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الحمد والشكر فھو المنعم والمتفضل قبل كل شيء أحمده أن حقق لي ما أصبو  �

سبل االلتحاق في اللسانیات العربیة وھیأ لي  إلیھ في استكمال درجة الماستر

القلب الطیب األستاذة فریحي كما أتقدم بعظیم الشكر والعرفان لصاحبة  ،بالجامعة

  .ملیكة على حسن رعایتھا لھذه الدراسة وبما قدمتھ من توجیھات وإرشادات قیمة

  .وقبل أن أمضي أقدم أسمى آیات الشكر واالمتنان والتقدیر

وإلى جمیع أساتذتنا الكرام األفاضل الذین  ةإلى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیا

    .رفةمھدوا لنا طریق العلم والمع

 



  

  

  

  

  

  
  

  

 وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیر 

أنحني إجالالً وتقدیًرا وفاًءا إلى من وصى ّهللا ببرھما وقرن اإلحساس إلیھما 

 .بطاعتھ

 شوقاالتي أرضعتني من لبنھا صبًرا وجلًدا، والتي تحملت بعدي عنھا إلى 

  .لنجاحي

  .جل تعلیميأدخل ذرة جھد أو قطرة عرق من إلى أبي حبیبي لم ی

إلى الذي سقتني منبع الحنان عمتي إلى إخوتي ومن تقاسمت معھم أجمل 

  .اللحظات والوفاء

  

  فاطمة الزهراء 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  مةدّ مق
  

  

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

تحظى اللّغة العربیة بمكانة متمیزة في منظومتنا التربویة، باعتبارھا اللّغة الوطنیة 

التدریس لكافة المواد التعلیمیة في المراحل لغة والوطنیة، الرسمیة ومكوناً رئیساً للھویة 

الثالث، فھي بذلك كفاءة عرضیة، ولذلك فإن التحكم فیھا ھو مفتاح العملیة التعلیمیة، 

شخصیة المتعلّم من ھیكلة فكره، وتكوین مكن توإرساء المواد وتنمیة الكفاءات التي 

  .والتواصل بھا مشافھة وكتابة في مختلف وضعیات الحیاة الیومیة

وھذا ما  »عربي مبین بلسان«من سورة الشعراء 195 :من سورة یوسف وفي اآلیة

والجزائر كبلد سائر في طریق النمو مجبر ، حرص على تعلمھا وتعلیمھاتجعل معظم األمم 

الحاصل واالزدھار الكبیر في مجال العلم على مسایرة النظام التربوي الجدید والتقدم 

  .والتكنولوجیا

األساس قامت المنظومة التربویة بإصالحات على مستوى أنظمتنا وعلى ھذا 

ومناھجھا الدراسیة، فجددت الكتب والمحتویات التعلیمیة وفق األھداف المسطرة وبنیت 

 ثأساساً على التدریس بالكفاءات، حی یعتمد المناھج الدراسیة على منظور بیداغوجي جدید

 وخلق .تجزئتھاوعدم  بنجاعةحصیل المعارف تسعى ھذه األخیرة إلى تمكین المتعلّم من ت

والوضعیات المناسبة لتوظیف المكتسبات وتجنید التعلیمات لتنمیة القدرات  الفرص

  .والمھارات

وألن اللّغة العربیة ھي إحدى اللّغات المشھورة تتجلى عظمتھا في أنھا لغة القرآن 

الوثقى  عروةالفھي  »لقوم یعقلونإّن أنزلناه قرآنا عربیا «وجل  عز فیھا الكریم التي قال

غة بصفة عامة قیمة جوھریة للاالتي تجمع بین الشعوب العربیة واإلسالمیة، فضالً على أّن 

في حیاة كل أّمة، فھي أداة التي تحمل األفكار وتنقل المفاھیم، فتقیم بذلك روابط االتصال 

  .تناولنا موضوع تدریس القواعد النحویة ھمیةاألبین أبناء األّمة الواحدة ونظًرا لھذه 

حفًظا لأللسن وصون األوائل  حاتفالقواعد النحویة دراسة قدیمة النشأة، شرع بھا الن

العربیة  اللغة قراءتھ، ومن ھنا بدأ االھتمام بقواعدالقرآن الكریم من الوقوع في الخطأ أثناء 

إلى أن وصل االھتمام ذروتھ مع الكتاب الجامع الذي  ؤليوالدمع أبو األسود فكانت البدایة 



 مقدمة
 

 ب 
 

وأصبح ھذا االھتمام عموًدا . الكتاب واتبعھ عدد كبیر من علماء اللّغة الفحول ویھبسوضعھ 

    . الحفاظ على اللّغة العربیةو الخطأ ى الوقوع فيخللّغة یتو

ھج المتبع في ضوء التدریس بالكفاءات ھو المن االبتدائي رتدریس القواعد في الطو

واتخذنا السنة الخامسة ابتدائي نموذًجا ألنھا المرحلة  .حالًیا في منظومتنا التربویة الحدیثة

  .المتوسطمن الطور االبتدائي إلى مرحلة التعلیم  االنتقالیة

إن  - اخترنا الموضوع رغبة في البحث في مجال التعلیمیة الذي سنحتاجھ ربما ناكما أنّ 

  .شاء ّهللا في مھنة التدریس

  :ھذه الدراسة حول جملة من التساؤالت أھمھاوعلیھ فقد تمحورت إشكالیة 

  ماھیة القواعد النحویة ؟ -

  كیف ندرس قواعد اللّغة العربیة وفًقا بطریقة الكفاءات؟ -

  حوي؟نعة في تحسین الدرس الجالنالطرق اما ھي أھم  -

  حوي لدى التالمیذ؟نبالكفاءات في عالج الضعف الاعلیة التدریس وما مدى ف -

الحرص على  ولقد التزمنا في ھذه الدراسة بالمنھج الوصفي التحلیلي وذلك من خالل

المعالجة لوصف وتحلیل بعض القضایا واستعمال بعض الجداول  ،إیراد األمثلة المتنوعة

  .من خالل ھذه الدراسة

آلیات ( األول الفصلفعنونت لبحث مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، اھذا في وقد جاء 

  .وفیھ تطرقت إلى مفھوم التدریس بالكفاءات وإستراتجیاتھا وأھدافھا )بالكفاءات

القواعد النحویة في السنة  ةیق تحت عنوان فاعلیببمثابة تطأما الفصل الثاني فھو 

المنھجیة التي یسیر علیھا والخامسة ابتدائي، حیث رصدت كیفیة تدریس القواعد النحویة 

، وأخیًرا أنھیت بخاتمة تضمنت أھم النتائج التي توصلت إلیھا، ولكي تكون يالدرس النحو

ھذه الدراسة  لمالئمة بمثلالتحلیلي نظًرا المنھج الوصفي  ارتأیت اختیاردراستي مكتملة 

باحث أكادیمي قد إعترضتني جملة من الصعوبات أھما الظروف الصحیة التي تمر وكأي 

 بھا البالد، وعدم تمكني من الحصول على المصادر والمراجع الكافیة الستكمال البحث، 

  .والتي تعد ضروریة جًدا



 مقدمة
 

 ج 
 

ي المشرفة تاذوأخیًرا في ھذا المقام ال یسعني إالّ أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى أست

ونصائحھا  بتوجیھاتھاالتي كانت نعم المشرف والموّجھ التي لم تبخل علي ) فریحي ملیكة(

  .الطریق في انجاز ھذا البحث ليالتي أنارت 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المدخل
  .مفاھیم عامة -التعلیمیة  -

  .نشاط القواعد -

  .مفھوم الطور االبتدائي -

  .تنظیم أطوار االبتدائي -

  .أھمیة التعلیم االبتدائي -

  .مفھوم الكفاءة -

  ).لغویا، مھنیا، تربویا(استعمال مفھوم الكفاءة  -

  .أنواع الكفاءة -

  .خصائص الكفاءة -

  .مستویات الكفاءة -
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I. تعریف التعلیمیة:  

على صیغة  كلمة تعلیم وھذه األخیرة جاءتلالتعلیمیة في اللّغة مصدر صناعي  كلمة :لغة -أ

: وجاء في لسان العرب" علم"من " تعلیم"قاق تشاوأصل  »تفعیل«المصدر الذي وزنھ 

  .2فتعلمھ إیاه وعلمھ ...علمھ العلم تعلیًما  :ونقول ؛1»علم وفقھ وعلم األمر وتعلمھ وأتقنھ«

فمادة علّم من َعلّم، ُیعلم، تعلیًما أي وضع عالمة أو أمارة لتدل على الشيء لكي یذوب 

  .3عنھ

   :اصطالحاً  -ب

  :ددت مفاھیم التعلیمیة التي وضعھا عدد من المشتغلین بھذا المجالتع

التعلّم تعني التعلیمیة الدراسة العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاتھ، وأشكال تنظیم حاالت  - 1

إنھ تخصص یستفید ... التي یخضع لھا المتعلّم بغیة الوصول إلى تحقیق األھداف المنشودة

  .من عّدة حقوق معرفیة مثل اللسانیات، وعلم النفس، وعلم االجتماع

ھي علم تتعلق موضوعاتھ بالتخطیط للوضعیة البیداغوجیة وكیفیة تنفیذھا ومراقبتھا  -

  .وتعدیلھا عند الضرورة

  .لنقالعلم المسؤول عن إرساء األسس النظریة والتطبیقیة للتعلم الفاعل والمعھي  -

التعلیمیة تعني التدریس، أطلقھا الیونان على الشعر التعلیمي عند الغرب إلى االشتقاق  -

  .فھو یدل على معنى التربیة  )Didaktitos(اإلغریقي 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 .416ص ، )ع ل م(مادة  م،1997، 4ج،  1ط ،دار صادر، بیروت، لبنان: لسان العرب ،ابن منظور 
2
 .155ص  ،)ع ل م(مادة  ،بیروت، لبنان -، دار الجیل4ج ،القاموس المحیط  ،الفیروس أبادي محمد بن یعقوب 
3
 .66ص  م، 1994، 10 - 9العدد  ،المغرب ،علوم التربیة، دار الكتاب الوطنيت موحى وآخرون، سلسلة آیمحمد  
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  )اكتیكددی(للمصطلح األجنبي  المقابلة المصطلحات العربیة

 

  

  

  

  

ر وقابلھ بالمصطلح األجنبي إبریشكل یوضح تعدد مصطلح التعلیمیة وضعھ بشیر  -

Didactique.  

وعلما بأن المصطلح یتعدد ویختلف الدیداكتیكیون في استعمالھ من بلد إلى آخر نجد  -

، وباحثین قالئل یستعملون مصطلح "علم التدریس وعلم التعلیم"ستعلمون یباحثون 

  .إلخ... لسانیات، ریاضیات : مثل "تعیلمیات"

  :غیر أن المصطلح الذي شاع في االستعمال أكثر من غیره ھو

غم من اإلغراء الذي یمارسھ كل من ربال" didactique:"مقابل لـ اخترناهولذلك " ةالتعلیمی"

  .1"علیمعلم التدریس وعلم الت"مصطلح 

  .وحسب مجموعة من الدیداكتیین المعاصرون والباحثون في علوم التربیة والتعلیم -

مواد یھتم بكل ما یجمع بین مختلف ): Didactique générale: (الدیداكتیك العام -

ة العامة ھي التي تسعى ی، فالتعلیمتبعةمالتدریس أو التكوین وذلك على مستوى الطرائق ال

إلى تطبیق مبادئھا وخالصة نتائجھا على جمیع المواد التعلیمیة، إذن فھي مجموع المعارف 

  .2التعلیمیة القابلة للتطبیق في مختلف المواقف ولفائدة جمیع التالمیذ

ا الدارسون نتیجة لبحوثھم وتشخیصھم للظواھر الدراسیة ال تذھب فالنتائج التي یقدمھ 

  .التربیة من أجل خدمة المواد الدراسیة اعبثا، بل یستفید منھا معلمو

ھتم بما یوھو ما یعرف بدیداكتیك المادة، ): didactique spéciale: (الدیداكتیك الخاص

والوسائل واألسالیب الخاصة بھا، یخص تدریس مادة من مواد التكوین من حیث الطرائق 

                                                           
1
 .09، ص 2007، 1، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، األردن، طإبریربشیر : ینظر 
2
 .09م، ص 1999وزارة التربیة الوطنیة، التعلیمیة العامة وعلم النفس، الجزائر،  

Didactique 

 علم التعلیم علم التدریس اتیتعلیم  تعلیمیة
 

 الدیداكتیك التدریسیة
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: ھتم بالنشاط التعلیمي داخل القسم في ارتباطھ بالمادة الدراسیة الواحدة مثالی ھأي أن

دیداكتیك التربیة اإلسالمیة، فھناك مجموعة من الطرق والخصائص ینبغي للمدرس 

تعلقة بھا خصوصیتھا الموھا تاالستعانة بھا من أجل تدریس ھذه المادة، فكل مادة على حد

ولھا الخصائص النفسیة السیكولوجیة، من أجل تدریسھا وبالتالي فإن الدیداكتیكي یتبع في 

عملیة التعلیم والتعلم الطریقة واألسلوب وكذا الوسائل والتقنیة واآللیات التي تتالئم مع 

  .1المادة

تعلیمیة عنى بدراسة وتحلیل العملیة الیومن خالل ھذا نقول بأن التعلیمیة علم واسع 

بصفة عامة، فھي دراسة علمیة مبنیة على معاییر مضبوطة، قدمھا علماء التربیة، بعد 

بقدر ما تسعى إلى ر فقط، قیامھم بدراسات وأبحاث كبیرة كما أنھا عملیة فإنھا ال تنظّ 

النصوص : تصنیف ھذه النظریات والقواعد في الواقع فھي تھتم بالواقع الدراسي مثال

التعلیمیة  ، للوصول إلى الخطةغة العربیةدة في الكتاب المدرسي للّ والقواعد الموجو

  .المسطرة من طرف علماء التربیة، وتحقیق األھداف المرجوة

فالتعلیمیة بعامة وتعلیمیة بخاصة أضحت مركز استقطاب بال منازع، إذ أن تعلیمیة اللغة  -

المتعلم مھارة التعبیر الشفوي ألنھ الطاغي على سواه في الممارسة  اكتسابتھدف إلى 

  .2الفعلیة للحدث اللغوي

  :خصائصھا

المبدأ المتعارف علیھ ھو أّن بالخصائص والمبادئ یتم التعارف على األشیاء واألفكار 

مجال تختص بمجموعة من العناصر والصفات تمیزھا وتختلف بھا كواألشخاص، فالتعلیمیة 

  :وتتمثل فیما یلي: كالبیداغوجیا مثال -المذكورة سابقا  - المفاھیم عن 

تعتبر التلمیذ العملیة محور العملیة التربویة، منھ تنطلق عملیة التدریس، وإلیھ تعود كل / 1

العناصر المكونة للعملیة التعلیمیة التربویة، المعلم واألسرة والمنھج وبیئة المدرسیة 

  .ھا في خدمتھوالوسائل التكنولوجیة كل

                                                           
1
وشان، اللسانیات والدیداكتیك، نموذج النحو الوظیفي من المعرفة العلمیة إلى المعرفة المدرسیة، دار الثقافة علي آیت  

 .21، ص م2005، 1، طللنشر والتوزیع، الدار البیضاء
2
 أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،: ینظر 

      .130ص  م،2000الجزائر، 
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تنطلق من المكتسبات للتالمیذ، أي بما یملكون من نبرات وكفایات وخصائص، ثم تتولى / 2

صقلھا وتعدیلھا، أو تطویرھا مراعیة في ذلك قدرة كل تلمیذ على التعلم وسرعتھ الذاتیة في 

  .التحصیل الدراسي

یمیة منھا، وتطور إلقبال على المعلومات الجدیدة خاصة األكاداتحفز التالمیذ على  /3

  .رغبتھم في التخصص فیھا مستقبال

تطور قدرات التالمیذ على التحلیل والتفكیر المنطقي والمبدع، وتساعده على البحث عن  /4

  .الحلول للمشكالت التي سبیلھم شخصیة أم تربویة

لتفكیر أو أسلوبا، وذلك بتوفیر الوقت الكافي ل دید فكراحوالت االبتكارتشجع التالمیذ على / 5

ر ومتنوع من المواد والوسائل التعلیمیة شریطة أن افوإنتاج الحلول الفردیة واستخدام عدد و

 واتخاذكون البیئة التعلیمیة بیئة محفزة ومشجعة على البحث والتجریب والتحقیق العلمي، ت

  .1باالرتباك أو الخوف أو العقاب المبادرات الفردیة والتنبؤ دون الشعور

  .ل وصعوبات التعلم لدى التالمیذ من أجل إیجاد حلول مناسبة لھاتشخیص مشاك/ 6

میھم من جھة ثانیة على تخلق التفاعل اإلیجابي الجید بین التالمیذ من جھة وبین معل/ 7

  .رك في التخطیط والتنفیذ والتقییمتأساس االحترام المتبادل والتعاون المش

اتخاذ القرارات وتحمل تعتبر المعلم عنصر من عناصر الصف، یشارك في / 8

  .المسؤولیات، غیر مستبد بآرائھ وخططھ وإجراءاتھ

تستخدم بكافة تكنولوجیات التعلیم المختلفة، سواء سمعیة منھا أو البصریة وذلك بحسب  /9

  .المواقف التعلیمیة المختلفة

  .قسمتعتبر عملیة التقویم وتحدید إجراءاتھ ووسائلھا وأھدافھا مسؤولیة جمیع أفراد ال/ 10

                                                           
1
-2016علم النفس المدرسي،  ،سعیدي سي محمد، مطبوعة دروس في مقیاس التعلیمیة، لطلبة السنة الثانیة ماستر 

 .14ص ، 2017



                                                                              :مدخلال
 

9 
 

تستخدم بكافة أنواع التقویم ووسائلھ المختلفة من أجل الحصول على التغذیة الراجعة  /11

من التالمیذ، للتأكد من صالحیة العملیة التربویة ومدى فاعلیتھا، ومن ثم اإلبقاء أو التعدیل 

  .أو التجدید على أساس النتائج المحصل علیھا

طوات متسلسلة وأعمال سلوكیة ھادفة وشاملة ا یتكون من خنتعتمد نظاما تربویا معی/ 12

تعتمد كل منھا على اآلخر، ھذا النظام یتألف من ثالثة أجزاء كما ھي موضحة في الشكل 

  :1اآلتي

    

  

  
  
  
  
  
II. نشاط القواعد:  

قعد بنو : "جاء في لسان العرب إلبن منظور في مادة قعد :لغة مفھوم قواعد اللغة العربیة

فالن یقعدون، وجاءوھم بأعدادھم، وقعد بقرنھ، أطاقھ، وقعد للعرب، ھیأ لھا أقرانھا، 

وقعدت المرأة عن الحیض والولد تقعد قعودا، وھي قاعد، انقطع عنھا، والجمع قواعد وفي 

ھّن اللواتي قعدن عن : تفسیر اآلیة وقال الزجاج في 2"والقواعد من النساء: "التنزیل

أربع  خشبات: أساطین البناء التي تعتمده، وقواعد الھودج: القواعد: قال الزجاج. الزواج

قواعد السحاب أصولھا المعترضة في آفاق السماء  «:قال أبو عبید... معترضة في أسفلھ 

  .3»شبھت بقواعد البناء

                                                           
1
  .15سعیدي محمد، الدروس في مقیاس التعلیمیة، ص  
 .60سورة النور، اآلیة  2
3
 .150ص  ،)ط.د( ،الحادي عشر دلبنان، المجل لسان العرب، دار المصادر، بیروت: ابن منظور  

 المخرجات المدخالت  العملیات

المعلّم   خصائص
والتالمیذ والمنھاج 
الدراسي والبیئة 
  المدرسیة والقسم

 
وسائل وطرق 

  التدرس

 
قدرات التالمیذ 

  المعرفیة
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اة العرب مرادًفا لعلم العربیة، الذي ھو حالنفقد كان تعریفھا عند بعض : أّما اصطالًحا

اة حدراسة أحوال اللفظ العربي، ومن ھنا یبدوا أن ھذه الفكرة تبلورت عند بعض الن

  .1النحو على اإلعراب والبناء وجعلوھا قسیمة الصرفالمتأخرین واقتصرت قواعد 

ھ عن أحوال وھنا یجب التفریق بین القواعد والنحو، فالنحو ھو العلم الذي یبحث فی

 .أواخر الكلم إعراًبا وبناًءا، أما قواعد اللّغة العربیة فھي عبارة عامة تتسع لقواعد النحو

III.  لطور االبتدائيا:  

یمكن تحدید المفھوم الحدیث للتعلیم االبتدائي بأنھ مرحلة التعلیم األولى بالمدرسة التي 

الحد األدنى من المھارات تكفل للطفل المتمدرس على طرق التفكیر السلیم وتؤمن لھ 

والخبرات التي تسمح لھ بالتھیئ للحیاة وممارسة دوره كمواطن منتج داخل إطار التعلیم 

م من خدمات تعلیمیة للكبار في المناّطق المختلفة، ریفیة كانت أم دالنظامي، إلى جانب ما یق

الذي یوثق الروابط في التربیة، وبأنھ التعلیم  ھحضریة، داخل نطاق التعلیم النظامي وخارج

متكامل ویھتم بالدراسات العملیة والمجاالت التقنیة  حدإطار وا يبین التعلیم والتدریب ف

  .2والفنیة في جمیع برامج التعلیم للصفار والكبار على السواء

وتعد المرحلة االبتدائیة مرحلة التأسیس، تقوم علیھا جمیع مراحل التعلیم الالحقة، 

النظام التعلیمي في الجزائر، یبلغ سن التلمیذ في أغلب األحیان عند وھي أّول مرحلة من 

االلتحاق بالطور االبتدائي خمس سنوات، بعد ذلك یتنقل إلى المرحلة المتوسطة، ویكون ھذا 

  .3بعد نجاحھ في شھادة التعلیم االبتدائي

الكفاءات القاعدیة في  ةیكتسب التالمیذ في ھذه المرحلة المعارف األساسیة وتنمی

العلوم والتربیة، كما تمكن ھذه  ،مجاالت التعبیر الشفوي، الكتابي، القراءة، الریاضیات

المرحلة التلمیذ من الحصول على تربیة مالئمة وتنمیة ذكائھ ومھاراتھ الیدویة والجسمیة 

ي ومبادئ والفنیة، وھي منظمة في ثالثة أطوار منسجمة تراعي متطلبات العمل البیداغوج

 :نمو التلمیذ وھي

                                                           
1
م، ص 2004، عمان، األردن، 1ط  ،علي أبو المكارم، تعلیم النحو العربي، عرض وتحلیل، مؤسسة المختار للنشر  

