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اهدي ثمرة جهدي إلى من أحسن تربيتي و علمني فثمر تعليمي الوالدين الكريمين 

اللذان كان لهما الفضل الكبير في مواصلة مشواري الدراسي و رسما مستقبلي 

 مافجزاهما اهللا خير الجزاء و أطال في عمره

 والى إخوتي و أخواتي اهديهم سنبلة ثمرة نجاحي

بن عائشة : إلى وسام الصغيرة و إلى أخي الكريم محمد و إلى أستاذي العزيز

 حسين

 والى كل رفقاء الدرب الجامعي

و إلى كل من حملهم قلبي و لم يذكرهم قلمي ، و إلى كل من ساعدني و أحب لي 

  الخير و المنفعة الخالصة

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل  َوقَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَنْ  «قال اهللا تعالى 

الِِحینَ    سورة النمل )19(اآلیة  »  َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

وفقني إلتمام ھذا البحث و احمده عز وجل كما ینبغي بجالل وجھھ  اشكر هللا تعالى على أن 

و عظم سلطانھ أن انعم علیا بنعمة العلم ، ربنا لك الحمد بما خلقتنا و رزقتنا و ھدیتنا و 

علمتنا و فرجت عنا لك الحمد بالسالم و لك الحمد بالقران و لك الحمد باألصل و المال و 

  .المعافاة 

بأسمى عبارات االمتنان و اإلقرار إلى أعضاء لجنة المناقشة على  أتقدم بخاص الشكر و

  . مناقشة ھذا العمل المتواضع 

  " بن عائشة حسین"و اخص بالذكر من امتدت یداه الحتضان ما أنجزتھ إشراف منھ األستاذ 

ر كما أتقدم بجزیل الشكر كافة لعمال مكتبة جامعة مستغانم و إلى كل من ساھم بالقلیل أو الكثی

  .في إتمام ھذا العمل 

  كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا 
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 : مقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                    

الحمد هللا رب العالمین مالك یوم الدین ، الحمد هللا الذي خلق السموات و األرض و جعل 

  .یعدلون الظلمات و النور ثم الذین كفورا بربهم 

و الصالة و السالم على سیدنا محمد البشیر النذیر و السراج المنیر و على اله و أصحابه 

  : أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

تعد اللغة العربیة من أسمى اللغات التي كرمها اهللا تعالى في كتابه العزیز فجعلها لغة القران 

المیعاد و هذه الجوهرة غنیة بعلومها الواسعة و نجد من بین الكریم و لسان أهل الجنة یوم 

هذه األخیرة علم النحو الذي یعتبر من اجل العلوم التي تتصف بها اللغة العربیة فهو أصل 

من بالغتها و به یستقیم لسان الناطق و یستعید اللحن و الزلل اللغوي ، فهو علم تبنى علیه 

تعلیم بما له من أهمیة في بناء النص الشفهي و الكتابي الكتب المدرسیة في مختلف أطوار ال

بناءا محكما صحیحا ، حیث التخلي عن قواعد النحو ال یحصل الفهم و اإلفهام و لذلك 

أصبحت قضیة تعلیمیة النحو من القضایا التي تطرح على بساط المناقشة و بتداولها أقالم 

على إجالء موقع العربیة و نحوها و المختصین على اختالف أرائهم ، ففي ذلك ما یساعد 

نحتها في أذهان المتعلمین بعد إن شاب هذا الموقع شيء من الغموض و الغلط و التشویه 

و بذلك یكثر الغلط و یزداد األمر سوءا في مستوى الحدیث الیومي ، حیث تصبح اللغة و 

  .نحوها و القائمین على تدریسها موضع استخفاف 

" تعلیمیة النحو العربي في مرحلة المتوسط و الحلول " رتنا ومن هنا جاء عنوان مذك

السنة أولى متوسط نموذجا لمعرفة طریقة تناوله في الطور المتوسط من مراحل التعلیم ، 

     وخاصة مع دخول برامج و مناهج جدیدة مبنیة على أساس بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات

  : باب أهمهاو إن كان اختیاري لهذا الموضوع  لعدة أس
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للتعرف على میدان التعلیم و التدریس ، ولكي تحتك باألساتذة لنكتسب الخبرة منهم و  -

  .االقتداء بهم ، وكذلك من اجل معرفة طرائق التدریس المتداولة في مؤسساتنا التعلیمیة 

االطالع على المناهج المعمول بها حالیا حتى نتقرب من التالمیذ و نعرف كیف نتعامل  -

ما مفهوم تعلیمیة النحو العربي؟  : هذه الفئة و قد انبثق عن هذا البحث تساؤالت أبرزها مع

وما هي طرق و أهداف تعلیمتیه؟ وما هي أهم مشكالت تدریس النحو العربي و كیفیة 

  معالجتها؟

  : وقد تمت هذه الدراسة و فق الخطة التالیة

لثاني نظري و الفصل الثاني و الفصل األول و ا : جاء في بحثنا هذا في ثالثة فصول

عالجنا مفهوم  : األخیر تطبیقي ، فالفصل األول قسم إلى ثالثة مباحث ، ففي المبحث األول

التعلیمیة لغة و اصطالحا و أهمیتها ثم عرجنا بعد ذلك إلى المبحث الثاني مفهوم النحو لغة 

حو العربي و أهدافه ، و اصطالحا أما بالنسبة المبحث الثالث فخصصناه لطرق تعلیمیة الن

تعرفنا على تعریف : أما الفصل الثاني فقد قسم إلى ثالثة مباحث حیث في المبحث األول

الجملة العربیة لغة و اصطالحا و المبحث الثاني فقد عالجنا أقسام الجملة العربیة فتناولنا 

لك تطرقنا إلى الجملة االسمیة و الفعلیة و دالالتها و الجملة الشرطیة و الظرفیة و بعد ذ

و عرجنا فیه عالقة الجملة بالمنهج المعیاري و ذلك بدراسة كیفیة تدریس  : المبحث الثالث

الجملة للوصول إلى القاعدة بعرض أمثلة نموذجیة تحتوي على جمل متنوعة و مناقشتها و 

تحلیلها وصوال إلى استنباط القاعدة الكلیة و من ثم التطبیق علیها  بعرض نموذج من 

فكان عبارة عن دراسة میدانیة اعتمدت فیها على  : عراب و فیما یخص الفصل الثالثاإل

المالحظات العلمیة من خالل حضوري الشخصي لعدد من الدروس القواعد في المتوسطة و 

كیفیة تطبیقها و الطریقة المستعملة في تلقین هذه الدروس و كیفیة تدریس الظواهر اللغویة و 

ط القول في هذه الفصول كان أهم المشكالت تدریس النحو و كیفیة عالجها و ألجل بس
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الزما علینا توظیف المنهج الوصفي و اللغة الواصفة الذي یكفل بیان تعلیمیة النحو العربي 

  .في مرحلة المتوسط سنة أولى متوسط 

   : أما عن العراقیل و الصعوبات التي لم یخلي سبیل بحثنا منها أهمها

ادثة المعتمدة على حكم علم  اللغة نقص المراجع الخاصة بتعلیم النحو، و غیاب دراسة ح

في تعلیم النحو العربي و طبیعته ما نكتسبه من صعوبة و لكن بفضل اهللا و ترفیقیة و 

  .توجیهات أساتذتنا الفاضل بن عائشة حین استطعت أن أتجاوز هذه الصعوبات 

سنة و أخیرا أمل أن أكون قد ساهمت و لو بالقلیل في خدمة هذا البحث لیسهل غرسه في ال

األجیال فكل و وعاء تمأل ال یتسع إال وعاء العلم فان و فقت فذلك من فضل ربي و إن 

  .أخفقت فذلك تقصیري و اهللا وراء كل قصد و هو العلي العظیم 



 

 

 

  

  

  تعلیمیة النحو العربي

  :المبحث األول

  مفهوم التعلیمیة لغة -

 اصطالحا و أهمیتها -

  : المبحث الثاني

  مفهوم النحو لغة -

 مفهوم النحو اصطالحا -

  : المبحث الثالث

  )القدیمة و الحدیثة ( طرق تعلیمیة النحو العربي  -

  )الخاصة األهداف العامة و (أهداف تعلیمیة النحو العربي  -

  

  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول
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  :المبحث األول 

 : مفهوم التعلیمیة-1

  : لغة  - أ

وضع  أيالتعلیمیة في اللغة العربیة مصدر صناعي لكلمة تعلیم المشتتة من على 

          ، وهي ترجمة لكلمة إحضارهدون  الشيءسمة من السمات للداللة على  أوعالمة 

و ) didactitos) (وستدیداكتی( نانیة و المشتقة من الكلمة الی) didactique) (دیداكتیك ( 

  1. أعلمكمنك و  أتعلم أویعلم بعضنا بعضا  أينتعلم ، لتعني ف

تقنیة و هو قام به  أوكما تضرب على نوع من الشعر الذي یتناول بالشرح معارف علمیة 

ألینة ابن مالك ثم تطور  : اعد النحویة في قصائد شعریة مثلالنحاة العرب حیث نظموا القو 

  2.یعني فن التعلیم  أصبح أن إلىهذا المفهوم 

التعلیمیة في مفهومها اللغوي تعني فن التعلیم بكل جوانبه  أنو من خالل هذا القول نبرز 

و الطرائق التي  اإلمكانیاتو المواد التعلیمیة و  كالمتعلمینالعلمیة و التعلیمیة و مركباتها 

  .تسیر هذه العملیة التربویة 

  : اصطالحا  - ب

المتداخلة ترتبط بالظواهر التي تخص التعلیم و التعلم   األحكامالتعلیمیة نظام من  إن

العملیة التفاعلیة من خالل  أنها" فهي فرع من فروع التربیة و یعرفها هشتوارس  

المؤسسة من اجل  إطاریات داخل متعلمون في مالئمته مع المعلم لكي یستغلوا محتو 

 3.، وبمساعدة وسائل تمكن من بلوغ النتائج  أنشطةعن طریق  أهدافتحقیق 

                                                           
  66ص  ، 1994، سنة  1معجم علوم التربي ، مصطلحات البیداغوجیا و الدیدكتیك، ط - 1
أفریل ،  24-23، منشورات المجلس األعلى للغة العربیة ، أعمال ندوة تسییر المنعقدة " تعلیمیة النحو"قاسي الحسي  - 2

  433، ص  2001جزائر ، 
  21، ص  1992، عدد خاص سنة " مجلة ھمزة وصل"، " تعلیمیة المواد العلمیة "نطر علي شریف بن حلیمة ی - 3
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تكمن غایتها من فروع التربیة  أساسيالتعلیمیة فرع  أنومن خالل هذا التعریف نستدرك 

في دراسة التفاعل التعلیمي الذي موضوعه التدریس كما أنها نظام من األحكام التي 

لعملیة التعلمیة المتكونة من متعلمون في مالئمة المعلم من اجل تحقیق مساعي تخص ا

  طة ووسائل تسعى إلى ضمان التعلم و أهداف ترمي إلى الوصول للنتائج بمضمون أنش

 : أهمیة التعلیمیة النحو العربي-2

قواعد سائر لغات العالم فوراء لغة  أهدافتعلیم قواعد اللغة العربیة ال تختلف عن هدف  إن

خصائص  إلىمعینة ووراء كل لغات العالم هناك مكانة اللغة و القواعد اللغویة كتنظیم یستند 

 إذیختلف بمكانة اللغة في الوجه اللغوي التنظیمي عنها  وٕانمافكریة ال یتعلق بلغة معینة ، 

مها و على مراقبة مدى االلتزام بها یطال القدرة على تبني قاعدة معینة لغویة ، و على تعمی

تعلیم اللغة  أهدافاللغویة في قاعدة معینة لذا یصح الكالم عن  اإلبداعیةعند تحقیق القدرة 

  1.مطبقة على لغة معینة 

  : ومن مرامي تعلیمیة النحو العربي نذكر ما یلي

في المعاني و التعبیرات الملبسة و  الخطأقدار التالمیذ على كشف الغموض و إ -1

 .اللبس  أسبابتحدید 

 .نظام التراكیب اللغویة و العالقة المتبادلة فیها  إدراك -2

 .اللغة صوتا و كتابة و الوعي بمنطقها القاعدي  إنتاجالموازنة بین  -3

 .عالقات التراكیب بعضها البعض في االستعمال اللغوي المتصل  إدراك -4

 .مؤدى لمختلف التراكیب تحدید وحدة المعنى ال -5

اكتشاف التلمیذ عملیة الخلق اللغوي من خالل التطبیق مما یجعله قادرا على التعبیر  -6

 .الشفهي و الكتابي 

                                                           
، 1،1991ات في اللغة العربیة الفصحى و طرائق تعلیمھا ،دار الفكر اللبناني ،بیروت ،طصیاح ، دراس أنطوان - 1

  109ص
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 1.تنمیة العقل الریاضي لدى التلمیذ و دفعه للتفكیر في عبقریة اللغة  -7

 .اكتساب مهارات لغویة جدیدة كمهارة الكتبة و التعبیر و القراءة  -8

القواعد تعلیمیة النحو تجعل المتعلم یقرا و یطالع و یؤلف و یبدع بصورة سلمیة ه جل هذ إن

و صحیحة بعیدة عن األخطاء و بذلك تنمو قدراته اللغویة و یكتسب مختلف المهارات 

  .الجدیدة التي تساعده على تطبیق النحو و قواعده علمیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مركز اإلسكندریة مصر ، 1، ط) النظریة و التطبیق(حسني عبد الباري عصر ،مھارات تدریس النحو العربي  - 1

  173، ص  2000



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يـالثان ثـالمبح
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 المبحث الثاني 

  : تعریف النحو لغة-1

فإننا نجدها قد وردت في معاجم اللغة العربیة و قوامیسها ) نحو(إذا نظرنا في معنى كلمة 

في القدیم و الحدیث و أثبتت مما تحمله من معاني و دالالت نبرز ذلك في قول 

  1" .كما نجوت أي قصدت) "م378(الفارابي

هو القصد و غیر بعید عن هذا ما جاء في مجال اللغة البن فارس  إذنفالنحو 

العرب  أصولیدا النحو الطریق و النحو نحو الكالم و هو قصد القائل " : قال إذ) ه395(

  "لیتكلم یمثل ما تكلموا به 

ففي هذا التعریف نستدرك أن كلمة نحو هو الطریق الذي یسار فیه القاصد لتحقیق 

به أساس البالغة في مادة   في كتابه) ه 538(قول الزمهشري  إلىما ذهبنا  وأما،  مبتغاة

شتى ال یثبت على نحو واحد و نحوت نحوه و عنده ما من مائة  أنحاءهو على ) ن،ح،و(

  2....." .رجل و صار نحوي 

و تبین لنا من خالل هذا التعریف اللغوي أن مصطلح النحو یعني القصد و الجهة أو 

و هدفه لتحقیق غایته و نعرج ما الناحیة الذي یسار فیه ، وان اإلنسان یسیر على سبیل أمره 

في سیاق الحدیث عن معنى النحو في  آو) ه 711(جاء في لسان العرب البن منظورت 

و النحو و القصد و الطریق یكون ظرفا و الكالم العربي  إعرابنحو و ال : اللغوي قوله الحد

و ) إنحاء) (ج(الجمع ... یكون اسما تجاه ینجوه و ینجاه نحوا و انتماه و نحو العربیة منه 

  3..." انحوا نحو قسمي نحو"نحوه بلغتا إن باألسود الدرىلي وضع وجوه العربیة و قال للناس 

                                                           
،  1عبد الجبار و مكتبة لبنان ، ناشرون ، طأبو إبراھیم الفارابي ، دیوان األدب ، معجم لغوي تراثي التحقیق عادل  - 1

  606، م ص ،  2003بیروت ، 
مجمل اللغة ، دراسة و تحقیق زھیر عبد المحسن سلطان ، لمؤسسة الرسالة للطباعة  و  ،أبو الحسن فارس بن زكریا - 2

  . 859،ص  3م ،ج 1984-ه 1404، بیروت  1النشر و التوزیع ، ط
  429، ص  2، ج 953، 3شري ، أساس البالغة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،طخالزمأبو القاسم محمود بن عمر  - 3
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القصد و الطریق الصحیح و بهذا االتجاه یمكن للقاصد  وفي هذا التعریف تركیز على

الوصول إلى مبتغى معین أو شيء مخصوص ، و المبدأ الوجیه في قول ابن المنظور 

له عندي نحو ألف ، أي مقدار ألف كما في معنى آخر یفید به ابن منظور ) لسان العرب(

     1."نجا الشيء ینحاه و ینحوه إذن حرفه"  : التحریف في قوله

و بعد كل هذه التعریفات نستنتج أن مصطلح النحو في حده اللغوي و أكثرها    

تداوال هو القصد كما یشار أن النحو ظهر أول مرة عند أبي األسود الدؤلي و هو الذي 

هناك روایة أخرى  أنلقواعد اللغة العربیة ، في حین  اإلشاراتوضع له حجر األساس وزمام 

و في  األسود أبيصفیحة على  ألقىطالب كرم اهللا وجهه هو الذي  أبيعابد بن  أنتشیر 

  .النحو العربي  لنشأة األولى اإلرهاصاتهذا الموضع كانت 

  : اصطالحا-2

انتحاء سمت كالم العرب في تعرفه ) " ه 332(هو علم قائم بذاته و قد عرفه ابن الجني 

یر و اإلضافة و النسب و التركیب من إعراب و غیره ، كالتثنیة و الجمع و التحقیر و التكب

  2".لیلتحق من لیس من أهل العربیة بأهلها في الفصاحة فینطق بها ، وان لم یكن منهم 

فتعریف ابن الجني دلیل واضح عن أن الهدف من وضع هذا العلم انه  وسیلة وله غایة فهو 

یعصم القلم من الزلل وسیلة للنطق السلیم للحفظ اللسان من الخطأ و التعبیر الصحیح الذي 

  .في الكتابة یسعى إلى معرفة قوانین التي تضبط أصول الصحة في الكالم العربي 

وقد عرف النحو اتجاهین ، حیث أن كل اتجاه ینظر إلیه ببصمته الخاصة التي 

یستند إلیها االتجاه األول ، یقصد من النحو دراسة األشكال أو العالمات اإلعرابیة التي 

اخر الكلمات و أصحاب هذا االتجاه على رأسهم سیبویه ، وٕاما االتجاه الثاني تعتبر في أو 

یقصد من النحو شیئا أخر علم و اشمل من النظر في حركات اإلعراب و یقصد بقواعد ربط 

الكالم و تألیف الجملة كالتقدیم و التأخیر و تتسع دائرة هذا االتجاه إلى علم التراكیب و هو 

                                                           
  . 309، ص  15م ، مج1955-ه1373، دار صادر ، بیروت  1ابن منظور اإلفریقي ، لسان العرب ط - 1
  29، ص  2008-ه1428، 2عبد الرحمن الھاشمي ، تعلم النحو واإلمالء و الترقیم ، دار النشر و التوزیع ، عمان ط - 2
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السكاكین أن تنحوا معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكالم لتأدیة أصل  المعبر عنه على لسان

مجاز "المعنى مطلقا ومن ابرز أصحاب هذا االتجاه أبو عبیدة معمر بن المثني في كتابه 

و هذا أوسع و اشمل و اصح الن ) دالئل اإلعجاز( وعبد القادر الجرجاني في كتابه " القران

ال یكون إعراب من غیر تركیب ، وما كالم العرب إال تركیب اإلعراب هو نتیجة التركیب، و 

  1.للكلمات لتحصیل الجمل 

النحو على مستخرج بالمقاییس  أنعلى ) " ه 292(و یعرف ابن عصفور 

  2" .أجزائیة التي تتألف منها  أحكامالمعرفة  إلىالمستنبطة من استقراء كالم العرب الموصلة 

هو علم بأصول مستنبطة من كالم "  : عصفور فیقولوأما الحضري فیرد عن كالم ابن 

العرب لیعرف به أحكام الكلمات العربیة حال أفرادها كاإلعالل و اإلدغام ، و الحذف و 

اإلبدال و التركیب كاإلعراب، و البناء ، وما یستعملها من بیان شروط النواسخ وحذف العائد 

  3" .و كسرة و فتحة 

خوفا على فساد مكانة السماع استنبط من مجاري "فیقول ) 1988(ابن خلدون  أماو 

الكالم  أنواعیتعین علیها سائر  كالم العرب قوانین لتلك الملكة مطردة شبه الكلمات و القواعد

باألشیاء فالفاعل مرفوع و المفعول به منصوب و المبتدأ مرفوع ، فأصلحوا  األشباهو یلحقون 

  ..."ابا على تسمیتها إعر 

و بهذا القول یتضح أن ابن خلدون یقف على ملكة هامة و هي ملكة السماع و 

 وواضحةجوهر النحو و العالقة  اإلعراب أنتضبطها الفصاحة في الكالم العربي و  نینواالق

القواعد التي حددها النحاة تمكن غیر العربي من  أوبینه و بین الصرف و هذه الضوابط 

  4.ة في الفصاحة العربی بأصلاللحاق 

                                                           
  52م ، ص  1969حسن عون ، دراسات في اللغة و النحو العربي ، - 1
  45، ص  1ابن عصفور ، المقرب  - 2
محمد إبراھیم عبادة ، النحو المتعلمي في التراث العربي ، نشأة  نقال 10الحضري ، ص  حاشیةعلي بن عقیل ،  - 3

  80المعارف ، إسكندریة ، ص 
  30م، ص 2008 - ه 1428، 1، تعلم النحو و اإلمالء والترقیم ،دار النشر والتوزیع ،عمان ،ط عبد الرحمن الھاشمي - 4
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النحو دراسة  ووصف للقواعد التي تحكم اللغة بشكل عام  أنالغربیون فاعتبروا  أماو 

و یعتبر عبد الرحمن الحاج صالح رحمه اهللا في احد حضاراته الفرق بین علم اللغة و 

الكلمة و تغیر دون الكلمة نفسها ، و  أواخرالنحو هو یعتبر  إن" یقول   إذ) 1984(اللسان 

منزلة الدستور من القوانین هو الوسیلة المستغرب و نحیره اللغوي و عادة البالغي و هو 

الدراسة لنظام اللسان حیث یتناول بالدراسة مبناه ووجوده في االستعمال و بیان العالقة التي 

  1..." .تربط الكالم ببعضه البعض 

علي بن  اإلمام إنتجمع  األخیرةالنحو فان هذه  تعریففي ومع اختالف الروایات 

احد تالمذته  أنبدا تنفیذها و  األولي األسودطالب رضي اهللا عنه وضع خطة و ا نابا  أبي

القواعد و مد القیاس و شرح العلل ،  ارميالحضرمي هو الذي  إسحاقو هو عبد اهللا بن 

كتاب سیویه فرغم هذا  إلى األمرنتهى وان عیسى بن معمر جمعها و توالت الجهود حتى ا

جوهر النحو و یبقى تعریف ابن الجني  اإلعراب أنعلى  اتفقواالنحاة  أن إالاالختالف 

العربیة في الفصاحة  بأصللتمكن غیر العربي من اللحاق  األفضلو  األوضحو  ألشمل

  2.الصحیحة 

علم النحو وضع من اجل صیاغته اللغة العربیة من الغشاء  أننستنتج  األخیرو في 

بعد قیام الدولة  ألعمالهمو خطر اللحن الذي اجتاح السنة الناس و بسبب مخالطة 

في مادة  الكفاءاتاهتمامات المنظومات التربویة في تحصیل  أهممن  أصبحوقد  اإلسالمیة

  النحو العربي 

  

  

                                                           
دراسات في منھج و طرق تدریس ، دار الثقافة و التوزیع ،  –عارف كرخي أبو حضري ، تعلیم العربیة لغیر العرب  - 1

  110، ص  1994القاھرة ، 
،  1العربي في المشرق و المغرب ، دار التقریب من المذاھب اإلسالمیة ، طمحمد المختار ، ولد أباه ، تاریخ النحو  - 2

