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 ﴾وال َتقُل لَُهَما أِف وال َتنَهرُهما وقُل لَُهما َقوال َكِرٌما﴿*إلى من قال فٌهما عز وجل:

إنى انرً أدٌٍ نٓا تثسًح قهثً إنى يُثع انذُاٌ ٔانذة أيً انشؤٔفح دفظٓا هللا *

 ٔأطال هللا فً عًشْا.

تسالو  *إنى يثهً األعهى ٔقذٔذً فً ْزِ انذٍَا إنى يٍ سٓم انصعٕتاخ أليش  

 ٔعهًًُ يعُى انذٍاج ٔانكفاح إنى أتً انكشٌى أطال هللا فً عًشِ.

*إنى كم إخٕذً ٔسفٍقً فً انذسب ٔفً إَجاص ْزِ انًزكشج عثذ انقادس ٔجًٍع أفشاد 

 عثاٌ,سفٍاٌ...إنى  انزٌٍ نى ٌرسٍكم يٍ سهًٍاٌ ,دثٍة,خانذ,ش عائهرّ ٔإنى أصذقائً

 نً ركش أسًائٓى.

ٔاالترسايح انرً غًشذًُ طٍهح دٍاذً تانعطف ٔانذُاٌ ٔنى  *إنى اإلطانح انًششفح

ذثخم عهٍا تانُصخ ٔانذعاء أليً أطال هللا فً عًشْا, إنى انثذش انٕاسع تانذُاٌ 

انزي أدسسرّ فً كُفّ تانشعاٌح ٔاألياٌ ٔانزي نٕالِ يا ٔصهد إنٍّ أتً انذثٍة 

 صاَّ هللا ٔأطال فً عًشِ.

جًٍع سفٍق دستً فً إَجاص ْزِ انًزكشج عفٍف ٔجًٍع أفشاد عائهرّ ٔإنى  ٔ إنى -

 ...انخ.عثذ انذهٍىأصذقائً َثٍم,طٍة,َصش انذٌٍ,

 

 



 

          

 

نا على أداء هذا الواجب ووفقنا الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعان

 نجاز هذا العمل.إل

كل من ساعدنا من قرٌب أو بعٌد على انجاز هذا نتوجه بجزٌل الشكر واالمتنان إلى 

ونخص بالذكر األستاذ المشرف "مجاهد عبد القادر"الذي لم ٌبخل علٌنا  ،العمل

 بتوجٌهاته ونصائحه القٌمة التً كانت عونا لنا فً إنجاز هذا البحث.

وال ٌفوتنا أن نشكر كل األساتذة من الطور االبتدائً إلى الجامعً وإلى كل موظفً 

 جامعة وفً شتى المٌادٌن.ال

 و إلى كل من ساهم فً هذا البحث بالنصٌحة والعون والتشجٌع.

 

 

 

 



 

 

 

رَب ََّنآ َءاتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن )) 
 (( َأْمرِنَا َرَشًدا

 صدق اهلل العظيم
 

 

 

 



 مقدمة:

 

 أ
 

التحٌطبشكرهباطنة،ومٌسرالنعملخلقهظاهرة،رضالحمدهللفاطرالسمواتواأل       

ألسنةالشاكرٌنوالذاكرٌنوالمسبحٌنوالٌبلغالواصفونكنهعظمتهسبحانهنحمدهحمدا

ٌ بكما جالله عز و وجهه لكرم او،تغً به،نستعٌنه إال قوة وال حول ال من ستعانة

وأننالإلهإالهووحدهالشرٌكله،الذيالٌضلمنأنعمبهعلٌهونشهدأونستهدٌه

ولٌنواآلخرٌن.إماماألنبٌاءوالمرسلٌنصلىهللاعلٌهوعلىمحمداعبدهورسولهسٌداأل

آلهوأصحابهإلىٌومالدٌن.

أمابعد:

بها   شرع النشؤة قدٌمة دراسة والصرفٌة النحوٌة لأللسنالقواعد حفظا األوائل النحاة

قراءته أثناء اللحن للقرآنمنوقوع العربٌة،وصونا اللغة بقواعد االهتمام بدأ هنا ومن

ا أسود أبً مع االهتماملذفكانتالبداٌة هذا وصل أن أغلبالرواٌاتإلى تدل كما إلً

منعلماءاللغةذروتهمعالكتابالجامعالذيوضعهسٌبوٌه"الكتاب"واتبعخطاهعددقلٌل

فً،الفحول ٌتوخىالوقوع به للغة وعمودا بذاته قائما أصبحعلما االهتمام هذا إلىأن

كانلزاماتدرٌسهذهالقواعدفاعتمدوافًذلكوسائلوطرقتعلٌمٌةشتى واللحن الزلل

كالتلقٌنوالمشافهة...الخ.

وركبت الدراسة الحدٌثوتطورتهذه العصر بروزإلىأنجاء مع العولمة عصر

إنترنتعناصرالحداثةمن االختالفاتوغٌرها، لمنشاهدمثلهذه التًأحدثتغٌرأننا

البشرٌة والتكوٌنات البٌئٌة التركٌبات حسب مختلفة نماذج أظهرت تإثر،موازنة التً

فًتحدٌدأسالٌبوأسستدرٌسالقواعدالنحوٌةوالصرفٌة.،بصورةأوبؤخرى

فًأنهالغةالقرآنالكرٌمهًإحدىاللغاتالقدٌمةوتتجلىعظمتهاةوألناللغةالعربٌ

ٌ اع رآن اهق زلن اأن الذيقالفٌهاعزوجل:"إن  ٌ الق رب ون"فهًالعروةالوثقىالتًتجمعقل ع وم

ٌاةكلفضالعلىأنللغةبصفةعامةقٌمةجوهرٌةفًحواإلسالمٌةبٌنالشعوبالعربٌة

فهًاألداةالتًتحملاألفكاروتنقلالمفاهٌمفتقٌمبذلكروابطاالتصالبٌنأبناءاألمة،أمة

ونظرالهذهاألهمٌةالتًتحتلهااللغةالعربٌةأردناتناولموضوعتدرٌسالقواعد،الواحدة

السنة –ءات "تدريس قواعد اللغة العربية بالكفاالنحوٌةوالصرفٌةولهذااخترنالهعنوانا
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كٌفٌةتدرٌسالقواعدالنحوٌةوالصرفٌةتبٌانوحاولنامنخالله-أنموذجا- الرابعة متوسط

واتخذنا الحدٌثة التربوٌة منظومتنا فً حالٌا المتبع المنهج وهو بالكفاءات المقاربة وفق

.السنةالرابعةمتوسطأنموذجا

،خاللدراستنالمقٌاستعلٌمٌةاللغةالموضوعنشؤتمنالبحثفًهذافكرةكماأن

بالبحثفًمجال اخترناهرغبة أننا والتًتعتبرمنأهممجاالتاللسانٌاتالتطبٌقٌةكما

فًالوصولإلىمهنةالتدرٌس.-إنوفقناهللا–التعلٌمٌةالذيسنحتاجهربما

مها:وعلٌهفقدتمحورتإشكالٌةهذهالدراسةحولجملةمنالتساإالتأه

ماماهٌةالقواعدالنحوٌةوالصرفٌة؟-

كٌفندرسقواعداللغةالعربٌة؟-

ماهًاآللٌاتوالوسائلالناجعةالتًنستعملهالتدرٌسقواعداللغةالعربٌة؟-

هًالمقاربةبالكفاءاتومامدىفعالٌتهافًتدرٌسقواعداللغةالعربٌة؟ما -

وصفًالذيٌساعدالدراسةبشكلمناسبوكذااالستعانةوقداعتمدناعلىالمنهجال

بآلٌتًالتحلٌلواإلحصاءلترجمةنتائجاالستبٌان.

إلىمقدمةومدخلوثالثةفصول قسمناها علىخطة هذا ساربحثنا فصالن،وقد

نظرٌانواآلخرتطبٌقًمٌدانًوخاتمة.

ف ٌالمدخل حمل باعنوان: تتعلق ومصطلحات لكل،لبحثمفاهٌم مفهوما وضعت حٌث

الكفاءة.،عربٌةلقواعداللغةا،التعلم،التعلٌم،التدرٌسمصطلحومنبٌنهذهالمصطلحات:

عنوناه: األول الفصل المدرسةأما فً العربٌة اللغة تدرٌسقواعد حول "أسستارٌخٌة

الجزائرٌة اللغة تدرٌسقواعد نتناول "وفٌه العربٌة وبعدها إلىبالمضامٌن كذلك نتطرق

للغةالعربٌةبالكفاءات.تدرٌسقواعداللغةالعربٌةباألهدافوأخٌرانتناولتدرٌسقواعدا

بالكفاءات" العربٌةفًظلالمقاربة اللغة الفصلالثانًفٌحملعنوان"تعلٌمٌةقواعد أما

 والصرف النحو مفهوم إلى نتطرق المنشؤتهووفٌه تدرٌس أهداف نتناول وبعدها نحوا

مستوى ضعف بعضأسباب نذكر وأخٌرا التدرٌس فً المتبعة الطرائق ثم والصرف

التالمٌذوإعطاءبعضالحلول.
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الفصلالثالث: نتعرضلهفًالجانبالنظريفكانعبارةعنأما فهوبمثابةتطبٌقلما

فٌهاعلىتحدٌدالمنهجالمتبعوأداةالدراسةوعٌنةالدرا سةوتحدٌددراسةمٌدانٌةاعتمدنا

ثمتطرقناإلىعرضنتائج،وكذلكاعتمدناعلىالطرٌقةاإلحصائٌةلجمعالنتائج،المجال

االستبٌانفًجداولمعتمثٌلالنسبفًدوائرنسبٌةوبعدهاتمتحلٌلالنتائجوتفسٌرها.

الصعوباتوالعراقٌلالتًواجهتنافهًنقصالمصادروالمراجعكونوفٌماٌخص

كذلكعدمتعاونبعضأساتذةالتعلٌمالمتوسطوذلكمنخاللووضوعحدٌثالمنشؤ.الم

عملنافًالفصلالتطبٌقً.

ذاتصلةبالموضوعمنها:مصادرواعتمدنافًانجازهذهالدراسةعلىمراجعو

الوائلً.إتجاهاتحدٌثةفًتدرٌساللغةالعربٌة"لطهحسٌنالدلٌمًوسعادعبدالكرٌم " -

اللغوي" " - التحصٌل تنمٌة فً ودورها العربٌة اللغة تدرٌسقواعد كمال طرق لدرٌة

فرحات.

الشفافبمقاربةالكفاءاتواألهداف"لخالدلبصٌص.التدرٌسالعلمًوالفنً " -

وإنأخطؤنافحسبناأجر،فإنأصبنافمنهللا،وفًاألخٌرنرجوأننكونقدوفقنا

باحثانناشئانوماتوفٌقناإالباهللربالعالمٌن.ثمإننا،داالجتها

نعلىٌشكراألستاذالمشرف"مجاهدعبدالقادر"الذيكانلناخٌرمعىننسكماال

المناقشةعلىماسٌضٌفونهلهذاالبحثمنةوكذاأعضاءلجننجازهذاالبحثالمتواضع،إ

 توجٌهاتونصائحوتصوٌبات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-تحديد مفاهيم أساسية:

 *التدريس.

 *التعليم والتعلم.

 *الفرق بين التدريس والتعليم والتعلم.

 *مفهوم قواعد اللغة العربية.

 *مفهوم الكفاءة.
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 تمهيد:

خطوات البحث العلمً و لهذا ٌعتقد  إن تحدٌد المفاهٌم و المصطلحات أو لى       

المتخصصون أن المناهج و طرق التدرٌس من المجاالت التً كثر فٌها التباٌن فً استخدام 

كر ــٌقال لدى علماء الف "مفاهيم تربويةابه"ــالمصطلحات و ٌقول عزٌزي عبد السالم فً كت

أنه لٌس هناك ما هو أصعب من قضٌة تحدٌد المفاهٌم لغوٌا و تصورٌا سواء و الفلسفة 

ذلك أن هذه المفاهٌم كثٌرا ما تتحكم فٌها و تطغى  ،أكانت علمٌة أم أدبٌة أم فلسفٌة أم تربوٌة

ٌزٌد من  إٌدٌولوجًعلٌها تصورات و منطلقات تجعلها فً غالب األحٌان ذات طابع 

مما ٌجعلها خارجة عن أصلها الطبٌعً مفهوماتٌة ذاتٌة حصرها و تحدٌدها داخل بوتقة 

الذي اشتقت منه.
1

 

لٌس انطالقا من  ،لذلك نجد أن المصطلحات ٌختلف تعرٌفها من باحث إلى آخر     

 أضف إلى ذلك رؤٌته ،فحسب بل ومن المصادر و المراجع التً أخذ منها مادته إٌدٌولوجٌة

الخاصة وفهمه لهذه المصطلحات و بخاصة فً العلوم اإلنسانٌة ألنها و بحكم مادتها 

رؤى ــاٌن الفلسفات و الـــن هذا تتبــــوم ، ةـتحكمها العلمٌة الدقٌقلما وطبٌعة موضوعاتها 

 و تتناقض أحٌانا.

 تحديد المفاهيم و المصطلحات:    

ما مشتركا ٌربط بٌن هذه المفاهٌم و التعرٌفات و على الرغم من ذلك نجد أن هناك قاس        

و من بٌن هذه المفاهٌم التً  ،ما دامت تصب فً قالب واحد و تخدم موضوعا واحدا

 الكفاءة.، قواعد اللغة العربٌة، التعلم، التعلٌم، التدرٌس :سنتناولها فً هذا البحث

 :التدريس -1

فٌقال درس الشًء و الرسم ٌدرس  ،إن كلمة التدرٌس مشتقة من الفعل درس :لغة ـ

دروسا :عفا 
2
و درسته الرٌح :ٌتعدى وال ٌتعدى ودرسه القوم :عفوا أثره ودرست  

 و منه قٌل للثوب الخلق :درٌس.’الثوب أدرسه درسا فهو مدروس. و درٌس أي أخلقته 

 و الدرس :الطرٌق الخفً.

                                                           
 3ص،3002د.ط،رٌحانة للنشر و التوزٌع،الجزائر، حدٌث"دارعزٌزي عبد السالم"مفاهٌم تربوٌة بمنظور سٌكولوجً  1
 .443ص،د.ت،6،ط7مج،"دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،لبنان"لسان العرب ابن منظور 2



 المفاهيم والمصطلحات                                                                مدخل:

 

~ 3 ~ 
 

 درسا :راضها.و درس الناقة ٌدرسها 

قال ’من ذلك كأنه عاند حتى انقاد لحفظه ’و دراسه ’ا ودراسة و درس الكتاب ٌدرسه درس

ٌ  ﴿تعالى:  و قال ابن عباس معنى  ،كتب الكتابقرأت أي: و قٌل:درست 1﴾ت رس  وا د  ول  ق  و ل

لٌقولوا درست أي تعلمت. اآلٌاتكذلك نبٌن لهم  اآلٌة :
2

 

 جاء الفعل درس فً القرآن الكرٌم فً عدة آٌات نوردها على النحو التالً: و قد  

3 ﴾وندرس  م ت  نت  ا ك  م  ب و إن  تا  ون الك  علم  م ت  نت  بما ك  ﴿   
  

   ﴾هاون  ٌدرس   تب  ن ك  م م  اك  ٌن  ا أت  و م   ﴿  
4

 

5 ﴾أم لكم كتب فٌه تدرسون﴿     
  

هذا ٌفٌد أن الدراسة مجهود ذاتً  بالكتاب وورد فعل درس فً القرآن الكرٌم مقرونا       

و هذا ما تذهب إلٌه نظرٌات التعلٌم و التعلم الحدٌثة.
6

 

 اصطالحا:ـ 

و هو مجموعة النشاطات التً ٌقوم بها المعلم فً موقف تعلٌمً لمساعدة طالبه فً         

و لكً تنجح عملٌة التدرٌس ال بد للمعلم من توفٌر  ،الوصول إلى أهداف تربوٌة محددة

 و الوسائل و أسالٌب متبعة للوصول إلى أهدافه. اإلمكانٌات

ال ٌكتفً فهو  ،إحاطة المتعلم بالمعارف و تمكٌنه من اكتشاف تلك المعارف :التدرٌس

المتعلم  بالمعارف التً تلقى وتكتسب إنما ٌتجاوزها إلى تنمٌة القدرات و التأثٌر فً شخصٌة

 و الوصول بالمتعلم إلى التخٌل و التصور الواضح و التفكٌر المنظم .

و ٌعرف التدرٌس أٌضا بأنه :مجموعة النشاطات التً ٌؤدٌها المدرس فً موقف        

 المتعلمٌن فً الوصول إلى أهداف تربوٌة محددة  تعلٌمً لمساعدة

                                                           
 501اآلٌة،سورة األنعام  1
 اللغة العربٌة"عالم الكتب الحدٌث،طه حسٌن الدلٌمً و سعاد عبد الكرٌم"اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس  2

 51ص،3001.ط،األردن،د
 79اآلٌة،سورة آل عمران  3
 561سورة سبأ اآلٌة 4
 27اآلٌة:سورة القلم، 5
 .99ص،3054،الجزائر،5فً التعلٌمٌة"جسور النشر و التوزٌع،طورسً"المرجع بعبد القادر  6
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اط إنسانً هادف و مخطط و تنفٌذينش و من المفاهٌم األكثر شموال للتدرٌس هو:       
1
، 

ٌتم فٌه تفاعل المعلم و المتعلم و موضوع التعلم و بٌئته و ٌؤدي هذا النشاط إلى عملٌة تقوٌم 

شاملة ومستمرة.
2

 

حٌث تمثل هذه  -الطالب –هو عملٌة تفاعلٌة من العالقات البٌئٌة الستجابة المتعلم       

هً التً ٌتم الحكم علٌها فً التحلٌل النهائً من  االستجابة أهمٌة جزئٌة لتحقق التعلم و

و ٌطلق على التدرٌس التعلٌم المقصود و المخطط له فهو ال ٌحدث  ،خالل نتائج التدرٌس

من دون قصد و تحدٌد األهداف و هو أضٌق مساحة فً االستعمال فً التعلٌم إذ ال ٌدخل 

و هو وسٌلة ولٌس غاٌة بحد ذاتها . ،فٌه تعلٌم المهارات
3

 

إن مفهوم التدرٌس قد تعرض ألراء و اتجاهات متباٌنة و ٌرجع السبب فً ذلك إلى وجود  -

أكثر من اتجاه بٌن التربوٌٌن الذٌن حاولوا تعرٌفه فلكل منهم منهجه الخاص به األمر الذي 

 مختلفة له و ٌمكن إٌجازها باآلتً:ترتب علٌه إعطاء مفاهٌم و مسمٌات 

م ـٌقصد بالتدرٌس معاونة المتعلمٌن على تعدٌل طرائق تفكٌره التدرٌس عملٌة تعاون : -5

و قدرته الفاعلة على  ،و أفعالهم ووسائل المدرس فً هذا هً خبراته السابقةو شعورهم 

 التغٌر المطلوب. إحداث

ٌقصد به عملٌة اجتماعٌة ٌتم عن طرٌقها نقل مادة التعلم سواء : التدرٌس نقل بالمعلومات -3

علمٌا شرط أن  تأثٌرام قٌمة أم خبرة للمتعلم من أجل التأثٌر فً شخصٌته معلومة أ أكانت

تكون المعرفة متفقة مع الهدف المنشود.
4

 

وٌنظر"ستٌفن كورى"إلى التدرٌس على أنه عملٌة معتمدة لتشكٌل بٌئة الفرد بصورة         

وٌكون ذلك تحت  ،أو االشتراك فً سلوك معٌن ،تمكنه من أن ٌتعلم أداء سلوك محدد

شروط موضوعة مسبقا.
5

 

                                                           

لنشر و التوزٌع ، عمان،  دار الشرق،  3000، 5محسن علً عطٌة " الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة" ط5  

 .11ص األردن
 .                                                                                                30-59ص 3001الردن،د.ط،ا، عمانرٌس"دار المناهج للنشر و التوزٌع،خلٌل ابراهٌم شبر و آخرون"أساسٌات التد 2
 .10صد.ت،ثة فً التدرٌس و تنمٌة الفكر"د.ط،االتجاهات الحدٌنادٌة حسٌن ٌونس عفون" 3
 .543صٌنظرالمرجع السابق، 4
 درٌس"دار الوفاء للطباعة و النشر،مصر،محمد بن محمود آل عبد هللا"إعداد و تأهٌل المعلم مهارات الت 5

 .1ص،5،3051االسكندرٌة،ط
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لم ــة أو اتصالٌة ما بٌن المعـــة تفاعلٌــــدرٌس على أنه عملٌــهناك من ٌنظر إلى التو       

المتعلمٌن المعارف و المهارات و االتجاهات و الخبرات  إكسابو المتعلم ٌحاول فٌها المعلم 

الرسالة  إٌصالسائل مختلفة تعٌنه على التعلٌمٌة المطلوبة مستعٌنا بأسالٌب و طرائق وو

مشاركا المتعلم فٌما ٌدور حوله فً الموقف التعلٌمً.
1

 

 : التعليم و التعلم*

إن التجربة اإلنسانٌة تؤكد أن اإلنسان منذ أن وجد فً هذا الكون ما فتئ ٌسعى لتشكٌل       

شبكة من العالقات تربطه بوسطه الطبٌعً و االجتماعً بواسطة نظام معقد من العالمات 

ار و المتغٌر ــبنسٌج بنائه الق اكـاإلمسالدالة قاصدا من ذلك إلى إدراك حقٌقة هذا الوسط و 

ق له ذلك إال بالتفاعل معه عن طرٌق الفهم الجٌد لحركة عناصره الفعالة التً و قد ال ٌحق

 تكون بنٌة نظامه.

 آلٌةمهٌأ عضوٌا و نفسٌا للتفاعل الطبٌعً و االجتماعً الذي ٌقوم على  اإلنسانإن         

اكتساب المهارات و الخبرات الجدٌدة المتغٌرة لسلوكه بكٌفٌة متحولة دائمة و هو األمر 

 .و تطوٌرها و تحسٌنه باستمرار  ،الذي ٌجعله قابال لتغٌٌر عالقاته مع وسطه

توفره تلك الخبرات و المهارات المكتسبة من إبانة و فهم و إدراك لحقٌقة  بناء على ما      

راره للمعرفة و إدراك األشٌاء على ما طنا فاإلنسان مضطر للتعلم اضو من ه ،هذا الكون

ألن ذلك سٌفقدها طابعها الممٌز و ٌبعدها عن حقل  ،بنظرة قاصرةفال ٌستوٌها  ،هً علٌه

 ،ٌقة سلوكه من جهةـــلحق اإلنسانهرٌا فً إدراك وـالخبرة المتجددة الذي ٌشكل مرتكزا ج

و سلوك اآلخرٌن من جهة أخرى.
2

 

 

 

 

 

                                                           
 .57اظم الفتالوي"كفاٌات التدرٌس"صكسهٌلة محسن  1
 41ص،د.تدٌوان المطبوعات الجامعٌة ،د.ط،-اللغاتأحمد حسانً"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة  2
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 مفهوم التعليم: -1

اء م  م األس  لم آد  وع  ﴿فتعلم ومنه قوله تعالى : ،وعلمه الشًء تعلٌما ،هو من الفعل علم لغة:ـ 

 .1﴾ٌن ادق  م ص  نت  ك   ؤالء إن  اء ه  م  ً بأس  ون  ئ  ب  ال أن  ة فق  ك  ئ  ال  الم   هم على  رض  ع   م  ا ث  ه  ل  ك  

 اصطالحا:ـ 

التعلٌم هو نشاط تواصلً ٌهدف إلى إثارة الدافعٌة للمتعلم و تسهٌل التعلم و ٌتضمن         

فً الموقف التعلٌمً  -أو الطالب –مجموعة من النشاطات و القراءات التً ٌتخذها المعلم 

أشكال تنظٌم مواقف التعلم التً ٌتفاعل بكما انه علم ٌهتم بدراسة طرق التعلٌم و تقنٌاته و 

تصمٌم مقصود أو هندسة  أٌضامن أجل تحقٌق األهداف المنشودة و التعلٌم  معها الطلبة

التً ٌشرف علٌها بطرٌقة ما بحٌث ٌؤدي ذلك إلى تعلم أو إدارة التعلم  ًللموقف التعلٌم

المدرس.
2

 

و ٌرى محمد درٌج أن التعلٌم هو مجموعة أفعال و أنشطة تحفٌزٌة على حدوث تعلم          

معنى ذلك أن التعلٌم مبنً على منهاج دراسً من  ،تسهل عملٌة االكتسابعند الفرد و بذلك 

حٌث أنه ٌتوفر على مجموعة من المعارف و تقنٌات التواصل و الطرق التربوٌة وأٌضا 

التقوٌم وما إلى ذلك من تقنٌات العملٌة التعلٌمٌة و تنظٌمات مختارة سلفا تتطلب تناسق 

األنشطة التربوٌة.
3

 

فهو نشاط تواصلً ٌفترض وجود  ،ٌة لنقل المعارف من المعلم إلى المتعلمهو عمل        

من جهة المتعلم كما هً العملٌة المساعدة على التحصٌل أو ، مرسل و مرسل إلٌه  من جهة

ٌقوم على أسس وقواعد تحكمه و قوانٌن أي ٌفترض وجود مؤسسة تعلٌمٌة بغض  ،أخرى

 منهاج و أهداف مسطرة مسبقا .و  -مسجد... ،مدرسة –النظر عن نوعها 

إن عملٌة التعلٌم هً التً تشكل المحور األساسً لعلم التدرٌس أي الدٌداكتٌك أو        

التعلم التً ألشكال تنظٌم التعلٌمٌة و الذي ٌعنً الدراسة العلمٌة لطرق التدرٌس و تقنٌاته و 

                                                           
 .25اآلٌة سورة البقرة، 1
ة"دار المسٌرة للنشروالتوزٌع، امتوفٌق أحمد مرعً محمد محمود الحٌلة"طرائق التدرٌس الع 2

 .35ص،2،3007األردن،ط
 .503ص، 3،3004ٌة"دار التوحٌدي للنشر و التوزٌع،الرباط،طالتعلٌممحمد الدرٌج"تحلٌل العملٌة  3
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المستوى العقلً أو على ٌخضع لها التلمٌذ قصد بلوغ األهداف المنشودة سواء على 

المستوى الوجدانً أو على المستوى الحركً الحسً.
1

 

نقل المعلومات منسقة  :هو جعل اآلخر ٌتعلم و ٌقع على العلم و الصنعة و ٌعرف بأنه       

و معارف تكتسب فهو نقل معارف أو خبرات أو مهارات  ،إلى المتعلم أو أنه معلومات تلقً

ٌمكننا أن نستنتج فً ضوء هذا المفهوم أن  ،راد بطرٌقة معٌنةو إٌصالها إلى فرد أو أف

ن جانب المعلم ــو التعلٌم هو إعطاء م ،ه فً التدرٌســابٌة منــــٌجإل ــالمتعلم فً التعلٌم أق

و المتعلم.
2

 

فً أي مستوى و فً أي مكان معلوم  لتالمٌذ  مهنة ٌقوم بها المعلم أو المدرسالتعلٌم       

أو العملٌات ذات الصلة ٌنفذها  ،و ٌعرف بأنه مجموعة من الخطط التقلٌدٌة أو الحدٌثة

ظ و االستظهار ـــة التلقٌن و الحفــنا بواسطــلم ممكــل التعـو المعلمون بكٌفٌة تجع األولٌاء

 إرادتهو عن  -مـالمتعل ـ ٌذط و عملٌات صادرة عن خارج ذاتٌة التلمــهً خطو .و التكرار

 غبته.ور

 : مفهوم التعلم -3

ق اّل هو الخ  ﴿ قال عز و جل  ،و العالمعلم من صفات هللا عز و جل العلٌم و العالم  لغة:ـ 

  ٌ ٌ  ال  ع  ﴿قال تعالى    ﴾ة اد  ه  ب و الش  ٌ  الم الغ  ع  ﴿:و قال      3﴾م العل   ﴾وبم الغ

أبً عبد الرحمن المقري فً قوله تعالى: و إنه علم: روى األزهري عن سعد بن زٌد عن   

 لذو علم لما علمناه .

