التي قمت بها في المؤسستين وبحضور بعض الحصص
في نشاط الظواهر اللغوية ،وباالطالع على كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط توصلت
إلى مجموعة من النتائج:
 فيما يخص المحتوى كثافة البرنامج وحشوه بمواضيع النحو والصرف. -تشعب المادة النحوية والصرفية.

 -عدم اهتمام التالميذ بممارسة القواعد النحوية أثناء استعمالهم لها.

 عدم إد ارك التالميذ أن األحكام النحوية والصيغ الصرفية ،تمثل وسيلة لتقويم اللسانوتنمية قدرته على التعبير السليم والبليغ.

 -عدم قدرته على توظيف الحكم اإلعرابي.

 عدم تمييز التالميذ للمفاهيم النحوية و الصرفية دون استيعابها. -بعض األساتذة ال يقومون بالتمهيد في بداية الدرس.

 فصل التّلميذ للقواعد النحوية في ذهنه لممارسة اللغة وحكره على الفرض واالختبار. نفور التالميذ من حصص القواعد النحوية. -عدم التنوع في طرائق التدريس وعدم استخدام الوسائل اإليضاحية.

 بعض األساتذة يهملون أخطاء التالميذ اللغوية وال يقومون بتشخيصها. االعتماد على الوسائل التعليمية التقليدية (السبورة والكتاب). -تقصير التالميذ لواجباتهم المنزلية وعدم االهتمام بها.

 نقص استغالل األساتذة لبعض أساليب التقويم (التشخيصي والتكويني والتحصيلي). -وجود العامية في حجرات الدراسة.

 -وجود األخطاء اإلمالئية والنحوية عند التالميذ .

 عدم دراية األستاذ بمستويات تالميذه وذلك لمعرفة نقاط ضعفهم وقوتهم من خاللاستعمالهم ألحكام القاعدة.

 عدم اعتماد التالميذ على النفس ومتابعة تثقيف وتحسين مستواهم.51

الفصلالثانيالدراسةالميدانية
 -نسيان الدرس عند تذكير التالميذ به في وقت الحق.

 عدم توظيف التالميذ للقواعد النحوية في تعبيراتهم الشفوية والكتابية. -عدم اعتراف التالميذ بعدم فهمهم للدرس واكتفائهم (بنعم فهمت).

 يعاني األستاذ م ن قلة االنسجام بين الدروس عبر المستويات األربعة (انسجام والمالئمةفي التوزيع ) سواء بالنسبة للتلميذ أو للمقرر.

ثانيا -تفسير النتائج:
بعد عرضي للنتائج سأتطرق إلى تحليلها و تفسيرها كما يأتي:
إن نفور التالميذ من حصص القواعد تكمن في صعوبتها كمادة في حد ذاتها،وفي صعوبة
فه مها و تعقيد تراكيبها ومحتوياتها والبناء غير الجيد لموضوعاتها ،والتي تتميز باإلطالة
والتوسع والتعمق والتشعب ومما يؤدي إلى نفور التالميذ من القواعد هو اقتصار المعلم على
الوسائل التقليدية (السبورة والكتاب).
وما يجعل التالميذ ال يمارسون القواعد النحوية وال يتقيدون بأحكامها وقوانينها اللغوية ،يرجع
هذا لعدم إدراك التالميذ أن القواعد النحوية تعد وسيلة وتقويم اللسان وتنمية قدرتهم على
التعبير السليم .ففي هذه الحالة فإن الكفاءة المستهدفة لم تتحقق.
ويرجع عدم تمييز التالميذ للمفاهيم النحوية إلى كثرة المواضيع وتشابهها ،وهذا ما أدى إلى
تداخل وتشابك المفاهيم في بعضها ،وعدم القدرة على تمييز مفهوم عن آخر .مثل :درس
النسب كان باإلمكان جمعه في درس واحد ،بدل من تقسيمه إلى فروع.
 عدم قدرة التالميذ على توظيف الحكم اإلعرابي ويرجع هذا إلى ضعف المستوى القاعديفي الطور االبتدائي ،وعدم تركيز األستاذ على اإلعراب بين الحين واآلخر من خالل

