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: إلى أسطورة الحٌاة ,   أهدي هذا العمل المتواضع إلى التً ساندتنً فً ما وصلت إلٌه 

. و أتمنى لها طول العمر الغالية أمي  

. العزٌز على قلبً و أتمنى له طول العمر الغالي أبي: إلى الذي بلغت بفضله هذه الدرجة   

  .توتةإلى الذٌن شاركونً فً هذه الحٌاة إخوتً كل باسمه خاصة إلى الكتكوتة الصغٌرة 

  .فتيحة صافية خالفيإلى التً ساندتنً فً هذا العمل معنوٌا صدٌقتً و أختً 

.إلى كل عائلة لحول  

حفظها هللا و رعاها " ليلى صديق "د إلى األستاذة المشرفة جزاها هللا خٌرا على صبرها   

. 

.إلى قسم اللغة العربٌة عامة و فوج لسانٌات تطبٌقٌة خاصة   

.إلى كل من عرفونا و عرفناهم   

 ألف شكر و تقدير



 

 

 

 

 

                  البد لنا ونحن نخطو خطواتنا ا ألخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود 

إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 

 ....جهود كبيرة في بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد

 وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر و االمتنان و التقدير و المحبة 

 ........            إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة

 .........           إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 .           إلى جميع أساتذتنا األفاضل اللغة و األدب

فإن لم ’فإن لم تستطع فأحب العلماء’فإن لم تستطع فكن متعلما ’كن عالما                  "

 ".تستطع فال تبغضهم

 :                                  و أخص بالتقدير و الشكر

 صديق ليلى : د –                                           األستاذة 
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سواءأكانتهذهاألممفً’لقدأدركتاألممفًكلربوعالعالمأهمٌةالعملٌةالتعلٌمٌة

صفالدولالمتقدمةأمفًرتبةالدولالسائرةفًطرٌقالنمولذلكبادرتإلىاإلطالع

علىالنظرٌاتالعلمٌةالحدٌثةوالمتعلقةبالعملٌةالتعلٌمٌةلتعرفمنهاماتراهٌخدمقطاع

تعلٌمٌةالنحوالعربًفً:ومنالمواضٌعالتًاهتمتبهاالتعلٌمٌة.التربٌةوالتعلٌم

.مختلفاألطوار

ونظراللمكانةالبارزةالتًٌحتلهاالنحوالعربًبٌنمختلففروعاللغةالعربٌة

ارتأٌتأنٌكونموضوعدراستًهذهو’واألهمٌةالبالغةالتًتترتبعنتعلٌمه

تعلٌمٌة النحو العربً بٌن النظري والتطبٌقً السنة الرابعة متوسط :"الموسومةب

 .بمعنىأنكٌفٌةتعلٌمالنحوالعربًفًالطورالمتوسط"أنموذجا

 مامعنىالنحو؟:-أمااإلشكالٌةالمطروحةفهً

ماهًاألهدافالعامةمنتعلٌمه؟-

ماهًمختلفالمشكالتالتًتعترضاألستاذفًتعلٌمه؟-

كٌفساهمتهذهالمادةفًإثراءالرصٌداللغويوالمعرفًلدةتالمٌذالسنةالرابعة-

متوسط؟

.أماعنأسباباختٌارالموضوعكونأنهداالموضوعٌالئممٌولًالفكري

الذيساعدنًعلىوصفالظاهرة’المنهجالمتبعفًالدراسةهومنهجاوصفٌااستقرائٌا-

.اللغوٌةأماالتحلٌلًتمثلفًتحلٌلالنتائجالمترتبةعنهاتهالدراسة

:قداعتمدتفًهذهالدراسةعلىالخطةالتالٌة

.وسببوضعه’تضمنالحدٌثعنالنحوونشأته"النحوونشأته:"مدخل

الجانبالنظري"تعلٌمٌةالنحوالعربًفًضوءالمقاربةبالكفاءات:"الفصلاألول

.األسسالتًتبنىعلٌهاعملٌةالتعلم’للموضوعتحدثعنالتعلٌمٌةوأقطابهاوأنواعها
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الجانب"التقنٌاتالمتبعةفًتدرٌسالظواهروفقالمقاربةبالكفاءات:"الفصلالثانً

التطبٌقًاشتملعلىالظاهرةاللغوٌةواالتجاهاتالمتعلقةبتعلٌمهاوالخطواتالمتبعةفً

.وتطبٌقنموذجدرسقواعداللغةللسنةالرابعةمتوسط’ذلك

:أماعنأهمالمصادروالمراجعالمتبعةفًالبحث

.أحمدمومن"اللسانٌاتالنشأةوالتطور"

.عبدهالراجحً"علماللغةالتطبٌقًوتعلٌمالعربٌة"

.أنطوانصٌاح"تعلٌمٌةاللغةالعربٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق"

.عبدالرحمانابنخلدون"المقدمة"

وأتقدم’وفًاألخٌرأشكرهللاتعالىالذيمنحنًالقوةفًإنجازهذاالعملالمتواضع

التً أشرفت على هذه المذكرة ."صدٌق لٌلً"بالشكرالجزٌلإلىأستاذتًالفاضلةد

وأرجوأنأكونقدوفقتفًهذاالبحثفإنأصبتفذلكقصديوإنجانبتالصواب

 فحسبًأنًحاولتوهللاولًالتوفٌق

لحولسعٌدة
مستغانم


25-05-2019 
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 :النحو و نشأته

 :مفهوم النحو-1

نحا له و انحى له و غنما سمً العلم :و ٌقال ’النحو فً األصل مصدر نحا ٌنحو إذا قصد:لغة

ألن الغرض به أن ٌتحرى اإلنسان فً كالمه ’بكٌفٌة كالم العرب فً إعرابه و بنائه نحوا

".إعرابا و بناء طرٌقة العرب فً ذلك
1
 

النحو القصد و الطرٌق ٌكون ظرفا و ٌكون اسما نحاه ٌنحو و ٌنحاه و :"     قال ابن منظور

شبهوها بعتو و هذا قلٌل وقً بعض كالم العرب إنكم :قالسٌبوٌه"الجمع أنحاء و نحو

لتنظرون فً نحو كثٌرة أي فً ضروب من النحو شبهها بعتو و ٌقال نحوت نحوك أي 

إنحوا :قصدت قصدك و جاء فً التهذٌب ا نابا اسود الدؤلً وضع وجوه العربٌة وقال للناس

نحا نحوه إذا قصده و نحا الشًء ٌنحاه إذا حرفه و منه :و قال إبنالسكٌت’نحوه فسمً نحوا

نحوت الشًء أممته :وقاإلبنبزرج ’سمً النحوي ألنه ٌحرف الكالم إلى وجوه اإلعراب

 :أنحوه وانحاه و نحٌت الشًء و نحوته وأنشد

.   فلم ٌبق إال أن ترى فً محله                رمادا نحت عنه السٌول جنادله
2

 

 -:نحو-وجاء فً معجم الصحاح مادة

أي ’ونحوت بصري إلٌه’أي قصدت قصدك"ٌقال نحوت نحوك’القصد والطرٌق "النحو    "

اعتمد على الجانب :أي ’وأنحى فً سٌره’عدلته:أي ’وأنحٌت عنه بصري’صرفته:

ثم صار االنتحاء االعتماد والمٌل فً كل ’هذا أصل ’واالنتحاء مثله ’األٌسر

عرضت ونحٌته عن موقعه :أي’وأنحٌت على حلقه سكٌن’عرضت له:أي ’وانتحٌتلفالن’وجه

 .فتنحى’تنحٌته

والمنحاة ’والجمعأنحاء’زق للسمن’و النحً ٌالكسرة ’إعراب الكالم العربً :     و النحو 

.طرٌق الساقٌة
1
 

                                                             
1

 40ص’1ط’دار الفكر’1ج’غازي مختار:تح"اللباب فً علل البناء و اإلعراب"أبو بقاء
2 

 39 مادة النحو ص 1الصادر بٌروت ط" لسان العرب"ابن منظور 
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 :مادة نحو"معجم مقاٌٌس اللغة"   جاء فً 

ألنه ’ولذلك سمً نحو الكالم’ونحوت نحوه’كلمة تدل على قصد ’الواو ’الحاء’    نحو النون

قوم من :وٌقال أن بنً نحو’ٌقصد أصول الكالم فٌتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم به

ومن الباب انتحى فالن ’القوم البعداء غٌره األقارب :وأما أهل المنحاة فقد قٌل’العرب 

.سقاه السمن:قصده وعرض له نحى النون والحاء والٌاء كلمة واحدة هً النحً :لفالن
2
 

 :اصطالحا-ب

      لعل مصطلح النحو غٌر وارد عند العلماء العرب فً القرون التً عاش فٌها أبو 

-سٌبوٌه–األسود الذؤلً و تالمٌذته ممن جاء بعده حتى عند الذي سمى كتابه بقرآن النحو 

من ’النحو صناعة عالمٌة ٌنظر بها أصحابها فً ألفاظ العرب :وقد قال صاحب المستوفى 

للتعرف على النسبة بٌن صٌغة النظم و صوت المعنى ’جهة ما ٌتألف بحسب استعمالهم 

.فٌتوصل بإحداهما إلى األخرى
3
 

   إن النحو فً مفهومه االصطالحً لم ٌختلف كثٌرا بٌن العلماء فنجد سٌبوٌه ٌعنً به 

أما ابن ’الطرٌقة المتبعة فً معرفة ألفاظ العرب من حٌث صٌغة النظم وصوت المعنى 

علم استقراء كالم :كما ٌقصد به ابن عصفور’السراج فٌحصره فً إتباع المتكلم كالم العرب

 .العرب لمعرفة أحكامه

وقد كان القدماء ٌطلقون ألفاظ النحو :"بأنه "محمود سلٌمان ٌاقوت"           و ٌعرفه 

أطلقها القدماء فً حدٌثهم عن أول من ’والعربٌة وعلم العربٌة ثالثة مصطلحات مترادفة 

".وضع النحو وعن نشأة النحو وهش تدل فً الوقت نفسه على الدراسة النحوٌة أٌضا
4
 

                                                                                                                                                                                              
1

مادة ’1999’1ط’لبنان ’إمٌل بدٌع ٌعقوب وآخرون بٌروت’دار الكتب العلٌمٌةللنشر"الصحاح"الجوهري

 -ن ح و–
2

ن ح و –مادة ’1991’1ط’دار الجٌل بٌروت لبنان’عبد السالم هارون:تح "معجم مقاٌٌس اللغة"ابن فارس

–’ 
3

 7ص’2001’1ط’دار الٌقٌن للنشر و التوزٌع "تٌسٌر النحو لقواعد اللغة العربٌة"سعٌد كرٌم الفقً 
4

 .18ص2003’ط.دار المعرفة الجامعٌة للنشر د"مصادر التراث النحوي"محمود سلٌمان ٌاقوت
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بأن :وقد ذكره النحاة’علم ٌبحث عن أواخر الكلم إعرابا وبناءا"        و ٌعرفه متأخرون

موضوع علم النحو الكلمات العربٌة من حٌث عروض األحوال لها حال إفرادها وتركٌبها 

وغاٌته االستعانة به على فهم كالم هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم وفائدته الحتراز عن 

 ".الخطأ فً الكالم أو التمٌٌز بٌن صواب الكلم وخطئه

و ’كالتثنٌة ’هو انتحاء سمت كالم العرب فً تصرفه من إعراب و غٌره:"تعرٌف ابن جنً

لٌلحق من لٌس من أهل ’و غٌر ذلك,والتركٌب’والنسب’واإلضافة’والتكسٌر’والتحقٌر’الجمع

و إن شد بعضهم عنها رد به ’فٌنطق بها و إن لم ٌكن منهم’اللغة العربٌة بأهلها فً الفصاحة

ثم خص به انتحاء هذا ’قصدتقصدا:قولك’أي نحوت نحوا:وهو فً األصل مصدر شائع.إلٌها

 :أنشد أبو الحسن"و أصله المصدر’وقد استعملته العرب ظرفا’القبٌل من العلم

     ترمً األماعٌز بمجمرات          بأرجل روح مجنبـــــــــــات

ٌحدو بها كل فتى هٌهات            و هن نحو البٌت عامــــدات
1
 

 :سبب وضع النحو-2

فقد كان االهتمام األكبر بالقرآن ’نرى السبب الجوهري فً وضع النحو  كان دٌنٌا خالصا 

الكرٌم حرصا على سالمته و كان ذلك دافعا لتأمل اللغة العربٌة و البحث عن قواعد و 

ثم صار ذلك ضرورة إجتماعٌة و ثقافٌة و علمٌة و سٌاسٌة و ’ضوابط ٌرجع إلٌها المتكلمون

إذ انتقل اللسان ’ٌتصل بهذا السبب ما ترتب على انتقال اإلسالم إلى خارج الجزٌرة العربٌة

العربً الممثل فً القرآن الكرٌم إلى تلك المناطق الجدٌدة فكان لزاما على أصحاب اللغات 

تعثرت ألسنة ’و لغة كعتنقٌة ’فهً لغة الدٌن الجدٌد ’األخرى أن ٌتعلموا اللغة العربٌة

المتعربٌن فً النطق العربً أول األمر فأشفق العرب على لغة القرآن من التمزق على 

و من هنا أحسوا الحاجة إلى ضوابط تعٌن الراغبٌن فً ’ألسنة الداخلٌن فً دٌن هللا أفواجا

و نضٌف إلى تلك األسباب ما بدا على ألسنة بعض العرب من تأثر ’تعلم اللغة العربٌة 

                                                             
1

 34ص’1999’4ط’الهٌئة العامة للكتاب’1محمد علً نجارج:تح "الخصائص"ابن جنً 
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باللغات األخرى و ما عترى األلسنة من إنحرافات فً األصوات اللغوٌة و البٌنات الصرفٌة 

.و التراكٌب
1
 

 :واضع علم النحو-3

و التحرٌف الذي طرأ ’و كان ذلك بسبب تفشً اللحن’ٌنسب إلٌه وضع النحو بإجماع العلماء

إن نقطة :أول من تكلم فً النحو ابو أسود الدؤلً فقد قٌل:و قٌل ’فً تالوة القراآن الكرٌم 

ما أشد "ٌاابت:البداٌة كانت كانت حٌن دخل أبو أسود الدؤلً على ابنته فً البصرة فقالت

-صفر-شهر ناجر:أي زمان الحر أشد ؟فقال لها:رفعت أشد فظنها تسأله و تستفهم منه "الحر

فإخبره خبر ,فأتى أمٌر المؤمنٌن على ابن أبً طالب,فقالت ٌا أبت إنما أخبرتك و لم أسألك’

و ’فأمره اإلمام فاشترى صحفا’و أبدى له خشٌته على اللغة العربٌةإذا ما خالطت العجم’ابنته

فنقلها ’ثم رسم أصول النحو كلها ’أمل علٌه الكالم كله ال ٌخرج عن اسم و فعل و حرف

.النحوٌون و فروعها
2
 

 :نشأة النحو و تدرجه-4

و نفذ ’فوضع أبو أسود الدؤلً منه ما أدركه عقله’ نشأ النحو أول مرة صغٌرا شأن كل كائن 

ثم أقره اإلمام علً ما وضعه و أشار إلٌه أن ٌفتقٌه فقام بما عهد إلٌه خٌر ’إلٌه تفكٌره

فأبً األسود الفضل الوافر فً بدء الغرس الذي نما و ترعرع و ازدهر على كل الزمان ’قٌام

بإضافة الالحق إلى السابق ما استدركه و ما ابتدعه فازداد فٌه التدوٌن و التصنٌف شٌئا 

و الباعث على ’فاكتمل وضعه قبلها’غٌر أن هذا العلم لم تطل علٌه األٌام كسائر الفنون’فشٌئا

النشاط فٌه والسرعة شعور العرب بالحاجة إلٌه قبل كل علم وأن الفتوحات اإلسالمٌة 

متوالٌة فً األمصار و العرب متدفقون علٌها و االمتزاج مستحكم بٌنهم و بٌن من دخلوا فً 

فهب العلماء ال ٌلوون على شًء منكمشٌن فً ’حوزتهم و عثٌر اللحن منتشر أقذى األبصار

حتى نضج زدنا نباه فتم وضعه ’تدوٌنه فكان ٌسٌر بخطى فسٌحة تبشر باألمل القوي العاجل

و ما استهل العصر العباسً إال و هو ’فً العصر األموي من دون سائر العلوم اللسانٌة

                                                             
1

 8ص’مكتبة األدب آالقاهرة"النحو العربً أصوله و أسسه و قضاٌاه"عبادة محمد ابراهٌم
2

 297ص’’ط’بٌروت’دار الثقافة’ج"األغانً"األصفهانً أبو فرج
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وكمل وأوفى على الغاٌة فً -البصرة و الكوفة–ٌدرس دراسة واسعة النطاق فً العراقٌن

.بغداد و لما ٌنقض العصر العباسً األول ذلك قبل تمام الثالث الهجري
1
 

إذا رأٌتنً قد فتحت فمً بالحرف فأنقط :"البن ندٌم قال أبو األسود"الفهرست"  و فً كتب 

وإن ضممت فمً فأنقط نقطة بٌن ٌدي الحرف وإن كسرت فأنقط ’نقطة فوقه على أعاله 

".نقطة نقطتٌن
2

   و من هذه الحادثة ٌتضح لنا أن النحو العربً قد وضع لخدمة أغراض 

 .تطبٌقٌة بحتة لتعلٌم اللغة العربٌة بوصفها الوسٌلة الوحٌدة لضبط النص القرآنً وفهمه

 :النحاة العرب والمدارس النحوٌة

ه و 100   ومن النحاة العرب األوائل الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي الذي ولدبالبصرة سنة

وكان الخلٌل قد عالج عدة نظرٌات تتعلق .و عمره خمسة و سبعون سنة’ه 175توفً بها سنة

إنه كان :وقد قال عنه ابن ندٌم’بالنحو و الصرف و العروض والقٌاس والمعاجم والصوتٌات 

وأول من استخرج العروض وخص به ...غاٌة فً استخراج مسائل النحو وتصحٌح القٌاس

 .أشعار العرب

حروفه على ما ٌخرج من :    و فٌما ٌتعلق بكتاب العٌن للخلٌل فقد قال عنه ابن ندٌم أٌضا

’ الدال’الظاء ’ .الخاء’والهاء’الحاء’العٌن وبه سمً :الحلق واللهوات فأولها 

الراء ’ الثاء’ الدال’الظاء’الزاٌالتء’السٌن’الضاد’الصاد’الشٌن’الجٌم’الكاف’القاف’الغٌن

 .....النون’الالم’

و ٌعد أول معجم ذي قٌمة كبٌرة فً اللغة ’و ٌحتوي كتاب العٌن على ثمانٌة وأربعٌن جزءا 

.العربٌة
3
 

  و من هنا ٌعد الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي من األوائل الذي اهتموا بالنحو العربً فً ضبط 

 .أصوله ودراسة مسائله

                                                             
1

 10ص’المرجع السابق" النحو العربً أصوله "ٌنظرعبادة محمد ابراهٌم
2

 45ص1971مصر’طهران’رضا تجدد:تح:الفهرست "ابن ندٌم
3

 49ص ’المصدر السابق" النحو العربً أصوله"ٌنظرعبادة محمد ابراهٌم
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لقد لعب الخلٌل دورا رئٌسٌا فً بناء نظرٌة عربٌة كاملة شملت كل مستوٌات اللغة من 

