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 2112/2121:  العام الجامعي



 الـملــــخـص

يناقش هذا البحث مسألة جوهرية ، وعلى غاية من األهمية ، تخص الطرق الحديثة 

لتدريس النحو العربي في التعليم المتوسط . وذلك من خالل اإلطالع على مجموعة 

المراجع التي تؤكد على ضرورة التنويع في الطرائق الحديثة لتعليمية هذه المادة ، 

العربية ، وذلك لتحسين مستوى المتعلمين في  والحفاظ على لغة القرآن ، وهي اللغة

تدريس النحو العربي ،و ختما هذا البحث بأنموذج تطبيقي لسنة الثالثة متوسط الجيل 

 الثاني ، وتطبيق درسين من القواعد النحوية في تلك السنة . 



 

 

 

 



 

 

 

 

                                        

 

 

 (58)سورة اإلسراء اآلية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شـــــكر وتــــقـــديـــــر

 

الحمد لله الذي أنار درب علم المعرفة وأعاننا على أداء هذا 

الواجب ، ووفقنا على إنجاز هذا العمل نتوجه بجزيل الشكر 

ن قريب أو من بعيد على واالمتنان إلى كل من ساعدنا م

إكمال هذا العمل ، وفي تذليل ماواجهنا  من صعوبات ونخص 

التي لم تبخل علينا « غول شهرزاد »بالذكر األستاذة المشرفة 

بتوجيهاتنا الصائبة ، ونصائحها القيمة التي كانت عونا لنا في 

إتمام هذا البحث كما أتقدم بالشكر إلى عمال المكتبة وإلى 

كتابة وطباعة هذه المذكرة لكل مبدع إنجاز  من عمل على

ولكل شكل قصيدة ولكل مقام ومقال ولكل نجاح شكر 

 وتقدير

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهــــــــــــــداء

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء 

 والمرسلين أهدي هذا العمل إلى :

و له بكل من أوصلني إلى ما أنا عليه أبي الغالي الذي أدع

صحة وعافية ، وإطالة العمر إن شاء هللا و إلى من تتسابق 

الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها من علمتني ، وكانت 

الصعاب ألصل إلى ما أنا عليه وعندما تكسوني الهموم أسبح 

العزيزة . وأهدي ر حنانها ليخفف من آالمي .... أمي في بح

عدوني على إنجاز هذه المذكرة خاصة تحياتي إلى من سا

الجزء التطبيقي من أساتذة في الطور االبتدائي والمتوسط 

في اإلجابة عن أسئلة االستبيان ، وأخص بالذكر كذلك 

عبد الرحمن حسيبة » األستاذة التي ساعدتنا كثيرا في التربص 

في إكمال هذه المذكرة « يهان منصوري شر»وإلى زميلتي « 

شت معهم أجمل أيامي إلى كل طلبة سنة ى كل من عوإل

 ثانية ماستر تخصص: اللسانيات التطبيقية .

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 إهــــــــــــــــــداء

 

الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنص إليه لوال فضل هللا علينا أما 

 بعد :

أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا 

 الفانية :

 العزيزين حفظهما هللا لي« أمي  وأبي» ىإل -

 «غول شهرزاد »  وإلى األستاذة المشرفة :  -

لى كل إلى كل أفراد أسرتي وإلى جميع أفراد األسرة التربوية وإ -

ى أساتذتي الكرام و إلى كل رفقاء األحباب من دون استثناء إل

 الدراسة .

ا نفعا يستفيذ و في األخير أرجوا من هللا تعالى أن يجعل عملنا هذ

 منه جميع الطلبة المقبلين على التخرج .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مـقدمـة
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبً بعده ، وبعد :        

فقد مّن هللا على اللغة العربٌة بأن أنزل بها خٌر كتبه ، وشرع بها      

خٌر شرائعه ، فسمت مكانتها بهذا التشرٌف بٌن سائر اللغات وكان من 

اَ إ  » فظ القرآن إلى نفسه فقال : مة هللا على هذه اللغة ، وأهلها حتمام نع ّنّْ

فكان فً [ 00 ]اآلٌةسورة الحجر «  ونَ ظ  اف  حَ لَ  ه  لَ  ان  إ  ، وَ  رَ ذكّْ ا ال  لنَ ز  نَ  حن  نَ 

بعد ذلك أسباب حفظ هذه اللغة ،  –حفظ القرآن حفظ للغته ، وقد هٌأ هللا 

للغات ، التأرٌخ نظٌرا فً سائر اٌنكر فمن علٌها بعلماء خدموها بما لم 

مواطنها ، وفق ضوابط وشروط دقٌقة ، ثّم  علماء قاموا بجمع اللغة من

تقعٌدا ، كما أن أّي لغة من اللغات الحٌة لها قواعد عكفوا علٌها تدوٌنا و

، وهو ما  وقوانٌن تحكمنها ، فإّن اللغة العربٌة كذلك لها قواعد تضبطها

ٌسمى بالقواعد النحوٌة ، إذ تعد القواعد النحوٌة فرع من فروع اللغة 

العربٌة ، والتً كان لها االهتمام الكبٌر من قبل المتخصصٌن فً أصول 

 ، وطرائقه ، وهذا لما تحتوٌه من أسس تتربع علٌها اللغة . التدرٌس 

تكمن أهمٌة القواعد النحوٌة فً أّنها تعمل على تقوٌم ألسنة التالمٌذ      

وتجنبهم الخطأ فً الكالم ، والكتابة ، وتعودهم على استعمال المفردات 

 .السلٌمة ، مما تساعد المتعلم على زٌادة ثروته اللغوٌة ، واللفظٌة 

 ونظرا لألهمٌة التً تحتلها القواعد النحوٌة فً األوساط التعلٌمٌة   

التً رسمت ب : الطرائق الحدٌثة ارتأٌنا أن ٌكون موضوع دراستنا 

 –أنموذجا  –الجٌل الثانً  –لتعلٌمٌة النحو العربً للسنة الثالثة متوسط 

وع وما لها من دور فً تنمٌة اللغة لدى التالمٌذ ، وجاء هذا الموض

 لٌجٌب عن التساؤالت اآلتٌة : 

ماهً األهداف العامة والخاصة من تدرٌس القواعد النحوٌة فً مرحلة  -

 التعلٌم المتوسط ؟   

 ماهً  أهم الطرق الحدٌثة المتبعة فً تعلٌم القواعد النحوٌة ؟  -



 

 

 ب 

 ما عالقة طرق التدرٌس بالقواعد النحوٌة ؟ -

من المعلم والمتعلم فً تعلٌم  ما هً  أهم الصعوبات التً تواجه كل -

 القواعد النحوٌة ؟ 

 ما هً أهم الحلول المقترحة لتٌسٌر تلك الصعوبات ؟  -

 بعد ضبط االشكالٌة تحدد أهم الفرضٌات التً تنص على :     

 * توجد عالقة بٌن الطرق الحدٌثة للتدرٌس والقواعد النحوٌة .  

عوبة النحو العربً ، وأهم * توجد عالقة بٌن الفكرة الشائعة ؛ وهً ص  

 المقترحة لتٌسٌره . الحلول 

 * من األسباب الموضوعٌة التً دفعتنا الختٌار هذا الموضوع هً : 

د األخرى ، سواء كان من شٌوع فكرة القواعد النحوٌة على غرار الموا -

  و من المتعلم .المعلم أ

د النحوٌة لمرحلة عدم استخدام الطرق الجٌدة ، والحدٌثة لتدرٌس القواع -

 التعلٌم المتوسط . 

عدم إطالع أساتذة التعلٌم المتوسط على أهم الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم  -

 النحو العربً .

البحث فً هذا الموضوع من أجل التطبٌق والتنوٌع فً الطرق الحدٌثة  -

 النحوٌة لمرحلة التعلٌم المتوسط . 

تفشً العامٌة فً حجرات الدراسة ، ووجود األخطاء اإلمالئٌة  - 

 والنحوٌة عند التالمٌذ . 

وقد هدفت دراستنا إلى بٌان دور القواعد النحوٌة ، وأهم الطرق     

الحدٌثة فً تدرٌسها ، من أجل تحقٌق التنمٌة اللغوٌة لدى المتمدرسٌن فً 

اعد النحوٌة مادة تمكن المتعلم مرحلة التعلٌم المتوسط ، باعتبار مادة القو

 من النطق الصحٌح والسلٌم للغة العربٌة . 



 

 

 ج 

وتكمن أهمٌة هذه الدراسة بالمساهمة فً حل هذه المشكلة التً اعترضت 

ومازالت تعترض كل من المعلم والمتعلم بصفة خاصة ، والعملٌة 

التعلٌمٌة بصفة عامة ، وتحددت األهمٌة فً المطالبة باتباع  الطرق 

حدٌثة والجٌدة ، والتقٌد بالقوانٌن ، واألحكام القاعدٌة ، وكٌفٌة توظٌفها ال

 بالشكل الصحٌح والسلٌم .

مة ، ومدخل تمهٌدي ، لقد بٌنت دراستنا على الخطة التالٌة : مقد     

، وفصل تطبٌقً ، ثم خاتمة ، حٌث ٌتضمن  المدخل ٌٌن وفصلٌن نظر

غوٌة ، واالصطالحٌة للمصطلحات التمهٌدي أهم المفاهٌم ، والتعارٌف الل

؛ فقد عنوناه : نشأة  الواردة فً عنوان المذكرة ، أما الفصل األول

التعلٌمٌة وأهداف تدرٌس النحو العربً ، وأسباب تدرٌسه ، وقد احتوى 

، وتدرٌس على أربعة عناصر ؛ أولها : أراء ابن خلدون حول التعلٌم 

ثانً على نشأة التعلٌمٌة عند القواعد النحوٌة فً حٌن اشتمل العنصر ال

الغرب ، أما العنصر الثالث عنون بـ : أهداف تدرٌس القواعد النحوٌة ، 

والعنصر األخٌر من هذا الفصل تضمن : أسباب تدرٌس النحو العربً ، 

أما الفصل الثانً فقد وسم بـ : النحو العربً والطرائق الحدٌثة لتدرٌس 

عناصر تمثلت فً أهم الطرائق  النحو العربً كذلك اشتمل على أربعة

الحدٌثة لتدرٌس النحو العربً هً : الطرٌقة االستقرائٌة ، االكتشافٌة ، 

النصوص وطرٌقة حل المشكالت  وتطرقنا فً العناصر األخٌرة وطرٌقة 

من هذا الفصل إلى أهم الصعوبات التً تواجه كل من المعلم والمتعلم فً 

 السبل المقترحة فً تٌسٌر تدرٌسه . تدرٌس القواعد النحوٌة ، وإلى أهم 

مٌدانٌة الذي تتمثل فً تعلٌمٌة القواعد  أما الفصل التطبٌقً تضمن دراسة

النحوٌة ، حٌث أجرٌنا استبٌانات تضم مجموعة من األسئلة المقدمة 

لألساتذة ) وكانت العٌنة عشر أساتذة ( ثّم تحلٌل هذه االستبٌانات وثم 

وختمنا  متوسط ،ووقع االختٌار على بعض أساتذة التعلٌم االبتدائً وال

ل بأخذ نموذجٌن لدرسٌن مختلفٌن من مادة الجزء األخٌر من هذا الفص

القواعد النحوٌة فً مرحلة التعلٌم المتوسط  للسنة الثالثة . وأخٌرا خاتمة 



 

 

 د 

ألهم النتائج المتوصل إلٌها وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر 

 والمراجع أهمها : 

 المقدمة البن خلدون . –لسان العرب البن منظور  -

ألحمد حسانً  دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة -ومن أهم المراجع :  -

 .لحسن شحاتة بٌن النظرٌة والتطبٌق   تعلٌم اللغة العربٌة 

تدرٌس اللغة العربٌة  أسالٌبراتب قاسم عاشور وفؤاد الحوامدة  -

لحسنى عبد الباري عصر ... اتجاهات حدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة 

 نا علٌها .وغٌرها من المصادر والمراجع التً اعتمد

ومن أهم المناهج التً اتبعناها فً هذه الدراسة :  واقتضت منا       

الدراسة االعتماد أوال المنهج الوصفً ، وذلك من خالل التعرٌف 

بالتعلٌمٌة ، والتطرق إلى أهم األهداف العامة والخاصة من تدرٌس 

هج منها القواعد النحوٌة ، والطرق الحدٌثة فً تعلٌمها . وهلم بعض المنا

: وذلك من خالل إحصاء  اإلحصائًالمنهج التارٌخً .ثانٌا : المنهج 

األسئلة التً أجٌب عنها عن طرٌق االستبٌان لٌمدنا بمؤشرات واألدوات 

، والطرق المناسبة لتدرٌس القواعد ه الظاهرة زمة لهذ،  و الوسائل الال

 النحوٌة . 

من أهم الصعوبات التً واجهتنا فً بحثنا تمثلت فً إنجاز الجزء         

التطبٌقً أي الدراسة المٌدانٌة ، إذ لم ٌرض مدٌر المتوسطة أن ٌدلً 

باسمه ، ولم ٌعترف بموافقة إدارة القسم وتوقٌعها ، وطلب منا أن نأتً 

 بموافقة من مدٌرٌة التربٌة ، فقد أخذ منا ذلك وقتا كثٌرا 

 ما تلقٌناه من صعوبات أخرى فهً من متطلبات البحث الناجح . أما

وختاما ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزٌل و االمتنان إلى أستاذتنا 

 المشرفة 



 

 

 ه 

الفاضلة على توجٌهاتها الصائبة ، وعلى « الدكتورة غول شهرزاد » 

 صبرها معنا على مراجعة هذا البحث ،إذ لم  تترك شاردة و واردة إال

 أشارت إلٌها ، وقامت برصد مالحظاتها . 

أمنٌتنا أن نكون قد أسهمنا ولو بالقلٌل فً توجٌه األساتذة والمعلمٌن        

حو العربً وكٌفٌة إلى كٌفٌة استعمال أهم الطرائق الحدٌثة لتعلٌمٌة الن

 التعامل معها .

 

 نطلب من هللا التوفٌق والسداد

 مستغانم فً                                                            

 م 20/00/0/2010

           

 



 

 

 



 المصطلحاتالمدخل                                                      تحديد مفاهيم 
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تعّد تعلٌمٌة النحو العربً فً الطرابق الحدٌثة من المواضٌع المهمة فً تحسٌن            

بٌن هذه المادة والمعلم مستوى المتعلمٌن فً هذه المادة ، إذ تعتبر الطرٌقة حلقة وصل  

هذه المادة ، جعل لها فرع من فروع اللؽة العربٌة ٌنال اهتمام المختصٌن والمتعلم ولصعوبة 

بأصول التعلٌم ، وطرابقه والشك أّن لطرابق التدرٌس عالقة مباشرة بمدى حب المتعلمٌن 

لهذه المادة ، أو نفورهم منها ، وبالتالً ٌؤثر ذلك فً نجاحهم أو فشلهم ، و بم أّن موضوعنا 

المفاهٌم الواردة فً العنوان ، مفاهٌم  هاصة سنحاول تحدٌد هذٌصّب فً هذا المضمار خ

 النحو. –التعلٌمٌة  –لؽوٌة و أخرى اصطالحٌة والمتمثلة فً المصطلحات التالٌة : الطرٌقة 

 الطرٌقة لغة واصطالحا :مفهوم  –أوال           

ل مصادر اللؽة  تتحدد المفاهٌم اللؽوٌة لمصطلح الطرٌقة من خال مفهوم الطرٌقة لغة : –أ  

 ومعاجمها ، ومن أهمها ما ٌلً :

 من  اآلٌات القرآنٌة التً ذكرت فٌها مفردة الطرٌقة هً :  فً القرآن الكرٌم : – 1  

ْذهَ » قوله تعالى فً سورة طه :  - «بطرٌقتهم المثلى  بٌَ
1

فً قصة فرعون بمعنى ٌذهب  

 بسنتكم ، ودٌنكم ، و ما أنتم علٌه . 

وإّنا مّنا الصالحون ومّنا دون ذلك كّنا » كذلك ذكر هللا تعالى لفظ طرابق فً قوله :          

«طرابق قددا 
2
 أي فرق مختلفة أهواؤها . 

 وأهم ما ورد عن مفردة الطرٌقة فً المعاجم ما ٌلً : _ فً المعاجم اللغوٌة :  2  

ٌذكر وٌؤنث ،  –السبٌل  –الطرٌق  –طرق »جاء فً معجم الصحاح للجوهري :        

...«تقول الطرٌق األعظم ، والطرٌق العظمى ، والجمع أطرقة ، وطرق 
3

 

 -الراء -َطَرَق:الطاء(»هـ 393)ت وجاء فً معجم مقاٌٌس اللؽة البن فارس        

والقاؾ:أربعة أصول ... والطرٌق : هو النخل الذي على صؾ واحد ، وهذا تشبٌه كأّنه شبه 

...«ابعه وعلوه على األرض بالطرٌق فً تت
4

 

فً مادة « طرق»لفظ  هـ( 771)تكذلك شرح ابن منظور فً معجمه لسان العرب       

،وتقول الطرٌق األعظم ، والطرٌق العظمى  الطرٌق السبٌل تذكر وتؤنث»)طرق( : 

                                                           
  63سورة طه اآلٌة  - 1
  11سورة الجن اآلٌة  - 2
 1429:  3ط  –لبنان  –إسماعٌل بن حماد الجوهري : معجم الصحاح ، اعتنى به : خلٌل مأمون شٌخا ، دار المعرفة  - 3

 .638م ص  2008 -هـ 
 –لبنان  –، وضع حواشٌه : إبراهٌم شمس الدٌن ، دار الكتب العلمٌة  2ابن فارس : معجم مقاٌٌس اللؽة ، ج ٌنظر :  - 4

 . 91م ص  1999 -هـ  1420:  1ط 
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وكذلك السبل ، والجمع أطرقة ، وطرق... وكذلك الطرٌق : السابلة ، فعلى هذا لٌس فً 

....«و أطرقاء ، وطرق ،و طرقات جمع الجمع  الكالم
 1

 

من خالل هذه المفاهٌم اللؽوٌة للفظة الطرٌقة نستنتج أّنها تدور حول معانً منها :       

السبٌل والتتابع والسبل ، والفرق ... وؼٌرها من المعانً التً تؤدٌها المفردة طرٌقة فً 

 المعاجم اللؽوٌة .

 : مفهوم الطرٌقة اصطالحا  –ب 

 ٌلً :  لقد تعددت المفاهٌم االصطالحٌة لمصطلح الطرٌقة ، ومن بٌنها ما

 المدرس والتالمٌذ  الوسٌلة أو الكٌفٌة التً ٌعمل بهار»تعرؾ طرٌقة التعلٌم بأّنها :          

والتً بمساعدتها ٌتوصل التالمٌذ إلى استٌعاب المعارؾ وتكوٌن القدرات والمهارات من 

للقٌام بمختلؾ أوجه النشاط  ذالسبل أمام التالمٌ التعلٌمً ، وتٌسٌر خالل تنظٌم الموقؾ

من هذا النشاط لمعرفة مدى نجاحه ، أو فشله الموجه على نحو ما نرٌده من أهداؾ و تقوٌم 

« فً تحقٌق هذه األهداؾ 
2
. 

ٌستخدمها من خالل هذا المفهوم لطرٌقة التدرٌس نستنتج أّنها الوسٌلة والكٌفٌة التً         

 المدرس لتوجٌه نشاط المتعلمٌن توجٌهاً ٌحقق األهداؾ المنشودة .

وهو  ما،وتعرؾ أٌضا على أّنها هً األسلوب الذي ٌستخدمه الفرد لبلوغ هدؾ         

عبارة عن عدد من الخطوات ٌنفذها بعد تخطٌط مسبق ، وبتسلسل منظم أمال فً توفٌر 

 جهده ووقته .

الصنع ٌتعلمها الصانع حتى ٌبرع فٌها فٌصبح معلما فً صنعته أي  ولكن طبٌعة الطرٌقة فً

ٌصبح عالما باألصول و القواعد والمبادئ ومتقنا لمهارات أساسٌة ٌحتاجها فً عمله ، 

وبذلك هً تلك الخطوات المنظمة والمستندة إلى قواعد ، ومبادئ محددة ٌقوم بها الفرد 

.لٌحقق هدفاً محدداً 
 3

 

تدرٌس ال تخرج عن هذا اإلطار ، فهً مجموع الخطوات والقواعد والطرٌقة فً ال» 

 واإلجراءات التً ٌقوم بها المدرس بقصد تنظٌم عمله لبلوغ هدؾ تعلٌمً تربوي .

                                                           
 -هـ 1410:  1ط –لبنان  –، دار الصادر  10اب القاؾ مادة  طرق " ج " بٌنظر : ابن منظور : لسان العرب   - 1

 .  220م ،ص1990
 . 255م ، ص 1983 -هـ 1403: 1ط –لبنان  –جبرابٌل بشارة: المنهج التعلٌمً ، دار الرابد العربً  - 2
 -لبنان–رشراش عبد الخالق و امل عبد الخالق : طرابق النشاط فً التعلٌم و التقوٌم التربوي ، دار النهضة العربٌة  - 3

 .40م ، ص2007-هـ 1427:  1ط
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والطرٌقة فً التدرٌس أهم منها فً كثٌر من األعمال األخرى ألّنها تعٌن اإلنسان )الفرد 

«عاجال أم آجال والمجتمع( و أثارها اإلٌجابٌة و السلبٌة تظهر 
1

 

نستنتج من خالل ما سبق ذكره حول مفهوم الطرٌقة من هذا المنظور أن طرٌقة          

 التدرٌس هً مجموع الخطوات ٌتبعها المعلم لتحقٌق أهداؾ معٌنة فً فترة زمنٌة محددة .

آلٌة وكٌفٌة تنفٌذ كل فعل من األفعال » وٌمكن تعرٌؾ طرق التدرٌس بأّنها :         

مطلوبة لتطبٌق االستراتٌجٌة باالعتماد على مجموعة من المصادر واألدوات ، وهً ال

إلى المتعلمٌن  الطرٌقة التً تستخدمها عضو هٌبة التدرٌس فً توصٌل المحتوى العلمً

أثناء قٌامها بالعملٌة التعلٌمٌة ، وٌمكن ألي عضو هٌبة التدرٌس أن تقوم بالتدرٌس بالطرٌقة 

«المراد تقدٌمه ومستوٌات المتعلمات وإمكانٌاتهم  عة المحتوىالتً تتناسب مع طبٌ
2

 

نستخلص من خالل هذا القول أن طرابق التدرٌس تستخدم من قبل عضو هٌبة            

التدرٌس ، حٌث تنتج آلٌة خلق البٌبة المناسبة للتعلم ، وتحدٌد طبٌعة المحتوى الذي ٌتضمن 

 دور عضو هٌبة التدرٌس ودروس المتعلمة خالل الدرس .

خطوات المحددة التً ٌتبعها المعلم ال»كما ٌشمل مفهوم الطرٌقة فً معناها الضٌق تلك 

لتحفٌظ المتعلمٌن أكبر قدر ممكن من المادة العلمٌة الدراسٌة ، وهنا تكون الطرٌقة وسٌلة 

لوضع الخطط وتنفٌذها فً مواقؾ الحٌاة الطبٌعٌة بحٌث ٌكون الصؾ الّدراسً جزءا من 

رشاده ، وهكذا فإّن الطالب فٌه بتوجٌه من المعلم و إ الحٌاة وٌجري فً سٌاقها ، وٌنمو

الطرٌقة ترتٌب الظروؾ الخارجٌة للتعلم وتنظٌمها ، واستخدام األسالٌب التعلٌمٌة لتمكٌنهم 

«من التعلم 
3

 

المالحظ من المفهوم للطرٌقة فً التدرٌس أنها عبارة عن خطوات ٌتبعها المعلم            

هذه الخطوات من قبل المعلم ترتٌب  المدروسة، وأسالٌبفً طرٌقة تحفٌظ المتعلمٌن للمادة 

 المادة.وتوجٌه وإرشاده من أجل تحصٌل تلك 

المتعلم  األسلوب المتسلسل المنظم الذي ٌمارسه » بأّنها:و قٌل عن الطرٌقة أٌضا          

لتحقٌق الؽرض المطلوب منها فً إٌصال المادة أو المعلومات إلى ألداء عملٌة التعلٌم ، و

  المتعلم .

هً األداة أو الوسٌلة الناقلة للعلم والمعرفة ،و المهارة وهً  طرٌقة التدرٌس إنّ           

ومٌوله مع عمر المتعلم وذكابه و قابلٌاته ،  مةمنسج و ا كانت مالبمة للموقؾ التعلٌمً ،كلم

                                                           
 .40ص ،  السابقالمرجع  - 1
مملكة  –مؤسساتً و البرامجً استراتٌجٌات التعلم و التعلٌم والتقوٌم : مشروع تأسٌس الجودة و التأهٌل باالعتماد ال - 2

 .16، ص  3هـ ، كتٌب رقم 1435 -هـ 1434 –البحرٌن 
 م ،2013 -هـ 1434: 1ط –عمان  –ٌداء للنشر و التوزٌع د هللا : أساسٌات التدرٌس ، دار جمحمد محمود عب - 3

 15ص  
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ألهداؾ التعلٌمٌة المتحققة بها أوسع عمقا و أكثر فابدة ، إّن نجاح التعلٌم ٌرتبط إلى كانت ل

« بنجاح الطرٌقة  حد كبٌر
1

 

و ٌعنً ذلك أّن الطرٌقة فً التعلٌمٌة هً الوسٌلة التً ٌستعٌن بها المعلم من أجل         

 إٌصال المعلومات إلى المتعلمٌن .

 وم التعلٌمٌة لغة واصطالحا : ثانٌا : مفه 

 : ٌتحدد مصطلح التعلٌمٌة فً المفهوم اللؽوي كما ٌلً: مفهوم التعلٌمٌة لغة  –أ       

«  ه: علما؛ أي وسمه بعالمة ٌعرؾ بها ، وؼلبه فً العلمَعلّمَ »جاء فً المعجم الوسٌط : 
2

 

تعلٌما ، فهً مصدر صناعً  -ٌعلم -مشتقة من الفعل علَّم » فمصطلح التعلٌمٌة :        

بمعنى وضعً ، أي وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على شٌا ، ولها مفهوم آخر 

  Didactiqueطلح األجنبً ، واللفظ مصطلح حدٌث ٌقابل ال بمعنى ّدرس ، ٌدرس ، تدرٌسا

، وتعنً  Didactikos   م بعضنا البعض ، والكلمة من أصل  ٌونانً وتعنً بالتعلم أي نعل

«كل ماله عالقة بالتدرٌس أو التعلٌم 
3

 

 لفظة دٌداكتٌك (  La rouseجاء فً القاموس األجنبً )الروس         

Didactique:Adj (dugr : didaskein , enseigner qui a pour objet d'instruire 

pédagogique l'éxposé d'une doctrine philosophique ou de connaissances . 

Scientifique ou technique terme didactique , employé pour la vulgarisation 

scientifique ou technique . 

       * science ayant pour objet les méthodes d'inseignement »4 

بمعنى : علم دٌداكتٌك التً تعنً التعلٌم ، فهً علم مساعد :» الترجمة : التعلٌمٌة         

للتربٌة فهو ٌطرح مذهب فلسفً ، أو أفكار علمٌة أو تقنٌة وهً علم ٌهدؾ إلى تحسٌن 

 «طرابق التعلٌم 

 على نقتصر لهذا المصطلح عدة مفاهٌم اصطالحٌة ،: مفهوم التعلٌمٌة اصطالحا  –ب 

 ر أهمها فٌما ٌلً : ذك

                                                           
 15، ص  السابق  المرجع  - 1
 .624م ، ص2005 -هـ1426: 4ط –مصر  –مجمع اللؽة العربٌة : المعجم الوسٌط ، مكتبة الشروق الدولٌة  - 2
 .  10م ،ص 1998: 1دٌداكتٌك النصوص القرآنٌة، الدار البٌضاء ، طراهٌم : محمد إب - 3

4  - le petit la rousse ,édition anniversaire de la semeuse 1890-2010 ,p320 
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هً الدراسة العلمٌة »بأّنها : «  مدخل علم التدرٌس  : » فً كتابهمحمد الدرٌج  عرفها -

لطرق التدرٌس وتقنٌاته ، وألشكال تنظٌم مواقؾ التعلٌم التً ٌخضع لها المتعلم قصد بلوغ 

الحركً األهداؾ المنشودة سواء على المستوى العقلً المعرفً أو الوجدانً أو الحس 

)المهاري ( ، كما تتضمن البحث فً المسابل التً ٌطرحها التعلٌم لمختلؾ المواد ، ومن 

سٌة ) الدٌداكتٌك الخاص ( ؛ أي خاصة تعلٌم المواد الدرا«تربٌة خاصة »هنا تأتً تسمٌة 

ة التدرٌس فً مقابل التربٌة العامة )الدٌداكتٌك العام( التً تهتم بمختلؾ القضاٌا أو مهن

«بوٌة بل وبالنظام التربوي برمته ،مهما كانت المادة الملقنة التر
1

 

نستنتج من خالل هذا التعرٌؾ للتعلٌمٌة تعرٌؾ مركب ، ٌظهر من خالل إرساء          

المثلث الدٌداكتٌكً ، وعده مجاال للنشاط التعلٌمً ، كما تطور البحث الدٌداكتٌكً من حصر 

المدرس، المتعلم ،المادة( إلى استقطاب هذه مكونات موضوعه فً عناصره الثالثة ) 

 العناصر فً نسق ناظم ،وفً اتجاه بحث العالقات القابمة بٌن هذه العناصر .

لم الع didactique التعلٌمٌة » تعرؾ التعلٌمٌة  عند ؼاستون مٌاالرٌه أن :           

المعقلن ، وٌكتفً مٌاالرٌه  ة والتطبٌقٌة للتعلم الفاعل والمسؤول عن إرساء األسس النظرٌ

«جزءا من التعلٌمٌة   pédagogiqueباعتبار التربٌة 
2

 

ٌرى هذا الباحث أن التعلٌمٌة علم نظري وتطبٌقً إذ ٌخضع لإلدراك والعقل ،          

 وٌعتبر التربٌة جزء من التعلٌمٌة .

 :  مفهوم التعلٌمٌة من المنظور اللسانً –ج 

ّن التعلم عملٌة دٌنامٌكٌة قابمة أساسا على ما ٌقّدم للطالب من مما ال شك فٌه هو أ       

و المعارؾ ، وعلى ما ٌقوم به الطالب نفسه من أجل اكتساب هذه المعارؾ معلومات 

لٌة الطالب واستجابته للعملٌة بوٌجب االهتمام أكثر قاستمرار، وتعزٌزها ، ثّم تحسٌنها با

 األساس فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة والبٌداؼوجٌة .التعلٌمٌة ، إذ إّن تجربة الطالب هً 

ٌمكن لنا أن نقول حٌنبذ ،إّن اللسانٌات من حٌث إّنها الدراسة العلمٌة الموضوعٌة        

للظاهرة اللؽوٌة تصبح وسٌلة معرفٌة ومنهجٌة ضرورٌة لتحدٌد المجال اإلجرابً للعملٌة 

 من جهة ،وتذلٌل الصعوبات   التعلٌمٌة ؛ وذلك بتوضٌح الؽاٌات واألهداؾ البٌداؼوجٌة

هة أخرى ، ألنه بدون لجوء معلم اللؽة إلى النظرٌات اللسانٌة المختلفة العرابق من جو

سوؾ ٌعسر علٌه إدراك العملٌة التلفظٌة للؽة عند المتكلم المستمع ، وٌعسر علٌه أٌضا 

 إسهاماتتحدٌد العناصر اللسانٌة التً تكون نظام اللؽة المراد تعلمها ، وذلك باالرتكاز على 

                                                           
 . 25د ط ، ص  -اإلمارات –محمد الدرٌج : مدخل الى علم التدرٌس ، دار الكتاب الجامعً  - 1
 .18م ، ص 2009 -هـ 1430:  2ط  -لبنان  -انطوان صٌاح  : تعلٌمٌة اللؽة العربٌة ، دار النهضة العربٌة   - 2
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وتحلٌلها ، وهو التحلٌل الذي ٌعمق  اإلنسانٌةجال وصؾ اللؽة النظرٌات اللسانٌة فً م

معرفتنا باللؽة البشرٌة 
1
. 

