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  شكر وعرفان     
  د  المبتدئ بحمد نفسھ قبل أن یحمده حامد الحم         

  والحمد والشكر  الذي وفقنا لھذا العمل وأعاننا على إنجازه   

فال سیعني إال أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي الفاضل الدكتور بویش 
منصور الذي كان نعم المشرف، ولم یبخل علي بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة 

  فجعل هللا عملھ ھذا میزان حسناتھ

لة من كبیرھا إلى صغیرھا على ما قدموه لي إلى األھل واألحبة وكافة العائ
 من دعم 

إلى جمیع أساتذة قسم اللغة واألدب العربي بجامعة عبد الحمید ابن بادیس 
مستغانم على كل ما قدموه لي خالل مشواري الجامعي فجزآھم هللا عني 

  ألف خیر

در إلى أساتذة وتالمیذ السنة الثانیة ثانوي آداب وفلسفة الذین استقبلوني بص
رحب وساعدوني قدر المستطاع في الدراسة المیدانیة فلھم مني جزیل 

  الشكر والعرفان

إلى كل من مَد لي ید العون من قریب أو بعید وكان لھ صدى  في إنجاز 
     .ھذا البحث



 

 
 

 

 إھداء                                

   جھدي إلى الحبي المصطفى وشفیعي إلى یوم القیامةأھدي ثمرة    

  إلى من تسكن جسدي ونور بصري وآمال مستقبلي         

إلى من قاسمتني آالم الحیاة وأسكنتني بحرا یغمره الحنان والتضحیة       
  "أمي الغالیة " والتسامح

  إلى من علمني البقاء إلى من ملء دربي أمال وھزما          

  مرھماأطال هللا في ع" أبي العزیز " وعمال إلى منبع اإلرادة   

  "ربیعة عالیة سعاد بشرى محمد الھادي دعاء"إخوتي   إلى     

  رعاھم هللا                             

  "فوزیة فتیحة نوال فاطمة سمیرة رشیدة" إلى صدیقاتي      

  إلى كل من نسیھم قلمي ولم ینساھم قلبي              

  ز وجل أن یتقبلھ منيإلى كل ھؤالء أھدي ھذا العمل الذي أرجو من هللا ع

  

  جمیلة                                                                      

  



 

 
 

  

  

  
  

  

  

  

    



 مقدمة 

 
 أ 

الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سید الخلق 

األمانة وبلغھا إلى العالمین أجمعین وخاتم المرسلین محمد بن عبد هللا الذي حمل 

  :وبعد

وھي لغة خالدة إلى   تعتبر اللغة العربیة لغة القرآن الذي نزل بلسان عربي مبین

ما ال نھایة وسبب خلودھا ھو القرآن الكریم الذي تعھد هللا بحفظھ مصداقا لقولھ جل 

واللغة ]  09 سورة الحجر اآلیة. [}إَنا نحن نَزلنا الًذكر وإَنا لھ لحافظون{ جاللھ 

السلیمة ھي أداة التواصل والتفاھم بین الناس والحصول على المعرفة التي لیس لھا 

حدود، والسالمة تأتي من سالمة قواعدھا ومھارات أدائھا خاصة عند األجیال 

والتعلیم ھو أقوى طاقة في حیاة البشریة وأكبر ثروة تملكھا المجتمعات، . المتأخرة

فقد كانت جمیع فروع اللغة . مسایرة التطور، وتحقیق التقدمألنھا القدرة المثلى على 

العربیة من حیث الجانب الَتعلیمي مَتصلة ببعضھا البعض اتصاال وثیقا، فالقراءة تعد 

زادا لغویا واإلمالء یجعل المتعلم یحید عن الخطأ في رسم الحروف، والتعبیر 

رض من تدریس النحو ھو بنوعیھ ھو الغایة من تدریس فروع اللغة العربیة ، والغ

حمایة الملكة اللسانیة من اللحن وبناء جیل قادر على المشافھة والكتابة بطریقة 

ُم القواعد النحویة لمتعلم اللغة العربیة، فقد أثرنا أن  سلیمة ونظرا ألھمیة تعلیم وتعل

تعلیمیة النحو العربي للسنة الثانیة ثانوي ـ شعبة : " یكون موضوع بحثنا بعنوان

كیف  :اب وفلسفةـ أنموذجاـ ومن ھنا تبادرت إلى أذھاننا اإلشكالیة الرئیسة التالیةآد

  تتحقق عملیة تعلیم النحو العربي للسنة الثانیة ثانوي ـ شعبة آداب وفلسفة ـ ؟ 

  :وقد تشعبت ھذه اإلشكالیة مجموعة من التساؤالت منھا

  .مفھوم النحو العربي؟ـ ما مفھوم التعلیمیة وما ھي فروعھا ومكوناتھا وما 

  .ـ ما الھدف من تدریس النحو العربي في المرحلة الثانویة؟



 مقدمة 

 
 ب 

  .ـ ما ھي الطرق المعتمدة في تدریس النحو؟

ـ ما ھي مواطن صعوبة تعلیم النحو في السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب 

  .وفلسفة؟

أن ـ ھل یكمن المشكل في طرائق التدریس أم في المنھاج أم في األساتذة أم 

  .التلمیذ ال یھتم بھذه المادة؟

ـ ھل القواعد النحویة غامضة مما تجعل التالمیذ في ھذه المرحلة عاجزین عن 

  .استعمالھا كتابة ومشافھة؟

إذ أردت تناول ھذا البحث لعدة أسباب منھا ما ھي ذاتیة ومنھا ما ھي 

  :موضوعیة فالذاتیة تمثلت في

النحو العربي في المرحلة الثانویة ـ رغبتني في االطالع على أھمیة تعلیم 

  .باألخص السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة

ـ حبي الشدید لمھنة تدریس اللغة العربیة خاصة النحو العربي في الطور 

  .الثانوي ومعرفتي لمدى استیعاب التالمیذ لمادة النحو ومدى صعوبة فھمھا لدیھم

  :يأما فیما یخص األسباب الموضوعیة تمثلت ف

ـ تدھور مستوى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي في مادة األدب العربي خاصة 

  .تالمیذ الشعبة األدبیة وھذا نتیجة نفورھم من تعلم مادة النحو

ـ التعرف على كیفیة تعلیم وتعلم مادة النحو العربي في السنة الثانیة ثانویـ شعبة 

  .آداب وفلسفة

  .ن األنشطة اللغویة األخرىـ شیوع فكرة صعوبة القواعد النحویة ع



 مقدمة 

 
 ج 

واخترت السنة الثانیة من التعلیم الثانوي بالتحدید ألنھا الجسر الذي یعبر منھ 

التلمیذ لوصولھ إلى آخر سنة في ھذه المرحلة الثانویة وھي السنة الثالثة ثانوي 

  .المتمیزة بامتحان البكالوریا

ھذه ھو تطرقي  ومن بین الصعوبات التي واجھتھا في إنجاز موضوع مذكرتي

للجانب التطبیقي دون الخضوع إلى دراسة میدانیة في الثانویات بسبب توقف 

الدراسة وغلق الثانویات إضافة إلى صعوبة حصولي على المنھاج ودلیل المعلم لھذه 

تعلیمیة النحو : "السنة، وبالنسبة للدراسات السابقة لھذا الموضوع الموسوم ب

فھي نادرة جدا أو قلیلون من " داب وفلسفةـ أنموذجاـ العربي للسنة الثانیة شعبة آ

قاموا بتناولھ وغفل عنھ الكثیرون بل اھتموا بتعلیم النحو في السنوات األخیرة من 

كل مرحلة وأھملوا السنة الثانیة من التعلیم الثانوي خاصة، وتبقى قراءتي قراءة من 

ى فصلین مسبوقین بمدخل القراءات المتعددة التي وقفت فیھا على تقسیم البحث إل

یشمل مفاھیم وتعریفات وإجراءات حول تعلیمیة اللغة العربیة، فالفصل األول یتمیز 

بالجانب النظري  لتعلیمیة النحو العربي حیث قسمتھ إلى مبحثین، المبحث األول 

مفھوم النحو، أنواعھ، طرائق تدریسھ، أما المبحث الثاني : تضَمن العناصر اآلتیة

ف تدریس النحو في المرحلة الثانویة ومشكالت تدریسھ، وكیفیة فتضمن أھدا

أما الفصل الثاني یتمیز بالجانب التطبیقي لھذا . عالجھا، وكذلك أھمیة النحو العربي

البحث حیث شمل الدراسة المیدانیة لھذا الموضوع إذ قسمتھ ھو اآلخر إلى مبحثین 

ب وفلسفة تطرقنا فیھ إلى وصف األول دراسة وصفیة للسنة الثانیة ثانوي شعبة آدا

الكتاب المدرسي ووصف المنھاج وعرض برنامج قواعد اللغة وكذلك عرض 

نموذج إللقاء درس نحوي، أما المبحث الثاني تطرقت فیھ إلى الدراسة التطبیقیة 

وختمت . حیث تضمنت تحلیل نتائج استبیان األساتذة وتحلیل نتائج استبیان التالمیذ



 مقدمة 

 
 د 

ا بمناقشة الدراسة المیدانیة وإعطاء مقترحات البحث الخاصة الفصل التطبیقي ھذ

  .بتدریس النحو العربي

أما عن المنھج المتبع  في الدراسة فقد سرت وفق المنھج الوصفي واتخذت من 

التحلیل أداة لذلك، كما استعنت بأدوات أخرى منھا اإلحصاء والمالحظة وعرض 

  .ھو النتائج المتوصل إلیھاالنتائج، وأنھیت البحث بخاتمة ذكرت فیھا أ

  :وقد اعتمدت في ھذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا

ـ لسان العرب البن منظور، كتاب العین للخلیل ابن أحمد الفاراھیدي، 

الخصائص البن حني، تعلیمیة اللغة العربیة ألنطوان صیاح، مناھج التعلیم األساسي 

السنة ( األساسي، منھاج السنة الثانیة والوثیقة المرفقةللطور الثاني مدیریة التعلیم 

الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي، وزارة التربیة الوطنیة مطبعة الدیوان 

  .الوطني

وفي األخیر أتمنى أن تكون ھذه الدراسة قد قدمت ولو إضافة بسیطة في البحث 

إذا أخفقت فمن نفسي وأرجو منكم العلمي، إذ حاولت فیھا تقدیم أحسن ما یمكن، ف

التوجیھ وإذا أصبت فإَن توفیقي من المولى عز وجل فلھ الحمد والشكر على نعمھ 

علینا، وفي الختام أشكر األستاذ المشرف الذي لم یبخل علي بنصائحھ وتوجیھاتھ 

  .ومتابعتھ لي خطوة بخطوة في إنجاز ھذه المذكرة

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مدخل

  مفاھیم واصطالحات وإجراءات: الَتعلیمَیة          

  ـ مفھوم الَتعلیمَیة لغة واصطالحا1

  ـ فروع الَتعلیمَیة2

  ـ مكونات الَتعلیمَیة3

ُم4   ـ مفھوم الَتعلیم والَتعل

ُمـ الفرق بین 5   الَتعلیم والَتعل

ُم6   ـ صعوبات الَتعل

  ـ أھمیة الَتعلیميَ 7
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 :تمھید

یعتبر التعلیم أھم وسیلة تزدھر بھا األمم في شتى مجاالت الحیاة الیومیة، فھو 

شاملة عملیة تربویة تقوم بتنمیة قدرات الفرد وتزویده بمعلومات علمیة تربویة 

تعریف   )oxford(تساعده في مواجھة تحدیات الحیاة وجاء في قاموس أكسفورد

تعلیم األطفال والشباب بالمعرفة  Training)(عملیة تدریس "للتعلیم على أنھ 

التعلیم عملیة مستمرة ھدفھا "ویشیر أیضا لستر سمیث إلى  أن  1"وتنمیة المھارات

تنمیة الفرد وإعداد المواطن وضمان طفولة أسعد للناشئین، وان من حق كل فرد أن 

یحصل على تعلیم یتفق وعمره ویتناسب مع قدراتھ واستعداداتھ  كما یعمل على 

ا ولعل المرحلة الثانویة فالتعلیم مراحل مكملة لبعضھ 2تكوین قاعدة مشتركة للثقافة

من أھم المراحل التعلیمیة ألنھا تنقل التلمیذ إلى مستوى عالي وھو الجامعة لیصبح 

باحث علمي لھذا فكل األمم  تعطي أھمیة عظیمة للتعلیم الثانوي خاصة السنة الثانیة 

ثانوي لتجھیزھم للسنة الثالثة  ألنھم في ھذه السنة سیقبلون على امتحان شھادة 

كالوریا فالبد أن توفر كل الوسائل المتطورة إلنجاح عملیة التعلیم التي تساھم في الب

 . تحقیق التطور واالزدھار للبالد

  :ـ مفھوم التعلیمیة1      

من فعل تعلم، یتعلم، تعلما، " كلمة التعلیمیة مصدر لكلمة تعلیم فھي : لغة     

 "  المصطلح األجنبي دیداكتیكواللفظ مصطلح حدیث یقابل   3".األمر أتقنھ وعرفھ

didactique"  وقد تطور  4" وتعني تعلیمیة، تعلیمات، علم التدریس، علم التعلیم
                                                             

  م،1963ر الفكر العربي، القاھرة، لیستر سمیث، بحث تمھیدي، ترجمة رمزي عبد الفتاح، دا ـ  1
  .140ص

  . 14حمدي علي أحمد، مقدمة في علم اجتماع التربیة، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة، د ط،ت، ص ـ  2
  . 15م، بیروت، ص2004عبده ألراجحین علم اللغة التطبیقي، دار النھضة العربیة، د ط،   ـ  3
م، 1998، 1 طبعة النجاح الجدیدة،ط محمد البرھمي، دیداكتیك النصوص القرآنیة، الدار البیضاء ـ  4

  .10ص
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وھكذا لم تكن التعلیمیة في البدایة تختلف . ھذا المصطلح لیصبح التعلیم أو فن التعلیم

  .كثیرا عن العلم الذي یھتم بمشاكل التعلیم أي البیداغوجیة

ما علمت : علم الشيء، شعر، یقال" ن العرب البن منظور وجاء في لسا      

استعلم لي خبر فالن، وأعلمنھ حتى أعلمھ : بخبر قدومھ، أي ما شعرت، ویقال

    1،"واستعملني الخبر فأعلمتھ إیاه وعلم األمر وتعلمھ أتقنھ

التعلیمیة ھي علم مستقل بذاتھ ولھ عالقة وطیدة بغلو أخرى، ": اصطالحا      

رس التعلیم من حیث محتویاتھ ونظریاتھ وطرائق تدریسھ دراسة علمیة، وھو ید

وھو في میدان تعلیم اللغة یبحث في سؤالین مرتبطین ببعظھما البعض، ماذا تدرس؟ 

  2وكیف تدرس؟ 

علم من علوم التربیة لھ قواعده ونظریاتھ یعنى بالعملیة : التعلیمیة"       

ُمَیة ویقدم المعلومات وكل المعطیات الضروریة للتخطیط، یرتبط  التعلیمیة الَتعل

أساسا بالمواد الدراسیة من حیث المضمون والتخطیط لھا وفق الحاجات واألھداف 

وعلیھ فإن تعلیمیة  والطرق التبلیغیة والتقویمیة والقوانین العامة للتعلیم وكذا الوسائل

اللغة اآلن علم لھ أصولھ ومناھجھ أفضت إلیھ جھود متتابعة من البحث الدائب عند 

األمم المتقدمة وھو یولد كل یوم مجاال جدیدا ویكشف كل حین عن جانب كان 

  3لناطقین بھا مجھوال، وتشھد اآلن تأثیره البالغ على تعلیم اللغات ألبنائھا ولغیر ا

                                                             
ابن منظور، لسان العرب، تح، عبد هللا علي الكبیر محمد أحمد حبیب هللا وھشام محمد الشاذلي، دار  ـ  1

  .3083م، المجلد الرابع، ص1981المعارف، القاھرة، د ط، 
م، 2013بوعالمات لعرج، تعلیمیة النحو العربي في االبتدائي، طرق ووسائل ، مذكرة ماجستیر   ـ  2

  . 07ـ06ص
م، 1990ط، عبد هللا صبحي، علم اللغة التطبیقي  وتعلیم اللغة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، د  ـ 

. 02ص 3  
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الدیداكتیك باألساس تفكیر في المادة الدراسیة " ویعرفھا سالم أكو یندي      

  1"بغیة تدریسھا والبحث في كیفیة اكتساب المتعلم للمفاھیم

ھي العلم المسؤول عن إرساء األسس " ویعرفھا أنطوان صیاح بقولھ       

  2" النظریة والتطبیقیة للتعلم الفاعل والمعقلن

لقد كثر الحدیث عن التعلیمیة وتعددت تعار یفھا نذكر منھا تعریف جامع        

أنھا تقوم بعملیة ربط كل النقاط والقضایا التي تأتي سابقة لمھام المعلم " أال وھو 

  وتنظیم حاالت التعلیم 

   3ولعملیة إمداد الوحدات التعلیمیة، وللتكیف مع مجموع المتعلمین 

  : یةـ فروع التعلیم 2      

تسمى أیضا التعلیمیة ) Didactique General: (أـ التعلیمیة العامة      

األفقیة،وھي التي تكون مبادئھا وممارستھا قابلة للتطبیق مع كل المحتویات وكل 

المھارات، وفي كل مستویات التعلیم تقدم المعطیات األساسیة والضروریة للتخطیط 

  4"عناصر الوضعیة البیداغوجیة لكل موضوع وكل وسائل التعلیم لمجموع 

فالتعلیمة العامة ھي التي تسعى إلى تطبیق مبادئھا وخالصة نتائجھا على        

القسم األول یھتم بالوضعیة التعلیمیة، : جمیع المواد التعلیمیة وتنقسم إلى قسمین

حیث  تقدم المعطیات القاعدیة التي تعتبر أساسیة لتخطیط كل موضوع وكل وسیلة 

                                                             
، 01جیة إلى الدیداكتیك، الدار البیضاء، طسالم اكو یندي، دیداكتیك المرح المدرسي، من البیداغو ـ  1

  .158م، ص2001
م، 2006، 01، بیروت، لبنان، ج01أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، دار النھضة العربیة، ط ـ 2

  .18ص
، 01عزیزي عبد السالم، مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیث، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، طـ  3

  .147م، ص2003
  .09م، ص1999وزارة  التربیة الوطنیة، التعلیمیة العامة وعلم النفس،ا لجزائر،  ـ  4
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میة لمجموع التالمیذ، والقسم الثاني یھتم الدیداكتیك التي تدرس القوانین العامة تعلی

