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 اإلهداء  
 :وجل عز هللا فٌهما قال من إلى

 ن  ٌ  د  ال  الو  ب  و   اه  ٌَ إ   َّل إ   واد  ب  ع  ت   َّل أ   ك  ب  ر   ىض  ق  و   "

 ل  ق  ت   ل  ف   ام  ه  ل  ك   و  أ   ام  ه  د  ح  أ   ر  ب  الك   ك  د  ن  ع   نَ غ  ل  ب  ٌ   امَ إ   اان  س  ح  إ  

 ".اٌم  ر  ك   ّل  و  ق   ام  ه  ل   ل  ق  و   ام  ه  ر  ه  ن  ت   ّل  و   ف  أ   ام  ه  ل  

 24اآلٌة  اإلسراء سورة

 دوافع الفكرة وأصل فكرة، ةالبداٌ أصل

 .......الواقع أرض على راكاألف تجسٌد أصعب وما

 ......واقعا الفكرة جعل على ساعدنا من كل إلى العمل اهذ نتائج نهدي 

 إلى من أخذ بٌدٌنا إلى المدرسة لٌرسم لنا معالم العلم والعمل  الوجود، فً ملكن ما أغلى إلى

                                                     إلى "األبوٌن العزٌزٌن". " بن ٌعقوب" "عز الّدٌن"                             

 من شاءت واشتاقت لترى ثمرة جهدنا، إلى جوهرة إلى األمان، ومنبع الحنان فٌض إلى

حٌاتنا وقّرة أعٌننا وسّر وجودنا ونجاحنا "أمهاتنا الغالٌات"  " فاطمة رحمها هللا" " فاطمة 

 حفظها هللا"

 وكتاكٌت صغارأخواتنا وأزوجهن إلى إخوتنا 

 إلى كل أصدقائنا وكّل من ٌجمعنا بهم رباط العلم.

 إلى كّل من أكّن لهم اّلحترام والّتقدٌر.
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 التقديرالشكر و
 

 العظٌم هللا صدق "م  ك  نّ زٌد  أل    م  ت  ر  ك  ش   ئن  ل  و" تعالى هللا قال

 لسهّ  هألنّ  نحمده كرٌما عطاؤهو فضله كان ذيالّ  جزٌل اشكر ونشكره كثٌرا حمدا هللا نحمد

 ذيوالحمد هلل الّ  المتاعب ناعلٌ نوهوّ  عابالصّ  لنا لدلّ و المستوى بلوغ على وأعاننا المبتغى

 وجعلنا نابر والعزٌمة إلتمام دراستة والصّ القوّ  اوألهمنإلنجاز هذا العمل المتواضع  اوفقن

 صلى هللا علٌهوالّصلة والسلم على رسول هللا  اكرٌنالشّ  اكرٌنالذّ  الحٌنالصّ  عباده من

 .وسلم

 اس لم ٌشكر هللافمن باب من لم ٌشكر النّ 

 سهل دربا المعرفة من وجعلوا أمامنا العلم طرٌق أناروا ٌنذالّ  إلىبقلب شاكر  نتقدم

 غاٌة إلى األولى األحرف مناتعل   ومٌ من استثناء دون ماالكر أساتذتنا األمل، خلله من نرى

 فً الكبٌر الفضل له عودٌ ذيالّ  "بن عزة علً" الفاضل  األستاذ كربالذّ  ونخص الجامعة،

 الملحظات جمٌع على شكرهن كما نهاٌته، إلى تهبداٌ من البحث هذا على فااإلشر

 أعضاء شكرن أن نافوتٌ ، وّلهموجّ  رخٌو دلٌل رخٌ فكانت إلٌنا، وجهها تًالّ  واّلنتقادات

 هذا فً ساهم من كل وإلى، العمل ذاه وتقوٌم مناقشة بقبولهم تشرفن ذٌنالّ  الكرام جنةاللّ 
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 بسـ الّمو الرحمف الرحيـ

الحمد لّمو خالؽ األلسف كالّمغات كاضع األلفاظ لممعاني بحسب ما اقتضاه     
لّمغة كفضميا، كالصالة حكمو اّلذم عّمـ آدـ األسماء كميا كأظير بذلؾ شرؼ ا

كالسالـ عمى سيدنا محمد أفصح الخمؽ لسانا كأعربيـ بيانا كعمى آلو كصحبو 
 كأكرميـ أنصارا كأعكانا.

 أما بعد:
تعتبر الّمغة مف أىـ ما امتاز بو اإلنساف عّمف سكاه مف الكائنات الحّية كأّنيا     

بشر، كما تمثؿ العنصر أداة لمتّفكير ككسيمة لمّتكاصؿ كالّتعارؼ بيف أبناء ال
األساسي في تككيف المجتمع، كال يمكف أف نتصّكر حياة إنسانية مف دكنيا فيي 
تخدـ النظاـ التكاصمي بيف األفراد، كقد تطّكرت ىذه الّمغة مف لغة الكالـ إلى لغة 

ـّ تنّكعت كتعددت إلى عّدة لغات.  الّتدكيف، ث
حظيت بعناية كبيرة مف قبؿ القدماء  كتعد الّمغة العربية مف بيف المغات التي    

كالمحدثيف كحّتى المعاصريف، فيي لغة القرآف الكريـ لقكلو تعالى" إّنا أنزلناه قرآنا 
(، حفظت بحفظو إلى يـك الّديف 2عربيا ّلعّمكـ تعقمكف" سكرة يكسؼ اآلية رقـ )

ّنا لو لحافظكف" سكرة الحجر اآل (، 9ية رقـ)لقكلو تعالى" إّنا نحف نّزلنا الّذكر كا 
فامتازت بتاريخيا الطكيؿ المّتصؿ كقكتيا الفكرية كاألدبية كحضارتيا كفصاحتيا، 
كجماؿ األسمكب مع سطكع فجر اإلسالـ كالقضاء عمى الجيؿ حيث استمر 
االزدىار كاستطاعت أف تتبكأ المنزلة األرفع كاألسمى، كلمحفاظ عمى ىذه الّمغة 

كالباحثكف إلى التّنبو إلى ذلؾ إليجاد سبؿ الجميمة مف داء الّمحف سعى العمماء 
لمكقاية مف ثغرات الّمحف كذىبكا يضعكف قكاعد تحكميا كضكابط تضبطيا التي 
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تضبط الّمغة، كمف ىنا أصبح تعميـ الّمغة العربية عامة كتعميمية النحك بالخصكص 
كاعد مف ضركريات الّتدريس في جميع مراحؿ الّتعميـ، كنظرا ألىمية تعميـ كتعّمـ ق

الّمغة أردنا أف يككف عنكاف بحثنا حكؿ" تقكيـ تدريس قكاعد الّمغة لمسنة الرابعة 
لمطكر االبتدائي أنمكذجا"، حاكلنا مف خاللو إظيار كيفية تدريس القكاعد، بحيث 
اتخذنا السنة الرابعة ابتدائي نمكذجا ألنيا المرحمة األكلى في سمؾ النظاـ التعميمي 

 اسية.في حياة التمميذ الدر 
 كعميو فقد تمحكرت إشكالية ىذه الدراسة عمى جممة مف التساؤالت:    
 ما ماىية مفيـك قكاعد الّمغة؟ -
 ما اليدؼ مف تدريسيا؟ -
 ماىي الطريقة المتّبعة في تدريسيا؟ -
 إلى ما تعكد أسباب ضعؼ المتعّمميف في ىذه الماّدة؟ -
 يف؟كيؼ يمكف الّتغّمب عمييا حسب اقتراح المعّمم -

كلكي نحاكؿ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت افترضنا بعض الفرضيات كىي قد     
يككف السبب في ىذا اإلشكاؿ يعكد إلى المعّمـ إذ ىك المتحكـ في العممية التعميمية 
ذلؾ فإّف نجاح ىذه العممية كدرجة استيعابيا لدل المتعّمـ مكقكؼ إلى تمّكف المعّمـ 

يا، كما قد يككف السبب راجع إلى المتعّمـ بعدـ فيمو مف المادة كاّتساع معرفتو ب
 لممادة.
كيعكد سبب اختيارنا ليذا المكضكع إلى رغبتنا في الّتعرؼ عمى كاقع تدريس     

قكاعد الّمغة العربية، كتفشي ظاىرة كصعكبة عرض مادة قكاعد الّمغة لدل المتعّمـ 
ه المشكمة التي أصبحت كباء كمعرفة كيؼ يستطيع المعّمـ بطريقتو لمّتخّمص مف ىذ

منتشر، كما تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي الّتحميمي باعتباره طريقة 
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الكصؼ أسرع عطاء مف الناحية العممية كريب إلى الكاقع، ألّف فييا نقـك بكصؼ 
 الظاىرة كما ىي في الكاقع كتحميميا كاستخالص نتائجيا إليجاد حمكؿ.

لى فصميف، األكؿ نظرم كالثّاني تطبيقي تتقدميما مقّدمة قد قّسمنا بحثنا إ    
كمدخؿ تمييدم كتعقبيما خاتمة، فالمدخؿ قّدمنا فيو مفاىيـ عاّمة حكؿ نشأة الّنحك 

 كبعض المصطمحات األساسية المتعّمقة بمكضكع البحث.
أما الفصؿ األكؿ فخصصناه لطرؽ تدريس قكاعد الّمغة ككاف نظرم يحتكم     

تدريس قكاعد الّمغة، طرائؽ تدريس قكاعد الّمغة، صعكبات تدريس عمى أىداؼ 
 قكاعد الّمغة الحمكؿ المقترحة لعالج صعكبات تعّمـ القكاعد.

أما الفصؿ الثاني تطبيقي المكسـك دراسة ميدانية لتقكيـ تدريس قكاعد الّمغة     
ـ االبتدائي، يتضّمف استبياف قمنا بتكزيعو عمى معّمميف السنة الرابعة مف الّتعمي

كبعد تكزيعيا قمنا بدراستيا كتحميميا كاستخالص النتائج، ثـ خاتمة فقد رصدنا ما 
تكصمنا إليو مف أبرز النقاط كالمالحظات التي تناكلناىا في ىذه المذكرة، كما 

 اّطمعنا عمى بعض الدراسات السابقة التي ساعدتنا أىميا: 
دل تالميذ السنة الثالثة مف التعميـ تعميمية النحك كأثرىا في تنمية الّمغة ل -

 المتكسط مذكرة ماستر مف إعداد أسماء مشنة كالكيزة بكزيدم بجامعة البكيرة.     
تعميمية قكاعد الّمغة لمسنة الرابعة متكسط مذكرة ماستر مف إعداد سعكدم أحالـ  -

 بجامعة المسيمة.  
ساعدتنا في السير في  فقد اعتمدنا عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع التي    

 ىذه البحث نذكر منيا: 
 تدريس الّنحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة لظبية سعيد السميطي.  -
 طرؽ تدريس الّمغة العربية إلسماعيؿ زكريا.  -
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اتجاىات حديثة في تدريس الّمغة العربية لطو حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ  -
 الكائمي.

بحث ميما بمغت درجتو العممية أف يخمك مف الصعكبات كىي  كال يمكف ألم    
عند استعمالنا لالستمارة مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات تمقينا صعكبة في 
تكزيعيا كاسترجاعيا في الكقت المحدد، غمؽ المدارس، كأيضا في انتشار كباء 

 ككركنا مما تسبب في حجر صحي.
بالشكر الجزيؿ إلى أستاذنا الفاضؿ "عمي  كفي األخير ال يسعنا إال أف نتقّدـ    

بف عزة" اّلذم أشرؼ عمى ىذه المذكرة منذ بدايتيا كلـ يبخؿ عمينا بتكجيياتو، ككذا 
 أعضاء لجنة المناقشة عمى ما سيضيفكنو ليذا البحث مف تكجييات كنصائح. 
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 تمييد:                                                                     
إّف تحديد المفاىيـ كالمصطمحات أكلى خطكات البحث العممي، كلكف قبؿ     

الّتطرؽ إلى بعض ىذه المفاىيـ البّد عمينا اإلشارة إلى نشأة الّنحك العربي كسبب 
                                                           كضعو.         

                                                                            نشأة الّنحــــــــو: 
سمية ة كىذه التّ بؿ كاف يعرؼ بعمـ العربيّ  االسـحك بيذا قديما لـ يعرؼ النّ     

فات نية مف عمماء البصرة حيث اشتيرت عنيا مؤلّ بقة الثاظيرت في عيد الطّ 
ألّف العرب في جزيرتيـ كانكا (1)كحيا نحكية كصرح فييا باسـ النّ سمت بأنّ اتّ 

يتكّممكف العربّية بسميقتيـ ككانكا ينطقكنيا فصيحة معّربة بفطرتيـ مف غير أف 
يستظير فييا ضكابط محّددة أك قكاعد معّينة كدكف حاجة إلى إعماؿ 

كالّسبب في تمؾ الّمغة الّسميمة كالفصيحة ىي أّنو كانت تقاـ أسكاؽ كثيرة (2)الفكر
مف أشيرىا عكاظ)بيف الّنخمة كالطائؼ( كانت تقاـ شير شّكاؿ، كبعده مجّنة)بمر 
الظيراف( مف أكؿ ذم القعدة إلى عشريف، كبعده ذك المجاز)خمؼ عرفة( إلى أّياـ 

لّشأف، يتبارل فييا الخطباء كمفكىك الّشعراء الحّج كانكا يعقدكف فييا المجامع ذات ا
 .                                                             (3)مف القبائؿ يعرضكف فييا مفاخرتيـ كمنافرتيـ

                                                           
 ق 1427 ،1طالمسيرة ، عماف ،إبراىيـ عبكد السامرائي، المفيد في المدارس النحكية، دار  -1

 .23ـ،ص2227
  ـ2223ق، 1423، 3، ط1ة،جمحمد محمكد بندؽ، تيسير قكاعد النحك، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىر  -2

  .9ص
.13، ص1992، 2محمد الطنطاكم، نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة، دار المعارؼ، القاىرة، ط - 3
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بالّرغـ مف فصاحة العرب في ىذه المرحمة إاّل أّف اىتماميـ كاف منصبا عمى     
المناظرات الشعرية التي كانت تقاـ في تمؾ الفترة الّشعر كالغناء المكزكف مف خالؿ 

الزمنية في األسكاؽ التي عرفت مف خالليا العرب األدب كالفف كالّشعر محافظة 
 عمى سالمتيا الّمغكية األصيمة كظّمت سميمة الّسميقة.                                                        

رج الجزيرة العربية كامتدت الفتكحات اإلسالمية فمما جاء اإلسالـ كانتشر خا    
شرقا كغربا كاختمط العرب الفصحاء باألعاجـ في كثير مف البمداف كأصبحت كذلؾ 
بالد العرب مرتادا لألعاجـ يفدكف إلييا لمحج كالتجارة كتبادؿ المنافع، بدأ الّمحف 

كتكّلد مف ىذا   (1)يطؿ برأسو فيظير ثـ يشيع عمى ألسنة المكالي في كالـ المعّربيف
كّمو أّف الّمغة العربية تسرب إلييا الّمحف ككىنت المالحظة الدقيقة التي تمتاز بيا 

 .  (2)كىي اختالؼ المعاني طكعا الختالؼ شكؿ آخر لمكممة

 الباديةلقد أخذ الّمحف ينتشر كيطغى عمى األلسنة كيسرم مف الحضر إلى     
فظ المغة مف ىذا الفساد كبخاصة القرآف ككانت حاجة العمماء إلى كضع قكاعد لح

الكريـ كالحديث الشريؼ فكضع الّنحك ليصكف الّمساف العربي مف الخطأ كالّزلؿ 
 . (3)كلحفظ القرآف الكريـ مف الّمحف

 ظير الّنحك العربي في العراؽ في صدر اإلسالـ كذلؾ ألسباب اآلتّية:

الفتح أقبؿ المسممكف عمييا  _ كاف العراؽ ممجأ لمعجـ قبؿ الفتح اإلسالمي، كبعد
 عربا كعجما، إذ أنيا تمتاز بأسباب الحياة النعيمة كرغد العيش.

