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 اإلهــــداء
 إلى من وهبتنً الحٌاة بسم الحٌاةإلى من سمٌتها الغالٌة

  إلى أغلى كنز وهبنً هللا إٌاه 

 إلى التً غمرتنً بحٌاتها صغٌرا وعلمتنً معنى الحٌاة كبٌرا

إلى الكلمة التً ٌنطق بها لسانً، إلى أعظم حب نبض له قلبً إلى قلبً 

 رمز العــطف و الحـــــنان 

"أمــــــً زٌنب  "   

 إلى الذي تعب ألرتـــــاح و كافــــــح ألنــــــال 

" أبــــــً  محمد "   

إلى صدٌقاتً الغالٌات رفٌقات دربً أرجوا لكن التوفٌق فً مشواركم 

 الدراسً وكذا المستقبلً 

 إلى كل أفراد عائلتً فردًا فردًا 

 

قالل نبٌلة 



 

 

 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم                     

 بسم كل كلمة ٌلفظها لسانً،  وٌسطرها قلمً 

إن لمن دواعً الفخر و االعتزاز أن نرفع القلم ٌنساب فوق هذه 

 الصفحة البٌضاء لٌسٌل 

 . بعبارات الحب و التقدٌر

 ." وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا:  "قال هللا تعالى

إلى من جعل هللا الجنة تحت قدمٌها،  إلى ارق إنسانة فً كل زمان 

ومكان إلٌك ٌا منبع الحب والحنان،   إلى العٌن التً ال تنام،   إلى التً 

 . وصفها فوق كل كالم أمً الحنونة حفظها هللا

 إلى من ملكنً له خٌر البرٌئة،  إلى كل من كان رمز الصمود والعطاء 

 إلى من ربانً ونصحنً وأعاننً فً كل خطوة خطوتها إلٌك اهدي 

 أبي

إلى مملكة الحب و الحنان،  العائلة الكرٌمة الكل باسمه،  والى األهل و 

 األقارب دون استثناء 

 "بن ناصر" األستاذ المحترم :   إلى قائد طرٌق بحثنا ومرشدنا

 إلى كل من لً مكانة فً نفسه،  إلى كل من لً موضع فً قلبه

 إلى كل من حضر فً قلبً وغاب عن قلمً 

 إلى كل راغب فً العلم وعاشق للمعرفة

 إلٌكم جمٌعا اهدي ثمرة جهدي 

 

 فايزة–م 

 

 إهــــــذاء

 



 

 

 كلمت الشكر
 

 

 :  عمالً بقول الرسول صلى هللا علٌه وســـــــلم

 "لم ٌشكر الناس لم ٌشكر اللّـــــه" 

ٌسعنا  وٌشرفنا أن نتقدم بجزٌل الشكر إلــــى كل من ساهم معنا فـــً 

 . إنجاز هـــذا العمل ســــواء من قرٌب أو بعٌد

بن ناصر حنٌفً ونخص بالذكر األستاذ الفاضل المشرق على مذكرتنا 

و لم ٌتوانً فـــً تقدٌم أرابه . الذي لم ٌبخل بتوجٌهاته و نصابحه علٌنا

 . الصاببة لنـــا حتى تـــم إنجاز هذا العمل

و تحٌتنا إلـــى كل أســـاتذة و طلبة و عمال قســــم األدب العربً بجامعة 

 . عبد الحمٌد بن بادٌس بــ مستغانـــــم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 مقذمت 

 

  أ
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل الذي جعل القران الكرٌم بلسان عربً منٌن به اآلسن والجن وجعله 

تحت معجزا الى ٌوم الدٌن والصالة والسالم على رسوله من نطق بالضاد 

  .وأفصح أفصح العرب أجمعٌن وبعده

فقد حضٌت اللؽة العربٌة بمكانة مرموقة فهً أفضل اللؽات على اإلطالق، 

القران أنزلناه ان "حفظها هللا بحفظه بأن جعل القران الكرٌم بلسان عربً مبٌن 

اله نحن نزلنا "، ومحفوظا الى ٌوم الدٌن 03الزخرؾ"عربٌا لعلكم تعقلون 

فمن منا ال ٌحافظ علٌها كونها لؽة القران أوال . 09الحجر " الذكروا ان لحافظون

ورمزا للهوٌة ثانٌا، وآلن تعلمها ضروري فً مدارسنا ذلك أنها تنمً لؽة تلمٌذك 

وتزٌد من معارفه، كان البد من التركٌز واالهتمام بعلم من العلوم كما ٌقال أال 

وهو النحو الذي عرؾ به صواب الكالم من علومها وهو أجل ٌصان العربٌة من 

اللحن خطبه فما نراه الٌوم ونشهده فً مدارسنا ممن اللؽوي تبكً له العٌن دما،  

إذ شاع اللحن وتدهورت اللؽة وتدنى مستوى النحوي وأصبحت اللؽة العربٌة 

عموما والنحو خصوصا محل ازدراء هذا ما دفع بنا إلى الخوض فً موضوع 

تعلٌمٌة النحو : العلة التً أصابت أبنابنا ونهتدي إلى الصواب وٌتعلق األمر ب

ولعل وراء اختٌارنا هذا ‐السنة الخامسة  أنموذجا ‐العربً فً الطور االبتدابً 

  .الموضوع عوامل ذاتٌة وأخرى موضوعٌة

اهتد بنا إلى فهم كتاب هللا للنحو وتعلٌق بحب هللا عز وجل وصون : الدوافع الذاتٌة

لؽتنا من الخطأ،  أما الموضوعٌة فما رأٌناه من ضعؾ حٌث احتكاكنا ببعض 

تالمٌذ الثانوٌة والمتوسطات جعلنا نلمس منهم هذا النفور أٌضا واشتكوا من 
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صعوبة النحو فً أدهانهم،  السبب وراء هذا كله راجع إلى الطور االبتدابً و 

  .القاعدة التً ٌبنى علٌها التلمٌذ لؽته فالقاعدة هً األساس

 : فً ظل هذا عالجنا بحثنا من خالل طرح اإلشكالٌة اآلتٌة

 كٌؾ هو واقع النحو فً مدارسنا ؟‐

 ترى أٌن تكمن صعوبة النحو فً الطرٌقة المتبعة فً المعلم، ام فً المادة نفسها؟‐

ولإلجابة عن هذه التساؤالت لجأن الى صٌاؼة الفرضٌات التً سنحاول التحقٌق 

 : من صحتها فً بحثنا وهً كاآلتً

ٌهدؾ تدرٌس النحو العربً فً االبتدابً الى اكتساب المتعلم المعرفة من لؽته ‐

  .الطرٌقة التً ٌنتهجها المعلم وهذا ما ٌتطلب كفاءة

  .ٌتم فهم التالمٌذ لقواعد النحو وفق معاٌٌر عالٌة من المعلم‐

التخلص من جفاؾ المادة باشتراك المتعلم فً استنباط القاعدة وبالتالً بناء ‐

 .معارفه

وقد اتبعنا فً عرضنا لهذا البحث خطة تشمل على مقدمة ومدخل وفصلٌن ‐

  .نظري وتطٌقً تمثل فً استبانات مٌدانٌة وخاتمة

فً المقدمة ضؽنا الفرضٌات وذكرنا عناصر البحث وأما المدخل فعرفنا فٌه 

التعلٌمٌة لؽة واصطالحا والنحو لؽة واصطالحا، أما الفصل األول نظري علو ناه 

بأهمٌة تعلٌم النحو العربً وأدرجنا تحته ثالث مباحث تحث كل مبحث مطلبٌن 

عوابق تعلٌم النحو فً اللؽة العربٌة أما المطالب الفابدة : وكانت المباحث كاألتً

من تدرٌس النحو العربً فً االبتدابً وكذلك أساسٌات تدرٌس القواعد فً هذه 

المرحلة تم تدرٌس الطرابق العامة وأخرى الخاصة والمبحث الثالث تمثل فً 
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الضعؾ النحو عند التالمٌذ تناولنا فٌه أسباب الضعؾ النحو وعالجه أما الفصل 

التطبٌقً فكان عبارة عن استبانات مٌدانٌة موجهة إلى المعلم والمتعلم قمنا بفرزها 

وتحلٌل نتابجها وفً األخٌر خاتمة حاولنا فٌها جمع أهمٌة ماتوصلنا إلٌه من هذا 

  .البحث

وقد سلكنا المنهج التارٌخً الوصفً التحلٌلً الذي ٌعتمد علٌها، كما اعتمدنا على 

مصادر ومراجع ساهمت فً تتمٌن وصؾ الظاهرة ومن ثم تحلٌل بحثنا ومن 

بٌنها الدلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً لمحمد صالح حثروبً وطرق 

التدرٌس العامة تخطٌطاتها وتطبٌقاتها التربوٌة لولٌد أحمد جابر واعتمدنا على 

  .مراجع أخرى

 لم تواجهنا صعوبات سوى سوء تقدٌرنا للوقت الدي تداركناه فٌما بعد وعدم

  .القدرة فً التواصل مع المشرؾ وؼلق المكتبات

وفً األخٌر نتوجه بالشكر لكل من ساعدنا فً إعداد هذا البحث من قرٌب ومن 

  .بعٌد

ونسأل هللا أن ٌوفقنا فً هذه الدراسة القٌمة وأن ٌجعل عملنا خالصا لوجه هللا 

  .تعالى ا ن أصبنا من هللا وحده وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشٌطان
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 مدخل 

 : التعلٌمٌة لغة واصطالحا

إن مفاتٌح العلوم مصطلحاتها،  وإذا أردنا أن نفهم علما فما علٌنا إال أن نحدد 

 .داللة مصطلحا ته ونفهمها ولذلك عمدنا إلى تعرٌؾ مصطلحً التعلٌمٌة والنحو

 : التعلٌمٌة لغة

درس، ٌدرس، تدرٌسا،  : التعلٌمٌة مشتقة من الفعل علم،  ٌعلم،  تعلٌما،  بمعنى

وهو ما نجد له فً ‐دٌداكتٌك ‐واللفظ مصطلح حدٌث ٌقابل المصطلح األجنبً 

  .اللؽة العربٌة عدة مصطلحات مقابلة له

 Didactiqueتعنً تعلٌمٌة، تعلٌمٌات، علم التدرٌس، علم التعلٌم  :  دٌداكتٌك‐

التدرٌسٌة، الدٌداكتٌك 
1

 

.  أو الدٌداكتٌك من األصل اإلؼرٌقً
2Didactikos  

  .وهذه المصطلحات تتفاوت فٌما بٌنها من حٌث االستعمال

 : التعلٌمٌة اصطالحا

أما اصطالحا فمفهومها واسع ٌبحث فً التدرٌس من حٌث عدة مضامٌن وقد 

اشكالٌة اجمالٌة ": حٌث ٌقول حول التعلٌمٌةعرفها الدكتور لجان كلود ؼانٌون 

 : ودٌنامٌة، تتضمن

  .تأمال وتفكٌرا  فً طبٌعة المادة الدراسٌة وكذا فً طبٌعة وؼاٌات تدرٌسها‐

                                                           

2007،  09التعلٌمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،   علم الكتب الحدٌث،   االردن،    1
 

محمد البرهمً،  دٌداكتٌك النصوص القرانٌة،  طبعة النجاح الجدٌدة،  الدار البٌضاء،  

1،  10ط 2
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إعدادا لفرضٌاتها الخصوصٌة، انطالقا من المعطٌات المتجددة والمتنوعة ‐

  .باستمرار لعلم النفس والبٌداؼوجٌة وعلم االجتماع

. تدرٌس نظرٌة وتطبٌقٌة للفعل البٌداؼوجً المتعلق بتدرٌسها‐
1

 

مجموعة الخطابات التً أنشأ حول تعلٌم وتعلم اللؽات، : أما دٌداكتٌك اللؽات هً

سواء تعلق األمر بلؽات المنشأ أو اللؽات الثانٌة،  وقد نشأت دٌداكتٌك اللؽات فً 

بداٌتها مرتبطة باللسانٌات التطبٌقٌة مهتمة بطرابق تدرٌس اللؽات،  ثم انفتحت 

. على حقوق مرجمعٌة مختلؾ طورت مجال البحث فً دٌداكتٌك اللؽات
2

 

 : مفهوم النحو

 : النحو لغة

:  أي قصده ٌقول صاحب العٌن: القصد نحو الشًء بحوث نحوه: (النحو)نحا 

أنحو هذا قسمً نحوا وٌجمع : فقال الناس: بلؽتا أن أبا األسود وضع وجوه العربٌة

 : على أنحاء قال

 والنحو فٌه ألهل الرأي أنحاء... وللكالم وجوه فً تصرؾ

نحٌته فتنحى، و فً لؽة نحٌته أنحاه نحٌا : جانبه وٌقال: والناحٌة من كل شًء

 : بمعناه قال ذو الرمة

 لشًء نحثه عن ٌدٌك المقدار... أال أبهدا الباخع الوجه نفسه

  .الزق: أنحاء والنوحً: وجمع النحً

                                                           

2007،  09،  األردن،   لتعلٌمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،  علم الكتب الحدٌثا 1
 

2
  علً أٌت أوشان،  اللسانٌات و الدٌداكتك ٌنمودج النحو الوظٌفً من المعرفة العلمٌة         

200،  71،   1الى المعرفة المدرسة،   مطبعة النجاح األولى،   الدار البٌضاء،   ط  
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 : وأنحٌت علٌه ضرٌا، أقلبت، أنتحٌت له بسهم،  وتنحٌت له قال

 بمدر نفق الخلخاء والنقع ساطع ... تنحى له عمر وفشك ضلوعه

أنحٌت لبتها ": وكل من جد فً أمرا نتحى فٌه  كالفرس ٌنتحى فً عدوه وقال

 ".الشمال بشقرة 

 (اذا تنحى لؽوي فً انتحانه): وقال

المسرع فً سره:  المدرقفق
1. 

 : النحو اصطالحا

أما النحو فً االصطالح هو إعراب الكالم العربً والنحاء سمت كالمهم فً 

تصرفه من إعراب وؼٌره كالتشبٌه والتحقٌر والتكبٌر واإلضافة والنسب وؼٌر 

ذلك لٌلحق من لٌس من أهل اللؽة العربٌة بأهلها فً الفصاحة فٌنطق بها وان 

 2.ٌكون منهم أو إن شد بعضهم عنها ود به إلٌها

فً حٌن ٌعرؾ النحو فً المفهوم الحدٌث بعلم التراكٌب ٌقول راتب قاسم عاشور 

هو علم البحث فً التراكٌب وما ٌربط بها من خواص، كما أنه ٌتناول العالقات "

أو هو العلم الذي ٌدرس "3."بٌن الكلمات فً جملة وبٌن الجمل فً العبارة

العالقات السٌاقٌة بٌن الكلمات فً الجملة وٌضٌفها إلى مفاهٌم ٌستدل علٌها 

                                                           
1

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،   تحقٌق عبد الحمٌد هنداوي،   كتاب العٌن،   دار الكتب 

 2003،  201،    4العلمٌة،    بٌروت،   لبنان ج

1952،  33أبو الفتح عثمان بن جنً،    الخصابص  2
 

3
راتب قاسم عاشور،  أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،  دار المسٌرة،  

 2003،  105،   1ط
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1". بسمات مخصصا متضافرة
 من خالل هذا العرض لمفاهٌم النحو ٌتبٌن لنا أن 

مصطلح النحو لم ٌكن متسما بالثبات ففً البداٌة كان ٌطلق على التؽٌٌر الذي 

ٌطرأ على أواخر الكلمات من حٌث اإلعراب والبناء، ثم أصبحت النظرة أوسع 

حٌث شمل مباحث النحو والصرؾ معا، ذلك أن العرب منذ القدٌم اهتموا باللؽة 

  .وحاولوا الحفاظ علٌها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

،   1ابراهٌم محمدعطا،  المرجع فً تدرٌس اللؽة العربٌة،  مركزالكتاب،  القاهرة،  ط

268  ،2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أهمٌة تعلٌم النحو العربً: األول الفصل

 عوابق تعلٌم النحو فً اللؽة: األول المبحث

  طرابق تدرٌس النحو العربً: الثانً المبحث

 الضعؾ النحو عند التالمٌذ وعالجه: المبحث الثالث
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 ربٌةـ تعلٌم النحو فً اللغة الععوائق:  الفصل األول

