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                              رــــــــــــــتقدیشكــــــــر و

َ رسول هللا قال               َّم ل ِ و سَ لیْھ لى هللاٌ عَ َ ْ  رٌ كٌ یشْ ال َ " :ص   ".اسَ النّ  رٌ كٌ یشْ ال َ هللا من

ّھ الذي أنعم الحمد و الشكر أوال لواھب النعم، و مانح           العطایا و صاحب الفضل كل
ّم وأسدى، ووفق وھدىأعطى و فلوال ،  ٥٣ :النحل َّ  خمحم                 جم هل  مل خل حل ٹٱٹٱُّٱ، و أت

كورا، و حبا في القلوب، ذلواء م اي جعلنذلافھو  كورا،ذإیجاده و إمداده لم نكن شیئا م
 .٨٨: ھود َّ  مم خم حم جم هل ملخل حل جل   ٹٱٹٱُّٱ، كرا في المجالس بین العالمینذو

باإلشراف  تي تفضلقدیري الت ةالقدیر ةالمشرف ألستاذتيتوجھ بالشكر الجزیل كما أ
 ياستفدت منھا، والتھا واعتمدتالتي  اونصائحھ اا، وعلى توجیھاتھھذ على بحثي

، وقدوة اخرا لبلدھذ ااإلیمان و العلم، وأن یجعلھب اسأل هللا عز وجل أن یرفع شأنھأ
          .الطلبتھ

دون استثناء من قریب أو  ى االعتراف بجمیل كل من ساعدنينسكما ال أ         
و ال  .بعید، بالقلیل أو الكثیر، بنصح و توجیھ، أو بكلمة طیبة أو ابتسامة تشجیع

على تعاونھ یفوتني أن أتقدم كذلك بالشكر و التقدیر لألستاذ الدكتور بن حنیفي ناصر 
  .ساعدتھم

  .قول شكراإلى كل ھؤالء أ
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  إھــــــــــداء
إلى من ھجرت النوم وسھرت اللیالي، إلى من أرضعتني نبع الحنان 

وشغف المحبة، إلى من كانت رفیقة دربي على طول السنین بدعواتھا 
  إلى أمي الغالیة......... ، بعطفھا وحنانھاورعایتھا

لى الذي كابد وجاھد إلى من بھ أفخر وأعتز، إلى سندي ومصدر قوتي، إ
  إلى أبي العزیز............ وضاق مر الحیاة لننعم بصفوھا

إلى من ضحوا بالنفس والنفیس، إلى من صبروا وصابروا ورابطوا 
إلى أروح شھدائنا ........... جل أن نحیا نحن في سالمأواستشھدوا من 

  األبرار
إلى ....... .إلى من شاركتھم حلو الحیاة ومرھا، إلى من حملتنا بطن واحدة

  عبد الكریم، العربي، عبد الرحمان، رحمة، بشرى، ھاجر إخوتي األعزاء
إلى أھل ... إلى من رعونا وآوونا منذ الصغر، وجادوا علینا ولم یبخلوا

  قصر زاجلوا المرابطین
سج الحیاة، إلى من طھر روحي إلى من علمني الحروف األولى ورسم لي ن

إلى مشایخي وأحبائي طلبة الزوایا أین ما ........ من أدناسھا وأوساخھا
  كانوا

إلى من عرفتھم منذ الصغر وعشت معھم أیام الصبى إلى عائلة شریط جدو 
  والبقیة

ة إلى من عرفتھم طیلة مسیرتي الجامعیة، إلى من عشت معھم حلو اإلقام
  فتحي خساني، إسماعیل حمو، نبیل بوزید  ني إلى ومرھا إلى كل من ساند

إلى كل من أغفلتھم المذكرة وحفظتھم الذاكرة إلى كل من نسیھم القلم 
  وحفظھم القلب

  إلى كل ھؤالء أھدي ھذا العمل
 

       فوضیل
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 أ

 

  : مقدمة
أشرف المرسلين وعلى آله  ة والسالم على سيدنا محمدبسم اهلل الرحمان الرحيم والصال

 من تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين وبعد:وصحبه و 
والتي كان لها االهتمام الكبير من  تعد القواعد النحوية فرع من فروع اللغة العربية،

وهذا لما تحتويه من قوانين وأسس تتربع  قبل المتخصصين في أصول التدريس وطرائقه،
 اللغة. عليها

أنها تعمل على تقويم ألسنة التالميذ وتجنبهم الخطأ في تكمن أهمية القواعد النحوية 
في الكالم والكتابة، وتعودهم على استعمال المفردات السليمة مما تساعد المتعلم على زيادة 

 ثروته اللغوية واللفظية، وتحافظ على سالمة التعبير.
ارتأيت أن يكون  ،النحوية في األوساط التعليميةونظرا لألهمية التي تحتلها القواعد 

تعليمية القواعد النحوية ودورها في تنمية اللغة لدى ـب وسمت موضوع دراستي هذه والتي
نموذجا، وهذا بالتركيز أبكتاب اللغة العربية  اتالميذ السنة الثالثة متوسط، والذي استعنت فيه
همتهما في تحقيق التنمية اللغوية لدى تالميذ على عالقته بتعليم القواعد النحوية ومدى مسا

 هذه المرحلة، وجاء الموضوع ليجيب على التساؤالت اآلتية:
 ماذا نعني بتعليمية القواعد النحوية؟ -
 الهدف من تدريسها؟ ما -
 ماهي الطرائق المتبعة في ذلك؟ -
 ماهي االتجاهات المعتمدة؟ -
 ة بمستوى الثالثة متوسط؟ق تدريس القواعد النحوية الخاصائماهي طر  -
 ساهم القواعد النحوية والكتاب المدرسي في تحقيق التنمية اللغوية؟تهل  -

 بعد ضبط اإلشكالية تحددت الفرضيات والتي تنص على:
 توجد عالقة دالة بين الدروس وطريقة تدريس األستاذ. -
اليوم توجد عالقة بين الفكرة الشائعة وهي صعوبة النحو والصعوبة التي نجدها  -

 وانعكاساتها على المتعلم.
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  :ومن األسباب الموضوعیة التي دفعتني الختیار ھذا الموضوع ھي   
شیوع فكرة صعوبة القواعد النحویة على غرار المواد األخرى سواء كان عند  -

  .المعلم أو المتعلم
عدم االستغالل الجید للكتاب المدرسي من حیث أمثلتھ وتطبیقاتھ وأسالیبھ  -

  .التقویمیة
الدراسة ووجود األخطاء اإلمالئیة والنحویة عند تفشي العامیة في حجرات  -

  .التالمیذ
وقد ھدفت دراستي إلى بیان دور القواعد النحویة والكتاب المدرسي في تحقیق     

التنمیة اللغویة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط باعتبار القواعد مادة تمكن المتعلم من 
  .النطق الصحیح والسلیم للغة العربیة

میة ھذه الدراسة بالمساھمة في حل ھذه المشكلة التي اعترضت وما زالت وتكمن أھ
. تعترض كل من المعلم والمتعلم بصفة خاصة، والعملیة التعلیمیة بصفة عامة

وتحددت األھمیة في المطالبة بالتقید بالقوانین واالحكام القاعدیة وكیفیة توظیفھا 
  .بالشكل الصحیح والسلیم

ت حدود نظریة تضمنت المفاھیم النظریة المتعلقة أما حدود الدراسة فكان
بالموضوع، والحدود التطبیقیة تمثلت في حضور بعض الحصص في نشاط 

سیدي علي " الظواھر اللغویة في أقسام السنة الثالثة متوسط، وذلك في متوسطتي 
خالل " - مستغانم-بن سعدون منور"ومتوسطة " -زاویة كنتة أدرار-بن حنیني 
  2019-2018اسي الموسم الدر

والمنھج الذي اتبعتھ في دراستي ھو المنھج الوصفي التحلیلي، وھذا یمدنا 
بالمؤشرات واألدوات والوسائل األزمة لدراسة ھذه الظاھرة، واعتمدت على المنھج 
الوصفي لیساعدني على الظاھرة كما ھي وذلك من خالل األداة التي استعملتھا 

، وكیف تناقش الحظ كیف یقوم المعلم بتقدیم الدرسوالمتمثلة في المالحظة، وھذا أل
أما التحلیلي . ، وكیف تستنبط القاعدة ونوع التطبیقات التي  یقدمھا األمثلة

  .فاستخدمتھ لتحلیل النتائج التي توصلت إلیھا
  :وقد اعتمدت في دراستي على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا

  .العربیة بین النظریة والتطبیق علي أحمد مدكور في تدریس فنون اللغة* 
  .احمد مختار عمر في اللغة العربیة المعاصرة* 
  .األزھري في كتاب شرح التصریح والتوضیح* 
  .المعاصرةمحمد صالح سمك في فن التدریس التربیة اللغویة في اللغة العربیة * 

  .ظبیة سعید السلیطي في تدریس النحو العربي* 

  .یس التربیة اللغویة محمد صالح سمك في فن تدر* 
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  .عبد العلیم إبراھیم في الموجھ الفني* 

إضافة إلى بعض الوثائق الرسمیة كالوثیقة المرافقة لمناھج التعلیم المتوسط ودلیل 
  .األستاذ وكتاب اللغة العربیة

  .إضافة المواقع اإللكترونیة

  .تینومن الصعوبات التي واجھتني تمثلت في صعوبة التنقل بین المتوسط     

مقدمة وفصلین وخاتمة، حیث یتضمن الفصل : ولقد بنیت دراستي على الخطة التالیة
األول الجانب النظري للموضوع، وجاء في مبحثین، المبحث األول عنون بأدبیات 
البحث، والمبحث الثاني عنون بالدراسات العلمیة السابقة، أما الفصل الثاني فیمثل 

ثالثة مباحث، األول یتعلق بالطریقة واإلجراءات  الجانب التطبیقي، والذي قسم إلى
واألھداف والطریقة، التقویم  المنھج، والمحتوى: والمبحث الثاني تناولت فیھ 

والمبحث تناولت فیھ عرض للنتائج ثم تفسیرھا ثم ختمت دراستي بخاتمة تناتولت 
  .فیھا أھم النتائج المستخلصة من الدراسة

وفي األخیر ال یسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزیل واالمتنان إلى أستاذتي الفاضلة    
قدیري جمیلة التي أشرفت على ھذه الدراسة، والتي كانت نعم المشرفة والموجھة 
فلك مني فائق االحترام والتقدیر كما أشكر األستاذ الدكتور  بن ناصر حنیفي على 

العلمیة والنقدیة لھذه الدراسة كما أشكر السادة كرمھ وجسن توجیھاتھ والمرافقة 
أعضاء المناقشة على مالحظاتھم وتوجیھاتھم والشكر موصول إلى كل أساتذة 

  :المتوسط والذي یترأسھم 

  .األستاذ مولود فوضیل* 

  .األستاذة سماعي خدیجة* 

  .األستاذ بالیلي مبارك* 

      .      وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین  
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 مبحث األّول: األدبيات النظرية
 أوال: مفهوم النحو لغة واصطالحا  

 لغة: -1
النحـو: إعـراب الكـالم العربـي، والنحـو: »م(:100جاء في لسان العرب مادة )نحو( )ت

ــورا وانتحــاه، ونحــو العربيــة  القصــد والطريــق، ويكــون ظرفــاا ويكــون اســماا، نحــاه ينحــو وينحــاه ّنح 
ـــه، ـــة والجمـــع  من ـــره كالتثني إّنمـــا هـــو انتحـــاء ســـمت كـــالم العـــرب فـــي تصـــرفه مـــن إعـــراب وغي

والتحقيـــر والتكســـير واإلضـــافة والنســـب وغيـــر ذلـــك، ليلتحـــق مـــن لـــيس مـــن أهـــل اللغـــة العربيـــة 
ن  لــم يكـن مــنهم، أو إن  شهـذر بعضــهم عنهـا ر در بــه إليهـا وهــو  بأهلهـا فــي الفصـاحة فينطــق بهـا واي

، قــال فــي األصــل مصــدر شــا ــو  ئع أي نحــوت نحــوا كقولــك قصــدت قصــداا، والجمــع أنحــاء ون ح 
ـوٍّ كثيـرة أي فـي  سيبويه: شبهوها ِبع ت وٍّ وهذا قليل وفي بعـض كـالم العـرب الكـم تنظـرون فـي ن ح 

 ضروب من النحو.
ويقــال أنحــى عليــه وانتحــى عليــه إذا اعتمــد عليــه، بــن األعرابــي: أنحــى ونحــى وانتحــى 

ء وانتحى له وتنحى له: اعتمد وتنحـى بمعنـى نحالـه وانتحى...ونحـا إليـه أي اعتمد على الشي
 .1«بصره ينحوه وينحاه: صرفه وأنحيت إليه بصري عدلته

 مادة )نحو(:"معجم الصحاح"  وجاء في
النحــو: القصــد والطريــق، يقــال: نحــوت نحــوك: أي قهصــدت قصــدك، ونحــوت بصــري »

تـــه، وأنحـــى فـــي ســـيره، أي: اعتمـــد علـــى إليـــه، أي: صـــرفته، وأنحيـــت عنـــه بصـــري، أي: عدل
الجانب األيسر، والنتحاء مثله، هذا األصل، ث ّم صار االنتحاء االعتمـاد والميـل فـي كـّل وجـه، 
ّيت ـــه  عـــن  وانتحيـــت لفـــالنع أي: عرضـــت لـــه، وأنحيـــت علـــى حلقـــه الســـكينع أي: عرضـــت ونهحه

ــى، والنحــو: إعــراب الكــالم العربــي، و  ــي  بالكســرة، ِزقر للســمن، والجمــع موقعــه تهن ِحيهــةا، فهتهنهحر النِّح 
أنحـــاء، األمـــوي أهــــل المنحـــاة، القــــوم البعـــداء الـــذين ليســــوا بأقـــارب والمنحــــاة: طريـــق الســــاقية 

 2«.والناحية: واحدة، النواحي
                                                 

-ه0232، 0، ج0لبنان، ط-ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت -1
 .263، 01/261م، مادة )ن ح و(، 3112

م، مادة 0111، 0ن، طلبنا-الجوهري، الصحاح، دار الكتب العلمية للنشر، تحقيق: إميل بديع يعقوب وآخرون، بيروت -2
 .131، 6/136)ن ح و(، 
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 مادة )نحو(:"معجم مقاييس اللغة"  جاء في
ــو  نحــو" النــون، الحــاء، الــواو، كلمــة تــدّل علــى قصــد، ونحــوت نحــوه، ولــذلك ســم»" ي نهح 

الكالم، ألّنه يقصـد أصـول الكـالم فيـتكلم علـى حسـب مـا كـان العـرب تـتكلم بـه، ويقـال أّن بنـي 
ـاِة فقـد قيـل: القـوم البعـداء غيـره األقـارب، ومـن البـاب  : قـوم مـن العـرب، وأّمـا )أهـل( المهن حه ـوٍّ نهح 

ــي:  انتحــى فــالن لفــالن: قصــده وعــرض لــه )نحــى( النــون والحــاء واليــاء كلمــة واحــدة هــي الّنح 
 .1«سقاه السمن

 " مادة )نحو(:معجم الوسيطكما جاء أيضاا في "
، وهــي ناحيــة، والشــيء: قصــده »  نحــا إلــى الشــيء، نحــورا، مــا إليــه وقصــده، فهــو نــاحي

يــا: محضــة، )أنحــى( فــي ســيره: مــال إلــى ناحيــة،  -وكــذا عنــه: أبعــده وأزالــه، )نحــى( اللــبن نهح 
نحـــوت نحـــوه قصـــدت قصـــده، والطريـــق والجهـــة والمثـــل وعليـــه: أقـــل...و)ينحو(: القصـــد يقـــال 

 .2«والمقدار والنوع )ج( أنحاء ون حوُّ علم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعراباا وبناءا 
 لقد تعّددت تعريفات النحو من قبل علمائه وجاء في ذلك: اصطالحا :2 -

عـرب فـي تصـرفه هـو انتحـاء سـمت كـالم ال» يعرفه ابن جني فـي كتابـه "الخصـائص" بأّنـه: -أ
مـــن إعـــراب وغيـــره كالتثنيـــة، والجمـــع، والتحقيـــر، والتكســـير، واإلضـــافة ، والنســـب، والتركيـــب، 
ن  لــم  وغيــر ذلــك، ليلحــق مــن لــيس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا فــي الفصــاحة، فينطــق بهــا واي

ن شذر بعضهم عنها رّد به إليها  .3«يكن منهم، واي
حـو والصـرف، وانتحـاء سـمت كـالم العـرب أي بـين النجمـع في هذا التعريف ابن جنـي 

مــا اعتمدتــه وقالتــه العــرب، أي مــا أخــذه علمــاء النحــو عــنهم والمــرتبط بفصــاحتهم، وذلــك مــن 
خالل اإلعراب أي بيان الحركة اإلعرابية للكلمات وبيان نوع هـذه الكلمـات هـل هـي مثنـى، أو 

د أيضـــاا مـــن التعريـــف جمـــع، أو جمـــع تكســـير، أو غيرهـــاد وهـــل هـــي مفـــردة أو مركبـــة، ويقصـــ
 بالغاية التي يحض بها النحو.

                                                 
 م، المادة 0110، 0لبنان، ط-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت -1

.212، 1/212)ن ح و(، 
.119/ 3، د ت ،3إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ط -2
ــ0231، 2لبنان، ط-حميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروتابن جني، الخصائص، تحقيق: عبد ال -3 م، 3119-هـ
0/99.
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النحــــو إّنمــــا أريــــد بــــه أّن ينحــــو » ه(:206ويعرفــــه "ابــــن الســــراج" فــــي مقدمــــة كتابــــه )ت -ب
المــــتكلم، إذا تعلمــــه، كــــالم العــــرب، وهــــو علــــم اســــتخرجه المتقــــّدمون فيــــه مــــن اســــتقراء كــــالم 

 .1«العرب
   -ج

علــــم مســــتخرج » ه( يعّرفــــه بأّنــــه:661)تونجــــد فــــي القــــرن الســــابع الهجــــري "ابــــن عصــــفور" 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب، الموصلة إلى معرفـة أحكـام أجزائـه التـي تـأتلف 

 .2«منها
ــه مضــبوط ودقيــق  والمقصــود مــن هــذا أّن النحــو مســتخرج بالمقــاييس المســتنبطة أي أّن

يـادة وال نقصـان، إذ بـه نصـل إلـى ومأخوذ من تتبع كـالم العـرب، أي أّنـه ال اسـتثنائية فيـه ال ز 
 معرفة أحكام أجزائه التي يتكون منها.