للتدریس، بغض النظر عن محتوى مختلف مواد التدریس فالتعلیمیة العامة إذن ھي 

مجموع المعارف التعلیمیة القابلة للتطبیق في مختلف المواقف ولفائدة جمیع 

  .التالمیذ

 تھتم بتدریس، )Didactique spéciale (: ب ـ التعلیمیة الخاصة       

مادة من مواد التكوین وتسمى دیداكتیك المادة، من حیث الطرائق والوسائل 

واألسالیب الخاصة بھا وبالتالي یمكن أن نتحدث عن دیداكتیك اللغة، ونعني بذلك 

 اللغة كالقراءة والعبیر والكتابة، وفي ھذا الصدد یرى كل ما یتعلق بتدریس مھارات

P,JOUNAERI  أن ھناك قواسم مشتركة بین دیداكتیك المواد، إذن فالتعلیمیة

الخاصة تمثل الجانب التطبیقي للتعلیمیة العامة، إذ تھتم بمراقبة العملیة التربویة 

وبالتالي فھي على نطاق أضیق من التعلیمیة العامة، ألنھا تتعلق  1وتقویمھا وتعدیلھا

                                                                      .بمادة دراسیة واحدة

  :مكونات التعلیمیةـ 3      

التعلیمیة لیست مجرد تأمل في المسائل البیداغوجیة وإنما ھي استغالل        

( للواقع التعلیمي وتناولھ بالدراسة وتحلیل وضعیات التعلم المختلف بكل مكوناتھا

من أجل تحقیق العملیة التعلیمیة  التعلمیة، وھذا األخیر ) ، ومادة تعلیمیة معلم، متعلم

  : یتحقق من خالل أقطاب ثالث وھي

یعد المتعلم محور وأساس العملیة التعلیمیةـ التعلمیة لذا : " أ ـ المتعلم       

وجب معرفة قدراتھ وخصوصیاتھ واستعداداتھ حیث أن نجاح المدرس في مھنتھ، 

ى معرفة ھذه الخصوصیات نظرا الرتباطھا بالتحصیل الدراسي إذا یتوقف عل

                                                             
  .16المرجع نفسھ، ص ـ  1
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استغلت استغالال تربویا حسنا، فالمتعلم كائن حي نامي، متفاعل مع محیطھ، لھ 

موقفھ من النشاطات التعلیمیة، كما لھ موقفھ من العلم من الوجود ومن العالم، ولھ 

ما یتعلمھ ولھ ما یحفزه وما تاریخھ التعلیمي بنجاحاتھ وإخفاقاتھ، ولھ تصوراتھ ل

یمنعھ عن اإلقبال على التعلم، إذ لھ مشروعا تعلیمیا یحصل لھ بخالصة خبرتھ في 

العائلة وفي المدرسة، والمتعلم ھو الذي یبني معرفتھ معتمدا في ذلك على نشاطھ 

  1"الذاتي

لھ وھذا ھو الركن األول من أركان التعلیمیة وھو ركن تقام التعلیمیة ألج       

  .وتوضع في خدمتھ

المنھاج ھو مجموعة من ): المنھاج  المعرفة، أو(ب ـ التعلیمیة المادة        

حیث ھذا المفھوم تقلیدي للمنھج كما   المواد الدراسیة موضوعاتھا یتعلمھا التالمیذ،

بأنھ المعارف "ولكن یعرف المنھاج . فھمھ الدارسون على أنھ الكتاب المدرسي

لخصائصھا البنیویة والوظیفیة ودرجة تعقیدھا، إذ إن المادة  المطلوب تدریسھا

التعلیمیة ھي مركز العملیة التعلیمیة التقلیدیة، حیث مؤلفي البرامج الدراسیة إلى 

الخزان المعرفي واإلنساني المخبأ في ثنایا الكتب والوثائق، ومن ھنا یأتي عمل 

األساسیة حفظ المعلومات المعلم في النقل والتلخیص والترتیب وتصبح وظیفتھ 

وتردیدھا ثم حشوھا في عقل التلمیذ، ومما یجعل أھداف ھذا النوع من التعلیم 

االكتساب المعرفي للمعلومات دون مراعاة اھتمام التلمیذ، وحوافزه  2یقتصر على 

ویبقى ما ھو مجھول مقصى من ھذه الممارسات التعلیمیة، في ھذه الحالة یصبح 

إذن  3ن یستطیع أن یقدم أكبر عدد من المعارف خالل درسھ المعلم الناجح ھو م

                                                             
  .20،م ص2008، 1، دار النھضة العربیة، بیروت،ط2أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة،جـ   1

 
م، 2007مقران یوسف، دروس في اللسانیات التعلیمیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  ـ  3

  .23ـ 22م، ص2008
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المنھاج ھو الوسیلة التي تستعملھا المدرسة لتتمكن من الوصول إلى تحقیق األھداف 

التي یؤمن بھا المجتمع، والتي اشتقت من الفلسفة التربویة لذلك المجتمع، وذلك 

لمبادئ والقیم التي یؤمن بھا لتحقیق أھدافھ في تعلیم أبنائھ االتجاھات والممارسات وا

المجتمع وھو من أھم الموضوعات التربویة وھو جوھر التربیة وأساسھا وھو 

الوسیلة التي تستعمل لتحقیق األھداف التربویة والقومیة وھو الطریق إلى مستقبل 

  1أسعد وعالم أ فضل وھو مھم جدا بالنسبة للمعلم والمتعلم على حد سواء 

و الكائن الوسیط بین المتعلم والمعرفة، لھ معرفتھ، إنما ھو ھ :ج ـ المعلم      

میسر لنقل المعرفة في العملیة التي یقوم بھا المتعلم، إذ یشكل فیھا الوساطة فقط، انھ 

مھندس التعلم ومبرمج ومعدل العمل فیھ، فھو الركن الذي ال قوام للتعلیمیة من 

إذن ینبغي  2م عنھ في مساره التعلیمدونھ، وإن كان ھمھ في تعلیمھ أن یستغني المتعل

أن تكون القدرة للمدرس على التخطیط واالستفادة من نظریات التعلم ویكون كفء 

  .في أداء رسالتھ

  :ـ مفھوم التعلیم والتعلم 4      

التعلیم عملیة نقل المعارف والمعلومات من المعلم إلى  : "أ ـ التعلیم      

رس الدور األكثر تأثیرا، في حین یقتصر دور المتعلم في موقف یكون فیھ للمد

التلمیذ على اإلصغاء والحفظ والتسمیع، كما یعتبر التعلیم رسالة إنسانیة وتربویة 

یعنى بترتیب المرء منذ نعومة أظافره على التعرف بأمور الحیاة، وعلى كیفیة 

اركھ التصرف إزاء اآلخرین واكتساب الخبرات والمھارات بھدف تنمیة مواھبھ ومد

ومساعدتھ على تخطي المشاكل، وإیجاد الحلول لھا وعلى اإلبداع واالبتكار في 

                                                             
سعدون محمود الساموك، ھدى علي جواد ألشمري، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل  ـ  1

  . 102م، ص2005، عمان، األردن، 01للنشر والتوزیع، ط
  .20، ص02أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، جمرجع سابق،  ـ  2
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مجاالت تخصصھ ما یؤھلھ الستالم المسؤولیات القیادیة، وبناء مجتمع راقي یسیر 

   1".نحو األفضل

إن المجتمعات القدیمة التي كانت تفتقد إلى مدارس التعلیم والتدریب كانت       

تعاني الكثیر من المصاعب، وظلت غائرة في التخلف والعداوة ولكن عندما سمحت 

لھا الظروف ألن تعتمد التعلیم وسیلة لنموھا، وتثقیف شعوبھا نراھا تمیل إلى التقدم 

  .والتطور بخطى ثابتة وواثقة

والتعلیم في المفھوم اإلداري مھنتھ یلجأ إلیھا من یجفي نفسھ القدرة على "       

إیصال المعلومات والمعرفة إلى من یحتاجھا ،ولھذا أعدت دور المعلمین والمعلمات 

وكلیات التربیة لتدریب مثل ھؤالء المدرسین، وتزویدھم بالخبرة التعلیمیة الالزمة 

ال یمكن . ، وفي ضوء ما تعلموه وتدرب علیھلكي یقوم بمھنھم على خیر ما یرام

للتعلیم أن ینجح، إذا لم تتعاون فیھ عناصر ثالثة، المعلم المتعلم و األسلوب ونعني 

باألسلوب، الطریقة التعلیمیة التي یعتمدھا المعلم  إلنجاح عملھ، انطالقا من الوسائل 

ى معلم ماھر ومدرك اإلیضاحیة، وصوال إلى طرق اإلقناع، واإلفھام التي تحتاج إل

لمھنتھ، لھذا ال یمكن للشھادات وحدھا أن تؤسس لنجاح المعلم، إنما الطریقة الفنیة 

  .المعتمدة في مجال التعلیم، والمدعومة بالخبرة والثقافة

إن من یعلم یدعم، في الوقت ذاتھ، ثقافتھ ویزودھا بالمعرفة والخبرات        

ا ما یساعده في التثقیف الذاتي للمعلم وفي تثقیف التي تستجد لدیھ أثناء التعلیم، وھذ

اآلخرین ، ویؤدي بالتالي إلى محو األمیة ومساعدة المتعلمین إلى إبراز مواھبھم 

إذن فعملیة التعلیم ھدفھا مساعدة الطفل أو التلمیذ على تحقیق  2".وتكیفھم االجتماعي

                                                             
جرجس مشال جرجس، معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، عربي فرنسي إنجلیزي، دار النھضة  ـ  1

  .192ـ191العربیة، د ط، ت، ص
  .193ـ192المرجع نفسھ، ص ـ  2
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وینجح ھذا بفضل  النمو االجتماعي والمعرفي ومواجھة مطالب الحیاة في جماعة

  .الذي یقوم بھ المعلم من توجیھات

یمثل التعلم الركیزة الثانیة الذي تنطلق فیھ العملیة التعلیمیة : ب ـ التعلم       

التعلمیة، فالتعلم ھو كل ما یكتسبھ الفرد وھو حاصل التعلیم والتدریس والتدریب، 

تعدیل السلوك تنشده التربیة مما یحدث تعدیال في سلوك المتعلم، لذا فإنھ یعرف بأنھ 

التعلم مالزما للتعلیم والتدریس والتدریب وأفضل لتعلیم أو تدریس أو تدریب ھو ما 

   1.یؤدي إلى أفضل تعلم

وقد حدد علماء التربیة ھذا المصطلح من زوایا تختلف في الشكل وتتوافق       

التعلم ھو حدوث تغییر في السلوك، : " في األسلوب والھدف والغایات، یقول مون

  .وھذا التغییر ھو حصیلة نشاط أو تدریب خاصة أو مالحظة

اقات الفرد فیعتقد بأن التغییر الحاصل إنما ھو في ط Gagnéأما غانییھ      

ومھاراتھ ولیس في سلوكھ، ومعظم الصفات البشریة التي تمیز اإلنسان في حصیلة 

ھذا التعلیم فالحیوان ال یقدر أن یبتكر من خالل التعلم، ألنھ یمتلك الذكاء واللغة 

  .والخیال

بأن التعلیم ھو عملیة استیعاب تفرض نشاط : " یقول Piagetأما بیاجیھ      

  2".من خالل استخدام مھاراتھ ومواقفھ النفسیة الشخص على الشيء

إذن فالتعلم ھو عملیة تعدیل وتغییر سلوك المتعلم بتنمیة قدراتھ المعرفیة     

والذھنیة قصد تمكینھ  لمواجھة مختلف الصعوبات التي تعیق سیره، ویتم اكتساب 

  . المعلومات والمھارات فیھا
                                                             

م، 2006، األردن، 01محمد علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق، ط  ـ  1
  .56ص

  .184مصطلحات التربیة والتعلیم، ص مرجع سابق، جرجس مشال جرجس، معجم ـ  2
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  :الفرق بین التعلیم والتعلم ـ 4      

یوجد فرق بین التعلیم والتعلم فالتعلم ھو ما كان نابعا من ذات المعلم،       

بمعنى أنھ مبني على نشاطھ الذاتي، فھو الذي یحاول ویخطئ ویصحح فیتعلم وأما 

التعلیم فھو ما یملي من الخارج من غیر الشخص المتعلم وأوضح مثال للتعلم ھو 

الفرد بالمحاولة والخطأ وتصحیح الخطأ  الخبرة المستمدة من الحیاة، الخبرة ینالھا

فیكون التعلم أما مثال التعلیم فإننا نجده كثیرا في المدارس وخصوصا المدارس 

المتخلفة فكلما تقدمت المدرسة فإنھا تأخذ بأسالیب التربیة الحدیثة التي تعتمد على 

  1.الطفل في محاوالتھ ألكثر مما تعتمد على المدارس في تلقینھ

  :ـ صعوبات التعلم5      

عن عالج التعلم، كما أنھا المسؤولة  إن المدرسة ھي المؤسسة المسؤولة      

عن التعلم وھذا یتضمن التحول من النظرة إلى مشكالت التعلم على أنھا صعوبات 

التعلم ولیست تخلفا أو تأخرا تحصیلیا أو دراسیا إال أن ثمة متضمنات ومترتبات 

من الضروري اإلشارة إلیھا ألنھا الزمة لنجاح المدرسة في أخرى على ھذا التحول 

  .مسؤولیاتھا العالجیة

فھذه الترتیبات والمتضمنات علیھا أن تكون بمثابة الناحیة النفسیة التي       

تنبثق منھا النظرة إلى مشكالت التعلم المدرسي على أنھا صعوبات ولیس تخلف أو 

  :لھذه الناحیة النفسیةتأخر وفیما یلي بعض المعالم الھامة 

ـ عندما نتبنى اتجاه النظر إلى مشكالت التعلم المدرسي على أنھا 1      

المقارنة بین التلمیذ , ... مشكالت تخلف أو تأخر، فإننا حكمنا على أساس المقارنة

                                                             
فایز مراد دنشن، معنى التعلم من خالل نظریات التعلم وتطبیقاتھا التربویة، دار الوفاء لدنیا الطباعة  ـ  1

  .27م،ص2003، 01والنشر، اإلسكندریة، ط
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العادي والتلمیذ المتوسط، ویترتب على ھذا أن یتركز عالجنا على عالج التأخر 

، بصرف ... ول بالتلمیذ إلى ذلك التلمیذ المتوسط العاديوالتخلف بھدف الوص

النظر عن التلمیذ المتخلف ذاتھ أو ما یتمیز بھ من خصائص تجعلھ كائنا منفردا ال 

والتعلم ذاتي في نشاطھ وممارساتھ ونتائجھ البد أن یكون . یناسبھ إال عالج مفرد

حن ال نعالج التأخر أو عالج التلمیذ ذاتیا في التعرف علیھ وتشخیصھ وعالجھ، فن

التخلف، بل نعالج أو باألصح نساعد إنسانا على تخطي صعوبة التعلم، نحن ال نعالج 

تأخرا بل نسیر تعلما، والفرق كبیر جدا بین أن نتناول أمرا ما اتجاه التخلف أو 

   1.التأخر أن نتناولھ باتجاه المشكلة

أو صعوبة التعلم، أو  ـ ثم أن من صاحب الحكم، أن ثمة مشكلة تعلم2      

تعثر أو نمو أو توقف حركة؟ من وجھة نظر التخلف والتأخر صاحب الحكم والحكم 

النھائي ھو المدرسة، أو على األصح االمتحان أو على األدق درجة االمتحان، 

المقوم ھنا خارج التلمیذ ھنا خارج التلمیذ ھذا المقوم الخارجي ھو الذي یقول قوال 

وبة توجد ویشخصھا ویحددھا، وعلى صاحب المشكلة الحقیقي فضال، إنھ ثمة صع

التلمیذ، أن یصدع باألمر وال رأي لھ، أما إذا نظرنا إلى مشكالت التعلم على أنھا 

صعوبات یواجھھا تلمیذ فرد متعلم فإننا ال بد أن نعطیھ الحق في أن یشارك على 

اخلي مكانا یتساوى مع األقل في تحدید صعوبتھ، في ھذا االتجاه، نعطي للمقوم الد

  2.المقدم الخارجي من مكان بل مكانة عریقة في تاریخ تعلم اإلنسان

 :ـ مكانة التعلیمیة وأھمیتھا6

لقد أصبحت التعلیمیة من مباحث اللسانیات من جھة وعلم النفس من جھة       

أخرى في علم قائم بذاتھ لھ مرجعیاتھ المعرفیة ومفاھیمھ االصطالحیة وإجراءاتھ 
                                                             

  .101المرجع نفسھ، ص ـ  1
  .101المرجع نفسھ، ص ـ  2
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التطبیقیة، وھذا ما سمح لھا أن تحتل مكانھا بین العلوم اإلنسانیة، حیث یأخذ تعلیم 

اللغة العربیة جزءا كبیرا من الوقت المخصص في االبتدائي، حیث أن اللغة أداة 

لكسب المعارف والخبرات المختلفة فعملیة التعلیم االبتدائي مثال تتركز في السیطرة 

اللغة العربیة إحدى الوسائل المھمة في تحقیق المدرسة على اللغة القومیة حیث تعد 

االبتدائیة  ثم المتوسطة ثم الثانویة لوظائفھا وھذا األساس في بناء التلمیذ فكریا 

  1.ونفسیا واجتماعیا

یتضح من خالل ما سبق أن للتعلیمیة أھمیة بالغة في الحیاة التعلیمیة ویمننا أن  

  :نبرز ذلك في النقاط التالیة

ساعد األساتذة على االختیار األمثل ألسالیب التدریس على أساس علمي ـ ت

  .ولیس عملي أو تشخیصات ذاتیة أو تخمینات شخصیة 

ـ توفر إطارا تصوریا نظریا لھ القدرة على تناول الواقع بالوصف والتحلیل 

  . والتفسیر

ـ یسھم في ذلك التصور النظري في تقریب وجھات النظر بالنسبة لألساتذة 

  .حول طبیعة عملیة التدریس واستراتیجیاتھ

ـ ھیئ لكافة األساتذة على اختالف تخصصاتھم فھما متقاربا حول عملیة 

التدریس واستراتیجیاتھ المناسبة إلكساب المتعلم خبرات التعلم الضروریة وتقویم 

العملیة التعلیمیة بھدف تطویر الخطة التدریسیة التعلیمیة التي تناسب تالمیذه 

  .فھ التعلیمیة ومتى یلجأ إلیھاوظرو

                                                             
، 01أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ـ  1

  .153د ت الجزائر،ص
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ـ توضح مدى الترابط بین عملیة التدریس كعملیة بین مدخالتھا ومخرجاتھا 

األھداف، المحتوى، ( التعلیمیة وتظھر الترابط بین كافة مقومات العملیة التعلیمیة 

الطرائق، أنشطة التعلم، مصادر التعلم، وسائل التعلم، أسالیب واستراتیجیات التقویم 

وھي مجموع العوامل المنشطة في صیغ سیكولوجیة وتربویة بحیث یتم التفاعل ) 