النحو فً العلم : ٌعتبر النحو العربً من أهم علوم العربٌة فهو كما ٌقال عنه

بمنزلة الملح فً الطعام، وإذا ما رجعنا إلى سبب نشأة النحو، نجد السبب الربٌس 

هو تفشً اللحن وهذا ٌقودنا إلى أن النحو العربً ظهر بالدرجة األولى للحفاظ 

إنا أنزلنه قرءنا ": فً قوله تعالى: على اللؽة العربٌة التً هً لؽة القران كما جاء

 1".عربٌا لعلكم تعقلون 

أي اللؽة العربٌة من أهمٌة كبٌرة حٌث ٌقول فً هذا الشأن األستاذ عبد الجلٌل 

ولما كان النحو بالنسبة للعربٌة ؼٌر السلفٌة من الشر الذي ال بد ".....: مرتاض

منه فان العربٌة عدت مدونة مخبرٌة مباحة للتشرٌح أمام النحو بٌن اللذٌن لم 

ٌكونوا كلهم ذوي مستوٌات تتناسب مع هذه اللؽة التً ورثناها مدونة لسانٌة 

رفٌعة وكاملة وهو ما أهلها لسعة كتاب هللا وأحادٌث نبٌه واستٌعاب حضارات 

الشرق والؽرب وأفكار الثقافات اإلنسانٌة التً هضمتها ثم بلؽتها بصدق وأمانة 

 2.إلى أمم والشعوب الدنٌا بأسرها

 :  الفائدة من تدرٌس النحو العربً فً االبتدائ1̸ً

مما ال شك فٌه أن تدرٌس النحو العربً فً االبتدابً ٌعد بمثابة الدامعة األساسٌة 

 : فً بناء اللبنة اللؽوٌة للمتعلم ومن أهم فوابده فً هذه المرحلة ما ٌلً

تمكٌن المتعلمٌن من محاكاة األسالٌب اللؽوٌة الصحٌحة بحٌث تكون هذه ‐

  .األسالٌب مفهومهم بعٌدة عن الؽموض

                                                           
1

 02: القران الكرٌم،   سورة ٌوسؾ،   االٌة
2

عبد الجلٌل مرتاض،  فً رحاب اللؽة العربٌة،  دٌوان المطبعات الجامؽٌة،  الجزابر،  

 2007،  104،   2ط
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تعرٌؾ المتعلمٌن ببنٌة اللؽة العربٌة وتسمٌة الكلمات والجمل بأسمابها كالمبتدأ ‐

  .أو الخبر والمفرد والمثنى والجمع بأنواعه

تعرٌؾ التلمٌذ بالحركات التً تمٌز كال مما سبق أعاله على استعمال األسماء ‐

الخمسة واألفعال الخمسة وإدخال أدوات النصب على الفعل المضارع وحروؾ 

1."... الجر على األسماء
 

  .ٌساعد على الكتابة بطرٌقة صحٌحة بعٌدا عن الخطأ واللحن‐1

 .تنمٌة ثروة التالمٌذ اللؽوٌة وتزوٌدهم بكثٌر من األلفاظ والتراكٌب‐2

تقوٌم ألسنة التالمٌذ ووقاٌتهم من الخطأ فً قراءاتهم وكتاباتهم استعماال ‐3

  .صحٌحا ٌخلو من األلفاظ النحوٌة

  .تمكن التالمٌذ من تدربٌه على االستنباط والتعلٌل ودقة التفكٌر‐4

وقوؾ المتعلمٌن على أوضاع اللؽة وصٌنها ألن قواعد النحو إنما هً وصؾ ‐5

علمً لتلك األوضاع والصٌػ وبٌان، للتؽٌرات التً تحدت فً ألفاظ وفهم 

لألسالٌب المتنوعة التً ٌسٌر علٌها أهلها 
2 

فوابد أخرى تتعلق بالسلوك العام :  فً كتابه"أبو الضبعات :  واضاؾ الدكتور‐

تربٌة األجٌال :  الذي ال ٌقل أهمٌة عن التؽٌر فً السلوك المعرفً اقصد بها

الصاعدة تربٌة تستهدؾ بتأصٌل أسس العقٌدة اإلسالمٌة السمحة وؼرس األخالق 

                                                           

،  184،   1زكرٌاء إسماعٌل أبو الضبعاء،   طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة،  دار الفكر،  ط

20071
 

2
 (ابتدابً،   متوسط،   ثانوي)الخلٌفة حسن الجعفر،   فصول فً تدرٌس اللؽة العربٌة 

 342،  عدم ذكر السنة 2مكتبة الرشٌد للنشر والتوزٌع،   الرٌاض،   ط
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الكرٌمة وترسٌخ المثل العلٌا والمبادئ الكرٌمة الفكرٌة والروحٌة والوطنٌة وتنمٌة 

 .... العواطؾ والتضحٌة وحب العمل

وتتحقق هذه الفوابد من خالل القطع النثرٌة التً تقدم للتالمٌذ،  والتمارٌن 

1". المختلفة والتطبٌقات التً ٌمارسها التلمٌذ بنفسه علما وعمال
 

ӿ ٌتبٌن لنا من مقالة أبً الضبعات إن النحو ٌؽٌر من السلوك العام لتالمٌذ وذلك

من خالل إشباع النصوص األدبٌة بالقواعد النحوٌة، هذه األخٌرة التً تعبر بمثابة 

المفاتٌح لفهم وإدراك محتوى النصوص أو القطع النثرٌة المقدمة لهم،  فان 

استطاع التلمٌذ فك رموز القواعد النحوٌة وفهمها فتتضح إمامه الرؤٌة لفهم 

المقروء وننتظر منه أن ٌكون فً المستقبل مواطنا صالحا متوازن الشخصٌة منتم 

  .حضارٌا متفتح على العالم

 : أساسٌات تدرٌس القواعد النحوٌة/2

على الرؼم من أهمٌة القواعد النحوٌة فً حٌاة الفرد المتعلم،  فهً تصحح 

األسالٌب وتقوم اللسان وتكسب الناشبة الثروة اللؽوٌة والحفاظ على اللؽة العربٌة 

إال أن المربٌٌن اختلفوا فً تحدٌد السن التً ٌجوز معها البدء بتدرٌس القواعد،  

فهناك من نادى بتدرٌس النحو فً المرحلة األولى ولكن على أن التعلم قواعده 

عرضا،  فال ٌجعل لها حصص خاصة فً جداول الدراسة بل تدرس بطرٌقة ؼٌر 

مباشرة وذلك باالعتماد فً دراستها على ما ٌعرض من خالل دروس القراءة 

والتعبٌر والنصوص ذلك إن القواعد تستلزم تهٌؤا عقلٌا خاصا ٌمكن التالمٌذ من 

                                                           
1

 184ٌنظر،  المرجع السابق،  طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة،  
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الموازنة والتعلٌل واالستنباط،  وقد مال أكثر المربٌن إلى إعفاء تلمٌذ المدرسة 

1". االبتدابٌة من دروس القواعد حتى سن العاشرة،  أي إلى الصنؾ الخامس
 

 تطرق عبد العلٌم إبراهٌم فً : المرحلة المناسبة للبدء فً تدرٌس القواعد2/1

 : كتابه إلى هذه المراحل

 : فً المدرسة االبتدائٌة:  أوال

وتشمل الصفٌن األول والثانً وفً هذه الحلقة ال ٌعلم الطفل : الحلقة األولى

القواعد مطلقا وال ٌتدرب حول أسلوب خاص،  أو حتى تألٌؾ جمل بشكل معٌن 

الن الطفل فً هذه الحلقة محدود الخبرات،  فهو بحاجة ماسة إلى توسٌع خبرته 

  .وتنمٌة محصوله اللؽوي لٌستطٌع التعبٌر عن حاجاته دون التوقؾ

وتشمل الصفٌن الثالث والرابع وفً هذه الحلقة ٌدرب التلمٌذ على : الحلقة الثانٌة

 : صحة األداء وقوة التعبٌر وذلك وفق طرٌقتٌن

 استمرار التدرٌب المباشر على التعبٌر كما هو متبع فً الحلقة السابقة ولكنه ‐أ

  .بصورة أرقى

 تدرٌبه على وحدات نحوٌة معٌنة،  مما ٌشٌع فً لؽته وٌستعملها استعماال ‐ب

كلمة "الذي"إلى" اللً" كلمة                   /" نحن" إلى" إحنا": خاطبا مثال كلمة

2"من"إلً"مٌن"
 

وهذا التنوع ال نسمٌه قواعد وإنما التدرٌب على االستعمال اللؽوٌة وال تخصص 

  .له خصص كاملة وإنما تقتطع له فترات من دروس القراءة والتعبٌر

                                                           

1،  207عبد العلٌم إبراهٌم،  الموجه والفنً لمدرسً اللؽة العربٌة،  دار المعارؾ،  ط،   1
 

2
   208المرجع نفسه،   
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وتشمل الصفٌن الخامس والسادس، والتالمٌذ فً هذه الحلقة ٌمكن : الحلقة الثالثة

أن نطمبن إلى نضج فكرة وقدرته على فهم القواعد بالطرٌقة القاصدة التً تعتمد 

على األمثلة والمناقشة واالستنباط والتطبٌق وال مانع من تخصٌص إحدى 

الحصص لدراسة القواعد والتدرٌب علٌها فً هذه الحلقة مع مراعاة التسٌٌر على 

. التالمٌذ بعدم ازدحام القواعد المختلفة فً حصة واحدة
1 

ٌنصح علٌنا أن عبد العلٌم إبراهٌم ٌبٌن لنا أن تدرٌس القواعد فً المراحل ‐

االبتدابٌة ٌكون عرضٌا وبطرٌقة ؼٌر مباشرة حتى الصؾ الرابع إال أنه فً السنة 

الخامسة تدرس القواعد بالشكل الصرٌح ألن التلمٌذ فً هذه المرحلة ٌكون قد 

وصل إلى مرحلة من النضج الفكري الذي ٌسمح له بالمناسبة ودقة التفكٌر 

  .واالستنباط و التطبٌق ولكنه مع مراعاة التسٌٌر

فً هذه المرحلة تدرس القواعد بالشكل المطلوب : فً المدرس اإلعدادٌة: ثانٌا

  .وبالطرٌقة التربوٌة المنظمة وبصورة أوسع و أشمل

وتتناول المنهج فً هذه المرحلة األدب والمسابل : فً المدرسة الثانوٌة: ثالثا

التً ٌصعب فهمها على تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة والطرٌقة المناسبة هً الطرٌقة 

  .القاصدة

 : طرائق تدرٌس النحو العربً:  المبحث الثانً

   تحتل طرابق التدرٌس والمشاكل المتعلقة بها،  مكانا بارزا فً أي كتاب من 

فنجاح . كتب التربٌة وذلك لما لها من أهمٌة كبٌرة قً مٌدان التربٌة والتعلم

  .المدرس أو فشله متوقؾ إلى حد بعٌد وكبٌر للؽاٌة

                                                           
1

 209المرجع السابق،    الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة،   
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على الطرٌقة التً ٌستخدمها فً تدرٌسه، كما أنه بواسطة طرٌقة التدرٌس تتحقق 

أؼراض تدرٌس مختلؾ العلوم والمعارؾ وتتم العملٌة التربوٌة عموما كما أن 

لطوابؾ التدرٌس التً ٌستخدمها المدرس أثرا كبٌرا  فٌما ٌتعلمه التالمٌذ وفً 

درجة استٌعابهم للدروس وإتقانهم للعلوم والمعارؾ، وهً التً تحدد درجة 

كما أنها تذلل الصعوبات وحالة . السهولة  أو الصعوبة التً تتم بها عملٌة التعلم

الجفاؾ التً تتصؾ بها القواعد النحوٌة، فطرابق تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة 

تكتسب أهمٌتها من أهمٌة اللؽة ذاتها إذ ٌراد االهتمام باللؽة القومٌة وتزداد "

المحافظة على سالمتها ومن مستلزمات الحفاظ على اللؽة هو االهتمام بقواعدها 

1."أوال وبطرابق تدرٌسها آخرا
 

 ولما كانت الطرابق التربوٌة عنصرا مهما فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة باإلضافة 

إلى الكفاءات والمحتوى والمتعلم فالتعلٌمٌة الحدٌثة ترى ضرورة الربط بٌن هذه 

 العناصر وإؼفال واحد منها ٌؤدي إلى انعدام الشجاعة والفعالٌة فً الفعل التعلٌمً

 وبالنظر إلى األهمٌة القصوى التً تتمٌز بها القواعد النحوٌة وصعوبتها فان 

المهتمٌن والمختصمٌن بطرابق التدرٌس وضعوا طرابق كثٌرة لتعلٌمها، وذلك 

كما قلنا للتعلٌل من الصعوبات وحالة الجفاؾ التً تتمٌز وتتضمن بها القواعد 

النحوٌة ادن فنجاح تدرٌس القواعد النحوٌة مرتبط بنجاح الطرٌقة الجٌدة  التً 

  .تستطٌع أن تعالج من الضعؾ لدى المتعلمٌن

 : مفهوم طرائق التدرٌس҉

                                                           
1

طه علً الدٌلٌمً،  سعاد عبد الكرٌم الوابلً،  اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة،  

 2005،  270،   1عالم الكتب الحدٌثة،  األردن،  ط
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الطرٌقة والسٌرة والمذهب وفً النزٌل الؽزٌز فً :  فً اللؽة بمعنىالطرٌقة‐

الطبقات : طرابق والطرابق"ج"والطبقة "وٌذهب بطرٌقتكم المثلى : قصة فرعون

1.خلق أو قطع: ثوب طرابق: بعضها فوق بعض والفرق المختلفة األهواء، وٌقال
  

أما . والطرٌقة تجمع على طرابق ولٌس طرق الن هذه األخٌرة جمع طرٌق

الطرٌقة من حٌث االصطالح وهً أسلوب أو كٌفٌة العمل فً أي نواحً الدرس 

 2.آو النشاط أو اإلنتاج

هً كٌفٌة أو األسلوب الذي ٌختاره المدرس لٌساعد التالمٌذ على فالطرٌقة إذن ‐

تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة السلوكٌة وهً مجموعة من اإلجراءات والممارسات 

واألنشطة العلمٌة التً ٌقوم بها المعلم داخل الفصل بتدرٌس دروس معٌن ٌهدؾ 

  .إلى التوصٌل معلومات وحقابق ومفاهٌم للمتعلمٌن

عملٌة تحاذ اعتبارها كافة العوامل المكونة »:  بٌنما التدرٌس فٌعرؾ على انه‐

المتعلم لتحقٌق األهداؾ التربوٌة :  للتعلٌم، وٌتعارؾ خاللها كل من المعلم

« المرجوة

عملٌة تفاعلٌة أو اتصالٌة،  مابٌن المعلم :   وهناك من ٌعرؾ التدرٌس على أنه‐

والمتعلم ٌحاول فٌه المعلم إكساب المتعلمٌن المعارؾ والمهارات واالتجاهات 

                                                           
1

مجمع اللؽة العربٌة،  اإلدارة العامة للمجمعات وإحٌاء التراث،  المعجم الوسٌط،   مكتبة 

 4،  2004،  55الشروق الدولٌة،  مصر،  ط،  
2

النجار فرٌد جبرابٌل،  قاموس التربٌة وعلم النفس التربوٌة،  منشورات دار التربٌة،  

 239بٌروت لبنان،  
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والخبرات التعلٌمٌة المطلوبة مستعٌنا بأسلوب وطرابق ووسابل مختلفة تعٌنه على 

.إٌصال الرسالة مشاركا المتعلم فٌما ٌدور حوله فً المواقؾ التعلٌمً
1

 