إن دوره فً بناء النظرٌة النحوٌة :"و هذا ما جعل حسان تمام ٌقول. صوتٌات و نحو وداللة

 ".حتى تلمٌذه سٌبوٌه’وال أحد بعده’ٌصنعه فً منزله بٌن النحاة لم ٌبلغها أحد قبله

فأما الخلق و االبتكار فقد كان ’فقد كان الفضل األكبر لسٌبوٌه أنه جمع و استوعب وسجل 

فجمع مادته كما قال هو .من نصٌب الخلٌل فً األغلب األعم مما اشتمل علٌه كتاب سٌبوٌه

ولم ٌقف من االنتفاع بهذه المادة عند إكمال ...للكسائً من بوادي الحجاز ونجد وتهامة

 .وإنما انتفع بها أٌضا فً حقل اللغة’النظرٌة النحوٌة فقط

 و ٌجمع النحاة العرب على أن النحو العربً قد بلغ ذروته على ٌد سٌبوٌه فً آخر القرن 

و قد اعتمد سٌبوٌه فً دراسة الظواهر اللغوٌة طرٌقة تجمع بٌن الوصفٌة ’الثانً للهجرة

فجمع فً كتابه خمسٌن وألف بٌت من الشواهد باإلضافة إلى عدد هائل من .   والمعٌارٌة

إن فٌه كل ما :"وقد لخص الرمانً النحوي محتوى هذا الكتاب بقوله.آٌات القرآن الكرٌم 

وفً تراكٌبها من تقدٌم وتأخٌر وذكر ’ٌؤدي إلى سالمة اللغة فً ألفاظها من حركة وبناء 

فكان فً الكتاب نحو وصرف ’وفً معرفة حقائقها وأسلوب الكالم على سمتها’وحذف

.وكان فٌه قراءات وأصوات ولهجات’وبالغة ونصوص أدبٌة من قرآن وشعر ونثر’
1
 

كان المبرد إذا أراد إنسانا أن ٌقرأ علٌه كتاب "الفهرست"  و كما رود فً كتاب 

و كان المازنً ٌقول من أراد ’هل ركبت البحر؟ تعظٌما له و استعصابا لما فٌه "ٌقول’سٌبوٌه

.أن ٌعمل كتابا كبٌرا فً النحو بعد كتاب سٌبوٌه فلٌستحً
2
 

    و مع انتشار االسالم فً العراقأصبحت الكوفة والبصرة مركزٌن من مراكز المسلمٌن 

و . ثم أنشأت فً هاتٌن المدٌنتٌن مدرستان نحوٌتان سمٌتا بمدرسة الكوفة و مدرسة البصرة

كان بٌنهما خالف فً القضاٌا اللغوٌة وتنافس شدٌد إلى حد بعٌد الصراع الذي كان موجودا 

بٌن مدرسة االسكندرٌة ومدرسة برجا مون فً المرحلة الٌونانٌة وذلك فً القرن الثالث قبل 

وكان من أشهر الوافدٌن المسلمٌن على هاتٌن المدٌنتٌن أنس بن مالك الذي نزل .المٌالد

                                                             
1

 38ص’2005’2ط’الجزائر’الساحة المركزٌة بن عكنون "النشأة و التطور:اللسانٌات"أحمد مومن
2

 57ص’المصدر السابق" الفهرست"ابنندٌم’ٌنظر
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وقد اتخذت البصرة اتجاها فكرٌا فلسفٌا .بالبصرة وعبد هللا بن مسعود الذي وفد على الكوفة 

اعتمد فٌه على العقل و القٌاس لمقارعة الحجة بالحجة ومناظرة كل ما ٌحلو له النقاش من 

.األجناس المختلفة التً كانت تقطن هذه المدٌنة من عرب و عجم 
1
 

فً المسائل النحوٌة حٌث         وقد امتازت مدرسة البصرة بالتفوق على مدرسة الكوفة 

لقٌت مصطلحاتها رواجا كبٌرا فً أوساط الدراسٌن والباحثٌن بالمقارنة إلى مدرسة الكوفة 

 .التً كانت مصطلحاتها غٌر دقٌقة

هكذا اتسع المجال واشتد الصراع بٌن هاتٌن المدرستٌن واتبع كل منها منهجا خاصا فً 

 .دراسة الظواهر النحوٌة

    و ٌجمع النحاة العرب على أن هناك مؤلفات عدٌدة فً علوم اللغة و النحو قد ضاعت 

أن سٌبوٌه قد ذكر بعض " للكتاب"و ٌالحظ القارئ .ولم تصل إلٌنا إطالقا ’بٌن أٌدي العرب 

و عٌسى بن عمر ’-ه117ت- آراء النحاة الذٌن سبقوه منهم عبد هللا بن إسحاق الحضرمً

–و الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ’ -ه183ت–وأبو عمرو بن العالء ’-ه149ت–الثقفً 

أما النحوٌون الذٌن جاءوا بعد سٌبوٌه فهم كثٌرون كما تذكرهم كتب الطبقات منهم -ه175ت

األخفش سعٌد بن مسعدة الذي كان له فضل فً تكوٌن عدد من التالمٌذ منهم أبو عمر 

شرح "الذي ٌعد أول من آلف كتابا بعنوان’-ه249ت–أبو إسحاق الزٌادي-ه220ت–الجرمً 

".المقتضب"الذي ألف كتبا كثٌرة أهمها ’-ه248ت–كتاب سٌبوٌه وأبو عثمان المازنً 
2
 

    و من جهة أخرى لقد شهد القرن الرابع للهجري ظهور مجموعة من الكتب النحوٌة 

–البن سراج " الموجز فً النحو"و ’-ه337ت–للزجاجً "الجمل "التعلٌمٌة مثل كتاب

–فً الصرف ألبً علً الفارسً " والتكملة"ه وكل من اإلٌضاح فً النحو 316ت

-ه392ت–البن جنً "اللمع " و- ه377ت
3
 

                                                             
1

 39ص"اللسانٌات النشأة و التطور"أحمد مومن
2

 40ص"اللسانٌات النشأة والتطور"احمد مومن
3

 .41ص’المرجع نفسه
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تنوعت المؤلفات و اختلفت المضامٌن ولكن كلها لها دافع واحد وهو دراسة الظواهر 

 .النحوٌة باختالفها وتعددها
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 :  تمهٌد-

وقد اهتم بتدرٌسه جل ,      إن طبٌعة النحو العربً و تعلٌمه قضٌة تستحوذ تفكٌرنا كله 

ففً هذا الفصل نحاول أن نضع قضٌة تعلٌم النحو ,المعنٌٌن باللؽة العربٌة درسا و تدرٌسا

 , مركزٌن على طرق تدرٌسه و األهداؾ العامة من تدرٌسه ,العربً فً مكانها الحقٌقً 

 و ماهً المشكالت التً تصادؾ األستاذ فً تدرٌسه؟

و هذا بعد التعرؾ على معنى التعلٌمٌة ,  و ٌجرى هذا كله وفقا لطرٌقة المقاربة بالكفاءات 

 .و التطرق إلى التعرؾ على المقاربة بالكفاءات,وأقطابها و متى نشأت 

 :التعليمية

األمر ألتقنه ’تعلما ’ٌتعلم ’فهً من الفعل تعلم’ كلمة التعلٌمٌة مصدر صناعً لكلمة تعلٌم:لغة

 .واللفظ مصطلح حدٌث ’وعرفه

و التً ’الٌونانٌة(DIDAKTIKES)التً اشتقت من كلمة (DIDACTIQUE)هً ترجمة لكلمة 

(الشعر التعلٌمً)كانت تطلق على نوع من الشعر ٌتناول شرح معارؾ عملٌة أو تقنٌة
1
. 

و ما ٌمكن االلتفات إلٌه أن ’و قد تطور مفهوم كلمة دٌداتكٌك لٌصبح التعلٌم أو فن التعلٌم 

مصطلح التعلٌمٌة ٌعود إلى اللسانً ماكاي فً خضم الفكر اللسانً و التعلٌمً الذي كان له 

الفضل فً بعث المصطلح القدٌم دٌداكتٌك
2
. 

 :إصطالحا

فٌرى أن ’أما بروسو "مجموعة طرق و أسالٌب وتقنٌات التعلم :"  ٌعرفها مٌالري بأنها

الموضوع األساسً للتعلٌمٌة هو دراسة الشروط الالزم توفرها فً الوضعٌات أو المشكالت 

أو ’التً تقترح للتلمٌذ قصد السماح له بإظهار الكٌفٌة التً ٌشؽل بها تصوراته المثالٌة

 ".إن التعلٌمٌة هً تنظٌم تعلم اآلخرٌن:" بفرضها وٌقول أٌضا

                                                             
1

دار التنوٌر للنشر ’التدرٌس العملً والفنً الشفاؾ بمقارنة الكفاءات واألهداؾ ’خالد لبصٌص 

 131ص2004’والتوزٌع
2

 130ص’حقل تعلٌمٌة اللؽات’دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة’أحمد حسانً 



تعهيمية اننحو انعربي في ضوء انمقاربة بانكفاءات:                     انفصم األول   

 

~ 15 ~ 
 

التعلٌمٌة هً الدراسة العلمٌة لتنظٌم وضعٌات التعلم " لٌقول ٌأن 1988ٌعود بروسو سنة

التً ٌندرج فٌها الطالب لبلوغ أهداؾ معرفٌة وعقلٌة أو وجدانٌة أو نفس حركٌة على التعلٌم 

فلم ’الوسابل التعلٌمٌة ؼٌر أن مفهومها قد تطور وتؽٌر فً العصر الحدٌث : و التعلم فٌقال

 .ٌعد ٌدل على النظم الفنٌة بل أصبح علما من علوم التربٌة له قواعد و أسس 

ولعل ’ونشٌر إلى أننا نجد فً اللؽة العربٌة عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنبً الواحد

وكذلك إلى ظاهرة الترادؾ فً اللؽة العربٌة وحتى فً ’ذلك ٌرجع إلى تعدد مناهل الترجمة 

وفٌما ٌلً نورد أشهر ’فإذا ترجم إلى لؽة أخرى نقل الترادؾ إلٌها ’لؽة المصطلح األصلٌة 

 .التً عرؾ بها هذا العالم ’المصطلحات 

ؼٌر أن المصطلح الطاؼً فً ’فكل هذه المصطلحات تتعارؾ من حٌث االستعمال 

وفً اآلونة األخٌرة ٌشٌع استعمال كلمة تعلٌمٌة و البعض ’االستعمال هو علم التدرٌس 

تجلٌا ال أي سبب أو ؼموض’ٌفضل الترجمة الحرفٌة للمصطلح أي دٌداكتٌك 
1
. 

إشكالٌة إجمالٌة "1973فً كبً دٌداكتٌك المادة سنة : وقد عرؾ جان كلود ؼانٌون التعلٌمٌة

 :تتضمن’ودٌنامٌة 

وإعدادا . وكذا فً طبٌعة وؼاٌات تدرٌسها’تأمال وتفكٌرا فً طبٌعة مادة الدراسة -

انطالقا من المعطٌات المتجددة و المتنوعة باستمرار لعلم النفس و ’لفرضٌاتها الخصوصٌة 

 ...البٌداؼوجٌا و علم االجتماع

 .دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة للفعل البٌداؼوجً المتعلق بتدرٌسها -

إلى أن المقصود بالدٌداكتٌك أو ما ٌسمٌه هو بعلم التدرٌس ’    و ٌذهب محمد درٌج 

التً ٌخضع لها ’الدراسة العلمٌة لطرق التدرٌس وتقنٌاته واألشكال تنظٌم مواقؾ التعلم:"بأنه

سواء على المستوى العقلً أو الوجدانً أو الحسً ’التلمٌذ قصد بلوغ األهداؾ المنشودة 

 .الحركً

                                                             
1

 133ص’المرجع السابق"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة"أحمد حسانًٌنظر 
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     وٌظهر من خالل التعارٌؾ السابقة أن التعلٌمٌة تهتم بكل ما ٌتعلق بالمادة الدراسٌة من 

حٌث طبٌعتها و الؽاٌة من تدرٌسها والتخطٌط الجٌد لعملٌة التدرٌس قصد تحقٌق األهداؾ 

وتساعد المتعلم على تفعٌل قدراته وموارده فً العمل على تحصٌل المعارؾ و ’المنشودة 

 .المكتسبات

فموضوع التعلٌمٌة ٌمكن حصره فً دراسة آلٌات اكتساب و تبلٌػ المعارؾ المتعلقة بمجال 

فهً تمثل فً آن واحد تفكٌرا و ممارسة ٌقوم بها المعلم لمواجهة ’معرفً 
1

العراقٌل التً 

ٌالقٌها فً تعلٌم مادته
2
. 

 :مفهوم التعلٌم-2

 .تلقٌن أنواع المعارؾ و إرشاد إلى قواعد السلوك’جاءت من فعل تعلم و هو التلقٌن 

إن التعلٌم لٌس عمل تحصٌلٌا بل هو فً الحقٌقة عمل تربوي عام ٌعنً بالطالب الناشا من 

جمٌع جوانب شخصٌة و ٌرعاه و ٌوفر له التربٌة المناسبة لٌنمو نموا متكامل وفق ما تٌسره 

له قدراته و استعداداته و ٌصبح فً نهاٌة األمر عضوا فعال فً اإلنتاج االجتماعً
3
. 

 :و نحصر مفهوم التعلٌم فً ثالث تعرٌفات ربٌسٌة

مشروع إنسانً هدفه مساعدة األفراد على التعلم و فً العادة تكون هذه الحوادث -1

و ؼالبا ما تدعم ’كونها خارجة عن نطاق المتعلم مطبوعة أو مسجلة أو منطوقة ’المتتالٌة

العملٌات الداخلٌة للمتعلم
4
. 

هو نشاط تواصلً ٌهدؾ إلى إثارة دافعٌة المتعلم و تسهٌل عملٌة التعلم و ٌندرج فً -2

 .مجموعة من النشاطات و القرارات التً ٌتخذها المعلم أو التلمٌذ فً الموقؾ التعلٌمً

                                                             
1

 131ص’المرجع نفسه"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة" أحمد حسانً
2

 133ص’المرجع نفسه
3

 376ص’1ط’1983لبنان’بٌروت,دار الرابد العربً ’المنهج التعلٌمً’جبرابٌل بشارة
4

دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و ’نظرٌةوممارسة’التصمٌم التعلٌمً’محمد محمود الحٌلة

 21ص’1999’1ط’الطباعة



تعهيمية اننحو انعربي في ضوء انمقاربة بانكفاءات:                     انفصم األول   

 

~ 17 ~ 
 

هو توفٌر الشروط المادٌة و النفسٌة التً تساعد المتعلم على التفاعل النشط مع عناصر -3

 .البٌبة التعلٌمٌة فً الموقؾ التعلٌمً

 :أهداؾ و ؼاٌات التعلٌمٌة3-

هٌل ’لقد احتلت أهداؾ التعلٌم مكانا بارزا بٌن اهتمامات التربوٌٌن المعاصرٌن أمثال بلوم 

ماك أس تابا’وؼانٌه’مٌجر’
1
. 

حاولوا تقوٌم األهداؾ التقلٌدٌة من خالل اعتبار محور النظام التعلٌمً و ٌبنً على هذا 

االعتبار ضرورة تركٌز عملٌات التعلم و التعلٌم علٌه و تحقٌق أهداؾ التعلٌم فٌه فإن مركز 

و تتوسع مجالت حرٌة التلمٌذ و ’األهمٌة ٌنتقل من المعلم إلى تلمٌذ حٌث تحد سلطة المعلم

تلقابٌته
2
. 

فاألهداؾ التعلٌمٌة هً أهداؾ عامة تصؾ المهارات الكلٌة النهابٌة التً ٌنتظر من المتعلم 

 .أن ٌبرزها بعد عملٌة التعلم

و لقد أدرك التربوٌون العرب أٌضا فً مجاالت تطوٌر التعلٌم و هذا كله راجع  إلى تحسٌن 

 :مستوى التعلٌم و ٌكون ذلك بتحقٌق مجموعة من األهداؾ و الؽاٌات فٌما ٌلً

أن ٌتكلم إجماال بلؽة عربٌة سلٌمة بوضوح و ٌقرأ بٌسر و ٌصل إلى حد استٌعاب ما -1

 .ٌسمع و ما ٌقرأ

تنمٌة قٌم اجتماعٌة و بٌداؼوجٌة تؤمن استقالل التلمٌذ بذاته و الشعور بالمسؤولٌة عن -2

 .طرٌق استؽالل الوثابق بواسطة وسابله الخاصة

التحكم فً المهارات األربع العامة التً ٌبنً علٌها استؽالل اللؽة و هً حسن االنصات -3

 .إجادة القراءة و الكتابة’التحكم 

                                                             
1

تجارب عربٌة التعلم األساسً ودلٌل تخطٌطه المنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافٌة ’أنطوان حبٌب رحمة

 102ص’1992’تونس’والعلوم
2

تركً رابح النظرٌات التربوٌة لطلبة الجامعات و المعلمٌن وطلبة معاهد تكوٌن المعلمٌن و المنشؽلٌن 

 26ص,ط.ب ’1980دٌوان المطبوعات الجزابرٌة’بالتربٌة و التعلٌم
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و الشعر و ’أن ٌحفظ المتعلم بعض النصوص الرفٌعة كالقرآن و الحدٌث الشرٌؾ-4

األمثال
1
. 

 :البمحث الثانً

 :األسس التي تبنى عليها عملية التعلم

إن اإلنسان ٌحتاج إل التعلم الضطراره إلى معرفة اآلخر و إدراك الموجودات على ما هً 

فهو ’علٌه بنظرة فاحصة ؼٌر قاصرة قد تؤدي بالضرورة إلى تؽٌٌر فً سلوك اإلنسان

بواسطة نظام معقد ’ٌسعى لتشكٌل شبكة من العالقات تربطه بواسطة الطبٌعً و االجتماعً 

قاصدا من ذلك إلى إدراك حقٌقة هذا الوسط و اإلمساك بنسٌج بنابٌة ’من العالقات الدالة 

و قد ال ٌتحقق له ذلك إال بالتفاعل معه عن طرٌق الفهم الجٌد لحركة ’القار و المتؽٌر 

 .عناصره الفعالة التً تكون بنٌة نظامه

بناءا على هذا الوعً بضرورة الفهم الجٌد و ضرورة اكتساب المعرفة المؽٌرة لسلوك 

اإلنسان ٌتم تحدٌد مفهوم التعلم
2
. 

 :مفهوم التعلم-1

و لكن من الصعب تحدٌد مفاهٌمها عند علماء النفس ’من السهل تعرٌؾ عملٌة التعلم 

قرات فً مؤلؾ له بعنوان التربٌة :التربوٌٌن الختالؾ اآلراء و تعددها و أهمٌتها ٌقول

ٌمكن تعرٌؾ التعلم بأنه تؽٌر السلوك تؽٌرا تقدمٌا ٌتصؾ من جهة بتمثل "1942:النفسٌة

مستمر للوضع و ٌتصؾ من جهة أخرى بجودة مكررة ٌبذلها الفرد لالستجابة لهذا الوضع 

"استجابة مثمرة
3
. 