25. 
2
 - 2015لخضاري أم الخیر، صعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات في مرحلة التعلیم االبتدائي من وجھة نظر المعلمین،   

 .11 -10، سعیدة، ص 2016
3
محمد صالح الحثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي وفق النصوص المرجعیة والمناھج الرسمیة، دار   

 .23، ص 2012الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 
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 .ولیة، ویشتمل السنتین األولى والثانیةطور اإلیقاظ والتعلیمات األ: الطور األّول  - أ

التلمیذ ویكتسب الرغبة في التعلّم والمعرفة كما یجب أن یتمكن  یشحنوفي ھذا الطور  -

 :من البناء التدریجي لتعلماتھ األولیة عن طریق

التعبیر الشفوي، القراءة (في قلب التعلمات  المتواجدةاكتساب مھارات اللّغة العربیة  -

 .وتشمل كفاءة عرضیة أساسیة تبنى تدریجیا من خالل مختلف األنشطة والمواد). الكتابةو

 .بناء مفاھیم أساسیة للمكان والزمان -

إضافة إلى المعارف الخاصة بكل المواد ) كفاءة عرضیة(اكتساب المنھجیات والطرائق  -

واكتشاف عالم الحیوان والعالقات القضائیة  األشكالمعرفة التعداد،  ،تمثل حل المشكال

 .والنبات واألشیاء النفسیة البسیطة

 .طور تعمیق التعلیمات األساسیة، ویشمل السنتین الثالثة والرابعة :الطور الثاني  - ب

والكتابة تعمیق التحكم في اللّغة العربیة عن طریق التعبیر الشفوي وفھم المنطوق والمكتوب 

في مجاالت المواد األخرى كما یعني ھذا التعمق أیًضا  ،یشكل قطًبا أساسیا لتعلمات المرحلة

كالریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة والتربیة اإلسالمیة والمدنیة ومبادئ اللّغة 

  .األجنبیة

  .ابتدائيالسنة الخامسة  1طور التحكم في اللغات األساسیة، ویخص: الطور الثالث -ج

إن تعزیز التعلیمات األساسیة، خاصة التحكم في القراءة والكتابة والتعبیر الشفوي باللّغة 

الریاضیات، التربیة العلمیة (المواد األخرى درجة في مجاالت نالعربیة وفي المعارف الم

تشكل الھدف الرئیسي ...) والتكنولوجیا واإلسالمیة والمدنیة واللغات األجنبیة األولى 

لتعلیم لللمرحلة والذي یمكن بواسطة كفاءات ختامیة واضحة من إجراء تقویم ختامي 

لذا من الضروري أن یبلغ المتعلّم في نھایة المرحلة درجة  )امتحان نھایة المرحلة(االبتدائي 

تبعدهُ نھائًیا ) اللّغة العربیة، الریاضیات، اللّغة الفرنسیة(التحكم في اللغات األساسیة الثالث 

  .2ن األمیة وتعده لمتابعة مساره الدراسي في مرحلة التعلیم المتوسط بنجاحع

  

  

                                                           
1
 .23ص : محمد  صالح الحثروبي، الدلیل الیبداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي  
2
 .23ص : ھسفن جرملا  
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  :أھمیة التعلیم االبتدائي

یكتسي التعلیم االبتدائي أھمیة بالغة ضمن النظام التعلیمي، كونھ القاعدة والركیزة 

السلم األولى التي تبني علیھا مرحلة التعلیم المتوسط والثانوي، فھو بذلك األساس األول في 

التعلیمي التي ترتكز وتتأثر بھ المراحل األخرى، فھو یمثل العامل الفّعال في عملیة التنشئة، 

ا یجب التقرب منھ ومعر اتھ یفتھ واكتشاف حاجألن الطفل خالل ھذه المرحلة عالم واسع جّدً

وقدراتھ واھتماماتھ، ھو مادة خام یجب أن تصقل بمواد تعلیمیة معرفیة تتماشى ومستواه 

العقلي والجسمي والزمني واالنفعالي والنفسي، فیكتسب من خاللھا مجموعة من السلوكات 

لیمیة التي تحددھا ثقافة المدرسة التي تقدم لھ أیًضا آلیات ومبادئ المھارات األكادیمیة التع

، كما یحصل المتعلم على كل أنواع المعرفة العلمیة )القراءة والكتابة والحساب(األساسیة 

وباإلضافة إلى اكتساب ومات بقدر بسیط جًدا یتماشى وعمره العقلي والزمني، والمعل

   .1...یة ھیة والریاضیوتعلم األنشطة الفنیة والترفاألخالق الفاضلة 

فالمتعلم في المرحلة االبتدائیة بحاجة ماسة إلى تعلم المھارات اللغویة األساسیة 

ن إمن قصص وأناشید ومسرحیات مثال، ففإذا أحسن اختیار ما یدرسھ  كالقراءة والكتابة،

یزوده بقدر مھم من النماذج الصحیحة التي بإمكانھ توظیفھا خالل كامل استعماالتھ ذلك 

یة التي تساعده رفخالل ھذه المرحلة یجب منح المتعلّم القدر الوافي من الح .اللغویة السلیمة

سیطة دون أن نفرض علیھ قیود تقضي بتعلم كم ھائل من على التعبیر بلغتھ العربیة الب

النحو في  القواعد ثم یطلب منھ إعادتھا أو استظھارھا كما یجب أن تكون معالجة أو تدریس

المرحلة االبتدائیة مدرجة في أسالیب التعبیر والتدریبات المتكررة التي تعطي للمتعلم دون 

ي المنظم المرتكز على نوم على التدریب الفقتالتعرض لقواعد النحو التقلیدیة، على أن 

والمحاكاة والتكرار، حتى تتكون لدى المتعلم عادات لغویة سلیمة بإمكانھ  أسس االستماع 

أن النحو في االستعماالت االتصالیة أو الطبیعیة األخرى، على اعتبار تطبیقھا فعلیا في كافة 

  .2ذاتھ ولیس غایة في حدھذه المرحلة ھو الوسیلة لبلوغ المھارات اللّغویة 

  

                                                           
1
تخصص علم ) رسالة الدكتوراه(بلحسین رحوى عباسة، النظام التعلیمي االبتدائي  بین النظري والتطبیق، : ینظر  

 .146، ص 2012 – 2011نیا، وھران یاالجتماع التربوي، جامعة الس
2
 .290ون اللّغة العربیة، ص علي  أحمد مدكور، تدریس فن  
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IV.  مفھوم الكفاءة:  

التطور الذي عرفھ استعمال مفھوم الكفاءة وانتشاره في مجاالت عدة أدى إلى تعدد 

تعاریف ھذا المصطلح لتجدید معناه وداللتھ، غیر أّن ما یالحظ فیھا على اختالف خلفیات 

المعرفیة، والقدرة المكتسبات : ومرجعیات واضعیھا إنما تتفق على عاملین أساسیان ھما

 .على استغالل تلك المكتسبات فعلیا

 : وسنورد في ھذا المقال بعًضا من ھذه التعاریف -

الكفاءة بأنھا القابلیة على تطبیق المبادئ والتقنیات الجوھریة " Good"یعرف جود 

  .1في الموافق المعلمیةلمادة حقل مّعین 

القدرة على فعل شيء أو إحداث تغیر متوقع أو "  ـفیعرفھا ب "Houston"أما ھوستن 

  .2"ناتج متوقع

: مًیا أما المفھوم الھندسيیالكفاءة مفھوًما ھندسیا واقتصادیا وتنظ«أّما فیشر فیرى 

فھي قدرة المنظمات على المحافظة : تنظیمًیافیعني النسبة بین المدخالت والمخرجات، أّما 

  .3»ھمعلى نفسھا برضى األفراد الذین تحتوی

ذات داللة عامة، تشمل قدرة الشخص على «كما تعرف كذلك الكفاءة على أنھا 

استعمال مكتساباتھ لغرض ممارسة عمل أو وظیفة أو مھنة أو حرفة بشروط ومعاییر 

   .4»متعارف علیھا في مجال الشغل

والمصدر الكفئ الشيء النظیر، ومنھا الكفئ والكفؤ، : كما جاء في أدبیات اللّغة العربیة

ال نظیر لھ ومنھ الكفاءة المماثلة في القوة : المماثل وال كفاءة لھ: ل الكفئجكفاءة، ویقال الر

الرجل مساویا للمرأة في حسبھا ودینھا وعملھا وغیر والكفاءة في الزواج أن یكون  فوالشر

ولم یكن لھ  {ذلك یشیر معنى الكفاءة إذن إلى المماثلة والتساوي و تؤكد علیھ اآلیة الكریمة 

  .5}كفًؤا أحًدا

 .وھي تحمل أیًضا معنى الكفایة أي المنافسة -

                                                           
1
بن یحیا زكریاء محمد، عباس مسعود، التدریس عن طریق المقاربة بالكفاءات المعھد الوطني لتكوین مستخدمي   

 .69، ص2006التربیة، الجزائر 
2
 .69ص :  المرجع نفسھ  
3
 .69المرجع نفسھ،  ص  
4
 .54، ص 2005الجزائر  بن،/مقاربة التدریس بالكفاءات  مطبعة ع  ،یندھني خیر ال 
5
 .3سورة اإلخالص اآلیة،   
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الكفاءات تمثل سیرورة معقدة التركیب، تساعد على اكتساب معارف تصوریة وآدئیة  -

 .1تستخدم من خاللھا قدرات في سیاق خاص

نظام من المعارف التصوریة واإلجرائیة منظمة على شكل  «فیعرفھا  ) Jilet(أما جیال  -

، وحلھ )المشكل(المھمة، لتحدید  متجانسةتصامیم وعملیات تسمح داخل مجموعة وضعیات 

 .2»األداءبفضل نشاط ناجح لحسن 

  ):لغویة، مھنیا، تربویا(استعمال مفھوم لكفاءة 

التربوي غیر أّن ظھور أصبح مصطلح الكفاءة من أكثر المصطلحات تداوالً في مجال 

ھذا المفھوم وانتشار استعمالھ یعود إلى استعمال اللغوي ثم مجال الشغل والتخصص 

  .المھني، لینتقل إلى المجال التربوي من خالل عالقة التكوین المھني بالتعلیم

وبالعناصر التي تطبق ففي االستعمال اللّغوي ربطھ شومسكي نظام القواعد النحویة 

مع المثالي ستالم –یشیر مصطلح الكفایة اللغویة إلى قدرة المتكلم «الكلمات، حیثعلیھا أي 

  .3»المعاني في تناسق وثیق مع قواعد لغتھُ  منعلى أن یجمع بین األصوات اللغویة و

أنھا تشیر إلى القدرة االنھائیة أو غیر المحدودة على اإلنتاج اللغوي بمعنى النطق كما  -

 . 4المختلفة یعدد غیر محدود من الجمل

حملھ على تة في وضعیات مختلف اآلخرینفالفرد یجد نفسھ في مواقف تواصلیة مع 

من أن سمعھا إنتاج جمل لیتواصل معھم، وھو بدوره یستمع إلى جمل لم یسبق لھ 

مل فإنھ علینا جإن المعرفة اللغویة عند المتكلم لست الئحة من ال"ویضیف تشومسكي  قبل

مزود ینسق محدود من المعرفة اللّغویة، یمكنھ إنتاج وتأویل عدد غیر أن نقبل ھذا المتكلم 

 .5"محدود من الجمل

                                                           
1
 .2003المقاربة بالكفاءات سلسلة موعدك التربوي، : المركز الوطني للوثائق التربویة  
2
 .69بن یحي زكریا محمد، عباد مسعود التدریس عن طریق المقاربة باألھداف والمقاربة بالكفاءات، ص   
3
  .74ص بن یحي زكریا محمد، عباد مسعود،   
4
بیداغوجیة، إفریقیا الشرق،  - دراسة سوسیر –شرقي محمد، مقاربة بیداغوجیة، من تفكیر التعلّم إلى تعلم التفكیر  

 .47، ص 2009المغرب، 
5
 .48المرجع نفسھ، ص  
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إذن الكفاءة اللغویة تشكل قدرة اإلنسان على اإلبداع واالبتكار المستمر دون االعتماد 

على لوائح مكتوبة مسبًقا إلیھا عند الحاجة، وإنما یعتمد على نفسھ في إنتاج خطابھ من 

  .اكتسبھ من رصید لغوي من كلمات وألفاظ ومصطلحاتخالل ما 

بلور في وت«أّما في مجال الشغل فقد ظھر ھذا المفھوم في نھایة القرن التاسعة عشر 

مطلع القرن العشرین عندما استعمل في مجال التكوین المھني حیث ارتبط استعمالھ بالكفاءة 

المھنیة ھي قدرة الشخص على  الكفاءة: المھنیة، حیث جاء التعریف على النحو التالي

مھنة أو وظیفة أو عمل  شغلاستعمال مكتسباتھ من معارف وخبرات وتجارب، من أجل 

 1.»عالم المھن والحرف والصنع بھا  جاد، حسب روابط محددة ومعرف

ولفترة طویلة ارتبط ھذا المفھوم بأداء في عالقاتھ باإلنتاج المادي الملموس في  

ھذا المفھوم أمام التخصص المھني إذ یضل  فرض«االقتصادي والصناعي كما النشاط 

معرفة أدائیة  ،الحصول على منصب عمل في مؤسسة ما معلًقا بالكفاءة المھنیة بمعنى

الذي یتوج بالحصول  التكوین المعترف بھ رسمًیاأھم عناصر عن والتقنیة اللذان یعبران 

 .2»على شھادة

أكثر مّما یولي أھمیة ذلك أّن رّب العمل ما یھمھ بالدرجة األولى األداء في العمل، 

لحجم المعرفة التي یمتلكھا العامل طالما أنھ غیر قادر على ترجمتھا في شكل سلوكي 

  .إنتاجي ذو قیمة مادیة

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
الجزائر، ویر للنشر والتوزیع، ندار الت ،التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھدافلبصیص خالد،  

 .100 – 99ص  - 2004
2
 .51ص  مقاربة التدریس بالكفاءات،ھني خیر الدین،   
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 :أنواع الكفاءة -

  :نحصر البعض منھا والمتمثلة في

 :)Compétence de connaissance(الكفاءة المعرفیة -)1

التعلم المستمر وھي ال تقتصر على المعلومات والحقائق جل تمتد إلى امتالك كفاءات 

  .واستخدام أدوات المعرفة، ومعرفة طرائق استخدام ھذه المعرفة في المیادین العلمیة

  :)Compétence de performance(كفاءات األداء  -)2

على أساس أن وتشمل قدرة المتعلم على إظھار سلوك لمواجھة وضعیات مشكل 

ھو القدرة على القیام بالسلوك الكفاءات تتعلق بأداء الفرد ال بمعرفتھ ومعیار تحقیقھا ھنا 

  .المطلوب

  ):Compétence de résultat(كفاءات إلنجاز أو النتائج  – )3

إن امتالك الكفاءات المعرفیة یعني امتالك المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون أن   

فیعني القدرة  أما امتالك الكفاءات األدائیة یكون ھناك مؤشر یدل على القدرة على األداء

على إظھار قدراتھ في الممارسة دون وجود مؤشر یدل على القدرة على إحداث نتیجة 

 . 1مینمرغوبة في أداء المتعل

وقد اقتصرت على ثالثة أنواع أساسیة، والكفاءات تعددت أنواع وأشكال الكفاءات  

  .استخدام أدوات المعرفة واالھتمام بسلوك الفردالتعلیمیة بدورھا قابلة للقیاس عن طریق 

  :خصائص بالكفاءة -

  :یتمیز التدریس بالكفاءات بالخصائص التالیة

الكفاءة تتطلب تسخیر مجموعة من اإلمكانیات، ولموارد   :توظیفھا جملة من الموارد -

، بحیث تشكل مجموعة )معلومات، خیرات معرفیة، سلوكات، قدرات، معرفة سلوكیة(

  .2المتعلّم في سیاق ذي داللة، وفائدة بالنسبة لھ وفي إیجاد الحلول المالئمة ستثمرھامدمجة ی

                                                           
1
ط،  –، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر د )األبعاد والمتطلبات(حاجي فرید، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات  

 .20، ص 2005
2
 2000لنموذج التدریس باألھداف التربویة، قصر الكتاب التدریس الھادف، مساھمة في التأسیس العلمي : الدریج محمد 

 .295ص 
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فالكفاءة عن غایة، ولیست وسیلة، وھي في ذات الوقت تحمل   :الرمي إلى غایة منتھیة -

في مضمونھا داللة بالنسبة المتعلم، الذي یوظف جملة من التعلیمات لغایة إنتاج شيء، أو 

 . 1رض القیام بعمل، أو لحل مشكلة مطروحة في عملھ المدرسيغل

ن المتعلّم قادر ویقصد بذلك أن یكو :ارتباطھا بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحد -

وضعیة واحدة فحسب، وإنما في وضعیات مختلفة ومتنوعة لیس في على إبراز كفاءتھ، 

 .2محدودة ومحصورة في مجال مشتركغیر أن ھذه الوضعیات تكون 

ذلك أن الكفاءة توظف معارف وقدرات ومھارات، أغلبھا في  ویعني: بالمادة علقھات -

المادة الواحدة، مع العلم أن ھناك بعض الكفاءات تتعلق بعّدة مواد، أي أن تنمیتھا لدى 

 .3الكتسابھاالتحكم في عّدة مواد  تقضيالمتعلم 

تتجسد في نتائج یمكن  الكفاءة أن خصائص ویعني ذلك أّن من أھم: قابلتھا للتقویم

  .4مالحظتھا

ًجا للتعلّم، ولیس برنامًجا التعلیم، تعلًما یھدف إلى لذلك فإن التدریس بالكفاءات یعد منھا

المحفوظات ولیس تعلیًما لتكدیس ، )معارف وقدرات ومھارات(إكساب المتعلم كفاءات 

راط في الواقع، والتسلح خالنوالمعلومات، إنھ تدریس یستھدف تكوین وتأھیل المتعلم 

تواجھھ لتجاوزھا بالمعرفة المنظمة تسمح لھ بالتصرف الفّعال أمام الوضعیات المختلفة التي 

 :وعلیھ یتضح ھھا لصالحضأو تروی

اتھا بكیفیة الحصول علیھا وتنظیمھا ذ الھدف من التدریس بالكفاءات لیس المعرفة في حدا -

 .وتوظیفھا

 .إعداد الفرد للتكیف مع واقعھالتدریس بالكفاءات یھدف إلى  -

المعرفة وسیلة تساعد الفرد على تجاوز الموافق التي تواجھھ في حیاتھ المدرسیة  -

 .5واالجتماعیة واالقتصادیة

 

                                                           
1
 .55ة التدریس بالكفاءات، ص بھني خیر الدین، مقار 
 .08مرجع سابق، ص : ینظر حاجي فرید 2
3
 .108لبصیص خالد، مرجع سابق، ص : ینظر 
4
 .108ص  التدریس العلمي الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، ینظر لبصیص خالد، 
5
،  1جالدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي وفق النصوص المرجعیة والمناھج لرسمیة، محمد الصالح حثروبي،   

 2012/ دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع
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  :مستویات الكفاءة

تعتبر الكفاءة مفھوم تطویري، وأنھ یتمیز بالتدریج البنائي، وتلك المستویات متدرجة  

طبًقا لمبادئ التعلم، وتظھر في تعلمات التالمیذ خالل مراحل متتالیة، إذ یتحقق كل مستوى 

فیھ  تتأثرلمعارف وسلوكات ة، مشكلة مسار بنائًیا اندماجیاً ینمعمنھا في مرحلة تعلمیة 

  .من نسق بنائيالكفاءات ض

ة من التعلم لدى المتعلم، وتتمثل ھذه ینحیث یتحقق كل مستوى منھا في مرحلة مع

  :المستویات فیما یلي

وتمثل المستوى األّول من الكفاءات، وھي مجموعة نواتج التعلم : الكفاءة القاعدیة  - أ

المتعلّم، أو ما سیكون قادّرا األساسیة المرتبطة بالوحدات التعلیمیة، وتوضح بدقة ما سیفعلھ 

ھذه الكفاءة فإنھ على أدائھ أو القیام بھ في ظروف محددة، فإذا أخفق المتعلّم في اكتساب 

وجب على لمتعلم أن حتًما سیالقي صعوبة في اكتساب وبناء الكفاءات التي تلیھا، ولذا 

األساس والقاعدة  لھ الدخول دون مشاكل في تعلمات جدیدة والحقة فھي نىستیتحكم فیھا لی

التي بیني علیھا المتعلّم معارفھ، خالل وحدة تعلمیة متكونة من حصة أو عدة حصص، 

تتضمن التحكم المستھدفة  مترابطة فیما بینھا التحكم في شكل نشاطات مبنیة حول المعارف

     .1في عنصر الكفاءة

 .2»واحدوھي مجموع الكفاءات القاعدیة في مجال «: لیةجالمالكفاءة  -)ب

مرحلة دالة تسمح بتوضیح األھداف الختامیة أو النھائیة یجعلھا أكثر : الكفاءة المرحلیة - )ج

ة، وتكون ھذه الفترة ینقابلیة للتجسید، فھي كفاءة نسبة یكتسبھا المتعلم خالل فترة زمنیة مع

ل أو شھر أو ثالثي، وذلك لتكوین الكفاءة المستھدفة التي تمر عبر صھذه الفترة مضبوطة بف

مجموعة من الكفاءات القاعدیة، كأن یقرأ التلمیذ جھًرا ویراعي األداء الجّید مع فھم ما یقرأ، 

  .3أو أن یستطیع المتعلم قراءة الحروف والكلمات والجمل واكتشافھا

                                                           
1
 .09ت، ص  ینظر، وزارة التربیة الوطنیة، وبكي بلمرسلي، المقاربة بالكفاءات، د، 
2
المرافقة لمنھاج السنة الرابعة من التعلیم األساسي، الدیوان الوطني للمطبوعات  وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة  

  .163، ص 2005، جویلیة، 2المدرسیة، الجزائر، ج
3
 .09ینظر وزارة التربیة الوطنیة، بكي بلمرسلي، المقاربة بالكفاءات، د ت، ص  
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مكن المتعلم أن یكون قادًرا على تبة، التي وھي مجموع الكفاءات المكتس: تامیةالكفاءة الخ

 .1أدائھا والقیام بھا في نھایة السنة الدراسیة بعد تنمیتھا وتطورھا

 

 

  

  2أبعاد الكفاءة األساسیة للمعلّم              :أبعاد الكفاءة

  

  

  

  

  
  
  
  
  

    

                                                           
1
 .10المرجع نفسھ، ص  
2
  .95 -94ص  :التدریس عن طریق المقاربة باألھداف والمقاربة بالكفاءاتینظر، محمد بن یحي زكریا، عباد مسعود،  