 إذن التدرٌس سلوك ؼرضً مقصود وظٌفته أحداث التعلٌم وتؽٌرات مرؼوبة فً 

سلوك المتعلم ومحاولة اكتسابه المعلومات والمعارؾ والمهارات واالتجاهات 

  .والقٌم

األداة والوسٌلة الناقلة للعلم والمعرفة :  مجتمعة هًطرٌقة التدرٌس  أما مفهوم 

وهً كلما كانت مالبمة للموقؾ التعلٌمً ومنسجمة مع عمر المتعلم وذكابه 

 2.وقابلٌته، ومٌله كانت األهداؾ التعلٌمٌة المحققة بها أوسع عمقا وأكثر فابدة

 :   وٌتطلب تحدٌد طرٌقة التدرٌس ما ٌلً

  .تحدٌد خبرات التالمٌذ السابقة ومستوى نموهم العقلً‐1

  .تحدٌد مادة التدرٌس لتحدٌد محتوى التعلٌم‐2

تحدٌد أو صٌاؼة أهداؾ التعلٌم وتختلؾ أهداؾ التعلٌم باختالؾ نوعٌة التالمٌذ ‐3

  .ومستواهم العقلً والمواد والوسابل المتاحة للتدرٌس

فبعد تحدٌد خبرات التالمٌذ السابقة ومستوى نموهم العقلً وتحلٌل مادة التدرٌس 

لتحدٌد محتوى التعلم وتحدٌد أهداؾ التعلم، ٌحدد المعلم طرٌقة التدرٌس التً 

تتالءم والمادة المراد تدرٌسها والمستوى العقلً ومٌول التالمٌذ،  وعند تحدٌد 

المعلم طرٌقة تدرٌس الموضوع الذي ٌرٌد تدرٌسه علٌها أن ٌسأل نفسه أسبلة 

 : منها
                                                           

1
 المفهوم، التدرٌب، األداء، الشروق،  : سهٌلة محسن كاظم الفنالوي، الكفاٌات التدرٌسٌة

13  ،2003 
2

طه علً حسٌن الدٌلٌمً، سعاد عبد الكرٌم الوابلً، الطرابق العملٌة فً تدرٌس اللؽة 

 2003، 21العربٌة، الشروق، 
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 هل تحقٌق الطرٌقة أهداؾ التدرٌس ؟‐1

 هل تثٌر الطرٌقة انتباه التالمٌذ وتولٌد لدٌهم الدافعٌة للتعلم ؟‐2

 هل تتماشى الطرٌقة مع مستوى النمو العقلً أو الجسمً للتالمٌذ؟‐3

 هل تحافظ الطرٌقة على نشاط التالمٌذ أثناء التعلم وتشجعهم بعد انتهاء الدرس؟‐4

هل تنسجم الطرٌقة مع المعلومات المتضمنة فً الدرس؟‐5
1

 

فتحدٌد طرٌقة التدرٌس مسبقا من طرق المدرس تجعله قادرا على تحقٌق أهدافه 

  .بصورة جٌدة ودون أٌة أخطاء أو متاعب

تعدد طرابق تدرٌس النحو العربً،  نظرا لألهمٌة الكبٌرة التً تكتسحها القواعد 

النحوٌة، فمن المعلمٌن من ٌعلمها على طرٌقة المحاضرة ومنه من ٌعلمها على 

الطرٌقة القٌاسٌة ومنهم من ٌعلمها على الطرٌقة المعدلة أو طرٌقة النص األدبً 

وهناك من ٌدمج طرٌقتٌن أو أكثر لتعلٌمها وٌبقى الهدؾ واحدا أال وهو تحقٌق 

وفٌما ٌلً توضٌح ألبرز . األهداؾ المرجوة واتصال الرسالة إلى أذهان التالمٌذ

  .طرابق تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة

 : وهً بدورها تنقسم إلى قسمٌن: طرائق عامة فً تدرٌس النحو العرب1ً

  المحاضرة والطرٌقة القٌاسٌة كطريقت: طرائق قائمة على جهد المعلم/1‐1

كالطرٌقة االستقرابٌة : طرائق قائمة على جهد المتعلم ونشاط المتعلم/2‐1

  .وطرٌقة النص األدبً

 : الطرائق القائمة على جهد المعلم/1‐1

                                                           

عن شبكة االنترنت،  الصفحة الرسمٌة للمركز الوطنً لتكوٌن المكونٌن فً التربٌة
1
 



 الفصل األول   أهميت تعليم النحو العربي  
 

 
 

16 

تعد طرٌقة المحاضرة من أكثر الطرٌقة التً ٌنصب : طرائق المحاضرة/1‐1‐1

فٌها دور المعلم أكثر من دور المتعلم، لذلك فهً قابمة على جهد المعلم بالدرجة 

األولى وٌطلق علٌها عدة تسمٌات كالطرٌقة اإلخبارٌة أو طرٌقة العرض أو 

المحاضرة أو اإللقابٌة، وقد ؼلب اسم المحاضرة عٌها نظرا ألنها استعملت فً 

هً : تعلٌم الطلبة فً المرحلة الثانوٌة والجامعٌة وإذا ما أردنا أن نقدم لها تعرٌفا

عرض المعلومات فً عبارات متسلسلة، ٌسرد ها المدرس مرتبة بأسلوب شابق 

1."جذاب
 

 ٌتولى فٌها المدرس بتهٌبة المادة العلمٌة إللقابها على طلبته وٌدون طريقت: أوهً

. ما ٌرؼبون تدوٌنه
2

 

ومع أن العب، األكثر فً طرٌقة المحاضرة بالنسبة إلعداد المادة ٌقع على المعلم 

فإنها تظل ضرورٌة فً بعض مدارسنا ذات اإلعداد الكبٌرة من التالمٌذ فً 

الصؾ وفً هذه الطرٌقة ٌقوم المعلم بإعداد المادة التً سٌلقٌها على تالمٌذه 

إعدادا جٌدا وٌعد من الوسابل التعلٌمٌة التً تساعد فً إٌصال المعلومات التً 

أعدها المعلم خاصة إذا كان زمن حصة دروس القواعد قصٌر، فال بد من إعداد 

محاضرته جٌدا لتالءم مع هذا الزمن وٌقوم بتترٌب المادة التً سٌعملها فً 

الحصة مذكرة مكتوبة ٌلتزم بتترٌب محتواها ترتٌبا متدرجا ومنطقٌا بحٌث تترابط 

                                                           

عبد اللطٌؾ بن حسٌن فرج،  طرق التدرٌس فً القرن الواحد والعشرٌن،  دارالمسٌرة 1

2005،  92،   1لنشر والتوزٌع،  عمان،  ط  

92المرجع السابق،    2
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. المادة ترابطا عضوٌا، ٌحقق الؽرض أو األؼراض التً خططها
1

إذن فطرٌقة 

  .المحاضرة ٌسٌرها المعلم بنفسه، وٌلعب فٌها التلمٌذ دور المتلقً

 : والبد أن تتوافر فً طرٌقة المحاضرة شروطا تلخصها فً النقاط اآلتٌة‐

. االستعداد أو التحضٌر لها للتمكن من المادة واالستعداد لألسبلة المحتملة•

  .سالمة اللؽة التً ٌتكلم بها المدرس نطقا وإعرابا ومفردات وتراكٌب•

  .أن ٌكون صوت المدرس مسموعا ولهجته مناسبة مع المعانً•

  .االبتعاد عن اإللقاء السرٌع أو المتقطع لبطًء•

مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ وذلك بإثارة الحواس األخرى باستعمال •

  .وسابل معٌنة واإلشارات

  .مراعاة مستوى التالمٌذ اللؽوي والعلمً والعقلً•

ӿٌعاب على طرٌقة المحاضرة أن المحاضر فٌها مما: عٌوب طرٌقة المحاضرة 

ٌبذل جهدا كبٌرا فً تحدٌد األهداؾ والمحتوى التعلٌمً واختٌار اإلجراءات 

والوسابل الالزمة إلٌصال المحتوى إلى المتعلمٌن وتقوٌم ما تحقق من أهداؾ من 

  .محاضرته

ٌكاد التواصل اللفظً و الفكري ٌقتصر على المعلم وحدة وبذا تكاد تنعدم وسابل ‐

االتصال فً هدٌن المجالٌن والمتعلقة بالمتلقً، وقد تبث أن للتواصل أثرا فً 

                                                           

ولٌد أحمد جابر،  تقدٌم سعٌد محمد سعٌد،   أبوالسعود محمد أحمد،   طرق تدرٌس 1

،  2005،  159،  2تخطٌطاتها وتطبٌقاتها التربوٌة،   دار الفكر،  ط: العامة  
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إحداث التعلم وتحقٌق أهداؾ التعلٌم حٌث تمهل دور استخدام الوسابل التعلٌمٌة 

. النماذج والرسوم والمخططات فً عملٌة التعلم: مثل
1

 

  وكذلك فان دور المتعلم فً أسلوب المحاضرة هو دور مقصود على االستماع 

فهو ال ٌشارك فً أي جزء من أجزاء عملٌة التعلٌم، وال شك أن التالمٌذ هو 

المعول علٌه ومن المعلوم أن التعلٌم ٌكون أبعد أثرا إذا ما شارك المتعلم فً تعلٌم 

نفسه وؼٌره بذاته كما أن طرٌقة المحاضرة ال تراعى الفروق الفردٌة فً مستوى 

قدرة المتعلمٌن على اكتساب المعرفة بطرق متماٌزة، وفق قدراتهم فالمعلم منهمك 

بإلقاء فهو إذن ال ٌبالً وال ٌأخذ بعٌن االعتبار الفرو قات الفردٌة وٌصٌر التالمٌذ 

  .ضحٌة

 إذن ٌمكن أن نستخلص أن طرٌقة المحاضرة أهملت دون المتعلم الذي هو محور 

العملٌة التعلٌمٌة والمعول علٌه بقوة فهو بهذا األسلوب سلبً وال ٌنتظر منه شًء 

  .إزاء ذلك

 : محاسن ومزاٌا طرٌقة المحاضرة

 : بالنسبة للتالمٌذ‐

تساعد على توضٌح المعلومات والخبرات بصورة أوسع وأشمل مما فً الكتب ‐1

  .المنهجٌة

تثٌر الشوق والرؼبة فً تتبع سٌر المحاضرة إذا كانت ذات طابع تسلسلً ‐2

  .مشرق

  .تتٌح للتالمٌذ التعرٌؾ على مواطن الضعؾ فً كتبهم المنهجٌة‐3

                                                           
1

 160المرجع السابق، 
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  .تنمً فٌهم ملكة اإلصؽاء واالنتباه واالستماع‐4

  .تؽرس فٌهم روح الصبر وضبط النفس‐5

. تشجعهم على التكلم بجرأة أمام زمالبهم تقلٌدا لمدرسهم‐6
1

 

 : بالنسبة للمعلم‐

  .إثبات شخصٌة المدرس المبتدئ وكفاءته ومقدرته العلمٌة‐1

تتٌح له تزوٌد التالمٌذ بالمعلومات والخبرات اإلضافٌة التً تكون مكلمة لما ‐2

  .درسوه فً كتبهم

. أنها أقصر طرٌق إلٌصال المادة إلى الطلبة‐3
2

 

 لوصول المقررات الدراسٌة فً معظم فنظرا: االقتصاد من وقت التدرٌس‐4

المناهج العربٌة فان قٌام المعلم باستخدام تلك الطرٌقة ٌضمن تؽطٌة أجراء المقرر 

. فً زمن ثم اكتساب التالمٌذ لحد معقول من المعارؾ المرؼوبة
3

 

  فمن المالحظ على محاسن طرٌقة المحاضرة أنها تعود بالنفع على المتعلم أكثر 

من المتعلم، صحٌح أن للمعلم محاسن فً هذه الطرٌقة لكن محدودة وقاصرة، قد 

هل : تربً فٌه روح الصبر وملكة االنتباه واالستماع ولكن السؤال المطروح

وصلت الرسالة إلى دهن المتعلم أما ال ؟وهل تحققت األهداؾ من وراء هذا 

اإللقاء أم ال ؟ألن الفابدة والهدؾ المنشود هو توصٌل الفكرة إلى دهن التالمٌذ من 

                                                           
1

 94مرجع سابق، طرق التدرٌس فً القرن الواحد والعشرٌن،   

94مرجع سابق،     2
 

161المرجع سابق،   طرق التدرٌس العامة،  تخطٌطاتها وتطبٌقاتها التربوٌة،    3
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قبل المعلم وتقبلها والعمل بها من طرق التلمٌذ وبالتالً تكون قد حققت األهداؾ 

  .المرجوة

وتعتبر هذه الطرٌقة كسابقتها إذ هً من أقدم الطرابق : الطرٌقة القٌاسٌة‐2‐1‐1

المتبعة فً تدرٌس النحو العربً حٌث تقوم هذه الطرٌقة على البدء بحفظ القاعدة،  

ثم إتباعها باألمثلة المؤكدة لها و الموضحة لمعناها، وهذه الطرٌقة تستهدؾ تحفٌظ 

  .القواعد واستظهارها باعتبارها ؼاٌة فً ذاتها ولٌست وسٌلة

إحدى طرابق التفكٌر التً ٌستخدمها العقل فً الوصول ": فالطرٌقة القٌاسٌة هً

من المعلوم إلى المجهول فالقٌاس دابما ٌأتً بعد معرفة، أٌا كانت هذه المعرفة 

فلن تستطٌع أن تبنٌه على جهل بالمقٌاس علٌه، إذ هو حً الواقع لٌس إال إلحاق 

. للشبٌه بشبٌهه الذي عرؾ وانتهى فٌه البحث
1

والفكر فً القٌاس ٌنتقل من القاعدة 

العامة إلى الحاالت الجزبٌة، أي من القانون العام إلى الحاالت الخاصة،  ولما 

كانت الجزبٌات قد ال تنطوي كلها تحت القاعدة العامة فقد أدى هذا إلى الحذؾ 

2.والتقدٌر وتأوٌل، واختالؾ اآلراء فً المسألة الواحدة
 

فالقٌاس إذن أسلوب عقلً ٌسٌر فٌه الفكر من المبادئ إلى النتابج وصوال إلى ‐

تقدٌم األسس العامة "المجهول المراد معرفته وهذا ما ٌفرض على المعلم 

والقواعد والقوانٌن جاهزة إلى التالمٌذ لتطبٌق على األمثلة الجزبٌة التً تصدق 

 3."علٌها تلك القوانٌن والقواعد

 
                                                           

1
 2007، 322علً أحمد مذكور، تدرٌس فنون اللؽة العربٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، 

322المرجع نفسه،   2
 

219مرجع سابق،   اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة،    3
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 : وتسٌٌر هذه الطرٌقة وفق الخطوات التالٌة҉

 .ذكر القاعدة النحوٌة أو المفهوم النحوٌة‐1

 .ذكر األمثلة التً تنطبق على القاعدة النحوٌة‐2

 .التطبٌق على القاعدة النحوٌة‐3

إذن فاألساس الذي تقوم علٌه هذه الطرٌقة هو القٌاس حٌث ٌنتقل الفكر فٌها من 

الحقٌقة العمة إلى الحقابق الجزبٌة، ومن المبادئ إلى النتابج ومن المعلوم إلى 

  .المجهول

  .سهولتها وسرعتها من حٌث األداء: ومن ممٌزاتها

فبالرؼم من سهولة وسرعة حفظ القواعد بهذه الطرٌقة : أما عٌوب هذه الطرٌقة

إال أنها تعود التالمٌذ على الحفظ والمحاكاة العمٌاء، وعدم االعتماد على النفس 

واالستقالل فً البحث، كما أنها تضعؾ فٌهم القدرة على اإلبداع واالبتكار،  ومن 

مساوئ هذه الطرٌقة أٌضا، أنها تبدأ باألحكام  العامة الكلٌة التً تكون ؼالبا 

صعبة الفهم واإلدراك،  ثم تنتهً بالجزبٌات، أي أنها عكس قوانٌن اإلدراك،  

حٌث تبدأ بالصعب وتنتهً بالسهل، وقد أدى هذا إلى نفور التالمٌذ ممن دراسة 

النحو وقد هجرت هذه الطرٌقة بعد أن تبث علمٌا أنها ال تكون السلوك اللؽوي 

1.لدى التالمٌذ
 

     ما ٌمكن استخالصه من خالل عرضنا لهذه الطرٌقة، أنها ال تصلح لتدرٌس 

القواعد فً المراحل االبتدابٌة بدلٌل أن عقل التالمٌذ فً هذه المرحلة ال ٌستوعب 

وٌحبذ . فكرة القٌاس واالنتقال من العام إلى الخاص أو من المعلوم إلى المجهول

                                                           

322،  323مرجح سابق،   تدرٌس فنون اللؽة العربٌة،    1
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أن ندرس هذه الطرٌقة فً المراحل المتقدمة السٌما المرحلة الجامعٌة إذ ٌكون 