  41، ص  2001



  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  الثــالث ثـالمبح
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  :المبحث الثالث

 طرق تعلیمیة النحو العربي :  

  : منطلق

 وٕاذامعینة ،  أهدافلیست سوى مجموعة خطوات یتبعها المعلم لتحقیق  التعلیمطریقة  إن

المربیین عبر  أفكار إلى األصلمتعددة لتعلیمیة النحو فان ذلك یرجع في  طرائقكانت هناك 

التعلم و هذا  أهمیةعلماء النفس عن ماهیة و  إلیهما توصل  إلى أیضاالعصور كما یعود 

  1.هناك جذور تربویة و نفسیة لطرائق التدریس  إنما یجعلنا نقول 

و لكي یحقق المعلم أهدافه السلوكیة یمكن له أن یستخدم أكثر من طریقة في التدریس 

رة واحدة لیس من صفات التعلیم الجید و المدرس الكفء ، ولذلك یجب فالثبات على وتی

إتباع تكتیكات مختلفة تناسب الموقف التعلیمي ككل، و إضافة إلى هذه المرونة التي تتیح 

  .للمعلم حریة للعمل 

وقد قدم المختصون في مجال تدریس اللغة العربیة طرقا مختلفة لتعلیم قواعد اللغة 

هدف إلى تسییر النحو على التالمیذ و ترسیخه في أذهانهم من اجل اإلفادة العربیة و كلها ت

منه في حیاتهم المستقبلیة ، ولیس الهدف حفظ قواعد اللغة على ظهر قلب و هذا االتجاه 

اضر كثیرا باللغة من حیث أداء التلمیذ، وتكوین اتجاهات سلبیة لدیهم نحو مادة اللغة و 

  2.ده باألخص النحو العربي و قواع

فتنوع التعلیم یعود إلى الطرائق الصحیحة لمعرفة قوانین اللغة و ضبطها و السیر نحو 

  .االتجاه الصحیح و تحقیق أهداف و مرامي عدیدة و كفاءات مختلفة 

  

                                                           
  57صالح بلعید ، دروس في اللسانیات التطبیقیة ، دار الھوسة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ص  - 1
  222، ص  2003زكریا إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار المعرفة الجامعیة ، سنة  - 2
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 الطرائق القدیمة : 

  : الطریقة القیاسیة – 1

إذ " القیاس تعد هذه الطریقة من أقدم طرق تدریس النحو العربي و تعتمد على عملیة 

و هو من القانون العام إلى " ینتقل الفكر فیها من الحقیقة العامة إلى الحقائق الجزئیة

الحاالت الخاصة ومن الكل إلى الجزء ومن المبادئ إلى النتائج و هي بذلك إحدى طرق 

التفكیر التي یسلكها العقل في الوصول من المعلوم إلى المجهول و تمتاز عن غیرها بأنها 

  1.قة التعلیم ، و التزوید بالمعلومات طری

  2: وسیر تدریس النحو وفقا لهذه الطریقة كما یلي

 ذكر القاعدة باعتبارها المعیار الذي ینبغي أن تسیر األمثلة التي تمثل قاعدة الدرس -1

 .ذكر عدید من الحاالت التي تنطبق علیها القاعدة -2

 .التطبیق و التدریس على القاعدة -3

  : ما یليومن مزایاها نذكر 

تمتاز بسهولة السیر وفقا لها و سرعة األداء فیها فالمتعلم الذي یفهم القاعدة فهما واعیا  -

یمكن أن یستقیم لسانه أكثر من الذي یستنبط القاعدة من أمثلة توضح من قبل ذكر القاعدة 

ن لهذه نفسها و بالتالي ال یوجد له سبیال لحفظ القاعدة على نحو یعنیه على تذكرها ، كما آ

  : الطریقة عیوب نذكر منها

  .ترتكز على الحفظ المسبق للقاعدة و ال تضمن فهمها بعد حفظها  -1

  .األداءدون االبتكار في  األبوابتؤكد على المحاكاة و التقلید ، و تغلق  – 2

                                                           
تدریس العربیة بین النظریة و الممارسة ، المرحلة األساسیة ، و الفكر التوزیع و  عبد الفتاح حسن البحة ، أصول - 1

  256م ، ص  2001-  1النشر و الطباعة ، ط
االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین االعدادیة و الثانویة ، مركز ،حسني عبد الباري عصر  - 2

  323-322ص ،  1ط 2000االسكندریة للكتاب ، صر سنة 
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  .الرهبة من القاعدة و تؤكد صعوبتها  إلىتؤدي  – 3

  ي الكشف عن ابتكار التلمیذاألمثلة التي تبین القاعدة ال تستعمل ف – 4

فمن خالل مطالعتنا لهذه الطریقة نستنتج أنها تقوم على ذكر القاعدة و ثم تمثیلها بأمثلة 

حتى یتم فهمها، وبعد فهم القاعدة یمكن للمتعلم التطبیق عكس الذي یستقبل األمثلة قبل 

  هاالقاعدة فهذا قد یرغمه على حفظها و بالتالي ال یستطیع حسن التطبیق ب

 الطریقة االستقرائیة : 

الذي یسلكه العقل في تتبع مسار  األسلوبو تعتمد هذه الطریقة على االستقراء و هذا 

، ومن  أجزائهاالمعرفة في صورتها الكلیة بعد نتتبع  إلىلیصل منه و به  مدرجهاالمعرفة و 

ثم الهدف من االستقراء هو الكشف عن القواعد و الحقائق و استخدام االستقصاء في تتبعها 

  : أهمهاولهذه الطریقة في التدریس خمس خطوات  1. إلیهاو الوصول 

الطالب لتقبل المادة  تهیئو تتمثل في مهارات التنفیذ للدرس و هي بذلك  : المقدمة –أ 

  .العلمیة 

  .أجزائهاالتي تتضمن القاعدة في كل  أمثلتهحیث تعرض مادة الدرس و  : العرض –ب 

  یظهر في سلوك التدریس من استقراء واستنباط وموازنة من خالل جلب الدرس  : الربط –ج 

  .هي بمثابة الملخص السوري  أونهایة سلوك التدریس  أوو تمثل االستنتاج  : القاعدة –د 

جهد المعلم و نجاحه یما ، حیث یتم عن طریق الكشف و یعتبر بذلك تقو  : التطبیق –ه 

  .في توصیل و إفهامهم القاعدة لتالمیذ 

  : و أما من مزایا هذه الطریقة نذكر ما یلي

                                                           
  .324المرجع نفسھ ،ص  -   1
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تعني بالكشف عن المعرفة و تؤكد على اكتساب المهارات ، فقد تعلم المتعلم منهجا في  – 1

  .التفكیر 

تثیر انتباههم و تفكیرهم فیندفعون إلى المشاركة و  تحرك الدوافع النفسیة لدى التالمیذ و – 2

  .المواظبة في الدرس 

  .تثبت المعرفة بشكل صحیح و أدق في عقول التالمیذ  – 3

  : كما أن لهذه الطریقة عیوبا نذكر منها ما یلي

  .بطیئة في إیصال المعلومات إلى أذهان المتعلمین  – 1

  1.النحو مثل مهارات القراءة و الكتابة والمحادثة  ال تعنى ببقیة جوانب اللغة عند تعلیم – 2

الحكم العام  إلىتوصل  ألنهاطریقة جادة في التعلیم  إنهاهذه الطریقة یرون  فأنصار

 أخرمن جانب  إماالتطبیق علیه سهال  فیصیرتدریجیا و ذلك ما یجعل معناه واضحا جلیا 

و الجمل المعروفة في مجاالت استعمالها  األمثلةفما یؤخذ على هذه الطریقة اعتمادها على 

من غیر رابط لفظي یستخدم كوسیلة الستنباط القاعدة و هذا یتعارض مع البحوث 

بل ببعد االستعمال معرفة اللغة لیس مجرد كتاب القدرة على فهم  أنترى  أيالسیكولوجیة 

  2.هذه الجمل و األعراض 

ها في المقدمة تكون كهیئة للطالب ومن خالل هذه الطریقة نستنتج أنها تعرض موضوع

و ذلك عن طریق الحوار و المناقشة ثم عرض المادة المدروسة مع األمثلة و بالتالي 

  .الوصول إلى القاعدة و هذا یزید في كفاءة التالمیذ 

  

                                                           
الدكتور حسني عبد الباري ، عصر االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة، مركز  - 1

  325، ص  2، ط 2000اإلسكندریة للكتاب ، مصر سنة 
،  1، ط 1945للنشر و التوزیع ، حلب سنة الدكتور عبد الكریم خلیفة ، التربیة و أصول التدریس ، دار المعارف  - 2

  215ص 
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 الطریقة التكاملیة : 

و هذه الطریقة تعتمد فكرتها على الخصائص النفسیة لعملیة التعلم و للمتعلم نفسه ، وترقى 

تعلم اللغة كوحدة تتكامل  ألنهامستوى التجدید و سمیت بالطریقة التكاملیة  إلىبالتعلم 

لتعلیمها ن و تنمو في مدارجها المتابعة ككل له وحدته ال  األولىمنذ الخطوة  أجزاءها

و اشمل  أوسعالتربیة عندها  أنتطبیق هذه الطریقة فقد نجد  إلى أتینا وٕاذاصلة ، كأجزاء منف

العادیون في حیاتهم و هي مزایا هذه الطریقة  األشخاصمن حیث المدلول مما یستعمله 

  1 : نذكر ما یلي

 .االستعداد التام الكتساب مهارة الكتابة  -1

 .التدریب على التعبیر و التفكیر اللغوي  -2

 .الوظائف التركیبیة و القواعد النحویة فهم  -3

 .تعلم تقنیات االكتشاف وحل المشكالت  -4

 .تزید من الدافعیة الداخلیة  -5

تعمل على تقویة میل أو نزعة الطالب و تزید من إمكانیة ذكائه و إلى جانب هذا   -6

تعمل هذه الطریقة على تطویر العملیة التعلیمیة بناءا على البحوث الوسیطة التي 

 .في اإلجراءات التعلیمیةتؤثر 

و نضفي اهتماما بالغا بالتفتیش عن حل ناجح للمشكلة باعتماد التصنیف البحوث العلمیة 

  2.التربویة التي مكنتها في المرامي و األهداف عن طریق التخطیط 

                                                           
  58صالح بلعید ، دروس في اللسانیات التطبیقیة ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ص . د - 1
لھیئة ، ا 1973، الطریقة التكاملیة لتعلیم اللغة العربیة ، مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  دینظر فؤاد البھي السی - 2

  95-81، ص  31العامة  الشؤون المطابع ، ج
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وعلى غرار ما یقوم به هذه الطریقة من إجراءات هادفة مثالیة تساهم في تحسین سلوكیات 

تطویرها بحیث تكسب مهارات جدیدة و تتیح حریة اإلبداع بأفكاره و بالتالي یساهم المتعلم و 

  .المتعلم في حل مشكالته المحلولة 

 الطریقة االستنباطیة : 

المعطاة و الشواهد المختلفة و هي الطریقة التي استخدمها  األمثلةوتعني استنباط القاعدة من 

التي تنطبق  األمثلةعلماء اللغة القدامى في تفعیلها و استنباط حقائقها ، لذلك یجب تحضیر 

 إلىعیلها القاعدة العامة و توضیحها للتالمیذ و من ثم یتوصل التلمیذ عن طریق التفكیر 

مة یالحاالت الخاصة و هناك بعض التوجیهات القد أو لةاألمثالقاعدة من  أوالعامة  األحكام

  : یراعي ما یلي إذ األمثلةللمعلم بخصوص اختیار 

 . األسلوبجودة االختیار من حیث طرافة الفكر و جمال  -1

 .التنوع  -2

 .الوضوح من حیث المعنى و االتصال بالدرس  -3

 .سهولة األسلوب و مناسبته لمستویات التالمیذ  -4

 .ء الجمل و العبارات المتضمنة لألمثلة عدم التكلف في بنا -5

ویمكن أن یتجاوز المعلم أمثلة الكتاب إلى أمثلة أخرى یرى أنها مناسبة للتالمیذ و مناسبة 

لموضوع الدرس ، كان یطلب من التالمیذ أن یحضروا و یكتبوا في كراساتهم بعض الجمل 

  1.بر أو موضوع كان و أخواتهاالتي تتعلق مثال بالجملة االسمیة لشرح موضوع المبتدأ و الخ

و بهذه الطریقة فانه یحفز تالمیذه و یشاركهم معه في الدرس شریطة أال یأخذ أمثلتهم 

كمسلمات یجب دراستها، وقد یلجأ المعلم إلى استخدام األمثلة الحیة المرتبطة بأداء التالمیذ 

نثریة یستنبط التالمیذ  داخل القسم ، كما انه یستخدم بعض الفقرات من كتاب القراءة أو قطع

                                                           
  222، ص  2005إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار المعرفة الجامعیة ، سنة  ازكری - 1
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منها األمثلة بعد شرحها و مناقشة معانیها ن فهذا یعني على لفت أنظار التالمیذ إلى 

  .الخصائص الكلمات و األلفاظ التي تیسر الشرح للتعریف بالقاعدة 

 طریقة حل المشكالت : 

اللغویة من قراءة و  أعمالهو تعتمد هذه الطریقة على النشاط الذاتي للتلمیذ و ذلك من خالل 

المشتركة بین التالمیذ فیجمعها و یناقش  األخطاءكتابة و تعبیرا ، حیث یالحظ المعلم 

بالقاعدة النحویة ،  حلهمالوقوع فیها فیتبین لهم  أسبابتالمیذه حولها، من حیث طبیعتها و 

التلمیذ  مرت بخبراتهم ، كذلك یجد أنالتي لم یسبق  األخرىدرسوها و  أنتلك التي سبق 

الفهم الصحیح  إلىبالصدفة مما ال یؤدي  التحریر، حیث یعتمد على أمرهنفسه في حیرة من 

مساعدة المعلم كي یخرجهم من مشكلة التي وقعوا  إلىبحاجة  أنهمللقاعدة فیدرك التالمیذ 

  .مراجعة القاعدة النحویة  إلىیحبون بحاجة  أوفیها 

هذه الطریقة في حصة النحو  إلىلم اللجوء وكما في طریقة النشاط ال یستطیع المع

یفرد المعلم للمشكالت اللغویة  أنعلى تدریس قاعدة معینة ، لذلك یجب  منصبةتكون  ألنها

و یتوقف للنجاح في  بأنواعهالقراءة و الكتابة و التعبیر  أثناءیتعرض لها  أوحصصا خاصة 

التالمیذ  إشهاررة المعلم في هذه الطریقة على مدى فاعلیة التالمیذ من جهة و مدى مها

بین القاعدة  القریبةالعالقة  إبراز، وفي كیفیة معالجتها من حیث  أخطاءوقوعا فیه من 

  1.و بشكل عام  األمثلةالنحویة و المعنى الذي تذوق 

و الوقوف على مشكالت اللغویة  األخطاءفان هذه الطریقة تعلم التلمیذ كیفیة اكتشاف 

هناك طریقة مثلى لتدریس و تعلیمیة النحو  أنسلیم و ال ندعي  بأسلوبالحقیقة و معالجتها 

یعتمد على استخدام القیاس مهم و كذالك االستقراء الذي  أن، فاالستنباط ضروري كما 

األسلوب العلمي في التفكیر و حل المشكالت فالطریقة المثلى هي التي تساعد التالمیذ على 
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م و قراءتهم و كتاباتهم ، كما تساعدهم أیضا على إدراك توظیف القاعدة النحویة في تعبیره

أهمیة القاعدة النحویة في الحیاة العامة و استنباطهم القاعدة بأنفسهم و قیاس التمرینات 

 .المختلفة بناء علیها 

  : الطرائق الحدیثة –ب 

 : طریق العصف الذهني-1

في نهایة الثالثینات القرن الماضي نتیجة عدم الرضاء كما  أصالقد استحدثت هذه الطریقة 

صوابا لصالح الموضوعات  أكثریدور من مناقشات في اجتماعات عمل التخاذ قرارات 

  .المعروضة للنقاش 

نشاط جماعي یصمم بقصد الحصول على اكبر عدد  بأنهو یعرف العصف الذهني 

قضیة جدلیة معینة تحوز االهتمام یقوم بهذه العملیة  أوالمشاركین بشان موضوع  األفكارمن 

ذات الصلة ، والتي قد تتقدم عفویا دون وضع القیود على  األفكارمجموعة من تجمیع كل 

غیر  أوجدیدة و حلول مبتكرة  أفكارما یرى به من المشاركین ن ویستهدف ذلك تولید 

  .ت البحث عن حل لمشكال أومسبوقة للتخطیط لمشروعات جدیدة 

و على الجانب التربوي فانه یمكن استخدام هذه الطریقة بتقسیم الصف إلى مجموعة 

صغیرة نسبیا ، و تعیین قائدا لكل مجموعة یدیر عملیة العصف بعد أن یكون أمام الطالب 

  1.مشكلة محیرة و یطلب البحث عن حلها كما یمكن أن تستخدم في جلسات نقاشیة 

ة المستحدثة أنها تقوم على جمع األفكار قد تولد لنا معارف و نستنتج من خالل هذه الطریق

جدیدة و استراتیجیات متقدمة تساعد المتعلم على حل المشكالت العویصة التي تعترضه 

                                                           
،  1اھرة ، طرؤیة معاصرة لطرق التعلیم و التعلم ، عالم الكتب ، الق –حسن حسین زیتون ، استراتیجیات التدریس  - 1

  105، ص  2003سنة 



                                                           النحو العربي  ةتعلیمی                                                                    :  الفصل األول

 

 

20 

أثناء الدراسة و یذلك تهدف إلى تنمیة فكرة و تنشطه ، وتجعل المتعلم عارفا إلمكانیة قدرته 

  .راء اآلخرین ر الجدیدة من خالل أعلى استحواذ األفكا

  : طریقة طرح األسئلة المیسرة – 2

 تیسیراتهمالدروس التوضیحیة و التي تعتمد على الحوار في  أوو تكون من حلقات الثقافیة 

في  األسئلةمن  أنواعان یكون میسرا ایجابیا بطرح بو بناء المعرفة ، وبذلك یمكن للمعلم 

  1.نذكر  األسئلةهذه  أنواعالمناقشة و من  أوالسیاق المناسب للحوار 

 ما المشكلة ؟ ما تشخیصك للموقف ؟ : تشخیص مثال أسئلة -1

 یحدث؟ أنماذا كان مفروض : تحفیزیة للعمل مثال أسئلة -2

 ؟أفضلتنظیم المعطیات بطریقة  إعادةهل یمكن   : تركیبیة مثال أسئلة -3

 ؟ إلیهالذي تستند  المبدأتقول ذلك ؟ و ما  أساس أيعلى  : قاعدیة مثال أسئلة -4

ما الدرس المستفاد من  أوالجمل  أنواعما الدرس المستفاد من  : مثال تلخیصیة أسئلة -5

 .القصة 

یسألوا المعلم و یتمحوروا  أنینبغي مثابرة و تشجیع الطالب ( فانه  أخرىومن ناحیة 

هذه  كونالطالب و یجب أن تعلى كل  األسئلةیراعي طرح  أنعلى بناء الدرس، كما ینبغي 

نوعة ز منادیة مع قدرات المتعلمین بمعنى أنها ال تحدث إحباط عند بعض األسئلة مت

الطالب و بصفة عامة أن یفهم المتعلم أن األسئلة التي توجه له لیس تقویما بل لتعلیمه و 

  ) .تسییر توجهاته 

و المالحظ على أن هذه الطریقة تقوم على مبدأ النقاش الذي یكون بین المعلم و المتعلم 

ي تسعى إلى تسییر التعلم للطالب بحیث تتیح لهم الفرصة للمناقشة و المشاركة و و بالتال

  .تقدیم آرائهم المختلفة و هذا كله یجعل المتعلم تحفیزا له كما یكتسب مهارة جدیدة 

                                                           
  124المرجع نفسھ ، ص  - 1
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 طریقة التعلم النشیط : 

 أوالكتابة  أوالتعلم النشیط هو السیاق الذي فیه المتعلمون في مهام تعلیمیة مثل القراءة 

في مجموعات تعاونیة ، بحیث یستخدم كل  أوحل مشكلة فرادى  أو معلمیهالقیام بتجربة 

متعلم قدراته الذهنیة التفكیریة لتحقیق هدف معین یحقق مهارات و معارف جدیدة و تتمركز 

ح التعلم المناسبة و طر بیئة  إعدادهذه الطریقة حول المتعلم نفسه ، و یكون مهام المعلم هو 

المهام التي على المتعلمین أن یقوموا بها ، وان یكون مرشدا و موجها في حاالت اللزوم ، 

ومن ثم فهو یسیر الموقف التعلیمي إدارة صادقة في إطار حریة و مسؤولیة مع تقدیم دافعیة 

  .للطالب 

كما تتضمن إستراتیجیة هذه الطریقة أن یكون المعلم مبرزا مجموعة من التدعیمات و 

لمیحات لضمان استمرار نشاط المتعلم دون أن ینحرف عن تحقیق هدف النشاط الذي الت

یقوم به ، باإلضافة إلى ذلك كونه الموجه و المرشد الحقیقي للمتعلم إلى تصحیح مسار 

  1.تفكیره في حالة أن یتطلب األمر ذلك 

 ومن خالل هذا القول نستنتج و نستدرك أن هذه الطریقة اعتمدت على جملة من

األنشطة التي یقوم بها المتعلمون فرادى أو جماعات و ذلك من اجل اكتشاف قدراتهم 

الذهنیة و الفكریة لكل متعلم ، كما أنها تساهم هذه األخیرة في إفساح المجال الفكري كمتابعة 

  .لنشاطه و مهاراته الذهنیة 
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                                                           النحو العربي  ةتعلیمی                                                                    :  الفصل األول

 

 

22 

 األهداف العامة و الخاصة لتعلیمیة النحو : 

  : األهداف العامة –آ 

، وهي تمثل بذلك منبه علمي حقیقي  تعتبر القواعد  وسیلة لضبط الكالم و المنطق

فمدى تعلم الفرد هذه القواعد إذ یسهل علیه ارتباط الوثیق باكتساب مهارات اللغة كاالستماع 

و التعبیر و الكتابة و الكالم و المحادثة ، كما أنها تضبط المتعلم لغته من الوقوع في الزلل 

عاد عن اللحن في تعبیره و تعلم ماهیة اإلمالء الصحیح یتبین له ذلك إثراء للحصیلة و االبت

  1.اللغویة 

و إلى جانب أخر تعلم قواعد اللغة و قوانینها یفسح المجال للمتعلم بتنمیة قدراته 

إن النحو من " اللغویة على ترسیخ اللغة في ذهنیة و غیر بعید عن هذا یقول ابن خلدون 

  2" .الرسائل و لیس من علوم المقاصد و الغایات علوم 

 أساسيالقواعد ال تخفي على احد فهي مفتاح  أهمیة أنومن خالل هذا الكالم نبرز 

 أیضافي ضبط اللغة السلمیة الصحیحة من الوقوع في اللحن و قوانین النطق و الكتابة 

ضمن استمراریة التطویر فبذلك یمكن المتعلم من االحتكاك في مختلف النشاطات الفكریة فی

و اصح لتحقیق  أدقاللغوي المعرفي الذي یشمل جمیع المجاالت و تنظیم المعلومات بشكل 

  .التوازن السلیم 

  

  

  

                                                           
 - ه 1428، 1عبد الرحمن الھاشمي ، تعلم النحو و اإلمالء و الترقیم ، دار النشر و التوزیع ، عمان ، األردن ، ط - 1

  35م ، ص  2008
، نقال عن رسالة ماجستیر على كثرة اللغة العربیة من كتاب السنة  731، ص )  02المجلة (ابن خلدون المقدمة ،  - 2