 .و تجدر اإلشارة إلى أن التعلم ٌحدث وفق تنظٌمات موروثة تساعد على التعلم

                                                             
1

عصر مداخل تعلٌم التفكٌر واتراؤه ’عضو تعلٌم اللؽة العربٌة فً المدرسة االبتدابٌة’حسنً عبد الباري

 79ص1997’االسكندرٌة’المكتب العربً الحدٌث’فً المنهج المدرسً 
2

 45ص’دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة’أحمد حسانً 

 46ص’المرجع السابق"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة"أحمد حسانً 
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بأنه احراز طرابق ترضً الدوافع و تحقق الؽاٌات و كثٌرا ما ٌتخذ :"و هناك تعرٌؾ آخر

و إنما ٌحدث التعلم حٌث تكون طرابق التعلم القدٌمة ؼٌر صالحة ’التعلم شكل حل المشاكل 

"و مواجهة الظروؾ الطاربة’للتؽلب على المصاعب الدٌدة 
1
. 

التعلم ال ٌعدو أن ٌكون تؽٌٌرا فً السلوك ناتجا عن :"بٌنما ٌرى أحد العلماء فً كتابه 

".و قد ٌكون أحٌانا نتٌجة المواقؾ المعقدة’استشارة هذا التؽٌٌر نفسه فً السلوك
2
 

 من خالل التعرٌفٌن السابقٌن نستنتج أن التعلم ٌكاد ٌكون دابما إمكانٌة السلوك و هو تؽٌٌر 

ناتج عم الممارسة المعززة
3
. 

 :السلوك

التعلم ":محمد الطٌب العلوي:"و هو كل نشاط ٌصدر من االنسان ٌمكن أن ٌدرك و ٌعرفه

أو فً المالعب و فً ’فً المنزل فً المدرسة’ هو عملٌة التً نألفها جمٌعا من واقع خبرتنا

 ".كذلك فً مٌدان العمل’النوادي 

 :الممارسة

هً التعامل مع الخبرات و المهارات المكتسبة و التفاعل معها عن طرٌق التكرار و 

 .فالممارسة حدث حضوري مالزم لعملٌة التعلم’التدرٌب و التمرٌن 

 :التعزٌز

و استدعابها ’هو الدعم المعنوي و المادي الذي ٌرافق االستجابة و ٌعمل على تقوٌة حدوثها 

تمكن المعلم من تحقٌق الؽاٌة من التعلم’عن طرٌق المكافأة أو الجزاء 
4
. 

فالتعلم من حٌث طابعه الطبٌعً و النفسً و ’هناك تعرٌفات أخرى للتعلم تتمٌز بالشمولٌة 

 :االجتماعً هو 

                                                             
1

 45ص’المرجع نفسه
2

 47ص’دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة’أحمد حسانً 
3

 48ص’ٌنظرالمرجع نفسه

 
4

 152ص1962’1ط’دار النشر و البحث’1ج’التربٌة و اإلدارة للمدارس الجزابرٌة’محمد الطٌب العلوي 
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و تحسن دابم ٌجعل المتعلم مهٌأ للحٌاة ’عملٌة مستمرة للنمو الشامل عند الكابن الحً "

 "بانسجام فً بٌبة معٌنة

نشاط مستمر ٌتفق بواسطة اكتساب خبرات و قدرات جدٌدة تثري رصٌد الخبرات "

"السابقة
1
 

و فً األخٌر ٌعد التعلم إذا عملٌة راقٌة تهدؾ إلى المعالجات الناجحة للمعلومات تحت تأثٌر 

عملٌات معرفٌة داخلٌة و أخرى خارجٌة و ٌمكن أن نجملها فٌما ٌأتً
2
: 

 :عوامل تخص األفراد أنفسهم-أ

 ...الصحة العامة’المناخ األسري ’السمات الشخصٌة ’ الدافعٌة القدرات العقلٌة

 :عوامل تخص المعلمٌن-ب

 .اإلعداد األكادٌمً و المهنً’ القدرات العقلٌة’ الخبرات السابقة’الكفاءة 

 :عوامل تخص المادة التعلٌمٌة -ج

 .مدى مالمتها للتالمٌذ من حٌث اللؽة و اإلدراك

 .إن هذه العوامل تعمل على إثارة الدوافع الذاتٌة للمتعلم من خالل إبراز كوامن اإلبداع لدٌه

 :تحلٌل عملٌة التعلم-2

تعد عملٌة التعلم حدثا مركبا ٌتكون من مجموعة من العوامل نحاول فً هذا السبٌل ذكر 

 .بعض مظاهرها االجرابٌة من حٌث عناصر فعالة ضرورٌة و مالزمة لفعل التعلم

تحدث عملٌة التعلم تحت تأثٌر شٌبٌن أحدهما ٌتعلق بمثٌرات خارجٌة موجودة فً محٌط -

هذه المؤثرات " تولمان"المتعلم و اآلخر ٌتعلق بمثٌرات داخلٌة تؤثر فٌه بطرٌقة ما ٌعرؾ 

و تنقلها إلى ’التؽٌرات المستقلة التً تلتقطها أجهزة االستقبال الحسً عند االنسان" بأنها

                                                             
1

 49ص’أحمد حسانً دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة
2

 50ص’المرجع نفسه
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فالخالٌا الحسٌة البصرٌة تلتقط المثٌرات البصرٌة و الخالٌا ’الجهاز العصب المركزي 

"الحسٌة السمعٌة تلتقط المثٌرات السمعٌة
1
. 

و ذلك حٌنما تنقل الخالٌا الحسٌة ’إدراك اإلشارات المتعلقة بالمثٌرات أو التؽٌرات المستقلة-

هذه اإلشارة إلى الجهاز العصبً الذي ٌستجٌب لها بإرسال إشارات الزمة إلى أجهزة 

تم أحداث ’هذه العملٌات الداخلٌة المرتبطة بوصول اإلشارات إلى المخ و إدراكها ’الحركة

 .رد فعل المناسب

-أو ٌتم ذلك بعد حدوث العوامل السابقة’الصورة الثالثة لعملٌة التعلم تتجلى فً االستجابة -

و العوامل المتوسطة و النتٌجة المحققة من عملٌة التعلم و ٌعرفها -التؽٌرات المستقلة

بالعوامل التابعة"تولمان"
2
. 

أو ما ٌطلق علٌها بالجوانب النفسٌة ’هناك عوامل عدٌدة تساهم فً إنجاح عملٌة التعلم 

الفهم ’اإلدراك ’التعزٌز’الدوافع المٌول’اإلثارة’الفروق الفردٌة:لعملٌة التعلم و أهمٌتها 

 :و سنكتفً بما ٌلً’التدرٌب’ التكرار’

 :اإلدراك-

ٌتعبر من أهم العوامل  المساعدة و الربٌسٌة فً عملٌة التعلم ألنه األساس الذي ٌربط العالم 

بالعوامل النفسٌة و الداخلٌة و هو الجسر الذي تنتقل بواسطته ’الخارجً لدى الكابن الحً

 .مظاهر البٌبة الخارجٌة إلى الذات و ترجمتها  عن طرٌق الظواهر النفسٌة

 :االستعداد-

من ؼٌر شك أن االستعداد من أهم العوامل النفسٌة التً تجعل عملٌة التعلم تحقق أهدافها
3
. 

 :الفهم-

                                                             
1

 51ص’المرجع السابق’أحمد حسانً 
2

المؤسسة الوطنٌة ’أهمٌة لوسابل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلم فً تعلٌم العربٌة لألجانب خاصة,محمد وطاس

 30ص’الجزابر’للكتاب
3

 27ص’أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة’محمد وطاس
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ٌعتبر علماء النفس الفهم عامل من العوامل األساسٌة فً عملٌة التعلم ؼٌر أن الفهم ال ٌتحقق 

إذ أن ’بٌن المعلم و المتعلم إال بتوفر شروط من أبرزها التجانس فً النظام التواصلً 

العملٌة التعلٌمٌة فً جوهرها هً عملٌة تواصلٌة
1
. 

و ال بد فً العملٌة التعلٌمٌة أن تكون لؽة مشتركة بٌن المعلم و المتعلم لكً تحدث االستجابة 

فٌكسب بذلك المتعلم خبرة جدٌدة تضاؾ إلى رصٌده المعرفً’المالبمة لعملٌة التعلم 
2
. 

 :أقطاب التعلٌمٌة*

المعلم و المتعلم و المعرفة و هً :إذا لم تتعاون فٌه عناصر ثالثة’ال ٌمكن للتعلٌم أن ٌنجح 

 .مجتمعة دون أن ٌحصر التحلٌل فً قطب واحد فقط

إنه لٌس ’له معرفته و خبرته وتقدٌره ’هو الكابن الوسٌط بٌن المتعلم و المعرفة:  المعلم-1

إذ ٌشكل ’وعاء ٌحمل المعرفة إنما هو مٌسر لنقل المعرفة فً العملٌة التً ٌقوم بها المتعلم

إنه الركن الثانً من ’إنه مهندس التعلم و مبرمج ومعدل العمل فٌه’فٌها الوساطة فقط

وإن كان همه فً تعلٌمه أن ٌستؽنً ’التعلٌمٌة وهو الركن الذي ال قوام للتعلٌمٌة من دونه

 .المتعلم عنه فً مساره التعلٌمً

حتى ٌكون قدوة ’ٌجب على المعلم أن تكون له القدرة فً أداء رسالة على أكمل وجه 

.لتالمٌذته إذ ٌمثل همزة وصل بٌن المتعلمٌن و المعرفة لتحسٌن مستواهم الدراسً
3
 

لذا وجب معرفة قدراته ’ٌعد المتعلم محور وأساس العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة : المتعلم-2

ٌتوقؾ على معرفة هذه ’حٌث إن نجاح المعلم فً مهنته ’وخصوصٌاته واستعداداته

الخصوصٌات نظرا الرتباطها بالتحصٌل الدراسً إذا استؽلت استؽالال تربوٌا حسنا 

له موقفه من النشاطات التعلٌمٌة كما له موقفه ’متفاعل مع محٌطه ’فالمتعلم كابن حً عام’

وله تصوراته لما ’وله تارٌخه التعلٌمً بنجاحاته و إخفاقاته’من الوجود ومن العالم ’من العلم

                                                             
1

  54ص’أحمد حسانً المرجع السابق
2

 54ص’المرجع نفسه
3

 17ص’2006’بٌروت’1ط’دار النهضة العربٌة’2ج"تعلٌمٌة اللؽة العربٌة"أنطوان صٌاح
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إن  له مشروعا تعلٌمٌا تحصل له ’ٌتعلمه وله ما ٌحفزه وما ٌمنعه عن اإلقبال على التعلم

وفً من عاش معهم ومن رافقهم ومن تعلم على ’بخالصة خبرته فً العابلة و المدرسة

وما تعلمه من كل هذا و المتعلم هو الذي ٌبنً معرفته متعمدا فً ذلك ’ ومن تعلم منهم’أٌدٌهم

على نشاطه الذاتً هذا هو الركن من التعلٌمٌة وهو ركن تقام التعلٌمٌة ألجله وتوضع فً 

 .خدمته

  أن المتعلم ركٌزة من ركابز العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة لهذا وجب على المعلم احترامه من 

كما ٌجب الحفاظ ’ألن نجاح المعلم ٌرتبط بهذه المعارؾ ’حٌث االهتمام بقدراته ومعارفه

علٌه داخل المجتمع والمدرسة حتى ٌنشأ تنشاة سلٌمة تعود بالنفع علٌه و على من ٌحٌطون 

. به
1
 

تشمل كل ما ٌتعلمه المتعلم من المعارؾ و ٌحصله من مكتسبات وما ٌوظفه : المعرفة-3  

من موارد وما ٌمتلكه من مهارات وما ٌستثمره من قدرات وكفاٌات فً عملٌة تعلمه التً 

.ٌقوم فٌها ببناء معرفته وباستثمارها فً مواقؾ الحٌاة المتنوعة
2
 

  ٌنبؽً أن تتمٌز المعرفة بالتدرج فً مفاهٌمها فالمناهج تختار من المعارؾ األكادٌمٌة ما 

و تبنً الوضع التعلٌمً ’ ٌالزم عمر المتعلم العقلً وتقٌم التدرج المتنامً بٌن هذه المعارؾ

ولكل مضمون معرفً طرابؾ ’ألن المعرفة تبنى ’األفعال لتحصٌل المعارؾ تحصٌال ناشطا

.وللبرهان واإلقناع طرابقهما الخاصة’فالسرد طرابقه الخاصة’خاصة فبنابه
3
 

وهً تهتم بالطرابق ’-البٌداؼوجٌا- ومن هذا المنطلق لم ٌعد ممكنا االكتفاء بالتربٌة العامة

و من هنا نستنتج أن المعرفة هً مجموعة .  العامة فً إدارة الصؾ ومعالجة المعلومات

ثم ٌوظفها فً مواقؾ ’المعارؾ و المكتسبات التً ٌكتسبها المتعلم من خالل عملٌة التعلم 

 .حٌاته المختلفة

 

                                                             
1

 18ص’ٌنظر المرجع نفسه
2

 212ص’2005’1ط’الدار البٌضاء’دارالثقافة"اللسانٌات و الدٌداكتٌك"علً آٌتأوشان
3

 15ص’المرجع السابق"أنطوان صٌاح
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 :طرائق التعلم-3

أو ’إن التعلم هو نشاط تطوري ٌواجه به الفرد المتعلم مواقؾ معقدة قد تشكل عابقا معرفٌا 

فٌلجأ إلى التعلم ال ستكشاؾ العناصر المكونة لهذه المواقؾ المستجدة فً ’سلوكٌا فً حٌاته

 :حٌاته التعلٌمٌة و ٌتحقق ذلك سبل عدٌدةأهمها

 :التعلم بالفعل المنعكس الشرطً*

فقد كان مستقال بدراسة عملٌة الهضم عند " بافلوؾ"ٌقترن هذا السبٌل بالعالم الروسً 

الكالب الجابعة لفرض علمً محض انتبه إلى ظاهرة تابعة أثارت اهتمامه و هً لعاب 

الكلب عن رؤٌته للشخص الذي ٌطعمه و على هذا األساس قام بتقدٌم الطعام للكلب كالعادة 

فً البداٌة الكلب لم ٌستجٌب و لكن بعد ’و لكن بتؽٌر المثٌر المصاحب للطعام و هو الجرس 

تكرار العملٌة عشرٌن مرة إلى أربعٌن مرة استجاب الكلب و هذه االستجابة متمثلة فً 

"سٌالن اللعاب
1
. 

الجرس فً هذه الحالة بالمنبه الشرطً و سمى الطعام ما اكتسبه ؼٌر "بافلوؾ"سمى 

الشرطً أو األصلً و سمً عملٌة سٌالن اللعاب بالفعل المنعكس الشرطً و هو اقتران 

حدوث المثٌر األصلً بمثٌر آخر عن طرٌق التجربة المتكررة عدة مرات فٌكسب المثٌر 

صفة المثٌر األصلً و ٌنوب عنه فً أحداث االستجابة و هذا النوع من االكتساب أبسط 

 .أنواع التعلم عند الكابن الحً

 :التعلم باالشراط اإلجرابً*

أن العوامل التً تسهم فً اكتمال النظام اإلجرابً متعددة و لكن أكثر فاعلٌة "سكٌز"ٌرى 

أو إلؽاء ’هو المكافأة أو التعزٌز الذي ٌبتدئ أثره فً ترقٌة بعض المثٌرات و تطوٌرها 

بعضها اآلخر و إزالته فً مٌدان الخبرة
2
. 

 :التعلم بالمحاولة و الخطا*

                                                             
1

 60ص’ٌنظر المرجع السابق
2

 61ص’المرجع نفسه
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أن التعلم بالمحاولة و الخطأ هو السبٌل الوحٌد لترقٌة ":"ثور دناٌك"ٌرى العالم األمرٌكً 

السلوك و تحسٌنه و اكتساب المهارات الجدٌدة عند اإلنسان و الحٌوان على حد سواء فهو 

 :ٌرى أن هناك ثالثة قوانٌن جوهرٌة تتحكم فً التعلم بالمحاولة و الخطأ و هً

 :قانون االستعداد-

فعدم االستعداد و التهٌؤ العضوي و ’ٌتعلم هذا القانون بحالة المتلقً أثناء العملٌة التعلٌمٌة 

النفسً قد ٌعوق عملٌة التعلم بالمحاولة و الخطأ التً هً أساسا قابمة على تجاوز العوابق و 

 .الصعوبات التً تعترض سبٌل المتعلم

 :قانون التدرٌب-2

ٌظهر فً حالتٌن اثنتٌن احداهما عندما ٌكتشؾ المتعلم صلة معٌنة بٌن مثٌر و استجابة تزداد 

أما األخرى إذا أهمل .لدٌه قوة هذه الصلة بازدٌاد تدربه علٌها عندما ٌكون نتابجها ناجحة

بٌن مثٌر و استجابة مدة طوٌلة و قد ٌزول هذه الصلة من حقل ’الصلة القابلة للتطور

تجربته
1
. 

 :قانون األثر-3

هذا القانون ٌتضمن مبدأ األثر الناتج عن المحاولة فالمتعلم ٌحتفظ باالستجابات الناجحة التً 

 .و ٌسقط من اهتماماته و االستجابات التً ال أثر لها فً خبرته’تترك أثرا اٌجابٌا

 :التعلم باالستبصار-4

إن التعلم باالستبصار هو استكشاؾ العالقة القابمة بٌن الوسابل و الؽاٌات باإلفادة  من 

 .و ال ٌتحقق ذلك إال بالنظر إلى الحدث التعلٌمً ضبطا دقٌقا’ الوسٌلة لتحقٌق الؽاٌة

                                                             
1

 63ص’دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة’أحمد حسانً 
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 و من هذا كله نفهم أن التعلم قد ٌحدث بكل الطرق فقد ٌتعلم اإلنسان باالستبصار أو 

بالمحاولة و الخطأ أو بالمنعكس الشرطً او باالشتراط اإلجرابً
1
. 