الدروس واألمثلة التي يقدمها.
 ويرجع عدم تقديم األستاذ للتمهيد في بداية الدرس إلى عدم إدراكه أو تناسينا منه ألهميةهذا التمهيد ،والذي يتمثل دوره في تهيئة أذهان التالميذ لتلقي الدرس الجديد وتقويمه

لمدى استيعابهم للدرس السابق.
 -يعود فصل التلميذ لدرس القواعد في ذهنه لممارسة اللغة وحكره على الفرض واالختبار،

ويرجع هذا إلى أن التلميذ همه الوحيد هو العالمة فهو يهتم بها أثناء االختبار ثم يقوم
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بنسيانها ،ففي هذه الحالة فإن القواعد النحوية يستخدمها كوسيلة ألخذ العالمة فقط،
وليس غايته في أن يوظفها ويمارسها داخل الصف وخارجه.
 -لم يقدم األستاذ تطبيقا فوريا عقب الحصة ويرجع هذا إلى ضيق الوقت المخصص لها،

ففي هذه الحالة ال يمكن إلقاء الدرس دون ترك وقت كافي للتطبيقات والتدريبات ،فمن
مجموع خمس ساعات أسبوعية المخصصة للغة العربية كانت فيها القواعد النحوية

والصرفية على أهميتها ،فخصصت لها ساعة واحدة بمختلف مراحل الدرس والمتمثلة
في :التمهيد ،تقديم األمثلة ،ومناقشتها واستنباط القاعدة والتطبيق عليها ،وعليه فإن
الدرس بجميع مراحله ال يكفيه من الوقت ساعة كاملة فأين التطبيقات وأين المرحلة
الترسيخية.
فمن خالل الدراسة الميدانية الحظت أن ج ّل األساتذة ال يتسنى لهم إال تقديم

عناصر الدرس على عجالة وبدون تطبيق عليه ،وهذا راجع للحجم الساعي غير الكافي
بالبتة.

ويرجع وجود األخطاء اإلمالئية والنحوية إلى إهمال األساتذة ألخطاء التالميذ اللغوية وعدم
تشخيصها ،ويعود هذا إلى نقص المطالعة باعتبارها وسيلة لتنمية مهارة القراءة ،وذلك بتعويد
اللسان على النطق السليم والصحيح ،إذ يدل هذا على عدم استغالل نشاط القراءة.
نظر إلى عدم اهتمام باللغة العربية الفصحى ،وقلة
وجود العامية في حجرات الدراسة اا
استعمالها في المنزل والشارع بل وحتى في المحيط المدرسي عامة وفي القسم خاصة
ونرجعها أيضا إلى عدم كفاءة المعلم اللغوية.
يرجع نقص دراية األستاذ لمستوى التالميذ ومعرفة نقاط ضعفهم إلى اإلجابات
الجماعية ،مما يجعل المتعلم يخطا دون أن يعرف األستاذ نوع الخطأ الذي وقع فيه،
وبالتالي فإن كثرة الوقوع في األخطاء وعدم معالجتها تؤدي إلى تدني المستوى اللغوي
للتالميذ.
من خالل النتائج المعروضة يتبين أن القواعد النحوية والكتاب المدرسي للسنة الثالثة
حد ذاتها من
متوسط لم يساهما في تحقيق التنمية اللغوية ،وهذا بسبب صعوبة المادة في ّ
حيث تشعبها وكثرة تفريعاتها وتعدد األوجه اإلعرابية فيها ،ولتشابه مواضيعها النحوية
والصرفية ،مثال:
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 النحوية مثل :أفعال المقاربة أفعال الشروع أفعال الرجاء.
 الصرفية مثل :أوزان المصادر (مفعل – ِ
مفعل) فإذا اختلفت حركتهما صار كل وزن من
ه
األوزان يمثل درس أخر من الدروس.
ومن خالل هذا كله رجحت الفرضية التي تقول بوجود عالقة بين الفكرة الشائعة وهي
صعوبة النحو والصعوبة التي نجدها اليوم وانعكاساته على المتعلّم.