علـم بأصــول يعـرف بــه أحــوال » ( بأّنــه:ـهـ111كمـا يعرفــه مـن بعــده الشـي  "خالــد األزهــري" )ت
 .3«أبنية الكلم إعراباا وبناءا 

ــا يعرفــه "محمــود ســليمان يــاقوت" بأّنــه: لعربيــة وقــد كــان القــدماء يطلقــون ألفــاظا النحــو وا» وأيضا
وعلم العربية ثالثة مصطلحات مترادفة، أطلقها القدماء في حـديثهم عـن أّول مـن وضـع النحـو 

ا  .4«وعن نشأة النحو وهي تدّل في الوقت نفسه على الدراسة النحوية أيضا
طالقـه عليـه مـن بـاب  -اصـطالحاا  -النحـو» ويعرفـه أيضـا: منقـول مـن النحـو بمعنـى القصـد واي

ـــى اســـم ا لمفعـــولع ألّن النحـــو مصـــدر نحـــا ينحـــو: بمعنـــى اســـم المفعـــول إطـــالق المصـــدر عل
 .5«المنحوع أي المقصود

 

                                                 
م، 0111-ـــه0231، 2ابن السراج، األصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة للنشر، لبنان، ط -1
0/21.
م، 0119-ــه0209، 0، لبنان، طابن عصفور، المقرب، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض، دار الكتب العلمية للنشر -2

                              .61ص: 

.0/02م، 0131-هـ0222، 2خالد األزهري، شرح التصريح على التوضيح، المطبعة األزهرية للنشر، مصر، ط -3
.01، 09م، ص: 3112سليمان ياقوت، مصادر التراث النحوي، دار المعرفة الجامعية للنشر، دط،  محمود -4
.01المرجع نفسه، ص:  -5
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هو علم بأصـول تعـرف بهـا أحـوال الكلمـات » جاء في "جامع الدروس العربية" النحو بأنه: -د
 .1«العربية من حيث اإلعراب والبناء

، وقـد ذكـره النحـاة: بـأّن علم يبحث عن أواخر الكلم إعراباا وبنـاءا » ويعرفه المتأخرون بأّنه: -هـ
موضــوع علــم النحــو الكلمــات العربيــة مــن حيــث عــروض األحــوال لهــا حــال إفرادهــا وتركيبهــا 
وغايته االستعانة به على فهـم كـالم اهلل ورسـوله )ص( وفائدتـه الحتـراز عـن الخطـأ فـي الكـالم 

 .2«أو التمييز بين صواب الكلم وخطئه
حـو والمتعـددة نجـد أّن النحـو هـو علـم يبحـث من خالل هـذه التعـاريف االصـطالحية للن

فــي أواخــر الكلمــات إعراباــا وبنــاءا، والهــدف مــن هــذا العلــم هــو الضــبط والتقنــين لهاتــه الكلمــات 
قامـــة اللســـان وتجنـــب  ـــا مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى اللغـــة ومســـتوياتها واي والجمـــل، فهـــو أ سِّـــس أساسا

  م  يرفع منخفضا ولم يكسر منتصـباا. اللحن في الكالم، فإن قرأ المتعّلم أو تحّدث أو كتب ل
 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 

 جهود نجد: هذه المحاوالت وال
 المحاوالت قديم ا: -1

ه(: أهلرـــف 091محاولـــة خلـــف بـــن حيـــان األحمـــر البصـــري )تأول محاولـــة كانـــت   -
رسالة سّماها "مقدمة في النحو" أّلفها عندما تضايق من كثرة اإلسـراف والتطويـل وعـدم اهتمـام 

وت أساسـيات النحاة لما يحتاج إليه المـتعّلم، ولـذلك وضـع مقدمتـه وعلـى الـرغم مـن صـغرها حـ
النحــو العربــي، وأّلــف هاتــه المقدمــة لتفــادي التعقيــدات والتفريعــات واإلكثــار مــن العلــل المتعــددة 
التـي تثقـل القـارل الناشـا بمــا يخدمـه فـي شـيء، وضـّم كتابــه مـن األبـواب، بـدأ ببـاب الحــروف 
ر التــي قّســمها إلــى أربعــة أقســام )حــروف ناصــبة، وأخــرى خافضــة واألخيــرة جازمــة(، بــاب آخــ

ـــه وجـــوه الرفـــع جام ـــضـــم في ـــّم تعـــرض لوجـــوه عا ـــره، ث ـــداء وخب ا والفاعـــل، البنـــاء للمجهـــول، االبت

                                                 
.0/1م، 0111، 2مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، ط -1
، 301محمد سمير نجيب اللبدل، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، لبنان، دط، دت، ص:  -2

309.
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ــذّم ومــن أبــواب  النصــب ذاكــراا فــي ذلــك المفعــول األول والثــاني، والنــداء، والتعجــب، المــدح، ال
 .  1"المعروضة النواس  )إّن وأخواتها، وكان وأخواتها( وغيرها

نحـو وموضـوعات الصـرف، لقـد تطـرق المؤلِّـف "وابن جني لم يفصل في موضـوعات ال
   .2ألغلب مواضع النحو، ولكن باختصار، بدأ بالكلمة والكالم وانتهى باإلمالة واالستثناء"

 وهكذا يتضح أّن التيسير عنده من خالل هذا الموقف يتلخص فيما يلي:
بــين الّنــاس االكتفــاء بالموضــوعات الضــرورية التــي تكثــر عــادة فــي الكــالم وفــي الحــوارات " -0

 وفيما يتعرض له اإلنسان في حياته.
محاولة جمع الموضوعات فـي أبـواب أربعـة بنـاءا علـى الحـاالت اإلعرابيـة التـي تـرد عليهـا  -3

 . 3"الكلمة العربية وهي: إّما الرفع، أو النصب، أو الخفض، أو الجزم
ت فـي ذلـك ال جدوى من التطويل وكثرة العلل في التحـوال هفخلف األحمر كان يرى أ ن

مضـــيعة للوقـــت، فالهـــدف مـــن الدراســـات النحويـــة فـــي رأيـــه إّنمـــا هـــو إصـــالح اللســـان وتجنبـــه   
 اللحن.   

ــه قســم كتابــه ــد فــي أّن ــى يســهل علــى اللمــع"  "فــابن جنــي اختصــر بشــكل جّي ألبــواب حّت
القـارل أو المتصـفح لهــذا الكتـاب معرفــة مـا يريــد أن يقـرأ ومـا يحتاجــه فـي بحثــه أو غيـره. وبمــا 
أّنه 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 كّله.

ه( فــي كتابــه   113وفــي القــرن الســادس الهجــري بــرزت محاولــة ابــن مضــاء القرطبــي )ت" -3
"، والذي ثار فيه على فالسفة النحو، وطالب بإلغـاء نظريـة العامـل والمعمـول "الرد على النحاة

والعلل الثواني والثوالث، وأبطل فكرة التقدير التي تؤدي إلـى عـدم التمسـك بحرفيـة القـرآن، وهـو 
يـــود أن يحـــذف مـــن النحـــو كـــل مـــا يســـتغني اإلنســـان عنـــه ففـــي معرفـــة تطـــق العـــرب بلغـــتهم، 

                                                 
.22تراث القديم، القاهرة، دط، دت، ص: خلف األحمر، مقدمة في النحو، مطبعة مديرية إحياء ال -1
، 0لبنان، ط-عبد المجيد عيساني، النحو العربي بين األصالة والتجديد، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -2

.91، 96م، ص: 3119-ـه0231
.92عبد المجيد عيساني، النحو العربي بين األصالة والتجديد، ص:  -3
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ال أوائله اللغوية بسيطة ال تحتاج معرفتهـا إلـى عسـر فـي الفهـم، وال فأحوال أواخر الكالم كأحو 
 .  1"يعد في التأويل

(، ويعــّد هــذا الكتــاب مــن الكتــب المختصــرة، التــي ـهــ213" )تابــن جنــيكتــاب اللمــع لـــ"
جمعــت مــادة النحــو العربــي بشــكل دقيــق ومفيــد، خالفاــا للمؤلفــات األخــرى التــي ألفهــا ابــن جنــي 

هاباا مطــوالا ككتابــه )الخصـائص، ســّر صــناعة اإلعــراب( وقــد تفــّرد كتــاب والتـي أســهب فيهــا إســ
اللمع عن غبره من كتب النحو، وقد تناول ابن جنـي فـي هـذا الكتـاب جملـة مـن األبـواب تضـم 
موضـــوعات النحـــو مختصـــرة حيـــث تنـــاول الكلمـــة والكـــالم، ثـــّم المعـــرب والمبنـــي فـــي بـــاب مـــن 

ـــاب ـــالحرف  أبوابـــه، وللمرفوعـــات مـــن األســـماء فـــي ب ـــه للمنصـــوبات والمجـــرورات ب آخـــر، ومثل
 واإلضافة، وعقد باباا للتوابع وآخر للمعرفة والنكرة ومثلهما إلعراب واألفعال.

 المحاوالت حديثا:  -2
وقد قامت الدكتورة ظبية سعيد السليطي بتقسيم محاوالت االصطالح إلى قسمينع قسـم 

 لمحتوى النحوي. خاص بإصالح الكتاب النحوي، واآلخر خاص بإصالح ا
 إصالح الكتاب النحوي: -أ

وتتمثـــل فـــي محاولـــة حفنـــي ناصـــف، ونخبـــة مـــن مفتشـــي اللغـــة العربيـــة ومعلميهـــا عـــام 
م في كتاب "الدروس النحوية لتالميذ المدارس االبتدائيـة" ويضـم كـّل جـزء منهـا القواعـد 0991

 المبتدئينداألساسية للنحو مرّكزة وبأسلوب سهل مع اختيار أمثلة قريبة تناسب 
ثّم ظهرت أهم محاولة في التأليف التعليمي في العصر الحديث، فهي محاولة كـل مـن 
علي الجارم ومصطفى أمين فـي كتابهمـا "النحـو الواضـح" للمراحـل التعليميـة الـثالث )ابتـدائي، 

 .2إعدادي، ثانوي(
 إصالح المحتوى النحوي: -ب

م إذ  تعــّد تلــك 0121" عــام لنحــوإحيــاء انــذكر محاولــة إبــراهيم مصــطفى فــي كتابــه "" 
المحاولــة أهــم لتيســير النحــو علــى أســس علميــة والــذي يــرى فيــه أّن النحــويين قصــروا مباحــث 
 النحـــو علـــى اإلعـــراب والبنـــاء مـــن غيـــر أن يبحثـــوا فـــي خصـــائص الكـــالم، مـــن حيـــث التقـــديم 

                                                 
، 0آخرون، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، دار جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، ططه حسين الدليمي و  -1

.011، 016م، ص: 3111-ــه0231
.22م، ص: 3113-ـــه0232، 0ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي، الدار المصرية اللبنانية للنشر، ط -2
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لـــى إلغـــاء والتـــأخير والنفـــي واإلثبـــات والتأكيـــد، ودعـــا كتابـــه أيضـــا إلـــى االبتعـــاد عـــن الفلســـ فة واي
نظريـة العامـل، واالحتكـام فـي اإلعـراب إلـى المعنـى، ويمّيـز إبـراهيم مصـطفى فـي محاولـه بــين 

 نوعين من القواعد ال ثالث لهما:
 نوع يسهل تعلمه، وال يكثر فيه الخالف. -0
عــراب االســم الــذي يليهــا فقــد  -3 ونــوع آخــر يصــعب علــى التلميــذ اســتيعابه مثــل: الســيما واي

 .1"نصوباا أو مجروراايكون مرفوعاا أو م
 :ثالثا: مفهوم القواعد النحوية

تحتـــل القواعـــد النحويـــة مكانـــة بـــارزة فـــي مراحـــل التعلـــيم المختلفـــة، فــــ"ابن خلـــدون" يعـــّد 
أركــان علــوم اللســان أربعــة هــي: اللغــة »النحــو أهــم علــوم اللســان العربــي قاطبــة، ويقــول بــأّن:

ّن األهـــم المتقـــدم من هـــا هـــو القواعـــد إذ  بـــه تتبـــين أصـــول المقاصــــد والنحـــو والبيـــان واألدب، واي
 .2«بالداللة فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر ولواله لجهل أصل اإلفادة

يبــّين لنــا ابــن خلــدون مــن هــذا التعريــف علــى أّن علــوم اللســان أربعــة قــام بــذكرها وقــّدم 
وصــحة الكتابــة ومعرفـــة القواعــد علــى هــذه العلــوم، وهــذا بحســب أهميتهـــا فــي ســالمة التعبيــر 

 الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولواله لجهل أصل اإلفادة.
ـــم تراكيـــب اللغـــة والتعبيـــر بهـــا والغايـــة منهـــا صـــحة التعبيـــر »وتعـــرف أيضـــا بأنهـــا:  عل

 .3«وسالمته من الخطأ واللحن، فهو قواعد صيغ الكلمات وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها
فــن تصــحيح كــالم العــرب كتابــه وقــراءة، وهــي » عيل ظــافر بأنهــا:ويعرفهــا محمــد إســما

ـــة ذلـــك دراســـة العالقـــات فـــي  تعنـــى بـــاإلعراب وقواعـــد تركيـــب الجملـــة، اســـمية كانـــت أم  فعلي
الجملــة وعالقتهـــا بمـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها، كمـــا أّنهـــا تعنـــي مجموعـــة القواعـــد التـــي تـــنظم هندســـة 

ناحيـــة المعنـــى ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن أوضـــاع  الجملـــة أو مواقـــع الكلمـــات فيهـــا ووظائفهـــا مـــن
إعرابيــة تســّمى علــم النحــو، أّمــا مجموعــة القواعــد التــي تتصــل ببنيــة الكلمــة وصــياغتها ووزنهــا 

 .4«والناحية الصوتية تسّمى علم الصرف
                                                 

.                 .22ن األصالة والتجديد، ص: عبد المجيد عيساني ،النحو العربي بي -1

.121م، ص: 0119، 0لبنان، ط-عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار القلم للنشر، بيروت -2
.3م، ص:0163أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير، مطبعة سليمان األعظمي للنشر، بغداد، دط،  -3
م، ص: 0192س في اللغة العربية، دار المري  للنشر والتوزيع، الرياض، دط، محمد إسماعيل ظافر وآخرون، التدري -4
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عراب، فهـي  ا لمفهوم القواعد النحوية من نحو وصرف واي هذا التعريف جاء شامالا وملما
راءة، وتبــين لنــا قواعــد تركيـب الجملــة مــن ناحيـة أّنهــا اســمية أو فعليــة تصـحيح الكــالم كتابــة وقـ

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، 

ن والصـرف وبنيــة الكلمـات أي أّن هاتــه القواعــد النحويـة تقــوم بكــّل فهـذا التعريــف ذكـر لنــا الــوز 
 ما يخّص الجمل بصفة عامة والكلمات بصفة خاصة.

ونصـــل مـــن هـــذه المفـــاهيم أّن القواعـــد النحويـــة تحـــافظ علـــى هندســـة الجمـــل وتراكيبهـــا 
 وتحّدد لنا الخطأ واللحن في التعبير.

 أهداف تدريس القواعد النحوية: -*
 لها فيما يلي:ويمكن إجما

  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

  تنمـــي القواعـــد النحويـــة قـــدرات التالميـــذ علـــى التفكيـــر والتعليـــل واالســـتنباط والقيـــاس
المنطقـــي، وهـــذه الجوانـــب مـــن األهـــداف الهاّمـــة التـــي تســـعى المدرســـة لتحقيقهـــا وال 

 .1تتوافر في عنصر المحاكاة والتقليد
مـن إدراك وظيفـة أّن القواعد النحوية تمّكـن المـتعلم  "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 

علقة بصـياغة معنى الكلمة ووظيفتها، إذ تمّكن المتعلم أيضا من اإللمام بالقوانين الصرفية المت
 .2"الكلمة وسالمة بائها ليستطيع تلفظها بشكلها الصحيح والتعبير بها عن المعاني المناسبة

ويزيـد علــى هــذه األهــداف أحمــد مــدكور فـي كتابــه "تــدريس فنــون اللغــة العربيــة" القواعــد 
 ،هــمالنحويــة تقــوم بتعميــق الدراســة اللغويــة عــن طريــق إنمــاء الدراســة النحويــة للتالميــذ إذ يحمل

                                                 
.013م، ص: 3111زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، دط،  -1
.21: ص ،م3112، 0األردن، ط-علي النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان -2
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دراك الفروق الدقيقة بين الفقرات والتراكيب والجمل واأللفـاظ، وتعمـل أيضـاا  ذلك على التفكير واي
ـــى نقـــد األســـاليب التـــي  ـــادة قـــدرتهم عل ـــادة قـــدرة التالميـــذ علـــى تنظـــيم معلومـــاتهم، وزي علـــى زي

 .1"يستمعون إليها أو يقرؤونها
أسســاا دقيقــةا للمحاكــاة أّن القواعــد النحويــة تضــع  "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 

 . 2"وتمّكن الطالب من التعبير الشفوي والكتابي وفق قواعد اللغة
بأّن القواعد تهدف في المرحلة اإلعدادية إلى تنمية القـدرة "يد السليطي وتذكر ظبية سع

اللغويــة لــدى الطالــب وتمكنــه مــن االســتخدام الســليم والــدقيق للغــة العربيــة، دون خطــأ فــي بنيــة 
الكلمــــة أو فــــي نهايتهــــا اإلعرابيــــة وتكســــب التلميــــذ التفكيــــر المــــنظم والفهــــم للغــــة ل فــــادة مــــن 

نـي، فـالنحو فـي المرحلـة اإلعداديـة لـيس هـدفا فتباره أن اإلعراب فرعه الاألساليب المختلفة باع
ّنمـا هـو أحـد المعـايير المهمـة لالسـتخدام السـليم للغـة العربيـة ومـن ثـّم ينبغـي  معرفياا فحسـب، واي

 .3"العناية بالجانب اللغوي في كّل فرع من فروع اللغة
التالميــذ علــى اســتعمال  أّن القواعــد النحويــة تهــدف إلــى تــدريب"ويضــيف حســن شــحاتة 

ا، بــإدراك الخصــائص الفنيــة الســهلة للجملــة العربيــة، كــأن  األلفــاظ والتراكيــب اســتعماالا صــحيحا
يـــدربوا علـــى أّنهـــا تتكـــون مـــن فعـــل وفاعـــل أو مبتـــدأ أو خبـــر، ومـــن بعـــض المكونـــات األخـــرى 

قـدارهم بالتـدرج كالمفعول به والحال وغير ذلـك، وتـزود التالميـذ بطائفـة مـن التراكيـب اللغويـة و  اي
 .4"على تمييز الخطأ من الصواب

                                                 
، 0علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن، ط -1

.222م، ص: 3111-ه0221
م، 0119، 0فيصل حسين طحيمر العلي، المرشد الفني لتدريس اللغة العربية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط -2

.301ص: 
.19عيد السليطي، تدريس النحو العربي، ص: ظبية س -3
، 1حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -4

.313م، ص: 3112-ــه0231
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أّن القواعد تعين طالبنا على فهم ما يعترضهم مـن تراكيـب  "ويضيف فخر الدين عامر
غامضــة أو معّقــدة، ثــّم إعــادة صــياغتها بمــا يعــين علــى ســهولة فهمهــا وهــذا واضــح فــي بعــض 

 .1"كتابات خاصة في أشعارهم
 يس ا وفهم ا:رابعا: صعوبات حول قواعد النحو تدر 
كثرة األبواب النحويـة والمصـطلحات الغربيـة التـي ال »من الصعوبات البارزة في النحو 

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 

 لى إمكانية االستعانة بها واالستفادة منها في واقع الحياة. إ
ومن الناحيتين التربوية والتعليمية صار النحو العربي من أعقـد المشـكالت التربويـة، إذ 
هــو مــن الموضــوعات التــي ينفــر منهــا الطــالب ويضــيقون بــه ذرعــاا، ويقاســون فــي ســبيل تعلمــه 

   .2«العنت الشديد
ت أو هـــذه الصـــعوبة إلـــى النحـــو العربـــي ذاتـــه بمـــا فيـــه مـــن وي رجـــع الـــبعض هـــذا العنـــ»

وكثـــــرة  ،تـــــأويالت وتنـــــاقض وشـــــذوذ وتعـــــدد األوجـــــه اإلعرابيـــــة المختلفـــــة والتعـــــاريف المتعـــــّددة
موضــوعات النحــو المقــررة فــي الســنة الواحــدة، ممــا يجعــل المــادة النحويــة التــي تقــدم للطــالب 

يــذ فــي مراحــل التعلــيم العامــة، فتتشــعب فيهــا تكثــر فيهــا القواعــد كثــرة يضــيق بهــا احتمــال التالم
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 

حليــل والتقســيم واالســتنباط والموازنــة اعتمــاد القواعــد النحويــة علــى القــوانين الكليــة المجــّردة والت
التــــي تتطلــــب جهــــوداا فكريــــة، صــــعوبة عــــرض المــــادة النحويــــة علــــى الطــــالب منهجــــا وكتابــــا 
وتدريسا، قلة التدريبات الفاعلة في مباحث النحـو، عـدم ربـط قواعـد النحـو بفـروع اللغـة العربيـة 

 .3«األخرى كالقراءة

                                                 
م، 3111، 3للنشر والتوزيع، طفخر الدين عامر، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية، عالم الكتب  -1

 . 032ص: 
، 0ألحدث الطرائق التربوية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ط اعلوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفق -2

 .  221، 231م، ص: 3101-ــه0221
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القواعــد تــوازي قــوانين الرياضــيات  ويضــاف إلــى هــذه الصــعوبات إحســاس التلميــذ بــأنّ »
والفيزياء في صعوبتها من وجهة نظره، من حيث اعتمادها على االسـتنباط والموازنـة ومـا فيهـا 
مــن كثــرة تعريفــات وتقســيمات، عــدم االســتعانة الكاملــة عنــد وضــع مــنهج القواعــد مــن قــرارات 