  .تفكٌر الطالب فً أوجه وقادرا على تقبل فكرة القٌاس

 : الطرائق القائمة على جهد المعلم ونشاط المتعلم‐2‐1

تعتبر الطرٌقة االستقرابٌة من الطرابق التً تهتم : الطرٌقة االستقرائٌة‐1‐2‐1

بإثارة تفكٌر المتعلم ومشاركته مشاركة حقٌقٌة فً عملٌة التعلم عن طرٌق بناء 

المفهوم أو القاعدة بناءا منطقٌا متدرجا، أو عن طرٌق تفكٌك المفهوم إلى مكوناته 

األصلٌة، ثم إعادة بنابه من جدٌد، فهً بذلك تتٌح مجاال مناسب إلعمال عقل 

المتعلم حٌث تقوم هذه الطرٌقة على البدء باألمثلة تشرح وتناقش ثم تستنبط منها 

  .القاعدة

اشتق اسم هذه الطرٌقة من مفهوم االستقراء وهو معرفة القوانٌن والمفاهٌم "

والنظرٌات والقواعد العامة الموجودة فً الحٌاة والتً صارت مسلمات أو قرٌبة 

منها،  عن طرٌق المشاهدة والمالحظة والتجرٌب وبذلك نكون كأننا قد أعدنا بناء 

هذه المفاهٌم والنظرٌات و القواعد بناءا جدٌدا، بقصد إن نتعلمها ونعلمها 

1".لؽٌرنا
وطرٌقة االستقراء تبنى على أساس التدرج المنطقً فً الوصول إلى 

نتٌجة أو مجموعة النتابج عن طرٌق المالحظة واكتشاؾ العالقات المتشابهة 

والمختلفة بأجزاء المادة التً ٌراد تعلمها، من خالل األمثلة المتنوعة و المنتمٌة 

 " هربارت "إلى الموضوع وقد نسبت هذه الطرٌقة إلى الفٌلسوؾ األلمانً

: ، ذات الخطوات الخمس وهً" طرٌقة هربارت "وطرٌقته التً تعرؾ باسم

. المقدمة، العرض، الربط، استنباط القاعدة والتطبٌق
2

 

                                                           

195تخطٌطاتها،   وتطبٌقاتها التربوٌة،   : مرجع سابق،  طرق التدرٌس العامة 1
 

323مرجع سابق،  تدرٌس فنون اللؽة العربٌة،    2
 



 الفصل األول   أهميت تعليم النحو العربي  
 

 
 

23 

: وفٌما ٌلً عرض لهذه الخطوات ҉ 

عبارة عن تهٌبة ٌقوم بها المعلم لٌهٌا بها الدرس الجدٌد هدفها : التمهٌد‐1

  .استشارة المعلومات السابقة و التذكٌر بالدرس السابق

إي عرض أمثلة متفرقة لها عالقة بالموضوع و المادة المراد تدرٌسها : العرض‐2

وٌشترط فً هذه األمثلة أن تكون معدة إعدادا جٌدا، بمراعاة الوضوح و الدقة 

العلمٌة و اللؽوٌة، وان تتدرج تدرجا منطقٌا، وان تترابط ترابطا موضوعٌا،  

  .حتى تسهل على متعلمٌن

فً هذه الخطوة ٌتاح المجال أمام التالمٌذ كً ٌقارنوا بٌن األمثلة : الربط‐3

المعروضة، فً الشكل والمضمون، فمثال أسلوب االستفهام فً اللؽة ٌختلؾ عن 

حٌث تأتً أهمٌة هذه الطرٌقة فً كونها تقود . أسلوب اإلخبار فً شكله ومضمونه

التالمٌذ من خالل المالحظة الدقٌقة إلى التوصل إلى الحقٌقة العامة التً تربط بٌن 

  .الجزبٌات المتشابهة وصوؼها صٌاؼة واضحة

 ٌفسح المجال أمام التالمٌذ الستنتاج القاعدة النحوٌة بأنفسهم وفٌها: االستنتاج‐4

وال ٌلقنهم المدرس إٌاها تلقٌنا، وإنما ٌحاول التعدٌل إذا رأى خروجا كلٌا عن 

  .موضوع الدرس

 هذه المرحلة ٌحاول التالمٌذ اإلجابة عن بعض األسبلة التطبٌقٌة وفً: التطبٌق‐5

المذكورة فً الكتاب المدرسً، أو بعض األسبلة التً أعطاها لهم المعلم لٌجٌبوا 

  .علٌها تطبٌقا على الدرس النحوي
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 :  ومن ممٌزات الطرٌقة االستقرائٌة҉

إنها من الطرق التفكٌر الطبٌعٌة التً ٌسلكها العقل فً الوصول من الحكم على ‐

.الحقابق المشاهدة أو معلومة إلى حقابق ؼٌر مشاهدة أو مجهولة
1

 

 ‐ .ٌكتشؾ التالمٌذ الحقابق النحوٌة بأنفسهم

تقوم على عرض األمثلة الكثٌرة المتنوعة، وتتخذ األسالٌب والتراكٌب لفهم ‐

 . القاعدة النحوٌة

 : ومن عٌوبها أنها҉

  .تعتمد على أمثلة متقطعة ال تصل بٌنها صلة وال لفظٌة‐

ٌؤخذ علٌها البطء فً إٌصال المعلومات إلى أذهان التالمٌذ، واالكتفاء أحٌانا ‐

  .بمثالٌن أو ثالثة ال استنباط القاعدة النحوٌة

  وكتعلٌق على هذه الطرٌقة االستقرابٌة نجد أنها أفضل من الطرٌقة القٌاسٌة 

باعتبار هذه األخٌرة تبدأ بذكر القاعدة مستندة على القٌاس حٌث ٌنتقل فٌها الفكر 

من الكل إلى الجزء، أما الطرٌقة االستقرابٌة فهً عكس ذلك، حٌث ٌنتقل فٌها 

العقل من الجزء إلى الكل أي من المجهول إلى المعلوم، وٌتوصل فٌها التلمٌذ إلى 

  .استنباط القاعدة النحوٌة معتمدا على نفسه

وهذا ما نحبذه فً مدارسنا حتى ترسخ القواعد النحوٌة فً أذهان التالمٌذ 

  .وٌتخذونها وسٌلة ال ؼاٌة

                                                           
1

 النشر، البلد، دار: عبد الرحمن كامل محمود، طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، عدم ذكر

 2004، 2005 ، 261الطبعة
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نشأت هذه الطرٌقة نتٌجة تعدٌل للطرٌقة السابقة :  طرٌقة النص األدبً‐2‐2‐1

طرٌقة :   لذا سمٌت بالطرٌقة المعدلة، ولها تسمٌات عدة منها‐الطرٌقة القٌاسٌة ‐

تدرٌس القواعد النحوٌة ": القطعة المساعدة، النصوص المتكاملة وهً تقوم على

1". من خالل األسالٌب المتصلة، ال األسالٌب المتقطعة
وٌراد باألسالٌب المتصلة 

قطعة من القراءة فً موضوع واحد، أو نص من النصوص، ٌقرأه التالمٌذ 

وٌفهمونا معانٌه،  ثم ٌشار إلى الجمل وما فٌها من الخصابص، وٌعقب ذلك 

فلقد تبنت المناهج فً البالد . استنباط القاعدة منها، وأخٌرا تأتً مرحلة التطبٌق

العربٌة هذه الطرٌقة كونها أبانت الؽرض من تدرٌس القواعد وهو أن ٌكون 

وسٌلة تعٌن الدارس على تقوٌم لسانه وعصمه أسلوبه من اللحن إلى الخطأ،  وأن 

الطرٌقة لتحقٌق هذه الؽاٌة هو أن التدرٌس القواعد فً ظل اللؽة،  وذلك تختار 

أمثلتها و تمرٌناتها من النصوص األدبٌة التً تسمو بأسالٌب التالمٌذ، وتزٌد  من 

ثقافتهم، و توسع دابرة معارفهم باإلضافة إلى ما توضحه من القواعد اللؽوٌة وان 

تربط المادة اللؽوٌة التً تختار لشرح القواعد أو التطبٌق علٌها بمٌولهم، ومصادر 

  .اهتمامهم  ونواحً نشاطهم فً هذه المرحلة

 القواعد النحوٌة من تذريس: ‐ طرٌقة النص األدبً‐خطوات الطرٌقة المعدلة •

 : خالل النصوص األدبٌة المختارة بإتباع الخطوات اآلتٌة

  . ٌربط المعلم مثال الدرس السابق بالدرس الجدٌدكأن: التمهٌد‐1

 التلمٌذ النص المسجل على الكتب المدرسٌة قراءة يقرأ: قراءة النص صامتة‐2

 .كتابة واضحة على الصبورة"موضوع الدرس"صامتة وقد ٌكتب المعلم النص 

                                                           
1
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 عن مناقشة عامة، فبعد قراءة النص ٌعالج المعلم مع عبارة: تحلٌل النص‐3

. تالمٌذه موضوع القواعد النحوٌة من خالل األمثلة مأخوذة من النص

 أن ٌتعامل التلمٌذ مع الموضوع النحوي، وتعرٌؾ على بعذ: استنتاج القاعدة‐4

  .موقع بعض الكلمات من اإلعراب فانه بإمكانه استنتاج القاعدة النحوٌة

 نتٌجة للخطوات السابقة وٌكون بتقدٌم نص ٌتضمن أبعاد القاعدة يأتي: التطبٌق‐5

الجدٌدة، وٌوجه أسبلة معٌنة عن الظواهر النحوٌة المدروسة ٌتم من خاللها تثبٌت 

. المعلومات الجدٌدة
1

 

: مزاٌا الطرٌقة المعدلة ҉ 

تمتاز هذه الطرٌقة بأنه األفضل فً تحقٌق األهداؾ المرسومة للقواعد النحوٌة،  •

ألنه ٌتم عن طرٌقها مزج القواعد بالتراكٌب وبالتعبٌر الصحٌح المؤدي إلى 

2.رسوخ اللؽة وأسالٌبها رسوخا مقرونا بخصابصها اإلعرابٌة
فمن العوامل التً 

فرؼت النحو العربً من المضمون االتجاه إلى القاعدة مباشرة دون استنباطها من 

النص فاالنطالق من النص فً تعلٌم النحو ٌقلل من العناٌة المبالػ فٌها من ناحٌة 

ومن ناحٌة أخرى ٌكفل لنا الربط بٌن العناصر اللؽوٌة التً ٌحتوي علٌها نشاط 

  .القواعد بالواقع الذي ٌعٌشه المتعلم

تعتمد أول ما تعتمد على المران المستمد من االستعمال الصحٌح للؽة من كافة •

  .مجاالتها الحٌوٌة وسابر أحوالها فً مجرى االستعمال الواقعً

 

                                                           
1

  5طه علً حسٌن، سعاد عبد الكرٌم الوابلً، الطرابق العملٌة فً تدرٌس اللؽة العربٌة، 

263مرجع سابق،   طرق تدرٌس اللؽة العربٌة،    2
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 : ومن االنتقادات الموجهة لهذا الطرٌقة҉

صعوبة تطبٌقها، ألنها تتطلب مدرسا أعد إعدادا خاص لتدرٌس اللؽة العربٌة •

. المتكاملة كذلك تتطلب إعادة نظر لبناء مناهج اللؽة العرابٌة المتكاملة
1

 

تعمل على إضافة زمن الحصة فً ؼٌر هدفها األساسً ألن المعلم فً هذه •

الطرٌقة ٌقضً جل وقته فً قراءة النص ومعالجته مع التالمٌذ، وال ٌعطً 

القواعد النحوٌة إال وقتا محددا وهذا بجانب أن بعض المؤلفٌن ٌتكلفون بصٌاؼة 

النصوص لٌضمونها ما ٌحتاجون إلٌه من أمثلة، وهذا من شأنه أن ٌعمل على 

إضعاؾ التالمٌذ فً اللؽة العربٌة، فمناقشة النص من طرق المدرس مع تالمٌذه، 

ثم استخراج األمثلة التً تعٌنه على استنتاج القاعدة التً ٌراد تدرٌسها إنما هو 

  .ضٌاع للوقت

   ما ٌمكن قوله على الطرٌقة المعدلة أو طرٌقة النص األدبً أنها تساعد التالمٌذ 

على تعلم اللؽة العربٌة، واستعمالها استعماال صحٌحا طبٌعٌا فً التعبٌر عن 

حاجاتهم، وأعمالهم، ونشاطهم، فهً تزٌدهم الدافعٌة على تعلم النحو والتقلٌل من 

صعوبته فضال على أنها تدربهم على القراءة السلٌمة وفهم المعانً والتعبٌر عنها 

  .وبالتالً فهً تنمً كفاءة المتعلم التواصلٌة

وال ٌعنً هذا أنه ال ٌؤاخذ علٌها بل ٌؤاخذ علٌها بعض األمور، فهً تدفع 

بالتالمٌذ إلى التركٌز على القراءة، وإهمال القواعد النحوٌة السٌما  إذا كانت 

النصوص حافلة بالعبارات المشوقة فٌمٌل التالمٌذ إلى القراءة أكثر منه إلى 

  .القواعد النحوٌة
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 : طرائق خاصة فً تدرٌس النحو العربً/2

كطرٌقة حل المشكالت طرٌقة ): الطرائق القائمة على جهد المتعلم‐1‐2

 (المشارٌع

تعود بوادر هذه الطرٌقة الى العالم والمربً : طرٌقة حل المشكالت‐1‐1‐2

1(1951‐1859)األمرٌكً جون دٌوي
، وتعد طرٌقة حل المشكالت من بٌن 

الطرابق التً ٌبذل فٌها المتعلم الجهد األكثر، بحٌث تعتمد هذه الطرٌقة بشكل 

كبٌر على نشاط المتعلم، بٌنما المعلم تنحصر أعماله فً التوجٌه والمتابعة 

 وتقوٌم ما ٌمثل مشكلة ....كمتابعة أعمال المتعلم اللؽوٌة من قراءة وكتابة وتعبٌر‐

موقفا مربكا، سؤاال محٌرا ٌوجه المتعلم وٌجعله ": بالنسبة للمتعلم والمشكلة تعنً

ٌشعر بالحاجة إلى التعامل مع هذا الموقؾ أو حل ذلك السؤال فً الوقت الذي ال 

ٌملك فٌه إمكانات أو خبرات مخزنة فً بنٌه المعرفٌة تمكنه من تحقٌق ذلك 

 وقد ال ٌصل للحل بسرعة وسهولة بل ٌتطلب منه .... بصورة فورٌة أو روتٌنٌة

بذل جهد معرفً أو مهاري لبلوغ الهدؾ 
فالمعلم وفق هذه الطرٌقة ٌستثٌر .2

دوافع المتعلمٌن باستؽالل بعض أخطابه واالنطالق منها فً صٌاؼة المشكلة، 

فوقوع التالمٌذ فً الخطأ لٌس إال تعبٌرا عن حاجته إلى تعلٌم األسالٌب 

الصحٌحة، وهذا ما ٌتطلب كفاءة عالٌة من طرق المعلم، إذ المعلم لٌس بحاجة إلى 

كتاب أو مذكرات أمام مرأى التالمٌذ بل ٌحتاج إلى وضعٌات مهمة فً نظر 

المتعلمٌن بالنسبة ألعمارهم و مستوٌاتهم حتى ٌتمكن من تطوٌر الكفاءات 

  .المستهدفة

                                                           

232تخطٌطاتها و تطبٌقاتها التربوٌة،  : مرجع سابق،   طرق التدرٌس العامة 1
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 : الخطوات المتبعة فً طرٌقة حل المشكالت҉

  . التلمٌذ بمشكلة تعٌقه فً التعلم داخل حجرة الدرسيشعر: الشعور بالمشكلة‐1

قابلة للحل، إما فً "إجرابٌة"تحدد المشكلة وتصاغ فً صورة : تحدٌد المشكلة‐2

 .1"أو فً صورة تقرٌرٌة  (موقؾ مشكل)صٌؽة سؤال 

  .جمع المعلومات المتعلقة بحل المشكلة‐

  .اختٌار الحلول، ثم اختٌار ما ٌمثل منها حال أو حلوال للمشكلة‐

 ‐ .التوصل إلى النتابج وتعمٌمها

  وكتوضٌح للخطوات السابقة المتبعة فً الطرٌقة حل المشكالت، فان المتعلم إذا 

ما أراد تطبٌقها قً تعلم قواعد النحو العربً، فانه ٌضع المتعلم أمام مشكلة 

نحوٌة، ال ٌقدر على حلها، إال عن طرٌق العودة إلى الخبرات السابقة وجمع 

المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة، وٌتٌح المعلم فرصة التفكٌر للمتعلمٌن من أجل 