ولقد تم إثبات هذا من خالل الدراسة الميدانية التي قمت بها والمالحظات التي

الحظتها خالل حضوري للحصص ،وباالطالع على الكتاب المدرسي اتضح أن القواعد
كمادة تتطلب من المتعلم جهدا كبي ار في إعمال عقله بالتحليل والتفسير يواصدار األحكام،
ال كمواضع تقديم المبتدأ على الخبر.
مث ا

ومن هذا ال يمكن إرجاعها فقط إلى صعوبة المادة في حد ذاتها ،بل يوجد ما وراء

هذه الصعوبة على وهو األستاذ باعتباره المسير والمخطط للدرس .ومن المالحظات التي
رصدتها وجدت أن بعض األستاذ ال يقوم بواجبهم على أكمل وجه اتجاه المتعلّم ،وهذا ما

يجعل المتعلم ال تتحقق لديه الكفاءات المستهدفة والتي تتمثل في استعمال اللغة بشكل
فصيح وسليم.
وربما يعزى ذلك أيضا إلى الطريقة التي يتبعها األستاذ في إلقاء درسه والتي تحتاج
نوعا من التشويق والتحفيز حتّى يتجاوب معه المتعلّم.
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خاتمة:
لقد حاولت الدراسة قدر المستطاع بالتعرف على مفهوم القواعد النحوية ،باعتبارها
فرع من فروع اللغة العربية ومقياس من مقاييسها ،والذي يتمثل هدفها العام في ضبط اللسان
من الخطأ واللحن ،فهي قواعد صيغ الكلمات وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها ،فهي
تساعد المتعلم على زيادة ثروته اللغوية وتنمية مهاراته (القراءة واالستماع التحدث والكتابة)
وهذا لضمان سالمة التعبيرات الشفوية منها و الكتابية.
إذ تدرس القواعد النحوية بعدة طرق أبرزها :الطريقة االستقرائية ،القياسية ،طريقة النص
(المعدلة) ،حل المشكالت ،طريقة النشاط ،طريقة المناقشة ،طريقة أسلوب الدور التمثيلي،
وطريقة التوظيف المطالعة وغيرها من الطرق.
ول جابة على إشكالية الدراسة  ،قمت بدراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة
الثالثة متوسط  ،وذلك بحضور بعض الحصص في نشاط الظواهر اللغوية ،واألداة التي
استخدمتها لجمع بيانات هذه الظاهرة تمثلت في المالحظة ،يواضافة إلى ذلك قمت باالطالع
على محتوى كتاب اللغة العربية لهده السنة (السنة الثالثة متوسط) وما راعيته في الكتاب
(المنهج ،المحتوى ،األهداف ،والطرق ،والتقويم) ومن خالل المالحظة ارتكز نظري على
كيفية تعليم القواعد النحوية  ،واألهداف المراد تحقيقها والطرق المتبعة في ذلك ،ومعرفة
نوعية األمثلة التي تقدم للتالميذ ومعرفة مدى مساهمة كتاب اللغة العربية في تحقيق التنمية
اللغوية .
وفي هذا الصدد يمكنني القول أن القواعد النحوية والكتاب المدرسي لم يحققا التنمية
اللغوية المنشودة ،باعتبار أنهما وسيلتان تعليميتان إال أنهما ثبتا عكس ذلك في عدم تحقيق
الكفاءة اللغوية التي يريد المعلم تحقيقها للمتعلم .
ومن خالل هذا كله نقول على أن تعليمية القواعد النحوية لم يتحقق دورها والمتمثل
في تنمية اللغة لدى تالميذ هذه المرحلة وهذا ما يثبته واقعنا اليوم .
وفي ظل هذا توصلت إلى النتائج اآلتية :
 تشعب المادة النحوية
 عدم إدراك التالميذ في األحكام النحوية.
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 نفور التالميذ من حصص القواعد النحوية.
 صعوبة القواعد النحوية كمادة في نظر تالميذ هذه المرحلة . عدم تنوع طرائق التدريس والتركيز على طريقة النص المعتمدة حاليا . -عدم اهتمام التالميذ لممارسة القواعد النحوية أثناء استعمالهم لها .عدم قدرة التلميذ على توظيف الحكم اإلعرابي.عدم تمييز التلميذ للمفاهيم النحوية دون استيعابها .* بعض األساتذة ال يقومون بالتمهيد في بداية الدرس .
* فصل التلميذ للقواعد النحوية في ذهنه لممارسة اللغة وحكره على الفرض واالختبار.
 االعتماد على الوسائل التعليمية التقليدية كالسبورة والكتاب .-

وجود العامية في حج ارت الدراسة .