  2001- 2000،  25السابعة من التعلیم األساسي ، ص 
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  : األهداف الخاصة –ب 

طبیعة  تختلفالمعلم موضوع دراسة ، و  یهیئو هي تلك المساعي التي من اجلها 

 المبادئ إلىیتنبه  أنالمعلم عرضه للمتعلم ، و لذلك البد علیه  إلیهالموضوع الذي یتطرق 

 : ما یلي أهمهاو التركیز علیها و  األساسیة

الفعل و الفاعل  : االبتعاد في عملیة تعلیم النحو عن تقدیم العناصر اللغویة منفردة مثال -*

بیر فینبغي تعلیم وظیفة التبلیغ و التع إلىفاستعمال الوحدات منعزلة ال یؤدي  المبتدأو 

  .مبنى متواصل بعضها البعض  إلىانتمائها  أساسالوحدات على 

النحو هو تحصیل ملكة لسانیة صحیحة ، ولتحقیق هذا المبتغى  ةتعلیمیالهدف من  إن -*

في استخدام العوامل و العلل ، الن  التأویلو  التأخیرفال داعي للمبالغة في وسائل التقدیم و 

  1.دراسة النحو المختلفة قوال و قراءة و كتابة  أخرجت إنماهذه القضایا 

 إلیهو المسند  المسندفي عملیة الكالم ، فال استقامة للكالم بدون  األساسفالتركیب هو 

  .تؤدي وظائف معنویة هامة ألنهافینبغي على ذلك التكریر على الجملة 

تحقیقها من خالل تولي  إلىالمدرسة االبتدائیة  إلیهاالتي ترمي  األهدافومن بین 

  2 : قواعد اللغة العربیة نذكر منها ما یلي

  .تقویم السنة المتعلمین ،وذلك عن طریق تدربهم على استعمال العبارات واأللفاظ والجمل -*

اكتساب المتعلم القدرة على التألیف و الربط بین الوحدات اللغویة و اكتشاف عالقات  -*

  .التراكیب بعضها البعض 

میة مهارات التالمیذ في استعمال اللغة و إنتاجها في طالقة أول األمر و ذلك بتدریبهم تن -*

  .على النطق و التطبیق السلیم للقواعد النحویة 

إقدار التالمیذ على التمییز بین الخطأ و الصواب فیما یسمعون و یقرؤون من خالل  -*

  .تعویدهم على عالقة المالحظة و التركیز و اإلمالء

حسب ما تقتضیه (كتساب المتعلم ملكة تعلیمیة باللغة العربیة مشافهة و تحریرا  ا -*

  ).الظروف 

                                                           
  253،ص  2007،،عمان 1احمد مدكور ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة ن ط - 1
  2006-2005نقال عن رسالة ماجستیر لعبد الكریم بن محمد ن بعنوان تعلیمیة النحو الثانوي عام  - 2



 

  

  
  
  
  
  
  
  

   : المبحث األول

  تعریف الجملة لغة و اصطالحا -

  : المبحث الثاني

  أقسام الجملة العربیة -

  الجملة االسمیة و الفعلیة  -

  داللة الجملة االسمیة و الفعلیة -

  الجملة الشرطیة و الظرفیة -

  : المبحث الثالث

 عالقة الجملة العربیة بالمنهج المعیاري -

  للوصول إلى القاعدةتدریس الجملة   - أ

 عرض أمثلة نموذجیة عن جمل متنوعة  - ب
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   : المبحث األول

 : توطئة

إن الغایة من دراسة النحو هي فهم تحلیل بناء الجملة تحلیال لغویا یكشف عن 

أجزائها و یوضح عناصر تركیبها ، وترابط هذه العناصر بعضها البعض بحیث تؤدي معنى 

عالئق هذا البناء ، ووسائل الربط بینهما ، و العالمات اللغویة الخاصة بكل مفیدا ، ویبین 

  .وسیلة من هذه الوسائل

هي تطبیقها و شرح طریقة بناءها و إیضاح ) الجملة(ومهمة الباحث النحوي أمام 

العالقات بین عناصر هذا البناء و تحدید الوظیفة التي یشغلها كل عنصر من عناصرها و 

غویة الخاصة بكل وظیفة منها ، ثم تعیین النموذج التركیبي الذي ینتمي إلیه كل العالمات الل

نوع من أنواع الجمل ، وقد یتجاوز ذلك ، إذا أراد أن ینصب النموذج معیارا إلى فرض هذا 

زمنا و مكانا  جالنموذج على واقع لغوي یختلف عن الواقع اللغوي الذي انتزع منه هذا النموذ

  .هذا محاولة الوصول إلى المستوى الذي یفرض القواعد  ، مستهدفا بصیغة

و لیسن الجملة التي یدرسها النحوي ، و یجدد أشكالها و خصائصها في كل شكل جملة 

یصغها هو بل إنها الجملة كما ینطقها أبناء اللغة أنفسهم في الفترة الزمنیة المعینة التي 

  1.یحددها مجاال لدراسته 

  

  

  

                                                           
،  2003التوزیع ، القاھرة ، سنة محمد حماسة عبد اللطیف ، بناء الجملة العربیة ن دار غریب للنشر و الطباعة و  - 1

  19ص 
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  بنیة الجملةالنحو العربي و : 

 : تعریف الجملة-1

 : لغة  - أ

 قأم هما تجمع و عظم الخال: الجیم و المیم أصالن) جمل(ه  395ابن فارس ت  : یقول

أجملت الشيء ، وهذه جملة الشيء ، و أجملته حصلته ،  : و األخر حسن ، فاألول قولك

و یجوز  32الفرقان ) وقال الذین كفروا لوال نزل علیه القران جملة واجدة (  : وقال اهللا تعالى

  1.أن یكون من هذا العظم خلقه 

، تحصیل حساب  شيءمع  الشيءبمعنى  یأتي) جمل(الفعل  أنو یتضح مما سبق 

بمعنى الحسن و الجمال ، وما یخص الباحث هنا هو معنى التجمیع  یأتي، وقد  إجماله أو

البن (هي التجمیع و في معجم لسان العرب ) ه 395ت (و الضم، فالجملة عند ابن فارس 

جمعه و  الشيء وأجمل،  الشيءواحدة الجمل ، و الجملة جماعة  : و الجملة) منظور

له الحساب و  أجملت" : ه یقالبكماله من الحساب على غیر  شيءالجملة ، واجما كل 

الحساب  أجملت، وقد  31الفرقان ) لوال انزل علیه القران جملة واحدة (  : قال تعالى" الكالم

على  أجملالجنة و النار  أهل أسماءكتاب فیه  : الجملة و في حدیث القدر إلىرددته  إذا

 أي أفرادهو كملت  آحادهجمعت  إذاالحساب  وأجملتفال یزداد فیهم و ال ینقص ،  آخرهم

و جمعوا فال یزاد فیهم و ال ینقص ، وحساب الجمل ، بتشدید المیم الحروف  أحصوا

ال احسبه عربیا ، وقال بعضهم هو الحساب الجمل  : المقطعة على أبجد قال ابن درید

  .هو الجمع بعد التفرقة ) ه 711ن(فمعنى الجملة عند ابن منظور  2.بالتخفیف 

  

                                                           
  481ص  1ابن فارس ، مقاییس اللغة ، دار النشر ،ج - 1
 -2002،  1فاضل صالح ألسمرائي ، الجملة العربیة تألیفھا و أقسامھا ، دار الفكر و النشر و التوزیع ، عمان ، ط - 2

  11، ص  1422
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  : اصطالحا –ب 

واحد فالكالم  بشيءذهب قسم من النحاة إلى أن الكالم و الجملة هما مصطلحات 

" بقوله " الخصائص" هو الجملة و الجملة هي الكالم ، وبذلك ما ذكره ابن الجني في كتابه 

الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه وهو الذي یسمیه النحویون الجمل نحو زید  أما

الكالم هو " بقوله " المفصل" و تابعه علیه الزمخشري في كتابه " محمد  و قام أخوك

زید  : في اسمین كقولك إال یأتي و ذلك ال األخرى إلى إحداهما أسندتالمركب من كلمتین 

في فعل و اسم نحو قولك ضرب زید و انطالق بكر و سمي  أوو بشیر صاحبك ،  أخوك

بي ، و أن اإلعراب جوهر النحو و العالقة واضحة تضبطها الفصاحة في الكالم العر الجملة 

بینه و بین الصرف، وهذه الضوابط آو القواعد التي حددها النحاة تمكن غیر العربي من 

  1.اللحاق بأهل العربیة في الفصاحة 

النحو دراسة ووصف للقواعد التي تحكم اللغة بشكل عام  أنوا ر الغربیون فاعتب أماو 

و یعتبر عبد الرحمن الحاج صالح رحمه اهللا في احد محاضراته الفرق بین علم اللغة و 

الكلمة و تعتبر دون الكلمة نفسها ،  أواخرالنحو هو یعتبر  إن" یقول  إذم  1984اللسان 

و تحیزه اللغوي و عادة البالغي ، وهو غرب ومنزلة الدستور من القوانین و هو الوسیلة المست

الدراسة لنظام اللسان حیث یتناول بالدراسة مبناه ووجوده في االستعمال ، وبیان العالقة التي 

  2.." .تربط الكالم بعضه البعض 

علي بن  اإلمام أنتجمع  األخیرةومع اختالف الروایات في تعاریف النحو فان هذه 

 تالمذتهاحد  أنالدؤلي بدا تنفیذها و  األسودع الخطة و ا نابا طالب رضي اهللا عنه وض أبي

العلل،  وشرحيالقیاس  مبدأالقواعد ،  أرسىالحضرمي هو الذي  إسحاقوهو عبد اهللا بن 

كتاب سیویه فرغم هذا  إلى األمروان عیسى بن معمر جمعها و توالت الیهود حتى انتهى 

                                                           
  30ص  2008 – 1428 1عبد الرحمن الھاشمي ، تعلم النحو و اإلمالء الترقیم دار النشر و التوزیع عمان ، ط - 1
دراسات في منھج و طرق تدریس ن دار الثقافة و  –الدكتور عارف كرخي أبو حضري ، تعلیم العربیة لغیر العرب  - 2

  110ص  1994التوزیع ، القاھرة ، 
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 الشاملجوهر النحو و یبقى تعریف ابن الجني  اإلعراب أنالنحاة اتفقوا على  أناالختالف 

  1.اللغة العربیة في الفصاحة الصحیحة  بأصللتمكن غیر العربي من اللحاق  األوضحو 

علم النحو وضع من اجل صیانة اللغة العربیة من الفساد و خطر  أننستنتج  األخیروفي 

، وقد  اإلسالمیةم الدولة بعد قیا ألعمالهماللحن الذي اجتاح السنة الناس و بسبب مخالطة 

التامة في مادة النحو  الكفاءاتاهتمامات المنظومات التربویة في تحصیل  أهممن  أصبح

  .العربي 

و خبره كزید  المبتدأكقام زید و ) الجملة عبارة عن الفعل و فاعله " (المغني"وجاء في 

، وما كان زید قائما و ظننه  نالزهیدا أقامقائم وما كان بمنزلة احدهما نحو ضرب اللحن و 

یقولون  أتسمعهمبخالفها و لهذا  اإلفادةشرطه  إذ" اعم من الكالم بقوله  أنهاقائما ، ثم ذكر 

، فكالم " جملة الشرط ، جملة الجواب ، جملة الصلة ، وكل ذلك لیس مفیدا فلیس بكالم

 بحقیقتهما إلیهلمسند المغني ال یختلف تماما عن التعریفات السابقة فانه ذكر المسند و ا

  .و الخبر ، وما كان بمنزلة احدهما  المبتدأالنحویة وهنا الفعل و الفاعل و 

وقد ذهب جمهور النحاة أن الكالم و الجملة مختلفان ، فان شرط الكالم اإلفادة ال 

یشترط في الجملة أن تكون مفیدة ن وٕانما یشترط فیها إسناد سواء أفاد أو لم یفد ن فهي 

ن الكالم إذ كل كالم مفید، ولیس كل جملة مفیدة ، كما جاء في تعریف الجملة أنها أعمم م

عبارة عن مركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى األخرى سواء أفاد كقولك زید قائم أو لم 

أن یكرمني فانه جملة ال تفید إال بعد مجيء جوابه فتكون أعمم من الكالم " یفد كقولك 

  2" .مطلقا 

  

                                                           
،  1أباه ، تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب ، دار التقریب بین المذاھب اإلسالمیة ، طمحمد المختار ، ولد  - 1

  41، ص  2001
، ص 1422- 2002،  1فاضل السمرائي ، الجملة العربیة ، تألیفھا و أقسامھا ، دار الفكر ، عمان للنشر و توزیع ط - 2

12  
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ة البد أن تفید معنى ما و إال كانت عبثا ، فلو رتب كلمات لیس بینها ترابط إن الجمل

لو یفد ذلك شیئا فقد ) سوف محمد حضر(یؤدي إلى معنى ما لم یكن ذلك كالما فلو فلت 

ألنك " ، قال " إال ترى انك لو قلت أن یضرب یأتینا لو أشباه هذا لم یكن كالما " قال سیویه 

ولو قلت  ما زید عاقال عمر ، لم یكن .. بوه نصب و كان كالما لو قلت ما زید عاقال أ

  1.ه یكالما ألنه لیس من سب

ومن خالل هذا القول كله نستنتج أن الكالم هو اللفظ المفید الذي بحسب السكوت 

علیه یعبر به اإلنسان كما یضمره من المعاني ، وأما الجملة فهي عبارة عن عدة كلمات 

  .ى تام شرطها األساسي اإلسناد یؤدي ترابطها إلى معن

فالجملة التي قام حولها جدال واسع منذ بدایات الدراسة األولى لدى النحاة العرب هناك من 

  " .اولكر موزال "، تقول " الكالم"جعلها مرادفة لمصطلح 

إذا تتبعنا المواضیع التي استخدم فیها سیویه الكالم بمعنى الجملة فإننا ال نستطیع أن 

  2.منها تعریفها دقیقا للجملة نستنبط 

أن یستنبط تعریفا للكالم بمعنى الجملة عند سیویه و ) ه392ت ( استطاع ابن الجني

و ) 643(و ابن یعیش ) ه516(في ذلك اعتمد شرط الفائدة و من بینهم أیضا ابن السراج 

الرضي  ، ومنهم من حاول التفرقة هذین المصطلحین أي الكالم و الجملة منهم ،... غیرهم 

لیقوم الدرس النحوي كله علیها ) ه761ت (و ابن هشام األنصاري ) ه 686(الساتر بادي 

من خالل نظامها و تألیفها ، وأیضا من حیث طبیعة هذه الجملة كونها بناء متكامل لنقل 

و التحلیل ، لم یكن االهتمام بتعریف الجملة العربیة و مبادئها میدان  ةللدارسالمعنى قابل 

و علوم متعددة ، كل حسب خصوصیته و  أخرىتشمل مجاالت  إنمالنحاة فحسب و بحث ا

                                                           
  7ص  1دار ابن حزم للطباعة ونشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، طفاضل السمرائي ، الجملة العربیة و المعنى ،  - 1
، سنة  1،ط 1الشیباني ، كتاب الجیم ترجمة عادل عبد الجبار الساطي ، مكتبة لبنان للنشر و التوزیع ، ج وأبو عمر - 2

  )ج ل م (م ، مادة 2003
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من  أوردوهغایته ، فالنحاة القدامى قدموا مجموعة من تعریفات للجملة العربیة ، هذا ما 

  1.خالل تتبع دراستهم النحویة العربیة 

شامال  لم یحدث اتفاق واضح المعلم على تعریف الجملة أو باألحرى لم یقدموا تعریف

الجملة " عرفها بأنها ) ه 175(لها ، أي یكون متفق علیه فالجلیل بن احمد الفراهیدي 

  2.جماعة كل شيء بالجملة من بالحساب و غیره و أجملت له الحساب و الكالم من الجملة 

و إما الجملة فهي " وحاول ابن الجني تبسیط تعریف الجملة العربیة وذلك من خالل قوله  

كل كالم مفید مستقل بنفسه و معناه ، جملة مركبة من مبتدأ و خبر و جملة مركبة من فعل 

فهو معروف بدهائه بین أصحابه و أهل عصره و الذي فرق بین الجملة  3..و فاعل 

ملة الفعلیة و داللتها ، وقام بتبیان خصوصیة كل منهما في التعبیر االسمیة وداللتها و الج

  .عن المعاني 

ت ( ومع ذلك نجد أول نحوي تحدث عن الجملة العربیة بعد سیویه صراحة هو المبرد  

لم تكن مفیدة فهي لیست  إذا أنها أي باإلفادةحیث ربطها " المقتضي"في كتابة ) ه 285

  .جملة مترادفات كما فعل سیویه الكالم و ال أنجملة ، ویرى 

لم یصرحوا  إنو  األوائلفالجملة العربیة كونها مصطلحا  و مفهوما فهي موجودة عند 

فهي مستنتجة ، وهناك من وصفها بالتراكیب دون تعریفه ، فالتعریفات هذه كلها  بها 

فادة عند أوضحت أن الجملة العربیة أهمیة كبیرة و لكونها تؤدي وظیفة مهمة إال وهي اإل

  .تنقل معنى معین 

  

                                                           
  16ص  1988، بیروت ، للنشر و التوزیع ، سنة محمود احمد نحلة ، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة ، دار النھضة  - 1
الفراھیدي الخلیل بن احمد ، كتاب العین ، تحقیق مھدي المخزومي ، و إبراھیم السامرائي ، دار النشر الحریة بغداد ،  - 2

  17، ص  66
یة القاھرة للنشر و ، الخصائص التحقیق محمد على النجار ، المكتبة العلم) ه 362ت ج (ابن الجني أبي الفتح عثمان  - 3

  17، ص  1التوزیع ، ج 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يـالثان ثـالمبح
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   : الثانيالمبحث 

 الجملة أقسام : 

 إلى، فبحسب االسم و الفعل تنقسم  تنقسم الجملة بحسب االعتبارات التي ینظر إلیها منها

منفیة و من بین  أومشتبه  إلىتنقسم  اإلثباتبحسب النفي و  أوجملة اسمیة و جملة فعلیة 

  : األقسامهذه 

 : الجملة االسمیة و الفعلیة -

  الجمل االسمیة هي التي صدرها اسم كمحمد حاضر 

و الجملة الفعلیة التي صدرها فعل نحو ، حضر محمد و كان محمد مسافر ظننت 

أخاك سافر و ألمراء یصر الجملة الفعل المسند إلیه فال غیره بما تقدم علیهما من الحروف 

و لعل أباك منطلق من الجمل االسمیة ، وقد قام محمد ) أقائم الرجالن(الفضالت فقولك ،  و

خشعا أبصارهم ( و هل سافر أخوك ؟ ومحمد أكرمت ، و من أكرمت ؟ و قوله تعالى 

  1.جملة فعلیة  7القمر ) یخرجون من األحداث

فال عبده تقدم علیها المسند إلیه ومرادنا بصدر الجملة المسند و " وجاء في المعنى ى

و أزید أخوك و لعل أباك منطلق وما زید قائما  نمن الحروف فالجملة من نحو أقائم الزهیدا

  .اسمیة ، ومن نحو أقام زید ؟ وقد قام زید و هما قمت فعلیة 

و المعتبر أیضا ما هو مصدر في األصل فالجملة من نحو كیف جاء زید ومن 

ن فعلیة اآلن هذه األسماء على  87البقرة ) م و فریقا تقتلونففریقا كذبت( قوله تعالى  : نحو

نیة التأخیر وقد عدلت عن قول صاحب المغني أن مردان یصدر الجملة المسند و المسند 

( إلیه إلى القول إن المراد بصدر الجملة الفعل ن والمسند إلیه ألخرج من الخالف في نحو 

                                                           
 1422 – 2002، سنة  1فاضل السمرائي ، الجملة العربیة تألیفھا و أقسامھا ، دار الفكر للنشر و التوزیع ، عمان ، ط - 1

  157، ص 
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هما على ما قررناه یكونان من الجمل الفعلیة على و طنت محمدا مسافرا ، فإن) كان زید قائما

یكونان من الجمل االسمیة عند من  فإنهماو أما على ما قرره صاحب المغني  األقوالجمیع 

المسند هو الخبر في باب كان ، و المفعول  إنقید ال مسند و ) ظنت( و ) كاف( أنیرى 

   1.من النحاة و هم البیانیون و جملة غیر قلیلة ) ظن(الثاني في باب 

شفي " " قام الطفل" فجملة الفعلیة هي الجملة التي یكون ركنها األول فعال نحو 

و حجبت الغیوم ضوء الشمس ، أما الجملة االسمیة فهي الجملة التي یكون ركنها " المرض

  2" .و إن الصحراء واسعة" " الصحراء واسعة"األول اسما أو تبدأ بحرف مشبه بالفعل نحو 

جعل الجمل في العربیة  أن إلىبعض تالمذته  فیثریشیر الدكتور  أخرجانب  إلىو 

فعلیة و هي التي یكون المسند فیها فعال ، و اسمیة و هي التي یكون المسند  أنواعثالثة 

اسمیة  أوضمیرا و ذات رابطة و هي التي یكون فیها المسند جملة فعلیة  أوفیها اسما 

  .الجملة  أولفیها یقع في  إلیهبط ، و المسند بضمیر را إلیهمرتبطة بالمسند 

 أوالدكتور فیثر یخرج الجملة التي یكون المسند فیها ظرفا  أنو الجدیر بالمالحظة 

، بذلك  یرأسهاسم استفهام منه الجملة االسمیة ، ویكاد یجعلها نوعا قائما  أومجرورا  أوجارا 

و لم یدخل ة االسمیة باالسم و الضمیر انه اتقى المسند مقیاسا ، ثم حدد المسند في الجمل

فیه الظرف و ال الجار و المجرور ، وال بعض األسماء االستفهام ، ونرى أن الجملة االسمیة 

ینبغي أن یوسع المسند فیها لیشمل هذه األنواع و یكزن التحدید المقبول للجملة االسمیة في 

و ال جملة  ومن ثم نضم الخالف في نظرنا هو أنها الجملة التي ال یكون المسند فیها فعال 

هل هي جملة فعلیة أم اسمیة أو هي كما أرى الدكتور خیثر جملة ذات " عبد اهللا قام"مسالة 

عبد (رابطة و هي مسالة طال فیها الخالف و یمكن بهذا التحدید أیضا أن نفرق بین جملة 

                                                           
االغاریب ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الكتاب العربي ابن ھشام األنصاري ، مغني اللبیب عن كتب  - 1

  376للنشر و التوزیع ، بیروت لبنان ، ص 
ه، دار  1420-م 1999، سنة  1إمیل بدیع یعقوب ، إعداد راجي األسمر ، علم النحو ، الموسوعة الثقافیة العامة ، ط - 2

  06الرحیل للنشر و التوزیع بیروت ، ص 
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الفاعل و خال الفعل من الضمیر فاألولى فعلیة تقدم فیها ) عبد اهللا قام أبوه(و جملة ) اهللا قام

  1.و الثانیة نصطلح علیها بجملة فعلیة  أالن المسند فیها جملة 

الجملة العربیة نوعان ال  أنفي كتابة التطبیق النحوي  ألراجحيو یرى الدكتور عبده 

  : األتيثالث لهما ، جملة اسمیة و جملة فعلیة ، وللتمیز بینهما هناك مقیاس 

كانت مبدوءة بفعل غیر  إذا أمافهي جملة اسمیة ،  أصیالباسم بدءا كانت الجملة مبدوءة  إذا

  : ناقص فهي جملة فعلیة و نذكر على سبیل ذلك ما یلي

هي  إنماال تدل على حدث قام به فاعل و  ألنهاكان زید قائما  لیست جملة فعلیة " فمثال  -