استحضار كل مكتسباتهم التً قد تساعدهم فً التواصل إلى الحل، وٌحاول أن 

ٌقدم كل متعلم الحل المتوقع أو األقرب للقاعدة، أما إذا بدا عجزهم واضحا أخد 

  .المتعلم بأٌدٌهم على الضبط الصحٌح للقاعدة

   وبعدها تعرض التطبٌقات المختلفة واالستخدامات المتنوعة على القاعدة 

  .النحوٌة
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فً كتابه شروطا ٌنبؽً مراعاتها عند بناء "محمد الصالح حثروبً"وضع 

: المشكلة وهً
1

 

أن تستدعً التفكٌر، وتتطلب تساؤالت ومعالجات وحلول كوقابع مالحظة، ذات √

وقع على المتعاملٌن ٌستعملونها كأدوات لفهم وتفسٌر بعض المفاهٌم أو الظواهر 

  .أو القواعد

أن تعزز مٌل المتعلم الطبٌعً إلى الفصول والخبرة أمام مشكالت محفزة √

  .ومدعمة للتعلٌمات بشكل مستمر

أن تجعل المتعلم عنصرا فاعال فً بناء تعلماته من خالل نشاط مستمر، فالمتعلم √

ٌستوعب وال ٌحتفظ إال باألشٌاء التً ٌكتشفها بنفسه وعلٌه ٌجب استؽالل هذا 

المسعى بالتشجٌع على المالحظة واالستكشاؾ واستعمال جمٌع الحواس بؽرض 

  .التحدٌد والوصؾ والتدقٌق والتعبٌر

  . أن تنمً لدى التلمٌذ الحس الجماعً والمشاركة فً التفكٌر واالستكشاؾ√

: ولبناء مشكلة نقترح على المعلم طرح األسبلة اآلتٌة
2 

  (فً الحصة الواحدة)ما هً المعرفة التً ٌستهدفها التعلم ؟ ‐1

 ما هً معارؾ المتعلمٌن التً ٌجب زعزعتها بوضعٌة مشكلة ؟‐2

 هل بإمكان المتعلمٌن الشروع فً حل المشكلة ؟‐3

 ؟  (الحصة)ما هً مختلؾ مراحل وفترات النشاط ‐4

                                                           

279،  280مرجع سابق،   الدلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً،    1
 

281مرجع نفسه،    2
 



 الفصل األول   أهميت تعليم النحو العربي  
 

 
 

31 

 ما هو دور المعلم أثناء مختلؾ هذه الفترات ؟‐5

 وبناء على ما تقدم،  ونظرا ألهمٌة طرٌقة حل المشكالت فً تطوٌر وتنمٌة 

قدرات المتعلمٌن على التفكٌر وبعث الحٌوٌة والنشاط،  قد رأى الكثٌر من 

المربٌن أنها أفضل الطرابق  فً تدرٌس قواعد النحو العربً،   فهً تحقق 

الؽرض من تدرٌس القواعد بأن جعلتها وسٌلة ال ؼاٌة،  ونجاح هذه الطرٌقة 

ألنها تعتمد على حاجات الدارسٌن وما "مرتبط بفطنة المتعلم وحسن استخدمه لها 

ٌقعون فٌه من أخطأ فً كالمهم وكتاباتهم كما أنها تهتم بتشخٌص وعالج نواحً 

الضعؾ لدى التالمٌذ
1

فالتلمٌذ وفقا لهذه الطرٌقة ٌظهر رؼبته الشدٌدة فً دراسة . 

النحو،  وتتجلى هذه الرؼبة من خالل صحة نطقه وسالمة عباراته،   التً استفاد 

منها من خالل الوقوع فً األخطاء،  ألن وقوع التلمٌذ فً مشكلة نحوٌة تجعله 

ٌتوصل الى حلها بشتى الطرق الممكنة كأن ٌعود إلى الكتب بحثا عنها أو طرح 

أسبلة واستحضار األفكار والخبرات السابقة،  وبالتالً تثبٌتها  وتوظٌفها فً اللؽة 

توظٌفا سلٌما من مختلؾ مناحً الحٌاة،  كما أن طرٌقة حل المشكالت تجعل 

التالمٌذ ٌتوقع أو ٌواجه مشكالت جدٌدة ومعقدة،  تعده لصعوبة الحٌاة،  ؼٌر أن 

هذه الطرٌقة وبالرؼم من اٌجابٌاتها إال أنه ٌعترض سبٌلها مشكل الفروق الفردٌة 

بٌن المتعلمٌن ألنه كما نعلم أن العقول تختلؾ،  فمن المتعلمٌن إذا واجه مشكلة 

توصل إلى الحل بسرعة ومنهم من ٌعانً فً إٌجاد الحل ألن عقله وتفكٌر بطًء 

وهذا ٌرجع إلى مهارة المعلم وفطنته،   حٌث انه إذا قسم المتعلمٌن إلى 

مجموعات مثال البد علٌه مراعاة التنوٌع ومعٌار توازن الفرو قات الفردٌة فً كل 

  .مجموعة

                                                           
1

 62رشٌدي أحمد طمٌمً،  محمد السٌد مناع،  تعلٌم اللؽة العربٌة والدٌن بٌن العلم والفن،
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تعتبر طرٌقة المشارٌع من الطرابق النشطة التً تجعل : طرٌقة المشارٌع/2‐1‐2

المتعلمٌن ٌبذلون مجهود اتهم من خالل انجاز أعمال معٌنة تنتهً بمنتوج،  

إحدى طرق التربٌة والتعلٌم التً ٌقوم فٌها التالمٌذ بنشاط  :  وطرٌقة المشارٌع هً

ذاتً تحت إشراؾ المدرس،   وٌمكن أن نعدها واحدة من طرق تنظٌم المنهج 

المدرسً وهً تتمشى مع منهج النشاط،  ألنها تجعل التالمٌذ ٌحٌون فً المدرسة 

حٌاة طبٌعٌة مبنٌة على نشاطهم الذاتً وٌتعلمون عن طرٌق هذا النشاط أي طرق 

1"العمل
،  فهذه الطرٌقة تجعل من المتعلم عنصرا نشطا و فاعال فً العملٌة 

التعلٌمٌة التعلمٌة،  إذا التعلم بواسطة المشروع ٌنطق من تصور بٌداؼوجً ٌنظر 

إلى التلمٌذ كمساهم فً بناء معارفه بشكل أفضل،  فتجعله عنصرا فاعال قادرا 

  .على اإلنتاج واالنجاز

مهمة محددة تنجزها المجموعة أو الفرد ":    وٌمكن أن نعرؾ المشروع على أنه

وفق  تخطٌط محكم،  وهً تتطلب منهم استعداد و انخراطا وتكون نابعة من 

2"إرادة ذاتٌة قابمة على رؼبة حقٌقٌة وتقتضً إلى منتوج مادي ملموس
 .

والمدرسون ٌحبذون هذا النوع من النشاط ألنه مشوق ومفٌد ومثٌر للتفكٌر، 

خاصة إذا كان التالمٌذ ٌحملون فً مشروع نابع منهم، وٌتضمن أهدافهم،  فإنهم 

عادة ٌعملون فٌه بجد ولفترة طوٌلة، بٌنما دور المعلم وفق طرٌقة المشارٌع ٌتمثل 

ومساعدة التالمٌذ وتشجٌعهم للقٌام بالعمل . فً التوجٌه واإلرشاد أو التعدٌل

 : وتكون هذه المساعدة من خالل

  .مشاركة المتعلمٌن فً اختٌارهم للمشروع‐

                                                           

226مرجع سابق،   طرق التدرٌس العامة تخطٌطاتها وتطبٌقاتها التربوٌة،   1
 

119مرجع سابق،   الذلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً،    2
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  .تنظٌم عملهم وتوجٌههم فً البحث عن المعلومات واإلمكانات‐

  .ابتكار وضعٌات تثٌر التفكٌر اإلبداعً ألتتبعً‐

  .تثمٌن العمل الجماعً،  والفوجً بٌن التالمٌذ‐

  .تقوٌم مراحل انجاز المشروع والنتابج معا‐

    ولذلك فانه ٌجب على المدرس تطبٌق بٌداؼوجٌا المشروع لتحفٌز المتعلمٌن 

على اإلقبال على هذا النوع من النشاط، وذلك باقتراحه على التالمٌذ مجموعة من 

المشارٌع وٌناقشها معهم شرٌطة أن ال تكون هذه من الكتاب المدرسً وذلك حتى 

تكون مناسبة لمٌولهم ورؼباتهم واستعداداتهم لها، ثم ٌتفق معهم على مراحل 

  .انجاز المشروع وعلى الوسابل الضرورٌة والممكنة لتحقٌق ذلك

 :  هً كاآلتًوخطوات المشروع

 . اختٌار المشروع‐1

 . تخطٌط المشروع‐2

 .تنفٌذ المشروع‐3

 . تقوٌم المشروع‐4

 :    وفٌما ٌلً توضٌح لهذه الخطوات

 الخطوات األساسٌة فً طرٌقة المشروع، ألنها ذات وهي: اختٌار المشروع‐1

أثر كبٌر فً نجاح المشروع أو أخفاقة، وتبدأ هذه الخطوة بإثارة المعلم موضوعا 

لٌكون موضوع نقاش بٌن التالمٌذ حول مشكلة أو صعوبة، تواجه المتعلمٌن،  

ماذا طلب منً : حٌث ٌقوم التالمٌذ بتحدٌد المطلوب وذلك من خالل طرح األسبلة

؟لماذا ؟ما الذي أرؼب فً تحقٌقه ؟ وبذلك ٌعمل على تحدٌد الموارد واإلمكانٌات 
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ثم ٌعمل التلمٌذ على تنظٌم العمل وتخطٌط مراحل العمل وتحدٌد الزمن الألزام 

1"لذلك 
 : وٌراعً فً اختٌار المشروع. 

  .أن ٌكون نابعا من حاجات التالمٌذ ومٌولهم•

أن ٌراعً التنوٌع فً المشروعات المختارة وال ٌقتصر على النشاط أو مجوعة •

أنشطة، حتى ٌتٌح لهم مجاالت متعددة للمرور بالخبرات التعلٌمٌة التً تتالءم مع 

. مستوٌاتهم النمابٌة
2

 

أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار مبدأ الفرو قات الفردٌة بٌن المتعلمٌن، والعمل على •

تقرٌب هذه الفروق عن طرٌق تبادل الخبرات بٌن التالمٌذ من خالل المشارٌع 

  .الموزعة علٌهم

 اختٌار المشروع ٌشرع التالمٌذ بإشراؾ المعلم بوضع بعذ:  تخطٌط المشروع‐2

 : مخطط لتنفٌذ النشاط وٌراعً فً التخطٌط ما ٌلً

تحدٌد األهداؾ الخاصة بالمشروع، وذلك من أجل انتقاء األنشطة والوسابل التً •

  .تقود إلى تحقٌق األهداؾ

  .تحدٌد نوع النشاط الفردي والجماعً الالزم لتحقٌق األهداؾ•

 .تحدٌد الطرق المتبعة فً تنفٌذ النشاط، ودور األفراد والجماعات فٌه•

 .تحدٌد مراحل تنفٌذ المشروع، وتحدٌد متطلبات العمل فً كل مرحلة•

ٌقوم كل تلمٌذ فً هذه المرحلة بتنفٌذ الجزء المتعلق به،   : تنفٌذ المشروع‐3

وتسجٌل النتابج التً توصل إلٌها الفوج ثم ٌرصدون المالحظات التً تحتاج إلى 

                                                           

121،  120مرجع سابق،   الدلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً،    1
 

2
 228تخططاتها وتطبٌقاتها التربوٌة،  : مرجع سابق،  طرقتدرٌس العامة
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نقاش وحل وٌتم ذلك تحت إشراؾ المعلم،   من أجل تعدٌل النتابج وتعزٌزها 

  .وكٌفٌة التؽلب على المصاعب التً صادفت التالمٌذ أثناء العمل

 وٌتم تقوٌم المشروع بالحكم على خطوة من خطواته الثالث : تقوٌم المشروع‐4

وٌكون من الضروري أن ٌقوم المعلم والتالمٌذ بإجراء تقوٌم شامل للمشروع من 

أجل أن ٌرى كل تلمٌذ نتابج جهده ضمن جهد المجموعة،   ولٌحكم هو علٌه أوال 

وٌحكم المعلم بعد،   وال بأس أن ٌكون التقوٌم على شكل تقرٌر ٌكتبه التالمٌذ عن 

1"الفوابد التً قدمها المشروع لهم 
وٌكون التقوٌم تكوٌنٌا تحدد من خالله استفادة . 

.من المشروع التعلٌمات األخرى،  وتحدٌد مواطن الضعؾ وعالجها
2

 

    فالتلمٌذ حسب هذه الخطوات ٌمتاز بالحٌوٌة والنشاط،  اذ ٌساهم فً بناء 

. معارفه بشكل أفضل وتتربى لدٌه روح البحث والعمل،   والتعاون االجتماعً

فضال على أن المشروع ٌضع المتعلم فً وضعٌة التعبٌر عن طموحاته و 

  .تساؤالته ورؼباته وٌصل إلى تحقٌق األهداؾ وتقوٌم نفسه بنفسه

 

 

 

 

 

                                                           

230تخططاتها وتطبٌقاتها التربوٌة،  : مرجع سابق،  طرق التدرٌس العامة 1
 

121مرجع سابق،  الدلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً،   2
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توضٌح طرٌقة انجاز المشروع : (01)الجدول   

مرحلة استثمار 

 المكتسبات

 وضعٌة االنطالق مرحلة بناء التعلمات

ٌمكن مطالبة ‐

المتعلمٌن 

باستكمال انجاز 

بعض مراحل 

المشروع فً 

  .المنزل

مراقبة المشروع ‐

وذلك خالل 

عرضه من طرؾ 

المتعلمٌن أنفسهم 

وبٌان مواطن 

والنقص فٌه 

  .لتصحٌحها

التركٌز على ‐

استخالص بعض 

المهارات 

المنهجٌة والفكرٌة 

عرض النموذج أو :  تقدٌم المشروع‐1

طرح وضعٌة مشكلة لبٌان أهمٌة انجاز 

  .المشروع المقرر

فسح المجال أمام : مناقشة المشروع‐2

المتعلمٌن لالستفسار ومناقشة المشروع 

من حٌث األهمٌة وطرٌقة االنجاز 

  .والوسابل

تقسٌم المتعلمٌن •: التخطٌط للمشروع‐3

، (صؽٌر أو كبٌرة)إلى أفواج   

  . ضبط مراحل انجاز المشروع•

توزٌع المهام على األفواج• .  