 وجود األخطاء النحوية عندأغلبيةالتالميذ.وفيالختامأوصتالدراسةباالتوصياتاآلتية:
 *التخفيفمنالدروسالنحويةواالقتصارعلىاألهممنهاوالتيتساعدالتلميذعلىتنمية
المهاراتاللغوية.
*إعدادالكتابالمدرسيبالصورةالتيتحققالهدفالمنشود.
 *استخدامالوسائلالتعليميةاإليضاحيةالتيتحفزالمتعلمعلىدراسةالقواعد(كالخرائط
،أشرطة الكاسيت ،الفيديوهات ).التي تعين المتعلم على فهم القواعد النحوية والتذليل من
صعوباتها.
*استغاللالمعلمينألساليبالتقويمفيبدايةكلدرس.
*البدمنصياغةالمنهجالمدرسيالمقرربأسلوبيتناسبمعالواقع
*صياغةالقواعدوالتعريفاتبأسلوبسهلوواضح.
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الملخص :
تعد القواعد النحوية فرع من فروع اللغة العربية ،وهي وسيلة تعليمية مهمة في ضبط
اللسان مت األخطاء والوقوع في اللحن ،إذ تعمل على تحقيق سالمة التعبير مشافهة وكتابة
،فهي تحتاج إلى كثرة التدريب ومالحظة طرائق استعمال اللغة والمواقف اللغوية التي تمكن
المعلمين من فهمها ،واستخدامها استخداما سليما ،كما أن لها دو ار في زيادة الثروة اللغوية
وتنميتها عند التالميذ.
وقد هدفت الدراسة إلى بيان دور القواعد النحوية ،والكتاب المدرسي في تحقيق التنمية
اللغوية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط ،باعتبارها مادة تمكن المتعلم من النطق الصحيح
للغة العربية .
ومن خالل هذا نطرح اإلشكال اآلتي:
هل تساهم القواعد النحوية والكتاب المدرسي في تحقيق التنمية اللغوية لتالميذ السنة الثالثة
متوسط ؟
وكانت اإلجابة على هذه اإلشكالية هو القيام بدراسة ميدانية في المؤسستين التاليتين:
األول بورقلة متوسطة موالي العربي والثانية بتقرت التجيني محمد وبعد ذلك قمت باختيار
عينة الدراسة التي سيتم التطبيق عليها  ،وتمثلت في تالميذ السنة الثالثة متوسط والتي تم
اختيارها با لطريقة العشوائية  ،ثم قمت بحضور حصص في نشاط القواعد النحوية  ،إضافة
إلى ذلك قمت باإلطالع على محتوى كتاب اللغة العربية لهذه المرحلة  ،وقد اعتمدت
المالحظة ك أداة لجمع بيانات هذه الظاهرة ،إذ ارتكزت مالحظتي على كيفية تعليم القواعد
النحوية لهاته السنة ،والطريقة المتبعة في ذلك ،ومدى تحقيق الكفاءات المستهدفة من جراء
تدريسها ومدى مساهمة الكتاب المدرسي في ذلك وبعد كل هذا توصلت إلى مجموعة من
النتائج:
* كثافة محتوى البرنامج في كتاب اللغة العربية في هته السنة المذكورة آنفا.
*تشعب المادة النحوية والصرفية .
*صعوبة القواعد النحوية كمادة في حد ذاتها وهذا في نظر تالميذ هذه المرحلة.
*عدم اهتمام التالميذ لممارسة القواعد النحوية.
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وعلى ذكر هذه النتائج التي توصلت إليها قمت بعرضها ومناقشتها