                                                           
  .9محمد محمكد بندؽ، تيسير قكاعد النحك، ص -1
  .15محمد الطنطاكم، نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة، ص -2

  3                                                  .9محمد محمكد بندؽ، تيسير قكاعد النحك، ص -
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_ كاف العراؽ أكثر البالد العربّية إصابة بكباء المحف كتعرضا لمصائبيا بسبب 
 .ىذا المزج )بيف العرب كالعجـ(

 (1)كارثة_ كاف العراقّيكف ذكم عيد قديـ بالعمـك كالتّأليؼ كليـ فييا خبرة مت

كما يعّد أبك األسكد الّدؤلي المعّمـ األّكؿ في الّنحك العربي إذ اتبع منيج     
االستقراء في كضع القكاعد الّنحكية مف الحقائؽ كالّنصكص كقيؿ أّف عمّيا بف أبي 
ـّ قاؿ  طالب رضي اهلل عنو ألقى عمى أبي األسكد الّدؤلي شيئا مف أصكؿ الّنحك ث

 (.2)فسمي الفف نحكاىذا النحك(  لو )أنح  

يرل أّف ابنة أبي األسكد الّدؤلي رفعت كجييا عمى السماء كتأّممت بيجة النجـك   
كحسبتيا فقالت: ما أحسف السماء، عف صكرة االستفياـ فقاؿ ليا أبك األسكد 
 الّدؤلي: يا بنّيتي نجكميا، قالت، إّنما أردت الّتعجب فقاؿ ليا: قكلي ما أحسف  

 . (3)ؾالسماء كافتحي فا

إّف الغرض مف تدريس الّنحك ىك تككيف الممكة الّمسانية الصحيحة لحفظ     
فيك ييتـ بدراسة العالقة بيف الكممات داخؿ الجممة أم بتحديد  (4)القكاعد المجّردة

مكقعيو ىذه الكممات كصمتيا ببعضيا بعضا، كليذا فيك يعني بضبط أكاخر 

                                                           
  .23إبراىيـ السامرائي، المفيد في المدارس النحكية، ص -1
  1عبد الرحماف عبد الياشمي، مفاىيـ لغكية نحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، دار الكراؽ، عماف، ط -2

  .23ـ، ص2211
   .42المرجع السابق، ص -3
  ـ2229ق، 1432، 1تدريس فنكف المغة العربية، دار المسيرة، عماف، ط عمي أحمد مذككر، -4

   .321ص
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يـ قكاعد نحكية فتتمّثؿ في استخداـ الّمغة الكممات، أّما الغاية األساسّية مف تعم
 .(1)العربية استخداما صحيحا خاليا مف الّمحف في الكالـ ك الخطأ في الكتابة

 الجيود التي بذلت حول تدريس النحو: 

لقد أحّس الّنحاة قديما بالعبء الفادح الذم حممكا أنفسيـ عميو كأرادكا أف     
بالنفكر مف بضاعتيـ المختمفة المضطربة  يحممكا الناس عميو أيضا، فاصطدمكا

كتنّبيكا إلى ضركرة التيسير عمى المتعّمميف مف الناس العادييف كالصغار الّناشئيف 
 تماما كما ىك الحاؿ ىذه األّياـ.

كاف مف نتيجة ذلؾ أّلفت قديما مختصرات كثيرة في الّنحك بدأت بالكسائي     
تصر الصغير " كقد نقؿ ىذا الكتاب إلى الذم أّلؼ كتابا لممبتدئيف أسماه" المخ

في القرف الثاني اليجرم ثـ تكالت المختصرات كالزجاجي كغيرىـ، كما  (2)األندلس
أّلؼ خمؼ حياف األحمر البصرم رسالة أسماىا" مقدمة في النحك " ظّف مف قرأىا 
كحفظيا عمـ أصكؿ النحك كمو ممف يصمح لسانو في كتاب يكتبو أّف شعره ينشده 

  . (3)سالة إف ألقاىاأك ر 

في أكائؿ القرف العشريف أّلؼ حضني ناصؼ كتبا لممدارس االبتدائية كالثانكية     
سار فييا عمى نفس الّركح التي اتّبعيا ابف ىشاـ في القرف السابع ثـّ جاء عمّي 

 ّيرا في الطريقة كمستخدما لمنصكصالحاـز بكتابو الشيير "الّنحك الكاضح " مغ

                                                           
جاسم محمود الحسون، طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم العام، جامعة عمر المختار، بنغازي،  -1 

   .432، ص1991، 1ط

  2 .326عمي أحمد مذككر، تدريس فنكف المغة العربية، ص -

 .327المرجع نفسو، ص -3 
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   "مى ذلؾ حّتى جاء إبراىيـ مصطفى في كتابو المشيكر" إحياء الّنحككظّؿ األمر ع
 ، كطّبقت طريقتو في المدارس حتى الخمسينات.1937عاـ 

كاستمرت الجيكد في المادة كالطريقة فقامت لجنة تيسير قكاعد الّمغة العربية     
لّمغة ، فانطمقت أشد الصيحات كأقكاىا مف مؤتمر مفتشي ا1938التي أّلفت عاـ 

، ثـ تكالت عقد المؤتمرات لنفس الغرض في 1957العربية لممرحمة اإلعدادية عاـ 
 .(1)1975، ك1968، ك1964، كفي كزارة التربية 1961دار العمـك 

مف ىذا كمو نستنتج بأّف العرب في عيد الجاىمّية تنطؽ بالسميقة كتصكغ ألفاىا     
اج في ذلؾ إلى كضع قكاعد بمكجب قانكف تراعيو مف أنفسيا مف غير أف تحت

صناعية، كلما جاء اإلسالـ كاختمط العرب باألعاجـ بدأ المحف ينتشر عمى األلسنة 
مما أدل إلى نشكء الّنحك لمحفاظ عمى الّمغة العربية مف الّمحف كبخاصة القرآف 
الكريـ كالحديث الشريؼ، فالّنحك العربي مف حيث محتكاه كطرائؽ تدريسو كما يعمـ 

نما ىك عمـ تعميـ صناعة القكاعد عندنا لي س عمما لتربية الممكة المسانية العربية كا 
لى ضعؼ الناشئة  الّنحكية، كقد أّدل ىذا مع مركر الزمف إلى النفكر مف دراستو كا 

 في المغة العاّمة، مما أّدل إلى كجكد جيكد مبذكلة حكؿ تيسير ىذا العمـ. 

 مفيــوم التـــقويــــــــــــــــم:

القاؼ كالكاك كالميـ أصالف صحيحاف، يدؿ أحدىما عمى جماعة ناس كربما  لغة:
 .(2)في غيرىـ كاآلخر عمى انتصاب أك عـز

                                                           
  .327المرجع السابؽ، ص -1
  1بف زكريا الرازم، معجـ مقاييس المغة، دار الكتب العممية، بيركت، ط أبي الحسف أحمد بف فارس -2

    .379ـ، ص1999ق، 1422
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 .(1)أما في قامكس المحيط قّكـ الشيء تقكيما عّدلو

 كجاء في لساف العرب: قّكـ: أقمت الشيء كقّكمتو فقاـ بمعنى استقاـ، قاؿ:     

 .(2)ؤهكاالستقامة اعتداؿ الشيء كاستكا

 لقد تعددت تعريفات التقكيـ كجاء في ذلؾ: اصطالحا:

التقكيـ ىك إصدار حكـ عمى مدل تحقؽ األىداؼ المنشكدة عمى النحك الذم  -
 .(3)تحدده تمؾ األىداؼ بغرض التحسيف كالتعديؿ كالتقدير

كما ىك أيضا العممية التي يقـك بيا الفرد أك الجماعة لمعرفة مدل النجاح أك  -
في تحقيؽ األىداؼ العامة التي يتضمنيا المنيج، ككذلؾ نقاط القكة الفشؿ 

 .(4)كالضعؼ بو حتى يمكف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بأحسف صكرة ممكنة

مف كؿ ىذا نستنتج بأف التقكيـ ريقة تكشؼ لنا عف نقاط القكة كالضعؼ في     
عمى إيجاد العممية التربكية كمعرفة مدل بمكغ األىداؼ المرجكة، كما يساعد 

 الحمكؿ كاقتراحات المناسبة لمعالجة النقص.

 

                                                           

.763ـ، ص1987بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبناف، بيركت، الطبعة الجديدة،  - 1
  

 2
ـ 2223ق، 1424، 1أحمد حيدر، دار الكتب العممية، بيركت، ط ابف منظكر، لساف العرب، تحقيؽ، -
 . 588ص 
  

 3
ـ  2213ق، 1434، 1القياس كالتقكيـ في التربية كالتعميـ دار زىراف، عماف، ط ىادم مشعاف ربيع، -
   .16ص

 4
ق  1434، 1حامد عبد اهلل طالفحة، المناىج تخطيطيا تطكيرىا تنفيذىا، دار الرضكاف، عماف، ط -

 . 283ـ، ص2213
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 س:ــــمفيوم التدري

 لغة:

، فالداؿ كالراء كالسيف أصؿ كاحد يدؿ      إف كممة التدريس مشتقة مف الفعؿ د ر س 
 .(1)عمى خفاء كخفض كغفاء

: د ْرس  الكتاب لمحفظ، كد ر س  دراسة، كدارست فالنا كتابا لكي أحفظ  .(2)كالّدْرس 

 بمعنى تعممت. (3)قاؿ تعالى:" كْلي ق كل ك د ر ْست  "

 اصطالحا:

يعرؼ التدريس عمى أنو عممية تكاصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ، كيعني االنتقاؿ     
مف حالة عقمية إلى حالة عقمية أخرل، حيث يتـ نمك المتعمـ بيف لحظة كأخرل 

 .(4)ر فيونتيجة تفاعمو مع مجمكعة مف الحكادث التعميمية التي تؤث

كما يعرؼ أيضا إحاطة المتعمـ بالمعارؼ كتمكنو مف اكتشافيا، كبذلؾ فيك ال  -
يكتفي بالمعارؼ التي تمقى كتكتسب بؿ يتجاكزىا إلى تنمية القدرات كتأثير في 

                                                           

 1 .423أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا الرازم، مقاييس المغة، ص -
 

2
، دار الكتب العممية، بيركت 1خميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف، تحقيؽ، عبد الحميد ىنداكم، ج -
  .22ـ، ص2223ق، 1424، 1ط 

.125سكرة األنعاـ، اآلية  - 3 
 

 4
طرائؽ تدريس األدب كالبالغة كالتعبير بيف التنظير كالتطبيؽ، دار الشركؽ  سعاد عبد الكريـ الكائمي،  -

  .39ـ، ص2224، 1عماف، ط
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شخصية المتعمـ كالكصكؿ بو إلى القدرة عمى التخيؿ، كالتصكر الكاضح كالتفكير 
 .(1)المنظـ

و األداءات التي يؤدييا المعمـ أثناء عممية التعميـ كالتعمـ كيعني بو أيضا أن -
إلحداث التعميـ المباشر في أداء الطمبة لتعديؿ مسار التعميـ كتيسيره، فيك إذا 

 .(2)يشتمؿ تزكيد الطالب المعمكمات التي يمف أف تؤثر في شخصيتو تأثيرا عمميا

ليا، يقصد بو أف  يمكف القكؿ بأف التدريس نظاـ مف األعماؿ المخططة    
يشتمؿ مجمكعة مف النشاطات اليادفة يقـك بيا كؿ مف المعمـ كالمتعمـ، كيتضمف 

 ىذا النظاـ عناصر ثالثة ىي المعمـ كالمتعمـ كالمنيج.

 د:ــــواعـــــيوم القــمف

جاء في لساف العرب البف منظكر في مادة ؽ. ع. د، قعد بنك فالف لبني  لغة:
أعدائيـ كق ع د  بِقْرِنو: أطاقو، كق ع د  لمحرب ىّيأ ليا أقرانيا، فالف يقعدكف كجاؤكىـ ب

، كالقكاعد: األساس، كقكاعد البيت إساسو  .(3)كالقاعدة أصؿ األ سِّ

كىك عمـ تعرؼ بو أحكاؿ الكممات مفردة كمركبة غايتو عصمة المتكمـ كالكاتب     
 .(4)مف الخطأ في صكغ الجمؿ بمقتضى الكالـ العربي

                                                           
  5

ـ  2215ق، 1435محسف عمي عطية، المناىج الحديثة كطرائؽ التدريس، دار المنياج، عماف،  -
  .229ص

. 11ـ، ص2217محمد محمكد عبد اهلل، ميارات التدريس، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر،  - 2 
 

.152، ص1863، 1ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، المجمد الثاني عشر، ط - 3  
  1إلياس مطر، تحقيؽ، جكرج مترم عبد المسيح، معجـ قكاعد العربية العالمية، مكتبة لبناف، ط -3 

   .2، ص1992
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 ا: اصطالح

يطمؽ مصطمح القكاعد عمى كؿ مف القكاعد النحكية كالصرفية في المدارس    
المتكسطة كالثانكية، كالقكاعد كسيمة لضبط الكالـ كصحة النطؽ كالكتابة، كىي 
كسيمة الفيـ كحؿ الّمبس في إدراؾ المعنى كتمييز الخطأ كتجنبو في الكالـ لفظا 

 .(1)ككتابة

صكف الّمساف مف الخطأ كيدرأ الزلؿ مف القمـ كىي كما أنيا تعد الدرع الذم ي -
التي تضبط قكانيف المغة الصكتية كتراكيب الكممة كالجممة، كىي ضركرية ال 
يستغنى، كعمييا تعتمد الدراسة في كؿ لغة، ككمما نمت المغة كاتسعت زادت 

 . (2)الحاجة إلى دراسة ىذه القكاعد

ية لمقكاعد نجد بأنيا سبيال لتصحيح فمف خالؿ التعريفات المغكية االصطالح    
الكالـ كضبطو، كما أنيا أداة تعيف المتعمـ عمى التعبير عما في نفسو بمغة 
ف تدريسيا أمر ضركرم كحاجة ممحة ال يمكف  صحيحة كعبارات سميمة، كا 

 االستغناء عنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ.

 

     

 
                                                           

  2226، 1شركؽ، عماف، طمحسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، دار ال -1 
    .268ص

  1عبد الفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس العربية بيف النظرية كالممارسة، دار الفكر، عماف، ط -2
  .245ـ، ص1999ق، 1422
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 أىداف تدريـــــس القـــواعــــــــد:

إحداث تغيرات إيجابية إف تعميـ القكاعد عممية مخططة كمقصكدة تسعى إلى     
مرغكب فييا، كلكي تككف عممية تعميـ القكاعد منظمة كناجحة البد أف تككف 

 مكجية نحك تحقيؽ أىداؼ منشكدة كييدؼ تدريسيا إلى تمكيف التالميذ مف:
التحدث كالكتابة دكف أغالط كتنمية العادات المغكية السميمة لدل الطالب، كىذا  -

 تعميـ النحك.ىك اليدؼ الرئيسي مف كراء 
مساعدة التالميذ عمى إدراؾ الكالـ كفيمو فيما صحيحا كأقدارىـ عمى استبصار  -

 .(1)المعاني كاألفكار بسرعة معقكلة
تدريب التالميذ عمى سالمة العبارة كصحة األداء كتقكيـ المساف كعصمتو مف  -

 الخطأ في الكالـ، أم تحسيف الكالـ كالكتابة.
ضاع المغة كصيغيا، ألف قكاعد النحك إنما ىي كصؼ كقكؼ التالميذ عمى أك  -

عممي لتمؾ األكضاع كالصيغ كبياف لمتغيرات التي تحدث في ألفاظيا كفيـ 
 . (2)لألساليب المتنكعة التي يسير عمييا أىميا

تمكيف المتعمـ مف ضبط ما يمفظ كما يكتب ضبطا يستند إلى قكاعد النحك  -
 كالمغة.

 .(3)دل المتعمـ مف خالؿ ما يقرأ مف نصكص كشكاىدزيادة الثركة المغكية ل -
 .تصحيح األساليب كخمكىا مف الخطأ -

                                                           
عبد الفتاح حسف البجة، أسالب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا، دار الكتاب الجامعي العيف   -1

   .  244ـ، ص225ق، 1425، 2ة، طاإلمارات العربية المتحد
.239جاسـ محمكد الحسكف، طرؽ تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، ص - 2  
.272محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 3  
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 .(1)تنمية المادة المغكية لمتالميذ -
 تدريب الطالب عمى الربط الصحيح بيف أجزاء الكالـ -
 .(2)فيـ القاعدة النحكية مف حيث ارتباطيا بالمعنى -
كنظاـ تككينيا، أف يستطيع استعماؿ أف يتعرؼ الطفؿ عمى نسؽ الجممة العربية  -

 األلفاظ كالتراكيب استعماال سميما في حدكد قدراتو.
تنمية قدرات التالميذ عمى التعبير السميـ كعمى تمييز الخطأ مف الصكاب، كذلؾ  -

 .(3)عف طريؽ تككيف العادات المغكية السميمة
 مغكية المختمفة.إكساب التالميذ القدرة عمى استعماؿ القاعدة في المكاقؼ ال -
تدريب التالميذ عمى ضبط لغتيـ حديثا كقراءة ككتابة بشكؿ يتالءـ مع التدرج  -

 لمستكاىـ العقمي كالمغكم في سمـ التعمـ التصاعدم.
زيادة الحصيمة المغكية بما يكتسبكنو مف مفردات كتراكيب كأنماط مف خالؿ  -

 .(4)تالنصكص التي تستخدـ في الدركس كالتطبيقات كالتمرينا
مف خالؿ ىذا كمو نستنتج أف اليدؼ مف تدريس قكاعد المغة ىك إكساب     

التالميذ عادات مقبكلة في التعبير عف طريؽ كصؼ المغة المستعممة كمحاكاة 
ف تحقيؽ ىذه األىداؼ يتـ مف خالؿ اتّباع  األساليب العربية الصحيحة كفيميا، كا 

                                                           
ة رجب فضؿ اهلل، االتجاىات التربكية المعاصرة في تدريس المغة العربية، عالـ الكتب، القاىر  محمد -1
   . 192ـ، ص2223ق، 1423، 2ط
.241جاسـ محمكد الحسكف، طرؽ تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، ص - 2  

.333تدرس فنكف المغة العربية، ص عمي أحمد مذككر، - 3  
درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد المغك العربية كدكرىا في تنمية التحصيؿ المغكم، دار رشاد  -4