  . تحدٌد الوقت الكافً لالنجاز•

مطالبة المتعلمٌن :   تنفٌذ المشروع‐4

بالشروع فً انجاز المشروع باحترام 

  .التعلٌمات المقدمة

ٌتابع المعلم :  متابع المشروع‐5

 انجازات 

المتعلمٌن مع تقدٌم التوجهات الالزمة 

بٌان كٌفٌة استؽالل بعض الوسابل )

 احترام آراء ‐ تشجٌع البعض‐علمٌا 

 استذكار بعض •

المعارؾ والمفاهٌم 

المرتبطة بالوحدة 

التعلٌمٌة والتً لها 

عالقة مباشرة 

.بالمشروع  

 تسمٌة المشروع •

  .المراد انجازه

تحضٌر وسابل •

تنفٌذ المشروع 

وتسمٌتها وبٌان )

فوابدها وكٌفٌة 

(.... استعمالها  

عن طرٌق 

  .المسابلة والحوار



 الفصل األول   أهميت تعليم النحو العربي  
 

 
 

37 

لتوظٌفها فً 

 الحٌاة الٌومٌة

 التعاون وحسب العمل الجماعً ‐الؽٌر

(....تصوٌب بعض األخطاء‐  

ٌتم انجاز المشروع على : مالحظة

مراحل متدرجة، وٌخصص لكل مرحلة 

حصة إلى أن ٌنتهً فً عدة أسابٌع 

.(حسب التدرج السنوي )  

عند انتهاء :  تقوٌم المشروع‐6

المتعلمٌن  من انجاز المشروع ٌخصص 

المعلم حصة أو اثنٌن لتقوٌمه من حٌث 

 ‐ الدقة فً التنفٌذ ‐احترام التعلٌمات 

اختٌار ‐مراعاة الجودة فً العرض 

أجمل االنجازات إلبرازها فً متحؾ 

.... القسم أو المعرض المدرسً  

 

الدلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً / محمد الصالح حثروبً : المصدر

عدم ذكر /الجزابر / دار الهدى / وفق النصوص المرجعٌة والمناهج الرسمٌة 

 126/الطبعة والسنة
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ӿعرضنا لطرٌقة المشارٌع جعلنا نقؾ على محاسن : محاسن طرٌقة المشارٌع 

 : واٌجابٌات منها

  .ُتعوُد التالمٌذ على البحث المنظم سواء أكان فً حجرة الدرس أو خارجها•

  .تعودهم على التعلم التعاونً،  الذي ٌشاركون فً كٌل حسب قدراته•

 تعتبر طرٌقة المشروع من طرابق التعلم الذاتً،  التً ٌساهم فٌها التالمٌذ نفسه •

وتعلٌم ؼٌره عن طرٌق تبادل الخبرات بٌن المجموعة المكلفة بالقٌام بعمل ما،   

وهذا النوع من التعلم ٌشجع التلمٌذ على االستمرار فً القٌام بالدور،  وٌنمى ثقة 

ا بثمرة أعماله ًٌ . التلمٌذ بنفسه،  وٌشعره عمل
1

 

ӿبالرؼم من كل الحسنات المذكورة لهذه الطرٌقة ؼٌر : سلبٌات طرٌقة المشارٌع 

 : أن لها سلبٌات نذكر منها

 فقدان المدرس للحكمة و موافقته لتالمٌذه على مشروعات خٌالٌة تؤدي إلى •

  .عجزهم واستحالة تحقٌق أهدافهم

 تحتاج إلى تنظٌم الدراسة والذي قد ٌحول دون تحقٌق بعض المشروعات نظًرا •

 .  ألنها محتاجة إلى وقت قد ٌطول أحٌانا

قد ٌحاول بعض التالمٌذ أن ٌزٌفوا فً تقارٌرهم الختامٌة التقوٌمٌة عن المشروع •

. بحٌث ٌظهرونها براق على خالؾ الواقع
2

 

 

 
                                                           

231مرجع سابق،  طرق التدرٌس العامة تخطٌطاتها وتطبٌقاتها التربوٌة،    1
 

41،  2004عمرلعوٌرة،  علم النفس التربوي،  مطبعة دار الهدى،  الجزابر،  ع ذ ط،   2
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ٌٌجابٌا معتمدا على نفسه،       وعلى العموم فإن طرٌقة المشارٌع بكون فٌها التلمٌذ ا

حٌث تنمً فٌه مفهوم الذات والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولٌة الفردٌة اتجاه 

  .الجماعة و على العلم فإن مثل هذه الطرٌقة صالحة للتدرٌس فً الطور االبتدابً

فهً تساهم فً تربٌة األطفال تربٌة روحٌة وعقلٌة واجتماعٌة وجسمٌة ووجدانٌة 

. بعٌدا عن كل إكراه وتكرار فهو إلٌه مشدود ألنه ٌعرؾ حاجته إلٌها فً المستقبل

    وخالصة القول ككل بالنسبة لطرابق المذكورة آنفا فرؼم تعددها إال أنه ال ٌحبذ 

السٌر على طرٌقة واحدة دون ؼٌرها،  بل ٌنبؽً على المعلم أن ٌدرك الظروؾ 

المحٌطة، فٌختار مابٌن الطرابق أنسبها لتلك الظروؾ كما علٌه أن ٌكون مدركا 

لممٌزات كل طرٌقة وعٌوبها،  ومن خالل ذلك ٌقرر أي الطرابق التً تساعده 

  .على الوصول إلى النتابج المرجوة
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 : الضعف النحوي عند التالمٌذ وعالجه: المبحث الثالث

     للقواعد النحوٌة أهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفرد المتعلم،  ذلك أن تعلمها ٌسهل علٌه 

تكلم اللؽة، ألنه ٌعرؾ صحٌح الكالم من خطبه أثناء األداء، فهً تعمل على 

عصمة المتكلم من الوقوع فً األخطاء بل تحمل المتعلم على التفكٌر و إدراك 

مواطن األخطاء فٌتجنبها وهً آلٌة منظمة للفرد بأن تجعله ٌختار التراكٌب 

المناسبة الصحٌحة التً تؤدي المعنى وتحسن أسلوب المتكلم وبالرؼم من هذه 

األهمٌة الكبٌرة للقواعد النحوٌة إال أنها أضحت فً اآلونة األخٌرة من أعقد 

المشاكل التربوٌة إذ هً من الموضوعات التً ٌشتد نفور التالمٌذ منها، 

وٌضٌقون ذرعا بها،  وٌقاسون فً سبٌل تعلمها العنت،  ولقد أدت هذه الحالة إلى 

شبه معاداة الستخدام القواعد النحوٌة فً الكالم مما سمح لظاهرة الضعؾ 

النحوي تظهر على التالمٌذ بل تعدى ذلك إلى كراهٌة النحو وعدم إعطابه قٌمة،  

ولعل هذا ٌكون سببا فً كراهٌتهم للؽة العربٌة بجملتها،  وظاهرة الضعؾ 

النحوي فً حاجة إلى بحث علمً ٌنتهً إلى معرفة مظاهرها واألسباب الكامنة 

 .  وراءها لعالجها على أسس تربوٌة

إن المتتبع الواقع التدرٌس فً المراحل : أسباب الضعف النحوي عند التالمٌذ‐1

االبتدابٌة ٌالحظ أن النحو ٌعطى القدر األكثر من التدرٌس مقارنة بؽٌره من 

فروع اللؽة العربٌة نظرا ألهمٌة الكثٌرة فً اللؽة،  فالمعلمون فً المرحلة 

االبتدابٌة ٌبذلون مجهودات كبٌرة فً تدرٌسهم من خالل التنوع فً طرابق 

التدرٌس واستخدام الوسابل المناسبة لتحقٌق ذلك وتطبٌق على النصوص وعرض 

 ومع هذا إال أنهم ال ٌسلمون من  وقوع تالمٌذهم من األخطاء .... األمثلة

النحوٌة،  والضعؾ فً التعبٌر و اإلمالء والتهجً فً القراءة بل حتى هناك من 

ٌبدي نفورا واضحا لحصة النحو واعتبارها جافة وأن قواعدها صعبة الفهم 
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مستعصٌة،   فنالحظ أن معظم المعلمٌن ٌشكون الضعؾ فً القواعد النحوٌة 

وسوء استخدامها فً كالمهم وتعبٌرهم وٌبدوا أن لظاهرة الضعؾ النحوي عند 

التالمٌذ أسباب مختلفة ومتنوعة جعلت منهم ٌرون فً تعلم القواعد كابوسا ٌؤرق 

  .حٌاتهم التعلٌمٌة ولعل هذا راجع على عوامل متعددة

منها ما هو راجع  إلى المتعلم نفسه كضعفه فً اإلمالء الذي هو راجع إلى 

ومنها ما هو راجع إلى المعلم ... السنوات األولى،  وعدم االهتمام بالقراءة الحرة

وتأهٌله طرق تدرٌسه وكٌفٌة استخدامها وفً هذا الصدد ٌقول عبد العلٌم إبراهٌم 

قد أخطأ كثٌر من المعلمٌن حٌن ؼالوا بالقواعد،  ": فً كتابه الموجه الفنً

واهتموا بجمع شوا ردها،  واإللمام بتفاصٌلها واإلثقال بهذا كله على التالمٌذ،  

ظنا منهم  أن فً ذلك تمكٌنا للتالمٌذ من لؽتهم،  وأقدارهم على إجادة التعبٌر 

1".والبٌان 
 

إن موضوعات النحو فً " ومن هذا العوامل ما هو راجع إلى المادة العلمٌة إذ 

مدارسنا ال ٌتم على أساس موضوعً بل هو فً الؽالب اختٌار أرابكً تخمٌنً 

2"ٌنقصه الدلٌل العلمً الذي ٌرجع اختٌار هذه الموضوعات وترتٌبها 
وأسباب . 

صعوبة النحو لٌست جدٌدة علٌنا فمنذ أكثر من خمسٌن عاما حاول بعض العلماء 

أن ٌحددوا أسباب صعوبة النحو،  وقد خلص بعضهم إلى األسباب الربٌسٌة 

: اآلتٌة
3

 

                                                           

203مرجع سابق،   الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة،    1
 

عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود،  طرق تدرٌس اللؽة العربٌة،   ع ذ د،  القاهرة، 2
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253مرجع سابق،   طرق تدرٌس اللؽة العربٌة،    3
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  .اإلسراؾ فً االفتراض والتعلٌل‐1

  .اإلمعان فً التعمق فً التفصٌالت الكثٌرة للقاعدة النحوٌة‐2

  .اإلسراؾ فً االصطالحات‐3

   وفٌما ٌبدو أن األسباب السابقة لٌست هً المسؤولٌة وحدها عن صعوبة دراسة 

 : النحو، حٌث توجد عوامل ربٌسٌة أخرى منها

أن تدرٌس النحو فً أؼلب مدارسنا ما ٌزال  قابما على أساس نظرٌة انتقال أثر ‐

التدرٌب،  ومهما ٌقال فً أمر هذه النظرٌة،  فمها ال شك أن الموقؾ الذي ٌدرس 

فٌه التالمٌذ النحو فً الفصل ال ٌماثل أو ٌقترب من مواقؾ التعبٌر التً ٌحتاجون 

وبالرؼم من وجود اجتماع . إلٌها فً استعمال هذه القواعد النحوٌة خارج المدرسة

على أن تدرٌس النحو لٌس ؼاٌة فً ذاته،  وإنما هو وسٌلة لتقوٌم اللسان والقلم إال 

أن كافة الجهود المشكورة التً قام بها المعنٌون لتدلٌل صعوبة القواعد النحوٌة لم 

فمحاوالت تٌسٌر النحو فً الكتب المدرسٌة لم تقدم "تؤد إلى الؽاٌة المرجوة منها، 

جدٌدا ولم تفعل شٌبا ٌعٌد إلى الدرس النحوي قوته وحٌوته،  ألنها لم تصحح 

وضعا،  ولم تحدد منهجا،  وأما الموضوعات فكما ورثناها،  حتى األمثلة لم 

1"ٌصبها من التحدٌد إال نصٌب ضبٌل
و بؽض النظر عن هذه األسباب هناك . 

أسباب أخرى عامة أدت إلى الضعؾ النحوي عند التالمٌذ ندرجها فً النقاط 

 : اآلتٌة

 كثرة القواعد النحوٌة والصرفٌة وتشعبها وكثرة تفصٌالتها بصورة ال تساعد ‐

  .على تثبٌت المفاهٌم فً أذهان المتعلمٌن بل تجعلهم ٌضٌقون بها

                                                           

254مرجع سابق،   طرق تدرٌس اللؽة العربٌة،    1
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 االقتصار فً تدرٌس القواعد النحوٌة على الجوانب الشكلٌة فً بناء بنٌة الكلمة ‐

  .أو ضبط آخرها،   وعدم معالجتها مما ٌربطها بالمعنى

 الكثٌر من القواعد النحوٌة التً ٌتم تدرٌسها لتالمٌذ فً المدرسة ال تحقق هدفا ‐

وظٌفٌا فً حٌاة المتعلم،  وهذا ما ٌقودنا إلى ما ٌسمى بالنحو الوظٌفً الذي هو 

مجموعة القواعد التً تؤدي إلى الوظٌفة األساسٌة لنحو،  وهً ضبط الكلمات 

ونظام تألٌؾ الجمل،  لٌسلم اللسان من اللحن أثناء النطق وٌسلم القلم من الخطأ 

 : اكتساب التالمٌذ مهارات القواعد األربعة"هو : عند الكتابة والنحو الوظٌفً

والمحادثة،  والقراءة و الكتابة،  أما النحو التخصٌصً فهو ٌتجاوز ذلك من 

  .1"الوسابل المتشبعة والبحوث الدقٌقة التً حفلت بها الكتب الواسعة 

   وفً ضوء هذا المفهوم ٌمكننا القول إن النحو الوظٌفً هو الموضوعات 

النحوٌة المستعملة فً لؽة التالمٌذ تحدثا و كتابة بحٌث وتستخدم استخداما سلٌما 

  .فً اإلعراب و التراكٌب والربط،  لٌبرز المعنى واضحا ومفهوما

 عدم التزام بعض المعلمٌن بطرٌقة التدرٌس السلٌمة فً تدرٌس القواعد النحوٌة ‐

فبعض المعلمٌن قد ٌلجأ إلى الطرٌقة اإللقابٌة،  وٌكتفً بإلقاء أمثلة محددة ٌعتقد 

  .أنه من خاللها قد شرح القاعدة النحوٌة،  وهنا تمكن مهارات المعلم من عدمها

 

 

                                                           

مشكالت تدرٌس النحو العربً : عن منتدٌات شبكة األدبٌة واللؽوٌة،  مقال بعنوان1

05: 16الساعة 2020‐02‐24وعالجها،   شرٌؾ محمد جابر،  التارٌخ   
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 العقدة النفسٌة التً الزمت دراسة النحو والقناعة بأنه ال ٌمكن إدراك حقٌقة أو ‐

. االقتناع منه فً الحٌاة،  مما أدى إلى عزوؾ الكثٌرٌن عن دراستهم
1

 

    أٌضا هناك أسباب ترجع إلى البٌبة المحٌطة التً ٌعٌش فٌها المتعلم ٌثأتر 

وٌؤثر فٌها، البٌت،   المجتمع و األصدقاء الذٌن ٌتعاملوا المتعلم معهم،  فالمعلم 

بٌن جدران الصؾ ٌدرس شٌبا من النحو فإن خرج من صفه وترك قاعة الدرس 

لم ٌلمس أي تطبٌق و ال استخدام لما درسه،  وبذلك تحدث الفجوة بٌن ما ٌدرسه 

المتعلم و بٌن ما هو مطبق على أرض الواقع فنالحظ أن البٌبة المحٌطة بالمتعلم 

لها أثر بلٌػ فً صعوبة النحو فقد أصبحنا نعٌش فً بٌبات سٌطرت فٌها العامٌة 

 فً مختلؾ مناحً الحٌاة،  إذ إن معظم ما ٌتعلمه التالمٌذ داخل المدارس ال ٌلبث  

أن ٌذوب وٌختفً بمجرد خروجه إلى الشارع أو عودة إلى البٌت،  وهذا األمر 

تربت علٌه حرمان التالمٌذ من االستماع إلى األسالٌب الصحٌحة والتراكٌب 

السلٌمة،  وقد أشار ابن خلدون الى هذه الظاهرة أثرها فً تكوٌن ملكة الحدٌث،   

وتلعب وسابل اإلعالم سواء ... . وارجع إلٌه العلة فً فساد لؽة العرب قدٌما

كانت مربٌة أو مسموعة أو مكتوبة دورا هاما فً شخصٌة األفراد بشكل عام 

والمتعلمٌن بصفة خاصة،   ومن هنا تبرز خطورة هذه الوسابل بما ٌشٌع فٌها من 

اللحن والتحرٌؾ  على ألسنة العاملٌن فٌها فً أبسط قواعد اللؽة،   بل إن كثٌرا 

اإلذاعات وخاصة المربٌة منها تستخدم اللؽة العامٌة اللهجات المحلٌة،   كما أن 

.كثٌرا من الصحؾ تشٌع فٌها األخطاء الكتابٌة بارزة
2

 

                                                           

الهاشمً عابد توفٌق،   الموجه العلمً لمدرسً اللؽة العربٌة،    مؤسسة الرسالة لنشر 1

198ه،   1417،   5والتوزٌع،   بٌروت،   لبنان،   ط  

2
أسباب ضعؾ الطالب لمادة النحو العربً،    : عن منتدٌات الطرٌق الى هللا، مقال بعنوان