يواثبات

صدق

الفرضيات التي تم ترجيحها ،والتي تنص على وجود عالقة بين الفكرة الشائعة وهي صعوبة
النحو والصعوبة التي نجدها اليوم و انعكاساتها على المتعلم.
وبعد هذا كله خرجت الدراسة با لتوصيا ت والتي تهدف إلى إعادة النظر فيهامن خالل
البحوث العلمية الالحقة والقيام بتعديل ما يجب تعديله.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -0إبراهيم أنيس ،عطية صوالحي ،عبد الحليم منتصر ،محمد خلف األحمر ،المعجم
الوسيط ،ط.3
 -3أحمد عبد الستار الجواري ،نحو التيسير ،مطبعة سليمان األعظمي للنشر ،بغداد ،دط،
0163م.
 -2أنطوان صياح ،أنطوان طعمه ،ماغي الخوري شتوي ،دروزي غناج ،جورج سلهب،
مية اللغة العربية ،دار
محمد كشاش ،أنطوان أبو زيد ،جوزيف عساف ،أنطوان لطوف ،ته هعلُّ ّ
النهضة العربية للنشر ،لبنان ،ط3116 ،0م.
 -2بكر محمد بن السري بن سهل النحوي البغدادي ابن السراج ،األصول في النحو،
تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة للنشر ،لبنان ،ط0231 ،2ه0111-م.
 -1تركي رابح ،أصول التربية والتعليم ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ديوان المطبوعات
الجامعية الجزائرية ،ط0111 ،3م.
 -6جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي المصري،
لسان العرب ،تحقيق :عامر أحمد حيدر ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط ،0ج،0
0232ه3112-م.
 -1حسن أحمد ابن فارس بن زكريا  ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،دار الجيل ،بيروت-لبنان ،ط0110 ،0م.
 -9حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،الدار المصرية اللبنانية للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،ط0231 ،1ه3112-م.
 -1خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ،المطبعة األزهرية للنشر ،مصر ،ط،2
0222ه0131-م.
 -01خلف األحمر ،مقدمة في النحو ،مطبعة مديرية إحياء التراث القديم ،القاهرة ،دط،
دت.
 -00خليل إبراهيم بشر ،عبد الرحمان جامل ،عبد الباقي أبو زيد ،أساسيات التدريس ،دار
المناهج للنشر ،دط0220 ،هـ3101-م.
 -03زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار المعرفة الجامعية ،دط3111 ،م.
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 -02سعدون محمود الساموك ،هدى علي جواد الشمري ،مناهج اللغة العربية وطرق
تدريسها ،دار وائل للنشر ،ط3111 ،0م.
 -02شريف مريبعي ،دليل األستاذ للغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ،الديوان
الوطني للمطبوعات المدرسية3116 ،م.
 -01صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر ،دط ،دت.
 -06صالح رواي ،الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم العام المختلفة،
دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،دط3111 ،م.
 -01طه علي حسين الدليمي وآخرون ،أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.3112 ،0
 -09طه علي حسين الدليمي ،عبد الكريم الوائلي ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة
العربية ،دار جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،ط0231 ،0ه3111-م.
 -01ظبي ة سعيد السليطي ،تدريس النحو العربي ،الدار المصرية اللبنانية للنشر ،ط،0
0232ه3113-م.
 -31عبد الرحمان ابن خلدون ،المقدمة ،دار القلم للنشر ،بيروت-لبنان ،ط0119 ،0م.
 -30عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفنين ،دار المعارف للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
0111م.
 -33عبد المجيد عيساني ،النحو العربي بين األصالة والتجديد ،دار بن حزم للطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان ،ط0231 ،0ه3119-م.
 -32علوي عبد اهلل طاهر ،النحو العربي بين محاوالت تيسيره وتطوير تدريسه ،مجلة