للسانٌات وظٌفة مركزٌة فً تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة وترقٌتها ، ومن ثّم فإّن معلم          

وبدونها سوؾ ٌتعذر اللؽة ٌصطدم منهجٌا بمجموعة من التساؤالت العلمٌة و البٌداؼوجٌة ،

ٌُعلم ، ومن جهة هذه التساؤالت :علٌه   إدراك حقٌقة ما ٌعلم ومن 

ماذا ٌعلم ؟ ماهً الحاجات التعلٌمٌة لدى المتعلم ؟ ، ولذلك فإّن تطبٌق النظرٌة اللسانٌة فً 

 مجال تعلٌم اللؽة دون االهتمام بتحدٌد الحاجات البٌداؼوجٌة ٌسًء حتما إلى عملٌة التعلٌم 

 بٌن القواعد اللسانٌة العلمٌة ، والقواعد اللسانٌة البٌداؼوجٌة ذلك البد الفصل أوال ولتفادي

بٌن تعلٌم كٌفٌة و ،ة التمٌٌز بٌن تعلٌم مسابل اللؽة والتعلٌمٌة ،وهذا ٌقتضً بالضرور

استعمال اللؽة .
2

 

نستنتج من خالل ما سبق ذكره حول مفهوم التعلٌمٌة من المنظور اللسانً ، أّن        

 تها ترى أن التعلٌمٌة المٌدان المتوخى لتطبٌق تلك النظرٌات .اللسانٌات ونظرٌا

  ثالثا : مفهوم النحو لغة واصطالحا : 

 تتعدد التعارٌؾ اللؽوٌة للنحو ومن أهمها ما ٌلً : مفهوم النحو لغة :  –أ 

 هـ( فً باب "النون "، 170جاء فً معجم "العٌن "ألحمد بن الخلٌل الفراهٌدي ) ت         

النحو : القصد نحو الشًء، نحوت نحوه ، أي قصدت قصده وبلؽنا » )نحا ، نحو( : مادة 

ًّ نحوا ، وٌجمع على  أّن أبا األسود وضع وجوه العربٌة ، فقال للّناس : أنحوا نحو ها فسم

«األنحاء 
3

 

فً باب الواو والٌاء مادة  هـ( 711) ت وجاء فً معجم "لسان العرب " البن منظور        

النحو : إعراب الكالم العربً ، والنحو القصد ،والطرٌق ٌكون ظرفا » ، قوله :  )نحا (

وٌكون اسما نحاه ٌنحو ، وٌنحاه نحوا ،و انتحاه ونحو العربٌة منه إّنما هو إنتحاء سمت 

كالم العرب فً تصرفه من إعراب وؼٌره كالثتنٌة والجمع ، والتحقٌر والتكبٌر واإلضافة 

...«والنسب وؼٌر ذلك 
4

 

                                                           
م ، ص  2000د ط :  –الجزابر  –، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  اللسانٌات التطبٌقٌة فً  دراساتاحمد حسانً :  - 1

139. 
  141نً : دراسات فً  اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص أحمد حسا - 2
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من خالل ما سبق ذكره حول التعارٌؾ اللؽوٌة للنحو نالحظ أنه ٌكاد ٌجمع علٌها بأّن        

 النحو كلمة عربٌة معناه : القصد والطرٌق واالتجاه وإتباع العرب فً كالمهم .

 مفهموم النحو اصطالحا :  –ب 

 أهمها ما ٌلً: ، ومن علمابهلقد تعددت المفاهٌم االصطالحٌة لمصطلح النحو من قبل  

النحو هو إّنما أرٌد أن ٌنحو :»هـ(  316فً مقدمة كتابه ) ت  ابن سراجٌعرفه         

وهو علم استخرجه المتقدمون فٌه من استقراء كالم  المتعلم إذا تعلمه كالم العرب ،

«العرب
1

 

كالم العرب فهو علم قابم على  إتباع المتعلمإذن النحو فً مفهوم ابن سراج ٌعنً        

 استقراء المتقدمٌن لكالم العرب .

على أن  (هـ 723)ت فً شرحه لمقدمة ابن األجروم  عبد الحمٌد هنداويأما عند       

العلم بالقواعد التً ٌعرؾ بها ضبط أواخر الكلمات :» النحو فً اصطالح أهله ٌقصد به 

«العربٌة فً حال تركٌبها 
2

 

من خالل هذا القول أّن موضوع علم النحو هو الكلمات العربٌة من حٌث نستنتج       

 البحث عن أحوالها وضبط أواخرها .

منقول من النحو » ٌعرؾ النحو فً االصطالح محمود سلٌمان الٌاقوت فً حٌن       

بمعنى القصد ، و إطالقه علٌه من باب إطالق المصدر على اسم المفعول ، ألن النحو 

...«أي المقصود  نحو ، بمعنى اسم المفعول المنحو ؛مصدر نحا ٌ
3

 

للنحو ٌقترب من المفهوم اللؽوي له إذ ٌرى أّن النحو هو القصد  تعرٌؾ هذا األخٌر       

 السم المفعول المنحو .   فهو مصدر

 ٌلً :  أما التعارٌؾ االصطالحٌة لمفهوم النحو عند المتأخرٌن أهمها ما       

 فً كتابه " مناهج البحث فً اللؽة " على أن النحو هو : م حسانتماٌعرفه        

حٌن نعرب نترجم  دراسة العالقات بٌن أبوابه ممثلة فً الكلمات فً النص ، فنحن» 

...«الكلمات إلى أبواب لٌمكن  أن ننظر إلٌها فً ضوء عالقاتها النحوٌة 
1

 

                                                           
، م 2009 -هـ1430:  1ط -مصر –فً النحو ، تح محمد عثمان ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة  األصولٌنظر: ابن السراج:  - 1

 .39ص 
 .01م، ص 2004 -هـ1425:  2ط –لبنان  –عبد الحمٌد هنداوي : شرح المقدمة االجرومٌة، دار الكتب العلمٌة  - 2
م ، ص 2003د ط :  –الكوٌت  –، دار المعرفة الجامعٌة الٌاقوت : مصادر التراث النحوي ٌنظر : محمود سلٌمان  - 3
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المقصود من خالل قول تمام حسان فً تعرٌفه للنحو على أّنه دراسة العالقات بٌن        

أبوابه ، واألبواب ٌقصد بها أبواب النحو من فعل وفاعل ومفعول به ...وؼٌرها من أبواب 

 النحو .

هو علم » النحو بأنه :  لمصطفى الغالٌٌنًجاء فً كتاب جامع الدروس العربٌة       

« ؾ بها أحوال الكلمات العربٌة من حٌث اإلعراب والبناء بأصول تعر
1

    

مصطفى الؽالٌٌنً على أحوال الكلمات من حٌث البناء اقتصر مفهوم النحو عند       

 واإلعراب .

 رابعا : مفهوم اإلعراب لغة و اصطالحا : 

وصفت اللؽة العربٌة بأّنها لؽة قوٌة فاإلعراب هو القضٌة : مفهوم اإلعراب لغة  –أ 

المركزٌة فً النحو العربً ، وما مصطلح اإلعراب إال داللة على البٌان ، والوضوح إذ أن 

إّن اإلعراب سمً : »  ابن جنًمصدر الفعل "أعرب "أي أّبان ، ٌقول  اللغة :اإلعراب فً 

«  تتؽٌر من حال إلى حال  إعرابا لسببٌن هما اإلبانة واالٌضاح ، ثمّ 
2
  

وجاء فً لسان العرب ، أّن اإلعراب إّنما سمً إعرابا لتبٌّنه و إٌضاحه ،فٌقال         

ٌّن عنه ،و أعرب الكالم  أعرب عنه لسانه ، وعرب أبان وأفضح ،وأعرب الرجل أي ب

ٌّنه ، واإلعراب هو اإلفصاح واإلبانة وأعربت عما فً نفسً أي أ بنت ، وأعرب به أي ب

 .«وأظهرت ما أرٌد 

نستنتج من خالل ما قٌل عن اإلعراب فً المفهوم اللؽوي أنه ٌعنً اإلبانة و اإلفصاح        

 والوضوح فً الكالم .

  : مفهوم اإلعراب اصطالحا  -ب

البحث عن أواخر الكلمات على ما ٌقتضٌه » أما التعرٌؾ االصطالحً لإلعراب فٌتمثل فً 

م ، وما ٌعرض لها فً حال تركٌبها ، فٌه نعرؾ ما ٌجب علٌه أن منهج العرب فً كالمه

ٌكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم ، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها فً 

« .الجملة 
3

 

من خالل هذا التعرٌؾ االصطالحً لإلعراب ٌتبٌن لنا أنه له قاعدة كبٌرة تكمن فً        

ة به على فهم السٌاقات و التراكٌب التً ال تتضح فً كثٌر من تبٌان المعنى ، واالستعان

                                                                                                                                                                                     
، ص 2014د ط :  –مصر  –، مكتبة االنجلو مصرٌة للنشر و التوزٌع حسان : مناهج البحث فً اللؽة تمام ٌنظر :  - 1

212. 
 .34م ، ص 1992د ط :  –مصر  –تح : محمد علً النجار ، دار الكتب العلمٌة : الخصابص ، ابن جنً  - 2
  .364م ، ص 1994 -هـ1414: 3ط –لبنان  - للنشر و التوزٌع ابن منظور: لسان العرب ، دار الصادر ٌنظر :  - 3
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األحٌان إال بضبط الكلمة ، وتبٌان موقعها اإلعرابً ، ولإلعراب فً اللسان العربً قصة 

نسج النحاة خٌوطها بمهارة و إحكام .
1

 

وبما أن الدراسة المٌدانٌة التطبٌقٌة لبحثنا هذا فً مؤسسة التعلٌم المتوسط حولنا       

 :  مرحلة التعلٌم المتوسطالتعرٌؾ بهذه المرحلة : 

مّدتها أربع سنوات ، ٌدخلها من أتم العاشرة من عمره على األقل ،واجتاز المرحلة االبتدابٌة 

.وتؤدي هذه المرحلة إلى شهادة المتوسطة 
2

 

ومادمنا بصدد الحدٌث عن هذه المرحلة ألهمٌتها فً تعلم التالمٌذ القواعد النحوٌة ،         

فهً مرحلة متوسطة فً حٌاة المتعلم ، بٌن مراحل التعلٌم كلها ، ألنه فً هذه المرحلة ٌبلػ 

 مستوى من النضج المتوسط الكتساب القواعد النحوٌة واستٌعابها .

النحوٌة فً مرحلة التعلٌم المتوسط لها أهمٌة بالؽة فً حٌاة المتعلم ،  تعدُّ الضوابط        

األداء   ذلك أّن تعلمها ٌسهل علٌه تكلم اللؽة ألن بذلك ٌعرؾ صحٌح الكالم من خاطبه أثناء

وأن تحمل عقل المتعلم على التفكٌر بأن  فهً تعمل على تنقٌة كالم الفرد من األخطاء ،

مناسبة ، والصحٌحة التً تؤدي المعنى وتحسٌن أسلوب المتعلم ، تجعله ٌختار التراكٌب ال

وبالتالً فتعلٌم القواعد النحوٌة لٌس ؼاٌة فً ذاته ، بل هو وسٌلة لتقوٌم اللسان ، حتى ال 

 ٌقع فً اللحن والخطأ .

 

 

          

                                                           
 .10مصطفى الؽالٌٌنً : جامع الدروس العربٌة، ص  - 1
ص  ـه1435 –م 2014د ط "  –لبنان  –تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة ، دار رشاد برس درٌة كمال فرحات : طرق  - 2
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فً ثراتنا العربً اإلسالمً ٌجد أمامه المجال واسعا فً الناظر لواقع اللؽة والتعلٌم        

الستشراؾ على االلؽة وعلومها ، وتعلٌمها ، ومشكالت تعلٌمها ولربط الحاضر بالماضً و

المستقبل خاصة فً مجال تعلٌم اللؽة العربٌة ، والنظٌر لفروعها المختلفة ، وذلك من خالل 

على مقدمة ابن خلدون ، حٌث تعّد أراؤه فً نظرته إلى اللؽة وعلومها بأبعادها  الوقوؾ

العلمٌة واالجتماعٌة ، فهً مفٌدة لحل اشكالت عصرنا ، ومجتمعنا العربً خاصة ، وتنمٌة 

مهاراتها تكلما وكتابة ، وقراءة واستماعا ، إذ الؽرض منها تمكٌن متعلمٌها ومستمعٌها من 

ٌة ، ونظر ابن خلدون إلى تلك الملكات على أّنها صناعة فكرٌة جسدٌة ملكات اللؽة العرب

تنمو ؛ وتتمكن بالتعلٌم والتدرٌب والمران ، كما تعّد أراؤه فً تدرٌس النحو العربً ذات 

تطرق من خالل هذا الفصل تدرٌسه فً زمننا الحالً ، كذلك سنأهمٌة بالؽة فً تعلٌمه و

حدٌث عه عند علماء الؽرب إذ ٌعد هذا المصطلح التعلٌمٌة ونشأته وموقحول مصطلح 

النشأة ، فأول ما ظهر فً العلوم بصفة عامة ، أما نشأة تعلٌمٌة اللؽات ؛ فقد نشأت على 

ث رٌف – ((chomesky تشومسكً – (M.FMakey) أٌدي أعالم ؼربٌٌن أمثال : ماكاي

( firth .j.R )... إرساء هذا الفرع فً وؼٌرهم من الباحثٌن الؽربٌٌن الذٌن ساهموا ف ً

 تعلٌم اللؽة وتعلمها ، ومن خالل عناصر هذا الفصل تفصٌل أكثر . 

 أراء ابن خلدون حول تعلٌم اللغة وتدرٌس النحو العربً :        

 أوال : تعرٌف ابن خلدون ، واتجاهاته التعلٌمٌة : 

م ( ،  5338 -هـ 238هو عبد بن خلدون ، ولد بتونس سنة )/ تعرٌف ابن خلدون :  1

ونشأ بها ؛ فً بٌت علم وفضل كبٌرٌن ، وقد بدت علٌه منذ صؽره عالمات النجابة ، 

والذكاء وسرعة البدٌهة .أما اجتهاده وطلبه للعلم ٌتمثل فً حفظه للقرآن الكرٌم صؽٌرا ، ثّم 

قرأ على والده ، وعلى أكابر علماء تونس ، ودرس فً شؽؾ النحو واللؽة ، والفقه 

لك الشعر والمنطق ، والفلسفة ، والشرٌعة ... وؼٌر ذلك .والحدٌث وكذ
1
  

كما أّن المنهج الخلدونً ٌتسم بالواقعٌة ، والبعد عن المثالٌة المبنٌة على تصورات      

نظرٌة ، وعناٌة ابن خلدون بالتعلٌم ، لٌست عناٌة الباحث المنظر الذي ال شأن له بالتطبٌق 

م فً حلقات الدروس فً الكتاتٌب ، والمدارس ، فقد العملً ، بل كان ٌمارس ذلك كل ٌو

هـ ، بعد متاعب صادفته فً تونس  427عمل بالتدرٌس فً تونس ثّم رحل إلى القاهرة عام 

 هـ . 202واشتؽل بالتدرٌس عدة مرات حتى توفً فً مصر عام 

ان أسهم فً تكرٌس واقعٌته فً مسألة االصالح التعلٌمً تنقل فً عدد من بلد ومما     

ته سباكالمؽرب و األندلس ، واحتكاكه بالعلماء و األدباء فً مختلؾ الفنون والعلوم ، فقد 

تلك الرحالت ، والجوالت فرصة االطالع على التعلٌم ، وأحواله فً بلدان مختلفة ، كما 

                                                           
 . 55ص  –م  8004 -هـ  5782 – 5ط  –مصر  –عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ، دار الؽد الجدٌد  - 1
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من مناهج  وفرت له سبل االتصال بعدد من العلماء ، مما أسهم فً وقوفه على الكثٌر

.لٌبه فً مختلؾ األقطار التً عاش فٌها ، وتنقل بٌنها التعلٌم، وأسا
1
  

بٌن أثاره العلمٌة و أشهرها ؛ كتابه المعروؾ " بالمقدمة " لكن االسم الكامل لهذا  من    

المؤلؾ هو " العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب والعجم والبربر" فً سبعة 

ذا الكتاب بما تضمنه من المقدمات الفلسفٌة فً مجلدات ، و أولها المقدمة ؛ حٌث ٌمتاز ه

صدور الفصول عند االنتقال من دولة إلى  دولة ، والصراحة فً القول ، والسدادة فً 

فً الحكم ، كما أن فضل الرجل وشهر اإلنصاؾ الرأي ، و
2

ته إّنما هما بالكتاب األول من 

بحاث متنوعة فً االجتماع ،و هذا التارٌخ  ، وهو المعروؾ " بالمقدمة " الشتماله على أ

حٌاته االقتصاد وفلسفة التارٌخ ، واستنباط األسالٌب ، والعلل مما طالعه ، أو شاهده فً 

العظٌمة ، ورحالته العدٌدة 
8
. 

 ابن خلدون فً التعلٌم:مبادئ /  2    

ذلك ى أهم أرابه فً تعلٌم اللؽة ، و لن، نتطرق اآلن إبعد التعرٌؾ بالعالمة ابن خلدو     

 من خالل  : 

تعّد تربٌة الملكة اللسانٌة التً تقوم على أساس نظرٌة طرٌقة تربٌة الملكة اللسانٌة :  –أ 

، نذكر من بٌنها فٌما تبنى هذه الملكة إال من خالل عّدة مبادئ تعلٌمٌة  ابن خلدون ، إذ ال

 ٌلً:

عن مقصوده ، وتلك هً عبارة المتكلم » ٌعرؾ ابن خلدون اللؽة فٌقول : اللغة ملكة :  -

« العبارة فعل لسانً ، فال بد أن تصٌر ملكة مقررة فً العضو الفاعل لها ، وهو اللسان 
3

 

السلٌم  وٌتضح ذلك أن الهدؾ األساسً من تعلٌم اللؽة تمكن المتعلم من التعبٌر      

ذا الواضح حٌن ٌستمع ، أو ٌنطق ، أو ٌقرأ ، أو ٌكتب من خالل ما تعلمه ، وال ٌتحقق ه

 الهدؾ فً المتعلم إال إذا اكتسب ملكة اللؽة .

 من أهم مبادئ التعلٌم عنده ما ٌلً :  :ب/ مبادئ ابن خلدون فً التعلٌم 

ت اللسانٌة " وذلك عندما قال : : ٌقول ابن خلدون : " السمع أبو الملكا االستماع –(  1

، ٌسمع كالم أهل جٌله ، ... فالمتكلم من العرب حٌن كانت الملكة العربٌة موجودة فٌهم »

فٌلقنها كذلك ) أي كما هً ( ثّم  –وأسالٌبهم فً مخاطبتهم ، وكٌفٌة تعبٌرهم عن مقاصدهم 
                                                           

 . 58ص  –الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون  عبد - 1

  58ص  –المصدر نفسه  – 8

 172المصدر نفسه : ص  – 3
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ال ٌزال سماعه لذلك ٌتجدد فً لحظة ، ومن كل متكلم واستعماله ٌتكرر إلى أن ٌصٌر ذلك 

« .ملكة راسخة ، وٌكون كأحدهم ، وهكذا تصٌرت األلسن ، واللؽات...
1

 

لٌد ثانٌا ، لٌكون بعدهما ذي ٌفهم من هذا القول أّن التعلٌم ٌكون باإلصؽاء أّوال والتقال    

 ، وتحقٌق الذات ، ولنتصور مدى أهمً االستماع فً تحصٌل الملكة اللؽوٌة . االبداع

عنً ابن خلدون بطرٌقة التلقٌن ، واالعتماد الكمً والتركٌز على حجم / التلقٌن :  2

اعلم أن تلقٌن العلوم » اب فً أذهان المتعلمٌن ، ٌقول فً ذلك : المعلومات التً تنس

للمتعلمٌن إّنما ٌكون مفٌدا إذا كان التدرٌج شٌبا فشٌبا وقلٌال فقلٌال ، وٌلقى علٌه أوال مسابل 

من كل باب من الفن هً أصول ذلك الباب ، وٌقرب فً شرحها على سبٌل االجمال ، 

...«.اده فً شرحها ما ٌورد علٌه وٌراعً فً ذلك قوة عقله ، واستعد
2

 

تعد العملٌات السابقة المتمثلة فً التدرٌج فً إلقاء المعلومات على أذهان المتعلمٌن،         

والتلقٌن ٌرمً إلى تمكٌن المتعلم من تحصٌل ملكة أولٌة ، جزبٌة أو ضعٌفة تؤهل إلى 

ابل أخرى ، وهكذا تبعا ، الفهم، وتحصٌل من ذلك العلم أو الفن ، وتؤهل إلى اكتساب مس

 وفً نظر ابن خلدون هذه هً المرحلة األولى .

ثّم ٌرجع به إلى الفن ثانٌة فٌرفعه فً التلقٌن عن تلك الرتبة إلى » ... ٌقول أٌضا :        

أعلى منها ، وٌستوفً فً الشرح ، والبٌان ، وٌخرج عن اإلجمال ، وٌذكر له ما هناك من 

....« .ٌنتهً إلى آخر الفن الخالؾ ، ووجهة إلى أن 
3

 

ٌعد االنتهاء من اإللقاء األولً أو اإلجمالً تأتً المرحلة الثانٌة ، بحٌث ٌرجع المعلم      

 بالمتعلم إلى تلك المسابل التً سبقت دراستها ؛ فٌرفع مستوى التعلٌم إلى األعلى . 

نت أوابل العلم و إذا كا»... ٌقول ابن خلدون فً ذلك : : / التكرار والممارسة  3  

رتباطا ، كانت الملكة أٌسر حصوال ، وأحكم اأواخره حاضرة عند الفكرة مجانٌة للنسٌان 

...« .وأقرب صبؽة ، ألّن الملكات إّنما تحصل بتتابع الفعل ، وتكراره 
4

 

ٌتضح من خالل هذا القول أن التعلٌم ٌكون عن طرٌق التكرار والممارسة حتى ٌترسخ     

 لم ، وٌتجنب نسٌانه .فً ذهن المتع

و إذا تفرغ :»... ٌحدث ابن خلدون عن هذه الفكرة بشًء من التردد / عدم الخلط : 4

...« .الفكر إلى تعلٌم ما هو سبٌله ، مقتصرا علٌه ، فربما كان ذلك أجدر لتحصٌله 
5
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ب المقصود " بعدم الخلط " ؛ أن ال ٌخلط على المتعلم علمان معا ؛ ألن الخلط ٌترت      

علٌه انقسام الذهن ، وتوزٌع التركٌز، فتنشأ عن ذلك عقبات تعلٌمٌة أهمها االستؽالق 

واالستصعاب ، وال ٌجنً المتعلم بالتالً سوء الخٌبة ، فً المقابل إذا تفرغ الفكر إلى فن 

 ل الجٌد .صٌواحد فقد ٌتمكن من التح

عن طرٌق كثرة الحفظ ؛ حٌث  رى ابن خلدون أّن الملكة اللؽوٌة نمتلكهاٌالحفظ :  / جودة 5

وعلى قدر المحفوظ وكثرة االستعمال تكون جودة المقول المصنوع »...ٌقول فً ذلك : 

...«نظما ونثرا ، وهكذا ٌنبؽً أن ٌكون تعلمها 
1
 . 

ٌتبٌن من كالم ابن خلدون أّن الملكة التً كانت عند العرب قدٌما لم تكن فطرة فٌهم ،        

 ،جة للعادة والتعاٌش المستمر ، والسماع للفصٌح فً واقعهم االجتماعًوإّنما حصلت لهم نتٌ

الملكة الصحٌحة إّنما تتأتى للفرد من خالل التكرار ، والسماع المستمر للؽة  و معنى ذاك أنّ 

 الفصٌحة ، وممارستها كالما وقراءة .

على ترسٌخ  لذي ٌراه ابن خلدون على دور السماع ،و التكراركما ٌؤكد أن الخطاب ا     

القوالب اللؽوٌة ، واألسالٌب التعبٌرٌة ، فٌنشأ الصبً والعادات اللؽوٌة قد رسخت فٌه ، 

 وبذلك تكون له ملكة بها ٌستطٌع لتعبٌر عن مقاصده ، وبٌن أفراد مجتمعه . 

 تربٌة الملكة ال ٌحتاج إلى حفظ القواعد النحوٌة :    

أركان علوم » ان العربً قاطبة ، وٌقول بأنه : ٌعتبر ابن خلدون النحو أهم علوم اللس     

اللسان أربعة : اللؽة ، والنحو ، والبٌان ، واألدب ، و أّن األهم المقدم منها هو القواعد إذ به 

دأ ، والخبر، ولوال لجهل نتبٌن أصول المقاصد بالداللة فٌعرؾ الفاعل من المفعول ، والمبت

...« دة أصل اإلفا
2

 

 ل قول ابن خلدون أّن النحو عنده من أركان علوم اللسان ، وبه ٌتبٌننستنتج من خال     

أصول المقاصد من الكالم ، وبه ٌتضح الفاعل من المفعول ...وؼٌرها من مواضٌع النحو 

 العربً .

ٌتحدث كذلك عن صلة النحو بالملكة اللسانٌة ، فٌقول عن صناعة النحو ، وقوانٌن      

«ٌة ال نفس الكٌفٌة علم بكٌف:» اإلعراب إّنها 
3
، ّثم ٌشرح الفكرة بالتفرٌق بٌن قوانٌن  

الملكة )العلم بالكٌفٌة ( ، وبٌن الملكة ) نفس الكٌفٌة( أي بٌن العلم النظري ، والممارسة 

 العملٌة . 
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ٌقدم ابن خلدون مثال لذلك بمن ٌجٌد "علم الخٌاطة " وال ٌمارسها عمال ، أو من ٌجٌد      

ال ٌقدر على ممارستها ، فإذا سألته كٌؾ ٌصنع الباب من الخشب شرح لك "علم النجارة " و

خطوة خطوة ، ولو أمرته بتنفٌذ ذلك لم ٌحكمه ، فكذلك األمر بالنسبة لقواعد النحو، 

فالشخص قد ٌحفظ القواعد كلها ، ولكنه ال ٌستطٌع التعبٌر الصحٌح عما ٌرٌد 
1
. 

الكلم ، فابن  لقواعد ، ومعرفة اإلعراب و أواخرإذا فتربٌة الملكة ال ٌتوقؾ على حفظ ا    

لم  اإلعرابفقد من اللؽة العربٌة فً عهده ، وأن فقدان هذا  اإلعرابخلدون نفسه ٌقرر أّن 

 عنه بما أسماه " قرابن الكالم ".ٌهدم أداء اللؽة لمعناه الصحٌح البلٌػ ، بل ٌمكن أن ٌعتاض 

ه لم ٌفقد منها إال داللة الحركات على تعٌٌن الفاعل كما ٌؤكد أّن اللؽة العربٌة على عهد     

من المفعول ، فاعتادوا عنها بالتقدٌم والتأخٌر ، وبقرابن تدل على خصوصٌات المقاصد 

)...( ألّن األلفاظ بأعٌانها دالة على المعانً إلى ما ٌّدل علٌه ، وكل معنى البد أن تكتنفه 

فً جمٌع األلسن أكثر ما ٌّدل علٌها بألفاظ أحوال تخصه ، فٌجب أن تعتبر تلك األحوال 

اللسان العربً ، فإّنها ٌّدل علٌها بأحوال وكٌفٌات فً تراكٌب  تخصها بالوضع ، وأما فً

األلفاظ ، وتألٌفها من تقدٌم وتأخٌر ، وحذؾ أو حركة إعراب وقد ٌدل علٌها بالحروؾ ؼٌر 

...« .المستقلة 
2

 

خلدون فً تربٌة الملكة اللسانٌة ٌمكن استنباط ما  من خالل العرض السابق لتصور ابن    

 ٌأتً : 

أوال : لقد قرر ابن خلدون فكرته ، وهً أّن تربٌة الملكة اللسانٌة ال ٌضره عدم حفظ القواعد 

النحوٌة ، وفقدان اإلعراب ، إذ تعنً عنه القرابن ، وهذا هو النحو المتكامل .
3

 

األمصار فً عهده ، وكما هو الحال فً لؽتنا كما ٌرى أن فقدان اإلعراب من لؽات      

 اآلن لٌس بضابر لها، مادامت تؤدي مهمتها فً الفهم واإلفهام ، وتوضٌح المراد .

ثانٌا : قدم ابن خلدون تصوره فً إطار نظرٌته االجتماعٌة للؽة على أّنها "ملكة" تكتسب 

 بالتعلم ، والمران والدربة . 

هذا الرأي ؼٌر موفق وال صواب ، ""لكنه بالفهم  بعض الدارسٌن المحافظون أنّ  رأي

 اللؽوي الحدٌث ، وموقفه من اللؽة ، ومستوٌاتها منتهى الصواب والتوفٌق " ، فً حٌن ٌرى    

 البعض اآلخر أمثال الدكتور محمد عٌد " أن اللؽة شأنها شأن الظواهر االجتماعٌة كلها
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ها ، وال تخضع طوٌال للقواعد المنسقة ، تتطور باستمرار فً معانٌها ، وبنٌانها وتراكٌب

والنظام الجمٌل ألّن اللؽة نظامها الذي ٌفرضها استعمالها بٌن المتكلمٌن بها " .
1

 

لتزام باإلعراب ؛ توافق مع قول ابن خلدون فً عدم االٌتضح من خالل هذا القول الذي ٌ    

 تقٌد بقواعد اللؽة . فاللؽة ظاهرة اجتماعٌة تخضع الستعمال المتكلمٌن بها ، وال ت

إّن تربٌة " الملكة اللسانٌة " فً مرحلة الطفولة ال ٌتم إال من خالل حفظ النصوص ثالثا : 

 األصلٌة الراقٌة ، والشواهد الحٌة المتطورة .

كما أنه ٌتم تناول النصوص كما تنطق فعال ، وأن ٌتم دراستها من حٌث مستوى رابعا : 

مة ، والتركٌب والداللة ، فهذا هو المفهوم الحدٌث للنحو .األصوات ، والحروؾ وبنٌة الكل
2

 

أّن الملكة اللسانٌة ال تربى من خالل نصوص تحفظ دون فهم ، فالملكة ال تحصل  خامسا :

 من الحفظ دون الفهم ، والتطبٌق والتحلٌل والتفسٌر للنصوص المحفوظة أو المدروسة .

رة للدراسة ولحفظ مسابل النحو المناسبة ، النصوص المختا ٌجب أن تبث فً ثناٌاسادسا : 

بحٌث ٌتعرض الدارس من  خاللها على أهم قوانٌن العربٌة المناسبة لمرحلة الدراسة التً 

ٌمر بها ؛ وهكذا أتاح الفرصة للتالمٌذ للتدرٌب على األسلوب النحوي الواحد فً كل 

ك ٌتوزع التدرٌب على النصوص التً ٌدرسونها ، وبالشكل الذي ٌرد فً النص فقط ؛ وبذل

 األسلوب الواحد فً كل النصوص المقررة .

 نشأة التعلٌمٌة عند الغرب :

ٌعد مصطلح التعلٌمٌة حدٌث النشأة عند علماء الؽرب والباحثٌن وٌتضح ذلك من خالل ما 

 ٌلً : 

 didactique des "مٌة المواد  ٌفً الربع األخٌر من القرن العشرٌن ، أخذ مصطلح " تعل

disciplines "  ٌبرز بقوة ، فً مقابل بعض التراجم فً استخدام مصطلح التربٌة العامة 

" pédagogie générale "   قبل هذه المرحلة كان ٌتم التركٌز فً إعداد المعلمٌن مثال ،

على تمكن المعلم من المادة التً ٌتعلمها ، ومن معرفته بمحتوى منهج هذه المادة ، وكان 

إلى الموهبة الشخصٌة . تعلٌم المادة ٌستند
3

 

" مع مجموعة تحوالت على رأسها انتقال  didactique "مٌة ٌلقد توافق بروز مصطلح تعل

المحور فً التربٌة والتعلٌم من المعلم إلى المتعلم الذي أصبح محور العملٌة التعلمٌة ؛ حٌث 
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دؾ إلى تلبٌة تعتبر هذه األخٌرة مجموعة منظمة ومنسقة من األنشطة واإلجراءات التً ته

 االحتٌاجات التعلٌمٌة ضمن الشروط واألهداؾ التً ٌحدّدها التعلٌم .

، تكشؾ لنا أن التلمٌذ ال ٌتعلم المعارؾ ، إالّ  " constructivisme "لقد جاءت البنابٌة  

أعاد بنابها بنفسه ، فً تفاعل مع رفاقه ومعلمه ، وهً نظرٌة تطور بالخبرة والتجارب ،و 

صطلح مشتقة من علم النفس اإلدراكً ، وهو منهج ٌستخدم فً التعلٌم ، جذور هذا الم

وٌركز على طرق خلق المعرفة من أجل التكٌؾ مع العالم .
1

 

مٌة  ٌول ، فً كتابه" تعلومن المفٌد إٌراد العرض الذي قدمه أحمد شبشوب لهذا التح 

 " ، ٌقول : didactiqueمٌة " لٌعرب " ٌولعلّه أول من اقترح مصطلح " تعل المواد" 

بستمولوجٌة . ٌمكن اعتبار الفٌلسوؾ الفرنسً تسطون باشالر أحسن ممثل للبنابٌة اال» ... 