  .جملة اسمیة دخل علیها فعل ناسخ ناقص 

به بدءا  تبدأباسم لكنها ال  تبدأ إنهالیست جملة اسمیة بالرغم من " قرأتكتابا "مثال و  -

تقدم لغرض بالغي ،  إنماعلى فعله و  التأخیرمفعول به ، و حقه ) كتابا(فكلمة  أصیال

  .فهي جملة فعلیة  إذنبدء الجملة به بدء عارض و  أنومعنى ذلك 

و هو من " اإلسناد" یربط بینهما " عمدتان" أو أساسیانیكون فیها ركنان  أنو الجملة البد 

  . إلیهو الفاعل و نائب الفاعل مسند  المبتدأ إلىالنحویة ، فالخبر یسند  تالمصطلحا أهم

  2 : أنواعالجملة من حیث التركیب ثالثة  أماو 

" بزوغ الفجر"فقط نحو  األساسیة األركانمن  تتألفالجملة النواة و هي الجملة التي  -1

 و تدفع الریاح الغیوم 

"  ولتغنیها نحوهي فضلة  األساسیة األركانمن  تتألفالجملة البسیطة و هي التي  -2

 " .جلس كل تلمیذ على مقعده

                                                           
،  1988 –ه  1458حمد نحلة ، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة ، دار النھضة للطباعة و النشر ، بیروت سنة محمد ا - 1

  91-90ص 
  94-93م، ص  2004 - ه 1426، سنة   1عبد راجحي ، التطبیق النحوي ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان ، ط - 2
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حل "من عدة جمل تجمع بینها للروابط نحو  تتألفالجملة المركبة وهي الجملة التي  -3

 " .و تلبدت السماء بالغیوم" الحریق

الفعلیة لها الجملة  أنخالل مطالعتنا للجملة االسمیة و الفعلیة ، وطریقة بناءها نستنتج  ومن

عناصر أساسیة أصلیة أال وهي ، فهل الزم و فاعل ، فعل متعد و فاعل و مفعول بع ، 

فعل مبني للمجهول و نائب فاعل أما الجملة االسمیة فركائزها األساسیة تكمن في ما یلي 

رجل اسم و صف مثال زید قائم ، اسم زائد جار و مجرور أو ظرف  زیداسم و اسم مثل 

  1.وان لنا الجملة االسمیة هذا المبتدأ و الخبر  مثل ، زید في البیت ، 

التقسیم  : إن اجتهاد النحاة بمثابة دافع حقیقي للوصول إلى تقسیمات الجمل أال وهي

جملة اسمیة و فعلیة فاالسمیة ما كان صدرها  إلىالجملة العربیة تنقسم  أنو هو  : األول

  2.الفعلیة ما كان صدرها فعل مثال قام زید  أمااسما مثال على ذلك ، زید قائم 

و هو ما یشمل الجملة االسمیة و الجملة الفعلیة إضافة لهما الجملة الظرفیة  : التقسیم الثاني

  .ل ابن هشام األنصاري  و هي ما كان صدرها ظرفا أو جار أو مجرور و هذا التقسیم

، جملة اسمیة ، جملة فعلیة ، جملة  أقسام أربعة إلىالجملة تنقسم  أنوهو  : التقسیم الثالث

  .لهما ، الجملة الشرطیة  إضافةظرفیة ، 

للجملة العربیة في الدرس اللغوي  األصحبالنسبة للنحو عند العرب فان التقسیم  أما

لها  أخرتقسیما  أعطواجملة اسمیة و جملة فعلیة لكن المحدثین  األولالعربي هو التقسیم 

الجملة الظرفیة و الشرطیة و لهذا كانت للجملة اهتمام كبیر و موسع في  تضافرحین 

العام لتكوین عالقة الجملة  اإلطار، وفي هذا  أسرارهافي فهم  أساسيالدراسة و منطلقا 

على العموم یجمع بین الجملة الفعلیة و  هاأبرز العربیة من خالل المناقشات النحویة و 

                                                           
ه ، دار الرجیل للنشر و  1420 –م 1999، سنة  1افیة العامة ، طأیمیل بدیع یعقوب ، علم النحو ، الموسوعة الثق - 1

  07الطباعة و التوزیع ، بیروت ص 
،  5ینظر عبد المجید عسالي ، الجملة في النظام اللغوي عند العرب ن مكتبة األثر ورقلة الجزائر للنشر و التوزیع ، ع - 2

  95م ، ص 2006مارس سنة 
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في الجملة العربیة  أساسییناالسمیة و تسمى هذه العالقة االسنادیة ، و تتكون من ركنین 

  . مبتدأ أوقد یكون فاعل  إلیهالمسند  أماخبر  أوهما ، المسند و الذي قد یكون فعل 

لنظم و أهم ركن في اإلسناد سناء البیاتي فترى انه یجب تصنیف الجمل في العربیة با أما

وهو المسند ألنه الخبر ن و هو الذي ال تتم فائدته بدونه و فیه یمكن الحكم و مركز تعلیق 

فمن حقه أن یكون الجزء المنظور إلیه عند التصنیف سواء تقدم أو تأخر عن المسند إلیه 

 1.الن تقدیمه إنما یكون االهتمام بالمتقدم و العنایة به 

  : هما أساسیینلعربیة ال تخرج عن نوعین الجملة ا إن

اهتمام كبیر للجملة العربیة  أولواالبسیطة و المركزیة في عمومها لكن النحاة القدامى  

 األساسیةهي البناء و البنیة  إذالدراسة و محورها  أساسباعتبارها احد دعائم اللغة العربیة و 

التي یستقیم بها الكالم ، وقد استطاع اللغویون المحدثون توسیع دراستهم و ذلك باعتماد 

القدماء في الدراسة ن وقد اطلع نظریات جدیدة و مستحدثة فجهودهم لم تختلف على جهود 

المحدثون على الدراسات القدیمة مثل الهندیة و الیونانیة و خاصة الیونانیین اهتموا بالجملة 

العرب بالنحو و بالجملة حیث درسوا الجملة بصفة عامة و  ممهم لو یختلف اهتماو اهتما

إذ كانت لهم مجهودات واسعة و كبیرة لقد كان مصطلح الجملة " النحو بالغة"كانوا یسمون 

إن الجملة تعبر عن أفكارنا عن طریق " عندهم مهم و حددوا مفهوما ، إذ یقول أفالطون 

ماء و األفعال تحكي أو تعكس أفكارنا في مجرى النفس الذي أسماء و أفعال و هذه األس

  2" .یخرج من الفم عند الكالم 

  

                                                           
م ، ص 2003،  1دار وائل للنشر و التوزیع ، ط لنحو العربي في ضوء نظریة النظم لبیاتي ، قواعد ااسناء حمید  - 1

34 -35  
، جدة المملكة  1محمد محمود الغالي ، أئمة النحاة في التاریخ ، دار الشروق للنشر و التوزیع و الطباعة ، ط  - 2

  ..76م ص  1876السعودیة 
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فالجملة عندهم أیضا هي أسماء و أفعال التي تعبر حسب أفالطون عن أفكارنا و 

هي األفكار الموجودة في النفس و نوظفها في جملة صحیحة ، و نجد أیضا أرسطو قد 

الطون من تعریف الجملة و انه أول من تطرق إلى تقسیم تناول ما استحدثته أستاذة أف

  1.الجملة إلى قسمین االسم و الفعل ، وهذا كله یجمع المضمون و الشكل معا 

ومن خالل هذا ال تزال الجملة العربیة مصدر الدراسات الحدیثة و تبقى دائما في الصدارة 

مام بالجملة العربیة من اللسانیین كونها أساس ، وهذا ما جعلها ذات قیمة لغویة جدیرة باالهت

  .المحدثین هو بمثابة بدایة لكل وصف لغوي 

 داللة الجملة االسمیة و الفعلیة : 

الجملة االسمیة تدل على الثبوت و الجملة الفعلیة تدل على الحدوث و  أنذكر بعض النحاة 

االسم یدل على الثبوت بینما الفعل  أنالصحیح فهو  أماهذا من باب التجوز في القول ، 

یدل على ) یتفقه(یدل على الحدوث و التجدد و الفعل ) منطلق( : یدل على الحدوث مثال

یدل ) هو حافظ(و ) هو متعلم( و ) هو خطیب(یدل على الثبوت فقولك ) متفقه( الحدوث و

  .وث یدل على الحد) هو یحفظ(و ) هو یتعلم(و ) هو یخطب(على الثبوت ، وقولك 

ثبوت ، ولكن الذي یدل على الثبوت و الحدوث ما  أوفالجملة ال تدل على حدث 

كلتاهما تدالن ) محمد یحفظ(و ) یحفظ محمد(فیها من اسم و فعل كما ذكرنا، فالجملتان 

التقدیم كاالختصاص  أغراضفي الجملة الثانیة لغرض من  األسمرانه قدم  إالعلى الحدوث 

  2.من حیث الداللة على الحدوث فهما متشابهان  أماالشك نحو ذلك  إزالة أو

  

                                                           
  77المرجع نفسھ ، ص  - 1
ه،  1422، سنة  1السمرائي ، الجملة العربیة تألیفھا و أقسامھا ، دار النشر و التوزیع ، عمان ن طالدكتور فاضل  - 2

  162-161م ص  2002
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الفعل یدل على التجدد و  أنو جاء في البرهان في الفرق بین الخطاب باالسم و الفعل و 

،  األخرالحدوث و االسم یدل على االستقرار و الثبوت ، و ال یحسن وضع احدهما موضع 

 یؤدلم ) بسیط(لو قیل  -18لكهف ا) و كلبهم باسط ذراعیه بالوصید ( : فمنه قوله تعالى

) باسط(ف  شيءبعد  الشيءلم یؤذن بمزاولة الكلب البسط و انه یتجدد له  ألنهالغرض 

  1.اشعر بثبوت الصفة 

   : الجملة الشرطیة و الجملة الظرفیة* 

  : الجملة الظرفیة – 1

  .الجمل إلى اسمیة و فعلیة و ظرفیة " المغني " قسم صاحب 

، إذا ) في الدار زید(و ) أعندك زید( رمي مصدره بظرف أو مجرد نحو "فالظرفیة عنده 

فاعال بالظرف و الجار و المجرور ال باالستقرار المحذوف ، و ال مبتدأ مخبر ) زید(قدرت 

و هو مبني على أن ) زید في الدر (من قولك ) في الدر(عنه بهما ، و مثل الزمجشري لذلك 

على انه محذوف وحده و انتقل الضمیر إلى الظرف بعد أن  االستقرار المقدر فعل ال اسم و

  .عمل فیه 

، فانه على ما ذهب ایه صاحب  يو القول بالجملة الظرفیة فیه نظر فیما یبدو ل

) أعندك زید ؟(إن االسم المرفوع فاعل بالظرف أو بالجار و المجرور و في النحو " المغني"

و لو كان ) و إن عندك زید(لنواسخ فتقول و لو كان فاعل بدلیل یصبح أن تدخل علیه ا

فزید اسم كان ال فاعل ) أكان عندك زید( علیه ألنصابه و تقول ) أن(فاعال لو یصبح دخول 

و ال عندي ظننت زید ؟ ) أعندك كان زید(، وٕاذا كان فاعال فأین كان اسم كان ؟ و تقول 

  .عل فنصل هذا القول علیه مباشرة و ال یصح إدخالها على الفا) ظن(و ) كان(فتدخل 

                                                           
، دار إحیاء للنشر و التوزیع ،  1بدر الدین الزركشي ، البرھان في علم القران تحقیق محمد أبي الفضل إبراھیم ، ط - 1

  78-77ص 



   النحو العربي وبنیة الجملة                       :                                      الثاني الفصل 

 

 

38 

  : الجملة الشرطیة – 2

و زاد الزمخشري و غیره الجملة الشرطیة فتكون الجملة عندهم اسمیة و فعلیة و 

و هي عند جمهور فعلیة و هو الراجح " تعظه شكرك إنبكر "ظرفیة و شرطیة وذلك نحو 

باسم شرط ، واسم شرط قد  أوذلك الن الجمل الشرطیة تكون فضلة بحرف شرط  أرىفیما 

مفعول به مقدم و نحوه قوله ) من(ف ) أكرممن تكرم (یكون عمدة ، و قد یكون فضلة نحو 

مفعول به مقدم منصوب ) أیا(، ف  110 اإلسراء) الحسنى  األسماءتدعوا فله  أیاما( تعالى 

) ینماأ(و ) تذهب اذهب معك أینما( ظرف زمن و ) متى(و ) تك آ تأتینيمتى (و تقول 

 غداو ) (أكرمتهمحمد (مثل قولنا  تأخیرظرف مكان ، وهذه كلها فضالت و هي مقدمة من 

في  األمرالعبرة یصدر الجملة فكذلك  إنفكما انه ال عبرة بالفضالت المتقدمة هنا ) أسافر

  1.الشرط فهذه كلها جمل فعلیة 
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  الثــالث ثـالمبح
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   : الثالثالمبحث 

 : عالقة الجملة بالمنهج المعیاري *

 : تدریس الجملة للوصول إلى القاعدة –أ 

لقد بدات الدراسات اللغویة في میدان العربیة وصفیة في اصولها ، ثم انتهت معیاریة 

في مستویاتها ، ویقوم المنهج المعیاري على القاعدة النظرة الكلیة ثم ینتهي الى العناصر 

الجزئیة التي تدور في فلك هذه القاعدة معتمدا في تفسیر مقوالته المعیاریة على جملة 

 األمرعند ظهور العجز اللغوي الظاهري ، وهذا  بالغائیةفتراضات و التثبیت التأویالت و اال

  .القیاسیة في التركیب اللغوي  األنظمةمتأت من عدم رغبة صناعة من التقاطع 

 إلىو تظهر لنا قواعدیة التركیب في اللغة مثل النحو مستوى عالیا داخل المخرجة 

عیاري في حیز بنائي مشترك سعیا وراء جانب المستوى الصرفي، وقد سار المنهج الم

و العالقات المجردة بین المفردات تحقیقا توازنیا بین الوظائف و المعاني داخل بوابة      اإلشكال

  1.التركیب 

الوصول للقاعدة النظرة  إلىالمنهج المعیاري یسعى بدوره  أنو من خالل هذا الكالم نستنتج 

  .هذه القاعدة إلبراز التأویالت الكلیة معتمدا على جملة المالحظات و

فمن خالل مطالعتنا لبعض كتب النحو ووقوفنا على المالحظات للعملیة التعلمیة في  -

التي تتمحور علیها مختلف الشواهد،  األمثلةكیفیة تدریس قواعد اللغة و ذلك انطالقا من 

التي تفعل تعلیم اللغویة  األنماطالكشف عن  إلىفبتحلیل و المناقشة هذه الدعائم وصوال 

 فإذاالقواعد للتالمیذ ، حیث یصبح التلمیذ معنیا بمعرفة یسر الجملة العربیة و كیفیة تركیبها، 

بشكل صحیح كان من السهل عیه أن یركب جمال سلیمة مستندا  مكن من ذلك و مارسهات

                                                           
عبد القادر عبد الجلیل ، المعجم الوظیفي لمقیاس االدوات النحویة و الظرفیة ، دار الصفاء للنشر و التوزیع ، عمان ،  - 1

  133-132، ص 1م ،ط 2000 –ه  1426سنة 
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یبها معرفته بالقاعدة اللغویة ن فنحن ال نستطیع عن كلمة في جملة ، بل نبحث عن سر ترك

  وصوال إلى النظرة الكلیة ن وبهذا الشأن نصل إلى المعرفة الحقیقیة للجملة و معرفة قواعدها

  : ونبرز كیفیة تدریس الجملة وصوال إلى القاعدة النحویة الصحیحة كما یلي

  : األمثلةعرض  -1

 . )ن تعفوا اقرب للتقوىإ و (  : قال تعالى -1

 .لن یضیع حق وراءه مطالب  -2

 .اللیلة إذن نذهب معا سألتقي بك  -3

 .جئت لكي اطمئن علیك  -4

 1) .كلوا واشربوا حتى یتبن لكم الخیط األبیض من الخیط األسود من الفجر(: قال تعالى - 5

  : المناقشة و التحلیل

أن حرف نصب مصدري ، تصوموا ، فعل مضارع منصوب " إن تعفوا" في المثال األول 

  .األفعال الخمسة وواو الجماعة فاعل بان و عالمة نصبه حذف النون ألنه من 

لن حرف نفي و نصب و استقبال ، یضیع فعل مضارع " لن یضیع " أما في المثال الثاني 

  .منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره 

  : استنباط القاعدة

  :  ینصب الفعل المضارع إذا دخل علیه حرف من أحرف النصب و هي -

  .حرف نصب و مصدر و استقبال  : ان

  .حرف نفي و نصب و استقبال: لن

  .حرف نصب و مصدر و تعلیل و استقبال  : كي

                                                           
،  1، دار الوفاء للنشر و التوزیع ، ط 4زین كامل الحویسكي، ألفیة ابن مالك في النحو و الصرف ، شرح میسر ، ج - 1

  25-21م ، ص  2003
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  .حرف نصب وجواب و جزاء  : إذن

  1. حرف نصب تفید الغایة  : حتى

  : نموذج من اإلعرابتطبیق علیها بعرض 

  ) .و إن تصوموا خیر لكم (  قال تعالى

  .حرف مصدري و نصب  : أن

فعل مضارع منصوب بان و عالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة ، : اتصومو 

  .و واو الجماعة فاعل 

  2.خبر مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره : خیر

  : األمثلة - 2

  .إن االتحاد قوة  – 1

  .كان المعلم أم – 2

  .الشمس مشرقة لكن الجو بارد  – 3

  .لعل التالمیذ مستعدون للفوز بالمقابلة  – 4

  3.لیت الشباب یعود یوما      فاخبره بما فعل المشیب  : أبو العتاهیة : قال – 5

  

  

  

  

                                                           
،  2009حمدي الشیخ ، الراقي في تسییر النحو و الصرف ، كلیة اآلداب ، جامعة بنھا ، المكتب الجامعي الحدیث ،  - 1

  13-11ص 
  14المرجع نفسھ ، ص  - 2
،  1ع ، طسعید أبو بكر ، المضيء في المطالعة و التعبیر و القواعد و اإلعراب و التراجم ، دار ھومة للنشر و التوزی - 3

  229م ، ص 2006
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  : المناقشة و التحلیل

و سمي  األولجمل اسمیة دخلت علیها حروف فنصبت االسم  األمثلةالجمل الواردة في  -

  .اسمها و رفعت الثاني فسمي خبرها 

التوكید ، و كان التشبیه و لعل الترجي و " االتحاد قوة  إن"  األولفي المثال " إن" أفادت -

  .معنى االستدراك " لعل" أفادتلیت فأفادت في المثال الخامس التمني، كما  أماالتوقع ، 

  : استنباط القاعدة

مها و و یسمى اس األولتدخل على الجملة االسمیة ، فتنصب االسم  حروف أخواتهاو  إن

، كان ، لكن ، لعل ، لیت ، و  أن،  إن : ترفع الخبر و یسمى خبرها ، وهذه الحروف هي

، وكان للتنبیه ن ولكن االستدراك ، لعل الترجي و لیت  دالتأكی إنو  أنمن معانیها تفید 

محذوف یتعلق به  أوجملة  أویكون مفردا  أي،  المبتدأخبر  أخواتهاو  إنالتمني ، خبر 

  1.شبه الجملة 

  : نموذج من اإلعراب

  .انتصرت  اإلسالمقضیة  أنسرني 

فعل ماضي و النون للوقایة و الیاء ضمیر متصل مبني على السكون في محل  : سرني

  نصب مفعول به 

  .حرف منبه بالفعل  : أن

  .مضافو هو  أخرهمنصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  إناسم  : قضیة

  . أخرهمجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على  إلیهمضاف  : اإلسالم

                                                           
   161م ، ص 2004-1426،  1راجحي ن التطبیق النحوي ، دار النھضة العربیة ن بیروت ، لبنان ، طالعبده  - 1
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و الفاعل ضمیر مستتر  للتأنیثفعل ماضي مبني على الفتح و التاء الساكنة  : انتصرت

و الجملة من الفعل و الفاعل في محل رفع خبر إن و المصدر المؤول من أن " هي"تقدیره 

  1.و مفعولها في محل رفع الفاعل 

  : تطبیق علیها بعرض نموذج من اإلعرابال* 

  .المدیر كل عامل حقه كامال  أعطى

  .فاعل ماض مبني على الفتح  : أعطى

  . هآخر فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على  : المدیر

  .وهو مضاف  أخرهمنصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  أولمفعول به  : كل

  .عالمة جره الكسرة الظاهرة على أخره مضاف إلیه مجرور و : عامل

مفعول به ثان منصوب و عالمة نصبه الفتحة و الهاء ضمیر متصل مبني على  : حقه

  .محل جر مضاف إلیه 

  . آخرهحال منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  : كامال

  : عرض األمثلة-3

 .ینصر اهللا المؤمنین  -1

 .رایته یلعب  -2

 .نستعین إیاك نعبد و إیاك  -3

 .أود أن أزوره  -4

 .على عدادك الدرس مفید  -5

 .ما قارئ زید كتابا  -6

 .وهب اهللا اإلنسان عقال  -7

  : و التحلیل ةالمناقش

فهي تعرب  الفاعلاسم منصوب وقع علیها فعل  األولفي المثال "وردت كلمة المؤمنین 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة ، وقد ورد المفعول به في هذا المثال اسم صریح 

                                                           
  .محمد بوزاوي ، الرائد في دروس القواعد و تمارینھا ن سنة أولى متوسط  - 1
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ورد المفعول به ضمیر متصل و في المثال " رایته یلعب"في المثال الثاني  أماظاهر ، 

  .ضمیر منفصل " نعبد إیاك"الثالث 

إن و الفعل و تقدیر مصدر مؤول من " أن أزوره" المفعول به في المثال الرابع  أتى

مفعول به منصوب " الدرس"وردت كلمة ) الفاعل(، أما من حیث الفعل " أود زیارته" الكالم 

مفعول به منصوب و عالمة " كتابا"و العامل فیه المصدر و كذلك في المثال السادس 

  .نصبه الفتحة و العامل فیه اسم فاعل 

  "وهب اهللا اإلنسان عقال"ل المثال السابع وقد یتعدى الفعل إلى مفعول به واحد أو أكثر مث

  .مفعول به ثان منصوب بالفتحة" عقال"و  أولمفعول به " اإلنسان " 

   : استنباط القاعدة

صورة الفعل و حكمه  ألجلهه فعل الفاعل و لم تتغیر یالمفعول به اسم یدل على ما وقع عل

غیر صریح و  أواسم صریح ظاهر و ضمیر متصل و ضمیر منفصل  یأتيالنصب وقد 

مصدر مؤول بعد حرف مصدري مثل علمت انك مضلع وجملة مؤولة بمفرد مثل  إلىنقسم 

من حیث الفعل الفاعل فالفاعل فیه ال ینصب المفعول ب هاال فعل تام  إماحسبتك تلهو ، 

 أفعالال نطلب مفعول به تسمى  افعالمتصرف منه كاسم الفاعل و المصدر ، وهناك  أو

ما ینصب مثل  أكثر أومفعول به واحد  إلىتتعدى  افعالالولد ، وهناك  الزمة نحو جلس

مفعولین لیس أصلهما المبتدأ و الخبر نحو أعطى ، ألیس ، منح ، كسب ، ما ینصب 

مفعولین أصلهما المبتدأ أو الخبر غر ، ظن ، خال ، زعم ، حسن ، وما نصب ثالثة 

  .مثل حول مفاعیل ، اعلم ، ترك ن وجد ، و أفعال التحویل 

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  

  )ةــــدانیـــة میـــــــدراس( 

   للغة العربیة تطبیق دروس مادة القواعد -

  طریقة تدریس مادة القواعد في مرحلة المتوسط  -

  )الظواهر اللغویة(كیفیة تدریس نشاط النحو  -

   مشكالت تدریس النحو وكیفیة عالجها -

  : الخاتمة
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  م  1س : الفئة المستھدفة .                                                   الطبیعة :  07المقطع التعلیمي 
  ـ قراءة مشروحة ـ                                                                   1فھم المكتوب : المیدان 