 : أما عن طرق تدريس النحو العربي منها*

 وهً الطرٌقة التً تقوم على أساس االنتقال الفكر من المقدمات إلى :الطرٌقة القٌاسٌة*

النتابج ةوحتى الحقٌقة العامة إلى الحقابق الجزبٌة ومن القانون العام أو القاعدة إلى النتابج 

إذ ٌبدأ فً هذه الطرٌقة بعرض القاعدة النحوٌة ثم ٌقدم الشواهد واألمثلة لتوضٌحها ’

والخطوة الثالثة إجراء تطبٌقات علٌها ومن خالل ’وتعزٌزها وترسٌخها فً أذهان التالمٌذ

.أمثلة متشابهة وحاالت مماثلة
2
 

وهً التً تقوم على األمثلة التً ٌشرحها المعلم و ٌناقشها ثم ٌستنبط :  الطرٌقة االستقرابٌة*

منها القاعدةوهذا ٌعنً انه ٌبدأ من الجزء إلى الكل والستقراء اسلوب ٌشجع بقاعدة عامة 

وقالوا أٌضا ’أنها بطٌبة فً التعلٌم :مستنبطة منها وبعد نقاش وقد وصفها بعضهم بالقول

أنها على رؼم من ذلك تخلق رجاال ٌثقون بأنفسهم وٌعتمدون جهودهم كما أنها تعلهم :

.الصبر
3
 

 و هً التً تقوم على أساس تعلٌم القواعد النحوٌة من خالل :طرٌقة النصوص األدبٌة*

وأساسها اختٌار نص أو ’النصوص األدبٌة المترابطة األفكار أي األسالٌب المتصلة األمثلة 

ٌقرأه التالمٌذ وٌفهمون معناه ثم ٌشار إلى بعض الجمل ’قطعة من القراء فً موضوع واحد

وٌتم تحلٌلها ومناقشتها وٌعقب ذلك استنباط لقاعدة النحوٌة ’فٌه المرؼوب دراستها بخط ممٌز

.منها و بعدها تاتً مرحلة التطبٌق
4
 

 :أهداف تعليم النحو العربي

                                                             
1

 تت64ص’المرجع نفسه
2

 224ص’2005’ط.د’دار المعرفة الجامعٌة"طرق تدرٌس اللؽة العربٌة"زكرٌا اسماعٌل 
3

 225ص’ٌنظر المرجع نفسه
4

 226ص’المرجع السابق" طرق تدرٌس اللؽة العربٌة"ٌنظرزكرٌااسماعٌل
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تعرٌؾ التلمٌذ بأسالٌب العربٌة وتعوٌده على إدراك الخطأ فٌما ٌقرأ وٌسمع وٌتجنب ذلك    -

 .فً حدٌثه وقراءته وكتابته

 .ضبط الكالم وصحة النطق و كتابته  -

 .تثقٌؾ التلمٌذ وذلك عن طرٌق زٌادة معلوماته باألمثلة والتطبٌقات المفٌدة  -

زٌادة ثروة التلمٌذ اللفظٌة واللؽوٌة وذلك باستخدام األمثلة المعطاة والتدرٌب على    -

 .االشتقاق واستخدام المعاجم الستخراج الكلمات المطلوبة

وهو ’وضع القواعد النحوٌة والصرفٌة موضع التطبٌق العلمً  قراءة ومحادثة وكتابة   -

.الؽاٌة من تدرٌس النحو 
1
 

:مشكالت تعليم النحو العربي
2
 

إال أنه ٌصعب فً بعض األحٌان ’رؼم تعدد طرق تدرٌسه واختالفه كل طرٌقة بمنافعها 

 :وتتمثل فً المشكالت فٌما ٌلً’تعلٌمه وتوصٌله إلى التالمٌذ على أكمل وجه 

كثرة القواعد المفروضة على التلمٌذ حٌث ٌشعر بأن حفظها ٌتطلب منه مجهودا    -

 .وإذا حفظها فإن مصٌرها النسٌان’كبٌرا

الٌهم المدرس إال اإلسراع فً اإلنتهاء من المقرر دون التأكد من إمكانٌة تطبٌق القواعد   -

 .عملٌا من خالل نطق التالمٌذ وكتباتهم

عدم ربط قواعد النحو بالقراءة والتعبٌر من جهة ومواد الدراسة األخرى فً ؼٌر مادة    -

 .اللؽة العربٌة من جهة أخرى

عدم االستفادة الكاملة عند وضع منهج القواعد من قراءات مجامع اللؽة العربٌة فً    -

 .تٌسٌر النحو التعلٌمً

                                                             
1

 200ص"طرق تدرٌس اللؽة العربٌة"زكرٌا اسماعٌل
2

 .99ص"أسباب ضعؾ طالب التعلٌم العام"محمد عبد الرحمن 
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عدم االستفادة الكاملة من الوسابل التقنٌة الحدٌثة من معامل لؽوٌة وتسجٌالت صوتٌة فً   -

.كٌفٌة النطق السلٌم وضبط مخارج الحروؾ وتعلٌم القواعد
1
 

 :االقتراحات

 .تعمٌم المفهوم الواسع للنحو أصواتا وبنٌة وضبطا لألواخر وتراكٌب ومعانً-

 .وضوح األهداؾ المرسومة لتدرٌس النحو وتمثلها فً أذهان مدرس اللؽة-

 .توحٌد المصطلحات النحوٌة فً مناهج تعلٌم النحو فً وطننا العربً-

تخلٌص بعض المناهج النحوٌة من بعض المباحث التً لم ترد فً االستعمال وال فً -

االعراب :أسالٌب الكتاب و بخاصة فً استعماالت الطلبة وإرجاؤها إلى المختصٌن مثل

 ...التقدٌري

ضبط الكتب النحوٌة بالشكل نصا و شرحا وقاعدة وتدرٌبات تسهٌال لمهمة المدرسٌن -

 .وحتى ال تقع العٌن إال على الكلمة الصحٌحة فتألفها ’والناشبة معا

.العمل على إخراج كتب النحو إخراجا جٌدا وإؼناؤها بالوسابل المعٌنة-
2
 

تنوٌع األسبلة فً التمرٌنات على أن تحظى أسبلة الضبط والتعلٌل واإلعراب و التكوٌن -

 .بالعناٌة

وتكوٌنا للوحدة الفكرٌة ’استخدام طرٌقة النصوص المتكاملة فً التدرٌس تحقٌقا لوحدة اللؽة-

 .الكلٌة

استخدام المختبرات اللؽوٌة فً المدارس المختلفة وإجراء التدرٌبات العالجٌة فٌها وتذلٌل -

 .صعوبات النطق

                                                             
1

 .99ص’المرجع السابق" أسباب ضعؾ طالب التعلٌم"ٌنظرمحمد عبد الرحمن
2

 179ص"تطوٌر مناهج تعلٌم القواعد النحوٌة وأسالٌب التعبٌر "محمودالسٌد
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إذا ’تخصٌص درجات معٌنة للنحو فً مادة اللؽة العربٌة على أن ٌكون لها حد أدنى للنجاح-

 .لم ٌحصل الطالب عد راسبا فً اللؽة

 .محاسبة الطالب على أخطابه النحوٌة فً فروع اللؽة كلها وفً بقٌة مواد المعرفة أٌضا-

إقامة دورات مستمرة لمدرسً اللؽة العربٌة لتعرٌفهم بأحدث األسالٌب والطرابق المتبعة -

.فً التدرٌس وتدرٌبهم على أسالٌب القٌاسً الموضوعً
1
 

إخراج النحو من تلك الصعوبات وتسهٌل :تتعدد االقتراحات وتتزاٌد لهدؾ واحد وهو-

عملٌة تدرٌسه فً مختلؾ طرابقه حتى ٌصل إلى تحقٌق األهداؾ المنشودة للمعلم من جهة 

 .و المتعلم من جهة أخرى

 :تعريف اللغة-

و ما أرسلنا من "  إن المعرفة بأحوال اللؽة و عاداتها و تقالٌدها و عقابدها بمعرفة اللؽات 

"رسول إال بلسان قومه
2

 . و باعتبار اللؽة أداة للتعبٌر و التواصل

أما حدها فأصوات ٌعبر بها كل "فً كتابه الخصابص "ابن جنً"اللؽة كما عرفها : لؽة-أ

"قوم عن أؼراضهم
3
و أما تصرٌفها و معرفة حروفها فإنها فعلة من لؽوت أي تكلمت و ’

و قلوت بالقلة و ’و قلة و نبة كلها ألمارتها ووات لقولهم كروت بالكرة ’أصلها لؽوة عكرة 

ألن تبة كأنها مقلوب ثاب بثوب و قالوا فٌها لؽات و لؽون ككرات و كرون و قٌل منها لؽً 

عن اللؽا و رفت التكلم..و رب أسراب حجٌج كظم :ٌلؽً و مصدره لؽا قال
4

و كذلك اللؽة  ’

من قال فً :"و أذا مروا باللؽو مروا كراما أي باب طل و فً الحدٌث " قال سبحانه و تعالى

"الجمعة صح فقد لؽا أي تكلم
5
. 

 :عرؾ اللؽة ابن جنً فً كتابه الخصابص فً أربعة جوانب:   اصطالحا-ب

                                                             
1

 179المرجعالسابق ص"أسباب ضعؾ طالب التعلٌم"ٌنظر محمد عبدالرحمن
2

 04اآلٌة’سورة ابراهٌم
3

 33ص’المكتبة العلٌة1952’محمد علً نجار’1ج’2ط’الخصابص’أبو الفتح ابن جنً
4

 33ص"الخصابص"ابن جنً
55

 72اآلٌة ’سورةالفرقان
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 اللؽة أصوات -

 اللؽة تعبٌر-

 اللؽة تعبٌر ٌعبر بها كل قوم-

 .اللؽة تعبٌر عن األؼراض-

و ٌمكن تحدٌد اللؽة بأنها نظام من الرموز الصوتٌة و ٌقول كتاب المادة نفسها فً دابرة 

المعارؾ األمرٌكٌة أن اللؽة ٌمكن تحدٌدها بأنها نظام من العالمات الصوتٌة االصطالحٌة و 

أعم تعرٌؾ "ربط دي سوسر اللؽة باألنظمة المختلفة للعالمات و تابعه فندرٌس حٌث قال

"ٌمكن أن ٌعرؾ به الكالم أنه نظام من العالمات 
1

و تشمل اللؽة أشكاال مختلفة و متنوعة 

االٌماءات و كل أشكال -االشارات تعبٌرات الوجه-العالمات-الكالم-الكتابة: لالتصال مثل

التعبٌر الفنً من موسٌقى و ؼناء و رسم و تشكٌل و مسرح و سٌنما و أدب حتى الحلم لؽة 

و حتى الصمت لؽة
2
. 

ثقافٌة مكتسبة الصفة بٌولوجٌة مالزمة ’ و ٌقال كذلك اللؽة ظاهرة بسٌكولوجٌة اجتماعٌة

اكتسبت عن طرٌق االختبار معنً مقررة فً ’للفرد تتألؾ من مجموعة رموز صوتٌة لؽوٌة

 …الذهن و بهذا النظام الرمزي الصوتً تستطٌع جماعة ما أن تتفاهم و تتفاعل 

 :المقاربة بالكفاءات

 :مفهوم المقاربة

 .قرب القرب نقٌض البعد. مأخوذة من المادة اللؽوٌة ق ر ب :لؽة

ٌقري قربا وقربانا أي دنى فهو قرٌب الواحد واالثنان والجمع فً ذلك ’قرب الشًء بالضم 

 .سواء

 .واقترب الوعد أي تقارب وقاربته فً البٌع مقاربة
                                                             

1
 61ص’دار النهضة العربٌة’فقه اللؽة فً الكتب العربٌة:عبده الراجحً

2
 60ص’فقه اللؽة فً الكتب العربٌة’خالد عبد الرزاق
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فً رواٌة إذا اقترب الزمان لم تكد ’  و التقارب ضد التباعد وفً الحدٌث إذا تقارب الزمان

 .رؤٌا المؤمن تكذب

.وٌقال للشًء إذا ولً وأدبر تقارب’تفاعل منه :وتقارب ’افتعل من القرب:واقترب 
1
 

 المقاربة هً االقتراب من موضوع معٌن:اصطالحا

قصد معالجته بشكل موضوعً كما أن المقاربة المقاربة هً االقتراب من موضوع معٌن

تأخذ فً ’تبنى على تصور وبناء مشروع عمل قابل لالنجازفً ضوء خطة أو استراتٌجٌة 

الحسبان كل العوامل المتداخلة فً تحقٌق األداء الفعال والمردود المناسب من طرٌقة 

.ووسابل ومكان وزمان وخصابص المتعلم والوسط والنظرٌات البٌداؼوجٌة
2
 

 :الكفاية

واستكفٌته الشًء ’واكتفٌتبه’وكفاكالشًء’ٌكفٌه كفاٌة’كفاه مؤونته :اتفقت المعاجم  أنها:لغة

وكفٌا’ورجلكاؾ’فكفانٌه’
3
. 

وٌقال استكفٌته ’أن الكفاٌة من كفى ٌكفً إذا قام باألمر:    ورد فً لسان العرب البن منظور

وكفاك هذا األمر أو الشًء ’أي طلبت منه القٌام بأمر فأّداه على الوجه األكمل’أمرا فكفانٌه 

 .أي حسبه أن عٌوبه قلٌلة’كفى بالمرء نبال أن تعد معاٌبه:فقد ورد فً األثر’أي حسبه

 :    واتساقا ماسبق تداوله نأتً إلى تعرٌؾ الكفاٌة اصطالحا

ٌبدو أن منعطفا ذي طابع ’          بالرؼم من نزوعنا إلى تبنً النظرة البٌداؼوجٌة لوحدها 

فإن عددا من االنزالقات التً تمت مالحظتها فً أنظمة ’سٌاسً وفلسفً ال مناص منه

وهكذا فإن نقل مفهوم الكفاٌة إلى حقل التربٌة قد ’تربوٌة أو تكوٌنٌة تمارس تنمٌة الكفاٌات

على مستوى ’أثار الفكرة التً مفادها أن التعبٌر بمفهوم الكفاٌة ما هو إال محاولة استعادة 

 .األنظمة التربوٌة

                                                             
1

 82ص’2006’لبنان’بٌروت’دار صبح ’خالد رشٌد القاضً:تح"لسانالعرب"ابن منظور
2

 .2ص17العدد’سلسلة موعدك التربوي’المركز الوطنً للوثابق التربوٌة 
3

 ’ابن منظور لسان العرب
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مكون من القواعد النحوٌة ومن العناصر التً تطبق :   الكفاٌة حسب تشومسكً

من طرؾ مستعمل للؽة طبٌعٌة وهً تسمح له بتكوٌن عدد ؼٌر محدود ’علٌها هذه القواعد

.من الجمل التً لم ٌسبق أن سمع بها
1
 

    وأمام هذا الطرح تظهر اشارات جلٌة أن مفهوم الكفاٌة اللؽوٌة ظهر فً 

خمسٌنٌات القرن الماضً على ٌد العالم اللؽوي األمرٌكً نوام تشومسكً وٌرى أنها نظام 

ثابت من القواعد المولدة التً تمكن الفرد من انتاج جمل وتلقً أخرى فً لؽته األم حتى 

 .وإن كان ؼٌر قادر على تفسٌر ذلك

وكلما كانت ’    الكفاٌة من وجهة نظر شامبً هً قدرة فرد أو مؤسسة على االنتاج

فالطالب ذو ’الكفاٌة االنتاجٌة عالٌة دل ذلك على أن االنتاج ٌتصؾ بالوفرة وبالنوعٌة الجٌّدة 

 .الكفاٌة العالٌة ٌحصل على سبٌل المثال على مقدار أكبر من وقت قصٌر وبجهد قلٌل

وحسن التواجد ’تفٌد اإلدماج الوظٌفً للدراٌاتواالتقان:"    ٌرى رومانفٌل أن الكفاٌة

تمكنه ’بحٌث إن الفرد عند مواجهة لمجموعة من الوضعٌات ’وحسن التخطٌط للمستقبل 

كما أنها تمكنه من إنجاز المشارٌع التً ٌنوي ’الكفاٌة من التكٌؾ ومن حمل المشاكل 

" تحقٌقها فً المستقبل
2
. 

"القدرة على عمل شًء أو إحداث نتابج متوقع"  ٌعرؾ هاوساموهوستونالكفاٌة
3
 

  وعلٌه أنها القدرة التً ٌستخدمها الفرد بؽٌة الوصول إلى النتابج المرؼوب فٌها فً 

 .مجال معٌن 

الكفاٌة عبارة عن مجموعة من موارد "كفاٌات مقاربة النسقٌة"جاء فً كتاب

–والتً تنظم فً بناء مركب (...تقوٌمات’استراتٌجٌات’سلوكات’قدرات’مهارات’معارؾ)

                                                             
1

 6ص’1986’2ط’لبنان’المؤسسات الجامعٌة للدراسات والنشر"األلسنٌةالتولٌدٌةالتحوٌلٌة "مٌشال زكرٌا
2

منشورات ’بٌداؼوجٌا االدماج المفاهٌم والمقاربات الدٌداكتٌكٌة للممارسات االدماجٌة"عبد الكرٌم ؼرٌب

 181ص’الدار البٌضاء’2011’2ط’عالم التربٌة
3

 182ص’المرجع نفسه
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وفً وقت مناسب إلى ’ٌتٌح القدرة على تعببتها ودمجها وتحوٌلها فً وضعٌات محددة-نسق

"إنجاز مالبم
1
. 

 .وهذا ٌعنً الكفاٌة مجموعة من الموارد من أجل مواجهة عابلة من الوضعٌات 

الكفاٌة هً القدرة على العمل بطرٌقة فاعلة خالل مواجهة مجموعة من 

والتً نتمكن من التحكم فٌها ألننا نتوفر فً نفس الوقت على المعارؾ ’الوضعٌات

والقدرة على تعببتها بأحمس طرٌقة خالل الزمن المناسب لتحدٌد وحل مشاكل ’الضرورٌة

حقٌقٌة
2
. 

 :مفهوم المقاربة بالكفاءات

 كرد فعل على التقنٌات 1968هً سٌاسة تربوٌة ظهرت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنة

وترسٌخها فً ذهن ’والتً تقوم على تلقٌن المعارؾ النظرٌة ’التقلٌدٌة التً كانت معتمدة 

فالمقاربة بالكفاءات منهج بٌداؼوجً ٌرمً إلى جعل ’المتعلم بشكل قواعد تخزٌنٌة نمطٌة

عن طرٌق تثمٌن المعارؾ المدرسٌة ’المتعلم قادرا على مجابهة مشاكل الحٌاة االجتماعٌة

فالمقاربة بالفاءات . وجعلها صالحة لالستعمال والممارسة فً مختلؾ مواقؾ الحٌاة الٌومٌة’

هً سٌاسة جدٌدة تهدؾ إلى جعل المتعلم محورا فعاال فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وانتقاله 

من مجرد وعار تصب فٌه المعلومات إلى منشط حركً وعضوا مشاركا فً تكوٌن 

 .المعارؾ وحل مشاكله الٌومٌة

 :الكفاٌة الختامٌة اإلدماجٌة-

وهً مجموعة من المعارؾ و االتجاهات والمهارات المندمجة و المتكاملة التً تجندك 

لمواجهة وضعٌات معقدة ٌتم فٌها توظٌؾ كل المكتسبات السابقة وهً نهابٌة تصؾ عمال 

تعبر عن مفهوم اندماجً لمجموعة من الكفاٌات ’تتمٌز بطابع شامل وعام’كلٌا منتهٌا 

                                                             
1

 183ص’المرجع السابق"بٌداؼوجٌااالدماج:"عبد الكرٌم ؼرٌب
2

افرٌقٌا -دراسة سوسٌو بٌداؼوجٌة-مقاربات بٌداؼوجٌة من تفكٌر التعلم إلى تعلم التفكٌر"محمد شرقً

 69ص’المؽرب’1ط’الشرق
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مثال فً نهاٌة الطور ’المرحلٌة ٌتم بناؤها ةتنمٌتها خالل سنة دراسة أو طور تعلٌمً 

المتوسط ٌقرأ المتعلم نصوصا مالبمة لمستواه وٌتعامل معها بحٌث ٌستجٌب ذلك لحاجاته 

 الشخصٌة والمدرسٌة واالجتماعٌة

 :الكفاٌة الختامٌة -2

وهً تصؾ ما ٌمكن أن ٌكون المتعلم قادرا على القٌام به فً مجابهة نمط من الوضعٌات 

 .المعقدة وتظهر فً نهاٌة سنة دراسٌة معٌنة

 :الكفاٌة المرحلٌة-3

وهً مجموعة من المهارات المتكاملة تسمح بممارسة نشاط أومهنة بشكل فعال فً وضعٌة 

بٌداؼوجٌة محددة وتساعد على اكتساب الكفاٌة وترتبط بفترة تعلٌمٌة محددة وهً مرحلٌة 

.دالة
1
 

 :الكفاٌة القاعدٌة-4

وهً مستوى خاص من المعارؾ و المهارات مقبولة استنادا إلى معٌار أو مجموعة من 

المعاٌٌر الظاهرٌة تمثل مجموع نواتج التعلم األساسٌة المرتبطة بالوحدات التعلمٌة فً 

وٌجب على المتعلم أن ٌتحكم فٌها لٌتسنى له الدخول دون مشاكل فً تعلمات ’ظروؾ محددة

 .جدٌدة والحقة وهً األساس الذي ٌبنى علٌه التعلم

 :الكفاءة العرضٌة-5

وهً مجموعة منظمة من المهارات و المعارؾ واالتجاهات تسمح بالتكٌؾ ضمن مجموعة 

 :من المواد الدراسٌة أو الوضعٌات المشكلة وتصنؾ فً الفبات اآلتٌة

 .الكفاٌات ذات الطابع الفكري*

 .الكفاٌات ذات الطابع المنهجً*

                                                             
1

 29ص’المرجع السابق"دلٌل استخدام كتاب اللؽة العربٌة السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط"مٌلود ؼرمول
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 .الكفاٌات ذات الطابع الشخصً واالجتماعً*

الكفاٌات ذات الطابع التواصلً*
1
. 