 54: 13الساعة2020مارس01أبوأنس حادي الطرٌق التارٌخ 
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فمما سبق ٌتضح أن أسباب ضعؾ التالمٌذ فً النحو، الهً راجعة إلى المعلم 

وحده، وال إلى المتعلم،  وال إلى المادة وحدها وإنما عوامل مشتركة بٌن البٌبة 

المحٌطة وبالتلمٌذ والموضوعات المقررة  والمعلم وطرابق تدرٌسه،  والمتعلم 

ومدى استٌعابه للقواعد،   وعلى العموم ٌمكن حصر األسباب المؤدٌة لضعؾ 

 : النحو فً نقاط اآلتٌة

  .عدم التمٌٌز فً النحو ما هو علمً وما هو تعلٌمً•

  .تجاهل الجانب التطبٌقً وأنشطة اإلنتاج اللؽوي•

  .عدم اختٌار الطرٌقة المناسبة فً تدرٌس النحو•

  .االعتماد على بعض الوسابل التعلٌمٌة دون ؼٌرها•

  .تفشً ظاهرة العامٌة فً الوسط المدرسً•

  .عدم تمكن المعلم من مادة النحو•

  .سٌاسة الترهٌب التً ٌعتمدها المعلم على التالمٌذ من أجل حفظ القاعدة•

  .عدم قٌام أسرة التلمٌذ بواجبها المتمثل فً المتابعة المستمرة•

 بعد تطرقنا ألسباب الضعؾ النحوي عند التالمٌذ : عالج الضعف النحوي/2

رأٌنا أن الحاجة تبدوا ماسة للحد من هذا الضعؾ الذي ٌؤثر سلبٌا لٌس على 

المتعلم فقط بل على اللؽة العربٌة فً حد ذاتها،   وعلى المجتمع بشتى مٌادٌنه 

وٌبدوا أننا فً حاجة إلى مواجهة الحقابق النحوٌة،   وبحثها بمنهج ٌحمل التسٌٌر 

من حٌث هو حاجة ٌرٌدها الناس بصفة عامة،   من النحو العربً فً عصرنا 

هذا فباعتبار أن التلمٌذ هو محور العملٌة التعلٌمٌة و المعول علٌه بدرجة كبٌرة،   

البد أن ٌختار له من النحو ما ٌحتاجه فعال ال ما ٌراه النحاة فقط أنه ضروري 
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لفهم الظاهرة اللؽوٌة فتحدٌد موضوعات النحو التً ٌنبؽً أن ندرسها ٌجب أن 

تسبق بأبحاث علمٌة تستهدؾ معرفة األسالٌب الكالمٌة والكتابٌة التً تشٌع فً كل 

مرحلة من مراحل التعلٌم والصعوبات التً ٌجدها التالمٌذ فً التعبٌر عن 

1". أفكارهم ومعانٌهم
 

ولكً نعمل على عالج ظاهرة الضعؾ فً استخدام القواعد النحوٌة علٌنا نتبع فً 

 : مناهجها ووسابل تعلمها ما ٌأتً

إال تعدوا فً المراحل االبتدابٌة الممارسة والتدرٌب على النطق السلٌم،   •

ومحاكاة األسالٌب الخالٌة من األخطاء النحوٌة دون التعرض لهذه القواعد 

بالتعرٌؾ أو التفصٌل وان ٌكون النشاط التعلٌمً المتصل بها خاضع لمٌول 

التالمٌذ وشؽفهم بالحركة واللعب،   فٌقدم لهم فً صورة استخدام لؽوي مؤدي 

لبعض الوظابؾ التً تتصل بحٌاتهم ونشاطاتهم مما تتسم به هذه المرحلة من 

العمر بدلٌل أن تدرٌس القواعد مادة مستقلة قد ٌحمل التالمٌذ على إن ٌعٌدوها 

ؼاٌة فً ذاتها،   فٌستظهرونها استظهارا دون تفهم وتعقل،   وٌهملون جانها 

. الوظٌفً التطبٌقً وؼاٌتها العملٌة
2

 

    وهذا ما تطرقنا إلٌه فً المبحث األول و الرأي القابل بان القواعد فً المراحل 

األولى ال تدرس صراحة وإنما تدرس على شكل تدرٌبات لؽوٌة فقط ذلك ألن 

الطفل ٌلجا على المحاكاة فً أولى مراحل النطق بألفاظ اللؽة وٌسمع الكلمات و 

الجمل من أبوٌه وأهله،   وٌنطق بها،   وٌحسن استعمالها،   وٌحقق بها ؼاٌته من 

التفاهم و هو فً هذه المواقؾ كلها ال ٌحتاج إلى شرح الكلمة وال ٌعتمد إلى أن 

                                                           

255مرجع سابق،  طرق تدرٌس اللؽة العربٌة،   1
 

204مرجع سابق،  الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة،   2
 



 الفصل األول   أهميت تعليم النحو العربي  
 

 
 

47 

ٌستفسر عن لفظ وال ٌرجع إلى معجم ٌستشٌره فٌما ٌلقى علٌه من هذه المفردات،   

إلى حٌن ٌكبر وتتسع حاجاته إلى ثروة جدٌدة من األلفاظ ٌدرٌها فً كالم أدبً 

إن اللؽة نشأت قبل القواعد وعاشت أزمنة طوٌلة "وٌستدلون على رأٌهم بالدلٌل 

سلٌمة ؼنٌة عن القواعد،   وكان إعراب البادٌة،   هم ال ٌعرفون لؽتهم أصوال 

1"وقواعد،   هم المرجع الذي اعتمد علٌه العلماء فً وضع القواعد 
كما نادوا . 

بأن القواعد صعبة جافة تنفر التالمٌذ،   وهً لٌست إال نوعا من التحلٌل الفلسفً 

المنطقً وهً إلى ذلك أمور معنوٌة تجرٌدٌة،   و التلمٌذ إنه ٌمٌل إلى 

المحسوسات وفٌها كثٌر من التحلٌل الذي ٌعجز عنه صؽار التالمٌذ،   

  .والمصطلحات التً تتقل علٌهم

البد بد أن ٌبد أن بناء منهج النحو بتحدٌد أساسٌات المادة،  ثم االختٌار من هذه •

األساسٌات ما ٌساعد التلمٌذ على اإلسهام فً حل مشكالت مجتمعه ومواجهة  

مشكالت حٌاته الخاصة وإشباع حاجٌاته ومٌوله وإذا تسنى لنا تحدٌد القواعد 

النحوٌة التً ٌحتاج إلٌها التالمٌذ فً كل مرحلة من مراحل كان علٌنا أن نفكر فً 

 الكتاب المدرسً الذي ٌعرضها،  وكٌؾ ٌكون عرضه لها ؟

ولكً ٌهٌأ الجو الصالح الذي ٌساعد على نجاح الدراسة النحوٌة والتقلٌل من •

الضعؾ ال بد أن ٌواجه المعلم مشكلة جوهرٌة من مشكالته،  هً دراسة قاعدٌة 

وذلك بأن ٌلتزم المعلم الحدٌث بلؽة سلٌمة فً دروس القواعد وفً ؼٌرها،   وفً 

القسم وخارج القسم،   وحمل تالمٌذه على الحدٌث بها،  وبأن  ٌمتد ذلك على 

معلمً المواد األخرى بل الحٌاة اإلعالمٌة فً اإلذاعة والصحافة فإن مثل هذا 
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الجو أقوى عونا على أن ٌتحول استخدام القواعد النحوٌة عادات لسانٌة سلٌمة 

  .تتأصل فال تحتاج إلى معاناة فً التذكٌر،  وال تؤدي إلى اضطراب

:     دابما فً دابرة عالج الضعؾ ٌذكر عبد العلٌم إبراهٌم فً كتابه الموجه الفنً

االتجاه الصحٌح فً تدرٌس القواعد حٌث ٌحدد هذا االتجاه اإلٌمان بأن القواعد 

المنهج،  الكتاب، الطرٌقة،  المدرس، : وٌتحقق ذلك فً. وسٌلة ال ؼاٌة

 1"االختبارات

 : فً المنهج‐1

ٌنبؽً االقتصار على األبواب التً لها صلة بصحة الضبط،  وتألٌؾ الجملة •

تألٌفا صحٌحا،  ولهذا نرى أنه ال داعً مطلقا لدراسة الصور الفرضٌة فً 

التصؽٌر والنسب،  وأصول بناء الفعل الماضً وؼٌر ذلك مما ال ٌتصل بضبط 

  .الكلمات

االتجاه فً أبواب الصرؾ إلى الناحٌة العملٌة،  ففً درس المجرد والمزٌد،  •

ٌنبؽً بتدرٌب التالمٌذ على االنتفاع بهذا الباب فً معرفة طرٌقة الكشؾ عن 

  .المفردات اللؽوٌة فً المعجمٌات

التدرج فً عرض أبواب القواعد،  فتدرٌس بعض األبواب مجملة فً أحد •

  .الصفوؾ ثم تعاد دراستها فً صؾ تالً مع شًء من التفصٌل

جعل المنهج وحدات متكاملة تشمل كل وحدة عدة أبواب متجانسة أو متحدة •

  .الؽاٌة
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 : فً الكتاب‐2

ٌجب أن ٌكون الكتاب مساٌرا للمنهج فً اتجاهه وروحه وأال ٌتخذ منه المؤلفون •

  .معرضا إلظهار علمهم وإحاطتهم

اتخاذ اللؽة نفسها أساسا لدراسة القواعد،  وذلك باختٌار األمثلة التً تتصل •

بالحٌاة وتزود التالمٌذ بألوان من الخبرة والثقافة ال األمثلة الجافة المبتورة 

  .والجمل المصطنعة المتكلفة

. جعل التمرٌنات التطبٌقٌة حول نصوص أدبٌة مع اإلكثار منها والعناٌة بتنوٌعها•

 : فً الطرٌقة‐3

ٌنبؽً مناقشة األمثلة من الناحٌة المعنوٌة،  قبل مناقشة دالالتها النحوٌة •

  .وبخاصة األمثلة المختار من الحكم أو األمثال أو الشعر

ٌجب أن ترمً الطرٌقة إلى كٌفٌة انتفاع القواعد فً ضبط النطق والكتابة ال إلى •

  .استٌعاب الصور،  وحفظ األحكام

تجنب الطرٌقة المعقدة، التً تحول درس القواعد إلى درس شبٌه بالقواعد •

  .الرٌاضٌة

  .جعل القواعد من الوسابل المعنٌة على الفهم والتعبٌر السلٌم•

 :  وٌجب أن ٌراعى فٌها ما ٌلً: فً االختبارات والتمرٌنات‐4

  .مدى انتقال التالمٌذ بالقواعد فً تألٌؾ الجمل وضبطها•

  .ترك المطالبة األنواع والتقاسٌم ونص القواعد•
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وللحد أكثر من ظاهرة الضعؾ النحوي هناك معاٌٌر لتدرٌس القواعد رآها 

 : المختصون ناجحة للتقلٌل من مظاهر الضعؾ وهً

أن ٌسهم تدرٌس القواعد فً تحقٌق وظابؾ اللؽة،  اتصال وتفكٌر وتعبٌر ونمو ‐1

وجدانً وٌضاؾ لتدرٌس قواعد اللؽة العربٌة،  حسن االتصال بالقران والسنة،   

فتدرٌس القواعد ٌنبؽً أن ٌكون وسٌلة إلتقان المهارات اللؽوٌة األربع بالمعرفة  

مساعدة المتعلم على ضبط لؽته،  ولؽة "التطبٌقٌة،  وتدرٌس القواعد ٌكون بهدؾ 

فوظٌفة القواعد الفهم و اإلفهام ... . من ٌستمع إلٌهم،  أو ٌقرأ كتاباتهم

المضبوطٌن وتدرٌس القواعد ٌكون لتنمٌة أسس دقٌقة للمحاكاة،   قابمة على 

ضوابط،  فال محاكاة صحٌحة من ؼٌر ضوابط،  وال بد من قواعد ٌرجع إلٌها 

  .1"حٌن الشك واللبس

   إن الهدؾ من تدرٌس القواعد التمكن من االتصال باآلخرٌن وفهمهم وإفهامهم 

فً ضوء خلفٌاتهم الثقافٌة و بالتالً فإن اكتساب  أشكال معجمٌة أو تراكٌب 

قواعدٌة ٌنبؽً أن ٌكون هدفه تطوٌر الكالم والكتابة فً الموافق االجتماعٌة التً 

  .تتطلب استخدام اللؽة

أن ٌحسن انتقاء القواعد التً ٌدرسها تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة،  وتقدٌمها له من ‐2

إن أساس "خالل مجال وظٌفً ٌسهل تعلمها وٌشعر المتعلمٌن بجدوى دراستها 

انتقاء القواعد التً تقدم التالمٌذ فً المرحلة االبتدابٌة ٌنبؽً أن ٌكون مرتبطا بما 

تتداو له األلسنة  بعٌدا عن الؽرٌب و المندثر و المتفلسؾ والشاذ من هذه القواعد 

فال نشؽل كما قال الجاحظ قدٌما قلب الصبً من هذه القواعد إال بمقدار ما تؤدي 
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إلى السالمة من فاحش اللحن،  ومن مقدار جهل العوام فً كتاب إن كتبه و شعرا 

1"أنشده وشرٌتا إن و صفه 
 . 

 وٌمٌز القواعد الوظٌفٌة بالتركٌز على االستخدام أن تدرٌبها ٌؤدي بسهولة إلى 

تحصٌلها و إلى بقاء أثر تعلمها،   وانتقاله إلى فروع اللؽة األخرى كالقراءة 

الجهرٌة والتعبٌر بنوعه،  وتدرٌس القواعد الوظٌفٌة بهذا الشكل بٌنهم فً إدراك 

  .المعانً،  والعالقات بٌنها

 إن التدرٌس الوظٌفً للقواعد ضمانة لتحقٌق اللؽوي،  والتً ": وخالصة القول

تعكس القدرات الفردٌة اللؽوٌة للتالمٌذ وتسهم فً إثبات ذاته،  وتؤدي إلى تفاعله 

  .االجتماعً،  حٌث ٌختار فً حدٌثه ما ٌحقق له الهدؾ منه

أن ٌقبل المعلم على تدرٌس القواعد معتمدا على قناعته بأهمٌتها وكفاءته ‐1

هو الذي ٌنطلق : اللؽوٌة والتربوٌة فً تٌسٌر تعلمها،  فمعلم اللؽة العربٌة الكؾ

أنه ال ٌعمل فً مٌدان اللسانٌات،  وإنما ٌقوم بتدرٌس ": فً تدرٌس القواعد منها

لؽة،   أي تعلٌم كٌفٌة هذه اللؽة استعماال صحٌحا من خالل تطبٌق النظرٌات 

اللسانٌة فً التدرٌس،  بحٌث ٌكون المحك المعٌاري هو التدرٌس،  ولٌس النظرٌة 

اللؽوٌة فً حد ذاتها وال ٌتبع فً ذلك نظرٌة معٌنة،  بل ٌنتقً كل ما ٌراه فً 

عملٌة التدرٌس بؽض النظر عن االختالفات النظرٌة،  مراعٌا أن مشكلته فً 

  .2"أساسها سٌكولوجٌة ال لسانٌة 

أن ٌبدأ ربط المتعلم بقواعد لؽته مند السنة األولى فً حٌاته التعلٌمٌة وبتدرج ‐2

فالمتعلم ٌستطٌع أن ٌكتسب كثٌرا من : كمً ونوعً بتناسب طردٌا مع عمره
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التراكٌب المعجمٌة والنحوٌة الصعبة بدء من الصؾ األول ابتدابً وفً الصفوؾ 