اإلكليل ،عدد  ،3سنة 0191 ،1م.
 -32علوي عبد اهلل طاهر ،تدريس اللغة العربية وفق ألحداث الطرائق التربوية ،دار
الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط0221 ،0ه3101-م.
 -31علي أحمد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،دار الميسرة
للنشر والتوزيع ،األردن ،ط0221 ،0ه3111-م.
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 -36علي النعيمي ،الشامل في تدريس اللغة العربية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان-
األردن ،ط.3112 ،0
 -31علي بن مومن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور فرحون الحضرمي اإلشبيلي،
المقرب ،تحقيق :عادل أحمد وعلي معوض ،دار الكتب العلمية للنشر ،لبنان ،ط،0
0209ه0119-م.
 -39فتح عثمان ابن جني ،الخصائص ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية،
بيروت-لبنان ،ط0231 ،2ه3119-م.
 -31فخر الدين عامر ،طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية ،عالم
الكتب للنشر والتوزيع ،ط3111 ،3م.
 -21فهد خليل زايد ،أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة ،دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،دط ،دت.
 -20فؤاد أبو الهيجا ،أساليب تدريس اللغة العربية يواعداد دروسها اليومية باألهداف
السلوكية ،دار المناهج للنشر ،عمان ،ط0232 ،3هـ3113-م.
 -23فيصل حسين طحيمر العلي ،المرشد الغني لتدريس اللغو العربية ،مكتبة دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،ط0119 ،0م.
 -22محسن علي عطية ،الكافي في أساليب اللغة العربية ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
ط3116 ،0م.
 -22محمد إسماعيل ظافر وآخرون ،التدريس في اللغة العربية ،دار المري للنشر والتوزيع،
الرياض ،دط0192 ،م.
 -21محمد سليمان ياقوت ،مصادر التراث النحوي ،دار المعرفة الجامعية للنشر ،دط،
3112م.
 -26محمد سمير نجيب اللبدل ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة،
لبنان ،دط ،دت ،ص.309 ،301 :
 -21محمد صالح السمك ،فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها
العملية ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،دط0119 ،م.
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 -29محمود أحمد السيد ،في طرائق تدريس اللغة العربية ،مطبعة اإلتحاد ،دمشق ،دط،
0190م0193/م.
 -21مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط ،2الجزء
األول0111 ،م.
ّ
 -21نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح ،تحقيق :إميل بديع يعقوب وآخرون ،دار
الكتب العلمية للنشر ،بيروت-لبنان،ط0111 ،0م.
 -20هادي طوالبة وآخرون ،طرائق التدريس ،دار الميسرة للنشر ،عمان ،ط0221 ،0هـ-
3101م.
 -23الوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم المتوسط ،اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم
األساسي ،جوان 3102م.
 المواقع اةلكترونية:Labortoire de Didactique de la langue et des textes (LD.lrt) -22
(مخبر تعلمية اللغة والنصوص)
copyright©2012.un iversité.dz
YAHIA Frésde Médéa
Poleurbaim. Médéa
/http:/ www-univ-médéa.dz/er/Idit/84
recherche-scientifique labo-IdIt/u86-article 3-ar
unio-biskra-dz /lab/images/pdf/revue 6/ tohm: pdf -22
مجابهة الضعف اللغوي موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي
www.mohamedrabeea.com/books/books1-729 dod.
المذكرات  :مذكرة ليسانس تعليمية النحو في مرحلة التعليم المتوسط بين المناهج التقليدية
والمناهج الحديثة إشراف األستاذة عواريب حنان 3119م _3111م.
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تحديد المصطلحات :
(تعليمة القواعد النحوية ودورها في تنمية اللغة)
التعليمة :