  

 األبعاد

  

 التقویم
  

  إدارة القسم
 

 التخطیط للمعلم
 

 اإلنسانیة االتصال والعالقات

  بناء االختبارات 
 تفسیر النتائج 
  إصدار األحكام في

 ضوء معاییر محددة
 اقتراح العالج 
 

  تحدید الكفاءات 
  تحدید إستراتیجیة

 التنفیذ
  رسم تسلسل

 العملیات
  توقع العقبات

 المحتلمة
  تحدید أسالیب

  مواجھة

 التدخل النشیط 
  مراقبة الممارسة

 .والتحكم فیھا
  المشاركةتوزیع 
 الحزم 
 
 

 تقدیر وفھم اآلخر 
  تقبل التنوع 
 مراجعة االنطباعات 
  استخدام وصف

 .السلوك
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آلیات التدریس بالكفاءات: الفصل األول

  ماھیة التدریس بالكفاءات :المبحث األول

التدریس بالكفاءات والممارسة  :المطلب األول

  .البیداغوجیة

  .إستراتیجیة التدریس بالكفاءات :المطلب الثاني

  .أھداف التدریس بالكفاءات :المطلب الثالث

  طرق التدریس بالكفاءات: المبحث الثاني

  طرائق التدریس بالكفاءات :المطلب األول

أھم الطرق الحدیثة في تدریس القواعد : المطلب الثاني

  النحویة

خطوات تنفیذ درس القواعد في ضوء  :المطلب الثالث

  .الكفاءات

  أھداف تدریس القواعد النحویة: المبحث الثالث

أھداف تدریس القواعد النحویة في السنة : المطلب األول

  .بتدائيالخامسة ا

حویة بمھارة التعبیر عالقة القواعد الن :المطلب الثاني

  .الكتابي

الكفاءات المستھدفة في مرحلة التعلیم  :المطلب الثالث

  االبتدائي
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  :التدریس بالكفاءات والممارسة البیداغوجیة

یمن إلى اكتساب الكفاءات، یتطلب تغیرات ھامة في الممارسة إّن الوصول بالتمعل

یر في مقارنة المناھج، إذا لم یصحب ذلك تجدید غالبیداغوجیة، معنى ذلك أن ال جدوى من ت

یر جذري في عالقاتھم بالمعرفة وفي كیفیة تقدیم غتكوین المعلمین واألساتذة بإحداث ت

الدروس وكفاءاتھم المھنیة، ألّن مھنة المعلّم لم تتمثل في التعلیم فقط بل في جعل المتعلمین 

 كونھم على أساس المقاربة بالكفاءات، استجابةتیتعلمون ألنفسھم من أجل ذلك یتعین إعادة 

، ولو أّن البعض منھا لیس غریبا بالنسبة للعملیة المتعلقة بالكفاءات نفسھا لعدد من المبادئ

  .التعلیمیة

جعل المتعلمین قادرین على فأما إحداث التغیر في عالقة المعلّم بالمعرفة، فیتمثل في 

یقتضي إحداث تغییر جذري استعمال المعارف التي تراكمت لدیھم في موافق حقیقیة، وھذا 

من منطق التعلیم إلى منطق التدریب لمعلّم تسمح لھ باالنتقال لفي الثقافة التربویة 

  .1الكفاءات تبنى بتفعیلھا في موافق معقدة: عمالً بالمبدأ القاتل )االستعمال(

 وإیجادفكار، للمعلّم، فإن المقاربة تتطلب المبادرة باأل وأما ما یتعلق بالوسائل الذاتیة 

مواقف تأخذ في الحسبان سن المتعلمین ومستواھم الدراسي والوقت المخصص للنشاط 

الوضعیات "فالوسائل التربویة المعتادة لم تعد صالحة للعمل في . وطبیعة الكفاءة المقصودة

  ".المشكالت

تلك المواقف التي تقتضي أن یقدر المعلم على اقتراح ما یناسب المتعلمین، فیتفاوض  

أنھا، ویتأكد من أنھا ذات داللة معنویة، وتثیر اھتمام عدد كبیر منھم، ویحتمل معھم في ش

ھذا التفاوض أن یتقبل المعلم مقترحات المتعلمین ومالحظاتھم وتساؤالتھم بحیث یدفعھم ھذا 

  .السلوك الدیمقراطي إلى المشاركة باھتمام وفعالیة في مشاریع المتفق على انجازھا جماعیا

لم على إعطاء األولیة التعلم بدال من التعلیم وذلك بوضع المتعلم مع أن یتوعد المع 

اتصال مع الواقع مباشرة بالقیام بالتربصات المیدانیة، والعمل في المخابر، األعمال 

التطبیقیة، التمثیل، لعبة األدوار، البحث عن المعلومات، التفكیر في حل المشكالت 

ریاضیة، والقیام بالرحالت لألماكن األثریة واالتصال االقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة وال

                                                           
1
 .85ص  - 2011 – 2010، )رسالة ماجستر(، دراسة كشفیة لممارسة المعلمین للمقاربة بالكفاءاتالعربي محمود،  
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مبدأ سیكون لھ انعكاسات ھامة على المستوى ھذا الخ إن تطبیق ...المباشر بالطبیعة

الكفاءات في مقدمة األولیات، وجعل التنظیم البیداغوجي  اكتساببوضع البیداغوجي، 

  .1الكفاءات اكتساب: حید ھومرتبط بنشاطات التعلیم والتعلم، ومحدد وفق ھذا الھدف الو

كفاءات جدیدة تعتبر تقویم الكفاءات  تنمیةالعمل على تعدیل أسلوب المعلّم في التقویم، ب

ھذا  .بدل استعراض المعارفھي أّوالً وقبل كل شيء تقویم القدرة على إنجاز نشاطات 

ّما ھو قادر عأنواع االختبارات التي تسمح للطالب أن یبرھن المبدأ یسمع باستعمال جمیع 

  .ددة مسبًقاحممن معاییر ا مستقلة وتحقیق نتائج انطالقً على إنجازه بطریقة 

دید تكوین المعلمین ال یمكن أن یكون لھ اثر إیجابي ما لم نبدأ بإقناعھم بأن جغیر أن ت

، یجب إشراكھم في العملیة والمتعلم تبني المقاربة بالكفاءات في مناھجنا فكرة جیدة للمعلمّ 

تتعلم فعل شيء " ومعنى تنمیة الكفاءات ھو أن . كفاءاتھمة التحسیس واإلقناع وتنمیة بواسط

  .2میریو –كما یقول " وأن نقوم بفعل ما ال نعرف القیام بھ" تتعلمھ بالممارسة " بالقیام بفعلھ

یجب الوصول إلى التعلیم بالكفاءات تدریجًیا، وقد یستغرق ذلك وقًتا طویال، ومن 

ادین مع مرافقھا یبمراحل، كأن مثال بناء الكفاءات في بعض المدرج في ذلك نتاألفضل أن 

عمل في بعض الحاالت على ربط درس ما نللمؤسسات، وقد بتكوین جّید للمعلِّم وتأطیر جّید 

ألخر دروس المقرر كلّھ أو بعض ابكفاءة معنیة، بینما یتطلب تنمیة الكفاءات في البعض 

  .المعارفاألولویة لتطبیق المعارف بدالً من مجرد اكتساب منھا، وأن نعمل على إعطاء 

ھذه البیداغوجیا التي یتطلب أو تعیین إعداد المعلّم من اجلھا، تحتاج إلى المزید من 

اإلرادة والوقت واالستمراریة والعمل الجماعي، والتعاون مع اآلخرین من ذوي الخبرة 

  .والمعرفة، والتعاون المستمر المعلمین أنفسھم

ألّن العمل الجماعي شكل آخر من أشكال التكوین حیث یتم التشاور المساعي التعلیمیة 

  . 3مھنة التعلیم قیمة معتبرة وترفع من شان المعلم نحوتبادل التجارب، كما أّنھا تم

  

  

                                                           
1
 .85اءات، ص فممارسة المعلمین للمقاربة بالك شفیةالعربي محمود، دراسة ك 
2
 .86، ص المرجع نفسھ 
3
 .86العربي محمود، دراسة كشفیة لممارسة المعلمین للمقاربة بالكفاءات ص  
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  :إستراتیجیة التدریس بالكفاءات

  :تمھید

إذا ال یقتصر على محور العملیة التعلیمیة یتم من خالل عدة محاور،  متعلم إن جعل

جعلھ طرًفا فاعالً في العملیة التعلیمیة وقیمامھ بمجموعة من النشاطات والمھام التعلیمي، 

وإنما یشمل كذلك طرق التدریس المنشطات بناء تعلمھ وھي مثیرة ومحفزة لنشاط وفاعلیة 

  .المتعلم

تسبھا والمعارف التي اكلم یعد الھدف األساسي من أن یتحدد في حجم المعلومات 

والتي تمكنھ من االعتماد  .، وإنما ھدفھا األساسي یتمثل في كم المھارات التي أتقنھاالمتعلم

  .على ذاتھ في تعلمھ وتفعیل مشاركتھ ضمن زمالءه

المتعلّم من المنظور التربوي وھذا ما نستعرض إلیھ من األساس ونعرض مكانة 

یات المستعملة الكتساب مھارات الحدیث وفي ضوء التدریس بالكفاءات وأھم اإلستراتیج

  .التعلم، مما یؤدي إلى تحقیق استقاللیتھ في تعلمھ
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 :متعلّملل  - 1

المتزاید من قبل الباحثین والمربین إّن التوجھ الحدیث للتربیة والتعلیم یطبعھ االھتمام 

وما یعرف بالفروق عن باقي المتعلمین ید یتمیز ربالمتعلّم إیماًنا منھم بان كل متعلّم فرد ف

  .الفردیة

وھذا ما أّدى إلى ظھور وتطبیق طرق تعلیمیة نقلت العملیة التعلیمیة من المادة 

  .الدراسیة والمعلّم وإشراكھ في عملیة تكوینھ لتحقیق أھداف التعلیم على كل مستویاتھ

 :المتعلّم من منظور التعلیم الحدیث 

یاتھ بدافع ذاتي كما أن التعلیم الجّید یقوم التعلم خاصیة إنسانیة یمارسھا الفرد طوال ح

وعلیھ فإن بناء  ،1مساعدة المتعلم على التعلم من خالل توفیر الظروف المالئمة كذلك

المتعلمین الحیاتیة، بمعنى یجب أن توجھ جّل المناھج قد تم وفق ما یحقق احتیاجات 

معلومات وقیم وخبرات المتعلمین نحو المتعلمین، بحیث یتم بناءھا وتأسیسھا على اھتمامھا 

والمواد بحاجات المتعلمین، وأن تلبي متطلبات  ع تلك البرامج بالحیاتیة، بمعنى یجب أن تش

 المواقف التعلیمیة التي تسھم في تحقیق الكفاءات للمتعلمین وأن تالئم قدراتھم وإمكانیتھم

  .الذھنیة

وقدراتھم وإستعدداتھم على  إذا أصبحت المناھج تراعي میول المتعلمین ورغباتھم

على الذات النمو الشامل وتحقیق نتائج تعلیمیة أفضل تطبع لدى المتعلمین مبادئ االعتماد  

في التحصیل الدراسي والمعرفي، وذلك فاللجوء إلى طرًق تعلیم وتعلم التشجیع على 

تجربة على من جانب الطالب، والتوسیع في استخدام طرائق تعتمد لّة المشاركة الفعا

 :الشخصیة المباشر عن طریق

 .الزیارات والرحالت المیدانیة -

 .تجارب وأنشطة یمارسھا الطالب -

 .أنشطة ومشاریع تعاونیة -

 .2توظیف مھارات التفكیر في حل المشكالت -

                                                           
1
 .28عمر إیناس، أبو خثلة محمد، نظریات المناھج التربویة، ص  
2
 .28، ص مرجع نفسھ  
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ھذه الطریقة یمكن فعالً جعل المتعلم محور العملیة التعلیم والتعلم، وذلك بتحملھ جزًءا ب

المعلومات من مسؤولیة تعلمھ، وتكوینھ، بدل االعتماد الكلي على المدرسة والمعلّم في تلقي 

والمعارف الجاھزة والمحدودة حسب البرامج والمقررات الدراسیة ومن أھداف ھذا التوجھ 

  :م والتعلّم نحو االھتمام بالمتعلّم نكر ما یليفي التعلی

المتعلم المعارف والحقائق والمفاھیم العلمیة الوظیفیة، بحیث تمكنھم من التعامل اكتساب   - 1

الصحیح مع التدفق المعرفي والتقنیات المرتبطة بھ ألن ذلك یعنیھ على فھم حاضره 

تیة التي تعتبر جزء أساسي من المعلوماوتصور المستقبل وخاصة إكسابھ ثقافة  لھ،صیتفاب

 .الحاضرة أو المستقبلیةحیاتھ سواء 

لشخصیة المتعلّم، سواء العقلیة النفسیة، وخاصة االجتماعیة  المتكامل تحقیق النمو الشامل - 2

 مقتضیات ومتطلبات البیئة والمحیط االجتماعي، أو التأكد على اإلحساسلینسجم مع 

العلمي بحیث یكون یة الجماعیة، وتنمیة قدراتھ الفكریة للتفكیر المسؤولیة الفردیة والمسؤولب

 .األساس في التعامل مع متغیرات الحیاة ومشكالتھا وتطویرھا

المعلومات والتعامل والتدریب تھیئة المتعلم لعالم الغد، ویشمل ذلك التحكم في خصائص  - 3

 .العالقات والمھن والوظائفالتكنولوجیا الحدیثة وتقبل التغییر في أنماط على استخدام 

تحقیق مبدأ التعلم الذاتي، وحیث المتعلمین على اكتشاف المعلومات والحقائق بأنفسھم  - 4

المختلفة التقلیدیة منھا أو الحدیثة أو المصادر وتعریفھم بكیفیة التعلّم سواء من الكتب 

 .1وخاصة استخدام الحاسوب واألنترنت

ین حاولو توّجھ التعلیم إلى التعلم ذتربویین المن أھم ال" كارل روجرز" كما یعتبر 

 :المركز نحو المتعلّم وجعلھ محور العملیة التعلیمیة في سیاق نظریتھ إذ یرى أن اإلنسان

 .متعاون یعیش وینشأ في ظروف اجتماعیة -

 .2والتواصل عملیة اجتماعیة تحترم فیھا أفكاره -

                                                           
1
 30 ص ،2007، 2دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن ط الحیلة محمد محمود، مھارات التدریس الصفي،  
 .بالتصرف – 31 –
2
 .18ص – 2008لنظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، األردن : السلیطي فراس، إستراتیجیات التعلّم والتعلیم  
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أن المتعلم دور مباشر وأساسي في تعلّمھ واعتبر المحیطین " روجرز"من ھذه الزاویة یرى 

بھ من معلمین وموجھین، والمخططین واإلداریین، فإن أدوارھم غیر مباشرة وفي نفس 

  :وقد حّدد األدوار التالیة المتعلّم. ھایتمشالوقت ال یمكن 

 .التعبیر عن المشاعر واألفكار -

 .ستبصار الموقف والمشكلة والخبرةممارسة عملیة ا -

 .المبادرة والنشاط والحیویة في الموقف -

 .ممارسة الخبرة والتعلّم التفاعلي الخبراتي -

 .تھا وتحقیقھانفھم الذات وصیا -

 .یؤدي دوًرا اجتماعًیا فاعالً مع األفراد المحیطین بھ -

 .ا التعلّمذیختار الموضوع التعلّم والخبرات التي تعزز ھ -

 .بمعاییر الصف وقوانینھیسھم  -

 .1حفتویؤدي دوًرا ھاًما في الصف ال -

اتجاه تنمیة  بھ ن التعلیم الحدیث یفسح المجال لتفتیح شخصیة المتعلم وتدفعإوعلیھ ف

ومن جھة أخرى یعتبر المتعلّم جزًءا من محیطھ االجتماعي والمجتمع  تفكیره وقدراتھ،

التي تشكل خطًرا على المجتمع " فردانیة ككل، وعلیھ یجب القضاء على روح األنانیة وال

وإلى أن تخلق لدیھم تعید الطالب للحیاة االجتماعیة،  أنع إلى نزاألفراد أنفسھم فھي توعلى 

 .2روح العمل الجماعي المشترك

ولیتم ذلك، یجب إعتبار البیئة االجتماعیة مصدر من مصادر المعرفة، ینبثق منھا 

الفرد، ویعد لھا من جانب آخر، في شكل عالقة متبادلة یكون فیھا التعلیم وسیًطا بینھما، مما 

یؤدي إلى استعمال طرائق وإستراتیجیات تعلیمیة تستھدف تنمیة ھذا الجانب من شخصیة 

، والتي تدعوا إلى العمل ضمن فرق أو ما یسمى بالتعلّم )الجتماعيالجانب ا(المتعلّم 

الكبیر التعاوني مع زمالء وأصدقاء كصورة أو نموج مصغر عن محیطھ االجتماعي 

                                                           
1
 .18ص  – 2005عمر إیناس أبوخثلة محمد، نظریات المناھج التربویة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عّمان، األردن   
2
، 2007وائل عبد الرحمان، شعراوي أحمد محمد، أصول التربیة التاریخیة دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، التل   

 .175ص 
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معتمًدا على التفاعل والتواصل اإلیجابي في بناء العالقات فیما بینھم وتوحید جھودھم نحو 

 .األھداف المسطرة والمحددة

ي تقع على عاتق المتعلّم بعد تخرجھ ال تتحدد بحجم المعارف التي فالمسؤولیة الت

 .ره الدراسيااكتسبھا خاللھ مشو

وإنما یترجمھا في شكل مھارات وممارسات واقعیة، یعمل من خاللھا على تطویر 

  .1اجتماعًیا واقتصادًیا وغیرھا من مجاالت الحیاةوتغیر وخاصة تحسن مجتمعھ 

  :في التعلیماستقاللیة المتعلّم  -)2

المتعلم إلى مركز العملیة التعلیمیة والتعلّم، صاحبھ المطالبة بتحقیق حول تإّن 

بالمبادرة والمشاركة الفاعلة في استقاللیة في التعلیم، فالمتعلّم في ھذه الحالة یكون مطالًبا 

 األنشطة والمھام التعلیمیة، غیر أن استقاللیة المتعلم أصبحت في حد القیام وإنجاز مختلف

، ألّن المتعلّم یتم إعداده لمراحل تعلیمیة متقدمة یكون قادًرا فیھا اتھا ھدًفا تربوًیا أساسًیاذ

 .على تحمل مسؤولیة تعلمھ كما الحال في التعلیم الجامعي

مفھوم الحدیث في المجال التربوي، ذلك بال" استقالل المتعلّم"ال یمكن اعتبار مفھوم  -

سیما في وال" یرفیرب"و" كوشینشتاینر"مثل  أنھ أكد على أھمیة العدید من الباحثین التربویین

ي في تماغ، إذ یعتبر مبدأ االستقاللیة من أھم مبادئ التوجھ البرا)استقالل الطالب(كتابھ 

  .2التعلیم

والستقاللیة ال یقصد بھا الرفض والتمرد على القوانین والقواعد، وتجاوز اللوائح 

والنظام العام في المدرسة، وإنما یعني تكوین أفراد قادریین على االستقالل الفكري 

  .القوانین والقواعد بشكل واعي وإدراك تام لھاواألخالقي واحترام 

لّم تبدأ من المرحلة االبتدائیة من خالل احتكاك كما أّن عملیة بناء االستقاللیة لدى المتع

  :الطفل مع الطفل مع اآلخرین، فالمدرسة تھدف في ھذه المرحلة إلى

  ".أن بیني الطفل عالقات جیدة مع أطفال آخرین، وحتى الراشدین"

 .یتعلم الطفل احترام القواعد والحیاة االجتماعیة -

                                                           
1
 .18لتاریخیة، ص التل وائل عبد الرحمان، أصول التربیة ا  
2
 .175، ص مرجع نفسھ 
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 .یعمل ویشارك -

 .1لیكتسب طرق العم -

 .قاعدة التربیة المدنیة حسب محیطھ االجتماعيیبني الطفل  -

یكتشف العالم المسیر بقوانین الجماعة ویصبح فاعالً في المجتمع المدرسي، یتحمل  -

فسر أفعالھ، یستمع إلي الرأي اآلخرین، یتعلم أن یتقبل ویحترم قواعد الحیاة یالمسؤولیات، 

 .االجتماعیة

من خالل ما یمارسھ من نشاطات تعلیمیة یمكنھ أن یطور قدراتھ الحركیة، الوجدانیة،  -

 .العقالنیة، والثقافیة

 .2أخیًرا یكتسب طرق العمل من خالل التركیز واالنتباه والمالحظة -

  :المتعلّم في ضوء التدریس بالكفاءات- 3

الحدیث وأھمیة استقاللیتھ من خالل ما ذكرناه عن مكانھ المتعلّم من المنظور التربوي 

ین المبدأین قد تم االرتكاز علیھما من خالل عملیة اإلصالح التربوي ذفي التعلّم، فإننا نجد ھ

المدرسة الجزائریة وھذا ما یدعمھ تطبیق التدریس وفق بالكفاءات التي تعتبر المتعلم ھو 

المتلقي والمعتمد على  دور محور العملیة التعلیمیة، وأنھ طرف فاعل ونشط، ویتعدى دوره،

المعلّم والكتاب المدرسي في تلقي المعلومات وإنما العمل على البحث والتقصي لتنمیتھا، 

 :وعلیھ فإّن دور المتعلّم من خالل ھذه المقاربة یتمثل في

في مواجھة حواجز ومشكالت إذ یتم بناء كفاءات المتعلّم من خالل وضعھ : المشاركة )أ

ز مشروع تعلیمي أو حل وضعیة إشكالیة، مّما یحفزه على العمل تعلیمیة في إطار انجا

والبحث إلیجاد الحلول المناسبة، والتالي وجب على المتعلّم المشاركة في المھام واألنشطة 

  .وذلك بفكر مستیقظ وواعي

أي جعل المتعلمین یعلمون في أفواج تعلیمیة سواء للقیام بمشروع  :الشفافیة والوضوح) ب

  .3ت وتنسیق مھام المتعلمین مع اآلخرین في تعلمھمأو حل مشكال

                                                           
1
 .312، 311، ص 2008النظریة والتطبیق العالم الكتب الحدیث، األردن،  ،التعلم والتعلیم استراتیجیات السلیطي فراس، 
2
 .312، ص مرجع نفسھ 
3
، 2002دار األمل، تیزو وزو،  -1أرزیل رمضان، حسونات محمد، نحو إستراتیجیات التعلیم بالمقاربة بالكفاءات، ج 

 .247 ،246ص
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أي العمل على استثمار المكتسبات القبلیة لبناء كفاءات جدیدة، وذلك بعدم : المثابرة - )ج