  .62ـ، ص2214ق، 1435برس، بيركت، 
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لى التمميذ كمساعدتو عمى اكتساب طريقة تعميـ مناسبة تسيـ في إيصاؿ الفكرة إ
 قكاعد المغة ليتـ تكظيفيا في كتابتو.
 طرائـــــــق تدريـــــــــس القواعــــــد:

 مفيوم الطريقة: 
ىي اإلجراءات التي يؤّدييا المعمـ لمساعد المتعمميف في تحقيؽ األىداؼ     

المعمـ في أثناء محددة كتشمؿ كافة الكيفيات كاألدكات كالكسائؿ التي يستخدميا 
أدائو العممية التعميمية تحقيقا ألىداؼ محددة، كليا أشكاؿ كصكر كأساليب 

 متعددة، كالمناقشات كطرح األسئمة أك حؿ المشكالت اك اكتشاؼ أك غير ذلؾ.
أم بمعنى األسمكب الذم يستخدمو المعمـ في معالجة النشاط التعميمي ليحقؽ     

 الطرؽ.كصكؿ المعارؼ إلى طالبو بأيسر 
  مفيوم طريقة التدريس:

تيدؼ عممية التدريس في بعض معانييا إلى إحداث تغيرات مرغكبة في سمكؾ     
كسابو المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات كما ىي سمسمة مف  (1)المتعمـ كا 

الفعاليات المنظمة التي يديرىا المدرس داخؿ الصؼ الدراسي لتحقيؽ أىداؼ 
فية التي ينظـ بيا المدرس المكاقؼ التعميمية كاستعمالو لمكسائؿ الدرس، أم الكي

كالنشاطات المختمفة كفقا لخطكات المكاقؼ التعميمية كاإلقباؿ كاستخدامو لمكسائؿ 
كاألنشطة المختمفة إلكساب المتعمميف المعرفة كالميارات كاالتجاىات المرغكب 

 .(2)فييا

                                                           

  1 .24ـ، ص2225ق، 1425، 2تكفيؽ أحمد مرعي، طرائؽ التدريس العامة، دار المسيرة، عماف، ط -
ـ  2214ق، 1435، 1سعد عمي زاير، طرائؽ التدريس العامة، دار الصادؽ الثقافية، عماف، ط -2
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تدريس القكاعد النحكية مف أجؿ تسييؿ كليذا تنكعت الطرائؽ المستخدمة في     
عمى المتعمميف كمساعدتيـ عمى فيـ كترسيخ كاستعماليا استعماال صحيحا في 
حياتيـ اليكمية، كحتى يحقؽ المعمـ األىداؼ التعميمية مف تدريس قكاعد المغة البد 
أف يستخدـ طرائؽ مف أجؿ تيسير النحك عمى المتعمميف، كمف المعمـك أف لكؿ 

ف الناظر إلى الطرؽ التي اتّبعيا المعممكف في تدريس  ئقو في التدريس،عمـ طرا كا 
 قكاعد النحك يجد أنيا مرت في مراحؿ ثالث ىي:

 الطريقة المعدلة. -3الطريقة االستقرائية،  -2الطريقة القياسية،  -1
كمع ىذا فقد استخدمت طرؽ أخرل غير ىذه سنعّرؼ بيا قبؿ أف نتطرؽ إلى     

 ث سابقة الذكر كىي كاآلتي:الطرؽ الثال
 الطريقة االستجوابية: -1

جاباتيـ عف دقائؽ المكضكع المعطى      كىي طريقة تستند إلى سؤاؿ الطالب كا 
كىذه الطريقة ال تحتاج إلى عمـ غزير أك إطالع كاسع اك جيد  (1)ليـ كاجبا بيتيا

سئمة كما أك بحث مف قبؿ المدرس، كىي كذلؾ تفيد المدرس الذم يجيد تكجيو األ
أنيا طريقة سرية تساعده في إكماؿ المنيج، كىي تصمح لممكضكعات النحكية التي 

 .(2)تقتصر عمى العّد، كالتي ليست في حاجة إلى التفصيؿ كاإلفاضة في الشرح
 خطوات تدريسيا:  

 تدرس القكاعد حسب ىذه الطريقة باتّباع الخطكات اآلتية:    
 التمييد أك المقدمة. -1

                                                           

.253سة، صعبد الفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس العربية بيف النظرية كالممار  - 1  
ظبية سعيد السميطي، حسف شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة، دار المصرية  -2

  .72ـ، ص2222ق، 1423، 1المبنانية، القاىرة، ط
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 جكاب التالميذ في تفاصيؿ المكضكع ككقائعو.است -2
 استنباط القاعدة كصياغتيا صياغة جديدة. -3
 .(1)تعييف العمؿ البيتي -4

 مزاياىا:
 ىذه الطريقة أنيا: فمف محاسف    
 تنفع المعمميف مف إعداد األسئمة كصياغتيا. -
 تفيد في الصفكؼ القميمة العدد كال تالءـ الصفكؼ الكبيرة. -
التالميذ إلى تحضير الدرس بيّمة كنشاط كتزيد مف فعاليتيـ كقد تؤدم إلى تعكد  -

 تشجيع الضعفاء عمى البحث كالدراسة.
ال باءت باإلخفاؽ. -  تتطمب إلى تحضير مركز مف قبؿ التالميذ كا 
تتطمب ىذه الطريقة اليدكء كالنظاـ كمف ثـ فإف أنسب األكقات ليا الحصص  -

 .(2)سي اليكميالمتقدمة في البرنامج المدر 
يزيد الطالب الرغبة كاالنتباه كيييء لممدرس أف يعرؼ تالميذه جيدا كيقدر  -

 .(3)مستكياتيـ كيدرؾ ما استكعبكه كيعالج كؿ حالة بما تقتضيو
 تحتاج إلى جك ىادئ، كلذلؾ تناسبيا الحصص األكلى الخاصة. -
إلى الشرح كالدقة تصمح لمكضكعات القكاعد التي تستكجب العّد كالتي ال تحتاج  -

ّف كأخكاتيا  .(4)في التحميؿ كما في دركس حركؼ الجر، كا 
 

                                                           

.262عبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا، ص - 1  
.263المرجع نفسو، ص - 2  
.58لطاىر، أصكؿ تدريس المغة العربية، صعمي جكاد ا - 3  
.224عبد الفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية كالممارسة، ص - 4  
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 عيوبيا:  
 يعيب عمى ىذه الطريقة أنيا: كما  
تستغرؽ مف كقت طكيؿ كما قد يشعر بو الطمبة مف العجز لدل صعكبة األسئمة  -

 .(1)المكجية
 تحتاج إلى تحضير دقيؽ مف التالميذ. -
 .(2)ثناء الحصة فقط دكف حصص فركع المغة العربيةيمـز الطالب بالتطبيؽ أ -

إف لألسئمة أىمية كبيرة في تحقيؽ تعمـ فعاؿ داخؿ غرفة الصؼ، كتساعد     
المتعمـ عؿ ربط خبراتو التعممية السابقة بالخبرات التعميمية الجديدة، كتحفز المتعمـ 

القكة كالضعؼ كتثير دافعيتو إلى التعمـ، كما يستطيع األستاذ الكشؼ عف مكاطف 
 عند المتعمميف.

 قتضائية:الطريقة اإل -2
ىذه الطريقة في جكىرىا عند تدريس القكاعد عمى مناقشة التالميذ كالمعمـ تقـك     

كاستثمار ىذه المناقشة، كتدكير دفتيا نحك النحك بطريقة ماىرة مف قبؿ المعمـ 
ية كاستثمار خبرات الذم يجب عميو أف يحسف استغالؿ المناقشة إلثارة قضايا نحك 

التالميذ نحك ىدؼ معيف، كىذه الطريقة تحتاج إلى قدرة عالية عمى تنفيذىا ألنيا 
في بعض األحياف تؤدم إلى تشتيت العمؿ كالخركج عف المكضكع، كبذلؾ تقتضي 

                                                           

.59عمي جكاد الطاىر، أصكؿ تدريس المغة العربية، ص - 1  
  2 .72ظبية سعيد السميطي، حسف شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة، ص -



 
 

 

26 

فيي تدرس مف خالؿ دركس  (1)كقتا طكيال لتحقيؽ اليدؼ العاـ مف تدريس النحك
 .(2)حفكظاتالمطالعة أك النصكص أك الم

 خطوات تدريسيا:
 خطكات تدريسيا عمى كفؽ ما يمي: تسير    
يختار المعمـ قطعة مف دركس المطالعة أك النصكص أك المحفكظات بشرط أف  -

 تحتكم عمى قاعدة لغكية معينة.
 يعالج المعمـ النص معالجة درس المطالعة أك النصكص. -
بالقاعدة النحكية الفتا انتباىيـ  يركز المعمـ عمى ما جاء في النص مما يتعمؽ -

إلييا، كمف الممكف أف يستغؿ المعمـ فرصة كقكع أحد التالميذ في خطأ يمس 
 القاعدة المراد تعميميا.

 .(3)يقـك المعمـ بمحاكرة التالميذ كمناقشتيـ معززا ذلؾ بأمثمة -
 مزاياىا:

 مميزات ىذه الطريقة نذكر ما يمي:مف     
 مات التي تربط القاعدة.فيـ التالميذ لممعمك  -
 فيـ التالميذ لمخطأ كسببو. -
 فيـ التالميذ لألسمكب الصحيح ليذا الخطأ. -
 (.4فيـ التالميذ لتطبيؽ القاعدة في مجاالت فنكف المغة الشفيية أـ الكتابية) -

                                                           
ـ، 2228 ق1428، 2اج، عماف، طالياشمي، تعمـ النحك كاإلمالء كالترقيـ، دار المنيعبد الرحماف  -1

  .44ص
   .254لفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس العربية بيف النظرية كالممارسة، صعبد ا -2

. 262صعبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا،  - 3  
. 41رحماف الياشمي، تعمـ النحك كاإلمالء كالترقيـ، صعبد ال - 4  
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 عيوبيا:
غالبا ما تككف القضية النحكية نابعة مف سؤاؿ غير مخطط لو أك سؤاؿ مفاجئ  -

 نحكية يثيره أحد التالميذ.في قضية 
في بعض األحياف تؤدم إلى تشتت العمؿ كالتشابؾ كالخركج عف المكضكع  -

 .(1)كلعميا بذلؾ تقتضي كقتا طكيال لتحقيؽ اليدؼ العاـ مف تدريس النحك
نستخمص مما سبؽ أف الطريقة اإلقتضائية ىي أيسر عمى المدارس كىذا مف     

عمى نطاؽ كاسع لتككيف عادات نحكية في كؿ  خالؿ ممارسة التطبيقات النحكية
 مجاؿ لغكم.

 طريقة المحاضرة:  -3
طريقة المحاضرة أك اإللقاء مف أقدـ كأكثر طرائؽ التدريس استخداما تعد     

بحيث تقـك عمى مبدأ أف المعمـ يقـك بإلقاء مباشر كشرح، أم يقـك بنقؿ أك تمقيف 
الجامعي إلى الطمبة مستعينا مف  المعمكمات كالمعارؼ مف الكتاب المدرسي أك

كما أنيا عممية اتصاؿ شفكم بيف  (2)حيف إلى آخر بالسبكرة أك بكسائؿ أخرل
شخص كاحد كبيف مجمكعة أخرل مف األشخاص يتكلى فييا المحاضر دكر 

دكف مقاطعة كاستفسارات إال بعد  (3)المرسؿ، كيتكلى االخركف دكر المستقبؿ

                                                           

.42المرجع السابؽ، ص - 1  
 مكمات، دار الكتاب الجامعي العيففخر الديف القاّل كآخركف، طرائؽ التدريس العامة في عصر المع -4

   . 128ـ، ص2226ق، 1426، 1اإلمارات العربية المتحدة، ط

ق 1426، 1اسات االجتماعية، دار المسيرة، عماف، طفخرم رشيد خضر، طرائؽ تدريس الدر  -3
 . 177ـ، ص2226
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بذلؾ كيككف دكر المتعمميف فييا االستماع كالفيـ  االنتياء منو إذا سمح المدرس
 .(1)كتدكيف المالحظات
 خطوات تدريسيا:

 استراتيجية المحاضرة كفؽ الخطكات التالية:تنفذ     
تعتبر المقدمة مدخال لممادة التي سكؼ تطرح في الحصة الدراسية  ة:ــــــالمقدم -

زيادة عمى أنيا سبيؿ  (2)إليوكذلؾ بيدؼ تييئة التالميذ لنقؿ المعمكمات كشدىـ 
المدرس لتييئة أذىاف الطمبة لتمقي المعمكمات مف خالؿ ما تكفره مف إثارة كتحفيز 

كقد تككف  (3)األمر الذم يتكقؼ عمى مقدار نجاح المحاضرة في تحقيؽ أىدافيا
ىذه المحاضرة عمى شكؿ مختصر لممادة التي قدمت في المحاضرة السابقة أك 

 .(4)ثيرىا المدرس بيدؼ التعرؼ عمى مدل استعداد التالميذعمى شكؿ أسئمة ي
 لذا فعمى المدرس أف يكلي المقدمة أىمية كبيرة كأف يخطط ليا.    

يتضمف مكضكع الدرس كمو مف حقائؽ كتجارب كصكال إلى  عرض الموضوع: -
استنباط القكاعد العامة كالتقكيـ الصحيح، لذا فإف ىذه الخطكة تشغؿ الجزء األكبر 

كيتـ العرض طبقا لخطة تـ ترتيبيا عمى خطكات  (5)مف الزمف المخصص لمدرس
عند تحضير الدرس عمى أف يككف اليدؼ مف ىذا الترتيب ىك استيعاب التالميذ 

                                                           

.122محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 1  
.79ـ، ص2225، 1ردينة عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس، دار المنياج، عماف، ط - 2  
.124محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 3  
.79ردينة عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس، ص - 4  
 دار الرضكاف عمراف جاسـ الجبكرم، حمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس المغة العربية، -5
   . 173ـ، ص2214ق، 1435، 2ط
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كما يحرص عمى تعزيز المعمكمات بما ىك جدير مراعيا  (1)لممعمكمات الجديدة
كمف الجزء إلى االنتقاؿ مف السيؿ إلى الصعب كمف المحسكس إلى المجرد 

 .(2)الكؿ
 كعمى المدرس في ىذه الخطكة أف يقـك باآلتي:    
أف يحاكؿ تجزئة مكضكع المحاضرة إلى أجزاء كأف يتناكؿ كؿ جزء بالشرح  -

 كالتكضيح.
أف يستعيف بالكسائؿ المعينة التي تسيـ في تحقيؽ التعمـ كتثبيتو في ذىف  -

 المتعمـ.
 .(3)كح الفكاىةأف يعمؿ عمى تطعيـ محاضرتو بر  -

 كؿ مف ىذا مف أجؿ ترسيخ المادة في أذىاف التالميذ.    
عف الخطكة السابقة إال منيجيا، أما  تككف منفصمة ال  إف ىذه الخطكة ط:ــــالرب -

في الكاقع فيمجأ المدرس إلى ربط المعمكمات ببعضيا البعض خالؿ عممية العرض 
المفيـك العاـ كي ال ينصرؼ  كصكال إلى (4)كبذلؾ تككف أكثر جدكل كفائدة

ىماؿ أخرل بالشكؿ الذم ال يجعمو  التالميذ إلى استعماؿ بعض الفقرات كا 
 .(5)يستكعبكف المكضكع بشكؿ منفصؿ كمتكامؿ

                                                           
رشراش أنيس عبد الخالؽ، أمؿ أبك ذياب، طرائؽ النشاط في التعميـ كالتقكيـ التربكم، دار النيضة  -1
   .56ـ، ص2227ق، 1427، 1لعربية، بيركت، طا

.173عمراف جاسـ الجبكرم، حمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس المغة العربية، ص - 2  
.125محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 3  
.56التربكم، ص رشراش أنيس الخالؽ، أمؿ أبك ذياب، طرائؽ النشاط في التعميـ كالتقكيـ - 4  
.79ردينة عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس، ص - 5  
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يعد عرض المادة كالربط ما بيف أجزائيا يقـك المدرس بمساعدة  ج:نتااالست -
الخصائص اليامة كىدؼ ىذه الخطكة ىك اكتشاؼ  (1)التالميذ عمى االستنباط

لمكضكع الدرس كاستخالص القكانيف العامة، كيكجو المدرس تالميذه لمكصكؿ 
 .(2)بأنفسيـ إلى ذلؾ

تأتي الحاجة إلى معرفة ما تـ إنجازه في المحاضرة، كيككف ذلؾ مف  م:ــقويـــالت -
خالؿ تكجيو أسئمة حكؿ المكضكع الذم تـ إلقائو، تتناكؿ جميع أجزاء المكضكع 

 عرفة مستكل فيـ الطمبة كاستيعابيـ لممكضكع كجزئياتو.بقصد م
كي تعطى المحاضرة أكميا في أذىاف الطمبة مف الضركرم  خالصة المحاضرة: -

أف تنتيي بخالصة تتسـ بالكضكح كدقة الصياغة لتمثؿ الحصيمة النيائية 
لممحاضرة كيتكلى المدرس ذلؾ، كيمكف لو أف يطمب مف بعض الطمبة إيجاز 

 .(3)ةالمحاضر 
 ـا: ــزايــاىــم

 المحاضرة مف غيرىا باآلتي:تتميز     
 تساعد عمى إضافة بعض لمعمكمات اإلضافية التي ال تكجد في الكتاب. -
 .(4)تساعد عمى تدريب الطمبة ميارة اإلصغاء كاإلنصات -