إنه ٌعتمد على مدى ’إن الكفاٌة االتصالٌة مفهوم متحرك ولٌس ساكنا : الكفاٌة االتصالٌة*

إنها إذن عالقة شخصٌة بٌن طرفٌن أكثر .قدرة الفرد على تبادل المعنى مع فرد آخر أو أكثر

و إنها كذلك تنطبق على كل من اللؽة .من أن تكون اتصاال ذاتٌا أي حوارا بٌن الفرد و نفسه

.المنطوقة و المكتوبة و نظم الرموز المختلفة
2
 

  

 

                                                             
1

 30ص’المرجع السابق "دلٌل استخدام كتاب اللؽة العربٌة"ٌنظر مٌلود ؼرمول
2

القاهرة ’1ط’دار الفكر العربً ’مستوٌاتها تدرٌسها صعوباتها’المهارات اللؽوٌة:رشدي أحمد طعٌمة 

 154ص’
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 :توهيذ

ٝرُي ثلؼَ ’ٝأطجؼ ٓغب٣شا ُِزوذّ اُزٌُ٘ٞٞع٢ ’ُوذ رطٞس اُزؼ٤ِْ ٝ ارؼؾذ ؽشهٚ 

ث٤ذاؿٞع٤ب أُوبسثخ ثبٌُلبءاد اُز٢ خِظزٚ ٖٓ اُزو٤٘بد اُزو٤ِذ٣خ ٝٓألد اُضـشاد اُز٢ ُٝذرٜب 

ٝك٢ ٛزا اُلظَ ؽبُٝذ إٔ أرؼشف ػ٠ِ ٓخزِق اُطشم ’ث٤ذاؿٞع٤ب أُوبسثخ ثبألٛذاف

ٝاُٞعبئَ ك٢ ر٣ٌٖٞ ٛزٙ اٌُلبءاد ٝاألعئِخ اُز٢ رغ٤ت ػ٤ِٜب أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ٝأعجبة 

ُِٝزؼٔن أًضش هٔذ ثذساعخ رطج٤و٤خ رٞػؼ ٓذٟ كؼب٤ُخ ’ٝطٞال إ٠ُ أ٤ٔٛزٜب ’اُِغٞء إ٤ُٜب

 .أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ك٢ اُزذس٣ظ
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 :الطرق و األساليب في تكىين الكفاءة

ُوذ رؾٍٞ أُزؼِْ ٖٓ ٓغشد ٝػبد رظت ك٢ أُؼبسف إ٠ُ ػ٘ظش كؼبٍ ٣شبسى ك٢ اُؼ٤ِٔخ 

ٌُٖٝ ٛزٙ أُشبسًخ رزطِت ٓ٘ٚ االعزؼذاد ٝاُوذسح ؽز٠ ٣غزط٤غ ر٣ٌٖٞ ٗلغٚ ث٘لغٚ ’اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

 كٔب اُغج٤َ أُزجغ ك٢ ر٣ٌٖٞ ٛزٙ اٌُلبءاد؟’ٝرُي ثٞاعطخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُلبءاد 

 :٣شرٌض اُزذس٣ظ ثبٌُلبءاد ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُطشم ٝاألعب٤ُت ٗزًش ٜٓ٘ب

 :اعزشار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد-أ

         ُوذ أصجزذ اعزشار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد كٞائذٛب ٝٗغبػزٜب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ 

ؽ٤ش رؼذ ؽش٣وخ ث٤ذاؿٞع٤خ رغٔؼ ُِٔزؼِْ ثزٞظ٤ق ٓؼبسكٚ ’ثبُ٘غجخ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٝ أُؼ٤ِٖٔ

٣شؼش ’رزطِجٚ ٝػؼ٤خ عذ٣ذح أٝ ٓؤُٞكخ ’ٝرغبسثٚ ٝهذسارٚ أٌُزغجخ عبثوب ُِزٞطَ إ٠ُ ٓشروت 

ٝرٞع٤ٚ ٖٓ أُذسط ٝرُي اػزٔبدا ػ٠ِ ٓٔبسعخ ’ث٤َٔ ؽو٤و٢ ُجؾضٜب ٝؽِٜب ؽغت هذسارٚ

.أٗشطخ رؼِْ ٓزؼذدح
1
 

ألٜٗب رز٤ؼ ُٚ اُلشطخ ’   رؼذ ٛزٙ األخ٤شح ؽش٣وخ ٓ٘بعجخ ك٢ ر٣ٌٖٞ اٌُلبءح ُذٟ أُزؼِْ

ُزٞظ٤ق ٓؼبسكٚ ٝهذسارٚ ؽز٠ ٣زغ٠٘ ُٚ اُٞطٍٞ إ٠ُ ؽَ ٓ٘بعت ٣غؼِٚ ٣ؾظ ثزلبػِٚ ٓغ 

 .أُشٌِخ رارٜب

 :اعزشار٤غ٤خ أُششٝع-ة

ًَ ؽغت هذسرٚ ’  روّٞ ٛزٙ االعزشار٤غ٤خ ػ٠ِ ٓشبسًخ ًَ كشد ٖٓ أػؼبء أُغٔٞػخ 

ؽ٤ش ٣ؼذ أُششٝع ٗشبؽ رشث١ٞ ٣خطؾ ُٚ اُطالة ك٢ ’ًٝلبءرٚ ػ٠ِ إٗغبص اُؼَٔ اُغٔبػ٢ 

رؼِْٜٔ ُزؾو٤ن ٛذف ٓ٘شٞد ػٖ ؽش٣ن ه٤بْٜٓ ثؤٗشطخ ٓز٘ٞػخ ٣ٌزغجٕٞ ٖٓ خالُٜب 

.االرغبٛبد اال٣غبث٤خ ٝاُخجشاد اُل٤٘خ ٝأُؼِٞٓبد ٝاُؾوبئن
2
 

                                                             
1

 .83ص’الجزائر’عٌن ملٌلة’ط.د’دارالهدى"المدخل إلى التدرٌس بالكفاءات"محمد صالح حثرومً
2

عالم الكتاب "طرائق و أسالٌب التدرٌس المعاصرة"محمود داود سلٌمان الربٌعً

 .60ص’2006’ط.د’األردن’الحدٌث
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   ٖٓ خالٍ ٛزا اُزؼش٣ق ٣ظٜش ُ٘ب إٔ ث٤ذاؿٞع٤خ أُششٝع ؽش٣وخ ٖٓ ؽشائن اُزؼ٤ِْ روّٞ 

أعبعب ػ٠ِ إٗغبص اُزال٤ٓز ُجؼغ األػٔبٍ ٝاُز٢ رغبػذْٛ ك٢ ر٤ٔ٘خ هذسارْٜ ٝ ٜٓبسارْٜ 

ٝرشعغ كٌشح ؽش٣وخ ’إػبكخ إ٠ُ خِن سٝػ اإلثذاع ٝاالثزٌبس ُذ٣ْٜ’ٝص٣بدح اُضوخ ك٢ ٗلٞعْٜ 

ٝاعزخذاّ س٣زشبسد ؽش٣وخ أُششٝع ’أُششٝع ٝ اُذػٞح إ٤ُٜب ٝٓؾبُٝخ رطج٤وٜب ك٢ أُذاسط

ٝ هذ اسرجؾ أُششٝع ثبعْ طبؽجٚ ...ك٢ أٓش٣ٌب ثغبٓؼخ ًُٞٞٓج٤ب 1900ك٢ اُزذس٣ظ اُؼبّ 

أُشث٢ األٓش٢ٌ٣ اُز١ دػب إ٠ُ اعزخذاّ ٛزٙ اُطش٣وخ ك٢ اُزذس٣ظ ٓ٘ز ػبّ "٤ُْٝ ُجبس رش٣ي"

 .ٝاٗزوِذ إ٠ُ ٓخزِق دٍٝ اُؼب1918ُْ

       اعزشار٤غ٤خ أُششٝع رؼزجش ٖٓ اُطشائن اُ٘شطخ إرا ثٞاعطزٚ ٣زٌٖٔ أُزؼِٕٔٞ ٖٓ 

ًٔب ٣ٜذف أُششٝع ػ٠ِ ’إٗغبص أػٔبُْٜ ػٖ ؽش٣ن رغخ٤ش ٓخزِق ٌٓزغجبرْٜ أُالئٔخ

 :رؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُلبءاد ٣ٌٖٔ رِخ٤ظٜب

 .ٓؾبُٝخ اُشثؾ ث٤ٖ اُ٘ظش١ ٝ اُزطج٤و٢ اٝ اُلٌش ٝ أُٔبسعخ  -

 .ؽظٍٞ اُزٞاكن ٓغ ٤ٍٓٞ أُزؼ٤ِٖٔ ٝهذسرْٜ  -

.ٝ ٓؼزٔذا ػ٠ِ ٗلغٚ’عؼَ أُزؼِْ هبدس ػ٠ِ رؾَٔ أُغؤ٤ُٝخ   -
1
 

 .اُزٔشٕ ػ٠ِ ٝػغ اُخطؾ ٝ اُز٘ظ٤ٔبد ٓغ اُوذسح ػ٠ِ عٔغ أُؼِٞٓبد ٝؽغٖ رٞظ٤لٜب   -

 :اعزشار٤غ٤خ اإلدٓبط-ط

٣ؼذ اإلدٓبط ػ٤ِٔخ إهبٓخ اُزلبػَ ث٤ٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘بطش هظذ ر٣ٌٖٞ ًَ ٓ٘غغْ ٖٓ ٛزٙ 

اُؼ٘بطش ٝٛٞ ٗشبؽ رؼ٢ٔ٤ِ ٝظ٤لزٚ األعبع٤خ رزٔضَ ك٢ ه٤بدح أُزؼِْ ٗؾٞ اُزغ٤٘ذ أ١ رٞظ٤ق 

أ١ ٣ٌٕٞ اُطبُت .هذساد-ٓؼبسف عًِٞبد–ػذح ٌٓزغجبد صْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ثظلخ ٓ٘ؼضُخ 

ٝ ك٢ أُغبٍ .٣ٝلْٜ ٓبرا ٣لؼَ ٣ٝوّٞ ثٚ ثؤعِٞة رار٢ ’ك٤ٚ هبدس ػ٠ِ ثِٞؽ ٗزبئظ ٝأداءارٔؼ٤٘خ

اُزؼ٢ٔ٤ِ ٣ؼ٢٘ ثبإلدٓبط ػ٤ِٔخ اُشثؾ ث٤ٖ ٓٞػٞػبد دساع٤خ ٓخزِلخ ٖٓ ٓغبٍ ٓؼ٤ٖ أٝ ٖٓ 

ٝإػبدح اعزضٔبس ’ٓغبالد ٓخزِلخ ٣ٝل٤ذ ٛزا اُ٘شبؽ ك٢ ػ٤ِٔخ إصاُخ اُؾٞاعض ث٤ٖ أُٞاد

                                                             
1

 23ص’المرجع السابق"طرائق وأسالٌب التدرٌس المعاصرة"محمود داود 
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ٝٛزا ٓب ٣ذػ٠ ثئدٓبط أٌُزغجبد أٝ ’ٌٓزغجبد أُزؼِْ أُذسع٤خ ك٢ ٝػؼ٤خ راد ٓؼ٠٘

 .اإلدٓبط اُغ٤به٢

   ٝ ثٜزا ٣ؼ٢٘ اإلدٓبط ػ٤ِٔخ رلبػ٤ِخ ث٤ٖ ٓخزِق اُؼ٘بطش ٣ظجؼ أُزؼِْ ثٞاعطزٚ هبدسا ػ٠ِ 

 .ر٣ٌٖٞ ًلبءرٚ ػٖ ؽش٣ن اُشثؾ ث٤ْ ٓؼبسكٚ ٖٓ عٜخ ٌٝٓزغجبرٚ اُوج٤ِخ ٖٓ عٜخ أخشٟ

 :أٓب ثبُ٘غجخ ُخظبئض ٛزا اُ٘شبؽ رزٔضَ ك٢

 .ٗشبؽ ٣ِؼت ك٤ٚ أُزؼِْ دٝسا سئ٤غ٤ب ٣٘ز٢ٜ اُ٘شبؽ ثٔغشد اٗزٜبء دٝس أُؼِْ -

  -ٓلب٤ْٛ’هذساد’ٓؼشف-ٗشبؽ ٣غ٘ذ ك٤ٚ أُزؼِْ ثظلخ ٓ٘ظٔخ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٞاسد  -

 .ٗشبؽ ٓٞعٚ ٗؾٞ خذٓخ ًلبءح أٝ ٛذف إدٓبع٢ ٜٗبئ٢  -

ٗشبؽ ٣زٔؾٞس ؽٍٞ ٝػؼ٤خ عذ٣ذح ٓغزوبح ٖٓ كئخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُٞػؼ٤بد ُج٘بء أٝ ر٤ٔ٘خ   -

.اٌُلبءح أُوظٞدح
1
 

إٔ أُؼِْ ٝكن ٛزا أُ٘ظٞس ٣غؼ٠ إ٠ُ إٔ ٣ٌزغت أُزؼِْ ًلبءاد ٖٓ خالٍ ٗشبؽ اإلدٓبط   -

اُز١ ٣٘ظْ ك٤ٚ ػِٔٚ ٝكن اعزشار٤غ٤خ ده٤وخ ٣ؼ٤ذ ك٤ٚ ٌٓزغجبرٚ اُوج٤ِخ ٝ إدٓبعٜب ٓغ أٌُزغجبد 

ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٗشبؽ اإلدٓبط رٝ دالُخ ثبُ٘غجخ ُِٔزؼِْ ٓغ اؽزٞائٚ ػ٠ِ ٓشٌِخ ٣غزط٤غ ’اُغذ٣ذح

أ١ رزالءّ ٓٚ ٓغزٞاٙ اُز٢٘ٛ ٝرشرجؾ ثٔٞاػ٤غ رطشهٞا ُٜب داخَ اُوغْ ثبإلػبكخ ’أُزؼِْ ؽِٜب

ٝٛزا ؽز٠ ٣ٌٕٞ ’ٝٓ٘ؾْٜ اُٞهذ اٌُبك٢ ُزوذ٣ٜٔب ’إ٠ُ كزؼ أُغبٍ أٓب اُطِجخ الٗغبص أػٔبُْٜ 

.ٛ٘بى رؾظ٤َ دساع٢ ٗبعؼ
2
 

 

 

 

                                                             
1

مذكرة لنٌل شهادة "تعلٌمٌة علوم اللغة العربٌة فً ظل المقاربة بالكفاءات"حمر الراس عماد الدٌن

 25ص’2011ماي ’قسنطٌنة ’جامعة منتوري ’الماستر تخصص لسانٌات تطبٌقٌة 
2

المركز الوطنً للوثائق ’سلسلة موعدك التربوي"التدرٌس والتقوٌم بالكفاءات"فرٌدحاجً

 .29ص’2005’19العدد’التربوٌة
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 :أساليب اللجىء إلى الوقاربت بالكفاءاث في الوؤسست التربىيت الجزائريت

أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ع٤بعخ رشث٣ٞخ عبءد اإلطالػ أُ٘ظٞٓخ اُزشث٣ٞخ ٝرُي ُؼذح أعجبة ٗزًش 

 :ٜٓ٘ب

٣ؼٞد رظ٤ْٔ أٛذاكٜب ٝ رؾذ٣ذ ٓؾز٣ٞبرٜب إ٠ُ ػوٞد ’إٔ اُجشآظ اُز٢ ًبٗذ رطجن ك٢ ٓؤعغز٘ب-

كِْ رؼذ رٞاًت اُزوذّ اُؼ٢ِٔ ٝ أُؼشك٢ اُز١ أؽذصزٚ اُزو٤٘بد اُؾذ٣ضخ ك٢ اإلػالّ ٝ ’خِذ

 .االرظبٍ

ؿ٤ش كِغلزٚ االعزٔبػ٤خ ’أُغزٔغ اُغضائش١ ػشف رـ٤شاد ع٤بع٤خ ٝاعزٔبػ٤خ ٝصوبك٤خ ػ٤ٔوخ-

ك٢ ظَ اُؼذاُخ االعزٔبػ٤خ ٝأُٞاؽ٘خ ’ٝكزؾذ أٓبٓٚ ؽٔٞؽبد ٓششٝػخ ُِزوذّ ٝاُشه٢

أُؾشى االعبع٢ ُِزـ٤٤ش ’رٌٕٞ ك٤ٜب سٝػ أُجبدسح ٝاُجؾش اُذائْ ػ٠ِ اُ٘غبػخ ’أُغؤُٝخ 

خبطخ إٔ ’أػؾذ رلشع ٗلغٜب’كزـ٤٤ش اُجشآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝرؾذ٣ش ٓؾز٣ٞبد ’االعزٔبػ٢

ُٖ رشكغ إال ثبإلػذاد اُغ٤ذ ٝ اُزشث٤خ اُ٘بعؼخ ’ػُٞٔخ أُجبدالد ر٢ِٔ ػ٠ِ أُغزٔؼبد اُغذ٣ذح

 .ُألع٤بٍ

كال أؽذ ٣ٌ٘ش إٔ أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ثذأد رطج٤وبرٜب ’رؤص٤ش اُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ اُؼبّ-

أ١ إٔ ٓب ٣ٌزغت ’األ٠ُٝ ك٢ اُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔ ألٕ اُز٣ٌٖٞ ٣٘ظش إ٠ُ أُؼشكخ ٖٓ عبٗجٜب اُ٘لؼ٢

ٜٓ٘ب ك٢ أُذسعخ  ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ هبثال ُِزٞظ٤ق ٝ اُزؾ٣َٞ ٖٓ ؽشف أُزؼِْ ُؾَ 