  .إغفال أي نشاط تعلیمي، وتشجیعھم على المثابرة واالستمراریة

مسؤولیات  أي تكوین فرد قادر على مواجھة مشكالت واقعة، وأن یتحمل: المسؤولیة - )د

اتجاه نفسھ واتجاه اآلخرین من خالل إنجاز المشاریع الدراسیة مع زمالئھ فیكون طرًفا فیھا 

 .1ولھ جانب من المسؤولیة في تحقیق نجاح الفریق

  :الھدف من التدریس بالكفاءات

بما  زودأصبح ھدف التدریس الیوم ھو إضفاء معني على التعلّم، فالمتعلّم یجب أن ی

یشھدھا المجتمع البشري الیوم، ولقد أعطیت یسمح لھ من مواجھة الحیاة، وتعقیداتھا التي 

كرھا في الفصل الثاني، ورغم تعدد ذعدة تعاریف التدریس في ھذا المعني والي سبق 

ھدف تالتعریفات إالّ أنما تتفق كلّھا أّن التدریس عملیة منظمة تفاعلیة بین المعلّم والمتعلّم، 

  .التي تسھل عملیة التكیف مع البیئة المحیطة بھمساعدة المتعلّم على تطویر إمكاناتھ  إلى

إن التدریس بالكفاءات یھدف إلى جعل المتعلّم بین مسار تعلمھ من خالل تفاعلھ في 

إلخ، كما أن .....الموقف التعلیمي وما یتضمنھ من معلّم وزمالء ومحتوى معرفي ووسائل 

بتعلّم نشط یقوم بشكل كبیر على مواجھة المشكالت والبحث عن  اینالتدریس بالكفاءات ب

السابقین یتضح أن التدریس وفق بالكفاءات یجعل من المتعلم حلولھا من خالل التعریفین 

التعلیمیة كما یعتمد على أسلوب حل المشكالت وإنتاج المشاریع عنصًرا فعاالً في العملیة 

یس بالكفاءات منھا منھاًجا للتعلم ولیس برنامًجا التدر«كأسلوب للتدریس وبھذا یعتبر 

ولیس تعلیًما ) معارف وقدرات ومھارات(للتعلیم، تعلم یھدف إلى إكساب المتعلم كفاءات 

 .2»لتكدیس المحفوظات والمعلومات

تدریس یستھدف «التدریس بالكفاءات إن أیًضا على أنھ  »فیلیب بیرنو«ویعرف 

استخدام الواقع واستثماره، إنھ تدریس یستھدف اكتسابھا وتنظیم المعرفة وتنشیط آلیات 

والتسلیح بمعرفة منظمة تسمح لھ بالتصرف  تكوین وتأھیل التلمیذ لالنخراط في الواقع

 .»الفّعال لتجاوزھا أو ترویضھا لصالحھ وبھذا تكون المعرفة أثناء الحاجة

                                                           
1
 .106لبصیص خالد، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، ص  
2
ت في التدریس وعالقتھ بأداء األساتذة المدرسة بوعطیط سفیان وبن لقریشي نور الدین، تطبیق تقویم المقاربة بالكفاءا 

 .10، ص 2019جانفي  01عدد  -1االبتدائیة، مجلة البیداغوجیا، مجلد 
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 :لكفاءاتوانطالًقا من ھذا التعریف نحدد ثالث نقط أساسیة التدریس با

الحصول علیھا  فیةیل كذاتھا ب الھدف من التدریس بالكفاءات لیس المعرفة في حد -

 .وتنظیمھا

 .لتكیف مع واقعھلیھدف التدریس بالكفاءات إلى إعداد الفرد  -

وفي تحدید آخر التدریس بالكفاءات بتدریج ضمن تحدید المفاھیم المتعلقة بھذا النوع 

إدماج التلمیذ في وضعیات تجعلھ یشارك بنشاط " بالكفاءات من التدریس نجد أن التدریس 

 :في بناء كفایاتھ یتضمن

 .مفھوم البنیة والتي تعني إدماج المحتویات والمعرفة وعدم تجزئتھا -

 .تعلمیة منفتحة على المتعلمحیث تعتبر األنشطة تعلیمیة : مفھوم النشاط - -

 .تعلمیتمحور التعلم حول مھام ینجزھا الم :المھمةمفھوم  -

 .1أي وضع المتعلّم في موقف یسمح لھ بإنجاز عمل: مفھوم الوضعیة -

إّن ھذه المقاربة كتصور ومنھج لتنظیم العملیة التعلیمیة تعمل على تحقیق جملة من  -

 : كر منھا ما یليذاألھداف ن

 .تفّتح وتعبر عن ذاتھاتالمتعلم من طلقات كامنة وقدرات لتظھر و فسح المجال أمام -

 .في االتجاھات التي تناسب وما تیسره لھ الفطرة إستعدداتھ توجیھمابلورة  -

واالشتقاق من تدریبھ على الكفاءات التفكیر، والربط بین المعارف في المجال الواحد  -

 .أو مناقشة قضیة أو مواجھة وضعیةالحقول المعرفیة عند سعیھ إلى حل مشكلة 

بالتداخل واالندماج بین الحقول ر یتكامل المعرفة والتبص زیادة قدرتھ على إدراك -

 .المعرفیة المختلفة

 .سیر الحقائق دقة التحقیق وجودة البحث وحجة االستنتاج -

 .تجسید الكفاءات المتنوعة التي یكتسبھا من تعلمھ من سیاقات واقعیة -

استخدام أدوات منھجیة ومصادر تعلیمیة متعددة مناسبة لمعرفة التي یدرسھا وشروط  -

 .اكتسابھا

 

                                                           
1
مجلة البیداغوجیا، بوعطیط سفیان، تطبیق تقویم المقاربة بالكفاءات في التدریس وعالقتھ بأداء األساتذة المدرسة  

 .11: االبتدائیة ص
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  .1ة على تكوین نظرة شاملة لألمور والظواھر المختلفة التي تحیط بھالقدر -

  :2مخطط إستراتیجیة التدریس بالكفاءات

 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .36، ص )2005(التدریس بالكفاءات، األبعاد المتطلبات، دار الخلدونیة، الجزائر  الحاجي فرید، بیداغوجیا 
2
 .70المدخل التدریس بالكفاءات، ص ، محمد صالح الحثروبي 

  بناء كفاءة ختامیة
 )وحدة تعلیمیة لمجال أفضل سنة دراسیة(

تحدید الكفاءة القاعدیة أو 
مع  )دتجإن و(المرحلة 

 الضبط أھداف التعلم

المضامین انتقاء المحتویات أو 
المعرفیة حسب كل نشاط، 

ومستویات الكفاءة المستھدفة 
بالبناء وكذا طبیعة المعرفة 

 .ذاتھا

ضبط أدوات التقویم المالئمة 
  مع تحدید

 المعاییر -
 مؤشرات الكفاءة -

استغالل الوسائل البیداغوجیة 
المناسبة وجمیع المعینات من 

 –خرائط  - أشرطة –عنیات 
....) أشكال –صور  –أجھزة 

 حسب األنشطة والوضعیات

اعتماد الطرائق البیداغوجیا الفّعالة وكذا ألنشطة 
والوضعیات التعلیمیة المناسبة والمتكیفة والمتغیرة حسب 

حل  –استقراء  –حوار (طبیعة الكفاءة والمجال المعرفي 
 ......)استكشاف –المشكالت 
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  :التدریس بالكفاءاتطرائق 

التدریس بالكفاءات یعتمد على طرائق فاعلة ونشطة والتي تتبنى مبدأ المشاركة 

وإیجاد الحلول المنسبة، ومن بین ھذه  اإلشكالیاتوالعمل الجماعي، وتؤكد على معالجة 

  :الطرائق

  :طریقة حل المشكالت -أ

اتھ وكیفیة اكتشافھ ھي عملیة أو طریقة التركیز على الحل وإجراءاتھ واستراتیجی

كما أنھا طریقة تنمي في التلمیذ القدرة على التفكیر  ،1بمعرفة التالمیذ وبتوجیھ مدرسھم

العلمي السلیم الذي یمكن أن یكتسب من خالل التدریب على الخطوات األساسیة في أسلوب 

حل المشكالت وتكون المھارة في تحلیل المشكلة ومقارنتھا مع الظروف المحیطة بالموقف 

 :2تربویة والنفسیة أھمھاوھي تستند إلى مجموعة من األسس ال بنتیجةوالخروج 

أن یكون التلمیذ محور العملیة التعلیمیة، أما بالنسبة للمدرس فیكون فقط دوره مقتصرا  -

  .على المراقبة وتوجیھ وإرشاد التلمیذ

تستند ھذه الطریقة على مسلمة قوامھا أن التلمیذ ال ینشط عقلھ إال عندما تقابلھ مشكلة  -

دما یفكر ویتوصل إلى حلھا یكون قد إكتسب مھارة وخبرة مشتقة من الحیاة الواقعیة، وعن

  .بإستخدام المعارف والعلوم التي تعلمھا في حل مشكالت مماثلة

حقائق ومعلومات واالكتفاء في تقویمھ بحفظھا، ال یؤدي إلى تحقیق األھداف  تلمیذإّن تعلیم ال

التربویة، وبناء شخصیة اإلنسان القادر على مواجھة مشكالت الحیاة وإیجاد الحلول لھا ما 

  .تعلمھ من المدرسة

أّما بالنسبة للمشكلة فھي عبارة عن موقف جدید ممیز یواجھ الفرد وال یكون لھ حل جاھز  -

حینھ، وھي كذلك صعوبة تعترض اإلنسان عند قیامھ عمل ما یتطلب حلوال للوصول  في

 .3إلى الھدف

حالة حیرة وشك وارتباك یعقبھا تردد، ویتطلب بحثا خاصا " :بأنھا جون دیوي ویعرفھا -

یجري الكتشاف الحقائق التي توصل إلى الحل فالشخص الذي تعترضھ مشكلة ویضطر إلى 

                                                           
1
  .144، ص 1991  ینظر داود ماھر محمد، أساسیات في طرائق التدریس العامة، دار الحكمة، العراق، 
2
 .142المرجع نفسھ، ص : ینظر 
3
 .20، ص 1982امل أبو ذینة، الریاضیات مناھجھا وأصول تدریسھا، دار الفرقان، عمان، األردن، فرید ك 
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سبیل في مفترق الطرق یجد نفسھ یقف مترددا أسیرا یمینا أو یسارا،  التفكیر فیھا كعابر

  .1وھذا الحالة ھي التي دعت إلى التفكیر

تعلمھ، والتي تعتبر عائقا  عن المشكلة التي تعترض التلمیذ أثناء وآخرونویقول غازدا  -

بحث عن أن الطفل یصطدم بالمشكلة ویشعر بعدم تكیفھ معھا فیلجأ إلى ال"یجب تجاوزه ھو 

إجراءات الحل المطلوب، فاإلجراء الجدید ینبثق من تفكیر المتعلم، من ھنا رأى بیاجیھ أن 

التعلم لیس حشو ذھن المتعلم بالمعلومات بل تمكینھ من التقسیمات والمناھج والوسائل، وھذا 

  .2ما یؤھلھ لبناء اإلجراءات الخالقة لحل المشكالت

، تخدم التدریس بالكفاءات وتھتم بسیرورة )لةالمشك(یتضح أّن بیداغوجیا الوضعیة 

ایة تستدعي توظیف موارد وقدرات ومعارف من أجل إنجاز مھمة فتعلم التلمیذ، ألن الك

معینة في وضعیة تعلمیة، وال یتم ھذا االنجاز إال عبر الفعل وتفاعل الذات مع موضوع 

  .التعلم

ھا عبر اإلنجاز، كما أنھا أیضا فالوضعیة ھي المنبع أو المصدر لتنشیط الكفایة وتفعیل

  .معیار یكشف عن تفاوتات ذات طبیعة مختلفة بینھا

أنھا طریقة ترتكز أساسا ) إستراتیجیة حل المشكالت(ویتضح أن ھذه اإلستراتیجیة 

على المتعلم من خالل وضعھ في موقف محیر یستفزه ویدفعھ إلى تجنید كل طاقاتھ 

  .وإنما إدراك كل یرتبط بالوضعیة أو المشكل للوصول إلى الحل والغایة لیست إیجاد

كما أنھا طریقة تعتمد على المالحظة الواعیة والتجریب وجمع المعلومات وتقویمھا، 

  :ومن أھم خطواتھا 3واالنتقال من الكل إلى الجزء ومن الجزء إلى الكل

  :الشعور بالمشكلة وإثارة اھتمام التالمیذ - 1

ت طریقة حل المشكالت، فالحافز والشعور الشعور بالمشكلة یمثل أولى خطوا

بالمشكلة یدفع الشخص للبحث عن حل لھا، ولیس شرطا أن تكون المشكلة خطیرة فقد تكون 

مجرد حیرة في أمر من األمور، أو سؤال یخطر على بال ولذلك فإن المدرس یتلخص دوره 

  :في
                                                           

1
م، ص 1987، بغداد، 8ي، التعلیم المستند إلى دراسة المشكلة، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، العددجأحمد محمد الخفا 

77. 
2
 .26، ص 2غازدا وآخرون، سلسلة التكوین التربوي، العدد  
3
 .19-18م، ص2010ینظر، زاھر عطوة، زیاد قباجة، دلیل طرق التدریس، فلسطین، أوت،  
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  .تشجیع التالمیذ على التعبیر عن المشكالت التي تواجھھم -

  .1إثارة المشكالت العلمیة أمام التالمیذ عن طریق المناقشة -

  :أما بالنسبة للمعاییر الواجب مراعاتھا في إثارة وإختیار المشكلة ھي

  .أن تكون المشكلة في مستوى التالمیذ وقدراتھم -

كتسب التالمیذ من خالل المشكالت بعض المعارف یأن ترتبط بأھداف الدرس ل -

  .واالتجاھات والمیول المرغوبة من الدرسوالمھارات العقلیة 

  .أن تكون المشكلة شدیدة الصلة بحیاة التالمیذ لیحسوا بھا ویدركوا أھمیتھا -

  :تحدید المشكلة وتوضیحھا واالستعداد لدراستھا - 2

یعد اإلحساس بالمشكلة شعورا نفسیا عند الشخص یحتاج إلى الدراسة والبحث، وھذا 

  .وصیاغتھا في صورة سؤالبعد تحدید طبیعة المشكلة 

  :جمع المعلومات حول المشكلة - 3

بعد الشعور بالمشكلة وتحدیدھا تأتي ھذه الخطوة، حیث تجمع المعلومات المتوافرة 

حولھا في ضوء ھذه المعلومات وتوضح الفروض المناسبة للحل، وما على المدرس إال 

على كیفیة الحصول على تدریب تالمیذتھ على االستعانة بالمكتبة المتوفرة للتعرف 

  .المعلومات الالزمة وتلخیص بعض الموضوعات واستخراج ما ھو مفید في صورة أفكار

  :وضع الفروض الالزمة والمناسبة - 4

وھي حلول مؤقتة للمشكلة تكون مصاغة صیاغة لغویة واضحة یسھل فھمھا وأن ال 

المشكلة، وكذلك تكون تتعارض مع الحقائق المعرفیة، وتكون ذات عالقة مباشرة بعناصر 

  .قادرة لالختیار سواء بالتجریب أو المالحظة

  :إختیار صحة أو نفي الفروض - 5

صحة الفروض یتم عن طریق تصمیم التجارب، ومن ھذه التجارب نجد  اختیار معناه

رض الغیر الصحیح ویبقى غتجارب المقارنة الضابطة، وفي ضوء ھذا االختیار یستبعد ال

  .بحل المشكلةرض ذو الصلة لغا
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 .20، ص زھر عطوة، زیاد قباجة، دلیل طرق تدریس 
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  :التوصل إلى الحلول المحتملة وإختیار الحل األفضل للمشكلة - 6

 .1بین النتائج المختلفة ائج واالستفادة منھا وإكتشاف العالقاتتیكون ذلك بتحلیل الن

  :طریقة المشروع -ب

تعد طریقة المشروع من الطرق التدریس الحدیثة، ولقد انتشر تدریسھا في التدریس 

تقوم على . 2واسع، وھي تطبیق آلراء المربي األمریكي جون دیوي في التربیةعلى نطاق 

 تقدیم المشروعات للتالمیذ في صیغة وضعیات تعلیمیة تعلمیة تدور حول مشكلة اجتماعیة،

أو ثقافیة واضحة تجعلھم یشعرون بمیل حقیقي إلى دراسة المشكلة والبحث عن  أو اقتصادیة

  .3احد منھمحلول مناسبة حسب قدرات كل و

فھي طریقة یعتمد فیھا عل العمل الجماعي وتقاسم المھام وتكامل األدوار بین التالمیذ 

والمدرس من أجل إقتراح حلول المشاكل التي تعترضھم أثناء العملیة التعلیمیة التعلمیة مع 

  .إقتراح وتحدید أھداف واضحة ترسم معالم مشروعھم وتسیر لھم عملیة تقسیمھ

لطریقة بإسم المربي األمریكي ولیام كباتریك تلمیذ المربي الكبیر جون ارتبطت ھذه ا

  :دیوي، تھدف إلى تحقیق ھدفین أساسین ھما

مشخص حي للتعلیم وإتباع المجرى الطبیعي إلكتساب المعرفة بدال من  تقدیم محتوى

  .4التلقین

تزید طریقة المشروع ثقة التلمیذ بنفسھ وتدفعھ إلى تحقیق المزید من النجاح، كونھا 

لدى التالمیذ وھذا ما یساعدھم على تكوین شخصیتھم،  واالبتكارتنمي روح اإلبداع 

اإلنتاج  علىالمشروع برأي كباتریك ما ھو إال تجربة لھا غایات محددة ونشاط یرمي 

كما أنھ اتجاه تعلیمي وفلسفة تعلیمیة تتجھ . 5نھا األطفالویصدر عن حاجة حقیقیة یعبر ع

بأسلوب التدریس نحو الناحیة العملیة لیتعلم التلمیذ كیف یواجھ المشكالت التي تصادفھ 

ویفكر في الحلول المناسبة لھا وعلى ھذا األساس یكون المشروع نشاط تلقائي یراعي 
                                                           

1
 .21المرجع السابق، زاھر عطوة، دلیل طرق التدریس، ص  
2
م، ص 1977، 2، لیبیا، تونس، طینظر محمد التومي الشیباني، تطور النظریات واألفكار التربویة، الدار العربیة للكتاب 

359. 
3
، 1ة شمولیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، طبالعربي سلیماني، الكفایات في التعلیم من أجل مقار: ینظر 

 .69، ص 2006
4
، م2010ه، 1430، 1ي، طرق التدریس بین التقلید والتجرید، دار الفكر العربي، عمان، األردن، طریرینظر رافدة الح 

 .94ص 
5
 .94ص  رافدة الحریري، طرق التدریس بین التقلید والتجدید،،سابقالمرجع  
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على مشكلة تنفیذ بطریقة عملیة  األسس السیكولوجیة ومراحل النمو، فھو عمل مبني

، أي العمل بطریقة تماثل الطریقة التي یتبعونھا في حل المشكالت والصعوبات في طبیعیة

  :حیاتھم العملیة، أما بالنسبة للخطوات الواجب إتباعھا عند إنجاز المشروع فھي

  الھدف من المشروع: المرحلة األولى

المعرفة والمھارات والخبرة، وھذا یتوقف  الھدف من ھذه المرحلة ھو إكتساب التالمیذ

  .1على طبیعة المشروع وإمكانیة تنفیذه واإلحساس بوجود المشكلة وتحدیدھا

  إختیار المشروع: المرحلة الثانیة

تعد ھذه العملیة من أھم الخطوات ومراحل انجاز المشروع، كون أن النجاح والفشل 

مع تالمیذتھ حیث یحدد أغراضھم ورغباتھم یتوقف علیھا، ویتعاون المعلم في ھذه المرحلة 

  :واألدوات المستخدمة في تحقیق المشروع واختیاره مراعیا عدة أمور ھي

أن یكون إختیار المشروع من قبل التلمیذ إذا كان فردیا، ومن إختیار مجموعة من التالمیذ  -

  .إذا كان جماعیا

  .أن یتم انجاز المشروع في الوقت المحدد -

  .قیمة تربویة ویرتبط بالمنھج الدراسي أن یكون لھ -

  وضع الخطة: المرحلة الثالثة

یمثل التخطیط خطوة حیویة ومھمة من خطوات المشروع، كونھ یحدد اإلطار 

وأنواع األنشطة والمواد والمھارات والصعوبات التي تواجھ تطبیقھ ویجب على  2النظري

وال نقص، ویحدد المواد المدرس أن یراعي الخطوات واضحة ومحددة ال لبس فیھا 

واألسالیب والوسائل الالزمة للمشروع، وتوزیع األدوار المناسبة بین التالمیذ القائمین على 

  .3تنفیذ المشروع

  

  

  

                                                           
1
 .65زاھر عطوة، زیاد قباجة، دلیل طرائق التدریس، ص : ینظر 
2
 .94دة الحریري، طرق التدریس بین التقلید والتجدید، ص فرا: ینظر 
3
 .67زاھر عطوة، دلیل طرائق التدریس، ص : ینظر 
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  تنفیذ المشروع: المرحلة الرابعة

وفي ھذه المرحلة یبدأ التنفیذ الفعلي للمخطط المرسوم على الورقة حیث یكتسب 

عمال والقدرة على تجاوز المعوقات واإلعتماد على النفس مع المتعلم الخبرة في أداء األ

  :1ضرورة مراعاة بعض األمور ھي

  .تنمیة روح الجماعة والتعاون بین التالمیذ وذلك بتشجیعھم على العمل الجماعي -

، وعدم الخروج عنھا إال إذا طرأت ظروف التأكد من إلتزام التالمیذ بخطة المشروع -

  .في بنود الخطةتستدعي إعادة النظر 

  .متابعة تنفیذ التالمیذ للخطة -

  .التحقق من قیام كل التالمیذ المطلوب منھ وعدم االتكال على اآلخرین -

  تقویم المشروع: المرحلة الخامسة

ھذا التقویم یكون من طرف معلم حیث یبین للمتعلم أوجھ الضعف والقوة واألخطاء 

اجعة للتلمیذ، وتعتبر من أھم فوائد المشروع ح یقدم تغذیة ربالتي وقع فیھا، وبمعنى أص

والحكم علیھ، ومن دونھما ال یعرف مدى إتقانھ لألخطاء التي وقع فیھا وال طریقة 

  .2معالجتھا

  :وأما عن األسس التي تبنى علیھا طریقة المشروع فھي

التالمیذ ورغباتھم وحاجاتھم وتوجیھھا التوجیھ األمثل حتى یتم إختیار  االھتمام بمیول -