                                                           

.79المرجع السابؽ، ص - 1  
.56رشراش أنيس عبد الخالؽ، أمؿ أبك ذياب، طرائؽ النشاط في التعميـ كالتقكيـ التربكم، ص - 2  
.126محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 3  
زينب فالح ميدم السمطاني، دراسات مقارنة بيف الطريقة القياسية كطريقة  مثنى عمكاف الجشعمي، -4

المحاضرة في تحصيؿ طمبة المرحمة األكلى، جامعة ديالي، قسـ المغة العربية، مجمة الفتح، العدد الحادم 
   .89ـ، ص2212كالخمسكف، أيمكؿ، 
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تساعد المعمـ عمى سرد أكبر قدر ممكف مف المعمكمات كالحقائؽ كالمعارؼ  -
 درس.المتعمقة بال

 تساعد عمى تبسيط المعمكمات الصعبة. -
 .(1)تساعد عمى تنمية الخياؿ لدل الطمبة -
 تكفر الكقت إذا تمكف المدرس مف تقديـ مادة كثيرة في الكقت قميؿ. -
 تعطي المدرس فرصة لتكضيح جميع أجزاء المادة. -
 يا:ــوبــعي

 ريقة المحاضرة عيكب يمكف إجماليا باآلتي:لط    
 يستطيع تسجيؿ كؿ المالحظات المطمكبة فييا.قد ال  -
 يمكف أف تمارس بطريقة تسمح بالخركج عف مكضكع الدرس. -
ال يتمكف الطمبة مف تحميؿ المحاضرة إؿ أجزائيا الرئيسية فتضيع جيكدىـ كال  -

 يتمكنكا مف مكضكعيا.
الطمبة بتسجيؿ المالحظات قد يعرضيـ إلى إغفاؿ أجزاء مف المادة  انشغاؿ -
 .(2)يشتت تركيزىـ عمى ما يمقيو المدرسك 
 قمة مشاركة الطالب لممعمـ الذم يحاضر. -
 .(3)شعكر الطالب فييا بالممؿ كالضجر -

كما نقكلو عف ىذه الطريقة أف األستاذ ىك العنصر األساسي كالفعاؿ الذم     
كس يقـك بإلقاء المحاضرة شفييا أك كتابيا كدكر المتعمـ ىنا االستماع ليذه الدر 

                                                           

.92المرجع السابؽ، ص - 1  
.127المرجع نفسو، ص - 2  
.52، ص2222ميدة، ميارات التدريس، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، إماـ مختار ح - 3  
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كنرل في ىذه الطريقة أنيا تناسب كبار السف فكؽ المرحمة الثانكية كال تناسب 
 المرحمة االبتدائية كالمتكسطية.

 طريقة النشاط: -4
في ىذه الطريقة يطمب المدرس مف طالبو أف يجمعكا الجمؿ كالتراكيب التي     

كبات، كيجمع تتناكؿ مفيكما نحكيا يراد تدريسو كالّنكاسخ أك التكابع أك المنص
الطالب ىذه الجمؿ كالتراكيب مف الصحؼ كالمجالت أك القصص أك الكتب 
المدرسية، ثـ يقـك المدرس باستنباط المفيـك النحكم كتسجيؿ القاعدة ثـ التطبيؽ 

كيستغؿ المعمـ حصص القراءة كالتعبير لتصحيح أخطاء التالميذ  (1)عمييا
 .(2)المغكية

 مزاياىا:
 الذم يقـك بو الطالب.تعتمد عمى النشاط  -
 تسير مع أىداؼ التعمـ التربية باىتماميا بالتعمـ الذاتي كالمستمر. -
 .(3)تدعك إلى إيجابية الطالب كعدـ اعتمادىـ عمى المعمـ -

 عيوبيا:
إف معمـ المغة العربية ال يستطيع تنفيذ طريقة النشاط بفاعمية، كذلؾ بسبب  -

 ف يتالقى ىذا العيب بأنو يكتفي بأمثمة ضيؽ الكقت كقمة عدد الحصص كيستطيع أ
 

                                                           
رشدم أحمد طعيمو كآخركف، المفاىيـ المغكية عند األطفاؿ أسسيا مياراتيا تدريسيا تقكيميا، دار  -1

  .442ـ، ص2229ق، 1429، 2المسيرة، عماف، ط
.232زكريا إسماعيؿ، طرؽ تدريس المغة العربية، ص - 2  
 .442كآخركف، المفاىيـ المغكية عند األطفاؿ أسسيا مياراتيا تدريسيا تقكيميا، ص ود طعيمرشيد أحم -3
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 . (1)الكتاب المدرسي كيطمب إلى الطمبة إعداد في المنزؿ
ففي ىذه الطريقة نجد أنيا بالفعؿ نشطة كتساعد أيضا عمى كيفية تعامؿ     

المتعمـ مع اعتباراتو كفركضو كعمى كيفية استنباط القاعدة النحكية بمفرده دكف 
 مساعدة مف غيره.

 ريقة المشكالت:ط -5
ىذه الطريقة عمى دركس التعبير أك القراءة كالنصكص حتى يتخذ المعمـ تقـك     

ىذه النصكص كالمكضكعات نقطة البدء إلثارة المشكمة التي تدكر حكؿ قاعدة 
 (2)النحك، ثـ بمغت نظرتيـ إلى أف ىذه الظاىرة تككف دراسة مكضكع النحك المقرر

التمميذ مف خالؿ مكضكعات التعبير فيجمع األخطاء  كذلؾ بمتابعة المعمـ ألعماؿ
 .(3)النحكية

 خطوات تدريسيا:
 تطبيؽ ىذه الطريقة في مجاؿ تعميـ القكاعد النحكية عمى النحك التالي: يمكف    

ع المعمـ أماـ طالبو مشكمة نحكية ال يتسنى حميا إال عف طريؽ يض الخطوة األولى:
 القاعدة الجديدة.

                                                           
 يب تدريسيا بيف النظرية كالتطبيؽراتب قاسـ عاشكر، محمد فؤاد الحكامدة، فنكف المغة العربية كأسال -1

  .269ـ، ص2229ق، 1432، 1عالـ الكتب الحديثة، عماف، ط
، األردف العربية كطرؽ تدريسيا، دار كائؿىدل عمي الشمرم، مناىج المغة  سعدكف محمكد السامكؾ، -2
 .229ـ،ص2225، 1ط
  .72ظبية سعيد السميطي، حسف شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة، ص  -3
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ريؽ القراءة أك التعبير بعض األخطاء التي نجمت مف يجمع عف ط الخطوة الثانية:
 .(1)عدـ معرفة القاعدة

يكجو المعمـ أنظار طالبو إلى اختالؼ كظيفة الكممة في كؿ جممة  الخطوة الثالثة:
كاختالؼ التككيف في الجمؿ المنتظرة منيـ حؿ، فإذا بدأ عجزىـ أخذ بأيدييـ إلى 

 القاعدة بالضبط الصحيح.
 الخطكة األخيرة يعرض التطبيقات المختمفة كاالستخدامات كىي طوة الرابعة:الخ

 .(2)المتنكعة عمى القاعدة النحكية
   اىا:ــزايــــم

ىناؾ الكثير مف المزايا كالفكائد التي يمكف تحقيقيا في ىذه الطريقة كالتي     
 يمكف إيجازىا فيما يمي:

 كؿ يتـ اختيار ما ىك صحيح منيا.تثير في الطمبة التفكير في البحث مف حم -
 تنمي حب البحث كاالعتماد عمى النفس في الطمبة. -
 .(3)يككف الطالب فييا إيجابيا متفاعال -
تعزيز العالقة كتقكم الثقة ما بيف التالميذ كالمعمـ، كذلؾ مف خالؿ التكجييات  -

 كاإلرشادات التي يقدميا ليـ.
 .(4)كاالستنتاجية لمطمبةتعمؿ عمى تنمية القدرات التحميمية  -
 يا:ـــوبــــــعي

                                                           
  طعيمو كآخركف، المفاىيـ المغكية عند األطفاؿ أسسيا مياراتيا تدريسيا تقكيميا رشدم أحمد -1

     . 442ص
.441المرجع نفسو، ص - 2  
.141محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 3  
.92ردينة عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس، ص - 4  
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 مف بيف عيكبيا نذكر ما يمي:    
 تتطمب خبرة عالية قد ال تتكفر لدل الجميع. -
 
قد تتجو إلى الجكانب الشكمية في المشكمة كتغفؿ األمكر الجكىرية الجكىرية في  -

 .(1)معالجتيا
الصحيحة كىذا سيؤثر  قد ال يتمكف الطمبة كالتالميذ مف التكصؿ إلى الحمكؿ -

 .(2)عمى حالتيـ النفسية كعمى قدراتيـ الذىنية كعمى مستكاىـ التعميمي
نستنتج مما سبؽ أف طريقة حؿ المشكالت تعمـ التالميذ كيفية اكتشاؼ     

األخطاء كالكقكؼ عمى المشكالت المغكية الحقيقية كمعالجتيا بأسمكب سميـ كما 
 ر الصحيح.تعّكدىـ عمى استخداـ خطكا التفكي

  طريقة االكتشاف: -6 
تعد طريقة االكتشاؼ مف أبرز االتجاىات الحديثة في التعمـ الذاتي الذم     

كيعرؼ  (3)تنادم بو التربية الحديثة كيرجع الفضؿ في انتشارىا إلى العالـ "بركنر" 
ي االكتشاؼ بأنو العمميات العقمية القائمة عمى تمثيؿ المفاىيـ كالمبادئ العممية ف

العقؿ، كتتمثؿ العالقات العقمية في المالحظة، التصنيؼ، القياس، التنبؤ 
كيالحظ أف االكتشاؼ يسير بعمميات عقمية كالتي يممكيا اإلنساف  (4)كالكصؼ

                                                           

.141محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 1  
.92ردينة عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس، ص - 2  
.69السميطي، حسف شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة، ص ظبية سعيد - 3  
.135محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 4  
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مستخدما قدراتو العقمية كالجسمية كصكال إلى معرفة جديدة لـ تكف معمكمة لديو 
 .(1)سابقا
ي اكتشافو لممعرفة يفيميا بعمؽ كيحتفظ بيا أساس ىذه الطريقة أف التمميذ ف    

لمدة طكيمة، كبذلؾ يستطيع تكظيفيا في مكاقؼ مشابية أك جديدة، فيكجو مف قبؿ 
 .(2)المدرس لكي يكتشؼ المبدأ أك القاعدة أك يكتشؼ بنفسو

 خطوات تدريسيا: 
 يمر التعمـ باالكتشاؼ عبر الخطكات اآلتية:    

ى خطكات االكتشاؼ، إذ يبدأ المتعمـ عف طريقيا تعد المالحظة أكل المالحظة: -
 باستقباؿ المعمكمات جديدة لـ تكف لو معرفة سابقة بيا.

يعد عممية جمع المعمكمات مف خالؿ المالحظة، تبدأ عممية  عممية التصنيف: -
عقمية أرقى مف مجرد المالحظة إذ يبدأ المتعمـ تصنيؼ المعمكمات التي الحظيا 

التنبؤ بالحقائؽ، كاكتشاؼ االرتباطات بيف عناصر  األشياء ياسيا ك قليتمكف مف 
 .(3)كعكامؿ التشابو كاالختالؼ بيف األشياء

العممية التي تحدد بكاسطتيا كمية ما يكجد بالشيء مف الخاصية أك  ىك القياس: -
فيك يمثؿ المرحمة الثالثة مف مراحؿ االكتشاؼ كفييا يستطيع  (4)السمة التي يقيسيا

لتأكد مف ماىية األشياء بقياسيا بشيء معمـك لديو، فإذا عرضت عميو المتعمـ ا

                                                           

.136المرجع نفسو، ص - 1  
.69ظبية سعيد السميطي، حسف شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة، ص - 2  
.197ية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، صمحسف عمي عط - 3  
 2212، 1ات، دار أسامة، األردف، طعدناف أحمد أبك دّية، أساليب معاصرة في تدريس االجتماعي -4

  .172ص



 
 

 

37 

مجمكعة أشياء فإنو يستطيع معرفة ما ىك معدف كما ىك غير معدف مقاسة 
 بالتمديد.

ىذه المرحمة يككف المتعمـ قادر عمى ذكر مكاد جديدة لـ تكف مكجكدة  في التنبؤ: -
 في الخبرة السابقة.

يستطيع المتعمـ أف يعطي كصفا لمحالة أك الظاىرة أك  في ىذه المرحمة الوصف: -
 المادة بحيث يميزىا مف غيرىا محددا الخصائص األساسية ليا.

بعد المراحؿ السابقة الذكر يككف المتعمـ قادرا عمى االستنتاج الذم  االستنتاج: -
يمثؿ المرحمة األخيرة مف مراحؿ االكتشاؼ، إذ يصؿ المتعمـ إلى مستكل التعميـ 

 .(1)كيحدد القاعدة
 اىا:ـــزايــــم

 ىذه الطريقة أنيا:مف مميزات     
 تحقؽ متعة لممتعمـ مف خالؿ شعكره بأنو اكتشؼ شيئا جديدا. -
 تنمي االعتماد عمى النفس في المتعمـ. -
 .(2)تنمي القدرة العقمية في التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ -
يجابيا ألنو محكر ا - لعممية التعميمية، كالمدرس يتمثؿ دكره يككف المتعمـ نشطا كا 

 .(3)في التكجيو كاإلرشاد
 تدريب المتعمـ عمى أنشطة مختمفة لمكشؼ عف أشياء جديدة. -
 .(1)تمتاز بعممية االكتشاؼ كالممارسة العممية -

                                                           

.137محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 1  
.138المرجع نفسو، ص - 2  
.69شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة، صظبية سعيد السميطي، حسف  - 3  
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 يا:ـــوبــــعي
 تتمثؿ عيكب ىذه الطريقة فيما يمي:    
 تحتاج إلى كقت طكيؿ. -
 ف في بداية تعمميـ اكتشاؼ كؿ شيء بدرجة كافية.ال يستطيع المتعممك  -
 ال تالئـ تدريس كؿ المكضكعات. -
 قد ال تالئـ جميع المتعمميف. -
 تتطمب مدرسيف مف ذكم القدرات القيادية في الصؼ. -
 .(2)يصعب استخداـ ىذه الطريقة في الصفكؼ ذات العدد الكبير مف الطالب -

متعمـ ألّنيا تنمي قدراتو كتكشؼ عف مياراتو نرل بأّف ىذه الطريقة تساعد ال    
كما تساعده عمى االعتماد عمى نفسو لمحصكؿ عمى المعمكمة، كبالتالي يستطيع 
أف يبذؿ جيكد مف أجؿ فيـ المادة الدراسية خاصة القكاعد النحكية التي تتطمب 

 التدقيؽ كدراسة متكاصمة، كاستخداـ ميارات عقمية مف أجؿ ترسيخيا.
 الوظيفية أو النحو الوظيفي: الطريقة -7

ظيرت الكظيفية حديثا مع الثكرة التي خاضيا "فرديناند دم سكسير"، كظيرت     
، بعد ذلؾ امتّد 1624في كقت مبكر حيث استخدمو البينتر في الرياضيات عاـ 

ىذا المفيـك ليصؿ إلى العمـك االجتماعية كاإلنسانية، كىذا االتجاه يرل أنو ال فائدة 
بمعنى ذلؾ قصر منيج النحك  (3)ـ القكاعد إف لـ يستعمميا المتعمـ في حياتومف تعم

عمى القكاعد التي يكثر استعماليا في الحديث كالكتابة كيجرم دكرانيا في األساليب 
                                                                                                                                                                                     

.137محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية، ص - 1  
.138المرجع نفسو، ص - 2  
جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك  حّمار نسيمة، إشكالية تعميـ مادة النحك العربي في الجامعة،  -1

   .127صالمغكية في الجزائر، منشكرات مخبر الممارسات
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فالمعمـ  (1)التي يستعمميا التالميذ أك غيرىـ ممف يقرأكف ليـ أك يستمعكف إلييـ
فكظات تتجمى فيو قاعدة معينة ثـ يكجو يختار نّصا مف نصكص القراءة أك المح

 .(2)التالميذ إلى ما جاء فيو مف كممات تخضع لمقاعدة المطمكب دراستيا
فإف إحساس التمميذ بحاجتو إلى النحك الكظيفي الذم إف تعممو تجنب خطأ     

القمـ كزّلة المساف سيدفعو إلى تعمـ القكاعد كفيميا كالصبر عمى ما قد يبدك فييا 
بة، كالشّؾ أف خمؽ ىذا الدافع لتعّمـ النحك أمر ضركرم إلتماـ عممية مف صعك 

 .(3)التعمـ
 مبادئ الّنحو الوظيفي:

 مف كاجب المدرس كىك يقـك بتدريس النحك الكظيفي أف يراعي ما يمي:      
االقتصار في تعميـ النحك عمى ما يتصؿ بحاجات التالميذ أثناء االستعماؿ  -

ـ عمى صحة الّضبط كيكسبيـ القدرة عمى تأليؼ الجممة اليكمي لمغة، كيساعدى
 العربية تأليفا صحيحا.