 « . 5540ابه نشأة الروح العلمٌة فقد كتب ٌقول فً كت

تمثل كل معرفة بالنسبة للعالم جوابا عن سؤال مطروح ، ولوال وجود المشاكل لشًء » 

« .، ألن كل المعارؾ تبنى معطى أو لمعرفة مجانٌة وبدٌهٌة 
 2

 

وٌعنى بذلك أن لوال وجود اإلشكال لما استحضرنا الجانب المعرفً ، وبالتالً ندرك      

 الحقابق عن طرٌق االكتساب .

ومن العوامل المساعدة على تطوٌر التعلٌمٌة نشاط مراكز األبحاث التً ُتخضع المعارؾ   

عارؾ جدٌدة . ٌكفً أن نشٌر إلى ما طرأ على القدٌمة للنقد وتجددها ، وبالتالً تضٌؾ م

مجاالت العوم الدقٌقة وعلى مجال اللؽة ، واآلداب من جدٌد . األمر الذي اقتضى تجدٌد 

 أسالٌب تعلٌم هذه المجاالت فً المدرسة ولنا العودة إلى مسألة التحول التعلمً

" transposition didactique "  مٌة .ٌالتعل، وهً أحد األسس التً تقوم علٌها
3

 

مٌة واحدة عامة ، تمثل علما جامعا بالنسبة إلى ٌوٌتسابل مؤرخو التعلمٌة : هل ثمة تعل

 مٌات متعددة تعدد المواد والمجاالت ؟ .ٌالمواد والمجاالت كلها ؟ أم ثمة تعل

لقد نشأت تعلمٌة الرٌاضٌات من التفكٌر والممارسة فً مجال تعلٌم مادة الرٌاضٌات  

، وتعلمٌة مناهجها . ولقد آثر بعض الباحثٌن الكالم على تعلمٌة الجبر وتحلٌل محتوى

الهندسة ، وحتى على تعلمٌة العدد ، وؼٌر ذلك من المفاهٌم الرٌاضٌة .
4
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ٌتضح من خالل الرأي األخٌر أن التعلٌمٌة لم تظهر فً مجال لؽة فقط ، بل ظهر فً       

 رها .مواد علمٌة وعلوم انسانٌة واجتماعٌة ... وؼٌ

وبدأت تتكون تعلمٌات المواد األخرى : العلوم الدقٌقة والعلوم االجتماعٌة واالنسانٌة وعلوم 

اللؽة واألدب. ومن الواضح أن نشأة كل تعلمٌة ارتبطت بمجال تعلٌمً محّدد ، أو بمفاهٌم 

 متنوعة ضمن المجال الواحد .

علمٌن باحثٌن فً تحسٌن مة مٌدانٌون من معّدي معلمٌن ، ورواد تجدٌد تربوي ، وموث

آدابهم   وقد استقطب اهتمامهم جمٌعا جملة قضاٌا عمٌقة تطبٌقٌة ، متعلقة بدافٌعة التعلم 

وفعالٌته ، والتمكن من تطوٌر أسالٌبه واستراتٌجٌاته ، وتعزٌزه بالتقنٌات المتقدمة ، وال 

مراكز إعداد المعلمٌن و ٌخفى على حد ما تحتله هذه التعلٌمٌة العملٌة المٌدانٌة من مكانه فً 

األطر التربوٌة ، وصنع وسابل التعلٌم . 
1

 

نستنتج من خالل ما سبق أن نشأة التعلٌمٌة عند الؽرب ارتبطت عدة مجاالت ومواد      

، واهتمت بمٌادٌن متنوعة ؛ منها ، العلوم الدقٌقة ، والعلوم االجتماعٌة وعلوم اللؽة واألدب 

لتحسٌن أدابهم ، وعدة قضاٌا تربوٌة كالدافٌعة والتعزٌز..وؼٌرها كاالهتمام بإعداد المعلمٌن 

 من القضاٌا التربوٌة ، واالعتماد على التقنٌات المتطورة والوسابل الحدٌثة فً تعلٌم المواد .

    نشأة تعلٌمٌة اللغات ؛ و أهم رواّدها عند الغرب :       

، وتعلٌمٌة اللؽات بخاصة أضحت مركز إن ّ األمر ال ٌؽرب عن أحد هو أن التعلٌمٌة بعامة 

استقطاب بال منازع فً الفكر اللسانً المعاصر ، من حٌث أنها المٌدان المتوخى لتطبٌق 

الحصٌلة المعرفٌة للنظرٌة اللسانٌة ، وذلك باستثمار النتابج المحققة فً مجال البحث 

الناطقٌن .اللسانً النظري فً ترقٌة طرابق تعلٌم اللؽات للناطقٌن بها ولؽٌر 
2

 

 ظهور تعلٌمٌة اللؽات ظهر من خالل اهتمام البحوث اللسانٌة بهذا المجال .     

ولذلك فإن ما ٌثٌر االنتباه حقٌقة هو أن الوعً بأهمٌة البحث فً منهجٌة تعلٌمٌة اللؽات ، قد 

فً السنوات األخٌرة ؛ إذ انصرفت الهمم لدى الدارسٌن على اختالؾ تطور بشكل ملحوظ 

تهم العلمٌة ، وتباٌن المدارس اللسانٌة التً ٌنتمون إلٌها ، إلى تكثٌؾ الجهود من أجل توجها

تطوٌر النظرة البٌداؼوجٌة الساعٌة إلى ترقٌة األدوات اإلجرابٌة فً حقل التعلٌمٌة، مما 

جعلها تكتسب المبررات العلمٌة لتصبح فرعا من مباحث اللسانٌات من جهة ، وعلم النفس 

، فأصبحت لها الشرعٌة الكاملة فً الوجود ، من حٌث هً فن من الفنون من جهة أخرى 

كما كان سابدا وشابعا عبر حقب زمنٌة مختلفة ، بل من حٌث إنها علم قابم بذاته له 

 مرجعٌته المعرفٌة ومفاهٌمه واصطالحاته ، و إجراءاته التطبٌقٌة .
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لعلوم اإلنسانٌة .فالتعلٌمٌة ، من ههنا ٌمكن أن تحتل مكانها بجدارة بٌن ا
1

 

 Didactique" لتفاتة سرٌعة إلى الظروؾ التً ظهر فٌها مصطلح التعلٌمٌة إذا ما التفتنا ا 

 فً الفكر اللسانً والتعلٌمً المعاصر ، نجد ذلك ٌعود إلى  "

"M.f .Makey   الذي بعث من جدٌد المصطلح القدٌم "" didactique"  للحدٌث عن

تسابل أحد الدارسٌن : " لماذا ال نتحدث نحن أٌضا عن تعلٌمٌة المنوال التعلٌمً ، وهنا ٌ

 linguistique "بدال من اللسانٌات التطبٌقٌة  "Diadactique des langues "اللؽات 

appliquée"  فهذا العمل سٌزٌل كثٌرا من الؽموض واللبس ، وٌعطً لتعلٌمٌة اللؽات ،

المكانة التً تستحقها " 
2

 

الدراسات الكثٌرة فً مجال تطوٌر المناهج التعلٌمٌة فً فرنسا  وانطالقا من هذا فإن

وانجلترا وأمرٌكا ، وفً بلدان أخرى ، استطاعت أن تذلل الصعوبات ، والعوابق التً 

تعترض سبٌل متعلمً اللؽة األجنبٌة ، وهذه الدراسات كلها تؤكد أهمٌة األخذ بعٌن اإلعتبار 

األم واللؽة األجنبٌة ، ط من خطر التداخل بٌن اللؽة اللؽة األساسٌة عند الطفل مع االحتٌا

( ضبطا  poits d'appuiوسوؾ ٌكون هذا األمر سهال ، إذا ما ضبطت نقاط االرتكاز )

 دقٌقا ، وٌقط بنقاط االرتكاز كل ماهو متواز فً اللؽتٌن المعنٌتٌن 

فإن ما ٌمكن على الرؼم من مساهمة النظرٌة اللسانٌة فً تطوٌر طرابق تعلٌم اللؽات ، 

مالحظته منذ البدأ هو أن العالقات بٌن اللسانٌات وتعلٌمٌة اللؽات لم تصل بعد إلى الؽاٌة 

المتوخاة علما وبٌداؼوجٌا ، وما ٌؤكد ذلك والعزلة العلمٌة التً ٌعانً منها أستاذ اللؽة ، 

ة معتبرا مادته ما فتا أستاذ اللؽة ٌبعد من اهتماماته األبحاث اللسانٌ القلٌلبفمنذ زمن لٌس 

فنا ، ولٌست بعلم وما ٌنبؽً لها  وهذا تصور وهمً ال ٌرقى إلى مستوى الوعً العلمً 

والبٌداؼوجً .
3

 

نستخلص من خالل الرأي األخٌر حول تعلٌمٌة اللؽات أنه فً مٌدان التعلٌم أصبح      

طأ الوهمً ال المعلمٌن ٌفصلون النظرٌات اللسانٌة عن حقل تعلٌمٌة اللؽات ، والتطبٌق الخ

 ٌعد أن ٌكون ذا مستوى علمً وتربوي .

ومازلنا نالحظ خط الٌوم أٌضا أن الؽاٌات التً ٌسعى الباحث اللسانً إلى تحقٌقها تظل 

بعٌدة ، بطابعها النفعً العام ، عن اهتمامات أستاذ اللؽة ، و أكثر من ذلك قد ٌصاب بخٌبة 

ة فً مجال اللسانٌات ، وال ٌجد الجوانب أمل عندما ٌطلع على االنجازات العلمٌة الكثٌر

 فً قسمه . التطبٌقٌة التً ٌمكن له أن ٌستثمرها
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 أهم الرواد الذٌن ساهموا فً نشأة تعلٌمٌة اللغات :  -     

ومن جهة أخرى فإن الباحثٌن اللسانٌٌن أٌضا ال ٌهتمون كثٌرا بالمسابل البٌداؼوجٌة فً 

أثناء عملهم النظري ، األمر الذي جعل معلمً اللؽة  تعلٌم اللؽات التً ٌصفونها وٌحللونها

ٌنفرون من هذه األعمال و األبحاث التً تؽٌب اهتماماتهم وتقصٌها من البحث اللؽوي . 

( الذي فاجأ به معلمً اللؽات  chomskyومما ٌؤكد هذا اإلقصاء تصرٌح تشومسكً )

للسانٌات ال تقدم أي شًء لتعلٌمٌة حٌنما قال فً ملتقى بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة : " إن ا

اللؽات " .
1

 

نجد فً هذا السبٌل الذي نحن بشأنه منذ القرن التاسع عشر محاوالت رابدة ٌمكن وضعها 

 (w.viétorفً المسار التحولً للعالقة بٌن اللسانٌات والتعلمٌة مثل المحاولة التً قام بها ) 

ترقٌة تعلٌم اللؽات . كان حرٌصا على استثمار أبحاثه الصوتٌة فًالذي 
2

 

 " مؤلؾ : " J.p.Rousselotالعمل نفسه كان ٌقوم به 

Précis de prononciation française (1902)  -5  

Principes de phonétique escpérientale (1897-1908)  -8  

ٌعد هذا الباحث من أقطاب الدراسات الصوتٌة التجرٌبٌة ، وهو أول من استخدام الكالم 

 ( . phonographe) ل فً تعلٌم اللؽات عن طرٌق المسج

 مؤلؾ :  (paul passy )ونجد فً هذا السمت كذلك الباحث الفرنسً  -

 ( .5255الطرٌقة المباشرة فً تعلٌم اللؽات الحٌة ) – 5

 ( .5585علم األصوات وتطبٌقاته ) الجمعٌة العالمٌة للدراسات الصوتٌة بلندن  – 8

 فً انجلترا مؤلؾ :"Daniel Jones " جهود  وكذلك -

1- An outline of english phonétics , fontres 1918. 

2 – Everyman's english prononcing dictionary , londres 1967 .3 

H.E .palmer " "  الذي شؽل منصب أستاذ بمعهد ترقٌة تعلٌمٌة اللؽات بطوكٌو ، وهو :

 ة منها :  مؤلؾ مجموعة من الكتب فً اللؽة اإلنجلٌزٌ
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1- A Grammar of spoken English . londres 1924. 

2 – A Grammar of english words . londres 1938 . 

قام هذا الباحث بدراسات نظرٌة تهدؾ فً مجملها إلى تطوٌر طرابق تعلٌم اللؽات : وهً 

المؤلؾ  الدراسات التً مازالت إلى اآلن تأخذ مكانتها العلمٌة بخاصة ما جاء منها فً

 األول. 

الذي شؽل  " " J.R .FIRTHوقد تندرج فً هذا االتجاه جهود الباحث اللسانً اإلنجلٌزي  

. و أسهم فً تأكٌد الصلة  5541إلى  5577منصب أستاذ اللسانٌات العامة بجامعة لندن من 

 العلمٌة بٌن اللسانٌات العامة ، وتعلٌمٌة اللؽات .

ود الباحثٌن الؽربٌٌن فً مجال تعلٌمٌة اللؽات كانت ٌتضح من خالل ما سبق أن جه     

 نتٌجة لتطبٌق لنتابج النظرٌات اللسانٌة فً مٌدان التعلٌم .

قد أسهم هؤالء جمٌعا فً استثمار نتابج األبحاث النظرٌة فً مجال الدراسات اللسانٌة  

 روبا .ووتطبٌقها فً ترقٌة طرابق تعلٌم اللؽات ، وكان ذلك كله فً أ

ً الوقت نفسه نجد عصبٌة ؼٌر قلٌلة من الدارسٌن بأمرٌكا انبرت تسعى جاهدة من وف    

 أجل اإلفادة من األبحاث اللسانٌة لتطوٌر طرابق تعلٌم اللؽات . من هؤالء : 

 5 – Fries    الذي شؽل منصب أول مدٌر لمعهد اللؽة اإلنجلٌزٌة بجامعة :Ann Arbor  

Michigan"  ًتطوٌر طرابق تعلٌم اللؽة اإلنجلٌزٌة بوصفها لؽة " فقد أسهم بأبحاثه ف

 أجنبٌة ، من مؤلفاته : 

The cheaching of English Ann arbor 1949  

The Stucture of English New York 1952 1
 

 pierre delattre  - 2   ًباحث فً اللسانٌات العامة وعلم األصوات ، وهو فرنس :

ألنظمة اللسانٌة و أثرها ه فً محال المقارنة بٌن اٌر أبحاثاألصل تقدم كثٌرا فً أمرٌكا بتطو

 إلى موته.   Samta barbaraفً  kalifornie  فً تعلٌم اللؽات ، كان أستاذا بجامعة

 وقد نشر عدد كبٌرا من المقاالت العلمٌة فً مجاالت متخصصة ، ومن مؤلفاته :    

1 – principes de prononciation française à l'usage des étudiants 

anglo- américains . 
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2 – Studies in french and comparative phonétics lq haye 1966 . 1   

ٌتبٌن لنا ، حٌنبذ من  هذا المسار الذي رسمناه أن العالقة بٌن اللسانٌات وتعلٌمٌة اللؽات     

للسانً نفسه ، وقد وجدنا لها شرعٌة الوجود  ، و أن هذه العالقة مبررة سلفا بطبٌعة البحث ا

 –الذي كان ٌحمل شعار اللسانٌات ات تقدم أي شًء لتعلٌم اللؽات  –تشومسكً نفسه 

ٌتخلى بٌسر عن هذا الرأي وٌستدركه عملٌا من خالل بعض األعمال التً تحمل الطابع 

" الذي طبق مبادئ  Paul Roubertsوالتعلٌمً، وٌوافقه فً ذلك أٌضا "البٌداؼوجً 

اللسانٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة من أجل ترقٌة طرابق تعلٌم اللؽة اإلنجلٌزٌة فً الجامعة  النظرٌة

األمرٌكٌة .
2

 

فأستاذ اللؽة نظرا لألهداؾ البٌداؼوجٌة والتعلٌمٌة التً ٌسعى إلى تحقٌقها ٌفٌذ من جمٌع   

عد عنصرا إذن تعدد النظرٌات اللسانٌة وتنوعها ٌاستثناء ؛  النظرٌات المتوافرة لدٌه دون

 مهما إلٌجاد الطرٌقة البٌداؼوجٌة الناجعة ، وتحسٌنها باستمرار .

فإن أستاذ اللؽة ، نظرا لمهمته المحدودة ، ال دخل له فً المسابل اللسانٌة ، فهً لٌست من   

اهتماماته ، و إّنما همه الوحٌد هو موضوع اختصاصه الذي ٌنحصر فً تعلٌم لؽة معٌنة 

مشاكله نفسٌة أكثر منها لسانٌة .لمتعلم معٌن ، ولذلك 
3

 

ٌجً أن ٌنصب اهتمام أستاذ اللؽة بالخصوص على المادة الخالصة للعملٌة التعلٌمٌة من    

حٌث هً موضوع التعلم ، ولذلك بالتركٌز على العناصر المختارة من اللؽة المراد تعلمها 

مساعدا منهجٌا فقط ، وهو األمر الذي ٌؤهل اللسانٌات ألن تكون  المؤلوؾ . وفق نظامها

وال ٌمكن لها أن تتعدى ذلك . ومن هنا ٌصبح علم النفس التعلٌمً الرافد المرجعً الذي 

ٌعول علٌه فً تذلٌل الصعوبات التً تعترض العملٌة التعلٌمٌة ، على الرؼم من أن العملٌة 

 ال تضٌؾ شٌبا جدٌد لدى المتعلم ، فهً تٌسر االرتقاء الطبٌعً للمتعلم .

ح التعلٌمٌة ، بناء على هذا التصور، همزة وصل تجمع بٌن اهتمامات مختلفة تصب  

المٌدان التطبٌقً ٌقتضً المشاركة الفعالة لنفر ؼٌر قلٌل من وتخصصات متنوعة ؛ ألن 

متباٌنة ، وذلك ألن تعلٌمٌة اللؽات ال تهم الباحث اللسانً الباحثٌن الذٌن لهم اختصاصات 

،والنفسانً والتربوي . وهذا  رك الذي ٌجمع بٌن اللسانً فحسب ، بل هً المجال المشت

دلٌل قاطع على الطابع الجماعً الذي ٌتمٌز به الباحث التطبٌقً ، وهو الذي ٌضمن النتابج 

اإلٌجابٌة ، والحلول الناجعة .
4
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التطبٌقٌة ، لتطبٌق الحقابق نستنتج أن تعلٌمٌة اللؽات تشترك فٌها مجموعة من المٌادٌن       

لنظرٌة فً مٌدان التعلٌم فهً المجال المتوخى لتطبٌق النتابج النظرٌة فً علم اللؽة ، وعلم ا

 النفس ، والتربٌة ... وؼٌرها المٌادٌن التً اهتمت بها تعلٌمٌة اللؽات .

  أهداف تدرٌس النحو العربً :     

 أوال : األهداف العامة لتدرٌس قواعد النحو العربً : 

راسة القواعد النحوٌة من خالل الدور الذي تقوم به فً مجال ضبط األداء تكمن أهمٌة د     

اللؽوي ) نطقا وكتابة ، وقراءة ( ، وهً تعٌن على استخدام اللؽة استخداما صحٌحا سواء 

فً الحدٌث ، أو فً القراءة ؛ أو فً الكتابة ، وهً تؤدي إلى سالمة التعبٌر الشفهً 

ة لدى المتعلمٌن ، كما أّنها تربً لدى الطالب مجموعة من والكتابً ، وتنمً الثروة اللؽوٌ

االتجاهات ، والقٌم المرؼوبة ،و مجموعة من مهارات التفكٌر مثل : الدقة ، والحصر ، 

، والقٌاس المنطقً .وقوة المالحظة ، والموازنة ، ودقة التفكٌر 
1

 

بكثٌر من المهارات  وتزوده المتعلملدى نستنتج أن القواعد النحوٌة تنمً الثروة اللؽوٌة     

 والقدرات الفكرٌة كالمالحظة ، والموازنة ... وؼٌرها .

 إّن أهمٌة دراسة القواعد النحوٌة تمكن فً أمور شتى لعل من أهمها :   

تصحٌح األسالٌب ، وخلوها من الخطأ النحوي الذي ٌذهب بجمالها فٌستطٌع التلمٌذ  -/ 5 

ٌذهب بجمالها فٌستطٌع التلمٌذ بتعلمها أن ٌفهم وجه الخطأ بتعلمها أن ٌفهم وجه الخطأ فٌما 

 فٌما ٌكتب ، فٌتجنبه وفً ذلك اقتصاد للوقت والجهد .

 والعبارات اكٌبترتحمل التالمٌذ على التفكٌر ، وإدراك الفروق الفردٌة بٌن ال -/  8

 والجمل.

مثلته تدور حول وٌبحثون من عبارات أل ٌدرسونه،تنمٌة المادة اللؽوٌة بفضل ما  -/  3

 بٌبتهم ، وتعبر عن مٌولهم .

تنظم معلومات التالمٌذ اللؽوٌة تنظٌما ٌسهل علٌهم االنتفاع بها ، وٌمكنهم من نقد  -/  7

 األسالٌب ، والعبارات نقدا ٌبٌن لهم وجه الؽموض وأسباب الركاكة فً هذه األسالٌب  .

الحكم وتكون فً نفوسهم الذوق األدبً تعود التالمٌذ على دقة المالحظة والموازنة ، و -/  1

 ألّنها تحلل األلفاظ ، والعبارات بٌن التراكٌب ومعانٌها ، والبحث فٌما طرأ علٌها من تؽٌٌر .

                                                           
 5ط  –القاهرة  –مكتبة الدار العربٌة للكتاب  –ٌم اللؽة العربٌة وتعلمها حسن شحاتة ومروان السمان : المرجع فً تعل - 1
  888ص  –م  8058: 



 الفصل األول : نشأة التعليميت ، أهداف تعليميت النحو العربي ، وأسباب تدريسه
 

 

82 

تدرب التالمٌذ على استعمال األلفاظ والتراكٌب اللؽوٌة ، وتساعدهم على تمٌٌز الخطأ  -/  1

 من الصواب .

بإدراك واستعمالها استعمال صحٌحا  اللؽوٌة،كٌب تزود التالمٌذ بطابفة من الترا -/  4

الفنٌة السهلة للجملة العربٌة . الخصابص
 1

 

بأسالٌب  ٌتضح لنا أنه من خالل تدرٌس القواعد النحوٌة نسعى إلى تعرٌؾ المتعلمٌن     

سمع وٌتجنب ذلك فً كالمهم ، العربٌة ، وتعوٌدهم على إدراك الخطأ فٌما ٌقرأ ، وٌ

 بتهم . تهم وكتاوقراء

 أهمها:كما ٌمكن أن ٌحقق تدرٌس القواعد النحوٌة جملة من األهداؾ     
2

 

التحدث والكتابة دون أؼالط ، وتنمٌة العادات اللؽوٌة السلٌمة لدى الطالب ؛ وهذا هو  -

 الربٌسً من وراء تعلٌم النحو .الهدؾ 

م فً أسالٌب لؽتهم ، الفصحاء بطرابق كالمهم ، ومحاكاتهبناء أسس دقٌقة لتقلٌد العرب  -

وتعابٌرهم ذلك أن التدرٌب ، والمران ال ٌجدٌان نفعا إال كانت المحاكاة مستمدة على وفق 

 أسالٌب مبنٌة على أصول و أحكام تضبط الكالم ، وتقٌده . 

 شحذ العقل وصقل الذوق ، وإثراء محصول التالمٌذ لؽوٌا . -

فً المواقؾ اللؽوٌة المتنوعة بمعنى تمكٌنهم  التالمٌذ على استخدام القاعدة النحوٌة تمكٌن -

من تطبٌق هذه القواعد على واقعهم اللؽوي ، إضافة إلى اكسابهم مهارة فهم النصوص 

 األدبٌة .

مساعدة التالمٌذ على إدراك الكالم وفهمه فهما صحٌحا ، وقدرتهم على استبصار المعانً   -

 ألفكار بسرعة معقولة . وا

ة لدى التالمٌذ ، وتعوٌدهم على التفكٌر المنطقً المنظم ، وإنماء ملكة تربٌة قوة المالحظ -

االستنباط ، والحكم والتعلٌل ، وما شابه من العملٌات العقلٌة التً تكسبهم مهارة االستقراء 

 فً دراسة القواعد النحوٌة .

والربط ، إذا تعمل القواعد النحوٌة على تعوٌد المتعلم على مهارة المالحظة ، والتحلٌل   

واالستنباط ؛ ألن تدرٌس النحو ٌقوم على تدرٌب التلمٌذ على التفكٌر العقلً الصحٌح وفق 

 القواعد النحوٌة . 
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كما تعّد قضٌة تعلٌم النحو العربً من القضاٌا التً اتسمت ، وتتسم باألهمٌة البالؽة ،      

ألن النحو صلب العربٌة   هكذا كان شأنها فً الماضً ، وهذا هو الحال الٌوم ، وما ذلك إالّ 

وهٌكلها ، ومحور مبناها ، وعماد معناها ، وقاعدة  وظابفها ، وكذلك ألن القواعد النحوٌة 

لٌست ؼاٌة تقصد لذاتها ، ولكنها وسٌلة إلى ضبط الكالم ، وتصحٌح األسالٌب ، وتقوٌم 

اٌة ، ومن األؼراض اللسان ، ولذلك ٌنبؽً أال منها إال القدر الذي ٌعٌن على تحقٌق هذه الؽ

التً ترمً إلٌها دروس القواعد النحوٌة ما ٌلً : 
1

 

ضبط الحركات النحوٌة ، والصرفٌة ، ضبطا ٌعصم من الخطأ ، ومن ثّم تحلل المعانً  -

النحوٌة والصرفٌة بدقة إلى القارئ ، والسامع دون أن ٌؤدي تعبٌره إلى ؼموض الفكرة ،و 

 القة وطٌدة بٌن النحو والمعنى .اضطرابها ، فمن المقرر أّن هناك ع

تكوٌن عادات لؽوٌة سلٌمة ؛ إذ أّن الوصول إلى القواعد ٌتطلب كثٌرا من األمثلة ،  -

ومناقشتها شفوٌا ، وتحرٌرٌا ، مما ٌكسب الطالب فوابد لؽوٌة من خالل تركٌب الجمل ، 

 والحدٌث الفصٌح ، و التعبٌر عن المشاهد ، وربط ذلك بالقاعدة .

فهم صٌػ اللؽة واشتقاقها ، و أوزانها ، والتمرس بمختلؾ تراكٌب اللؽة ؛ كاالستفهام ،  -

 والتعجب ، واالستثناء .والنفً ، والتوكٌد ، 

نمو الذوق األدبً ، وذلك عن طرٌق أسلوب التعبٌر األدبً السلٌم المالبم للقاعدة النحوٌة  -

 الجدٌدة .

على التحلٌل ، والموازنة ، واالستنتاج والحكم استبانة تربٌة العقل ؛ إذ أن النحو ٌعتمد  -

 الصواب من الخطأ فً التعابٌر المختلفة ، والقدرة على التعلٌل ، ودقة المالحظة .

تدرٌبهم على أسس المحاكاة والتقلٌد لتكوٌن عادات لؽوٌة صحٌحة ، وهجر عادات لؽوٌة  -

فاسدة .
2

 

اللؽوٌة وسٌلة لضبط أواخر الكلمات لٌفهمها نستنتج من خالل ما سبق أن القواعد      

 القارئ والسامع ، وتنمً كذلك القدرات العقلٌة فً تحلٌل العبارات والجمل . 

كذلك ال ٌمكن تصور عملٌة تدرٌس النحو دون أهداؾ محددة ، وواضحة المعالم ، ومن     

 ٌلً :  ا ماهنا صنفت أهداؾ نتبعها من خالل تدرٌسها لمادة النحو العربً من أهمه

الفهم و اإلفهام المضبوطٌن ، أي فهم ما ٌسمعه ، وما ٌقرؤه ، إذ ٌتوقؾ على صحة  -/  5

 قلب المعنى أو تشوٌشه فً ذهن القارئ أو السامع .الفهم ، وعلى فساد 
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إنماء التربٌة العقلٌة ، وحمل التالمٌذ على التفكٌر ، وإدراك الفروق الدقٌقة بٌن  -/  8

 ت والجمل ، والكلمات .اعبارالتراكٌب ، وال

تزوٌد الطالب بمادة لؽوٌة جدٌدة ٌستمدونها مما ٌدرسونه ، وٌبحثون عنه من  -/  3

 ، وأمثلة أدبٌة تؽذي أذواقهم ، وتعبر عن مٌولهم واتجاهاتهم . عبارات 

تمكن التالمٌذ من نقد األسالٌب ، والعبارات بالقدرات الذي ٌكشؾ لهم عن الؽموض ،  -/ 7

 كاكة فً هذه األسالٌب . والر

حة ، وعلى سالمة العبارة ، وصحة المٌذ بالقدرة على األسالٌب الصحٌتزوٌد الت -/  1

 األداء ، وتقوٌم اللسان .

/ اكساب المتعلمٌن قدرة ترتٌب المعلومات ، وتنظٌمها فً أذهانهم ، وتدرٌبهم على دقة  1

 التفكٌر ، والتحلٌل ، واالستنباط  .

به المتعلم ، أو ٌتحدث به فً صٌاؼة مفهومه ؛ ألن  تعلم القواعد النحوٌة ما ٌكتوضع  -

تعصم اللسان ، والقلم عن الخطأ فً بناء الكلمات وضبط أواخرها إعانة للقارئ والسامع أن 

 ٌفهم عنه ما ٌرٌد أن ٌفهمه .

وٌة النحٌتضح من خالل ما سبق حول أهداؾ تدرٌس القواعد النحوٌة ، أن القاعدة        

 التً تضبط قوانٌن اللؽة .  اللسان من الخطأ ، وهً والجمل وصونوسٌلة لضبط الكلمات ، 

مقاصد الكالم ، وفهم ما ٌقرأ أو ٌسمع أو ٌكتب ، كذلك ٌهدؾ تدرٌس النحو إلى إدراك      

أو ٌتحدث به فهما صحٌحا ، تستقر معه المفاهٌم فً الذهن المؤدي أو المتلقً ، وتتضح به 

ً ، واألفكار وضوحا ال ؼموض فٌه ، وال لبس وال إبهام لدى المتحدث أو المستمع ، المعان

أو الكاتب ، فهناك هدفان ربٌسٌان لتدرٌس القواعد النحوٌة ، أولها الهدؾ النظري ، 

وثانٌهما الهدؾ الوظٌفً ، تندرج تحتها األهداؾ اآلتٌة :
1
  

والمفاهٌم ، وذلك بتدرٌب التالمٌذ على أوال : تقوٌم اعوجاج اللسان ، وتصحٌح المعانً ، 

 ال جهد . واستعمال األلفاظ والجمل ، والعبارات استعماال صحٌحا ٌصدر من ؼٌر تكٌؾ، 

ثانٌا : تمكٌن التلمٌذ من القراءة ، والكتابة ،والحدٌث بصورة خالٌة من أخطاء اللؽة ، وذلك 

ن خالٌة من الخطأ النحوي الذي بتعوٌدهم الدقٌق فً صٌاؼة األسالٌب ، والتراكٌب حتى تكو

 ٌذهب بجمالها .
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ثالثا : تٌسٌر إدراك المعانً للتالمٌذ والتعبٌر عنها بوضوح ،وجعل محاكاتهم للصحٌح من 

اللؽة التً ٌسمعونها ، أو ٌقرؤونها مبنٌا على أساس مفهوم بدال من أن تكون مجرد محاكاة 

 آلٌة .

صٌفها ألن قواعد النحو ؛ إنّما هً وصؾ وقؾ المتعلمٌن على أوضاع اللؽة ورابعا : ت

 علمً لتلك األوضاع ، والصٌػ ، وبٌان التؽٌرات التً تحدث فً ألفاظها .