مجــامع فــي قواعــد الكتابــة مجــامع اللغــة العربيــة فــي تيســير النحــو التعليمــي، وكــذلك قــرارات ال
واإلمالء وقلة المواءمة عند وضع منهجي النحو الصـرف بـين المـوروث اللغـوي القـديم والنظـر 

 .1«اللغوي الحديث
 عالج المشكالت:-*

فــي ظــّل هــذه الصــعوبات والمشــكالت التــي واجهــت تــدريس النحــو، إاّل أّن هنــاك حلــول 
 :2ومنها توجدت لتفادي هذه المشكال

 ادة النحو من الناحية المنهجية والتنفيذية.أّن نبّسط م -0
 أن نعّود التالميذ سماع األساليب العربية الصحيحة ومحاكاتها. -3
 جعل فروع اللغة العربية في خدمة النحو كالبالغة والصرف. -2
 مراعاة الفروق الفردية ومستويات التالميذ ونموهم اللغوي. -2
 ن على تدريس اللغة.وضوح األهداف المرسومة لتدريس النحو عند القائمي -1
 التركيز على المباحث النحوية الوظيفية التي تستعمل في العصر الحاضر خاصة. -6
 التزام المنهجية في تقديم المباحث النحوية. -1
قامــة دورات مســتمرة لمدرســي اللغــة  -9 وضــع التــدريبات المالئمــة لكــّل موضــوع وتنويعهــا واي

 العربية.
فــروع مــادة اللغــة العربيــة كّلهــا مــواد  ومّمــا يضــاف إلــى هــذه الحلــول أيضــا أن نجعــل»

وأن نعــــّود  ،تطبيقيــــة لمــــادة النحــــو وعــــدم التهــــاون فــــي أي تقصــــير لغــــوي مــــن جانــــب التالميــــذ
التالميــذ علــى ســماع األســاليب العربيــة الصــحيحة وترديــدها وتقليــدها باســتمرار واإلتيــان بأمثلــة 

العربــي عــن طريــق التــدريس  مشــابهة وبــذلك تكــون حصــة اللغــة العربيــة تطبيقــاا لقواعــد النحــو
والتقليـــد والممارســـة، ضـــرورة ترتيـــب أبـــواب النحـــو فـــي المـــرحلتين المتوســـطة والثانويـــة، بحيـــث 
تجمـع الموضـوعات ذات العالقـة فـي أبـواب مسـتقلة، فالمرفوعـات مـثال تـدرس ككتلـة واحــدة أو 

                                                 
.300، 301يا إسماعيل، ظروف تدريس اللغة العربية، ص: زكر  -1
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ؤنـث السـالم تدريس موضوعات المفرد والمثنى والجمع وملحقات جمع المذكر السالم وجمـع الم
 .1«كلها في كتلة واحدة، وال تدرس كموضوعات منفصلة أو موزعة على سنوات دراسية

هــذه الحلــول والتيســيرات التــي جــاء بهــا علمــاء التربيــة مــن أجــل تــذليل هاتــه الصــعوبات 
وأن يأخـذوها بعـين  ،النفـور منهـا حّتى يتسنى للمتعلمين من استيعاب هـذه المـادة وتقبلهـا وعـدم

وأن يدرسوها كدراستهم للمواد األخـرى وهـذا لكـي يصـّح لسـانهم ويصـّح قلمهـم، وحتّـى االعتبار 
 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   

يــة مشــافهة وتحريــرا لــذا اختلفــت مــذاهبهم فــي تحديــد أســباب هــذا الضــعف اســتعمال اللغــة العرب
ويشيرون بأصبع االتهام إلى قواعد النحو العربي، وهم على فريقين: فريق يرى الخلل في هـذه 
القواعـــد فـــي حـــّد ذاتهـــا، وفريـــق آخـــر يـــرى أّن الخلـــل يكمـــن فـــي طرائـــق تـــدريس تلـــك القواعـــد 

لقـد اهتمـت  المؤلفـات المدرسـية بعـرض جـدل النحـاة حـول  للمتعلمين لذا وجهت لها انتقـادات،
المســائل النحويــة الخالفيــة وتعــدد الوجــوه النحويــة فــي إعــراب الجملــة الواحــدة وفــي هــذا الصــدد 

ــّذرة -وصــرنا» يقــول األســتاذ ســعيد األفغــاني: ونحــن أحــوج مــا تكــون إلــى الوقــت فــي عصــر ال
ار والكبــار فــي مناقشــات طويلــة لمســائل ال والتــأميم والعالميــة فــي كــّل شــيء نبــدد أوقــات الصــغ

 «.تنتهي منها إلى أن لكّل وجهاا سائغاا
يقصد سعيد األفغاني من هذا القـول أّنـه يجـزم علـى إنهـاء هـذه الخالفـات النحويـة التـي 
ال تنفــع وال تضــر ويــرى علــى أّنهــا مضــيعة للوقــت، ونحــن فــي عصــر التطــور والتغييــر، إذ ال 

 ار في مناقشات عقيمة ال جدوى منها. نضيع أوقات الصغار والكب
الكتــب النحويــة المدرسـية، قــد اهتمـوا بجانــب الصــناعة  ياسـتناداا إلــى هـذا نجــد أّن مـؤلف

اللفظية وأهملوا جانب المعنى، وهذا ما نجده في بعض الكتب النحوية والداللة، وهذا مـا جعـل 
ل نفـس القواعـد التـي نتطـرق إليهـا قواعد النحو جافة وجامدة ومملة، أي أّنها ال تأتي بالجديد ب

 اليوم قد نجدها غداا بنفس الطريقة وبنفس القواعد فهي تدور في حلقة مفرغة ال تطور فيها.
يقول عبد الفتاح الشين أّنهم قد أوغلوا في مسالك عقلية كانت تتسم بالبسـاطة ثـّم قـاموا 

ـــد هـــذه المســـالك وأخرجـــوا هـــذه الدراســـات مـــن إطـــار الفهـــم اللغـــو  ـــى أّنهـــا بتعقي ي وتناولوهـــا عل
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صــناعة لفظيــة تقــوم علــى البراعــة فــي تصــريف األلفــاظ واختــراع القوالــب حّتــى أصــيب النحــو 
قــال أحــد البــاحثين فــي انتقــاد النحــو عــن المعنــى » بــالجود والجفــاف، قــال صــابر أبــو الســعود:

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

 .  1«والوقوف على ما يشتمل عليه من دالالت
 عالقة النحو بالمهارات اللغوية-*

 :2وتتمثل في
 ارة االستماع:عالقته بمه -أ

يعـــّد االســـتماع إحـــدى المهـــارات اللغويـــة، وبقصـــد بـــه اإلنصـــات والفهـــم والتفســـير، ولقـــد 
أثبتــــت األبحــــاث اللغويــــة أّن المــــرء حالــــة االســــتماع، إيجــــابي فعــــال، إذ أّنــــه يعمــــل علــــى فــــّك 
األصوات التي تصل إليه من المرسل ويعمل على فهمها والحكم عليه، حيث يسـهم النحـو فـي 

طريـــق االســـتماع يكتســـب الفـــرد المفـــردات، فنمـــو مهـــارة االســـتماع تســـاعد فـــي نمـــو  ذلـــك عـــن
 االنطالق في الحديث، والمستمع أقدر على فهم الجمل الطويلة المعّقدة.

 
 عالقته بمهارتي القراءة والكتابة: -ب

من أهداف النحو تدريب الطلبة علـى ضـبط لغـتهم حـديثاا وقـراءة وكتابـة، بشـكل يـتالءم 
ثـراء ثـروة الطـالب اللغويـة بمـا  مع تدرج مستواهم العقلي واللغوي في سلم التعلم التصـاعدي، واي

يكتبون من مفردات وتراكيب وأنماط ومن خـالل قـراءة النصـوص والقـدرة علـى اكتشـاف الخطـأ 
 عند مشاهدته مكتوباا أو سماعة.
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 عالقته بمهارة المحادثة: -ج 
اع وهـــي الوســـيلة للتعبيـــر األولـــي قبـــل مهـــارة تعـــّد المحادثـــة المهـــارة الثانيـــة بعـــد االســـتم

الكتابــة والمحادثــة وســيلة المــرء إلشــباع حاجاتــه وتنفيــذ متطلباتــه فــي المجتمــع الــذي يحيــا فيــه، 
وهـي األداة األكثــر تكـراراا وممارســةا واسـتعماالا فــي حيـاة الّنــاس، فالتراكيـب واألســاليب واألنمــاط 

النحـــو، والقواعـــد ليســـت غايـــة فـــي حـــّد ذاتهـــا اللغويـــة المســـتخدمة فـــي المحادثـــة هـــي عناصـــر 
 ولكنها وسيلة لصّحة األسلوب وسالمة التركيب وتقويم اللسان من االعوجاج والزلل.

إذن مــن هنــا أقــول علــى أّن النحــو جــاء مرتبطــاا ارتباطاــا شــديد ووثيــق الصــلة بالمهــارات 
قـوم بترتيـب المفـردات اللغوية، فهو يقوم بضبط المسموع وفهمه وترسـيخه فـي ذهـن المـتعلم، وي

ـــه  والجمـــل بشـــكلها الصـــحيح والتـــدريب علـــى نطقهـــا بشـــكلها الصـــحيح والفصـــيح، ومـــع هـــذا كّل
أستطيع القول أّن النحو جاء ليضبط اللغة من الخطأ سـواء أكـان ذلـك فـي شـكلها المسـموع أو 

 المنطوق أو المكتوب.
 سادسا: موقف التربويين من تدريس قواعد النحو: 

ســـمين مـــنهم المعـــارض ومـــنهم المؤّيـــد، إذ تـــتلخص آراءهـــم علـــى النحـــو انقســـموا إلـــى ق
 التالي:

يــرى بعــض المــربين أّنــه يمكــن االســتغناء عــن تــدريس القواعــد » المعارضــين: -الفريــا األّول
النحوية في حصص مسـتقلة واالكتفـاء بكثـرة التـدريب علـى األسـاليب الصـحيحة قـراءة وكتابـة، 

تــدريس، وألّن تخصــيص حصــص لــدروس القواعــد ضــرب مــن والعنايــة بأســلوب الكــالم فــي ال
، وقــد احتجــوا فــي تعزيــز فكــرتهم أو 1«العبــث ومضــيعة لوقــت التالميــذ وجهــودهم بــدون جــدوى

 آرائهم إلى:
المحاكاة في اكتساب األلفاظ، لذلك فإّن الطفل يجب أن يقلـد معلمـه   ىإلالطفل  " أن يلجأ -أ

ــد الكتــاب الــذي  يقــرأ فيــه، ويقلــد جميــع مجــاالت الحيــاة التــي تحــيط بــه، فــي اللغــة العربيــة ويقّل
 .2"ويعبر عنها بلغة التقليد التي تساعده على التفاهم مع أفراد مجتمعه

أن الطفــل يعتمــد علــى المحاكــاة والتقليــد فــي مراحــل نمــوه اللغــوي للتواصــل والتعبيــر مــع 
معقــول ومتطــور،  األفــراد المحيطــين بــه، ولكــن عنــد نضــجه يصــبح يتعامــل مــع األفــراد بشــكل

                                                 
 .312م، ص: 0111، 1عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -1
.019زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، ص:  -2
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وذلـــك الســـتعماله بعـــض الكلمـــات والجمـــل التـــي تـــدل علـــى نضـــجه، إلـــى حـــين يكبـــر، وتتســـع 
 حاجته إلى ثروة جديد من األلفاظ يديرها في كالم أدبي أو غير ذلك.

إّن اللغة نشأت قبل نشأة القواعد، وعاشت أزمة طويلة سليمة غنيـة عـن القواعـد، وكـان » -ب
رفون للغتهم أصوالا وقواعد، هم المرجع الـذي اعتمـد عليـه العلمـاء فـي أعراب البادية وهم ال يع

 .1«وضع القواعد
إن العــرب كــانوا ينطقــون اللغــة ســليمة وفصــيحة وبمهــارة دون معــرفتهم لهــذه الضــوابط 

 تلط النحويــة الصــرفية، وهــذا كــان عنــد العــرب الخلــص واألقحــاح والفصــحاء، وهــذا قبــل أن تخــ
راب، وبعـد هـذا االخـتالط ظهـر اللحـن والشـذوذ اللغـوي علـى األلسـنة وتفسد ألسنتهم بغيـر اإلعـ

 جاءت القواعد لتضبط هذه األلسنة من الزلل كتابة وقراءة.
 المؤيدين: -الفريا الثاني 

. 2«يرى هذا الفريـق أن تـدريس القواعـد أمـر ال منـاص منـه وال يمكـن االسـتغناء عنـه» 
 كرته على أّن:وقد احتّج هذا الفريق لصواب رأيه وتعزيز ف

فإذا ماأحس التلميـذ بموقـف  القواعد وسيلة لتجنب األخطاء أثناء الحديث والكتابة والقراءة» -أ
 .3«لغوي صعب رجع إلى القاعدة كي يصوب نفسه فيما خطأفيه 

وهذا ما جاءت من أجله القواعد لتضبط األلسن مـن اللحـن وتعصـم األيـدي مـن الخطـأ 
طــاء التــي يقــع فيهــا التالميــذ، فــإذا أحســن التلميــذ بموقــف لغــوي )القلــم( الكتــابي وتصــحيح األخ

 صعب رجع إلى القاعدة كي يصّوب نفسه فيما أخطأ فيه.
 

القواعــد تنمــي قــدرات التالميــذ علــى التفكيــر والتعليــل واالســتنباط والقيــاس المنطقــي وهــذه » -ب
فــي عنصــراا المحاكــاة  الجوانــب مــن األهــداف الهاّمــة التــي تســعى المدرســة لتحقيقهــا وال تتــوافر

 .4«والتقليد

                                                 
األردن، -عوبة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانفهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والص -1

.062دط، دت، ص: 
.312عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني ، ص:  -2
.311زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، ص:  -3
.10فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، ص:  -4
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إاّل ت أّن القواعـد صـعبة وجافـة وليسـ ،هذا الرأي جاء علـى عكـس مـا قالـه المعارضـون
والمؤيــدون يقولــون أنهــا تنمــي قــدرة التحليــل واالســتنباط والتفكيــر،  ،نوعــاا مــن التحليــل الفلســفي

التركيـب، وهـذا يظهـر ويظهر هذا فـي تحلـيلهم لـبعض المسـائل النحويـة التـي تتطلـب التفكيـك و 
مـــن خـــالل إبـــداء رأيهـــم فـــي مســـألة مـــن المســـائل النحويـــة، وتنمـــي عنـــدهم أيضـــا القـــدرة علـــى 

 الموازنة بين التراكيب المختلفة والمتشابهة.
القواعد تضع أسساا دقيقة مضبوطة للمحاكاة والمرانة على األسـاليب الصـحيحة، وذلـك »  -ج

كتسـب التلميـذ صـحة النطـق إذا حـدث بـدون قيـد أو ضـابط ألّن التكرار في المرانة العملية ال ي
وال يمكن تحقيق ذلك بالتدريب المقّيد الـذي يقـوم علـى أسـس محـّددة ألّن اللغـة العاميـة السـائدة 
فــي البيــت والشــارع والملعــب والســوق، تفســد كــّل مرانــة وكــّل تــدريب علــى اســتعمال األســاليب 

 .1«جع إليها حين الشّك وضوح اللبسالصحيحة ومن تّم فال بّد من وجود قواعد ير 
ـــا مـــن التحليـــل »  -د أّن القواعـــد صـــعبة وجافـــة، تســـئم التالميـــذ وتنفـــرهم، وهـــي ليســـت إاّل نوعا

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

 .2«عليهم
أّن تدريس القواعد مادة مسـتقلة قـد يحمـل التالميـذ علـى أن يعـدوها غايـة فـي حـّد ذاتهـا، » -ه

فيســتظهروها اســتظهارا لمســائلها دون تفهــم وتعقــل ويهملــوا جانبهــا التطبيقــي وغايتهــا العمليــة، 
بــدليل أن أكثــر التالميــذ حفظــاا لهــا، وأّنهــا قليلــة الجــدوى فــي صــيانة اللســان والقلــم عــن الخطــأ، 

ويخطئـــون فـــي الكتابـــة خطـــأ فاحشـــاا، وأّنهـــا عديمـــة الجـــدوى وفـــي اقـــدار التلميـــذ علـــى التعبيـــر، 
 .3«فكثير منهم يحفظون القواعد ولكن أسلوبهم ركيك وعباراتهم رديئة

ة ّن هـذا الـرأي جـاء مجحفاـا فـي حـق القواعـد بـالرغم مـن أهميتهـا فـي اللغـة العربيـإنقول 
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، 
وال تحّفز التالميذ على التعبير الصحيح كتابة وقراءة، إذ يعّدونها غايـة فـي ذاتهـا فيسـتظهروها 

                                                 
.13الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم المختلفة، ص:  ي،رواصالح  -1
.10المرجع نفسه:  ص:  -1
.312عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني، ص:  -3
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هارا لمسائلها دون فهمها ويهملون جانبها التطبيقي واالقتصار على الجانب النظـري فقـط استظ
 ولهذا يمنعون المعارضين على إفراد حصص مستقلة في تدريسها.

أّن القواعــد ثابتــة ال توجــد فيهــا صــعوبة، إذا أحســن المؤلفــون والتربويــون وضــعها ....   » -و
ميذ فإذا ما انتبه كـل معلـم ألخطـاء التالميـذ اللغويـة في قوالب مرنة تتناسب مع مستويات التال

حــاول تصــحيحها يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى اختصــار كثيــر مــن الصــعوبات التــي تواجــه معلــم 
 .1«اللغة والتلميذ، كما يمكن التقليل من الخطاء اللغوية وتقليصها

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

ق فـي وما ينسبونه إليها من عيوب وإلخفا ،أّما ما يذكره المعارضون من صعوبة القواعد» -ز
ولعـل الـذنب راجـع إلـى  ،تحقيق الغاية المنشـودة منهـا فـإّن القواعـد ذاتهـا بريئـة مـن هـذا االتهـام

واالمتحانــــات وطــــرق التقــــويم  ،وأســــاليب التــــدريس ،والكتــــاب المدرســــي،أمــــور أخــــرى كــــالمنهج 
ة التـــي ال يمكـــن تبرئتهـــا مـــن نهمـــة ودرجـــة إعـــداد المعلـــم وغيرهـــا، ومـــن األمـــور التربويـــة الهاّمـــ

 .2«لتقصيرا
وال يمكــن االســتغناء عنهــا  ،نقــول علــى أّن هــذا الــرأي جــاء مصــرا علــى تــدريس القواعــد

ألّننـــا بهـــا نســـتطيع أن نحكـــم مـــا إذا كانـــت الجمـــل أو الكلمـــات خاطئـــة أم صـــحيحة وقـــراءاتهم 
وتعبيــراتهم الشــفوية منهــا والكتابيــة، إذ جــاءت حجــج هــذا الــرأي عكــس مــا جــاء بــه المعارضــون 

ا ينســبونه إلــى هاتــه المــادة مــن إجحــاف ونقــص، وهــذا مــا كّنــا نبحــث عنــه مــن مــن حجــج، ومــ
خــالل هــذه اآلراء المتضــاربة وذلــك بالكشــف عــن أســباب الضــعف اللغــوي لــدى التالميــذ، هــل 

 إلى المادة في حّد ذاتها أم أّن هناك أموراا أخرى.
 سابعا: أهم االتجاهات الحديثة في تدريس القواعد:

 اإلتيان بالقواعد وسيلة ال غاية، ويتحقق ذلك في: يحّدد هذا االتجاه
 
 

                                                 
.311زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، ص:  -1
.13لمختلفة، ص: ي، الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم اواصالح ر  -2
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 فيما يتعلا بالمنهج: -1
يجــب االقتصــار علــى األبــواب التــي لهــا صــلة بصــحة الضــبط وتــأليف الجملــة تأليفاـــا " -أ 

ا، وهــذا يعنــي أن يكــون النحــو الــوظيفي هــو أســاس بنــاء المــنهج ويقصــد بــذلك أن  صــحيحا
 .  1"يب ودالالتهايتخّير من النحو ما له صلة وثيقة باألسال

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

 .2"جعل المنهج وحدات متكاملة تشمل كّل وحدة عدّة أبواب متجانسة أو متحدة الغاية -ج 
ت النحــــو وتخليصــــه مــــن البعــــد بــــالمنهج عــــن الترتيــــب التقليــــدي فــــي معالجــــة مشــــكال" -د 

 .  3"الشوائب التي تفيد ومن كثير المصطلحات الفنية
 فيما يتعلا بالكتاب: -
يجـــب أن يكـــون الكتـــاب مســـايراا للمـــنهج فـــي اتجاهـــه وروحـــه وأال يتخـــذ منـــه المؤلفـــون " -أ 

حاطتهم.  معرضا إلظهار علمهم واي
ــا لدراســة القواعــد وذلــك باختيــار األمثلــة ال اتخــاذ  -ب  تــي تتصــل بالحيــاة اللغــة ذاتهــا أساسا

وتـــزود التالميـــذ بـــألوان مـــن الخبـــرة والثقافـــة والبعـــد عـــن األمثلـــة الجافـــة المبتـــورة والجمـــل 
 الموضوعة المتكلفة.