  قدوس الحبیب: ةاألستاذ                  ـ                     المفعول معھـ  عید القریة : المحتوى التعلّیمي 
.                                                                                                              یقرأ المتعلّم الّنّص بتأّن قراءة صامتة وجھرّیة بلغة سلیمة ومعّبرة :  الموارد المستھدفة

                                                                         .                               ـ یشرح األلفاظ الّصعبة ویثري قاموسھ اللّغوي 
.                                                                                       ـ یحلّل المقروء ویرّتب محتویاتھ ویضبط أفكاره بالمناقشة والّنقد 

.                                                                                                                            ویطّبق علیھا ) الّتاء المفتوحة(ة ـ یراجع أحكام الّظاھرة اإلمالئیّ 
ویستنتج أحكامھا ، ویوّظفھا سلیمة شفھّیا وكتابّیا في  )المفعول معھ( ـ یناقش الّظاھرة اإلمالئّیة

.                                                                                                                            وضعّیات مختلفة

  الّتقویم   :الوضعّیات الّتعلیمیة و الّنشاطات المقترحة   الوضعّیات 
  وضعّیة
  .االنطالق

  .مین وأعمالھم المنجزةمراقبة تحضیرات المتعلّ 
  یسعى الّناس لكسر روتین العمل ، وضجر الحیاة إلى إراحة الّنفس  :علیمّیةتّ الوضعیة ال

  واالستجمام ومن ذلك قیامھم بالّتنّزه والتجّول ، فما األماكن التي ُتْقَصُد لذلك عادة ؟ 
ستتعرف على سبب  132ص  في الغابةالحدائق ـ الغابات بعد قراءتك نص : ج 

 اختیارھا

التشخیصي 
 یتھّیأ: 

ویتبّین دور 
الغابة في 
الترفیھ 
  .النفسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بناء 
  الّتعلّمات

وقراءة الّنص قراءة ـ  132دعوة المتعلّمین إلى فتح الكتب ص :  الصامتةالقراءة 
  .صامتة 

اقرأ الّنّص جّیدا فسیتبع :  مراقبة الفھم العام:  أفھم الّنص:  الوضعّیة الجزئیة األولى
  .بأسئلة علیك باإلجابة عنھا

  . في الغابة : أین كانت جولة الكاتب ؟ ج : س 
  . جمال مناظرھا  :ج  ما الذي أعجبھ فیھا ؟ :س 

  .  خائفا مضطربا : و كیف رجع منھا ؟ ج : س  
نال الكاتب من الغابة جولة تمتع فیھا بكل جمیل وبھي فیھا ، بید أن  : الفكرة العامة

سكون اللیل بّدد متعتھ وحّولھا رھبة واضطرابا لیقفل بعدھا راجعا ، ھاتوا فكرة 
  مناسبة للّنّص 

  . ة وأثرھا على نفسھ جولة الكاتب في الغابـ 
  . ـ متعة الكاتب بمناظر الغابة وخوفھ من سكون لیلھا 

من طرف األستاذ متبوعة بقراءات فردیة ألحسن التالمیذ :  القراءة النموذجیة
وأجودھم قراءة مع مراعاة األداء، االسترسال، سالمة اللغة، احترام عالمات الوقف، 

  تصحیح األخطاء
بعد :  تقسیم النص إلى وحداتھ الجزئیة:  واستنباط المعطیاتالمناقشة والّتحلیل 

  .  القراءتین اّتضحت لم معالم األفكار، حّددھا وعنونھا
  األفكار األساسیةـ   :  

  :وتذلیل صعوباتھا قراءتھا ] فعل الّسحر ...سرت والغابة[تحدیدھا  :الفقرة األولى
ضاحیة یغمرھا : ..ـ ما الّدلیل ؟ ج  لیال: متى كانت جولة الكاتب في الغابة ؟ ج  :س 

  . ـ وكان اللیل الّساجي... نور القمر 
  .  عطره خفیف من رائحة األوراق واألزھار:؟ ج بم وجد الكاتب ھواء الغابة :س 
  .   فعل في نفسھ فعل الّسحر: ما أثر اللیل على نفسّیتھ ؟ ج : س 
  یملؤھا ویغّطیھا : یغمرھا  : أفھم كلماتي: أعود إلى قاموسيـ .  
  ھاھو الكاتب یتمّتع بجولتھ اللیلیة في الغابة ، متلذذا بعبق :الفكرة الجزئیة األولىـ

  .  نسیمھا المنبعث من أریج زھرھا ، عنونوا للفقرة 
  .جولة الكاتب اللیلّیة و تلّذذه بعطر أزھارھاـ

: التكویني 
یقرأ الّنّص 

قراءة 
صامتة 
ویفھم ما 
  ورد فیھ

  
عن یجیب 

األسئلة 
ویستخلص 
فكرة مجملة 

  .مناسبة 
  
  

یحسن 
اإلصغاء و 
یقرأ قراءة 

معبرة 
محترما 
  .آلّیاتھا 
  

یسھم في 
  تقسیم

الّنص 
واستنباط 
أفكاره 
و  األساسّیة 

العنونة لكل 
  .فقرة 
  
  
  

 104:رقم المذكرة
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  .الفقرة بأسلوبك الخاص ـ قم بتلخیص معاني .الكاتب یتنّقل بین أزھار الغابة الّزكّیةـ
  :وتذلیل صعوباتھا قراءتھا ] : المشّجیة....فلم أشعر [تحدیدھا  : الفقرة الثانیة

مھّشمة مدّببة الجوانب ، :؟ جما صفات الّصخرة التي وجدھا الكاتب  :س: األسئلة
ماء صاف كأّنھ : تنطوي على كھف مظلم ـ ما صفات الماء الخارج من الكھف ؟ ج 

  ... جاریا وھو یغّني بخریر یلّذ لألسماع  بلّور ینساب
  . راح یدندن مغّنیا: ما رّدت فعلھ من رؤیتھ ذلك المنظر ؟ ج : س 
 جرى : ـ انساب داخلھ وأعماقھ : ـ ثنایاه صلبة ومخیفة : وْعَرة   : أفھم كلماتيـ

  .  الماءساقیة یجري فیھا : ـ قناة أتكلّم بصوت خفّي یسمع وال یفھم : أدندن  وتدافع
  لم یتمّتع الكاتب بعطر الھواء فحسب ، بل أعجبھ منظر : ـ الفكرة الجزئّیة الّثانیة

موا فكرة جزئیة قدّ تمازج الكھف المظلم بماء منساب كالبلّور فطرب لھ مدندنا بالغناء، 
  . مناسبة

  . وصف الكاتب للصخرة وإعجابھ بمنظر الماءـ.تمّتع الكاتب بمنظر الماء المنسابـ 
  . لّخص الفقرة معتمدا على أسلوبك الخاّص 

  :وتذلیل صعوباتھا قراءتھا ] : لي طریقا  ....ثّم شعرت [تحدیدھا  : الفقرة الثانیة
   شعوره بالّرھبة لوحشة المكان وسكونھ:  ؟ جما الذي أفسد متعة الكاتب  :س: األسئلة

األعواد ،  سماعھ خفق األوراق على: ما الذي اعتبره عالما صاخبا ؟ ج : س 
  .  ووسوسة النسیم بین الغصون وخشخشة الحشرات بین الحشائش

تخّیلھ أّن المكان مأل أرواحا من : ما الذي جعل الكاتب یسرع ویلتفت وراءه ؟ ج : س 
  الجانّ 
 صوتھ  :ـ وسوسة الّنسیم ضرب :  الخوف الشدیدـ خفق: الّرھبة  : أفھم كلماتيـ.  
  لم تستثن فرحة العید أحدا وإّنما عمت ببشرھا كّل الفئات  : ـ الفكرة الجزئّیة الّثانیة
  . موا فكرة جزئیة مناسبةقدّ 
  .الّسكون یحّول حال الكاتب من الفرح واالندھاش إلى الّرھبة والقلقـ 
  .  وحشة المكان ترھب الكاتب وتجعلھ یقفل راجعا في خوفـ

  ماذا تعلّمت من ھذا الّنص ؟   :ـ القیم الّتربوّیة  
  . ـ ال تنخدع بالسكون ، فإّنھ الّسكون یسبق العاصفة  

ـ تجمع الطبیعة بین المتناقضات ، فالغابة مكان جمیل وممتع وفي الوقت مخیف 
  .ومرعب 

  .ـ قراءة ما تّم تدوینھ على الّسبورة 

  
  
  
  
  
  
  

یناقش 
ویبدي رأیھ 
، ویجیب 

عن األسئلة 
حسب فھمھ 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یستنتج قیما 
تربوّیة 
  .مناسبة 

  : تدعیم الّتاء المفتوحة :  ـ أتذّوق الّنص  ت ختامي 
  :  ـ استخرج من الّنص كلمات نھایتھا تاء مفتوحة وبّین سبب فتحھا 
تاء الفاعل ( جعلُت ـ رأیت ـ صرت ـ اتجھت ـ وجدت ـ  وقفت ـ كدت ـ أتلّفت 

( ـ لحظات ـ الحشرات  ـ خطوات) تاء الّتأنیث الّساكنة ( تواردْت )         المتحّركة 
  ) جمع مؤّنث سالم 

  " تخرج من ثنایاه قناة فیھا ماء كأنھ بلّور مذاب : " ـ حّدد عناصر الّتشبیھ في قولھ 
  . الذوبان واللّمعان : البلّور ـ وجھ الّشبھ : كأّنھ ـ المشّبھ بھ : الماء ـ األداة : المشّبھ 

نوع النّص وصفي حیث وّظف الكاتب الّنعوت بكثرة : ما نوع النص مع الّتمثیل ؟ ج 
  .... خفیف ـ ظلیلة ـ الّساجي ـ مھّشمة ـ مظلم یبعث على الّرھبة : ومن ذلك 

  .  تعبیر مجازي : ؟ ج ... یغّني بخریر : ما نوع الّتعبیر في قولھ 

یراجع 
ویطّبق 
لترسیخ 
المعارف 
وتثبیت 
  .المكتسبات 

  : استعن بالقاموس واشرح :  أشرح كلماتي  المطلوب
حجر ثمین یشبھ الّزمّرد ولو ألوان [ـ الّزبرجد ] نوع من الّزجاج أبیض شّفاف[بلّور 
  ] كثیرة
  .   136بین الّریف والمدینة ص : درس 
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م                             1س : الفئة المستھدفة .                                                 الّطبیعة : المقطع التعلیمي الّسابع 
  .                                                                                   أفھم قواعد لغتي : المیدان 

  .  قدوس الحبیب:  ةاألستاذ                                       .         المفعول معھ: المحتوى المعرفي 
:                                                                                                                             الموارد المستھدفة

                                                                              .                              العطف " واو"المعّیة و " واو"ـ یتعّرف على المفعول ألجلھ وشروط نصبھ ویفّرق بین 
.                                                                                                                            ـ یعربھ إعرابا صحیحا ویمّیزه عن باقي المنصوبات 

.                                                                                                                            وّظفھ عند االقتضاء نطقا وخّطا ـ  ی

  الّتقویم   :الوضعّیات الّتعلیمیة و الّنشاطات المقترحة   الوضعّیات
  

الوضعّیة 
االنطالق

  ّیة

  ) .   مواضع كتابة كّل منھما . ( مراجعة أحكام درس الّتاءین المربوطة والمفتوحة 
یجلس كل : مع من یجلس كّل تلمیذ ؟ ج : بم تجیبون لو قلت لكم :  الوضعّیة الّّتعلیمّیة

المعّیة أي أّن كّل  تلمیذین مع : ؟ ج " مع"ما المعنى الذي أفادت ـ تلمیذ مع زمیلھ 
ـ الیوم سنتعّرف على صیغة نحویة ) مع بعضھما البعض(الجلوس بعضھما البعض في 

  " . مع"لھا نفس داللة 

 :تشخیصي
 یتھّیأ

وتعّرف 
على المعّیة 

.  

  
  

بناء 
  الّتعلّمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بناء 
  الّتعلّمات

  
  
  
  
  

  : عرض ومناقشة األمثلة
  132من نص في الغابة ص ـ تستخرج عن طریق األسئلة المرفقة ـ تحقیقا للمقاربة الّنّصّیة

  .  الغابةوما الذي یدّل على أّن الكاتب في الغابة ؟   ـ سرُت 
  .یقرأھا األستاذ ویكلّف متعلّمین أو ثالثة بقراءتھا قراءة إعرابّیة صحیحة : قراءة الّشواھد

  : المناقشة والّتحلیل 
  ـ ما حركتھا اإلعرابیة ؟  اسم: ما نوعھا ؟ ج . الحظ الكلمة المسّطر تحتھا في المثال 

  .  العطف: ـ ماذا تفید الواو عادة ؟ ج  بالواو: ـ بم سبقت ؟ ج منصوبة : ج 
  .  لم تفد العطف فالعطف یفید االشتراك شیئین في الحكم: ھل أفادت العطف ؟ ج 

  ) .حضر علّي وأحمد ، أي اشتركا في الحضور : مثال توضیحي (
  . لم یتغّیر: ھل تغّیر المعنى ؟ ج . سرت مع الغابةـ " مع :" في المثال بـ " الواو"عّوض 

  . المعّیة: جلست مع محّمد فعالم تدل مع ؟ ج :داللة واحدة ـ لو قلنا " مع"و"للواو" إذن 
  ـ و كیف یسّمى االسم المنصوب الواقع بعدھا ؟ على المعّیة:؟ج " الواو" إذن عالم تدّل 

  . ألّنھ عنصر زائدلماذا؟. ال:ـ جّرب حذفھ اآلن ، ھل یختّل المعنى ؟ج  المفعول معھ:ج 
  ) . تاء المتكلم : جملة فعلّیة من الفعل سار ـ والفاعل ( بفعل: بم سبقت الواو ؟ ج 

  ماذا تستنتج من خالل ھذه المناقشة ؟ 
ّیة لتدّل تسّمى واو المع" مع"بمعنى " واو"اسم فضلة منصوب یقع بعد  :ـ المفعول معھ  1

ـ  2ا غروَبھوالّشمس ، ووصلت  طلوعَ و سرت : على ما وقع الفعل بمصاحبتھ ، مثل 
                                                                                    : تفصیل المفھوم 

     . ركنا رئیسیا فیھا وإنما ُیَزاد إلیھا دونھكونھ لیسانعقاد الجملة  یصحُّ أي :  فضلةأ ـ 
:                                                 ینصبھ ما تقّدم علیھ و ذلك أحد العاملین :  منصوبب ـ 

.                                                                         و القمَر  سھرت:  الفعلـ 1ب
.                                                           وخالًدا  ذاھبأنا ) : كاسم الفاعل أو أحد المشتّقات األخرى( یشبھ الفعلاسم ـ  2ب

" واو"في المصاحبة ، إال أّن " مع"سّمیت كذلك ألّنھا تشترك و :  المعّیة" واو"ج ـ 
.                                  دون االشتراك معھ  المعّیة تدّل على المصاحبة في زمن ومكان وقوع الفعل

.                                                                            االقتران في زمن ومكان وقوع الفعل :  المصاحبةد ـ 
3  ـأن أ:ال یعرب االسم الواقع بعد الواو مفعوال معھ إال تحّقق ما یلي : ـ شروط نصبھ

                                                                            .یكون اسما منصوبا وفضلة 
) .                   أطیع هللا و رسولھ : ألّنھا قد تفید العطف ( ـأن تكون الواو التي قبلھ بمعنى مع ب

.                                                 لّطیور ا تغریدَ واستیقظت : المعّیة بفعل " واو " ـ أن تسبق  ج

  :التكویني 
 یالحظ و

 یدّون
  .األمثلة 
  
  

یقرأ 
  .الّشاھد  

  
  
  

یناقش 
ویجیب 
حسب 
فھمھ 
ویبني 
أحكام 
  .القاعدة 
  
  
  
  
  
  
  

یتعّرف 
الّتاء على 

المفعول 
معھ 

وبعض 
  .أحكامھ 
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.                                                                                                                     ال یجوز تقدیم المفعول معھ على فعلھ وال یمكن الفصل بین الواو والمفعول معھ :  تنبیھ
  :  أوّظف تعلّماتي

  : ـ امأل الفراغات اآلتیة بمفعول معھ مناسب  1
  ) .البحر..... ( ـ سارت الّسفینة و ) بزوغ الّشمس..... (  ـ أخذ الّرجل یمشي و 

  ) دّق الجرس ..... ( ـ خرج الّتالمیذ من القسم و ) الریح..... ( ـ مالت األشجار و 
  : ـ اجعل من الكلمات اآلتیة مفعوال معھ في جملة من إنشائك  2

  . ـ الجدار ـ الشاطئ ـ الّرصیف ـ حلول الّظالم 
ـ تسلل اللص والجدار ـ سبح المصطاف والّشاطئ ـ مشى الّراجل والّرصیف ـ یفطر 

  . الّصائم وحلول الّظالم 
  . س تحّط الّطائرات على مدرج المطار و زوال الّشم: ـ أعرب  3

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الّضّمة الّظاھرة على آخره : تحّط 
  ) جمع مؤّنث سالم ( فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضّمة الّظاھرة على آخره : الّطائرات 

  . حرف جّر : على 
  .وعالمة جّره الكسرة الّظاھرة على آخره وھو مضاف " على"اسم مجرور بـ : مدرج 

  .یھ مجرور وعالمة جّره الكسرة الّظاھرة على آخره مضاف إل: المطار 
  .واو المعّیة : و 

  .مفعول معھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الّظاھرة على آخره وھو مضاف : زوال 
  .مضاف إلیھ مجرور وعالمة جّره الكسرة الّظاھرة على آخره : الّشمس 

  

  
  
  
  
  
  
  

  :ختامي

يستثمر 

املعارف 

املكتسبة 

ويوّظف 

تعّلماته 

  ويرّسخها

  
  
  
  

    . 133تطبیقات ص:  أنجز واجباتي في بیتي   استثمار
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م                             1س : الفئة المستھدفة                                   .              الّطبیعة : المقطع التعلیمي الّسابع 
 01: زمن اإلنجاز .                                                          أفھم قواعد لغتي : المیدان 

  .  قدوس الحبیب: األستاذ .                                                  الحال : ي ساعة لمحتوى المعرف
:                                                                                                                             الموارد المستھدفة

                                          .                                                                  ـ یتعّرف على الحال وتعّدده  وبعض أحكامھ  
.                                                                                                                          ـ یعّدد حاالت صاحبھ 

                                                                                            .                                          ـ ویمّیزه عن باقي المنصوبات 
.                                                                                                                            ـ  یوّظفھ عند االقتضاء نطقا وخّطا 

  الّتقویم   :الوضعّیات الّتعلیمیة و الّنشاطات المقترحة   الوضعّیات 
  

الوضعّیة 
  االنطالقّیة

  .    المفعول معھ مراجعة أحكام درس 
ـ وكیف یأتي  راكبا: كیف یأتي البعید عن المدرسة إلیھا ؟ ج : الوضعّیة الّّتعلیمّیة
ھذا .  كیفیة القدوم: راكبا وراجال ؟ ج : ـ ماذا بّینت كل من  راجال: القریب ؟     ج 
  . ما ستعرفھ الیوم 

تشخیصي
 یتھّیأ :

  . وتعّرف 

  
  

بناء 
  .الّتعلّمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بناء 
  .الّتعلّمات 

  
  
  
  
  

  : عرض ومناقشة األمثلة
نص بین الریف تستخرج عن طریق األسئلة المرفقة ـ تحقیقا للمقاربة الّنّصّیة ـمن 

  .والمدینة 
  كیف یستنشق زائر الّریف الھواء ؟

  "  صافیاالھواءتستنشق زائر الّریف " أ ـ 
  مستمتعاالّشاطئسرت وـ  مطبوعاالكتابقرأت ـ  بارداالماءـ شرب  علیالالّنسیمب ـ ھّب 

ـما أجمل إطاللة بازغاالقمرنظرت إلى ـ مقبالاألستاذھذا ـ مقبولة  خاشعةصالتك
  بدراالقمر

  .منتصرا ضاحكاالقائدـ حضر  ضاحكینأخوھو عليّ ج ـ أقبل 
  .  الّرجلجاء  مسرعا

یقرأھا األستاذ ویكلّف متعلّمین أو ثالثة بقراءتھا قراءة إعرابّیة :  قراءة الّشواھد
  .صحیحة 

  تأّملوا الكلمة المسّطر تحتھا في المثال األول ـ ما نوع ھذه الكلمة ؟ : المناقشة والّتحلیل 
ـ وكیف وردت من حیث الّتعریف  منصوب: ـ ما حركتھ اإلعرابیة ؟ ج  اسم:  ج

ـ ما الذي كان  ال یختل: ـ ھل یختل معنى الجملة إن حذفناه ؟ ج  نكرة: والّتنكیر ؟ ج 
حالة "  صافیا"  بیّن االسم: ؟ ج " بالھواء" " صافیا " ما عالقة  الھواء: صافیا ؟ ج 

كیف نسّمي ھذا .  بلى: ؟ ج ) كیف(ألیس ھذا االسم صالحا للّسؤال ب .  الھواء وھیئتھ
  الحال: النوع من األسماء ؟ ج 

  إال توّصلت ؟   
1  اسم نكرة فضلة منصوب یأتي لبیان ھیئة صاحبھ عند حدوث الفعل : الحالـ

ومن وراَءه  قاعداصلّى الرسول : مثال ) كیف(ویصّح وقوعھ جوابا لـ 

                                                                                    : ـ تفصیل المفھوم  2قائمین

                                       . الحال وأنواعھ أو الحال وأنواعھا : یذّكر ویؤّنث فنقول مثال :  الحالأ ـ 

.                                                                                    )1(ال یكون الحال إال نكرة كي ال یشبھ الّصفة :  نكرةب ـ 

یكون منّونا بالّنصب إن كان مفردا وبعالمات النصب في الّتثنیة والجمع                             :  منصوبـ  ج

.                        أساسیا ألّنھ یحذف دون اختالل المعنى ألّنھ یقع بعد تمام الكالم  أي لیس:  فضلةد ـ 

لو قلنا جاء الّرجل :  )1(. یبیّن حالتھ ویصفھا أثناء وقوع الفعل :  بیان ھیئة صاحبھه ـ 

 معرفة+ معرفة ( راكبا أعربنا راكبا حال ـ ولو قلنا جاء الّرجل الراكب نعربھا صفة 

  :التكویني 
 یالحظ و

 یدّون
  .األمثلة 
  
  

یقرأ 
الّشواھد 
قراءة 

إعرابیة 
  .صحیحة

  
  
  

یناقش 
ویجیب 
حسب 
فھمھ 
ویبني 
أحكام 
  .القاعدة 
  
  
  
  

یتعّرف 
على 
الحال 
 وبعض 
  .أحكامھ 
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 . لذلك وجب تنكیره لتمییزه عن الّصفة )  تنع= 

ـ بم سبق ؟ ج  علیال: ـ أین الحال في مثالھا األّول ؟ ج '' ب '' إلیكم اآلن أمثلة الّزمرة 
ـ من الذي  معرفة: كیف جاء االسم الذي سبقھ من حیث الّتعریف و الّتنكیر ؟ ج  باسم: 

كیف .  بّین الحال ھیئتھ: ـ إذن ما عالقة الحال بھذا االسم ؟ ج  الّنسیمكان علیال ؟ ج ـ 
  نسّمي ھذا االسم ؟ 

  . فاعل: حّدد اآلن موقعھ اإلعرابّي ؟ ج .  صاحب الحال: ج 
  .  نائب فاعل: ـ كیف یعرب ؟ ج  الماء: أین صاحب الحال في المثال الموالي ؟ ج 

  . باقي أمثلة المجموعة بالطریقة نفسھا حّددوا صاحب الحال وإعرابھ في 
:  القمر ـ خبر:  األستاذـ  مبتدأ:  صالتكـ  مفعول معھ:  الّشاطئـ  مفعول بھ:  الكتاب[ 

 الّنوع: فیم یتطابق الحال مع صاحبھ ؟ ج ] .  مضاف إلیھ:  القمرـ  اسم مجرور
  والعدد) الجنس(

  ما مفھوم صاحب الحال ؟ ما موقعھ اإلعرابي ؟ : من خالل ھذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....  
  .حّددوا الحال وصاحبھ في أّول أمثلتھا . الحظوا اآلن أمثلة المجموعة ج 

كیف جاء صاحب الحال ؟ ج .  علي و أحمد:ضاحكین صاحب الحال : الحال : ج 
  .    متعّددا:

 منتصرا ضاحكا: ـ وأین الحال ؟ ج  القائد: أین  صاحب الحال في المثال الموالي ـ ج 
ـ ما موقعھ  مسرعا: ـ حّدد الحال في المثال األخیر ـ ج  متعّددا: كیف جاء الحال ؟ ج . 