  .معھا وتوظیفھا لدیھم

ـ ندرك من خاللھا أھمیة أسالیب التدریس سواء التقلیدیة منھا أو غیر التقلیدیة 

وأن االختیار المناسب منھا یتفق وعوامل متعددة باعتبارات وأسس نظریة مرتبطة 

  1.بعملیة التدریس

ـ توفر تصورا لعناصر الموقف التعلیمي وكیفیة تنظیمھا واستخدامھا في تعلیم 

  التالمیذ وإكسابھم الخبرات التعلیمیة المرسومة 

ـ توضح أنماط المحتوى التعلیمي، وكیفیة تحلیلھ إلى العناصر المعرفیة التي 

ھدف یتكون منھا بغیة تجمیعھا وتركیبھا وتنظیمھا في كل متكامل وبشكل یحقق ال

التعلیمي، الذي وضعت من أجلھ وكذلك النماذج المختلفة المتبعة في تنظیم المحتوى 

التعلیمي التي بناءا علیھا یمكن لألساتذة أن یتدرجوا بشرح المادة الدراسیة ویتسلسل 

  .فیھا بشكل یتفق وخصائص المعلم العقلیة واالجتماعیة والنفسیة وغیرھا

حیث یتعرف المدرس بفضلھا على كیفیة  ـ تأدیة مھنة التدریس بشكل صحیح

تقدیم الدرس واستثمار الخبرات السابقة للمتعلم، وشرح المادة التعلیمیة وطرح 

                                                             
دراسة ( طارق بریم، تعلیمیة اللغة العربیة من خالل النصوص األدبیة لدى تالمیذ المرحلة الثانیة ثانويـ  1

تخصص علوم اللسان، جامعة ) تخرج لنیل شھادة الماجیسترتطبیقیة في بعض الثانویات  أنموذجا، مذكرة 
  ،34ص 2014، 2015محمد خیضر، بسكرة، 
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األسئلة التعلیمیة،وتھیئة الفرص التربویة للممارسة، والقیام بعملیتي التعزیز والتقویم 

   1.وغیرھما

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .34المرجع نفسھ، ص ـ  1
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  مفھوم النحو وطرائق تدریسھ  :المبحث األول

  مفھوم النحو لغة واصطالحا :أوال

  مفھوم النحو لغة) أ

  مفھوم النحو اصطالحا) ب

  أنواع النحو العربي :ثانیا

  النحو العلمي التحلیلي) أ

  النحو التربوي التعلیمي) ب

  الفرق بین النحو العلمي والنحو التعلیمي) ج

 طرائق تدریس النحو :ثالثا

  )طریقة المحاضرة والطریقة القیاسیة(الطرق التقلیدیة القدیمة) أ

  )طرقة النصوص األدبیة، الطریقة الوظیفیة، طریقة االكتشاف( الطرق الحدیثة) ب

  أھداف ومشكالت تدریس النحو :المبحث الثاني

  أھداف تدریس النحو :أوال

  الثانویةأھداف تعلم النحو في المرحلة ) أ

  األھداف العامة لتدریس النحو) ب

  مشكالت تدریس النحو وكیفیة عالجھا :ثانیا

  مشكالت تدریس النحو) أ

  كیفیة عالج مشكالت تدریس النحو) ب

  أھمیة النحو العربي :ثالثا
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      :تمھید      

قبل التطرق لبعض المفاھیم العامة واألھداف المحققة من عملیة تعلیم النحو 

العربي في الثانویات والمتوسطات وغیرھا، وآثاره على التحصیل لدى التلمیذ، 

ھل العرب قدیما كانوا یعتمدون على قواعد : یجب أوال أن أطرح المشكل التالي

تكن ھناك أي قاعدة توجھ لغتھم ال لم : الجواب یكون كالتالي. تضبط قواعدھم

إن نطق العرب بلغتھم كان سلیقة وسجیة، ولن " وتصحح أخطاءھم اللغویة بل

  1".یكونوا بحاجة إلى قواعد یضبطون بھا األلسنة، أو یعرفون بھا األسالیب

وبعد اختالط العرب بالعجم، نشأ عن ذلك تفشي اللحن أي الخطأ، فخشي من 

واعدھا ممن حرضتھم غیرتھم علیھا أن تصاب ھذه اللغة لھم علم باللغة العربیة وق

وأصولھا بما یضعف من مكانتھا وشأنھا وقیمتھا العظمى ففكروا في وضع قواعد 

وقوانین تصون اللسان وتحفظھ من الوقوع في الزلل وتكون بمثابة الضابط الكلي 

 2.الذي یعصمھ من األخطاء

لحن، كي ال یتغیر معناه ویحافظ وبدأ التفكیر في صیانة اللغة العربیة من ال

  .على سالمة اللغة

كما بدأ التفكیر اللغوي عند العرب بمعناه العلمي، من حیث جمع المادة 

وتصنیفھا واستنباط القواعد وتحكیمھا فیما یقولھ اللغة أبناء اللغة، فنشأ ما یسمى 

الدراسة  بعلوم اللغة، ومن بینھا النحو العربي أو علم النحو العربي وھو موضوع

  . ارتبط بالتعلیم فما ھو النحو؟ وما الھدف من تدریسھ؟

                                                             
ـ  جمال قاسم، مباحث في اللسانیات العربیة، دراسة في الخصائص البن جني، دار األلمعیة للنشر   1

  .07، ص2011، 01والتوزیع، ط
  .07المرجع نفسھ، صـ  2
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  مفھوم النحو وطرائق تدریسھ: المبحث األول

  :مفھوم النحو: أوال

: النحو): نحو( نحا" جاء في كتاب العین للخلیل ابن أحمد الفاراھیدي : أ ـ لغة

لدؤلي القصد نحو الشيء نحوت نحوه أي قصدت قصدي، وبلغنا أن أبا األسود ا

  1". فسمي نحوا وبجمع أنحاء". أنحو نحو ھذا: "وضع وجوه العربیة فقال للناس

ھذه الكلمة لیطلقھا على العلم " أبو األسود الدؤلي"فالنحو ھو القصد وقد استعار 

  .الذي اھتدى إلیھ

والنحو إعراب كالم : "في مادة نحا" البن منظور"ولقد جاء في لسان العرب 

ینحاه نحوا  د والطریق، یكون ظرفا ویكون اسما، نحاه ینحوه والعرب والنحو القص

وھو  في األصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا، ثم ... انتحاه و

وبلغنا أن أبا األسود وضع وجوه العربیة ... خص بھ انتحاء ھذا القبیل من العلم

   2".فسمي نحوا "أنحو نحو ھذا : " وقال للناس

فھي مشتقة " نحو" ن ھذین التعریفین أنھما اتفقا حول معنى كلمةإذن أستنتج م

وھي القصد، وقد استعیرت ھذه الكلمة لتدل على علم من العلوم " نحا" من مادة 

  ".أنحو نحو ھذا" أبي األسود الدؤلي "العربیة بعد مقولة 

القصد والجھة، تقول نحوت فالن إذا قصدت جھتھ، : النحو في اللغة كذلك ھو

: القصد والجھة كنحوت نحو البیت، والمثل: تعریف  آخر، أن للنحو عدة معاني وفي

كھذا علي خمس أنحاء، : كعندي نحو ألف، والقسم: كزید نحو عمر، والمقدار
                                                             

ـ الخلیل ابن أحمد الفاراھیدي، كتاب العین ، تح، عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  1
  .201، ص04، ج2003، 01ط
ـ 213، ص14م، مجلد 2000، 01ـ  ابن منظور، لسان العرب، باب النحو، دار صادر، بیروت، لبنان، ط 2

214.  
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كأكلت نحو السمكة، وجمع اإلمام الداوودي ھذه المعاني في بیتین شعریین : والبعض

 : ھما

  تھا ضمن بیت مفرد تكُمالللَنحو سبع معان قد أتت لغة        جمع

  1قصد ومثل ومقدار وناحَیة          نوع بعض وحروف فأحفظ المثال 

  :كما عرفھ بعض المعاجم اللغویة على النحو التالي

أي قصد قصده، ونحا بصره إلیھ أي صرف ) نحا نحوه(القصد والطریق یقال

، والنحو )فتنحى(عن موضعھ ) نحاه(و) وأنحى بصره عنھ عدلھ ( وبابھما عاد

واحدة ) الناحیة(و) أنحاء(إعراب الكالم العربي والَنحي بالكسر زق للسمن والجمع 

 2.النواحي

النون والحاء والواو تدل على قصد ونحوت نحوه ولذلك " :" ابن فارس"وقال "

سمي نحو الكالم ألنھ یقصد أصول الكالم فیتكلم على حسب ما كان العرب یتكلم بھ 

نستنتج أن للنحو تعار یف لغویة عدیدة، لكن  3.ي نحو قوم من العربویقال إن بن

  .معظمھا تشترك في معنى القصد والجھة

لقد كان علم النحو في البدایة یمثل للعرب عنوان ثقافتھم : ب ـ اصطالحا

وفصاحتھم، ثم بدؤوا یحصرون مفھومھم على أنھ التغییر الذي یطرأ على أواخر 

إلعراب وھذا نظرا الھتمامھم بالشكل دون المعنى، وبعد الكلم من حیث البناء وا

                                                             
تمام حسن ومھدي ( محدثینثره على النحاة الحدورة عمر، المصطلح النحوي الكوفي وأـ  1

  .26ـ25أنموذجین، مذكرة تخرج ماجیستر، ص)المخزومي
  .284ـ محمد أبي بكر ابن عبد القادر الرازي، قاموس مختار الصحاح، دار الفكر، بیروت، د ط، تص 2
، 05د ط، ت، ج م،1991ـ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح، عبد السالم ھارون، دار الجبل، بیروت،  3

  .403ص
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ویتضح ذلك من  1.ذلك وسع ھذا المفھوم فأصبح یتعدى الكلمات إلى تراكیب اللغة

  .خالل أقوال بعض العلماء

أنھ علم یعرف بھ أحوال : "یقول بعض النحاة القدماء في تحدید علم النحو

وغیرھم، وھذا ابن "كاھي واألشمونيالف" ومن بینھم " أواخر الكلم إعرابا وبناءا

ھو انتحاء سمت كالم العرب في : " یقول" الخصائص" في كتابھ " جني یعرفھ "

تصرفھ من إعراب وغیرھا كالتشبیھ والجمع والتحقیر والتكسیر واإلضافة والنسب 

وغیر ذلك، لیلحق من لیس أھل اللغة العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطق بھا وإن لم 

فھذا التعریف یجسد الفترة التي   2".م، وإن شد بعضھم عنھا رد بھا إلیھایكن منھ

جمعت فیھا اللغة الستخراج قواعدھا، لغرض تعلیم اللغة العربیة للعجم الداخلین في 

الدین اإلسالمي، ودرء الخطر الذي یھدد العربیة نتیجة الختالط العرب بغیرھم من 

  .األمم

أن تنحوا معرفة كیفیة " " مفتاح العلوم" في كتابھ" السكاكي" كما یعرفھ 

التركیب فیما بین الكلم، لتأدیة أصل المعنى مطلقا بمقاییس مستنبطة من استقراء 

" كما یعرف  3".كالم العرب وقوانین مبنیة علیھا لیتحرر بھا عن الخطأ في التركیب

لكالم وبیان بقولھ ھو قانون تألیف ا" إحیاء النحو"النحو في كتابھ " إبراھیم مصطفى

كل ما یجب أن تكون علیھ الكلمة في الجملة ، حتى تنسق العبارة ویمكن أن تؤدي 

من خالل ھذه التعاریف نجد أن كل من ابن جني والَسَكاكي وإبراھیم  4".معناھا 

                                                             
م، 2001، 01ـ ینظر، ظبیة سعید ألسلیطي، تدریس النحو العربي، دار المعرفة اللبنانیة، ط  1

  .26ـ25ـ24ص
، 02، الخصائص، تح، محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط )أبو الفتح عثمان (ـ ابن جني  2

  . 33م، ص1952
اكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، كَ محمد ابن علي أبو یعقوب السَ  ـ سراج الدین یوسف ابن أبي بكر 3

  .33بیروت، لبنان، د ط، ت، ص
  .01م، ص2003ـ إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، دار اآلفاق العربیة، القاھرة، د ط  4
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مصطفى الحظوا أن اإلعراب نتیجة للتركیب، ألن الكالم أي كالم العرب باألخص 

  .صیل جمل وتركیب جمل لتحصیل نصوصھو عبارة عن تركیب كلمات لتح

من خالل كل ھذه التعاریف یتبین أن النحاة العرب حتى بعض القدماء منھم 

كانوا على علم تام بماھیة النحو، فلم یقصره فقط على اإلعراب وھذا یتبین في 

 . األدلة التي جاء بھا ابن جني والَسَكاكي وإبراھیم مصطفى

  : أنواع النحو: ثانیا

تویین تم التمییز بینھما من طرف القدماء وھذا یرتبط بمسألة صعوبة للنحو مس

  . النحو أال وھما النحو العلمي والنحو التعلیمي

 Grammaire scientifique analytique: أ ـ النحو العلمي التحلیلي

وھو نحو تخصصي ینبغي أن یكون عمیقا مجردا، یدرس لذاتھ وتلك طبیعتھ ویسمى 

  .بالنحو التخصصي

وھو یقوم  Grammaire pédagogique: ب ـ النحو التربوي التعلیمي

على أسس لغویة ونفسیة وتربویة یركز على ما یحتاج إلیھ المتعلم، فیستثمر بعض 

أو تلك، لیتخذ ) النظریة النحویة( المفاھیم أو المصطلحات النحویة لھذه النظریة، 

مة، تعتمد على النتائج التي منھا أصوال یبني إلیھا منھجیة تعلیمیة متسقة ومنظ

توصل إلیھا علماء النفس البیداغوجیا واللسانیات التطبیقیة، ویسمى أیضا النحو 

  1.الوظیفي

                                                             
نقد ورؤیة، ) المصطلح والمنھج(ـ خالد عیسى عبد الكریم، محاوالت التجدید والتیسیر في النحو العربي 1

ه، 1429جامعة الملك سعود، قسم اللغة العربیة، الریاض، مجلة الخطاب الثقافي، العدد الثالث، خریف، 
  .13م، ص2008
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النحو العلمي ھو تلك القواعد : ج ـ الفرق بین النحو العلمي والنحو التعلیمي

معرفتھ والمعاییر التي وضعھا النحاة األوائل، أما النحو التعلیمي فھو وظیفي تساعد 

على التحكم في اللغة عند الفرد، حیث یستعمل مختلف، البنى التركیبیة بطریقة آلیة 

فالنحو : " قیاسیة وإیداعیھ في الوقت ذاتھ، تقول الدكتورة خولھ طالب اإلبراھیمي

العلمي ھو نظریة اللغة یجب أن یكون معیاریا، بل علیھ أن یكون علمیا موضوعیا، 

ضل في أي منھا أي تأدیة أخرى، إذ إنھ یعتمد على كل ما یصف أنحاء اللغة وال یف

  1.ھو موجود في كالم العرب المتعلمین

أما النحو التعلیمي فھو مجرد تطبیق لتلك النظریة فھو مجموعة من القواعد 

الوظیفیة یھتم بھا المختصون في التربیة والتعلیم فالنحو العلمي ھو ذلك العلم 

ھ الباحثون المتخصصون، بھدف وصف الظواھر التحلیلي التخصصي، یتعمق فی

أما النحو التعلیمي التربوي فھو المستوى  2.النحویة وتفسیرھا تفسیرا علمیا دقیقا

الوظیفي النافع لتقویم اللسان وسالمة الخطاب واألداء وأداء الغرض وترجمة 

الحاجة بصورة سلیمة، فالنحو منذ نشأتھ، بطریقة سھلة، تبعده عن الوقوع في 

فھذا . متاھات التحلیل والتعلیل والفلسفة التي ال جدوى منھا في النحو العربي

المستوى النحوي الوظیفي یدرج في البرامج التعلیمیة والكتب المدرسیة عبر 

االستخدامات المنھجیة للنحو العلمي، تختلف عنھا في التعلیمي العام یسعى في 

ي العام یسعى في دراسة اللغة إلى دراسة اللغة اكتشاف نظامھا في النحو التعلیم

اكتشاف نظامھا ویستخدم وسائل علمیة موضوعیة للوصول إلى النتائج، بینما 

 3".المبرمج للمحتوى یستخدم ھذه النتائج بطرق خاصة قصد تمكین المتعلم من اللغة

                                                             
ـ أكلي سوریة، حركة تیسیر تعلیم النحو في الجزائر، مذكرة ماجیستر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  1

  .30ـ 29م، ص2012
  .30ـ المرجع نفسھ، ص 2
  .31ـ30المرجع نفسھ، صـ   3
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إذن العالقة بینھما عالقة تكامل ال یستغني أحدھما عن اآلخر ألنھما كل متكامل 

  .نظریة وتطبیق لھذه النظریة وألنھما

  :طرائق تدریس النحو العربي: ثالثا

الطرق نقصد بھا الوسائل والطرائق التي یستعملھا المعلم إلیصال المادة إلى 

المتعلم والطریقة تعني ترتیب الظروف الخارجیة للتعلم وتنظیمھا واستخدام 

یؤدي ذلك إلى االتصال األسالیب التعلیمیة المالئمة لھذا الترتیب والتنظیم بحیث 

  : فھناك طرق قدیمة وطرق حدیثة وھي 1.الجید مع المتعلمین لتمكینھم من التعلم 

  :وتتمثل في طریقتین وھما: ـ الطرائق التقلیدیة القدیمة أ

وھي تعتبر المعلم ھو العنصر األساسي والفعال حیث  :ـ طریقة المحاضرة1

معلم یقضي وقتھ غي االستماع لھذه یقوم بإلقاء المحاضرة شفھیا أو كتابیا وال

وھذه العملیة تصلح عند كم ھائل من المتعلمین، حیث . الدروس دون أي مناقشة

یستحیل إجراء مناقشات مع ھذا الكم الھائل ولكن، یبقى اإلشكال نفسھ ألن ھذه 

ى الطریقة یستفید منھا األستاذ أما المتعلم أو التلمیذ فیكون طرفا سلبیا فیھا ألنھ یتلق

المعلومات دون القدرة على طرح األسئلة واالستفسار والمناقشة، مما یبعد روح 

، وھذا ضروري في العملیة التعلیمیة وخاصة في ... اإلبداع والتفكیر لدى المتعلم

تدریس النحو الذي بطبیعتھ علم دقیق یمیل إلى التجرید، فال یتفاعل بھذه الطریقة بل 

ال یتمرن علیھا ویصبح عقلھ یمیل إلى الكسل وال تجعل الطالب ضعیف اللغة ألنھ 

یفكر، وبالتالي ینقص ذكاءه بحیث یقدم المعلم القاعدة بطریقة مباشرة دون مقدمات 

ودون ربطھا بالدروس األخرى فیقوم المتعلم بحفظھا عن ظھر قلب، ولكن عندما 

                                                             
لیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي، الطرائق العلمیة في تدریس اللغة العربیة، دار الشروق، ـ طھ حسین الدُ  1
  .21م، األردن، ص2003، 01ط
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كثیرا من  تطلب منھ التطبیق، ال یفھم شیئا أوال یستطیع تطبیق تلك القاعدة ونجد