خامسا : إّن الطالب الذي ٌدرسون لؽة أجنبٌة إلى جانب لؽتهم القومٌة ٌجدون فً دراسة 

من القواعد  قواعد  لؽتهم ما ٌساعدهم على فهم اللؽة األجنبٌة ألن بٌن اللؽات قدرا مشترك

العامة ، كأزمة األفعال ،و التعجب ، والنفً واالستفهام ، والتوكٌد ... وؼٌرها .
1

 

ٌتبٌن  من خالل ماسبق ذكره حول أهداؾ تدرٌس القواعد النحوٌة أّنها تضبط الفكر      

واللسان من  الوقوع فً األخطاء اللؽوٌة ، وأن إحكام المتعلم لهذه القواعد ٌسهل علٌه فهم 

 واعد اللؽات األجنبٌة لرصد الفروق بٌنها .ق

      ثانٌا : األهداف الخاصة بتدرٌس النحو العربً فً التعلٌم المتوسط :

تختلؾ أهداؾ القواعد النحوٌة من مستوى إلى آخر ففً التعلٌم المتوسط ٌمكن أن      

تهدؾ الدروس النحوٌة إلى تحقٌق عدة أهداؾ من بٌنها ماٌلً : 
2

 

الدراسة اللؽوٌة عن طرٌق إنماء الدراسة النحوٌة للتالمٌذ إذ ٌحملهم ذلك على تعمق  –أ 

 ظ .االتفكٌر، وإدراك الفروق الدقٌقة بٌن الفقرات ، والتراكٌب ، والجمل ، واأللف

تعمٌق ثروتهم اللؽوٌة ؛ عن طرٌق ما ٌدرسونه من نصوص وشواهد أدبٌة تنمً  -ب  

 لٌم كالما وكتابة .أذواقهم ، وتقودهم على التعبٌر الس

زٌادة قدرة التالمٌذ على تنظٌم دقة المالحظة ، والموازنة ، والحكم ، وترقٌة ذوقهم  –ج 

األدبً ، فدراسة النحو تقوم على تحلٌل األلفاظ ، والجمل و  األسالٌب ، وإدراك العالقات 

 بٌن المعانً والتراكٌب .

وٌة فً التعلٌم المتوسط تهدؾ إلى تمكٌن القواعد النح نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن    

المتعلم من القدرة على التفكٌر بما ٌنسجم مع القواعد ، وتطبٌقها على التراكٌب والجمل : 

 فً التعبٌر الصحٌح تحدثا ، وكتابة .كذلك ثروته اللؽوٌة 

كذلك من بٌن أهداؾ تعلٌم القواعد النحوٌة فً مرحلة التعلٌم المتوسط :      
3

 

 ة تعٌن الدارس على تقوٌم اللسان ، وتقوٌم كتابته .وسٌل -
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دقٌقا ، وٌفهم ما ٌسمعه أٌضا ، وتنمٌة ثروته تنمٌة قدرة الطالب على فهم ما ٌقرأ فهمها  -

 اللؽوٌة .

تنمٌة الذوق األدبً على فهم ما ٌقرأ فهما دقٌقا ، وٌفهم ما ٌسمعه أٌضا ، وتنمٌة ثروته  -

 اللؽوٌة .

 ى دقة المالحظة ، والتمٌٌز بٌن الخطأ والصواب فٌما ٌسمع وٌقرأ . تعوٌذ الطالب عل -

 تعوٌذ الطالب على الربط الصحٌح بٌن أجزاء الكالم . -

 تفهم القاعدة النحوٌة من حٌث ارتباطها بالمعنى . -

 تجنب الخطأ فً الحدٌث ، والقراءة والكتابة . -

 والتطبٌقات . زٌادة المعلومات العامة والخاصة عن طرٌق األمثلة -

 . اجمالتدرٌب على االشتقاق واستعمال المع -

إدراك الفروق الدقٌقة بٌن التراكٌب والعبارات والجمل والتراكٌب . -
1

 

هذه األهداؾ إضافة إلى السابقة فهً تسهل إدراك المتعلم للمعانً والتعبٌر عنها      

تثبٌت واألسس النحوٌة فً من تدرٌس القواعد النحوٌة هو بوضوح وسالمة ، و أن الهدؾ 

 لؽة  التلمٌذ استماعا ، وقراءة ، ومخاطبة ، وكتابة .

 :النحو العربً أسباب تدرٌس 

من أهم األسباب التارٌخٌة فً تطور دراسة النحو العربً وتدرٌسه ودواعً تعلٌمه والحاجة 

 إلٌه ماٌلً : 

 الحاجة إلى وضع علم النحو : –أ       

 : المشهورة ، وفٌما ٌلً تفصٌلهافً أول وهلة من الزمن إلى القصة العربً  وضع النحو    

ٌروى أن زٌاد بن أبٌه بعث إلى أبً األسود الدؤلً وقال له ، ٌا أبا األسود إن هذه       

السن العرب فلو وضعت لهم شٌبا ٌصلح به الناس  وٌعرب به الحمراء قد كثرت و أفسدت 

إجابة زٌادة إلى ما سأل ، فوجد زٌاد رجال ، وقال له : كتاب هللا ، فأبى أبو األسود وكره 

شٌبا من القرآن ، وتعمد اللحن فٌه ،  ، فلما مّر بك فأقرأأقصد على طرٌق أبً األسود فإذا 

 فقصد ذلك الرجل على طرٌق أبً األسود ، فلما مّر به رفع صوته وقرأ : 
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سوله ( ، فاستبعد أبو األسود ذلك ) إّن هللا بريء من المشركٌن ورسوله ( بكسر االم فً )ر 

ٌا هذا : قد أجبتك وقال : عز وجل هللا أن ٌبرأ من رسوله . ورجع من فوره إلى زٌاد فقال 

( رجال ، فأحضرهم زٌاد 30لما سألت ، ورأٌت أن أبدأ بإعراب القرآن . وابعث إلً ب ) 

ؾ وصبؽا فإذا ووقع اختٌار أبً األسود على رجل من عبد القٌس فقال له : خذ المصح

فتحت شفتً فأنقط واحدة فوق الحرؾ ، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرؾ ، و 

إذا كسرتها فاجعل النقطة فً أسفله . فإن اتبعت شٌبا من الحركات ؼنة فانقط نقطتٌن ثم 

وضع المختصر المنسوب إلٌه ونقط علم النحو .
1
ٌخلص من القصة المشهورة السابقة التً  

رواٌتها على أن أهم أسباب وضع علم النحو ، هو تصحٌح األلسنة ، وعصمتها من  تنوعت

الناس األمر ببعض الخطأ بدأ أن فشا اللحن وشاع الخطأ بٌن من ٌتكلمون العربٌة حتى بلػ  

 أن صاروا ال ٌحسنون قراءة القرآن .

ٌنطقونها سلٌمة بعد أن كان أهل اللؽة اللذٌن ٌتلقونها فً حجور أمهاتهم فصٌحة صحٌحة ، 

 ال عوج فٌها وال خطأ .

هذه األصول اللؽوٌة هً التً ٌنبؽً النظر إلٌها لتحدٌد زظٌفة النحو ، وأهمٌته التً لم       

رٌقة حقٌقة ) قواعد التعبٌر باللؽة وطتقؾ عند حدود ضبط أواخر الكلمات ، بل هً فً ال

 ، وعن وظٌفته فً الحٌاة العقلٌة ،  ولكن هذا العلم أصابه االنحراؾ عن معناه  تركٌبها ( ،

واالجتماعٌة ، فتوسع المختصون فً دراسة المسابل النحوٌة إلى درجة أصبح علم النحو 

فلسفة لؽوٌة متكاملة وشاملة لها مدارسها ، ومذاهبها ، وأقطابها ، وتألٌفها العدٌدة التً 

ب والفروع عن جوهر تناولت مختلؾ الجوانب فٌها ، فتفرع ، وتشعب واشتؽل بتلك الشع

وظٌفته ، وحقٌقته أمره ٌنبؽً أن تحل أو تذلل ، حتى ٌعود هذا العلم ، وهذا الفن إلى مكانه  

فٌصبح وسٌلة من وسابل التطور الفكري والتقدم االجتماعً  .
2

 

معنى ذلك أّن نشأة الدراسات النحوٌة عند العرب لم تقتصر على إعراب ، وضبط     

، بل اشتملت على عدة مفاهٌم ، وتفرعت إلى عدة فروع لتٌسٌر هذا  حركات أواخر الكلمات

 العلم لقرابه ، والتألٌؾ فٌه .

ٌكاد ٌجمع المفكرون ، والمربون ، والباحثون على أن خٌر من ٌنهض بهذه المهمة ،      

وٌصون جوهر وظٌفة النحو، وٌؽرس حب اللؽة فً نفوس أبنابها ، وٌجعلهم ٌقبلون على 

، ومدرسوه ، فهو ٌنفرد بكونه مطالبا بالقٌام عدها ، وتمكنهم منها هم معلمو النحو دراسة قوا

بدوراجتماعً متعدد الجواب فٌما ٌتعلق بعمله .
3

 

                                                           
ج اللؽة العربٌة وطرابق تدرٌسها ، عبد الرحمن عبد علً الهاشمً ، فابزة محمد فخري العزاوي : " دراسات فً مناه - 1

 .  334ص  –م  8004،  5ط  –مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع 
 .  332ص  –عبد الرحمن عبد علً الهاشمً ، وفابزة محمد فخري العزاوي  - 2
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لذلك فإّن موقع  المعلم ، ودوره ٌؤثران إلى حد بعٌد فً صٌاؼة الواقع والمستقبل ،      

 حة الخالٌة من األخطاء اللؽوٌة . لٌترسخ فً لؽة األجٌال القادمة للتكلم  باللؽة الفصٌ

وكذلك من األسباب التً إلى تدرٌس النحو العربً ما توضحه الفقرات التالٌة :            
1

 

كان العرب ٌتكلمون العربٌة على السلٌقة ، فلم ٌعجزهم البٌان ، والروعة التعبٌر ، بل كان 

وال عجب فهم لؽتهم ، وبها نزل   ٌجري على ألسنتهم مثلما تجري أٌة لؽة على ألسنة أبنابها

 القرآن الكرٌم ، ولما انتشر اإلسالم  ودخل فٌه األعاجم ، كان من الطبٌعً أن ٌفشو اللحن ،

وأن ٌفسد اللسان ، مع أن بوادر اللحن كانت قبل ذلك ، ولكنها لم تكن مؤثرة فً سالمة 

اللسان العربً وفصاحته .
2

 

ن فً دراسة النحو العربً دخول األعاجم فً البالد من أسباب اهتمام العرب والباحثٌ    

 العربٌة ، وحتى ال ٌتفشى اللحن فً اللؽة العربٌة الفصٌحة ، ولؽة القرآن .

ولقد كان الشروع بوضع أصول اللؽة العربٌة وضوابطها فً صدر اإلسالم وبٌدا ، ثم نشط  

ً القرن الرابع الهجري فً أواخر القرن الثانً الهجري ، ثم عال شأنه واشتهر أمره ، ف

 وبعده .

وإن أهم الدواعً التً حفزت العرب إلى ذلك الشروع فً العمل على صٌانة اللؽة العربٌة 

هو حرصهم على حفظ لؽة القرآن من أن ٌَمَسها ضّرّْ من جراء دخول األمم األعجمٌة فً 

شوابب خصوصا اإلسالم ، وما تحمله هذه األمم من لؽات ورطانات خافوا أن تشوَب لؽتهم ب

فً عهد مبكر .  –و إن لم ٌكن متفشٌا  –و أّن اللحن كان معروفا 
3

 

ٌتضح من خالل ما سبق ذكره أنه كان االهتمام األّّول بدراسة القواعد النحوٌة شدٌد     

 االرتباط بالحاجة إلى المالحظة على سالمة اللؽة من اللحن ، والفساد .

واعلم أّن ما اخّتل من كالم : » به " مراتب النحوٌٌن "قال أبو الطٌب اللغوي ، فً كتا*   

العرب وأحَوج َ إلى التعلم اإلعراب ، ألّن اللحن ظهر فً كالم الموالً والمعربٌن من عهد 

بحضرته فقال: أرشدوا أخاكم فقد  َحنَ لَ   علٌه وسلم ، فقد روٌنا أن رجالالنبً صلى هللا

« . ضل  
4

 

أنه بظهور اللحن فً كالم العرب عند اختالطهم باألعاجم ؛ من خالل هذا القول تنتج نس   

 اإلسالم ، مما دعى إلى االهتمام بالدراسات النحوٌة لصٌانة اللؽة العربٌة . وذلك فً صدر
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قام نخبة من العلماء بدراسة الظواهر  –بعد انتشار اللحن والعجمٌة فً المجتمع العربً  - 

قواعد النحو. ثّم أصبح النحو بعد ذلك علما من العلوم  المختلفة ، و استنبطوا منهاالنحوٌة 

اللؽوٌة المتخصصة ، وظهرت مدارس لؽوٌة فً أهم حواضر العلم و األدب فً البصرة ، 

والكوفة ، وبؽداد ، ومصر ، والشام ، واألندلس ، وظهرت مصنفات فً النحو تشكل ثراثا 

لؽوٌا هابال .
1

 

على االهتمام بعلم النحو هو ظهور المدارس اللؽوٌة كذلك من األسباب والدواعً التً تدل 

فً كل من البصرة ، والكوفة ، ومصر ...وؼٌرها . من المدارس التً توجهت إلى دراسة 

 القواعد اللؽوٌة والنحوٌة .

إن دواعً تدرٌس النحو  فً هذه األٌام  ، لم ٌختلؾ عن دواعً تدرٌسه فً السابق ،  - 

فً إقبال الناس على النحو دراسة و تألٌفا ، ومازال هذا السبب  فالعجمة  واللحن هما السبب

ألسنة المتخصصٌن والمتعلمٌن .قابما ، فالعجمة واللحن شابعان حتى 
2

 

ٌتضح من خالل ما سبق أن الحاجة إلى دراسة النحو العربً فً زمننا الراهن ال ٌختلؾ    

الخطأ ، وفساد اللؽة ، عن العلة فً تدرٌسه فً ما مضى ، فالخوؾ من الوقوع فً 

هذه األسباب و أخرى دعت إلى  –والمحافظة على لؽة القرآن الكرٌم ، وهً اللؽة العربٌة 

 االقبال إلى دراسة النحو ، ومازالت هذه األسباب قابمة حتى على لؽة المختصٌن والباحثٌن.

ٌُدرسالنحو لٌس معضلة ، ودراسة لٌست معضلة    النحو  كذلك ، ولكن المعضلة فً أن 

أو لحن ، بطرٌقة عقٌمة ، ثم نتوقع من الطالب أن ٌتحدثوا العربٌة الفصٌحة ، دون خطأ 

تثبٌن لك المؽالطة التً فٌها الكثٌرون ، وهم ٌنتظرون من تدرٌس النحو أن ٌحول وحتى 

 الطالب إلى ناطقٌن بالعربٌة السلٌمة ، حتى ٌتبٌن لك المؽالطة فً قولهم .

ٌما ، ٌدرسه الرجل وٌشتؽل به سنٌن طواال ، ثم ال ٌخرج منه إال أصبح النحو علما عق  

شًء من إقامة اللسان ، والفهم عن العرب .
3

 

ٌتبٌن من هذا الكالم أن النحو العربً قد أسس مبدبٌا على المعٌارٌة ، والنفعٌة  ، و إن       

 كانت قواعده قد استنبطت من كالم العرب ، ولؽة القرآن الكرٌم .

من الشٌوخ المعاصرٌن ، ومن قبلهم من العلماء تصر هذا العجز على طابفة ولم ٌق

المتأخرٌن ، بل لقد وقع فٌه ناس من جلة النحوٌٌن و أبمتهم منذ العهد األول . فقد روي 

السٌوطً فً " بؽٌة الوعاة " : أن رجال قال البن خالوٌه : أرٌد أن تعلمنً من النحو ما أقٌم 

ما أقٌم به لسانً فأي فابدة من النحو سٌن سنة أتعلم النحو . ما تعلمت به لسانً  أنا منذ خم
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وال شك أن هذا من باب إذا كانت قراءته خمسٌن سنة ال تعلم صاحبها كٌؾ ٌقٌم لسانه ؟ 

المبالؽات الطرٌفة .
1

 

الذي ٌفهم من هذا أن دراسة النحو إذ حفظ فً الذاكرة كمادة مستقلة ، قد ٌحمل األذهان     

أن ٌعدو ؼاٌة فً ذاته ، فٌستظهر دون فهم وتعقل ، وٌهمل الجانب التطبٌقً ، وؼاٌته على 

 العملٌة ، فتعلم النحو دون تطبٌق فً اللؽة العادٌة والفصٌحة ال جدوى من تعلمه و دراسته .

واتفق الكل على صعوبة ٌدرس النحو وهمه وال بأس أن تضٌؾ آراء سابقة تخص     

 ٌث اعتبرت النحو العربً ما ٌلً : الدراسات القدٌمة ، ح

هو علم تعلٌم وتعلم صناعة القواعد النحوٌة ، ومع مرور الزمن أدى ذلك إلى النفور من    

دراسته ، وإلى ضعؾ الناشبة فً اللؽة بصفة عامة ، أحس النحاة قدٌما بالعبء الفادح الذي 

فاصطدموا بالنفور و اإلعراض حملوا أنفسهم علٌه ، وأرادوا أن ٌحملهم الّناس علٌه أٌضا . 

عن بضاعتهم المختلطة المضطربة ، وتنبهوا إلى ضرورة التٌسٌر على المتعلمٌن من الناس 

العادٌٌن والصؽار الناشبٌن ، تماما هو الحال هذه األٌام .
2

 

المالحظ على هذا الكالم أن من دواعً تدرٌس النحو هو تٌسٌره للناس ، والناشًء فً     

 ولة فهمه ،و تطبٌقه نطقا و كتابة .تعلمه ، وسه

النحو على النحوالذي هً علٌه إنما هو مضٌعة  رأى الجاحظ أن تدرٌس موضوعات  

للوقت ومشؽلة للصبً عما هو أولى به ، و أنه ٌجب أن ٌكتفً بتدرٌس ما ٌعٌنه على 

فً كتاب إن كتبه ، وشعر إن أنشده وشًء إن وصفه دعوة  السالمة من فاحش اللحن .

بتعاد عن دقابق النحو فً التدرٌس ؛ بل التركٌز على األساسٌات حة عن الجاحظ لالرٌص

فقط ، والتً تحفظ اللسان ،وتكفل له السالمة من اللحن .
3

 

ثورة عنٌفة ضد النحاة بعد أن كثرت افتراضاتهم ، ودعا إلى  ابن مضاء القرطبًوثار    

حرفٌة القرآن ، ولقد نظم إلى هذه الدعوة إبطال فكرة التقدٌر التً تؤدي إلى عدم التمسك ب

حدٌثا إبراهٌم مصطفى ، وأمٌن الخولً ، وشوقً ضٌؾ وؼٌرهم .
4

 

 النحو علم جاف : -ب   

على  النحو لٌس كسابر العلوم اإلنسانٌة ، فبٌنما تشمل كل العلوم الطبٌعٌة و اإلنسانٌة   

ؾ كثٌرا من عناصر الجذب ٌكثهام الدارسٌن والمتعلمٌن وتوسابل تعلٌمٌة تقربها إلى اف

والتشوٌق ، وتحبب الطالب فً دراستها والتفاعل معها ، نجد علم النحو ٌفتقر إلى كل هذه 
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العناصر والمشوقات ، فهو منذ نشأته ال ٌؤخذ إال إمالء لقضاٌا مسلمة ، ال تقبل الجدل 

بالمعهد ؾ األول  والمناقشة ، ولٌس أدل على ذلك من تقرٌر ألفٌة ابن مالك على تالمٌذ الص

االبتدابً األزهري ، إذ ٌتقرر علٌهم حفظها واستظهارها دون أن ٌفهموا منها حرفا واحدا ، 

على نحو حفظهم للقرآ ن الكرٌم فً ُكتاّب القرٌة ، ثم ٌأخذون فً اجترار أبٌات األلفٌة وما 

وأن ٌحٌطوا ٌقوم علٌها من شروح حتى ٌتخرجوا من الجامعة ، دون أن ٌتعرفوا مرامٌها ، 

هو مطلوب منهم أن ٌحفظوا هذه  باألهداؾ التً نظمها ابن مالك من أجلها ، بل كل ما

الشروح عن ظهر قلب ، كشرح ابن عقٌل ، وشرح قطر الندى وبل الصدى ، وشرح شدور 

الذهب ، وشرح األشمونً ، و أوضح المسالك ومنهج المسالك ... إلى ؼٌر ذلك من 

الشروح .
1

 

،  االمتحانثم ٌفرؼه كما هو فً ورقة اإلجابة عند  واستظهاره،ى الطلبة حفظه مّما ٌتحتم عل

فقد نسى كل ما  بشًء،لم ٌجب  مّما حفظه،عن شًء  االمتحانوإذا سبل فور خروجه من 

 اإلجابة.حفظه بعد أن ألقاه على ورقة 

كبٌرة بٌن  األولى من وضعه ، بل قل أّنه طفر طفرة واتفعلم النحو إذن تطور فً السن     

 مؤلؾ أبً األسود وكتاب سٌبوٌه .

وٌبدو أّن النصؾ األخٌر من القرن الثانً للهجرة شهد توسعا فً الدراسات النحوٌة ، وقد  

تناول هذا التوسع ناحٌتٌن : الظواهر النحوٌة ، وتعلٌلها ، وتمثل فً الخلٌل بن أحمد و 

 فً النحو . سٌبوٌه ، وكذلك فً هارون بن الحابك صاحب كتاب العلل

بعض النحاة إلى المٌل إلى االختصار رؼبة فً تٌسٌر وقد حفز هذا التوسع ، على ما ٌبدو 

هـ " كتابه مقدمة فً  520األمر على المتعلمٌن ، وثم فقد كتب خلؾ األحمر المتوفى " سنة 

لّما رأٌت النحو و أصحاب العربٌة أجمعٌن قد استعملوا » ، واستهله بقوله :  «النحو 

لتطوٌل وكثرة العلل ، وقد أؼفلوا ما ٌحتاج إلٌه المتعلم المتبلػا
*

فً النحو من المختصر 

والطرق العربٌة ، والمأخذ الذي ٌخّؾ على المبتدىء حفظه ، وٌعمل فً عقله، وٌحٌط به 

فهمه ، فأمعنت الّنظر والفكر فً كتاب ألفه و أجمع فٌه األصول و األدوات والعوامل على 

ن لٌستؽنً به المتعلم على التطوٌل ، فعملت هذه األوراق ، ولم أدع فٌها أصول المبتدبٌ

أصال وال أداة وال حجة وال داللة إالّ أملٌتها فٌها ؛ فمن قرأها وحفظها وناظر علٌها ، علم 

ٌُصلح لسانه فً كتاب ٌكتبه  ، أو شعر ٌنشده ، أو خطبته أو رسالة إن أصول النحو كله مّما 

..« .ألّفها 
2

 

حٌث نرى أّن صعوبة النحو التً تكمن فً شّدة قواعدها مّما أدى دارسٌها للحفظ و األخذ    

 بالعلل على سابقٌها ، أّدى ذلك لخلق علم أصول النحو وتٌسٌره .
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ال تقتصر وظٌفة النحو على ضبط الكلمات ، ومعرفة المرفوع والمنصوب والمجرور ،  

المصروؾ والممنوع من التصرٌؾ وؼٌرها ، والمبنً والمعرب ، والنكرة ، والمعرفة ، و

و إّنما تتسع وظٌفة النحو على مدى أكبر ومٌدان أرحب ، فال تكاد تقرأ تفسٌر للقرآن الكرٌم 

إالّ وجدت النحو عامال أساسا فً فهم المعنى والوقوؾ على دالالت النص ، واألمر الذي 

آن الكرٌم جاء بلسان عربً مبٌن ، جعل المفسرٌن إالّ إذا أخذ بأدواته كاملة ، ذلك أن القر

وٌنبؽً أن نتعرؾ على قواعد اللسان العربً ، ونعرؾ قواعد العرب فً لؽتهم ، ونسهم فً 

توجٌه كالمهم . 
1

 

نستنتج من خالل ما سبق أن وظٌفة النحو العربً تتعدى ضوابط أواخر الكلمات إلى       

 استنباط ، وفهم أحكامه من القرآن الكرٌم . 

من دواعً وأسباب تدرٌس القواعد النحوٌة التً ترجع إلى طبٌعة النحو من الناحٌة كذلك 

 الدراسٌة ، والمنهجٌة فً تخطٌط المناهج الدراسٌة ، وٌتضح ذلك من خالل ما ٌلً : 

معرفة طبٌعة القواعد لها أهمها أهمٌة فً تخطٌط مناهج تعلٌمها فً التعلٌم العام ، بدءا من  

سها ، تلك األهداؾ التً ال سبٌل إلى اكتمالها دون أن تعبر عن طبٌعة اشتقاق أهداؾ تدرٌ

 القواعد نفسها .

فالقواعد النحوٌة والصرفٌة مجردة تتناول مقوالت عقلٌة تكمن وراء االستعمال اللؽوي ، 

وتبتعد عن األمور المحسوسة .
2

 

اللؽوي المنطوق هذا االتجاه ٌمثل عقبة كأداة فً سبٌل معرفة النحو فً السلوك        

 والمكتوب معا ، حٌث صار النحو العربً ٌتسم بالجفاؾ والصعوبة . 

، والكاتب وتعد القواعد النحوٌة والصرفٌة من القدرات اللؽوٌة الكامنة فً عقل المتكلم   

بحٌث تحكم شتى ألوان أدابه اللؽوي ، حتى ٌكون األداء صحٌحا فً ضوء معاٌٌر تلك 

القدرة .
3

 

ة النحو المتمثلة فً المقوالت العقلٌة ، واالبتعاد عن المحسوس مما ٌجعله صعبا نتٌجة لطبٌع

 صوات إلى تٌسٌره .عن البعض ؛ لهذا تداعت أ  

إن النحاة قد سعوا للكشؾ عن أنظمة اللؽة بؽٌة وصفها ، وتحدٌد معالمها تٌسٌرا لتعلٌمها    

ة فً رواٌات مسموعة منقولة ولهذا استندت أعمالهم إلى ما بدأه اللؽوٌون من جمع اللؽ

النحاة على مالحظتهم كالم العرب الفصٌح عن طرٌق  بتواتر ونصوص مكتوبة . واعتمد
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تحمل الرواة ، والنصوص و أدابها أداءا صحٌحا ثم اتجهوا من المالحظة إلى التصنٌؾ ، 

والتجرٌد ، واالستدالل .
1

 

اتسمت بالمالحظة ، والتصنٌؾ ، نستنتج أن الدراسات النحوٌة عند النحاة القدماء      

 والتجرٌد ، واالستدالل . 

حٌث نجد علماء النحو تأثروا باألسالٌب الفلسفٌة ، والمنطقٌة فبالؽوا فً مسابل الذكر      

 والحذؾ ، والتقدٌم والتأخٌر ، والتقدٌر والتأوٌل .

من خالل أبواب  تمٌزت الدراسات النحوٌة بالمنطق ، واألسالٌب الفلسفٌة ، وٌظهر ذلك    

 النحو كالتقدٌر والتأوٌل ، وذلك نتٌجة الحتكاك العرب بعلماء الٌونانٌٌن .

 التعمٌم والتطبٌق  فً المرحلة االعدادٌة ثم تدرٌس القواعد النحوٌة للقدرة على التجرٌد و    

حٌث بدأت تقوى عند التالمٌذ ، ولكن دون علم موؼل فً هذه التجرٌدات أو التعمٌمات ، 

ن تم كانت هناك حاجة ملحة لالنتقاء واالختٌار مّما ٌقع فٌه التالمٌذ من أخطاء ، أو فٌما وم

ٌحلّل من أسالٌب  ؛ بحث ٌكون ما ٌعرض على التالمٌذ متماشٌا مع قدرتهم المحددة فً هذه 

النواحً .
2

 

،  تعمٌمد والٌلتجرلإّن حاجة المتعلم للقواعد النحوٌة فً المرحلة االعدادٌة ، وذلك       

 والمالحظة ، والتطبٌق ، والقدرة على تصحٌح األخطاء .

إّن قواعد اللؽة التً تقدم فً برامج تعلٌمها تختلؾ فً أهدافها عن علم النحو الذي ٌهتم       

بخصوصٌات اللؽة ، وأصولها مع إطالق المصطلح العلمً على كل ظاهرة نحوٌة أكثر من 

قه ،وعادة ما ٌهدؾ علماء النحو إلى تقدٌم نظام من اهتمامه باستعمال المصطلح ، وتطبٌ

األسباب ،و العلل للمعلومات اللؽوٌة فً صورة مثلى ، أو تقدٌم الكفاٌة التً ٌمكن فً 

قوم على أساس  –فالنحو كعلم  -  ضوبها االستخدام الفعلً فً مواقؾ اجتماعٌة حقٌقٌة

وٌات وصفٌة مناسبة تتسم تحلٌل الصورة النظرٌة للؽة ، وٌتضمن هذا التحلٌل مست

بالوضوح والضبط ، ولكن ٌهتم واضعوا القواعد التعلٌمٌة بتقدٌم إطار تربوي من التعرٌفات  

والمقارنات والتدرٌبات ، وصٌاؼة بعض القواعد التً تعٌن المتعلم على تحصٌل المعلومات 

الٌة تعلم عن اللؽة ، واستخدامها بطالقة حٌث تكون أكثر عونا فً نجاح الدارس ، وفع

قواعد اللؽة .
3

 

                                                           
 .  383المرجع نفسه : ص  - 1
 .  887ص  –حسن شحاتة ومروان السمان : المرجع فً تعلٌم اللؽة العربٌة وتعلمها  - 2

 

 



 الفصل األول : نشأة التعليميت ، أهداف تعليميت النحو العربي ، وأسباب تدريسه
 

 

70 

فتعلم صٌاؼة قواعد اللؽة العربٌة وسٌلة إلنتاج الكالم ، وعرض األفكار مع سالمة       

األسالٌب ما ٌؤدي لصٌاؼة بعض الجمل للتعبٌر عن مختلؾ المواقؾ ، فنحن عندما نقول :  

ٌنصر اآلخر  نستطٌع أن تقرر ) دون إتباع القواعد ( من الذي  الالحق صاحبه (  –) نصر 

 هل هو الحق ؟ أم أنه صاحب الحق ؟ .

إن القواعد تهدؾ إلى تقدٌم التعرٌفات ، والرسوم التخطٌطٌة ، والتمارٌن والقواعد      

وطرق استعمالها ، ولكً تؤدي القواعد التربوٌة ؼاٌتها البد من التمٌٌز بٌن تعلٌم مسابل 

د أن تهدؾ إلى تعلٌم كٌفٌة استعمال اللؽة ، اللؽة ، وبٌن تعلٌم كٌفٌة استعمال اللؽة ، والب

وتطوٌر معرفة المتكلم بقواعد اللؽة من خالل مده بتجربة لؽوٌة موجهة مثل هذه القواعد 

ٌلتقط فً ضوء عملٌة اختٌار مثالٌة ، ذلك أن اللؽوي التطبٌقً ٌجب أن ٌختار ، وٌلتقط من 

داؾ تعلم اللؽة .فً ضوء خبرته كتربوي وكمعلم مناسب أه –صٌاؼات النحو 
1

 

أي إمكانٌة تطبٌق القواعد عملٌا لبلوغ المستوى المطلوب ، واالستفادة من الخبرات       

داخل المؤسسات التربوٌة ، وذلك ال ٌمكن إالّ عن طرٌق الممارسة ، فالقاعدة هنا أن 

 ٌق فًالتالمٌذ ال ٌمكن أن ٌتعلموا دون أن ٌتكلموا . وٌكون ذلك عن طرٌق التحلٌل والتعل

 المواقؾ التعلٌمٌة والطبٌعٌة . 

خالصة القول من خالل عناصر هذا الفصل التً اشتملت على أراء ابن خلدون فً      

تعلٌم اللؽة  ، حٌث ٌرى أن الملكة اللؽوٌة تعنً القدرة الكابنة فً الفرد المتحصلة بالتدرٌب 

وي ، ابن خلدون أراؤه فً والمران ، كما أن نظرته فً علوم اللسان جاءت من واقعه اللؽ

، عن طرٌق  تعلم اللؽة ال تزال معمول بها فً التعلٌم ، الملكة اللؽوٌة عنده تكتسب بالتعلم

االستماع ، والحفظ ،والتدرج ، والمران ...وؼٌرها من مبادئ تعلم اللؽة عند ابن خلدون ، 

كان النحو فً أّولها  كذلك جعل ابن خلدون علوم اللسان مرتبة على أهمٌتها ، ووظٌفتها ،و 

كما عّد قواعد اللؽة وسٌلة ال ؼاٌة فً الحفاظ على اللؽة ، وصون اللسان من الوقوع فً 

 األخطاء والزالت .

أما عن مصطلح التعلٌمٌة فهو حدٌث النشأة عند الباحثٌن ، والعلماء الؽربٌٌن ، فأول ما     

والفٌزٌاء  –كتعلٌمٌة الرٌاضٌات  ظهر هذا المصطلح كان فً تعلٌمٌة المواد بصفة عامة  :

... من العلوم فً حٌن تطورت تعلٌمٌة اللؽات بتطور البحوث اللسانٌة ؛ بحٌث هً المجال 

 المتوحى لتطبٌق نتابج النظرٌات اللسانٌة .