أف يككف العالج بعد تشخيص نكاحي الضعؼ في التالميذ في القكاعد المختمفة  -
فرديا كّمو أك معظمو، ألّف النظرة الفردية في عالج ضعؼ التالميذ أفضؿ كثيرا 

 .(4)مف التالميذمف العالج الجمعي الذم قد يذىب ضحيتو كثير 
 اىا:ــــزايـــــم

 تتمثؿ مميزات الطريقة الكظيفية فيما يمي:    
                                                           

  ق1425، 3، طرائؽ تدريس المغة العربية، مركز يزيد، األردف، طةعبد الرحماف إبراىيـ السفاسف -2 
  .141ـ، ص2224

.75درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد المغة العربية، ص - 2  
.142عبد الرحماف إبراىيـ السفاسفة، طرائؽ تدريس المغة العربية، ص - 3  
.143المرجع نفسو، ص - 4  
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اىتماـ بكاقع المتعمـ حيث يبدأ بالمحسكس ليصؿ إلى التجريد كيعتمد جانب  -
 التدرج، فالمتعمـ إذا قّربنا لو الصكرة بالمحسكس ليصؿ إلى التجريد يككف مستكعبا 

 
 .(1)ي كسط المجرداتأكثر في حالة ما إذا رميناه ف

 .(2)تحفز الطالب عمى الكشؼ كالتحميؿ كالتفكير بأنكاعو -
التخفيؼ مف القكاعد غير الكظيفية، كتسير دراسة القكاعد بصفة عامة  -

كاالقتصار عمى األبكاب الكظيفية فمف يكمؼ التمميذ بدراسة مصطمحات تقميدية 
 .(3)جافة
نيا ترتكز عمى اختيار الميارات المغكية كما يمكننا القكؿ عمى ىذه الطريقة أ    

األكثر شيكعا كاستخداما في مكاقؼ الحياة، كما تيتـ بالتخطيط كالتنظيـ كربط 
المعمكمات فيما بينيا كتدريب المتعمـ عمى االستفادة مما تعممو، كأف الكظيفية في 
 النحك تقتصر عمى تقديـ المباحث النحكية األساسية التي تساعد المتعمـ عمى

رضاء لميكلو كاىتماماتو.  التفاعؿ اإليجابي في المجتمع قضاء لحاجاتو كا 
  الطريقة القياسية: -8 

كأساسيا  (4)ىي أقدـ الطرؽ كقد احتمت مكانة عظيمة في التدريس قديما    
الفمسفي يقـك عمى انتقاؿ الفكر مف القانكف العاـ إلى القضايا الجزئية، أك مف الكؿ 

                                                           

.127حّمار نسيمة، إشكالية تعميـ مادة النحك العربي في الجامعة، ص - 1  
.128المرجع نفسو، ص  - 2  
.76درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد المغة العربية، ص - 3  
اسية العميا فيد خميؿ زايد، األخطاء الشائعة النحكية كالصرفية كاإلمالئية عند تالميذ الصفكؼ األس -1

   .272ـ، ص2226كطرؽ عالجيا، دار اليازكرم، عماف، 
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أم تقـك عمى حفظ القاعدة منذ البداية ثـ  (1)بادئ إلى النتائجإلى الجزء، كمف الم
اإلتياف بشكاىد كأمثمة تثبتيا، كىذا يعني أنيا تقـك عمى الحفظ، فالطالب ممـز 
بحفظ القكاعد أكال ثـ تعرض عميو األمثمة التي تكضح ىذه القاعدة، أم أف الذىف 

 .(2)يبدأ مف الكؿ إلى الجزء
تقـك عمى فيـ القاعدة العامة ككضكحيا في أذىانيـ، كمف كمنو فكرة القياس     

ثـ يقيس المعمـ كالتمميذ األمثمة الجديدة الغامضة عمى األمثمة الكاضحة كتطبيؽ 
 القاعدة عمييا.

 يا:ــدريســـوات تـــخط
 تسير خطكات ىذه الطريقة في تعميـ قكاعد النحك كاآلتي:    

الطمبة لمدرس الجديد، كذلؾ بالتطرؽ إلى كىي الخطكة التي تييأ فييا  التمييد:
الدرس السابؽ كلذا يتكف لدل الطمبة خالؿ ىذه الخطكة الدافع لمدرس الجديد 

بحيث يبدأ المدرس الحديث مع الطالب بطرح عدد مف األسئمة  (3)كاالنتباه إليو
 .(4)التي تتعمؽ بالدرس كذلؾ الستثارة دكافعيـ

                                                           

  ق1427، 1أنطكاف صياح كآخركف، تعّممية المغة العربية، دار النيضة العربية، بيركت، ط -2
   .129ـ، ص2226

.228سعدكف محمكد السامكؾ، ىدل عمي الشمرم، مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا، ص - 2  
  لدليمي، كامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد المغة العربيةطو عمي حسيف ا -1

  .64ـ، ص2224، 1دار الشركؽ، عماف، ط
   . 228عمراف جاسـ الجبكرم، حمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس المغة العربية، ص -2
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بحيث تككف القاعدة  (1)دة عمى السبكرةيعرض المدرس القاععرض القاعدة:  -
كاممة كمحددة كبخط كاضح كيكجو انتباه الطمبة نحكىا بحيث يشعر الطالب أّف 

 ىناؾ مشكمة تتحدل تفكيره كأنو يجب أف يبحث عف حؿ.
بعد أف يشعر الطمبة بالمشكمة يطمب المعمـ في ىذه الخطكة مف  تفصيل القاعدة: -

مييا القاعدة انطباقا تماما، فإذا عجز الطمبة مف طمبتو اإلتياف بأمثمة تنطبؽ ع
إعطاء أمثمة فعمى المعمـ أف يساعدىـ عمى ذلؾ بأف يعطي الجممة األكلى ليعطي 
الطمبة أمثمة أخرل قياسا عمى مثاؿ أك أمثمة المعمـ، كىكذا يعمؿ ىذا التفصيؿ 

 عمى تثبيت القاعدة كرسكخيا في ذىف الطالب كعقمو.
عكر الطالب بصحة القاعدة كجدكاىا ألمثمة التفصيمية الكثيرة بعد ش التطبيق: -

حكليا فإنو يمكف أف يطبؽ ىذه القاعدة كيككف ذلؾ بإثارة المعمـ لألسئمة أك إعطاء 
أمثمة إعرابية أك التفصيؿ في جمؿ مفيدة، كما إلى ذلؾ مف القضايا التطبيقية التي 

 .(2)الطمبة ليا عالقة بفحص القاعدة كاكتشاؼ نضجيا في أذىاف
 اىا:ــــزايـــم

 مزايا ىذه الطريقة فيما يمي:تتمثؿ     
أنيا مالئمة لتحيؿ المعمكمات أكثر مف غيرىا كىي اقتصادية في الكقت كتنقؿ  -

 .(3)المعمكمات بسرعة إلى المتعمميف، كتساعدىـ عمى تنمية عادات التفكير
ستخداميا في صفكؼ كبيرة سريعة في نقؿ المعمكمات إلى التالميذ مع إمكانية ا -

 العدد.

                                                           

.229المرجع نفسو، ص - 1  
.64ليمي، أساليب حديثة في تدريس المغة العربية، صطو عمي حسيف الدليمي، كامؿ نجـ الد - 2  
.42عبد الرحماف عبد الياشمي كآخركف مفاىيـ لغكية نحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، ص - 3  
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صغائيـ -  .(1)ىي كسيمة لضبط أذىاف التالميذ كا 
تمتاز ىذه الطريقة بسيكلة السير فييا عمى كفؽ خطكاتيا المقررة، فالطالب  -

الذم يفيـ القاعدة فيما جيدا يمكف أف يستقيـ لسانو أكثر بكثير مف الذم يستنبط 
 .(2)القاعدة مف األمثمة

 يا:ـــــوبــــعي
بالّرغـ مف سيكلة كسرعة حفظ القكاعد ليذه الطريقة إال أنيا ال تخمك مف     

 العيكب التي تتمثؿ في:
 عدـ االعتماد عمى النفس كاالستقالؿ في البحث. -
 تضعؼ فييـ القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار. -
راؾ ثـ تنتيي أنيا تبدأ باألحكاـ العامة الكمية التي تككف غالبا صعبة الفيـ كاإلد -

بالجزئيات، أم أنيا عكس قكانيف اإلدراؾ حيث تبدأ بالصعب كتنتيي بالسيؿ، كقد 
 .(3)أدل ىذا إلى نفكر التالميذ مف دراسة النحك

 تخالؼ األسمكب الطبيعي في اكتساب المعرفة. -
 .(4)تزعزع الحقائؽ في العقؿ فتككف القكاعد عرضة لمنسياف -

الطريقة القياسية مف أقدـ الطرؽ التي احتمت مكانة نستنتج مف ىذا كمو بأف     
عظيمة في التدريس قديما، كأنيا خير معيف في تدريس قكاعد المغة مف ناحية 
سيكلتيا كسرعتيا في األداء، إذ يعتبر المعمـ ىك األساس في ىذه الطريقة، بحيث 

عطاء أنو ينقؿ المعمكمات لذىف الطالب بطريقة مباشرة مف خالؿ شرح القاعدة  كا 
                                                           

.262عبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا، ص - 1  
.219غة العربية، صطو عمي حسيف الدليمي، اتجاىات حديثة في تدريس الم - 2  
.338عمي أحمد مذككر، تدريس فنكف المغة العربية، ص - 3  
.222طو عمي حسيف الدليمي، اتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربية، ص - 4  
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المتعمـ قكانيف عامة ثـ التدليؿ عمييا بأمثمة تؤدييا كبعد رسكخيا في أذىانيـ، كمف 
ثـ يقيس المعمـ أك المتعمـ األمثمة الجديدة الغامضة عمى األمثمة األخرل الكاضحة 
كالتطبيؽ عمييا، كحتى تككف طريقة ناجحة البد مف أف يككف األسمكب كاضحا 

 ؾ القاعدة بيسر.مفيكما ليتسنى لمطالب إدرا
 الطريقة االستقرائية: -9

نشأت ىذه الطريقة مع قدـك أعضاء البعثات التعميمية مف أركبا فقد نشأ ىؤالء     
في ظؿ الطريقة القياسية، إال أنيـ تأثركا لدل كجكدىـ في أركبا بالثكرة التي قاـ 

شر كمستيؿ بيا المربي األلماني "فريديريؾ ىربارت" في نياية القرف التاسع ع
القرف العشريف، فإذا بيـ ينقمكف مبادئ ىربارت إلى طرؽ تدريسيـ لممكاد كمنا 

كىي مف الطرائؽ القائمة عمى جيد المعمـ كنشاط المتعمـ  (1)القكاعد النحكية
 (2)كالتفسير التطبيقي ليا أف الطفؿ يتعمـ الحقائؽ الجديدة في ضكء خبراتو السابقة

يقة، الطريقة االستنباطية أك االستنتاجية أك طريقة كما يطمؽ عمى ىذه الطر     
الذم يرل " أف العقؿ البشرم  (3)ىربارت ألنيا تقـك عمى خطكات ىربارت الخمس

يتككف مف مجمكعة مف المدركات الحسية التي تتككف نتيجة لألحاسيس التي تأتي 
بشرىا  بيا الحكاس كتتصؿ بيا في البيئة، كىذه الطريقة تبدأ بعرض األمثمة ثـ

 .(4)كتحميميا لمكصكؿ إلى القاعدة النحكية"

                                                           
  4حسف شحاتو، تعميـ المغة العربية بيف النظرم كالتطبيؽ، دار المصرية المبنانية ، القاىرة، ط -2

  .229، ص2222ق، 1421
  1عبد المجيد عيساني، نظريات التعمـ كتطبيقاتيا في عمكـ المغة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط -3

   .191ـ، ص2212ق، 1433
.264عبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا، ص - 3  
.31ت، صعبد الرحماف عبد الياشمي، مفاىيـ لغكية نحكية كصرفية قكاعد كتطبيقا - 4  
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 يا:ـــدريســـطوات تــــخ
 لقد حدد ىربارت لمطريقة االستقرائية خمس خطكات كىي كاآلتي:    

تمثؿ التييئة في ميارات تنفيذ الدرس كىي بذلؾ تييء الطالب لتقبؿ  المقدمة: -
أبسط فكرة، بحيث يثير في القصة كالحكار أك  كذلؾ عف طريؽ (1)المادة العممية

نفكس الطالب الذكريات المشتركة فتشدىـ إلى التعمؽ بالدرس، كىي أساسية ألنيا 
كفي ىذه الخطكة أيضا يحمؿ  (2)كاسطة مف كسائط النجاح كسبيؿ الفيـ كتكضيحو

أسئمة  (3)المعمـ طالبو عمى التفكير فيما سيعرضو عمييـ، كقد يككف ذلؾ بإلقاء
لسابؽ إذ يصبح الطمبة عمى عمـ مف الغاية مف الدرس كيككف تدكر حكؿ الدرس ا

ذىنيـ قد استعاد ما يعرفكنو مف المعمكمات السابقة ثـ يتجو انتباىيـ كتفكيرىـ إلى 
  (4)الخطكة الالحقة

كفيو يعرض المعمـ مادة الدرس كأمثمتو التي تتضمف القاعدة في كؿ  العرض: -
دة التعميمية، كيشترط في ىذه األمثمة أف كقد تككف نصا متضمنا الما (5)أجزائيا

تككف معدة إعدادا جيدا كيراعي فييا الكضكح كالدقة العممية، كأف تككف مالئمة مف 
أجؿ تحقيؽ التعمـ كيتـ قراءة األمثمة كتكضيح المعنى المقصكد مف قبؿ المعمـ 

 كالطالب.

                                                           
  حسني عبد البارم عصر، االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية، مركز اإلسكندرية لمكتاب -3

  .324، ص2222،   بطةاإلزار 
.212حسف شحاتو، تعميـ المغة العربية بيف النظرم كالتطبيؽ، ص - 2  
  قكاعد المغة العربيةطو حسيف عمي الدليمي، كامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس  -5

  .54ص
.55المرجع نفسو، ص - 4  
.324حسني عبد البارم عصر، االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية، ص - 5  
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كي يقارنكف بيف  ىنا يتاح المجاؿ أماـ الطمبة الموازنة أو المقارنة او الربط: -
األمثمة المعركضة في الشكؿ كالمضمكف فأسمكب االستفياـ في المغة يختمؼ عف 
أسمكب األخبار أك الجكاب في شكمو كمضمكنو، كينبغي أف يشارؾ الطمبة جميعيـ 
في الصؼ كال يشترط أف تككف لكؿ آراء كاحدة، كلكنيا جميعيا تتجو نحك لغة 

القاعدة الكاردة في األمثمة كالمراد التكصؿ إلى فيـ كاحدة كفيـ كاحد نحك المادة أك 
 .(1)مشترؾ ليا

القاعدة ىي خالصة ما تكصؿ إليو الطمبة كقد تككف  استنتاج القاعدة أو التعميم: -
القاعدة التي تكصؿ إلييا الطمبة غير مترابطة مف الناحية المغكية، كلكنيا مفيكمة 

 .(2)ككتابتيا في مكاف بارز في السبكرةفي ذىف الطالب كدكر المعمـ ىنا تيذيبيا 
كىك الخطكة األخيرة التي تمثؿ المتابعة أك التقكيـ كفيو يككف المجاؿ  التطبيق: -

الحؽ لمكشؼ عف مدل جيد المعمـ كنجاحو في إفياـ تالميذه القاعدة كمدل العمؽ 
 الذم بمغو التالميذ في فيـ القاعدة بحيث يطبقكف ما فيمكه عمى مكاقؼ جديدة

 (3)كالتدريبات التي تعرض في التطبيقات
 اىا:ـــزايــــــم

يرل أنصار الطريقة االستقرائية أنيـ يجدكف في طريقتيـ خير سبيؿ لفيـ     
 القكاعد النحكية، كىكذا فإف ىذه الطريقة تمتاز بمزايا كثيرة منيا:

دكافعو تؤدم  تحقؽ إيجابية التمميذ كاستثارة دكافعو نحك التعميـ، إذ أّف استثارة -
 إلى سرعة الفيـ كالتعمـ.