المتعلمین یحفظون قواعد نحویة ولكن عندما تطلب منھم إعراب كلمة ما في النص 

فھذه الطریقة إذا ال تجدي نفعا ألنھا . أو شرح ظاھرة التقدم والتأخر فال یستطیع ذلك

لیست طریقة علمیة وال تساعد المتعلم بل تقوم بملء ذاكرتھ بمعلومات جامدة ال 

  . تطیع استخدامھا عند حاجتھ إلیھاوال یس یفھم منھا شیئا

األولى، ألنھا تحمل الفكر وتعتمد  ھي أحسن من الطریقة: ـ الطریقة القیاسیة2

على المعلومات السابقة لدى المتعلم والبناء علیھا، ظھرت ھذه الطریقة في القرن 

التاسع عشر وھي تبدأ بعرض القاعدة ثم تعرض األمثلة التي تكمل القاعدة وتمتز 

ا بأنھا تتدرج من الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام، ویحدث في ھذه أیض

الطریقة األخذ والرد بین المعلم والمتعلم فیحدث تواصل لغوي، وبالتالي یحس 

المتعلم بأنھ یشارك في ھذه العملیة، ولكن أرى أنھ رغم البطء یصل للمحتوى 

لحل تلك التطبیقات وتبقى ھذه  والمشاركة وتعوید الفكر على العمل بالتدقیق والذكاء

الطریقة ناقصة رغم أنھا أحسن من الطریقة األولى ألن المتعلم ال یكون محور 

  . العملیة التعلیمیة

ھذا عن الطریقة التقلیدیة لتدریس النحو وكما رأینا فال تنمي قدرات المتعلم وال 

مادة جامدة، وال تساعده على الفھم واالستیعاب بل یرى المادة النحویة من خاللھا 

تفاعل فیھا وال فائدة منھا إال حفظ القواعد حفظا حرفیا دون تعلیل لھا ودون فھمھا 

وال وضوح بسبب ھذه القواعد وھدفھا الذي یتمثل في تلقین اللغة العربیة للمتعلم 

  1.وحفظ لسانھ من الخطأ وتمكینھ من إنشاء أسلوب سلیم باللغة العربیة الفصحى

                                                             
  .49ـ المرجع نفسھ، ص 1
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من خالل ما عرضناه من : دیثة أو المطورة في تدریس النحوب ـ الطرائق الح

الطرائق التقلیدیة التي وجدنا أنھا ال جدوى منھا وال ینتفع منھا المتعلم فلھذا ظھرت 

  : طرق حدیثة ومطورة أكثر منھا

ظھرت ھذه الدراسة في أواخر األربعینیات مع : ـ طریقة النصوص األدبیة1

وھي طریقة جدیدة یتم بھا استخالص القاعدة النحویة  ظھور الدعوة إلى تیسیر النحو

من النص األدبي واستنباط األمثلة منھ، واألساس العلمي والتربوي فیھا فإن القواعد 

 1.النحویة ظواھر لغویة وأن الوضع الطبیعي لدراستھا إنما یكون في ظل اللغة

لعبد المتعال ) النحو الجدید( وأول كتاب مدرسي یمثل ھذه الطریقة كان كتاب 

الصعیدي، وھذه ھي الطریقة التي تستمد القواعد من النص حیث تؤخذ الجملة التي 

یمكن استنباط القاعدة منھ، أي یصل التلمیذ من القواعد بالنص الذي قرأه، فتظھر 

فائدة من دراسة ھذه القواعد ألنھا استنبطت من النص ولیست في أمثلة جامدة، وقد 

جا في البلدان القریبة واستخدمت بكثرة في األوساط التعلیمیة لقیت ھذه الطریقة روا

لما لھا من فائدة في رسوخ اللغة وأسالیبھا رسوخا مقرونا بخصائصھا اإلعرابیة كما 

أنھا تعتمد على المستمد من ھذا االستعمال الصحیح للغة في مجاالتھا الحیویة وفي 

یقة االستقرائیة، أما ما یعاب وھذه الطریقة أسرع من الطر 2.االستعمال الواقعي

علیھا فھو أنھا تھتم باللغة أكثر من القاعدة النحویة، حیث ترتكز على مھارات 

  .القراءة

لقد ظھرت ھذه الطریقة حدیثا بظھور الدراسات القائمة : ـ الطریقة الوظیفیة2

عن على االستخدام الوظیفي للغة باعتبار اللغة االجتماعیة ال یمكن دراستھا بمعزل 

المجتمع ومنھا تفطن العرب لما یسمى بالنحو العربي وھذا االتجاه یرى أنھ ال فائدة 

                                                             
  .50ـ 49ـ المرجع نفسھ، ص  1
  .68االتجاھات الحدیثة، صـ مرجع سابق، ظبیة سعید ألسلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء  2
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من تعلم القواعد النحویة إن لم یستعملھا المتعلم في حیاتھ أو إذا كان بعیدا عن 

: تعامالتھ الیومیة وحیاتھ االجتماعیة وھذه الطریقة قد أشار إلیھا الجاحظ حیث قال

ننادي بتلك الحلول وننزلھا منزلة رفیعة بین الحلول  ومن العجب أننا مازلنا

ویھتم النحو الوظیفي بواقع  1.العصریة لمشكالت تعلم النحو القدیمة والجدیدة

المتعلم، حیث یستخدم المحسوس للوصول إلى التجرید وبھذا تتضح صورة القواعد 

لمعلومات فیما النحویة للمتعلم وتھتم ھذه الطریقة أیضا بالتخطیط والتنظیم وربط ا

  .بینھا

وھي طریقة ذاتیة تعتمد على اكتشاف الطالب لإلشكالیة : ـ طریقة االكتشاف3

وتحلیلھا للوصول إلى الفھم بعمق فیقوم المعلم بتوجیھ الطالب ومساعدتھ لكي 

یكتشف وحدة القاعدة وبالتالي تكون المعلومة راسخة في نفسھ ومفھومھ بالشكل 

لومة بتفكیر حاذق منھ وبجھد شخصي فیحس أنھ محور الجید ألنھ تحصل على المع

العملیة التعلیمیة، أما المعلم فیقوم بعملیة اإلرشاد والتوجیھ وتصویب خطأ المتعلم، 

وھذه الطریقة تساعد المتعلم خاصة في المستوى الثانوي والجامعي، ألنھا تنمي 

ى نفسھ للحصول قدراتھ وتكشف عن قدراتھ ومھاراتھ كما تساعده على االعتماد عل

على المعلومة ، وبالتالي یستطیع أن یبذل جھودا شخصیة منھ لفھم المادة الدراسیة 

خاصة القواعد النحویة التي تتطلب التوثیق والدراسة المتواصلة واستخدام المھارات 

العقلیة ألنھ یمیل إلى التجرید، فمن خالل ما قدمناه من طرق لتدریس النحو واختیار 

ناسبة قد تجعل المتعلم متمكنا من القواعد النحویة التي أفضت إشكاال الطریقة الم

على المتعلمین في مختلف األطوار خاصة الطور الثانوي فالطریقة عنصر أساسي 

                                                             
  . 187م، ص2006ـ عیسى دوفستو، مشكالت تدریس قواعد النحو، جامعة الجزائر،  1
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لتوصیل المادة التعلیمیة بشكل جید ومفھوم أي الطریقة تجعل الصعب سھال 

  1.ومبسطا

  أھداف ومشكالت تدریس النحو: المبحث الثاني 

  أھداف تدریس النحو: أوال

  : أ ـ أھداف تعلیم النحو في المرحلة الثانویة

من المعلوم أن تعلم النحو لیس غایة في حد ذاتھ، وإنما ھو وسیلة لغایات 

تربویة وفكریة وثقافیة، فھو یساعد المتعلم على فھم خصائص البنیة اللغویة، ونظام 

یساعد على التعبیر الصحیح تركیبھا ووظائف الكلمات داخل النسق اللغوي كما 

. والفصیح واالستعمال السلیم للغة وتجنب األخطاء التي تؤذي إلى سوء الفھم للمعنى

وتعلم النحو لھ أثر كبیر في تكوین شخصیة المتعلم وتھذیب ذوقھ الفني والجمالي، 

م والتلمیذ في ھذه المرحلةـ الثانویةـ في حاجة إلى تنمیة فكرة، وإلى االستخدام السلی

للغة، ألن ذلك یھیئھ للمرحلة الجامعیة وأكبر ھدف ینبغي السعي إلى تحقیقھ لدى 

كما نستطیع القول بأن لتعلم  2.المتعلم في ھذه المرحلة ھو إكسابھ الملكة اللغویة

  النحو ھدفین رئیسیین أولھما الھدف النظري وثانیھما الھدف الوظیفي 

لیم تعمیمات عامة وشاملة عن الھدف النظري في تدریس النحو یرمي إلى تع

اللغة ألن ھذه التعمیمات أمر ضروري وأساسي خاصة في المراحل اإلعدادیة 

  .والثانویة

                                                             
  .187ـ المرجع نفسھ، ص 1
ـ ینظر، تعلیمیة مادة األدب العربي للتعلیم الثانوي، إعداد ھیئة التأطیر بالمعھد لتكوین مستخدمي التربة  2

  .100ـ 99، ص م، د ط2004وتحسین مستواھم، الجزائر، 
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والھدف الوظیفي یرمي إلى مساعدة التالمیذ في تطبیق تلك التعمیمات والحقائق      

  1).القراءة، الكتابة، التحدث، والسماع( في مواقف لغویة مختلفة المھارات اللغویة 

یھدف الدرس النحوي إلى تحقیق ما : ب ـ األھداف العامة في تدریس النحو

  :یلي

ـ تعریف التلمیذ بأسالیب العربیة وتعویده على إدراك الخطأ فیما یقرأ ویسمع 

  . ویتجنب ذلك في حدیثھ وقراءتھ وكتابتھ

  .ـ یھدف النحو إلى ضبط الكالم وصحة النطق والكتابة

یادة ثروة لفظیة ولغویة وذلك باستخدام األمثلة المعطاة ـ مساعدة التلمیذ على ز

  .والتدریب على االشتقاق واستخدام المعاجم الستخراج الكلمات المطلوبة

  .ـ تثقیف وذلك عن طریق زیادة معلوماتھ باألمثلة والتطبیقات المفیدة

وضع القواعد النحویة والصرفیة موضع التطبیق العلمي قراءة ومحادثة 

  2.ھو الغایة من تدریس النحووكتابة، و

ـ تمكین التالمیذ من فھم الجملة، ووظیفة بعض عناصرھا، واألحكام العربیة 

  .التي تعطي للكلمة

ـ تدریبھم على بعض مظاھر التفكیر كالمالحظة والتحلیل والتصنیف والَتعلیل 

  واالستنتاج

                                                             
ـ محمد صالح الدین علي مجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة أسسھ وتطبیقاتھ التربویة، دار  1

  .366م، ص2000الفكر العربي، القاھرة، د ط، 
  .200م، د ط، ص1999ـ زكریا إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة،  2
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األثر الذي  یمكنھم من اإللمام باألدوات النحویة المقرر تدریسھا والتعرف على

  .تحدثت فیھ الجملة من حیث المبنى والمعنى

  1.ـ تدریبھم على المقارنة بین التراكیب المتشابھة والمختلفة واستنباط األحكام

  مشكالت تدریس النحو وكیفیة عالجھا : ثانیا

لقد نشأ النحو كما ھو متعارف علیھ بغیة وضع حد  :مشكالت تدریس النحو أ ـ

ظ على اللغة العربیة كما نطق بھا األوائل، وكذا القدرة على لظاھرة اللحن والحفا

التعبیر والفھم الصحیحین، فكان في بدایتھ وسیلة تأخذ بید المتعلم لتحقیق غایات، 

" ابن مضاء القرطبي" ولكن فیھا ولكن فیھا بعد بدأ یحید عن مساره الصحیح فھذا

ضعوا صناعة النحو لحفظ كالم وإني رأیت النحویینـ رحمة هللا علیھمـ قد و: " یقول

العرب من اللحن وصیانتھ عن التعبیر، فبلغوا من ذلك إلى الغایة التي أملوا وانتھوا 

إلى المطلوب الذي ابتغوا، إال أنھم التزموا ما ال یلزمھم وتجاوزا فیھ القدر الكافي 

 فیما أرادوا منھا، فتوعرت مسالكھا، ورھنت مبانیھا وانحطت عن رتبة اإلقناع

  : حجھا، حتى قال الشاعر

  2.ترنو بطرف ساحر فاتر   أضعف من حَجة نحويً 

لقد أصبح النحو علما مقصودا لذاتھ ال لفائدتھ في " یقول" ھادي نھر" وھذا

لقد وضع نحاتنا وقعھم في تناقص قواعد النحو ولم یستنبطوھا، (...) صحة الكالم

فیھا، مما أوقعھم في تناقص  بعد أن أعجبوا بعلمھم واغرموا بمعتقداتھم فأسرفوا

                                                             
األساسي، مناھج التعلیم األساسي للطور الثاني، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، د  ـ مدیریة التعلیم 1

  .84م، ص1986ط، 
م، 2007، 01ـ ابن مضاء اللخمي القرطبي، الرد على النحاة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 2

  .09ـ 08ص
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وھو ما یشیر إلى الخالفات التي نشأت بین النحاة  1".مریر بعضھم ومع أنفسھم

والتي أفرزت عدة مدارس ومناھج خرجت بالنحو إلى متاھات وآراء لیست من 

  . اللغة في شيء

َھ ھو تأثر علماء الَنحو العربي باألسالیب الفلسفیة والمنطقیة،  وما زاد الطین بل

فبالغو في العدید من المسائل اللغویة كالذكر، والحذف، والعلل الثواني و الثوالث، 

وبذلك انتقل الدرس النحوي من معالجة الظواھر اللغویة معالجة تعتمد على استقراء 

إلى نمط من الدرس الذھني الذي ( ...) المادة اللغویة، وتحلیلھا الستنباط قواعدھا

وقد حدث ھذا بعد  2.را عقلیا یعتمد على فلسفة المنطقیفسر الظواھر اللغویة تفسی

القرن الثالث للھجرة، وھي القدرة التي أخذت فیھا الثقافات األجنبیة تسرب إلى البیئة 

  .العربیة وخاصة منھا الثقافة الیونانیة

ومع مبالغة النحویین في مزج النحو بالمنطق والفلسفة واستخدام العقل 

للغویین والمتعلمین على حد سواء أما النحاة فقد جرھم ذلك والتأویل، بدأت متاعب ا

إلى تأویالت وتمُحالت وتعُسفات وتقدیرات المحذوفات غیر الموجودة أصال في 

التراكیب،التي یتلفظ بھا المتكلمون، أما المتعلمون فقد وجدوا أنفسھم في دوامة من 

أو جمل محذوفة، كما التقدیرات، كتقدیر عالمات على الكلمات، أو تقدیر كلمات 

أنھم أصبحوا یتجرعون قواعد نحویة كثیرة جدا، ویحفظوھا حفظا ببغاویا، ففي ھذا 

إن جوھر المشكلة لیس في اللغة ذاتھا وإنما في " : " علي أحمد مذكور"الشأن یقول

كوننا نتعلم العربیة قواعد صنعة وإجراءات تلقینیة، وقوالب صماء نتجرعھا تجرعا 

                                                             
م، 2016لحدیث، أربد، األردن، د ط، ـ ھادي نھر، اللغة العربیة وتحدیثات العولمة، عالم الكتب ا 1

  .198ص
ـ علي المزھر الیساري، الفكر النحوي عند العرب أصولھ ومناھجھ، الدار العربیة للموسوعات، بیروت،  2

  . 105، ص2003، 01لبنان، ط
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فھو ھنا یؤكد على أن الخلل یكمن في  1".ن تعلمھا لسان أمة ولغة حیاةعقیما، بدال م

طرق تدریس النحو العمیقة التي أثرت سلبا على المتعلمین خاصة الناشئة منھا، 

والذین تبدوا أخطائھم النحویة واضحة في كالمھم وقراءاتھم وكتابتھ، بل وتعدى 

مكن القول إن صعوبة األمر حتى خریجي الجامعات في مختلف التخصصات، وی

 :النحو قد ترتبت عن اتحاد مجموعة من األسباب المختلفة أھمھا

الذي یعود سببھـ كما سبق ذكرھـ إلى استخدام : ـ صعوبة النحو في حد ذاتھ 1

المنطق والفلسفة واالعتماد على القوانین التجریدیة والتحلیلیة وكذا االستنباط 

  .ا ذھنیا كبیرا ھذا فضال عن كثرة الشذوذوالتعمیم والتعلیل وھذا یتطلب مجھود

إن تعدد آراء النحاة اتجاه المسألة الواحدة وكذا خلط غث : ـ ضخامة المادة 2

مواد النحو بسمینة، والمستعمل بالمجھول الموھوم إضافة إلى اعتماد التمارین 

لنحو االفتراضیة الوھمیة واللھجات واللغات الضعیفة والشواذ، كل ھذا زاد في مادة ا

  2.ونفي الحسم في مسائلھ فأصبح ثقیال یصعب اإللمام بھ

إن الطریقة المتبعة في تدریس النحو منذ بدایتھ ھي : ـ طریقة تدریس النحو 3

الطریقة التلقینیة، وھي طریقة أصبحت ال تسایر متطلبات العصر وال حاجة 

من دون معرفة  الدارسین، إذ ال تستثیر فیھم تشویقا وال اھتماما، بل ترھقھم حفظا

  .الغایة منھا، وال النظر إلى مرامیھا

إن مفھوم النحو یقتصر فقط على ضبط الكالم، : ـ القصور في فھم النحو 4

وھذا خطأ إذ ال بد أن یتجاوز ذلك إلى التراكیب اللغویة و بنى الجمل الفرعیة 

  .واألساسیة والمعاني

                                                             
  .283م، ص2000ـ علي أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الفكر، القاھرة، د ط،  1
  .124 ـ123أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، ص ـ مرجع سابق، 2
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وجد أساس معین توضع إذ ال ی: ـ االضطراب في اختیار المباحث اللغویة 5

  .وفقھ البرامج والمناھج، وإنما ھو محكوم بأمزجة ومشارب أعضاء لجان التطویر

إننا كثیرا ما نجد المعلمین الجدد تنقصھم القدرة على : ـ قصور إعداد المعلم 6

الحدیث والحوار بلغة سلیمة، حیث دائما ترد منھم أخطاء فادحة سواء في النحو أو 

األدب أو البالغة، وھذا أمر یعود إلى الضعف في مستوى تعلم في الصرف، أو 

اللغة العربیة في الكلیات خاصة تلك التي تعتمد على الضعاف الحاصلین على شھادة 

  .إتمام الدراسة الثانویة

  

إن الھوة التي بین اللغة العربیة الفصحى : ـ التباین ما بین العامیة والفصحى 7

ضال على العامیة أكثر استعماال من الفصحى، حتى أن والعامیة كثیرة جدا، ھذا ف

  1.البعض دعوا إلى استخدام العامیة في الكتابات األدبیة

من بین اإلجراءات التي یمكن للمعلم أن  :ب ـ كیفیة عالج ھذه المشكالت

  :یستخدمھا للحد من صعوبة تدریس النحو وفھمھ من قبل التالمیذ ما یأتي

  .واألخذ بمقترحات المجامع اللغویة وآراء المختصین ـ العمل على تبسیط النحو

  .ـ تعوید الطالب على سماع األسالیب العربیة الصحیحة وتقلیدھا باستمرار

ـ ضرورة اختیار األسالیب التي تربط بحیاة المتعلم وبیئتھ وتعاملھ مع أفراد 

  .مجتمعھ

  .اللغة ـ وضوح األھداف المرسومة لتدریس النحو وتمثلھا في أذھان مدرسي

                                                             
  . 270م، ص2005ـ مصطفى رسالن، تعلیم اللغة العربیة، دار الثقافة، القاھرة، د ط،  1
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االشتغال، : ـ إلغاء بعض المسائل الشائكة في النحو وتركھا للمختصین مثل