جعـل التمرينـات التطبيقيــة حـول نصــوص أدبيـة جيـدة ومفيــدة مـع اإلكثــار منهـا والعنايــة  -ج 
 .4"بتنويعها

 فيما يتعلا بالتلميذ: -
ة مـــن تـــدريس القواعـــد فـــي ذهنـــه أو ال، حتّـــى يشـــعر ال بـــّد مـــن وضـــوح الهـــدف والغايـــ" -أ 

بحاجتها وأهميتها، ولذلك ينبغي أن تتاح له فرص كثيرة للكالم، والكتابة وفيها يسـتخدم 

                                                 
محمد صالح السمك، فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية، دار الفكر العربي للنشر  -1

.101م، ص: 0119والتوزيع، دط، 
.311م، ص: 0111، 1عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني، دار المعارف للنشر، القاهرة، ط -2
.63طي، تدريس النحو العربي، ص: ظبية سعيد السلي -3
.10ي، الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم المختلفة، ص: واصالح ر  -4
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القاعدة، وعندئذ يشعر بحاجة إلى معرفتها. ويبذل جهـد فـي تعلمهـا ويحـس بقيمتهـا فـي 
 .1"حياته وتعبيره

لــى تعلــم القواعــد وتفهمهــا ودور المعلــم أن أن يكــون ثمــة دافــع لــدى المــتعلم يحملــه ع"  -ب 
يجعل الدراسـة قائمـة علـى حـّل المشـكالت، فاألخطـاء التـي يكثـر شـيوعها وتكرارهـا فـي 

 .2"قراءاتهم يمكن أن تكون محور لدراسة النحو
 فيما يتعلا بالمعلم: -
النحـو ال بّد أن يعمل المعلم جهده للمـزج بـين فـروع اللغـة وفنونهـا، فيـربط بـين القـراءة و " -أ 

جــادة الخطــأ وســالمة التعبيــر، حتــى بشــعر التلميــذ أّن هــذه هــي اللغــة، فــال يكفــي أن  واي
يقوم المدرس بذلك بل يجب أن يعود التلميذ على الربط والتكامل بين فنـون اللغـة، كمـا 

 .3"ينبغي أن يمتد ذلك إلى مدرسي العلوم األخرى
حيث المنهج الذي يراعي فيه  تساعد هذه االتجاهات التلميذ على استيعاب القواعد من

التــدرج والتكامــل وأن يســاير الكتــاب المــنهج وأن تكــون الطريقــة ســهلة وبســيطة بعيــدة كــّل البعــد 
عــــن الجــــداول المعقــــدة التــــي تشــــبه الرياضــــيات وعلــــى التلميــــذ أن ينتفــــع بهاتــــه القواعــــد وعــــدم 

ة متنوعـة ومشـوقة حتّـى مطالبته بجمل تثقلها القيود والشروط ويجب أن تكون الوسائل التعليميـ
ال يحس التلميذ بالملـل وعلـى المعلـم أيضـا أن يـؤدي واجبـه ودوره الفعـال فـي المـزج بـين فـروع 
ن تحققــت هــذه الشــروط فــي تــدريس القواعــد حتمــاا ســتكون القواعــد وســيلة ال  اللغــة وفنونهــا، واي

 ا.غاية في ذاتها مما يجعل التلميذ مستوعباا لهاته القواعد وعدم النفور منه
 
 
 
 
 
  

                                                 
.62ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي، ص:  -1
.131محمد صالح السمك، فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية، ص:  -2
.332حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، ص:  -3
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 : فيما يتعلا بالطريقة -
ينبغــــي مناقشـــــة األمثلــــة مـــــن ناحيــــة معانيهـــــا الدالليــــة، قبـــــل مناقشــــة دالالتهـــــا النحويـــــة،  "-0

 .1"وبخاصة األمثلة المختارة من الحكم أو األمثال أو الشعر
ــــى درس شــــبيه بالقواعــــد  -3 ــــة المعقــــدة، التــــي تحــــول درس القواعــــد إل تجنــــب الطريقــــة الجدلي

 الرياضية.
دراسة بعض األبواب بطريقـة عمليـة تسـاير االسـتعمال الفطـري للغـة، كالضـمائر، وأسـماء  -2

 .2اإلشارة...وغيرها
 فيما يتعلا باالختبارات والتمرينات: -

 يجب أن يراعي فيها ما يأتي:
ا.  -0  مدى انتفاع التالميذ بالقواعد في تأليف الجمل وضبطها ضبطاا صحيحا
تتلقاهــا القيــود والشــروط حّتــى ال تخــرج عــن جمــال  يجــب تــرك المطالبــة بتكــوين جمــل  -3

 .3الصياغة وعن الصيغة األدبية
 فيما يتعلق بالوسائل التعليمية وطريقة التدريس: -ه

االهتمـــــام بـــــالموقف التعليمـــــي والوســـــائل المعنيـــــة وطريقـــــة التـــــدريس والجـــــو المدرســـــي   -0
 .4والنشاط السائد فيه من قبل المدرس والتالميذ

رسة وكثرة التدريب على التمارين وذلـك ألّن التمـارين تعمـل علـى تثبيـت االهتمام بالمما -3
 .5القاعدة وفائدة جدواها

 
 
 
 
 

                                                 
.62ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي، ص:  -1
.301عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني، ص:  -2
.300ص: ،المرجع نفسه -3
.131ها العملية، ص: محمد صالح السمك، فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماط -4
.62ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي، ص:  -5
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 مراحل تدريس القواعد:-2
اختلف علماء التربية وخبـراء المنـاهج فـي تحديـد السـن التـي يجـوز معهـا البـدء بتـدريس 

تهيـؤ عقليـا خاصـا يمكـن القواعد، ومع هذا االختالف انعقـد إجمـاعهم علـى أّن القواعـد تسـتلزم 
التالميذ من الموازنـة والتعليـل واالسـتنباط وقـد مـال أكثـرهم إلـى إعفـاء تلميـذ المدرسـة االبتدائيـة 
من درس القواعد حّتى سن العاشرة، أي إلى الصـف الخـامس ويمكـن تبعاـا بـرأي األغلبيـة وفـي 

إيضـاح مـا يناسـب كـّل  ضوء النظم التعليمية السائدة، أن تقسم سنوات الدراسة إلى مراحـل مـع
 مرحلة وذلك على النحو التالي:

 :في المرحلة االبتدائية -أّوال  
وتشـــمل الصـــفين األّول والثـــاني وفـــي هـــذه الحلقـــة ال يعلـــم الطفـــل قواعـــد  "الحلقـــة األولـــ : -أ

ـــة محصـــوله اللغـــوي، ليســـتطيع التعبيـــر عـــن  ـــه وتنمي ـــى توســـيع خبرت ـــا، فحاجـــة الطفـــل إل مطلقا
 .1"حاجاته دون توقف

وتشمل الصفين الثالث والرابع وفي هذه الحلقة يـدرب التلميـذ علـى صـحة  الحلقة الثانية: -ب
 األداء وقوة التعبير بطريقتين.

التـــدريب المباشـــر علـــى التعبيـــر، كمـــا كـــان متبعـــا فـــي الحلقـــة األولـــى ولكـــن  اســـتمرار"  -0
 بصورة أرقى.

عملها اسـتعماال خاطئاـا، التدريب علـى وحـدات نحويـة معينـة، مّمـا يشـيع فـي لغتـه ويسـت  -3
 كالتدريب على األسئلة واألجوبة وعلى بعض الضمائر وأسماء اإلشارة.

ـــذ باســـتعمال البطاقـــات   وفـــي هـــذه الحلقـــة يجـــب تيســـير التـــدريب وتحبيبـــه إلـــى التالمي
 .2"واأللعاب اللغوية والمحاوالت والتمثيليات واستخدام القصة

وفـي هـذه الحلقـة يمكـن أن نطمـئن » والسـادس، وتشمل الصفين الخـامس  الحلقة الثالثة: -ج
إلــــى فكــــر التلميــــذ، وقدرتــــه علــــى فهــــم القواعــــد بالطريقــــة القاصــــدة التــــي تعتمــــد علــــى األمثلــــة 

 .3«والمناقشة واالستنباط والتطبيق

                                                 
.311عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني، ص:  -1
.222علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، ص:  -2
.11، 16ليم المختلفة، ص: صالح رواي، الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التع -3
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: فـــي هـــذه المرحلـــة يأخـــذ التلميـــذ فـــي دراســـة القواعـــد النحويـــة فـــي المرحلـــة اةعداديـــة -ثانيـــا
نظمـة، بصـورة أوسـع وأشـمل، ويمكـن فـي هـذه المرحلـة العـودة إلـى بعــض بالطريقـة التربويـة الم

 األبواب التي درست في المرحلة االبتدائية ودراستها شيء من التفصيل.
وفـي هــذه المرحلـة تتنــاول المنـاهج األبـواب والســائل التـي يــدق :» فــي المرحلـة الثانويــة -ثالثـا

ــــة، وتخصــــص لهــــا  ــــة اإلعدادي ــــذ المرحل ــــى تالمي ــــة فهمهــــا عل ــــق عليهــــا حصــــص كامل وللتطبي
 .1«والطريقة المناسبة لهذه المرحلة هي "الطريقة القاصدة"

ألّنهـا  ،من هنا يمكننا القول على أّن السـن المناسـب لدراسـة القواعـد المرحلـة اإلعداديـة
 هي المرحلة المتوسطة بين االبتدائي والثانوي يكون فيها التلميذ مهيئاا عقليا ونفسيا لذلك.

 تدريس القواعد النحوية: طرائا-3
ـــم فـــي تقديمـــه للمـــادة العلميـــة  تعتبـــر الطريقـــة هـــي المســـار أو الـــنهج الـــذي يتبعـــه المعل
للمـــتعلم، وبهـــذا تعـــددت أســـاليب وطـــرق التـــدريس ســـواء أكـــان هـــذا فـــي البالغـــة أو التعبيـــر أو 

 ي:األدب أو النحو، وهذا األخير لقد تنوعت طرائق تدريسه، ونذكر من هذه الطرق ما يل
 الطريقة القياسية: -أ

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 

ها وتعزيزهــا وترســيخها فــي الطريقــة بعــرض القاعــدة النحويــة ثــّم يقــّدم الشــواهد واألمثلــة لتوضــيح
أذهـــان التالميـــذ، والخطـــوة الثالثـــة إجـــراء تطبيقـــات عليهـــا ومـــن خـــالل أمثلـــة متشـــابهة وحـــاالت 

 .2«مماثلة
 مزاياها: 

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

                                                 
.311عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني، ص:  -1
.332زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، ص:  -2
مي وآخرون، أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ليطه علي حسين الد -3
.62، ص: م3112، 0ط
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 ا المـدرس أو المـتعّلم جهـداا كبيـراا فـي اكتشـاف الحقـائق، وسـبيلها أّنها سهلة ال يبـذل فيهـ
 الوحيد هو تحفيظ القاعدة واستظهارها باعتبارها غاية في حّد ذاتها.

 :مآخذها
 :1نذكر ما يلي 
  أّنها تحرم الّتلميذ من اكتشاف القوانين النحوية وتصرفه عـن تنميـة القـدرة علـى تطبيقهـا

 وتكوين سلوك لغوي سليم.
  ّها تتنافى وما ت نادي به قوانين الّتعلـيم مـن حيـث البـدء بالّسـهل والتّـدرج إلـى الصـعب، أن

فهــي تبــدأ بالكــّل وتنتهــي بــالجزء، أي تبــدأ بتقــديم القاعــدة وتنتهــي باألمثلــة وهــذا بشــكل 
ـا ت شهـتِّت انتبـاه الّتالميـذ وتفصـل بـين النحـو  صعوبة في استيعابها وتمثيلها، إذ أّنها أيضا

هذا يشعر الّتلميذ أّن النحو غاية يجب أن تدرك وليس وسيلة إلصـالح العبـارة واللغة وب
 وتقديم اللسان. 

هـــذه الطريقـــة ال تناســـب الّتالميـــذ المبتـــدئين وال المتوســـطين، ألّنهـــا تحتـــاج إلـــى إعمـــال 
ـــة مـــن النقـــاش ومملّـــة  ـــّم اإلرجـــاع، فهـــي خالي ـــى مبـــدأ التلقـــين والحفـــظ ث العقـــل، فهـــي تقـــوم عل

 وكالسيكية.
وهي التـي تقـوم علـى األمثلـة التـي بشـرحها المعلّـم » الطريقة االستقرائية )االستنباطية(:  -ب

ويناقشها ثّم يستنبط منها القاعـدة، وهـذا يعنـي أّنـه يبـدأ مـن الجـزء إلـى الكـّل، والسـتقراء أسـلوب 
بعضــهم بــالقول: أّنهــا بطيئــة فــي  وصــفهايشــّجع بقاعــدة عامــة مســتنبطة منهــا بعــد نقــاش وقــد 

ــا: أّنهــا علــى الــرغم مــن ذلــك تخلــق رجــاالا يثقــون بأنفســهم ويعتمــدون علــى  الّتعلــيم، وقــالوا أيضا
 .2«جهودهم كما أّنها تعّلمهم الّصبر واألناة في تفكيرهم

 مزاياها:
 :3فيما يليها يمكن إجمالو 

أو  تساعد على بقاء المعلومات في الذاكرة مّدة أطول من المعلومات التـي ت كتسـب بـالقراءة -أ
اإلصــغاء، ألّن الّطالــب توصــل إليهــا بنفســه وبمســاعدة معلمــه، فالطلبــة يفهمــون القاعــدة التــي 

                                                 
.22، 22نعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، ص: علي ال -1
.339م، ص: 3111، 0سعدون محمود الساموك وآخرون، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار وائل للنشر، ط -2
.22، 22علي النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، ص:  -3
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توصلوا إليها بمساعدة مدرسيهم أكثر من تلك القاعدة التي يقّدمها إليهم المدّرس حافزة ومهيـأة 
 أو التي يجدونها في الكتب المقررة.

تـدريجياا للوصـول إلـى الحقيقـة، وهـي طريقـة تثري لدى الطلبة قوة التفكير، وتأخـذ بأيـديهم  -ب
جادة في التربية، إذ يصـبح التطبيـق عليهـا سـهالا، وهـي تتخـذ األسـاليب والتراكيـب أساساـا لفهـم 

 . 1القاعدة
ا فـــي التـــدريس لكونهـــا محـــّددة وواضـــحة لـــدى المدرســـين وأّن الســـير فـــي  -ج أّنهـــا أكثـــر شـــيوعا

 عودهم على دّقة الترتيب والمالحظة.مراحلها يناسب قدرات التالميذ ومداركهم وي
 :2ومنها مآخذها:

لم يوّضح هربارت حقيقة العقل وال كيفية وجود األفكار فيه، وأّنه لـم يوضـح عمليـة اإلدراك  -أ
القواعـد  تالعقلي المؤتلف والمختلف من األفكار، وال القوة الحقيقية التي علـى أساسـها اسـتنبط

 في هذه المسألة يكتنفه الغموض واإلبهام.العامة والقوانين، لذا نجد رأّيه 
هذه الطريقة يشترك فيها المعّلم والمتعّلم وهي الطريقـة المعمـول بهـا حالياـا، وتكـون هـذه 
المشــاركة عــن طريــق الّتالميــذ إذ  يكــون فيهــا محــوراا فّعــاالا فــي اســتنباط القاعــدة وتــدوينها علــى 

أفكـاره مـن خـالل مناقشـة هـذه األمثلـة مّمـا  السبورة، فهـذه الطريقـة تسـاعد الّتلميـذ علـى توظيـف
 ألفكاره وتوظيفها للتعبير الّسليم.  ثريااتجعله م

وهــي التــي تقــوم علــى أســاس تعلــيم القواعــد النحويــة » طريقــة الّنصــوص األدبّيــة المعّدلــة: -ج
مـــن خـــالل النصـــوص األدبيـــة المترابطـــة األفكـــار أي األســـاليب المتصـــلة ال األمثلـــة المتقطعـــة 

ـــار نـــص أو قطعـــة مـــن القـــراء فـــي موضـــوع واحـــد، يقـــرأه واألســـ اليب الملتقطـــة، وأساســـها اختي
الّتالميــذ ويفهمــون معنــاه ثــّم يشــار إلــى بعــض الجمــل فيــه المرغــوب دراســتها بخــطٍّ ممّيــز، ويــتم 

 .3«تحليلها ومناقشتها ويعقب ذلك استنباط القاعدة النحوية منها وبعدها تأتي مرحلة التطبيق

                                                 
.12ريس قواعد اللغة العربية، ص: ي وآخرون، أساليب حديثة في تدليمطه علي حسين الد -1
2
محمود أحمد السيد، في طرائق تدريس اللغة وينظر:  .21، 22علي النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، ص:  -

صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، وينظر:  .223م، ص: 0193م/0190العربية، مطبعة اإلتحاد، دمشق، دط، 
 .63والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت، ص:  دار هومة للطباعة

، 0علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ط -3
.  222، 223م، ص: 3101-ـه0221
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أّنها طريقة فضلى ألّنهـا تحقّـق األهـداف المرسـومة للقواعـد النحويـة، »ي ف مزاياهاومن 
حيـــث يـــتم عـــن طريقهـــا مـــزج القواعـــد بالتراكيـــب وبـــالتغيير الصـــحيح المـــؤدي إلـــى رســـو  اللغـــة 

ا مقروناا بخصائصها اإلعرابية  .1«وأساليبها رسوخا
يــة، وتجعلهــم أّنهــا تعمــل علــى إ ضــعاف الّتالميــذ فــي اللغــة العرب»أيضــا  مآخــذهاومــن 

يجهلون أبسط قواعدها، ألّن تعليم القواعد النحويـة عـن طريـق النصـوص فيـه مضـيعة للوقـت، 
ــــدرس  ــــة التــــي هــــي موضــــوع ال ــــه بالقواعــــد النحوي ــــّنّص قــــد يكــــون ال عالقــــة ل ألّن موضــــوع ال

 .2«الحقيقي
ا فيمــا بــالرغم مــن الماخــذ التــي تتخللهــا هــذه الطريقــة إاّل أّنهــا ممتــازة والمعمــول بهــا حالياــ

يخّص دروس القواعد، فهي تمتاز بالتشـويق واالنتفـاع للّتلميـذ بالدرجـة األولـى والمعلّـم بالدرجـة 
الثانيــة ويكمــن هــذا مــن خــالل المــزج بــين القواعــد والتراكيــب. فــالمتعّلم فــي هــذه الحالــة يســتطيع 

بـــين بنفســـه اكتشـــاف الـــدرس الـــذي ســـيقّدم لـــه والمشـــوق فيهـــا أكثـــر هـــي المناقشـــة التـــي تكـــون 
مّمـــا يجعـــل المـــتعّلم مســـتوعباا ومتفـــاعالا ومشـــاركاا أكثـــر وهـــذه الطريقـــة أيضـــا  ،الّتالميـــذ والمعلّـــم

تجعل القاعدة جزء من النشاط اللغوي، فهي تدّربهم على القراءة الّسليمة وقهم المعنـى وتوسـيع 
 دائرة معارفهم وتدريبهم على االستنباط ودّقة التفكير في ذلك.