ـ ماذا تستنتج من كل  لم یختل: ـ ھل اختل معنى الجملة بتقّدمھ ؟ ج  أّول الجملة: ؟ ج 
  ھذا ؟ 
 یتعّدد كل من  قدـ                                                                                           :

"                                                                                             افً سِ أَ انَ بَ ضْ غَ ھِ مِ وْ ى قَ لَ إِ  ُموَسىعَ جَ رَ فَ : " أ ـ الحال 

قد تسبق الحال صاحبھا  ـ " نِ یْ بَ ائِ دَ  الَقَمرَ وَ  الشَّْمسَ مْ كُ لَ  رَ خَّ سَ  وَ : " ب ـ صاحب الحال 

.                                                             الّریحھّبت  فجأة: و تتقّدم الكالم نحو 
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یتعّرف 
على 

صاحب 
الحال 
وتعدد 
موقعھ 

اإلعرابّي 
.  

  
  
  
  
  
  
  
  

یتبّین تعّدد 
كل من 
الحال 

  وصاحبھا 

3  ھو االسم المعرفة الذي یبّین الحال ھیئتھ عند وقوع الفعل : صاحب الحال ـ            .

 لصاحب الحال حاالت كثیرة منھا : ـ صاحب الحال                                                                              :

)                                                            ة الفاعل واوا الجماع" ( فخروا سّجدا : " أ ـ فاعل 

"                                                                  ساجدین  الّسحرةو ألقي : " ب ـ نائب فاعل 

.                                                                         صافیاشربت الماء : " ج ـ مفعول بھ 

.                                                                      طازجة مفیدة  الخضروات: د ـ مبتدأ 

                        .                                                  حدیدا  خاتمكھذا : ھـ ـ خبر 

.                                                                          جالسا  بصدیقيمررت : و ـ اسم مجرورا 

.                                                        مثمرة  األشجارساءني قطع : ز ـ مضاف إلیھ 

.                                                                          متعبا  روبالغوصلت و: ح ـ مفعول معھ 

  والعدد ویتخالفان في التعریف ) الجنس(بتطابق الحال مع صاحبھ في الّنوع ـ

والتنكیر                                                                                           
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  :  أوّظف تعلّماتي  
  : عّین الحال وصاحبھا وإعرابھ فیما یلي ـ  1
خبر : بعلي : صاحب الحال " (  َشْیًخاْعلِیَقالَْت َیا َوْیلََتى أَ أَلُِد َوأََنا َعُجوٌز َوَھَذا بَ " ـ 

 )المبتدأ 
: علیا ( غاضبا مستعجالعلّیاـ لقیت ) نائب فاعل: الكالم .  ( خافتاالكالمُسِمَع " ـ 

  ) مفعول بھ
مضاف : البیت (  فسیحاالبیتـ أعجبتني شرفة ) فاعل: الوالدان ( رینمبكّ الوالدانـ نھض 

  )إ
  مقّیدااللصّ ـ أحضر ") ھو"الضمیر المستتر : صاحب الحال " (  خائفافخرج منھا " ـ 
  ) خبر المبتدأ : أخوك (  قادماأخوكـ ھذا ) نائب فاعل : اللّص ( 
  "وخلق اإلنسان ضعیفا : " أعرب ـ  2

  .واو العطف ـ حسب ما قبلھا : الواو 
  . فعل ماض مبني للمجھول مبني على الفتح الّظاھر على آخره : خلق 

  . نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضّمة الّظاھرة على آخره: اإلنسان 
  .حال منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الّظاھرة على آخره : ضعیفا 

  
  
  
  

  :ختامي

يستثمر 

املعارف 

املكتسبة 

ويوّظف 

تعّلماته 

  ويرّسخها 

  

  

  . 137تطبیقات ص:  أنجز واجباتي في بیتي  استثمار
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م                             1س : الفئة المستھدفة                                   .          الّطبیعة : المقطع التعلیمي الّسابع 
  ساعة  01: زمن اإلنجاز .                                                        أفھم قواعد لغتي : المیدان 

 قدوس الحبیب: األستاذ                  .                                 انواع الحال : المحتوى المعرفي 
 .  

:                                                                                                                             الموارد المستھدفة
                                                                                                                             .                                                                   ـ یتعّرف على أنواع الحال  وبعض األحكام  

                                                                         .                                                ـ یوّظفھ عند االقتضاء نطقا وخّطا 
.                                                                                                                            ـ یتعّرف على العائد 

  الّتقویم   :علیمیة و الّنشاطات المقترحة الوضعّیات التّ   الوضعّیات 
  

الوضعّیة 
  االنطالقّیة

  .    الحالمراجعة أحكام درس 
  ـ من أّي فعل أخذ ؟  ضاحكا:أقبل الّربیع ضاحكا ؟ج:أین الحال في : الوضعّیة الّّتعلیمّیة

  ـ عالم تحصل إن عّوضت الحال المفرد بالفعل ؟  یضحك:ـ ما مضارعھ ؟ج  ضحك:ج
  . ال:ـ ھل یكون الحال مفردا فقط ؟ ج  یضحك: أین الحال ؟ج .  العید یضحكأقبل : ج 

تشخیصي
 یتھّیأ :

ویدرك أّن 
للحال عّدة 

  .أنواع 

  
  

بناء 
  الّتعلّمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بناء 
  الّتعلّمات

  
  
  
  
  

تستخرج عن طریق األسئلة المرفقة ـ تحقیقا للمقاربة الّنّصّیة : عرض ومناقشة األمثلة
  140عودة القطیع ص من نص ـ

  .عند الغروب  عائداـ ما ألّذ وقع حوافر القطیع  1بم تلّذذ الكاتب في بدایة النّص ؟ 
  .بالجراب  وھو مزّنرـ في كتف الّراعي سطلھ  2كیف كان  الّراعي أثناء العودة  ؟ 

  . سائلیھیداعب ـ شغلني المّعاز الّظریف  3كیف ھو المّعاز عندما كان یشغل الكاتب ؟ 
  .  بین مدبّرینـ عاد القطیع  5. على الّسطوحـ وقع حوافر القطیع كتساقط المطر  4

  یقرأھا األستاذ ویكلّف متعلّمین أو ثالثة بقراءتھا قراءة إعرابّیة صحیحة :  قراءة الّشواھد
ـ كیف  حال منصوب:كیف نعرب كلمة عائدا ؟ج . انتبھوا ألّول مثال :المناقشة والّتحلیل 

  ؟" عائدا"ورد الحال 
  .ـ ھل یكون الحال مفردا دائما ؟ تابع لتعرف ] مفرد[  كلمة واحدة: ج 

ـ ھل المعنى تام ؟ ج "في كتف الّراعي سطلھ " وتوّقف عند ما سّطر تحتھ  2اقرأ المثال 
  . لم یختل:  ؟ ج " وھو مزّنر بالجراب " وھل اختل معنى الجملة بعد حذفنا  نعم: 

  إذن كیف ھو الّراعي ؟ .  على الّراعي: في ھذا المثال ؟ج " ھو"یعود الّضمیر  على من
ـ ما الذي بّینت ھذه  جملة اسمیة: ـ  ما نوع ھذه الجملة ؟ ج  بالجرابمزّنر ھو : ج 

  . جملة اسمیة: ـ إذن كیف ورد الحال ؟ ج  حالة الّراعي: الجملة االسمیة ؟ ج 
  3اقرأ واحذف ما یمكنك حذفھ دون أن یختّل المعنى لتعرف الحال في المثال 

  ـ كیف جاء الحال ؟  یداعب سائلیھ: ـ إذن أین الحال ؟ ج  شغلني المّعاز الّظریف: ج 
شبھ جملة من : ـ ما نوعھ  على الّسطوح: ؟ ج  4ـ وأین الحال في المثال  جملة فعلّیة: ج 

شبھ جملة : بین مدّبرین ـ حدد نوعھ ـ ج : في آخر مثال ؟ ج  ـ وأین الحال جاّر ومجرور
  إالم توّصلت ؟ .ظرفّیة

1  إضافة إلى الحال المفرد قد یكون الحال : وقوع الحال جملةـ                                      :
:                                                                                         و ھي قسمان :  جملة أ ـ 
"                                                                                                              وأنتم سكارىال تقربوا الّصالة : "  اسمّیةـ  1
"                                                                       یبكونوجاؤوا أباھم عشاء : " فعلّیة ـ  2

                                                                          :         ولھا ضربان : شبھ جملةب ـ 
"                                                                                            في زینتھفخرج على قومھ : "  جاّر ومجرورـ  ج

.  بین األمواجرأیت الّسفینة :  ظرفّیةد ـ 
 الواو والّضمیر: ـ ما الذي ربط الجملة الحالیة بالجملة التي قبلھا ـ ج 2اآلن إلى معد  .
  "  ھو" من خالل: ـ كیف عرفت ؟ج  الّراعي: أین صاحب الحال في ھذا المثال؟ ج" ھو"

  :التكویني 
ناقش 

ویستخرج 
 األمثلة و

  .ھا یدّون
  
  
  
  

یقرأ 
الّشواھد 
قراءة 

إعرابیة 
  .صحیحة

  
  
  

 یناقش
ویجیب 
حسب 
فھمھ 
ویبني 
أحكام 
  .القاعدة 
  
  
  
  
  
  
  

یتعّرف 
أنواع على 

  .الحال 

           . 
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إذن ھذا الّضمیر مع الواو ربط الجملة الحالّیة بما قبلھا وعاد على صاحب الحال ـ فكیف 
  .  ضمیر مستتر تقدیره ھو: ـ ج  3ـ حّدد العائد في م  العائد: نسّمیھ ؟ ج 

  .  لم یذكر: وأین العائد في شبھ الجملتین ؟ ج 
فبم . ما مكان الّسفینة حین رأیتھا : رأیت الّسفینة بین األمواج ـ و سألتك : لو قلت لك 

  تجیب ؟ 
  . رأیت الّسفینة موجودة بین األمواج: ج 

  .  معنوي: ل المعنى ؟ فكیف نسمي ھذا العائد ؟ ج إذن نحن نعلم ذلك من خال
ـ ماذا  الیمكن: ھل یمكن االستغناء عن العائد إذا كان الحال جملة أو شبھ جملة ؟ ج 

  تستنتج ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  ـ ممّیزات الجملة الحالّیة            :  

)                                                                   صاحب الحال معرفة(  ترد بعد معرفةأ ـ  
)                                                ألّنھا ترد بعد جملة تاّمة(  یمكن حذفھا دون أن یختّل معنى الجملةب ـ 
                                                                                          كیف ؟    : تكون جوابا للّسؤال ج ـ 
 مبتسماأقبل األستاذ            یبتسمأقبل األستاذ : یمكن تأویلھا بمفرد د ـ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یتعّرف 
على 
  العائد
  
  

یتبّین 
ممیزات 
جملة 
  .الحال 

  :  أوّظف تعلّماتي  
  ]بیت شعري یجمع أنواع الحال: [ حّدد الحال ثّم بین نوعھ في البیت الّشعري الّتالي  ـ 1

  ]أسرع فیھ: أغّذ الّسیر[ األمل   وھو یشدوفي ربىنحو العال    منطلقاالّسیر یغذّ لقیت زیدا 
  نوعھ  الحال   نوعھ  الحال

  یغذّ 
  منطلقا 

  جملة فعلّیة
  مفرد 

  وھو یشدو
  في ربى

  جملة اسمّیة
  شبھ جملة 

  : ـ حول كل حال مفردة إلى جملة وأّول كل جملة حالّیة مفردا في اآلتي  2
  ) ضاحكات( تضحكنـ خرجت الّطالبات ) وھو صاف (  صافیاشربت الماء 

  ) منتشرة( وھي تنتشرـ صباحا ترى أشّعة الّشمس ) شاكیا ( أشكو ألماقصدت الّطبیب 
  كثیفا، فنبت الّزرع  غزیرةـ تھاطلت األمطار ) مّتحدین( وھم مّتحدونلن یھزم العرب 

  )وھم مصطّفون ـ یصطفّون ( مصطفّینـ دخل التالمیذ القسم )وھي غزیرة ـ وھي كثیفة (
  " و ألقي الّسحرة ساجدین : " ـ أعرب  3

  .فعل ماض مبني للمجھول مبني على الفتح الّظاھر على آخره : ألقي 
  .نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضّمة الّظاھرة على آخره : الّسحرة 
  . حال منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألّنھ جمع مذّكر سالم : ساجدین 

  
  
  
  

  :ختامي

يستثمر 

املعارف 

املكتسبة 

ويوّظف 

تعّلماته 

  ويرّسخها
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2  ما یربط بین جملتي الحال وما قبلھا ، ویعود على صاحبھا ] : الّرابط [ ـ العائد 

ـ إذا كانت الجملة الحالّیة اسمّیة أو فعلّیة وجب احتواؤھا على رابط یربطھا بصاحبھا 

:                                                                                     یكون ھذا العائد 

                                                   ]         تعرب واو الحال . [   المطر ینزلوخرجت من البیت : أ ـ واو الحال 

ضمیر الغائب المستتر في الفعل یسرق   : العائد [  یسرقفاجأت اللّص : ب ـ ضمیرا 

".     على عروشھا  خاویة وھيأو كالذي مّر على قریة : " الواو والّضمیر معا : ج 

یفھم من سیاق ) ق بمحذوف متعلّ ( ـ إذا كانت الحال شبھ جملة ، كان العائد معنویا 

...                                                                        كائن ـ موجود ـ مستقر : الكالم تقدیره 

 .بین الّزھور  الموجودةأمسكت الفراشة بین الّزھور ـ أمسكت الفراشة 
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  م  1س : الفئة المستھدفة                        .    الّصّحة والّریاضة  :  08المقطع التعلیمي الّسادس 
  ساعتان: ـ قراءة مشروحة ـ                                     زمن اإلنجاز  1فھم المكتوب : المیدان 

   قدوس الحبیب: ـ              األستاذ  2المفعول ألجلھ ـ  أھّمیة الّتربیة الّریاضّیة: المحتوى التعلّیمي 
.                                                                                                              یقرأ المتعلّم الّنّص بتأّن قراءة صامتة وجھرّیة بلغة سلیمة ومعّبرة :  الموارد المستھدفة

                                                                         .                               ـ یشرح األلفاظ الّصعبة ویثري قاموسھ اللّغوي 
.                                                                                       ـ یحلّل المقروء ویرّتب محتویاتھ ویضبط أفكاره بالمناقشة والّنقد 

.                                                                                                                            ـ یتعّرف على بعض فوائد الّریاضة 
) .                                                                                  حذف ھمزة ابن( ـ یناقش الّظاھرة اإلمالئیة 
ویستنتج أحكامھا ، ویوّظفھا سلیمة شفھّیا وكتابّیا  )2المفعول ألجلھ (ـ یناقش الّظاھرة اللّغویة 

                                                                                                                             .                                 في وضعّیات مختلفة

  الّتقویم   :الوضعّیات الّتعلیمیة و الّنشاطات المقترحة   الوضعّیات 
 وضعّیة
  . مین وأعمالھم المنجزةمراقبة تحضیرات المتعلّ   االنطالق

مّرة في األسبوع وعلى مدار ساعتین تخرج وزمالءك إلى الّساحة  : علیمّیةتّ الوضعیة ال
  بلباس غیر لباس الّدراسة لتأدیة نشاط یعتمد على قّوتك ولیاقتك ـ ماذا نسّمي ذلك ؟ 

   152ص .  بفوائد الّریاضة وأھمیتھاـ نّصنا الیوم یعّرفنا  ربیة البدنیةالتّ : ج 

: التشخیصي 
یتھّیأ 

ویستحضر   
معارفھ 
ویتبّین 

موضوع 
  الّدرس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقراءة الّنص قراءة صامتة ـ  152دعوة المتعلّمین إلى فتح الكتب ص :  القراءة الصامتة
  :  أفھم الّنص:  الوضعّیة الجزئیة األولى

   . اقرأ الّنّص جّیدا فسیتبع بأسئلة علیك باإلجابة عنھا:  الفھم العاممراقبة 
   . التربیة الریاضیة وأھّمیتھا  :؟ ج ما الموضوع المعالج في الّنص: س 
  ال بل اْھُتمَّ بھا قدیما وحدیثا  :ج  ؟ھل كان االھتمام بھا حكرا على عصر دون آخر  :س 
  . ألھمّیتھا الكبیرة وفوائدھا العظیمة :؟ ج لم ال یمكن االستغناء عنھا : س 

فوائد الّریاضة المتعّددة ومنافعھا الجّمة جعلھا أمرا ضروریا ال ُیْسَتْغَنى  : الفكرة العامة
  ھاتوا فكرة مناسبة للّنّص  عنھ سواء قدیما أم في عصرنا الّراھن ،

    . الّتربیة الّریاضّیة قدیما وحدیثا تعداد منافعھاـ 
   .  الّتربیة الّریاضّیة وحاضرھا وتعداد وفوائدھاماضي  ـ

من طرف األستاذ متبوعة بقراءات فردیة ألحسن التالمیذ وأجودھم :  القراءة النموذجیة
قراءة مع مراعاة األداء، االسترسال، سالمة اللغة، احترام عالمات الوقف، تصحیح 

  األخطاء
  :  المناقشة والّتحلیل واستنباط المعطیات

بعد القراءتین اّتضحت لم معالم األفكار، حّددھا :  النص إلى وحداتھ الجزئیةتقسیم 
  .  وعنونھا

  األفكار األساسیةـ   :  
  :وتذلیل صعوباتھا قراءتھا ]  والّسلم ... اھتّم اإلنسان [تحدیدھا  : الفقرة األولى

الّدفاع عن ـ  والقنصتلبیة لحاجات الّصید  :؟ ج لم اھتّم اإلنسان قدیما بالّریاضة  :س 
   الّنفس

 بناء األجیال وإعداد األفراد لالستفادة من طاقاتھم :؟ ج وما سبب االھتمام بھا الیوم : س 
...     
  بّین لنا الكاتب سّر االھتمام بالّتربیة الّریاضّیة قدیما وحدیثا  : الفكرة الجزئیة األولىـ 

  .  عنونوا للفقرة 
  . االھتمام  بالّریاضة بین األمس والیوم  ـ

: التكویني 
یقرأ الّنّص 

قراءة 
صامتة 

ویفھم ما 
  ورد فیھ

  
یجیب عن 

األسئلة 
ویستخلص 

فكرة مجملة 
  .مناسبة 

  
  

یحسن 
اإلصغاء و 
یقرأ قراءة 

معبرة 
محترما 
  .آلّیاتھا 

  
یسھم في 

  تقسیم 
الّنص 

واستنباط 
أفكاره 

و  األساسّیة 
العنونة لكل 

  .فقرة 
  

    01األسبوع



 دراسة میدانیة            الثالث                                                                 الفصل 

 

 

56 

  .  أسباب االھتمام بالّریاضة بین الماضي والحاضرـ 
  :وتذلیل صعوباتھا قراءتھا ] :  المختلفة  ...والّتربیة الجسمّیة  [تحدیدھا  : الفقرة الثانیة

التربیة تعتبر : ما عالقة الّتربیة الجسمّیة بنشاطات اإلنسان األخرى ؟ ج  : س:  األسئلة
  . الّریاضّیة مكملة لنشاطات اإلنسان العقلیّة والفكرّیة والّسیاسیة والخلقّیة

اّتساع میدان الّنشاطات : ماذا نتیجة تأثیر وتأثر ھذه الّنشاطات ببعضھا ؟ ج : س 
   .  الّریاضّیة واحتاجتھا المجتمعات في قطاعات مختلفة 

  الّتربیة الّریاضّیة ذات عالقة وطیدة بالّنشاطات األخرى : ـ الفكرة الجزئّیة الّثانیة
  . موا فكرة جزئیة مناسبةقدّ ، تتأثر بھا وتؤّثر فیھا وھذا ما أسھم في اتساع میدانھا 

  .عالقة الّتربیة الریاضیة بنشاطات اإلنسان األخرى ـ 
  .   اتساع میدان الّتربیة الّریاضّیة  دور الّنشاطات المختلفة في ـ

  :وتذلیل صعوباتھا قراءتھا ] :  ولمجتمعاتھم ... ولعّل من  [تحدیدھا  : لثةالفقرة الثا
تنمیة اللیاقة البدنیة ـ تدعیم  : ؟ جما ھي أھّم أھداف الّتربیة الریاضّیة  : س:  األسئلة

  .الّسلوك األخالقي للّشباب ـ استثمار أوقات الفراغ 
تعلّمنا االنضباط والعمل الجماعي ـ  :ج  ھات من عندك بعض األھداف األخرى ـ: س 

تدّربنا على روح المسؤولیة ـ بناء الجسم ووقایتھ من األمراض ـ نحافظ بھا على رشاقتنا 
...   
 حالة المناسبة التي یكون علیھا الجسم ـ اللیونةال: اللیاقة البدنّیة : أفھم كلماتي ـ
 إّن االھتمام بالّتربیة الّریاضّیة لم یكن اعتباطیا وال من عدم  : لثةـ الفكرة الجزئّیة الّثا

  . عنونوا للفقرة بما یناسب . وإنا ذلك راجع إلى فوائدھا الجّمة وأھدافھا الكثیرة 
  . أھداف الّتربیة الّریاضّیةـ 
  .  تعداد أبرز فوائد الّتربیة الّریاضّیة ـ

  ماذا تعلّمت من ھذا الّنص ؟   :ـ القیم الّتربوّیة  
  " . العقل الّسلیم في الجسم الّسلیم " ـ 

   .ـ قراءة ما تّم تدوینھ على الّسبورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

یناقش ویبدي 
رأیھ ، 

ویجیب عن 
األسئلة 

حسب فھمھ 
 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یستنتج قیما 
تربوّیة 
  .مناسبة 

ت 
  ختامي

  وتعّرفت على مواضع إثباتھا " ابن " درست سابقا ھمزة : أتذّوق الّنص ـ.  
  : الحظ ما یلي 

  خالد بن الولید ـ یا بن الكرام ـ أ بنك ھذا ؟ 
  ) . خالد ـ الولید (  اسمي علم: ؟ ج 1في المثال " بن " ماذا توّسطت 

ھمزة : ؟ ج  3وماذا سبقھا في المثال .  بیاء الّنداء: ؟ ج  2وبم سبقت في المثال 
   االستفھام

  .  ال بل حذفت: ؟ ج في ھذه األمثلة " ابن " ھل أُْثِبَثْت ھمزة 
  ؟ " ابن " إذن متى تحذف ھمزة 

  
  
  
  
  
  
  

....  