                                                           

.32عبد الرحماف عبد الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكية نحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، ص - 1  
  ب حديثة في تدريس قكاعد المغة العربيةطو عمي حسيف الدليمي، كامؿ محمكد نجـ الدليمي، أسالي -3

   .55ص
.325حسني عبد البارم عصر، االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية، ص - 3  
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 تحقؽ كثيرا مف التفاعؿ بيف الدرس كالتمميذ. -
تعمؿ عمى حفظ تفكير المتعمميف، كتكصؿ إلى الحكـ العاـ تدريجيا كذلؾ يجعؿ  -

 .(1)المعنى جميا كاضحا فيصير عميو التطبيؽ سيال
ذ األساليب تقـك عمى عرض األمثمة الكثيرة المتنكعة حكؿ الحقائؽ كتتخ -

 كالتراكيب أساسا لفيـ القاعدة كىي الطريقة الطبيعية.
كيعممكف  (2)تحرؾ الدكافع النفسية لدل المتعمميف فييتمكف كينتبيكف كيفكركف -

 .(3)كتجعميـ قادريف عمى النقد الصحيح فال يتقبمكف آراء غيرىـ مف دكف تفكير
 يا:ـــوبــــعي

في تعميـ القكاعد إال أنو يؤخد عمييا ما عمى الرغـ مف جدكل ىذه الطريقة     
 يمي:
إف العيب في الطريقة االستقرائية يكمف في اصطناع الجمؿ المؤدية إلى القاعدة  -

 (4)دكف كحدة مكضكعية تربطيا

تتصؼ بالبطء في إيصاؿ المعمكمات إلى أذىاف التالميذ، كقمة األمثمة التي  أنيا -
 صكؿ إلى القاعدة.قد يعرضيا المعمـ أك التسريع في الك 

إّف استنباط القاعدة مف أمثمة معينة ال خير فيو كال غناء، كىي عممية تثبت أنيا  -
مستحيمة كليس ليا أصؿ عممي كال حاجة لممقارنة بيف المغات كالعمـك الطبيعية في 

                                                           

.191عبد المجيد عيساني، نظريات التعمـ كتطبيقاتيا في عمـك المغة، ص - 1  
.69درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد المغة العربية، ص - 2  
.72ص المرجع نفسو، - 3  
  2221، 1إسماعيؿ أحمد عمايرة، تعميـ المغة العربية في مرحمة تعميـ العاـ، دار كائؿ، األردف، ط -1
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االستنباط، ألّف التجربة في العمـك الطبيعية ثابتة مطردة يمكف استخالص قكانيف 
 .(1)لكف ىذا ال ينطبؽ عمى المغاتعامة منيا، 

تغرم بالتسريع غير المحبب في استخالص القاعدة، فقد يكتفي المعمـ بمثاؿ أك  -
مثاليف ثـ يقفز مباشرة إلى القاعدة، كلذا ينصح المربكف المعمـ باإلكثار مف األمثمة 

 .(2)كالتنكيع فييا كفحصيا كالتّأني في استخالص القكاعد منيا بمشاركة الطالب
كما نقكلو عف ىذه الطريقة أنيا ال تقدـ القاعدة مباشرة دكف فيمـ كدكف مراعاة     

الترتيب، كما أنيا تيتـ بكال الطرفيف أم المعمـ كالمتعمـ فيما يشتركاف في عممية 
التدريس بيف األخذ كالرد يحصؿ تفاعؿ بينيما، فالمعمـ ىنا يقـك بتحضير أمثمة 

اقشيا مع المتعمـ ليبني معيـ القاعدة عف طريؽ التدرج كيسجميا عمى السبكرة ثـ ين
كبعد ذلؾ يطبؽ في نياية الدرس حكؿ القاعدة المتكصؿ إلييا مف آراء كؿ متعمـ 

 لمكصكؿ إلى القاعدة النحكية الشاممة كالمفيكمة لدل المتعمميف.
 الطريقة المعّدلة أو طريقة النص: -11
كة إلى تيسير النحك، كىي طريقة ظيرت ىذه الطريقة بظيكر مكجة الدع    

متأخرة مف حيث زمف ظيكرىا عف الطرائؽ األخرل، كلقد درست القكاعد النحكية 
حيث نشأت  (3)بيذه الطريقة في البمداف العربية كلقيت ِركاجان في األكساط التعميمية

نتيجة تعديؿ في طريقة التدريس السابقة، كلذا سميت الطريقة المعّدلة كىي تقـك 
تدريس القكاعد النحكية مف خالؿ األساليب المتصمة ال األساليب المنقطعة   عمى

كيراد باألساليب المتصمة قطعة مف القراءة في مكضكع كاحد أك نص مف 

                                                           

.72درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد المغة العربية، ص - 1  
.249جاسـ محمكد الحسكف، طرؽ تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، ص - 2  
.126ة تعميـ مادة النحك العربي في الجامعة، صحمار نسيمة، إشكالي - 3  
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النصكص يقرأه التالميذ كيفيمكف معناه ثـ يشار إلى الجمؿ كما فييا مف 
 (1)التطبيؽ الخصائص، كيعقب ذلؾ استنباط القاعدة منيا كأخيرا تأتي مرحمة

كيككف نص المختار متصؿ المعني متكامؿ المكضكع يؤخذ مف مكضكعات القراءة 
 .(2)أك النصكص األدبية أك الكتب القديمة

 خطوات تدريسيا:
 تدرس القكاعد بحسب ىذه الطريقة باتّباع الخطكات اآلتية:    

ييئ كذلؾ بالتحدث عف مكضكع الدرس كالّتطرؽ لمّدرس السابؽ لي التمييد: -
بحيث يكجو األسئمة إلى بعض القكاعد مما تعممكىا (3)الطمبة إلى الدرس الجديد

سابقا كليا عالقة مباشرة بالّدرس، كما يمفت نظر المعّمميف في ىذا المجاؿ إلى أنو 
يجب أف يراعي فيو جانب المعنى، كليذه الخطكة أىمية كبرل فيي عامؿ جذب 

 يد.كتييئة كتركيز الستقباؿ المكضكع الجد
إذا اختار المعّمـ أسمكب األمثمة المفردة ففي ىذه الحالة تكتب ىذه  كتابة النص: -

األمثمة عمى الّمكح بعد عممية التمييد مباشرة، كىذه األمثمة إما أف يككف مصدرىا 
 (4)مف المعّمـ أك حتى أفكاه التالميذ يدّكنيا المعّمـ بعد األسئمة التي يكجييا إلييـ

                                                           
فيد خميؿ زايد، األخطاء الشائعة النحكية كالصرفية كاإلمالئية عند تالميذ الصفكؼ األساسية العميا  -2

   .272كطرؽ عالجيا، ص
  1نجـ عبد اهلل المكسكم، دراسات تربكية في طرائؽ تدريس المغة العربية، دار الرضكاف، عماف، ط -3

  .148ـ، ص2214ق، 1435
.47عبد الرحماف الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكية نحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، ص - 3  
.267عبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات الّمغة العربية كآدابيا، ص - 4  
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سائؿ اإليضاح كبخاصة الطباشير الممّكف لكتابة المفردات كيفضؿ استخداـ ك 
 .(1)كالجمؿ مكضكع الدرس

يحّمؿ الّنص كبعممية التحميؿ ىذه يتطرؽ المعّمـ إلى القكاعد  تحميل النص: -
النحكية المتضمنة في النص، بمعنى أّف الطمبة يصبحكف ميّيئيف مف خالؿ ذلؾ 

 باستنتاج القاعدة الخاصة بالّدرس.
بعد أف يتكصؿ معظـ الطمبة إلى القاعدة الصحيحة يدّكف المعّمـ ىذه  اعدة:الق -

القاعدة بخط كاضح كفي مكاف بارز في الّسبكرة بعد تيذيبيا كصياغتيا صياغة 
أم يمكنو أف يأخذ القاعدة مف أفكاه مجمكعة مف التالميذ حّتى يتسّنى  (2)صحيحة

اءتيا أماميـ كيطمب إلى لو صياغة القاعدة بشكؿ مكجز شامؿ ثـ يقـك بقر 
 مجمكعة منيـ إعادة قراءتيا.

في ىذه الخطكة يتمكف المعّمـ مف تقكيـ المستكل اّلذم كصمو التالميذ  التطبيق: -
مف الّدرس، كبالتالي يقدر عمى كشؼ جكانب الّضعؼ لديو ليتسّنى لو العالج كالبّد 
في أسئمة الّتطبيؽ أف تككف متنكعة تغطي جكانب القاعدة، كأف تككف ىذه األسئمة 

كأف تؤدم إلى ترسيخ القاعدة  كالتدريبات متدّرجة مف الّسيؿ إلى الّصعب،
 كيتـ الّتطبيؽ بطريقتيف: (3)كتثبيتيا

 اإلجابة عف أسئمة المعّمـ. -أ
 إعطاء أمثمة متشابية. -ب
 

                                                           

.225طو عمي حسيف الدليمي، اتجاىات حديثة في تدريس الّمغة العربية، ص - 1  
.226سو، صالمرجع نف - 2  
.269عبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات الّمغة العربية كآدابيا، ص - 3  
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 اىا:ـــزايـــــم
 كمف مميزات ىذه الطريقة أّنيا:    
 تقّمؿ اإلحساس بصعكبة النحك. -
 تساعد عمى التفكير المنطقي. -
 .(1)دريبيـ عمى االستنباطتنكيع دائرة معارؼ الطمبة كت -
اعتمادىا عمى المراف المستمد مف ىذا االستعماؿ الصحيح لّمغة في مجاالتيا  -

الحيكية كفي االستعماؿ الكاقعي، بحيث يتـ تعّمـ القكاعد مف التراكيب كيتـ 
 .(2)ترسيخيا في الذىف كبطريقة سميمة

غة كالّتذكؽ مجاال لفيـ تعتمد عمى القراءة كتجعميا مدخؿ لمّنحك كتجعؿ مف البال -
 .(3)القكاعد فتمزج بذلؾ بيف الشعكر كالمنطؽ، أك بيف العكاطؼ كالعقؿ

 يا:ــــوبـــــعي
 كمف عيكب ىذه الطريقة نذكر ما يمي:    
تعمؿ عمى إضعاؼ الطمبة لّمغة العربية كجيميـ أليسر قكاعدىا، ألّف مبدأ  -

األمثمة التي تعينو عمى استنباط  التقديـ يناقشو المدّرس مع طالبو يستخرج منو
القاعدة، إنما ىك ضياع لمكقت، ألّف المكضكع ال عالقة لو بالقكاعد الّنحكية فيك 
نص كطني أك تاريخي أك أدبي، ينبغي تقديمو في درس القراءة كليس بكتاب 

 .(4)الّنحك
                                                           

.48عبد الرحماف عبد الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكية نحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، ص - 1  
.126حمار نسيمة، إشكالية تعميـ مادة النحك العربي في الجامعة، ص - 2  
.328صر، االتجاىات الحديثة لتدريس الّمغة العربية، صحسني عبد البارم ع - 3  
  1ط  سعد عمي زاير، إيماف إسماعيؿ عايز، مناىج الّمغة العربية كطرائؽ تدريسيا، دار صفاء، عماف -1
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 ؿ.أّف المعّمـ قد ال يستكفي خطكات طريقة الّنص جميعيا كبخاّصة الّنص المطكّ  -
ىماؿ القكاعد الّنحكية ألّف الكقت الاّلـز  - تدفع الطمبة إلى التركيز عمى القراءة كا 

 .(1)لمّنحك يتكزع عمى مناشط أخرل فيقّؿ نصيب النحك مف المدارس
 صعكبة الحصكؿ عمى نص متكامؿ يخدـ الغرض الذم كضع مف أجمو. -
 .(2)يتصؼ الّنص بالّتكمؼ كاالصطناع -

ىذه الطريقة أّنيا ترتكز في تدريس القكاعد الّنحكية بتقديـ  كما يالحظ عمى    
الّنص لممتعمميف أّيان كاف نكعو، ىدفيا ىك أف يتعامؿ المتعمـ مع القاعدة أم مف 
خالؿ فيـ الّنص بعد قراءتو كتحميمو تستخرج األمثمة المقصكدة كتستنبط منيا 

 في أم اختبار.القاعدة كترسخ في أذىانيـ، كبالتّالي يستطيع تطبيقيا 
إّف أّية طريقة لتعميـ قكاعد الّنحك تبدك مفتعمة ألّنيا تدرس ىذه القكاعد، كنجاح     

تدريسو يرجع إلى طريقة المدّرس كما يبدعو مف ميارة فنية أثناء الّتدريس كىك 
اّلذم يستطيع أف يجعؿ الّنحك مادة حّية مألكفة في عالـ المتعمـ، كلقد تعددت 

اعد إاّل أننا رّكزنا عمى ثالث طرؽ ككنيا معتمدة بكثرة في طرؽ تدريس القك 
الّتدريس كليذه الطرؽ مزايا كعيكب، كعمى المعّمـ أف يدركيا حتى يختار أنسبيا 
، كأّف أّية طريقة  إليصاؿ القاعدة الّنحكية لممتعّمـ كماّدة تعميمية بشكؿ جيد كمفيـك

طيع أف تجعؿ الّصعب سيال سكاء كانت) قياسية، استقرائية، اك معّدلة ( تست
كمبّسطا كتيسير عمى المتعّمميف في المدارس كأّف نجاح التعميـ يرتبط بنجاح 

 الطريقة المستخدمة.
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 صعوبات تدريس قواعد الّمغة:
يعّد فيـ القكاعد الّمغكية مف أصعب المشاكؿ التي يكاجييا التالميذ كأعقدىا      

ـّ تعالت كلذا فقد أصبحت عندىـ مصدر نفكر بؿ كمف  الّمغة بشكؿ عاـ، كمف ث
صيحات الشككل مف إخفاؽ التالميذ في تعّمميا كضعفيـ في اكتسابيا في شتى 
مراحؿ التعميـ، كقد ترجع الصعكبات التي يعاني منيا المتعمـ في دراستو ليا 

 ألسباب االتية:
دريبات صعكبة عرض المادة الّنحكية عمى الطمبة منياجا ككتابا كتدريبا، كقّمة التّ  -

 في مباحث الّنحك كضعؼ ربط قكاعد الّنحك بفركع الّمغة العربية األخرل.
يعكد إلى بعض النماذج المقّدمة كاالستراتيجيات المستخدمة في الّتدريس عف  -

 .(1)حياة الطالب كاىتماماتو كميكلو أك قّمة مراعاة لمفركقات الفردية
منيا، فمـ يعنكا بالّناحية الّتطبيقية إال عناية المعّمميف مّتجية إلى الجانب النظرم  -

بالقدر اّلذم يساعد عمى فيـ القاعدة كحفظيا لممركر في امتحاف يكضع عادة 
 .(2)بصكرة ال تتطمب أكثر مف ذلؾ

سكء اختيار القكاعد الّنحكية التي يدرسيا الطالب في المدارس كرداءة عرضيا  -
د األمكر سكءا أّف الطالب في البيت مّما أبعدىا عف العرض الكظيفي ليا، كمّما زي

كالمدرسة كفي المجتمع يتحدث بعضيـ إلى بعض دكف استخداـ ىذه القكاعد 
 لتعامميـ بالّميجة العامية.

تحّمؿ مدّرس الّمغة العربية مسؤكلية الّمغة كحده كعدـ تعاكف مدرسي المكاد  -
 .(1)األخرل في مراعاة القكاعد الّنحكية كالّتحدث بمكجبيا

                                                           

.26المرجع السابؽ، ص - 1  
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إغفاؿ المقاصد الحقيقية لمّنحك ككظيفتو، إذ أّف الطالب يحفظكف ىذه القكاعد  -
دكف تبييف اليدؼ الصحيح مف دراستيا، كدكف أف تحقؽ ليا حاجة مف حاجاتيـ 

 الّتعميمية فينجـ عنو انصرافيـ عنيا كاستثقاليا.
 .(2)عدـ التزاـ المعّمميف بالطرؽ السميمة في تدريس القكاعد -

كاعد الّمغة العربية مشكمة أماـ المدّرسيف كالمتعّمميف عمى حد سكاء، تعّد ق    
كاستنادا إلى ما سبؽ نستنتج أّف الصعكبات تعكد إلى عكامؿ فمنيا ما يتعّمؽ بمادة 
القكاعد ذاتيا، كمنيا ما يتعّمؽ بكتب القكاعد المقّررة، كمنيا ما يتعّمؽ بمدّرس الّمغة 

 ما يتعّمؽ بطرائؽ الّتدريس المتّبعة.العربية كطريقة إعداده، كمنيا 
 الحمول المقترحة لعالج صعوبات تعّمم القواعد:

نالحظ أّف المتعّمميف في المراحؿ الدراسية المختمفة يعانكف مف ضعؼ في     
القكاعد الّمغة كصؿ األمر ببعضيـ إلى كره المادة الّنحكية، كىذا ما يستدعي اّتخاذ 

تعّمميف االىتماـ بيا بكصفيا العمكد الفقرم لمفركع التدابير الاّلزمة لجعؿ الم
 األخرل.

لذا يجب عمى المعّمميف األخذ بأيدم المتعّمميف قصد تمكينيـ مف ىذه المادة     
 كالّتغمب عمى الصعكبات التي تكاجييـ كذلؾ مف خالؿ:

ج في إذا التـز المدّرس في اختيار نماذج لمقكاعد قريبة مف حياة التالميذ كالّتدرّ  -
تدريسيا مف الّسيؿ إلى اّلصعب، كالتزاـ في حّصتيا الكالـ بالّمغة العربية المعربة 

 فإّف ذلؾ يدعك التالميذ إلى حب القكاعد كالّرغبة في دراستيا.

                                                                                                                                                                                     

.252عبد الفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس العربية بيف النظرم كالممارسة، ص - 1  
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لك اّتجو المدّرسكف بتالميذىـ نحك االنتفاع بالقكاعد انتفاعا عمميا فأكثركا مف 
كظات، كانتيزكا الفرصة المناسبة التطبيؽ الشفيي في دركس القراءة كالمحف

إلصالح الخطأ النحكم عند كقكعو ألّدل إلى نجاحيـ كاستفادة تالميذىـ كعدـ 
 الّشعكر بصعكبة القكاعد.