 طريقة النشاط:-د
ـــم بتكليـــف تالميـــذه بجمـــع » وتعتمـــد علـــى نشـــاط الّتالميـــذ وفـــاعليتهم، وفيهـــا يقـــوم المعّل

الّشــواهد واألمثلــة التــي لهــا صــلة بموضــوع الــّدرس مــن القــرآن الكــريم واألبيــات الشــعرية ومــن 
 .3«موضوعات القراءة ثّم يتعاونوا فيما بينهم على فهم موضوع الّدرس واستنباط القاعدة

ابيـــة وفّعالـــة، إذ  تجعـــل المـــتعّلم يعتمـــد علـــى نفســـه وتجعلـــه راغباـــا فـــي هـــذه الطريقـــة إيج
الّتعّلم ومّما يزيد على ذلك تحفّـزه علـى أداء واجباتـه دون تخـّوف أو ضـعف، وت غمـس فيـه روح 

بــداء رأّيــه دون تخــ ف وتجعلــه يحلّــل وينــاقش أفكــاره والحكــم و الّتفكيــر الــّدقيق مّمــا ت كســبه الثّقــة واي
ـا علـى كيفيـة عليها ما إذا كا نت صحيحة أم  خاطئة، فهي طريقة بالفعل نشطة، وتسـاعده أيضا

                                                 
.222، ص: المرجع نفسه -1
.019باعاتها المسلكية وأنماطها العملية، ص: محمد صالح السمك، فن التدريس للتربية اللغوية وانط -2
.331سعدون محمود الساموك وآخرون، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، ص:  -3
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تعامل المتعّلم مع اختباراته وفروضـه وتدّربـه علـى كيفيـة اسـتنباط القاعـدة النحويـة بمفـرده دون 
 مساعدة من غيره.

 طريقة حّل المشكالت:-ك
عّلــــم هــــذه وهــــي التــــي تقــــوم علــــى درس التعبيــــر والقــــراءة والّنصــــوص حتّــــى يتخــــذ الم» 

النصوص والموضوعات نقطة البدء إلثارة المشكلة التي تدور حول ظاهرة أو قاعدة، ثّم يلفت 
التـــي بــين أيـــدهم أو مـــن  وءنظــرهم إلـــى أّن هــذه الظـــاهرة ســـتكون دراســة موضـــوع النحــو المقـــر 

 .1«غيرها، ومناقشتها معهم حّتى يستنبط القاعدة
لّتالميــذ حّلهــا ومــن خــالل هــذه الحلــول هــذه الطريقــة تنطلــق مــن مشــكلة معّينــة وعلــى ا

ـــم بمالحظـــة األخطـــاء النحويـــة التـــي يقـــع فيهـــا الّتالميـــذ وذلـــك مـــن خـــالل أعمـــالهم  يقـــوم المعّل
ــــك األخطــــاء ووضــــع  ــــه لتل ــــك بتحليل ــــم فّعــــاالا وذل ــــة يكــــون دور المعّل اللغويــــة، وفــــي هــــذه الحال

ّرة أخــرى، فهــي طريقــة الفرضــيات لهــا مــن ثــّم يحــدد األســباب ويعالجهــا لكــي ال يحــدث هــذا مــ
 إيجابية ومجدية فهي تجعل للمتعّلم يحض باالهتمام من ِقبهل معّلمه.

هـــي عبـــارة عـــن أســـلوب يكـــون فيـــه المـــدّرس والمتعّلمـــين فـــي موقـــف » طريقـــة المناقشـــة: -ل
حيــــث أّنــــه يــــتّم طــــرح القضــــية أو الموضــــوع ويــــتّم بعــــده تبــــادل اآلراء المختلفــــة لــــدى  ،إيجــــابي

عقـب المـدّرس علـى ذلـك لمـا هــو صـائب وبمـا هـو ال ويبلـور كـّل ذلـك فـي نقــاط المتعّلمـين ثـّم ي
 .2«حول الموضوع والمشكلة

 :3نذكر بعضها مزاياهامن 
 .تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة 
 .استخدام اللغة مهارات لغوية التعبير والحديث 
 .تعتمد في إجراءاتها على الحوارات الشفوية 

 :4نذكر مآخذها ومن
 .احتكار عدد قليل من المتعّلمين للعمل كّله 

                                                 
عداد دروسها اليومية باألهداف السلوكية، دار المناهج للنشر، عمان،  -1 فؤاد أبو الهيجا، أساليب تدريس اللغة العربية واي
.033، 031م، ص: 3113-هـ0232، 3ط

. 062م، ص: 3101-هـ0220خليل إبراهيم بشر وآخرون، أساسيات التدريس، دار المناهج للنشر، دط،  -2
.096م، ص: 3101-هـ0221، 0هادي طوالبة وآخرون، طرائق التدريس، دار الميسرة للنشر، عمان، ط -3
.061خليل إبراهيم بشر وآخرون، أساسيات التدريس، ص:  -4
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  التدخل الزائد من المعّلم في المناقشة، وطغيان فاعلية المعّلم في المناقشة علـى فاعليـة
 الّتدريس.

  عــدم االقتصــاد فــي الوقــت، ألّنــه قــد تجــري المناقشــة بأســلوب غيــر فّعــال مّمــا يزيــد إلــى
 هدر الوقت.

ترضــها إاّل أّنهــا تقــوم بتشــجيع المتعّلمــين علــى احتــرام هــذه الطريقــة رغــم الماخــذ التــي تع
بعضــهم الــبعض وتنّمــي عنــدهم وروح الجماعــة، وتجعــل المــتعّلم مركــز العمليــة التعليميــة بــدالا 

 من المعّلم.
هــذه الطريقــة تــرتبط ارتباطاــا وثيقاــا بــالقراءة الجهريــة، » طريقــة بلســلوب توظيــف المطالعــة: -م

لـى تمكـين الّتالميـذ مـن القـراءة الجّيـدة والكتابـة الصـحيحة، ويـربط ويهدف تـدريس القواعـد بهـا إ
بــــين معنــــى الموضــــوع والعالمــــة اإلعرابيــــة بأســــلوب ســــهل ممتــــع، فيفيــــد الّتالميــــذ مــــن معنــــى 

 .1«الموضوع والخطأ النحوي لتفهم القاعدة والتطبيق عليها
الكلمــات ويقــوم  هــذه الطريقــة تســاعد المعّلــم والمــتعّلم فــي تحديــد األخطــاء وكيفيــة نطــق
 المعّلم بتصحيحها وقد يكون اجتهاداا منه فيكتشف الخطأ بنفسه فيصّححه.

وهــو األســلوب الــذي يعتمــد علــى لعــب األدوار المســتقاة مــن » طريقــة بأســلوب الــدور التمثيلــي:
الحيــاة بصــورة عفويــة، ويوّضــح الموضــوع النحــوي مــن خــالل لعــب األدوار مــن جهــة، واختيــار 

 .2«لقاعدة النحوية من جهة أخرىفهم الّتالميذ ل
نســتنتج مــن هــذا األســلوب أو الطريقــة فــي كونهــا تعتمــد علــى الّتمثيــل، فهــو ي عهــدُّ أســلوباا 
مشــوقاا يثيــر دافعيــة الّتالميــذ إلــى الــّتعّلم، ويتناســب مــع مــرحلتهم العمريــة، وذلــك ألّن الطريقــة 

 افعية. الفضلى في تدريس القواعد هي الطريقة التي تتوافر فيها الد
الطريقة التكاملية وهي التي تنطلق فـي تدريسـها للنحـو علـى نصـوص » الطريقة التكاملية:-و

المطالعة والشعر والنثر، وتنظر على أّن اللغة تـ دّرس بوصـفها وحـدة متماسـكة ال انفصـام بـين 
أجزائهـــا، كمـــا هـــو معهـــود فـــي الطـــرق القيمـــة، وبـــذلك تجمـــع النظريـــة بـــالتطبيق، حـــين يصـــبح 

                                                 
.013يمي وآخرون، أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية، ص: طه علي حسين الدل -1
.036، 013، ص: المرجع نفسه -2
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ميداناا وظيفياا للّنحو والّصرف والبالغة، كمـا يـتم إدراك الحقـائق مـن خـالل االنتقـال مـن النص 
 .1«الكّل إلى الجزء

هذه الطريقة تعطي للنحو نشاطاا لغوياا وظيفياا يجد مكانه الطبيعي فـي خبـرات الطـالب 
 اليومية، فهي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الوحدات اللغوية.

 رسوم البيانية:طريقة بلسلوب ال -ي
مكانيــة اســتخدامها »  بيــان لوهــي الطريقــة التــي يعتمــدها الّتالميــذ فــي تعلُّمهــم للقواعــد واي

االتجاهـــــــات األدبيـــــــة، واســـــــتخدامها يكفـــــــل إعطـــــــاء المعـــــــاني الصـــــــحيحة مـــــــن دون لـــــــبس أو 
 .2«غموض

اج هذه الطريقة سهلة وسرعان ما يفهمهـا الّتالميـذ، إذ  ت نّمـي عنـدهم القـدرة علـى االسـتنت
 وتحليلهم لهاته الرسومات البيانية واستنباط القاعدة منها.

 :3وللرسوم البيانية أنواع، نذكر منها
 .الرسوم البيانية الخطّية، الرسوم البيانية العمودية 
 .الرسوم البيانية الدائرية، الرسوم البيانية التصويرية 
 .الرسم البياني بالمساحات 

 :  4مزاياهاومن 
 للطلبة وتجدد نشاطهم. أّنها تجلب السرور 
 .أّنها ترهق الحواس وندعو إلى دّقة المالحظة 
 .أّنها تساعد على تثبيت الحقائق في أذهان الطلبة 
  أّنها تجـذب انتبـاه الطلبـة وتـدفعهم إلـى النشـاط الـّذاتي وتبعـد الملـل نتيجـة للمشـاركة فـي

 العمل.
قبلــون علــى اســتخدامها فــي فهــذه الطريقــة عمليــة ونفعيــة ومشــوقة، مّمــا تجعــل الّتالميــذ ي

 دراسة القواعد النحوية.

                                                 
. 023-021م، ص: 3116، 0أنطوان صياح وآخرون، تهعهلُّمّية اللغة العربية، دار النهضة العربية للنشر، لبنان، ط -1
.061عد اللغة العربية، ص: طه علي حسين الد ليمي وآخرون، أساليب حديثة في تدريس قوا -2
.069، ص: المرجع نفسه  -3
المرجع نفسه والصفحة. -4
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 المبحث الثاني: األدبيات الّتطبيقية
 الّدراسات العلمية السابقة:

 توطئة:
لكـــّل موضـــوع مـــن مواضـــيع البحـــث هنـــاك نقطـــة انطـــالق ينطلـــق منهـــا الباحـــث، فعلـــى 
ى الباحــث أن يســتعين بأفكــار مســبقة ينطلــق منهــا موضــوعه، ولقــد اســتندت فــي موضــوعي علــ

 بعض الّدراسات السابقة، والتي نذكر منها:
 م(:1991دراسة فتحي مبروك البحراوي )سنة  -أّوال  
الوقوف على األسباب المؤدية إلى ضعف الّتالميـذ فـي اكتسـاب المفـاهيم » هدف الّدراسة: -أ

 «.الّنحوية واستخدامه
 تحّددت الّدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: مشكلة الّدراسة:  -2

 يف يمكن إكساب الّتالميذ المفاهيم الّنحوية واستخدامه؟"ك 
 ما المفاهيم النحوية التي يتضمنها منهج القواعد النحوية للّصف الثاني اإلعدادي؟ 
 ما جوانب ضعف الّتالميذ في إكساب تلك المفاهيم واستخدامه؟ 
 ّتالميــذ مــا اإلســتراتيجية التدريســية المقترحــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي عــالج ضــعف ال

 في إكساب المفاهيم الّنحوية واستخدامها؟
 ما مدى فعالية تلك اإلستراتيجية في إكساب الّتالميذ المفاهيم الّنحوية واستخدامها؟ 
مــــن خـــالل دراســــة البحــــوث والّدراســــات الســـابقة تمكــــن الباحــــث مــــن إجــــراءات الّدراســــة:  -3

األخطـــاء عنـــد تالميـــذ المرحلـــة التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد الّنحويـــة التـــي تشـــيع فيهـــا 
وبعــد أن تــّم  ،اإلعداديــة وهــي )الجمــل االســمية والفعليــة، عالمــات اإلعــراب األصــلية والفرعيــة(

تحديد المفاهيم الّنحويـة قـام الباحـث ببنـاء أداة لتحليـل محتـوى مـنهج القواعـد، وذلـك لتحديـد مـا 
لمفــاهيم الّنحويــة، وهــي )الفعــل بــه مفــاهيم نحويــة )عامــة أو خاصــة(، وتــّم الّتوصــل إلــى قائمــة ا

الصـــحيح والمعتـــل، أســـلوب الشـــرط، المســـتثنى بــــ"إاّل"( ثـــّم قـــام الباحـــث ببنـــاء اختبـــار فـــي تلـــك 
المفـــاهيم الّنحويـــة بهـــدف إبـــراز مـــدى إســـهام تعّلـــم هـــؤالء الّتالميـــذ المفهـــوم الّنحـــوي فـــي صـــّحة 

ّكــد مــن صــدقه وثباتــه، ث ــّم تــّم األداء اللغــوي، وذلــك مــن خــالل ســياقات لغويــة مختلفــة، وتــّم الّتأ
تطبيقــه علــى عّينــة الّدراســة، ث ــّم قــام الباحــث ببنــاء إســتراتيجية لتــدريس المفــاهيم الّنحويــة تتكــون 
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( خطوة، الستخدامها في دمج مـا لـدى الّتالميـذ مـن جوانـب ضـعف فـي تلـك المفـاهيم 09من )
 ثّم الّتأّكد من صحتها.

( تلميذاا وتلميذة مـن تالميـذ الّصـّف الثّـاني 091لغت )ث ّم قام الباحث باختيار العّينة، وب
اإلعدادي في محافظة المنوفية، جزء يمثل البيئة الريفية واآلخر يمثل البيئة الحضـرية وقّسـمها 

( 21(  تلميـذاا وتلميـذة منهـا )11إلى أربعة فصول، فصلين للمجموعة الّتجريبية وبلـغ عـددها )
المجموعــة الضــابطة، ث ــّم أعيــد تطبيــق االختبــار علــى أفــراد تلميــذاا وتلميــذة فــي كــّل فصــل، كــذا 

 المجموعتين، ثم قام الباحث بتحليل النتائج ومعالجتها إحصائياا.
 نتائج الّدراسة: -

 تّم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائية عنـد كــّل المسـتويات لصـالح المجموعــة الّتجريبيـة حيــث   -0

 .1111مة )ت( المحسوبة بلفت قي
وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد كــــــّل المســــــتويات بــــــين المجموعــــــة الّتجريبيــــــة   -3

ــــي األداء البعــــدي لصــــالح  ــــار ف ــــى االختب ــــة )الريفيــــة( عل )الحضــــرية( والمجموعــــة الّتجريبي
ــــدريس باســــتخدام  المجموعــــة الّتجريبيــــة )الحضــــرية(، وتشــــير هــــذه النتيجــــة إلــــى فعاليــــة الّت

ية تــدريس المفــاهيم الّنحويــة للمجموعــة الّتجريبيــة أكثــر مــن الطريقــة المعتــادة التــي إســتراتيج
 استخدمت مع المجموعة الضابطة.

% إلـــى 19تفـــاوت نســـبة الّتالميـــذ للمفـــاهيم الّنحويـــة فـــي التطبيـــق البعـــدي االختبـــار مـــن )  -2
فــي تــدريس %( مّمــا يؤّكــد فعاليــة إســتراتيجية تــدريس المفــاهيم الّنحويــة التــي اســتخدمت 91

 المفاهيم الّنحوية للمجموعة الّتجريبية.
وجــــود أثــــر ضــــئيل جــــدرا للطريقــــة الّتقليديــــة حيــــث ارتفــــع متوســــط أداء تالميــــذ المجموعــــة   -2

%( األمـر الـذي يـدعو إلـى 21.1% إلـى 22.1الضابطة التي درسـت بهـذه الطريقـة مـن )
 .1ةضرورة الّتخلي عن مثل هذه الطريقة والبحث عن طرائق أخرى مناسب

"التنظــيم الهرمــي للمفــاهيم الّنحويــة فــي منــاهج المرحلــة  :غســان ياســين العــدوي دراســة -ثاني ــا
 اإلعدادية دراسة ميدانية في مدينة دمشق"

                                                 
.92-93ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي، ص:  -1
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هدفت الّدراسة إلى إعداد تنظيم هرمي للمفاهيم الّنحويـة الـواردة فـي  ملخص الّدراسة )هدفها(:
ـــة، تتضـــح مـــن خال ـــاهج الّنحـــو للمرحلـــة اإلعدادي ـــه العالقـــات القائمـــة بـــين هـــذه المفـــاهيم، من ل

 وتحديد مستوى كّل مفهوم من حيث تعقيده بين المفاهيم األخرى.
 أهمية البحث: 

 وتظهر في النقاط اآلتية:
  تقــديم قائمــة مندرجــة مــن المفــاهيم الّنحويــة لطــالب المرحلــة اإلعداديــة بصــورة تعليميــة

 ميّسرة.
 لمادة العلمية الموزعة في كتب الّنحو فـي المرحلـة الكشف في الترابط القائم بين أجزاء ا

 اإلعدادية، مّما يسهل استقبال المادة الّنحوية عند المتعّلمين.
  تزويــد مصــممي المنــاهج ومــؤلفي الكتــب بتنظــيم جديــد للمفــاهيم الّنحويــة يســاعدهم فــي

 بناء مناهجها وتأليف كتبها.
 ى أســاس المفــاهيم فــي المراحــل فــتح الطريــق أمــام بحــوث أخــرى لتنظــيم مــادة الّنحــو علــ

 األخرى.
 نتائج البحث:

بّينت المعالجات اإلحصائية لكّل مـن أراء مدرسـي اللغـة العربيـة وموجهيهـا فـي التنظـيم 
 الهرمي للمفاهيم الّنحوية ما يأتي:

ــا لمــادة القواعــد الّنحويــة، وهــذا   -0 يــؤدي التنظــيم الهرمــي للمفــاهيم الّنحويــة تركيباــا منتظما
جميع المفاهيم الّنحويـة الـواردة فـي التنظـيم هـي المفـاهيم الـواردة فـي كتـب  يعود إلى أنّ 

 القواعد للمرحلة اإلعدادية وأّنها منظمة على أساس التسلسل المنطقي لها.
ـــا لمـــادة القواعـــد الّنحويـــة، وهـــذا   -3 يمثـــل التنظـــيم الهرمـــي للمفـــاهيم الّنحويـــة تركيباـــا منتظما

لواردة في التنظيم هـي مـن المفـاهيم الـواردة فـي كتـب يعود إلى جميع المفاهيم النحوية ا
 القواعد للمرحلة اإلعدادية وأّنها منتظمة على أساس التسلسل المنطقي لها.

ـــدريس المتّبعـــة فـــي تـــدريس مـــادة   -2 يســـاير التنظـــيم الهرمـــي للمفـــاهيم الّنحويـــة طرائـــق الّت
مــــــن  %011% ونســــــبة 99.2القواعــــــد. إذ بلغــــــت نســــــبة المــــــوافقين مــــــن المدرســــــين 

دُّ ذلك إلى تسلسل المفاهيم من البسيط إلـى المرّكـب ومالءمتهـا لكـّل مـن  الموجهين ومهره
 الطريقة االستقرائية. 
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يساير التنظيم الهرمي للمفاهيم الّنحوية إسـتراتيجيات تصـميم الـّدروس ويعـود ذلـك إلـى   -2
الّنحويـة الـذي يسـاعد فـي اختيـار الـّنص المناسـب لـتعّلم وضوح العالقـات بـين المفـاهيم 

 مفهوم ما، وفي اختيار الطريقة والتقويم المناسبين.
ــا علــى حفظهــا فــي الــذاكرة، ويعــود ذلــك إلــى مبــدأ ربــط المفــاهيم بعضــها   -1 ويســاعد أيضا

 ببعض ربطاا منطقياا وأّن المفاهيم الّسابقة هي أساس للمفاهيم الجديدة.
وهـذا يعـود إلـى  ،الهرمـي للمفـاهيم الّنحويـة عمليـات عقليـة لـدى متعّلميهـا ينّمي التنظيم  -6

أســتاذ التنظــيم إلــى مجموعــة مــن المعــايير التــي تســاعد فــي الّتحليــل والتركيــب والتعمــيم 
 والنحوية.