و علمه العلم و إٌاه فتعلمه . ،عرفتهعلمه :علمت الشًء أعلمه   
4

 

قال  ’أي اعلموا :تعلموا أن ربكم لٌس بأعور :جالدالٌقال تعلم فً موضع اعلم و فً حدٌث 

تعلمه أتقنه .مروعلم األ ،بمنزلةأن فالنا خارج تعلمت  ابن السكٌت :
5

 

                                                           
 .69صد.ت،،4لكفاءات"دار األمل ،الجزائر،طعسعوس محمد"مقاربة التعلٌم و التعلم با 1
 .11محسن علً عطٌة"الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"ص 2
 50د.ت،صالكفاءات و األهداف"دار التنوٌر،د.ط، خالد لبصٌص"التدرٌس العلمً و الفنً الشفاف بمقاربة 3
 .481-484ص،مادة ع ل م ،5،3002،ط53منظور "لسان العرب"مجلدابن  4
 39سهٌلة محسن كاظم فتالوي"مدخل إلى التدرٌس"ص 5
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 اصطالحا:ـ 

م و التدرٌب ــو التعلٌ ،سـإن التعلم ٌعنً إحداث تعدٌل فً سلوك المتعلم نتٌجة التدرٌ      

هج ـالل المنـه من خــل على تحقٌقــة التً تعمـو الممارسة و الخبرة و هو بالعملٌة التعلٌمٌ

 و المعلم بما فً ذلك كفاٌاته األكادٌمٌة و التدرٌسٌة.

كما ٌعرف التعلم بأنه عملٌة اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات و الدوافع       

، موضوع التعلم، الفرد المتعلمهً: و تحقٌق األهداف و ٌقوم على التفاعل بٌن عناصر 

.وضعٌة التعلم
1

 

 ٌمكن أن ٌتم إال بالتفاعل بٌن العناصر الثالث السابق ذكرها. ال  

دورث: التعلم هو النشاط الذي ٌمارسه الشخص و الذي ٌؤثر على سلوكه تعرٌف و        

و هذا ٌعنً أن التعلم ٌقوم أساسا على اٌجابٌات الفرد و تفاعله مع البٌئة التً ، "مستقبال

 إلى طرق جدٌدة. اإلنسانو عن طرٌق هذا التفاعل ٌتوصل  ،ٌعٌش فٌها

فٌرى أن التعلم :"هو عملٌة تستمر مدى الحٌاة سواء كان ذلك مقصودا  أما جون راٌان      

أو غٌر مقصود وأن الهدف منه هو التأقلم مع البٌئة و فهمها و السٌطرة علٌها.
2

 

ــاء دة و إدراك األشٌــارات الجدٌـــاب المهــو اكتســلم هــأما ما كندٌس فٌرى أن التع      

سة بما فً ذلك تجنب بعض أنماط السلوك التً ٌتضح التعرف علٌها عن طرٌق الممارو

للكائن الحً عدم فعالٌتها أو ضررها.
3

 

ٌعرف الصالح محمد أبو جادو التعلم هو تغٌٌر فً السلوك الثابت نسبٌا ناجم عن       

الممارسة و الخبرة .  فً حٌن تعرفه هدى ناشف هو التغٌر الذي ٌحدث نتٌجة الخبرات 

 ،مــالتً ٌتم فٌها التعل’و تأثٌر بالبٌئة االجتماعٌة و الطبٌعٌة و العاطفٌة ’ التً ٌمر بها الفرد

أنه العملٌة العصبٌة الداخلٌة المفروض حدوثها بو فٌصل ٌاسٌن فٌرى "و أما محمد عوض 

و ٌرى رشٌد لبٌب أن عملٌة  .عند حدوث تغٌر فً األداء لٌس ناتجا عن النمو أو التعب

                                                           
 .20ص،السابقالمرجع  1
 .11ص،4،3009ة للنشر و التوزٌع،الجزائر،طٌقٌة"دار الهومصالح بلعٌد"دروس فً اللسانٌات التطب 2
 .52-53ص،3،5985،ط تونسو التعلٌم"الدار العربٌة للكتاب، رمضان القدافً"نظرٌات التعلم 3
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أسالٌب جدٌدة للسلوك تؤدي إلى إشباع حاجاته سب المتعلم خاللها بمعناها الشامل تكٌف ٌكت

ة.ئومٌوله و تحقٌق أهدافه التً ٌحددها لنفسه نتٌجة تفاعله مع البٌ
1

 

كما هو العملٌة التً ٌدرك الفرد بها موضوعا ما وٌتفاعل معه....و هذه العملٌة ٌتم         

 االتجاهات. بفضلها اكتساب المعلومات و المهارات و تطوٌر

 : الفرق بين التدريس و التعليم*

ثالثة و للتفرٌق بٌن مفهومً التدرٌس و التعلٌم ٌمكن القول إن التعلٌم ٌستخدم فً         

المجالسة  آدابمجاالت هً: المعارف و المهارات و القٌم إذ تقول :علمته النحو و علمته 

و تأسٌسا على هذا فإن التعلٌم أكثر شموال و عمومٌة من التدرٌس  ’أو درسته قٌادة السٌارة،

و تعلمت أشٌاء من  ’إذ ٌستخدم فً مواضع كثٌرة فً الحٌاة فتقول تعلمت الكثٌر من الكتاب

أما التدرٌس فإنه ٌشٌر إلى نوع خاص من طرائق التعلٌم ، قراءتً هذه القصة و غٌرها

ٌعنً أن التدرٌس ٌحدد فٌه السلوك المرغوب فٌه  و هذا ’بمعنى أنه تعلٌم مخطط له مقصود

أما عملٌة التعلٌم فإنها ٌمكن أن تحدث  ’و ظروف الوقف التعلٌمً التً تتحقق فٌها األهداف

 بقصد أو من دون قصد. 

 ،عـٌت و المجتمـاألمر األخر هو إن التعلٌم قد ٌحدث خارج المؤسسة التعلٌمٌة كالب           

أما التدرٌس فٌتم داخل المؤسسات التعلٌمٌة.، و قد ٌحدث فً داخلها أو فً االثنٌن معا
2

 

هذا الجدول ٌوضح أهم الفروقات بٌن التدرٌس و التعلٌم :و
3

 

 التعلٌم التدرٌس

 ستعمال التربوي.اإلأقل شموال فً  -
 عمل مخطط ومقصود. -
 ٌحصل فً داخل المؤسسات التعلٌمٌة. -
دور الطالب أنه ٌتم تدرٌبه على ممارسة عملٌات  -

 األنتباه 
 و التذكر والتفكٌٌر.

 دور المعلم فً التدرٌس إنه منظم للخبرات  المواقف -
 . و األحداث ومستثٌر للدوافعهم

 ستعمال التربوي.اإل أكثر شموال فً -
 ٌحدث بقصد أو بدون قصد. -
 ٌحصل فً داخل المؤسسات أوخارجها أو كالهما. -
 طالب انه متلقً مستمع متمثل لما ٌسمع.دور ال -
إٌجابً ٌتحدث طوال دور المعلم فً التعلٌم أنه ملقن  -

 الحصة ملم بالمعرفة وخبٌر بها.
 

                                                           
 3006الجزائر،د.ط،’ٌوان المطبوعات الجامعٌةعطا هللا أحمد"أسالٌب و طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة"د 1

 . 33-35ص
 .11محسن علً عطٌة"الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"ص 2
 .35نادٌة حسٌن ٌونس العفون"االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس و تنمٌة التفكٌر"ص 3
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 الفرق بين التعليم و التعلم:*

 وللتفرٌق بٌن مفهوم التعلٌم و التعلم ٌمكن القول:           

 بٌنما التعلم هو نتائج تلك العملٌة .العملٌة و االجراءات التً تمارس، ٌم هو للتعان إ

االتجاهات و المٌول و المدركات  فالتعلم ٌعنً ما ٌكتسبه الفرد بالخبرة و الممارسة كاكتساب

التعلٌم فهو تعدٌل فً السلوك نتٌجة ما و المهارات االجتماعٌة و الحركٌة و العقلٌة :"أما ، 

أو نفعل أو نالحظ.ٌحدث 
1

 

لفرو قات بٌن التعلٌم و التعلم:و هذا الجدول ٌوضح أهم ا
2

 

 

 التعلم التعلٌم

 تحصٌل المعارف. -

 انتاج سلوكات. -

 تراكم معرفة. -

 تفكٌك األهداف. -

 استهداف السلوك النهائً. -

 تنمٌة مواقف و قٌم . -

 التحكم فً مهارات قابلة للتحوٌل. -

 وضع عالقات وجسور بٌن عناصر المعرفة. -

 بناء مستوٌات متتالٌة للمفاهٌم. -

 ودمج للمعارف.بناء  -

 معنى فً وضعٌة تعلٌمٌة. إٌجاد -

 ٌأخذ بعٌن االعتبار المكتسبات و النقائص. -

 ٌعتبر التقٌٌم جزءا ضمنٌا فً التعلم. -

 التعلم. صٌرورةاستهداف  -

 

 

 

 

                                                           
 .16محسن علً عطٌة"الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"ص 1
 .21،ص3001لتدرٌس بالكفاءات"منشورات ثالثة ،الجزائر،د.ط،عبد العزٌز عمٌر "مقاربة ا 2
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 مفهوم قواعد اللغة العربية:

ان ـاللسالم و تقوٌم ــبط الكـو إنما هً وسٌلة لض ،إن القواعد لٌست غاٌة تقصد لذاتها      

و لهذا فإن مادة القواعد تعتبر مقٌاسا ٌنظم عملٌة التفكٌر و ضبط  ،و تصحٌح األسالٌب

مناهجها  و تطبٌق  بإتباع إالاللسان و بصفة عامة فإن اللغة ال تصح و ال تفهم قواعدها 

 مقاٌٌسها وال ٌنمو الخٌال إال بالتدرٌب الطوٌل على استعمال مبادئها وقواعدها فً التعبٌر.

 قواعد اللغة العربية: -5

قعد بنو فالن لبنً فالن ٌقعدون  -ق ع د -جاء فً لسان العرب البن منظور فً مادة لغة: -

قعدت المرأة عن لها أقرانها وهٌأ ، و قعد للحرب ،و قعد بقرنه :أطاقه ،بأعدادهم جاءوهمو 

و الجمع قواعد فً التنزٌل و قواعد  انقطع عنها: ،و هً قاعد :الحٌض و الولد ٌقعد قعودا

النساء 
1

 ﴿ه و فً التنزٌلــد البٌت أساسـو وقواع، .و القاعدة أصل األس و القاعدة األساس

 2﴾ابراهٌم القواعد من البٌت و اسماعٌل ٌرفع  و إذ

و القواعد أساطٌن البناء التً تعتمد و قواعد الهودج :خشبان أربع معترضة  :و قال الزجاج

 أسفله.

 اصطالحا: -

الذي هو دراسة ، فقد كان تعرٌفها عند بعض النحاة العرب مرادفا لعلم العربٌة              

اة المتأخرٌن ــد بعض النحـو من هنا ٌبدو أن هذه الفكرة تبلورت عن ،العربً أحوال اللفظ 

 و البناء و جعلوها قسٌمة الصرف. اإلعرابو اقتصرت قواعد النحو على 

فالنحو هو العلم الذي ٌبحث فٌه عن أحوال  ،و هنا ٌجب التفرٌق بٌن القواعد و النحو    

و ــهً عبارة عامة تتسع لقواعد النحــفة ـأما قواعد اللغة العربٌ ،أواخر الكلم إعرابا و بناء

الكتب المدرسٌة فٌما تدرجه و الصرف و البالغة و األصوات و الكتابة ولكن قواعد اللغة 

تناوله تشمل قواعد النحو و الصرف.على 
3

 

                                                           
 510ص،55ابن منظور"لسان العرب"مج 1
 537اآلٌةالبقرة،سورة  2
عمان الشروق للنشر و التوزٌع،طه حسٌن الدلٌمً"أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة"دار  3

 .31ص،5،3004،طاألردن
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أشمل لكثٌر من قوانٌن  - له صلة بعلم اللغة ماكما ٌعرف كل  –أما مفهوم القواعد فهو    

فقواعد اللغة هً القوانٌن التً ٌتركب الكالم بموجبها من أجزاء مختلفة ، الحركات أخرأو 

ت و القوانٌن النحوٌة المتصلة القوانٌن الصوتٌة المتصلة بلفظ الكلمة أو مجموعة من الكلما

بنظم الجملة و أواخر حركات الكلمة فٌها.
1

 

"قواعد اللغة العربٌة بوصفها موضوعات مدرسٌة تشمل قواعد النحو و الصرف و هً 

 الكتابة.بمعناها المطلق تشمل قواعد النحو و الصرف و البالغة و األصوات و 

و ٌبحث الصرف ، و بناء إعراباالكلم  أما النحو فهو العلم الذي ٌبحث فً أحوال أواخر     

م ــو تقدٌ دالــإبة من إعالل و ـــة العربٌــفً بنٌة الكلمة أي فً التغٌرات التً تصٌب الكلم

و تقتصر فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة على  ،و ما إلى ذلك ،و تأخٌر و زٌادة و نقص

.-النحو و الصرف –لمدرسً مفهومها ا
2

 

أن قواعد اللغة العربٌة من خالل الكتاب المدرسً تعرٌف: ما نستخلصه من خالل        

 تضم كال من المواضٌع النحوٌة و الصرفٌة.

الدلٌمً و سعاد عبد الكرٌم الوائلً فً مؤلفهما:"اتجاهات حدٌثة أما كل من طه حسٌن      

إلى :"أن قواعد اللغة العربٌة تعد العمود الفقري لهذه المادة فً تدرٌس اللغة العربٌة" ٌشٌر 

رأ ــما لم تق ،ةــفاإلنشاء و المطالعة و األدب و البالغة و النقد تظل عاجزة عن أداء الرسال

و تكتب بلغة سلٌمة خالٌة من األخطاء النحوٌة"
3

 

قائال:"إن دراسة   - النحوٌة –كما ٌعرف محمد صالح الدٌن علً مجاور قواعد اللغة        

 فً هذا القدر كان النحو و علم التراكٌب إذا ما أضٌف إلى دراسة علم البالغة و األدب 

و بقدر ما ٌتعلم  ،نحو السٌطرة على اللغة و التمكن من كثٌر من مهاراتهاكاف رئٌسً 

قة فً د اآلخرٌنو أن ٌفهموا تعبٌرات ، التالمٌذ أن ٌعبروا عن أفكارهم فً صحة و سالمة

 و سالمة.

و منهج القواعد  الذي ٌوضع لتنمٌة  ،أٌضا ٌكون منهج اللغة قد حقق الكثٌر من أهدافه     

فعمل ، تفكٌر التالمٌذ ٌجب أن تطبق محتوٌاته و جزئٌاته فً عملٌات االتصال باستمرار

                                                           
 .13ص5،5997وظٌفٌا"مؤسسة دار العلوم،الكوٌت،ط عبد الرحمان النجدي"نحو تعلٌم اللغة العربٌة 1
 72صٌنظر المرجع السابق، 2
 74صالمرجع نفسه، 3
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منهج النحوي باالستعمال الٌومً داخل الفصل و خارجه  وفً  الالمدرس األساسً أن ٌربط 

ا ٌكلف التالمٌذ و ما ٌقومون به تلقائٌا من أوجه النشاط.م
1

 

 مفهوم الكفاءة:

 جزاه.  :مكافأة و كفاهكافاه على الشًء  -ك ف ا -جاء فً لسان العرب مادة لغة: ـ      

هو أن ٌكون الزوج مساوٌا  ’و الكفئ كذلك....و منه الكفاءة فً النكاح ،النظٌر ء:الكفًو

غٌره.و  ..دٌنها.للمرأة فً 
2

 

و منها الكفء و الكفؤ و المصدر  ،وجاء فً أبٌات اللغة العربٌة :الكفئ :الشًء النظٌر

و منه الكفاءة المماثلة فً ، المماثل و الكفاءة له كال نظٌر له :و ٌقال الرجل الكفء ،كفاءة

تؤكد علٌه اآلٌة و  ،و ٌشٌر معنى الكفاءة إذن إلى المماثلة و التساوي ’القوة و الشرف

3 ﴾دؤا أح  ف  ه ك  ن ل  ك  ٌ   م  ل   و﴿:لكرٌمةا
 و هً تحمل أٌضا معنى الكفاٌة أي المنافسة. 

أنها قدرة الفرد على الحٌاة و المعٌشة و ٌشٌر ب اقتصادٌاو ٌذهب جود إلى تعرٌف الكفاءة    

 و هً المفاهٌم الخاصة و مهارات و اتجاهات معٌنة. ،بمعنى الكفاءات "GOODإلى لفظ "

 اصطالحا:ـ 

هً القدرة على الفعل المناسب لمواجهة مجموعة من الوضعٌات و التحكم فٌها بفضل 

 المعارف الالزمة التً نجند ها فً وقت مناسب للتعرف على المشاكل الحقٌقٌة و حلها.

و هً أٌضا قدرة الشخص على الدفاع عن وجهة نظره دون الفراغ من مواجهة بالسماع   

التنازل وقت أخذ القرار" و ،و بمراعاة أرائهم ،لآلخرٌن
4

 

وللتوضٌح أكثر فالكفاءة ما ٌمتلكه التلمٌذ من قدرات و معارف ٌتسلح بها لمواجهة    

 مجموعة من الوضعٌات و المشاكل التً ٌستوجب حلها.

 

                                                           
 .262ص5969دار المعارف ،مصر،ٌة"ومحمد صالح الدٌن"تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة الثان 1
 .513صسان العرب"مادة ك ف أ ،ابن منظور"ل 2
 .04اآلٌة سورة اإلخالص، 3
المشروع"منشورات الشهاب        ٌداغوجٌارشٌدة آٌت عبد السالم"لماذا المقاربة بالكفاءات و ب 4

 55ص’3001،الجزائر،د.ط،
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هً جملة منظمة و شاملة لمعارف و مهارات تسمح بالتعرف على وضعٌة الكفاءة  -

.-األداء  –التً تمكن من حلها بفعالٌة  من بٌن عائلة من الوضعٌات إشكالٌة
1

 

و ٌعرفها "دانو"على أنها مجموعة من التصرفات االجتماعٌة الوجدانٌة ومن المهارات  

فهً إذن تساعد  ،الحس الحركٌة التً تسمح بممارسة الئقة لدور ما أو نشاط ما أو وظٌفة ما

الحلول للمشاكل و إنجاز المشارٌع. إٌجادعلى 
2 

                                                           
 3003،د.طاءات "دار الهدى للنشر و التوزٌع،الجزائر،محمد صالح حثروبً"المدخل إلى الترٌس بالكف 1

 .42-43ص
ر للنشر و خالد لبصٌص"التدرٌس العلمً و الفنً الهادف بمقاربة الكفاءات و األهداف"دار التنوٌ 2

 .543ص،د.ط،د.ت،التوزٌع،الجزائر



 

 

 الفصل األول:

اللغة  "أسس تاريخية حول تدريس قواعد

 رية"العربية في المدرسة الجزائ

 

 *تدريس قواعد اللغة العربية بالمضامين.

 *تدريس قواعد اللغة العربية باألهداف.

 *تدريس قواعد اللغة العربية بالكفاءات.
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 تمهيد:

فكان ، لقد سٌطرت المناهج التقلٌدٌة على قطاع التعلٌم فً الجزائر لمدة زمنٌة محددة      

بذلك مجرد  دفهاهمها الوحٌد هو توصٌل أكبر قدر ممكن من المعارؾ و المعلومات فه

ق ـ"إن البٌداؼوجٌة التقلٌدٌة تعلٌمة تقارب بالكم و الخدمات فً ضوء منطتحصٌل.

تحصٌلً
1

 -نـة بالمضامٌــالمقارب اـة هنا بٌداؼوجٌـــالتقلٌدٌ بالبٌداؼوجٌافالمقصود  

و بٌداؼوجٌا المقاربة باألهداؾ هً التً تمثل أهم الطرق التً كانت سائدة قبل  -المحتوٌات

عرؾ على هذا تلل و لمقاربة بالكفاءات و على هذا نتساءل ما ذا تعنً المقاربة بالمضامٌن؟ا

 نعرؾ ما مفهوم المقاربة ؟ال بد أوال أن 

 :المقاربةـ  

ٌقرب قربانا أي دنا ،قرب الشًء ،من جدر قرب نقٌض البعد لغة: أـ
2

و ٌقال ٌقرب أمرا ، 

و ٌقال قد قربت أمرا ما ، و ذلك إذا فعل شٌئا أو قال قوال ٌقرب به أمرا ٌؽزوه ،أي ٌؽزوه

و قرب إلٌه و اقترب و قاربه.، أدرى ما هو وقربه منه
3

 

معناها االقتراب  APPROCHEكلمة مقاربة ٌقابلها فً المصطلح الالتٌنً  اصطالحا: -ب

ألن المطلق أو النهائً ٌكون ؼٌر محدد فً  ،من الحقٌقة المطلقة و لٌس الوصول إلٌها

و تعنً مجموعة التصورات و المبادئ واالستراتٌجٌات التً ٌمكن من ، المكان و الزمان

تخطٌطها و تقٌٌمها. خاللها تصور مناهج دراسٌة و
4

 

 *مفهوم المقاربة بالمضامين:

فدور ، لها ٌكون تقلٌدي البداؼوجًتقوم هذه الطرٌقة على أساس المحتوٌات و النمط      

أما التلمٌذ دوره ، تلقٌنه للتلمٌذ فهو من ٌملك المعرفةوالمعلم إنجاز المذكرة و شرح الدرس 

قٌامه فً فتقصر وظٌفة التلمٌذ  اء و تلقً المعلومة و طرؾ مستقبل لتلك المعرفة ؽاإلص

 بوظٌفتٌن.

                                                           
 كفاءات"دار األمل للطباعةوالنشر،استراتٌجٌة التعلٌم بمقاربة المحمد حسونات"نحو رمضان ارزٌل، 1

 .208ص،2002تٌزي وزو،د.ط،
 .82ص،11الدٌن ابن منظور"لسان العرب"ج لاجم 2
 .73ص،10المعجم نفسه،ج 3
 .13لبة"صفً تثبٌت الملكة اللؽوٌة لدى الطنوردٌن بوحنوفة"دور المقاربة بالكفاٌات  4
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 اكتساب المعرفة كما ونوعا وذلك من خالل المقررات الجاهزة. الوظٌفة األولى: -

الوظٌفة الثانٌة:استحضار المعرفة. -
1

 

 *مكونات التدريس بالمضامين:   

ئل ومكونات أساسٌة تقوم بتحقٌق أهداؾ تربوٌة فهذه التدرٌس بالمضامٌن ٌعتمد على وسا

، المتمدرس، المدرس –المكونات تمثل بالمثلث التعلٌمً و ٌتشكل من ثالث أقطاب رئٌسٌة 

 .- المعرفة

، المدرس: و ٌتم تقٌٌمه من خالل مستواه العلمً و المعرفً فهو محور العملٌة التربوٌة

دون مراعاة لجوانبه النفسٌة و االجتماعٌة و كذلك  للتلمٌذبحٌث ٌقوم بتلقٌن المعرفة العلمٌة 

 ٌكون جل اهتمامه بإنهاء المقرر فً الوقت المحدد له.

المتمدرس: و ٌتم تقٌٌمه من خالل استظهاره للمعلومة فهو ٌستقبلها و ٌستظهرها أثناء 

 االمتحانات وهنا ٌكون دوره سلبً فً العملٌة التربوٌة.

قوم المعلم بتزوٌدها ٌتتمثل فً جملة المعلومات والخبرات التً  :-علٌمٌةالمادة الت -المعرفة:

 و تلقٌنها إلى المتعلم.

*مزايا و عيوب التدريس بالمضامين:
2

 

تمٌز التدرٌس بالمضامٌن بالعدٌد من المزاٌا فً مجال التعلٌم  مزايا التدريس بالمضامين:-1

 دات:و لكن هذا لم ٌمنعه من مواجهة العدٌد من االنتقا

 احترام منطق المادة التعلٌمٌة. -

 البرنامج فً وقته المحدد. إكمال -

 التفاضل بٌن المتمدرس حول تراكم المعلومة. -

 تزوٌد المتعلم بالعدٌد من المعارؾ من طرؾ المعلم. -

 عيوب التدريس بالمضامين:-2

التركٌز ٌكون على المادة التعلٌمٌة و إهمال المتعلم.-
3

 

                                                           
 13صالمرجع السابق، 1
 .15صنفسه،المرجع  2
قراءة كتاب العلوم لؽوٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة،نور الدٌن بوخنوفة"دور المقاربة بالكفاٌات فً تثبٌت الملكة ال 3

 .14صماجٌستٌر،-سنة الثالثة من التعلٌم الثانوي،إشراؾ عز الدٌن سحراوياالسالمٌة لل
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 اختٌار وسائل التقوٌم.صعوبات فً  -

 شحن عقل التلمٌذ بالعدٌد من المعلومات دون تفهم. -

 حق المشاركة و االعتراض.بعدم تمتع الطالب  -

 ٌجعل المتعلم فً صراع كبٌر بٌن الواقع و المنهاج الدراسً. -

 عدم اهتمام بالمتعلم ووجوده -
1

 

العدٌد من االٌجابٌات ولكن ال بمما سبق ذكره حقٌقة أن التدرٌس بالمضامٌن تمٌز  "     

ننسى أنه ٌواجه العدٌد من السلبٌات أبرزها تزوٌد وتقدٌم المعلم مجموعة من المعلومات 

وعدم مراعاته للفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ وهذا ٌؤدي حتما إلى  ،والمعارؾ للتلمٌذ دون فهم

 االنحطاط والتدهور والفشل فً العملٌة التربوٌة.