یتعّرف على 
مواضع 

حذف ھمزة 
  " .ابن"

  لمطلوبا
  ]التعب ـ تحّمل ما ال یطاق [ـ اإلجھاد ]  الّصید [ القنص: اشرح :  أشرح كلماتي

  .   156ص  ھل نعیش في مساكن مریضة: درس 
  

  في الحاالت الّتالیة إذا وقعت " ابن وابنة " تحذف ھمزة ـ                                                       :

.                                            وھب بنت آمنةو  عبد هللا بن محّمد: ـ بین علمین  1

.                                      شاعر جاھلّي  أبي ربیعة بن عمر: ـ بین اسم علم وكنیتھ  2

" .                                                        بن آدم ال تطع ھواك  یا: " ـ بعد الّنداء  3

 بنك محّمد ؟  أ: تفھام ـ بعد ھمزة االس 4
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م                             1س : الفئة المستھدفة                              .    الّصحة والریاضة : المقطع التعلیمي الّسابع 
  ساعة  01: زمن اإلنجاز                     .                                أفھم قواعد لغتي : المیدان 

  .  قدوس الحبیب: األستاذ .                                                        الحال: المحتوى المعرفي 
:                                                                                                                             الموارد المستھدفة

                                                                                                                             .                                                                   ـ یتعّرف على أنواع الحال  وبعض األحكام  
                                                                         .                                                ـ یوّظفھ عند االقتضاء نطقا وخّطا 

.                                                                                                                            ـ یتعّرف على العائد 

  الّتقویم   :علیمیة و الّنشاطات المقترحة الوضعّیات التّ   الوضعّیات 
  

الوضعّیة 
  االنطالقّیة

  .    الحالمراجعة أحكام درس 
  : الوضعّیة الّّتعلیمّیة

  

 :تشخیصي
   یتھّیأ

  
  

بناء 
  .الّتعلّمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بناء 
  .الّتعلّمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : عرض ومناقشة األمثلة
عودة القطیع ص من نص  تحقیقا للمقاربة الّنّصّیة ـتستخرج عن طریق األسئلة المرفقة ـ 

140  
  یقرأھا األستاذ ویكلّف متعلّمین أو ثالثة بقراءتھا قراءة إعرابّیة صحیحة :  قراءة الّشواھد

  : المناقشة والّتحلیل 
  
  
  
  
  

                                        
  
  
  

...  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : التكویني 
ناقش 

ویستخرج 
 األمثلة و

  .ھا یدّون
  
  
  
  

یقرأ 
الّشواھد 

قراءة 
إعرابیة 
  . صحیحة

  
  
  

یناقش 
ویجیب 
حسب 
فھمھ 

ویبني 
أحكام 

  . القاعدة 
  
  
  
  
  

یتعّرف 
 على 

أنواع 
  .الحال 

  
  
  

یتبّین 

 1  إضافة إلى الحال المفرد قد یكون الحال  : وقوع الحال جملةـ                                      :

:                                                                                         و ھي قسمان :  جملة أ ـ 

"                                                                                                           وأنتم سكارىال تقربوا الّصالة : "  اسمّیةـ  1

"                                                                       یبكونوجاؤوا أباھم عشاء : " فعلّیة ـ  2

                                                                                    : ولھا ضربان  : شبھ جملةب ـ 

"                                                                                            في زینتھمھ فخرج على قو: "  جاّر ومجرورـ  ج

                                                              .  بین األمواجرأیت الّسفینة :   ظرفّیةد ـ 

 2  ما یربط بین جملتي الحال وما قبلھا ، ویعود على ] : الّرابط [ ـ العائد

ـ إذا كانت الجملة الحالّیة اسمّیة أو فعلّیة وجب احتواؤھا على رابط  .صاحبھا 

:                                                                                     یربطھا بصاحبھا یكون ھذا العائد 

                                                   ]         تعرب واو الحال . [   المطر ینزلوخرجت من البیت : أ ـ واو الحال 

ضمیر الغائب المستتر في الفعل یسرق : العائد [  یسرقفاجأت اللّص : ب ـ ضمیرا 

 خاویة وھيأو كالذي مّر على قریة : " الواو والّضمیر معا : ج                    ]

  ".     على عروشھا 

یفھم من ) متعلّق بمحذوف ( ن العائد معنویا ـ إذا كانت الحال شبھ جملة ، كا   

...                                                                        كائن ـ موجود ـ مستقر : سیاق الكالم تقدیره 

 .بین الّزھور  الموجودةأمسكت الفراشة بین الّزھور ـ أمسكت الفراشة 
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 3  ـ ممّیزات الجملة الحالّیة :                                                                      

)                                                                   صاحب الحال معرفة(  ترد بعد معرفةأ ـ 

)                                                بعد جملة تاّمةألّنھا ترد (  یمكن حذفھا دون أن یختّل معنى الجملةب ـ 

كیف ؟                                                                                              : تكون جوابا للّسؤال ج ـ 

  تسمامبأقبل األستاذ            یبتسمأقبل األستاذ : یمكن تأویلھا بمفرد د ـ 

.....  

ممیزات 
جملة 
  الحال 

  :  أوّظف تعلّماتي  
  ]بیت شعري یجمع أنواع الحال: [ حّدد الحال ثّم بین نوعھ في البیت الّشعري الّتالي  ـ 1

  ]أسرع فیھ:أغّذ الّسیر[ األمل  في ربى وھو یشدونحو العال    منطلقاالّسیر  یغذّ لقیت زیدا 
 

  نوعھ  الحال   نوعھ  الحال
  یغذّ 

  منطلقا 
  جملة فعلّیة

  مفرد 
  وھو یشدو

  في ربى
  جملة اسمّیة
  شبھ جملة 

  : ـ حول كل حال مفردة إلى جملة وأّول كل جملة حالّیة مفردا في اآلتي  2
  ) ضاحكات( تضحكنـ خرجت الّطالبات ) وھو صاف (  صافیاشربت الماء 

  ) منتشرة( وھي تنتشرـ صباحا ترى أشّعة الّشمس ) شاكیا ( أشكو ألماقصدت الّطبیب 
     كثیفا، فنبت الّزرع  غزیرةـ تھاطلت األمطار ) مّتحدین( وھم مّتحدونلن یھزم العرب 

  )وھم مصطّفون ـ یصطفّون ( مصطفّینـ دخل التالمیذ القسم )وھي غزیرة ـ وھي كثیفة (
  " و ألقي الّسحرة ساجدین : " ـ أعرب  3

  .فعل ماض مبني للمجھول مبني على الفتح الّظاھر على آخره : ألقي 
  .مرفوع وعالمة رفعھ الّضّمة الّظاھرة على آخره نائب فاعل : الّسحرة 
  . حال منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألّنھ جمع مذّكر سالم : ساجدین 

  
  
  
  

  :ختامي

يستثمر 

املعارف 

املكتسبة 

ويوّظف 

تعّلماته 

  ويرّسخها 

  

  

  . 141 تطبیقات ص:  أنجز واجباتي في بیتي  استثمار
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:                                                                                                                             الموارد المستھدفة
                                                                                                                             .                                                                        ـ یتعّرف على رسم الھمزة المتوّسطة  
                                                                                                                             .                                               ـ یجید رسمھا ویقّوم كتابتھ اإلمالئّیة  

  الّتقویم   :المقترحة الوضعّیات الّتعلیمیة و الّنشاطات   الوضعّیات 
  
الوضعّیة 
  االنطالقّیة

  .    الحالمراجعة أحكام درس 
وصل وقطع ، وعرفت أّن ھمزة : عرفت سابقا أن الھمزة قسمان  : الوضعّیة الّّتعلیمّیة

ال ، فھي : ، فھل ھمزة القطع كذلك ؟ ج ) ا(الوصل تقع أّول الكلمة فقط ولھا شكل واحد 
بل ترسم على األلف أو الواو : ـ وھل لھا رسم واحد ؟ ج  الكالمتكون أّول ووسط وآخر 

    الھمزة المتوّسطةالیوم ستتعّرف على رسم .  أو الیاء

 :تشخیصي
 یتھّیأ

ویعرف 
على تنّوع 
رسم ھمزة 

  . القطع 
  

  
بناء 

  .الّتعلّمات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بناء 
  .الّتعلّمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : عرض ومناقشة األمثلة
  .امَرأة ـ یْسأل ـ  َرْأفة أ ـ 

  . ب ـ َدُؤوب ـ ُشُؤون ـ اللُّؤلؤ ـ مْسؤولیّة ـ المَؤّذن  
  .  ج ـ بئر ـ وئام ـ یخبِّئُھ ـ تخِطئِین ـ شمائِل ـ َزئِرـ ُسئِلت ـ مشیئَة 

  . د ـ براءة ـ مروءة 
  ابّیة صحیحة یقرأھا األستاذ ویكلّف متعلّمین أو ثالثة بقراءتھا قراءة إعر:  قراءة الّشواھد

  :المناقشة والّتحلیل 
على : ؟ ج " امرأة"ـ عالم رسمت الھمزة في كلمة " أ"تأّمل الكلمات الواردة في الّزمرة 

   األلف
ـ ولم رسمت على  مفتوحة أیضا: ـ وما حركة ما قبلھا ؟ ج  مفتوحة: ما حركتھا ؟ ج 
؟ ج " رأفة " ـ ماذا عن كلمة  ألّنھا مفتوحة وما قبلھا ساكن: ؟ ج " یسأل"األلف في كلمة 

  إذن متى ترسم الھمزة المتوّسطة على األلف ؟ . الھمزة ساكنة وما قبلھا مفتوح : 
  
  
  
  
  

                                        
  

  .  على الواو: ـ عالم رسمت ھمزھا ؟ ج " ب"الحظ كلمات المجموعة 
  .  ألّنھا مضمومة وما قبلھا مفتوح: ؟ ج " دؤوب" ما سبب رسمھا على الواو في 

  . ألنھا مضمومة وما قبلھا مضموم: ؟ ج " شؤون"و ما علة رسمھا على الواو في 
  .  ألنھا مضمومة وما قبلھا ساكن: ؟ ج " مسؤولّیة" لماذا رسمت على الواو في 

  .  مفتوحة وما قبلھا مضموم: وما حركة ما قبلھا ؟ ج " المؤّذن " ما حركة الھمزة في 
  ألّنھا ساكنة وما قبلھ ضّمة: ؟ ج " لؤلؤ"وما تفسیرك لكتابتھا كذلك في 

  متى ترسم الھمزة المتوّسطة على الواو ؟ 
  
  
  
  

  : التكویني 
  

یقرأ 
  الّشواھد 

  
  
  

یناقش 
ویجیب 
حسب 
فھمھ 

ویبني 
أحكام 

  . القاعدة 
  
  
  

یتعّرف 
على 

الھمزة 
المتوّسطة 

وكیفّیة 
  رسمھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م                             1س : الفئة المستھدفة                             .       الّصحة والریاضة :  08المقطع التعلیمي 
ساعة  01: زمن اإلنجاز                            ]     ظاھرة إمالئّیة . [ لغتي أفھم قواعد : المیدان 

  . قدوس الحبیب: األستاذ                                  .           طةالھمزة المتوسّ  :لمحتوى المعرفي 

 1  ھمزة قطع تتوّسط الكلمة وترسم على  : الھمزة المتوّسطةـ                                      :

:                                                                         إذا كانت : األلف أ ـ 

.                                                                                                            رأَ زَ :  مفتوحة وما قبلھا مفتوحـ 

.                                                           أة فجْ :  مفتوحة وما قبلھا ساكنـ 

. لفأْ یَ :  ساكنة وما قبلھا مفتوحـ 

  02 األسبوع
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  .   على الّنبرة: عالم رسمت ؟ ج " . ج " إلیك كلمات الّطائفة 
حّدد حركة الھمزة وحركة الحرف . َزئِرـ ُسئِلت ـ مشیئَة ـ وئام ـ یخبِّئُھ ـ تخِطئِین ـ شمائِل ـ 

  .الذي قبلھا في أمثلتھا 
مضمومة وما : ـ یخّبئھ  مفتوحة وما قبلھا مكسور: ـ وئام  ساكنة وما قبلھا مكسور: بئر 

 مكسورة مسبوقة بساكن: ـ شمائل  مكسورة وما قبلھا مكسور: ـ تخطئین  قبلھا مكسور
ـ مشیئة  مكسورة مضموم ما قبلھا: ـ سئلت  ة وما قبلھا مفتوحمكسور: زئر ) حرف مد(
  متى ترسم الھمزة على الّنبرة ؟ .  مفتوحة وما قبلھا ساكن: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  الّسطرعلى : ـ عالم رسمت الھمزة ؟ ج " د " تمّعن اآلن في مثالي المجموعة  
وألّنھا مفتوحة وبعد واوا  "براءة "لكونھا مفتوحة بعد ألف ساكنة في كلمة : ؟ ج  لماذا

  ـ ماذا تستنتج ؟  "مروءة  "ساكنة في 
  
  
  
  

......  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  أوّظف تعلّماتي  
  : أ ـ اذكر حكم كتابة الھمزة المتوّسطة فیما یلي  

  
  :ختامي

                                                                                       : إذا كانت  :الواو ب ـ 

.                                                        رؤوف  :  مضمومة وما قبلھا مفتوحـ 

.                                                           رؤوس  :  مضمومة وما قبلھا مضمومـ 

.                                                               مْسؤول :  مضمومة وما قبلھا ساكنـ 

.                                                                فُؤاد :  مفتوحة وما قبلھا ضّمةـ 

 .  بؤبؤ :  ساكنة وما قبلھا ضّمةـ 

:                                                                                           إذا كانت :  الّنبرةج ـ 
                                                            ِبْئر  : مكسورساكنة وما قبلھا حرف ـ 
                                                                . ِفَئة : مفتوحة وما قبلھا حرف مكسورـ 
                                                                . ینِشُئون :مضمومة وما قبلھا حرف مكسورـ 
  . ناِشِئین : مكسورة وما قبلھا حرف مكسورـ 
                                                            .  أْسِئلةـ  ساِئل : مكسورة وما قبلھا حرف ساكنـ 
  . َیِئس : مكسورة وما قبلھا حرف مفتوحـ 
                                                                 . ُسِئل : مكسورة وما قبلھا حرف مضمومـ 

.                      فْیِئھ ـ  فْیُئھ ـ ھْیَئة :ساكنة  مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وما قبلھا یاء
  . تسیئِینـ  یسیُئون ـ ردیئة:  أو یاء مد

 

:                                                                                    إذا كانت :  الّسطرد ـ 

.                                                                        عباءة :  مفتوحة بعد ألف ساكنةـ 

 .مملوءة :  مفتوحة بعد واو ساكنةـ 

:                                                       بناء على القاعدتین الّتالیتین یتم رسم الھمزة

.                                                              ـ تحدید حركة كل من الھمزة وما قبلھا  1

ن اعتبر إ(ـ الكسرة أقوى الحركات ـ تلیھا الّضّمة ثّم الفتحة والّسكون أضعفھا  2

 )حركة
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  . بأس ـ بیئة ـ بئس ـ أسئلة ـ یؤلم ـ تساؤل ـ صائم ـ التأّھب ـ تفاءل 
  : ب ـ صحح الخطأ مع الّتعلیل 

  )فأر ـ ساكنة وما قبلھا مفتوح ( ـ فئر ) مسألة ـ مفتوحة وما قبلھا ساكن ( مسؤلة 
  )ُتؤّجل ـ مفتوحة وما قبلھا مضموم( ـ تئجل ) إساءة ـ مفتوحة ساكن ما قبلھا ( إساؤة 
مرؤوس ـ مضمومة وما قبلھا ( ـ مرئوس ) تبرئة ـ مفتوحة وما قبلھا مكسور ( تبرأة 
  )ساكن 

يستثمر 

املعارف 

املكتسبة 

ويوّظف 

تعّلماته 

  ويرّسخها

  .استخرج من نص القراءة ھمزة متوّسطة وعلّل سبب رسمھا : تي أنجز واجباتي في بی  استثمار
  

م                             1س : الفئة المستھدفة                                 .       الّصحة والریاضة :  08المقطع التعلیمي 
ساعة  01: زمن اإلنجاز                              ]     ظاھرة إمالئّیة . [ لغتي أفھم قواعد : المیدان 

  .  قدوس الحبیب: األستاذ                         .               آخر الكلمة فيالھمزة  :محتوى المعرفي 
:                                                                                                                             الموارد المستھدفة

                                                                                                                             .                                                                         ـ یتعّرف على رسم الھمزة المتطّرفة 
                                                                                                                             .                                                    ـ یجید رسمھا ویقّوم كتابتھ اإلمالئّیة 

  الّتقویم   :الوضعّیات الّتعلیمیة و الّنشاطات المقترحة   الوضعّیات 
  

الوضعّیة 
االنطالق

  ّیة

  .    الھمزة المتوّسطةمراجعة أحكام 
تعّرفت على ھمزة القطع وعرفت أنھا تكون في ثالث مواضع ؛ أّول  : الوضعّیة الّّتعلیمّیة

الكلمة ووسطھا وھذا ما درستھ و بقي أن تعرف الموقع الثالث ، حین تكون في نھایة 
  .الكلمة 

 :تشخیصي
 یتھّیأ

ویعرف 
مواطن 
  الھمزة

  
  

بناء 
  الّتعلّمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : عرض ومناقشة األمثلة
  . في تقدیم ید العون  ؤالتّباطب ـ ال یجب .اسم مرفوع  أالمبتدأ ـ 

  .  ءوضود ـ ال صالة بال .  القرآن طبّق أحكامھ  ئقارج ـ یا 
  یقرأھا األستاذ ویكلّف متعلّمین أو ثالثة بقراءتھا قراءة إعرابّیة صحیحة :  قراءة الّشواھد

الحظ الكلمة المسّطر تحتھا في المثال ـ أ ـ عالم رسمت الھمزة فیھا ؟ :المناقشة والّتحلیل 
ما حركة الحرف الذي قبلھا ؟  ـفي آخر الكلمة  :؟ج  أین وردت ھذه الھمزة.على األلف:ج 
  ما ھي الھمزة المتطّرفة ؟ وما سبب رسمھا على األلف في آخر الكلمة ؟ : إذن . الفتحة: ج 
  
  
  
  
  

   الّضّمة:ـ ما حركة ما قبلھا ؟ ج على الواو:؟ ج "التباطؤ " عالم رسمت الھمزة في كلمة 
  متى تكتب الھمزة المتطّرفة على الواو ؟ : إذن 

  
  
  

: ـ ھل ھذه الیاء منقوطة ؟ ج  على الیاء: ؟ ج " قارئ " عالم رسمت الھمزة في كلمة 
متى نرسم الھمزة المتطّرفة على .  الكسرة:ما الحركة التي سبقتھا ؟ ج ـ لیست منقوطة 

  الیاء ؟ 
  

  :التكویني 
  

یقرأ 
  الّشواھد

  
  

یناقش 
ویجیب 
حسب 
فھمھ 
ویبني 
أحكام 
  .القاعدة 
  
  

یتعّرف 
على 

الھمزة 
المتطّرفة 
وكیفّیة 
  رسمھا
  
  
  
  

  03 األسبوع

 1  ھي ھمزة تكتب في آخر الكلمة وترسم على حرف یناسب  : الھمزة المتطّرفةـ

                                                                           :   حركة الحرف الذي قبلھا ، فترسم على 

 .أ أ ـ أنشَ ملجَ : إذا سبقت بفتحة : األلف أ ـ 

.                                                                                       تواطؤ ـ لؤلؤ : إذا سبقت بضّمة  :الواو ب ـ 
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بناء 

  الّتعلّمات 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

بّین سبب ھذا .  على الّسطر: ؟ ج " الوضوء " بقي لنا المثال األخیر ، فعالم كتبت ھمزة 
  ماذا تستنتج ؟ . سبقت بحرف مّد ساكن : من خالل حركة الحرف الذي قبلھا ـ ج 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : ـ بّین سبب رسم الھمزة في آخر الكلمة على الّشكل الذي تراه فیما یلي :  أوّظف تعلّماتي  
  " لكّل داء دواء ، فإذا أصیب دواء الّداء برئ بإذن هللا : "  قال 

إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضھ  فكّل رداء . إّن ثوب العار ال یدفئ ، وإن أدفأ ال یدوم 
  .یرتدیھ جمیل 

  .ـ تھّیؤ ـ یجترئ ـ سناء ـ ملء ـ التلّكؤ ـ شاطئ ـ ضوضاء  حمراء

  :ختامي

يستثمر 

ويوّظف 

تعّلماته 

  ويرّسخها

  . 85 تطبیقات ص:  أنجز واجباتي في بیتي  استثمار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.                                                                                          البارئ ـ ھادئ : إذا سبقت بكسرة :  لیاء غیر المنقوطةاج ـ 
 

.                                                        سماء ـ عبء : إذا سبقت بسكون :  الّسطرد ـ 

باقي (أو غیره ) ى.و. ا(قد یكون ھذا الّسكون ناجما عن حرف المد :مالحظة 
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 : طریقة تدریس قواعد اللغة وفق المقاربة بالكفاءات *

   : المقاربة بالكفاءات -1

من القرن الماضي بتطویر  الستینات و حتى نهایة الثمانیناتتزاید االهتمام في بدایة 

التعلیم و التكوین عبر میالد التیار المتمركز حول األهداف الذي عكس المناخ المنطقي و 

الفلسفي القائم على القیم المحوریة الثالث المتمثلة في العقلنة و الترشید و التحكم 

، وتجلى ذلك في تبني  ةلتحقیق أفضل مرد ودی كإستراتیجیة تمكن من ترشید العمل التربوي

المتوقعة من  تمدخل التدریس األهداف عبر الصیاغة الواضحة و الصریحة للسلوكیا

التالمیذ في صیغة نشاط تعلیمي، والتحدید الواضح للشروط التي یتم فیها النشاط و المعاییر 

انه لم یكن بمنأى عن  التي تسمح بتقویمه ، ورغم هذا النجاح الذي حققه التیار إال

االعتقادات مما مكن ظهور تیار أخر في الثمانینات ، یعرف اآلن تطورا معتبرا یدعوا إلى 

األخذ بمفهوم الكفاءات، ویستند إلى المقاربة بالكفاءات نتیجة لتطور المنظور المعرفي و 

و انعكاس اثر األعمال التعلیمیة المتعلقة بیداغوجیة المشكالت ، وبیداغوجیة المشاریع ، 

  1.التطورات الحاصلة في المیدان االقتصادي و االجتماعي و المهني 

ولقد شرعت المدرسة الجزائریة في تطبیق بیداغوجیة التدریس بالكفاءات منذ سنة 

م وهذه البیداغوجیة الجدیدة بالنسبة للمدرسة تتضمن مجموعة من األسس 2004-م2003

  )ة و المقاربة النصیة و اإلدماجالبناء المعرفي وحل المشكل(: أهمها

وفي الحقیقة إن بیداغوجیة التدریس بالكفاءات سدت فراغا كبیرا كان في بیداغوجیة القدیمة  

و لو أنها تعتبر امتدادا و تطورا طبیعیا لها كما أنها تتفق إلى حد ما مع طبیعة ) األهداف( 

ما یخص تعلیم اللغة فقد اقتربت ذهن المتعلم و حقیقة عملیة التعلم كبناء المعارف أما فی

                                                           
  65م ، ص 2005،  1خیر الدین ھني ، مقاربة التدریس بالكفاءات ، مطبعة ع ال، بن ، ط - 1
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المقاربة النصیة و "كثیرا من طبیعة اللغة التي تمثل في وحدة اللغة عندما استخدمت 

  1" .اإلدماج

فالكفاءة هنا تصبح هي الهدف النهائي للتعلم ، و لیست المعرفة التي كانت هدفا 

ها تكوین المتعلم و تجعله نهائیا التي تسعى إلیه التربیة في النظام التقلیدي ، فاألساسي فی