نا من خالل عناصر هذا الفصل إلى أهداؾ تدرٌس القواعد النحوٌة ؛ حٌث كذلك تطرق    

ان من الوقوع فً الزلل ، واللحن خاصة ، وسالمة التعبٌر نطقا  لها دور فعال فً ضبط اللس

وكتابة ، كما ٌعّد الوقوع فً الخطأ اللؽوي من أسباب وضع علم النحو ، وتدرٌسه فً 

 المدارس العربٌة . 
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ونظرا لوجود عالقة لزوم بٌن طرٌقة التدرٌس مع القواعد النحوٌة كون الطرٌقة بمثابة 

تنمٌة فكره ، فً شرح الدرس ، والسبٌل المنٌر للمتعلم من خالل السبٌل المساعد للمعلم 

عابه ، ومن خالل هذا نتسابل : ما هً أهم الطرابق الحدٌثة فً تعلٌم القواعد ٌوزٌادة فً است

   النحوٌة ؟ 

 



الفصــل الثـــاني : النـحــو العــــربي والطـــرائق الحديــثة فــي 

 تعلــيمـــه

 * الطريقة االستقرائية والطريقة االكتشافية 

 الطريقة االستقرائية  -أ    

 الطريقة االكتشافية –ب    

 * طريقة النصوص وطريقة حل المشكالت 

 طريقة النصوص –أ    

 طريقة حل المشكالت –ب    

 * الصعوبات والحلول المقترحة لتعليمية النحو العربي 

 صعوبات تدريس النحو العربي –أ    

  حة لتيسير صعوبات تدريس النحو العربي الحلول المقتر –ب    
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تعتبر الطرٌقة هً المسار أو المنهج الذي ٌتبعه المعلم فً تقدٌمه للمادة العلمٌة            

للمتعلم ، وبهذا تتعدد أسالٌب وطرق التدرٌس سواء أكان هذا فً البالغة أو التعبٌر ، أو 

ومن بٌنها ، الطرٌقة  ، األدب ، أو النحو ، وهذا األخٌر لقد تنوعت طرائق تدرٌسه

والطرٌقة االكتشافٌة ، والطرٌقة المعدلة " النص األدبً " ، وطرٌقة حل ٌة االستقرائ

 المشكالت ... وغٌرها من الطرق الحدٌثة فً تعلٌم النحو العربً . 

، وهً هّم ٌؤرق كما أّن طبٌعة النحو العربً ، وتعلٌم طالبه إٌاه قضٌة تستحوذ تفكرنا كله  

ونزعم أننا نحن التربوٌٌن اللغوٌٌن على كل المعنٌن باللغة العربٌة درسا وتدرٌسا ، 

مستوٌات التربٌة اللغوٌة الذٌن صنعنا ذلك الوهم الذي صار حقٌقة تسم النحو العربً 

بالجفاف والصعوبة، وفً هذه الدراسة سنحاول أن نضع قضٌة تعلٌم النحو العربً فً 

المواد ،  عربً أصعبمكانها الحقٌقً ، ثّم نتطرق إلى األسباب التً جعلت مادة النحو ال

والمشكالت التً تصادف كل من األستاذ والمتعلم فً تدرٌسه ، وكٌفٌة العالج مع 

 االقتراحات وهذا ما سنحاول التفصٌل فٌه من خالل عناصر هذا الفصل .

 النحو العربً والطرائق الحدٌثة لتعلٌمه :        

 الطرٌقة االستقرائٌة والطرٌقة االستكشافٌة :  –أوال 

 الطرٌقة االستقرائٌة :   – 1

 التتبع من استقرٌت الشًء إذا تتبعته :  مفهوم االستقراء لغة – 1

هو الحكم من الكل لوجوده فً أكثر جزٌئاته ، وقٌل هو تصفح الجزٌئات  اصطالحا :

إلثبات حكم كلً ال ٌخلو من التسامح .
1

 

الموجود فً كثٌر من الجزٌئات ٌتضح من  خالل هذا المفهوم لالستقراء نتٌجة التشابه       

 ٌمكن تطبٌقه على الكل ، وٌصبح قاعدة عامة .

لقد تعددت تعارٌف الطرٌقة االستقرائٌة ، من  تعرٌف الطرٌقة االستقرائٌة : – 2 - 1

 بٌن هذه التعارٌف ما ٌلً : 

ٌقة الغرض من هذه الطرٌقة أن تقود المتعلم إلى معرفة الحقائق ، واألحكام العامة بطر -   

البحث ، واالستنباط ، فهً طرٌقة ٌبحث فٌها عن الجزئٌات أوال للوصول إلى قاعدة عامة ، 

كأن تناقش التالمٌذ فً األمثلة كثٌرة ٌمكن االستنباط منها ،و تعّد هذه الطرٌقة من أحسن 

                                                           
دار الشروق للنشر والتوزٌع  –التفسٌر  –التحلٌل  –حسن خمٌس الملخ : التفكٌر العلمً فً النحو العربً االستقراء  - 1

 . 67ص  –م  2002:  1ط  –عمان  –
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طرق التدرٌس فً تعوٌذ التالمٌذ التفكٌر ، ولو أّنها بطٌئة وتحسن مع صغار التالمٌذ إذا 

ناهم الترٌث فً الحكم .عود
1

 

كما ٌرى أحد المربٌن بأّنها تلك الطرٌقة التً تنقل المتعلم من الجزء إلى الكل ومن  -   

الفرعٌة الخاصة إلى األفكار الكلٌة العامة فٌما ٌعتقد األمثلة إلى القاعدة ، ومن الحاالت 

على ضرورة قٌام  مربً آخر بأن طرٌقة التدرٌس القائمة على التفكٌر االستقرائً تؤكد

المتعلم بربط الحقائق بعضها ببعض ، ووصل الشبه بشبٌهه من المعارف والخبرات 

المكتسبة للوصول من وراء ذلك إلى فكرة جدٌدة شاملة ، أو قاعدة عامة . 
1

 

وٌهتم التفكٌر االستقرائً بمشاركة الطلبة فً الوصول إلى المعاٌٌر ، أو المحكمات أو 

أو األحكام العامة ، وال سٌما  ذلك النوع من الطلبة الذٌن أثبتوا مقدرهم القواعد الرئٌسٌة ، 

ذهنٌة مرتفعة ، أومن ذوي الخلفٌة المعرفٌة الجٌدة فً المادة الدراسٌة ، أو ممن أثبتوا 

نجاحا فً تعاملهم مع مهارات التفكٌر المختلفة .
2

 

األمثلة التً ٌشرحها المعلم ، ومن هنا ٌمكننا أن نستنتج أن هذه الطرٌقة تقوم على        

 وٌناقشها ، ومن ثّم ٌتم استنباط القاعدة ، وهذا ٌعنً أّنها تبدأ أساسا من الجزء إلى الكل .

من أهم مزاٌا الطرٌقة االستقرائٌة ما ٌلً : : ة الطرٌقة االستقرائٌمزاٌا  – 3 – 1 
3

 

ؤكد على مهارات اكتساب تعنى بالكشف عن المعرفة ، وال تعنى بالمعرفة ذاتها ، وت –أ  

 المعرفة ، فهً بذلك تعلم التالمٌذ منهجا فً التفكٌر دون حشد للمعلومات .

تندرج فً الوصول إلى المعرفة ، وبذلك تثبت المعرفة نفسها فً عقول التالمٌذ ، وال  –ب 

 تندثر بسهولة .

ندفعون إلى المشاركة انتباههم ، وتفكٌرهم فٌ وتثٌر التالمٌذ،تحرك الدوافع النفسٌة لدى  –ج 

 فً الدرس ، وٌرغبون فً التعلم .

وفق خطواتها المقررة ، فالمتعلم ٌفهم القاعدة فهما جٌدا ، ٌمكن أن  تمتاز بسهولة السٌر - 

ٌستقٌم لسانه أكثر بكثٌر من الذي ٌستنبط القاعدة من األمثلة توضح له قبل ذكرها ، وهً 

 عد المتعلمٌن على تنمٌة عادات التفكٌر لدٌهم .طرٌقة سرٌعة ال تستغرق وقتا طوٌال وتسا

هذه الطرٌقة هً التً تنطلق من الواقع اللغوي نفسه ، وتعتمد على المالحظة ، و  - 

 والتطبٌق . ،و االستنتاج الموازنة

                                                           

 .  264ص – 1994د ، ط :  –مصر  –لتعلٌم ، دار الفكر العربً محمد عطٌة األبراشً : روح التربٌة وا – 1

 .  147م ص  2003:  1ط  –عمان  –جودت أحمد سعادة : تدرٌس مهارات التفكٌر ، دار الشروق للنشر والتوزٌع  – 2
 .  147المرجع نفسه : ص  - 2
 –ه  1435د . ط :  –والتوزٌع ، عمان  محسن علً عطٌة : المناهج الحدٌثة وطرائق التدرٌس ، دار المناهج للنشر - 3

 . 316ص  -م   2010
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تجعل المعنى واضحا جلٌا ، مما ٌساعد على التطبٌق ألنها تندرج فً الوصول إلى الحكم  -

 العام .

ألمثلة الكثٌرة المتنوعة تجعل األسالٌب ،و التراكٌب أساسا لفهم القاعدة ، وتلك باتخاذها ا -

 الطرٌقة فً التعلم .

 ى القواعد العامة .لبسهولة البدء بالجزئٌات لتوصل إفهً طرٌقة تمتاز      

 تمتاز الطرٌقة االستقرائٌة فً التدرٌس بما ٌأتً : 
1

 

 تزٌد من مشاركة الطلبة فً الدرس  – 1

 تجعل الطلبة أكثر إٌجابٌة فً التعامل مع محتوى الدرس  -2

 تحقق فهما أكبر للمفاهٌم ، والتعمٌمات من الطلبة بمساعدة المدرس  – 3

تعود الطلبة أسلوبا من أسالٌب التفكٌر ٌستفدون منه فً مواجهة بعض المشكالت أو  – 5

 القضاٌا التً ٌتعرضون لها فً الحٌاة .

لً : كذاك من ممزاتها ما ٌ
2

 

موقف المتعلم اٌجابً ، وٌقتصر دور المدرس فٌها على التوجٌه ، واالرشاد فالمتعلمون  -

ٌتوصلون إلى القاعدة بعد مناقشة األمثلة ، والموازنة بٌنها وهم الذٌن ٌقومون بحل التطبٌق 

إلٌها بسهولة أكثر ٌستطٌع المتعلم من خالل هذه الطرٌقة تطبٌق التعمٌمات التً توصل  –

 ن تطبٌق تلك التً تقدم إلٌه حاضرة ومهٌأة ، وذلك لحسن فهمه لها .م

_ تثٌر فً المتعلمٌن البحث والتفكٌر ، واالعتماد على النفس فً الوصول إلى القواعد 

 والتعمٌمات .

أهداف تدرٌس القواعد النحوٌة بالطرٌقة االستقرائٌة – 4 – 1
3
  : 

ر سبٌل لتحقٌق أهداف القواعد النحوٌة ، وذلك ٌرى أنصار الطرٌقة االستقرائٌة ، أّنها خٌ

 من خالل ما ٌلً : 

                                                           
هـ  1435 –د . ط  –عمان  –محسن علً عطٌة : المناهج الحدٌثة وطرائق التدرٌس ، دار المناهج للنشر والتوزٌع  – 1

 . 316ص  – 2010 -
2
 –دار الرضوان لنشر و التوزٌع  ،المناهج و طرائق تدرٌس اللغة العربٌة  :عمران جاسم الجبور و حمزة هاشم السلطانً - 

 .1989-188ص ،م 2014- 1435 :2ط -عمان
3
م ص 2004-1425 : 6ط –مصر  –الدار المصرٌة اللبنانٌة  ،تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق  :حسن شحاتة  - 

211. 
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تهٌج فً الطلبة قوة التفكٌر ، وتأخذ بأٌدٌهم قلٌال حتى ٌصلوا إلى الحقٌقة ؛ألّن الكلمات  -  

 القلٌلة التً ترشد الحدث إلى الطرٌق الجادة تعّد بذور النبت المستقبل الرٌان .

ألّنها توصل إلى الحكم العام تدرٌجٌا ، وذلك ٌجعل معناه هً طرٌقة جادة فً التربٌة ؛ -  

 واضحا جلٌا ، فٌصٌر التطبٌق علٌها سهال

كما أّنها تقوم على عرض األمثلة الكثٌرة المتنوعة التً تدور حول الحقائق المدروسة ،  - 

مزج ، والتراكٌب أساسا لفهم القاعدة وتلك هً الطرٌقة الطبٌعٌة ؛ ألنها توتتخذ األسالٌب 

 القواعد باألسالٌب .

 ٌضاف إلى هذا أّنها تحرك الدوافع النفسٌة لدى المتعلم ، فٌهتم اهتماما بالغا ، فٌتنبه - 

  وٌفكر ، وٌعمل

كما أن هذه الطرٌقة تحقق الكثٌر من الممارسات التربوٌة منها :        
1

 

رة دوافع التلمٌذ تؤدي إلى إٌجابٌة التلمٌذ ،و استشارة دوافعه نحو التعلٌم إذ إّن استشا –أ 

 سرعة االستجابة ، والفهم والتعلم .

تحقق الكثٌر من التفاعل بٌن المدرس والتلمٌذ ، ٌؤدي ذلك إلى إشاعة روح البهجة ،  –ب 

 والسرور داخل الفصل الدراسً .

تفكٌر الطالب ، وتوصل إلى الحكم العام تدرٌجٌا وذلك ٌجعل المعنى  على حفظتعمل  –ج 

                   الٌا ، فٌصٌر التطبٌق علٌه سهال .  واضحا ح

خطوات الطرٌقة االستقرائٌة : – 5 – 1
2
  

 إن الخطوات المنطقٌة الخمس لهذه الطرٌقة هً :

 التمهٌد :  – 1

فً هذه الطرٌقة ٌهٌئ المعلم طالبه لتقبل المادة الجدٌدة ، وذلك عن طرٌق القصة والحوار 

 أو بسط الفكرة .

 رض : الع - 2

                                                           
ه 1423 : 1ط –مصر  –ة اللبنانٌة الدار المصرٌ ،تدرٌس النحو فً ضوء االتجاهات الحدٌثة  :ظبٌة سعٌد السلٌطً  – 1

 .67ص ،م 2002-
2
دار  –كامل محمود نجم الدلٌمً : " أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة  –طه علً حسٌن الدلٌمً    :ٌنظر  - 

 54ص  –م  2004 – 1ط  -عمان –الشروق للنشر والتوزٌع 
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وهو لب الدرس ، وبه ٌتحدد الموضوع بحٌث المعلم عرض سرٌعا الهدف الذي ٌرٌد 

وصول الطالب إلٌه . فهو مادة مغذٌة تصل بما سبقها ما لحقها ، وهو ٌدل على براءة 

 المعلم ، ٌعرض المعلم فً هذه الخطوة الجمل أو األمثلة النحوٌة التً تخص الدرس الجدٌد.

 

  عً أو الموازنة أو المقارنة : الربط أو التدا – 3

فً هذه الخطوة تربط األمثلة مع بعضها . وتعنً أٌضا الموازنة والربط بٌن ما تعلمه 

الطالب الٌوم . وبٌن ما تعلمه باألمس ، فالهدف من هذه الخطوة هو تسلسل المعلومات فً 

 ذهن الطالب .

 التعمٌم " استنتاج القاعدة " :  – 4

من تج الطالب بالتعاون مع المعلم قاعدة هً ولٌدة فهم القسم األعظم فً هذه الخطوة ٌستن

 .الطلالب للدرس ، فالقاعدة هً خالصة ما توصل إلٌه الطلبة 

 التطبٌق :  – 5

لهذه الخطوة أهمٌة كبٌرة ، فدراسة القواعد ال تؤثً ثمارها إالّ بالتطبٌق علٌها . وتدرٌب 

ٌدرسونها ، فاإللمام بالقواعد ٌمثل الجانب النظري  الطالب تدرٌبا كافٌا على األبواب التً

من الخصائص اللغوٌة ، فً حٌن تمثل التطبٌقات الجانب العملً الذي تبدو فائدته فً 

. القراءة السلٌمة والتعبٌر الصحٌح 
 1

 

حٌث ال فائدة من تلك القواعد إالّ بالتطبٌق الذي ٌعد ثمرة تلك الموضوعات المتضمنة عدة 

 عادة ممارستها لتقدٌم توضٌح ما تعلمناه منها .أمثلة مع إ

 الطرٌقة االكتشافٌة :  – 2 

من بٌن التعارٌف التً قدمت حول هذه الطرٌقة ما  :تعرٌف الطرٌقة االكتشافٌة  - 2-1

 ٌلً: 

ٌدور نمط التعلم االكتشافً حول المفاهٌم التً تشكل أساس بنٌة المادة ، وطرٌقة       

ونهجا ( أّن المفهوم هو كلمة أو كلمات تطلق على أشٌاء ال حصر لها  التفكٌر بها ) منهجا

مشتركة ممٌزة ، وفً ضوء هذا الفئات أهم عملٌات تعلم المفاهٌم .تجمعها سمات 
2

 

                                                           
 .  56ص  –" أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة  كامل محمود نجم الدلٌمً : –طه علً  حسٌن الدلٌمً  – 1
 – 5ط  –عمان  –توفٌق أحمد مرعً ، ومحمودالحٌلة : طرائق التدرٌس العامة ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  – 2

 .   149ص  –م  2011 -هـ  1432
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وطرٌقة االكتشاف : هً التً ٌتم فٌها التواصل إلى التعمٌم أو المبدأ المراد اكتشافه       

علومات التً سبق دراستها ومفتاح نجاح هذا النوع هو عن طرٌق االستنتاج المنطقً من الم

قدرة المدرس أو المعلمة على توجٌه سلسلة من األسئلة الموجهة التً تقود الطلبة إلى 

استنتاج المبدأ الذي ٌرغب المدرس أو المعلمة فً تدرٌسه ابتداءا من األسئلة السهلة ، وغٌر 

طلوب .الغامضة ، وٌتدرج فً ذلك حتى الوصول إلى الم
1
  

نالحظ أن الطرٌقة االكتشافٌة فً التدرٌس تعتمد على العملٌات العقلٌة كاالستنتاج ،         

والتعمٌم فً بلورة الحقائق ، واستنتاج القواعد وذلك من خالل التفكٌر الجٌد فً اإلجابة عن 

 األسئلة المطروحة من طرف المعلم .

الطرٌقة االكتشافٌة بعدة ممٌزات أهمها :تتمٌز الطرٌقة االكتشافٌة : زات ممٌ - 2- 2
2

 

 ٌجعل التلمٌذ محور العملٌة التعلٌمٌة مما ٌؤدي إلى تعلم أفضل . – 1 

ٌساهم فً تحقٌق هدف تنمٌة التفكٌر العلمً لدى الطالب وتعلمه طرق البحث العلمً ،  – 2

لم فً ظل ومهاراته ، فٌستطٌع تعلم أي شًء فتقضً بذلك على مشكلة اختٌار محتوى التع

 النمو المتزاٌد للمعرفة العلمٌة ، وتراكمها .

ٌوفر للمتعلم الدوافع الخارجٌة للتعلم ، والمتمثلة فً المشكلة التً ٌواجهها التلمٌذ ،  – 3

كذلك ٌوفر الدوافع الداخلٌة ، والمتمثلة فً دافعه لالكتشاف لحل المشكلة بحٌث ٌصل إلى 

 د من التعلم .اشباع ذاتً داخلً مما ٌدفعه إلى مزٌ

قدراته من خالل مشاركته وممارسته ٌنمً لدى المتعلم مفهوم الذات ، فٌعرف  – 4

للعملٌات ، واألنشطة الكشفٌة ، فٌتعرف على امكانٌته وٌزداد طموحه لتحقٌق مزٌد من تلك 

 الخبرات الناجحة . 

 ها .ٌرسخ المعلومات فً ذهن الطالب لكونه ٌبذل مجهود فً سبٌل الحصول علٌ – 5

ٌؤكد للطالب أن العلم أسلوب بحث ٌوصل إلى المعرفة و ما ٌتوصل إلٌه من معلومات  – 6

 قابل للتغٌٌر نتٌجة للجهود العلمٌة . 

 ٌنمً حب العمل الجماعً القائم على المشاركة والتعاون . – 7

تنقسم أهداف التعلم بالطرٌقة : أهداف التدرٌس بالطرٌقة االكتشافٌة  – 3 – 2

 افٌة إلى : االكتش

                                                           

 2011:  1ط  –عمان  –لنشر والتوزٌع سلٌم إبراهٌم الخزرجً : أسالٌب معاصرة فً تدرٌس العلوم ، دار أسامة ل – 1

 .  219ص  –م 

 .  224 – 223ص  المرجع نفسه – 2
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العامة فً :  األهدافتتمثل هذه : أهداف عامة  – أ
1

 

تساعد دروس االكتشاف الطلبة على زٌادة قدرتهم على تحلٌل ، وتركٌب وتقوٌم  – 1

 المعلومات بطرٌقة عقالنٌة .

ٌتعلم الطلبة من خالل اندماجهم فً دروس االكتشاف بعض الطرق و األنشطة  – 2

 جدٌدة بأنفسهم . الضرورٌة للكشف عن أشٌاء

 تنمً لدى الطلبة اتجاهات ، واسترتٌجٌات فً حل المشكالت والبحث . – 3 

المٌل إلى المهام التعلٌمٌة ، والشعور بالمتعة ، وتحقٌق الذات عند الوصول إلى  – 4

 اكتشاف ما .

 تشمل األهداف الخاصة على عدة أهداف منها : أهداف خاصة :  –ب 

 ً دروس االكتشاف فرصة كونهم ٌندمجون بنشاط الدرس .ٌتوفر لدى الطلبة ف – 1

إٌجاد أنماط مختلفة فً المواقف المحسوسة ، والمجردة ،و الحصول على المزٌد من  – 2

 المعلومات .

ٌتعلم الطلبة صٌاغة استراتٌجٌات ، وإثارة األسئلة غٌر غامضة ، واستخدامها  – 3

 للحصول على المعلومات المفٌدة .

ً إنماء طرق فعالة للعمل الجماعً ، ومشاركة المعلومات ، واالستماع إلى تساعد ف – 4

 أفكار اآلخرٌن ، واالستئناس بها .

تكون المهارات والمفاهٌم ، والمبادىء التً ٌتعلمها الطلبة أكثر معنى عندهم ، وأكثر  – 5

 استبقاء فً الذاكرة .

ر سهولة فً انتقال أثرها إلى أنشطة، المهارت التً ٌتعلمها الطلبة من هذه الطرٌقة أكث – 6

 ومواقف تعلم جٌدة .

 

 

 

 

                                                           
 . 220: ص  : أسالٌب معاصرة فً تدرٌس العلومسلٌم إبراهٌم الخزرجً  – 2
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 خطوات الطرٌقة االكتشافٌة : 
1

   

 المالحظة  - 1

 عملٌة التصنٌف – 2

 القٌاس  – 3

 التنبؤ – 4

 الوصف  – 5

 االستنتاج  – 6

أما خطوات الطرٌقة االكتشافٌة فً تدرٌس القواعد النحوٌة ٌمكن تحلٌلها كاآلتً : 
2

 

 تعدد أسئلة المعلم فً الحصة ، وفرة ، واتجاهات ، ومستوى . – 1   

 قدم المعلم أمثلة تتضمن التجرٌدات النحوٌة التً ٌقصدها . – 2   

أداء الحوار فً إجادة مستخرجا من التالمٌذ أجزاء القاعدة : وسأل أسئلة للوصف  – 3   

ه إلى أكثر من تلمٌذ ، تباعدٌة ، وأعاد توجٌه السؤال نفس)المالحظات ( ، وهً أسئلة 

وعندما صعب األمر على واحد منهم لمح له بما ٌرٌد ، حتى فهم التالمٌذ عندما كتب 

 الكلمتٌن مقطعتٌن ، وانتهى منهما إلى أوجه الشبه لٌصل منها إلى التعمٌم .

فمن هذه األخطاء كان الصواب ركز المعلم على أسئلة المالحظة تفاعل التالمٌذ معه ،  – 4

 ار ٌولد ناصعا اضحا .بالحو

منها ما هو مؤكد له ، ومنها المؤكد والمضاد ؛ ومع   قدم المعلم أمثلته مؤكدة إضافٌة – 5

 أنه لم ٌناقش المضاد ، فالتالمٌذ فهموه وركزعلٌه فً اكتشافه .

وفً آخر الدرس استنطق المعلم تلمٌذه بالتعرٌف المقصود ، بعد أن اشترك التالمٌذ  – 6

ٌكتب التعرٌف ) الملخص ( على السبورة أمام عٌون صول إلٌه ، وجعل التلمٌذ قبله فً الو

 كل التالمٌذ على اختالف مستوٌاتهم .

 

                                                           
1
 – 1ط  –عمان  –دار الشروق للنشر والتوزٌع  –محسن علً عطٌة : " الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة "  - 

 . 137ص  – 2006
2
 –م  2007د. ط :  –مصر  –حسن عبد الباري : قضاٌا فً تعلٌم اللغة العربٌة وتدرٌسها ، المكتب العربً الحدٌث  – 

 . 235ص 
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 ثانٌا : الطرٌقة المعدلة وطرٌقة حل المشكالت :

  الطرٌقة المعدلة " النص األدبً " :  – 3

ه الطرٌقة من بٌن التعارٌف التً قدمت حول هذ: تعرٌف الطرٌقة المعدلة " – 1 – 3

 ما ٌلً : 

وهً تقوم على  –وهً الطرٌق االستقرائٌة  –أّنها نشأت نتٌجة لتعدٌل الطرٌقة السابقة  -  

تدرٌس القواعد النحوٌة ، من خالل عرض نص متكامل المعانً ؛ أي من خالل األسالٌب 

ى ٌشعر شتاتها جامع ، وال تمثل معنالمتصلة ال األمثلة المنقطعة المتكفلة التً ال ٌجمع 

 التالمٌذ أّنهم بحاجة إلٌه .

فتبدأ بعرض نص متكامل ٌحتوي على معان ٌود التالمٌذ معرفتها فٌكلف المعلم إلى الجمل   

المكونة للنص ، وما بها من خصائص ، ثم ٌعقب ذلك استنباط القاعدة النحوٌة فً ظل 

اللغة، واألدب من خالل عبارات قٌمة فً موضوعات تهم التالمٌذ .
1

 

كما أن هذه الطرٌقة ال تقوم على األمثلة التً قد تأتً غٌر مترابطة الفكرة ، بل تقوم        

األفكار ، وهً تسٌر بكتابة النص األدبً أمام التالمٌذ على عرض النص األدبً المترابط 

خطوط تحتها ، وبعد أن   مع كتابة األمثلة المرغوب فً دراستها بخط ممٌز أو وبضع

ذ ٌناقشهم المعلم باألمثلة الممٌزة حتى ٌصل إلى استنباط القاعدة .ٌقرأها التالمٌ
2

 

تتمحور وظٌفة الطرٌقة المعدلة "النصوص " فً تدرٌس القواعد النحوٌة فً أن النحو      

مبثوث فً النصوص المتصلة المعروضة على المتعلمٌن ، وٌقتصر على األمثلة غٌر 

 المترابطة .

دلة ) النصوص أو السٌاق المتصل (مزاٌا الطرٌقة المع – 2 – 3
3

من أهم  : 

 مزاٌا هذه الطرٌقة ما ٌلً :

 تمزج القواعد باللغة نفسها ، وتعالجها فً سٌاق لغوي علمً ، أو أدبً متكامل . –أ      

تخفض من االحساس بصعوبة النحو ، وتظهر قٌمته فً فهم التراكٌب وتجعله  –ب     

 فهم ، والموازنة ، والتفكٌر المنطقً المرتب .مجرد وسٌلة ألهداف كبرى هً : ال

                                                           
دار المسٌرة للنشر  –راتب قاسم عاشور ، محمد فؤاد الحوامدة : أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  – 1

 .  115ص  –م  2010 -هـ  1430 : 3ط  –عمان  –والتوزٌع 
دار وائل للنشر  –سعدون محمود الساموك ، وهدى علً جواد الشمري : مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها  – 2

 .  229ص  –م  2005:  1ط  –عمان  –والتوزٌع 
3
 –د . ط  –مصر  –اب مركز االسكندرٌة للكت –حسنً عبد الباري عصر : االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة  

 .328ص م . 2000
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تعتمد على القراءة ، وتجعلها مدخال للنحو ، وتجعل من البالغة والتذوق مجاال  –ج     

 ، أبٌن العواطف والعقل .لفهم القواعد ، فتمزج بٌن الشعور والمنطق 

ة المتمثلة فً : ٌقركذلك من ممٌزات هذه الط     
1

 

كامل ... ٌستوعبه الطالب ، وٌناقشون معناه ثّم ٌستخلصون منه أن ٌضع المعلم نص  -

 القاعدة .

 وبالتعبٌر الصحٌح . بالتراكٌب،ٌتم من خاللها مزج القواعد النحوٌة  -

 حٌوٌة ، وفً االستعمال الواقعً .استعمال صحٌح للغة فً مجاالتها ال - 

ل إلى رسوخ اللغة وأسالٌبها كما أن مزج النحو بالتعبٌر الصحٌح ٌؤدي بطبٌعة الحا      

بها نتوصل للقراءة السلٌمة ، وفهم المعانً  رسوخا مقرونا بخصائصه اإلعرابٌة ، ومن ذلك

وتمكن من المعارف للطلبة وتدرٌبهم على االستنباط .
2

 

من خالل مزاٌا طرٌقة النصوص المعدلة نستنتج أّنها تقضً على وهم ٌشعر فٌه       

فروع منفصلة ، بل هً تمزج مهارات اللغة العربٌة فً قالب القواعد الطالب تلقاء تدرٌس ال

 النحوٌة ، وهً أخٌر تدرٌس القراءة السلٌمة فً فهم المعنى .

 أهداف تدرٌس القواعد النحوٌة بالطرٌقة المعدلة ) النص األدبً ( :  – 3 – 3

ة للقواعد النحوٌة ٌرى أنصار هذه الطرٌقة أّنها مناسبة فً تحقٌق األهداف المرسوم      

 ومن أهم هذه األهداف ما ٌلً :

مزج القواعد بالتراكٌب ، وبالتعبٌر السلٌم الذي ٌؤدي إلى رسوخ اللغة  – 1 – 3 – 3

وأسالٌبها .
3

 

كما أبانت هذه الطرٌقة الغرض من تدرٌس القواعد النحوٌة ، هو أن ٌكون  – 2 -3 – 3 

ة أسلوبه من اللحن والخطأ ، وأّن الطرٌق وسٌلة تعٌن الدارس على تقوٌم لسانه ، وعصم

لتحقٌق هذه الغاٌة هو أ، تدرٌس القواعد فً ظل اللغة وذلك بأن ٌختار أمثلتها ، وتمرٌنها 

من النصوص األدبٌة السهلة التً تسمو بأسالٌب التالمٌذ ، وتزٌد فً ثقافتهم ، وتوسع دائرة 

ٌة ،و أن تربط المادة اللغوٌة التً معارفهم ، باإلضافة إلى ما توضحه من القواعد اللغو

تختار لشرح القواعد أو التطبٌق علٌها بمٌولهم ، ومصادر اهتمامهم ، ونواحً نشاطهم فً 

 هذه المرحلة .

                                                           
 –دار عالم الكتب للنشر والتوزٌع  –محمد رجب فضل هللا : االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس اللغة العربٌة  – 1

 .  192م . ص  2003 -هـ  1422:  2ط  –مصر 
 .  71ص  –اللغة العربٌة  طه علً حسٌن الدلٌمً ، وكامل محمود نجم الدلٌمً : أسالٌب فً تدرٌس قواعد – 2
 .  215ص  –راتب قاسم عاشور ، ومحمد الحوامدة : أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة النظرٌة والتطبٌق  –3
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إّن تدرٌس القواعد من خالل هذه  الطرٌقة ٌؤدي إلى رسوخ اللغة و أسالٌبها  -3-3-3 

 . اإلعرابٌةرسوخا مقرونا بخصائصها 

أن تعلم القواعد النحوٌة على هذه الطرٌقة فً ثناٌا القراءة والنصوص كما  -4- 3-3- 3

 أجدى وأنفع . 

تعد المطالعة طرٌق طبٌعً سهل فً تعلٌم القواعد النحوٌة بغٌة جعل العبارات  -3-3-5

ألن ذلك ٌكسب مرادا مستمدا من هذا  األذهان،الصحٌحة أساسا لطبع خصائص اللغة فً 

وسائر أحوالها فً مجرى االستعمال  الحٌوٌة،ن كافة مجاالتها االستعمال الصحٌح للغة م

الواقعً .
1

 

ٌتضح مما سبق أن تدرٌس القواعد النحوٌة بالطرٌقة المعدلة "النصوص" تهدف إلى       

دراسة بنٌة النص ونظامه ، حٌث تتوجه العناٌة إلى مستوى النص ككل ولٌس إلى دراسة 

 الجملة .