ألساس أقول و أشٌر بأن نجاح التالمٌذ هو نجاح المعلم وفشلهم كذلك ٌعتبر و على هذا ا   

بالتلمٌذ أوال وقبل كل شًء لكً ألنه هو جٌل وبالتالً ال بد على المعلم أن ٌهتم  ،فشل المعلم

 ."المستقبل وبناء األمة

 *المقاربة باألهداف:  

المرؼوب فٌها فً  التطورات التؽٌرات و إحداثٌعد التعلٌم عمال مخططا له هدؾ         

فوضوح هذه األهداؾ و دقتها معٌار ، رض تحقٌق أهداؾ تربوٌة محددةؽب ،سلوك المتعلم

و قبل تعرٌؾ التدرٌس باألهداؾ أوال نتطرق إلى  ،للوصول إلى نجاح العملٌة التعلٌمٌة

 معرفة ماذا ٌعنً الهدؾ التربوي؟

 :الهدف التربوي ـ

 لسان العرب البن منظور أن الهدؾ ٌعنً المرمى.هو القصد و الؽرض وجاء فً  لغة: 

 اصطالحا:

 إلى  اإلنساناألهداؾ هً الؽاٌات أو المقاصد التً ٌسعى  ٌعرؾ "محمد مقدم"    

 

                                                           
. 16المرجع السابق ص   

1
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التً والسلوكٌة الوجدانٌة ، لمعرفٌةٌة تتمثل فً النواتج اووفً المنظومة الترب ،تحقٌقها

كل برنامج إلى تحقٌقها بعد كل فترة تعلٌمٌة باستعمال مجموعة من النشاطات ٌسعى 

تربوٌة". واإلجراءات
1

 

م ــفالتدرٌس باألهداؾ ٌتمثل فً تحقٌق مجموعة العبارات التً ٌحاول من خاللها المعل     

و تالمٌذه
2
للدرس و ذلك ٌكون داخل حجرة الدرس.التطبٌق الفعلً  

3 

 

 

  

 

 

 

 خطط أقطاب التدرٌس باألهداؾم

 

، ازه و تقٌٌمهـــو إنج، هـم و تخطٌطـــفالتعلٌم بواسطة األهداؾ طرٌقة لتنظٌم التعلٌ

من عملٌات ومواقؾ منظمة إلحداث  لتحقٌق ذلك ال بد من إنتاج خطة عمل تتكونو

مفهوما ما فعندما نذكر  اإلستراتٌجٌة،و تلك هً  ،تفاعالت بٌن عناصر العملٌة التربوٌة

أو التالمٌذ أنفسهم من  ،األهداؾ عبر مسار ٌقطعه المدرس بمعٌة التالمٌذ لى بلوغنصل إ

من أهداؾ محددة اتجاه نتائج مرجوة. اانطالق، أجل تحقٌق تعلٌم ما
4

 

ومن خالل هذا التعرٌؾ ٌتضح أن التدرٌس باألهداؾ ٌتم عن طرٌق خطة منظمة         

 ومحكمة للوصول إلى الهدؾ المنشود.
                                                           

 .141-140ب"صابن منظور "لسان العر 1
هداؾ"دار التنوٌرللنشر خالد لبصٌص "التدرٌس العلمً والفنً الشفاؾ بمقاربة الكفاءات واأل2

 .141صوالتوزٌع،الجزائر،د.ط،د.ت،
راسٌة"دار الشروق للنشر جودة أحمد سعادة"صٌاؼة األهداؾ التربوٌة والتعلٌمٌة فً جمٌع المراحل الد3

 .46ص،1،2001والتوزٌع،نابلس،فلسطٌن،ط
 .30ص،د.ت،2باألهداؾ وبٌداؼوجٌة التقوٌم"ط محمد شارؾ سرٌر ونور الدٌن خالدي"التدرٌس 4

 التدرٌس باألهداؾ

 المعلم
 المتعلم

إثارة 

 وشرح
 تقوٌم انجاز

 

ءاالصغا فهم مشاركة  
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 نشأة المقاربة باألهداف: -2

لمناقشة 1948تبلورت نظرٌة األهداؾ فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً سنة           

بمناسبة تنظٌم مؤتمر و قد انعقد االجتماع   ،الفشل الدراسً فً المؤسسات التعلٌمٌة أسباب

 ،و قد ترتب علٌه قرار باإلجماع لتوظٌؾ السلوك التربوي، الجمعٌة األمرٌكٌة للسٌكولوجٌا

و الحد من ظاهرة  ،و تحدٌد استجابات المتعلمٌن فً ضوء سلوك إجرائً محدد بدقة 

هداؾ اإلجرائٌة.سببه ؼٌاب األ اإلخفاق
1

 

كل من بزاوٌة سلوك مرؼوب فٌه ٌتحقق لدى المتعلم نتٌجة نشاط من إن الهدؾ       

أما بالنسبة  .المدرس و المتمدرس وهو سلوك قابل ألن ٌكون موضوعا وقٌاسا و تقوٌما

أو المحتوٌات الذي ٌركز على للجزائر فقد اعتمدت بعد االستقالل على المقاربة بالمضامٌن 

فالمعلم مالك  ،ٌة ملء ذهن المتعلم و شحنه بكمٌة معتبرة من المعلومات والمعارؾأهم

 للمعرفة و ٌقدمها إلى التلمٌذ مما ٌجعله القدوة والمثل األعلى للتلمٌذ علما و معرفة و خلقا.

لكن سرعان ما تخلت الجزائر عن هذه المقاربة لما فٌها من نقائص و اعتمدت على        

هداؾ أو التدرٌس الهادؾ.المقاربة باأل
2

 

 مستويات األهداف:

لقد اختلؾ العلماء فً تحدٌد مستوٌات األهداؾ و ذلك الختالؾ وجهات النظر و سٌتم      

 االكتفاء بما ذهب إلٌه بٌرزٌل فً تحدٌد األهداؾ نظرا لشٌوعه.

عبارة عن *الؽاٌات: فً أول مستوى من األهداؾ تتناول فلسفة المجتمع و طموحاته و هً 

أفكار ومبادئ عامة تحددها مقاصد ٌنتظر تحقٌقها فً األجٌال البعٌدة و هً السعً نحو 

قصد بتكٌؾ الوسائل و تكٌٌؾ األجزاء حسب الكل فً عدد من النظرٌات.
3

 

دم لمقرر دراسً معٌن دراسً ٌتعلق بمادة معٌنة ق*المرامً:تنشق المرامً من الؽاٌات و ت

طوٌلة تحدد تعلٌمٌة و هً تدرج لتخاطٌها فً فئة معٌنة من الدارسٌن و تحقٌقها ٌتم بعد فترة 

و تتجلى فً مجموعة األهداؾ التربوٌة للبرامج و المواد التعلٌمٌة  ،فً فترة زمنٌة معٌنة

 أقل عمومٌة و تجرٌد.بوأسالك التعلٌم تتمٌز 
                                                           

 .2013-09-24’مداوي"بٌداؼوجٌا األهداؾ "مقال،جمٌل ح 1
مخبر الممارسات اللؽوٌة فً الجزائر"الدراسات الوضعٌة التحلٌلٌة التقوٌمٌة للمستندات التربوٌة فً مختلؾ األطوار  2

 .247ص،2004’المقاربة بالكفاءات"د.طوء التعلٌمٌة فً ض
 .142خالد لبصٌص"التدرٌس العلمً والفنً"ص 3



أسس تاريخية حول تدريس قواعد اللغة العربية                          الفصل األول:  

 

~ 21 ~ 
 

ارات ــومه دراتــاج تحدد قــ*األهداؾ العامة: هً أهداؾ تصؾ أجزاء من برنامج و منه

بعد المدى والصعوبة قٌاسا بو تظهر فً سلوكات المتعلمٌن فً أوقات محددة وتتمٌز 

 الخاصة. باألهداؾ

هً أهداؾ تنشق من األهداؾ العامة مرتبطة بمحتوى دراسً معٌن  *األهداؾ الخاصة:

و هً جملة السلوكات المتوقع صدورها من ، مدة تحقٌقها قصٌرة نسبٌا وؼٌر قابلة للتأوٌل

التً تم مالحظتها  ،كدلٌل على أن التعلم ٌتشكل فً العدٌد من العبارات الواضحة لمتعلما

أثناء حدوث هذا التؽٌر فً سلوك المتعلم.
1

 

لوحدة  إنهائه: هً وصؾ تفصٌلً لما سٌتمكن المتعلم من عمله عند اإلجرائٌة*األهداؾ 

عن جملة إخبارٌة تصؾ وصفا مفصال بوسع المتعلم أن ٌظهر تعلمه  تعلٌمٌة ما أو عبارة

.إجراءلمفهوم أو مبدأ أو 
2

 

 *مراحل التدريس باألهداف:

 ٌلً: التدرٌس باألهداؾ ٌمر عبر عدة مراحل نلخصها فً ما

 التقوٌم.، التنفٌذ ،التحلٌل، التصمٌم

و ٌتم ذلك ، لدرس المقدمٌقوم المعلم فً كل حصة بتحدٌد هدؾ خاص با :مرحلة التصمٌم -أ

وفق شروط وضوابط تتمثل فً اختٌاره للمحتوى التربوي و تحدٌد الوسائل التعلٌمٌة 

التخطٌط الجٌد لتقدٌم الدرس.بفال بد على المعلم القٌام ، المعتمدة
3

 

فالتحضٌر لدرس ما ٌعنً تحدٌد ، و تسمى كذلك أٌضا مرحلة التحضٌر و التخطٌط        

الذهن المدرس للمواقؾ التعلٌمٌة التً ٌنبؽً أن ٌهٌئها لتحقٌق األهداؾ تصور المسبق فً 

بعد التحضٌر و ٌعنً التفكٌر المسبق فً جملة و التخطٌط لدرس ما ٌأتً مباشرة ، التربوٌة

 أو الفنٌات التً ٌستعٌن بها المدرس فً عملٌة اإلعداد وبناء ما تصوره فً خطة.، التقنٌات

هذا بأي  ،ما ه المرحلة ٌتم تحلٌل وتفسٌر وضعٌة أو مشكلةفً هذ مرحلة التحلٌل: -ب

 ٌتحول الموقؾ التربوي من موقؾ ؼامض إلى موقؾ مفسر من خالل تجزئة العناصر.

                                                           
 .78ص،1،2002ٌلة"مهارات التدرٌس الصفً"طمحمود محمد الح 1
 1امة "دار الثقافة للنشر والتوزٌع األردن،طسمٌر عبد السالم "طرائق التدرٌس الععادل أبو عز سالمة، 2

 .64ص،2009
 .83"التدرٌس العلمً والفنً.."صخالد لبصٌص  3
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وتتضمن هذه المرحلة تحلٌل الوضعٌة التً ٌجري فٌها التعلم أو باألحرى تحلٌل       

و تحلٌل محتوى  ،ه من ناحٌةموقؾ تربوي بإدراك العالقات التً تربط بٌن جمٌع متؽٌرات

و ذلك عن طرٌق تجزئة المادة إلى عناصرها  ،من ناحٌة أخرى -المادة الدراسٌة –التعلٌم 

ومكوناتها األساسٌة باالستناد إلى معاٌٌر خاصة بتنظٌم المحتوى التربوي مع مراعاة مبدأ 

التدرج من العام إلى الخاص ومن المبسط إلى المعقد.
1

 

التحكم فً المهارات التً ٌنبؽً أن ٌتقنها لتنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة/التعلمٌة  :مرحلة التنفٌذ -ج

بأٌة وسٌلة  -كٌؾ أدرس -إدارة المناقشة و الحوار و توجٌه التلمٌذ ،مهارة عرض الدرس

 أدرس؟...الخ.

حكم بخصوص  إلصدارالتً ٌتبعها المدرس  اإلجراءاتوتتعلق بجملة  مرحلة التقوٌم: -د

على مواطن الضعؾ من أجل تعدٌل فٌتعرؾ ، فاعلٌة طرٌقته وأهدافه ووسائله وأسالٌبه

’ومراجعة سلوكه فً ضوء الحكم المتعلق بالهدؾ الخاص من الدرس
2

ومدى تحقٌقه حٌث  

تمد المعلومات التً تحصل علٌها عدد التقوٌم باألسالٌب التً ساعدت أو عرقلة تحقٌق 

 األهداؾ

 إصدارهفً هذه المرحلة ٌقوم المعلم مدى فهم واستجابة التلمٌذ للدرس باإلضافة إلى و       

 الجٌد إلى المعلم أثناء تقدٌمه للدرس. واإلصؽاءففً هذه المرحلة ال بد من التركٌز ، للحكم

، مدى تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة والتعلمٌة والعملٌة التدرٌسٌة عامةعلى  وتقوم هذه المرحلة 

وما مدى تطور القدرات وتحقٌق الكفاءات؟.، أسئلة االمتحان إعداد ومهارة
3

 

 مميزات التدريس باألهداف:

 وتحضٌر له.، دلٌل على تخطٌطه للدرس أي أنها تجزئة للهدؾ الخاصكٌستخدمها المعلم  -

 و تدرٌسها بفعالٌة ونشاط. ،المادة الدراسٌة وتمكن من توضٌحهاتجزيء  -

أو ما ٌتوقع منهم القٌام به وذلك ، حٌث ٌعرؾ المتعلمون ما ٌطلبتسهٌل عملٌة التعلم  -

 لوضوح الهدؾ.

                                                           
 .84ٌنظر المرجع نفسه،ص 1
 .137صقراءات فً طرائق التدرٌس"د.ط،د.ت،محمد مقداد وآخرون" 2
لفنون للطباعة و لحات"دار امصطالتقوٌم،انجازات،’التعلٌم باألهداؾ–زروق لخمٌسً"األنٌس فً فن التدرٌس  3

 .30-29ص2،1999النشر،الجزائر،ط
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تنقل بدقة نٌة المدرس إلى التالمٌذ دون تأوٌل أو اختالؾ مستعملة أفعاال محددة تترجم فً  -

 شكل سلوكات قابلة للمالحظة والتقوٌم.

 لتحقٌق الهدؾ. تساعد على تحدٌد الوسائل واألنشطة والطرائق التربوٌة المالئمة -

وتحدد مدى تحقٌق األهداؾ فً جمٌع ، ٌسهل عملٌة التقوٌم بجعل االختبارات موضوعٌة -

بعٌدة عن الذاتٌة و األهواء...الخ.، مستوٌاتها
1

 

 ؼاٌة.، مرمى، هدؾ عام –تساعد على تطبٌق األهداؾ العامة للمنهج الدراسً  -

 *مزايا و عيوب التدريس باألهداف:

و لكن ال ننسى أنه ال ، التدرٌس باألهداؾ العدٌد من المزاٌا فً مجال التعلٌممٌز ٌ      

 ٌخلو من العٌوب.

/مزايا التدريس باألهداف:1
2

 

ٌسمح للتالمٌذ بإبداء آرائهم والمناقشة بٌن بعضهم لبعض أو بٌنهم وبٌن المعلم داخل  -

 حجرة الدرس.

الفكرٌة من جهة واحتٌاجات المجتمع من  إمكانٌاتهاكتساب خبرات ومهارات تنطبق مع  -

 التلمٌذ معرفة حسب مستواه العقلً و العلمً . إكسابأي ’جهة أخرى 

 فً العملٌة التعلٌمٌة. فعاال افهنا ٌكون التلمٌذ عنصرا، دور التلمٌذ ٌكون اٌجابٌ -

 تلقً المعلومة. هٌتم تحدٌد دور كل عضو ٌكون دوره إلقاء الدرس والتلمٌذ دور -

 يوب التدريس باألهداف:/ع2

 هذه الطرٌقة مجهدة للمعلم. -

 .اإلجرائٌةصعوبات تحقٌق بعض األهداؾ  -

 و عرقلة المنهاج الدراسً فً عملٌة التقوٌم المستمر.  ،عدم االهتمام بمٌوالت التالمٌذ -

عدم مراعاة الفروق الفردٌة وٌكون التركٌز حول المادة التعلٌمٌة والمعلم دون اهتمام  -

 بالمتعلم وأفكاره.

                                                           
 45صالسابق،مرجع ٌنظر ال 1
وعلوم  قسم علم النفس-ماجستٌر-سماعٌل قٌرةتماعٌة للطفل فً الوسط التربوي "إشراؾ إحسٌبة حمالوي"التنشئة االج 2

 مطبعة األقصى.،قالمة،الجزائر،1945ماي 8التربٌة ،جامعة 
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العدٌد من االٌجابٌات سبق ذكرها ولكن أرٌد ب"حقٌقة أن التدرٌس باألهداؾ تمٌز       

اإلشارة إلى بعض السلبٌات التً تواجهها وأبرزها صعوبة تحقٌق المعلم بعض األهداؾ 

 ٌة فقط.تعلٌملوعدم اهتمامه بالمتعلم فً أفكاره وآرائه وتركٌزه دائما حول المادة ا اإلجرائٌة

و علٌه إذا واجه المعلم بعض الصعوبات لتحقٌق هذه األهداؾ البد علٌه أن ٌبحث عن        

طرق ووسائل أخرى لتجنب هذه المشاكل ونبائه على خطة جٌدة لكً ٌصل إلى نتٌجة 

لكً  ،همءو ٌجب علٌه أن ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ و ٌتقبل أفكارهم وآرا محضة،

 الهدؾ المنشود و المرؼوب فٌه"قق ٌصل وٌح

 المقاربة بالكفاءات:

و ، المقاربة بالمضامٌن – بعد فشل المدرسة الجزائرٌة فً تطبٌق المناهج التقلٌدٌة         

تبنت منهج جدٌد وهو منهج المقاربة ’فً تحقٌق األهداؾ المنشودة  -المقاربة باألهداؾ

و ٌجد الباحث فً مفهوم الكفاٌة تداخال بٌنه وبٌن مصطلح آخر فً االستعمال  ،بالكفاءات

وإلزالة اللبس بٌن المصطلحٌن نعرض داللة كل مصطلح لؽة واصطالحا حتى  ،هو الكفاءة

 تتمظهر الفروق الحقٌقة بٌنهما.

 *مفهوم الكفاية و الكفاءة:

 ـ لغة:

كفاٌة إذا قام باألمر وٌقال ،ٌكفً ،:كفً -ي،ؾ،ك –الكفاٌة جاء فً لسان العرب مادة 

وٌقال كفاك هذه األمر أي حسبك فالكفاٌة مصدر للفعل كفً أي قام ، استكفٌته أمرا فكفانٌه

باألمر.
1

 

فهو كاؾ....واكتفى بالشًء ، استؽنى عن ؼٌره، الشًء كفاٌة - كفاه -وفً معجم الوسٌط    

والكفً ما تكون به الكفاٌة.، استؽنى عنه
2

 

                                                           
 .126ص-ك ؾ ي–ابن منظور"لسان العرب"مادة  1
 .383براهٌم مصطفى وآخرون"المعجم الوسٌط"صإ 2
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ازاه ــفاء جــأة وكــعلى الشًء مكاف كافأ: –ك ؾ ا  -ب مادةالكفاءة جاء فً لسان العر    

هو أن ٌكون الزوج مساوٌا للمرأة فً دٌنها وؼٌره ، و الكفًء النظٌر ومنه الكفاءة فً النكاح

و الكفاٌة هنا تأخذ معنى التنظٌر و المساواة.
1

 

 اصطالحا:ـ 

و الكفاٌة تعنً القدرة ’الكفاٌة: هً أبلػ و أشمل من الكفاءة فً حقل العملٌة التعلٌمٌة     

حٌث تقٌس الجانب جهد على تحقٌق األهداؾ والوصول إلى النتائج المرؼوب فٌها بأقل 

الكمً والكٌفً معا فً مجال التعلٌم.
2

 

هً القدرة على توظٌؾ مختلؾ المعارؾ و السلوكات المقررة المرتبطة مباشرة  الكفاءة:

بالوحدة التعلٌمٌة حٌث كل نشاطات التعلم فٌها تتمحور حولها وهً السلوك الظاهري القابل 

وٌعبر ، المتعلم تعبٌرا عن حدوث فعل التعلمللمالحظة والقٌاس الذي ٌبلػ من خالل نشاط 

الت ـؾ فً حل المشكــارات وتوظــات التً تشمل المعارؾ والمعنها بأنها مجموعة القدر

و التكٌؾ مع الوضعٌات الجدٌدة.
3

 

 مفهوم المقاربة بالكفاءات:

مفهوم الكفاءة نأتً إلى شرح هذا المفهوم بشكل عام و علٌه لبعد أن تعرضنا         

 LAPPROCHE PARمصطلح المقاربة بالكفاءات التً تقابلها باللؽة الفرنسٌة ف

COMPETENCE  دروسه بشكل  إعدادو هً طرٌقة تربوٌة وأسلوب عمل ٌمكن المعلم من

فهً تنص على الوصؾ وتحلٌل الوضعٌات التً ٌتواجد بها أو سٌتواجد علٌها ، فعال

فهً تخاطب المتعلم فً جوانب الكلٌة لشخصٌته وتسمح له بتوظٌؾ مكتسباته ، المتعلم

دة لتحقٌق الكفاءة المطلوبة والوصول إلى درجة التعلٌمٌة ومعارفه فً وضعٌات جدٌ

 كما أنها تجعل المتعلم محورا أساسٌا فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.، االتقان

وتعرؾ أٌضا أنها تصور لتعلٌمات تسمح للمتعلم بإعطاء معنى للمعارؾ التً  -     

 ٌدرسها.

                                                           
 .152ص،-ك ؾ ا–بن منظور"لسان العرب"مادة ا 1
 .15ص،1،2006طن اجل مقاربة شمولٌة،دار البٌضاء،العربً سلٌمانً"الكفاٌات فً التعلٌم م 2
 .144خالد لبصٌص"التدرٌس العلمً والفنً الشفاؾ"ص 3
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كما أنها تسمح ، جةحاضرة للتوظٌؾ وقت الحا واإلجراءاتحٌث تكون هذه المعارؾ 

 وٌتم ذلك باالهتمام األكثر بالمتعلم. اللمعلم بتطوٌر ممارسته وفق ما تتطلبه هذه البٌداؼوجٌ

التً تتصؾ  اإلجرائٌةوهً برامج تعلٌمٌة محددة بكفاءات مبنٌة بواسطة األهداؾ         

 إلكسابهورٌة لضراالكفاءات الواجب تنمٌتها لدى التلمٌذ وهذا بتحدٌد المعارؾ األساسٌة 

الكفاءات الالزمة التً تمكنه من االندماج السرٌع والفعال فً مجتمعه.
1

 

 *نشأة المقاربة بالكفاءات:

وتبلورفً مطلع ’لقد ظهر مفهوم الكفاءة فً نهاٌة القرن التاسع عشر فً مجال الشؽل      

استعماله بالكفاءة حٌث ارتبط ، وٌن المهنًكالقرن العشرٌن عندما استعمل فً مجال الت

على "الكفاءة المهنٌة هً قدرة الشخص  حٌث جاء التعرٌؾ على النحو التالً:، المهنٌة

من أجل شؽل مهنة أو وظٌفة أو عمل ، استعمال مكتسباته من معارؾ وخبرات وتجارب

و الحرؾ والصنع كما أنه صار المهن حسب شروط محددة ومعترؾ بها فً عالم ، جاد

، برا وبحرا وجوا ، ات العسكرٌة والمناورات القتالٌة فً الهجوم وفً الدفاعمرتبطا بالتدرٌب

هج اإذ أصبح مرتبطا ببناء المن، فً مٌدان التربٌة والتعلٌم والتكوٌن أخٌراثم تطور ووظؾ 

وهو ما صار معروفا فً األوساط التربوٌة "المقاربة بالكفاءات".، التعلٌمٌة
2

 

 :أنواع المقاربة بالكفاءات

 الكفاءات المعرفٌة: -أ

متالك كفاءات الكفاءات المعرفٌة على المعلومات والحقائق بل تمتد لتقتصر ا ال        

ومعرفة طرائق استخدام هذه المعرفة فً المٌادٌن المعرفة، واستخدام أدوات ، التعلم المستمر

لٌة العلمٌة حٌث هذا النوع من الكفاءة ٌتضمن المعلومات والمعارؾ والقدرات الفع

 الضرورٌة ألداء الفرد مهمة معٌنة.

 الكفاءات األدائٌة: -ب

                                                           
ربوٌة"دار الحامد للنشر محمد محمود الفاضل"كفاٌات المدٌر العصري لمؤسسات اإلدارٌة والت 1

 .108ص،1،2010طالتوزٌع،عمان،و
 145صالمرجع السابق، 2
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إن ، و تشتمل على قدرات المتعلم على إظهار سلوك لمواجهة وضعٌات مشكلة       

الكفاءات تتعلق بأداء الفرد ال بمعرفته ومعٌار تحقٌق الكفاءة هنا هو القدرة على القٌام 

ة تمثل المهارات نفس الحركٌة وأداء هذه كما أن الكفاءات األدائٌ ،بالسلوك المطلوب

المهارات ٌعتمد على ما حصله الفرد من كفاٌات معرفٌة.
1

 

 كفاءات المادة: -ج

تتمثل فً المعارؾ الخاصة بكل مادة مثل المفاهٌم والوقائع والتعارؾ والقواعد       

ة أنها كفاءات وتعتبر الكفاءات القاعدٌ ،و المبادئ واالستراتٌجٌاتوالنظرٌات والقوانٌن 

 المادة

 نجازٌة:الكفاءات اإل-د

الكفاءات المعرفٌة ٌعنً امتالك المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون أن ٌكون  امتالك      

أو امتالك الكفاءات األدائٌة فٌعنً القدرة ، هناك مؤشر على أنه امتلك القدرة على األداء

نتٌجة  إحداثفً الممارسة دون وجود مؤشر ٌدل على القدرة على  هقدرات إظهارعلى 

امتلك  إذاالمعلم صاحب كفاءة  ٌكون مرؼوبة فً أداء المتعلمٌن  و لذلك ٌفترض مثال أن

لوك المتعلم وٌتعلق األمر فً هذه الكفاءات بإثراء نجاحاته ستؽٌرات فً  إحداثالقدرة على 

 عمله. أي نجاح المختص فً أداء، فً المٌدان

 الوجدانٌة: الكفاءات -ه

تشٌر هذه الكفاءات إلى آراء الفرد واتجاهاته ومٌوله ومعتقداته وسلوكه الوجدانً         

كما أنها تسعى إلى آراء المهمة أو المهارة التً علٌه إتقانها ، وتؽطً جوانب كثٌرة منها

إلى مٌوله نحو المادة التعلٌمٌة. باإلضافة
2

 

 الكفاءات:*مبادئ المقاربة ب

 مبدأ البناء: -

قصد ربطها بمكتسباته الجدٌدة وحفظها فً ذاكرته  ،أي استرجاع التلمٌذ لمعلوماته السابقة

 الطوٌلة.

 مبدأ التكرار: -

                                                           
 .10-9صبالكفاءات"وزارة التربٌة الوطنٌة،بكً المرسلً"المقاربة  1
 .11ص،نفسه المرجع  2
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قصد الوصول به إلى ، عدة مرات اإلدماجٌةأي تكلٌؾ المتعلم بنفس المهام          

 االكتساب المعمق للكفاءات والمحتوٌات.