 .باحثا مبدعا و قادرا على تحمل المسؤولیة ، وفاعال في حیاته الفردیة و االجتماعیة 

و قیل في موضوع المقاربة بالكفاءات من الضروري الوقوف أوال أمام مفهوم كل من المقاربة 

خر ذات مدلول و الكفاءة كل مصطلح لوحده ، ثم الجمع بینهما لتكون الفكرة العامة في األ

  .صحیح 

  « l approche » : مفهوم المقاربة 1-1

 : لغة –أ 

  : المقاربة في اللغة عدة معان فهي من

   » « approcheقرب من االمتالء و یقابل كلمة مقاربة المصطلح األتي " قارب اإلناء"

النهائي غیر الذي معناه االقتراب من الحقیقة المطلعة و لیس الوصول إلیها الن المطلق آو 

  2.محدود في الزمان و المكان 

  .فالمقاربة هي خطة عمل إستراتیجیة واضحة لتحقیق هدف معین

  

  

                                                           
ینظر احمد بلحوت ، إشراف الدكتور مصطفى حركات ، رسالة ماجستیر ، النحو المدرسي في الجزائر في ضوء  - 1

  . 1992النحو العربي في المرحلة الثانویة و الطور الثالث منذ التعلیم األساسي ، جامعة الجزائر نظریات 
  723، ص  2000، دار العودة ، سنة 1إبراھیم مصطفى و آخرون ، المعجم الوسیط  ، ج - 2
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  : اصطالحا –ب 

المقاربة هي االقتران من موضوع معین قصد معالجة شكل موضوعي ، وهي عبارة 

على ضوء خطة أو إستراتیجیة نأخذ في عن تصور و بناء مشروع عمل قابل لالنجاز 

الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال ، و المردود المناسب من طریقة 

  1.ووسائل و مكان وزمان و خصائص المتعلم و الوسط و النظریات البیداغوجیة 

االنطالق في مشروع ما ، أوصل مشكلة أو بلوغ غایة معینة ، "كما تعرف أیضا إنها 

یة الكلیة التي تتكون من مجموعة من المبادئ التي یقوم وفي التعلیم تعني القاعدة النظر 

  2" .علیها إعداد برنامج دراسي و كذا اختیار استراتیجیات التعلم و التقویم 

فالمقاربة إذن هي مجموعة من التصورات و المبادئ و االستراتیجیات التي سیتم من خاللها 

عدة نظریة تتضمن مجموعة من تصور منهاج دراسي و تخطیطه و تقدیمه ، حیث تعتبر كقا

  .األسس و المبادئ یستند إلیها بناء منهاج تعلیمي 

  : مفهوم الكفاءة 1-2

  : لغة –أ 

  3.ماثله ، وراق به ، فالكف النظیر " كفأ و كافأ فالنا"إن الكفاءة في معناها اللغوي من مادة 

  4. 3اإلخالص اآلیة  سورة) ولم یكن له كفؤ احد ( وقد ورد في القران الكریم قوله تعالى 

  ذات أصل التیني"المماثلة في القوة و الشرف، و لفظة الكفاءة : و الكفاءة

  

                                                           
م ، المركز الوطني 2003صوالح عبد هللا الضب محمد ، لماذا بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات ، الكتاب السنوي ى،  - 1

  10، ص  2003،  1للوثائق التربویة ، دار ھومة الجزائر ، ط
  147، ص  2003عزیزي عبد السالم ، مفاھیم تربویة منظور حدیث ، دار الحانة للنشر و التوزیع ،  - 2
  . 269م ، ص 1988-ه1408، 5ابن منظور لسان العرب المحیط ، دار الجبل بیروت ، مج - 3
  . 3اإلخالص ، اآلیة  سورة - 4
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 « compétente »  " و تعني العالقة تقابلها في الفرنسیة« compétence » .1  

  .فالكفاءة في مفهومها اللغوي تعني المماثلة و المناظرة

  : اصطالحا –ب 

لكفاءة ، ویرجع ذلك إلى السیاق الذي تستعمل فیه ، و على لقد تعددت التعاریف المقدمة ل

العموم فان الكفاءة تعني تجسید مجموعة من القدرات و المعارف و الخبرات و المهارات و 

  2.توظیفها سواء أكان ذلك في الجانب التعلیمي أو المهني أو الحیاتي العام أو الخاص 

مندمجة من األهداف الممیزة تتحقق في نهایة مجموعة ": و تعني كذلك في المنظور الدراسي

  3.تعلیمیة أو مرحلة دراسیة ، وتظهر صیغة وضعیات تواصلیة دالة لها عالقة بحیاة التلمیذ 

أي أن یكتسب المتعلم معارف جدیدة ، و یتعلم كیف یستفید منها و یوظفها في حیاته و ذلك 

  .حتى یستطیع أن یتكیف مع محیطه 

  : بالكفاءات مفهوم المقاربة 1-3

م ، كرد فعل 1968سیاسة تربویة ظهرت في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة هي 

على التقنیات التقلیدیة التي كانت معتمدة ، والتي تقوم على تلقین المعارف النظریة ، و 

ترسیخها في ذهن المتعلم یشكل قواعد تخزینیة نمطیة ، فالمقاربة بالكفاءات منهج بیداغوجي 

إلى جعل المتعلم قادرا على مجابهة مشاكل الحیاة االجتماعیة عن طرق تثمین یرمي 

المعارف المدرسیة ، وجعلها صالحة لالستعمال و الممارسة في مختلف مواقف الحیاة 

  4.الیومیة 

                                                           
  . 491، ص  2000، دار العودة ، سنة  1إبراھیم مصطفى و آخرون  ، المعجم الوسیط ، ج - 1
، دار األمل للطباعة و النشر و التوزیع ،  1رمضان أرزیل ، محمد حسنات ، نحو إستراتیجیة التعلیم بالكفاءات ، ج - 2
  10، ص 2002،  1ط
  15، ص  2002،  1المدخل إلى التدریس بالكفاءات ، دار الھدى ، الجزائر ،طمحمد الصالح حروبي ،  - 3
م ، المركز الوطني 2003صوالح عبد هللا الضب محمد ، لماذا بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات ، الكتاب السنوي ى،   - 4

  02، ص 2003،  1للوثائق التربویة ، دار ھومة الجزائر ، ط
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فالمقاربة بالكفاءات ما هي  إال طریقة إلعداد الدروس و البرامج التكوینیة اعتمادا على      

  : ما یلي

  لتحلیل الدقیق لوضعیات بالعمل التي یتواجد فیها المتكونین أو التي سوف یتواجدون فیهاا -

  .تحدید الكفاءات المطلوبة ألداء المهام و تحمل المسؤولیات الناتجة عنها  -

  1.ترجمة الكفاءات إلى أهداف و أنشطة تعلیمیة  -

لمقام األول ، وٕانما التشبیه إلى فالمقاربة بالكفاءات ال یعني و ضع الفائدة من المعارف في ا

تجنب مشوار التالمیذ بها ، و االبتعاد عن المعرفة الغیر وظیفیة ، أي التي ال یمكن تفسیرها 

و استثمارها بشكل مجد لحل مشكالت ، وبالتالي فهي نشاط یتطلب إدماج المعارف و 

تكوین یمتلك مكتسبات المهارات التي تهدف إلى تنمیة حركة تربویة جدیدة تجعل المتعلم في 

  .و الخبرات و یعرف كیفیة توظیفها في حیاته 

  الظواهر اللغویة ( كیفیة تدریس نشاط النحو( : 

  : ینشط األستاذ الحصة األولى بالكیفیة اآلتیة

یمهد للموضوع بإلقاء األسئلة على التالمیذ ، اإلشارة إلى نشاطهم الفكري و مدى   - أ

  .النص تشوقهم إلى االطالع على مفهوم 

یدعوهم بعد ذلك إلى قراءة صامته یتمعن و یتبعها بمختلف األسئلة التي تدور حول    - ب

 .النص

 .یكلفهم بتقسیم النص إلى وحدات أو أجزاء فكریة   - ت

یمارس المعلم قراءته للنص قراءة جهریة ، ثم یدعوا عدد من التالمیذ في القراءة    - ث

 .الجهریة مع تصحیح أخطائهم المرتكبة 

                                                           
  09م ، ص  2006یداغوجیا الكفاءات ، دار السعادة ، الجزائر ، واعلي محمد الطاھر ، ب - 1
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یحلل مضمون النص و یناقشه فقرة بفقرة ، یبدأ بقراءة الفقرة األولى و یتخللها شرح    - ج

للمفردات الصعبة ، ثم یناقش بتوجیه جملة من األسئلة على التالمیذ و یسجل فكرتها 

الجزئیة على السبورة ثم ینتقل إلى الفقرة الثانیة و الثالثة بنفس الكیفیة و هكذا حتى 

 .و تحلیل أفكاره  ینتهي بمناقشة النص

كما یخصص الحصة الثانیة من حصص القراءة و دراسة النص لنشاط قواعد اللغة و    - ح

تنشیطها یعود األستاذ إلى النص المدروس لیستخرج منه األمثلة الصالحة للدرس 

بواسطة أسئلة هادفة و متدرجة، حتى ال یشعر التلمیذ بان ثمة حاجز بین نشاط القراءة 

 .و نشاط القواعد 

  : وعلیه یتوقع من المتعلم بعد دراسة قواعد اللغة أن یكون قادرا على

  التعرف على القواعد التي تحكم عناصر اللغة و ضبطها في السیاق اللغوي المناسب  -

  .تحدید اآللیات اللغویة من خالل وظائف هذه العناصر في النص  -

  1.واقف تعبیریة متنوعة ربط القواعد باستعمالها الفعلي من خالل توظیفها في م -

 مشكالت تدریس النحو و كیفیة عالجها : 

یعتمد تدریس النحو على تحفیظ القاعدة بعد استنباطها ، أو یلجأ بعض المعلمین إلى 

الطریقة القیاسیة في التدریس، و مع أننا ال ننكر قیمة هاتین الطریقتین في تدریس النحو 

میذ یبدي اهتماما واضحا أثناء الدرس و إذا سأله إال إن العائد یبقى ضعیف بمعنى أن التل

المعلم بعد االنتهاء من الشرح یجب إجابة توحي بهذا االهتمام و فه الموضوع ، و لكن لو 

سأله عن نفس الموضوع في الیوم التالي و طلب منه إن یضرب مثال على أسلوب التعجب 

ي الیوم السابق نراه یتردد بحیث تشتمل الجملة على مصدر ، وهو الموضوع الذي درسه ف

                                                           
المعلومات أعاله جاءت بناءا على حضوري الشخصي و متابعتي لحصص النحو في متوسطة  بن فضة  : المالحظة - 1

  محمد 
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في اإلجابة ، وهذا راجع إلى صعوبة وضع القاعدة موضع التطبیق و ذلك لألسباب 

 : اآلتیة

كثرة القواعد المفروضة على التلمیذ، حیث یشعر بأنه حفظها یتطلب جهدا كبیرا ،   -1

 .وٕاذا حفظها فان مصیرها النسیان 

المقرر دون التأكد من إمكانیة تطبیق ال یهم المعلم إال اإلسراع في االنتهاء من  -2

 .القواعد عملیا من خالل نطق التالمیذ و كتاباتهم 

في صعوباتها من  ءإحساس التلمیذ بان القواعد توازي قوانین الریاضیات و الفیزیا  -3

وجهة نظره ، من حیث اعتمادها على استنباط و الموازنة و ما فیها من كثرة تفریعات و 

 .تقسیمات 

قواعد النحو بالقراءة و التعبیر من جهة المواد الدراسیة األخرى في غیر عدم ربط  -4

مادة اللغة العربیة من جهة أخرى ، لذلك فهي غیر مرتبطة بمواقف الحیاة بشكل عام و 

 .حیاة التلمیذ و میوله على وجه الخصوص 

ع ، ثنائیة اللغة ، حیث یدرس التلمیذ قواعد اللغة حصة واحدة أو حصتین في األسبو  -5

وما عدا ذلك فانه یتعامل مع المعلمین و یخاطبونه و یخاطبهم بالعامیة ، حتى في الشارع 

و البیت فان التلمیذ یتعامل مع أفراد الجماعة باللهجة العامیة، لهذه االزدواجیة تعتبر من 

 .أسباب الضعف في المادة الهامة الرئیسیة 

ن قرارات مجامع اللغة العربیة في عدم االستفادة الكاملة عند وضع منهج القواعد م -6

تسییر النحو التعلیمي، وكذلك قرارات المجامع في قواعد الكتابة و اإلمالء و قلة المداومة 

اللغوي القدیم و النظر اللغوي  ثعند وضع قواعد منهجي النحو و الصرف بین المورو 

 .الحدیث 
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لغویة و تسجیالت  عدم االستفادة الكاملة من وسائل التقنیة الحدیثة من معامل -7

     1.صوتیة في كیفیة النطق السلیم و ضبط مخارج الحروف و تعلیم القواعد 

بالرغم من استجابة التلمیذ أثناء حصة النحو و إجابته على األمثلة التي توجه إلیه   -8

بعد االنتهاء منها، فان طریقة التدریس نفسها تعتمد على التلقین و ال تستثیر اهتمامات 

لتطبیق ما یدرسونه من قواعد ال تحفزهم كي یألفوا دراستها ، وال تستخدم الوسائل  التالمیذ

 التعلیمیة بكثرة في تدریس النحو 

هناك بعض الموضوعات ال داعي لتدریسها نظریا ، بل یمكن تناولها من الجانب   -9

التطبیقي مباشرة دون الرجوع إلى الكتاب المقرر كالضمائر و الجملة االسمیة و الفعلیة و 

 .أنواع الكلمة ، و كثیر من موضوعات النحو في المرحلتین االبتدائیة و المتوسطة 

لى التالمیذ أنفسهم بحیث الفروق الفردیة بینهم و ظروفهم هناك بعض األسباب تعود إ-10

 2.االجتماعیة و النفسیة 

  : عالج هذه المشكالت -*

هناك الكثیر من اإلجراءات التي یمكن للمعلم استخدامها للحد من صعوبة تدریس النحو و 

  : فهمه من قبل التالمیذ و من بینها

لمادة النحو و عدم التهاون في أي تقصیر جعل فروع مادة اللغة كلها مواد تطبیقیة  -1

 .لغوي من جانب التالمیذ 

العمل على تبسیط مادة النحو من الجانبین المنهجي و التنفیذي ، و األخذ بمقترحات  -2

 .المجامع اللغویة و أراء المتخصصین في هذا المجال 

                                                           
  209-208، ص  2003زكریا إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار المعرفة  للنشر والتوزیع الجامعیة ، سنة  - 1
  210، ص  2005زكریا إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار المعرفة  للنشر و التوزیع الجامعیة ، سنة  - 2
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باستمرار  تعوید التالمیذ على سماع األسالیب العربیة الصحیحة و تردیدها، وتقلیدها -3

و اإلتیان بأمثلة متشابهة ، وبذلك تكون حصة اللغة العربیة تطبیقا لقواعد النحو العربي 

 .عن طریق الممارسة و التقلید 

ضرورة مراعاة مستویات التالمیذ و مراحل نموهم اللغوي أثناء تدریس األسالیب  -4

 .الصحیحة و التطبیقات علیهم 

ین المتوسطة و الثانویة بحیث تجمع ضرورة ترتیب أبواب النحو في المرحلت -5

الموضوعات ذات العالقة في أبواب مستقلة ، فالفروعات مثال تدرس ككتلة واحدة، و 

المنصوب و المجرورات كذلك أو تدریس موضوعات المفرد و المثنى و الجمع و ملحقات 

عات جمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم كلها في كتلة واحدة ، وال تدرس كموضو 

 1.منفصلة

 .تعمیم المفهوم الواسع للنحو أصواتا و بنیة و ضبطا لألواخر و تراكیب و معاني -6

وضوح األهداف المرسومة لتدریس النحو و تمثیلها في أذهان القائمین على تدریس  -7

 .اللغة

إلغاء كل ما لیس من شانه إحداث التغییرات في طریقة كتابة أو لفظ التعبیر، أو  -8

هد على الطالب ، وتذكیره في حفظ و إدراك القواعد التي تؤثر في طریقة فهمه لتوفیر الج

 2.لفظ الكلمات و الجمل و كتابتها 

) األدب ، اإلنشاء ، التعبیر ( استحضار اللغات النحویة في باقي الدروس العربیة  -9

 .حتى یمارس الطالب تطبیق نلك القواعد التي تعلمها أثناء معایشة النصوص العربیة

الطالب فرصا اكبر للتحدث باللغة العربیة و تصویبهم أن اخطئوا و اإلشارة  إعطاء -10

إلى القواعد أثناء التحدث، وربطها بتقویم اللسان الن التصویب أثناء الممارسة في انجح 

 .الطرق التربویة التي تزرع القواعد أیا كانت في سلوك الطالب 

                                                           
  201المرجع السابق ، ص  - 1
  25م، ص  2002ظبیة سعید ألسلیطي ، تدریس النحو العربي ن القاھرة ، الدار المصریة اللبنانیة ،  - 2
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وتصویبهم و إرشادهم إلى  إعطاء الطالب فرصة اكبر لكتبة النصوص الذاتیة ، -11

 .مواطن الخطأ لیكون ذلك خیر معین على تجنب تلك األخطاء في النصوص القادمة 

ربط القواعد و النصوص المصاحبة لها بالواقع الحیاتي للطالب، حتى تظل حاضرة  -12

المجردة ، والتي أثبتت التجربة إنها " النظریة"ال " الواقعیة"في ذهنه، وتظهر علیها صفة 

 . ين ما تتبخر إن لم یكن لها واقع معیشسرعا

أن یكون معلم اللغة العربیة قدوة حسنة في التزامه بالنطق العربي الفصیح لتعوید  -13

الطالب على سماع األسالیب النحویة العربیة ، وقد أثبتت علوم التربیة الحدیثة إن 

 .االستماع و من المحاكاة من أفضل أسالیب ترسیخ إتقان اللغة إنشاء 

لتركیز على االستقراء و البعد قدر اإلمكان عن المنهج الفلسفي المنطقي في تدریس ا -14

فهي " كما في االستقراء" القواعد النحویة ألنها تفتقر إلى تمرس الطالب بالمالحظة العامة 

 .بذلك إحدى أهم الوسائل المساعدة على فهم القاعدة و من ثم تطبیقها 

دة و التدریب علیها، وان تنطلق في التدریس من عرض مواقف لغویة الستعمال القاع -15

 1.خبرة متصلة بغرض من أغراض المتعلمین لسد حاجة لدیهم 

تناول نصوص مألوفة في حیاة الطالب الیومیة و العلمیة و االبتعاد عن النصوص  -16
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  : خاتمة

یعتبر النحو العربي وسیلة النطق الصحیح و التعبیر الدقیق و فهم الكالم فهما 

صحیحا و لذلك كان االهتمام به ضرورة تعلیمة تفرضها حیاة المتعلم و إن اللغة العربیة قد 

انتظمت في قواعد و أصول و مبادئ ال تضاهیها لغة أخرى في هذا النظام المبدع و 

 كریم الذي حوى و احتوى على قواعد اللغة مصداقا المبتدع فهي لغة القران ال

  ) .إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ( لقوله تعالى 

و أورد الجاحظ اثر عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه یشجع على تعلم النحو 

ومما الشك إن معرفة القواعد النحویة " تعلموا النحو كما تتعلمون السنن و الفرائض "بقوله 

ورة البد منها ، وال یمكن االستغناء عنها ألنها تفیه في ضبط الكالم لفظا وقراءة و كتابة ضر 

و لذلك أردنا من خالل بحثنا أن نتفق على مسالة تعلیمیة النحو العربي التي أرقت الكثیرین 

في میدان تعلیم اللغة العربیة محاولین أن ندرس هذه المسالة دراسة نظریة و تطبیقیة 

  : بعد ذلك إلى النتائج التالیة فتوصلنا

لقد جاء تكریس النظام الجدید أو ما یسمى بالجیل الثاني متماشیا مع متطلبات  -

العصر الحدیث الذي طغت علیه آلیات جدیدة شهدت تقدما علمیا و معرفیا في عالم اإلعالم 

من شبكة ، كما إن النظام الجدید یستدعي تغیرا في تقنیات تلقین الدروس فعلى الرغم 

المواقیت حافظت على نظمها إال أن تلقي المواد تغیر ففي نهایة كل وحدة تعلیمیة تستدعي 

ضرورة إجراء مختلف التطبیقات ، كما أن االعتماد على المقارنة النصیة أضحى سبیال 

  .الكتشاف الظاهرة اللغویة ببساطة ووضوح تام 

من التحسن من حیث التحقیق من  إن مقرر اللغة للسنة أولى متوسط بدا یعرف نوعا -

كثافة الدروس ومن حیث الدروس المقررة و ارتباطها بعضها البعض و أهمیتها بالنسبة لهذه 

  .المرحلة 
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على المعلم أن یلتزم بطریقة واحدة في تدریس القواعد الن كل طریقة تدرس صالحة لنوع  -

لك على صیغة الموقف معین من المعرفة و لذلك ینبغي استغالل الطرائق، ویتوقف ذ

التعلیمي و ما یشمل من متغیرات أهمها المادة ، ومستوى الطالب و مدى استعدادهم و 

  .الوسائل التعلیمیة ، فكل هذه العوامل تساهم في اختیار طریقة التدریس المناسبة 

إن عملیة التعلیم النحو تتمیز بصعوبة عرضها للطالب منهجا و كتابا و تدریسا فاألستاذ  -

الناجح یستخدم مجموعة من االستراتیجیات لتدریس النحو تتالءم مع مختلف مستویات الفهم 

  .لدى التالمیذ 

االعتماد على الوسائل التعلیمیة في تعلیم النحو، حیث أصبحت هذه الوسائل ال غنى  -

 عنها في تعلیم جمیع المواد و ذلك یقسم أعمال التالمیذ بعد األداء عن طریق التدریبات و

  .توجیه األسئلة و النقاش و ذلك بضرورة 

التقویم بعد مرحلة التقییم أي اكتشاف أوجه الضعف لدى التالمیذ و طریقة التدریس و  -

  .المنهج الوسیلة التعلیمة و القیام بتدعیم أوجه القوة و العالج أوجه الضعف 

اءات تواصلیة و أخرى إن تعلیم النحو وفق المقاربة بالكفاءات وسیلة الكتساب المتعلم كف -

نصیة تساعد على فهم و إنتاج عدد ال متناهي من النصوص في شتى أحوال الخطاب ، 

وذلك بتدریس القواعد في ظالل النصوص التي تستجیب لحاجات المتعلمین النفسیة و 

  .االجتماعیة و ترابطهم بالواقع 

ر تعلیم النحو و منطقاته و و أخیرا نرجو آن تكون هذه النتائج المتوصل إلیها معینة لتیسی

بالتالي تسییر اللغة العربیة من اجل تخرج جیل عربي یتقن التعبیر بلغة فصیحة سلیمة 

  .صحیحة

وما من عمل إال و به نقصان ، ویبقى عمل اإلنسان غیر خال من األخطاء و النقائص 

  .التي ال عاصم منها إال اهللا و اهللا المستعان
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 الكلمات المفتاحية:

 

 المناهج    –الطزٌقت االستنباطٍت   –الطزٌقت القٍاسٍت   –النحى العزبً    –تعلٍمٍت  

 الجملت العزبٍت.

 

 الملخص :

تسعى هذه المذكزة إلى معالجت مسالت تعلٍمٍت النحى العزبً فً مزحلت التعلٍم  

وقد حاولنا فٍها طزح عدة فزضٍاث التً تبحث فً العىائق التً تصادف  المتىسط ،

تالمٍذ السنت أولى متىسط فً تلقً قىاعد النحى العزبً ، وعلى ضىء هذه اإلشكالٍت 

أثزنا تفكٍك هذه العىائق وتبسٍطها وطزح مجمىعت من الحلىل التً تساعد على تلقً 

 الدرس النحىي فً أبسط صىره.
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