  .مشروعات ذات فائدة، ویتم تحدید المحتویات المنھج واألنشطة المصاحبة لھ

رائز وتدریبھ على السلوك غاستغالل نشاط الطفل اإلیجابي المبني على المیول وال -

  . 3االجتماعي في الحیاة

ممارسة العملیة من جانب التلمیذ، والمساھمة في بناء الخلق والسلوك التأكد على أسلوب ال -

  .السلیم من خالل ما اكتسبھ من مھارات تساعده على التكیف مع محیطھ االجتماعي

یقوم المدرس في ھذه الطریقة بدور المشرف والموجھ خالل تنفیذ خطوات المشروع،  -

میول التالمیذ واھتماماتھم وتوجیھھا ویرتكز دوره في ھذا الخصوص على محاولة إكتشاف 

                                                           
1
 .67عطوة، زیاد قباجة، دلیل طرائق التدریس، ص زاھد : ینظر 
2
عبد الحمید حسن، عبد الحمید شاھین، استراتجیات التدریس المقدمة واستراتجیات التعلم، كلیة التربیة بدمنھور، : ینظر 

 .116، ص 2011-2010جامعة اإلسكندریة، 
3
 .163-162، ص )د ت(البیضاء، محمد السرعیني وآخرون، التربیة، دار الرشاد الحدیثة، الدار : ینظر 
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التوجیھ السلیم، ومساعدتھم على إختیار الوسائل الالزمة إلنجاح المشروع، كما یقوم أعمال 

  .1التالمیذ وأنشطتھم بصفة مستمرة، ویخلق الدافع للعمل وتحقیق أھداف المشروع

  :طریقة المھام واالستكشاف -ج

من أكثر طرق التدریس الفعالة، تھتم بالمتعلم ودوره النشیط في العملیة التعلیمیة  تعتبر

  :وتعتمد اإلجراءات االستكشافیة التي تقوم على

  .إدراك مشكل وفھمھ -

  .تصور خطة -

  .تنفیذ الخطة -

  .فحص النتائج والحلول -

إیجابیا غیر وتھدف ھذه الطریقة طریقة المھام واالستكشاف إلى جعل المتعلم فاعال 

سلبیا، یفكر ویحلل وینتج، مستخدما في ذلك أسالیب االستبصار والمعادلة والخطأ، أما دور 

المعلم فھو توجیھ ومساعدة وإرشاد المتعلمین إلى الوصول إلى اإلجابة باألسئلة واألنشطة 

  :2المختلفة ومن ممیزاتھا

  .أنھا تمكن من توظیف المعلومات والمھارات المكتسبة -

  .حفز المتعلمین إلكتشاف حلول المسائل بأنفسھمت -

  .تساعد التالمیذ على إكتساب المعارف -

 .تكسب المتعلم مھارات وتقنیات الوصول إلى حل المشاكل بمفرده -

  :الطرائق الحدیثة في تدریس القواعد النحویة

  :الطریقة األولى

تسییر النحو، ظھرت ھذه الطریقة في موجة الدعوة إلى : طریقة النصوص المعدلة -أ

ومن العنوان تظھر بأن ھذه الطریقة یتم فیھا " النحو الجدید"وظھرت في كتب تسییر النحو، 

إستخالص القاعدة النحویة من النص إذ أن القاعدة تدرس ضمن سیاق متصل ال منفصل 

ذه الطریقة تصلح في حالة توفر صلح مع جمیع أبواب النحو، فھتغیر أن ھدف الطریقة ال 

                                                           
1
ح محمد التونسي، الموجز في الطرق التربویة، دار النھضة، الفجالة، مصر، ومحمد عطیة األبراشي، أبو الفت: ینظر 

 .30القاھرة، د ت، ص 
2
 .91محمد الصالح الحثروبي، المدخل إلى التدریس بالكفاءات، ص : ینظر 
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الجملة، إذ النص یقرأ ثم یشار إلى الجملة التي یمكن أن تستنبط منھا القاعدة ومن ھنا وعلى 

حسب ھذه الطریقة والقواعد النحویة تتعلم مثلما تتعلم في الطریقة االستقرائیة، لكن ما یرید 

  .ظ الجملة دون أدنى وعي لھأن یشار إلیھ ھو أن في ھذه الطریقة ھو أن المتعلم ال یحف

ھذه الطریقة لھا محاسن حیث تعلم القواعد من التراكیب، ویتم ترسیخھا في الذھن 

بطریقة سلیمة، كما أنھا أسرع من الطریقة االستقرائیة التي تحتاج إلى عدة خطط للوصول 

  .إلى نتیجة

ا على النتیجة وأما عن مآخذ ھذه الطریقة فھي ال تركز على القاعدة في حد ذاتھا إنم

التي تخرج عن الدرس أو القاعدة النحویة إلى اللغة في مجملھا وقد ال تدرك القواعد 

  .1النحویة التي تدرس

ظھرت الوظیفة حدیثا مع الثورة التي أحدثھا سوسیر، ومن ھذه : الطریقة الوظیفیة -ب

ي، ظھر في وقت المنطلق كان الظھور بما یسمى بالوظیفة في تعلیم النحو أو النحو الوظیف

م وبعد ذلك امتد إلى العلوم 1624مبكر حیث استخدمھ البینتز في الریاضیات عام 

  .االجتماعیة واإلنسانیة

لم یستعملھا المتعلم في حیاتھ، والذي  وھذا االتجاه یرى أنھ ال فائدة من تعلم النحو إذ

ومن العجب أننا ما زلنا . "12إلى ھذا في القرن  أشاریجب أن نلتفت إلیھ ھو أن الجاحظ قد 

ننادي تلك الحلول وننزلھا منزلة رفیعة بین الحلول العصریة لمشكالت تعلم النحو القدیمة 

  ".والحدیثة

إذن فالعربي بفطنتھ أدرك أن النحو البد أن یدرس من الجانب الوظیفي الذي یحتاج 

المتعلم حیث یبدأ بالمحسوس  في اھتمامھ بواقعإلیھ المعلم وتتمثل مبادئ االتجاه الوظیفي 

ینا لھ الصورة بالمحسوس ثم إنتقلنا لیصل إلى التجرید ویعتمد جانب التدرج فالمتعلم إذا قر

ما إذا زمیناه وسط المجردات ومن المبادئ أیضا  إلى المجرد یكون مستوعبا أكثر في حالة

یعرف الطالب ما یقوم بھ وھذا ما یتطلب في ھذه الطریقة أنھا تبدأ بالفھم وإدارك المعنى ل

منھ التخطیط والتنظیم وربط المعلومات فیما بینھا، كما تحفز التلمیذ على الكشف والتحلیل 

والتفكیر بأنواعھ وحل المشكالت، وتنقلھ من السھل إلى الصعب حتى تتمكن من اكتشاف 
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لیة وھذا یأتي من خالل قدراتھ، ومنھ یأتي لھا في ممارستھا في وظائفھا الطبیعیة العم

  .1الممارسة

  :أھم الوسائل المساعدة في تدریس القواعد النحویة

  :توجد مجموعة من الوسائل التي تساعد المعلم في تدریس القواعد النحویة منھا ما یلي

  .أن یكون درس القواعد وثیق الصلة باألدب والحیاة -

  .المناسبة في دروس الفروع األخرى صإستغالل الفر -

  .جعل التعبیر الطبیعي والحریة المطلقة في أحادیثھم -

  .التدرج في تدریس اللغة -

  .ةعبوضالبعد بالتالمیذ عن األمثلة المتكیفة الم -

  .كثرة تمرین التالمیذ وتدریبھم تدریبا منظما یقوم على المحاماة والتكرار -

التي لھا صلة بصحة أن یراعي المدرس في بناء منھج القواعد االقتصار على األبواب  -

  .الكالم واأللفاظ

  .2االعتماد على أحسن الطرق في استنباط القواعد النحویة -

  :خطوات تنفیذ درس القواعد في ضوء التدریس بالكفاءات

  :یقطع الفعل التعلیمي في ظل التدریس بالكفاءات ثالث مراحل فھي

التي یقوم بھا المعلم،  یشیر مفھوم التخطیط إلى العملیة: إجراءات مرحلة التخطیط - 1

بتحدید وضعیة االنطالق، فیحدد األھداف بدقة ووضوح، ویحدد المحتوى المناسب لدرس 

  .3القواعد وینظمھ وكذلك الوسائل والطرق وأدوات التقویم المناسبة

والھدف من ھذه المرحلة ھو مواجھة سلبیات البناء العشوائي لدرس القواعد كخطة 

ي أو فو لغیاب تنظیم منطقي تراتبي للمحتوى النحوي والصرسواء من غموض األھداف أ

  .عدم االكتراث بالبحث عن أنجع الطرق للتعلم الجید

                                                           
1
 .187، ص 2006-2005عیسى دوفیسو، مشكالت تدریس قواعد اللغة،أطروحة الدكتوراه، جامعة الجزائر،  
2
 .637-636محمد صالح سمك، فن التدریس للغة العربیة، ص  
3
 .33، ص 28ف؟، ص خیر الدین ھني، لماذا ندرس باألھدا: أنظر 
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رحلة التخطیط، عبارة ماألعمال التي قام بھا المدرس خالل : إجراءات مرحلة التنفیذ - 2

الدرس عن خطوات نظمھا المدرس في إستراتیجیة واضحة المعالم، أراد أن ینفذھا خالل 

  .1القواعد بمصاحبة التالمیذ

نة، لحیث أن تنفیذ المنھاج ھو بإیجاز تطبیقھ في مدرسة معینة وفق خطة منظمة ومعق

تتضمن مسارا من العملیات التي یمكن أن تقود إلى تحقیق األھداف، والتي تتضمن أشكاال 

  .2درس القواعد -من التفاعل بین المدرس والتلمیذ وموضوع المعرفة

قویم عملیة ھامة في التدریس الھداف ألنھ بمثابة یعتبر الت: قویمإجراءات مرحلة الت - 3

یتعلمھ المدرس لقیاس نواتج التعلم، التي وضعھا قبل البدئ في تنفیذ  ذيالمؤشر الحقیقي ال

ناول مدى تحقیق تیویجب أن یكون التقویم شامالً ودقیًقا و -القواعد درس  -الفعل التعلیمي 

واستعمال الوسائل وأسلوب المدرس في التدریس والتغیرات التي طرأت على الكفاءات 

  .سلوكیات التالمیذ

ینبغي على المدرس عندما یصمم خطة درس القواعد أن یراعي : كیفیة بناء خّطة الدرس  

  :ما یلي

  .االلتزام بالتسلسل المنطقي والتنسیقي لدرس القواعد -

  .ال تقبل غموًضا وال عمومیة أن یحدد أھدافھ بدقة ووضوح حیث -

  .وجوب التأكد من تحقیق األھداف بواسطة التنوع -

تحدید األھداف بدقة؟ أم یعود تشخیص أسباب إذا لم تحقق تلك النتائج، ھل تعود إلى عدم  -

 ؟إلى عدم تفاعل التالمیذ مع الوضعیة التعلیمیة

 

 

 

  

                                                           
1
 .34المرجع نفسھ، ص : أنظر 
2
، دار الخطابي للطباعة والنشر، 1عبد اللطیف الفرابي، عبد العزیز الغرضاف وآخرون، معجم علوم التربیة، ط 

 .45م، ص 1994المغرب، 
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المقاربة نستعرض ولتوضیح المراحل الثالث التي یمر بھا الدرس في ظل ھذه 

  :المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

      1إلخ ...كیف أصوغ أھدافا؟ اختیار التقنیات                                      

  

                                      

             

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

1
 .46ص : 1999البلیدة، الجزائر،  - 1خیر الدین ھني، لماذا تدریس باألھداف؟ ط 

مرحلة الفعل 

التعلیمي تقتضي 

السؤال كیف 

  سأقدم الدرس؟

 

تتطلب األسئلة 

  التالیة

ماذا سأقدم في الدرس؟    محتویات 

  .المالئمةالدرس 

ماذا سأفعل؟   اختیار الطریقة 

  البیداغوجیة

ماذا سیفعل التلمیذ؟ تحدید األنشطة 

  التي یقوم بھا

ما ھي الوسائل التي أستعملھا؟ إنشاء 

  الوسائل المعنیة التي أستعملھا 

المرحلة األولى 
تحدید األھداف 

 لماذا؟

تطلب 
 األسئلة

  كیف أختار أھداف؟
  

؟ القصد ھو مستوى كیف أحدد أھداًفا          
  .خاص، إجرائي/ عام

  وجداني  األھداف یعني      صنافات -
  مجاالتھا              
 نفسي حركي      معرفي                
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  1تجارب؟؟ نما ھي أدوات التقویم؟ أمثلة تماری                                             

  :أھداف تدریس القواعد النحویة في السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي

  :یمكن أن نجمل أھداف تدریس القواعد النحویة فیما یلي

تنمیة قدرات التالمیذ على التعبیر السلیم، وعلى تمیز الخطأ من الصواب وذلك عن ) 1

  .طریق تكوین عادات لغویة سلیمة

  .الخصائص الفنیة السھلة للممیلة العربیة ومكوناتھاھم على استخدام بتدر) 2

تنمیة المادة اللغویة للتالمیذ بفضل ما یدرسونھ ویستعملونھ وعبارات وأمثلة تتعلق بكافة ) 3

  .نواحي الحیاة الطبیعیة لھم

  .2بھا نتفاعتنظیم المعلومات اللغویة للتالمیذ تنظیمھا یسھل علیھم اال) 4

ق الجملة العربیة، ونظام تكوینھا مع القدرة على استعمال أن یتعرف الطفل على نس -

  .األلفاظ والتراكیب استعماالً سلیًما في حدود قدراتھ

  .أن یكتسب العادات اللغویة السلمیة عن طریق االستماع والمحاكاة وكثرة االستعمال -

  .تزویدھم بطائفة من المعاني والتراكیب الصحیحة مما ینمي حصیلتھم اللغویة -

تمد المتعلم وتنمي فیھ دقة المالحظة والموازنة والحكم وتكون في نفسھ ما یعرف بالتذوق  -

 .األدبي للنصوص

  

                                                           
1
مقاربة مقارنة للتدریس بین األھداف والكفایات، دراسة تجریبیة في مادة الریاضیات لتالمیذ السنة أولى لزھر خلوة،  

 .78، ص 2005 -باتنة  -سطیف، رسالة ماجستر، جامعة الحاج لخضر  -متوسط باكمالیة حمزة علي
2
 .290 ص: 1علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللّغة العربیة، دار الفكر العربي القاھرة، ط 

 مرحلة التقویم
 كیف سأقوم؟

تتطلب األسئلة 
 التالیة

ما الذي أرید تقویمھ؟ أھداف 
 المسطرة للدرس

 الطریقة؟ الوسائل؟

 النتائج المحصل علیھا

متى التقویم؟ قبل الدرس؟ خاللھ؟ 
 في نھایتھ؟
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  .1على وظیفة القواعد النحویة التعرف -

الجملة ھي میدان علم النحو ألنھ "تمكن المتعلم من تكوین جمل صحیحة، على اعتبار أن  -

البعض وحین تكون الكلمة في الجملة یصبح لھا العلم الذي یدرس الكلمات في عالقة بعضھا 

  .2معنى نحوي أي تؤدي وظیفة معینة تتأثر بغیرھا من الكلمات وتؤثر في غیرھا

قلت یا رسول هللا ما الجمال في : "كما ورد عن سلیمان بن عبد هللا بن عباس الذي قال -

  .3"فصاحة لسانھ" الرجل؟ فقال 

بینتھا أو داللتھا وإنما یدرسھا من حیث ھي جزء  الكلمات أو صواتفالنحو ال یدرس أ -

فالكالم تؤدي فیھ عمالً معیًنا فإن تعلیم النحو في ھذه المرحلة یعد أكثر ضروري لتقویم 

  .لسان المتعلم

  .تمكین المتعلم من ضبط ما یلفظ وما یكتب ضبًطا یستند إلى قواعد اللّغة والنحو -

  .4للّغة العربیة في فھم معاني التراكیب والجملتمكینھ أیًضا من االستعانة بقواعد ا -

  .تمكین المتعلّم من إدراك الفروق الدقیقة بین التراكیب والجمل والصیغ واأللفاظ -

  .واالستنباطتعوید المتعلم على دقة المالحظة والموازنة والتحلیل والربط  -

  .وشواھدزیادة الثروة اللّغویة لدى المتعلّم من خالل ما یقرأ من نصوص  - 

تمكین المتعلم من تذوق ما یقرأ ویسمع من خالل معرفة الصحیح للكلمات والتراكیب  -

  .5والصیغ

زیادة قدرة التالمیذ على تنظیم معلوماتھم وزیادة قدرتھم أیًضا على نقد األسالیب  -

  .یستمعون إلیھا ویقرؤونھا

  :عالقة القواعد النحویة بمھارة التعبیر الكتابي

توصیل األفكار لآلخرین من خالل استخدام الرموز الكتابة ویعتبر أھم ما التعبیر ھو 

  .التعلیم ابتدائيمن  6ترمي إلیھ نشاط اللّغة في المناھج الجدیدة

                                                           
1
 13ص : 1988، 2ي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة، طحعبده الراج. د 
2
 .41مناھج اللّغة العربیة للسنة الخامسة ابتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، ص  
3
 .3ص : أحمد الھاشمي، القواعد األساسیة للّغة العربیة دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 
4
 .272ص : عطیتھ يفي أسالیب تدریس اللّغة العربیة، حسین عل الكافي 
5
 .271 - 272، ص سابقالمرجع : ینظر 
6
مناھج اللّغة العربیة، السنة الخامسة ابتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،  

 .15ص : 2011جوان 
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شابك ومتداخل في مھارات تمھو بل . والتعبیر لیس فرًعا لغویا معزوالً عن باقي اللّغة

غة، والبدیع والبیان، ومعنى ذلك أن تقدم فھو متشابك مع البالغویة األخرى إلى حد كبیر، لال

الطالب، ونموه في أحد ھذه الفروع اللّغویة، ھو بالتالي تقدم ونمو لھ في بعض مھارات 

   .1التعبیر الكتابي

: ونظًرا لھذه العالقات، فإن عملیة التواصل، والتعبیر الكتابي، تقتضي في المقام األّول

  .سالمتھ التراكیب لغویا

نحوًیا، لیحدث الفھم، في حین یستعین المرسل في التواصل الشفوي وصحة الجمل 

ظرات العین ونبرات برسائل أخرى تساعده على تبلیغ رسالتھ، كحركیة الیدین، ون

  .وھذا یعتذر توظیف في التواصل الكتابي...... الصوت

: الكتابة اإلمالئیة للكلمات التي یتم إعرابھا بالحروف مثل على نحویة تؤثروالقواعد ال

األفعال الخمسة والھمزة المتوسطة، وعلیھ فالعالقة بین القواعد النحویة، والتعبیر الكتابي 

لیھ یومنھ یتحدد معنى الجملة و: عالقة تأثیر وتأثر، فموقع الكلمة یحدد وظیفتھا النحویة

، لذلك فإن احترام القواعد النحویة یسھل قراءة الرسالة تحدید معنى النص على وجھ العموم

  .وتبلغ المعنى المقصود

التي تعد مھارة ینبغي تكیف المتعلّم من اكتسابھا، وفي ھذا یقول أحد اللّغویین فالقدرة 

  .على مراعاة القواعد النحویة، وبخاصة النحویة التي تعد مھارة من مھارات العامة للكتابة

  :ھدفة في مرحلة التعلیم االبتدائيالكفاءات المست

  :مرحلة التعلیم االبتدائي قادّرا علىأن یكون المتعلّم في نھایة 

النصوص من ضوابط  وباحترامقراءة كل السندات المكتوبة بطالقة مناسبة لمستواه  - 1

  .حركات وعالمات الوقف وبأداء معبِّر

  .فھم ما یقرأ وتكوین حكم شخصي عن المقروء - 2

تلخیص ما یقرأ وتحویل ما یفھم في نشاط التعبیر إلى المعلومات ترتبط بھا یعیشھ في  - 3

محیطھ، وبھا یحّسھ ویشاھده وإدراك الّصلة الرابطة بین المكونات األساسیة للّنص وتقدیما 

  .منظًما
                                                           

1
 .241ص : النظریة والتطبیقحسن شحاتة، اللّغة العربیة بین  
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  .تواصلیة دالّة والتجاوب معھھم الخطاب الشفوي في وضعیة ف - 4

ذي یعكس درجة تحكمھ في المكتسبات السابقة والمناسب التعبیر الشفوي الّسلیم ال - 5

  .للوضعیات التواصلیة المتنوعة

 -إخباریة -حواریة(كتابة نصوص متنوعة استجابة لما تقضیھ الوضعیات والتعلیمات  - 6

  .1)سردیة، وصفیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .38محمد صالح الحثروبي، المدخل التدریس بالكفاءات، ص  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعلیة القواعد النحویة في : الثانيالفصل 

  .السنة الخامسة االبتدائي

  المبحث األول - 1
  .مفھوم النحو ونشأتھ :المطلب األول
  أھمیة علم النحو :المطلب الثاني
منھجیة تدریس النحو في مرحلة  :المطلب الثالث

  االبتدائیة
  :المبحث الثاني
من وظیفیة النحو والغرض  :المطلب األول

  تدریسھ
  .قیمة وأنواع القواعد النحویة :المطلب الثاني

منھجیة تدریس النحو في  :المطلب الثالث
  المرحلة االبتدائیة

  :المبحث الثالث
  مشكلة تعلیم النحو :المطلب األول

أسباب ضعف التالمیذ في النحو  :المطلب الثالث
  وعالجھا

  .اقتراحات وتوصیات :المطلب الثالث
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  :تمھید

طریقة التدریس بالدرس وفق  عن كیفیة تقدیمنماذج رض األساسي من تقدیم غیعد ال

بالكفاءات نموذجا أنجعا لتطویر مدارسنا، فبعض النشاطات المقترحة في الكتب المدرسیة 

ینجزھا المعلم ھو إظھار كیف أنھا تؤثر على تكوین المھارات، والتي تكون فاعلة بین 

تفاعال كبیرا، حیث تقوم العملیة التعلیمیة التعلمیة على مقاربة علمیة دقیقة، المعلم والمتعلم 

وإستراتیجیة مخطط لھا مسبقا لیسیر وفقھا الدرس، ولتجعل منھا ذات أھمیة كبیرة تحقق 

  .أھدافا وكفاءات لدى المتعلمین
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  :مفھوم النحو/ 1

  ):م 711ت (جاء في لسان العرب مادة نحو : لغة -أ

إعراب الكالم العربي، والنمو القصد والطریق ویكون ظرفا ویكون إسما، نحاه ینحو : النحو