 التطبٌق:مبدأ  -

بما أن الكفاءات تعرؾ عند البعض على  ،ٌعنً ممارسة الكفاءة بؽرض التحكم فٌها      

 نشطا فً تعلمه.حٌث ٌكون التلمٌذ ، أنها القدرة على التصرؾ فً وضعٌة ما

 :اإلدماجمبدأ  -

كما ٌتٌح للمتعلم التمٌٌز بٌن ، بممارسة الكفاءة عندما تقرن بأخرى اإلدماجٌسمح        

 كونات الكفاءة والمحتوٌات لٌدرك الؽرض من تعلمه.م

 مبدأ الترابط: -

ٌسمح هذا المبدأ لكل من المعلم و المتعلم بالربط بٌن أنشطة التعلٌم وأنشطة التعلم          

وأنشطة التقوٌم التً ترمً كلها إلى تنمٌة الكفاءة.
1

 

 *خطوات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات:

 المقاربة بالكفاءات تمر بجملة من الخطوات نذكر منها:إن          

المعلم أي  إكسابأو ما ٌعرؾ ب"الكفاءة الختامٌة "فال ٌمكن الخطوة األولى:تحدٌد الهدؾ  -

ما هو وأن ٌدرك المتعلم  اإلجرائًكفاءة ما لم ٌكن الهدؾ محقق بدقة وفق شروط الهدؾ 

 منتظر منه بالضبط.

فتعلم أي ، أي تحدٌد المكتسبات والمعارؾ القبلٌة ،لمهارات القبلٌةالثانٌة:تحدٌد االخطوة  -

فبقدر ما تكون مكتسباته ا، كفاءة ٌرتكز على المهارات والكفاءات التً تعلمها التلمٌذ سابق

 السابقة جٌدة ٌسهل تعلمه الالحق.

-مجالها تحدٌد الكفاءة المراد تعلمها تعرٌؾ شامل تحدد فٌه نوع الكفاءةالخطوة الثالثة: -

 والوسائل المستعملة فٌها....الخ. ،ومستواها وطرٌقة أدائها -وجدانً، مهاري، معرفً

فعلى المعلم أن ، تحلٌل الكفاءة أي تحدٌد المهارات الجزئٌة المكونة لها الخطوة الرابعة: -

ٌستخلص كل المهارات الضرورٌة التً ٌجب أن ٌتقنها التلمٌذ كً ٌكتسب الكفاءة المحددة 

                                                           
 .8اهج وتخطٌط التعلٌمات"دار القصبة،الجزائر،د.ط،صعبد الرحمان التومً "المقاربة بالكفاٌات بناء المن 1
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وتحدٌد أهم العوامل المساعدة على  ،لب تحلٌل الكفاءة ومنها تحدٌد مكونات الكفاءةوٌتط

اكتسابها.
1

 

الخطوة الخامسة: تحدٌد أهم المؤشرات الدالة على تعلم الكفاءة بالفعل أي ما هً  -

داءات التً تظهر عند المتعلم لتحكم علٌه بأنه اكتسب الكفاءة المراد السلوكٌات و اآل

تعلمها.
2

 

وتتمثل ، تعتمد مقاربة الكفاءات والمهارات على طرٌقة حل المشكالت الخطوة السادسة: -

فً وضع المتعلم أما وضع أو موقؾ جدٌد ٌتطلب التفكٌر فً طرائق مختلفة وخٌارات 

فال ٌجوز  ،و اتخاذ القرارات المناسبة وتجرٌب الحلول المختارة وتقوٌم النتائج، متعددة للحل

حل مشكلة معروؾ حلها لدٌهم  إعادةأن نطلب منهم تكرار خبراتهم أو  التالمٌذ أو إعطاء

 سابقا.

تحدٌد األنشطة التعلٌمٌة على المعلم أن ٌبنً مجموعة من األنشطة  الخطوة السابعة: -

و ٌفترض فً هذه األنشطة  ،والمساعدة على اكتساب الكفاءة المحددة ،التعلٌمٌة والتدرٌبات

وأن تتناسب مع قدراته ومٌوله واتجاهاته. ،أن تثٌر اهتمام المتعلم
3

 

 *أهداف تدريس المقاربة بالكفاءات:

 تتمثل فٌما ٌلً: األهداؾإن التدرٌس المقاربة بالكفاءات ٌحقق جملة من 

 الداخلٌة وتوظٌفها فً عملٌة التعلٌم. والطاقاتإفساح وظهور القدرات الكامنة  -

االتجاه الذي ٌتناسب معه.دعم استعدادات وتوجهات المتعلم وذلك حسب  -
4

 

 تدرٌبه على كٌفٌة توظٌؾ قدراته العقلٌة فً حل مشكلة ما. -

 تجسٌد الكفاءات والمهارات التً ٌكتسبها فً سٌاق معٌن. -

 هٌكلة وتنظٌم التعلم بصفة أحسن. -

 ومنطق هٌكلة المعارؾ. -العقلٌة -ٌرورات المعرفٌةصإدماج منطق تنمٌة ال -

                                                           
 .32-31صاللؽة العربٌة"د.ط،د.ت،"دلٌل األستاذ محفوظ كحول 1
 .32صالمرجع السابق، 2
 .57صالتعلٌمٌة والتقوٌم التربوي"د.ط،د.ت، ناجً عمارة و عبد الرحمن بن برٌكة"المناهج 3
 ،دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع،القبة،-األبعاد والمتطلبات-تحاجً فرٌد "بٌداؼوجٌا التدرٌس بالكفاءا 4

 .22ص،2005الجزائر،د.ط،
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إذا الهدؾ من تنمٌة كفاءات هو جعل هذه التعلٌمات فً  ،للتعلٌمات تسمح بإعطاء معنى -

 .أٌضاسٌاق ذي معنى بالنسبة للمتعلم وذي فائدة له 

 القدرة على تكوٌن نظرة شاملة لألمور وللظواهر المختلفة التً تحٌط به. -

و تركز على ما هو  ،بحٌث تضمن تثبٌت أفضل للمكتسبات ،تجعل التعلٌمات أكثر فعالٌة -

 و تقٌم روابط بٌن مختلؾ المفاهٌم.، جوهري

 *مزايا المقاربة بالكفاءات:

 إن التدرٌس بالكفاءات ٌمتاز بما ٌلً:       

 على العمل: ٌترتب عن تبنً الطرق البٌداؼوجٌة النشطة، -المتكونٌن -تحفٌز المتعلمٌن -

الحاالت كعدم انضباط التالمٌذ فً القسم، كثٌر من تزول تولد الدافع لعمل المتعلم، فتخؾ أو 

 ذلك ألن كل واحد منهم سوؾ ٌكلؾ بمهمة تناسب وتٌرة عمله.

تنمٌة المهارات واكتساب االتجاهات: المٌول والسلوكٌات الجدٌدة، تعمل المقاربة  -

 النفسٌة، االنفعالٌة، و –المعرفٌة، العاطفٌة  -بالكفاءات على تنمٌة قدرات المتعلم العقلٌة

وقد تتحقق منفردة أو متجهة.، الحركٌة
1

 

إن المقاربة بالكفاءات ال تعنً استبعاد  :ـ  بالمضامٌن –المحتوٌات  إهمالعدم  -

كما هو الحال  ،ما ٌنجزه المتعلم لتنمٌة كفاءاته إطارفً  إدراجهاوإنما سٌكون ، المضامٌن

 أثناء إنجاز المشروع مثال.

تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دلٌل على أن الجهود  اعتبارها معٌار للنجاح المدرسً: -

 المبذولة من أجل التكوٌن تؤتى ثمارها وذلك ألخذها الفروق الفردٌة بعٌن االعتبار.

 

:*الفرق بين المقاربة بالمضامين واألهداف والكفاءات
2

 

 

                                                           
 .373ص،1،2011طالمسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة،محمد السٌد علً"اتجاهات فً المناهج وطرق التدرٌس"دار  1
 .15ص،2011نة الرابعة من التعلٌم االبتدائً،جوان،السدلٌل أستاذ اللؽة العربٌة، 2
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 *المقاربة بالمحتوٌات والمضامٌن:

التركٌز على المعارؾ النظرٌة األكادٌمٌة. -
1

 

 البحث عن المعلومات و تخزٌنها.

 االهتمام بتقوٌة القدرة على الحفظ. -

 واللفظ. اإلمالءالتعلٌم قائم على  -

 المعلم مصدر مصنؾ المعرفة. -

 التعلٌم التلقٌنً هو المسٌطر على كل األنشطة. -

 المعلم مصدر أساسً ونهائً فً عملٌة التقوٌم. -

 *المقاربة بواسطة األهداؾ:

 التعلٌم والتعلم.منطق  -

 مبدأ االكتساب واألداء البسٌط. -

 االهتمام بالعمل الفردي ثم الجماعً. -

 الجمع بٌن النشاط التعلٌمً و التعلمً. -

 ضمان عدم االبتعاد عن المرامً والؽاٌات المسطرة. -

 وصوؼها. اإلجرائٌةصعوبة تحدٌد األهداؾ  -

 *المقاربة بالكفاءات:

 والتكوٌن.منطق التعلٌم  -

االعتماد على وضعٌات ذات داللة. -
2

 

 االهتمام بالعمل الفردي و الجماعً معا. -

 النظرة الشمولٌة الكلٌة. -

 .-النتٌجة –صعوبة انجاز نشاط ٌمكن للمتعلم إدراك فائدة هذا التعلم  -

 

                                                           
 .119خالد لبصٌص"التدرٌس العلمً والفنً الشفاؾ"ص 1
 .10 صتدرٌس بالكفاءات"دار الهدى ،عٌن ملٌلة،الجزائر،د.ط،د.ت،لى المحمد صالح الحثروبً"المدخل إ 2
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 اإلدماجألن ، التعلم إدماجاالستقاللٌة فً عملٌة التعلم هو المؤشر الوحٌد الدال فعال على  -

مرتبط بأسلوب معالجة المعلومات عند المتعلم.
1

 

و من هنا ٌمكن القول أن المقاربة بالكفاءات ال تعنً تخلً عن بٌداؼوجٌة األهداؾ أو        

داؼوجٌة ٌو إنما المقاربة بالكفاءات هً بمثابة آخر تطوٌر لب، عن تدرٌس بالمضامٌن

 الجٌل الثالث".بٌوم "األهداؾ والمضامٌن والتً ٌطلق علٌها ال

 

 

 

 

 

                                                           
م التعلٌمٌة فً مجلة الواحات للبحوث والدراسات"المقاربة بالكفاءات كأسلوب لدع 1

 .141ص،8الجامعات"الجزائر،عمان،عدد



 

 

 الفصل الثاني:

"تعليمية قواعد اللغة العربية 

 في ظل المقاربة بالكفاءات"
 تمهيد.*

 *مفهوم النحو والصرف.

 *نشأة النحو والصرف وأهميتهما.

 .ف والنحور*أهداف تدريس الص

 *الطرائق المتبعة في تدريس القواعد.

 *أسس تدريس قواعد اللغة العربية.

 تدريس قواعد اللغة العربية. *صعوبات

 *أسباب ضعف التالميذ في القواعد.

 *المعالجة البيداغوجية لهذا الضعف.
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 تمهيد: 

و االستقرار على مر  ،إن للؽة العربٌة خصابص جعلتها تضمن لنفسها البقاء          

و ٌعتبر القرآن الكرٌم خٌر حافظ لها فهً بذلك لؽة الدٌن اإلسالمً  ،األزمنة و العصور

حٌث أن هللا عز و جل خصها بالذكر فً كتابه العزٌز ووصفها باإلبانة فً أكثر ، الحنٌؾ

 .591سورة الشعراء األٌة بٌن"بً م  ر  ان ع  "بلس   فً القرآن الكرٌم قال : من موضوع

هذه الرموز هً أساسا صوتٌة و لكنها  ،اللؽة مجموعة من الرموز المنتظمةو تعتبر         

الخ. ...ةثقاففتوجد فً مجتمع أو  ،و تستعمل اللؽة لالتصال ،قد تكون مربٌة
1

 

و درسها و جعلها من أولى  ،اإلنسانو نظرا لما للؽة من أهمٌة فقد عنً بها         

من سعٌه لمعرفة جوانب وجوده األخرى  ووجد اللؽوٌون  اجزء تها و عد معرف ،اهتماماته

ها ـبتقنٌن أصول استعمالها وحددوا أقسام  فبدإواٌٌر لؽوٌة لها اضرورة وضع قواعد و مع

 ،و ٌقصد بالقواعد اللؽوٌة النحو و الصرؾ .ؽة و دراسة قضاٌاهاقواعد اللبو كان االهتمام 

حٌث ٌمثالن القاعدة األساسٌة فً اللؽة العربٌة.
2

 

 مفهوم النحو و الصرف:

 :النحوأـ 

و قٌل ، و النحو مصدر شابع أي نحوت نحوا ،القصد و الطرٌق ومنه نحو العربٌة لغة: 

عنه إنه
3
ع ــكالتثنٌة و الجم ،رهــو ؼٌ إعرابن ــفً تصرفه م ،"انتحاء سمت كالم العرب 

و النسب و التركٌب و ؼٌر ذلك لٌلحق من لٌس من أهل  اإلضافةو التكسٌر و  ،و التحقٌر

و إن شذ بعضهم عنها رد  ،اللؽة العربٌة بؤهلها فً الفصاحة فٌنطق بها و إن لم ٌكن منهم

به إلٌها.
4

 

 :-نحو –مادة ابن فارس "" و جاء فً معجم مقاٌٌس اللؽة    

                                                           
كتبة التربٌة لدول الخلٌج مبراهٌم العقٌد و عبد هللا الشمري،براون دوجالس "مبادئ تعلم و تعلٌم اللؽة العربٌة"تر:ا 1

 .51-51ص،5991د.ط،اض،السعودٌة،الرٌالعربً ،
درٌة كمال فرحات"طرق تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة و دورها فً تنمٌة التحصٌل اللؽوي "رشاد برس للطباعة و  2

 51ص،1151،بٌروت،لبنان،د.ط،النشرو التوزٌع
 .119ص،51ابن منظور"لسان العرب"ج 3
 .11صمٌة،د.ط،د.ت،علل،المكتبة ا5خصابص"تح:علً نجار،جابن جنً"ال 4
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و لذلك سمً نحو  ،و نحو ت نحوه ،الواو كلمة تدل على القصد ،"نحو النون و الحاء

و ٌقال أن بنً ، أصول الكالم فٌتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم بهألنه ٌقصد ،الكالم

و من  ،المنحاة فقد قٌل :القوم البعداء ؼٌره األقارب –أهل  –و أما  ،قوم من العرب نحو:

النون و الحاء و الٌاء كلمة واحدة  -نحى –قصده و عرض له  الباب انتحى فالن لفالن :

سقاه السمن". هً النحً:
1

 

 مادة نحو : "إبراهٌم أنٌس" كما جاء أٌضا فً "معجم الوسٌط"

قصده و كذا  :و الشًءو هً ناحٌة ،  ،إلٌه وقصده فهو ناح لما ،"نحا إلى الشًء نحوا

ل ــة وعلٌه :أقــال إلى ناحٌــم ى فً سٌره،ــأنح ةــمحضن نحٌا : – ،أزالهبعده و أ عنه:

و الطرٌق و الجهة و المثل و المقدار  ،دت قصدهــالقصد ٌقال نحوت نحوه قص :...و ٌنحو

أنحاء و نحو علم ٌعرؾ به أحوال أواخر الكالم إعرابا و بناء". جمعو النوع 
2

 

 :-نحو –مادة  و جاء  فً "معجم الصحاح"   

أي ، نحوك أي قصدتك ونحوت بصري إلٌه ،نحوت :ٌقال ،"النحو:القصد و الطرٌق

أي اعتمد  على الجانب األٌسر  ،عدلته و أنحى فً سٌره :أنحٌت عنه بصري أي، وصرفته

 هذا األصل ثم صار االنتحاء االعتماد و المٌل فً كل وجه. ،و االنتحاء مثله

 اصطالحا:

اللفظٌة الواضعة للقوانٌن النحوٌة المهٌمنة على اللسان  مجموعة من الصٌػ هو"      

و التعمٌمات التً تتعلق  ،بمستوٌاته التركٌبٌة وصفا كلٌا مجردا "و هو "عملٌة تقنٌن للقواعد

واخر الكلمات و هو كذلك دراسة العالقات بٌن الكلمات فً الجمل و العبارات...".ألضبط 
3

 

 ات النحو من قبل علمابه و جاء فً ذلك:و لقد تعددت تعرٌف

حاء سمت كالم العرب فً ٌعرفه ابن جنً فً كتابه "الخصابص"بؤنه:"هو انت ـأ      

 ،و النسب اإلضافةو التكسٌر و  ،و التحقٌر ،و الجمع ،عراب و ؼٌره كالتثنٌةتصرفه من إ

                                                           
 .111-111ص-المادة ن ح و،5،5995ط:عبد السالم هارون،دار الجٌل ،بٌروت، اللؽة"تحاٌٌس ابن فارس"معجم مق 1
 .919ص،د.ت،1أنٌس وآخرون"المعجم الوسٌط"ط ابراهٌم 2
 .511صد.ط،د.ت ،مصر،،وٌة"دار المعارؾ ٌس اللؽة العربٌة فً المرحلة الثانمجاور محمد صالح"تدر 3
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للؽة العربٌة بؤهلها فً الفصاحة، فٌنطق لٌلحق من لٌس من أهل ا ،و التركٌب و ؼٌر ذلك

و إن شذ بعضهم عنها رد به إلٌها".بها و إن لم ٌكن منهم، 
1

 

و و العربٌة ــاظ النحــالقدماء ٌطلقون ألف "و قد كانبؤنه : ٌعرفه محمود سلٌمان ٌاقوتـ ب 

لنحو القدماء فً حدٌثهم عن أول من وضع ا و علم العربٌة ثالثة مصطلحات مترادفة أطلقها

و نشؤة النحو وهً تدل فً الوقت نفسه على الدراسة النحوٌة أٌضا".
2

 

و إنما أرٌد به أن ٌنحو المتكلم، "النح :ه153ت –ٌعرفه ابن السراج فً مقدمة كتابه   ـ ج

و هو علم استخرجه المتقدمون فٌه من استقراء كالم العرب".إذا تعلم ، كالم العرب ، 
3

 

ٌعرفه بؤنه:"علم مستخرج  -ه339ت –ونجد فً القرن السابع الهجري ابن عصفور 

الموصلة إلى أحكام أجزابه التً تؤتلؾ كالم العرب ،  بالمقاٌٌس المستنبطة من استقراء

منها".
4

 

مع تطور البحوث و الدراسات فً م النحو و تطور فً العصر الحدٌث ، و توسع مفهو   

د التعرؾ على أي ضبط أواخر الكلمات بع، اإلعرابد مقتصرا على فلم ٌع التحلٌل اللؽوي،

أو كما عرفه علماء النحو على أنه علم ٌعرؾ به أواخر الكلمات مواقعها من الجملة ، 

و بناء ". إعرابا
5

ددة فإنه عبارة عن تركٌب الجملة ، تركٌب فً بل أصبح له معان متع  

عالقات الكلمات و الجمل" ٌختص بمن دراسة اللؽة ،فهو جزء العبارة ، 
6

. و شمل مفهوم 

ة ــو طرٌقة بناء الجملى ، ــدل علٌه من معنـلنحو العالقة بٌن أواخر الكلمات ، و بٌن ما تا

و ترتٌب كلماتها.
7

 

ع من المعانً لنول المركبات الموضوعة وضعا نوعٌا ، و هو علم ٌبحث عن أحوا       

ر بها على إٌراد ٌقتدالتركٌبٌة النسبٌة ، من حٌث داللتها علٌها، و ؼرضه تحصٌل ملكة ، 

و على فهم معنى أي مركب كان تركٌب وضع نوعً ، لما أراده المتكلم من المعنى، 

از عن الخطؤ فً تطبٌق التراكٌب العربٌة على رو ؼاٌته االحتبحسب الوضع المذكور ، 

                                                           
 .99ابن جنً"الخصابص"ص 1
 .59،ص 1111راث النحوي"دار المعرفة الجامعٌة،د.ط،ٌاقوت"مصادر التمحمود سلٌمان  2
 .11ص،1،5999ط:عبد الحسٌن الفتلً،مإسسة الرسالة للنشر،لبنان، النحو"تحابن سراج"األصول فً  3
 .31ص،5،5999طر"المقرب"تح:عادل أحمد وعلً معوض،دار الكتب العلمٌة،لبنان،ابن عصفو 4
 .533ص،1،5993ط"مكتبة النهضة المصرٌة،القاهرة،ةبٌتعلٌم اللؽة العرأحمد محمد عبد القادر"طرق  5
 13صٌنظر المرجع السابق، 6
 .551صٌنظر المرجع نفسه، 7
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الوضعٌة األصلٌة...وموضوعه المركبات و المفردات من حٌث وقوعها فً المعانً 

التراكٌب و أدوات لكونها روابط التراكٌب".
1

 

رة، ــراك الفكارة فً إدــام و كسب مهــو اإلفهل الفهم، ــما هو إال وسٌلة من وساب و       

وسٌلة للتربٌة  أنههو وسٌلة للضبط و سالمة العبارة ووضوح الفكرة أي و التعبٌر عنها، 

و هو وسٌلة لتقوٌم اللسان فً  تكوٌن عادات لؽوٌة أصلٌة و سلٌمة، و اللؽوٌة الصحٌحة ، 

 الحدٌث و الكتابة.

 الصرف:ـ ب 

و الصرؾ التقلب و الحٌلة و العدل و الصرؾ أو التصرٌؾ رد الشًء عن وجهه ،   : لغة

قرآن الكرٌم على عشرة أوجه كلمة وردت فً ال

و عدل.مال،هزم،وعظ،البلوى،التقلب،الدفع،،بٌن،قسم،أوجهبمعنى،
2

 

 ألخرى و تفٌد معنى التحوٌل . كلمة تفٌد االنتقال نسبٌا من حالةو منها جمٌعا ٌظهر بؤن ال 

للصرؾ فً"اللؽة"معان متعددة منها:  
3

 

و تصرٌؾ الرٌاح صرفها من عن وجه ٌرٌده إلى مصرؾ ؼٌر ذلك ،  إنساناأن تصرؾ  -

 جهة ألخرى.

و ٌتصرؾ و قد وردت مادة "صرؾ" فً القرآن صرؾ ، نٌ ٌقال فالالتقلب والحٌلة،  -   

 الكرٌم ثالثٌن مرة و من االستعمال القرآنً قوله تعالى:

ٌ  رؾ ع  سؤص    ﴿       4 ﴾قٌر ح  بؽ   ض  رأ ً األأ ون ف  ر  ٌن ٌتكب  الذ  اتً ن أ
 

     5﴾ثلم   ل  ن ك  رآن م  ذا الق  ا فً ه  ن  فأ ر  د ص  و لق   ﴿      

ٌ  صر  ٌؾ ن  ر ك  ظ  انأ ﴿     6﴾دفون م ٌصأ م ه  ات ث  ؾ اآل

                                                           
 551ص،5915ؽة العربٌة و علومها"مكتبة النشر،دمشق،د.ط،كحالة عمر رضا"الل 1
ة"مكتبة اإلنجلو و أنماطها العلمٌ ك محمد صالح"فن التدرٌس للتربٌة اللؽوٌة و انطباعاتها المسلكٌةسم 2

 .195ص،5919،د.طالقاهرة،’المصرٌة
 11صٌنظر المرجع السابق، 3
 513: اآلٌةسورة األعراؾ، 4
 .99اآلٌةسورة اإلسراء، 5
 .31اآلٌةسورة األنعام، 6
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 اصطالحا: 

بنت العرب من األسماء و الصفات ،  فعرفه سٌبوٌه فً نص قدٌم قال فٌه:"هذا باب ما      

و لم ٌجًء فً كلها ملم ٌس من المعتل الذي ال ٌتكلمون به، و ما قو األفعال ؼٌر المعتلة ، 

ً كالمهم إال نظٌره من و لم ٌجًء فر بابه و هو الذي ال ٌتكلمون به ، إال نظٌره من ؼٌ

.والعقل و هو الذي ٌسمٌه النحوٌون التصرٌؾؼٌر بابه ، 
1

 

 و ٌعرؾ أٌضا بؤنه علم تعرؾ به أحوال أبنٌة الكالم.  

صطالح التربوٌٌن فتعرؾ قواعد النحو و الصرؾ على أنها:"قواعد ٌعرؾ اأما فً       

 إعرابض من ــها على بعــت بتركٌب بعضــة التً فصلـأحوال أواخر الكلمات العربٌ بها

عصم ٌو ل بحفظ اللسان عن الخطؤ فً النطق، و مراعاة تلك األحواو بناء و ما ٌتبعها ، 

."القلم من الزلل فً الكتابة و التحرٌر
2

 

فٌها التشكٌل الداخلً من  ٌاأنه علم "ٌختص بدراسة بنٌة الكلمات مراع او عرؾ حدٌث      

الذاتٌة أو السكون "أو هو العلم الذي ٌبحث فٌه عن األعراض  -ضمة،فتحة،كسرة –حركات 

المفردات أي رها وهٌباتها كاإلعالل و اإلدؼام، لمفردات كالم العرب من حٌث صو

بات و الهٌلهٌبات األصلٌة العامة للمفردات ، و االموضوعة بالوضع النوعً، و مدلوالتها، 

و كٌفٌة تؽٌٌرها عن هٌباتها األصلٌة على و بعده،  اإلعاللالتؽٌٌرٌة كبٌان هٌبة المعتل قبل 

و مدلوالتهما معانٌهما الوجه الكلً بالمقاٌٌس الكلٌة كصٌػ الماضً و المضارع و 

ػ المخصوصة من الحٌثٌة المذكورة ، و ؼرضه تحصٌل ملكة،  ٌعرؾ وموضوعة الصٌ

ة ــٌمات القدــرت الدراســؤ و تواتــاز من الخطرــته االحـو ؼاٌتل ، بها ما ذكر من األحوا

و اشتملت كتب النحو القدٌم على مواد لؽوٌة الصرؾ ، حول علمً النحو وو الحدٌثة ، 

فٌدعوها  أن ٌجردوها من حٌز النحو، اآلخرٌن ثم بدأعلم النحو ،  مالكعدها النحاة "من 

و به نحدد أصل  و هو مٌزان اللؽة العربٌة،لم الصرؾ .و علم الصرؾ علم مستقل، ع

و ال ٌوصل إلى ذلك إال من ة ٌإخذ بطرٌق االشتقاق و القٌاس ، وجزء كبٌر من اللؽالكالم، 

خالل طرٌق التصرٌؾ و بٌن الصرؾ و النحو اتصال وثٌق و التصرٌؾ وسٌطة بٌن النحو 

رٌؾ و التصشتقاق أقعد فً اللؽة من التصرٌؾ، و إن كان االه، اللؽة و كالهما ٌتجاذبانو 

                                                           
 .151ص،د.ط،د.ت،1بوٌه"الكتاب"تح:عبد السالم هارون،عالم الكتب،بٌروت،جسٌ 1
 .519الكرٌم"اللؽة العربٌة مناهجها و طرابق تدرٌسها"صطه علً حسٌن سعاد عبد  2
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و الدلٌل على هذا أنك ال تجد كتابا فً النحو إال التصرٌؾ أقرب إلى النحو من االشتقاق ، 

فً آخره".
1

 

 نشأة الصرف و النحو وأهميتهما:

 و النحو:تاريخ نشأة الصرف أ ـ 

اختلؾ المإرخون حول نشؤة الصرؾ و النحو العربٌٌن فمنهم من ٌقرر ؼموض      

و أن أصل هذا العلم ، اإلسالمتارٌخها إذ ال سبٌل إلى تحدٌده و البعض ٌرى أنه عرؾ قبل 

سرٌانً بفعل اتصال العرب بالسرٌانٌٌن منذ الجاهلٌة "فالظاهر أن العرب لما خالطوا 

طروا إلى ض....فلما ا فؤعجبهمدابهم و فً جملتها النحو اطلعوا على آالسرٌان فً العراق 

بوضع  بدإواألن اللؽتٌن شبٌهتان و ٌإٌد ذلك أن العرب  -وضعوا مثله –تدوٌن نحوهم 

و أقسام الكالم فً العربٌة هً نفس أقسامه  .النحو و هم فً العراق بٌن السرٌان و الكلدان

رب اقتبسوا نحوهم من الٌونانٌٌن متؤثرٌن ن إلى أن العٌفً السرٌانٌة و اتجه بعض الباحث

بمنطق "أرسطو"فً مراحله األولى.
2

 

" و ٌذكر "أنٌس فرٌحة       
3
ار علم الكالم ــان ازدهــعلم الصرؾ و النحو قد ظهر إب أن 

أثرا عمٌقا فً توجٌه التفكٌر العربً أثرت  اإلؼرٌقٌةالفلسفة  أنو ٌرى و الفلسفة ، 

 حد بعٌد بفلسفة اإلؼرٌق اللؽوٌة، إلى فً أن وضع قواعد اللؽة تؤثرشك ٌهو ال و  ، ًالفلسف

تركٌبا خاصا و كان "أرسطو"ٌرى أن للؽته  أول من وضع صرفا و نحوا فلسفٌا للؽتهم، مفه

ة ـــز على العلــسفٌا ٌرتكا فلـــه صرفــع للؽتــووضم ، ـ، و هذا التركٌب هو المنطق السلٌ

و أدخل التقدٌر و اإلضمار.ل و المعمول و الفاعل و المنفعل ، و العامول ، ــو المعل
4

 

 ؼٌرهم أن"النحو عربً النشؤة أصٌل الطابع .و ظهر بدافع عربً أصٌل. دو ٌإك

رواة ــم الــو لم ٌتؤثر بالسرٌانٌة أو باللؽات المجاورة و ٌستند هإالء إلى اتفاق معظ        

النحو العربً ابتكره العرب و لم ٌؤخذوه عن  الثقات على أنالمإرخٌن القدامى ،   و 

خاصة و كان  و  بالنحو و بلؽات العرب ،قدٌمة ؼٌرهم"و كان ألهل البصرة فً العربٌة 

و ٌبقى سبٌلها ووضع قٌاسها أبو أسود الذإلً ،  أول من أسس العربٌة و فتح بابها و انهج
                                                           

 .91منهج شامل لتعلٌم اللؽة العربٌة"ص حسنٌن أحمد طاهر"نظرٌة االكتمال اللؽوي عند العرب 1
 .91صألبٌض"دار أبعاد للنشر و التوزٌع،لبنان ،د.ط،د.ت،ضو طونً ٌوسؾ"معجم القرن العشرٌن وجه لبنان ا 2
 .13،ص5931ؽة"دار المعارؾ،القاهرة،د.ط،السعران محمد"علم الل 3
 .31،35،ص5،5933فرٌحة أنٌس"فً اللؽة وبعض مشكالتها"دار النهارللنشر والتوزٌع،بٌروت،ط 4
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مع تؤثره ثبت أن علم النحو عربً األصل  وبه،  الذي ٌمثل المذهب الوسط األخٌراالتجاه 

باللؽات األخرى  .
1

 

فما ٌتفق علٌه أن معالم هذا العلم قد اكتملت مع كتاب و مهما تعددت اآلراء،        

 "سٌبوٌه" الذي ٌعد أول كتاب متكامل فً الصرؾ و النحو العربٌٌن.