 : 2صوص المعدلة خطوات طرٌقة الن – 4 – 3

 تدرٌس القواعد بحسب هذه الطرٌقة باتباع الخطوات اآلتٌة :       

خطوة ثابتة فً درس القواعد أٌا كانت الطرٌقة المتبعة ، وفً هذه الطرٌقة : التمهٌد  – 1

 أٌضا ٌمهد المعلم بالتطرق إلى الدرس السابق لٌهًء طلبته للدرس الجدٌد .

لم على السبورة ، وٌقرؤه قراءة نموذجٌة بالتركٌز على ٌكتب المع النص:كتابة  - 2 

 المفردات والجمل الهامة للدرس باستخدام وسائل اإلٌضاح كلون الطباشٌر .

حتى ٌتضمن النص قٌما وتوجٌهات تربوٌة والجانب اللغوي ، ومن  :تحلٌل النص  – 3

ٌق استنتاج الطلبة خالل هذا التحلٌل ٌتطرق المعلم إلى القواعد النحوٌة فً النص عن طر

 القاعدة الخاصة للدرس .

ٌُدون المعلم تلك القاعدة فً القاعدة أو التعمٌم :  – 4 بعد استنتاج القاعدة الصحٌحة 

 السبورة بعد صٌاغتها من األخطاء .

 أي تطبٌق الطلبة على القاعدة أمثلة إضافٌة من خالل حل مشكالت التطبٌق : – 5

 دة . وتركٌب جمل حول القاع الدرس، 

                                                           
 .212ص حسن شحاتة : تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  – 1
 – 72ص  –س قواعد اللغة العربٌة كامل محمود نجم الدلٌمً : " أسالٌب حدٌثة فً  تدرٌ –طه علً حسٌن الدلٌمً  – 2

73  . 



 الفـصل الـــــثاني : النحــــو العربـــي والطـــرائق الحــديــثة لتـعـــليـمه
 

 

56 

 : طرٌقة حل المشكالت  – 4

لكً نستطٌع فهم أسلوب حل المشكالت البد من تعرٌف  تعرٌف المشكلة : – 1 – 4

 المشكلة أوال ، لقد تعددت تعارٌف المشكلة ،و من أهم هذه التعارٌف ما ٌلً : 

( : موقف ٌكون فٌه الفرد مطالبا بإنجاز مهمة ما لتحقٌق هذف  2002تعرٌف علً )       

عٌن ، وتكون لدٌه الرغبة فً الوصول إلٌه ، وال ٌستطٌع بلوغه فً إطار االمكانات م

المتوافرة لدٌه .
1

 

كما تعرف المشكلة فً معناها العلمً الٌسٌرإن هً إال فجوة بٌن ما ٌنبغً أن ٌكون ،     

وما هو كائن ، وتحل المشكلة بالوصول بٌن هذٌن الطرفٌن ، أو هً فجوة بٌن ما ٌتمناه 

إلنسان ، وما ٌستطٌعه ، وكل مواقف الحٌاة وفقا لما سبق تمثله لمشكالت أمام الناس ، ا

وتتطلب اتخاذ قرار مناسب عاقل ٌسد تلك الفجوة حتى تستقٌم ألصحابها ، ولعل أهم صفة 

فً اإلنسان أنه قادر على حل المشكلة ، والتغلب على الفجوات الكثٌرة التً تعرض له فً 

حٌاته .
2

 

من هنا ٌمكن أن نستنتج أن المشكلة هً موقف محٌر ، أو هدف صعب تحقٌقه ، أو و      

 هو موقف ٌحتاج إلى حل .

من بٌن التعارٌف التً قدمت حول هذه تعرٌف طرٌقة حل المشكالت :  – 2 - 4 

 الطرٌقة ما ٌلً : 

هً " تصور عقلً ٌتضمن سلسلة من الخطوات المنظمة التً ٌضعها اإلنسان بغٌة      

 التوصل إلى حل للمشكلة التً تواجه " 

وتعرف باعتبارها طرٌقة للتدرٌس بأّنها : " موقف تعلٌمً ٌعتمد فٌه المعلم على عرض     

المتعلم إلى البحث والتفكٌر بخطوات منظمة " .موضوع الدرس بصورة مشكلة تدفع 
3

 

علم عند مواجهته وهً النشاط أو اإلجراءات التً تقوم بها المت:» كما تعرف أٌضا      

لموقف المشكلة ، للتغلب على الصعوبات التً تحول دون توصلة إلى الحل وعند صٌاغة 
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المشكلة ، حٌث تثٌر اهتمام التالمٌذ إلى المشكل المتعلق موضوع الدرس ، مما ٌدفعهم ذلك 

للبحث عن الحلول المناسبة .
1

 

حوٌة بأّنها : " تقوم هذه الطرٌقة أما تعرٌف هذه الطرٌقة من خالل دروس القواعد الن       

على دروس التعبٌر ، أو القراءة والنصوص ، والموضوعات نقطة البدء إلثارة المشكلة 

التً تدور حول الظاهرة أو قاعدة نحو ، ثّم ٌلفت نظرهم إلى أّن هذه الظاهرة ستكون دراسة 

الموضوعات التً بٌن  النحو المقرر ، ثم ٌكلفهم بجمع األمثلة المرتبطة بهدف المشكلة من

أٌدٌهم أو من غٌرها ، ومناقشتها معهم ، حتى ٌستنبط القاعدة " .
2

 

معنى ذلك أن طرٌقة حل المشكلة ٌتطلب من المتعلم قٌامه بنشاط ومجموعة من       

اإلجراءات ، فهو ٌربط بٌن خبراته التً سبق له أن تعلمها فً مواقف متنوعة ، وسابقة 

كلة حالة ، فٌجمع المعلومات ، وٌفهم الحقائق ،و القواعد وصوال وبٌن ما ٌواجهه من مش

 إلى التعمٌمات المختلفة .

تتمٌز طرٌقة حل المشكالت بعدة ممٌزات ممٌزات طرٌقة حل المشكالت :  – 3 – 4

ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً : 
3

 

امها ، ٌسهم فً تنمٌة مهارات التفكٌر العلمً لدى المتعلمٌن ، وٌساعدهم على استخد – 1

لٌس فقط فً حل المشكالت التً ٌثٌرها المعلم داخل حجرة الدراسة ، بل أٌضا فً حل 

 المشكالت التً ٌواجهونها فً حٌاتهم الواقعٌة الٌومٌة .

أسلوب حل المشكالت بعض الصفات المرغوبة مثل : ٌكتسب  المتعلمون من خالل  – 2

، مما ٌؤدي إلى إعداد أفراد ذوي  تحمل المسؤولٌة ، والتعاون ، واالعتماد على النفس

 شخصٌات قوٌة ، ومستقلة .

ٌساعد أسلوب حل المشكالت المتعلمٌن على اكتساب المعلومات بصورة أفضل من  – 3

اكتسابهم لها بطرق التدرٌس األخرى ،و ذلك أن المعلومات فً هذا األسلوب تكون وظٌفٌة 

وتفاعلهم المباشر مع الموقف التعلٌمً  بالنسبة للمتعلمٌن ، إذ ٌكتسبون من خالل نشاطهم ،

وهذا ٌساعدهم على تطبٌقها ، واستخدامها فً مواقف مشابهة ، كذلك أثبتت الدراسات أّن 

أسلوب حل المشكالت ٌسهم فً تقلٌل نسٌان المتعلمٌن للمعلومات التً ٌكتسبونها خالل 

 دراستهم .
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مٌن ، ورغباتهم ومٌولهم حٌث ٌسهم أسلوب،  حل المشكالت فً إشباع حاجات المتعل – 4 

ٌشعرون عند توصلهم لحل المشكلة المدروسة براحة نفسٌة تعّد بمثابة تعزٌز ٌدفعهم إلى 

بذل مزٌد من الدراسة ، ومزٌد من البحث لمشكالت أخرى ، كما أنه ٌزٌد من اهتمامهم ، 

 وارتباطهم بالمدرسة ، وما ٌتعلمونه فٌها . 

ٌن على االعتماد على الواقعٌة فً التفكٌر والبعد عن الذاتٌة،  ٌساعد هذا األسلوب المتعلم -5

مما ٌمكنهم من التكٌف بسهولة مع المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه وخاصة فً ظل الظروف 

 المتغٌرة التً ٌعٌشونها .

هناك العدٌد من األهداف التً ٌحققها : أهداف استخدام طرٌقة حل المشكالت  4-5

 أسلوب حل المشكالت منها :
1

 

ٌنمً لدى الطلبة الذكاء المنطقً الرٌاضً من خالل استخدامه لعملٌات العلم  – 1

كالمالحظة ، واالستدالل ، والتضنٌف ...الخ ،والذكاء اللغوي أثناء مناقشة المشكلة المعطاة 

للطلبة ، والتحدث عن نتائج البحث ، والذكاء االجتماعً من خالل تفاعل الطلبة مع بعضهم 

ة المشكلة المعطاة لهم على هٌئة مجموعات تعاونٌة . و أخٌرا ٌنمً الذكاء أثناء مناقش

الطبٌعً لدى المتعلمٌن فً حالة تطلبت المشكلة المعطاة لهم خروجهم إلى البٌئة المجاورة ، 

والتعرف على الطبٌعة ومكوناتها ، والبحث عن حلول للمشكلة من خالل جمع بٌانات من 

 البٌئة .

وٌر مهارات عملٌات العلم لدى الطلبة كالمالحظة ، والتفسٌر والتنبؤ ، ٌساعد على تط – 2

 وضبط المتغٌرات .... وغٌرها .

 ٌحسن معرفة الطلبة بالمادة العلمٌة التً ٌدرسونها ، وبالتالً زٌادة الفهم لها . – 3

 ٌساعد على إحداث تغٌٌر مفهومً لدى المتعلمٌن . – 4 

 قة بٌئٌة التً ٌعٌشها الطلبة . ٌجعل عملٌات التعلم ذات عال – 5

 ٌجعل الطالب نشط وفعال فً عملٌة تعلمه . – 6

 ٌزٌد من دافعٌة الطالب للتعلم ، واتجاهه نحو العلوم . – 7

:التحلٌل ، ٌنٌم مهارات عملٌة مختلفة مثل : التعامل مع األدوات ،و مهارات عقلٌة مثل  – 8

 والتركٌب ، والتقوٌم .
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ة حل المشكالت : خطوات طرٌق – 6 – 4
1

 

 ٌجري تنفٌذ طرٌقة حل المشكالت باتباع الخطوات اآلتٌة .      

 تحدٌد المشكلة  – 1

 جمع البٌانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة  – 2

 اقتراح حلول مؤقتة  – 3

 المفاضلة بٌن الحلول المؤقتة للمشكلة واختٌار الحلول المناسبة . –4

 التخطٌط والتنفٌذ للحل  – 5

 تقٌٌم الحل  – 6

 وٌمكن تطبٌق هذه الطرٌقة فً مجال تعلٌم القواعد اللغوٌة على النحو التالً : 

ٌضع المعلم أمام طالبه مشكلة نحوٌة ال ٌتسنى حلها إالّ عن طرق  :الخطوة األولى  - 

القاعدة الجدٌدة ، كأن ٌجمع عن طرٌق القراءة أو التعبٌر بعض األخطاء التً نجمت عن 

فة القاعدة وٌناقشها مناقشة تظهر منها حٌرتهم وحاجاتهم إلى ما ٌساعدهم على عدم معر

الخروج من هذه الحٌرة ..و كأن تأتً االنتقالة من القاعدة التً سبقت إلى هذه المشكلة التً 

 سبق عرضها متٌحا لها الفرصة .

قاعدة واالستخدامات المتنوعة على ال بعرض التطبٌقات المختلفةالخطوة األخٌرة : 

 النحوٌة.

وتعد هذه الطرٌقة أفضل الطرق إذا أحسن استخدامها إذ أنها تعتمد غلى حاجات الدارسٌن 

وما ٌقعون فٌه من أخطاء فً كالمهم وكتاباتهم ، و كما أّنها ال تخضع للتخمٌن أو الترتٌب 

المنطقً لقواعد اللغة كما وضعه النحاة وتهتم بتشخٌص وعالج نواحً الضعف لدى 

مٌذ .التال
2

 

ٌتضح من خالل ما سبق أن تدرٌس القواعد النحوٌة بطرٌقة حل المشكالت ٌتم عن       

ثّم  التعبٌر ،ة نحوٌة من خالل دروس القراءة ، أوطرٌق وضع المعلم أمام المتعلمٌن مشكل

ٌتم استعراض األخطاء الناجمة عن عدم فهم القاعدة ، بعد ذلك ٌتدرج فً استنباط الفروض 

 ى الحل ، وبعد الوصول إلى الحل تعرض بعض التطبٌقات واالستخدامات .للوصول إل
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 صعوبات تعلٌمٌة النحو العربً :  - 

   أسباب الضعف فً القواعد النحوٌة :    -

إّن ظاهرة الضعف فً القواعد النحوٌة تكاد من أعقد المشكالت التً تواجه التربوٌٌن ،      

وضوعات التً ٌنفر منها التالمٌذ ، وٌضٌقون ذرعا بحٌث أصبحت القواعد النحوٌة من الم

وال ٌستطٌع أحد إنكار ذلك ، وقد أدت هذه الحالة إلى شبه معاداة الستخدام القواعد  بها

النحوٌة فً الكالم ، بل انعكس ذلك أٌضا إلى كراهٌة التالمٌذ للغة العربٌة بجملتها 

ل هذه الظاهرة راجع إلى العوامل واالستهانة بها ، وبمن ٌعملون فً مٌدانها ، ولعل أص

اآلتٌة : 
1

 

أوال : كثرة القواعد النحوٌة والصرفٌة وتشبعها ، وكثرة تفصٌالتها بصورة ال تساعد على 

 بل تجعلهم ٌضٌقون بها .تثبٌت هذه المفاهٌم فً أذهان الطلبة 

تحقق هدفا ثانٌا : الكثٌر من القواعد النحوٌة التً ٌتم تدرٌسها للتالمٌذ فً المدرسة ال 

 وظٌفٌا فً حٌاة التالمٌذ .

ثالثا : االقتصار فً تدرٌس القواعد النحوٌة على الجوانب الشكلٌة فً بناء بنٌة الكلمة ، أو 

 ضبط آخرها ، وعدم معالجتها  بما ٌربطها بالمعنى .

رابعا : هناك أسباب ترجع إلى البٌئة المحٌطة التً ٌعٌش فٌها الطالب ٌتأثر و ٌؤثر فٌها ، 

فالطالب بٌن جدار الصف ٌدرس شٌئا من النحو فإن خرج من صفه ، وترك قاعة الدرس لم 

ٌلمس أي تطبٌق ، وال استخدام لما درسه ، وبذلك تحدث بٌن ما ٌدرسه الطالب ، وبٌن ما 

 أرض الواقع .هو مطبق على 

مفاهٌمه خامسا : المقررات الدراسٌة التً ال تعنً بتتابع أبواب النحو ،وقواعده وتعمٌق 

تعمٌقا متدرجا ، بل إّن الكثٌر منها ال ٌهتم بالتفصٌالت المهمة التً توضح القاعدة ، وتساعد 

 على فهمها .

فً عصرنا مشكالت حادة لعل أبرزها تعقٌدا وتذبذبا مسألة  ٌواجه تعلٌم اللغة العربٌة      

عب المشاكل التً القواعد النحوٌة ، وتدرٌسها ؛ حٌث ٌعّد فهم القواعد اللغوٌة من أص

ٌواجهها التالمٌذ ، فقد أصبحت عندهم مصدر نفور ، بل من اللغة بشكل عام ، ومن ثّم 

تعالت صٌحات الشكوى من إخفاق التالمٌذ فً تعلمها ، وضعفهم غً اكتسابها فً شتى 

 إلى نفور التالمٌذ ما ٌلً : مراحل التعلٌم ، ولعل من أهم األسباب التً أدت 
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ه اإلعرابٌة ، والتعارٌف ، والشواهد ،والنوادر ، والشواذ ، وشٌوع كثرة األوج -  

المصطلحات التً ترق المتعلم ، وتكّد ذهنه ، وتستولً على وقته ،مما ٌنجم عنه اضطراب 

المتعلم فً حفظ المصطلحات والتعارٌف ، والحدود التً ال توافق مع تفكٌرهم ، وقدرته 

ى األنمة والقوانٌن العامة المجردة ، واعتمادا على العقلٌة ، كما تستند هذه القواعد عل

التقسٌم، والتحلٌل ،و االستنباط والموازنة ، وهذا بدوره ال ٌحتاج إلى جهود فكرٌة إضافٌة 

لٌس بمستطاع كثٌر من التالمٌذ القٌام به .
1

 

ٌة معنى ذلك أن صعوبة القواعد النحوٌة ترجع إلى كثرة ما فٌها من أقوال وأوجه إعراب    

فً تدرٌسها على الضوابط العقلٌة كالتحلٌل ، واالستنباط ، جائزة ، وأخرى شادة ،واالعتماد 

 والموازنة ...وغٌرها ، مما تفوق قدرة المتعلمٌن الفكرٌة والعقلٌة .

إّن تبوٌب المادة النحوٌة  المقدرة كما هً فً أٌامنا ، واتخاذ أمثلتها التراثٌة المصنوعة  - 

ٌؤدي إلى كره المادة ، والنفور منها ، ذلك أّن ما كان ٌصلح للتعلٌم قبل ألف  من قبل القدماء

سنة ، بالتأكٌد ال ٌتوافق مع طبٌعة المتعلمٌن فً هذا الزمن وال ٌتصل بواقعهم اللغوي .
2

 

ٌتضح من خالل أن ضعف التالمٌذ فً القواعد النحوٌة راجع إلى كثرة األبواب      

طرٌقة القدماء من خالل أمثلتها المبتورة من النصوص التراثٌة النحوٌة ؛ وتدرٌسها على 

 التً ترقى عن مستوى المتعلمٌن .

قٌام معلموا المواد الدراسٌة األخرى بهدم ما ٌبنٌه معلموا اللغة العربٌة إّما لجهل األولٌن  -

 بقواعد اللغة ، وإما الحتقارهم لها .

ٌة ٌلزم التالمٌذ بمحصول وافر من تدرٌس القواعد عن طرٌق تذوق النصوص األدب -

القواعد األلفاظ ، والتعبٌرات المتعددة لٌتمكن من استعاب األمثلة المعروضة علٌه فً درس 

، وفهمها ،و السن المبكرة ال تستجٌب لمثل هذا المحصول اللغوي مما ٌدعو إلى إرجاء 

تدرٌس القواعد إلى مرحلتٌن اإلعدادي ) المتوسط ( والثانوي .
3

 

وٌة لدى كما أّن إدراك القواعد النحوٌة ، وحسن استخدامها من أعقد المشكالت الترب      

الطالب ، مما أدى إلى اشتداد نفورهم منها ، ومناصبتهم لها العداء ، ولعل أصل هذه 

 الظاهرة ، راجع إلى العوامل اآلتٌة .

لفصٌحة وقواعدها فً : حٌث أّن التالمٌذ ٌتعلمون أصول اللغة ا االزدواجٌة فً اللغة - 

حصص اللغة العربٌة ، ولكل ما ٌتعلمونه منها قد ٌتالشى فً دروس المواد األخرى ، ألّن 

سٌطرة  معلمً هذه المواد ال ٌعنون باللغة الفصٌحة وال ٌراعون قواعدها، ٌضاف على  ذلك
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مسك اللغة العامٌة على ألسنة الناس فً المدرسة ،و البٌت ،والشارع ، مما ٌؤدي إلى ت

التالمٌذ بالعامٌة ، وعدم تطبٌق قواعد الفصحى ، وإجادتها .
1

 

والمواد الدراسٌة األخرى بالفصحة ، ومخاطبتهم التالمٌذ بالعامٌة  ٌعّد عدم إلتزام معلم     

 مما ٌؤدي إلى عدم إدراك المتعلمون لقواعد اللغة العربٌة .

، فمن المعروف أّنه كلما كان الموقف التعلٌمً  عدم ربط هذه القواعد بمواقف الحٌاة - 

هذا مناسبا للتلمٌذ دفعه ذلك إلى النشاط ،و العمل والتفكٌر ومن ثّم تكون الخبرة الناتجة عن 

 الموقف أعمق أثرا ، ولعل خٌر هذه المواقف فً دروس التعبٌر ، والقراءة .

 . هامٌن بالطرق السلٌمة فً تدرٌس القواعد عدم إلتزام تام -

ومن الناحٌتٌن التربوٌة والتعلٌمٌة صار النحو العربً من أعقد المشكالت التربوٌة إذ      

وٌقاسون فً سبٌل تعلمه هو من الموضوعات التً ٌنفر منها التالمٌذ وٌضٌقون به ذرعا ، 

 العنت الشدٌد .

من تأوٌالت  ذاته لما فٌه ٌُرجح البعض هذا العنت ، أو هذه الصعوبة إلى النحو العربً     

، وتناقض ، وشدوذ ، وتعدد األوجه ، مما ٌجعل المادة النحوٌة التً تقدم للتالمٌذ تكثر فٌها 

القواعد كثرة ٌضٌق بها احتمال المتعلمٌن فً مراحل التعلٌم العامة ، فتتشعب فٌها التفاصٌل 

ذهان .التً تندرج تحت هذه القواعد ، وتراحمها بصورة ال تساعد على تثبٌتها فً األ
2

 

ترجع صعوبة القواعد النحوٌة إلى اإلختالفات و األراء حول بعض القواعد وتعدد       

 التأوٌالت ، مما ٌجعل المتعلم ٌنفر من هذه القواعد ، وعدم قدرته لفهمها .

رسٌن ، والباحثٌن أزمة حادة بالنظر إلى ما تعرفه اللغات ٌواجه النحو العربً باتفاق الد - 

خرى فً نحوها ، وقواعدها ، وأّن السبب فً هذه األزمة التً ٌعٌشها النحو العالمٌة األ

على ما هو علٌه ، بٌنما تعرف لغات أخرى  –ولمدة زمنٌة طوٌلة جدا  –العربً فً جموده 

ة مستمرة تماشٌا مع العصر الذي توجه فٌه ، فقد انتجت حالة تطورا ، وتجددا ، وحرك

الدارسٌن ٌصفونه بموصفات ال تلٌق أبدا بجمال اللغة النحو العربً إلى درجة أصبح جل 

العربٌة ، ومكانتها المطلوبة ، ٌصفهم أحدهم بأّن حالة النحو أبحت عبارة عن أحاجً ، 

وألغاز ، وذلك لما فٌه من طالسم ، وقصص ٌجدها الدارس أحٌانا أقرب إلى النكتة منها إلى 

بأّن النحو منذ نشأته دخلته :» قائال العلم الصحٌح ، وٌصفه أحدهم متحدثا عن شوائبه 

« .شوائب و أضعفت شأنه ، وانتهت به إلى ما نرى 
3
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كذلك توجد عدة صعوبات فً تدرٌس القواعد النحوٌة التً تعود إلى دواعً منها  :
1

 

، وأوجه جائزة ، وأخرى شاذة ،   ترجع صوبة القواعد إلى كثرة ما فٌها من أقوال -1

المنطقً الذي ٌستدعً حصر الفكر الستنباط األحكام العامة، مما  واعتمادها على التحلٌل

دعا علماء التربٌة أن ٌنادوا بتأخٌر دراسة القواعد إلى سن المراهقة ، حٌث ٌصل التلمٌذ 

 إلى تفكٌر ٌساعده على احتمال الدراسات النحوٌة ، وقبولها .

ذ بمحصول وافر من تدرٌس القواعد عن طرٌق تذوق النصوص األدبٌة ٌلزم التلمٌ -2

األلفاظ ، والتعبٌرات المتعددة لٌتمكن من استعاب األمثلة المعروضة علٌه فً درس القواعد 

، وفهمها ، والسن المبكرة ال تستجٌب لمثل هذا المحصول اللغوي ، مما ٌدعو إلى إرجاع 

 تدرٌس القواعد إلى المرحلتً اإلعدادي ) المتوسط ( ، والثانوي .

درست بطرٌقة آلٌة  لقواعد لها دخل كبٌر فً صعوبتها ، وسهولتها ، فإذاطرق تدرٌس ا -3

جافة ، ال تستثٌر التالمٌذ ، وال تحفزهم ، رغبوا عنها ، أما إذا روعً فً تدرٌسها طرٌقة 

 حدٌثة تثٌر شوقهم ، وتسترعً اهتمامهم ، ومالوا إلٌها ، وألفوا دراستها .

اعد ، وتضاعف من جفافها أن تكون دراستها فً من األمور التً تزٌد من صعوبة القو -4

تحرك  نماذج بعٌدة الصلة عن حٌاة التالمٌذ ، متكلفة بعٌدة عن إدراكهم فً نفوسهم ، وال

 عواطف ، فٌحسونها مكروهة ثقٌلة .

اتجاه بعض المعلمٌن بالقواعد اتجاها علمٌا ، الهم لهم فٌه إال حفظ المصطلحات النحوٌة  -5

ى عدم انتفاع التالمٌذ بدروس القواعد ، رغم ما ٌبذله هؤالء المعلمون من ، وسردها أدى إل

 جهود مضنٌة فً التدرٌس .

     :   مشكالت تدرٌس النحو العربً        

ٌحظى تعلٌم اللغة العربٌة ، وتعلٌمها بأهمٌة متزاٌدة لدى الدارسٌن والمربٌن فً الوطن      

ٌدان ٌواجه مشكالت تربوٌة لعل أبرزها تعقٌدا ، العربً واإلسالمً ، غٌر أّن هذا الم

شكوى من ضعف الناشئة فً نطق وتذبذبا مسألة القواعد النحوٌة ، فمن المالحظ أّن هناك 

لغة القرآن الكرٌم الذي أتاح لها العزة ، والسلطان فضال عن أّنها لغة العرب القومٌة .
2

 

ون ٌعانون ضعفا واضحا فً التحصٌل رغم مكانة هذه اللغة إال أن أبنائها ما ٌزال     

النحوي ، وعلى الرغم من الجهود المستمرة التً قام بها المعنٌون لتذلٌل صعوبة النحو 

العربً ، فإّنها لم تؤدي الغاٌة المرجوة ، فزالت الصٌحات ترتفع فً أرجاء الوطن العربً 

 اللغة. ، تشكو ضعف الطلبة فً النحو ، وقصورهم الواضح فً استعمال قواعد 

                                                           
ٌّد عبد العال :  طرق تدرٌس اللغة العربً ، دار غرٌب للطباعة للنشر والتوزٌع  – 1  –د.ط  –مصر  –عبد المنعم س
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وهناك أسباب عدٌدة أسهمت بنسب متفاوتة فً خلق مشكلة النحو ، فً المجال      

التربوي التعلٌمً أهمها : 
1

 

القصور فً فهم وظٌفة القواعد ، وعدم وضوح األهداف من تدرٌسها ، وقد أدى هذا 

دا عن الفهم القاصر محدود لطبٌعتها ، والهدف من تدرٌسها ، فكثٌرا ما ٌتم تدرٌسها بعٌ

الغاٌة المقصودة ، ومنها سوء إعداد معلمً اللغة العربٌة ، وقلة اهتمام الطلبة بمادة 

النحو العربً ، فالدافع لدٌهم لتعلٌم القواعد النحوٌة ٌعّد ضعٌفا لشعورهم بصعوبة 

وجفافه ، ولقلة الدرجة المخصصة له  ، للنحو ، وارتباطها بجموع الدرجات الحاصل 

اللغة العربٌة وللبٌئة اللغوٌة أثرها فً ضعف الطلبة نحوٌا ، فمن علٌها الطالب فً 

الواضح أّن العامٌة تسٌطر على الحٌاة العامة سواء أكان فً المدرسة أن خارجها ، 

وإلى جانب ذلك كله األهم عقم طرائق التدرٌس المتبعة ، وكل ذلك ٌؤدي إلى ضعف 

 التحضٌل النحوي لدى الطلبة .

 مشكالت تدرٌس النحو العربً ما ٌلً : كذلك من بٌن      

 طبٌعة مادة القواعد نفسها :  - 
2

 

نمط اإلعراب : ٌتطلب معالجة األلفاظ مجردة من مسمٌاتها أي المعانً دون  –أ 

 الذوات.

بٌنما االسم المرتبط بمسماه فً أذهان الطالب ، لذا فمن الصعب علٌهم حل هذه     

للتغلب على هذه الصعوبة المؤدٌة إلى عدم صحة االرتباطات فً هذا العمر المبكر 

 اختبارات القواعد .

قلة دراٌة المعلمٌن بطرق تطبٌق معرفتهم لمعنى التعلٌم ، وأصوله بصورة فعلٌة  –ب 

مفٌذة على افتراض أّن لهم معرفة نظرٌة بمعنى التعلٌم ، وأصوله ،و بطبٌعة المتعلم ، 

واحتٌاجاته .
3

 

شٌر إلى أن الطالب لم ٌتعلم شًء من القواعد بصورة فعلٌة تساعده إّن نتائج التقوٌم ت    

على أن ٌحسن التعبٌر فً حٌاته الٌومٌة عامة خالل نصف المدة التً قضاها فً دراسة 

القواعد فً العام الدراسً ؛ مما ٌدل على قلة دراٌتهم بمعنى التعلٌم الذي ٌجب أن ٌبدر 

ن ٌستطٌع القٌام به ، إذ أّنهم ال ٌهٌئون له مواقف أثره فً قٌام الطالب بنشاط جدٌد لم ٌك

 جدٌدة تشجعه على التفكٌر أو تدفعه نحو إٌجاد مما ٌمكن من قٌاس التحصٌل الفعلً له 
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 عدم وضوح أهداف تدرٌس القواعد فً أذهان المتعلمٌن  -جـ 

 مهما ٌكن من أمره فإنه ٌمكن إرجاع صعوبة القواعد النحوٌة ، وبالتالً ضعف     

التالمٌذ فٌها إلى عدٌد من األسباب ، والعوامل ، نوجز أهمها فً النقاط التالٌة :
1

 

على الشاذٌن  –التً ال ٌزال بعضها ٌدرس حتى اآلن  –صعوبة كتب النحو القدٌمة  - 1   

فً النحو، إن بعضها ٌتعذر استعابه على الدارسٌن المتخصصٌن أنفسهم ، وذلك المتالئها 

 . بالحشو ، والفضول

ضعف مستوى معلمً اللغة العربٌة من حٌث المادة ،و الطرٌقة إذ إّن كثٌرا من  – 2   

هؤالء المعلمٌن تعوزهم القدرة على التحدث بالعربٌة السلٌمة ، قد ٌتعثرون فً أداء 

النصوص األدبٌة ، وفً تالوة القرآن الكرٌم ، وٌمكن إرجاع هذا الضعف المعٌب فً 

الكلٌات الجامعٌة التً تتولى إعدادهم تعتمد أساسا على الطالب مستوى المعلمٌن إلى أن 

الضعاف الحاصلٌن على شهادات متدنٌة فً إتمام الدراسة الثانوٌة هذا بجانب اعتماد 

وزارات التربٌة فً بعض الدول العربٌة على المعلمٌن غٌر المؤهلٌن ال تربوٌا ، وال 

... وغٌرها، الدٌن ، والصحافة ، واإلعالمأكادٌمٌا ، مثل خرجً كلٌات الشرٌعة ، وأصول 

إلى أن نوعٌة العمل المٌدانً المتقل باألعباء ال ٌدع وقتا للمعلم لإلطالع فً مجال  باإلضافة

 تخصصه لتحسٌن مستواه ، وتجدٌد معلوماته .

ومن مصادر صعوبة القواعد النحوٌة أٌضا تلك الطرٌقة التً ٌتعبها كثٌر من المعلمٌن  -3

ها ، فهً طرٌقة تقلٌدٌة عقٌمة ال تساٌر روح العصر ، وال تلبً حاجات فً تدرٌس

الدارسٌن، وال تخلق الدافع لدٌهم ، فالقواعد تدرس فً كثٌر من مدارسنا بطرٌقة إلقائٌة جافة 

ال تستشٌر فً التالمٌذ شوقا واهتماما ، بجانب أن المعلمٌن ٌعتمدون فً شرحهم على أمثلة 

ى هؤالء المعلمون أن النحو ما هو إال قواعد صنعة ، وإجراءات متكلفة مبتورة ، إذ ٌر

وقوالب صماء تقتصر على ضبط أواخر الكلمات ، وعلى المتعلم حفظها ثّم تلقٌنٌة 

استرجاعها فً االمتحان من دون اإلفادة منها فً تذوق اللغة ، ولمح أسرارها فً فن القول 

   والتألٌف .