وینحاه نحوا وإنتحاه، ونحو العربیة منھ، وإنّما ھو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفھ من 

إعراب وغیره كالتشبیھ والجمع والتحقیر والتكسیر واإلضافة والنسب وغیر ذلك لیلتحق من 

لھا في الفصاحة، فینطلق بھا وإن لم یكن منھم، أو شّذ صس من أھل اللغة العربیة بألی

ّد إلیھا وھو في األصل مصدر شائع أي نحوت نحو كقولھ قصدت قصدا بعضھم عنھا ر

  .والجمع أنحاء ونحو

أنحى وانتحى ونحى أي " ویقال أنحى علیھ وانتحى علیھ إذا اعتمد علیھ بن األعرابي 

ونحا إلیھ ... اعتمد وتنحى بمعنى نحالھ وإنتحى : لشيء وانتحى لھ وتنحى لھاعتمد على ا

  1"صرفھ وأنحیت إلیھ بصري عدلتھ: بصره ینحوه وینحاه

أي قصدت قصدك ونحوت بصري إلیھ أي : نحوت نحوك: یقال: القصد والطریق: النحو

ألیسر صرفتھ وأنحیت عنھ بصري أي عدلتھ وأنحى في سیره أي إعتمد على الجانب ا

واالنتحاء مثلھ ھذا األصل ثم صار االنتحاء االعتماد والمیل في كل وجھ، وإنتحیت لفالن 

  .عرضت لھ وأنتحیت على حلقھ المسكین، أي عرضت ونحیتھ عن موقعھ تنحیة فتنحى: أي

والنحو إعراب الكالم العربي والنحي بالكسرة زقا للسمن والجمع أنحاء، األموي أھل 

    . 2واحدة النواحي: طریق الّساقیة والناحیة: بعداء الذین لیسوا بأقارب والمنحاةالمنحاة القوم ال

  ).نحو(جاء في معجم مقاییس اللغة مادة  -

، الواو، كلمة تدل على قصد ونحوت نحوه، ولذلك سمّي نحو نحو النون، إلحاء"

الكالم، ألنھ یقصد أصول الكالم فیتكلّم على حسب ما كان العرب تتكلم بھ، ویقال إن بني 

غیره األقارب ومن الباب . القوم البعدا: قوم من العرب وأما أھل المنحاة فقد قیل: نحو

                                                           
1
م، 2003ه، 1424، 1، ج1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حید 

 .362، 15/360، )ن ح و(مادة 
2
ن (، مادة 1999، 1الجوھري الّصحاح، دار الكتب العلمیة للنشر، تحقیق إمیل بدیع یعقوب وآخرون بیروت، لبنان، ط 

 ).527، 526(، )ح و



 فاعلیة القواعد النحویة في السنة الخامسة االبتدائي        الفصل الثاني             
 

50 
 

: نون والحاء والیاء كلمة واحدة ھي النحيال). نحى(قصده وعرض لھ : إنتحى فالن لفالن

  .1سقاه الّسین

نحا إلى الشيء نحوا، مال إلیھ وقصده، فھو ) مادة نحو(كما جاء في معجم الوسیط 

  :اللین نحیا) نحى(أبعده وأزالھ : قصده وكذا عنھ: ناح وھي ناحیة، والشيء

قال نحوت نحوه القصد ی) ینحو(و... أقل ) نحى(في سیره مال إلى الناحیة ) أنحى(

أنحاء ونحو علم یعرف بھ ) ج(قصدت قصده والطریق والجھة والمثل والمقدار والنوع 

  .2أحوال أواخر الكالم إعراب وبناءا

  :اصطالحا -ب

  :لقد تعددت تعاریف النحو من قبل علمائھ وجاء في ذلك ما یلي

العرب في تصرفھ نتحاء سمت كالم : "یقول فیھ" الخصائص"تعریف ابن جنّي في كتابھ : أ

من إعراب وغیره، التشنیة والجمع والتحقیر والتكسیر واإلضافة والنسب والتركیب وغیر 

ذلك، لیلحق من لیس من أھل اللغة العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطلق بھا وإن لم یكون مھم 

  .3وإن شّذ بعضھم عنھا رّد بھ إلیھا

وانتحاء سمت كالم العرب أي  في ھذا التعریف جمع ابن جني بین النحو والصرف،

ما اعتمدتھ وقالتھ العرب أي ما أخذه علماء النحو عنھم والمرتبط بفصاحتھم وذلك من خالل 

ي بیان الحركة اإلعرابیة للكلمات وبیان نوع ھذه الكلمات ھلى ھي مثنى أو جمع اإلعراب أ

 .أو غیرھا وھل ھي مفردة أو مركبة

  4النحو غنما أرید بھ أن ینحو المتكلم"): ه316ت (ویعرفھ ابن سّراج 

  

                                                           
1
ن ح (المادة ، 1991، 1ابن فارس معجم مقاییس اللّغة، تحقیق، عبد السالم محمد ھارون، دار الجیل، بیروت لبنان، ط 
  ).404- 403(، )و
2
 .2/908، د ت، 2ابراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ط 
3
 .1/88م، 2008، 1429، 3ابن جنّي، الخصائص، تحقیق، عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
4
 1م، 1990ه، 1420، 2شر، لبنان، طابن السراج، األصول في النحو، تحقیق عبد الحسین القتلى مؤسسة الرسالة للن 

 .35ص 
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علم مستخرج "یعرفھ بأنھ ) ه669ت (ونجد في القرن السابع ھجري ابن عصفور 

بالمقاییس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصلة إلى معرفھ أحكام أجزائھ التي تأتلف 

  .1"منھا

مضبوط ودقیق والمقصود من ھذا النحو مستخرج بالمقاییس المستنبطة أي أّنھ 

ومأخوذ من تتبع كالم العرب أي أّنھ ال إستثنائیة فیھ وال زیادة وال نقصان، إذ بھ نصل إلى 

  .معرفة أحكام أجزائھ التي یتمكن منھا

علم بأصول یعرف بھا : "بأّنھ) ه905ت (كما یعرفھ من بعده الشیخ خالد األزھري 

  .2أحوال أبنیة الكلم إعرابا وبناءا

أّن النحو ھو علم بأصول تعرف بھا أحوال الكلمات : روس العربیةجاء في جامع الد

  .3العربیة من حیث اإلعراب والبناء

ومن خالل ھذه التعاریف اإلصطالحیة المتعددة للنحو نجد أّنھ علم یبحث في أواخر 

لھاتھ الكلمات والجمل،  قنینالكلمات إعرابا وبناءا، والھدف من ھذا العلم ھو الضبط والت

س أساسا من أجل الحفاظ على اللّغة ومستویاتھا وإقامة اللسان وتجنب اللحن في فھو أس

  .ولم یكسر منتصبا منخفضاالكالم، فإن قرأ المتعلّم أو تحدث أو كتب لم یرفع 

  :نشأة النحو/ 2

نشأت اللغة العربیة في أحضان شبھ الجزیرة العربیة صافیة، وخالیة من كل خطأ، فلم 

بحاجة الستعمال الفكر للتحدث بھا بل یستعملونھا بعفویة وسلیقة ألنھ لم یكن العرب حینھا 

یكن لھم اختالط كبیر بالشعوب األخرى وھذا ما سھل لھم الحفاظ على سالمة لغتھم وخلوھا 

من الشوائب، ولما نزل القرآن الكریم كان لزاما على العرب االختالط باألمم األخرى بدافع 

ونتیجة ھذا االختالط بدأ اللحن یشوب اللغة  عالیم الدین اإلسالمي،نشر الرسالة المحمدیة وت

  .ألفاظھا ومعانیھا عما العربیة شیئا فشیئا حتى

  

                                                           
1
م، ص 1998ه، 1418، 1ابن عصفور، المقرب، تحقیق عادل أحمد وعلي معوض، دار الكتب العلمیة للنشر، لبنان، ط 

67. 
2
 .1/14م، 1925ه، 1344، 3خالد االزھري، شرح التصریح على التوضیح، المطبعة األزھریة للنشر، مصر، ط 
3
 .9ص  1، 1995، 3مع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت، طمصطفى الغالییني، جا 
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  .1"مخالفة القیاس والسماع معا: "واللحن كما یقول ابن جني

اللّحن تكسیر لنظام اللّغة، " ویرى صالح بلعید أّن اللّحن عبارة عن تكسیر وھدم فیقول

زا أمام الباحث اللساني فال یستطیع أن یعرف أصول تلك اللغة، فھو ناتج عن فھو یقف حاج

  .2..."طبیعیا للغة بل ھدم لكیان، إنشاء كیان آخر األمم بعضھا ببعض، ولیس تطورا إختالط

ومن خالل ھذین التعریفین نستنتج أن اللحن یكون بمخالفة قواعد اللغة وھدمھا 

ثالثة أنواع من اللحن حسب الباحث المحدث  وھناكوالخروج عن كالم العرب الفصیح 

  .3"اللحن في األلفاظ أو في اإلعراب أو في االسلوب"محمد الكراكبي وھي 

 وأعلم أن": كما یبین لنا ذلك أبو الطیب اإلعرابوأّول ما ظھر في اللحن، كان في 

في كالم ألن اللحن ظھر  "اإلعراب: أّول ما اختل من كالم العرب وأحوج إلى التعلم

الموالي والمتعربین من عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم فقد روي أّن رجال لحن بحضرتھ 

  .4"فألحنأبو بكر ألن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقر "وقال " ارشدوا أخاكم فقد ظلّ "فقال 

وبین لنا ھذا القول أن اللّحن ظھر ألول مرة عن المتعربین ولیس عند العرب ألنھم 

  .حریصین أشد الحرص على تفادي الوقوع في اللّحن حسب قول أبي بكركانوا 

ولكن بعد ذلك انتشر اللّحن عند العرب وشمل معظمھم كالمھم وصل األمر بھم حتى 

لحنوا في القرآن الكریم ھذا الكتاب المقدس الذي یعتبر رمًزا من رموز اللّغة العربیة، 

بالعرب إلى البحث عن حّل لھذه الظاھرة  ویحمل كل مبادئ دینھم الحنیف وھذا ما أّدى

فوضعوا قواعد یتبعھا العربي وغیره للحفاظ على كالمھم، الفصیح وعلى كتابھم المقّدس 

وصونھ من تفشي ھذه الظاھرة الخطیرة فیھ فوضعوا علًما لذلك وھو علم النحو للحد من 

، كما بین ذلك عوض ھذه الظاھرة، فكان ھذا السبب المباشرة والحقیقي لظھور علم النحو

ینبغي أن تكون «: أحمد القوزي في قولھ عن سبب وضع العرب للقواعد النحویة وھو

لى اللّغة والقرآن على الخصوص فال ّبد إذا من أن إبمثابة رّد الفعل المباشر لتّسرب اللّحن 

                                                           
1
 .25، ص ابن جني، الخصائص 
2
 .08، ص 1994صالح بلعید، االحاطة في النحو، الجزائر،  
3
 .319، ص 2001محمد الكراكبي، تقویم مدونة النحو العربي، المجلس األعلى للغة ندوة تسییر النحو، الجزائر،  
4
 .16، ص 2طنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة، دار المعارف، طالشیخ أحمد ال 
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رض منھا إبعاد ھذا الخطر عن نصوص القرآن ولن یأتي ذلك إالّ بوضع ضوابط غیكون ال

 .1»مّیة تحفظ علیھم نصوصھم لتسھل على من لم یكن متمكًنا في العربیة قراءتھعل

أشھد أن محمد رسول هللا بنصب " سمع أعرابي مؤذًنا یقول: "ویقول أیًضا ابن قتیبة

وطلب أعرابي في عھد عمر بن الخطاب رضّي  2....." !ماذا  یفعل !ویحك"رسول، فقال 

من   یئأن ّهللا بر: وقال" براءة"فأقرأه رجل سبورة ّهللا عنھ أن یقرئھ قارئ شیًئا من القرآن 

  .3"أو قد بریئ ّهللا من رسولھ" بجر رسولھ، فقال األعرابي : المشركین ورسولھ

بالمعنى بأكملھ وھذا یؤدي إلى أخطاء وخیمة تّخل فاللحن كما نرى من ھذه األقوال 

  .خطر كبیر في حق اللّغة العربیة والقرآن الكریم خصوًصا

  :أھمیة علم النحو/ 3

لم یحض أي علم من علوم اللّغة العربیة باھتمام فائق من طرف العلماء أكثر من علم 

النحو، حیث ألفت فیھ اآلالف من الكتب ودرست وناقشت مختلف قضایاه سواء من العلماء  

القدامى أو المحدثین وال یدل ھذا إالّ على أھمیة ھذا العلم فھو العمود الفقري للّغة العربیة 

 بھ، ألّن لكل لغة قواعد وضوابط تحكمھا، فمن القدامى ابن فارس الذي یقول وال تقوم إالّ 

من العلوم الجلیلة التي اختصت بھ العرب، اإلعراب الذي ھو الفارق بین المعاني «

المتكافئة في اللفظ، وبھ یعرف الخبر الذي ھوة أصل الكالم، ولواله ما تمّیز فاعل من 

 .4»ت من توكیدنعوال ... تعجب من استفھام مفعول وال مضاف من منعوت، وال 

... الخلیل وسیبویھ والكسائي والفراءأما عند بن جنّي، وكذا األوائل في النحو العربي ك

فالنحو عند ھؤالء أساس بناء الجملة العربیة، ذلك ألنھ البد لكل لغة من قوانین تنظمھا، " 

مختلفة، ألن تلك القوانین أو وتكشف عن خفایاھا وتوحد ظواھرھا الوتجمع شوا ردھا، 

القواعد ھي الوسائل اإلجرائیة التي تعّین المتكلم على كشف مكنون النفس والتعبیر عما 

   .5یخالج وجدانھ بلغة صحیحة سلیمة

                                                           
1
 .32، ص 1983الجزائر،  - المصطلح النحوي، دیوان المطبوعات الجامعیة  -وي زعوض أحمد الق 
2
 .17الشیخ الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة، ص  
3
 .18االتجاھات الحدیثة، ص بیة سعید الّسلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء ض 
4
، ص 1997 -1دار الكتب العملیة بیروت ط ،ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللّغة ومسائلھا ویسنن العرب في كالمھا 

43. 
5
ابن عرفة ابن صافي، تدریس قواعد اللّغة في الطور الثالث من المدرسة االبتدائیة، مجلة ھمزة وصل، عدد خاص  

 .194، الجزائر، ص 1991
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ولم یدرك أھمیة النحو القدماء فقط بل تحدث عنھا كثیر من المحدثین أیًضا، والباحث 

المھم في فھم المقروء في االستعمال، والتعبیر السلیم بھ الدور « :محمود السّید یقول فیھ

 .1»شفھیا كان أم كتابیا

إّن منزلة النحو من العلوم اللسانیة منزلة الدستور من القوانین "ویقول عّباس حسن 

م روحھ، وترجع إلیھ في جلیل مسائلھا ھالذي تستمد عونھ، وتستل الحدیثة، وھو أصلھا

أو من تلك العلوم یستقل بنفسھ عن النحو أو یستغني معونتھ  وفروع تشریعھا، ولن تجد علما

 .2"یسترشد بغیر نوره وھداه

یعّد النحو في أي لغة العمود : "أّما یحي یعطیش فیعتبره العمود الفقري ألي لغة فیقول

الفقري لھا، ألنھا ال تستقیم إالّ بھ وبدونھ یبقى الكالم مجرد ركام من الكلم، ال یحصل بھ 

 .3"إفھامفھم أو 

یوسع العقل "فیقولویذكر الباحث  محمد بن حّمو أھمیة علم النحو بالنسبة إلى المتكلم 

  .4"وینبث الذكاء والّدھاء فیجعل صاحبھ مثقفا

وتظھر وظیفة النحو جلّیا في مختلف الوظائف التي یؤدیھا والتي تحصیلھا لنا الباحثة 

  : طبیة سعید السلیطي فیما یلي

  .معناه وإدراكھ في غیر لیس أو غموضفھم یكفل سالمة التعبیر، صّحة أدائھ  -

  .علة جمال األسلوب وجودتھ ودقتھ، وتنمیة مھارات التفكیر مثل دقة التفكیریساعد  -

یعین على استعمال األلفاظ والجمل والعبارات استعماالً صحیًحا، فتتكون عند الدارسین  -

  .عادات لغویة سلیمة

للرسائل التي تتلقھا، وھو یقدم لنا العالقات واإلشارات، لنصل إلى التفسیرات المتحصلة  -

 .5یقدم ھذا من خالل تصنیفھ للكلمات أو لمجموعة من الكلمات

  :كما بّین الباحثان نادیة رمضان نجار وعبده الراجحي وظائف النحو التالي

                                                           
1
تونس المنظمة العالمیة ( ،محّمد السّید، تطویر مناھج التعلیم والقواعد النحویة وأسالیب التعییر في مراحل التعلّم العام 

 .39، ص 1987، )للتربیة والعلوم
2
 .60، ص 1996عباس حسن، اللّغة والنحو بین القدیم والحدیث، دار المعارف، القاھرة  
3
، )الجزائر، المجلس األعلى للّغة العربیة، ندوة تسییر النحو(التعصیر والتسییر، النحو العربي بین  - یحي یعطیش  

 .114، ص 2001
4
الجزائر، المجلس األعلى للّغة العربیة، ندوة تسییر (وتعلیمھ  تھمحّمد بن حّمو، النحو العربي في مرحلتھ األولى، صناع 

 .16، ص 2001، )النحو
5
 .28، 27لعربي في ضوء االتجاھات الحدیثة من طیبة سعید السلیطي، تدریس النحو ا 
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  .سیر الملكة اللّغویةیمكن العلم بالقواعد من توخي الصواب اللّغوي تف -

حّدد القدماء غایة النحو وفائدتھ بأنھا االستعانة على فھم الكالم واالحتراز من الخطأ فیھ  -

  .صوابھ من خطئھ

  .حصلھا بوسائل أخرىتیساعد النحو على تفسیر لغة المتكلّم التي  -

  .یساعد النحو على كشف العالقات بین الكلمات وترابطھا داخل التركیب -

وكذلك الحال ). ما أحسن زیًدا(و) یدٌ زم أحسن : (یز النحو بین التراكیب المتشابھة مثلیم -

  .االختصاص علىفاألولى خبر والثانیة مفعول منصوب ) نحن العرب(مع 

استعان القدماء بالمعاني النحویة العامة لفھم المعنى الداللي، دون االقتصار عن المعاني  -

  .1البناء، لذلك حرصوا على فھم اآلیات فھما صحیًحاالتي ھي قسیمة النحویة 

ا ألھمیة النحو الكبرى فقد تكلم عنھ  أركانھ " في مقدمتھ حیث یقول" ابن خلدون"ونظّرً

أربعة یقصد علوم اللسان العربي، وھي اللّغة والنحو والبیان واألدب ومعرفتھا ضروریة 

النحو ُیبین أصول المقاصد : منھا ھو والذي یتحصل أن األھم المقدم .....على أھل الشریعة

 .2ل اإلفادةصمن الخبر ولواله لجھل أ والمبتدأف الفاعل من المفعول بالداللة فیعر

فإن ابن خلدون یوضح أّن النحو ھو أصل اإلفادة التي من أجلھا قامت اللّغة إذن 

فالنحو ھو دستور اللّغة العربیة، فال یكاد علم من علومھا األخرى یستقل بنفسھ عن النحو أو 

في حدیثھ ھذا إلى أّن معرفة النحو أمل ضروري " ابن خلدون"یستغني عنھ كما یشیر 

ن النحو قد نشأ كما ذكر في مبحث سابق من أجل شرح القرآن الشریعة ھذا اآل ألصل 

تعدت وظیفتھ فیما بعد ثم في اللحن عند قراءة آیاتھ،  والوقوعوتفسیره وإعرابھ والحد من 

 اإلسالمونثرھم، ولذلك فإن النحو اكتسب دقتھ من ارتباطھ بدین  العرب وشعرإلى السنة 

ولغة كتابھ وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، فالنحو لیس ضروریا ألھل الشریعة فحسب وال 

نسانیة وأدب وسیاسة وقانون إكل العلوم، تجریبیة ویخدم اللغة العربیة وحدھا، بل یخدم 

وفنون، ألنھ الوسیلة لنقل ھذه العلوم وتداولھا بین جمیع أبناء المجتمع في الماضي 

بل، كما أّن النحو یجعل اللغة سھلة ومیسرة وجمیلة ویقیھا من فوضى والحاضر والمستق

وذلك یضمن ألبناء المجتمع لغة موحدة یتفاھمون بھا وھو العلم الذي یعلم التحلیل  التعبیر،

                                                           
1
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المنطقي السلیم لفھم اللغة ویوجد لدى الفرد القدرة على التألیف إن كان متحدثا، أو الفھم إن 

   .1كان مستمعا

م أحدھم أھم دلیل على أھمیة النحو فإنھ یجده یتجلى وبوضوح في كثرة وإذ را

المؤلفات النحویة قدیما وحدیثا وكذا في الوقت المخصص لتدریسھ الذي یقدر بالثلث أو 

الربع مما خصص للغة العربیة في جمیع مراحل التعلیم وذلك من أجل تحقیق مجموعة من 

  :األھداف أھمھا

  .الكتابة والحدیث وفھم اللغة وكذا تنمیة العادات اللغویة السلمیة لدیھعلم من تتمكین الم -

  .2شحذ العقل وصقل الذوق وإثراء محصول التلمیذ اللغوي -

  .إثراء الحس النقدي لدى المتعلم لتمكینھ من الكشف عن الركاكة والتعبیر -

  .التذوق األدبيتعوید التالمیذ على دقة المالحظة والموارثة والحكم وتنمیة مھارات  -

  .3تمكین المتعلم من إدراك الفروق الدقیقة بین التراكیب والعبارات والجمل والكلمات -

اآللیة للغة المسموعة أو المقروءة، وجعل عملیة تعلمھا مبنیة التخلص من طریقة المحاكاة  -

  .4أساس على قواعد مفھومة، وذلك لتسیر وإدراك الطلبة للمعاني والتعبیر عنھا بوضوح

  :قیمة وأنواع القواعد النحویة

إن أھمیة النحو تمكن في غرس القدرة على التعبیر والفھم  :قیمة القواعد النحویة - 1

أال تنظر على النحو  نفيالصحیحین بعیدا عن اللحن وما یسبب من زیغ وإضالل المعنى وی

اللسان، بغیة إیصال الرسالة إلى األذھان بكل صدق، ویقین وأمان،  غایة بل لضبط على

إذا كان قد "وقد روي عن الجرجاني وھو مفصحا عن حقیقة مطلب النحو والغایة منھ قولھ 

علم أن األلفاظ مغلقة على معانیھا حتى یكون اإلعراب ھو الذي یفتحھا، وأن األغراض 

ھ المعیار الذي ال یعرف نقصان الكالم ورجحانھ وأن. كاھنة فیھا حتى یكون المستخرج لھا

  .حتى یعرض علیھ، والمقیاس الذي ال یعرف صحیح من سقیم یرجع إلیھ

                                                           
1
، 2009، 1بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، األردن، ط ینظر راتب القاسم، فنون اللغة وأسالیب تدریسھا، 

 .254ص 
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 .282عبد الفتاح حسن البّجة، اللغة العربیة وآدابھا، ص : ینظر 
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 .435ص 
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والجرجاني قارن بینھ وبین الملح فإذا كان الملح یعمل على تسویة طعام البدن فإن 

عنى أن النحو في الكالم كالملح في الطعام، إذا الم: "النحو یسوي طعام الذھن، حیث یقول

الكالم ال یستقیم وال تحصل منافعھ التي ھي الدالالت على المقاصد، إال بمراعاة أحكام 

النحو فیھ من اإلعراب والترتیب الخاص كما ال یجدي الطعام، وال تحصل المنفعة المطلوبة 

  ..".لم یصلح بالملح ، مامنھ وھي التغذیة

إن األھم المقدم منھا : حقیقیة بقولھوإلى مثلھ ذھب ابن خلدون، حین أكد وظیفة النحو ال

بین أصول المقاصد بالداللة فیعرف الفاعل من المفعول بھ، والمبتدأ والخبر تھو النحو، إذ 

لذلك كان علم النحو أھم من اللغة إذ في جھلھ اإلحالل ...  ولواله لجھل أصل اإلفادة... 