  .اإلعراب التقدیري والمحلي

ـ عدم دراسة القواعد النحویة بعیدا عن النصوص األدبیة وعدم استخدام أمثلة 

  .جامدة خارجة عن واقع المتعلم

  .ھـ محاسبة الطالب على أخطائھ اللغویة والنحویة وتصحیحھا ل

ـ تحدید شروط االلتحاق بتخصص اللغة العربیة وآدابھا، لیكون ذا وزن كباقي 

التخصصات ألن الطالب أو التالمیذ الموجھین لدراسة اللغة في الجامعة ھم الفئة 

التي لم تتحصل على شھادة البكالوریا بدرجة عالیة وھذا إجحاف في حق اللغة 

التي تتطلب درجة عالیة ومعدال كبیرا  العربیة واحتقارھا مقارنة باللغات األخرى

  .للتخصص في دراستھا

  1.ـ السعي الجاد إلعداد أساتذة أكفاء بالنحو بطرائق التدریس الجیدة

ـ إلزام األساتذة بفترة تربصیة قبل خوضھم في میدان تدریس قواعد اللغة 

  .العربیة خاصة القواعد النحویة

القواعد (ومتمكنین من ھذه المادة ـ إسناد النحو إلى أساتذة أكفاء ومتخصصین

  ).النحویة

ـ بناء المناھج على أسس علمیة تسھر علیھا لجنة خاصة، تكون على االطالع 

وتحمل عل عاتقھا اختیار طرائق . الدائم بكل المستنجدات في حقل اللغات األخرى

حدیثة في التدریس وخلق انسجام بین حصص التنظیر والتطبیق بمعنى أن أستاذ 

                                                             
ـ محمد جاھمي، واقع النحو العربي في المرحلة الثانویة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر،  1

  .10صم، 2005بسكرة، العدد السابع، فیفري
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اضرة یكون نفسھ أستاذ التطبیق وعلى األقل تكون لھما عالقة أو یتحاوران المح

  .ویتعاونان في إفھام الدرس

  .ـ أن یتماشى عدد المواضیع مع الحجم الساعي للمادة طول السنة

  .ـ توفیر قاعات االنترنیت وتزوید التالمیذ بكتب تخص النحو العربي

یذ من االنتقال إلى مستوى أعلى إذا ـ رفع معامل مادة النحو، وعدم تمكین التلم

  .لم یحصل معدال فیھا

ـ إعادة قراءة التراث النحوي القدیم بصیاغة بسیطة میسرة بلغة عصریة وأمثلة 

  .من واقعنا المعاش، ال بأمثلة أكل علیھا الدھر وشرب

ـ ضرورة مراعاة مستویات التالمیذ ومراحل نموھم اللغوي أثناء تدریس 

  1.والتقلید والممارسة والتمرن على فھم القواعد النحویة األسالیب الصحیحة

 : أھمیة النحو: ثالثا

لم یحض أي علم من علوم اللغة العربیة باھتمام بالغ 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 إال على أھمیة ھذا العلم فھو 

ھ، ألن لكل لغة قواعد وضوابط تحكمھا، العمود الفقري للغة العربیة، وال تقوم إال ب

من العلوم الجلیلة : " الذي یقول في كتابھ ألصاحبي" ابن فارس"فمن القدامى نجد 

التي اختصت بھ العرب، اإلعراب الذي ھو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ، 

و بھ یعرف الخبر الذي ھو أصل الكالم، ولواله ما تمیز فاعل من مفعول وال 

                                                             
  .10ـ المرجع نفسھ، ص 1
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ابن "أما عند  1.وال نعت من توكید... مضاف من منعوت، وال تعجب من استفھام 

وكذا األوائل في النحو العربي كالخلیل وسیبویھ واألخفش " ابن یعیش"و" جني

النحو أساس بناء الجملة العربیة، ذلك ألنھ ال بد لكل ... والمازني والكسائي والفراء

شوا ردھا، وتكشف عن خفایاھا، وتوحد  لغة من قوانین تنظمھا وتضبطھا، وتجمع

ظواھرھا المختلفة ألن تلك القوانین أو القواعد ھي الوسائل اإلجرائیة التي تعین 

المتكلم على كشف مكنون النفس والتعبیر عما تختلج في وجدانھ بلغة صحیحة 

: " فیرى أن النحو أھم علوم اللسان البشري فیقول" ابن خلدون" أما عن  2.وسلیمة

اللغة، النحو، البیان، األدب، وإن األھم المقدم منھا : ي÷كان علوم اللسان أربعة أر

النحو إذ بھ یتبین أصول المقاصد بالداللة فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من 

  3.الخبر ولواله لجھل أصل اإلفادة

ولم یدرك أھمیة النحو القدماء فقط بل تحدث عنھا كثیر من المحدثین أیضا، 

لھ الدور المھم في فھم المقروء وفي : " یقول فیھ" محمود السید"لباحث وا

إن منزلة ": " عباس حسن"ویقول  4".االستعمال، والتعبیر السلیم شفھیا كان أم كتابیا

النحو من العلوم اللسانیة منزلة الدستور من القوانین الحدیثة، وھو أصلھا الذي 

في جلیل مسائلھا وفروع تشریعھا، ولن  تستمد عونھ، وتستلھم روحھ، وترجع إلیھ

نجد علما من تلك العلوم یستقل بنفسھ عن النحو أو یستغني عن معونتھ أو یسترشد 

فیعتبره العمود الفقري ألي لغة، خاصة "  یحي بعطیش" أما  5".بغیر نوره وھداه

                                                             
ـ ابن فارس، ألصاحبي في فقھ اللغة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا، تح، أحمد حسن، دار الكتب  1

  .43م، ص1997، 01العلمیة، بیروت، ط
ـ ابن عرفة ابن صافي، تدریس قواعد اللغة في الطور الثالث من المدرسة االبتدائیة، مجلة ھمزة وصل،  2

  .194م، الجزائر، ص1991عدد خاص، 
  .565م، د ط، ص2004ـ ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  3
تونس، (ـ محمود السید، تطویر مناھج التعلیم والقواعد النحویة وأسالیب التعبیر في مراحل التعلیم العام 4

  .39م، ص1987، )المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
  .60م،د ط، ص1996ـ عباس حسن، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث، دار المعارف، القاھرة،  5
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قري یعد النحو في أي لغة العمود الف: " اللغة العربیة الفصحى فیقول في ھذا الصدد

لھا، ألنھا ال تستقیم إال بھ، وبدونھ یبقى الكالم مجرد ركام من الكالم، ال یحصل بھ 

محمد بن حموا أھمیة علم النحو بالنسبة إلى المتكلم " ویذكر الباحث 1".فھم أو إفھام

  2".یوسع العقل، ویثبت الذكاء والدھاء فیجعل صاحبھ مثقفا: " فیقول

مختلف الوظائف التي تؤدیھا والتي تحصیھا كما تظھر وظیفة النحو جلیا في 

  لنا الباحثة ظبیة سعید ألسلیطي فیما یلي

ـ یكفل سالمة التعبیر، صحة أدائھ، وفھم معناه وإدراكھ من غیر لبس أو 

  . غموض

ـ یساعد على جمال األسلوب وجودتھ ودقتھ، وتنمیة مھارات التفكیر العلمي 

  .مثل دقة التفكیر

أللفاظ والجمل والعبارات استعماال صحیحا، فتكون عند ـ یعین على استعمال ا

  .الدارسین عادات لغویة سلیمة

  :ویري ھالداي في كتابھ النحو الوظیفي أن للنحو ثالث وظائف وھي

  .أي لعمل جمل مثالیة: ـ مثالیة

  .أي من أجل سیاق الكالم: ـ سیاقیة

  .أي العالقة بین األشخاص وتعامالتھم: ـ شخصیة

                                                             
الجزائر، المجلس األعلى للغة العربیة، ندوة تیسیر ( ـ یحي بعطیش، النحو العربي بین التعسیر والتیسیر،  1

  .114م، ص2001، )النحو
الجزائر، المجلس األعلى للغة (ى، صناعة وتعلیمیة، ـ محمد بن حمو، النحو العربي في المرحلة األول 2

  .16، ص2001، )العربیة ، ندوة تیسیر النحو
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لنا العالقات واإلرشادات، لنصل إلى التفسیرات المتحصلة  وأخیرا یقدم

للرسائل التي نتلقاھا، وھو یقدم ھذا من خالل تصنیفھ للكلمات أو مجموعة من 

  1.الكلمات

إذن بعد تطُرقي لمفھوم النحو وأنواعھ وطرائق تدریسھ وأھدافھ تعلمھ وتعلیمھ 

ة اللغة في قوانین عامة فھو وأھمیتھ العظیمة، توصلت إلى أن النحو عبارة عن بلور

یضع المعاییر العامة للغة، ویصمم تلك المعاییر التي یتم بھا سالمة القراءة والكتابة 

والتحدث واالستماع، فتعلیمیة النحو ھي عملیة تعلیمیة لمحتوى مادة النحو في أي 

ة مرحلة وما یھم في بحثي ھذا المرحلة الثانویة باألخص السنة الثانیة ثانوي شعب

أدب وفلسفة البد أن یتمكنوا من معرفة كل ما یخص بالنحو العربي وقواعده ألنھا 

ضروریة في مشوارھم الدراسي والتحضر للسنة المقبلة وھي السنة الثالثة المتمیزة 

بالبكالوریا لھذا علیھم باالجتھاد في النحو خاصة ألنھ یساعدھم في االنتقال إلى 

  .ب فیھامستوى عال ونیل الشھادة المرغو

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .28ـ 27النحو العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة، ص ظبیة سعید ألسلیطي، تدریسـ  1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 الدراسة المیدانیة :الفصل الثاني                        
  الدراسة الوصفیة: المبحث األول

  وصف وتحلیل الكتاب المدرسي للسنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة :أوال

  )بیانات عامة( وصف المدونة) أ

  تحلیل محتوى الكتاب) ب

  عرض برنامج السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة لمادة قواعد اللغة :ثانیا

  نموذج إلقاء درس نحوي للسنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة :ثالثا

  الخطوات المتبعة لتدریس القواعد النحویة :رابعا

  الدراسة التطبیقیة: المبحث الثاني

  ممیزات الدراسة: أوال

  منھج الدراسة) أ

  عینة الدراسة) ب

  أداة البحث) ج

  تحلیل نتائج االستبیان :ثانیا

  استبیان األساتذةتحلیل نتائج ) أ

  تحلیل نتائج استبیان التالمیذ) ب

  مناقشة الدراسة و مقترحات البحث :ثالثا

  مناقشة الدراسة) أ

  ب ـ مقترحات البحث
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 : توطئة

إن العملیة التعلیمیة عملیة معقدة، وھي تشمل عدة عناصر المعلم، المتعلم، 

فإذا . المحتوى وطریقة التدریس، وھذه العناصر في عالقة تداخل وتفاعل فیما بینھا

نظرنا إلى مناھجھا ومقرراتھا مثال، ألفیناھا تبین كیفیة تقدیم اللغة العربیة إلى 

النشء بطریقة مدروسة تیسر على المعلم تقدیم فحواھا وتضمن من خاللھا إقبال 

المتعلمین على دراستھا بكل أنشطتھا إقبال المتعلمین على دراستھا بكل أنشطتھا 

  .إقباال إیجابیا

اسة المیدانیة في البحوث العلمیة لتكشف عن مدى صدق ومن ھنا تأتي الدر

وصحة الفرضیات أو لتثبت عكس ذلك، فھي بمثابة المحك الختیارھا، وتعطي 

للباحث صورة واضحة عن النتائج المتواصل إلیھا من خالل الدراسة، ومن أجل 

الوصول إلى ھذه الحقائق البد من االھتمام بالجانب المیداني إلثبات موضوعیة 

النتائج وسط الحقائق، إذ الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة تعلیم النحو العربي 

وكیفیة تعامل التالمیذ مع دروس القواعد النحویة وھذا في المرحلة الثانویة باألخص 

السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة، والھدف المنشود من ھذه الدراسة أیضا 

اللغة العربیة في ھذه المرحلة ویشمل الفصل الوصول إلى كشف واقع تدریس قواعد 

الثاني دراسة وصفیة تحلیلیة لھذه المرحلة كتحلیل محتوى الكتاب وتحدید البرنامج 

الدراسي لھم مع تحدید نموذج من نماذج تقدیم الدروس النحویة، حیث تمثلت 

ج الدراسة المیدانیة في منھج الدراسة وعینة الدراسة وأداة البحث وتحلیل نتائ

  . االستبیان الخاصة باألساتذة والتالمیذ

  الدراسة الوصفیة: المبحث األول

  وصف وتحلیل الكتاب المدرسي للسنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة: أوال
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  )بیانات عامة( :أ ـ وصف المدونة

  .السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة: ـ المستوى

  ص والمطالعة الموجھة الجدید في األدب والنصو: ـ اسم الكتاب

  أبو بكر الصادق سعد هللا كمال خلفي مصطفى ھواري: ـ التألیف

  أبو بكر الصادق سعد هللا: ـ اإلشراف

  بوبكري نوال: ـ تصمیم وتركیب

  بغداد توفیق: ـ تصمیم الغالف

  الجزائر: ـ بلد النشر

  دج 200.00: ـ سعر البیع

  صفحة 255: ـ عدد الصفحات

  23,5×16,5: ـ حجم الكتاب

وحدة تعلیمیة كل  12ورد الكتاب في جزء واحد واشتمل على : ـ أجزاء الكتاب

النص األدبي، المطالعة الموجھة، النص التواصلي، ( نشاطات وھي 5وحدة تحتوي 

  ).نقد/ عروض/ قواعد اللغة، بالغة

  : ب ـ تحلیل محتوى الكتاب

ة الثانیة ثانوي إن كتاب الجدید في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة للسن

جذع مشترك أدب وثیقة تعلیمیة، مطبوعة تحوي برنامج وزارة التربیة الوطنیة 

حیث تھدف إلى نقل المعارف والمھارات للمتعلمین في ھذا المستوى، وقد صدر ھذا 

ونشر في الموسم ) ONPS(الكتاب عن الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة
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یبلغ عدد  23,5×16,5متوسط الحجم في جزء واحد . 2017ـ 2016الدراسي 

صفحاتھ مائتین وخمسة وخمسون صفحة، غالفھ الخارجي من الورق السمیك 

األملس كتب علیھ الجدید في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة، علیھ صور 

تشبھ أحیاء القصبة، وكتب في األعلى، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

في وسط الغالف مكتوبة بخط " الجدید " یة الوطنیة ونجد كلمة متبوعة بوزارة الترب

في األدب والنصوص والمطالعة " كبیر وعریض بلون أصفر، ویلیھا مباشرة

بخط أقل سمك وبلون أحمر أما المستوى الدراسي والشعبة فكتبتا في " الموجھة

آلداب والفلسفة ا: لشعبة" للسنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي" آخر

  .بحجم كبیر وبلون أحمر 2واللغات  األجنبیة، وكتبت بجانبھا رقم 

ھذا فیما یخص الشكل الخارجي للغالف، أما بالنسبة لورق المتن فھو ورق 

أبیض اللون علیھ إطار أحمر كتب على أول ھذه األوراق البیانات نفسھا الموجودة 

بخط " الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة " في الواجھة حیث كتب

Traditionnel بنفس الخط لكنھ قاتم ویتوسط ھذه " وزارة التربیة" ، ثم تلیھا

بخط " الجدید في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة " الورقة العنوان 

Andalous ثم تلیھ للسنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبتي :

أبو بكر الصادق سعد : لغات األجنبیة كما ذكرت أسماء المؤلفیناآلداب والفلسفةـ ال

السید بغداد : بوبكر نوال وتصمیم الغالف: هللا،  ثم تلیھا تصمیم وتركیب السیدة

وفي آخر الكتاب تم تحدید المؤسسة الوطنیة للمطبوعات . توفیق

، وكتب كذلك  2017ـ  2016إضافة إلى الموسم الدراسي ) ONPS(المدرسیة

ادف علیھ من طرف لجنة االعتماد والمصادقة للمعھد الوطني للبحث في التربیة مص

. 2009أفریل 12بتاریخ  09/ع.م/501وزارة التربیة الوطنیةـ وفق القرار رقم 

( وحدة كل وحدة تحتوي على مجموعة من األنشطة 12وقد قسم متن الكتاب إلى 



  دراسة میدانیة                                                            : الفصل الثاني 

 

50 

نقد /عروض/واعد اللغة، بالغةالنص األدبي، المطالعة الموجھة، النص التواصلي، ق

  .تتضمن كل وحدة مقدمة فیھا ملخص لتلك الوحدة). 