حوٌة التً تدرس التالمٌذ فً المدارس على أساس علمً ال ٌتم اختٌار القواعد الن – 4

موضوعً ٌراعً سٌكولوجٌة هؤالء المتعلمٌن ، وإّنما ٌتم بناء على الخبرة الشخصٌة ،و 

التجارب الذاتٌة لواصفً المناهج بوزارات التربٌة ، وهذا معٌار قاصر تعوزه دقة التحدٌد ، 

 والصفة العلمٌة . 
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لغة العامٌة قد تفشت فً مدارسنا حتى زاحمت الفصحى ،  مما ٌؤسف له حقا أّن ال -5

وغزتها فً عقر دارها ، فقد بلغت الجرأة ببعض المعلمٌن مبلغا جعلهم ٌعلمون القواعد 

النحوٌة داخل قاعات الدراسة باللغة العامٌة إما لضعف فٌهم ، أو الستخفاف وإهمال منهم ، 

الوقت المخصص لمدارسة النحو العربً ،  ولهذا فإذا كان األمر ٌسٌر على هذا النحو فً

فلٌس بغرٌب أن ٌزداد األمر سوءا فً تدرٌس بقٌة اللغة العربٌة ، ومن ثّم تكون الغلبة 

والسٌادة للعامٌة ، وبالتالً ٌشعر تالمٌذها بصعوبة النحو ، وغرابته علٌهم .
1

 

القواعد النحوٌة ٌتضح من خالل هذه الصعوبات أّن أهم العوامل المؤثرة فً صعوبة      

ٌؤدي إلى  هو عدم إلتزام معلمً اللغة العربٌة باللغة الفصحى ، وتحدثهم باللغة العامٌة ، مما

 إهمال هذه المادة من طرف التالمٌذ .

نجد شكوى من صعوبة النحو تزداد ٌوما بعد ٌوم سواء من قبل المعلمٌن ، أو المتعلمٌن      

ل لها فً القدم جذور، وأصداء واسعة ، وقد بدأت وهذه الشكوى لٌست ولٌدة الحاضر ، ب

مظاهرها بعد عصر الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، فكثرت المختصرات والشروح على كتاب 

سٌبوٌه ، ومن هنا ظهرت صعوبة النحو ، نتٌجة لكثرة األراء ، وتعدد المسائل .
2

 

 مظاهر صعوبة النحو العربً : من أهم هذه المظاهر ماٌلً :     

وٌرجع ذلك إلى الفرق بٌن اللغة : اختالف اللغة المنطوقة عن اللغة المكتوبة  - أ 

الفصحى )األم( ، واللهجة العامٌة ، حٌث إّن اإلزدواج اللغوي بٌن لغة منطوقة تمثل العامٌة 

، ولغة مكتوبة تمثل الفصحى شًء طبٌعً ، وال ٌعّد سببا مباشرا فً ضعف اللغة العربٌة 

األسباب التً تؤثر على ضعف اللغة العربٌة األخرى ، تعرف االختالفات ،  وإّنما ٌعّد أحد

واللغة المكتوبة . حٌث ال توجد لغة فً العالم تتطابق فٌها اللغة المنطوقة ،
3

 

وتعد قضاٌا االزدواج اللغوي من أخطر قضاٌا اللغة العربٌة وذلك من خالل أثارها       

 ء على تلك المشكلة من  خالل المدرسة . على الثقافة العربٌة ، وٌمكن القضا

 عدم تحدٌد المستوى اللغوي للمتعلم فً كل مرحلة دراسٌة :  –ب 

تعّد هذه المشكلة من أبرز المشاكل فً تعلٌم اللغة العربٌة فغالب ما ٌدرسه التالمٌذ       

راء ٌكون من اختٌار المتخصصٌن فً المادة ولٌس وفق احتٌاجاتهم ، وعلى الرغم من إج

الكثٌر من البحوث والدراسات العلمٌة فً مجال األخطاء النحوٌة ، ومٌول التالمٌذ للقراءة 
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األدبٌة ، فإنهم ال ٌستفٌدون من نتائجها فً مجال بناء مناهج اللغة العربٌة من وضع 

 لألهداف .

التحرٌرٌة ،  ٌمكن تحدٌد المستوى اللغوي لكل مرحلة عن طرٌق جمع كتاباتهم      

ٌل أحادٌثهم اللغوٌة وخطاباتهم فً المدرسة وخارجها ، وكذلك معرفة ما ٌمٌل التالمٌذ وتسج

 إلى قراءته فً مٌادٌن الفكر العامة .

صعوبات تتعلق بمادة النحو        
1

 : 

 وتتمثل مظاهر تلك الصعوبة فً الجوانب التالٌة :      

وصفهم لقواعد اللغة إلى ظهور اعتماد علماء النحو على منطق العقل " المعٌارٌة " ب - 

 كثٌر من الحدود والقٌود ، واالفتراضات التً تتنافى أحٌانا مع الواقع اللغوي .

كثرة ما فً القواعد من أقوال و اختالف مسائلها ، واعتماد على التحلٌل المنطقً الذي  - 

 ٌستدعً حصر الفكر الستنباط األحكام العامة .

 تشعب التفاصٌل التً تندرج تحت هذه القواعد وتزاحمها .كثرة العوامل النحوٌة ، و - 

حٌث نجد فً المنهاج الدراسً دروس لٌس لها أهمٌة فً واقع التلمٌذ ، وال حتى فً  - 

 احتٌاجاته الفكرٌة ، لذلك ثم تعدٌل فً تلك المباحث .

ها من ٌرى بعض الباحثٌن أن صعوبة النحو ال ترجع إلى طبٌعة القواعد النحوٌة ، وما ب -

 تجرٌدات وتأوٌالت ، بل إلى طرٌقة التدرٌس ، وإعداد المعلم  .

وٌجب بٌان الغرض من دراسة النحو فً ذهن المعلم و المتعلم مع مراعاة ربط القاعدة  - 

 بالمعنى . 

الحلول المقترحة لتٌسٌر تدرٌس النحو العربً           
2
  : 

سٌر قواعد النحو حٌث ألف حنفً ناصف ، بدأت فً بداٌة القرن الماضً محاوالت لتٌ     

وآخرون كتبا تحت عنوان "الدروس النحوٌة " للمدارس االبتدائٌة و"قواعد اللغة العربٌة " 

للمدارس الثانوٌة وتوالت بعد ذلك المحاوالت ، كمحاوالت طه حسٌن، وعلً الجارم الذي 

إبراهٌم مصطفى ،و غٌرهم  ألف كتاب " النحو الواضح للمدرسة االبتدائٌة والثانوٌة " ، و

 الكثٌر ، للتخفٌف من وطأة القواعد النحوٌة ، ولعالج ضعف التالمٌذ فٌها .

                                                           
1
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أن الدراسات ، والتجارب الحدٌثة فً مٌادٌن النمو والتعلم  أكدت الكثٌر من والواقع        

قواعد وخاصة المواقف المتعلقة بتعلم  الالحقائق التً ٌنبغً مراعاتها فً مواقف التعلم 

النحوٌة ، ومن أهم الحقائق : 
1

 

استغالل دوافع التعلم لدى التالمٌذ حٌث ٌساعد ذلك على تعلم القواعد ، وتفهمها جٌدا ،  – 1

وٌمكن للمعلم  أن ٌجعل الدراسة قائمة على حل المشكالت ، فاألخطاء التً ٌقع  فٌها 

 . التالمٌذ فً القراءة والكتابة ٌمكن أن تكون مشكالت للدراسة

والتً ترتبط  هب التً فً محٌط التالمٌذ ، ودائرتاألسالٌ تدرٌس القواعد  فً إطار – 2

 بواقع حٌاته ، وفً قرارات التلمٌذ ألوان كثٌرة تخدم هذه الغاٌة .

االهتمام بالموقف التعلٌمً ،و الوسائل التعلٌمٌة ، وطرٌقة التدرٌس المناسبة والجو  – 3

 ه من المدرس ، والتالمٌذ لكً ٌتماشى مع الدراسات النفسٌة .والنشاط السائد فٌالمدرسً ، 

 

االهتمام الزائد بالممارسة ، وكثرة التدرٌب على األسالٌب المتنوعة ، وفً هذا تثبٌت  – 4

 للمعلومات ، وتحقٌق لألهداف المنشودة . 

نا أن نتبع من هنا ولكً نعمل على االرتفاع بمستوى التالمٌذ فً القواعد النحوٌة علٌ       

وسائل تعلٌمها فً النقاط اآلتٌة : تقرٌر مناهجنا ، و
2

 

و التدرٌب على النطق السلٌم ،  القدوة الحسنة فً النطق فً المرحلة االبتدائٌة ، – 1 

 ومحاكاة األسالٌب الخالٌة من األخطاء النحوٌة دون التعرض لشرح القاعدة . 

وي الحدٌث فً التفكٌر فً اللغة ، وتخلٌص دراسة القواعد النحوٌة وفق المنهج اللغ – 2

ومنطقٌة ، فالنحو ٌعترف باالستقراء الذي ٌؤدي  فلسفٌةالنحو مما عابه من خلط و أفكار 

إلى المالحظة العامة ، فمن هنا ٌنبغً أن ٌتبع المعلم مع تالمٌذه أسلوب االستقراء فً 

 توضٌح القاعدة وفهمها . 

، بحٌث ال تخرج النماذج التً تعرض أمام التالمٌذ تناول النصوص فً تدرٌس النحو  -3

 عن العبارات ، واألسالٌب المألوفة فً تعبٌرهم .

أن تكون الموضوعات النحوٌة التً ٌتعرض لها التالمٌذ من التالمٌذ من الموضوعات  – 4

 التً تلبً حاجات التالمٌذ فً الحٌاة الٌومٌة . 
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، فتجنب قٌاس مدى تحقق األهداف  أن تركز االختبارت وطرق التقوٌم على – 5

على المصطلحات ، أو تسمٌع القواعد ، أو االستشهاد على صحة قاعدة االختبارات التركٌز 

 ، أو شذوذ بعض األمثلة .

استخدام الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة فً مواقف تعلم القواعد النحوٌة بال تكلف ألن  – 6

 قا وٌحبب المتعلمٌن فً استخداماستخدامها ٌضفً على الدرس فاعلٌة ، وتشوٌ

 هذه القواعد . 

كذلك من بٌن الحلول المقترحة لتٌسٌر تدرٌس القواعد النحوٌة هو ما توضح الفقرات        

التالٌة : 
1

 

على  رغم الحمالت الكثٌرة التً توجه إلى دراسة القواعد ، و رغم إجماع األراء     

ٌة دورها فً تصحٌح لغة من ٌكتب أو ٌتحدث ، كر أهمجفافها وصعوبتها ، فال ٌمكن أن نن

 أن نقل بعدم أهمٌتها وضرورتها . 

القواعد ضرع ٌصون اللسان عن الخطأ ، وٌحفظ القلم من الزلل وهً تعود مدارسها       

على قوة المالحظة ، والموازنة حٌن ٌفرق بٌن التراكٌب فً العبارات ، والجمل ، وتساعد 

د استنباط القواعد من الشواهد ،و األمثلة ، وتعمل على تكوٌن على تربٌة ملكة الحكم عن

الذوق األدبً ، من خالل ما ٌدرس وٌبحث من نماذج تختار لألمثلة تنمً العقل ، وتزٌد من 

 ثروته اللغوٌة .

اإللمام بقواعد النحو ٌساعد على جودة األسلوب ، وسالمته ، وٌعٌن على استعمال      

بارات استعماال صحٌحا ، فتتكون عند الدارسٌن عادات لغوٌة سلٌمة األلفاظ ، والجمل والع

.
2

 

ال شك أّن هناك قدرا مشتركا بٌن القواعد النحوٌة فً لغات العالم  لتفهٌم التالمٌذ فً     

 لغتهم ما ٌساعدهم على فهم اللغات األجنبٌة .

تها تتحرك وفق الحالة التً كما تمتاز فً لغتهم العربٌة بأّنها لغة االعراب ، فأواخر كلما    

 ظرف ... الخ ( .  –صفة  –مفعول  –تكون علٌها فً جملتها ) فاعل 

لغات العالم الحٌة ، وجدناها تعتمد فً دراستها على القواعد التً ٌجمع إذا استعرضنا و    

المعنٌون بها على جفافها ، وصعوبتها ، ولذلك أخذ ٌفكرون فً كثٌر من السبل التً 

على تسهٌل دراستهم ، وقبولها عند الدارسٌن الذٌن ٌعتمدون علٌها فً تصحٌح تساعدهم 

 أسالٌب الكتابة ،و الحدٌث . 
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دراسة القواعد من خالل أمثلة مفردة جافة أمر ممل ال ٌأتً بالفائدة المرجوة من        

، دراستها ، ونحن إذا لم تمكن التلمٌذ من إدراكها فً نصوص أدبٌة عن طرٌق قراءتها 

وكتابتها ، ومحادثة ، فقد حرمناه لذة التفكٌر الذي ٌتالئم وقدراته ، وكل إنسان ال ٌجد لذة 

 فٌها ٌفكر فٌه ، أو شوقا ٌدفعه نحوه ، انصرف عنه .

لٌست صعوبة القواعد أو سهولتها فً مادتها ، وإّنما ٌرجع سبب هذا إلى طرٌقة       

هو سائد ، ومعروف بشأن صعوبة القواعد  ،  تدرٌسها ، وإلى مهارة المدرس ، فالبرغم ما

وأّن التالمٌذ ال ٌجدون لذة فً دراستها ، لنقلها على أسماعهم وعدم مٌلهم إلٌها ، ونفورهم 

منها ، فً حٌن نرى هذه القواعد مقبولة عن بعض التالمٌذ ٌقبلون علٌها  إلحساسهم بلذة ، 

اه ممثال فً الطرٌقة الحدٌثة الجدٌدة ومتعة فكرٌة فً دراستها ولو تقصٌنا سبب ذلك لوجدن

التً تناول بها المدرس درس القواعد ، وما أضفناه علٌه من طرافة جذبت التالمٌذ نحو 

المادة ، و حببتهم فٌها .
1
  

لقد نادى كثٌر من علماء التربٌة فً عصرنا الحدٌث باتباع أمثل الطرق و أحسنها ،و      

من أثر بٌن فً دراسة اللغات ، إذ ال ٌمكن أن لما لذلك أكثرها حداثة لتدرٌس قواعد اللغة 

تدرس لغة من اللغات من غٌر أن تؤسس هذه الدراسة على قواعدها .
2

 

دراسة القواعد باعتبارها وسٌلة تكفل سالمة التعبٌر ، وصحة أدائه وفهم أفكاره ،     

لذل ٌنبغً أن لى دراستها ، وإدراك معانٌه فً غٌر لبس ، أو غموض تشجع التالمٌذ ع

ٌقتصر فً دراسة النحو على ما ٌلزم من القواعد لتقوٌم ألسنة التالمٌذ ، وتصحٌح أسلوبهم ، 

أكثر من وجه فإنه ٌترك للذٌن ٌتخصصون أما ما لزوم له ، وخاصة ما ٌحتمل فً إعرابه 

 فً دراسة اللغة العربٌة .

عوبات تدرٌس ٌتمثل عالج صعالج صعوبات تدرٌس القواعد النحوٌة :        

التالٌة : القواعد النحوٌة إلى األمور
3

 

النظر إلى القواعد على أّنها لٌست معضلة فً حد ذاتها ، إذ إّن لجمٌع اللغات قواعدها      

وأصولها ، وأحكامها ، و أّن أبناء األمم ٌتعلمون القوانٌن الرٌاضٌة والفٌزٌائٌة ، وٌطبقونها 

ق السلٌم لمالئمة المباحث النحوٌة لحاجات الدارسٌن تطبٌقا سلٌما ، فإذا عرفنا الطرٌ

ومطالبهم اللغوٌة وأعددنا لهم منهاجا ، روعٌت فٌه هذه المعرفة أمكن للطلبة أن ٌتوصلوا 

 إلى معرفة القواعد ، وتمثلها ، كما ٌتمثلون غٌرها من القواعد العلمٌة .
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ا القراءة والنصوص ، والقواعد اللغة أقدم من قواعدها ، لذا ٌنبغً أن تعلم فً ثناٌاه    

لٌست غاٌة فً ذاتها ، حتى تصرف الجهود لتعلم متهاتها ، وتأوٌالتها ، وتقدٌراتها ، بل 

مهارة عن وسٌلة لصحة األسلوب ، وسالمة التراكٌب ، وال ٌختلف تعلم القواعد كً ٌصبح 

نظم فإّن القواعد تعلم المهارات والعادات ، وبما أن العادات تكتسب بالتدرٌب الواعً الم

 ٌمكن اكتسابها باستخدام القوالب اللغوٌة وأنماطها .

كما أن الدافع ؛ فهو األساس فً عملٌة التعلم ، ولذا ٌنبغً إٌجاد دافع لدى المتعلم       

بجملة على تعلم القواعد وفهمها ، وفً هذا السٌاق ٌمكن استخدام استراتٌجٌة حل المشكالت 

ئل النحوٌة .فً أثناء معالجة المسا
1

 

تٌسٌر النحو وتطوٌره ال ٌعنً التخلً عن نحو اللغة العربٌة وقواعدها بل المقصود     

النحوٌة بأسلوب بسٌط مٌسر خال من الشواهد المعقدة ،و الشواذ  عرض ، واستخدام القواعد 

وٌسهل استخدامه وٌواكب التطور وٌجري ذلك باالختصار ، وتذلٌل الصعب من مباحث 

 وتمهٌد الوعر من مسالكه . النحو ،

كذلك من بٌن الحلول المقترحة لتٌسٌر القواعد النحوٌة ما ٌلً :        
2

 

ال ٌختلف تعلم القواعد كً تصبح مهارة ، وسلٌقة عن تعلم أي مهارة من المهارات ،  – 1

أي عادة من العادات ، وبما أن العادات تكتسب عن طرٌق التدرٌب الواعً المنظم ،  أو

ا األمر بالنسبة إلى القواعد ، إذ ٌنبغً أن تمرن األلسنة ، واألقالم على استخدام القوالب فكذ

اللغوٌة وأنماطها حتى ٌصبح استخدامها سهال ، ومٌسورا ، وٌمكن للمتخصصٌن فٌما بعد 

 إدراك فلسفة المصطلحات النحوٌة ، والتعمق فً دراستها .

لى الدارسٌن فً النحو موضوعات وظٌفٌة ، ٌنبغً أن تكون الموضوعات التً تقدم إ – 2

اللغوٌة ، وتسهل علٌه عملٌات التفاعل فً حٌاته ، فتلبً حاجاته بمعنى أن تخدم اإلنسان  

االجتماعً ، بحٌث ٌقرأ بصورة سلٌمة ، وٌكتب بأسلوب سلٌم ، وعبر بشكل صحٌح ، 

ال إذا كانت ثمة دوافع وٌستمع فتعٌنه معرفته النحوٌة على فهم ما ٌسمع ، ولن ٌتأتى ذلك إ

افر إال إذا شعر المتعلم أن الموضوعات التً ٌتعلمها تلبً حاجاته تدفعه إلى التعلم ، ولن ٌتو

وترضً اهتماماته ، ومن هنا تأتً أهمٌة أن  تكون الموضوعات النحوٌة وظٌفٌة ، وذات 

نفع اجتماعً .
3
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ق بٌان تواترها واستخدامها وتتأتى معرفة الموضوعات األساسٌة الوظٌفٌة عن طرٌ      

 فً لغة الحدٌث ، والكتابة ، فما استعمل بكثرة كان أساسٌا وما قل استعمال كان ثانوٌا .

ومن المالحظ أّن النحو لٌس بمشكلة ما دام لسائر اللغات قواعدها  ، ال بل أن قواعدها       

 أسهل بكثٌر من قواعد بعض اللغات الحٌة . 

ل عناصر هذا الفصل أن الطرق الحدٌثة لتدرٌس النحو العربً ، قد نستخلص من خال       

تنوعت بٌن الطرٌقة االستقرائٌة ، والطرٌقة االكتشافٌة ، وطرٌقة النصوص ، وطرٌقة حل 

ها دة ، ولكل طرٌقة ممٌزاتها ، وأهدافالمشكالت ، وهذه هً أهم الطرق فً تدرٌس هذه الما

ل طرٌقة خطوتها المعتمدة فً تدرٌس ، كما أّن لكالخاصة فً تعلٌمٌة القواعد النحوٌة 

أن ال ٌحبذ السٌر على طرٌقة واحدة فً مهارة النحو العربً ، لذلك على مدرس هذه المادة 

تدرٌس القواعد ، بل البد للمعلم أوال أن ٌدرك الظروف المحٌطة ، فٌختار من بٌن الطرق 

ات كل طرٌقة ، وعٌوبها ، وفً ضوء أنسبها لتلك الظروف ، كما علٌه أن ٌكون مدركا لمٌز

ذلك ٌقرر أي الطرق سٌمنح حصته النتٌجة المرجوة ، فالمدرس حر غٌر مقٌد ، ورغم تلك 

الطرق الحدٌثة فً تدرٌس القواعد النحوٌة إال أنه هناك العدٌد من الصعوبات تواجه كل من 

من ٌرجع هذه ، فهناك المعلم ، والمتعلم فً تدرٌس هذه المادة ، وتلقٌها من طرف المتعلم 

    الصعوبات إلى كثرة األوجه اإلعرابٌة 
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 :  اإلجراءات المنهجٌة للبحث       

استؽرقت هذه الدراسة المٌدانٌة مدة أسبوعٌن ، أي منذ توزٌع  مدة البحث : – 1     

على األساتذة إلى ؼاٌة جمعها ، وحضور إحدى الدروس المتعلقة بالقواعد  االستمارات

 السنة الثالثة . –النحوٌة فً مرحلة التعلٌم  المتوسط 

بلػ عدد أفراد العٌنة المستخدمة فً الدراسة عشر أساتذة لئلجابة  عٌنة البحث : – 2    

 عن األسئلة ، والحصول على استبٌانات لها .

 * أساتذة االبتدائٌة  مواصفات العٌنة : – 3    

 * أساتذة التعلٌم المتوسط                                

 األدوات المستخدمة :   – 4    

للقٌام بإجراء أي بحث أو دراسة مٌدانٌة ٌتطلب استعمال أدوات ، ووسائل لبلوغ       

: االستبٌان : لقد اعتمدنا فً هذه األهداؾ المرجوة ، والوسٌلة المعتمدة فً هذه الدراسة 

، والحصول على عدد أكبر  لئلحصاءالدراسة التطبٌقٌة على االستبٌان ؛ ألنه اآللٌة المناسبة 

 المختلفة فً واقع التعلٌم  حول الطرائق الحدٌثة لتدرٌس النحو العربً .  اآلراءمن 

ال موجها إلى أساتذة اللؽة ففً دراستنا قمنا بوضع استبٌان ٌحتوي على أربعة عشر سؤا     

 . المتوسط واالبتدائًالعربٌة فً مرحلة التعلٌم 

 المستعملة :  اإلحصائٌةاألسالٌب  – 5    

وذلك لتحلٌل المعطٌات العددٌة ،  اإلحصائٌة،استعملنا النسبة المئوٌة التً تعّد من الطرق 

والتً تدل على تكرارات ، وقد ثّم استخدامها فً البٌانات الشخصٌة ، واألسئلة المرتبطة 

 بالموضوع ، وتعطى بالصٌؽة اآلتٌة : النسبة المئوٌة :

 تحلٌل النتائج : تحلٌل االستبٌان : -6

  الجنس : توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس . -1

 

 النسبة المئوٌة التكرار 

 % 33 3 ذكر  

  %43 4 أنثى

 % 133 13 المجموع
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التعلٌق على النتائج : ٌظهر الجدول مبٌن أعبله أن أؼلب أفراد عٌنة البحث من األساتذة    

، ولعل انخفاض   % 33، فً حٌن بلؽت نسبة الذكور  % 43إناث ، حٌث بلؽت نسبهن 

 نسبة الرجال فً التعلٌم ٌعود إلى توجههم إلى مهام أخرى ؼٌر التدرٌس .

 الخبرة : توزٌع أفراد العٌنة حسب خبرة التالمٌذ : – 2
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 التعلٌق على النتائج : 

سنوات إلى  3تشٌر النسبة المئوٌة إلى وجود فئة كبٌرة من األساتذة ممن ٌملكون خبرة من 

، فً حٌن بلؽت نسبة الخبرة عند الذٌن لهم   % 43سنوات ، حٌث بلؽت نسبة هذه الفئة  4

عند ، هذا ٌدل على أن الخبرة  % 33سنوات إلى ما فوق ب  4أقدمٌة فً التدرٌس من 

 أوالئك األساتذة نسبتهم قلٌلة ألن أؼلب األساتذة جدد فً التعلٌم .

 الصفة : توزٌع العٌنة حسب الفئة :  – 3

 

 

 

 التعلٌق على النتائج : 

أن أؼلب األساتذة ٌرون أّنه ثّم تحقٌق أهم األهداؾ  ٌتضح من خبلل نتائج الجدول السابق

، وذلك راجع إلى  %  73 وٌة حٌث بلؽت نسبة اإلجابة بنعم بـمن وراء تدرٌس القواعد النح

أن القواعد النحوٌة هً التً تنمً الثروة اللؽوٌة لدى التبلمٌذ ، فً حٌن بلؽت نسبة اإلجابة 

ذة ٌرون أّنه أحٌانا ٌحصل المتعلمون أهدافا من ، حٌث أن بعض األسات %  73أحٌانا بـ : 

 خبلل درس القواعد النحوٌة .
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 السؤال الثانً : هل تكمن أهداف تدرٌس القواعد النحوٌة فً ..... ؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌتبٌن من خبلل ما سبق أن االقتراحات السابقة حول أهداؾ التعلٌق على النتائج : 

، وهً أعلى   % 73تدرٌس القواعد النحوٌة من بٌنها : التحدث والقراءة بلؽة سلٌمة بنسبة 

نسبة من االقتراحات المذكورة ، وذلك ٌوضح أن أؼلب األساتذة ٌرون أن الهدؾ من وراء 

تدرٌس القواعد النحوٌة ؛ هو إجادة المتعلم للكبلم ، والقراءة بلؽة سلٌمة ، حٌث بلؽت نسبة 

،   % 03جمل فً قواعد اللؽة بـ الهدؾ من تعلٌم القواعد النحوٌة ، هو معرفة تراكٌب ال

كانت عبارة عن اختٌار اقترحٌن ، حٌث انعدمت نسبة اإلجابة عن    % 33وهناك نسبة 

 االقتراح الثانً المتمثل فً ضبط أواخر الكلمات .
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 سلٌمة

7 73 % 

 % 33 3 ضبط أواخر الكلمات 2

تراكٌب الجمل معرفة  3

 فً قواعد اللؽة

0 03 % 

 % 33 3 اختٌار اقترحٌن 4

 % 133 13 المجموع 5
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 السؤال الثالث : هل حفظ القواعد النحوٌة ضروري الكتساب القدرة اللغوٌة ؟  

 

 

 

 

 التعلٌق على النتائج : 

، وذلك راجع إلى أن معظم األساتذة  % 73بة عن السؤال السابق بنعم بـ بلؽت نسبة اإلجا

ٌرون أن حفظ القواعد النحوٌة ضروري الكتساب القدرة اللؽوٌة ، فً حٌن انعدمت نسبة 

، مما ٌوضح أّن حفظ القواعد النحوٌة  % 03اإلجابة بـ ال ، وبلؽت نسبة االقتراح أحٌانا بـ 

 ٌمكن المتعلم من تحصٌل قدرته اللؽوٌة . 

 تدرٌس القواعد النحوٌة ٌخدم مهارة القراءة ؟ السؤال الرابع : هل 
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 التعلٌق على نتائج الجدول : 

فً اإلجابة عن السؤال السابق بـ : نعم ، حٌث ٌرى المعلمٌن أن   % 133كانت نسبة 

القواعد النحوٌة تخدم مهارة القراءة ، وذلك من خبلل ضبط التراكٌب ، والحركات 

 حٌن انعدمت نسبة اإلجابة بـ ال  اإلعرابٌة فً الكلمات المقروءة لدى المتعلم حٌن قرائته، فً

 أن درس القواعد النحوٌة ال ٌخدم مهارة القراءة . و أحٌانا فهم ٌرون أنه من المستحٌل

 السؤال الخامس : هل ٌضبط التالمٌذ القواعد النحوٌة فً تعابٌرهم الكتابٌة ؟   
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 التعلٌق على نتائج الجدول السابق : 

   % 13نستنتج من خبلل الجدول السابق أن نسبة اإلجابة عن السؤال السابق بـ : نعم ، بلؽت 

، باإلجابة بأحٌانا ،  % 73، وكانت أعلى نسبة بـ فً حٌن انعدمت نسبة اإلجابة بـ : ال 

ة فً تعابٌرهم الكتابٌة ، وذلك فالمعلمون ٌرون أنه أحٌانا ٌضبط التبلمٌذ القواعد النحوٌ

راجع إلى عدة أسباب ، من بٌنها عدم التركٌز على هذه المادة أثناء تصحٌح التعابٌر 

 للمتعلمٌن .... وؼٌرها من األسباب .

 هل ٌمكن لمدرس اللغة العربٌة أن ٌتخلى عن تدرٌس القواعد النحوٌة ؟السؤال السادس :

 

 

 

 

 

 

 التعلٌق على النتائج : 

ٌة مدرس اللؽة العربإذ ال ٌمكن ل حول االقتراح بـ : ال ، % 133كانت جل اإلجابات بنسبة 

لقواعد النحوٌة ، فهذه المادة تعتبر قانون اللؽة ، وقواعدها ، أن ٌستؽنً عن تدرٌس ا

 واألساس الذي تقوم علٌه للحفاظ علٌها .
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 نه أثناء تدرٌس القواعد النحوٌة ؟ ابع : أّي مستوى من اللغة تستخدموالسؤال الس

 

 

 

 

 

 

أؼلب األساتذة ٌحبذون تدرٌس القواعد النحوٌة باللؽة ٌتضح من خبلل نتائج الجدول أن 

فً حٌن بلؽت نسبة   % 73الفصٌحة ، حٌث بلؽت نسبة اإلجابة عن هذا االختٌار بـ 

، %  33، وكانت نسبة المزاوجة بٌن العامٌة والفصحى بـ    %13التدرٌس باللؽة العامٌة 

القدرة على التحدث بهذا المستوى ،  فإلقاء القواعد اللؽوٌة باللؽة الفصٌحة ٌكسب التبلمٌذ

 وتطبٌق القواعد النحوٌة فً تعابٌرهم ، والحفاظ على لؽتهم . 

السؤال الثامن : هل الطرق الحدٌثة لتدرٌس القواعد النحوٌة جاءت بالجدٌد فً فضاء 

 الجٌل الثانً ؟ 
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 التعلٌق على النتائج : 

على السؤال السابق فهً أعلى  % 73ٌتضح من خبلل نتائج الجدول أّن نسبة اإلجابة بنعم   

، ووقع االختٌار على االقتراح أحٌانا بـ  % 03بـ : ال التً بلؽت نسبتها بـ نسبة من اإلجابة 

، وهذا ٌدل على أن الطرق الحدٌثة لتدرٌس القواعد النحوٌة جاءت بالجدٌد فً   % 03: 

 فضاء الجٌل الثانً فً رأي بعض األساتدة .

 السؤال التاسع : هل لدٌك إطالع على الدراسات الحدٌثة لتدرٌس النحو العربً ؟ 
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النسبة  التكرار  االقتراحات 

 المئوٌة 

 % 73 7 نعم 

 % 03 0 ال 

 % 33 3 أحٌانا 

 % 133 13 المجموع 
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ٌتبٌن من خبلل النتائج المدونة فً الجدول ، والتً تقر بإطبلع األساتذة على الدراسات   

، تباٌنت  %  33نسبة عدم اإلطبلع أحٌانا بـ ، و % 73الحدٌثة لتدرٌس النحو العربً بنسبة 

وذلك راجع إلى إهتمام األستاذ  األراء والنسب حول موضوع الدراسات النحوٌة الحدٌثة ،

بهذه المادة ، ومواكبة الدراسات الحدٌثة حولها ، فً حٌن بعضهم ال ٌهتم بهذه المادة 

 الشتؽاله بأمور أخرى .