ويساعد في تحقيق أهداف منهاج القواعد الّنحوية ويعـود ذلـك إلـى أّن التنظـيم الهرمـي   -1
مّمــــا يـــؤدي إلـــى صـــيانة القلــــم  ،يعاب المـــادة األوليـــة وفهمهـــاللمفـــاهيم يـــؤدي إلـــى اســــت

 واللسان من الخطأ والزلل وهو الهدف الرئيسي لمادة الّنحو.
 م:1992دراسة محّمد أحمد السيد  -ثالث ا

 عنوان الّدراسة: "االستعماالت اللغوية الّنحوية في التعبير"
ة فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة علـــى أســـس هـــدفت الّدراســـة إلـــى بنـــاء مـــنهج للقواعـــد الّنحويـــ هـــدفها:

علمية انطالقاا من تعريف واقع التعّلم ومراعاة ميوله واهتماماتـه وقدراتـه وحاجاتـه، قـام الباحـث 
بتحليــل عّينــة مــن موضــوعات التعبيــرين الكتــابي والشــفهي لطلبــة المرحلــة اإلعداديــة ثــّم رصــد 

 عبيرية.األخطاء الّنحوية التي ارتكبها الطلبة في موضوعاتهم الت
 وقد توصل الباحث إلى النتيجة التالية والتي مفادها: نتائج الّدراسة:

ـــه، هـــي )    ـــر بنوعي ـــة فـــي التعبي ـــة المرحلـــة اإلعدادي ( 31أّن المباحـــث التـــي تحظـــى بهـــا طلب
مبحــث، وأّن شــيوع األخطــاء يتــأثر بــالفروق مــن حيــث الموضــوعات، وبــين البنــين والبنــات مــع 

ء الّنحويـــة لطلبـــة المرحلـــة اإلعداديـــة لـــم تكـــن تتنـــاقض فـــي أغلـــب نســـبة أقـــل للبنـــات، واألخطـــا
المباحــث الّنحويــة مــع تقــديم الطلبــة فــي صــفوف هــذه المرحلــة، مّمــا يــدل علــى أّن تعلّــم القواعــد 

 النحوية لم ينعكس أثره في سالمة التعبير من الخطأ.
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 المبحث األّول: الطريقة واألدوات
بعد تطرقي في الفصل السابق لألدبيات النظرية للموضوع ،سـأتطرق فـي هـذا  الفصـل 
أيضــا  إلــى األدبيــات التطبيقيــة ،والــذي ســوف أعــرض فيــه اإلجــراءات المنهجيــة المتبعــة وذلــك 

 بتحديد المنهج و مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات .
لدراســـة هـــو المـــنهج الوصـــفي ،ألنـــه يـــدرس بالنســـبة للمـــنهج الـــذي اســـتخدمته فـــي هـــذه ا

الوقائع كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،فجاء ليصف لنـا تعلـيم القواعـد النحويـة 
لتالميــذ هاتــه الســنة ،ويقــوم برصــد األهــداف المــراد تحقيقهــا مــن جــراء تدريســها وتحقيــق النتــائج 

علـــى المـــنهج التحليلـــي والـــذي  المـــراد الوصـــول إليهـــا ،إلـــى جانـــب المـــنهج الوصـــفي اعتمـــدت
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:
ـــى بتقـــرت تحـــت اســـم أجريـــت ال: المجـــال المكـــاني ـــين األول دراســـة فـــي متوســـطتين اثن

متوسطة الشهيد التجيني محمد ،والثانية بورقلة والمسماة هـي األخـرى بمتوسـطة الشـهيد مـوالي 
 العربي وهناك أين كان محل دراستي .

ـــاني م،إذ 3102م 3102:أجريـــت هـــذه الدراســـة خـــالل الموســـم الدراســـي  المجـــال الزم
ي بداية شهر فيفري ونهاية شهر مارس أما الميدانية لقد أجريت فـي انطلقت الدراسة النظرية ف

 م.3102ماي32بدايات شهر أفريل إلى غاية 
 : المجال البشري

:يتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع تالميـذ السـنة الثالثـة متوسـط  تحديد مجتمع الدراسة
ناثا،وذاك بمتوسطتي التجيني محمد بتقرت ومـوالي الع ربـي بورقلـة والـذي حسب الجنس ذكوراواي

 م.3102م3102بلغ عددأفرادها ثالثمائة وأربعة وخمسين تلميذا وتلميذة للموسم الدراسي 
:تعرف العينـة علـى أنهـا اختيـار جـزء مـن الكـل ،وهـذا الجـزء يكـون تحديد عينة الدراسة

تشكيال للكـل أي هـي نسـبة معينـة مـن أفـراد المجتمـع األصـلي ثـم تعمـيم النتـائج علـى المجتمـع 
 له.ك
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وفــي هــذه الحالــة قــد تــم انتقــاء أفــراد العينــة بالطريقــة العشــوائية مــن تالميــذ الســنة الثالثــة 
متوسط وذلك بمتوسطتي التجيني محمد بتقرت ومـوالي العربـي بورقلـة واقتصـرت علـى اختيـار 

 ( تلميذا وتلميذة .212( تلميذا وتلميذة من) 011) اعينة بلغ عدد أفراده
 : األدوات المستخدمة

:هي تلك األدوات التي يستخدمها الباحث فـي جمـع المعطيـات والبيانـات  أدوات البحث
والمعلومــات ،وذلــك لمســاعدته علــى الوصــول إلــى الفرضــيات المحــددة مســبقاو لــ  جابــة علــى 
التسـاؤالت المطروحــة ســا بقـا ،اســتدعت منــي أن أعتمــد علـى أداة المالحظــة والتــي اســتخدمتها 

لتـي تـدرس بهـا نشـاط القواعـد النحويـة ، وهـل تنوعـت أم أنهـا اتبعـت مـن أجـل معرفـة الطريقـة ا
ـــاب المدرســـي  طريقـــة واحـــدة ،واســـتخدمتها أيضـــا مـــن أجـــل معرفـــة هـــل القواعـــد النحويـــة والكت

 يساهمان في تحقيق التنمية اللغوية أم ال. 
 هي نسبة معّينة من أفراد المجتمع األصلي ثّم تعميم النتائج على المجتمع كّله. 

ي هــذه الحالــة قــد تــّم انتقــاء أفــراد العّينــة بالطريقــة العشــوائية مــن تالميــذ الســنة الثالثــة وفــ
وذالك  بمتوسطتي "التجينـي محّمـد" بتقـرت و"مـوالي العربـي" بورقلـة، واقتصـرت علـى ،متوسط 

 ( تلميذاا وتلميذة.212( تلميذاا وتلميذة من )011اختيار عّينة بلغ عدد أفرادها )
. 

ه الدراســــة علــــى أداة المالحظــــة وكتــــاب اللغــــة العربيــــة للســــنة الثالثــــة اعتمــــدت فــــي هــــذ
متوســط  ،  فالمالحظــة  اســتخدمتها مــن أجــل معرفــة الطريقــة التــي تــدرس بهــا نشــاط الظــواهر 

و هــل تنوعــت أم أنهــا اتبعــت طريقــة واحــدة، واســتخدمتها أيضــا مــن أجــل معرفــة هــل  ،اللغويــة 
يساهمان في تحقيـق التنميـة اللغويـة أم  وهلتاب المدرسي يوجد ترابط بين القواعد النحوية والك

 ال.
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 :المحتوى والطرا والتقويم و  واألهدافالمناهج المبحث الثاني: 

ــة:" -أوال   ــاهج الحديث ــة  تعريــف المن هــي عمليــة تربويــة هادفــة وشــاملة تأخــذ فــي اعتبارهــا كاّف
دارة المدرســة ويتعــاون مــن خاللهــا كــ،العوامــل المكونــة لــتعّلم والتعلــيم  ّل مــن المعلــم والّتالميــذ واي

 .1"واألسرة لتحقيق ما يسمى باألهداف التربوية والمنهجية
 :2من بين أهم أهداف المناهج الحديثة ما يلي أهدافه:

أن يقـــوم التعلـــيم علـــى النشـــاط الـــذاتي للمتعلمـــين، ال علـــى النظـــام الخـــارجي المفـــروض  -أ 
 عليهم.

ة( ال عــن طريــق الكتــب، و المتــون والشــروح والحفــظ التعلــيم عــن طريــق الخبــرة )الكفــاء  -ب 
 والتلقين.

تعتبر مناهج التعليم المتوسط كـّل منـاهج اإلصـالح مبنيـة "التعريف بمناهج التعليم المتوسط: 
وبعبــارة أخــرى علــى المقاربــة بالكفــاءات التــي تجعــل العمليــة التعليميــة بنــاءا متواصــالا متكــامال 

ســتاذ وتوجيهــه، ومعارفــه بنفســه، فترســ  ويصــقل قدراتــه بجهــده فــإّن التلميــذ يبنــي مســاعدة األ،
ويــتمكن مــن توظيفهــا فــي عمليــة التواصــل وحــّل المشــكالت التــي تعترضــه فــي المدرســة أو فــي 

فالمقاربة التعليمية المعتمدة هي المقاربـة النصـية التـي تعتبـر الـنص وسـيلة ،حياته االجتماعية 
وياـا الـذي يمكـن المـتعلم مـن التواصـل مشـافهة وكتابـة فـي رصـيداا لغ هواكتسـابفعالة لتعلم اللغـة 

 .3"وضعيات دالة فيستفيد بها في مواد دراسية أخرى
يعتمــد كتــاب اللغــة العربيــة للســنة " وصــف لكتــاب اللغــة العربيــة لمســتوى الثالثــة متوســط: -

عـن بنـى المقاربة الشمولية التـي تعنـى بالكفـاءات وقـد جـاء الكتـاب عبـارة  على  الثالثة متوسط
تنظــيم فــي ثمانيــة مشــاريع، كــل مشــروع ينجــز فــي ثالثــة أســابيع ويشــتمل علــى ثــالث وحــدات 

وتنجــز كــّل وحــدة فــي حجــم ســاعي يقــدر بخمــس ســاعات ،  ةتعليميــة تبلــغ أربعــة وعشــرين وحــد
ساعات( تبدأ بنشاط القراءة وما يتبعه من دراسة فكرية ومعجميـة ودالليـة وأدبيـة فـي ثـالث  1)

                                                 
رةتعليميةالنحوالعربيفيمرحلةالتعليمالمتوسطبينالمناهجالتقليديةوالمناهجالحديثةدراسةمقارنة،مذكرجاء بخالد وفطيمة قالب ، -1

 .56م.ص:1119م،1118ليسانس،جامعةقاصديمرباح،ورقلة،

والصفحةنفسها.المرجع نفسه  -2

.2م، ص: 3102الوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم المتوسط، اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم األساسي، جوان  -3
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شاط التعبير الشفوي فنشاط التعبير الكتابي، وعند نهاية كّل ثـالث وحـدات تكـون ساعات، ثّم ن
 هناك وقفة للتقييم التكويني ثّم إعداد شبكة تقييم. 

فــي نهايـة كــّل ثالثـي فتكــون هنـاك وقفــة أخـرى لتقيــيم مـا تــّم تحصـيله أثنــاء المرحلــة  أّمـا
 .1"من خالل نشاط التقييم التحصيلي
صر األربعة هي: المحتوى، األهداف، الطريقة، التقـويم، سـيأتي يتكون المنهاج من عنا

 على ذكر كل عنصر مّر فيما يلي:
 تدريس الظواهر اللغوية: أهداف -ثانيا

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

صـر اللغـة تضـبطها فـي سـياق لغــوي تسـهل علـى المـتعّلم إدراك القواعـد التـي تحكـم عنا -0
مناسب ،وتمكنه من فهم اآلليات اللغويـة مـن خـالل وظـائف هـذه العناصـر فـي الـنص 

 وروابطه باالستعمال العملي، واستغاللها في مواقف تعبيرية متنوعة.
ـــر عـــن خـــواطره وأفكـــاره تعبيـــراا صـــادقاا  -3 ا ويعّب ـــا صـــحيحا يقـــرأ قـــراءة صـــحيحة ويفهـــم فهما

ا.  وصحيحا
مة النهائية للقواعد عند الّتالميـذ تكمـن فـي قدرتـه علـى االنتفـاع بهـا فـي مواضـع إّن القي -2

االســــتعمال ، وتوظيفهــــا فــــي وضــــعيات حياتيــــة يوميــــة وهكــــذا يحســــن مــــن خاللهــــا أّن 
 القواعد مفيدة فائدة مباشرة في فهم الواقع.

ظيفهـــا القواعـــد النحويـــة تســـاعد المـــتعّلم علـــى ممارســـة المهـــارات اللغويـــة المدروســـة وتو  -2
 توظيفاا مناسباا للمعايير الموضوعية.

 تساعد الّتلميذ على قراءة نصوص مشكولة جزئياا قراءة مسترسلة صحيحة. -1
القواعد النحوية تساعد المتعلم على احترام قواعد النحو والصرف في التعبيرين الشفوي  -6

 والكتابي.
  
 
 

                                                 
.3كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط،، ص:  -1
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    المحتوى: -ثالثا
لظــــواهر اللغويـــة فــــي كتـــاب اللغــــة العربيــــة ســــأحاول دراســــة محتـــوى اوصـــف المحتــــوى:  -1

 لمستوى السنة الثالثة متوسط
الظواهر اللغوية  القراءة

 )النحوية(
الظواهر اللغوية  القراءة

 )الصرفية(
ـــك  - ـــين المل ِحجـــاج ب

النمـــــــــــــــــرود والنبـــــــــــــــــي   
 ابراهيم عليه السالم

ــــــــد عــــــــوة  - فضــــــــل ال
المحمديـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى 

 البشرية
ـــــــــــــين  - ـــــــــــــات ب المكتب

 الماضي والحاضر
 لعرب والعلم ا -
 لويس باستور -
 بطاقة هوية -
تقنيـــة جديـــد لرصـــد  -

 حركات اإلنسان
 عواقب الكراهية -
 وأطّل يوم العلم -
 حلم مزعج -
شادة -  تحية واي
 المغامرة الكبرى -
 كولومبس والبحر -
 لوكيوس  يتحول  -

مواضــــــــــــــع تقــــــــــــــديم  -
 المبتدأ والخبر

 مجيء المبتدأ نكرة -
مواضــــــــــــــع حــــــــــــــذف -

 المبتدأ
 ال المقاربةأفع-
 أفعال الرجاء-
 أفعال الشروع-
 ظّن وأخواتها-
 أسلوب االستثناء-
 المنادى-

_أســـــــلوب االســـــــتفهام 
 والجواب

_ أســــــــــــلوب الشــــــــــــرط 
ـــــــــــــــــــــى  _النســـــــــــــــــــــب إل

 المقصور والممدود
_النسـب إلـى المختــوم 

 بتاء التأنيث
 النسب إلى المؤنث-

 تموج الفضاء -
 اإلنسان والبحر -
 شعبية كرة القدم -
يرتــــــــــــادون المســــــــــــنون  -

 الفضاء
 مشكالت النمو السكاني

 الطاقة الجديدة -
 بين الخيال والعقل -
 تكنولوجيا االتصاالت  -
 األراضي القاحلة -
العــــزوف عــــن المهـــــن  -

 اليدوية

مصــــــــــــدر األفعــــــــــــال  -
 السداسية

 المصدر الميمي -
 عمل المصدر -
 اسم الزمان والمكان -
 اسم اآللة  -
الممنــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن  -

 الصرف
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القواعـــد فـــي هـــذا المســتوى مزدوجـــة بـــين نحـــو وصــرف، وكانـــت البدايـــة بـــالنحو  جــاءت دروس
وتمثلـــت فـــي مواضـــع تقـــديم المبتـــدأ علـــى الخبر...ليتنـــاول الصـــرف متطرقاـــا فيـــه إلـــى مصـــادر 
األفعــال السداســية، المصــدر الميمــي، ليعــود إلــى النحــو أفعــال المقاربــة وتكــون نهايــة المحتــوى 

 .1"بصرف الممنوع من الصرف
ـــوى: -2 ـــار المحت مـــن خـــالل دراســـة محتـــوى الظـــواهر اللغويـــة ومـــدى تحقيقـــه للمعـــايير  اختي

 توصلت إلى اآلتي: 
أّن محتـــوى القواعـــد النحويـــة فـــي كتـــاب المدرســـي للســـنة الثالثـــة  مـــدى تحقيقـــه ل هـــداف: -أ

يـة تقريباا كّل األهداف المسّطرة في ظـّل المقاربـة النصـية فيتنـاول المـادة اللغو  يحقق    طمتوس
فـــي نحوهـــا وصـــرفها وبالغتهـــا وتراكيبهـــا، حيـــث يهـــدف إلـــى بلـــو  هـــذه الملكـــات لـــدى المـــتعلم 
وتنميهــا ورســوخها، والســعي إلــى التكامــل بــين ال نشــطة المختلفــة وهــي القــراءة والتعبيــر بنوعيــه 

 الشفوي والكتابي.
ســباا كــذلك محتــوى القواعــد النحويــة كــان منا مــدى مالءمــة المحتــوى لمســتوى التالميــذ: -ب

 لمستوى الّتالميذ العقلية والنفسية.
يمكـن أن تحكـم علـى المحتـوى بأّنـه امتـاز بــالعمق  المحتـوى مـن حيـث العمـا والشـمول: -ج

والشــمول ويتبــين ذلــك مــن خــالل التفصــيل فــي جزئيــات الــّدرس الواحــد وتقســيمه إلــى أكثــر مــن 
 درس فيصبح ذلك من خالل المخطط التالي في السنة الثالثة متوسط

دروس النســب: جــاءت مقّدمـــة فــي عـــّدة دروس كــان يمكـــن أن تجمــع فـــي درس واحــد وهـــو  -
 2درس النسب والمخطط التالي يوضح ذلك:

 
 
 
 

 
 

                                                 
1
 .58ابق،ص:المرجعالس-
2
.61المرجعنفسه،ص:-

 النسب

لنسب إل  ا
 األسماء األعجمية

النسب إل  
 المنقوص

النسب إل  
 المقصور والممدود

النسب إل  المختوم 
 بتاء التلنيث 
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 مراعاة المحتوى للتوازن بين الجانب النظري والتطبيقي: -د
   1"أعطى هذا المحتوى أهمية كبيرة للجانب النظري على حساب الجانب التطبيقي"

 الطريقة: -رابعا
 طرائا تدريس الظواهر اللغوية )القواعد النحوية( في السنة الثالثة متوسط:

تــدرس القواعــد النحويــة أو الظــواهر اللغويــة للســنة الثالثــة متوســط علــى طريقــة المقاربــة 
والتـي تعمـل علـى اتخـاذ الـّنص هـو البنيـة الكبيـرة التـي تظهـر  ،النصية )طريقة النص المعدلة(

ّل المسـتويات اللغويـة )الصـرفية، والنحويـة، والدالليـة، واألسـلوبية(، ومـن خـالل فيها بوضـوح كـ
 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 
بعد ذلك تكتب األمثلة وتقرأ من قبل المعلم ثّم بعـض قـراءات مـن بالتذكير بالدرس السابق، ثم 

التالميذ، ثم تتم مناقشة األمثلة من الطرفين، ثّم يقـوم بكتابـة القاعـدة علـى شـكل جزئيـات حتّـى 
يتوصـــل إلـــى القاعـــدة الكلّيـــة التـــي تحتـــوى عناصـــر الـــدرس جلّـــه، وبعـــد ذلـــك التطبيـــق باعتبـــاره 

 على ما استوعبه خالل الّدرس. وسيلة من وسائل تقويم التلميذ
ونمثــل لــذلك )مجــيء المبتــدأ نكــرة( واتّبــع األســتاذ خطــوات تســيير الــّدرس إذ قــام بتمهيــد 

والــذي عنوانــه مواضــع تقــديم المبتــدأ علــى الخبــر، ثــّم ،تطــرق فيــه إلــى التــذكير بالــدرس الســابق 
لـم  و ثلة التي كانت من إنشائهقام األستاذ بكتابة األمثلة على السبورة ،ثّم قام بقراءة هاته األم