عرض برنامج السنة الثانیة ثانوي ـ شعبة األدب والفلسفة لمادة قواعد : ثانیا
  :اللغة

  :ـ من الوحدة األولى إلى الوحدة الثامنة)أ

  13ـ البناء واإلعراب في األسماء ص

  25صـ البناء واإلعراب في األفعال 

  27ـ اسم التفضیل ص

  34ـ التعجب ص 

  42ـ النسبة ص

  52أفعال المدح والذم ص

  64ـ االختصاص ص

  71ـ اإلغراء والتحذیر ص

  78ـ اسم الفعل ص 

  80ـ أحرف العرض ص

   89ـ مواضع كسر ھمزة إن ص

  103ـ التوكید ص

  113ـ البدل ص

  115ـ تخفیف ھمزة إن، أن، كأن ص 

  125ـ األحرف المشبھة ب لیس ص

  135االستغاثة والندبة ص ـ

  144ـ الترخیم ص 

  146ـ التوریة ص

  153ـ المصدر وأنواعھ ص 

ـ المصدر األصلي ومصادر األفعال 

  163الثالثیة ص

  165ـ اسما المكان والزمان ص

  :ـ من الوحدة الثامنة إلى الثامنة عشر)ب
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  173ـ مصادر الماضي غیر الثالثي ص

  175ـ الجمع وأنواعھ ص

  186الدال على المرة صـ المصدر 

  194ـ جواز تأنیث العامل للفاعل ص

  196ـ أحرف التنبیھ ص

  104ـ وجوب تأنیث العامل ص

  106ـ التنازع ص

ـ مواضع وجوب اقتران الخبر بالفاء 

  217ص

  224ـ خصائص كان ولیس ص

  226ـ الممنوع من الصرف ص

  234ـ عوامل المفعول بھ الظاھر ص

  235ـ االشتغال ص

  247إلبدال صـ اإلعالل وا

  

من المالحظ على ھذا البرنامج طولھ وكثافتھ شمل من حیث المضمون 

، بحكم أن مادة )آداب وفلسفة( موضوعات النحو الضروریة لھذه السنة الثانیة ثانوي

اللغة العربیة مادة أساسیة لشعبة آداب وفلسفة، كما عرف ھذا البرنامج بغلبة 

  عروض والنقد حصص القواعد النحویة على غیرھا من حصص البالغة وال

  

باعتبار النحو محور أساسي تقوم علیھ اللغة العربیة، وتناول الدرس النحوي 

  .لھذه الشعبة یمتاز بالدقة والتعمیم

   :طریقة إلقاء درس نحوي للسنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة: ثالثا
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  :لغة عربیة وآدابھا                           التاریخ: المادة

  الثانیة ثانوي: قواعد اللغة                                  المستوى: النشاط   

  آداب وفلسفة: النزعة العقلیة في الشعر           الشعبة: الوحدة األولى      

  ساعة: البناء واإلعراب في األفعال              الوقت: الموضوع

ف على األفعال إذا كانت مبنیة أن یتمكن المتعلم من التعر: الھدف من الدرس

  .أو معربة أو بعضھا معرب و بعضھا مبني

وضعیة 

  التعلم 

أنشطة   المراحل

  التعلم

نوع   أنشطة التعلم

  التقویم 

المدة 

  الزمنیة

وضعیة 

  االنطالق

وضعیة 

  االنطالق

ـ عد إلى النص والحظ قول   

  الشاعر

ـ تعلمت أن األسماء بعضھا 

مبني والبعض اآلخر معرب 

األفعال مبنیة أم فھل 

  .معربة؟

  د 05  تشخیصي

عد إلى     وضعیة 

النص 

  والحظ

ـ إذا بلغ الرأي المشورة 

فاستعّن  برأي نصیح أو 

  نصیحة حازم

وال تجعل الشورى علیك 

غضاضة     فإن الخوافي 

  د10  تكویني
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  قوة للقوادم

بناء 

  التعلیمات

اكتشف 

أحكام 

  القاعدة

بلغ : ـ تـأمل األفعال لتالیة  

  واستعن

ـ ما عالمة البناء في 

  .الفعلین؟

ـ اذكر عالمات إعراب 

  الفعل الماضي وفعل األمر

" ـتأمل الفعل المضارع

  ما عالمة إعرابھ؟" تعاتب

ـ أذكر عالمات اإلعراب 

  األخرى

  ـ متى یبنى الفعل المضارع

  د15  

وضعیة 

البناء 

  وتعلیمات

بناء 

أحكام 

  القاعدة

  :ـ الفعل المضارع1  

أ ـ الفعل المضارع معرب، 

إذا لم تتصل بھ نون التوكید 

  المباشرة أو نون النسوة 

الضمة : ـ عالمات إعرابھ

وثبوت النون في حالة 

  15  
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. یذھب، تذھبان: الرفع، مثل

والفتحة وحذف النون في 

حالة النصب مثل، لن 

. یجلس، و لن تسبحوا

والسكون، وحذف النون 

وحذف حرف العلة في حالة 

لم یذھب، ال : لالجزم، مث

  .تظلموا، لم یدر

: ب ـ الفعل المضارع المبني

یبنى على السكون إذا 

: اتصلت بھ نون النسوة، مثل

أنتن تجلسن، ویبنى على 

الفتح إذا اتصلت بھ نونا 

  .ألكتبن قَصة: التوكید، مثل

یبنى : ـ فعل األمر مبني2

على السكون أو حذف النون 

، أو حذف حرف العلة، 

لحا وادع إلى اعمل صا: مثل

  .الخیر، انتبھي

إحكام   

موارد 

المتعلم 

  :ـ في مجال المعارف)أ  

بین األفعال المبنیة والمعربة 

  د15  تكویني
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  .في األبیات التالیة  وضبطھا

  : قال الشاعر

فقل لمن یدعي في العلم 

فلسفة حفظت شیئا وغابت 

  عنك أشیاء

  :ویقول آخر

إذا رأیت نیوب اللیث بارزة 

  یبتسمفال تظنن أن اللیث 

قل، حفظ، : األفعال المبنیة*

  .غاب، رأیت، تظنن

یدعي، : األفعال المعربة*

  یبتسم، 

في مجال المعارف ) ب

  الفعلیة

  أتمم بفعل مبني مناسب*

  .....الكریم.....ـ إذا أنت 

  .....اللئیم.....ـ وإذا أنت 

هللا یجعل لھ ..... ـ من

  مخرجا
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ـ في مجال إدماج أحكام )ج

  : الدرس

تتحدث فیھا عن  أكتب فقرة

قواعد اإلخالص في العمل 

موظفا فعلین مضارعین 

  .معربین وأربعة أفعال مبنیة

  

  

  

  :الخطوات المتبعة لتدریس القواعد النحویة: رابعا

بالرجوع إلى النص األدبي أو التواصلي ویسلط   یتم تنفیذ القواعد النحویة

دعوة المتعلمین إلى استخراج ما یماثلھا الضوء على الظاھرة اللغویة المقصودة مع 

  .في النص وفیما یلي عرض مجمل ومفصل لھذه المراحل والخطوات

حیث أن التخطیط ال یقتصر  :أ ـ مرحلة التحضیر والتخطیط لدرس القواعد

على درس القواعد فحسب بل یشمل جمیع فروع اللغة العربیة، كما أن التحضیر 

فالمدرس . مھامھ على أكمل وجھ وأحسن صور الجید یساعد المدرس على تأدیة

  1.الناجح ھو الذي یرسم خطة یوزع فیھا طریقة عرض وتقدیم دروسھ

یتم التقدیم عادة بالتطرق إلى الدرس السابق أو إلى النص األدبي  :ب ـ التقدیم

أي یبدأ األستاذ عملھ بتمھید یكون موفقا للدرس الذي یرید " أو التواصلي المدروس
                                                             

، 1والتوزیع، طـ محسن علي عطیة، تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفایات األدائیة، دار المناھج للنشر  1
  ، ص2007عَمان، 
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ن طریق أمثلة لھا عالقة بالدرس، والھدف منھا الربط بین الدرس السابق تقدیمھ ع

والدرس الجدید أو الكشف عن التعابیر الواردة في النص ذات العالقة بالدرس 

  1.الجدید

في ھذه المرحلة تناقش األمثلة المستخرجة من النص  :ج ـ الموازنة أو الربط

الصفات المشتركة أو المختلفة بین وتحلل، فتركز أسئلة األستاذ حول الحدیث عن 

و تشمل نوع الكلمة ووظیفتھا المعنویة ومحلھا . " الجمل مع ربط المعلومات الجدیدة

  من اإلعراب وموقعھا بالنسبة إلى غیرھا من كلمات الجملة حتى یصل 

  

األستاذ بتالمیذه إلى استنباط أحكام القاعدة، ویمكن أ، تكون الموازنة بین 

كما یمكن أن تكون الموازنة جزئیة بین  2.ر في جملتین مختلفتینكلمتین أو أكث

مثالین متشابھین إلدراك الصفات المشتركة بینھا تمھیدا الستخراج القاعدة، أو تكون 

  .الموازنة كلیة بین مجموعات من األمثلة إلدراك الصفات المشتركة والمختلفة بینھا

بیعة الدرس مع التدرج تدون أحكام القاعدة على السبورة مجزأة حسب ط

  .بالتالمیذ إلى استنتاجھا و دعمھا باألمثلة التوضیحیة

وقد استبدل ھذا المصطلح بمصطلح أحكام موارد المتعلم  :د ـ مرحلة التطبیق

وضبطھا ذلك ألن األمر یتعلق بالمقاربة بالكفاءات ببناء موارد لدى المتعلم ھذه 

طات اللغة العربیة إلى إقرارھا في الموارد تشكل رصید الكفاءة التي تسعى نشا

وھذا بعد استنتاج القاعدة، ویكون ذلك باإلجابة على األسئلة التي  3تكوین التعلیم

                                                             
السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي، جمیع شعب ( ـ منھاج السنة الثانیة والوثیقة المرفقة  1

، وزارة التربیة الوطنیة، مطبعة الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، )اللغة العربیة وآدابھا
  .23، ص2006مارس،

  .24ھ صـ المرجع نفس 2
  .24ـ المرجع نفسھ ص 3
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یوجھھا األستاذ أو تكلیف التالمیذ بتألیف جمل معینة حول القاعدة وقد تأخذ أشكال 

  . أخرى

ین جمل أو ـ مطابقة التالمیذ بتمییز الكلمات التي تتضمن أحكام القاعدة من ب

  .نصوص یقدمھا لھم

  .ـ حل مثال واحد من كل تمرین من تمارین الكتاب المدرسي

  .ـ اشتراك التالمیذ في حل التمارین على السبورة

  .ـ تذكیر التالمیذ بالقاعدة النحویة إذ ا خطئوا في النطق أو الكتابة

         

  :الدراسة تطبیقیة: المبحث الثاني

  ممیزات الدراسة: أوال       

بعد تحدید المشكلة لھذه الدراسة واالطالع على الدراسات  :أ ـ منھج الدراسة

السابقة، ومراجعة العدید من المناھج البحثیة، اتبعت المنھج الوصفي كونھ األقرب 

لطبیعة الدراسة، فھو ال یقتصر على جمع البیانات وتبویبھا فقط، وإنما یمضي إلى 

ن ذلك، ألنھ یتضمن قدرا من التفسیر لھذه البیانات، ولما كانت الظاھرة محل أبعد م

  .الدراسةـ نعني موضوع البحث ـ تتطلب الوصف والتحلیل فإني لم أغفل ذلك

استبیانا  15أخذت العینة من والیة مستغانم، وقد تم توزیع  :ب ـ عینة الدراسة

 10شعبة آداب وفلسفة إال أنني استلمت على أساتذة اللغة العربیة للسنة الثانیة ثانوي 

استبیانا على تالمیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب  25منھا فقط وكذلك توزیع 

منھا فقط إذ إَن توزیع االستبیان مَر في ظروف صعبة  20وفلسفة لكن استلمت 

نوعا ما ألنني  قمت بمحاورتھم ومناقشتھم وتوزیعھا علیھم عبر مواقع التواصل 
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تماعي وبعضھم من األقارب وذلك لسبب معین وھو غلق المدارس والثانویات االج

وحتى الجامعات بسبب فیروس كورونا المستجد وكذلك اإلطالع السطحي لألساتذة 

والتالمیذ على أسئلة االستبیان مما أَدى إلى تقدیم إجابات غیر مقنعة مئة بالمائة 

ه للحصول على أجوبة تخُص تعلیم وغیر دقیقة وھكذا أجریت دراستي المیدانیة ھذ

ُم الَنحو العربي في ھذه المرحلة بالضبط التي تمكن التلمیذ من االنتقال إلى  وتعل

  .السنة الثالثة ثانوي وإقبالھ على امتحان البكالوریا

  

تمثلت أداة البحث المیداني في استبیان مغلق یحتوي على  :ج ـ أداة الدراسة

دة كاإلجابة بنعم أو ال أو اختیار واحد من أسئلة ذات إجابات جاھزة ومحدَ 

 14االختیارات المقترحة المقدمة في السؤال وكان عدد األسئلة الموجھة لألساتذة 

سؤاال تركز معظم أسئلتھ على طرائق ومناھج وصعوبات تدریس النحو العربي 

 فیما سؤاال 15للسنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة ونفس الشيء بالنسبة للتالمیذ 

ُم الَنحو العربي في السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة وذلك لمعرفة  یخُص تعل

مدى اھتمامھم بمادة الَنحو ومعرفة أسباب الُضعف وأھم الصعوبات التي یواجھونھا 

  .في فھمھم للقواعد الَنحویة ومحاولة الوصول إلى طرق لتسھیل استیعابھا

  تحلیل نتائج االستبیان: ثانیا

كل سؤال یتضمن نتائج وإجابات، ھذه  :تحلیل نتائج استبیان األساتذةـ  أ

  .النتائج تحول إلى نسب مئویة، وتتبع نتائج الجدول بالتحلیل

  .توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس: ـ الجدول األول

  النسبة  عدد األساتذة  الجنس

 %50  05  ذكر
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  %50  05  أنثى

 %100  10  المجموع

  

النتائج الموجودة في الجدول تشیر إلى أن نسبة الذكور واإلناث متساویة وھي       

50%  

  

  .توزیع أفراد العینة حسب السن: ـ الجدول الثاني

  النسبة  عدد األساتذة  السن

  %30  3  40ـ  30

  %70  7  50ـ  40

 %100  10  المجموع

  

سنة،  50ـ  40تبین النتائج السابقة أن معظم األساتذة تتراوح أعمارھم ما بین       

أما  %70و األقدمیة في قطاع التربیة والتعلیم وقد مثلت نسبتھم   وھم ذوي الخبرة

تجمع  %30سنة نسبتھم  40ـ  30الفئة المتبقیة التي تتراوح أعمارھم ما بین 

  .الشباب أصحاب الخبرة

ویتضمن تحلیل نتائج السؤال األول، حیث جاء نص السؤال   :لثالثـ الجدول ا 

 .ھل كانت مھنتك لتدریس اللغة العربیة من اختیارك أي عن قناعة؟: كاآلتي

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %90  09  نعم
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العربیة عن لقد صرح معظم أفراد العینة أنھم اختاروا مھنة تدریس اللغة 

من مجموع العینة  %90قناعة، ویتضمن ذلك من خالل الجدول والتي تمثل نسبتھ 

بالنسبة للفئة التي لم یكن اختیارھا لمھنة تدریس  %10أما النسبة المتبقیة تمثلت في

اللغة العربیة وربما السبب في ذلك عدم وجودھم لمھنة أخرى وھذا ینعكس سلبا 

  .لصعبة التي تتطلب بذل جھد ذھنيعلى تأدیتھم لھذه المھنة ا

ھل تجد صعوبة في تدریسك للنحو في السنة الثانیة ثانوي  :ـ الجدول الرابع

  .شعبة آداب وفلسفة؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %20  02  نعم

  %80  08  ال

 %100  10  المجموع

لقد وجد معظم أساتذة النحو سھولة في تدریس النحو خاصة في المرحلة       

الثانویة ألن التلمیذ قد تعود على دراستھ في السنوات الماضیة خاصة عند الشعب 

األدبیة  وشعبة آداب وفلسفة باألخص ألن مادة النحو مادة أساسیة عندھم وھذا 

 %20رة للتالمیذ أما بنسبة والسبب راجع إلى تمكنھم من إیصال الفك %80بنسبة 

  . فأصحابھا یجدون صعوبة في ذلك

  %10  01  ال

 %100  10  المجموع
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المتعة، الملل، اإلثارة : عند تدریسك للنحو ھل تشعر ب :ـ الجدول الخامس

  .والحیویة؟

  

أغلب التصریحات تركزت حول شعورھم بالمتعة أثناء تدریسھم للنحو العربي       

، كما نجد نسبة شعورھم باإلثارة %50وھذا ما یوضحھ الجدول أعاله وذلك بنسبة 

وھذا  %10، كما توجد نسبة قلیلة جدا من تشعر بالملل وتمثلت في %40والحیویة 

راجع لعدم قناعتھم بمھنة التدریس عن قناعة أو لعدم إیصالھم الرسالة للتالمیذ أو 

  .                                أنھم یجدون صعوبة في تدریس النحو

  كیف ترى مستوى الطلبة في النحو؟ :ـ الجدول السادس

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %00  00  جید

  %20  02  حسن

  %50  50  متوسط

  %30  03  ضعیف

 %100  10  المجموع

اتضح لي من خالل الجدول أن معظم التالمیذ مستواھم متوسط في مادة النحو 

إضافة إلى أنھ توجد فئة قلیلة نوعا ما في مادة النحو مستواھم  %50وھذا بنسبة 

ونادرا ما أجد نسبة ضئیلة من مستواھم الحسن ما  %30الضعیف وذلك بنسبة 

ذلك لوجود تالمیذ مجتھدین ومحبین للمادة لذلك نجدھم دائما  %20یمثلھ نسبة

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %50  05  المتعة

  %10  01  الملل

  %40  04  اإلثارة والحیویة

 %100  10  المجموع
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متفوقین في النحو بالدرجة األولى غیر أنني لم أسجل أي إجابة تدلي بالمستوى الجید 

یعابھم الكامل ویعود ھذا السبب إلى الالمباالة من طرف ھذه الفئة وإلى صعوبة است

  .للمادة وھذا ینتج عنھ أحیانا نفورھم من مادة النحو

  
  

ما ھو سبب نفور التالمیذ من مادة النحو، ھل یتمثل ذلك في  :ـ الجدول السابع

صعوبة القواعد النحویة من إعراب وغیره، أو طول البرنامج وقصر الحجم 

  .الساعي، أو تعدد طرائق التدریس؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

صعوبة القواعد النحویة 

  من إعراب وغیره

08  80%  

طول البرنامج وقصر 

  الحجم الساعي

02  20%  

  %20  02  تعدد طرائق التدریس

 %100  10  المجموع

تمثل أغلبیة التالمیذ الذین ینفرون  %80اتضح لي من خالل الجدول أن نسبة 

من دراسة النحو خاصة اإلعراب ونسبة قلیلة من تنفر من المادة بسبب طول 

  .البرنامج وقصر الحجم الساعي لسیر الدرس النحوي وتعدد طرائق التدریس

  .أي طریقة تراھا مناسبة لتدریس النحو؟: ـ الجدول الثامن

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %10  01  القیاسیة

  %70  07  االستقرائیة

  %20  02  التكاملیة
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معظم األساتذة یعتمدون على الطریقة االستقرائیة في عملیة تدریس النحو العربي 

 %20وذلك ألنھم یجدون السھولة في إیصال الفكرة للتلمیذ، و %70وذلك بنسبة 

من األساتذة یعتمد على الطریقة  %10یعتمدون على الطریقة التكاملیة، بینما 

  .القیاسیة

  
ھل لمشاركة التلمیذ لألستاذ دور في شرح القاعدة النحویة  :ـ الجدول التاسع

  .وترسیخھا في أذھانھم؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %90  09  نعم

  %10  01  ال

 %100  10  المجموع

خالل نتائج الجدول أن مشاركة التلمیذ ألستاذه أثناء الدرس اتضح لي من 

من األساتذة  %90النحوي لھ دور كبیر في ترسیخ القاعدة في أذھانھم نجد نسبة 

یؤكدون على ضرورة تفاعل التالمیذ مع أستاذھم ألن المشاركة تعني االستعداد 

  .لقبول الشيء أو رفضھ

  .أكثر مع مادة النحو؟ متى یتفاعل التالمیذ :ـ الجدول العاشر

  النسبة  عدد األساتذة  األجوبة

  %100  10  صباحا

  %00  00  مساءا

 %100  10  المجموع

 %100  10  المجموع



  دراسة میدانیة                                                            : الفصل الثاني 

 