  .1بالتفاھم جملة

  :أنواع القواعد النحویة - 2

إلى عھد قریب كان االعتقاد السائد أن إتقان قواعد اللغة العربیة ھو العنصر 

الجوھري في إتقان اللغة وعلى ھذا كانت تنظیم كل المقررات الدراسیة، وتكاد تكون في 

الفرق الجوھري بین " الراجحي"جمیع مراحل التعلیم، وفي ھذه المسألة یبین الدكتور 

ینا أن ثمة فرقا جوھر بین النحو، وتعلیم النحو األول ھو علم قولھ فقد بی - نوعین من النحو 

األبنیة عن  )عزل(النحو وھو علم یقدم وصفا ال بنیة اللغة، وھو حین یفعل ذلك إنما لجأ 

سیاق االستعمال، ووضعنا في إطار التعمیم والتجرید أما تعلیم النحو شيء آخر نشأ لھ علم 

وھو یأخذ من الوصف الذي توصل إلیھ علم  Pidagogical النحو التعلیمي  باسمأشرنا إلیھ 

  .grammar النحو

لكنھ ال یأخذه كما ھو یطوعھ ألغراض التعلیم ویخضعھ لمعاییر أخرى، ھذه المعاییر 

تستعین بعلم اللغة النفسي في السلوك اللغوي، وبعلوم التربیة في نظریات التعلّم، وكل ذلك 

لتسییر، ذلك البد من مراعاة ھذه الجوانب في بناء كان غائبا عن محاوالت اإلصالح وا

مناھج اللغة، لتناسب المستویات التعلیمیة وتبسیطھا لتالءم عقول المتعلمین بالقدر الذي 

  .یحفظ ألسنتھم من فاحشي اللحن
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التي تستلزمھا الحیاة  وعلى ھذا فاالستعمال الفعلي للغة في جمیع األحوال الخطابیة

في بناء كل منھج تعلیمي وأسرار ھذا  كون المقیاس األول واألساس الیومیة، ینبغي أن ی

    .1االستعمال ینبغي أن یلم بھا المربي كما یلم بھا اللغوي

  :من تدریسھ الفرضوظیفة النحو و

قواعد اللّغة العربیة یمكن أن تعد فًنا، فھي وسیلة تعین المتعلم على التعبیر : وظیفة النحو -أ

األسالیب وتفھم الكالم تفھًما واضًحا، وھي من خوادم التعبیر، بل ینبغي الصحیح، وضبط 

بالنسبة إلى تعلم التعبیر  ثانویا أن یكون تعلیمھا غیر مقصود لذاتھ، بل ینبغي أن یكون شیًئا

  .والتمرن علیھ

علم قائم بنفسھ إذا قصدت لذاتھا، وروعي في دراستھا تمكین المتعلم من فلسفتھا  وھي

في األلفاظ مفردة ومركبة، ولھذا األساس ال یكون في مقدور التالمیذ الصغار  ومباحثھا

منھم إدراكھا تمام، ألنھا تبحث في معان مجردة وعالقات تقوم على االستقراء والتعمیم 

تعلم القواعد على أنھا فن  حتى تؤتي إلخ، وھذا وجب أن ....والموازنة واالستنباطوالتجرید 

فال یكون لھا المحل األّول في بدایة تعلیم اللّغة وال یبدأ بدراستھا إالّ . الثمرة المرجوة منھا

بعد أن یعرف التالمیذ شیًئا من تعبیر اللّغة وأدانھا، حتى یستطیعون أن یفھموا القاعدة 

  .2وتستنبطوھا من األمثلة الكثیرة

وضبطھ المقصود من درس القواعد ھو جعلھا سبیالً إلى تصحیح الكالم وإذا كان 

 .فواجب علینا أن تكتفي منھا بالقدر الذي یعنینا على تحقیق ھذه الغایة

ن للقواعد والسیما األقدمین، فجعلوا لھا فضالً كبیًرا في متمدرسیوقد أسرف بعض ال

 :تعلیم األشیاء وتجوید األسالیب التالمیذ والرقي تعیرھم األدبي وقالوا

أننا ال نستطیع أن نتكلم كالًما صحیًحا، وال أن نكتب كتابة صحیحة إالّ إذا كان ذلك  -

 .عتقدون أن الكتابة الرئیسة ناشئة عن الجمل بالقواعدیوھم . مؤسًسا على معرفة القواعد

فاإللمام بقواعد النحو یعین على دقة التعبیر وسالمتھ وأن لھا أثًرا مذكور في صحة 

مكن یحسن أدائھ، وترتیب جملة وتسلسل تراكیبھ وخلوھا من الخطأ، واألسلوب ووضوحھ و
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اعتباًرا ذلك كلھ من عوامل تجوید فن اإلنشاء ولكن ال نسند فضل إجادة التعبیر على 

القواعد اللغویة، وإالّ لوجدنا النحاة أجود من الكتاب وأرقاھم عبارة وھذا غیر صحیح، فإن 

تعینھ فقط على ترتیب األفكار إنما فكار الجمیلة والبدیعة، القواعد ال تمد المتمكن منھا باأل

أّما اكتساب القدرة على التعبیر البلیغ فیكون بكثرة .....وتوضیح أسلوب وسالمتھ من الخطأ

 .1اإلطالع على فنون األدب وحفظ الكثیر من روائعھ وتمثلھا تمثال تاًما

أھداف وقواعد كثیرة یمكن تلخیصھا ولدراسة قواعد اللّغة : رض من تدریس النحوغال -ب

  :فیما یلي

تنمیة ثروة التالمیذ اللّغویة وصقل أذواقھم األدبیة بفضل ما یدرسونھ ویبحثونھ من  -

 .األمثلة والشواھد واألسالیب الجیدة والتراكیب الصحیحة البلیغة

تسییر إدراكھم للمعاني والتعبیر عنھا بوضوح وسالمة، وجعل محاكاتھم الصحیح من  -

للغة التي یسمعونھا أو یقرؤوھا مبیًنا على أساس مفھوم بدالً من أن یكون مجرد محاكاة ا

 .2آلیة

تقویم السنة التالمیذ وعصمتھم من الخطأ في الكالم وتكوین عادات لغویة صحیحة لدیھم،  -

وبذلك بتدریبھم على استعمال األلفاظ والجمل والعبارات استعماالً صحیًحا یصدر من غیر 

ھم الدقیق في صیاغة األسالیب والتركیب حتى تكون خالیة من الخطأ ذھد، وتعویتكلف وج

النحوي الذي یذھب بجمالھا، وفي ذلك اقتصاد للوقت والمجھود بالنسبة للتلمیذ عند مراجعة 

 .ما یكتب، وبالنسبة للمدرس حینما یقوم بتصحیح تعبیر التالمیذ تحریرًیا أو شفوًیا

یز بین الخطأ یقدا صحیًحا، والتمنالتراكیب  نقدلمالحظة وتعویدھم صحة الحكم ودقة ا

والصواب فیما یسمعون وما یقرؤون، وذلك نتیجة لتحلیل األلفاظ واألسالیب ومراعاة  

العالقة بینھما وبین معاینھا والبحث في وضعھا وبیان سبب ما یطرأ علیھا من غموض أو 

لجمل فھًما جیًدا وسریًعا یساعد على وضوح أو ركاكة أو جودة، وفھم وظائف الكلمات في ا

 .إدراك معاني الكالم واألسالیب
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على التفكیر المتواصل المنظم، ألنھم في أثناء تعلمھا یفكرون ھم بشحن عقولھم وتدری

في األلفاظ والمعاني المجردة ال في األشیاء المحسوسة، كما یتعقلون الفروق الدقیقة بین 

التراكیب ومفرداتھا وأثر العوامل علیھا، وھي وسیلة عظیمة من وسائل التربیة الذھنیة، 

في كتابھا الثمن عن  "براكمبري"ومقدمة لتعلیم التالمیذ المعقوالت، ولذلك تقول المربیة 

كما  »رض دائم ھو تشجیع التفكیرغإذا علمت القواعد فینبغي أن تعلم ل«تدریس القواعد 

 .ھا ال تتجلى إالّ بین الرابعة عشر والسادسة عشر، أي في سن المراھقةترى أّن دراست

 .1تعینھم علال ترتیب المعلومات اللّغویة وتنظمھا -

توقفھم على أوضاع اللّغة وصیغتھا، ألن قواعد النحو إنما ھي وصف علمي لتك أوضاع  -

التي یسیر علیھا والصیغ، وبیان الثغرات التي تحدث في ألفاظھا، وفھم األسالیب المتنوعة 

 .2أھلھا، وھذا كلھ ضروري لمن یرید أن یدرس اللّغة دراسة فنیة

  :منھجیة تدریس النحو في المرحلة االبتدائیة

جاء في منھاج السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي الطرائق النشطة التي تجعل المتعلم 

ھذه العملیة المعلم والمتعلم محور العملیة التعلمیة لیتحقق التفاعل والفاعلیة بین طرفي 

ویكون المعلم فیھا موجھا ومرشًدا ومشجًعا على البحث واالكتشاف والممارسة ومنیًرا 

لدافعیة المتعلم كل ذلك من أجل أن یصبح ھذا األخیر عنصًرا فاعالً وقادًرا على بناء 

نصیة التي تضمن معرفتھ معتمًدا على نفسیھ وتحقیًقا للكفاءات المستھدفة تعتمد المقاربة ال

ھذا المنحنى  عززعنصرین ھما الشمولیة وإدماج ناھیك عن بیداغوجًیا المشروع التي ت

باعتبارھا ممارستھ عملیة بكل ھذه المبادئ البیداغوجیة، كما ورد في الوثیقة المرافقة 

 شأن مناھج السنوات السابقة یعتمد شأنھمنھاج اللّغة العربیة للسنة الخامسة "المنھاج أن 

ة فیكون یالمقاربة النصیة، حیث أن النص یشكل محوًرا تدور حولھ جمیع األنشطة اللّغو

  .3"المنطلق الوحید لھا

                                                           
1
 .632ص : محمد صالح سمك، فن تدریس اللّغة العربیة 
2
حسن عبد الباري عصر، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللّغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة، مركز اإلسكندریة  

 .281ص : م2005للكتاب، 
3
الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الخامسة من التعلیم واالبتدائیة، اللجنة الوطنیة المنھاج، الدیوان الوطني للمطبوعات  

 .13، ص 2012 – 2011رسیة المد
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جھة أخرى فقد جاء في مقدمة كتابة اللّغة العربیة للسنة الخامسة من التعلیم ومن 

التي ولئن كان التلمیذ في السنة الرابعة قد بدأ في توظیف القرائن المختلفة « االبتدائي

تساعده على الفھم من خالل الظواھر اللّغویة المختلفة التي أدرجت في كتابة، فإن ھذه 

السنة، السنة الخامسة ینتقل من مرحلة تمثل ھذه الظواھر عن طریق األمثلة التي معرفتھا 

تحلیالً، ویبدأ احتكاكھ بالمصطلح النحوي شيء من التفصیل المعتمد دائًما على األمثلة حتى 

اللّغوي باعتباره الجانب المحسوس وصورتھ المجردة  المعطيى لھ المزاوجة بین نیتس

  :تدریس القواعد اللغویة بـ ویبتدئ »القاعدة

لدى المتعلّم التي لھا عالقة  قبلیةالیتم فیھا مراجعة بعض المكتسبات : وضعیة االنطالق) 1

  .بالنص أو بالمصطلح النحوي السابق

رحلة التي یتلقى فیھا المتعلم معارفھ الجدیدة، التي تبدأ بقراءة وھي الم :المتعلمبناء ) 2

باط الجمل التي تخدم القواعد النحویة الجدیدة، ثم یكتب على السبورة ثم یقرأھا نالنص الست

المعلم والمتعلّم إلى أن یتم التوصل إلى "المعلم ثم المتعلمون، فیتم مناقشتھا بطریقة تفاعلیة 

  .م تدوینھا على السبورةالقاعدة النحویة فیت

وھي المرحلة األخیرة، حیث یتم التدرب على ما تم اكتسابھ وذلك : استثمار المكتسبات) 3

من خالل إنجاز التمرینات المتواجدة في كتاب القراءة أو في كراس األنشطة اللّغویة أو 

الصبورة فیقوم بحلّھا ثم تصحح جماعًیا على " حسب اجتھاد المعلم"تمرینات خارجیة 

  .1وفردیا على الكراریس

  :مشكلة تعلیم النحو

علم عندنا  لیس علماء لتربیة یالنحو العربي من حیث محتواه وطرائق تدریسھ كما  إن

الملكة اللسانیة العربیة، وإنما ھو علم تعلیم وتعلّم صناعة القواعد النحویة، وقد أدى ھذا مع 

  .2الناشئة في اللّغة بصفة عامةمرور الزمان إلى نفور من دراستھ وإلى ضعف 

                                                           
1
الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الخامسة من التعلیم واالبتدائیة، اللجنة الوطنیة المنھاج، الدیوان الوطني للمطبوعات  

 .40، ص 2012 – 2011المدرسیة 
2
 .214 – 212ص : حسن شحانة، تعلیم اللّغة العربیة بین النظریة والتطبیق 
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یلتمس المدرسون ضجًوا من تالمیذھم لمادة النحو، ومعاناة في اإلحاطة بقواعد التي 

اً عظیًما من سؤال القواعد في فیة وتخوجریدالشفویة والت التطبیقاتتمكنھم  من اإلجابة عن 

  :االمتحانات، ویرجع ذلك على األسباب اآلتیة

عقلي یمكن التلمیذ من التعلیل المنطقي والتحلیل الفلسفي للغة یحتاج النحو إلى نصح  )1

ح للطالب إالّ في سن باط األحكام العامة، وھذا یتینوالمالحظة والموازنة والتعمیم في إست

المرحلة اإلعدادیة وحتى ھو في ھذه المرحلة یجد مشقة فیھا یدرسھ من القواعد لما یكاد من 

جماع، االنتباه، وھي سمة عامة في قواعد اللغة الراقیة، حصر الفكر، وإرھاق العقل، واست

 .أن نصیب النحو العربي منھا وفیر

كما نجد النحو معیًنا بالتجرید الذي یبعد اللفظ عن وسطھ المعنوي المألوف في ذھن  )2

 .الطالب وھو یتداول اللّغة في حیاتھ

مسمى معین في  فاالسم عند التلمیذ، ھو في النحو معنى مطلق غیر مرتبط بذات أو

نفس الطالب، لذلك یجُد الطالب صعوبة في ھذا التجرید المستھدف تعرف الفروق بین 

صلة بمداركھ وخبراتھ رالمعاني المعتمدة علیھا، لھذا ینتقي المدرس أمثلة محسوسة للتلمیذ م

  .1وحیاتھ

ھ كالذي یشعر بھ، ویحصل یبھجھبفائدة مباشرة أو محصول الطالب والقواعد ال تشعر  )3

في دروس النصوص أو البالغة، لذلك ینبغي وصّل النحو بالنصوص، واألسالیب البالغیة 

من دروسھم النص  جدونھالرفیعة، وخبرات التالمیذ حتى یجدوا إسھاًما من النحو فیما ی

 .الممتع الشائق

كثر تتكثر في النحو اآلراء المتباینة واألوجھ المختلفة للنحویین ومدارسھم، كما  )4

ت واالفتراضیة ولقد اجتھد واضعو المناھج في تجنب الطالب أبواب النحو الشائكة، التأویال

واالقتصار على الصرح الذي یبعد الطالب عن معارك النحاة وخالفاتھم، وعلى المدرسین 

النحو باالبتعاد عن الخالفات في اإلعراب واإلقالل من التأویل واالقتصار  یراإلسھام في تس

 .في التقدیر

                                                           
1
 .214، ص غة العربیة بین النظریة والتطبیقحسن شحاتة، تعلیم الل 



 فاعلیة القواعد النحویة في السنة الخامسة االبتدائي        الفصل الثاني             
 

63 
 

وكرًھا لمادة النحو  بالضجرًقا مما سبق أن أسباب تخوف التالمیذ وشعورھم انطال

ألنھم في تخوف عظیم من سؤال القواعد في االمتحانات ومن المشكالت أیًضا أن النحو 

یحتاج إلى نضج عقلي، والتحلیل الفلسفي للغة والمالحظة والموازنة، إضافة إلى ذلك ھم ال 

  .1یجدون لذة النص الرائق إذا تقدم القاعدة ویقاس علیھا

  :التالمیذ في النحو وعالجھاصعوبات التي تواجھ ال

ھناك العدید من العوامل العامة التي قد تكون وراء : أسباب ضعف التالمیذ في النحو - 1

ن ھذه العوامل ما یرجع إلى المتعلّم نفسھ منھا ما مضعف التالمیذ في مادة النحو العربي و

 :یما یليیرجع إلى المعلّم، یمكن إیجاز أسباب ضعف التالمیذ في القواعد النحویة ف

وا بالناحیة التطبیقیة إالّ تنإّن عنایة المتعلمین متجھة إلى الجانب النظري منھا فلم یع -

 .بالقدر القلیل الذي یساعد على فھم القاعدة وحفظھا واستعراضھا في االمتحان

شحن المنھج الدراسي بأبواب النحو الكثیرة من غیر التمیز بین ما ھو ضروري وما ھو  -

 .غیر ضروري

ة األوجھ اإلعرابیة المختلفة وكثرة موضوعات النحو في السنة الواحدة مع قلة كثر -

 .التدریبات الفاعلة في مباحث النحو

البعد عن السلیقة اللغویة وھي تنشأ بین قوم یتكلمون الفصحى ویراعون حّسھا اللّغوي  -

عن خروج یھا ویھتمون بأدائھا التعبیري ویستخدمونھا بتلقائیة، وعفو الخاطر فنجد اللحن ف

 .2التعبیر السلیم والذوق الفطري، یمجھ سماعھم، ألن أذانھم ال تستریح الكالم الشاذ

ضعف بعض المعلّمین في خاصیة وعلى رأس قواعد النحو ویترتب عن ھذا الضعف  -

تجنب ھؤالء المدرسین لتدریس القواعد سبب الخوف منھا مّما یجعلھم یستعدونھا من المواد 

 .فیھا ذاتھمالتي قد یثبتون 

عدم معالجة القواعد النحویة بما یربطھا بالمعنى، بل تقتصر في تدریسھا على تعریف  -

 .التالمیذ بقیمتھا الشكلیة في بناء بنیة الكلمة أو ضبط آخرھا

                                                           
1
 – 125ص : 2000فخر الدین عامر، طرق تدریس الخاصة باللّغة العربیة والتربیة اإلسالمیة، القاھرة، عالم الكتب،   

126. 
2
 .25 – 24، ص 2017 – 2016یسعد وھیبة، تدریس قواعد اللّغة العربیة في التعلیم االبتدائي  
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المناھج قد تكون مسؤولیة إلى حد كبیر عن ھذا الضعف، فھي ال تعني بمتابعة القواعد  -

 .1النحویة

 .2للعامیة أثناء الشرحاستخدام مدرسي النحو  -

التوسع الشدید في التعلیم وما نتج عنھ من ازدحام الفصول لشدة اإلقبال على التعلیم ذلك  -

 .3على التساھل في اختیار المعلم دون تكوینھ

إّن درس النحو وینصب في الغالب األعم على الجانب المجرد من المفاھیم والحقائق  -

صل إلیھ التلمیذ إالّ بعد أن یكون قد صدمھ جفاف والمعلومات والقواعد، وھو جانب ال ی

 .القواعد وتعددھا

  :عالج وحلول ھذه األسباب

العدیدة للتخفیف من وطأة الصعوبات التي تواجھ القواعد النحویة لقد بذلت المحاوالت 

باالنتفاع بھا في القراءة والكتابة، ولكن ھذه ھم ءاستھداًفا لعالج ضعف التالمیذ منھا وإغرا

ھا على حذف بعض األبواب التي تغلب علیھا التعلیالت تفي جملت عوبات تركزالص

  .المنطقیة والفلسفیة

  :ولعالج ظاھرة الضعف علینا نتبع في تقریر مناھجھا ووسائل تعلیمھا ما یأتي

أال تعدو في المرحلة االبتدائیة أو غالبیة صفوفھا الممارسة والتدریب على النطق السلیم  -

األسالیب الخالیة من األخطاء النحویة دون التعرض لھذه القواعد بتعریف أو ومحاكاة 

تفصیل وأن یكون النشاط التعلیمي المتصل بھا خاضًعا لمیول التالمیذ وشغفھم بالحركة 

 .واللّعب

أن یعمل المعلّم على تدریس دائرة التعمیم وشمولھ في مواقف التدریس، على حسن الفھم  -

اسیة، وذلك تقتضي استقراء المستمر على االستخدام الصحیح أثناء والتوضیح لمادة الدر

فیھ  مالحظة التالمیذ وحسن إرشادھم في كل موقف یظھر الدرس وبعده، والجدیة في

 .التطبیق أو انحرافھ

                                                           
1
 .35، ص 2015 – 2014مذكرة تخرج  –فضیل قاسمي، تعلیمیة النحو  
2
 "2011مایو  30" وجیھ المرسي، ضعف التالمیذ في النحو وأسابھ  
3
 .640، صمحمد صالح سمك، فن التدریس اللغة العربیة 
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ال بد أن بناء منھج النحو بتحدید أساسیات الماّدة ثم االختیار من ھذه األساسیات ما یساعد  -