الكقت المالئـ لدراسة قكاعد الّمغكية، كما أنيا تحتاج إلى تفكير غير يسير تدرؾ  -
 .(1)بو أحكاميا كتفيـ قكاعدىا

حكية بحيث تتناسب المادة مع مستكل المرحمة كتتمّشى إعادة ترتيب المادة النّ  -
مع كؿ صؼ، كعمى ىذا فإّف في السنكات األربع األكلى يمكف اقتصار عمى 
الّسماع في تدريس األنماط الّمغكية كتكرارىا بطريقة عرضية، عمى أف يقّدـ ليـ 

د منيا في فييا تبّقى مف المرحمة االبتدائية األبكاب الّنحكية األساسية التي الب
تركيب الكالـ، كمف األمكر الميّمة في ىذا المجاؿ أف تتكّزع الماّدة الّنحكية عمى 

 المراحؿ المختمفة بالتدريج مراعيف الّسيكلة كاليسر.
مف الّضركرة بمكاف أف يخمؽ المعّمـ لدل الّتالميذ الدكافع كالحكافز التي تحببيـ  -

 .(2)كاعد في الفيـ كاإلفياـبدراسة الّنحك كتغرس في نفكسيـ أىمية الق
أف يقرأ المدّرس المكضكع في الكتاب المقّرر قراءة كاعية تكاد تككف دراسة  -

ـّ يتأممو طكيال فينظر ما كاف منو مرتبطا بمعمكمات الطمبة السابقة كما  جديدة، ث
 كاف سيال كما يمكف أف يككف صعبا.

اجية أسئمة الطمبة كانتظارا يزيد في التحضير عمى المادة المقررة استعدادا لمك  -
 لفرصة الزيادة.

                                                           

.153ـ، ص2223عبد المنعـ سيد عبد العاؿ، طرؽ تدريس الّمغة العربية، دار الغريب، القاىرة،  - 1  
.147عبد الفتاح حسف البجة، أساليب تدريس ميارات الّمغة العربية كآدابيا، ص - 2  



 
 

 

56 

يحّؿ تمارينات الكتاب لكي يسيطر عمييا كيحتاط لما قد يككف بعيدا عنو اك  -
 يككف خطأ في التمريف نفسو.

التّفكير في الطريقة المناسبة بعد استعراض الطرائؽ العامة كتطبيقيا بكجو  -
 .(1)الخصكص عمى مادة القكاعد

أّف قكاعد الّمغة مشكمة كبيرة بالّنسبة لممتعّمميف ألنيـ يعانكف  يّتضح مما سبؽ    
مف ضعؼ فييا كيالقكف صعكبات، كىذا ال يرجع إلى طبيعة القكاعد الّمغكية بقدر 
ما يرجع إلى طرائؽ تدريسيا كخاّصة المعّمـ، كيمكف مكاجية مشكالت الّنحك 

عف طريؽ حسف اختيار طرائؽ  بالّنسبة لممتعّمميف كالّتغمب عمييا كال يككف ذلؾ إال
 الّتدريس المناسبة كبالتّالي أّف تدريس المادة كنجاحيا يعكد إلى المدّرس.

                    

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.57عمي جكاد الطاىر، أصكؿ تدريس الّمغة العربية،ص - 1  
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ــانـــــيـــــل الــثـــــالفـــصـ  

 دراسة ميدانية تحميمية لتقكيـ تدريس قكاعد الّمغة

العػػػػيػػنػػػػة. -1  

االستبياف. -2  

تحميؿ االستبياف المكجو لممعّمميف. -1.2  

نتائج االستبياف. -2.2  
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 العّينة:
استبياف يحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة كّزعناىا عمى  لقد قمنا بإعداد    

المعّمميف، حيث بمغ عدد المعّمميف اّلذيف كّجينا إلييـ اإلستباف عشريف  معّمـ، كما 
تمّكنا مف جمعيا عمييـ كىذا راجع إلى تعاكف المعّمميف معنا، أما في إرجاع 

ىذا عمى معّمميف  اإلستباف أك مف حيث اإلجابة بجّدية، كقد اعتمدنا في عممنا
 أقساـ السنة الرابعة ابتدائي كىذا كاف في عّدة ابتدائيات.

 :األسئمة الموّجية لممعّممين تحميل
 ما اليدف من تدريس قواعد المغة في ىذه المرحمة؟:1السؤال
لقد أشار عدد مف األساتذة الذيف كّجينا إلييـ األسئمة إلى أّف اليدؼ مف     

ىذا الطكر باعتبار أّنيا المرحمة التمييدية لشيادة التعميـ في تدريس قكاعد الّمغة 
االبتدائي حيث أنيا الركيزة كالقاعدة األساسية لتحضير السنة الخامسة إبتدائي 
لذلؾ تّمت  برمجة تدريس قكاعد الّمغة في ىذه المرحمة مف أجؿ تمّكف المتعمـ مف 

ء مع إعطاء صكت كبير لشكؿ الّمغة العربية كالّتعرؼ عمى أساسيات الّنحك كاإلمال
 الكممات شكال صحيحا.

 الّنطؽ عند التالميذ خاّصة في أكاخر الكممات)رفع، نصب، جر(. تقكيـ  -
 كما يكتسب ميارة القراءة الصحيحة بنكعييا الجيرية كالصامتة. -

: بناءا عمى خبرتك كيف تصف مستوى قواعد الّمغة لدى متعمم السنة 2السؤال
 االبتدائي؟   الرابعة من تعميم

 ىناؾ مف المعّمميف مف يرل بأّف مستكل قكاعد الّمغة لدل المتعمـ:    
 صعب لكثرة الدركس كعدـ اإللماـ بيا جميعا. -
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مقبكؿ نظرا لكجكد فركقات فردية بيف المتعّمميف ككجكد فئة تعاني مف بعض  -
 صعكبات التعّمـ.

 بير.بالمتكّسط ألّنيا مادة حساسة تحتاج إلى تركيز ك -
  يفكؽ قدرة المتعّمـ بكثرة. -

 : ماىي طريقتك في تقديم درس قواعد الّمغة؟3السؤال
اختمفت كتنّكعت طريقة تقديـ درس قكاعد الّمغة مف معمـ آلخر، فكؿ كاحد     

منيـ يعتمد عمى أسمكبو الخاص كالمناسب لعرضو أماـ المتعّمميف، فكجدنا مف 
درس، كىناؾ مف كاف متمّسؾ بطريقة كاحدة كال يتّبع طريقتيف أك أكثر في تقديـ ال

 يغيرىا، كالحظنا ىذا االختالؼ مف معمـ إلى آخر مف خالؿ أجكبتيـ التالية.
الطريقة الحكارية كطريقة النشط التي تجعؿ المتعّمـ يتقّمص شخصيات القّصة  -

 المكتكبة أك المسمكعة كيتفاعؿ معيا.
 يا كاستنتاج القاعدة كالّتطبيؽ مباشرة.الطريقة التقميدية يعطي أمثمة كدراست -
مراجعة الدركس السابقة ككتابة بعض الجمؿ مستخرج مف نصكص سابقة   -

عرابيا إليصاؿ إلى الّدرس ثـ  ككتابة الكممات مراد دراستيا، ثـ تعييف نكعيا كا 
 كتابة األمثمة كتسجيؿ القاعدة ثـ التماريف.

ف قبؿ المتعّمـ كاستخراج الظاىرة الّمغكية كتابة الجمؿ عمى الّسبكرة ثـ قراءتيا م -
عطاء أمثمة ثـ إنجاز تطبيقات.  ثـ شرحيا كا 

دمج العديد مف اآلليات كاإللقاء كالمناقشة كاستخداـ استراتيجيات الّتعمـ الّنشط،  -
 كذلؾ استعماؿ أسمكب الّتشكيؽ كاالكتشاؼ.

 تقديـ درس قكاعد الّمغة عمى شكؿ ألعاب أك ألغاز أك قصص. -
 المقاربة النصية. -
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 استعماؿ طرؽ الّتعمـ النشط. -
 التخطيط لمّدرس كالّتحضير في المنزؿ، طرح األسئمة كالّتمييد ليا كالعرض. -
عطاء لممتعّمـ تطبيؽ. -  شرح الّدرس كا 

 : ما رأيك في الحجم الساعي لتدريس قواعد الّمغة؟4السؤال
س قكاعد  الّمغة غير كافي ألّف معظـ المعّمميف يركف بأف الحجـ الساعي لتدري    

ىناؾ دركس تحتاج ألكثر مف حصة مف أجؿ تثبيت تعميمات جديدة كالمزيد مف 
الكقت لتعّمميا، ألّنيا ال تتالئـ مع مستكاه الفكرم العقمي، ألّف الحجـ الساعي 

دقيقة يككف فييا بمراحؿ ثالث، االنطالؽ كالبناء كاالستثمار، بعض 45محدد ب 
في ىذا الحجـ الساعي، لكف البعض اآلخر يتطمب أكثر مف  القكاعد تنجح

 دقيقة حسب محتكل الفركؽ الفردية لدل المعّمـ.45
 : إلى ما تعود أسباب ضعف المتعّممين في ىذه المادة؟ 5السؤال

ىناؾ مف األساتذة مف يرل أّف سبب ضعؼ المتعّمميف في ىذه الماّدة يعكد     
 إلى:
لمتعّمميف الذيف يعانكف مف نقص في اإلدراؾ كالتمييز صعكبة القراءة لدل بعض ا-

 بيف الحركؼ.
 ضعؼ الرصيد الّمغكم كالتركيب لمجمؿ كالكممات.-
 عدـ االنتباه كالتركيز أثناء الشرح.-
 عدـ تحكـ التمميذ مبدئيا في القكاعد البسيطة لّمغة العربية مثؿ أزمنة الفعؿ.-

 عائقا في اكتساب لمدركس المقدمة لو.عدـ التفريؽ بيف االسـ كالفعؿ مما يجعؿ 
ضؼ إلى ذلؾ الغيابات المتكررة كعدـ المتابعة المنزلية مف طرؼ األكلياء  -

 كعدـ إنجاز الكاجبات المقدمة لو بدكف مباالة.
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 : كيف تجعل نشاط تعميم قواعد الّمغة محببا ومرغوبا فيو لدى المتعّمم؟ 6السؤال
عف اآلخر لجعؿ قكاعد الّمغة محببا لدل  لكؿ معّمـ أسمكب خاص بو يختمؼ    

المتعّمـ، فيناؾ مف يستخدـ أسمكب التشكيؽ كاستراتيجيات الّتعمـ بالّمعب أثناء تقديـ 
الدرس، عمى سبيؿ المثاؿ تقديـ الّدرس عمى شكؿ مسرحية أك قصة أك االستعانة 

يقة بكسائؿ بيداغكجيا كعرض صكر كبطاقات كغيرىا، كالمناقشة كاعتماد عمى طر 
 األفكاج.

جعؿ درس القكاعد سيؿ كمرغكب فيو عف طريؽ تبسيط المعمكمة كاإلكثار مف  -
 الّتطبيؽ عمييا.

 : ماىي الصعوبات التي تواجيك في تدريس قواعد الّمغة لممتعّممين؟7السؤال
يجمع جّؿ المعّمميف عمى أّف الصعكبات التي تكاجييـ في تدريس القكاعد     

 لممتعّمميف راجع إلى:
 اكتظاظ داخؿ القسـ مما يتسبب في عدـ إيصاؿ المعمكمة لمجميع. -
 عدـ االىتماـ كالتركيز مف قبؿ المتعّمميف. -
ضعؼ المتعّمميف كىذا راجع النتقالو دكف المستكل المطمكب، خاصة إذا كاف ال  -

يتقف الكتابة كالقراءة، بحيث تصادؼ بعض المتعّمميف ال يفّرقكف بيف بعض 
 تكمف الكارثة.الحركؼ ىنا 

 عدـ تكفير الكسائؿ التكنكلكجيا أثناء تقديـ الّدرس. -
 عدـ مراجعة الّدركس السابقة مثؿ عدـ التفريؽ بيف الفعؿ كاالسـ. -
 بعض الدركس ال تراعي الفركقات الفردية لممتعّمميف. -
 كثافة البرنامج. -
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 : كم مرة تكّمف المتعّمم بالّتطبيق؟8السؤال
ات اّلتي يكّمؼ بيا المتعّمـ كاف متباينا ما بيف إثنيف إلى ثالث عدد التطبيق    

حسب إجابات المقدمة مف طرؼ المعّمميف، فمعظـ األنشطة التي يقـك بيا المتعّمـ 
صفية أم داخؿ القسـ بعد تقديـ الدرس ينجز مباشرة المتعّمـ تطبيقات إلى دفتر 

إلى أسبكع اإلدماج اّلذم األنشطة أك عمى كراس القسـ تطبيؽ فكرم، باإلضافة 
ـّ تناكليا خالؿ شير ىذا حسب منياج  ينجز خاللو المتعّمـ جميع األنشطة اّلذم ت

 الجيؿ الثاني.
كالبعض منيـ يكّمؼ إنجاز الّتطبيؽ في المّرة األكلى شفكم كجماعي كبالمناقشة 

المقّدمة  كالحكار، كالمّرة الثانية كتابية فردية لتقييـ مدل فيـ المتعّمـ لممعمكمة 
 ضؼ إلى ذلؾ كاجبات منزلية.

: كم عدد المتعّممين في القسم؟ وكم عدد اّلذين يواجيون صعوبات في 9السؤال
 فيم قواعد الّمغة؟

مف خالؿ أجكبة المعّمميف حكؿ عدد المتعّمميف في القسـ الكاحد كعدد اّلذيف     
ذكر بعض مف يكاجيكف صعكبات في فيـ قكاعد الّمغة حسب كؿ قسـ، قد حاكلنا 

 األقساـ كىي كاآلتي:
 .17كعدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات  32عدد المتعّمميف -
 .5كعدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات  38عدد المتعّمميف -
 .19كعدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات  42عدد المتعّمميف -
 .7كعدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات  27عدد المتعّمميف -
 .25ذيف يكاجيكف صعكبات كعدد الّ  41عدد المتعّمميف -
 .9كعدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات  36عدد المتعّمميف -
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 .8إلى  7كعدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات مف  32عدد المتعّمميف -
: ما رأيك بالبرنامج المقّرر الخاص بقواعد الّمغة لمّسنة الرابعة من 11السؤال

 تعميم االبتدائي؟
كؿ البرنامج المقّرر لمّسنة الرابعة اإلبتدائي عند تحميمنا إلجابات المعّمميف ح    

الخاص بقكاعد الّمغة، رأينا أّنيـ يشتككف منو كىذا ألّنو مكّثؼ جدا يتعب المعمـ 
كثيرا إذ ال ننسى بأّف تمميذ سّنة الرابعة ال يدرس فقط الّمغة العربية بؿ لديو مكاد 

معا، كيطالبكف إلى إعادة  أخرل أكثر تعقيدا مما يؤدم إلى إرىاؽ المتعّمـ كالمعّمـ
الّنظر لجعمو أكثر مالئمة، إما بالحذؼ لمبعض أك التعديؿ، كاحتكائو عمى بعض 
دركس معقدة ال تتناسب مع المتعّمميف نظرا لكجكد فركقات فردية، كالحصة كاحدة 

 غير كافية ككذلؾ الدركس غير متسمسمة كتماريف ال تخدـ الّدرس أبدا.
المقترحة في رأيك لمّتغمب عمى صعوبات القواعد التي : ماىي الحمول 11السؤال

 تواجو السنة الرابعة من تعميم االبتدائي؟ 
عند استقرائنا كتحميمنا لمقترحات المعّمميف حكؿ الحمكؿ لمّتغمب عمى صعكبات     

 القكاعد التي تكاجو الّسنة الرابعة مف تعميـ االبتدائي ما يمي:
 مدرل لمتطمبات المتعّمـ قبؿ الشركع في الّدرس.عمى المعّمـ أف يككف كاعيا ك  -
يجب عمى الكزارة تبسيط الدركس كتخفيؼ البرنامج كتعزيز دركس المعطاة  -

 بتماريف كترؾ الدركس الغير الميمة لممستكل األعمى.
 الزيادة في الحجـ الساعي لممكاد األساسية. -
 .تكفير الكسائؿ البيداغكجيا لتسييؿ العممية التعميمية -
 تنكيع كسائؿ التكاصؿ مع المتعّمميف. -
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مراعاة الفركقات الفردية لممتعّمميف مف كؿ الجكانب الّنفسية كاالقتصادية كأخذىا  -
 بعيف االعتبار في بناء البرامج.

تحرير المعّمـ مف التقّيد بالحجـ الساعي لحصص دركس السنة الرابعة، فالمعّمـ  -
 ىك سيد قسمو كاألدرل بتالميذه.

 ائج تحميل إستبيان المعّممين:نت
يتضح لنا مما سبؽ مف خالؿ تحميمنا كعرضنا ألجكبة المعّمميف تحّصمنا عمى     

 النتائج التالية:
إّف الغرض مف تدريس قكاعد الّمغة ىك تمكيف المتعّمـ مف اكتساب رصيد لغكم  -

تقاف الّمغة العربية كالما كتكاصال، كتككيف جمؿ أك تعابير صح  يحة.سميـ كا 
قدرة المعّمميف عمى معرفة مستكل قكاعد الّمغة لدل المتعّمـ كىذا راجع لخبرتيـ  -

 كتعامميـ اليكمي معيـ عمى أنو ما بيف المقبكؿ كفكؽ قدرة المتعّمـ.
رغـ التّنكع في طريقة الّتدريس مف معّمـ آلخر إال أّننا الحظنا معظميـ يعتمد  -

كطريقة المقاربة الّنصية كطريقة حؿ  عمى الطريقة الحكارية كطريقة النشاط
 مشكالت، كاألقمية منيـ مف يكظؼ الطريقة االستقرائية كالقياسية في تعميـ القكاعد.