 أسباب وضع علم الصرف و النحو:-ب

و جمع فً وضع القواعد،  بدإواو ’كان العرب ٌنطقون على السجٌة من ؼٌر تكلؾ       

ٌجة البتعادهم عن مواطن أي بعد أن ضعفت اللؽة نتللؽة عندما نشؤت الحاجة إلى ذلك ، ا

ما أدى هذا إلى انتشار الخطؤ و اللحن الفصاحة ، 
2
فً ألسنة العامة و كان الخوؾ أن  

حساس فً أٌة أمة من األمم تنتج من اإل ٌم.و نشؤة اللؽةٌتسرب اللحن إلى القرآن الكر

خصوصا و أن هذه اللؽة لم تعد قواعد الفصحى من مكتوب و محفوظ ،  بالحاجة إلى ضبط

مجرد أداة التواصل االجتماعً .و إنما أصبحت أساس النص المقدس و الوسٌلة إلى فهم 

العقٌدة الدٌنٌة 
3

ل التركٌز من خالٌرتبط باللحن،  ب وضع النحو العربًو الحدٌث عن أسبا

و تجنبا لهذا الخطر الناتج عن اللحن وضع هذا العلم اللؽوي ،  على مفهومه بمعنى الخطؤ

 ةــسالمٌات اإلــعلم الصرؾ و النحو بالفتوح الذي ٌحدد القوانٌن و القواعد.و ارتبط وضع

وإلى من ٌحدد للؽة العربٌة ، و حاجتهم إلى تعلم اسالم، و دخول الكثٌر من األعاجم فً اإل

تتقن النطق ال مستقٌما و تمثلها تمثٌها حتى عرابها و تصرٌفلهم أوضاع العربٌة فً إ

ألن  ،عند العرب و لم ٌنشؤشؤ النحو فً البصرة عند الموالً ، فنبؤسالٌبها نطقا سلٌما 

ورة الحفاظ حساسهم بضر.كما أدى امتزاج العرب باألعاجم إلى إالعرب ٌعرفونها بالسلٌقة

قوانٌنها و قواعدها.  و بعد انتقال السلطة إلى األموٌٌن تعصبوا على اللؽة العربٌة وبوضع 

و لالستبثار إلى الحفاظ على دولتهم ، الماسة و حافظوا علٌها  لحاجتهم  للؽة العربٌة ،

بالحكم.
4

 

                                                           
 .11-13شامً أحمد جمٌل "النحو العربً قضاٌاه و مراحل تطوره"ص 1
 .35صلنحو العربً"جامعة الدول العربٌة،دار الكتب،عون حسن"دراسات فً اللؽة و ا 2
 .15ص،5،5913طلنحو العربً"معهد اإلنماء العربً،بٌروت،دمسقٌة عفٌؾ"تجدٌد ا 3
 11ص5،5911،ط1دارالكتاب العربً،بٌروت،جسالم"أمٌن أحمد"ضحى اإل 4
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فإن  و إذا كانت العوامل السٌاسٌة و القومٌة تإدي إلى وضع علم الصرؾ و النحو،       

د الصرؾ و النحو فً العصر الحدٌث، لهذه العوامل دورا فً المحافظة على قواع

م ــو من ثر، ــة و الفكــن اللؽــق بٌــن االرتباط الوثٌـــفالمستعمر الحدٌث ما كان ؼافال ع

ة ـرة من الفصٌحـة له و النفــً على التبعٌــب العربـم لٌربً الشعــلٌى التعـه علــتفرض لؽ

ن لؽة ــة و حجته الربٌسة عــة االسالمٌــها العربٌــو تراثها و ٌقطع صلة األجٌال بحضارت

م و مصطلحاتهــالعل
1
...هذه األسباب التً ساعدت على وضع علم الصرؾ و النحو تدفع  

لعربٌة من عثرات، العصر الحدٌث خصوصا لما تواجهه اللؽة اإلى االهتمام بهذا العلم فً 

 و وقواعدها جافة ٌنفر منها التالمٌذ فٌبتعدون عنها.و من اهتمامات بكونها لؽة معقدة ، 

 أهداف تدريس الصرف و النحو:

دي ـأولهما الهدؾ النظري الذي ٌمثل الفكر التقلٌللصرؾ و النحو هدفان ربٌسان ،        

أصبحت القواعد هدفا ٌقصد على هذا الهدؾ حتى و كان التركٌز أساسا ٌمهما ، لفً تع

 و تخصص أوقات لدراستها من ؼٌر اهتمام ربٌس بتطبٌقها فً مجاالت لؽوٌة لذاته، 

و ؼاٌته مساعدة التالمٌذ فً تطبٌق ..التعمٌمات و الحقابق فً ثانٌهما الهدؾ الوظٌفً ، 

اءة و الكتابة و التحدث و االستماع و ٌتم تعلٌم تلك مواقؾ لؽوٌة مختلفة لتنمٌة القر

التعمٌمات من خالل المواقؾ اللؽوٌة المستعملة.
2

 

استنادا إلى الهدؾ الوظٌفً حدد التربوٌون أهداؾ تدرٌس القواعد و الفوابد التً تتحقق من 

تدرٌسها:
3

 

 ة .و تكوٌن عادات لؽوٌة سلٌمن عن الخطؤ وحفظ القلم من الزلل ، صون اللسا -5

بما ٌحققه لدراسة من المنطقً المرتب و التفكٌر تعوٌد التالمٌذ قوة المالحظة،  -1

 التحلٌل و التركٌب و االستقراء  و القٌاس.

 اكتساب التالمٌذ القدرة على استعمال القاعدة فً المواقؾ اللؽوٌة المختلفة . -1

                                                           
 .11ص،5،5991طمشكلة اللؽوٌة العربٌة"جروس بروس،طرابلس،لبنان،الفٌصل سمر روحً"ال 1
 .139محمد صالح"تدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة"ص مجاور 2
 .133صٌنظر المرجع السابق، 3
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من ارتٌاح لدى  مع ما ٌتبع ذلكوٌة و استٌعاب مضامٌنها الفكرٌة ، فهم الدالالت اللؽ -1

 القارئ لدوره االستداللً فً المعانً المتكافبة.

تدرٌب التالمٌذ على ضبط لؽتهم حدٌثا و قراءة و كتابة بشكل ٌتالءم مع تدرج  -1

 مستواهم العقلً و اللؽوي فً سلم التعلم التصاعدي.

بؤوجهه ادراك موقع القواعد من النظام اللؽوي الذي بدوره ٌمثل الكٌان االنسانً  -3

 المختلفة.

زٌادة الحصٌلة اللؽوٌة بما ٌكتسبونه من مفردات و تراكٌب و أنماط من خالل  -1

 النصوص التً تستخدم فً الدروس و التطبٌقات و التمرٌنات.

و ال ٌمكن انتقال أثر التدرٌب إال إذا تمت القواعد أسسا دقٌقة للمحاكاة ،  تضع -9

 الكالم و تضبطه.تقٌد المحاكاة وفق أسالٌب تعتمد على أحكام وأصول 

ألن ها، ــة خصوصا لدارسٌــــم اللؽة األجنبٌد على فهـــاعــة تســد اللؽــدراسة قواع -9

ب ــال و التعجــة األفعــة كؤزمنــــد العامــــركا من القواعــدرا مشتــن اللؽات قــــبٌ

 و النفً و االستفهام و التوكٌد و االستثناء.

و لم تكن أهداؾ المناهج التربوٌة الجدٌدة التً أطلقتها وزارة التربٌة بموجب المرسوم   

 س قواعد من حٌث هو ؼاٌة ال وسٌلة،بعٌدة عن أهداؾ تدر5991ٌأٌار 9تارٌخ 51111رقم

و لتحقٌق هذه الؽاٌة كانت األهداؾ الخاصة لتعلٌم القواعد فً المرحلة المتوسطة
1
: 

 عراب و دالالتها و استخدامها فً ضبط الكالم.ات اإلوعً العالقة بٌن عالم -5

لتعرؾ إلى الصٌػ الصرفٌة و التراكٌب النحوٌة و أسالٌب الجمل و فهم وظٌفتها فً ـا1 

 النصوص و التمرس بتطبٌقها.

و االنتقال إلى التفكٌك و إعادة -األركان و المتممات–فهم قواعد تركٌب الجمل  -1

 التراكٌب بصٌػ جدٌدة.

                                                           
 .19المركز التربوي للبحوث و االنماء"مناهج التعلٌم العام و أهدافها"ص 1
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كان على المتعلم أن ٌعتنً  فً تطبٌق ’لتحقٌق األهداؾ الخاصة لتعلٌم القواعد و       

و اإلفادة منها فً فهم اآلثار ب اتباعها فً أحادٌثه و كتاباته ، حتى ٌعتاد الطال القواعد ،

فالؽاٌة األساسٌة من تعلٌم قواعد اللؽة هً العمل و التطبٌق األدبٌة التً ٌتعلمها أو ٌقرإها ، 

ان مهارات ــتقؼاٌة فً حد ذاتها و إنما وسٌلة إلعلٌم المجرد" و دراسة القواعد لٌست ال الت

 خرٌنترى مكتوبة ، و إفهامها لآلو فهمها حٌن داؾ أساسٌة :"فهم اللؽة حٌن تسمع، و أه

و المهارات اللؽوٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها الدارس لٌتمكن من تحقٌق هذه بواسطة الكالم ، 

و التعبٌر -فهم الكالم المكتوب–و القراءة –فهم الكالم المنطوق –ستماع االاألهداؾ :هً 

و لٌحسن التلمٌذ إتقان تلك المهارات  ،و التعبٌر الكتابً -و ٌشمل القراءة الجهرٌة–الشفوي 

 علٌه معرفة قواعد اللؽة.

ٌفٌد ما ٌرٌد تحقٌقه كً و تحدٌد األهداؾ فً العمل التربوي معناه أن ٌحدد المعلم       

وسه الٌومٌة ٌمكن أن التلمٌذ من الؽاٌة المرجوة من القواعد ولٌسهل المعلم رصد أهداؾ در

 رشادات التً تساعده:ٌتبع بعض اإل

هداؾ ربٌة واضحة فً ذهنه، لكً تؤتً أن تكون األهداؾ العامة لتدرٌس اللؽة الع-5

 موضوعاته الٌومٌة منبثقة انبثاقا طبٌعٌا منها.

أن تكون أهداؾ الدروس مرتبطة بؤهداؾ الخطة السنوٌة و المرحلٌة التً ٌضعها المعلم -1

 فً بداٌة العام الدراسً .

 وممكنة التحقٌق فً الزمن المرصود لها.تكون أهداؾ الدرس الخاصة محددة ،  أن-1

مدى  قابلة للتقوٌم و القٌاس للتؤكد من، ’اؼة األهداؾ بلؽة واضحة و محددةأن تكون صٌ-1

تحققها عن طرٌق األسبلة و االختبارات البسٌطة و التطبٌقات المناسبة.
1

 

ق و أراء ـوي من معلومات و حقابــه النص اللؽــوع ما ٌقدمـضرورة تنوع األهداؾ بتن-1

 و مهارات و قٌم و اتجاهات سلوكٌة.
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م فً اٌصال هتسخالل اتباع طرٌقة تعلٌم مناسبة ،  "إن تحقٌق األهداؾ السابقة ٌتم من   

و تتضح د اللؽة لٌتم توظٌفها فً كتابته ، و مساعدته على اكتساب قواعالفكرة إلى التلمٌذ ، 

األهداؾ من خالل الدرس الذي ٌسٌر وفق خطوات محددة تحكمه مدة زمنٌة .لذلك فإن 

رس تسهم فً تحدٌد مسار العملٌة التعلٌمٌة.دراسة الطرابق و خطوات سٌر الد
1

 

ٌتضح لً مما سبق ذكره أنه لتدرٌس القواعد أهداؾ عامة ٌجري السعً إلى تحقٌقها من   

سنوات و أهداؾ خاصة قصٌرة المدى،  خالل تدرٌس النحو و الصرؾ لمدة قد تمتد لسنة أو

لؾ حسب رأًٌ من وحدة إلى أخرى و هذه األهداؾ تختٌمكن تحقٌقها خالل حصة واحدة، 

و مستوى المتعلمٌن و البٌبة ء معطٌات مادة الدرس ، ى آخر فً ضوو من درس إل، 

و ٌتولى مدرس اللؽة العربٌة إمكانٌات المدرس أو التسهٌالت اإلدارٌة المتاحة ، الدراسٌة و 

 تحدٌد هذه األهداؾ و صٌاؼتها بعبارات سلوكٌة ٌمكن مالحظتها و قٌاسها.

 الطرائق المتبعة في تدريس القواعد

اول ـــة تحــزت بمنهجٌــلة تمٌــو كل مرح’ة على مر السنواتــٌمٌتطورت العملٌة التعل  

س ــتدرٌــرٌقة الــة بطــة التعلٌمٌــط نجاح العملٌـرها و تالمٌذها .و ٌرتبــب عصــأن تناس

ت بٌن التؤٌٌد أو ــراوحــق و تــو الخطوات التً ٌمكن اتباعها أثناء الدرس.و تنوعت الطراب

ن ـرٌقة المتبعة بطرٌقة سٌر الدرس و خطواته و كٌفٌة تعامل المعلمٌض .و تؤثٌر الطــالرف

و التالمٌذ معها.مع اتباع الطرابق الجٌدة ظلت اللؽة العربٌة تواجه ضعفا و نفور التالمٌذ 

 منه و ٌواجه تعلٌم اللؽة العربٌة مشاكل مختلفة و متنوعة األسباب .

م فً تعدد الطرابق و ــٌة أسهــة التعلٌمــر العملٌــة التدرٌس على سٌــو تؤثٌر طرٌق  

ثم محاولة التوفٌق بٌن ’ل مساوئ الطرٌقة األخرى ــة مقابــن كل طرٌقــروز محاســب

 رابق و اختٌارها من خالل مناسبتها للجو العام و للتالمٌذ.ــالط

 :طريقة االستقراء-5
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فً معطٌات أو حاالت التفكٌر االستقرابً هو "االستدالل الذي ٌتطرق من النظر       

على تصفح جزبٌة على حكم عام ٌنطبق علٌها جمٌع و االستقراء العام هو الحكم القابم 

حٌث ٌستحٌل الشك بصحة ذلك الحكم ب جمٌع جزبٌات مجموعة ما ، و فحصها فحصا تاما،

ٌحاول الباحث بلوغ نتٌجة فٌه ة للداللة علة نوع من االستدالل ، ٌستهل االستقراء عاد، 

دق على جمٌع جزبٌات ما عن طرٌق معاٌنة قسم من الجزبٌات اختبرت بدقة لتكون تص

عٌنة لذلك الصدؾ.
1

 

فً التعلٌم ٌتحقق ما ٌسمى الطرٌقة االستقرابٌة و تنسب  طبٌق مبدأ االستقراءتعند    

الطرٌقة االستقرابٌة أو االستنباطٌة إلى فرٌدٌرٌك هربارت و هً تعتمد على نظرٌة علم 

أثناء الدرس لترابطً تسمى نظرٌة "الكتل المتآلفة"تفسٌر ذلك هو االنتقال بالتلمٌذ فً النفس ا

 و اكتشاؾ الحقابق للوصول إلى التعمٌم و المفهوم الكلً .من الجزبً إلى الكلً، 

 سمٌت بخطوات هوبارت:تستند هذه الطرٌقة إلى خطوات خمس و 

التطبٌق.-1االستنباط -1الربط أو الموازنة-1العرض -1أو التمهٌد  المقدمة-5
2

 

ــدة دأ من خالل األمثلة ثم القاعــو قد تبه الطرٌقة طرٌقة العقل الطبٌعٌة ، و تعد هذ    

االعتماد على األمثلة  أنها تسمى طرٌقة األمثلة الصناعٌة أو األمثلة المفردة و ممٌزات و

قة تفادٌا العتماد على سرعة السٌر فً الدروس و عدلت هذه الطرٌتساعد المعلم و المتعلم 

فكان البدء بالنصوص ثم األمثلة فالقاعدة و تسمى طرٌقة األسالٌب المتصلة أمثلة متفرقة ، 

تحقٌق األهداؾ أو القطعة المساعدة .و ٌرى أنصار هذه الطرٌقة المعدلة أنها تسهم فً "

الصحٌح  ٌقها مزج القواعد بالتراكٌب و بالتعبٌرألنه ٌتم عن طرالمرسومة للقواعد ، 

 و أسالٌبها رسوخا مقرونا بخصابصها اإلعرابٌة.المإدي إلى رسوخ اللؽة ، 

 :-االستنتاجية–الطريقة القياسية  -ب

االستنتاج أو القٌاس هو عكس االستقراء أو االستنباط و هو ٌقضً بؤن ٌبحث        

فٌدرس المعلومات  الجزء" " إلى " الكل المدروسة بانتقال من "المدرس الحقابق و األشٌاء 
                                                           

 .119صمرجع السابق،علم النفس التربوي"النجار فرٌد جبرابٌل"قاموس التربٌة و  1
 .13-11فاٌد عبد الحمٌد"رابد التربٌة العامة و أصول التدرٌس"ص 2
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لٌصل إلى  تحتوٌه من جزبٌات أو نتابج عقلٌة، و الحقابق الكلٌة الشاملة ثم ٌستخرج منها ما 

و تعد الطرٌقة القٌاسٌة من الطرق  ومات المشخصة أو الملموسة،القضاٌا الجزبٌة و المفه

خطوات ٌستهل المدرس بذكر القاعدة أو التعرٌؾ أو المبدأ القدٌمة فً التعلٌم و تتبع ثالث 

على العام ثم ٌوضح هذه القاعدة بذكر األمثلة التً تنطبق علٌها لٌعقب ذلك التطبٌق 

القاعدة.
1

 

 الطريقة التحليلية التركيبية:-ج

-االستقرابٌة و القٌاسٌة–هً طرٌقة ترتكز على الجمع بٌن الطرٌقتٌن السابقتٌن           

جزء ال ستخالص العناصر المطلوبة و من الكل إلى اللتحلٌل ٌبدأ من العام إلى الخاص ، اف

أما التركٌب فهو جمع األجزاء و تنظٌمها و ضبطها وصوال إلى ’و األهداؾ المرادة ، 

القاعدة موضوع الدرس.
2

 

 الطرٌقة اإللقابٌة:-د

لجهد فً هذه و ٌتركز اتعتمد أسلوب المحاضرات ، و ما على التلمٌذ إال التلقً ،       

ون، ــهم فٌها سالبــنفوس التالمٌذ ألنهذا ما ال ٌجعل المادة عمٌقة فً الطرٌقة على المعلم ، 

فٌسعى التالمٌذ و لم ٌسبق أن عرفوه ، و حسنتها عندما ٌكون الدرس المقدم صعبا على 

الوقت لدى تقدٌم مادة منسقة ال ٌتخللها استطراد.المعلم فً كسب 
3

 

 الطريقة التكثفية:–ه 

حٌث تعتمد على االستجواب الموجه الكتشاؾ طرٌقة تقابل الطرٌقة اإللقابٌة ،  هً       

وما  لمعلم أن ٌعرؾ تالمٌذه ،الحقابق من محاسنها أنها تزٌد الطالب رؼبة و انتباه و تهًء ل

و قد تستؽرق وقتا الجهد المبذول فً توجٌه األسبلة،  مشاكلها فًو تتركز استوعبوه ، 

طوٌال و ٌشعر التالمٌذ بالعجز لدى صعوبة األسبلة الموجهة.
4

 

                                                           
 .111السٌد محمود محمد"فً طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة"ص 1
 .11الصمٌلً ٌوسؾ"اللؽة العربٌة و طرق تدرٌسها نظرٌة و تطبٌقٌا"ص 2
 .19ص،1،5991طالعربً،بٌروت،اللؽة العربٌة"دار الرابد الطاهر علً جواد"أصول تدرٌس  3
 19صالمرجع السابق، 4
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 الطريقة الحية: -و

و ٌقوم المعلم فٌها تجمع هذه الطرٌقة بٌن اإللقاء و االستجواب أو الحوار،         

بق فٌشركهم بالعمل دون أن ٌسمح لهم باستجواب التالمٌذ و توجٌههم ال كتشاؾ الحقا

 ٌنتقل إلى العرضنه عندما ال ٌجد مجاال الستجواب ، بالصمت و االستمتاع و المشاهدة لك

.و تسهم هذه الطرٌقة فً ثم ٌعود إلى متابعة االستجواب و التلقٌن و التحلٌل و التقرٌر ، 

كما تجعل المعلم مهتما فً التحضٌر خصوصا أنه ٌذ و تنمٌة معلوماته ، تكوٌن عقل التلم

سٌتحكم فً الحوار بحسب امكانٌات صفه.
1

 

 طريقة البدء بالمشكلة: -ز

فٌوجه المعلم ة البدء إلثارة الظاهرة اللؽوٌة ، تكون دروس التعبٌر أو القراءة نقط       

القراءة أو من و تجمع األمثلة من كتاب ى أنها ستكون موضوع درس القواعد ، تالمٌذه إل

مثلة على أساس أنها ترتبط بمشكلة تحتاج اهتماماتهم و هً تابات التالمٌذ ثم تناقش هذه األك

شعار التالمٌذ بما ذه الطرٌقة على مهارة المعلم فً إتقوٌم ما ٌقع من أخطاء ٌعتمد نجاح ه

لعالقة القوٌة براز اوقعوا فٌه من خطؤ و فً معالجة األمثلة مع تالمٌذه ، مع التركٌز على إ

بٌن القاعدة و المعنى الذي تإدٌه األمثلة و العبارات.
2

 

 الطريقة الوظائفية: -ح

تتجلى فٌه قاعدة معٌنة ثم نصوص القراءة أو المحفوظات ، ٌختار المعلم نصا من      

ٌوجه التالمٌذ إلى ما جاء فٌه من كلمات تخضع للقاعدة المطلوب دراستها .و تبدأ هذه 

التركٌب اللؽوي إلى استخالص القاعدة على نحو ؼٌر مقصود و ما ٌراعً فً  الطرٌقة من

تعلٌم القواعد وظٌفٌا :
3

 

ٌذ أثناء االستعمال العادي للؽة أن ٌقتصر فً تعلٌم القواعد على ما ٌتصل بحاجات التالم-5

 و ٌكسبهم القدرة على تؤلٌؾ الجملة العربٌة تؤلٌفا صحٌحا.، 

                                                           
 .19ص،السابق ٌنظر المرجع  1
 513الصمٌلً ٌوسؾ"اللؽة العربٌة و طرق تدرٌسها نظرٌة و تبٌقٌا"ص 2
 511صٌنظر المرجع السابق،  3
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ألن د التالمٌذ فً القواعد المختلفة ، تشخٌص نواحً الضعؾ عنأن ٌكون العالج بعد ال-1

النظرة الفردٌة فً عالج ضعؾ التالمٌذ أفضل كثٌرا من العالج الجمعً الذي قد تضٌع 

 معه الفابدة على الكثٌرٌن من التالمٌذ.