.ٝٓغبػذح ػ٠ِ االٗذٓبط اعزٔبػ٤ب ٤ٜ٘ٓٝب’أُشٌالد اُز٢ رؼزشػٚ ك٢ ؽ٤برٚ ا٤ٓٞ٤ُخ
1
 

ٝإٗٔب اُز٘ج٤ٚ ’إٕ رج٢٘ أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ال ٣ؼ٢٘ ٝػغ اُلبئذح ٖٓ أُؼبسف ك٢ أُوبّ األٍٝ

ٓغ االػزوبد ثؤٜٗب عزو٤ذْٛ  ك٢ ٣ْ ٓب ٝثؼجبسح أخشىآاالثزؼبد ’إ٠ُ رغ٘ت ؽشٞ أرٛبٕ اُزال٤ٓز ثٜب

أ١ رِي اُز٢ ال ٣ٌٖٔ رلغ٤شٛب ٝاعزضٔبسٛب ثشٌَ ٓغذ ُؾَ ’ػٖ أُؼشكخ ؿ٤ش اُٞظ٤ل٤خ

 .ٝػؼ٤بد

 :هفهىم الظىاهر اللغىيت

                                                             
1

 99ص"المدخل إلى تدرٌس بالكفاءات"محمد صالح
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كئٕ اثٖ خِذٕٝ ٣ؼذ اُ٘ؾٞ ’  رؾزَ اُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ ٌٓبٗخ ثبسصح ك٢ ٓشاؽَ اُزؼ٤ِْ أُخزِلخ 

اُِـخ ٝ اُ٘ؾٞ : أسًبٕ ػِّٞ اُِغبٕ أسثؼخ ٢ٛ:"أْٛ ػِّٞ اُِغبٕ اُؼشث٢ هبؽجخح٣ٝوُٞجؤٕ

ٝإٕ األْٛ أُزوذّ ٜٓ٘ب ٛٞ اُوٞاػذ إر ثٜب رزج٤ٖ أطٍٞ أُوبطذ ثبُذالُخ ’ٝاُج٤بٕ ٝ األدة 

".ٝ أُجزذأ ٖٓ اُخجش ُٝٞالٙ ُغَٜ أطَ اإلكبدح’ك٤ؼشف اُلبػَ ٖٓ أُلؼٍٞ 
1
 

   ٣ظٜش ٖٓ خالٍ رؼش٣ق اثٖ خِذٕٝ إٔ ػِّٞ اُِغبٕ اسثؼخ هبّ ثزًشٛب ٝسًض اٛزٔبٓٚ ػ٠ِ 

ٝثؾغت أ٤ٔٛزٜب ك٢ عالٓخ اُزؼج٤ش ٝ طؾخ اٌُزبثخ ’اُوٞاػذ ٌُٔبٗزٜب ٝٓشرجزٜب اُز٢ رخزِٜب

ػِْ رشا٤ًت :"ٝ رؼشف أ٣ؼب ثؤٜٗب.ٝٓؼشكخ اُلبػَ ٖٓ أُلؼٍٞ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ

ك٢ٜ هٞاػذ ط٤ؾ ’اُِـخ ٝاُزؼج٤ش ثٜب ٝ اُـب٣خ ٜٓ٘ب طؾخ اُزؼج٤ش ٝعالٓزٚ  ٖٓ اُخطؤ ٝاُِؾٖ

"  أٌُِبد ٝأؽٞاُٜب ؽ٤ٖ إكشادٛب ٝؽ٤ٖ رش٤ًجٜب
2

كٖ :"ٝ ٣ؼشكٜب ٓؾٔذ اعٔبػ٤َ ظبكش ثؤٜٗب

اع٤ٔخ ًبٗذ ’٢ٛٝ رؼ٢٘ ثبإلػشاة ٝهٞاػذ رش٤ًت اُغِٔخ ’رظؾ٤ؼ ًالّ اُؼشة ًزبثخ ٝهشاءح

ًٔب أٜٗب رؼ٢٘ ٓغٔٞػخ ’أّ كؼ٤ِخرُي دساعخ اُؼالهبد ك٢ اُغِٔخ ٝػالهزٜب ثٔب هجِٜب ٝثؼذٛب

اُوٞاػذ اُز٢ ر٘ظْ ٛ٘ذعخ اُغَٔ أٝ ٓٞاهغ ًِٔبرل٤ٜب ٝٝظبئلٜب ٖٓ ٗبؽ٤خ أُؼ٠٘ ٝٓب ٣شرجؾ 

أٓب ٓغٔٞػخ اُوٞاػذ اُز٢ رزظَ ثج٤٘خ أٌُِخ ’ثزُي ٖٓ أٝػبع إػشاث٤خ رغ٠ٔ ػِْ اُ٘ؾٞ 

".ٝط٤بؿزٜب ٝٝصٜٗب ٝاُ٘بؽ٤خ اُظٞر٤خ رغ٠ٔ ػِْ اُظشف
3
 

 :هراحل تعلين الظىاهر اللغىيت

ٝٓغ ٛزا االخزالف ’اخزِق ػِٔبء اُزشث٤خ ك٢ رؾذ٣ذ عٖ اُز١ ٣غٞص ٓؼٜب اُجذء ثزؼ٤ِْ اُوٞاػذ

اٗؼوذ اعٔبػْٜ ػ٠ِ إٔ اُوٞاػذ رغزِضّ ر٤ٜؤ ػو٤ِب خبطب ٣ٌٖٔ رال٤ٓز ٖٓ أُٞاصٗخ ٝ اُزؼ٤َِ 

ٝروغْ ع٘ٞاد اُذساعخ إ٠ُ ٓشاؽَ ٓغ إ٣ؼبػ ٓب ٣٘بعت ًَ ٓشؽِخ ٝ رُي ػ٠ِ ’ٝ االعز٘جبؽ 

 :اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

 :أٝال ك٢ أُشؽِخ اإلثزذائ٤خ

                                                             
1

 .545ص’1978’1ط’لبنان’دار النشر "المقدمة"عبد الرحمان ابنخلدون
2

 2ص’1962’ط.د’بغداد ’مطبعة سلٌمان األعظمً للنشر"نحوالتٌسٌر"أحمد عبد الستار الجواري
3

دار المرٌخ للنشر و "التدرٌس فً اللغة العربٌة"محمد اسماعٌل ظافر وآخرون

 .281ص’1984’ط.د’الرٌاض’التوزٌع
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 ٝ رشَٔ اُظل٤ٖ األٍٝ ٝ اُضب٢ٗ ٝ ك٢ ٛزٙ اُؾِوخ ال ٣ؼِْ اُطلَ هٞاػذ :اُؾِوخ األ٠ُٝ

٤ُغزط٤غ اُزؼج٤ش ػٖ ؽبعبرٚ ’كؾبعخ اُطلَ إ٠ُ رٞع٤غ خجشرٚ ٝر٤ٔ٘خ ٓؾظُٞٚ اُِـ١ٞ’ٓطِوب

.دٕٝ رٞهق
1
 

 ٝرشَٔ اُظل٤ٖ اُضبُش ٝ اُشاثغ ٝك٢ ٛزٙ اُؾِوخ ٣ذسة اُز٤ِٔز ػ٠ِ طؾخ األداء :اُؾِوخ اُضب٤ٗخ

 :ٝهٞح اُزؼج٤ش ثطش٣وز٤ٖ

ًٔب ًبٕ ٓزجؼب ك٢ اُؾِوخ األ٠ُٝ ٌُٖٝ ثظٞسح ’اعزٔشاس اُزذس٣ت أُجبشش ػ٠ِ اُزؼج٤ش -

 .أسه٠

ًبُزذس٣ت ’ٓٔب ٣ش٤غ ك٢ ُـزٚ ٝ ٣غزؼِٜٔب اعزؼٔبال خبؽئب’اُزذس٣ت ػ٠ِ ٝؽذاد ٗؾ٣ٞخ ٓؼ٤٘خ-

 .ػ٠ِ األعئِخ األعٞثخ ٝ ػ٠ِ ثؼغ اُؼٔبئش ٝ أعٔبء اإلشبسح

ٝ ك٢ ٛزٙ اُؾِوخ ٣غت ر٤غ٤ش اُزذس٣ت ٝ رغج٤جٚ إ٠ُ اُزال٤ٓز ثبعزؼٔبٍ اُجطبهبد ٝ األُؼبة 

.اُِـ٣ٞخ ٝ أُؾبٝالد ٝ اُزٔض٤ِ٤بد ٝ اعزخذاّ اُوظخ
2
 

 ٝ رشَٔ اُظق اُخبٓظ ٝ ك٢ ٛزٙ اُؾِوخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطٔئٖ إ٠ُ كٌش اُز٤ِٔز :اُؾِوخ اُضبُضخ

ٝهذسرٚ ػ٠ِ كْٜ اُوٞاػذ اُِـ٣ٞخ ثبُطش٣وخ اُوبطذح اُز٢ رؼزٔذ ػ٠ِ األٓضِخ ٝ أُ٘بهشخ ٝ ’

 .االعز٘جبؽ ٝ اُزطج٤ن

 :ٝ ك٢ أُشؽِخ اإلػذاد٣خ

ثظٞسح أٝعغ ’ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٣ؤخز اُز٤ِٔز ك٢ دساعخ اُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ ثبُطش٣وخ أُ٘ظٔخ 

٣ٌٖٝٔ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُؼٞدح إ٠ُ ثؼغ األثٞاة اُز٢ دسعذ ك٢ أُشؽِخ االثزذائ٤خ ’ٝأشَٔ 

 .ٝدساعزٜب ش٢ء ٖٓ اُزلظ٤َ

 

 

                                                             
1

 .209ص’1970’5ط’القاهرة’دار المعارف للنشر و التوزٌع"الموجهالفنً"عبد العلٌم ابراهٌم
2

دار المسٌرة للنشر والتوزٌع "تدرٌس اللغة العربٌة وفق ألحداث الطرائق التربوٌة"علوي عبد هللا طاهر

 .344ص’2010’1عمان ط’
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 :أهن االتجاهاث الحذيثت في تعلين قىاعذ اللغت

٣غت االهزظبس ػ٠ِ األثٞاة اُز٢ ُٜب طِخ ثظؾخ اُؼجؾ ٝ رؤ٤ُق : -ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٜٔ٘ظ*

ٝٛزا ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ٌٕٞ اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ٛٞ أعبط ث٘بء ٜٓ٘ظ ٝ ٣وظذ ثزُي ’اُغِٔخ رؤ٤ُلب ط٤ؾب 

.إٔ ٣زخ٤ش ٖٓ اُ٘ؾٞ ٓبُٚ طِخ ٝص٤وخ ثبألعب٤ُت ٝدالالرٜب
1
 

اُزذسط ك٢ ػشع أثٞاة اُوٞاػذ كزذس٣ظ ثؼغ األثٞاة ٓغِٔخ ك٢ ٝاؽذ اُظلٞف صْ رؼبد -

 .دساعزٜب ك٢ طق ربٍ ثش٢ء ٖٓ اُزلظ٤َ

 .عؼَ أُٜ٘ظ ٝؽذاد ٓزٌبِٓخ رشَٔ ًَ ٝؽذح ػذح أثٞاة ٓزغبٗغخ أٝ ٓزؾذح اُـب٣خ -

اُجؼذ ثبُٜٔ٘ظ ػٖ اُزشر٤ت اُزو٤ِذ١ ك٢ ٓؼبُغخ ٓشٌالد اُ٘ؾٞ ٝرخ٤ِظٚ ٖٓ اُشٞائت اُز٢ -

.رل٤ذ ٖٝٓ ًض٤ش أُظطِؾبد اُل٤٘خ
2
 

٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اٌُزبة ٓغب٣شا ُِٜٔ٘بط ك٢ ارغبٛٚ ٝسٝؽٚ ٝإٔ ٣زخز : -ك٤ٔب ٣زؼِن ثبٌُزبة*

 .ٓ٘ٚ أُؤُلٕٞ ٓؼشػب إلظٜبس ػِْٜٔ ٝ إؽبؽزْٜ

ارخبر اُِـخ رارٜب أعبعب ُذساعخ اُوٞاػذ ٝرُي ثبخز٤بس األٓضِخ اُز٢ رزظَ ثبُؾ٤بح ٝرضٝد -

اُزال٤ٓز ثؤُٞإ ٖٓ اُخجشح ٝاُضوبكخ ٝ اُجؼذ ػٖ األٓضِخ اُغبكخ أُجزٞسح ٝاُغَٔ أُٞػٞػخ 

 .أُزٌِلخ

عؼَ اُزٔش٣٘بد اُزطج٤و٤خ ؽٍٞ ٗظٞص أدث٤خ ع٤ذح ٝ ٓل٤ذح ٓغ اإلًضبس ٜٓ٘ب ٝ اُؼ٘ب٣خ -

 .ر٣ٞ٘ؼٜب

ؽز٠ ’الثذ ٖٓ ٝػٞػ اُٜذف ٝاُـب٣خ ٖٓ رذس٣ظ اُوٞاػذ ك٢ رٛ٘ٚ أٝال:-ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُز٤ِٔز*

ٝ اٌُزبثخ ٝك٤ٜب ’ٝ ُزُي ٣٘جـ٢ إٔ رزبػ ُٚ كشص ًض٤شح ٌُِالّ ’٣شؼش ثؾبعزٜب ٝ أ٤ٔٛزٜب 

ٝ ٣جزٍ عٜذ ك٢ رؼِٜٔب ٝ ٣ؾظ ثو٤ٔزٜب ك٢ ؽ٤برٚ .ٝػ٘ذئذ ٣شؼش إ٠ُ ٓؼشكزٜب ’٣غزخذّ اُوبػذح

 .ٝ رؼج٤شٙ

                                                             
1

دار الفكر "فن التدرٌس للتربٌة اللغوٌة و انطباعاتها المسلكٌة و أنماطها العملٌة"محمد صالح السمك

 .519ص’1998’ط.د’العربً للنشر و التوزٌع
2

 .62ص’2002’1ط’الدار المصرٌة اللبنانٌة للنشر "تدرٌس النحو العربً"ظبٌة سعٌد السلٌطً
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إٔ ٣ٌٕٞ صٔخ داكغ ُذٟ أُزؼِْ ٣ؾِٔٚ ػ٠ِ رؼِْ اُوٞاػذ ٝرلٜٜٔب ٝدٝس أُؼِْ إٔ ٣غؼَ -

كبألخطبء اُز٢ ٣ٌضش ش٤ٞػٜب ٝرٌشاسٛب ك٢ هشاءارؼْ ٣ٌٖٔ ’اُذساعخ هبئٔخ ػ٠ِ ؽَ أُشٌالد 

.إٔ رٌٕٞ ٓؾٞس ُذساعخ اُ٘ؾٞ
1
 

ك٤شثؾ ث٤ٖ ’ال ثذ إٔ ٣ؼَٔ أُؼِْ عٜذٙ ُِٔضط ث٤ٖ كشٝع اُِـخ ٝكٜ٘ٞٗب: ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔؼِْ

كال ٣ٌل٢ ’ؽز٠ ٣شؼش اُز٤ِٔز إٔ ٛزٙ ٢ٛ اُِـخ’اُوشاءح ٝاُ٘ؾٞ ٝإعبدح اُخطؤ ٝعالٓخ اُزؼج٤ش

ًٔب ’إٔ ٣وّٞ أُذسط ثزُي ثَ ٣غت إٔ ٣ؼٞد اُز٤ِٔز ػ٠ِ اُشثؾ ٝ اُزٌبَٓ ث٤ٖ كٕ٘ٞ اُِـخ

 .٣٘جـ٢ إٔ ٣ٔزذ رُي إ٠ُ ٓذسع٢ اُؼِّٞ األخشٟ

٣ٝزشرت ػٖ رُي رؼ٣ٞذ اُز٤ِٔز ػ٠ِ ’ُِٔؼِْ دٝسا ًج٤شا ك٢ اُشثؾ ث٤ٖ كشٝع اُِـخ ٝكٜ٘ٞٗب

 .ٓؼشكخ اُزٌبَٓ أُٞعٞد ث٤ٖ ٓخزِق كٕ٘ٞ اُِـخ

هجَ ٓ٘بهشخ دالُزٜب ’ ٣٘جـ٢ ٓ٘بهشخ اأٓضِخ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ أُؼب٣٘خ اُذال٤ُخ: ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُطش٣وخ

 .ٝثخبطخ األٓضِخ أُخزبسح ٖٓ اُؾٌْ ٝ االٓضبٍ أٝ اُشؼش’اُ٘ؾ٣ٞخ

 .اُز٢ رؾٍٞ دسط اُوٞاػذ إ٠ُ دسط شج٤ٚ ثبُوٞاػذ اُش٣بػ٤خ’رغ٘ت اُطش٣وخ اُغذ٤ُخ أُؼوذح-

ٝ أعٔبء ’ًبُؼٔبئش’دساعخ ثؼغ األثٞاة ثطش٣وخ ػ٤ِٔخ رغب٣ش االعزؼٔبٍ اُلطش١ ُِـخ-

..ٝ ؿ٤شٛب...اإلشبسح 
2
 

 :٣غت إٔ ٣شاػ٠ ك٤ٔب ٣ؤر٢ :ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالخزجبساد ٝ اُزٔش٣٘بد

 .ٓذٟ اٗزلبع اُزال٤ٓز ثبُوٞاػذ ك٢ رؤ٤ُق اُغَٔ ٝ ػجطٜب ػجطب طؾ٤ؾب-

٣غت رشى أُطبُجخ ثز٣ٌٖٞ عَٔ رزِوبٛب اُو٤ٞد ٝاُششٝؽ ؽز٠ ال رخشط ػٖ عٔبٍ اُظ٤بؿخ -

 .ٝػٖ اُظ٤ـخ األدث٤خ

 :ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ ؽش٣وخ اُزذس٣ظ

                                                             
1

 223ص"تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق"حسن شحاتة
2

 224ص’المرجع نفسه
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االٛزٔبّ ثبُٔٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝاُٞعبئَ أُؼ٤٘خ ٝؽش٣وخ اُزذس٣ظ ٝ اُغٞ أُذسع٢ ٝ اُ٘شبؽ -

 .اُغبئذ ك٤ٚ ٖٓ هجَ أُذسط ٝ اُزال٤ٓز

رغبػذ ٛزٙ االرغبٛبد اُز٤ِٔز ػ٠ِ اعز٤ؼبة اُوٞاػذ ٖٓ ؽ٤ش أُٜ٘ظ اُز١ ٣شاػ٠ ك٤ٚ اُزذسط -

ٝ اُزٌبَٓ ٝ إٔ ٣غب٣ش اٌُزبة أُٜ٘ظ ٝ إٔ رٌٕٞ اُطش٣وخ عِٜخ ٝ ثغ٤طخ ٝ إٔ رٌٕٞ اُٞعبئَ 

ٝإٕ رؾووذ ٛزٙ اُششٝؽ أطجؼ اُز٤ِٔز هبدسا ػ٠ِ اعز٤ؼبة ’اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓز٘ٞػخ ٝ ٓشٞهخ 