65 

یبین ھذا الجدول أن الفترة الصباحیة ھي الوقت المناسب لدراسة النحو إذ إَن 

من األساتذة یرون أن الحیویة والنشاط تكون في الفترة الصباحیة فقط  %100نسبة 

  .ألن الفترة المسائیة یكون فیھا التلمیذ مرھق

ما مدى فعالیة مقررات التعلیم الثانوي فینا یخص  :ـ الجدول الحادي عشر

  .النحو؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %30  03  جیدة

  %70  07  ضعیفة

 %100  10  المجموع

یتضح لي من خالل ھذه النتائج أن معظم األساتذة یرون أن فعالیة مقررات 

التعلیم الثانوي باألخص السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة ضعیفة فیما یخص 

مقارنة بالعینة التي ترى أن فعالیة مقررات التعلیم الثانوي  %70النحو وذلك بنسبة 

  .%30جیدة بنسبة 

عند تدریسك للنحو تغیر الطریقة أم تعید الطریقة : ـ الجدول الثاني عشر

  .نفسھا؟

  

صرحوا بتغییر الطریقة عند إعادة إلقاء درس نحوي وذلك  %70نسبة       

أبقوا على الطریقة  %30، و)التلمیذ ( بتبسیط الطریقة لتصل الفكرة إلى المتلقي

نفسھا وذلك لترسیخ الفكرة بإعادة الطریقة نفسھا ھذا ما صرح بھ أساتذة اللغة 

  .العربیة الذي یدرسون السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة 

  %70  07  تغییر الطریقة

  %30  03  الطریقة نفسھا

 %100  10  المجموع
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ھل ترى أن زیادة األنشطة واألمثلة والتمارین التدریبیة  :ـ الجدول الثالث عشر

    .تساعد المتعلم على فھم القاعدة النحویة وھو في ھذه المرحة؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %100  10  نعم

  %00  00  ال

 %100  10  المجموع

بأن زیادة التدریبات اتضح من خالل نتائج الجدول أن أغلب األساتذة یقٌرون 

  .واألمثلة في القواعد النحویة تساھم في ترسیخ الفكرة والقاعدة في ذھن التلمیذ

السنة الثانیة ثانوي ( ھل تنصح التلمیذ في ھذه المرحلة :ـ الجدول الرابع عشر

  .بتحضیر الدرس مسبقا قبل شرحھ؟) شعبة آداب وفلسفة

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %100  10  نعم

  %00  00  ال

 %100  10  المجموع

یبین الجدول أنھ یجب على التلمیذ تحضیر الدرس النحوي مسبقا قبل شرحھ 

ألن مراجعة وتحضیر الدرس من طرف  %100من طرف األستاذ وذلك بنسبة 

التلمیذ یسھل على األستاذ إیصال المعلومة للتلمیذ وتساعده على فھم الدرس بشكل 

  .جید إذ یسھل علیھ تطبیقھ

ھل برنامج القواعد النحویة تناسب مستوى التلمیذ في  :ـ الجدول الخامس عشر

أم تفوقھ أم أقل من ) سفةالسنة الثانیة آداب وفل( ھذه المرحلة من التعلیم الثانوي

  .مستواه؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %80  08  تناسبھ
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  %20  02  تفوقھ

  %00  00  أقل من مستواه

 %100  10  المجموع

  

  

  

توضح نتائج الجدول أن قواعد النحو في السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة 

من األساتذة یرون أنھا تفوق  %20ونجد  %80أنھا تناسب التلمیذ وذلك بنسبة 

  .مستواه، وبالنسبة ألقل من مستواه لم أسجل أي إجابة

ما االقتراح الذي تطلب من التالمیذ القیام بھ  :ـ الجدول السادس عشر

  .لمساعدتھم على تطویر مھارات االستیعاب والفھم لمادة النحو؟

  النسبة  عدد األساتذة  اإلجابة

  %20  02  قرؤوھاإعادة شرح الفكرة التي 

  %80  08  حل مواضیع تتضمن ما قرؤوه

  %00  00  مقارنة ما قرؤوه بمواضیع أخرى

 %100  10  المجموع

إجابات تقترح حل مواضیع تتضمن ما قرؤوه وذلك بنسبة  08لقد اختیرت 

وإجابتان تدعوا إلى إعادة شرح الفكرة التي قرؤوھا لدعم معلوماتھم  80%

وإثرائھا، بینما لم أسجل أي إجابة تقترح مقارنة ما قرؤوه بمواضیع أخرى، بینما 

كان األجدر واألصح في نظري، أن یقع االختیار على المقترحات الثالث ألن كلھا 

  . يمھمة للتالمیذ في استیعابھم لمادة النحو العرب
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كل األسئلة المطروحة لتالمیذ السنة الثانیة  :ب ـ تحلیل نتائج استبیان التالمیذ

ٌم النحو  ثانوي شعبة آداب وفلسفة تتمحور حول رأیھم في مدى أھمیة وصعوبة تعل

  .وتتبع نتائج الجداول بالتحلیل كالتالي

  .توزیع أفراد العینة حسب الجنس: ـ الجدول األول

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %30  06  ذكر

  %70  14  أنثى

 %100  20  المجموع

یظھر من خالل الجدول المبین أن أغلب أفراد عینة البحث من التالمیذ إناث 

ولعل انخفاض نسبة الذكور  %30في حین بلغت نسبة الذكور  %70بلغت نسبتھن 

یدل على میلھم للشعب العلمیة ونفورھم من الشعب األدبیة أو أن أغلبھم یفضلون 

أشغال أخرى غیر إتمام الدراسة في كل األطوار أما اإلناث فنجدھم أكثر من الذكور 

  .في الشعب األدبیة باألخص شعبة آداب وفلسفة لحبھم للغة العربیة والفلسفة

ویتضمن السؤال األول ھل ترى أن النحو ضروري لتمكنك : انيـ الجدول الث

  .من اللغة العربیة؟

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %100  20  نعم

  %00  00  ال

 %100  20  المجموع

كل اإلجابات كانت بنعم ألن كل تلمیذ یدرك أَن اللغة العربیة بدون نحو ال 

في اإلجابة  %100لذلك تمثلت النسبة بتجدي نفعا، فالنحو ھو أساس اللغة العربیة 

  .بنعم

  .ھل تفضل قراءة كتب النحو؟ :ـ الجدول الثالث
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معظم تالمذة السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة یفضلون قراءة كتب النحو       

ألنھا نافعة للتلمیذ وتجعلھ متفوقا في مادة اللغة العربیة  %90وذلك بنسبة 

التي  %10وباألخص قواعد اللغة النحویة كونھا مادة أساسیة لدیھم، عكس نسبة 

تتضمن الفئة التي ال تفضل قراءة كتب النحو بل یكتفون بما یقدمھ األستاذ أثناء 

  .الدرس النحوي فقط

  .صة قواعد النحو، صباحا أم مساءا؟متى تفضل أن تكون ح :ـ الجدول الرابع

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %95  19  صباحا

  %05  01  مساءا

 %100  20  المجموع

 %95أغلب التالمیذ یفضلون الفترة الصباحیة لدراسة مادة النحو وذلك بنسبة

إذ إَن الفترة الصباحیة یكون فیھا التلمیذ في نشاط وفي قدرة استیعابیة أكثر، عكس 

الفترة المسائیة التي یغلب فلیھا التعب واإلرھاق، ونسبة قلیلة جدا من التالمیذ الذین 

فقط وربما یكمن السبب في  %05یفضلون دراسة قواعد النحو مساءا وذلك بنسبة 

  .ة صباحا واللغة العربیة مساءاتفضیلھم قراءة مادة الفلسف

  .ھل طریقة تدریس النحو مشوقة؟: ـ الجدول الخامس

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %90  18  نعم

  %10  02  ال

 %100  20  المجموع

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %85  17  نعم

  %15  03  ال
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معظم اإلجابات تصرح بأن طریقة تدریس النحو مشوقة إذ تجعل التلمیذ یركز       

مع أستاذه وطالما أن النحو أساس اللغة العربیة فالبد أن تكون الطریقة مشوقة لكي 

  یصبح التلمیذ فصیح اللسان في العربیة فالنحو في الكالم كالملح في 

  

دت إجابات عكس األولى ، لكن نادرا ما وج%85الطعام وكانت نسبة إجابتھم 

أي أن طریقة تدریس النحو في نظرھم غیر مشوقة وھذا ناتج عن الالمباالة أو 

  .اھتمامھم بنشاطات أخرى كالبالغة أو النقد أو العروض مثال أو غیرھم

ھل المنھج المتبع في تدریس مادة النحو یبعث على : ـ الجدول السادس

  .النشاط؟

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %85  17  نعم

  %15  03  ال

 %100  20  المجموع

من خالل نتائج الجدول تبین أن المنھج المتبع في تدریس النحو یبعث على 

تمثل اإلجابات التي  %15ونسبة %85النشاط وذلك تمثلھ نسبة اإلجابات بنعم 

  .تصرح بأنھ ال یبعث على النشاط إطالقا

  .ھل تعینك مادة النحو على فھم ما تقرأ؟ :ـ الجدول السابع

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %90  18  نعم

 %100  20  المجموع
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  %10  02  ال

 %100  20  المجموع

أغلب التالمیذ أجابوا بنعم، أي دراسة الَنحو تساعدھم على فھم ما یقرؤون 

كمعرفة المجرورات والمنصوبات والمرفوعات وھذا في ضبط القراءة وفصاحة 

اللسان خاصة عند قراءة النصوص وكذلك قراءة القرآن الكریم، فلوال الَنحو لما 

  لفھم عند عدد قلیل من التالمیذ استقام المعنى، ونادرا ما نجد أنھا ال تساعد على ا

  

وھذا راجع إلھمالھم لمادة النحو وعدم حلھم للتمارین بطریقة مستمرة، 

  .فالمواظبة والممارسة على التدریبات تسھل عملیة فھم النحو

  .ھل ترى أن مادة النحو مادة حفظ أم مادة فھم؟: ـ الجدول الثامن

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %95  19  مادة  فھم

  %10  01  مادة حفظ

 %100  20  المجموع

، ألن النحو یتطلب %95لقد ارتفعت نسبة القائلین بأنھا مادة فھم حیث بلغت 

فقط  %05تركیز وفھم عمیق، أما الفئة القلیة التي ترى أنھا مادة حفظ بلغت نسبیھا 

ربما یحفظون القاعدة ویطبقون علیھا لكن ھذا خطأ من األحسن إعمال العقل 

  .واالھتمام بالجانب التطبیقي أكثر

ھل التطبیقات والتدریبات التي یقدمھا لكم األستاذ في آخر : ـ الجدول التاسع

  .حصة قواعد النحو لھا دور في ترسیخ ھذه المادة ومحتواھا؟

  نسبةال  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %95  19  نعم

  %05  01  ال
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 %100  20  المجموع

فالتطبیقات بالنسبة لھم  %95تقریبا كل التالمیذ أجابوا بنعم وذلك بنسبة 

كوسیلة لترسیخ القاعدة في أذھانھم ونادرا ما وجدت إجابات قلیلة جدا لدى التالمیذ 

بأن التدریبات ال تساعدھم بل تزید لھم ضغط وتعقید وصعوبة  %05وذلك بنسبة 

  في فھم القاعدة وترسیخا في الذھن وھذا راجع لعدم فھمھم القاعدة من األول وعدم 

  

  

استیعابھا أو عدم تركیزھم على مادة النحو منذ بدایة الدرس أو حتى منذ بدایة 

  .الموسم الدراسي

  .یومیا لمراجعة وحل تمارین النحو؟ كم تخصص من الوقت: ـ الجدول العاشر

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %50  10  ساعة

  %50  10  أكثر من ساعة

  %00  00  ال أراجع

 %100  20  المجموع

على حساب تصریحات التالمیذ تبین أن أغلبھم یخصصون الوقت ساعة أو 

النحو یتطلب أكثر من ساعة كوقت لھم لحل التمارین الخاصة بالنحو وھذا لكون 

وقت كبیر في الفھم والتركیز وترسیخ الفكرة في الذھن فھذا لیس باألمر السھل، 

خاصة أنھ محور اللغة العربیة ، ولم أسجل أي إجابة ممن ال یراجعون مادة النحو 

فعدم المراجعة لن تساعدھم في الحصول على المعدل المرغوب فیھ لالنتقال إلى 

  .المراجعة وحل التطبیقات السنة الثانیة إذن ال بد من

  .ھل تعاني بشدة من ضعف مستواك في النحو؟ :ـ الجدول الحادي عشر

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة
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  %65  13  نعم

  %35  07  ال

 %100  20  المجموع

  

  

اتضح من خالل الجدول أن نسبة كبیرة من التالمیذ الذین یعانون من نقص 

وھذا راجع ألسباب عدیدة ومختلفة من فرد  %65مستواھم في النحو إذ تقر ب

آلخر مثال صعوبة النحو في حد ذاتھ وكذا طول البرنامج إال أن الوقت المقدم 

ال یعانون من  %35الخ في حین نسبة ...لألستاذ في شرح درسھ النحوي غیر كاف

ضعف مستواھم بشدة وھذه العینة لھا القدرة الالزمة على الفھم واالستیعاب مھما 

نت الصعوبات وتعتبر ھذه الفئة من المتفوقین في النحو العربي ویقرؤون كتب كا

  .النحو ال یكتفون بما یقدمھ األستاذ أو بما ھو مبرمج علیھم فقط

  .ھل تكمن الصعوبة في النحو نفسھ؟: ـ الجدول الثاني عشر

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة 

  %75  15  نعم

  %25  05  ال

 %100  20  المجموع

ھذا السؤال وجدت أغلب اإلجابات تصرح بأن أكثر التالمیذ یجدون  في

ومنھ ترجع الصعوبة  %75صعوبة في القاعدة النحویة نفسھا ویتضح ذلك بنسبة 

في مادة النحو بصفة عامة ألن فعم النحو یتطلب جھد ذھني وتركیز عمیق وصَرح 

ھي التي تجعل بعضھم أن النحو لیس بصعب وإنما الرغبة واإلرادة في دراستھ 

التلمیذ یشعر بأن النحو سھل ولیس صعب، وھذه العینة من األفراد قَدرت نسبتھا 

  .فقط %25ب
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ُم النحو؟:ـ الجدول الثالث عشر   .ما ھي الصعوبات التي تواجھھا في تعل

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة 

  %20  04  فھم القاعدة

  %50  10  اإلعراب

  %30  06  حل التمارین

 %100  20  المجموع

من خالل اإلجابات المقدمة من طرف التالمیذ تبین أن معظمھم یجدون صعوبة 

في اإلعراب، فالكثیر منھم ینفرون من اإلعراب كونھ صعب بالنسبة لھم، وذلك 

من التالمیذ أكدوا على الصعوبات التي تعترضھم أحیانا في  %30، و%50بنسبة 

یعانون من عدم فھم القاعدة النحویة وھذا راجع لعدم  %20حل التطبیقات، ونسبة

تركیزھم الجید مع شرح األستاذ أو أن طریقة األستاذ في شرح الدرس النحوي ال 

  .تسھل علیھم الفھم

ھل تجد الصعوبة في تطبیق ما تدرسھ من نحو في  :ـ الجدول الرابع عشر

  .الوضعیات اإلدماجیة؟

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %75  15  منع

  %25  05  ال

 %100  20  المجموع

من التالمیذ یجدون صعوبة في تطبیق  %75اتضح من خالل الجدول أن نسبة 

یجدون السھولة في توظیف  %25ما یدرسونھ من في الوضعیات اإلدماجیة، ونسبة 

ما یخص النحو في الوضعیات اإلدماجیة، وھذا نجده بالطبع عند التالمیذ المتفوقون 

في مادة النحو ومحبیھا ألنھم یدركون أن المعدل األساسي مرھون بالمعامل المرتفع 

  .في مادة اللغة العربیة والنحو أساسھا
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القادم على تقدیم امتحان البكالوریا بما أنك مقبل العام : ـ الجدول الخامس عشر

  .ھل ترى أن رصیدك اللغوي ومعرفتك للنحو كافیة النتقالك إلى المرحلة الموالیة؟

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %25  05  نعم

  %75  15  ال

 %100  100  المجموع

اتضح من خال تصریحات التالمیذ أن مستواھم في النحو غیر كاف لمساعدتھم 

أما نسبة  %75االنتقال إلى السنة الثالثة المتمیزة بامتحان البكالوریا وذلك بنسبة في 

تمثلت إجاباتھم بنعم وھذه الفئة تجمع التالمیذ المجتھدین والمتفوقین في النحو  25%

  .ألنھ لیس لدیھ أي إشكال في فھم النحو

  .حو؟في رأیك ما الحل المناسب لتسھیل قواعد الن :ـ الجدول السادس عشر

  النسبة  عدد التالمیذ  اإلجابة

  %10  02  حفظ قواعد اللغة عن ظھر قلب

  %30  06  تبسیط قواعد النحو أكثر

  %60  12  اإلكثار من التطبیقات والتمارین

 %100  20  المجموع

انطالقا مما یمثلھ الجدول الحظت أن معظم التالمیذ یطالبون بتكثیف التمارین 

ُم   %30قواعد النحو وترسیخھا في الذھن، ونسبة والتطبیقات كحل لتسھیل تعل

  من الفئة المتبقیة یطالبون بحفظ  %10یطالبون بتبسیط قواعد النحو أكثر أما 
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القواعد عن ظھر قلب لكن لألسف الحفظ ال یجدي نفعا ألن مادة النحو مادة 

  .فھم ولیس حفظ

و على ما ومما تجدر اإلشارة إلیھ في نظرنا أن ال یقتصر تدریس قواعد النح

ھو موجود في الكتاب المدرسي وما ھو مقرر في المنھاج فقط  بل یستحسن أن 

یتجھ التلمیذ إلى مطالعة كتب الخاصة بالنحو والمیسرة لھ والمعززة بالشواھد 

  .واألمثلة

  مناقشة الدراسة ومقترحات البحث: ثالثا
  :أ ـ مناقشة الدراسة المیدانیة

قمت بھا في محاورتي لبعض أساتذة وتالمیذ من خالل دراستي المیدانیة التي 

السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة وبمناقشتي معھم في نشاط الظواھر اللغویة 

باألخص النحویة واإلطالع على كتابھم المدرسي والمنھاج وكذلك اطالعي على 

تي دلیل األستاذ الخاص باللغة العربیة، وكذلك توزیعي علیھم بعض االستبیانات ال

تحتوي على أسئلة مغلقة تخص تعلیمیة النحو العربي لھذه اللسنة من الطور الثانوي 

  :والحمد  أجابوا بكل تواضع على أسئلتي لھم، توصلت إلى النتائج التالیة

ـ یحتوي كتاب اللغة العربیة على برنامج كثیف كما أن الوقت الساعي غیر 

  .كاف، خاصة في نشاط الظواھر اللغویة

ستخلصت من إجابات األساتذة على االستبیان أن أغلب األساتذة یشخصون ـ وا

داء الَنحو العربي في الَنحو ذاتھ، وذلك للغموض الذي یعتري الظواھر اللغویة 

والذي یعود في بعض األحیان إلى كثرة المصطلحات الَنحویة، كالمقَدر، الَظاھر، 

فات القائمة بین األساتذة كان لھا وحتى االختال. الخ...المستتر، المنفصل، المَتصل

  .أثر سلبي في نجاح عملیة تعلیم النحو العربي بشكل جید
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ـ الحظت كذلك أن بعض األساتذة ال یقومون بالتمھید في بدایة الدرس وھذا 