االقتصار على   وتٌسٌر دراسة القواعد بصفة عامةلتخفٌؾ من القواعد ؼٌر الوظٌفٌة ، ا-1

 فلن ٌكلؾ التلمٌذ بدراسة مصطلحات تقلٌدٌة جافة.’بواب الوظٌفٌة األ

 أسس تدريس قواعد اللغة العربية

بسٌطة أو سهلة  و لٌست،  مضنٌة ة عامة هً عملٌة شاقة، إن عملٌة التدرٌس بصف       

العمود الفقري للؽة  فما بالنا بتدرٌس قواعد اللؽة العربٌة التً تعدكما ٌظنها البعض ، 

افر فٌها مجموعة من األسس التربوٌة و النفسٌة و اللسانٌة العربٌة ككل، إذ ٌجب أن تتض

 ٌلً: و من بٌن األسس ما’حتى تإدي وظٌفتها و ٌكون تدرٌسها ناجحا وفعاال 

 و بالتالً ال ٌمكنكونات قواعد اللؽة العربٌة كثٌرة، مما ال شك فٌه أن م اختيار المحتوى:-5

ذلك و ا نختار منها ما ٌناسب هذه الفبة، وإنمدفعة واحدة لمتعلمً هذه المرحلة ، تدرٌسها 

ة، ــالمتعلمٌن السابقارؾ ــو المستوى اللؽوي المطلوب و معبتحدٌد الؽاٌات البٌداؼوجٌة ، 

ذا المتعلم من فٌنبؽً البحث عما ٌحتاجه هلساعً المخصص لهذا الرافد اللؽوي، و الحجم ا

و هذا ما ٌدفع المدرس والجهات الوصٌة إلى التفكٌر بجدٌة فً عناصر لؽوٌة محددة، 

األلفاظ و التراكٌب المالبمة للمتعلم فً أي طور من األطوار الدراسٌة.
1

 

حٌث ٌنبؽً أن ٌكون المحتوى المعرفً متصال بخبرات الدارسٌن و أؼراضهم و ذلك       

معنى و داللة بالنسبة  الحتفاظ بها ٌتطلب أن ٌكون المحتوى ذاألن تنمٌة المٌول و ا

وأن ٌتصل بما ٌعرفون أو ٌودون معرفته حتى للدراسٌن ، و أن ٌتحرك من المؤلوؾ لهم، 

ٌمكنهم فهمه و تصدٌقه و استخدامه.
2

 

 عرض المادة اللغوية:-2

                                                           
 9-9ص،5،1151طبناء المحتوى اللؽوي"مطبعة مزوار،الجزابر،عبد المجٌد عٌسانً"مقاٌٌس  1
ربٌة و العلوم و منظمة اسالمٌة للتإعداد مواد تعلٌم اللؽة العربٌة ،كامل الناقة "اللؽة العربٌة إلى أٌن؟مقال أسس  محمود 2

 .51صالثقافة اٌسٌسكو،
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للؽوٌة دورا مركزٌا ن لعرض المادة ادى جمٌع المهتمٌن بالتعلٌمٌة هو أإن األمر المإكد ل

تقان ٌة مإهل من خالل تكوٌنه األولى إلفً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة و استناد اللؽة العرب

ٌتوقؾ على بٌة ، العرض و التقدٌم و من هنا فإن العرض الجٌد لمادة قواعد اللؽة العر

ٌن اثنٌن و لذلك فعرض المادة بتوقؾ على أمركفا و المتمكن من مادته اللؽوٌة ، المدرس ال

 هما:

و التً تساعده على تحقٌق الهدؾ و هً مسؤلة المدرس و الفنٌات التً ٌتمتع بها، كفاءة ـ 5

 ذاتٌة.

الممكنة التً تعٌنه و تسهل علٌه القٌام بالمطلوب و من ذلك ضرورة اختٌار  الوسابلـ 1

الوسٌلة المناسبة لعرض الموضوع الكتاب المدرسً أو تسجٌالت صوتٌة أو مطبوعات 

 خاصة.

 التدرج في تدريس قواعد اللغة العربية:-3

الكتساب اللؽوي تماشى مع طبٌعة اٌعد التدرج آلٌة تربوٌة معلومة و هو أمر طبٌعً ٌ      

و لذلك وجب أخذ هذا العامل بعٌن االعتبار أثناء وضع البرنامج التعلٌمً ٌرافد قواعد ، 

اللؽة العربٌة من هذا المنطلق تجدر اإلشارة إلى ضرورة البدء بالسهل قبل الصعب بحٌث 

رها تفتح شهٌة الدارس بالمسابل السهلة التً ٌمكن له استعمالها ببساطة ثم المرور إلى ؼٌ

مما ٌصعب علٌه فهمها أو إدراكها لتعقدها أو تجردها حٌث تتطلب نضجا أكبر من حٌث 

مستواه العقلً .
1

 

عمال أن تتمثل له اللؽة أثناء بٌت المعلومات فً ذاكرة المتعلم ، و هو عملٌة تث الترسيخ :-4

 سترجاعها أو هً عملٌة المحافظة على المعلومات و تقوٌتها فً الذهن الالممارسة ، عملٌة 

 عند الحاجة.

                                                           
 .51-51عبد المجٌد عٌسانً"مقاٌٌس بناء المحتوى اللؽوي"ص 1
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، فهو مرتكز ل ــٌعد التقوٌم أهم آلٌة من اآللٌات العملٌة التعلٌمٌة كك التقويم اللغوي:-5

م ، ــؾ التً ٌعانً منها المتعلــالضع نه ٌسمح للمعلم بالوقوؾ على أهم نقاطبٌداؼوجً، أل

 و هو أساسها الذي تقوم علٌه عملٌة تدرٌس القواعد.

 تدريس قواعد اللغة العربية: صعوبات

ن ــــل بــر الخلٌــد عصــدأت بعــؤت و بــما نشــة إنــد اللؽــدرٌس قواعــة تــإن صعوب  

ة ـــــل صفــــــح ٌحمـــــق و أصبــــو بالمنطـــالنح لـــما اتصــدي حٌنــــد الفراهٌـــأحم

دات ــــرة التعقٌــــى كثـــــادة علـــــــن..و زٌــــد و التخمٌــــن و التجرٌــــــــان الذهــــمعإ

و متعلما فكل هذه األمور تتطلب فكرا خاصا،  الت و التقدٌراتــات و التؤوٌــــو التخرٌج

ٌستطٌع توصٌل هذه القواعد إلى المتعلم مادته العلمٌة، درسا و كفبا متمكنا من ــخاصا و م

بؤقل جهد ممكن.
1

 

رٌس قواعد اللؽة العربٌة تعود إلى عوامل أخرى تكون عابقا أما فهم و لكن الصعوبة فً تد

المتعلم لهذا العلم كطرٌقة التدرٌس أو إلى المدرس فً حد ذاته و طرٌقته و أسلوبه 

 ومنهجٌته فً التدرٌس أو إلى الوسابل أو المنهج المتبع...

و من أسباب الصعوبة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة نذكر   
2
 : 

عدم ربط القواعد النحوٌة و الصرفٌة بالمعنى و االهتمام بالشكل مما ٌجعل المتعلم ٌنظر ـ 5

 إلى النحو فً خارج إطار وظٌفته فً اللؽة.

فكثٌر من النماذج التً تقدم ال عالقة لها باهتمام ’فقدان الدافع لتعلم القواعد لدى التالمٌذ ـ 1

 التلمٌذ و مٌوله.

              ة و الصرفٌة و تشعبها ٌجعل التمكن منها عملٌة صعبة تعدد القواعد النحوٌـ 1

االبتعاد فً أحٌان كثٌرة عن الوظٌفة فً تدرٌس القواعد النحوٌة و الصرفٌة فصار ـ  1

                                                           
 .51ص،السابق ٌنظر المرجع 1
 .91كمال فرحات"طرق تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة"ص درٌة 2
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أن ٌضعها المتعلم ٌدرس هذه القواعد دون أن ٌجد فً نفسه حاجة إلى دراستها و من دون 

 موضوع التطبٌق فً الحٌاة العملٌة.

س ــرابق التدرٌـــم بطــطتهدم إحاــض المدرسٌن و عــضعؾ القدرات األدابٌة لدى بع -1

ووضعها فً موضع التطبٌق من خالل الممارسة.و أسالٌبها ، 
1

 

 

 أسباب ضعف التالميذ في القواعد:

ظاهرة الضعؾ فً القواعد و النفور منها أمر ال ٌستطٌع  أحد انكاره و تكاد تكون من       

 لمشكالت التً تواجه التربوٌٌن و لعل أصل هذه الظاهرة راجع إلى العوامل اآلتٌة:أعقد ا

طبٌعة القواعد النحوٌة و الصرفٌة و تشعبها و كثرة تفصٌلها بصورة ال تساعد على تثبٌت  -

بل تجعلهم ٌضٌقون بها و كثٌرمن القواعد النحوٌة التً ٌتم ً أذهان الطلبة، هذه المفاهٌم ف

 رس ال تحقق هدفا وظٌفٌا فً حٌاة الطلبة .ابة فً المدتدرٌسها للطل

بما ٌربطها بالمعنى و لٌس االعتناء بالجانب الشكلً فً تدرٌس القواعد و عدم معالجتها  -

المعنى لما ٌتعلمه الطالب و ما ٌنجم عنه من اقبال على  ٌخفً على أحد مدى أهمٌة إدراك

المادة و الرؼبة فٌها و المحبة لها.
2

 

بالعملٌة التعلٌمٌة ٌجهلون أن هذه القواعد قلة التدرٌب على قواعد اللؽة العربٌة أن القابمٌن  -

ٌجب عدها من ضمن المهارات التً تكتسب عن طرٌق التكرار فً المواقؾ التعلٌمٌة 

المختلفة و من ثم ٌنبؽً الحرص على كسب هذه المهارة بإثارة الدافعٌة لدى الطالب 

 جادتها نطقا و كتابة .إلٌها و بالتالً حرصهم على إ حاجةلٌدركوا أنهم ب

                                                           
 13صٌنظر المرجع السابق، 1
رٌة و التطبٌق"عالم الكتب محمد فإاد الحوامدة"فنون اللؽة العربٌة و أسالٌب تدرٌسها بٌن النظراتب قاسم عاشور ، 2

 .131ص،5،1119طالحدٌث،
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التساهل فً قبال الناس علٌها مما أدى إلى صفوؾ نتٌجة التوسع فً التعلٌم و إازدحام ال -

عداد فنجم عن هذا ضعؾ الطالب بصورة واضحة فً جمٌع ومن دون إاختبار المعلمٌن، 

 ضمنها قواعد اللؽة العربٌة.

بمواقؾ الحٌاة فمن المعروؾ انه كلما كان الموقؾ التعلٌمً مناسبا عدم ربط هذه القواعد  -

للتلمٌذ دفعه ذلك إلى النشاط و العمل و التفكٌر  ومن ثم تكون الخبرة الناتجة عن هذا 

 الموقؾ أعمق أثرا و لعل خٌر هذه المواقؾ فً دروس التعبٌر و القراءة.

القواعد فبعض المعلمٌن قد ٌلجؤ أن عدم التزام المعلمٌن بالطرق السلٌمة فً تدرٌس ـ  

الطرٌقة االلقابٌة و ٌكتفً فٌها بإلقاء أمثلة محددة ٌعتقد أنه من خاللها قد شرح القاعدة 

النحوٌة.
1

 

 المعالجة البيداغوجية لهذا الضعف:

محاوالت عدٌدة للتحقٌق من هذه الظاهرة و كان جل تركٌزها منصبا على حذؾ  جرت     

عراب فلسفٌة و المنطقٌة كاإلعالل و اإلبدال و اإلبعض األبواب التً تشٌع فٌها التعلٌمات ال

 التقدٌري فً المفردات و الجمل.

لؽوٌة لم "و بالرؼم من جدوى هذه المحاوالت إال أن الموضوعات األخرى للقواعد ال     

ترتب ترتٌبا منطقٌا كما أنه لم ٌراع فً تدرٌسها الجانب الوظٌفً فادى ذلك إلى استمرار 

تً:لتخفٌؾ منها البد من مراعاة ما ٌؤهذه الظاهرة و ل
2

 

أن تكون دروس قواعد النحو لها عالقة قوٌة وصلة دقٌقة باألسالٌب التً تواجه الطالب  -

 ا.فً الحٌاة العامة أو التً ٌستخدمه

التعلم لدى الطلبة حٌث ٌساعد ذلك على تعلم القواعد وتفهمها جٌدا و ٌمكن استؽالل دوافع  -

فاألخطاء التً ٌقع فٌها الطلبة فً الدراسة قابمة على حل المشكالت ،  للمعلم أن ٌجعل

 القراءة و الكتابة ٌمكن أن تكون مشكالت للدراسة.

                                                           
 .135"فنون اللؽة العربٌة"ص راتب قاسم عاشور محمد فإاد الحوامدة 1
 .113صالمرجع نفسه، 2
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علٌمٌة المعٌنة و طرٌقة التدرٌس المناسبة و الجو االهتمام بالموقؾ التعلٌمً و الوسابل الت -

 المدرسً و النشاط السابد فٌه من المدرس و الطلبة لكً ٌتمشى مع الدراسات النفسٌة.

بالممارسة و كثرة التدرٌب على األسالٌب المتنوعة و فً هذا تثبٌت االهتمام الزابد  -

للمعلومات و تحقٌق األهداؾ المنشودة.
1

 

االرتفاع بمستوى القواعد النحوٌة ٌجب أن نتبع فً تقرٌر مناهجنا وسابل  لكً نعمل على  

 تعلٌمها النقاط اآلتٌة:

دون التعرض التدرٌب على النطق السلٌم و محاكاة األسالٌب الخالٌة من األخطاء النحوٌة  -

 لشرح القاعدة.

 تؽلٌب الجانب التطبٌقً العلمً على الجانب النظري و توسٌع حصص النحو. -

دراسة القواعد النحوٌة وفق المنهج اللؽوي الحدٌث فً التفكٌر فً اللؽة و تخلٌص النحو  -

مما عابه من خلط و أفكار فلسفٌة و منطقٌة فالنحو ٌعترؾ باالستقرار الذي ٌإدي إلى 

المالحظة العامة فمن هنا ٌنبؽً أن ٌتبع المعلم مع طلبة أسلوب االستقراء فً توضٌح 

 القاعدة و فهمها.

  تناول النصوص ي تدرٌس النحو بحٌث ال تخرج النماذج التً تعرض أمام الطلبة -

 العبارات و األسالٌب المؤلوفة فً تعبٌرهم.

التً ٌتعرض لها الطلبة من الموضوعات التً الموضوعات النحوٌة و الصرفٌة أن تكون  -

تلبً حاجات الطلبة فً الحٌاة الٌومٌة.
2

 

ة الحدٌثة فً مواقؾ تعلم القواعد النحوٌة بال تكلؾ ألن استخدام الوسابل التعلٌمٌ -

 استخدامها ٌضفً على الدرس فاعلٌة و تشوٌقا و ٌحبب المتعلمٌن فً استخدام هذه القواعد.

                                                           
 .111عبد الفتاح حسن البحة"أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق"ص 1
 .511فخر الدٌن "طرابق التدرٌس الخاصة باللؽة العربٌة و التربٌة اإلسالمٌة"ص 2
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ولة ــترط فً صٌاؼتها السهكما ٌشعلى القواعد ، استؽالل فروع اللؽة العربٌة فً التؤكٌد  -

و التزام المؤلوؾ المستعمل فٌها و المهجور، وفً كلماتها البعد عن الؽرٌب و الوضوح، 

ٌدرسه المتعلم.
1

 

                                                           
 .519ناصر لوحٌشً"الدرس النحوي مشكالته و مقترحات تٌسٌره"ص  1



 

 

 الدراسة الميدانية
 اإلجراءات المنهجية.-1

 .-الخاصة بالتالميذ–عرض النتائج -2

 تحليل النتائج.-3

 .-الخاصة باألساتذة-عرض النتائج-4
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 الدراسة الميدانية                                                             الفصل الثالث:

 

~ 55 ~ 
 

 توطئة:

كأي باحث فً أي ن بدراسة مٌدانٌة ، ٌن الفصلٌبعد الدراسة النظرٌة وجب دعم هذ     

ٌجب استخدام أداة بحث مناسبة  ،دراسة معٌنة و فً أي مجال من مجاالت البحث العلمً

و هً وضع استبٌانٌن واحد للتالمٌذ ،لذا استوجب علٌنا استخدام أداة معٌنة لهذا الموضوع 

اجتازوا  ألساتذة و قد تم اختٌار تالمٌذ السنة الرابعة متوسط كعٌنة للدراسة كونهمو اآلخر 

االعتبار و تضمنت السنوات األخرى ،و نستطٌع بذلك أن نحكم على إجاباتهم و تأخذ بعٌن 

التفاعل بٌن ٌوالت التالمٌذ نحو مادة القواعد، م المعلومات الشخصٌة ، – االستمارةهذه 

معلومات الشخصٌة ، .أما االستبٌان الموجه لألساتذة اللغة العربٌة فتضمن ال-المعلم و المتعلم

 المحتوى.طرٌقة التدرٌس، 

 أوال :اإلجراءات المنهجٌة

 منهج الدراسة:ـ 1

اإلجابة عن  إن طبٌعة الموضوع تفرض على الباحث اتباع منهج معٌن للوصول إلى     

و تحقٌق الهدف المرجو من البحث ألننا ال ٌمكننا أن نتوصل إلى التساؤالت المطروحة ، 

و هذه الدراسة تعتمد على معرفة كٌفٌة تعلٌم القواعد نتٌجة دون اعتمادنا على منهج ما ، أي 

فً مقررات التعلٌم المتوسط
1
. 

بد لكل دراسة علمٌة منهج معٌن و هذا األخٌر هو:"الطرٌق المؤدي إلى الكشف عن الو    

 قٌقة بواسطة مجموعة من القواعد لتحدٌد العملٌات للوصل إلى النتٌجة المعلومة".الح

و هو :"الطرٌقة التً ٌعتمد علٌها الباحث فً الحصول على معلومات دقٌقة تصور الواقع   

االجتماعً المعاش و تساهم فً تحلٌل الظاهرة المدروسة"
2

 

                                                           
المكتب العربً -مفاهٌم و منهجٌات تقارٌر نهائٌة–فوزي عبد الخالق و علً إحسان شوكت"طرق البحث العلمً  1

 .27ص7002عمان ،األردن،د.ط،،الحدٌث
 .44ص4،7002الجزائر ،ط’حامد خالد"منهجٌة البحث فً العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة"جسور للنشر  2
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:"طرٌقة لوصف الموضوع المراد  ٌعدو اعتمدنا فً بحثنا هذا على المنهج الوصفً الذي  

تصوٌر النتائج المتوصل إلٌها على أشكال  أودراسته من خالل منهجٌة علمٌة صحٌحة 

رقمٌة معبرة ٌمكن تفسٌرها ".
1

 

الظاهرة من  "كما استخدمنا آلٌة التحلٌل التً تقوم على أساس دراسة و تحلٌل و تفسٌر     

العالقات القائمة بٌنها بهدف الوصول إلى وصف و توظٌف خالل تحدٌد خصائصها ، 

علمً متكامل لها".
2

 

و ٌدعم هذه المنهج "األسلوب اإلحصائً"و ٌقصد به:"المعطٌات الرٌاضٌة التً ٌتم من     

خاللها جمع البٌانات اإلحصائٌة و تبوٌبها فً جداول إحصائٌة و من ثم تعمٌم هذه النتائج 

الدراسة". على خصائص المجتمع من خالل عٌنة
3

 

 دواتثانٌا:الطرٌقة و األ

 مجاالت الدراسة: -1

-متوسطة محمد شرٌف سً سعود بخضرة –أجرٌنا هذه الدراسة فً المجال المكانً: أـ

متوسطة  –كما وزعنا استبٌانا ألساتذة ستبٌان للتالمٌذ و آخر لألساتذة ، حٌث وزعنا فٌها ا’

و قد تم اختٌار عدد أفراد العٌنة ثمانٌة أساتذة ، و ذلك لٌصبح  -شرٌف عبد القادر بشراٌفٌة

ي على قسمٌن كونها تحتو -سعودمتوسطة محمد شرٌف سً  -هاتٌن المتوسطتٌن األولى  

 اخترنا-متوسطة شرٌف عبد القادر –أساتذة للغة العربٌة أما  أربعةو السنة الرابعة متوسط، 

 فٌها األساتذة لٌصبح عددهم كاف إلجراء الدراسة.

حددت  و قد 7002/7002أجرٌت هذه الدراسة خالل الموسم الجامعً  المجال الزمانً: -ب

ر أفرٌل ــمن الجانب النظري مباشرة و كان ذلك فً شه االنتهاءالدراسة المٌدانٌة بعد هذه 

                                                           
 ،0صالح الدٌن شروح"منهجٌة البحث العلمً للجامعٌٌن"دار العلوم للنشر و التوزٌع،عنابة،الجزائر،ط 1

 .20ص7004
 .44ٌنظر المرجع السابق،ص 2
تنفٌذ البحوث و الدراسات العلمٌة و تحلٌلها إحصائٌات باستخدام س ب س باسل محمد سعٌد العٌد "مهارات تصمٌم و  3

 .24،ص0،7002س ،مجلس النشر العلمً،جامعة الكوٌت،ط
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  70/04/7002و من ثم توزٌعها فً كله بعد ضبط أسئلة االستبٌانٌن،  هذاو

 ت و استخالص النتائج.اتفرٌغ البٌان ثم بعد ذلك، 72/04/7002جمعناهاو

و أساتذة اللغة العربٌة لهذه عدد تالمٌذ السنة الرابعة متوسط،  و ٌشمل المجال البشري: -ج

 المرحلة.

و ٌقصد بها:"مجموعة من الوحدات المستخرجة من المجتمع اإلحصائً  عٌنة الدراسة: -د

،العٌنة مجموعة من الوحدات و بعبارة أخرى ث تكون ممثلة بصدق لهذا المجتمع ، بحٌ

التً ٌجب أن تتصف بنفس مواصفات مجتمع الدراسة".
1

 

متوسطة محمد  –إن العٌنة فً هذا البحث تتكون من تالمٌذ السنة الرابعة متوسط فً 

-و كذلك أساتذة اللغة العربٌةاللغة العربٌة الذٌن ٌدرسون فٌها، و أساتذة  -شرٌف سً سعود

حٌث نستطٌع من خالل كانت هذه العٌنة عشوائٌة بسٌطة ،  و -متوسطة شرٌف عبد القادر

 أن نكتشف مدى تحقٌق أهداف مادة القواعد. هذه السنة

ٌهم و قد شملت هذه و ذلك من خالل أجوبة التالمٌذ و األساتذة عن األسئلة الموجهة إل    

حٌث أن ’ تلمٌذةو كان عدد التالمٌذ ستٌن بما فٌها ثالثون تلمٌذا و ثالثون العٌنة قسمٌن، 

و كل قسم ٌحتوي على خمسة عشر تلمٌذ و خمسة عشر قسٌم التالمٌذ متساوٌٌن القسمٌن، ت

 .جمٌعا و قد وزعت لهم استماراتالغٌاب خمس بنات من كال القسمٌن، و كان عدد ’ تلمٌذة

و المعلومات الخاصة  بٌاناتالتعد المالحظة وسٌلة أساسٌة و تارٌخٌة لجمع  المالحظة: -ه

و المشكالت حٌث ٌمكن تعرٌفها على أنها"عملٌة مراقبة أو مشاهدة الظواهر بظاهرة ما، 

و متابعة سٌرها و اتجاهاتها و عالقاتها بأسلوب علمً منظم األحداث و مكوناتها، و

 بسلوك الظاهرة، و تحدٌد العالقة بٌن التغٌرات و التنبؤ ر، مخطط هادف بقصد التفسٌو

وجٌهها لخدمة أغراض إنسانٌة".تو
2

 

                                                           
 عبد الكرٌم بوحفص"أسس و مناهج البحث فً علم النفس"دٌوان المطبوعات الجامعٌة بن عكنون، 1

 .24،ص0،7000الجزائر،ط
 .24،ص7،0222العلمً"دار وائل ،عمان،األردن،طمحمد عبٌدات وآخرون:"منهجٌة البحث  2
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و منه ٌمكن القول أن المالحظة هً:"االنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معٌنة أو شًء ما بهدف   

الكشف عن أسبابها و قوانٌنها".
1

 

رٌقها ٌتم جمع المعلومات، و هً وسٌلة مساعدة للباحث و عن ط أداة جمع البٌانات: -و

لة البٌانات المٌدانٌة و تسمى باالستبٌان و ٌعد هذا األخٌر :"وسٌتستخدم هذه األداة فً جمع و

و ذلك باستعمال استمارة ٌقوم المجٌب بتدوٌن االجابات للحصول على إجابات على أسئلة ، 

علٌها".
2

 

و ذلك لوجود بعض  و تسهٌل العمل التطبٌقً المٌدانً، الهدف من هذا االستبٌان هو       

لذلك تم توزٌع استمارتٌن لٌها إال عن طرٌق دراسة مٌدانٌة ، لتوصل إالنتائج التً ال ٌمكن ا

واحدة للتالمٌذ و هذا من أجل معرفة اتجاههم نحو مادة اللغة القواعد و تفاعلهم مع أستاذهم 

و الوقوف على أسباب  لتتجلى لنا صورة حول سهولة أو صعوبة هذه المادة بالنسبة للتالمٌذ

رة الموجهة لألساتذة فالغرض منها التأكد فٌما تكمن صعوبة أما اإلستما هذه المشكلة،

 القواعد هل فً المحتوى المقرر فً التعلٌم المتوسط ؟أو فً كٌفٌة اٌصال هذا المحتوى؟

و قد اعتمدنا فً دراستنا هذه على التكرار بالنسبة المئوٌة لمعالجة النتائج التً كتبت        

تساوي عدد أفراد العٌنة ضرب مئة ثم بعد ذلك القسمة على على النحو التالً:النسبة المئوٌة 

 أفراد الكلً للعٌنة.

 

 .- نتائج استبٌان الخاص بالتالمٌذ - ثانٌا: النتائج و المناقشة

 عرض النتائج:ـ 1

 ٌبٌن توزٌع التالمٌذ حسب الجنس :11جدول رقم 

                                                           
 .777،ص0،7000سامً مسلم"مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس"دار المسٌرة للطباعة،ط 1
 0224الرٌاض،السعودٌة ،د.ط،،حامد سوادي عطٌة "دلٌل الباحثٌن فً اإلدارة و التنظٌم"دار المرٌخ 2

 .22،ص
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 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 %24.24 40 ذكر

 %42.42 72 أنثى

 %000 22 المجموع

 

ٌتضح من خالل الجدول المتمثل فً توزٌع التالمٌذ حسب الجنس أن نسبة الذكور سجلت 

 %42.42أما نسبة اإلناث %24.24أعلى نسبة و هً 

 

 دائرة نسبٌة تبٌن توزٌع التالمٌذ حسب الجنس

 ٌبٌن توزٌع التالمٌذ حسب السن :10جدول رقم 

 المئوٌةالنسبة  التكرار االحتماالت

 %04.24 2 سنة04

 %42.42 77 سنة02

 %40.20 02 سنة07

 %4.74 7 سنة02

 %2.42 4 سنة02

 %000 22 المجموع
 

 ذكر

 أنثى
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سنة بٌنما 02للفئة التً عمرها %42.42ٌظهر الجدول الذي ٌبٌن سن التالمٌذ أن نسبة 

فنسبتها سنة 04سنة أما فٌما ٌخص التالمٌذ الذٌن سنهم 07للفئة التً سنها %40.20نسبة

سنة 02وأخٌرا فئة %2.42سنة بنسبة 02و تأتً بعد ذلك الفئة التً أعمارهم 04.24%

 %4.74بنسبة 

 

 دائرة نسبٌة تمثل توزٌع التالمٌذ حسب السن. 