 اُوٞاػذ ٝ ػذّ اُ٘لٞس ٖٓ

 :الخطىاث الوتبعت في تقذين درس الظىاهر اللغىيت

ٖٝٓ ٓ٘طِن أُوبسثخ ثبٌُلبءاد اُز٢ رغبْٛ ’٣زْ ػشع دسط ُوٞاػذ اُِـخ خطٞح ثؼذ خطٞح 

 :ٝ ٣زْ رُي ٝكن اُخطٞاد اُزب٤ُخ’ك٢ رٞط٤َ اُذسط اُ٘ؾ١ٞ إ٠ُ رٖٛ أُزؼِْ

أ١ ٣جذأ ’٣زْ ػبدح ثبُزطشم إ٠ُ اُذسط اُغبثن اٝ إ٠ُ اُ٘ض اُزٞاط٢ِ أُذسٝط: اُزوذ٣ْ-

األعزبر ثؼِٔٚ ثز٤ٜٔذ ٣ٌٕٞ ٓٞكوب ُِذسط اُز١ ٣ش٣ذ روذ٣ٔٚ ػٖ ؽش٣ن أٓضِخ ُٜب ػالهخ ثبُذسط 

ٝ اُٜذف ٜٓ٘ب اُشثؾ ث٤ٖ اُذسط اُغبثن ٝ اُذسط اُغذ٣ذ أٝ اٌُشق ػٖ اُزؼبث٤ش اُٞاسدح ك٢ ’

.اُ٘ض راد ػالهخ ثبُذسط اُغذ٣ذ
1
 

كزشًض ’ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ر٘بهش األٓضِخ أُغزخشعخ ٖٓ اُ٘ض ٝ رؾَِ:أُٞاصٗخ أٝ اُشثؾ-

أعئِخ األعزبر ؽٍٞ اُؾذ٣ش ػٖ اُظلبد أُشزشًخ أٝ أُخزِلخ ث٤ٖ اُغَٔ ٓغ سثؾ أُؼِٞٓبد 

اُغبثوخ اُز٢ ٣ؼشكٜب اُزال٤ٓز ٓغ أُؼِٞٓبد اُغذ٣ذح ٝ رشَٔ ٗٞع أٌُِخ ٝٝظ٤لزٜب أُؼ٣ٞ٘خ 

ٝٓؾِٜب ٖٓ اإلػشاة ٝ ٓٞهؼٜب ثبُ٘غجخ إ٠ُ ؿ٤شٛب ٖٓ ًِٔبد اُغِٔخ ؽز٠ ٣ظَ األعزبر 

٣ٌٖٝٔ إٔ رٌٕٞ أُٞاصٗخ ث٤ٖ ًِٔز٤ٖ أٝ أًضش ك٢ عِٔز٤ٖ .ثزال٤ٓزٙ إ٠ُ اعز٘جبؽ أؽٌبّ اُوبػذح

.ٓخزِلز٤ٖ
2
 

ًٔب رٌٕٞ أ٣ؼب أُٞاصٗخ عضئ٤خ ث٤ٖ ٓضب٤ُٖ ٓزشبث٤ٜٖ إلدساى اُظلبد أُشزشًخ ث٤ٜ٘ب 

أٝ رٌٕٞ أُٞاصٗخ ٤ًِخ ث٤ٖ ٓغٔٞػبد ٖٓ األأٓضِخ إلدساى اُظلبد ’العزخشاط اُوبػذح

 .أُشزشًخ ٝ أُخزِلخ ث٤ٜ٘ب
                                                             

1
 

2
 225ص’المرجع السابق"تعلٌم اللغة العربٌة"ٌنظر حسن شحاتة
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رٌزت أؽٌبّ اُوبػذح ػ٠ِ اُغجٞسح ٓغضأح ؽغت ؽج٤ؼخ اُذسط ٓغ اُزذسط ثبُزال٤ٓز إ٠ُ -

 .اعز٘زبعٜب ٝ رذػ٤ٜٔب ثؤٓضِخ رٞػ٤ؾ٤خ

 :ٓشؽِخ اُزطج٤ن-

إؽٌبّ ٓٞاسد أُزؼِْ ٝ ػجطٜب رُي ألٕ األٓش ٣زؼِن :ٝهذ اعزجذٍ ٛزا أُظطِؼ ثٔظطِؼ 

ثبُٔوبسثخ ثبٌُلبءاد ثج٘بء ٓٞاسد ُذٟ أُزؼِْ ٛزٙ أُٞاسد رشٌَ سط٤ذا ٌُِلبءح اُز٢ رغؼ٠ 

ٝٛزا ٣ؼذ اعز٘زبط اُوبػذح ٝ ًزبثزٜب ػ٠ِ .ٗشبؽبد اُِـخ اُؼشث٤خ إ٠ُ إهشاسٛب ك٢ ر٣ٌٖٞ أُزؼِْ

اُغجٞسح ٝ رذ٣ٜٝ٘ب ٖٓ ؽشف اُز٤ِٔز رؤر٢ ٛزٙ أُشؽِخ ُزشع٤خ اُوبػذح ٝ ٣ٌٕٞ رُي ثئعبثخ 

ػ٠ِ األعئِخ اُز٢ ٣ٞعٜٜب أُؼِْ أٝ ر٤ٌِق اُطِجخ ثزؤ٤ُق عَٔ ٓؼ٤٘خ ؽٍٞ اُوبػذح ٝ هذ رظٜش 

 :ك٢ أشٌبٍ أخشٟ

ٓطبُجخ اُزال٤ٓز ثز٤٤ٔض أٌُِبد اُز٢ رزؼٖٔ أؽٌبّ اُوبػذح ٖٓ ث٤ٖ عَٔ أٝ ٗظٞص ٣وذٜٓب -

ُْٜ. 

 .ؽَ ٓضبٍ ٝاؽذ ٖٓ ًَ رٔش٣ٖ ٖٓ رٔبس٣ٖ اٌُزبة أُذسع٢-

 .اشزشاى اُزال٤ٓز ك٢ ؽَ اُزٔبس٣ٖ ػ٠ِ اُغجٞسح-

 .رز٤ًش اُطِجخ ثبُوبػذح اُ٘ؾ٣ٞخ إر ٓب خطؤٝا ك٢ اُ٘طن أٝ اٌُزبثخ -

 :رطج٤ن اُخطٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُزًٞسح عبثوب ك٢ روذ٣ْ دسط ظٞاٛش ُـ٣ٞخ أُزٔضَ ك٢ 

 .أُٞاؽ٘خ:اُٞؽذحاُزؼ٤ٔ٤ِخ

 .ظٞاٛش ُـ٣ٞخ:اُ٘شبؽ 

 .اُغِٔخ اُٞاهؼخ خجش أُجزذأ:أُٞػٞع 

 :أُذخَ اإلشٌب٢ُ:وضعيتاالنطالق*

 :   الؽع ٝ رؤَٓ 

 .اُؼِْ ٣٘لغ طبؽجٚ...........اُؼِْ ٗبكغ
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 أ٣ٖ خجش أُجزذأ ك٢ اُغِٔخ األ٠ُٝ؟٤ًٝق ٝسد؟

  ؽذد خجش أُجزذأ ك٢ اُغِٔخ اُضب٤ٗخ؟

 ٓبرا رغز٘زظ؟

 . ث٘بء أُؼشكخ:هرحلت بناء التعلواث*

 .ٓ٘غٞخخ’اع٤ٔخ’كؼ٤ِخ:اُغِٔخ اُٞاهؼخ خجشأُجزذأ

 :األٓضِخ

 .عَٜ اُغب٤ِٖٛ ؽؾب ثْٜ -

 .االثٖ ٣ؾغٖ ُِٞؽٖ كٜٞ األّ اٌُش٣ٔخ-

 .اُٞاعت إٔ رؾغٖ ُٞؽ٘ي-

 أٓب أُ٘بكن كذػٞاٙ ثٜزبٕ-

 .ؽبكع اُوشإٓ أعشٙ ػظ٤ْ-

 .روغ اُغِٔخ خجش أُجزذأ ٝهذ رٌٕٞ اع٤ٔخ أٝ كؼ٤ِخ أٝ ٓ٘غٞخخ أٝ شجٚ عِٔخ :  اُوبػذح

 .االؽغبٕ صٞاثٚ اُغ٘خ :  اُغِٔخ االع٤ٔخ أُغشدح

 .اُشذ٣ذ ٤ُظ ثبُوٞح إلٗٔب ثبُؾِْ عبػخ اُـؼت:  اُغِٔخ االع٤ٔخ أُ٘غٞخخ

 .هللا ٣ٜذ١ ٖٓ ٣شبء:  اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ

 .                   هللا سكغ اُغٔٞاد ثـ٤ش ػٔذ رشٜٝٗب

 .اُؼِْ ك٢ اٌُزت كٖٔ را ٣طِجٚ:شجٚ اُغِٔخ 

روزشٕ عِٔزٚ "أٓب"رشرجؾ اُغِٔخ اُخجش٣خ ٓغ أُجزذأ ثؼ٤ٔش ثبسص أٝ ٓغززش إرا عجن أُجزذأ ة

 .اُٞاهؼخ خجشا ثبُلبء ال رجذأ اُغِٔخ اُخجش٣خ ث٘ل٢ أٝ اعزلٜبّ أٝ أٓش أٝ رؼغت
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 :اعزضٔبس أُؼِٞٓبد*

 :ؽذدٗٞع اُخجش ك٢ اُغَٔ اُزب٤ُخ:رطج٤ن

 -.أعشٙ ػظ٤ْ–ًبكَ ا٤ُز٤ْ -

 .اُشؽٔخ ٖٓ ش٤ْ أُؤٖٓ-

 .رٝ اُؼوَ ٣شو٠ ك٢ اُ٘ؼ٤ْ ثؼوِٚ       ٝ أخٞ اُغٜبُخ ك٢ اُشوبٝح ٣٘ؼْ-

 روذ٣ْ اُخجش ػ٠ِ أُجزذا:      أُٞػٞع اُضب٢ٗ

 .اُؼِْ ٝ اُزوذّ اُزٌُ٘ٞٞع٢:اُٞؽذحاُزؼ٤ٔ٤ِخ

 :اٌُلبءح أُغزٜذكخ*

ٝٓؼشكخ اُوٞاػذ اُز٢ ٣ـ٤ش ٣ٔٞعجٜب ’     اُوذسح ػ٠ِ ٓؼشكخ ٝ رؾذ٣ذ اُخجش ك٢ اُغِٔخ اُؼشث٤خ

 .أُزؾذس سرجخ اُخجش األط٤ِخ ٝروذٓٚ ػ٠ِ أُجزذأ

 :أُذخَ اإلشٌب٢ُ:   ٝػؼ٤خ االٗطالم*

 :آأل اُلشاؽ ثٔب ٣٘بعت ٝ اعز٘زظ

 ....ٓزىبُلشط:اشزذ اٌُشة ػ٠ِ ٓغِْ كوبٍ-

 .أٗظبس......ُِؾن -

 .ٗؼ٤ْ......ك٢ اُغ٘خ -

 ............خ٤ش أٓخ-

 .ع٘ٞدٙ.....ؽٔبح اُٞؽٖ-

 .اُجالؽ أُج٤ٖ...كئٗٔب ػ٠ِ سعُٞ٘ب-

 :ٓشؽِخ ث٘بء اُزؼِٔبد*
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 :                                   ٣زوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ ٝعٞثب

 اُخجش اعْ ٖٓ أعٔبء اُظذاسح  ٤ًق اُؾبٍ؟*

 .أُجزذأ ٌٗشح ربٓخ ٝخجشٙ شجٚ عِٔخ ك٢ أُغغذ إٓبّ*

 ك٢ أُجزذأ ػ٤ٔش ٣ؼٞد ػ٠ِ اُخجش ٝسٝد أُزٞعطخ رال٤ٓزٛب*

 .ٓب ٗبعؼ إال أٗذ"    إال"إٗٔب ٝ"اُخجش ٓؾظٞس ك٢ أُجزذأ ة*

 :رغغ٤َ األٓضِخ ٖٓ أُذخَ*

 .طذم هللا اُؼظ٤ْ." ُوذ ًبٕ ٌُْ ك٢ سعٍٞ هللا إعٞح ؽغ٘خ-"1

 .أٛبثي إعالال ٝ ٓب ثي هذسح      ػ٢ِ ٝ ٌُٖ َٓء ػ٤ٖ ؽ٤جٜب-2

 :٣زوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ ٝعٞثب ك٢ أُٞاؽٖ ا٥ر٤خ: اُوبػذح

 .إرا ًبٕ اُخجش اعٔب ٖٓ أعٔبء اُظذاسح-1

 .إرا ًبٕ أُجزذأ ٌٗشح ؿ٤ش ٓٞطٞكخ ٝ ؿ٤ش ٓؼبكخ-2

 .إرا ارظَ ثبُٔجزذأ ػ٤ٔش ٣ؼٞد ػ٠ِ اُخجش-3

 .أٝ ٓب ك٢ ٓؼ٘بٛب"إال"إرا ًبٕ اُخجش ٓؾظٞسا ك٢ أُجزذأ ة-4

 :ٓشؽِخ اعزضٔبس أٌُزغجبد*

 :رطج٤ن كٞس١

 :اػشة ٓب ٢ِ٣-1

 .ٓز٠ اُلشط-

 .ٓب ٗبعؼ إال أُغزٜذ-

 :ث٤ٖ عجت ٝ ؽٌٔزوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ ك٤ٔب ٢ِ٣-2
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 .ٗؼْ اُظلخ اُظذم-

 .رؤ٤ًذ اُ٘ز٤غخ ثشٛبٜٗب-
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 :الغايت هن تعلين درس قىاعذ اللغت للسنت الرابعت هتىسط

إٕ اُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ رؾزَ ٌٓبٗخ ثبسصح ك٢ ٓخزِق أؽٞاس اُزؼ٤ِْ ػبٓخ ٝ اُزؼ٤ِْ أُزٞعؾ 

ٝ ُٜزٙ ’إر ال ٣ٌٖٔ االعزـ٘بء ػٖ دسط هٞاػذ اُِـخ ك٢ ثشٗبٓظ ع٘خ ساثؼخ ٓزٞعؾ ’خبطخ

 :األخ٤شح ؿب٣خ ًجشٟ رزٔضَ ك٢ اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ

 .رذكغ اُزال٤ٓز إ٠ُ اُزل٤ٌش ٝ إدساى اُلشٝم اُذه٤وخ ث٤ٖ اُزشا٤ًت ٝ اُؼجبساد ٝ اُغَٔ-

ٝ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ ٗوذ األعب٤ُت ’ ر٘ظ٤ْ ٓؼِٞٓبد اُزال٤ٓز اُِـ٣ٞخ ر٘ظ٤ٔب ٣غؼ٠ ػ٤ِٚ االٗزلبع ثٜب-

ٝ اُؼجبساد ٗوذا ٣ج٤ٖ ُْٜ ٝعٚ اُٞػٞػ أٝ اُـٔٞع ٝ أعجبة اُوٞح أٝ اُشًبًخ ك٢ ٛزٙ 

 .األعب٤ُت

ٝ رٌٕٞ ك٢ ٗلٞعْٜ اُزٝم األدث٢ ألٕ ٖٓ ’رغبػذْٛ ػ٠ِ دهخ أُالؽظخ ٝ أُٞاصٗخ ٝ اُؾٌْ -

ٝٓشاػبح ’ٝ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ طٞاثٜب ٝ خطئٜب ’ٝظ٤لزٜب رؾ٤َِ األُلبظ ٝ اُؼجبساد ٝ األعب٤ُت 

 .ٝ ٓؼب٣٘زٜب  ٝاُجؾش ك٤ٔب ؽشأ ػ٤ِٜب ٖٓ رـ٤٤ش’اُؼالهبد ث٤ٖ اُزشا٤ًت 

رٔذْٛ ثزذس٣جبد شل٣ٞخ رٌٕٞ ٓج٤٘خ ػ٠ِ أعظ ٓ٘ظٔخ ٖٓ أُؾبًبح ٝ اُزٌشاس ؽز٠ رزشعخ -

 .اُؾوبئن اُ٘ؾ٣ٞخ ٝ رٌٕٞ أُبدح اُِـ٣ٞخ اُظؾ٤ؾخ ٝ رؾَ ٓؾَ اُ٘طن أُؾشف

ر٘ض٣َ ٓب ػِن ك٢ أرٛبٕ أُزؼ٤ِٖٔ ٖٓ هٞاػذ اُ٘ؾٞ اُظؼجخ ثبهزظبسٛب ػ٠ِ األؽٌبّ اُؼ٤ِٔخ -

 .  راد طِخ ثِـزْٜ أُ٘طٞهخ ٝ أٌُزٞثخ

ٝ ػٔٞٓب كبُـشع ٖٓ رؼ٤ِْ هٞاػذ اُِـخ ٢ٛ ػظٔخ أُغ٘خ اُزال٤ٓز ٖٓ اُخطؤ ٗطوب ٝ 

.٤ُظ كوؾ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ثَ ك٢ ع٤ٔغ ٓشاؽَ اُزؼ٤ِْ’ًزبثخ
1
 

 

 

 

                                                             
1

 228ص"تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق"ٌنظرحسنشحاتة
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 :عرض نتائج االستبيان الخاصة باألساتذة

 يبين توزيع األساتذة حسب الجنس:01جدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس 

 %87.5 07 أنثى 

 %12.5 01 ذكر

 %100 08 المجموع

 

 نالحظ من خالل الجدول السابق الذي ٌبٌن توزٌع األساتذة حسب الجنس أن أعلى نسبة 

 .%12.5أما نسبة الذكور فقدرت ب %87.5سجلت فٌه لإلناث إذ قدرت نسبتهن 

 

 .يبين طبيعة الشهادة المتحصل عليها: 02جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

 %100 08 لٌسانس

 %00 00 ماستر

 %00 00 معهد

 %100 08 المجموع

   ومن قراءتنا للجدول أعاله نالحظ  أن أعلى نسبة كانت ضمن األساتذة المتحصلٌن على 

وهذا اإلختالف فً الشهادات بٌن األساتذة القدامى .%100شهادة لٌسانس و ذلك بنسبة 

 .واألساتذة ذوي الخبرة األقل سٌخدم البحث بالتأكٌد نظرا الختالف بعض اآلراء عندهم

أنثى

ذكر
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 دائرة نسبٌة تمثل طبٌعة الشهادة المتحصل علٌها

 .يبين سنوات العمل بالنسبة لألساتذة :03جدول رقم

 النسبة المئوٌة التكرار سنوات العمل

 %25 2 سنة واحدة

 %25 2 ستة سنوات

 %12.5 1 ثمانٌة سنوات

 %37.5 3 تسعة سنوات

 %100 8 المجموع

 

   ٌتجلى لنا من خالل الجدول الذي ٌبٌن سنوات العمل بالنسبة لألساتذة أن أعلى نسبة كانت 

ثم تلٌها نسبة %37.5ضمن االساتذة العاملٌن فً القطاع لمدة تسع سنوات و ذلك بنسبة 

ثم فً األخٌر تأتً نسبة ’بالنسبة لألساتذة العاملٌن ست سنوات و سنة واحدة25%

ومن هذا المنطلق نخلص إلى ان نسبة . و هً لألساتذة العاملٌن مدة ثمانً سنوات12.5%

 .ال بأس بها من األساتذة لهم باع طوٌل فً التدرٌس وال سٌما وفق النظام القدٌم 

لٌسانس

ماستر

معهد
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 دائرة نسبٌة تمثل سنوات العمل بالنسبة لألساتذة