 أهم الطرق الحدٌثة المستخدمة فً تعلٌمٌة النحو العربً ؟ اشر : ماهًالسؤال الع

 

 

 

نبلحظ من خبلل الجدول السابق أنه انعدمت نسبة االقتراح األول التعلٌق على النتائج : 

، كما تساوٌا مع كل  % 33للطرٌقة االستقرائٌة ، فً حٌن بلؽت نسبة الطرٌقة االكتشافٌة بـ 

من طرٌقة حل المشكبلت ، وطرٌقة النصوص ، وذلك راجع إلى اعتبار العدٌد من 

ٌمة ؼٌر المعمول بها فً التدرٌس ، فً حٌن الدارسٌن الطرٌقة االستقرائٌة من الطرق القد

تنوعت الطرائق الحدٌثة بٌن حل المشكبلت ، وطرٌقة النصوص فً تدرٌس القواعد 

 . % 13وبلؽت نسبة االختٌار اقترحٌن ، النحوٌة وتٌسٌرها لمتعلمٌها 
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 النسبة المئوٌة  التكرار  االقتراحات  األرقام 

 % 33 3 ط : االستقرائٌة  1

 % 33 3 ط : االكتشافٌة 0

 % 33 3 ط : النصوص 3

 % 33 3 ط : حل المشكبلت  7

 % 13 31 ط : اختٌار اقترحٌن  7

 % 133 13 المجموع  
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 السؤال الحادي عشر : ماهً الطرٌقة األكثر استخداما فً تدرٌس القواعد النحوٌة ؟  

 

 

 

 

 

 
فً حٌن بلؽت  % 33نبلحظ من خبلل نتائج الجدول أّن الطرٌقة االستقرائٌة بلؽت نسبة      

، وطرٌقة النصوص      %13، وطرٌقة حل المشكبلت  % 03نسبة الطرٌقة االكتشافٌة 

وهً أعلى نسبة ، وهً الطرٌقة اأّلكثر استخداما فً تدرٌس القواعد النحوٌة عند %  43

 أؼلب األساتذة .

 السؤال الثانً عشر : هل ٌجد المعلمون صعوبة فً تدرٌس القواعد النحوٌة ؟ 

 النسبة المئوٌة  التكرار  تراحات االق

 % 77 7 نعم 

 % 37 3 ال 

 % 77 7 أحٌانا 

 % 177 17 المجموع 
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 التكرار

 النسبة المئوٌة

النسبة  التكرار  االقتراحات  رقاماأل

 المئوٌة 

 % 33 33 ط : االستقرائٌة   1

 % 03 30 ط : االكتشافٌة   0

 % 13 31 ط : حل المشكبلت   3

 % 43 34 ط : النصوص   7

 % 133 13 المجموع  
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من خبلل نتائج الجدول السابق ٌتبٌن لنا أنه ال ٌجد التعلٌق على نتائج الجدول السابق : 

المعلمون صعوبة فً تدرٌس القواعد النحوٌة حٌث انعدمت نسبة اإلجابة بـ : نعم ، فً حٌن 

وهً أعلى نسبة ،  % 43ؽت نسبة اإلجابة بـ أحٌانا : ، وبل % 33بلؽت نسبة اإلجابة بـ ال : 

ن صعوبة فً تدرٌس القواعد النحوٌة ، ولعل فمعظمهم األساتذة ال ٌرون أنه أحٌانا ٌجدو

 ذلك راجع إلى إسناد تعلٌم اللؽة العربٌة إلى ؼٌر المتخصصٌن ... وؼٌرها من األسباب .

 السؤال الثالث عشر : أٌن تكمن صعوبات تدرٌس القواعد النحوٌة ؟ 

النسبة  التكرار  االقتراحات  األرقام 

 المئوٌة 

 % 33 3 طبٌعة العلم  1

 % 73 7 كثرة األوجه اإلعرابٌة  0

 % 03 0 علم صعب االستعاب  3

 % 13 1 أراء أخرى  7

 % 133 13 المجموع 
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نبلحظ من خبلل النتائج المتعلقة بمعرفة صعوبات تدرٌس التعلٌق على نتائج الجدول : 

، فً حٌن بلؽت نسبة اإلجابة  % 33القواعد النحوٌة سببها ٌكمن فً طبٌعة العلم بنسبة 

هً أعلى نسبة التً رأى من خبللها بعض األساتذة  % 73بكثرة األوجه اإلعرابٌة بـ 

صعوبة فً القواعد النحوٌة ، كما بلؽت نسبة اإلقتراح الثالث المتعلق بأنه علم صعب 

  13وكانت عبارة عن أراء أخرى حول هذا الموضوع بنسبة  %03االستٌعاب بـ 

 : ما هً أهم السبل فً تٌسٌر صعوبات تدرٌس القواعد النحوٌة ؟عشر رابع لا لالسؤا

 النسبة المئوٌة التكرار االقتراحات األرقام

التنوٌع فً طرائق  1

 تدرٌسه

7 73 % 

استخدام طرٌقة حل  0

 المشكبلت

1 13 % 

استخدام طرٌقة  3

 النصوص

3 33 % 

 % 33 33 أراء أخرى 7

 % 133 13 المجموع 

 

 

األول  االقتراح، كانت حول  % 43الجدول المبٌن أعبله أن نسبة  ٌتبٌن من خبلل      

المتمثل فً التنوٌع فً طرائق تدرٌس القواعد النحوٌة لتٌسٌر صعوبات تدرٌس القواعد 

النحوٌة ، وهً أعلى نسبة وقع علٌها االختٌار من طرفؾ األساتذة ، فً حٌن بلؽت نسبة 

، وبلؽت نسبة اإلجابة عن  % 13االقتراح الثانً المتعلق باستخدام طرٌقة حل المشكبلت بـ 

،  % 13، أما االقتراح الرابع كانت عبارة  عن أراء أخرى بنسبة  % 33الثالث بـ االقتراح 

لذلك ٌرى معظم األساتذة أن التنوٌع فً طرائق تدرٌس القواعد النحوٌة بإمكانٌة الحد من 

 صعوباتها ، وإفهامها للتبلمٌذ .
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ستنتج أن الطرق بعد تحلٌل نتائج االستبٌان ، وإحصاء األسئلة المقدمة لؤلساتذة ن       

الحدٌثة لتدرٌس القواعد النحوٌة عدٌدة ومتنوعة ، وعلى المعلم أن ٌنوع عند تقدٌمه لهذه 

المادة ، وٌنتقً ما ٌراه مناسب لموضوع الدرس ، حتى ٌضمن التحصٌل الجٌد للتبلمٌذ فً 

 تلك المادة .

درس اللؽة العربٌة أن كما تعتبر القواعد النحوٌة أهم أؼراض الدراسة اللؽوٌة ، وال ٌمكن لم

ٌتخلى عنها ، كذلك علٌه أن ٌعالج أهم الصعوبات التً تواجه المتعلمٌن فً فهم القواعد 

 .النحوٌة 

 درس أنموذجً للقواعد بالطرٌقة االستقرائٌة

 

 التقوٌم ةٌالوضعٌات التعلٌمٌة التعلم وضعٌة       

 تشخٌصً : التذكٌر بأحكام درس اسم الفاعل وعمله        االنطبلق

ٌّأ : الٌوم سنتعرؾ على مشتق ٌقترن كثٌرا باسم   أته

 المشبهةالفاعل ، أال وهو الصفة 

 :تشخٌصً 

 ٌثار لٌتابع

 الوضعٌة الجزئٌة األولى :  

 اقرأ األمثلة التالٌة :  –أالحظ 

 : الشواهد -

  مبلٌٌن المشاركٌن األزرقٌستخدم الفضاء  -1

 بالحواسٌب مؤلىاإلدارات والمنازل  – 0

 مرحلً :

 الشواهدٌقرأ 

 قراءة

إعرابٌة 

 سلٌمة

 

 المقطع الخامس : العلم والتقدم التكنولوجً -

 المٌدان : قواعد اللؽة -

 المحتوى المعرفً : الصفة المشبهة باسم الفاعل  -

 

 الموارد المستهدفة : 

 ٌكون المتعلم قادرا على : 

 التعرؾ على الصفة المشبهة باسم الفاعل -

 التعرؾ علٌها وتمٌٌزها عن باقً المشتقات من خبلل أوزانها  -

 ربط القواعد باستعمالها الفعلً من خبلل توظٌفها فً مواقؾ -

 تعبٌرٌة متنوعة .

 

 السندات 

المدرسً الكتاب 

 77ص :

 كتب -

 خارجٌة -

 السبورة -
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بٌن  فً التعامل بٌن المؤسسات التخٌلٌة ، ال تستطٌع التمٌٌز – 3

 . جبانوشجاع ، أو بٌن  حزٌنو فرحوال بٌن  كرٌمو بخٌل

قراءة نموذجٌة ) األستاذ( تلٌها قراءتٌن أو ثبلث التمٌٌز ألجود 

 .التبلمٌذ أداء

ٌتدخل فً 

 المناقشة

 وٌبدي رأٌه

 

    

 الحظوا الكلمات الملونة فً األمثلة :  -

  أسماءهل هً أسماء أم أفعال ؟ ج :  – 1

 ما األفعال التً اشتق منها كل اسم ؟  – 0

 . جبن –شجع  –حزن  –فرح  -كرم  -مؤل –زرق  –ج 

ما نوع هذه األفعال من حٌث عدد حروفها وكذا اللزوم  – 3

 والتعدٌة ؟

   . ثبلثٌة الزمةج : 

صفة ؟ ج :  1كٌؾ نعرب كلمة األزرق فً المثال  – 7

 منصوبة ...

 الفضاء .أٌن موصوفها ؟ ج :  – 7

 . ثابثةهل هذه الصفة ثابثة فً موصوفها أم مؤقتة ؟ ج :  – 7 

 هذا النوع من المشتقات نسمٌه بالصفة المشبهة باسم الفاعل .

 ما تعرٌفكم له ؟ 

 

 ٌبنً أحكام 

 الدرس  

 وٌستنتج

 القاعدة 
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: اسم مشتق من الفعل  الصفة المشبهة باسم الفاعل – 1

 الثبلثً للداللة على
 صفة ثابتة فً الموصوؾ .

 تفصٌل المفهوم :
صفة : ألنها تكون على وجه الدوام والثبات )الصفة ثابتة 

 والنعت مؤقت (
 سمٌت باسم الفاعل ألنها لها معنى اسم الفاعل وتشبهه فً :

تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع  –ب  تدل عل الحدث وفاعله ، –أ 
   تعمل عمله . -مثله ج

 مصدر الفعل على اختبلؾ الصرفٌن  تصاغ من الفعل أو من  -
 

 

 ٌتعرؾ - 1

على الصفة 

 المشبهة

 

 لنعد مرة ثانٌة إلى الشواهد : 

حّددوا أوزان الصفات المشبهة فً كل مثال ، وهاتوا  – 1

 مؤنث كل وزن .

-بخٌلة-بخٌل)فعٌل( –أزرق )أفعل( زرقاء)فعبلء(  –ج 

  -كرٌمة)فعٌلة(

 -شجاعة -شجاع –حزٌن)فعٌلة( -ل(فرحة)فعلة(فرح)فع

 جبانة)فعٌلة(-جبان)فعال(

  مؤلى )فعلى( مآلن )فعبلن( .

 

 عبلم ّدلت الصفة المشبهة : أزرق ؟ ج : على لون .  – 0

مؤلى ؟ ج:  –ماذا عن الصفات المشبهة باسم الفاعل فرح  – 3

 حالة نفسٌة -فرح

 مؤلى  = امتبلء .

 –مؤل  –ما حركة عٌن فعلها الثبلثً ؟ ج: مفتوحة  – 7

 ُجبن  –مضمومة 

 فِرح . –مكسورة 

 ما استنتاجكم ؟ 

أشهر أوزانها : تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل على  – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌعد – 0

 أوزانها
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 ثبلثة أوزان ،وذلك

 حسب الفعل وهً :

ما تصاغ منه وله ثبلث  مكسورة العٌن ) فعل( وهو أكثر –أ 

 أوزان : 

 فعبلء : إذا دّل على :  –أفعل  -1

 لون : خضر ) أخضر (  )خضراء( -

 حلٌة : حور )أحور( حوراء )صفة محبوبة فً اإلنسان (  -   

عٌب : عرج ) أعرج ( )عرجاء( )صفة محبوبة فً  -    

 اإلنسان (

 فعلى : إذا دّل على :  –فعبلن  – 0  

 امتبلء : شبع ) شبعان( ) شبعى(  

 

  

 خلو : جاع ) جوعان( )جوعى(

فعلة : إذا دل على حالة نفسٌة : ضجر) ضجر(      –فعل  – 3

 ) ضجرة( 

 مرفوع العٌن : ) فُعل( له عدة أوزان منها :  –ب 

 -فُعل : ضُخم )ضخم –شرٌفة (  –فعٌل : شرؾ ) شرٌؾ  -

 ضخمة(

 –فعال :جُبن )جبان  -حسنة (         -فَعل: حُسن ) حَسن -

 جبانة( 

 حُمولة( –فعول : حُمل )حُمول  -

 مفتوح العٌن ) فَعل( أقل األوزان استعماال : –ج 

 عفٌفة ( –عفٌؾ " تختص بالفعل المّضعؾ " : عّؾ )فعٌل :  -

ٌّت  - ٌّتة ( . –فٌَعل : مات ) م  م
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تسهٌبل لحفظ أوزان الصفة المشبهة جمعت فً البٌتٌن  -3

 التالٌٌن : 
  صلب شهم فطن بطل     كرٌم شجاع الجبان                 

  ألّنه أحول وهً حوالء         لكنه ؼضبان وزوجته ؼضبى   
 

 

 

 ٌحفظ  – 3

 وٌمٌز

 

  
  

  
  

ب
رٌ

تد
ال

  
 

    

 الوضعٌة الجزئٌة الثالثة : 

 77ص أوظف تعلماتً : 

ٌّز الصفة المشبهة من اسم الفاعل فً التراكٌب اآلتٌة :  – 1  م

ة /عفٌؾ الّنفس /آثار رائعة/منظر  ٌَ عظٌم الشأن /سماء ُمصح

   بهٌج / سهل األخبلق/ قوّي الُحجة / ُتحفة ثمٌنة .

أعرب إعرابا مفّصبل : التلمٌذ الحسن ُخلقه ٌسعى لطلب العلم  -

  النافع .

كتب  فقرة من ثمانٌة أسطر نتحدث فٌها عن بعض إٌجابٌات ا - 

   

 التكنولوجٌا ، موظفا الصفة المشبهة بأوزان مختلفة

 

الختامً : 

 ٌرسخ معارفه 

 وٌستثمرها
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 77حل التطبٌقات : ص  

 إعراب : التلمٌذ الحسن خلقه ٌسعى لطلب العلم . – 0

التلمٌذ : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة 

 على آخره 

الحسن :)صفة مشبهة( خبر مرفوع وعبلمة رفعه 

ضمٌر متصل  الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ ، والهاء

 كضاؾ إلٌه .مبنً فً محل جر 

ٌسعى : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعه الضمة 

المقدرة على األلؾ منع من ظهورها التعذر ، والفاعل ضمٌر 

 مستتر تقدٌره هو .

: حرؾ جر ، طلب : اسم مجرور  األملطلب : 

 ...وهو مضاؾ .باألم

العلم : مضاؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على 

 آخره

 اسم الفاعل الصفة المشبهة

 

الييينفس/  عفٌيييؾعظيييٌم الشيييأن / -

/تحفييييية بهٌجاألخبلق/منظر سيييييهل

 .ثمٌنة 

 

 

/  مصييييييحٌةسييييييماء  -

 قييييويّ /  رائعييييةآثييييار 

 الحجة
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ئد

وا
لف
ا

 

ٌطرد قٌاس الصفة المشبهة من ؼٌر الثبلثً على  – 1

 وزن اسم الفاعل إذ أرٌد به

 الثبوت نحو : معتدل القامة .

قد تحول فً الثبلثً إلى اسم الفاعل إذ أرٌد بها  – 0

 والتجدد والحدوث مثل :

 شارؾ )شرٌؾ( ؼدا .

معمول الصفة المشبهة إما أن ٌرفع فاعبل )أخوك  – 3

 ن ٌجرحسن صوته ( إّما أ

باإلضافة )أخوك حسن الّصوت( ، وهذا أؼلب أحواله ، 

 وإّما أن ٌنصب على التمٌٌز

إذا كان نكرة ) أخوك حسن صوتا( ، أو على شبه 

 المفعولٌة إذا كان معرفة ) أخوك

 حسن صوته ( .

 

 

 

 التعلٌق على الدرس السابق : 

نبلحظ من خبلل الدرس السابق أن أمثلته األولى كانت مستنبطة من نص فهم  

: اإلدارة االلكترونٌة ، مما ٌوضح اعتماد طرٌقة النصوص ، إال أننا  1المكتوب المعنون بـ 

، وذلك من خبلل أن معظم أمثلته من بحث األستاذ حول أخذنا نموذجا بالطرٌقة االستقرائٌة 

، و أخذ باالعتبار لطرٌقة النصوص لعدم إحتواء النص على كل أوزان الصفة المشبهة 

 أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل ،و هذا ما هو معتمد فً الجٌل الثانً .
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 درس أنموذجً لتدرٌس القواعد لطرٌقة النصوص :

المحتوى  قواعد اللغة المٌدان

 المعرفً  

ولد عبدالرحمن  األستاذة أفعال المقاربة  

 حسٌبة

 

 * ٌعرؾ أفعال المقاربة والشروع 

  * ٌتبٌن عملها 

 * ٌعرؾ خبرها

 *ٌوظؾ تعلماته وٌنجز تمارٌنه

 

 التقوٌم الوضعٌات التعلٌمٌة والنشاطات المقترحة   الوضعٌات

مرحلة 

 االنطالق   

 مراقبة األعمال التحضٌرٌة

 

 

 

  لتعرؾ المورد المعرفً اتصل

 المقاربة والشروع هذا ما سنعرفه من خبلل درس أفعال

 تشخٌصً

ٌتذكر 

 ٌبلحظ

مرحلة بناء 

 ماتٌالتعل

    األمثلة

  أعد قراءة نصك )عدو( البٌئة ثم تابع :  -

 ٌعتبر الثلوث هو العدو األول للبٌئة»...  -1

على تدمٌرها بصفة  أوشكمنذ التارٌخ ، كما أن اإلنسان  

 ...«كاملة 

 ..«أن ٌدمرها بصفة كاملة  ٌوشك»...  - 0

 وما ٌنتج على ذلك من انعكاسات سلبٌة »...  - 3

 ...«ٌن نتقضً على صحة المواط تكاد

 فردٌا . –نموذجٌا  -قراءة األمثلة :  -

 المناقشة والتحلٌل : - 

 الحظ الكلمات المكتوبة بلون مخالؾ ما نوعها ؟ –س 

 أفعال. –ج   

 قروب فعل الشًء    –ما المعنى الذي دلت علٌه ؟ ج  -س  

 

 مرحلً 

 ٌبلحظ 

 

 

أفعال المقاربة 

 والشروع

 

 الوضعٌة االنطبلقٌة
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 ال –هل حصل الفعل ؟ ج  –س 

 من خبلل ما سبق عرؾ أفعال المقاربة . -

 

ٌعدد 

 أفعال

  المقاربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌقارن

 

وهً تدل على أن الفعل  -كرب –أوشك  –أفعال المقاربة هً : كاد 

  الذي بعدها قارب الوقوع ولم ٌقع .

 

 س: جرد المثال األول من أوشك وأعد قراءة الجملة ؟

 ج : اإلنسان ٌدمر البٌئة .

 جملة اسمٌة  –س : ما نوع الجملة التً تحصلت علٌها ؟ ج 

  صار المبتدأ  –س : ما التؽٌرات التً حدثت للجملة ؟ ج 

 والخبر منصوبا .مرفوعا 

 بعمل كان وأخواتها  –س : بم ٌذكرك هذا العمل ؟ ج 

 ماذا تستنتج ؟  

 

 عملها : 

 حٌث تدخل على  –تعمل أفعال المقاربة عمل كان وأخواتها  -

 الجملة االسمٌة ترفع المبتدأ وٌسمى اسمها وتنصب الخبر

 وٌسمى خبرها .

 مثل : كاد التلمٌذ ٌرسب

 

 س : ماذا تبلحظ ؟ 

 س : عد األمثلة السابقة إمؤل الجدول ؟
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مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

 

 

 مضارع  –س : كٌؾ جعل الفعل فً الجمل الواقعة خبر؟ ج 

 ماذا تستنتج ؟

 خبر أفعال المقاربة :

 خبر أفعال المقاربة ٌكون جملة فعلٌة فعلها مضارع 

 مجرد من)أن( ؼالبا بعد كاد 

 مقترن بـ )أن( ؼالبا بعد أوشك 

 مثل : 

 إعراب نموذجً : أوشك الصٌؾ أن ٌنتهً

 نوع الخبر خبره  اسمه  فعل الشروع 

أن ٌدمر  اإلنسان  أوشك 

 البٌئة 

 جملة فعلٌة 

الضمٌر  تكاد 

 المستتر 

تقضً على 

صحة 

 المواطنٌن

 جملة فعلٌة

 جملة فعلٌة  ٌهل  المطر  كرب 

ٌعرؾ 

 عمل

 فعل

 المقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌقارن

 إعرابها الكلمة

فعل ماض ناسخ من أفعال المقاربة مبنً على الفتح  أوشك

 الظاهر.

 اسم أوشك مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة الصٌؾ

حرؾ مصدري ونصب مبنً على السكون ال محل له من  أن

 اإلعراب .

 به الفتحة الظاهرة نص فعل مضارع منصوب بـ أن وعبلمة ٌنتهً

والمصدر المؤول من )أن ٌنتهً( ، فً محل نصب خبر 

 جوازا تقدٌره : هو . أوشك والفاعل:  ضمٌر مستتر
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مرحلة 

 الختام

 أدخل أفعال المقاربة على الجمل اآلتٌة واضبطها بالشكل :

 * تكاد الشمس تشرق  

  أوشك الزرع ٌٌبس من العطش *

  

 ختامً

 

 * كرب الرخاء ٌعم الببلد  

   أعرب الجملة اآلتٌة بالتفصٌل : أوشك التلوث أن ٌقضً

   على البٌئة . 
  

ٌثبت المتعلم 

مكتسباته 

 وٌدعمها ..

 إعرابها الكلمة

 

 أوشك

 

 

فعل ماض ناسخ من أفعال المقاربة مبنً على الفتح 
 الظاهر .

 

 التلوث

 

 

 الظاهرة اسم أوشك مرفوع وعبلمة رفعه الضمة

 

 أن

 

حرؾ مصدري ونصب مبنً على السكون ال محل له 
 من اإلعراب

  ٌقضً

به الفتحة فعل مضارع منصوب بـ أن وعبلمة نص

ل من ) أن ٌقضً ( فً محل وؤالظاهرة ، والمصدر الم

نصب خبر أوشك ، والفاعل : ضمٌر مستتر جوازا 

 تقدٌره هو .

 
   

 

كان تقدٌم درس القواعد النحوٌة المعنون بـ : أفعال التعلٌق على الدرس السابق :   

من أوشك ، وكاد المقاربة بطرٌقة النصوص ، وذلك الستنباط أمثلته ، أفعاله المتمثلة فً 

مرورا بمناقشة األمثلة مع المتعلمٌن  الظاهرة اللؽوٌة ،سوم بـ : ونص فهم المكتوب الم

 وأخذ نماذج إعرابٌة لتلك األفعال . ، المقاربةثّم تطبٌق حول أفعال  القاعدة،الستنباط 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخــاتــمــــة

 

 

89 

 الخاتمة :   

 بداٌة نهاٌة ، وخاتمة بحثنا تتمثل فً أهم النتائج المتحصل علٌها : لكل          

فمن الضروري تدرٌسها فً  األساسٌة،القواعد النحوٌة مقٌاس من مقاٌٌس اللغة العربٌة  -

مرحلة التعلٌم المتوسط ، حٌث ٌتمٌز المتعلم فً تلك المرحلة بنوع من النضج واالستٌعاب 

 ذه المادة .له

والتدرج واالستماع ، والتكرار ، وعدم  التلقٌن،مبادئ التعلم عند ابن خلدون تشمل على  -

 الخلط ... وغٌرها من المبادئ الذي ركز علٌها فً مقدمته .

القواعد النحوٌة لها دور فعال فً ضبط اللسان من الوقوع فً الزلل واللحن خاصة ،  -

 وي .وسالمة التعبٌر الكتابً والشف

وجود عالقة لزوم بٌن طرٌقة التدرٌس والقواعد النحوٌة ، كون الطرٌقة بمثابة السبٌل  -

المعٌن للمعلم فً شرح الدرس ، والسبٌل المنٌر للمتعلم من خالل تنمٌة فكره ، وزٌادة 

 استٌعابه لقواعد النحو العربً . 

القواعد النحوٌة ، وٌختار  المعلم الناجح  هو الذي ٌستخدم أهم الطرق الحدٌثة فً تدرٌس -

 ما ٌراه مناسب لموضوع الدرس .

 تجتمع أهم الطرق فً تدرٌس القواعد النحوٌة على خطوات أهمها :  -

 .التمهٌد ، وعرض األمثلة ، واستنتاج القاعدة ، وفً األخٌر تطبٌق أو تدرٌب 

بالرغم من وجود مشكالت فً تدرٌس القواعد النحوٌة تتمثل أهمها فً كثرة األوجه  -

اإلعرابٌة ، كذلك تشعب المادة النحوٌة ، ووجود العامٌة فً حجرات  الصف ، وعدم 

إطالع بعض المعلمٌن على أهم الطرق الحدٌثة فً تدرٌس تلك المادة ... وغٌرها من 

العربٌة  أن ٌٌسر هذه المادة من خالل التنوٌع فً الطرائق المشاكل إال أن على معلم اللغة 

الحدٌثة لتدرٌس القواعد النحوٌة ، كذلك علٌه أن ٌلتزم بالفصحى ، وأن ٌطالبهم بذلك ، 

 وٌعالج األخطاء اللغوٌة فً حصص منفصلة .

 زرع حب اللغة العربٌة وقواعدها فً نفوس التالمٌذ المتعلمٌن . -

نب المتعلقة بالطرائق الحدٌثة بهذا البحث قد ألممنا بجمٌع الجوا نناندعً بأ ال و        

العربً، بل حاولنا أن نصف واقعا ٌكون فٌه المتعلم هو الضحٌة ، واللغة  لتدرٌس النحو

العربٌة هً المهددة ، لعلنا نستثٌر انتباه المسؤولٌن ، وتوجٌه اهتمامهم إلى أهمٌة القواعد 

لتعلٌمها ، والحفاظ على اللغة العربٌة هو الهدف األسمى من  النحوٌة والطرائق الحدٌثة

 تدرٌس هذه المادة .
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 قائمة المصادر والمراجع : 

 قائمة المصادر : –أ 

القرآن الكرٌم : شكري كارشو الشٌشانً بالرسم العثمانً ، دار ابن كثٌر برواٌة ورش  -

 م .  2119 –هـ 0341 – 2ط  –عن نافع ،  دمشق 

، دار  3الخلٌل ابن أحمد الفراهٌدي : كتاب  العٌن ، تح : عبد الحمٌد الهنداوي ، ج  - 2 

 م . 2119 -هـ   0323:  0ط  –لبنان  –تب العلمٌة الك

اسماعٌل بن حماد الجوهري : معجم الصحاح ، اعتنى به خلٌل مأمون شٌخا ، دار  - 4   

 م . 2118 -هـ 0329:  4ط  –لبنان  –المعرفة 

 –ابن جنً : الخصائص ، تح : محمد علً النجار ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  -3 

 م . 0999 : 3ط  –مصر 

 م . 2117 -هـ  0328 – 0ط  –مصر  –ابن خلدون : مقدمة ، دار الغد الجدٌد  -5   

ابن سراج :األصول فً النحو ، تح : عبد الحسٌن القتلى ، مؤسسة الرسالة للنشرر  - 6  

  م 0999 -هـ  0321لبنان    :  -والتوزٌع  

اشٌه : ابراهٌم شمس الدٌن ، دار ، وضع حو 2ابن فراس : معجم مقاٌٌس اللغة ، ج  - 7   

 م .  0999 -هـ      0321:  0ط  –لبنان  –الكتب العلمٌة 

 –لبنان  –، دار صادر  01ابن منظور : لسان العرب ، ) باب القاف مادة طرق ( ج  - 8 

 م . 2114 -هـ  0301:  0ط 

جامعة  –عٌة محمود سلٌمان الٌاقوت : مصادرالتراث النحوي ، دار المعرفة الجام - 9  

 م . 2114ط :  –د  –طنطا 

:  3ط  -مصر –مجمع اللغة العربٌة : المعجم الوسٌط ، مكتبة الشروق الدولٌة  - 01  

 م . 2115 -هـ  0326

 قائمة المراجع : –ب 

 –أحمد حسانً : دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  – 0 

 م . 2111 –د .ط  –الجزائر 

 0341 – 2ط  -لبنان –أنطوان صٌاح : تعلٌمٌة اللغة العربٌة ، دار النهضة العربٌة  – 2

 م . 2119 -هـ 
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مصر  –تمام حسان : مناهج البحث فً اللغة ، مكتبة األنجلو مصرٌة للنشر والتوزٌع  – 4 

 م .  2103 -.ط  د –

دار المسٌرة للنشر توفٌق أحمد مرعً : ومحمود الحٌلة : طرائق التدرٌس العامة ،  – 3

 م . 21100 -هـ  0342:  5ط  –عمان  –والتوزٌع 

جاسم محمود الحسون ، و حسن جعفر الخلٌفة : طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم   – 5

 م  0996 – 0ط  –البٌضاء  –منشورات جامعة المختار  –العام 

هـ ـ  0341:  0ط  –لبنان  –حبرائٌل بشارة : المنهج التعلٌمً ، دار الرائد العربً  – 6

 م . 0914

 –عمان  –جودة أحمد سعادة : تدرٌس مهارات التفكٌر ، دار الشروق للشر والتوزٌع  – 7 

 م . 2114:   0ط 

دار المسٌرة  –حامد عبد السالم زهران وآخرون : المفاهٌم اللغوٌة عند الألطفال  – 8 

 . م 2117 -هـ  0328:  0ط  –عمان  -للنشر والتوزٌع 

 2114:  0ط  –مصر  –حسن حسٌن زٌتون : استراتٌجٌات التدرٌس ، عالم الكتب  – 9 

 م .

 -االستقراء  –حسن خمٌس الملخ : التفكٌر العلمً فً النحو العلمً فً النحو العربً  – 01

 م.  2112:  0ط  –عمان  –دارالشروق للنشر والتوزٌع  –التفسٌر  –التحلٌل 

 –اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، الدار المصرٌة اللبنانٌة حسن شحاتة : تعلٌم  – 00

 م . 2112 -هـ 0324:  0ط  –مصر 

مكتبة الدار العربٌة  –مروان السمان : المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة وتعلمها  – 02

 م . 2102:  0ط  –مصر  –للكتاب 

للغة العربٌة ، مركز حسنى عبد الباري عصر : االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس ا – 04

 م   2111د .ط :  –مصر  –االسكندرٌة للكتاب 

قضاٌا فًٌ تعلٌم اللغة العربٌة وتدرٌسها ، المكتب العربً                             -  03

 م . 2117 –د.ط  -مصر –الحدٌث 

، دار رشاد برس لنشر  درٌة كمال فرحات : طرق تدرٌس قواعد اللغة العربٌة  – 05

 م 2103 -هـ  0345د.ط :  –لبنان  –وزٌع الت



 

 

010 

راتب قاسم عاشور ، ومحمد فؤاد الحوامدة : أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن  – 06

 –م  2114 -هـ  0323:  0ط  –عمان  –النظرٌة والتطبٌق ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 

 م . 2101 -هـ  0341:  2ط 

خالق : طرائق النشاط فً التعلٌم والتقوٌم رشراش عبد الخالق ، وأمال عبد ال – 07 

 م . 2117 -هـ  0327:  0ط  –لبنان  –التربوي ، دار النهضة  العربٌة 

سعدون محمود الساموك ، وهدى علً جواد الشهري : مناهج اللغة العربٌة وطرق  – 08

 م . 2115:  0ط  –عمان  –تدرٌسها ، دار وائل للنشر و التوزٌع 

م الخزرجً : أسالٌب معاصرة فً تدرٌس العلوم ، دار أسامة للنشر سلٌم ابراهٌ – 09 

 م . 2100:  0ط  –عمان  –والتوزٌع 

 2112 -هـ  0324:  0ط  –عمان  –دار صفاء  –سمٌح  أبو مغلً : أبحاث لغوٌة  – 21 

 م .

 د. ت . –د.ط  –األردن  –علم اللغة التطبٌقً ، دار األمل سمٌر شرٌف أستٌتة :  – 20

 –: النحو العربً دراسة نصٌة ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع  صابر بكر أبو السعود  -22

 م . 0987د .ط :  –مصر 

صالح راوي : الطرٌقة المثلى لتدرٌس قواعد النحو ، دارغرٌب للطباعة والنشر ،  – 24

 م . 2119د.ط :   –مصر 

طه علً حسٌن الدلٌمً : أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة ، دار  – 23

 م .  2113:  0ط  –عمان  –الشروق للنشر والتوزٌع 
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