 

 ٌبٌن رأي التالمٌذ فً مادة القواعد :10جدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار  االحتماالت

 %22.02 47 سهلة

 %40.20 74 صعبة

 %000 22 المجموع

 

 سنة14

 سنة15

 سنة16

 سنة17

 سنة18
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أما الفئة التً %22.02ٌوضح الجدول أعاله أعلى نسبة سجلت فٌه سهولة القواعد       

و نستنتج من خالل هذه النتائج أن %40.20فقدرت بنسبة صعبت علٌها مادة القواعد 

 القواعد سهلة بالنسبة لتالمٌذ السنة الرابعة متوسط.

 

 

 مادة القواعد دائرة نسبٌة تبٌن رأي التالمٌذ فً 

 ٌبٌن شعور التالمٌذ فً حصة القواعد :10 رقمجدول 

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %47.47 70 ارتٌاح

 %74.74 42 ملل

 %000 22 المجموع

 

من القراءة التً أثبتها الجدول الذي ٌبٌن شعور التالمٌذ فً حصة القواعد ٌتجلى من     

أما الذٌن ٌشعرون ’ٌشعرون بالملل أثناء حصة القواعد للذٌن %74.74خاللها أن نسبة 

و ٌبٌن هذا الجدول أن عدد كبٌرا من التالمٌذ بهم الملل أثناء %47.47باالرتٌاح فنسبتهم 

 تلمٌذا. 22تلمٌذا من أصل 42دراسة القواعد إذ بلغ عددهم 

 صعبة

 سهلة
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 دائرة نسبٌة تبٌن شعور التالمٌذ فً حصة القواعد  

 

 ٌبٌن مدى مشاركة التالمٌذ فً حصة القواعد :10جدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %72.02 42 نعم

 %40.20 02 ال

 %000 22 المجموع

 

أظهر هذا الجدول الذي ٌبٌن نسبة مشاركة التالمٌذ فً حصة القواعد أن نسبة التالمٌذ      

بٌنما نسبة عدم مشاركتهم هً %72.02الذٌن ٌقومون بالمشاركة أثناء درس القواعد هً 

ٌتفاعلون مع دروس القواعد و و تعنً هذه النتائج أن تالمٌذ السنة الرابعة متوسط 40.20%

 ذلك بالمشاركة و اإلجابة عن األسئلة الموجهة إلٌهم من طرف أستاذهم.

 ملل

 ارتٌاح



 الدراسة الميدانية                                                             الفصل الثالث:

 

~ 63 ~ 
 

 

 دائرة نسبٌة تبٌن مدى مشاركة التالمٌذ فً حصة القواعد

 ال ٌشاركون فكانت إجاباتهم عن السبب كما ٌلً:أما بالنسبة للتالمٌذ الذٌن 

 ألننً ال أحبها و تسبب لً الملل. 

 ال أفهمها ألنها صعبة و ال أحب قواعد اللغة العربٌة. 

 ال أجد فرصة لإلجابة. 

 أخاف أن تكون اإلجابة خاطئة. 

ٌبٌن مدى اطالع التالمٌذ على مواضٌع القواعد بغٌة تحضٌر الدروس  : 10جدول رقم

 تحضٌر الدروس

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %27.27 72 نعم

 %42.72 77 ال

 %000 22 المجموع

 

 نعم

 ال
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ٌوحً هذا الجدول أن نسبة التالمٌذ ٌقومون باإلطالع على مواضٌع القواعد لتحضٌر    

مواضٌع القواعد قد بلغت أما الذٌن ال ٌقومون باالطالع على  %27.27الدروس قد بلغت 

 و ٌعنً هذا أن عدد ال بأس به من التالمٌذ ٌقومون بتحضٌر دروسهم. %42.72بنسبتهم 

 

 دائرة نسبٌة تبٌن مدى اطالع التالمٌذ على مواضٌع القواعد لتحضٌر الدروس.

 التالمٌذ.ٌبٌن مدى مالئمة المحتوى لمستوى  :10جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %22.02 44 نعم

 %70.20 07 ال

 %000 22 المجموع

 

بٌنما %22.02ٌتبٌن لنا من خالل الجدول أن نسبة مالئمة محتوى لمستوى التالمٌذ هً   

أثبتت أن المحتوى لٌس مناسبا لمستواهم ومن خالل هذا كله نجد أن %70.20نسبة 

 44المقرر لهذه السنة مالئم لمستوى التالمٌذ وٌظهر ذلك من خالل عدد التالمٌذ المحتوى 

 ستواهم.تلمٌذ الذٌن أجابوا بمالئمة المحتوى لم 22من أصل 

 نعم

 ال
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 .دائرة نسبٌة تبٌن مدى مالئمة المحتوى لمستوى التالمٌذ

 

 ٌبٌن شعور التالمٌذ عند السؤال عن اإلعراب :10جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %22.42 42 قلق

 %04.42 2 ارتٌاح

 %000 22 المجموع

 

عراب نالحظ أن أكبر نسبة شعور التالمٌذ عند السؤال عن اإل من الجدول الذي ٌبٌن     

و  %04.42و نسبة ارتٌاحهم هً %22.42التالمٌذ ٌشعرون بالقلق حٌث قدرت نسبتهم 

السنة الرابعة متوسط و أغلبٌة التالمٌذ عراب صعب بالنسبة لتالمٌذ ٌوحً هذا أن اإل

 ٌنفرون منه.

 ال

 نعم
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 عراب.شعور التالمٌذ عند السؤال عن اإل دائرة نسبٌة تبٌن

 ٌبٌن تنبٌه األستاذ لتالمٌذه على أخطائهم النحوٌة و الصرفٌة. :10جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %27.47 24 نعم

 %4.74 07 ال

 %000 22 المجموع
 

ذ تالمٌذه على أخطائهم النحوٌة ٌتجلى من خالل هذا الجدول الذي ٌبٌن تنبٌه األستا

الصرفٌة أن أكبر نسبة تقر بأن األستاذ ٌنبههم عن أخطائهم النحوٌة و الصرفٌة حٌث و

الل و من خ %4.74بالعكس قدرت نسبتهم  اأما بالنسبة الذٌن قالو%27.47قدرت نسبتهم 

 النسب ٌتضح أن األستاذ حرٌص على تصحٌح أخطاء تالمٌذه.

 

 دائرة نسبٌة تبٌن تنبٌه األستاذ إلى األخطاء النحوٌة و الصرفٌة

 قلق

 ارتٌاح

 نعم

 ال
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 ٌبٌن توجٌهات األستاذ الستعمال الفصحى داخل القسم. :11جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %27.47 40 نعم

 %44.74 74 ال

 %000 22 المجموع

 

ٌبٌن الجدول أعاله الخاص بتوجٌهات األستاذ باستعمال الفصحى داخل القسم أن الذٌن     

و ٌعنً هذا %44.74أما الذٌن أجابوا العكس فنسبتهم %27.47أجابوا بنعم قدرت نسبتهم 

 أن األستاذ حرٌص على استعمال الفصحى داخل القسم.

 

 .باستعمال الفصحى داخل القسم دائرة نسبٌة تبٌن توجٌهات األستاذ للتالمٌذ

 ٌبٌن عالقة التلمٌذ باألستاذ و تأثٌرها على اهتمامهم بالمادة :11جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %44.47 74 نعم

 %27.47 40 ال

 %000 22 المجموع

 

 ال

 نعم
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ستناذ الذٌن ال تؤثر فٌهم عالقتهم باإل من خالل قراءتنا لهذا الجدول نستنتج أن التالمٌذ 

أما الذٌن أثرت فٌهم عالقة األستاذ و تأثٌرها على %27.47باهتمامهم للمادة قد بلغت 

 .%44.47اهتمامهم بالمادة فنسبتهم 

 

 دائرة نسبٌة تبٌن العالقة بٌن التالمٌذ و أستاذهم و تأثٌرها على اهتمامهم بالمادة.

 ٌبٌن اللغة المستعملة من طرف األستاذ داخل القسم. :10جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %00 00 الفصحى

 %4.74 07 العامٌة

 %27.47 24 مزج بٌن الفصحى و العامٌة

 %000 22 المجموع

 

من خالل الجدول الذي ٌبٌن اللغة المستعملة من طرف األستاذ داخل القسم نجد أن نسبة     

بأن  اأما الذٌن قالو%27.47الذٌن أجابوا بأن األستاذ ٌمازج بٌن الفصحى و العامٌة هً 

بٌنما انعدمت االجابة على أن األستاذ ٌستعمل %4.74األستاذ ٌستعمل العامٌة فنسبتهم 

 .الفصحى

 نعم

 ال
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 من طرف األستاذ داخل القسمنسبٌة تبٌٌن اللغة المستعملة دائرة 

                       تحلٌل النتائج:

 من خالل تعلٌقنا على الجداول وعرض نتائجها سنحاول تحلٌل هذه النتائج فٌما ٌأتً:  

 ىأخذت أعل رناث نجد أن نسبة الذكولنا نسبة الذكور واإل :من خالل الجدول الذي ٌبٌنـ 1

ما نسبة وٌعود سبب ذلك إلى غٌاب خمسة إناث عن الحصة التً وزعنا فٌها االستبٌان أم فٌ

 فة.دالتالمٌذ بالتساوي بٌن القسمٌن فكان مجرد صٌخص تقسٌم 

لنا سن التالمٌذ وجدنا أن أعلى نسبة جاءت ضمن  من قراءتنا للجدول الذي ٌبٌن: -0

وٌبٌن لنا هذا وجود ’سنة02متوسط هو سن سنة أما السن المناسب للسنة الرابعة 07و02سن

 معٌدة لهذه السنة. ةنسبة كبٌر

وجدنا أن أغلب التالمٌذ ذ فً مادة لقواعد رأي التالمٌ الذي ٌبٌن:من خالل الجدول  -0

 ٌقولون أن هذه المادة سهلة فً متناولهم.

أكثر نسبة شعور التالمٌذ فً حصة القواعد أن  الذي ٌبٌن:  من خالل الجدول لنا اتضح -0

وعدم التنوٌع فٌه بحٌث شعور إلى طرٌقة عرض هذا المحتوى، و ٌعود هذا ال’تشعر بالملل

 ٌعتمد فٌه األستاذ على طرٌقة النص الستخراج األمثلة واستنباط القاعدة من خاللها.

 العامٌة

المزج بٌن الفصحى 
 و العامٌة
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مدى مشاركة التالمٌذ فً حصة القواعد فقد أثبتت أن نسبة  أما الجدول الذي ٌبٌن: -0

دة بحٌث أغلبٌة التالمٌذ ٌتفاعلون أثناء حصة القواعد رغم الملل الذي ٌسود المشاركة جٌ

 عراب .لمادة القواعد وصعوبة اإلأما الذٌن ال ٌشركون فقد اشتكوا من عدم فهم اأغلبٌتهم 

تحضٌر الدروس إال أن بمدى اطالع التالمٌذ الذٌن ٌقومون  ٌوحً الجدول الذي ٌبٌن: -0

د لٌسهل علٌهم وهذا جٌٌذ الذٌن ٌقومون بتحضٌر دروسهم، معدد ال بأس به من التال

واطالعهم لدروسهم ٌثبت مدى اهتمامهم بالنجاح ألنهم مقبلون على التواصل ما سٌدرسه، 

 اجتٌاز شهادة التعلٌم المتوسط.

مدى مالئمة المحتوى لمستوى التالمٌذ أن نسبة  الجدول الذي ٌبٌن: خالل ٌتضح من -0

الذٌن أجابوا أن المحتوى مالئم لمستواهم أكثر وبكثٌر من الذٌن أجابوا العكس.و هذا أٌضا 

 ٌثبت أن مادة القواعد سهلة بالنسبة لهم.

عراب ٌتضح لنا أكبر نسبة ر التالمٌذ عند السؤال عن اإلشعومن الجدول الذي ٌبٌن: -0

 عراب وأنه صعب بالنسبة لهم.بالقلق عند السؤال األستاذ عن اإل مٌذهً شعور التال

تنبٌه األستاذ تالمٌذه على أخطائهم النحوٌة  :الذي ٌبٌن ٌتجلى لنا من خالل هذا الجدول -0

ى والصرفٌة أن األستاذ قائم بواجبه على أتم الوجه وذلك من خالل إجابة غالبٌة التالمٌذ عل

ٌبٌن أٌضا حرص األستاذ بعدم وقوع تالمٌذه بما ٌسمى أخطائهم، أن أستاذهم ٌنبههم على 

 باللحن أثناء كالمهم وقراءتهم.

بتوجٌهات األستاذ لتالمٌذه باستعمال الفصحى داخل  :الخاص ٌتضح من خالل الجدول -11

جابة صحى أثناء حدٌثهم فً القسم أو اإلالحجرة الدراسة أن األستاذ ٌنصحهم باستعمال الف

 األسئلة .عن 

هل العالقة التً تربط التالمٌذ التالمٌذ بأستاذهم تؤثر على  من الجدول الذي ٌبٌن: -11

اهتمامهم بالمادة ؟نجد أن أغلب التالمٌذ ال تؤثر فٌهم هذه العالقة على اهتمامهم بالمادة.و 

 بالملل والنفور من المادة القواعد. همهذا راجع إلى شعور
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اللغة التً ٌستعملها األستاذ أثناء تدرٌسه فً مادة القواعد  :ٌبٌن من خالل الجدول الذي -10

وهذا بارة عن مزٌج بٌن العامٌة والفصحى، نجد أن اللغة المتداولة داخل حجرة الدراسة ع

أثناء  ٌن العامٌة والفصحىٌرجع بالسلب على تعلم التلمٌذ للغة الفصٌحة وٌصبح ٌمازج ب

 جابته عن األسئلة.إ

 ستبٌان الخاةة باألساتذة:عرض نتائج اال

 ٌبٌن توزٌع األساتذة حسب الجنس :11جدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 %22.2 02 أنثى

 %07.2 00 ذكر

 %000 02 المجموع

 

ٌتضح لنا من خالل الجدول الذي ٌبٌن توزٌع األساتذة حسب الجنس أن أعلى نسبة     

 .%07.2الذكور فقدرت ب  نسبةأما %22.2سجلت فٌه لإلناث إذ قدرت نسبتهن 

 ٌبٌن طبٌعة الشهادة المتحصل علٌها. :10جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %000 02 لٌسانس

 %00 00 ماستر

 %00 00 معهد

 %000 02 المجموع
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من قراءتنا للجدول أعاله ٌتضح لنا أن أعلى نسبة كانت ضمن األساتذة المتحصلٌن على    

 .%000شهادة لٌسانس و ذلك بنسبة 

 

 دائرة نسبٌة تمثل طبٌعة الشهادة المتحصل علٌها

 . ٌبٌن سنوات العمل بالنسبة لألساتذة :10جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار سنوات العمل

 %72 7 سنة واحدة

 %72 7 ستة سنوات

 %07.2 0 ثمانٌة سنوات

 %42.2 4 تسعة سنوات

 %000 2 المجموع

 

ٌتجلى لنا من خالل الجدول الذي ٌبٌن سنوات العمل بالنسبة لألساتذة أن أعلى نسبة كانت    

ثم تلٌها نسبة %42.2ساتذة العاملٌن فً القطاع لمدة تسع سنوات و ذلك بنسبة ضمن األ

ثم فً األخٌر تأتً نسبة ’لألساتذة العاملٌن ست سنوات و سنة واحدةبالنسبة 72%

 و هً لألساتذة العاملٌن مدة ثمانً سنوات.07.2%

 لٌسانس

 ماستر

 معهد
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 دائرة نسبٌة تمثل سنوات العمل بالنسبة لألساتذة

 ٌبٌن اإلطار التعلٌمً بالنسبة لألساتذة. :10جدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار الحتماالت

 %22 7 أستاذ مرسم

 %00 0 أستاذ متربص

 %72 7 أستاذ مستخلف

 %000 2 المجموع

 

من الجدول أعاله ٌتضح لنا أن أغلبٌة األساتذة ٌدرسون بصفة رسمٌة حٌث بلغت 

 و أخٌرا انعدام أساتذة متربصٌن.%72أما األساتذة المستخلفٌن فقدرت نسبتهم %22نسبتهم 

 سنة واحدة

 تسع سنوات

 ثمانٌة سنوات

 ستة سنوات
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 بالنسبة لألساتذةدائرة نسبٌة تمثل اإلطار التعلٌمً 

 ماهً الطرٌقة التً تعتمدها فً تقدٌم درسك؟ نص السؤال: -0

 اإلجابات:

 طرٌقة العمل بالكفاءات. -

 الطرٌقة الحوارٌة مع تسجٌل كل النقاط على السبورة و تنوٌع طرائق التدرٌس. -

 البٌت.كتابة األمثلة التوضٌحٌة ثم القاعدة و أشرع فً الشرح ثم أعطً تمارٌن تعمل فً  -

و ٌقصد بها أن ٌكون التلمٌذ هو محور العملٌة التعلٌمٌة –اعتمد على الكفاءة القاعدٌة  -

 األستاذ مجرد مرشد فقط.و

 من بٌن الطرائق التدرٌس.ماهً الطرٌقة المناسبة لدروس القواعد؟ نص السؤال: -0

 اإلجابات:

  لمقاربة بالكفاءات.ا 

  ثم ٌزول الغموض و اإلبهام للخروج  و من’ثم وضع الحلول’طرٌقة طرح المشكلة

 بالنتٌجة أو الكفاءة.

  .العمل بالكفاءات 

 أستاذ مستخلف

 أستاذ مرسم

 أستاذ متربص
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 األسس التً ٌضعها األستاذ صوب عٌنٌه فً اختٌار الطرٌقة المناسبة. :جدول ٌبٌن -0

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

االهداف التعلٌمٌة التً تسعى 

 لتحقٌقها

2 77.2% 

 %42.22 4 طبٌعة المتعلمٌن و مستواهم

مدى وفرة التقنٌات ووسائل 

 التدرٌس

0 00% 

 %000 2 المجموع

 

من الجدول أعاله الذي ٌمثل األسس التً ٌضعها األستاذ صوب عٌنٌه فً اختٌار الطرٌقة 

المناسبة نجد أن أعلى نسبة كانت مسجلة ضمن األهداف التعلٌمٌة التً ٌسعى األستاذ 

األساتذة الذٌن ٌضعون طبٌعة المتعلمٌن و مستواهم أما %77.2تحقٌقها و ذلك بنسبة 

و نجد فً األخٌر أن التقنٌات ووسائل %42.2الدراسً صوب أعٌنهم فقدرت نسبتهم 

 التدرٌس لٌس لها أهمٌة بالنسبة لألساتذة فً اختٌار طرٌقة مناسبة للدرس.

 

 .دائرة نسبٌة تمثل األسس التً ٌضعها األستاذ فً اختٌار طرٌقة التدرٌس

 

طبٌعة المتعلمٌن 
 ومستواهم

األهداف التعلٌمٌة التً 
ٌسعى األستاذ إلى 

 تحقٌقها
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 المحتوى التعلٌمً و مدى مالئمته لمستوى التالمٌذ جدول ٌبٌن: -0

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %22 7 نعم

 %72 7 ال

 %000 2 المجموع

 

من األساتذة %22ٌبٌن لنا الجدول المحتوى التعلٌمً و مدى مالئمته لمستوى التالمٌذ بنسبة 

أما الذٌن أجابوا العكس فقدرت نسبتهم ’الذٌن أجابوا بأن المحتوى المناسب لمستوى التالمٌذ 

72%. 

 

 دائرة نسبٌة تمثل المحتوى التعلٌمً و مدى مالئمته لمستوى التالمٌذ

 مدى موافقة المنهج الدراسً. :ٌبٌنـ جدول 0

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %22.2 2 نعم

 %07.2 0 ال

 %000 2 المجموع

 

 نعم

 ال
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من البٌانات الموجودة فً الجدول الذي ٌبٌن مدى موافقة المنهاج للكتاب المدرسً ٌتضح  

أما الذٌن أجابوا %22.2حٌث قدرت نسبتهم ’لنا أن أعلى نسبة لألساتذة الذٌن أجابوا بنعم

 %07.2بعدم موافقة المنهاج للكتاب المدرسً فنسبتهم

 

 تمثل مدى موافقة المنهج للكتاب المدرسًدائرة نسبٌة 

 اقتراح األساتذة لحذف بعض المواضٌع من الكتاب المدرسً. جدول ٌبٌن : -11

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %72 7 نعم

 %22 7 ال

 %000 2 المجموع

  

درسً مٌوضح الجدول الذي ٌبٌن اقتراح األساتذة لحذف بعض المواضٌع من الكتاب ال     

أما الذٌن %22بعدم حذف أي موضوع و قدرت نسبة هؤالء األساتذة أن غالبتهم أجابوا 

 فقط.%72اقترحوا حذف بعض المواضٌع فنسبتهم 

 نعم

 ال
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 .دائرة نسبٌة تمثل اقتراح األساتذة لحذف بعض المواضٌع من الكتاب المدرسً

 مادة القواعد.نظرة األساتذة للسبب الرئٌسً لضعف المتعلمٌن فً  جدول ٌبٌن : -11

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

عداد المهنً لمعلم ضعف اإل

 اللغة العربٌة

07 72% 

 %42.2 04 سوء طرق التدرٌس المعتمدة

عدم مراعاة المحتوى 

 التعلٌمً لمستوى المتعلمٌن

04 42.2% 

 %00 00 وضع المناهج و البرامج

 %00 00 عطاء اعتبار للمادةعدم إ

 %000 2 المجموع

 

من القراءة المدونة فً الجدول أعاله ٌتضح لنا أن األساتذة ٌقرون أن سبب ضعف      

و كذلك %42.2و ذلك بنسبة ’التالمٌذ راجع إلى ضعف استخدام طرق التدرٌس المعتمدة

أما الذٌن أجابوا بأن %42.2إلى عدم مراعاة المحتوى التعلٌمً بمستوى التالمٌذ بنسبة 

حٌث قدرت نسبتهم داد المهنً لمعلم اللغة العربٌة ، عالتالمٌذ هو ضعف اإلسبب ضعف 

72%. 

 نعم
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 دائرة نسبٌة تمثل نظرة األساتذة للسبب الرئٌسً لضعف التالمٌذ فً مادة القواعد.

 تحلٌل النتائج:

 بعد عرضنا للنتائج وقراءتنا للجداول سنحاول تحلٌلها فٌما ٌأتً:   

ناث الجدول المبٌن لنسبة الذكور واإل خالل عرضنا لنتائجٌظهر من  :11الجدول رقم

ناث أكبر من نسبة ٌفنا حسب الجنس وجدنا أن نسبة اإلوهذا تصنالخاصة باألساتذة ، 

 الذكور.

من خالل الجدول المبٌن لطبٌعة الشهادة المتحصل علٌها الحظنا أن أغلب  :10الجدول رقم 

وبما أن المستوى التعلٌمً فً ألدب العربً ، ى شهادة لٌسانس فً ااألساتذة متحصلٌن عل

 التعلٌم المتوسط ٌطلب هذه الشهادة فأغلب المتحصلٌن علٌها ٌدرسون فً المتوسط.

من الجدول الذي ٌبٌن سنوات العمل بالنسبة لألساتذة الحظنا أن أغلب  :10الجدول رقم 

جد من األساتذة من ٌعمل حٌث ٌوالتعلٌم وذلك لعدد سنوات العمل ،  األساتذة لدٌهم خبرة فً

وهذا ٌوحً لنا أن المتوسطتٌن لدٌهما ع سنوات وثمانً سنوات وست سنوات ، لمدة تس

أما فٌما ٌخص األساتذة المدرسٌن لسنة واحدة فهم أساتذة ’أساتذة كفء فً التدرٌس

 مستخلفٌن.

ضعف االعدا المهنً 
 لمعلم اللغة العربٌة

عدم مراعاة المحتوى 
التعلٌمً لمستوى 

 المتعلمٌن

سوء طرق التدرٌس 
 المعتمدة

4e trim.
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هم طار التعلٌمً لألساتذة وجدنا أنمن خالل الجدول الذي ٌبٌن اإل :10الجدول رقم 

وذلك بعد السنوات التً أداها ’مرسمون وترسٌم األستاذ دلٌل على أنه ٌملك خبرة فً التعلٌم 

 فً التعلٌم.

جابات األساتذة عن الطرٌقة التً ٌعتمدونها فً تقدٌم درسهم من خالل إ :10السؤال رقم 

بعض  إال أنهم ٌتبعون’وجدنا أن أغلب األساتذة ال ٌعرفون عن طرائق التدرٌس إال القلٌل

اعد ، الطرائق المعروفة منها المقاربة النصٌة المعتمدة فً الجزائر وفً تقدٌم دروس القو

أن التنوٌع فً الطرائق هو الحل الوحٌد ومن األساتذة الثمانٌة توجد أستاذة فقط من أجابت 

فً تقدٌم إلٌصال المعلومة للتالمٌذ وهناك أٌضا أجاب على أنه ٌستخدم الطرٌقة الحوارٌة 

 جاباتهم طرٌقة التدرٌس بالكفاءات.سه أما البقٌة فكانت إدر

جابات األساتذة عن الطرٌقة المناسبة لتقدٌم درس القواعد نجد من خالل إ :10السؤال رقم 

أن أستاذٌن فقط من أجابا على الطرٌقة التً ٌمكن اتباعها لتقدٌم دروس القواعد وهً طرٌقة 

ثم ٌتركهم ٌجدون ’فً موضوع مبهم أو فكرة ما  حل المشكالت حٌث ٌضع األستاذ التالمٌذ

 الحل وحدهم وذلك بالمناقشة بٌنهم حول هذا الموضوع.

قة الذي ٌبٌن األسس التً ٌضعها األستاذ صوب عٌنٌه فً اختٌار الطرٌ :10الجدول رقم 

ساتذة أجابوا بأنهم ٌضعون األهداف التعلٌمٌة التً ٌسعون إلى الحظنا أن أغلبٌة األ’المناسبة

وهذا ٌعود بالسلب على التالمٌذ ألن ف نهاٌة الدرس أو العام الدراسً، تحقٌقها سواء 

بعضهم ال ٌفهم فً البداٌة إلى بعد تكرار إال أن هذا ٌعطل من سٌرورة الدرس وهنا ال 

 تتحقق األهداف .

حتوى التعلٌمً ومدى مالئمته لمستوى التالمٌذ الحظنا أن نسبة نالحظ الم :10الجدول رقم 

ٌوحً لنا هذا على أن ’بأن المحتوى مناسب لمستوى التالمٌذ  امن األساتذة أجابو22%

 ٌصال هذا المحتوى.المحتوى التعلٌمً و إنما كٌفٌة إ بب فً صعوبة مادة القواعد لٌسسال
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اب المدرسً وجدنا أن أغلب األساتذة ٌقرون مدى توافق المنهاج مع الكت :10الجدول رقم 

بتوافقهما وبما أن األستاذ على دراٌة بما ٌحتوٌه المنهاج والكتاب المدرسً ٌمكننا اطالق 

 الحكم على هذا التوافق.

األساتذة لحذف بعض المواضٌع فً مادة القواعد من الكتاب اقتراح  :11الجدول رقم 

ى التالمٌذ ما عدا أستاذٌن أجابا بحذف الدرس المدرسً وأن كل مواضٌع مناسبة لمستو

 عطف النسق والبٌان وجدوا التالمٌذ لم ٌستوعبوا هذا األخٌر لصعوبته.

لمٌن فً مادة القواعد نالحظ نظرة األساتذة للسبب الرئٌسً لضعف المتع :11الجدول رقم

الضعف ى كٌفٌة معالجة هذا و نخلص إلتهم قسمت إلى احتماالت سبق ذكرها، جاباأن إ

 جاباتهم كاآلتً:فكانت إ

  مراعاة مستوى التالمٌذ.               