علــى الكتــاب ثــّم تبعهــا قــراءات لــبعض الّتالميــذ، وبعــد هــذا كّلــه قــام األســتاذ يعتمــد فــي دالــك  
الّتالميـــذ، وبعـــد ذلـــك تـــّم اســـتنباط  األســـئلة  علـــى  بمناقشـــة األمثلـــة وذلـــك بطـــرح مجموعـــة مـــن

 القاعدة جزءاا جزءاا.
ية )االســتنباطية( وكانــت األمثلــة مــن إنشــاء األســتاذ هنــا اعتمــد علــى الطريقــة االســتقرائ

 األستاذ ليست من الكتاب.
 هناك بعض األساتذة اعتمدوا على طريقة النص والطريقة االستقرائية، مثال ذلك قام 

التمهيــد )وضــعية انطــالق(: انطلــق فــي الــدرس مــن نــص القــراءة )عواقــب الكراهيــة( جــرى  -
ال مـن الـنص وكتبـه علـى السـبورة وطـرح سـؤال تأمـل حولها عّدة أسـئلة، ثـّم قـام باسـتخراج المثـ

                                                 
1
 .60المرجعالسابق،ص:-



 الفصلالثانيالدراسةالميدانية

 

15 

 

: كــاد العـــالم يــزول، وأوشـــكت البشــرية أن تفنـــى، ثــّم انتقـــل األســتاذ إلـــى المرحلـــة اآلتيـــةالعبــارة 
 الثانية والتي تم فيها مناقشة المثال وطرح األسئلة:

 ل هـل يـدل التركيـب علــى زوال العـالم أو فنـاء البشـرية؟ وكــان الجـواب عليـه: لكـن الــزوا
 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:

تدل كاد و أوشك على أن الفعل الواقع بعدهما قريـب الوقـوع، فهمـا مـن أفعـال المقاربـة، تذكر: 
ثالثـــة: وتتمثـــل فـــي اســـتنباط القاعـــدة الكليـــة والتـــي جمـــع فيهـــا جميـــع ثـــم انتقـــل إلـــى المرحلـــة ال

 جزئيات القاعدة.
كــاد وأوشــك ناســختان يــدخالن علــى الجملــة االســمية مثــل كــان وأخواتهــا فهمــا يحتاجــان  تــذكر:

 إلى اسم مرفوع وخبر منصوب.
ا مضارع ويكـون يأتي اسم أفعال المقاربة اسماا مرفوعاا وخبرها منصوباا ويأتي جملة فعلية فعله

 مجرد من )أن( مع كاد ومقترناا بـ)أن( مع أوشك.
ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلــى المرحلـة الختاميـة والتـي تتمثـل فــي التطبيـق لترسـي  القاعـدة فــي 

 ذهن التلميذ.
وهـذا ، نالحظ أن بعض ألساتذة لم يعتمدوا على األمثلة الموجودة في الكتاب المدرسـي

يـأتون بأمثلـة  األسـاتذةجعـل  وهـذا مـا، افية لتغطية أحكـام القاعـدةالك على األمثلةعدم احتوائه ل
من إنشائهم ليساهموا في تغطية أحكـام القاعـدة. ويمكـن إرجـاع هـذا القصـور فـي األمثلـة  إلـى 

 .النصوص باعتبارها المعتمدة في حصة الظواهر اللغوية
 ا سابقاا.من خالل حضوري الحصص لم أجد تنوعاا في طريقة التدريس التي ذكرناه

 تندرج تحت التقويم ثالثة أنواع تساير العملية التربوية وهي: التقويم: -خامسا
ويكـــون قبـــل بدايـــة عمليـــة الـــّتعّلم أو فـــي بدايـــة الحّصـــة التعليميـــة " التقـــويم التشخيصـــي: -1 

الجديـــد وللتحقـــق مـــن الحلقـــة الســـابقة، ومثـــال هـــذا كتمهيـــد س لمراجعـــة عنصـــر متصـــل بالـــدر 
 1"مبتــدأ نكــرة فيقــوم األســتاذ بطــرح بعــض األســئلة علــى الــدرس مواضــع تقــديمالــدرس مجــيء ال

                                                 
1
.16م،ص:1116الشريفمريبعي،دليلاألستاذللغةالعربيةللسنةالثالثةمنالتعليمالمتوسط،الديوانالوطنيللمطبوعاتالمدرسية،-
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المبتــدأ علــى الخبــر، ففــي هــذا التقــويم يراعــي فيــه األســتاذ المكتســبات القبليــة للّتلميــذ هنــا يحــّدد 
 .  1مستوى الّتلميذ

قـدرة  يتم فيها المقدار التحصيلي للّتالميذ أثناء الدرس، فهو يقيس مدى التقويم التكويني: -2
 .2الّتلميذ على توظيف القواعد الّنحوية والصرفية التي تلقاها

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

بهــا صــديقك إلقناعــك  ( أســطر موظفاــا ثــالث حجــج أتــى01أكتــب نــص هــذا الجــدال فــي ) -
 وردت عليها، 

 جملتين اسميتين تقّدم فيها المبتدأ على الخبر وجوباا. -
 أسلوب االستفهام -

 أنشا شبكة تعينك على تقييم عملك بنفسك بعد إنجازه على النحو التالي:
 تحليل أسباب الخطل ال نعم المقاييس أو األسئلة

    ديقك؟هل كتبت نص الجدال الذي دار بينك وبين ص -
هـــل وظفـــت خمـــس مفـــردات ممـــا تعلمتـــه مـــن النصـــوص  -

 السابقة؟
   

هــل اســتعملت فــي الــنص جملتــين اســميتين المبتــدأ فيهــا  -
 مقدم عن الخبر وجوباا؟

   

    هل استخدمت أسلوب االستفهام؟ -
والتقـــويم التكـــويني هـــو الـــذي يقـــوم بـــه المـــتعّلم أثنـــاء الـــدرس ليقـــيس مـــدى قدرتـــه علـــى توظيـــف 

 لقواعد النحوية والصرفية التي تلقاها وكيفية صياغته للحجج إلقناع زميلك.ا
يمية بعد ثالث وحدات أو فـي نهايـة الثالثـي يويتجسد في الوقفات التق التقويم التحصيلي: -3

التـــي ترمـــي إلـــى قيـــاس مـــدى تحكـــم المـــتعلم فـــي الكفـــاءات المقـــررة ويتجســـد فـــي الوضـــعيات 
افعيــة المــتعلم وتجعــل الــتعلم ذا داللــة أي أنــه مــن المحتمــل جــداا المشــكلة التــي تســتهدف إثــارة د

                                                 
.36، ص: المرجع السابق -1
.36نفسه، ص: المرجع  -2
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أن يعــيش التلميــذ نفــس الوضــعية فــي يــوم مــا، وتوضــح للتلميــذ الفائــدة مــن اكتســاب القــدرات أو 
 .1المعارف وكيفية توظيفها في مواقف حياتية حقيقية

يـاتهم مـن (: أخبـرك شـخص عـن بطـوالت المجاهـدين الجزائـريين وضـحوا بح0مثال الوضعية )
 خالل معركة جرت بينهم وبين قوات االحتالل الفرنسي 

( أسـطر تـروي فيـه مـا سـمعت مسـتعمال مـا أمكـن مـن المفـردات 01اكتب نصـا ال يتجـاوز ) -
 التي عرفتها في الدروس السابقة.

 أسلوب االختبار حسب المراحل التي عرفتها في طريقة بناء الخبر. -
 ريم.استشهاد بايات من القرآن الك -
 جملتين اسميتين المبتدأ فيها نكرة. -
 اقرأ محتوى هذه الوضعية وحاول أن تبين المعطيات والمطالب التي تتضمنها: -

 تحليل أسباب الخطل ال نعم المقاييس أو األسئلة
    هل قمت باإلخبار عما سمعت -
    هل حددت في الخبر ما يأتي: مكان األحداث وزمانها  -
جملتـــين اســـميتين المبتـــدأ فـــي كـــل منهمـــا هـــل اســـتعملت  -

 نكرة
   

وهو موجه للمتعلم الذي ال يكتفي بالخضوع لتقييم األستاذ بل يمـارس هـو  التقويم الذاتي: -4
كذلك التقييم لتقدير مكتسباته بالتفكير في السـاعي التـي سـلكها، ثـم تشـخيص نقائصـه والسـعي 

 .  2ميل له أو باالستنجاد باألستاذز دة من أجل تعديلها وتجاوزها، إّما بنفسه أو بمساع
مثــل ذلــك شــبكة التقــويم والتــي تعــّد بمثابــة أداة فّعالــة وهــي بــذلك تقــويم ذاتــي يضــمن اســتقاللية 

 المتعّلم وتغطية أخطائه وبناء تعلماته. 
وبعــد قراءتــك لمقــال فــي مجلــة علميــة حــول األمــراض الناتجــة عــن التــدخين وخاصــة »

 «.اب، حزنت وقررت تحسيس زمالئك بأخبار هذه العادة السيئةالتي تصيب المتعاطين الشب
أكتب نداء إلى زمالئك في حدود صفحة، لينشر فـي جريـدة المدرسـة واسـتعمل ثـالث حجـج  -

 تقنعهم بضرورة اإلقالع عن التدخين.
                                                 

.36ألستاذ للغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، ص: شريف مريبعي، دليل ا -1
.36نفسه :ص:المرجع  -2
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 الشبكة:
 شبكة التقويم

 ال نعم المؤشرات المقاييس
مطالعـــــــة المنتـــــــوج 
 لوضعية التواصل

، عبارات االسـتهالل والختـام وأخـرى للفـت انتبـاه كتابة نداء -
 الجمهور المتلقي )الزمالء(

التقّيد بالحجم المطلوب: صـفحة اسـتخدام المسـتوى اللغـوي  -
 المناسب في مخاطبة األفراد

  

 تفصل كّل حجة على حدة - انسجام النص
 تسلسل منطقي بين الحجة واألخرى -
ر، أن، ألن، لكــــي، اســــتعمال الــــروابط المنطقيــــة )ثــــّم، غيــــ -

 حتى، وهكذا،...(

  

ســـالمة اللغـــة مـــن 
ـــــــــــــــث النحـــــــــــــــو  حي
والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 

 واإلمالء

 تركيب سليم للجمل -
توظيــــــف مناســــــب لعالمــــــات الوقــــــف )الفاصــــــلة، النقطــــــة،  -

 عالمة االستفهام، عالمة التعجب،...(
مراعاة األثر اإلعرابي للنواس  المبتـدأ والخبـر تصـب اسـم أن 

 تها وأخواتها وخبر كان وأخوا

  

ــة وبعــد ذلــك  يمــألوبعــد االنتهــاء مــن كتابــة الموضــوع المطلــوب  كــّل مــتعّلم الشــبكة بدّق
ا مواقف الضعف والخطأ ليستدرك ذلك ويصححه  .1ينظر فيها متفحصا

ــــة وموضــــوعية للتعــــديل  ــــويم يســــاعد المــــتعّلم إصــــدار أحكــــام دقيق ــــوع مــــن التق وهــــذا الن
 والضبط.

ذكرهـــا نضــيف أســلوب آخــر للتقــويم وهــو التقـــويم  باإلضــافة إلــى أنــواع التقــويم الســابق
 بالكفاءات أو ما يسمى بيداغوجيا المشروع.

مثــال ذلــك: إنجــاز عريضــة تــدعو إلــى الســلم والتــي حــددت فيهــا مجموعــة مــن الشــروط لتقــويم 
 .2كفاءة التلميذ بإنجاز للمشروع
                                                 

1
 .31، ص: 3102الوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم المتوسط، مديرية التعليم األساسي، جوان  -
.91شريف مريبعي، دليل األستاذ للغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، ص:  -2
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 المواد المهام مراحل اةنجاز
 المرحلة األولى

 التفويج  -
 المناقشة -

 تحديد الجهة التي توجه إليها العريضة -
 تحديد موضوع العريضة وسببها وهدفها -
 مناقشة محتوى العريضة -
 مناقشة طريقة عرض األفكار وتنظيمها -

 موارد العريضة
 بناء نص حجاجي -
تنظـــــيم األفكـــــار وفـــــق  -

 تدرج محّدد
عـــــرض األفكـــــار فـــــي  -

 شكل فقرات متمايزة
اســـــــــــتمارة المعـــــــــــارف  -

لمكتســــــــــــــــبة: اللغويــــــــــــــــة ا
ــــــــــــــــة، الشــــــــــــــــواهد،  األمثل

 الحجج، التعليل
 الوسائل المادية
 31×30ورقة مقاسها 

 المرحلة الثانية
عــــــــــــــــرض األعمــــــــــــــــال 

 وتقسيمها

 بناء شبكة تقييم ذاتي للعريضة -
 يقوم كّل فوج بوضع مقاييس التقييم -
 يقوم كّل فوج بإنجاز نص العريضة -
تطبيق كّل مجموعة هذه الشبكة علـى أعمـال  -

 ائهاأعض
 تنافس كّل مجموعة النتائج -

 المرحلة الثالثة
الصـــــــــــــياغة النهائيـــــــــــــة 

 للعريضة

 يصو  كّل فوج عريضة -
 يوقع أعضاء الفوج العريضة -
 يقدم كل فوج عريضة -

 بتنفيذ المشروع عبر عّدة مراحل هي: مراحل المشروع: -
 .تقديم المشروع: يقترح األستاذ المشروع ومشكلة التي نبغي حّلها 
 . المناقشة: بطرح التالميذ أسئلة يشرون من خاللها حيثيات المشروع 

 ومن أهداف المشروع:
 مراعاة المميزات الفردية للمتعّلمين ولمكتسباتهم القبلية 
 .يراعي الواقع المعاش وتجاوب المتعّلمين ورغباتهم وليس فقط أداءاتهم 
  1يكون أثناء التكوينمشاركة المتعّلمين المباشر في تحديد األهداف والتقييم. 

 
  

 

                                                 
.36شريف مريبعي، دليل األستاذ، ص:  -1
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 المبحث الثالث: النتائج والمناقشة
 عرض النتائج:: أوال

بحضور بعض الحصص نية التي قمت بها في المؤسستين و من خالل الدراسة الميدا
وباالطالع على كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط توصلت  ،في نشاط الظواهر اللغوية
 إلى مجموعة من النتائج:

 الصرف.و ا يخص المحتوى كثافة البرنامج وحشوه بمواضيع النحو فيم -
 الصرفية.تشعب المادة النحوية و  -
  .ممارسة القواعد النحوية أثناء استعمالهم لهابعدم اهتمام التالميذ  -
اللسان  تمثل وسيلة لتقويم ،يةالصيغ الصرفك التالميذ أن األحكام النحوية و عدم إدرا -

  .السليم والبليغ تنمية قدرته على التعبيرو 
 عدم قدرته على توظيف الحكم اإلعرابي. -
 .النحوية و الصرفية دون استيعابهاعدم تمييز التالميذ للمفاهيم  -
  .بعض األساتذة ال يقومون بالتمهيد في بداية الدرس -
 .لغة وحكره على الفرض واالختبارلميذ للقواعد النحوية في ذهنه لممارسة الفصل التّ  -
 من حصص القواعد النحوية.نفور التالميذ  -
 . وعدم استخدام الوسائل اإليضاحيةريس عدم التنوع في طرائق التد  -
 بعض األساتذة يهملون أخطاء  التالميذ اللغوية وال يقومون بتشخيصها.  -
 االعتماد على الوسائل التعليمية التقليدية )السبورة والكتاب(. -
 مام بها.تقصير التالميذ لواجباتهم المنزلية وعدم االهت -
 التحصيلي(.لبعض أساليب التقويم )التشخيصي والتكويني و نقص استغالل األساتذة  -
 وجود العامية في حجرات الدراسة. -
 وجود األخطاء اإلمالئية والنحوية عند التالميذ . -
فهم وقوتهم من خالل ذلك لمعرفة نقاط ضعراية األستاذ بمستويات تالميذه و عدم د -

 ة.حكام القاعداستعمالهم أل
 مستواهم.عدم اعتماد التالميذ على النفس ومتابعة تثقيف وتحسين  -
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  .نسيان الدرس عند تذكير التالميذ به في وقت الحق -
 .الكتابيةعدم توظيف التالميذ   للقواعد النحوية  في تعبيراتهم الشفوية و  -
 عدم اعتراف التالميذ بعدم فهمهم للدرس واكتفائهم )بنعم فهمت(. -
ن قلة االنسجام بين الدروس عبر المستويات األربعة )انسجام والمالئمة األستاذ م يعاني -

 في التوزيع ( سواء بالنسبة للتلميذ أو للمقرر.
 :تفسير النتائج -ثانيا 

 بعد عرضي للنتائج سأتطرق إلى تحليلها و تفسيرها كما يأتي:
وفي صعوبة إن نفور التالميذ من حصص القواعد تكمن في صعوبتها كمادة في حد ذاتها،

مها و تعقيد تراكيبها ومحتوياتها والبناء غير الجيد لموضوعاتها، والتي تتميز باإلطالة فه
على هو اقتصار المعلم  من القواعدالتالميذ التشعب ومما يؤدي إلى نفور والتوسع والتعمق و 

 الوسائل التقليدية )السبورة والكتاب(.
 يرجع قوانينها اللغوية،ال يتقيدون بأحكامها و حوية و ما يجعل التالميذ ال يمارسون القواعد النو 

على  ملعدم إدراك التالميذ أن القواعد النحوية تعد وسيلة وتقويم اللسان وتنمية قدرتههذا 
 .ففي هذه الحالة فإن الكفاءة المستهدفة لم تتحقق لتعبير السليم.ا

وهذا ما أدى إلى  شابهها،ع وتويرجع عدم تمييز التالميذ للمفاهيم النحوية إلى كثرة المواضي
مثل: درس  .خرآ نوعدم القدرة على تمييز مفهوم ع ،تشابك المفاهيم في بعضهاتداخل و 

 إلمكان جمعه في درس واحد ،بدل من تقسيمه إلى فروع.النسب كان با
إلى ضعف المستوى القاعدي  هذا يرجعو لى توظيف الحكم اإلعرابي عدم قدرة التالميذ ع -

اآلخر من خالل وعدم تركيز األستاذ على اإلعراب بين الحين و  ،تدائيفي الطور االب
 األمثلة التي يقدمها.الدروس و 

تناسينا منه ألهمية  ويرجع عدم تقديم األستاذ للتمهيد في بداية الدرس إلى عدم إدراكه أو -
ه هان التالميذ  لتلقي الدرس الجديد وتقويميتمثل دوره في تهيئة أذ، والذي هذا التمهيد

 للدرس السابق. ماستيعابهلمدى 
، لغة  وحكره على الفرض واالختباريعود فصل التلميذ لدرس القواعد في ذهنه لممارسة ال -

همه الوحيد هو العالمة فهو يهتم بها أثناء االختبار ثم يقوم  ذيرجع هذا إلى أن التلميو 
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 ،العالمة فقط ذخففي هذه الحالة فإن القواعد النحوية يستخدمها كوسيلة أل ،بنسيانها
 وظفها ويمارسها داخل الصف وخارجه. يوليس غايته في  أن 

 ،جع هذا إلى ضيق الوقت المخصص لهاير ألستاذ تطبيقا فوريا عقب الحصة و لم يقدم ا -
يمكن إلقاء الدرس دون ترك وقت كافي للتطبيقات والتدريبات ،فمن  ففي هذه الحالة ال

عد النحوية كانت فيها القوا للغة العربيةمجموع خمس ساعات أسبوعية المخصصة  
 ، فخصصت لها ساعة واحدة بمختلف مراحل الدرس والمتمثلةوالصرفية على أهميتها

ومناقشتها واستنباط القاعدة والتطبيق عليها، وعليه فإن  ،تقديم األمثلة ،في: التمهيد
أين المرحلة الدرس بجميع مراحله ال يكفيه من الوقت ساعة كاملة فأين التطبيقات و 

 الترسيخية.
األساتذة ال يتسنى لهم إال تقديم  جلّ  خالل الدراسة الميدانية الحظت أنفمن  

ا راجع للحجم الساعي غير الكافي  وهذ ،لى عجالة وبدون تطبيق عليهعناصر الدرس ع
 بالبتة.