لغة  :جاء في لسان العرب « علمت الشيء أعلمه علما ،عرفته قال ابن بري  :ونقول علم
وفقه ،أي نعلم في موضع أعلم وتفقه  ،وعلم وفقه ،أي ساء العلماء والفقهاء»

1

اصطالحا  :هي علم يهتم بقضايا التدريس اللغوي شاملة غير مجزأة ،من حيث تحديد
السياسة العامة للمعارف اللغوية ،وطبيعة تنظيمها ،وعالقتها بالمعلمين والمتعلمين وبطرق

اكتسابها وبكيفية تفعيلها والصعوبات المتوقعة الى غير ذلك».2

اجرائيا  :هي علم يهتم بقضايا المعلم والمتعلم ،من خالل وضع المخططات والبرامج التي
تساعد كليهما على تقديم واستيعاب المادة اللغوية.

 /3القواعد :
لغة  :قاعد :ج :قاعدات والقواعد جمع قاعدة وهي اللغة أساس الشيء ،وقواعد صيغة
المؤنث الفاعل قعد ،قعد بـ ،قعد على ،قعد عن ،قعد في ،قعد بـ  ،أساس القاعدة تنظيم

سياسي ،،قاعدة ،منهج ،طريقة نظام ،قعد اللغة ونوحها  :وضع لها قواعد يعمل بموجبها».3

اصطالحا  «:القواعد هي القوانين والمبادل والضوابط اللغوية الواجب اتباعها للتعلم والكتابة

بلغة صحيحة».4

اجرائيا  :القواعد هي أساس القوانين واألنظمة األساسية ،التي تتربع عليها اللغة من الناحية
الصرفية والنحوية والحركات االعرابية وتنظم هندسية الجملة .
 /3النحو:
إجرائيا :وهو العلم الذي يعرف به أواخر الكلمات ،ويعرف به صواب الكالم في خطئه
ليحترز به عن الخطأ في اللسان.

-1ابنمنظورلسانالعربمادة(علم)
 -2عبدالمجيدعيساني،اللغةبينالمجتمعوالمؤسساتالتعليمية،مطبعةمزوار،الوادي1101،م،ص.08:
-3أحمدمختارعمرمعجماللغةالعربيةالمعاصرة،مادة(قاعد)
-4داودعبده،نحوتعليما للغةالعربيةوظيفيا،دارالكتابالحديث،بيروت،لبنان،ط0998،0م،ص.61:
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القواعد النحوية:

اجرائيا :وهي التي تتعلق بضبط أواخر الكلمات ،وتقوم بدراسة العالقات بين الكلمات والجمل
والعبارات.

 /2االتنمية:

لغة « :نمى ،ينمى ،نم ،تنمية ،فهو منم والمفعول منمي ،نمى انتاجه :زاده وكثرة ،رفع
معدله.
نمى النار :أشبع وقودها.
نمى األمر :طوره ،نمى العالقات بين البلدين ،تنمية التعاون الدولي نمى ذاكرته« :أنعشها
وقواها>>

1

اصطالحا<< :التنمية هي العملية المجتمعة الواعية الهادفة ،والمواجهة نحو ايجاد التحوالت
المنشودة>>

2

اجرائيا :التنمية هي تلك التحوالت والتغيرات التي تحدث في المجتمعات (كتنمية العالقات
بين بلدين في المجال االقتصادي ،أو التنمية االجتماعية .

 /5اللغة:

لغة<< :لغا في يلغو ،ألغ ،لغوا ،فهو ال  ،والمفعول ملغو فيه.

لغا الشخص :تكلم ،وحدث ونطق ،وروى ،وأنشأ ونبأ وأنبأ وخبر ،وأخي ار قص ،حكى ،عبر،

أنشد>>

3

اصطالحا<< :وهي مجموعة من األصوات واأللفاظ و الت اركيب التي تعبر بها األمة عن
أغراضها ،وتستعملها أداة للفهم والتراكيب والتفكير ونشر الثقافة ،فهي وسيلة الترابط
االجتماعي الي البد منها للفرد والمجتمع>>

4

1أحمدمختارعمر،معجماللغةالعربيةالمعاصرة،مادة(نمى)
2محمودفهميحجازي،التنميةاللغوية،دارالكتاب،بحديثالقاهرة،ط1119،0مص011
3أحمدمختارعمرمعجماللغةالعربيةالمعاصرة،مادة(لغا)
 4سعدونمحمودالساموك،مناهجاللغةالعربيةوطرقتدريسها،داروائلللنشر،عمانط1115،0م،ص11
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اجرائيا :اللغة هي األداة التي تربط االنسان بغيره من األفراد وترابطه بالمجتمع بغية
التواصل.
التنمية اللغوية<< :هي عملية مجتمعة هادفة إلى احداث تغيرات محددة في الحياة اللغوية

وتحدد الهدف العام>>

1

1محمودفهميحجازي،التنميةاللغويةاللغوية010
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