 .ترتٌب وتبسٌط المنهاج وفق لقدرات المتعلمٌن 

 عداد المعلم جٌدا وتعلٌمه طرق التدرٌس قبل دخوله مهنة التدرٌس.إ 

 



 خاتمة:
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 ما ٌمكن استخالصه من هذا البحث ما ٌلً:

عرف بها أحوال أواخر الكلمات العربٌة التً ٌالقواعد النحوٌة والصرفٌة هً قواعد  -

 وبناء وما ٌتبعها. إعرابفصلت بتركٌب بعضها على بعض من 

تختلف طرق تدرٌس القواعد النحوٌة والصرفٌة بٌن القدٌمة والحدٌثة وتبقى مهمة المدرس  -

 اختٌار أٌهما أنجع وأنجح أو الدمج بٌن عدة طرق حسب الحاجة .من 

 تعتبر القواعد اللغة أساس النشاطات المختلفة فً اللغة العربٌة. -

كلها من أجل  تتضافرلتدرٌس القواعد النحوٌة والصرفٌة أسس نفسٌة وتربوٌة ولسانٌة  -

 نجاح العملٌة التعلٌمٌة.

 لإلصالح التربوي األخٌر وكبدٌل لتدرٌس الهادف. المقاربة بالكفاءات جاءت كنتٌجة -

 المقاربة بالكفاءات تجعل المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة. -

المقاربة بالكفاءات تلزم المتعلم بتسخٌر وإدماج المكتسبات القبلٌة لمواجهة الوضعٌات -

 المختلفة.

ة قواعد اللغة منها صعوبة هناك أسباب عدة تقف وراء تدنً مستوى التالمٌذ فً ماد-

 طرٌقة شرح بعض األساتذة للدرس...الخ.ة التالمٌذ وشرودهم أثناء الدرس،عدم مباالالمادة،



 قائمة المصادر والمراجع:
 

~ 85 ~ 
 

 *القرآن الكرٌم برواٌة ورش.

 المصادر والمراجع:

 .2ط،2حٌاء التراث العربً،بٌروت،لبنان،جالوسٌط"دار إ براهٌم أنٌس وآخرون"المعجمإـ 1

 .3،1999،ط11حٌاء التراث العربً،جن العرب"دار إابن منظور "لسا -2

دار لغة"تحقٌق عبد السالم محمد هارون،ابن فارس "معجم مقاٌٌس ال -3

 1،1991الجٌل،بٌروت،لبنان،ط

 1،1998ابن عصفور"تج:عادل أحمد وعلً معوض،دار الكتب العلمٌة،لبنان،ط -4

 ،3لبنان،طلخصائص"تحقٌق :عبد الحمٌد هنداوي،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،ابن جنً"ا -5

2008. 

 .14،1999،ط5ألعالم"دار العلم للمالٌٌن"بٌروت،جالزركلً"ا -6

 .2،1984جواد"أصول تدرٌس اللغة العربٌة"دار الرائد العربً،بٌروت،طالطاهر علً  -7

 .1962،د.طران محمد "علم اللغة"دار المعارف،القاهرة،السع -8

مشكلة اللغوٌة العربٌة"جروس الفٌصل سمر روحً"ال -9

 .1،1992بروس،طرابلس،لبنان،ط

الدٌنٌة"دار النهضة ربٌة التونسً الخٌالطً"األصول الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة والت -10

 .2،1975اهرة،طالق،مصر،

تدرٌس"دار الكشاف للنشر الحصري ساطع"دروس فً أصول ال -11

 .1948،د.ط،2والتوزٌع،بٌروت،ج

 .1،2006أجل مقاربة شمولٌة "دار البٌضاء،ط العربً سلٌمانً"كفاٌات فً التعلٌم من -12
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دٌوان المطبوعات -اللغاتحقل تعلٌمٌة -أحمد حسانً"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة -13

 د.ت.الجامعٌة،د.ط،

مل لتعلٌم اللغة أحمد طاهر حسنٌن"نظرٌة االكتمال اللغوي عند العرب منهج شا -14

 .1،1987العربٌة"القاهرة،ط

 .2،1958،ط2د"ضحى اإلسالم"دار الكتاب العربً،بٌروت،جأمٌن أحم -15

خالد لبصٌص"التدرٌس العلمً والفنً الشفاف بمقاربة الكفاءات واألهداف"دار التنوٌر  -16

 ،للنشر 

 درٌس"دار المناهج للنشر والتوزٌع،عمان،األردن،براهٌم وآخرون"أساسٌات التخلٌل إ -17

 .2005د.ط،

لنشر دار الخلدونٌة ل-اتاألبعاد والمتطلب-حاجً فرٌد"بٌداغوجٌا التدرٌس بالكفاءات -18

 .2005الجزائر،د.ط،والتوزٌع،القبة،

ار الكتب العلمٌة للنشرو دلصحاح"تح:إمٌل بدٌع ٌعقوب وآخرون،الجوهري"ا -19

 .1،1999التوزٌع،بٌروت،لبنان،ط

 والطباعة،توفٌق أحمد مرعً"طرائق التدرٌس العامة"دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  -20

 .3،2007األردن،ط

األهداف التربوٌة والتعلٌمٌة فً جمٌع المراحل  جودة أحمد سعادة"صٌاغة -21

 .1،2001راسٌة"دار الشروق للنشر والتوزٌع،نابلس،فلسطٌن،طالد

 دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع،-اتاألبعاد والمتطلب-خٌر الدٌن هنً"التدرٌس بالكفاءات -22

 .2005القبة،الجزائر،د.ط،
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العربٌة ودورها فً تنمٌة التحصٌل درٌة كمال فرحات"طرق تدرٌس قواعد اللغة  -23

 .2014شاد برص للطباعة والنشر والتوزٌع،بٌروت،لبنان،د.ط،اللغوي"ر

 .1،1976لنحو العربً"معهد األنماء العربً،طدمسقٌة عفٌف"تجدٌد ا -24

 محمد فؤاد الحوامدة"فنون اللغة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها بٌن راتب قاسم عاشور، -25

 .1،2009لم الكتب الحدٌث،طظرٌة والتطبٌق"عاالن

ٌداغوجٌا المشروع"منشورات رشٌدة آٌت عبد السالم"لماذا المقاربة بالكفاءات وب -26

 .2005الشهاب،الجزائر،د.ط،

 لٌم بمقاربة الكفاءات"دار األمل ،رمضان ارزٌل محمد حسونات"نحو استراتٌجٌة التع -27

 .2002،الجزائر،د.ط،تٌزي وزو

 جدٌدة فً التعلٌم"دار األمازٌغٌة،الجزائر،د.ط،مفاهٌم بٌداغوجٌة سلٌمان ناٌت وآخرون"-28

2004. 

 تدرٌس"دار الشروق للنشر والتوزٌع،عمان،سهٌلة محسن كاظم الفتالوي"مدخل إلى ال -29

 .1،2003األردن،ط

 -سهٌلة محسن كاظم الفتالوي"كفاٌات التدرٌس المفهوم التدرٌب األداء -30

 عالم الكتبر"الكتاب"تحقٌق عبد السالم هارون،عثمان بن قنبسٌبوٌه أبو بشر عمرو بن -31

 د.ت.،د.ط،2بٌروت،ج

ه"مؤسسة عز الدٌن للطباعة شامً أحمد جمٌل"النحو العربً قضاٌاه ومراحل تطور -32

 .1997والنشر،دار الحضارة،بٌروت،د.ط،
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 د.ت.،7دارس النحوٌة"دار المعارف،مصر،طضٌف شوقً"الم -33

 .2،1981م والتعلٌم"الدار العربٌة للكتاب،تونس،طرٌة التعلرمضان القدافً"نظ -34

 .2005غة العربٌة"دار المعارف الجامعٌة،مصر،د.ط،زكرٌا اسماعٌل"طرق تدرٌس الل -35

للطباعة والنشر  صالح بلعٌد"دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة"دار الهومة -36

 .4،2009والتوزٌع،الجزائر،ط

اللغة د الكرٌم الوائلً"اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس و سعاد عب طه حسٌن الدلٌمً -37

 .2005العربٌة"عالم الكتب الحدٌث،األردن،د.ط،

عربٌة"دار الشروق للنشر طه حسٌن الدلٌمً"أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللغة ال -38

 .1،2004دن،طاألروالتوزٌع،عمان،

ٌات ٌة واالستراتٌجتدرٌس اللغة العربٌة بٌن الطرائق التعلٌمطه حسن الدلٌمً" -39

 .1،2009التجدٌدٌة"عالم الكتب الحدٌث،األردن،ط

حدٌث"دار رٌحانة للنشر  عزٌزي عبد السالم"مفاهٌم تربوٌة بمنظور سٌكولوجً -40

 .2003والتوزٌع،الجزائر،د.ط،

 .1،2014فً التعلٌمٌة"جسور لنشر والتوزٌع،الجزائر،طعبد القادر بورسً"المرجع  -41

بٌة"دار الرضوان للنشر الجبوري"المناهج وطرائق التدرٌس اللغة العرعمران جاسم  -42

 .2،2014والتوزٌع ،عمان،ط

ر الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع،عٌن عثمان مسعود"الرافد فً التربٌة والتعلٌم"دا -43

 .2013ملٌلة ،الجزائر،د.ط،

 .1طائر،ٌم والتعلم بالكفاءات"دار األمل ،الجزعسعوس محمد"مقاربة التعل -44
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عطا هللا أحمد "أسالٌب وطرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة"دٌوان المطبوعات  -45

 .2016الجامعٌة،الجزائر،د.ط،

 .2005لتدرٌس بالكفاءات "منشورات ثالثة،الجزائر،د.ط،عبد العزٌز عمٌر"مقاربة ا -46

للنشر ٌل"مؤسسة المختار علً أبو المكارم "تعلٌم النحو العربً عرض وتحل -47

 .1،2007والتوزٌع،القاهرة،مصر،ط

 ،1العربٌة وظٌفٌا"مؤسسة دار العلوم،الكوٌت،طعبد الرحمان النجدي"نحو تعلٌم اللغة  -48

1979. 

 علم الصرف"المكتب الجامعً الحدٌث،عبد الستار عبد اللطٌف أحمد سعٌد"أساسٌات  -49

 .2،1999،ط1االسكندرٌة،ج

رٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق المرحلة عبد الفتاح حسن البحة"أصول تد -50

 .1،1999ر الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع،طاألساسٌة العلٌا"دا

 هج وتخطٌط التعلٌمات "دار القصبة،عبد الرحمان تومً"المقاربة بالكفاٌات بناء المنا -51

 .2002،د.ط،الجزائر

 .1،1966للنشر ،بٌروت،طوبعض مشكالتها"دار النهار فرٌحة أنٌس"فً اللغة  -52

عربٌة"دار الشروق للنشر محسن علً عطٌة"الكفاي فً أسالٌب تدرٌس اللغة ال -53

 .1،2006والتوزٌع،عمان،األردن،ط

 .2،2004ٌمٌة"دار التوحٌد للنشر والتوزٌع،الرباط،طمحمد درٌج"تحلٌل العملٌة التعل -54

ار الهدى للنشر والتوزٌع،عٌن كفاءات"دمحمد صالح حثروبً"المدخل إلى التدرٌس بال -55

 .2002ملٌلة،الجزائر،د.ط،
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ً المرحلة الثانوٌة"دار المعارف محمد صالح الدٌن مجاور"تدرٌس اللغة العربٌة ف -56

 .1969،د.ط،مصر،

ة للنشر والتوزٌع اتجاهات فً المناهج وطرق التدرٌس"دار المسٌرمحمد السٌد علً" -57

 .1،2011والطباعة،ط

 .2004ة التدرٌس بالكفاءات"قصر الكتاب ،البلٌدة، د.ط،حاجً"مدخل المقاربمحمد  -58

 .1،2002ٌلة"مهارات التدرٌس الصفً"طمحمد محمود الح -59

 .1،1999ٌم التعلٌم نظرٌة وممارسة"طمحمد محمود الحٌلة"التصم -60

 .2،1955هداف وبٌداغوجٌة التقوٌم"طنور الخالدي"التدرٌس باألمحمد شارف سرٌر، -61

 نادٌة حسٌن ٌونس العفون"االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس وتنمٌة التفكٌر". -62

 .4،1991ربٌة وطرائق تدرٌسها"دار النفائس،بٌروت،طمعروف ناٌف"خصائص الع -63

 -التقوٌم،انجازات،مصطلحات’التعلٌم باألهداف-لتدرٌسزروق لخمٌسً"األنٌس فً فن ا -64

 .2،1999والنشر،الجزائر،طدار الفنون للطباعة 

 المجالت: -ب

 العددالتعلٌمٌة فً الجامعات "الجزائر، عدمان مرٌزق"المقاربة بالكفاءات كأسلوب لدعم-65

08/20. 

 8مجلة الوحات للبحوث والدراسات"المفاربة بالكفاءات"الجزائر،عدد ـ66

 الوثائق والمنشورات المدرسية:-ج

 .2011جوانالرابعة من التعلٌم االبتدائً، نةالسأستاذ اللغة العربٌة،دلٌل  -67
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 .2012نلسنة الرابعة من التعلٌم المتوسط،جواالوثٌقة المرافقة لمنهاج ا -68

-:                                                                             الرسائل الجامعية-د

قسم –حسٌبة حمالوي"التنشئة االجتماعٌة للطفل فً الوسط التربوي"رسالة مجستٌر ـ 69

                                 د.ت..قالمة،الجزائٍر،1945ماي 8علم النفس وعلوم التربٌة ،جامعة 

غوٌة لدى الطلبة"رسالة نور الدٌن بوحنوفة"دار المقاربة بالكفاٌات فً تثبٌت الملكة الل -70

       2011،2012جستٌر،قسم اللغة العربٌة وآدابها،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزئر،الما

المركز التربوي للبحوث واإلنماء:مناهج التعلٌم العام وأهدافها العامة تفاصٌل المحتوى  -71

 .1997مطبعة صادر ،بٌروت،د.ط، 97م  29تعمٌم رقم نهج "مادة اللغة العربٌة وآدابها،الم

 

 



 تحديد المواضيع النحوية والصرفية المدروسة في السنة الرابعة متوسط:-1

ٌعد برنامج اللغة العربٌة للسنة الرابعة متوسط المرتكز األساس الذي ٌؤسس الوعً      
التربوي والعلمً والمعرفً لتالمٌذ هذا الطور من جهة وٌعزز عملٌات اكتساب وامتالك 

فكلما كان هناك انسجام وتكامل وتماسك فً هذا البرنامج ’ واستعمال اللغة من جهة ثانٌة
عنا أن نطمئن لوجود مردودٌة فً السنوات التعلٌمٌة الالحقة,و ٌحتوي كتاب السنة استط

 الرابعة متوسط على دروس قواعد اللغة حٌث جاءت حسب الترتٌب التالً:

 عنوان الدرس الرقم عنوان الدرس الرقم

 لممنوع من الصرفا 01 الجملة البسٌطة 10

 الجملة الواقعة حاال 00 المركبةالجملة  10

 التمٌٌز 00 الجملة الواقعة مفعول به 10

 العدد والمعدود 00 الجملة الواقعة مضاف إلٌه 10

 االستثناء 00 الجملة الواقعة نعت 10

 البدل  00 الجملة الواقعة خبر لمبتدأ 10

 البٌانعطف  00 الجملة الواقعة خبر لناسخ 10

 التوكٌد اللفظً والمعنوي 00 عطف نسق 10

  الجملة الواقعة جواب الشرط 10
 

 دروس قواعد اللغة المحذوفة: -2

 

 الدروس المحذوفة الرقم الدروس المحذوفة الرقم

 صٌغ المبالغة 10 تقدٌم المبتدأ وجوبا وجوازا 10

 !التعجب بصٌغة ما أفعله 10 تقدٌم الخبر وجوبا وجوازا 10

 !التعجب بصٌغة أفعل به 01 تقدٌم المفعول به 10

 االغراء 00 الجملة الموصولة 10

 التحذٌر 00 التصغٌر 10

 المدح والذم 00 اإلدغام 10

 اسم التفضٌل 10



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ـ مستغانمـ جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية وآدابها

ل شهادة الماستر فً اللغة العربٌة تخصص نجاز مذكرة تخرج لنٌفً إطار التحضٌر إل

السنة الرابعة متوسط -لسانٌات تطبٌقٌة تحت عنوان"تدرٌس قواعد اللغة العربٌة بالكفاءات

 .-أنموذجا

الستبٌان الذي ٌتضمن أسئلة متعلقة بموضوعنا ٌسرنا التقدم إلى أساتذتنا الكرام بهذا ا   

االختٌار  مماأ(*)عفوٌة وصدق وذبك بوضع عالمة روس راجٌنا منكم اإلجابة عنها بكلالمد

 المناسب وشرا سلفا.

                                                                      محور حول المعلومات الشخصية.أوال: 

 أنثى      ذكر           الجنسـ 0

          مستخلف              متربصأستاذ                   مرسم             اإلطار التعلٌمً: -0

 معاهد متخصصة    ماستر          طبٌعة شهادة:لٌسانس        -0

 السنوات العمل................................................ -0

 : محور خاص بطريقة التدريس.ثانيا

 ماهً الطرٌقة إلى تعتمدها فً تدرٌس مادة القواعد؟ـ 0

......................................................................................................

 ما هً الطرٌقة المناسبة لتدرٌس قواعد اللغة العربٌة؟ من بٌن طرائق التدرٌس -0

 ـ.....................................................................................................

  



ة:ما هو العامل األساس الذي تضعه صوب عٌنٌك فً اختٌار ٌمن بٌن األسس اآلت -0 

 الطرٌقة المناسبة؟

 األهداف التعلٌمٌة التً تسعى إلى تحقٌقها -0

 لمٌن ومستواهمبٌعة المتعط -0

 مدى وفرة التقنٌات ووسائل التدرٌس -0

 ثالثا:محور حول المحتوى

هل للمحتوى التعلٌمً المقرر للتعلٌم المتوسط فٌما ٌخص القواعد النحوٌة والصرفٌة  -

 مناسب للمستوى التلمٌذ ومالئم لقدراتهم نعم                              ال

 نعم                            ال    توافقا بٌن الكتاب المدرسً والمناهج ترى هل  -

 بٌن ذلك)ال( إذا كانت اإلجابة 

-.................................................................................................... 

-.................................................................................................... 

 نعم                  ال هل هناك مواضٌع تقترح حذفها من الكتاب المدرسً؟-

 فما هً هذه المواضٌع؟ولماذا؟ (نعم)إذا كانت اإلجابة 

-................................................................................................... 

-................................................................................................... 

 فً نظرك ما هو السبب الرئٌسً لضعف المتعلمٌن فً مادة اللغة العربٌة؟

 ضعف اإلعداد المهنً لمعلم اللغة العربٌة.ـ 0

 الطرق التدرٌس المعتمدة سوء -0

  عدم مراعاة المحتوى التعلٌمً لمستوى التالمٌذ -0

 



 عدم إعطاء اعتبار للمادة -0

 وضع المناهج والبرامج -0

 ن معالجة هذا الضعف؟.كوكٌف ٌم

-......................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ـ  مستغانمـ جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية وآدابها

ل شهادة الماستر فً اللغة العربٌة تخصص ار التحضٌر إلنجاز مذكرة تخرج لنٌفً إط

 -بالكفاءات السنة الرابعة أنموذجالسانٌات تطبٌقٌة تحت عنوان"تدرٌس قواعد اللغة العربٌة 

ٌسرنا التقدم إلى تالمٌذتنا األعزاء بهذا االستبٌان الذي ٌتضمن أسئلة متعلقة بموضوعنا 

أما اختٌاركم (*)المدروس راجٌنا منكم اإلجابة عنها بكل عفوٌة وصدق وذلك بوضع عالمة

 وشكر سلفا.المناسب 

 -الدراسة متغيرات–أوال:محور حول المعلومات الشخصية 

 الجنس ذكر             أنثىـ 

 السن............................................................

 ثانيا:ميوالت التالميذ نحو مادة القواعد

 ما رأٌك فً مادة القواعد :سهلة          صعبة -

 ملل    ارتٌاح          ما هو شعورك فً حصة القواعد : -

 ارك فً حصة القواعد   نعم               الهل تش -

 إذا كانت اإلجابة ال

لماذا؟...............................................................................................

.................................................................................................... 

 

 



هل تقوم برغبتك فً اإلطالع على مواضٌع القواعد لتحضٌر الدروس وتنمٌة قدراتك  -

 اللغوٌة نعم                                ال

 ال      هل المواضٌع المقررة فً برنامج التعلٌم المتوسط فً متناولك؟نعم  -

 ارتٌاح    قلق          ٌخص اإلعراب؟سؤال كٌف تشعر عندما ٌطرح األستاذ  -

 ثالثا: تفاعل التلميذ مع أستاذ مادة القواعد

 هل ٌقوم األستاذ بتنبٌهك على أخطائك النحوٌة والصرفٌة نعم             ال -

 هل ٌوجهك األستاذ الستعمال الفصحى داخل القسم فً حصة القواعد نعم        ال -

 قواعد اللغة العربٌة تؤثر على اهتمامك بالمادة نعم   هل العالقة التً تربطك بأستاذ مادة  -

 ال

 ماهً اللغة المستعملة من طرف األستاذ أثناء تدرٌس مادة القواعد -

 ن الفصحى والعامٌةالعامٌة            مزٌج بٌ       الفصحى     

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 وعات:ـــــــفهرس الموض
 

~ 93 ~ 
 

   إهداء. -

  تشكرات- 

 ـ ج ب -أ..................................................................................مقدمةـ  

 المدخل: -

 02.....................................................ص..............................التدريس -

 55.......ص...............................................................................التعليم -

 07.....................................ص.................................................التعلم -

 09ص.........................................الفرق بين التدريس والتعليم والتعلم.............. -

 11..................................ص.............................مفهوم قواعد اللغة العربية -

 13...........................................ص..................................مفهوم الكفاءة -

 في المدرسة الجزائرية قواعد اللغة العربيةل:أسس تاريخية حول تدريس فصل األوال-

 تدريس قواعد اللغة العربية بالمضامين -

 16ص..............................................................مفهوم التدريس بالمضامين -

 17.ص...........................................................مكونات التدريس بالمضامين -

 17...ص.........................................مزايا وعيوب التدريس بالمضامين.......... -

 تدريس قواعد اللغة العربية باألهداف -

 18..ص...............................................................ماهية المقاربة باألهداف -

 05ص..................................................................نشأة المقاربة باألهداف -
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 05....................ص....................................................مستويات األهداف -

 01............ص............................مراحل التدريس بواسطة المقاربة باألهداف.... -

 00..............................ص................................التدريس باألهداف مميزات -

 03.............................ص..........................مزايا وعيوب التدريس باألهداف -

 تدريس قواعد اللغة العربية بالكفاءات -

 04ص.......................................................الكفاءات..........ماهية المقاربة ب -

 06ص..................................................نشأة المقاربة بالكفاءات................ -

 06..............ص.....................................أنواع المقاربة بالكفاءات.............. -

 07...........ص....................................بالكفاءات.................مبادئ المقاربة  -

 08...ص...........................................خطوات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات -

 09.....................ص...............................أهداف التدريس بالمقاربة بالكفاءات -

 35....ص.............................................................مزايا المقاربة بالكفاءات -

 33....ص..............................هداف والكفاءاتلفرق بين المقاربة بالمضامين واألا -

 *الفصل الثاني:تعليمية قواعد اللغة العربية في ظل المقاربة بالكفاءات

 .34..............................ص....................................الصرف والنحو مفهومـ 

 .39ص.....................................نشأة  الصرف والنحو وأهميتها....................ـ 

 .45..................................ص......أسباب وضع علم الصرف والنحو............. -

 .41.............................ص.....أهداف تدريس الصرف والنحو...................... -
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 .44...............................ص......الطرائق المتبعة في تدريس القواعد............... -

 .48...........................ص...................أسس تدريس قواعد اللغة العربية........ -

 .49ص.................................صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية................. ـ

 .51........................ص...........أسباب ضعف التالميذ في القواعد................... -

 .50...................ص...............لهذا الضعف...................المعالجة البيداغوجية  -

 *الفصل الثالث:الدراسة الميدانية

 جراءات المنهجية.أوال:اإل

 55............ص..............................................منهج الدراسة.................ـ 1

 56....ص..........................................................دوات........الطريقة واأل -0

 .56.ص..........................................................مجاالت الدراسة............ -3

. 56.......ص...................................................................المجال المكانيأـ 

 56...ص......................................................................لمجال الزمانياب.

 57....ص.....................................................................المجال البشري -ج

 57..ص..........................................................................عينة الدراسة -د

 57..ص..............................................................................المالحظة -ه

 58........ص...............................................................أداة جمع البيانات -و

 ـ للتالميذاستبيان موجه  -ثانيا:النتائج والمناقشة

 58..........................ص................................................عرض النتائج.ـ 1
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 69........................ص...................................................تحليل النتائج. -0

 - استبيان خاص باألساتذة -ثالثا:النتائج والمناقشة

 71..........................ص................................................النتائج.عرض ـ 1

 .79..ص.........................................................................تحليل النتائج -0

 83.......ص............................................................................. خاتمة -

 85ص...............................................................قائمة المصادر و المراجع -

 93.........ص...........................................................................فهرس -

 ملحق -



 الملخص
موضوع تدريس قواعد اللغة العربية وفق المقاربة الجديدة المعتمدة حاليا في  تناولنا     

لذلك ءات عند تالميذ سنة رابعة متوسط، منظومتنا التربوية الجزائرية وهي المقاربة بالكفا

 جاء البحث في فصلين نظريين وآخر تطبيقي.

 القواعد النحوية والصرفية من حيث: وتتلخص المشكلة في تدريس    

 . الطرائق والوسائل واآلليات الناجعة التي تستعملها لتدريس قواعد اللغة العربية 

  واعد اللغة العربية.قالتدريس بالكفاءات وما مدى فعاليتها في تعليمية 

يار فقد قمنا باخت، اسة الميدانيةرو نظرا لطبيعة الموضوع وجب علينا الولوج في الد    

ذا من مجتمع الدراسة ينتمون إلى عينة الدراسة قوامها ثمانية أساتذة وخمسة وخمسون تلمي

كماليتين موجودتان بدائرة عشعاشة والية مستغانم ولتطبيق هذه الدراسة اعتمدنا على إ

 حيث قمنا بتوزيع االستبيان على كل من أساتذة وتالميذ السنة الرابعة متوسط.ان، االستبي

 وقد تم التوصل في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:     

 ة والحديثة ومهمة اختالف طرق تدريس القواعد النحوية والصرفية بين القديم

 يهما أنجع وأنجح أو الدمج بين عدة طرق حسب الحاجة.المدرس اختيار أ

 فر كلها من اية أسس نفسية وتربوية ولسانية تتضلتدريس القواعد النحوية والصرف

 أجل نجاح العملية التعليمية التعلمية.

 .التدريس بالكفاءات تجعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية 

 المقاربة بالكفاءات.التدريس، القواعد النحوية والصرفية،  الكلمات المفتاحية:
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