وية وعدم اتذة ألخطاء التالميذ اللغوالنحوية إلى إهمال األس يرجع وجود األخطاء اإلمالئيةو 
وذلك بتعويد  ،هذا إلى نقص المطالعة باعتبارها وسيلة لتنمية مهارة القراءةعود وي ،تشخيصها

 نشاط القراءة. استغالليدل هذا على عدم إذ  ،للسان على النطق السليم والصحيحا
وقلة  ،هتمام باللغة العربية الفصحىاإلى عدم  نظراا وجود العامية في حجرات الدراسة  

في القسم خاصة ل وحتى في المحيط المدرسي عامة و الشارع بلها في المنزل و استعما
 ونرجعها أيضا إلى عدم كفاءة المعلم اللغوية.

اط ضعفهم إلى اإلجابات يرجع نقص دراية األستاذ لمستوى التالميذ ومعرفة نق
 األستاذ نوع الخطأ الذي وقع فيه، ، مما يجعل المتعلم يخطا دون أن يعرفالجماعية

عدم معالجتها تؤدي إلى تدني المستوى اللغوي وبالتالي فإن كثرة الوقوع في األخطاء و 
 للتالميذ.

من خالل النتائج المعروضة يتبين أن القواعد النحوية والكتاب المدرسي للسنة الثالثة 
ذاتها من  ادة في حدّ صعوبة المبسبب وهذا  ،غويةمتوسط لم يساهما في تحقيق التنمية الل

تشابه مواضيعها النحوية لو  ،فيها كثرة تفريعاتها وتعدد األوجه اإلعرابيةشعبها و حيث ت
 مثال:، الصرفيةو 
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 .النحوية مثل: أفعال المقاربة أفعال الشروع أفعال الرجاء 
 فإذا اختلفت  حركتهما صار كل وزن من  (مفِعل –مفعهل ) الصرفية مثل: أوزان المصادر

 األوزان يمثل درس أخر من الدروس.
فكرة الشائعة وهي وجود عالقة بين البومن خالل هذا كله رجحت الفرضية التي تقول 

 وانعكاساته على المتعّلم. صعوبة النحو والصعوبة التي نجدها اليوم
ولقد تم إثبات هذا من خالل الدراسة الميدانية التي قمت بها والمالحظات التي  

تاب المدرسي اتضح أن القواعد وباالطالع على الك ،للحصص الحظتها خالل حضوري
صدار األحكام التفسيركمادة تتطلب من المتعلم جهدا كبيرا في إعمال عقله بالتحليل و   ،واي

 .مثالا كمواضع تقديم المبتدأ على الخبر
بل يوجد ما وراء  ،قط إلى صعوبة المادة في حد ذاتهاومن هذا ال يمكن إرجاعها ف

من المالحظات التي و  .ره المسير والمخطط للدرسى وهو األستاذ باعتباهذه الصعوبة عل
وهذا ما  ،ماتجاه المتعلّ  م على أكمل وجهاذ ال يقوم بواجبهاألستبعض رصدتها وجدت أن 

التي تتمثل في استعمال اللغة بشكل الكفاءات المستهدفة و  لديه حققتتلم ال عتيجعل الم
 فصيح وسليم.

عها األستاذ في إلقاء درسه والتي تحتاج وربما يعزى ذلك أيضا إلى الطريقة التي يتب
  نوعا من التشويق والتحفيز حّتى يتجاوب معه المتعّلم. 
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 خاتمة:

باعتبارها  ،التعرف على مفهوم القواعد النحويةبلقد حاولت الدراسة قدر المستطاع 
والذي يتمثل هدفها العام في ضبط اللسان  ها،فرع من فروع اللغة العربية ومقياس من مقاييس

فهي قواعد صيغ الكلمات وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها، فهي  واللحن، من الخطأ
االستماع التحدث والكتابة( و تساعد المتعلم على زيادة ثروته اللغوية وتنمية مهاراته )القراءة 

 بية.وهذا لضمان سالمة التعبيرات الشفوية منها و الكتا
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.
يدانية على عينة من تالميذ السنة قمت بدراسة مإشكالية الدراسة ،   ول جابة على

حضور بعض الحصص في نشاط الظواهر اللغوية، واألداة التي بوذلك  ،  الثالثة متوسط
ضافة إلى  قمت باالطالع ذلك استخدمتها لجمع بيانات هذه الظاهرة تمثلت في المالحظة، واي

اعيته في الكتاب على محتوى كتاب اللغة العربية لهده السنة )السنة الثالثة متوسط( وما ر 
والتقويم( ومن خالل المالحظة ارتكز نظري على ،)المنهج، المحتوى، األهداف، والطرق 

والطرق المتبعة في ذلك، ومعرفة  المراد تحقيقهاواألهداف ، كيفية تعليم القواعد النحوية 
ق التنمية تحقي فيكتاب اللغة العربية مدى مساهمة  نوعية األمثلة التي تقدم للتالميذ ومعرفة 

 اللغوية .
القواعد النحوية والكتاب المدرسي لم يحققا التنمية  القول أن  صدد يمكننيالوفي هذا 

ثبتا عكس ذلك في عدم تحقيق  االلغوية المنشودة، باعتبار أنهما وسيلتان تعليميتان إال أنهم
 الكفاءة اللغوية التي يريد المعلم تحقيقها للمتعلم . 

نقول على أن تعليمية القواعد النحوية لم يتحقق دورها والمتمثل   هومن خالل هذا كل
 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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  نحوية.حصص القواعد المن نفور التالميذ 
 .هذه المرحلة  ذصعوبة القواعد النحوية كمادة في نظر تالمي -
 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. -
 . اميذ للمفاهيم النحوية دون استيعابهعدم تمييز التل-
  * بعض األساتذة ال يقومون بالتمهيد في بداية الدرس . 
      * فصل التلميذ للقواعد النحوية في ذهنه لممارسة  اللغة وحكره على الفرض واالختبار. 
 كالسبورة والكتاب .االعتماد على الوسائل التعليمية التقليدية  -
 ت الدراسة .حجراوجود العامية في  -

 عندأغلبيةالتالميذ.وجود األخطاء النحوية  -

التوصياتاآلتية:وفيالختامأوصتالدراسةبا

*التخفيفمنالدروسالنحويةواالقتصارعلىاألهممنهاوالتيتساعدالتلميذعلىتنمية

المهاراتاللغوية.

ود.*إعدادالكتابالمدرسيبالصورةالتيتحققالهدفالمنش

*استخدامالوسائلالتعليميةاإليضاحيةالتيتحفزالمتعلمعلىدراسةالقواعد)كالخرائط

،الفيديوهات الكاسيت من،أشرطة والتذليل النحوية القواعد فهم على المتعلم تعين (.التي

صعوباتها.

*استغاللالمعلمينألساليبالتقويمفيبدايةكلدرس.

لمنهجالمدرسيالمقرربأسلوبيتناسبمعالواقع*البدمنصياغةا

*صياغةالقواعدوالتعريفاتبأسلوبسهلوواضح.
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 :الملخص 
وهي وسيلة تعليمية مهمة في ضبط ،تعد القواعد النحوية فرع من فروع اللغة العربية     

افهة وكتابة  اللسان مت األخطاء والوقوع في اللحن ،إذ تعمل على تحقيق سالمة التعبير مش
،فهي تحتاج إلى كثرة التدريب ومالحظة طرائق استعمال اللغة والمواقف اللغوية التي تمكن 

واستخدامها استخداما سليما ،كما أن لها دورا في زيادة الثروة اللغوية  ،المعلمين من فهمها
 وتنميتها عند التالميذ.

والكتاب المدرسي في تحقيق التنمية ،وقد هدفت الدراسة إلى بيان دور القواعد النحوية     
باعتبارها مادة تمكن المتعلم من النطق الصحيح ،اللغوية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط 

 للغة العربية .
 ومن خالل هذا نطرح اإلشكال اآلتي:   

هل تساهم القواعد النحوية والكتاب المدرسي في تحقيق التنمية اللغوية لتالميذ السنة الثالثة 
 ؟متوسط 

 إلجابة على هذه اإلشكالية هو القيام بدراسة ميدانية في المؤسستين التاليتين:اوكانت    
األول بورقلة متوسطة موالي العربي والثانية بتقرت التجيني محمد وبعد ذلك قمت باختيار 

تم  عينة الدراسة التي سيتم التطبيق عليها ، وتمثلت في تالميذ السنة  الثالثة متوسط والتي
إضافة  ،اختيارها با لطريقة العشوائية ، ثم قمت بحضور حصص في نشاط القواعد النحوية 

إلى ذلك قمت باإلطالع على محتوى كتاب اللغة العربية لهذه المرحلة ، وقد اعتمدت 
إذ ارتكزت مالحظتي على كيفية تعليم القواعد ،المالحظة ك أداة لجمع بيانات هذه الظاهرة 

السنة ،والطريقة المتبعة في ذلك ،ومدى تحقيق الكفاءات المستهدفة من جراء  النحوية لهاته
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.



 

58 

 

ثبات  صدق  وعلى ذكر هذه النتائج التي توصلت إليها قمت بعرضها ومناقشتها  واي
الشائعة وهي صعوبة الفرضيات التي تم ترجيحها ،والتي تنص على وجود عالقة بين الفكرة 

 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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 :والمراجع درالمصاقائمة 
، المعجم ، عطية صوالحي، عبد الحليم منتصر، محمد خلف األحمرإبراهيم أنيس -0

 .3الوسيط، ط
أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير، مطبعة سليمان األعظمي للنشر، بغداد، دط،  -3

 م.0163
، أنطوان طعمه، ماغي الخوري شتوي، دروزي غناج، جورج سلهب، أنطوان صياح  -2

، تهعهلُّمّية اللغة العربية، دار أنطوان أبو زيد، جوزيف عساف، أنطوان لطوف محمد كشاش،
 م.3116، 0النهضة العربية للنشر، لبنان، ط

ابن السراج، األصول في النحو، بكر محمد بن السري بن سهل النحوي البغدادي  -2
 م.0111-ه0231، 2تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة للنشر، لبنان، ط

كي رابح، أصول التربية والتعليم، المؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات تر  -1
 م.0111، 3الجامعية الجزائرية، ط

، اإلفريقي المصري ياألنصار  منظور جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن  -6
، 0، ج0لبنان، ط-لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.3112-ه0232
، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد بن زكريا ابن فارسحسن أحمد  -1

 م.0110، 0لبنان، ط-هارون، دار الجيل، بيروت
حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية للنشر  -9

 م.3112-ه0231، 1والتوزيع، القاهرة، ط
، 2لتصريح على التوضيح، المطبعة األزهرية للنشر، مصر، طخالد األزهري، شرح ا -1

 م.0131-ه0222
خلف األحمر، مقدمة في النحو، مطبعة مديرية إحياء التراث القديم، القاهرة، دط،   -01
 دت.
، أساسيات التدريس، دار ، عبد الرحمان جامل، عبد الباقي أبو زيدخليل إبراهيم بشر  -00

 م.3101-هـ0220المناهج للنشر، دط، 
 م.3111زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، دط،   -03
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، مناهج اللغة العربية وطرق ، هدى علي جواد الشمريسعدون محمود الساموك  -02
 م.3111، 0تدريسها، دار وائل للنشر، ط

يوان شريف مريبعي، دليل األستاذ للغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، الد  -02
 م.3116الوطني للمطبوعات المدرسية، 

صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،   -01
 الجزائر، دط، دت.

في مراحل التعليم العام المختلفة،  الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحوصالح رواي،   -06
 .م3111دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، دط، 

مي وآخرون، أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية، دار ليطه علي حسين الد  -01
 .3112، 0الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط

، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة ، عبد الكريم الوائليميليالدحسين علي طه   -09
 م.3111-ه0231، 0العربية، دار جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، ط

، 0ة سعيد السليطي، تدريس النحو العربي، الدار المصرية اللبنانية للنشر، طظبي  -01
 م.3113-ه0232
 م.0119، 0لبنان، ط-عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار القلم للنشر، بيروت  -31
، 1عبد العليم إبراهيم، الموجه الفنين، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  -30

 م.0111
ساني، النحو العربي بين األصالة والتجديد، دار بن حزم للطباعة عبد المجيد عي  -33

 م.3119-ه0231، 0لبنان، ط-والنشر والتوزيع، بيروت
طاهر، النحو العربي بين محاوالت تيسيره وتطوير تدريسه، مجلة  اهللعلوي عبد   -32

 م.0191، 1، سنة 3اإلكليل، عدد 
حداث الطرائق التربوية، دار علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفق أل  -32

 م.3101-ه0221، 0الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ط
علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، دار الميسرة   -31

 م.3111-ه0221، 0للنشر والتوزيع، األردن، ط
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-توزيع، عمانعلي النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، دار أسامة للنشر وال  -36
 .3112، 0األردن، ط

، فرحون الحضرمي اإلشبيلي بن عصفورعلي بن مومن بن محمد بن علي أبو الحسن  -31
، 0المقرب، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض، دار الكتب العلمية للنشر، لبنان، ط

 م.0119-ه0209
، ابن جني، الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميةفتح عثمان  -39

 م.3119-ه0231، 2لبنان، ط-بيروت
فخر الدين عامر، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية، عالم   -31

 م.3111، 3الكتب للنشر والتوزيع، ط
فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، دار اليازوري   -21

 دط، دت.األردن، -العلمية للنشر والتوزيع، عمان
عداد دروسها اليومية باألهداف   -20 فؤاد أبو الهيجا، أساليب تدريس اللغة العربية واي

 م.3113-هـ0232، 3السلوكية، دار المناهج للنشر، عمان، ط
فيصل حسين طحيمر العلي، المرشد الغني لتدريس اللغو العربية، مكتبة دار الثقافة   -23

 م.0119، 0للنشر والتوزيع، ط
الكافي في أساليب اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، محسن علي عطية،  -22
 م.3116، 0ط

محمد إسماعيل ظافر وآخرون، التدريس في اللغة العربية، دار المري  للنشر والتوزيع،   -22
 م.0192الرياض، دط، 

محمد سليمان ياقوت، مصادر التراث النحوي، دار المعرفة الجامعية للنشر، دط،  -21
 م.3112
ير نجيب اللبدل، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، محمد سم  -26

 .309، 301لبنان، دط، دت، ص: 
محمد صالح السمك، فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها   -21

 م.0119العملية، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، دط، 



 

61 

 

غة العربية، مطبعة اإلتحاد، دمشق، دط، محمود أحمد السيد، في طرائق تدريس الل -29
 م.0193م/0190
، الجزء 2، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، طالغالييني  مصطفى  -21

 م.0111األّول، 
الجوهري، الصحاح، تحقيق: إميل بديع يعقوب وآخرون، دار نصر إسماعيل بن حماد   -21

 م.0111، 0لبنان،ط-الكتب العلمية للنشر، بيروت
-هـ0221، 0هادي طوالبة وآخرون، طرائق التدريس، دار الميسرة للنشر، عمان، ط  -20

 م.3101
الوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم المتوسط، اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم   -23

 م.3102األساسي، جوان 
 المواقع اةلكترونية: -

22-   de Didactique de la langue et des textes (LD.lrt)  Labortoire 
 (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  
22-   /lab/images/pdf/revue 6/ tohm: pdf unio-biskra-dz 

 الضعف اللغوي موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامديمجابهة 
www.mohamedrabeea.com/books/books1-729 dod. 

المذكرات : مذكرة ليسانس تعليمية النحو في مرحلة التعليم المتوسط بين المناهج التقليدية 
 م.3111م _3119الحديثة إشراف األستاذة عواريب حنان  والمناهج

 
 
 

http://www.mohamedrabeea.com/books/books1-729


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 

66 

 

 تحديد المصطلحات :
 ة القواعد النحوية ودورها في تنمية اللغة( )تعليم

 التعليمة :
ي : ونقول علم ر علمت الشيء أعلمه علما ،عرفته قال ابن ب» : جاء في لسان العرب لغة 

 1«، وعلم وفقه ،أي ساء العلماء والفقهاء تفقهموضع أعلم و وفقه ،أي نعلم في 
: هي علم يهتم بقضايا التدريس اللغوي شاملة غير مجزأة ،من حيث تحديد اصطالحا 

السياسة العامة للمعارف اللغوية ،وطبيعة تنظيمها ،وعالقتها بالمعلمين والمتعلمين وبطرق 
 .2«الى غير ذلك اكتسابها وبكيفية تفعيلها والصعوبات المتوقعة

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

 :القواعد / 3
قاعد :ج :قاعدات والقواعد جمع قاعدة وهي اللغة أساس الشيء ،وقواعد صيغة  لغة :

بـ ،قعد على ،قعد عن ،قعد في ،قعد بـ ، أساس القاعدة تنظيم عد ،قعد قالمؤنث الفاعل 
 .3«ها قواعد يعمل بموجبهالسياسي ،،قاعدة ،منهج ،طريقة نظام ،قعد اللغة ونوحها : وضع 

القواعد هي القوانين والمبادل والضوابط اللغوية الواجب اتباعها للتعلم والكتابة :» اصطالحا 
 .4«بلغة صحيحة

التي تتربع عليها اللغة من الناحية ،عد هي أساس القوانين واألنظمة األساسية : القوااجرائيا 
 هندسية الجملة . مفية والنحوية والحركات االعرابية وتنظر الص
 :النحو/ 3
وهو العلم الذي يعرف به أواخر الكلمات، ويعرف به صواب الكالم في خطئه  ائيا:ر إج

 به عن الخطأ في اللسان. ليحترز
 
 

                                                 
1
ابنمنظورلسانالعربمادة)علم(- 

2
.08م،ص:1101عبدالمجيدعيساني،اللغةبينالمجتمعوالمؤسساتالتعليمية،مطبعةمزوار،الوادي،- 

3
أحمدمختارعمرمعجماللغةالعربيةالمعاصرة،مادة)قاعد(- 

4
.61م،ص:0،0998للغةالعربيةوظيفيا،دارالكتابالحديث،بيروت،لبنان،طداودعبده،نحوتعليما- 
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 النحوية: القواعد
الجمل م بدراسة العالقات بين الكلمات و وهي التي تتعلق بضبط أواخر الكلمات، وتقو  ائيا:ر اج

 والعبارات.
 التنمية: ا/ 2

ى، نم، تنمية، فهو منم والمفعول منمي، نمى انتاجه: زاده وكثرة، رفع منيى، من » لغة:
 معدله.

 نمى النار: أشبع وقودها.
أنعشها »قات بين البلدين، تنمية التعاون الدولي نمى ذاكرته: ى العالنمنمى األمر: طوره، 

 1وقواها<<
>>التنمية هي العملية المجتمعة الواعية الهادفة، والمواجهة نحو ايجاد التحوالت  اصطالحا:
 2المنشودة<<

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

 
  / اللغة:5

 فيه. >>لغا في يلغو، ألغ، لغواا، فهو ال ، والمفعول ملغو لغة:
لغا الشخص: تكلم، وحدث ونطق، وروى، وأنشأ ونبأ وأنبأ وخبر، وأخيراا قص، حكى، عبر، 

 3أنشد<<
كيب التي تعبر بها األمة عن >>وهي مجموعة من األصوات واأللفاظ و الترا اصطالحا:

ونشر الثقافة، فهي وسيلة الترابط  والتفكيرأغراضها، وتستعملها أداة للفهم والتراكيب 
 4االجتماعي الي البد منها للفرد والمجتمع<<

 
 

                                                 
1
أحمدمختارعمر،معجماللغةالعربيةالمعاصرة،مادة)نمى( 

2
011مص0،1119محمودفهميحجازي،التنميةاللغوية،دارالكتاب،بحديثالقاهرة،ط 

3
ادة)لغا(أحمدمختارعمرمعجماللغةالعربيةالمعاصرة،م 

4
11م،ص0،1115سعدونمحمودالساموك،مناهجاللغةالعربيةوطرقتدريسها،داروائلللنشر،عمانط 
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اللغة هي األداة التي تربط االنسان بغيره من األفراد وترابطه بالمجتمع بغية  اجرائيا:
 التواصل.

>>هي عملية مجتمعة هادفة إلى احداث تغيرات محددة في الحياة اللغوية  ية:التنمية اللغو 
 1وتحدد الهدف العام<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
010محمودفهميحجازي،التنميةاللغويةاللغوية 
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