ضيؽ الكقت المخصص لقكاعد الّمغة كغير كافي، فيناؾ مف قكاعد تتطّمب  -
 المزيد مف الكقت.

كم كبعض يعكد سبب ضعؼ المتعّمـ في قكاعد الّمغة إلى ضعؼ الرصيد الّمغ -
 الدركس تفكؽ قدرة استيعابيـ.

لجعؿ مادة قكاعد الّمغة محببة لدل المتعّمـ البّد مف تبسيط الدركس كتسييميا  -
 كاعتماد عمى أسمكب الّتشكيؽ كتطبيقات حسب مستكاىـ.
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نسبة كبيرة مف المعّممكف يكاجيكف عائؽ في تدريس الماّدة كىذا يرجع إلى  -
يف، عدـ مراجعة دركس سابقة مف قبؿ المتعّمـ، الحجـ الساعي، ضعؼ المتعّمم

 عدـ االىتماـ كالّتركيز.
ال يمكف الحكـ عمى مستكل المتعّمـ دكف الّتطبيؽ، ففيو يكّظؼ مكتسباتو القبمية  -

 فمعظميا تقاـ في القسـ كأخرل كاجبات منزلية.
ات الحظنا أّف عدد المتعّمميف في القسـ البأس بو لكف اّلذيف يكاجيكف صعكب -

كجدنا فيو  32حاالت، إال أّف في أحد األقساـ يتككف مف  7إلى  6الفيـ ما بيف 
 يكاجيكف صعكبة الفيـ. 18
 البرنامج المقّرر غير مناسب كمكّثؼ. -
 تكّجيت مقترحات المعّمميف إلى: -

 .عمى المعّمـ أف يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع المتعّمـ 
 .زيادة في الحجـ الساعي 
 .تبسيط البرنامج 
 ر المعّمـ مف التقّيد بالحجـ الساعي.تحري 
 .تكفير كسائؿ التكنكلكجيا 
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مف خالؿ محاكلتنا ك دراستنا لمكضكع "تقكيـ تدريس قكاعد المغة السنة الرابعة      
لمطكر االبتدائي أنمكذجا" الذم عرضنا فيو كتعرفنا كأحطنا بكؿ ما يتعمؽ بو  

راسة التحميمية لالستبياف الذم كّجيناه لمعّمميف السنة الرابعة مف كانطالقا مف الد
تعميـ االبتدائي كاستخالصنا لمنتائج تكّصمنا إلى مجمكعة مف المالحظات المرفقة 

 بتكصيات كاقتراحات التي تخدـ التعميـ.
 مف بيف النتائج التي أسفر عمييا البحث نكجزىا فيما يمي:    
ي ىذه المرحمة ليس مف أجؿ معرفة قكاعد الّمغة، بؿ مف تدريس قكاعد الّمغة ف -

 أجؿ تمكنو مف الّمغة العربية كالنطؽ ككتابة بمغة سميمة.
إّف صعكبات كمشكالت في قكاعد الّمغة التي تكاجو المتعمـ مف خالؿ ما رأيناه  -

مف المعمميف ترتبط بالمتعمـ نفسو كذلؾ بسبب عدـ االنتباه أك التركيز، كىناؾ 
 مف ال يحسف تمييز بيف الحركؼ.حتى 

المعّمـ ىك المتحكـ في التدريس، لذلؾ فإّف درجة استيعاب المتعّمـ مكّقؼ عمى  -
 تمكف المعّمـ مف المادة.

 الحجـ الساعي كالبرنامج غير مناسب. -
رغـ اختالؼ في طرائؽ تدريس القكاعد كتنكعيا إال أّنيا تبقى ميمة المعّمـ في  -

 ّدة طرؽ عف الحاجة.اختيار أنجح بيف ع
 مراعاة مستكيات المتعّمـ أثناء تدريس قكاعد الّمغة. -
اإلكثار مف التطبيقات داخؿ القسـ كخارجو تساعد المتعمـ عمى التمكف مف  -

 قكاعد الّمغة.
مف خالؿ الدراسة التحميمية لالستبياف المكّجو لممعّمـ استنتجنا أّف الصعكبات  -

 التغّمب عمييا مف خالؿ التفاعؿ بيف العناصر الثالث: التي يكاجييا المتعّمـ يمكف
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 المعّمـ، المتعّمـ، المادة الدراسية.
عمى ضكء ىذه النتائج التي تكصمنا إلييا نتقّدـ بمجمكعة مف تكصيات     

 كاقتراحات:
مراعاة الفركقات الفردية لممتعّمميف مف كؿ الجكانب النفسية كاالجتماعية أثناء  -

 تقديـ الدركس.
 تكفير الكسائؿ التكنكلكجيا. -
إعادة النظر في البرامج كالمناىج بتبسيطيا خاصة لمسنة الرابعة مف تعميـ  -

 االبتدائي.
تحرير المعّمـ مف التقّيد بالحجـ الساعي حتى يبدع أك زيادة في الحجـ الساعي  -

 لمادة قكاعد الّمغة.
قكاعد الّمغة مف أجؿ محك أف تككف ىناؾ دراسات مستقبمية معّمقة تيتـ بتدريس  -

 الفكرتيف الكره كالصعكبة.
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 قائـــمـــة المصـــــادر والمـــراجــــع
 .القرآف الكريـ بركاية كرش عف نافع -
 ،1ط  عماف ، المسيرة دار ، النحكية المدارس في المفيد ، السامرائي عبكد إبراىيـ .1

 .ـ2227 ،ق1427
 ،1ط  بيركت العممية، الكتب دار ر،حيد أحمد تحقيؽ، العرب، لساف منظكر، ابف .2

 .   ـ2223 ق،1424
      . 1863  1ط عشر، الثاني المجمد بيركت، صادر، دار العرب، لساف منظكر، ابف .3
 العممية، الكتب دار المغة، مقاييس معجـ الرازم، زكريا بف فارس بف أحمد الحسف أبي .4

 .ـ1999 ق،1422  1ط بيركت،
 األردف، كائؿ دار العاـ، تعميـ مرحمة في العربية المغة تعميـ عمايرة، أحمد إسماعيؿ .5
 ـ.2221 ،1ط
 مكتبة  العالمية ةالعربي قكاعد معجـ المسيح، عبد مترم جكرج تحقيؽ، مطر، إلياس .6

 ـ.  1992  1ط لبناف،
 األطفاؿ عند المغكية المفاىيـ كآخركف، طعيمو أحمد رشدم ميارات حميدة، مختار إماـ .7

  .  ـ2229  ق1429 ،2ط عماف، المسيرة، دار تقكيميا، تدريسيا مياراتيا أسسيا
 ،1ط  بيركت العربية، النيضة دار العربية، المغة تعّممية كآخركف، صياح أنطكاف .8

 .  ـ2226  ق1427
 .  ـ1987  الجديدة الطبعة بيركت، لبناف، مكتبة المحيط، محيط البستاني، بطرس .9

  ق1425 ،2ط عماف، المسيرة، دار العامة، التدريس طرائؽ مرعي، أحمد تكفيؽ .11
    .24ص ـ،2225

 عمر جامعة العاـ، التعميـ في العربية المغة تعميـ طرؽ الحسكف، محمكد جاسـ .11
 ـ.1996 ،1ط بنغازم، المختار،

 عماف،  الرضكاف دار تنفيذىا، تطكيرىا تخطيطيا المناىج طالفحة، اهلل عبد حامد .12
 .ـ2213  ق1434 ،1ط

   المبنانية المصرية دار كالتطبيؽ، النظرم بيف العربية المغة تعميـ شحاتو، حسف .13
  .  2222 ق،1421  4ط القاىرة،



 
 

 

72 

 اإلسكندرية مركز العربية، المغة لتدريس الحديثة االتجاىات عصر، البارم عبد حسني .14
 ـ.2222 اإلزاربطة،  ابلمكت
 معمرم، مكلكد جامعة الجامعة، في العربي النحك مادة تعميـ إشكالية نسيمة، حّمار .15
   .ـ. 2211، زائرالج في المغكية الممارسات مخبر منشكرات  كزك تيزم
 الكتب دار ،1ج ىنداكم، الحميد عبد تحقيؽ، العيف، كتاب فراىيدم،ال أحمد بف خميؿ .16

 . ـ2223 ق،1424 ،1ط  بيركت العممية،
درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد المغك العربية كدكرىا في تنمية التحصيؿ  .17

 .ـ2214ق، 1435يركت، المغكم، دار رشاد برس، ب
 بيف تدريسيا كأساليب العربية المغة فنكف الحكامدة، فؤاد محمد عاشكر، قاسـ راتب .18

    . ـ2229 ق،1432 ،1ط عماف، الحديثة، الكتب عالـ كالتطبيؽ النظرية
، 1ريس الدراسات االجتماعية، دار المسيرة، عماف  طردينة عثماف يكسؼ، طرائؽ تد .19

 ـ. 2226ق، 1426
رشدم أحمد طعيمو كآخركف، المفاىيـ الّمغكية عند األطفاؿ أسسيا مياراتيا تدريسيا  .21

 ـ.2229ق، 1429، 2تقكيميا، دار المسيرة، عماف، ط
 التربكم، كالتقكيـ التعميـ في النشاط طرائؽ ذياب، أبك أمؿ الؽ،الخ عبد أنيس رشراش .21
 .ـ2227 ق،1427 ،1ط بيركت، العربية، النيضة دار
دار العرفة الجامعية، األزاربطة   ،العربية المغة تدريس طرؽ إسماعيؿ، زكريا .22

2225   .         
 التنظير بيف كالتعبير كالبالغة األدب تدريس طرائؽ الكائمي، الكريـ عبد سعاد .23

 . ـ2224 ،1ط عماف،  الشركؽ دار كالتطبيؽ،
 دار تدريسيا كطرائؽ العربية الّمغة مناىج ز،عاي إسماعيؿ إيماف زاير، عمي سعد .24

 .ـ2214 ق،1435 1ط  عماف صفاء،
 ق،1435  1ط عماف، الثقافية، الصادؽ دار العامة، التدريس طرائؽ زاير، عمي سعد .25

 .  ـ2214
 تدريسيا، طرؽك  العربية المغة مناىج الشمرم، عمي ىدل السامكؾ، محمكد سعدكف .26
 .ـ2225 ،1ط األردف كائؿ، دار
 قكاعد تدريس في حديثة أساليب الدليمي، نجـ محمكد كامؿ الدليمي، حسيف عمي طو .27
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 ـ.2224 ،1ط عماف، الشركؽ، دار  ،العربية المغة
تجاىات ظبية سعيد السميطي، حسف شحاتو، تدريس النحك العربي في ضكء اال .28

 .ـ2222ق، 1423، 1الحديثة، دار المصرية المبنانية، القاىرة، ط
 ،3ط األردف،  يزيد مركز العربية، المغة تدريس طرائؽ السفاسفة، إبراىيـ الرحماف عبد .29

 .ـ2224  ق1425
 2ط عماف، المنياج، دار كالترقيـ، كاإلمالء النحك تعمـ الياشمي، الرحماف عبد .31

 .ـ2228 ق1428
 دار كتطبيقات، قكاعد كصرفية نحكية لغكية مفاىيـ الياشمي، عبد الرحماف عبد .31

  .  ـ2211  1ط عماف، الكراؽ،
 الكتاب دار كآدابيا، العربية المغة ميارات تدريس أسالب البجة، حسف الفتاح عبد .32

 .ـ225 ق،1425 ،2ط المتحدة، العربية تاإلمارا  العيف الجامعي
 الفكر، دار كالممارسة، النظرية بيف العربية تدريس أصكؿ البجة، حسف الفتاح عبد .33

  ـ.1999 ،1422 ،1ط عماف
 الحديث، الكتاب دار المغة، عمـك في كتطبيقاتيا التعمـ نظريات عيساني، المجيد عبد .34

 .ـ2212 ق،1433  1ط القاىرة،
 .ـ2223  القاىرة الغريب، دار العربية، الّمغة تدريس طرؽ العاؿ، عبد سيد المنعـ عبد .35
 األردف، أسامة دار االجتماعيات، تدريس في معاصرة أساليب دّية، أبك أحمد عدناف .36
 .1،2212ط

 ق،1432  1ط عماف، المسيرة، دار العربية، المغة فنكف تدريس مذككر، أحمد عمي .37
   .ـ2229

، 2ط  بيركت العربي، الرائد دار العربية، الّمغة تدريس أصكؿ الطاىر، جكاد عمي .38
 .ـ1984  ق1424

 العربية، المغة تدريس كطرائؽ المناىج السمطاني، ىاشـ حمزة الجبكرم، جاسـ عمراف .39
 .ـ2214 ق،1435 ،2ط الرضكاف دار
 الكتاب دار المعمكمات، عصر في العامة التدريس طرائؽ كآخركف، القالّ  الديف فخر .41

    .  ـ2226 ق،1426 ،1ط المتحدة، العربية اإلمارات العيف الجامعي
 ،1ط عماف المسيرة، دار االجتماعية، الدراسات تدريس طرائؽ خضر، رشيد فخرم .41
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 .ـ2226 ق1426
 الصفكؼ تالميذ عند كاإلمالئية كالصرفية النحكية الشائعة األخطاء زايد، خميؿ فيد .42

   .  ـ2226 عماف، اليازكرم، دار عالجيا، كطرؽ العميا األساسية
 الطريقة بيف مقارنة دراسات السمطاني، ميدم فالح زينب الجشعمي، عمكاف مثنى .43

 ةالمغ قسـ  ديالي جامعة األكلى، المرحمة طمبة تحصيؿ في المحاضرة كطريقة القياسية
 .ـ2212 أيمكؿ، كالخمسكف، الحادم العدد الفتح، مجمة العربية،

 عماف،  الشركؽ دار العربية، المغة تدريس أساليب في الكافي عطية، عمي محسف .44
 .   ـ2226 ،1ط

  عماف المنياج، دار دريس،الت كطرائؽ الحديثة المناىج عطية، عمي محسف .45
 . ـ2215 ق،1435

  2ط القاىرة، المعارؼ، دار النحاة، أشير كتاريخ الّنحك نشأة الطنطاكم، محمد .46
 .  ـ1992

محمد رجب فضؿ اهلل، االتجاىات التربكية المعاصرة في تدريس المغة العربية   عالـ  .47
     .192ـ، ص2223ق، 1423، 2الكتب، القاىرة ط

  3ط ،1القاىرة،ج الشرؽ، زىراء مكتبة النحك، قكاعد تيسير بندؽ، محمكد محمد .48
 . ـ2223ق،1423

 .   ـ2217 مصر لمكتاب، اإلسكندرية مركز التدريس، ميارات اهلل، عبد محمكد محمد .49
 الرضكاف، دار العربية، المغة تدريس طرائؽ في تربكية دراسات المكسكم، اهلل عبد نجـ .51

 .ـ2214 ق،1435  1ط عماف،
  1ط عماف، زىراف، دار كالتعميـ التربية في كالتقكيـ القياس ربيع، مشعاف ىادم .51

 .  ـ2213 ق،1434
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 :األسئمة الموّجية لمعّممين السنة الرابعة من تعميم االبتدائي
 ما اليدؼ مف تدريس قكاعد الّمغة في ىذه المرحمة؟ -1

...............................................................................

............................................................................... 
لدل متعّمـ الّسنة الرابعة  بناءا عمى خبرتؾ كيؼ تصؼ مستكل قكاعد الّمغة -2

 مف تعميـ االبتدائي؟
...............................................................................
............................................................................... 

 ماىي طريقتؾ في تقديـ دركس قكاعد الّمغة؟-3
...............................................................................

............................................................................... 
 ما رأيؾ في الحجـ الساعي لتدريس قكاعد الّمغة؟-4

...............................................................................
............................................................................... 

 إلى ما تعكد أسباب ضعؼ المتعّمميف في ىذه الماّدة؟-5
...............................................................................

............................................................................... 
 كيؼ تجعؿ نشاط تعميـ قكاعد الّمغة محببا كمرغكبا فيو لدل المتعّمـ؟-6

...............................................................................
............................................................................... 

 ماىي الصعكبات التي تكاجيؾ في تدريس قكاعد الّمغة لممتعّمميف؟-7
...............................................................................
...............................................................................

 كّمؼ المتعّمـ بالّتطبيؽ؟كـ مّرة ت-8
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...............................................................................

............................................................................... 
 كـ عدد المتعّمميف في القسـ؟ ككـ عدد اّلذيف يكاجيكف صعكبات في فيـ قكاعد-9

 الّمغة؟
...............................................................................
............................................................................... 

ما رأيؾ بالبرنامج المقرر الخاص بقكاعد الّمغة لمسنة الرابعة مف تعميـ -12
 االبتدائي؟

...............................................................................
............................................................................... 

ماىي الحمكؿ المقترحة في رأيؾ لمتغّمب عمى الصعكبات التي تكاجو السنة -11
 الرابعة مف تعميـ االبتدائي؟

...............................................................................
............................................................................... 
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 الكلمات المفتاحية:

 