  .التصرف ال یساعد على تذُكر الَتالمیذ للَدرس الماضي

ي وذلك لصعوبة الَنحو أَن أغلب التالمیذ یعانون من قلة فھمھم للدرس الَنحو

في حد ذاتھ، وھذا أدى بھم إلى نفورھم من حصص القواعد النحویة وانعدام 

  .المطالعة، وعدم التركیز

تعتبر مادة الَنحو وسیلة من وسائل تعوید المتعلم على  :ب ـ مقترحات البحث

النطق السلیم، وعلى تجنب اللحن في الكالم، كما أنھا تمكن المتعلم على ضبط 

خر الكلمات، والغایة منھا ھو بناء الملكة اللسانیة السلیمة ال حفظ القواعد المجردة أوا

  :عن ظھر قلب، ومن خالل ما تقَدم یمكنني أن أقدم بعض المقترحات التالیة

ـ العمل على إعداد الكتاب المدرسي، بما یناسب المعاییر العلمیة وتقدیم الحجم 

  .الساعي الكافي لفھم الدرس النحوي

إعادة النظر في منھاج المقاربة بالكفاءات للغة العربیة الخاص بالسنة الثانیة  ـ

ثانوي شعبة آداب وفلسفة، والعمل على دراسة كل النقاط التي تؤثر سلبا على نجاح 

  .العملیة التعلیمیة

ـ العمل على تكوین األساتذة، وتقدیم لھم اإلرشادات الَالزمة والفَعالة، والتي 

على تحقیق األھداف المنشودة لنجاح العملیة التعلیمیة الخاصة بمادة  بدورھا تساعد

  .النحو

ـ صیاغة القواعد بطریقة سھلة وبسیطة تتناسب مع قدرات التالمیذ ومستواھم 

  .الدراسي

ـ تجنب كثرة المصطلحات النحویة التي تتناسب مع الطالب الجامعي ال التلمیذ 

  .في الثانوي

  

ـ ربط كل درس نحوي بالتمارین أثناء الحصة، وحتى في المنزل أو في أي 

فرصة تتیح لھ للمراجعة والتدریب، والتحفیز اإلیجابي لكل تلمیذ یقوم بحل 
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التطبیقات سواء كان مخطأ أو صحیح مع تصیح الخطأ للتلمیذ فلیس العیب في 

لتنافس بین التالمیذ الخطأ وإنما العیب في االستمرار في نفس الخطأ وخلق روح ا

  .لتعزز حصص القواعد النحویة في نفوسھم

ـ التخفیف من الدروس النحویة المبرمجة في الكتاب المدرسي وانتقاء األھم 

  .منھا فقط، والتي تمكن التلمیذ من تنمیة مھاراتھ اللغویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

       



 

 

                                                          

                      

       

  

  

  

یبدو أن تعلیم اللغة العربیة لیس بأمر ھین الشتغالھا على عدة أنشطة كالقراءة والقواعد 

اللغویة سواء كانت صرفیة أو نحویة أو إمالئیة، ولقد حاولت قدر المستطاع للتطرق 



  خاتمة 
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وي شعبة آداب وفلسفة وذلك انطالقا من إلى تعلیم النحو العربي للسنة الثانیة ثان

القواعد النحویة التي تدَرس للتالمیذ والتي غایتھا بناء الملكة اللسانیة السلیمة وفصاحة 

اللغة والنطق السلیم، وإثراء المھارات اللغویة، فھي قواعد صیغ الكلمات وأحوالھا، 

اللغوي بنوعیھ  حین إفرادھا وحین تركیبھا، وھي الضامن األول لسالمة التعبیر

الشفوي والكتابي، إذ عالجت ھذه الدراسة من خالل المحاولة على اإلجابة على 

ُم  النحو العربي للسنة الثانیة شعبة آداب : التساؤل التالي كیف تتحقق عملیة تعلیم وتعل

  :وفلسفة ومن خالل معالجتي ھذه توصلت إلى النتائج التالیة

لة من مراحل التعلیم ھدفھ واضح وجلي أال أَن تعلیم النحو العربي في أي مرح

وھو بناء الملكة اللسانیة أي تقویم اللسان، والحفاظ على فصاحة اللغة العربیة 

  .وسالمتھا من اللحن، ال حفظ القواعد النحویة المجَردة

أن صعوبة النحو ترجع إلى استخدام المنطق والفلسفة واالعتماد على القوانین 

  .وكذا االستنباط والتعمیم والتعلیل التجریدیة والتحلیلیة

رغم األھمیة البالغة لتعلیمیة النحو العربي إال أن أغلب التالمیذ في ھذا المستوى 

یعانون من ضعف شدید في فھم مادة النحو ونفورھم منھا بشكل ) السنة الثانیة ثانوي( 

  .مفرط

مادة النحو طول برنامج قواعد اللغة خاصة النحویة وقصر الحجم الساعي لدرس 

وقلة التطبیقات وعدم توظیف اآلیات القرآنیة واألبیات الشعریة  التي تفرض على 

  .التلمیذ توظیف الحركات اإلعرابیة في محلھا في الكتاب المقرر لھذه السنة

  تشعب المادة النحویة

  ترسیخ فكرة صعوبة النحو في ذھن التلمیذ قبل تناولھا واستعمالھا
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الكتاب والبرنامج الخاص بالقواعد النحویة مع قدرات التلمیذ عدم مالئمة محتوى 

وھذا ما یؤدي إلى إھمال التلمیذ لمادة النحو وانشغالھ بمادة أخرى كالبالغة والنقد 

  .وغیرھا من األنشطة األخرى

أن االستناد إلى طریقة واحدة في تدریس القواعد یعد عیبا في العملیة التعلیمیة 

عد بل یعد إجحافا في حق التلمیذ وفي حق النحو فمادة النحو خاصة في تدریس القوا

  .تتطلب إتقان وممارسة عَدة طرائق لضمان المحتوى إلى التلمیذ

عدم اھتمام التلمیذ بنشاط الظواھر اللغویة مَم أَثر سلبا على بقیة األنشطة كالتعبیر 

  .ى الشفويمثال وعدم استعمالھم للقواعد النحویة أثناء التعبیر الكتابي وحت

  .انعدام المتابعة وإعادة شرح الدرس النحوي من بعض األساتذة

وفي األخیر أسأل هللا تعالى التوفیق والرضا والسداد في الخطى والتنویر في 

الدجى إنھ ولُي ذلك، إن أصبت وقدمت شيء من الفائدة فھي بتوفیق من المولى عز 

  .وجل ، وإن أخطأـ فمن الشیطان ومن نفسي
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  المالحق       
  ـ استبیان موجھ لألساتذة1

  للتالمیذ ـ استبیان موجھ2
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                     

  وزارة التعلیم العالي والحث العلمي                         

  جامعة عبد الحمید ابن بادیس                           

  كلیة األدب والفنون                           

  قسم األدب العربي                                 

  دراسات لغویة                                   

  لسانیات عربیة                                   

  

  )   السنة الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة(استبیان موجھ ألساتذة اللغة العربیة         

  

ر إلنجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في األدب في إطار التحضی        

تعلیمیة النحو : " المعنونة ب) لسانیات عربیة( العربي تخصص دراسات لغویة 

  "العربي للسنة الثانیة ثانوي ـ شعبة آداب وفلسفة أنموذجاـ

یسُرني التقدم إلى أساتذتنا الكرام بھذا االستبیان الذي یتضمن أسئلة متعلقة 

لمدروس، راجیة منكم اإلجابة عنھا بكل عفویة وصدق، وذلك بوضع بموضوعي ا

  وشكرا سلفا. داخل الخانة أمام االختیار المناسب) × ( عالمة 

  ذكر                      أنثى:     ـ الجنس1

  ـ السن2

  ـ ھل كانت مھنتك لتدریس اللغة العربیة من اختیارك أي عن قناعتك؟ 3
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 ـ نعم                        ـ ال 

  .؟:  ـ عندك تدریسك للنحو ھل تشعر ب 4

  السأم والملل              تشعر بالمتعة             تشعر باإلثارة والحیویة    

  .ـ ھل تجد صعوبة في تدریسك لقواعد النحو؟5

  نعم                          ال

  .النحو؟ـ كیف ترى مستوى الطلبة في 6

  جید                        حسن

  متوسط                    ضعیف

  :ـ ما ھو سبب نفور التالمیذ من حصص القواعد النحویة؟ ھل یتمثل في7

  صعوبة القواعد النحویة من إعراب وغیره

  طول البرنامج وقصر الحجم الساعي

  تعدد طرق التدریس

  س النحو؟ـ أي طریقة تراھا مناسبة لتدری8

  القیاسیة                االستقرائیة                     التكاملیة

ـ ھل لمشاركة التلمیذ لألستاذ دور في شرح القاعدة النحویة وترسیخھا في 9

  أذھانھم؟

  ـ متى یتفاعل التلمیذ أكثر مع مادة النحو؟10
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  صباحا                                    مساءا

  مدى فعالیة مقررات التعلیم الثانوي، فیما یخص النحو؟ـ ما 11

  جیدة                                  ضعیفة

  ـ عند إعادة تدریسك لدرس النحو تغیر الطریقة أم تبقى على الطریقة نفسھا؟12

  تغییر الطریقة                         نفس الطریقة

ألمثلة في القواعد النحویة یساھم في ترسیخ ـ ھل ترى أن زیادة التدریبات وا13

  القاعدة في ذھن المتعلم؟       نعم                        ال

  ـ ھل تنصح المتعلم بتحضیر الدرس النحوي مسبقا قبل شرحك لھ؟14

  نعم                                     ال

المرحلة من التعلیم الثانوي ـ ھل تناسب دروس النحو مستوى الطالب في ھذه 15

  أم تفوقھ أم أقل من مستواه؟)السنة الثانیة شعبة آداب وفلسفة(

  تناسبھ                   تفوقھ                   أقل من مستواه

ـ ما االقتراح الذي تطلب من التالمیذ القیام بھ لمساعدتھم على تطویر مھارات 16

  ؟االستیعاب والفھم في مادة النحو

  إعادة شرح الفكرة التي قرؤوھا

  حل مواضیع تتضمن ما قرؤوه

 مقارنة ما قرؤوه بمواضیع أخرى
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                      

  وزارة التعلیم العالي والحث العلمي                         

  ن بادیسجامعة عبد الحمید اب                           

  كلیة األدب والفنون                           

  قسم األدب العربي                                 

  دراسات لغویة                                   

 لسانیات عربیة                                   

  )   آداب وفلسفة شعبة(استبیان موجھ  لتالمیذ السنة الثانیة ثانوي         

  

في إطار التحضیر إلنجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في األدب         

تعلیمیة النحو : " المعنونة ب) لسانیات عربیة( العربي تخصص دراسات لغویة 

  "العربي للسنة الثانیة ثانوي ـ شعبة آداب وفلسفة أنموذجاـ

ستبیان الذي یتضمن أسئلة متعلقة یسُرني التقدم إلى تالمذتنا الكرام بھذا اال
بموضوعي المدروس، راجیة منكم اإلجابة عنھا بكل عفویة وصدق، وذلك بوضع 

  .المناسب  وشكرا سلفا داخل الخانة أمام االختیار) × ( عالمة 

  ـ الجنس1

  ـ ھل ترى أن النحو ضروري لتمكنك من اللغة العربیة؟2

  النعم                                 

  ـ ھل تفضل قراءة كتب النحو؟3

  نعم                                 ال
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  ـ متى تفضل أن تكون حصة النحو؟4

  صباحا                                    مساءا

  ـ ھل طریقة تدریس النحو مشوقة؟5

  نعم                                  ال

  القواعد النحویة یبعث على النشاط؟ ـ ھل المنھج المتبع في تدریس6

  نعم                                   ال

  ـ ھل تعینك القواعد النحویة على فھم ما تقرأ؟7

  نعم                               ال

  ـ ھل ترى أن مادة النحو مادة فھم أم مادة حفظ؟8

  مادة فھم                                مادة حفظ

ـ ھل التطبیقات التي یقدمھا األستاذ في نھایة الدرس لھا دور في فھم وترسیخ مادة 9
  النحو ومحتواھا؟  نعم                             ال

  ـ كم تخصص من الوقت یومیا لمراجعة وحل تمارین النحو؟10

  نصف ساعة یومیا                           أكثر من ساعة

  ال أراجع

  ھل تعاني بشدة من ضعف مستواك في النحو؟ـ 11

  نعم                                 ال

  ـ ھل تكمن الصعوبة في النحو نفسھ؟   نعم                     ال12

  ـ ما ھي الصعوبات التي تعترضك في دراسة النحو؟13

  اإلعراب                          حل التمارین
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  ال توجد صعوبة                   فھم القاعدة    

  ـ ھل تجد سھولة في تطبیق ما تدرسھ من نحو في والوضعیات اإلدماجیة14

    نعم                               ال

ـ بما أنك مقبل العام القادم على اجتیاز امتحان البكالوریا ھل ترى أن رصیدك 15
  لنجاحك؟اللغوي ومعرفتك للنحو في ھذه السنة كافیة 

  نعم                              ال

  ـ في رأیك ما الحل المناسب لتسھیل قواعد النحو؟16

  حفظ قواعد النحو عن ظھر قلب

  تبسیط قواعد النحو أكثر

  اإلكثار من التمارین والتطبیقات
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  المصادر: أوال

ـ ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر العربي، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1

  .م، د ط2004

عبد السالم ھارون، دار الجبل، بیروت، : ـ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح2

 . 5م، د ط، ج1991

، 1ـ ابن منظور، لسان العرب، باب النحو، دار صادر، بیروت، لبنان، ط3

  .14م، مجلد2000

عبد هللا، علي الكبیر، محمد أحمد حسن هللا : ـ ابن منظور، لسان العرب، تح4

  .4م، مجلد1981ي، دار المعارف، القاھرة، د ط، وھشام محمد الشاذل

محمد علي النجار، دار الكتب : ـ أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح5

  .م1952، 2المصریة، القاھرة، ط

عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب : ـ الخلیل ابن أحمد الفاراھیدي، معجم العین، تح6

  .4م،ج2003، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  

  

  

 المراجع: ثانیا
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  .م2003ـ إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، دار اآلفاق العربیة، القاھرة،د ط، 1

ـ ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر العربي، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 2
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  .م1997، 1كتب العلمیة، بیروت، طحسن، دار ال

ـ ابن مضاء اللحمي القرطبي، الَرد على النحاة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 4

  .م2007، 1ط

ـ أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغة، دیوان 5

  .، الجزائر1المطبوعات الجامعیة، ط

، بیروت، لبنان، 1العربیة، دار النھضة العربیة، طـ أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة 6

  .م2006، 1ج

، 2، بیروت، ج1ـ أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، دار النھضة العربیة، ط7

  .م2008

ـ تعلیمیة مادة األدب العربي للتعلیم الثانوي، إعداد ھیئة التأطیر بالمعھد لتكوین 8

  .م2004ئر، د ط، مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم، الجزا
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  .دار النھضة العربیة د ط، د ت
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  .م، األردن2003، 1العربیة،دار الشروق، ط
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  .ة،د ط، د تالحدیثة، الدار المصریة اللبنانی
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السنة الثانیة من ( ـ وزارة التربیة الوطنیة، منھاج السنة الثانیة والوثیقة المرفقة38
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  .م2001للغة العربیة، تیسیر النحو، 

  مذكرات التخرج والبحوث العلمیة: ثالثا

ة ماجیستر، جامعة ـ أكلي سوریة، حركة تیسیر تعلیم النحو في الجزائر، مذكر1

 .م2013م، 2012مولود معمري، تیزي وزو، 

ـ بوعالمات لعرج، تعلیمیة النحو العربي في االبتدائي، طرق ووسائل، مذكرة 2

  .م2013ماجیستر، 

تمام حسن، ( ـ حدورة عمر، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثین3

  .، أنموذجین، مذكرة ماستر)ومھدي المخزومي

طارق بریم، تعلیمیة اللغة العربیة من خالل النصوص األدبیة لدى تالمیذ  ـ4

دراسة تطبیقیة في بعض الثانویات ـ أنموذجاـ مذكرة ( المرحلة الثانیة ثانوي

  .م2016م، 2015ماجیستر تخصص علوم اللسان، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  المجَالت: رابعا

ه، 1429/خریف/3: سعود، الریاض، عـ مجلة الخطاب الثقافي، جامعة الملك 1

  .م2008
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 قواعد اللغة

 52ـ  51

 57ـ  52 إلقاء درس نحوي للسنة الثانیة ثانوي آداب وفلسفةنموذج : ثالثا

 59ـ  57 الخطوات المتبعة لتدریس القواعد النحویة: رابعا
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 :الدراسة ملخص

ھدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على كیفیة تعلیم النحو العربي ودورھا في 

الثانیة ثانوي شعبة آداب وفلسفة من خالل اإلشكالیة تحسین مستوى تالمیذ السنة 

كیف تتحقق عملیة تعلیم النحو العربي في السنة الثانیة ثانوي ـ شعبة آداب : التالیة

تلمیذ  20أساتذة و 10وفلسفة؟ ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة اخترت عینة مكونة من 

م من األقارب في من خالل تواصلي معھم عبر مواقع التواصل االجتماعي وبعضھ

  .م2019/2020الموسم الدراسي 

واإلحصاء وعرض النتائج متبعة في ذلك المنھج  واعتمدت على المالحظة

واتخذت من التحلیل أداة لذلك وھذا ما یقتضیھ البحث من وصف وتحلیل  الوصفي

للعملیة التعلیمیة الخاصة بمادة النحو العربي، وفي األخیر خلص البحث إلى 

  .تائج والتوصیاتمجموعة الن

  . التعلیمیة، النحو، تعلیمیة النحو العربي، طرائق التدریس: الكلمات المفتاحیة
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Résumé 

en train d'étudier: 

L'étude visait à mettre en lumière la manière d'enseigner la 

grammaire arabe et son rôle dans l'amélioration du niveau des élèves 

de deuxième année du secondaire des arts et de la philosophie à 

travers le problème suivant: comment se déroule le processus 

d'enseignement de la grammaire arabe en deuxième année du 

secondaire - division de littérature et de philosophie? Pour répondre à 

cette problématique, j'ai choisi un échantillon de 10 professeurs et 20 

étudiants, en communiquant avec eux sur les réseaux sociaux, et 

certains d'entre eux étaient des proches à l'année académique 

2019/2020. 

Elle s'est appuyée sur l'observation, les statistiques et la 

présentation des résultats, suivie dans cette approche descriptive, et a 

pris l'analyse comme outil pour cela. C'est ce que la recherche exige en 

termes de description et d'analyse du processus éducatif en grammaire 

arabe, et finalement la recherche s'est terminée par un ensemble de 

résultats et de recommandations. 

Mots clés: pédagogique, grammaire, grammaire didactique arabe, 

méthodes pédagogiques. 
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