تسنى بنا بتحدید القواعد النحویة التي یام في حّل مشكالت مجتمعھ وإذا التلمیذ على اإلسھ

یحتاجھا الطالب في كل صف فعلینا أن نفكر في الكتاب المدرسي الذي یعرضھا ومن أھم 

 :1األسس ما یلي

ینبغي االقتصار على األبواب التي لھا صلة بّصحة الضبط، وتألیف الجملة تألیًفا صحیًحا  -

 داعي مطلًقا لدراسة الصورة الفرضیة في التصغیر والنسب واإلعراب ولھذا ترى أنھ ال

 .السیما وأحوال بناء الفعل الماضي وغیر ذلك مما ال یتصل بضبط الكلمات

االتجاه في أبواب الصرف إلى الناحیة العلمیة، ففي دراسة المجرد والمزید، یعني  -

یقھ الكشف عن المفردات في بھذا الباب في معرفة طر عبتدریب التالمیذ على االنتفا

 . المعاجم

أن تتأخر إلى المرحلة الجامعیة وشعب التخصص العالي دراسة القواعد النحویة التي ال  -

تصل اتصاالً واضًحا بالمعنى أو التي ال یظھر أثرھا في كالم األقدمین شعًرا ونثًرا، على 

 .أن تكون الدراسة في ھذه المرحلة متعمقة مستقصیة لكل التفاصیل

إلغاء كل ما لیس من شأنھ إحداث التغیرات في طریقة كتابة أو لفظ التعبیر أو فھمھ،  -

لتوفیر الجھد على الطالب وتركیزه في حفظ وإدراك القواعد التي تؤثر في طریقة لفظ 

 .الكلمات الجمل وكتابتھا

حتى ، )األدب، اإلنشاء، التعبیر(استحضار اللفثات النحویة في باقي الدروس العربي  -

 .یمارس الطالب تطبیق تلك القواعد التي تعلمھا أثناء معایشھ النصوص العربیة

واإلشارة أثناء  ئواخطإعطاء التالمیذ فرًصا أكبر للتحدث باللّغة العربیة وتصویبھم إن أ -

ألن التصویت أثناء الممارسة من طرق التربیة التي تزرع : التحدث وربطھا بتقویم اللّسان

 .القواعد

ھم وإرشادھم إلى مواطن بالتلمیذ فرصة أكبر لكتابة نصوص عربیة ذاتیة وتصوإعطاء  -

 .الخطأ لیكون ذلك خیر معین على تجنب تلك األخطاء في نصوص قادمة

ربط القواعد والنصوص المصاحبة لھا بالواقع الحیاتي للطالب حتى تظل واقعیتھ  -

ردة والتي أثبتت التجربة أنھا حاضرة في ذھنھ وتظھر علیھا صفة الواقعیة ال النظریة المج

 .ع معیشقسرعان ما تتبخر إن لم یكن لھا وا

  :أن یكون معلم اللّغة العربیة قدوة حسنة في التزامھ بالنطق العربي الفصیح
                                                           

1
 .12/07/2010محمد عباس عرابي، " مجلّة المعرفة   
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تعوید التالمیذ على سماع األسالیب النحویة العربي، وقد أثبتت علوم التربیة الحدیثة أن  -

 .اأسالیب إتقان اللّغة إنشاءً االستماع ومن ثم المحاكاة من أفضل 

تتناول نصوص مألوفة في تعبیر التالمیذ وحیاتھم الیومیة والعلمیة، واالبتعاد عن  -

 .النصوص الصعبة باأللفاظ العربیة

 المعانيربط القواعد النحویة بإفادتھا في مجال المعنى، وبیان التغیر النحوي على تغیر  -

  .1المتضمنة

  

                                                           
1
 .2019 – 2018دقة جمیلة تشخیص ضعف التالمیذ في اكتساب مفاھیم والقواعد النحویة السنة الخامسة نموذًجا،  
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  :خاتمة

ومن خالل ما ذكرناه یتبین لنا أن منھج التدریس بالكفاءات منھج معاصر، یعني بھ 

تطویر الكفاءات والقدرات لدى المتعلمین من خالل وضعھم أمام مشكالت التي یستوجب 

ة تربویة جدیدة التي تعطي أولویة بحلّھا، وبذلك نعني بأن بیداغوجیا الكفاءات ھي مقار

للمتعلّم الذي یملك القدرة على اكتساب المعارف والموارد التي ینبغي توظیفھا أثناء مواجھتھ 

للوضعیات الصعبة والمعقدة، كما تسعى جعل العملیة التعلیمیة التعلمیة فردیة في نظام 

  .موعة من النتائج أھمھاوبناًءا على االعتبارات المذكورة توصلنا إلى مجتربوي جماعي 

بمفھوم عملي وربط التعلیم بالواقع والحیاة وتحویل التدریس بالكفاءات نظرة للحیاة  -

  .المعارف النظریة إلى معارف علمیة تطبیقیة

، كما تسمح المتعلم التدریس بالكفاءات بیداغوجیة ناجحة تمثل حافًزا للتدریس المعلّم -

  .ى معارف علمیة تطبیقیةلھما بتطویر المعارف النظریة إل

انتقال دور المعلم في التدریس بالكفاءات إلى الموجھ والمرشد بعد ما كان ملفًتا  -

  .وناقالً للمعارف الجاھزة في التدریس

التدریس بالكفاءات تدعوا إلى العمل الجماعي قصد تنمیة الروح الجماعیة والتعاون  -

  .االشتراكي الدیمقراطي

تسمح للمعلم بالبحث والخروج من الحلقة المغلقة والثابتة التي  التدریس بالكفاءات -

  .كانت تسمح لھما بتطویر معارفھما وذاتھما باستمرار

  .بین أنشطة اللّغة العربیة التدریس بالكفاءات یخلق نوًعا من الترابط واالنسجام -

 من الرؤیة یدعو التدریس وفًقا بالكفاءات إلى الشمولیة والتكاملیة في المعارف بدالً  -

  .التجزیئیة في المقاربة باألھداف

منظومة التربویة الجزائریة للتدریس بالكفاءات تماشًیا مع التطور الحاصل في  بنىت -

العالم المعاصر عالم التكنولوجًیا والمعلوماتیة حتى تواكب مستجدات التعلیم والتكوین في 

  .العالم

أجل الوصول إلى مدرسة مبنیة على نظام  وعلیھ وانطالًقا من نتائج ھذه الدراسة ومن

جدید حقیقي یعمل على بناء مجتمع متقدم، یعتمد في تطویر نفسھ على مقدراتھ الذاتیة 
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ا بالعلم والعمل وفق رؤیة واضحة للمستقبل مخطط لھا على المدى القریب والبعید، حً متسل

  . فیجب أن یتمسك فھاذ المنظم الجدید وتطویره
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  :المقترحات والتوصیات

  : في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة لھذا البحث أھمھا

 .دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض التالمیذ أثناء تعلّم اللّغة العربیة -

تحدید أسباب الصعوبات والضعف عند كل التلمیذ حتى یتم تحدید المھارات المطلوب  -

 .استخدامھا لعالج ھذا الضعف

االستعانة بوسائل اإلیضاح في دروس القراءة من صور ومسجالت وأجھزة الكمبیوتر  -

 .لما لھا من اثر في الجانب التحصیلي للتلمیذ

 .تصنیف التالمیذ الضعاف في مادة القواعد ووضع خطط عالجیة خاصة بھم -

 .استخدام الطرق المشوقة في تدریس مادة القواعد -

 .یة خاصة بكل تلمیذضرورة تزوید المعلّم بمعلومات صح -

 .بناء الھیاكل وفق المناصب وتوفیرھا لتقلیل عدد المتعلمین في القسم -

 .تكوین المتعلمین في كل المستویات في علم النفس وفي البیداغوجیا الحدیثة -

ضرورة توفر األخصائیین النفسانیین في المدارس االبتدائیة ألن بعض التالمیذ یعتبرون  -

 .یصعب التعامل معھا مامھأماجًزا حمادة القواعد 

یعمل على تنمیة قدرات المتعلم العقلیة  )التدریس بالكفاءات(النظام التربوي الجدید  -

 .والعاطفیة والنفسیة والحركیة وقد تتحقق منفردة أو مجتمعة

 .خالیة من المشاكل ومناسبة للتعلیم بیئة توفیر -

بة على مراجعة دروس قراءة جمیع التالمیذ للدرس في كل حصة والتصویب والمحاس -

 .القواعد باستمرار

التركیز على التعلیم القاعدي في جمیع المراحل االبتدائیة ومن كل النواحي، ألّن الضعف  -

 .المالحظ ضعف قاعدیي

ھذه جملة من التوصیات والمقترحات التي توصلنا إلیھا من خالل ھذا البحث، فإن  -

فعسى هللا تعالى أن یجعل عملنا ھذا  أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فھن هللا عز وجل،

 .خالًصا لوجھھ الكریم، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم  -

  :والمراجع المصادر

 1لبنان ط  -أبن سراج، األصول في النحو، تحقیق الحسین القّدلي، مؤسسة الرسالة للنشر  -

1420  - 1990.  

  )ع ل م(مادة  1979، 4ج  1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط -

  .2وتاریخ أشھر النحاة، دار المعارف ط نشأة النحو -أحمد الطنطاوي  -

  .أحمد الھاشمي، القواعد األساسیة للّغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان -

أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات  -

  .2000الجامعیة، بن عكنون الجزائر 

  .لیم المستند إلى دراسة المشكلةأحمد محمد الخفاجي، التع -

أرزیل رمضان، حسونات محمد، نحو إستراتیجیات التعلیم بالمقاربة بالكفاءات، دار  -

  .2002األمل، تیزي وزو، 

التل وائل عبد الرحمان، شعراوي أحمد مّحمد أصول التربیة التاریخیة، دار حامد للنشر  -

  .2007والتوزیع، األردن، 

، مھارات التدریس الصفي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الحیلة محمد محمود -

  .2007، 2األردن ط 

النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، : السلیطي فراس، إستراتیجیات التعلّم والتعلیم -

  .2008األردن 

الدار العربي سلیماني، الكفایات في التعلیم من أجل مقاربة شمولیة مطبعة النجاح الجدیدة،  -

  .2006، 1البیضاء ط

  .بیروت، لبنان -، دار الجیل 4القاموس المحیط ج -الفیروس األبادي محمد بن یعقوب  -

، 1بشیر إبریر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث األردن ط  -

2007.  

الخلدونیة للنشر دار ) األبعاد والمتطلبات(حاجي فرید، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات  -

  .2005ط  -والتوزیع، الجزائر د 
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  .حسین علي عطیة، الكافي في تدریس اللّغة العربیة -

، 3خالد األزھري، شرح التصریح على التوضیح المطبعة األزھریة للنشر، مصر ط  -

1944  - 1925.  

  .1991داود ماھر محمد، أساسیات في طرائق التدریس العامة، دار المحكمة، العراق،  -

راتب القاسم، فنون اللّغة وأسالیب تدریسھا، بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث،  -

  .2009، 1األردن، ط

، 1رافدة الحریري، طرق التدریس بین التقلید والتجدید دار الفكر العربي، عّمان األردن ط -

  .2010/ ه 1430

  .2010أوت، زاھر عطوة، زیاد قباجة، دلیل طرق التدریس، فلسطین  -

سعیدي سي محمد، مطبوعة دروس في مقیاس التعلیمیة، لطلبة السنة الثانیة ماستر علم  -

  .2017، 2016النفس المدرسي 

  .1994صالح بلعید، اإلحاطة في النحو، الجزائر،  -

  .1996اللّغة والنحویین القدیم والحدیث، دار المعارف، القاھرة  -عباس حسن  -

د الحمید شاھین، إستراتیجیات التدریس المقدمة وإستراتیجیا التعلیم، عبد الحمید حسن، عب -

  .2011 -  2010كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة 

  .1988، 2عبد الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة ط -

  .2010 -1عبد الرحمان ابن خلدون المقدمة، دار الجوزى القاھرة مصر، ط  -

دار  - 1اللطیف العربي، عبد العزیز الغرضاف وآخرون، معجم علوم التربیة ط عبد  -

  .1994الخطابي للطباعة والنشر المغرب، 

، 1علي أبو المكارم، تعلیم النحو العربي، عرض وتحلیل، مؤسسة المختار للنشر ط -

  .2004عمان، األردن، 

  .1العربي، القاھرة، ط علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللّغة العربیة، دار الفكر  -

علي آیت وشان، اللسانیات والدیداكتیك، نموذج النحو الوظیفي من المعرفة العلمیة إلى  -

  .2005، 1المعرفة المدرسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط
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ن عمر إیناس، أبو خثلة محمد، نظریات المناھج التربویة دار صفاء للنشر والتوزیع، عّما -

  .2005األردن، 

الجزائر،  -المصطلح النحوي، دیوان المطبوعات الجامعیة  -عوض أحمد القزوي  -

1983.  

فخر الدین عامر، طرق تدریس الخاصة باللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة، القاھرة، عالم  -

  .2000الكتب 

عّمان، األردن،  فرید كامل أبو ذینة، الریاضیات مناھجھا وأصول تدریسھا دار الفرقان، -

1982.  

  .2محمد التومي الشباني، تطور النظریات واألفكار التربویة الدار للكتاب لبیا تونس، ط -

محمد الدیریج التدریس الھادف، مساھمة في التأسیس العملي لنموذج التدریس باألھداف  -

  .200التربویة قصر الكتابات 

النحویة وأسالیب التعبیر في مراحل التعلّم،  تطویر مناھج التعلیم والقواعد -محمد السّید  -

  .1987 - العام 

محمد الكراكبي، تقویم مدونة النحو العربي، المجلس األعلى للّغة ندوة تسییر النحو،  -

  .2001الجزائر، 

 - 9محمد آیت موحى وآخرون، سلسلة علوم التربیة، دار الكتاب الوطني المغرب العدد  -

10 ،1994.  

  .2001 - ، النحو العربي في مرحلة األولى، صناعة وتعلیمھ محمد بن حّمو -

محمد صالح الحثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي وفق النصوص  -

  .دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع 2012المرجعیة والمناھج الرسیمة، 

ة، دار النھضة، مصدر محمد عطیة األبراشي، محمد التونسي، الموجز في الطرق التربوی -

  .القاھرة، د ت

  .1995-  3المكتبة العصریة بیروت ط - مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة  -

  .2005الجزائر،  ابن، / عھني خیر الدین، مقاربة التدریس بالكفاءات، مطبعة  -

  .2001یحي یعطیش، النحو العربي بین التعصیر والتسییر، ندوة تسییر النحو،  -
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حیا زكریاء محمد، عباس مسعود، التدریس عن طریق المقاربة بالكفاءات المعھد بن ی-

  .2006الوطني للتكوین مستخدمي التربیة الجزائر 

لبصیص خالد، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف دار التنویر -

  .100 -  99، ص 2004للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  :المعاجم

  .ت. ، د2إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط ط  -

ابن فارس، معجم مقایس اللّغة، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، دار الجیل، بیروت  -

  ).ن ح و(المادة  1991 - 1لبنان، ط

، 1ابن منظور لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حید، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان ط -

  ).ن ح و(مادة  - 2003، 1424

بیروت،  -الجوھري الصّحاح، دار الكتب العلمیة للنشر، تحقیق إمیل بدیع یعقوب وآخرون -

  .1999، 1لبنان ط 

  :المذكرات والمجالّت

تندالي إلى دراسة المشكلة، مجلة العلوم التربویة أحمد محمد الخقاجي، التعلیم المس -

  .1977، بغداد 8والنفسیة، العدد 

رسالة (العربي محمود، دراسة كشفیة لممارسة المعلمین للمقاربة بالكفاءات  -

  .2011، 2010)ماجستر

بوعطیط سفیان وبن قریشي نور دین، تطبیق تقویم المقاربة بالكفاءات في التدریس  -

جانفي  01عدد  1مجلة البیداغوجیا مجلد  -ء األساتذة المدرسة االبتدائیة وعالقتھ بأدا

2019.  

شرقي محمد، مقاربة بیداغوجیة، من تفكیر التعلّم إلى تعلّم التفكیر، دراسة سویسر،  -

  .2009بیداغوجیة، إفریقیا الشرق، المغرب 

 - 2005زائر عیسى دوفیسو، مشكالت قواعد اللّغة، أطروحة الدكتوراه جامعة الج -

2006.  

  .2غازد وآخرون، سلسلة التكوین التربوي العدد  -

  .2015 - 2014مذكرة تخرج  - فضیل قاسمي، تعلیمیة النحو  -
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لخضاري أم الخیر، صعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات في مرحلة االبتدائي من وجھة  -

  .نظر المعلمین مذكرة

  .12/07/201" محمد عباس عرقي" مجلة المعرفة  -

ابن عرقة ابن صافي، تدریس قواعد اللغة في الطور الثالث من  -مجلة ھمزة وصل -

  .الجزائر -1991المدرسة االبتدائي، عّدد خاص 

ابن عرقة ابن صافي، تدریس قواعد اللغة في الطور الثالث من  -مجلة ھمزة وصل -

  .الجزائر -1991المدرسة االبتدائي، عّدد خاص 

  .2011مایو  30" لتالمیذ في النحو وأسبابھ وجیھ المرسي، ضعف ا -

مذكرة  2017 - 2016 - یسعد وھیبة، تدریس قواعد اللّغة العربیة في التعلیم االبتدائي  -

  .اللسانس

  ).ت.ج (ینظر محمد السرغیني وآخرون، وزارة، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء  -

  :وثائق تربویة رسمیة

  .2003المقاربة بالكفاءات سلسلة موعدك التربوي، : تربویةالمركز الوطني للوثائق ال -

الدیوان  - الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي اللجنة الوطنیة للمناھج -

  .2012 -2011الوطني للمطبوعات المدرسیة 

  .مناھج اللّغة العربیة للسنة الخامسة ابتدائي، وزارة التربیة الوطنیة -

مناھج اللّغة العربیة، السنة الخامسة ابتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، الدیوان الوطني  -

  .2011للمطبوعات المدرسیة جوان 

  .1999وزارة التربیة الوطنیة، التعلیمیة العامة وعلم النفس، الجزائر،  -

األساسي، الدیوان وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرفقة لمنھاج السنة الرابعة من التعلیم،  -

 .2005الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، 

  .ت.وزارة التربیة الوطنیة، بكي بلمرسلي، المقاربة بالكفاءات، د -
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  فھرسة الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوعات

    شكر وتقدیر 

    إھداء

  ب-أ  مقدمة 

  05  مدخل

  آلیات التدریس بالكفاءات :الفصل األول

  21  التدریس بالكفاءات والممارسة البیداغوجیة

  23  إستراتیجیة التدریس بالكفاءات

  23  تمھید

  24  المتعلم

  24  المتعلم من منظور التعلیم الحدیث -1

  27  في التعلیم استقاللیة المتعلّم  -2

  28  المتعلّم في ضوء التدریس بالكفاءات   -3
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  32  طرائق التدریس بالكفاءات

  32  طریقة حل المشكالت   - أ

  35  طریقة المشروع  -  ب

  38  طریق المھام واالستكشاف  -ج

  38  الطرائق الحدیثة في تدریس القواعد النحویة

  38  طریقة النصوص المعدلة- )1

  39  الوظیفیةالطریقة  - )2

  40  أھم الوسائل المساعدة في تدریس القواعد النحویة

  40  خطوات تنفیذ درس القواعد في ضوء التدریس بالكفاءات

  40  إجراءات مرحلة التخطیط- )1

  41  إجراءات مرحلة التنفیذ  - )2

  41  إجراءات مرحلة التقویم - )3

  41  كیفیة بناء خطة الدرس

  43  الخامسة ابتدائيأھداف تدریس القواعد النحویة في السنة 
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  44  عالقة القواعد النحویة بمھارة التعبیر الكتابي

  45  الكفاءات المستھدفة في مرحلة التعلیم االبتدائي

  فاعلیة القواعد النحویة للسنة الخامسة ابتدائي :الفصل الثاني

  48  تمھید

  49  لغة  -النحو مفھوم 

  50  اصطالًحا -              

  51  نشأة النحو 

  53  أھمیة علم النحو

  56  القواعد النحویةقیمة وأنواع 

  56  قیمة القواعد النحویة- )1

  57  أنواع القواعد النحویة - )2

  58  وظیفة النحو الفرض من تدریسھ

  58  وظیفة النحو - )1

  59  الغرض من تدریسھ - )2

  60  منھجیة تدریس النحو في المرحلة االبتدائیة

  61  مشكلة تعلیم النحو

  63  الصعوبات التي تواجھ التالمیذ في النحو وعالجھا

  64  عالج حلول ھذه األسباب

  67  خاتمة

  69  المقترحات والتوصیات

  71  قائمة المصادر والمراجع

  77  الفھرس

    ةساردلا صخلم
 



 
 

  

  :ملخص الدراسة

في ضوء التدریس تعلیمیة القواعد في الطور االبتدائي : إّن ھذه الدراسة موسومة بـ

  ).السنة الخامسة نموذًجا(بالكفاءات 

تھدف إصالحات المنظومة التربویة الجدیدة إلى تحسین عملیة التعلیم وتوسیع 

مجاالتھ، وذلك بإعادة النظر في طرائق تدریس اللّغة العربیة، وإدخال تعدیالت على 

المناھج الدراسیة، والغرض من ھذه اإلصالحات ھو النھوض بمستوى األداء محتویات 

تعلمین من بناء كفاءات ومعارف أوسع ثابتة ووجیھة اللّغوي وتنمیة المھارات، وتمكین الم

  .قابلة التجنید في الحیاة العامة، وتحقیق التطور العلمي والتكنولوجي ومسایرة العصر

   التعلیمیة، الطور االبتدائي، التدریس بالكفاءات                    :الكلمات المفتاحیة

 

Résumé de l'étude: 

Cette étude est marquée par: L'enseignement de la grammaire au niveau 

élémentaire à la lumière des compétences pédagogiques (cinquième année 

comme modèle). 

Les réformes du nouveau système éducatif visent à améliorer le processus 

éducatif et à élargir ses domaines, en examinant les méthodes d'enseignement de 

la langue arabe et en ajustant le contenu des programmes, le but de ces réformes 

est d'améliorer le niveau de performance linguistique et de développer les 

compétences, et de permettre aux apprenants de développer des compétences 

plus larges, stables et directes, bien informées Recrutement dans la vie publique, 

et réaliser le développement scientifique et technologique et suivre le rythme. 

 

Mots-clés: éducatif, primaire, enseignement avec compétences. 

 