 .يبين اإلطار التعليمي بالنسبة لألساتذة: 04جدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار الحتماالت

 %75 6 أستاذ مرسم

 %00 0 أستاذ متربص

 %25 2 أستاذ مستخلف

 %100 8 المجموع

 

من الجدول أعاله ٌتضح لنا أن أغلبٌة األساتذة ٌدرسون بصفة رسمٌة حٌث بلغت 

 .و أخٌرا انعدام أساتذة متربصٌن%25أما األساتذة المستخلفٌن فقدرت نسبتهم %75نسبتهم 

سنة واحدة

تسع سنوات

ثمانٌة سنوات

ستة سنوات
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 دائرة نسبٌة تمثل اإلطار التعلٌمً بالنسبة لألساتذة

 ما رأيك في منهاج المقاربة بالكفاءات؟-5

فمنهم من قال بأنه منهاج سلٌم ٌحتاج ’اختلفت آراء األساتذة حول منهاج المقاربة بالكفاءات

فً حٌن أقرت فئة أخرى بأننا لم ’إلى وسائل معٌنة وإمكانٌات أكبر لتحقٌقه بصورة أحسن

نظرا للمعوقات ,%100و هً لٌست بالمقاربة الناجحة ,نصل بعد إلى المقاربة بالكفاءات

حٌث قال بعض ’خاص فً مدرسة كالمدرسة الجزائرٌة’التً تقف فً طرٌق تطبٌقها

األساتذة بوضوح بأنه لٌس من الضروري أن ٌنجح هذا المنهاج فً الجزائر كما نجح فً 

وهذا ال ٌعنً أبدا بأن التلمٌذ ,دول الخارج ألننا ببساطة فً بلد من بلدان العالم الثالث

وإنما هناك عراقٌل تمنعه من المساهمة ,الجزائري تلمٌذ فاشل وال ٌملك قدرات ومؤهالت

 .بدوره فً التطبٌق الناجح لهذه المقاربة

   نستنتج من خالل كل هذه اآلراء بأن المدرسة الجزائرٌة مازالت بعٌدة نوعا ما عن 

 .التطبٌق األمثل للمقاربة بالكفاءات

 ماهي الطريقة المناسبة التي تقدم بها دروسك؟.من بين الطرائق التدريس:نص السؤال-6

 :اإلجابات

 .المقاربة بالكفاءات-

 .العمل بالكفاءات-

أستاذ مستخلف

أستاذ مرسم

أستاذ متربص
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 .الطرٌقة الحوارٌة-

 .جدول يبين األسس التي يضعها األستاذ صوب عينيه في اختيار الطريقة المناسبة-7

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

االهداف التعلٌمٌة التً تسعى 

 لتحقٌقها

5 62.5% 

 %37.75 3 طبٌعة المتعلمٌن و مستواهم

مدى وفرة التقنٌات ووسائل 

 التدرٌس

0 00% 

 %100 8 المجموع 

 

من الجدول أعاله الذي ٌمثل األسس التً ٌضعها األستاذ صوب عٌنٌه فً اختٌار الطرٌقة 

المناسبة نالحظ أن أعلى نسبة كانت مسجلة ضمن األهداف التعلٌمٌة التً ٌسعى األستاذ 

أما األساتذة الذٌن ٌضعون طبٌعة المتعلمٌن و مستواهم %62.5تحقٌقها و ذلك بنسبة 

و نجد فً األخٌر أن التقنٌات ووسائل %37.5الدراسً 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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 هل ترى ذلك يتحقق فعال؟’تعتمد المقاربة بالكفاءات على المتعلم كمحور لها:جدوليبين-8

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

% 75 6 نعم

% 25 2 ال

% 100 8 المجموع

 

من األساتذة %75ٌبٌن لنا الجدول المحتوى التعلٌمً و مدى مالئمته لمستوى التالمٌذ بنسبة 

أما الذٌن أجابوا العكس فقدرت نسبتهم ’الذٌن أجابوا بأن المحتوى المناسب لمستوى التالمٌذ 

كانت :"فبعد أن,وأكد المنهاج بتبنٌه للمقاربة بالكفاءات اختالف الممارسة التربوٌة. 25%

وكانت النظرة ...الصٌغة الغالبة على تنشٌط الدرس قائمة على الحفظ واالستذكاروالتلقٌن

أصبح ....إلى المتعلم تقوم على أساس أن عقله مستودع فارغ ٌنبغً ملؤه بكنوز المعرفة 

حٌث صار المتعلم مساهما فعاال فً بناء ’األمر ٌختلف من منظور المقاربة بالكفاءات

 ".معارفه عن طرٌق البحث واالستكشاف

 

 

 دائرة نسبٌة تمثل المحتوى التعلٌمً و مدى مالئمته لمستوى التالمٌذ

 هل ترى أن المنهج الدراسي يمنح عناية خاصة لدراسة القواعد؟:09جدول 

نعم

ال
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 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

% 87.5 7 نعم

% 12.5 1 ال

% 100 8 المجموع

 

 من البٌانات الموجودة فً الجدول الذي ٌبٌن أن المنهاج المدرسً ٌمنح عناٌة خاصة 

حٌث قدرت نسبتهم ’لدراسة القواعد  ٌتضح لنا أن أعلى نسبة لألساتذة الذٌن أجابوا بنعم

% 12.5أما الذٌن أجابوا بأنه ال ٌمنح عناٌة خاصة للقواعد فنسبتهم87.5%

 

 دائرة نسبٌة تمثل منح المنهج الدراسً عناٌة خاصة لدرس القواعد

تستغل في الفهم -بالغة,قواعد –هل ترى أن النشاطات الرافدة :جدول يبين -10

 .والقراءة؟

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

% 50 4 نعم

% 50 4 ال

% 100 8 المجموع

 

نعم

ال
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 منهم بأن %50حٌث أقر’نالحظ من خالل النسبة المئوٌة أن األساتذة انقسموا إلى قسمٌن 

النشاطات الرافدة تستغل فً الفهم والقراءة أما الذٌن اقترحوا أن هذه الروافد ال تستغل فً 

 .%05الفهم والقراءة فنسبتهم

 

 .دائرة نسبٌة تمثل استغالل النشاطات الرافدة المستغلة فً الفهم والقراءة

 .نظرة األساتذة للسبب الرئيسي لضعف المتعلمين في مادة القواعد:جدول يبين -11

 النسبة المئوٌة التكرار االحتماالت

ضعف االعداد المهنً لمعلم 

 اللغة العربٌة

02 25 %

% 37.5 03 سوء طرق التدرٌس المعتمدة

عدم مراعاة المحتوى 

 التعلٌمً لمستوى المتعلمٌن

03 37.5 %

% 00 00 وضع المناهج و البرامج

% 00 00 عدم اعطاء اعتبار للمادة

% 100 8 المجموع

 

نعم

ال
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من القراءة المدونة فً الجدول أعاله ٌتضح لنا أن األساتذة ٌقرون أن سبب ضعف التالمٌذ 

و كذلك إلى عدم %37.5و ذلك بنسبة ’راجع إلى ضعف استخدام طرق التدرٌس المعتمدة

أما الذٌن أجابوا بأن سبب ضعف %37.5مراعاة المحتوى التعلٌمً بمستوى التالمٌذ بنسبة 

 .%25حٌث قدرت نسبتهم ’التالمٌذ هو ضعف االعداد المهنً لمعلم اللغة العربٌة 

 

 

 دائرة نسبٌة تمثل نظرة األساتذة للسبب الرئٌسً لضعف

 

 ٓب ٢ٛ اُظؼٞثبد اُز٢ رشٟ أٜٗب رؾٍٞ دٕٝ اُزطج٤ن اُ٘بعغ ُِٔوبسثخ ثبٌُلبءاد؟-12

 :ٝهق األعبرزح ػ٘ذ ٓؼٞهبد ًض٤شح ٣ٌٖٔ رظ٤٘لٜب ثبُشٌَ اُزب٢ُ

ػذّ كْٜ ٝاعز٤ؼبة ثؼغ األعبرزح ٤ٌُل٤خ اُؼَٔ ٝكن أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ٝٛزا ثغجت ٗوض -

 .اُز٣ٌٖٞ

 .ػؼق ٓغزٟٞ اُزال٤ٓز ٝٓؾٔٞد٣خ صوبكزْٜ-

 .ػذّ ٝعٞد رغبٝة ًبف ٖٓ هجَ اُزال٤ٓز ٝٛزا ساعغ ُؼذّ اٛزٔبْٜٓ ٝال ٓجبالرْٜ ثبُذسط-

ػذّ اٛزٔبّ األعشح ثؤٝالدٛب ٝرُي ألٜٗب رش٣ذ رشث٤زْٜ ٝرؼ٤ِْٜٔ ػ٠ِ إٔ رز٠ُٞ أُذسعخ ٛزٙ -

 .أُٜٔخ ُٞؽذٛب

ضعف االعدا المهنً 
لمعلم اللغة العربٌة

عدم مراعاة المحتوى 
التعلٌمً لمستوى 

المتعلمٌن

سوء طرق التدرٌس 
المعتمدة
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 .ٝرُي ثـذساعٚ ُ٘ظٞص طؼجخ ػ٤ِْٜ,ػذّ ٓشاػبح أُٜ٘بط ُٔغزٟٞ اُزال٤ٓز -

ٝاُز١ ٣ؾٍٞ دٕٝ أُزبثؼخ أٌُضلخ ٌَُ اُزال٤ٓز ًٔب رزطِجٚ أُوبسثخ ’اإلًزظبظ داخَ األهغبّ -

 .ثبٌُلبءاد

كوذ أعٔغ األعبرزح ػ٠ِ إٔ اُزطج٤ن اُ٘بعغ  ُِٔوبسثخ ثبٌُلبءاد ٣ؾزبط إ٠ُ ’هِخ اإلٌٓب٤ٗبد -

ٝٝعبئَ االرظبٍ ًبألٗزش٤ٗذ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُٞعبئَ ,رٞك٤ش اإلٌٓب٤ٗبد اُالصٓخ ٓضَ أٌُزجبد

 .اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُغبػذح

 .ٓٔب ٣غٜذ اُز٤ِٔز ٣ٝؤسٛوٚ ٣ٝذكؼٚ ُؼذّ أُشبسًخ ك٢ ث٘بئٚ’ؽٍٞ اُجشٗبٓظ ًٝضبكزٚ-
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 و من خالل هذه الدراسة توصلت الى  أن المقاربة بالكفاءات سٌاسة تربوٌة جاءت 

و تخلٌصها من التقنٌات التقلٌدٌة التً كانت سائدة فً السٌاسة ’إلصالح المنظومة التربوٌة

حٌث تهدف هذه األخٌرة إلى جعل المتعلم محور العملٌة ’-المقاربة باألهداف–الكالسٌكٌة 

إذ أصبح المتعلم بفضلها عنصرا نشطا ٌشارك إعداد مختلف النشاطات ’التعلٌمٌة التعلمٌة 

 .باإلضافة إلى تغٌٌر طرائق التدرٌس المختلفة’التربوٌة

إن تعلٌم مادة النحو العربً فً مختلف األطوار التعلٌمٌة والتعلٌم المتوسط خاصة لٌس -

و إنما ٌجب على كل من المعلم و المتعلم الحرص على إتباع الخطوات ’باألمر الهٌن

ومن ’المناسبة لذلك بجدٌة و اجتهاد لتحقٌق األهداف المرجوة من تعلٌم مادة النحو العربً 

 :خالل هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج أبرزها 

من خالل التفاعل مع متعلمٌن آخرٌن من ’أصبح المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة  *

 .باستغالل قدراته ومكتسباته القبلٌة’حٌث اتخاذ القرارات وحل مختلف المشكالت

ساهمت المقاربة بالكفاءات فً اإلجابة على عدة تساؤالت كانت تطرح فً قطاع التربٌة  *

 .و التعلٌم

توظٌف مادة النحو العربً فً المقررات الدراسٌة له انعكاسات إٌجابٌة فً زٌادة الثروة   *

 .اللغوٌة لدى كل من المعلم و المتعلم

ٌعد النص فً المرحلة المتوسطة أنجع طرٌقة تتخذ منه األمثلة المناسبة للظاهرة اللغوٌة   *

 .المدروسة

حتى ’إن النحو العربً غرضه تخلٌص التالمٌذ من الوقوع فً الخطأ نطقا و كتابة *

 .ألن فً كل مجال توجد اللغة العربٌة’ٌستطٌعون تحقٌق التقدم فً مختلف المجاالت 

وبها تستقٌم ألسنة ’لقد استنتجت أن النحو العربً األداة التً تحفظ اللغة العربٌة بها *

 ’المجتمعات وتتحقق األهداف المرجوة و التقدم التكنولوجً
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  وعلٌه فال بد من توصٌل هذه المادة إلى أذهان التالمٌذ على أحسن وجه وصٌانتها 

 .فبواسطتها تخلصنا من التحرٌف الذي أصاب القرآن الكرٌم قبل وضع قواعد هذه المادة

كما ٌمكن القول أن المقاربة بالكفاءات تعد الطرٌقة األنجع بالنسبة للمقاربات التً سبقتها فً 

 .مٌدان التعلٌم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة المصادر و المراجع
 

~ 67 ~ 
 

 القرآن الكريم*

 :المصادر

 1999’4ط’الهٌئة المصرٌة للكتاب’1ج’محمد علً نجار:تح"الخصائص"ابن جنً-01

لبنان ’بٌروت’دارالجٌل’عبد السالم هارون:تح"معجم مقاٌٌس اللغة"ابن فارس-02

 .1997’1ط’

 1956’1ط’بٌروت’دار صادر ’1ج"لسان العرب"ابن منظور-03

 .1ط’دار الفكر ’1ج’غازي مختار:تح"اللباب فً علل البناء و اإلعراب:أبو بقاء -04

بٌروت ,إمٌل بدٌع ٌعقوب و آخرون’دار الكتب العلمٌة للنشر"الصحاح"الجوهري-05

 .1999’1ط’لبنان

 :المراجع

الجزائر ’الساحة المركزٌة بن عكنون"النشأة و التطور:اللسانٌات"أحمد مومن-06

 .2005’2ط’

المنظمة العربٌة "تجارب عربٌة التعلم األساسً و دلٌل تخطٌطه"أنطوان حبٌب رحمة-07

 .1992’تونس’للتربٌة و الثقافة و العلوم

 .2006’بٌروت’1ط’دار النهضة العربٌة ’2ج"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان صٌاح-08

 .1ط’1983’بٌروت لبنان’دار الرائد العربً"جبرائٌل بشارة المنهج التعلٌم-09

 .ت.د’ط.د"عضو تعلٌم اللغة العربٌة فً المدرسة االبتدائٌة"حسنً عبد الباري-10

دار "التدرٌس العملً و الفنً الشفاف بمقارنة الكفاءات و األهداف"خالد لبصٌص -11

 .2004,التنوٌر للنشر و التوزٌع
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دار الفكر "المهارات اللغوٌة مستوٌاتها تدرٌسها صعوباتها"رشدي أحمد طعٌمة-12

 .القاهرة’1ط’العربً

دار الٌقٌن للنشر و "التٌسٌر النحو لقواعد اللغة العربٌة"سعٌد كرٌم الفقً-13

 .2001’1ط’التوزٌع

 .2002’1ط’الدار المصرٌة اللبنانٌة للنشر "تدرٌس النحو العربً"ظبٌة سعٌد السلٌطً-14

 .’مكتبة األدب القاهرة"النحو العربً أصوله و أسسه وقضاٌاه"عبادة محمد ابراهٌم-15

 .1970’5ط’القاهرة’دار المعارف للنشر و التوزٌع"الموجهالفنً"عبد العلٌم ابراهٌم-16

بٌداغوجٌا اإلدماج المفاهٌم و مالقارباتالدٌداكتٌكٌة للممارسات "عبد الكرٌم غرٌب-17

 .2011’2ط’منشورات عالم التربٌة "االدماجٌة

 .2005’1ط’دار الثقافة الدار البٌضاء"اللسانٌات و الدٌداكتٌك"علً آٌتأوشان-18

المركز الوطنً ’سلسلة موعدك التربوي"التدرٌس و التقوٌم بالكفاءات"فرٌد الحاجً -19

 .2005’19العدد ’للوثائق التربوٌة 

افرٌقٌا "مقاربات بٌداغوجٌة من تفكٌر التعلم إلى تعلم التفكٌر"محمد شرقً-20

 .المغرب’1ط’الشرق

فن التدرٌس للتربٌة اللغوٌة و انطباعاتها المسلكٌة و أنماطها "محمد صالح السمك-21

 .1998’ط.د’دار الفكر العربً للنشر و التوزٌع"العملٌة

 .الجزائر’ملٌلة’ط.دار الهدى د"المدخل إلى التدرٌس بالكفاءات"محمد صالح حثروم22ً-

 .1999’1ط’دار المسٌرة للنشر و التوزٌع" التصمٌم التعلٌمً"محمد محمود الحٌلة23-

أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلم فً تعلٌم العربٌة لألجانب "محمد وطاس-24

 .الجزائر’المؤسسة الوطنٌة للكتاب"
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عالم الكتاب "طرائق و أسالٌب التدرٌس المعاصرة"محمود داود سلٌمان الربٌعً-25

 .2006’ط.د’األردن’الحدٌثة

 .ط.للنشر د’دار المعرفة الجامعٌة "مصادر التراث النحوي"محمود سلٌمان ٌاقوت-26
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  .إهداء-

  تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 :المدخل-

 05ص.......................................................................تعريف النحو-01

 07ص..................................................................سبب وضع النحو02-

 08ص..........................................................................نشأة النحو-03

 تعليمية النحو العربي في ضوء المقاربة بالكفاءات:لالفصل األو-

 14ص.......................................................................مفهوم التعليمية-01

 18ص................................................األسس التي تبنى عليها عملية التعلم-02

 .22ص......................................................................أقطاب التعليمية-03

 24ص........................................................................طرائق التعليم-04

 31ص.................................................................. المقاربة بالكفاءات-05

 33ص...............................................................................أنواعها-06

 التقنيات المتبعة في تدريس الظواهر وفق المقاربة بالكفاءات:يالفصل الثان

 38ص....................................................طرق و أساليب في تكوين الكفاءة-01

 42ص........................................................مراحل تعليم الظواهر النحوية-02
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 47ص.........................................................................تطبيق نموذج-03

 52ص......................................................الغاية من تعليم درس القواعد-04

 53ص..............................................................................استبيان05-

 64ص.................................................................................خاتمة--

 67ص.............................................................قائمة المصادر و المراجع-

 70ص....................................................................تفهرس الموضوعا-



 :ملخص المذكرة

 

سواء أكانت هذه األمم في ’   لقد أدركت األمم في كل ربوع العالم أهمية العملية التعليمية

صف الدول المتقدمة أم في رتبة الدول السائرة في طريق النمو لذلك بادرت إلى اإلطالع 

على النظريات العلمية الحديثة و المتعلقة بالعملية التعليمية لتعرف منها ما تراه يخدم قطاع 

تعليمية النحو العربي في : و من المواضيع التي اهتمت بها التعليمية . التربية و التعليم

 .مختلف األطوار 

 .السنة الرابعة-التعليم المتوسط–النحو العربي -العملية التعليمية-التعليم: الكلمات المفتاحية
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