ومعنى ذلك أن التركٌز ٌكون أوال على التراكٌب واألسالٌب اللؽوٌة من "الثالثة، 

خالل جمل متكاملة تتضمن قواعد ال ٌشار إلى تعرٌفاتها أو مصطلحاتها،   ثم 

  .1"ٌتضمن المحتوى فً السنوات األخٌرة بعض القواعد اللؽوٌة المٌسرة 

أن ٌتبع تدرٌس القواعد مالحظة األداء وتحدٌد األخطاء وسرعة عالجها إذا ‐3

كانت فردٌة وإعادة تدرٌس موضوعاتها إذا كانت جماعٌة،  وٌقترح لتدرٌس 

وأن تعرض نماذج أخطابهم فً "القواعد أن تشخٌص وبصفة مستمرة لؽة األطفال

تراكٌب متكاملة،  تتضح معها عالقة القواعد بصحة المعنى وسالمة التعبٌر،  

وتحدد مواطن األخطاء،  وسبل العالج وٌعرض تسجٌل لنماذج الصحٌحة بصوت 

  .2"جٌد اإللقاء،  حسن األداء ثم ٌطلب من المتعلمٌن اإلتٌان بنماذج صحٌحة 

أنه ٌمكن االعتماد على أخطاء التالمٌذ فً تزوٌد المعلمٌن : وخالصة القول

بمعلومات جمة عنهم،  وٌمكن تدارك هذه األخطاء بتؽٌر األسلوب المستخدم فً 

  .تدرٌسهم
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 : خاتمة الفصل

    بعد عرضنا للجانب النظري،   والمعلون بأهمٌة تعلٌم النحو العربً،   رأٌنا 

بأن لهذا األخٌر فابدة كبٌرة من تعلمه فً المرحلة االبتدابٌة،  إذ ٌساعد المتعلم فً 

التمكن من لؽته وضبطها الضبط الصحٌح،   كما أن تدرٌسه قد ال ٌكون بالطرٌقة 

القاصدة  حتى السنة الخامسة،  كما ٌرى المربون وأن التنوٌع فً طرابق تدرٌس 

النحو من قبل المعلم من شأنها اكتساب التلمٌذ مهارة عالٌة فً االستعمال الدقٌق و 

المضبوط لقواعد النحو،  وهذا من شأنه أن ٌنزع ؼشاوة الضعؾ النحوي الذي 

أضحى كابوسا ٌؤرق التالمٌذ،   وعالج هذا الضعؾ مرهون بنجاح الطرٌقة 

والتدرج فً صب المعلومات فً المنهج المقرر،  وفً . المتبعة،   وكفاءة المتعلم

  .الكتاب المدرسً من السهل إلى الصعب،   ومن العام إلى الخاص
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 الدراسة المٌدانٌة: المبحث األول

. وتمثلت الدراسة المٌدانٌة فً استبانة وزعت على المعلمٌن والتالمٌذ‐

  :منهجٌة البحث فً االستبانة‐1

  :منهج البحث‐1‐1

 .وهو المنهج الوصفً التحلٌلً أالستنتاجً

  :مجتمع البحث‐1‐1‐1

وتمثل مجتمع البحث فً أساتذة اللؽة العربٌة للسنة الخامسة ابتدابً،وتالمٌذ السنة 

  .الخامسة ابتدابً

  :عٌنة البحث‐2‐1‐1

  معلمٌن ٌدرسون السنة الخامسة ابتدابً 09وتمثلت فً :األولى

  . تلمٌذا ٌدرسون السنة الخامسة ابتداب58ًوتمثلت فً:الثانٌة

  :مكان البحث‐3‐1‐1

  :أجرٌنا الدراسة المٌدانٌة فً بعض المدارس االبتدابٌة وهً

ӿ مستؽانم‐مدرسة لطرش العٌد بعٌن تادلس ‐

ӿمستؽانم‐مدرسة األمٌر عبد القادر بعٌن تادلس‐ 

ӿوهران‐مدرسة حمزة زرٌقات ببطٌوة ‐

  :زمن البحث‐4‐1‐1

  .شهر مارس 2020 2019̸تم إجراء البحث المٌدانً فً السنة الدراسٌة ‐
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  :أدوات البحث‐5‐1‐1

وهً كل الوسابل التً تساعدنا على فهم البٌانات المتعلقة بموضوع البحث، ولهذا 

  .اعتمدنا فً هده الدراسة على االستبانة

  :التعرٌف باالستبانة‐1‐5‐1‐1

وهً عبارة عن وثٌقة تتضمن مجموعة من األسبلة التً تعد بدقة وترسل إلى ‐

  .عدد كبٌر من أفراد المجتمع المدروسٌن

  :طرٌقة التوزٌع‐2‐5‐1‐1

  سؤاال،واألخرى12واحدة خاصة باألساتذة واشتملت على : لقد وضعنا استبانتٌن‐

  . أسبلة07خاصة بالتالمٌذ واشتملت على 

  :طبٌعة األسئلة‐3‐5‐1‐1

كانت األسبلة مؽلقة وذلك من خالل اإلجابة بنعم أوال،أو باحتماالت بوضع عالمة 

داخل الخانة المناسبة، فً حٌن تم إدراج سؤالٌن مفتوحٌن وحد موجه  (×)

 للتالمٌذ واألخر للمعلمٌن
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  تحلٌل االستبانات:المبحث الثانً

 :تحلٌل االستبانة الموجهة للمعلمٌن‐1

  :العرض والتحلٌل

  :01جدول

 هل الحجم الساعً المبرمج لقواعد النحو للستة الخامسة مناسب ؟: السؤال األول

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة

 نعم  09 100

 ال  00 00

 المجموع 09 100

  نالحظ أن جمٌع األساتذة أجابوا بنعم كما هو ظاهر فً الجدول أعاله،  وكانت 

بأن الحجم الساعً المبرمج لقواعد النحو للسنة الخامسة مناسب،  %100نسبتهم 

وذلك مراعاة لقدرات المتعلمٌن وعدم إرهاقهم من جهة أخرى ال ٌؤدي إلى ملل 

 . المتعلمٌن و التشوٌش على ذاكرتهم

 ما رأٌكم فً برنامج النحو الخاص بالسنة الخامسة ؟: السؤال الثانً‐

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة 

 مالبم  09 100

 فوق طاعة استٌعاب التالمٌذ 00 00
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 المجموع 09 100

 

     من خالل اإلحصابٌات الموضحة وفرزنا المسطح نالحظ أن اإلجابة على 

 فالقول أن %100برنامج النحو بالنسبة لسنة الخامسة مالبم، وقد بلؽت نسبته 

الحجم الساعً المبرمج لقواعد النحو للسنة الخامسة مالبم أم ال ؟ٌعنً هل هدا 

البرنامج مناسب لقدرات المتعلمٌن واستٌعابهم فالبرنامج ٌراعً فٌه قدرات 

 المتعلمٌن العقلٌة حتى ٌتمكن المتعلم من استٌعابه، فالكم وحده ؼٌر كاؾ، والنوع

مهم جدا فحتى ولو كانت القواعد قلٌلة ولكنها فوق طاقة المتعلم، فلن ٌفٌد هذا 

  .بشًء العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة،  آلن الكم والنوع شٌبان متالزمان

 :03الجدول 

 هل أنت موافق على تدرٌس  النحو ؟: السؤال الثالث

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة

 الطور األول  01 11،11

 الطور الثانً  07 77،78

 مرحلة التعلٌم المتوسط 01 11،11

 المجموع 09 100

  من خالل الجدول نالحظ بأن نسبة المبوٌة اإلجابة األول أي تدرٌس النحو ٌكون 

،  أي تدرس 03وهً نفس نسبة اإلجابة رقم % 11،11فً الطور األول قد بلؽت 
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وهً 2النحو ٌكون فً المرحلة التعلٌم المتوسط، بٌنما كانت األؼلبٌة لإلجابة رقم 

 وذلك %77،77أن ٌكون تدرٌس النحو فً الطور الثانً وقد بلؽت نسبتها 

باعتبار أن المتعلم فً هذه المرحلة ٌكون جاهزا لتدرٌس النحو، وهً مرحلة 

 وسٌطة أي

 

ؼٌر متقدمة أو متأخرة عن السن المناسب الذي ٌستطٌع فٌه المتعلم من إدراك 

  .قواعد النحو واستٌعابها جٌدا وبالتالً تطبٌقها

 :04جدول 

تدرٌسكم للنحو على أي شكل من األشكال التالٌة التً نوردها فً : السؤال الرابع

 الجدول أدناه ؟

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة 

 تدرٌبات وتمارٌن  02 22،22

 قواعد ثابتة ومدعومة بتمارٌن 07 78،78

 المجموع  09 100

  ومن خالل نالحظ أن نسبة األساتذة الذٌن ٌدرسون النحو على شكل تدرٌبات 

 أما نسبة األساتذة الذٌن ٌدرسون النحو على شكل %22،22وتمارٌن قد بلؽت 

بحٌث نستنتج أن هذه الفبة األخٌرة تعتمد %78،78قواعد ثابتة وتمارٌن قد بلؽت 

على هذه الطرٌقة تثبٌتا للقواعد للمتعلمٌن من جهة ومن جهة أخرى تقوم بتدرٌب 

المتعلمٌن على التعامل مع هذه القواعد فً الجانب التطبٌقً من خالل تمارٌن، و 
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التعامل مع القواعد فً الجانب الواقعً الفعلً وهو الجانب ألدانً سوء المنطوق 

  .أم المكتوب

  :05جدول 

 أي الطرابق التربوٌة اآلتٌة تراها مناسبة لتدرٌس النحو ؟ : السؤال الخامس

 

 

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 الطرٌقة االستقرابٌة  00 00

 الطرٌقة القٌاسٌة 00 00

 طرٌقة النص األدبً  09 100

 المجموع 09 100

  من خالل إحصابٌاتنا الموضحة فً الجدول السابق نالحظ ان جمٌع المفحوصٌن 

ٌرون أن انسب الطرابق التربوٌة لتدرٌس النحو هً طرٌقة النص األدبً،  الن 

هذه الطرٌقة تسمح بالدخول إلى حصة النحو بشكل سهل،  وأٌضا تسهل من 

انطالقة المعلم فً تقدٌم موضوعه الخاص بحصة القواعد،  وتجعلها أكثر دقة 

ووضوح بالنسبة للمتعلمٌن و الشًء األهم هو إحساس المتعلم بأنه ال ٌتلقى أشٌاء 

ؼرٌبة بل أشٌاء موجودة ضمن النصوص األدبٌة التً ٌدرسها وهو بصدد 

  .الخوض فٌها وفقط
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 : 06جدول 

  هل تشارك العامٌة بالفصحى وأنت تدرس التالمٌذ ؟: السؤال السادس

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة

 نعم  02 22،22

 ال  07 78،78

 المجموع 09 100

ومن خالل الجدول أعاله نالحظ بان نسبة األساتذة اللذٌن أجابوا بنعم على السؤال 

 ،  بٌنما%78،78المتعلق بإشراك العامٌة بالفصحى أثناء تدرٌس التالمٌذ قد بلؽت 

 ومما ال شك فٌه بان من قالوا نعم ٌعتمدون %22،22نسبة من قالوا ال قد بلؽت 

هذه الطرٌقة لتوضٌح بعض المالمح اللؽوٌة عامة،  والنحوٌة خاصة للمتعلمٌن 

وتقرٌبها لهم بشكل مقبول،  خاصة وان المتعلمٌن فً هذا السن ٌحتاجون فً 

بعض األحٌان إلى تذكٌرهم بما عرفوه خارج المدرسة سواء من الناحٌة األلفاظ 

اللؽوٌة و الترتٌبات النحوٌة ومختلؾ التصرٌفات والتصنٌفات حتى تسهل مهمة 

  .المعلم التعلٌمٌة التعلمٌـة

 :07جدول 

 ما مقدار استٌعاب التالمٌذ للنحو ؟: السؤال السابع

 نوع اإلجابات عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 ضعٌؾ 00 00
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 متوسط  03 33،33

 جٌد 06 66،67

 المجموع 09 100

 ومن خالل الجدول نالحظ أن نسبة من قالوا إن استٌعاب التالمٌذ للنحو متوسط 

 بٌنما نسبة من قالوا إن نسبة مقدار استٌعاب %33،33وقد بلؽت نسبته المبوٌة 

 وهذا راجع إلى التالمٌذ أنفسهم أو طرٌقة %66،67التالمٌذ للنحو جٌد قد بلؽت 

المعلم فً تقدٌم قواعد النحو أو كالهما،  فلو قولنا التالمٌذ ربما قدرتهم أو 

استعدادهم ؼٌر مقبول فهنا اللوم على المتعلمٌن وحدهم ومن جهة أخرى طرٌقة 

  .المعلم لو كانت ؼٌر مخطط لها وعشوابٌة هنا اللوم على المعلم

 :08جدول 

  ما سبب ضعؾ بعض التالمٌذ فً مادة النحو ؟: السؤال الثامن

 

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة

 الطرٌقة المتبعة  00 00

 خلل فً البرنامج 00 00

 نفور التالمٌذ من المادة 09 100

 المجموع 09 100



 الفصل الثاني  استباناث الميذانيت   
 

 65 

   ومن خالل الجدول نالحظ بان جمٌع المعلمٌن أجابوا بان سبب ضعؾ بعض 

التالمٌذ فً مادة النحو هو نفور التالمٌذ من المادة،  فالمتعلم إذا لم ٌرؼب فً 

دراسة مادة ما بالطبع سٌؤذي إلى عدم خلق الدافعٌة لدٌه،  ومن تم االستعداد 

ٌكون ضبٌال و النتٌجة ضعٌفة ولكن لٌس دابما سبب الضعؾ ٌعود إلى نفور 

التالمٌذ فقط فربما أحٌانا الطرٌقة وأحٌانا أخرى الفرو ق الفردٌة بٌن مختلؾ 

  .المتعلمٌن فلٌس بالضرورة عدم وجود تالمٌذ ضعفاء فً مختلؾ األقسام

 :09جدول 

  هل تفضلون تدرٌس النحو انطالقا من ؟: السؤال التاسع

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة

 أمثلة  02 22،22

 نص 07 77،88

 قواعد 00 00

 المجموع 09 100

 فمن خالل إحصابٌاتنا نالحظ بان المعلمٌن اللذٌن أجابوا وٌفضلون تدرٌس النحو 

 بٌنما نسبة اإلجابة الثانٌة كانت %22،22انطالقا من األمثلة قد بلؽت نسبتهم 

 ونسبة األساتذة اللذٌن ٌفضلون تدرٌس النحو انطالقا من النص كانت 00%

 وهً النسبة الؽالبة، وهذا ما ٌعرؾ بالمقاربة النصٌة بحٌث أن كل 77،87%

شًء موجود فً النص من صرؾ ونحو وبالؼة،  فهكذا ٌنظر المتعلم إلى النص 

  .نظرة كاملة متسقة منسجمة ومنه ٌكتسب الكفاٌة اللؽوٌة عامة والنحوٌة خاصة
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 :10جدول 

  كٌؾ هً عالمات التالمٌذ فً النحو ؟: السؤال العاشر

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة 

 ضعٌفة  00 00

 متوسطة  03 33،33

 جٌدة 06 66،67

 المجموع 09 100

 بٌنما نسبة %00فمن خالل الجدول أعاله نالحظ بان نسبة اإلجابة واحد كانت 

 وبالنسبة %33،33األساتذة اللذٌن قالوا بان العالمات التالمٌذ متوسطة قد بلؽت 

  .%66،67لألساتذة اللذٌن قالوا بان عالمات التالمٌذ جٌدة قد بلؽت 

ومن خالل تحلٌلنا لهذا الجدول نستنتج بان عالمات التالمٌذ تتراوح من متوسطة 

  .إلى جٌدة

 :11جدول 

 هل تحاسب التالمٌذ على األخطاء النحوٌة خارج حصة : السؤال الحادي عشر

 النحو ؟

 نوع اإلجابات عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 نعم 00 00
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 ال 09 100

 المجموع 09 100

  ومن خالل الجدول نالحظ بان جمٌع األساتذة أجابوا على نعم بأنهم ٌحاسبون 

التالمٌذ على األخطاء النحوٌة خارج حصة النحو وهذه هً الطرٌقة األنسب و 

 األنجح لتعوٌد المتعلمٌن وتدرٌبٌهم وعدم نسٌانهم لهذه القواعد النظرٌة وكٌفٌة

توظٌفها فً مختلؾ الممارسات الؽوٌة،  فتلك القواعد لٌست الؽاٌة فً حد ذاتها 

  .وان وسٌلة ٌجب توظٌفها عبر مختلؾ حٌاته التعلٌمٌة و التعلمٌة

 فً رأٌك ما هو األسلوب المناسب فً تعلٌم القواعد : السؤال الثانً عشر

 النحوٌة؟

اقترحنا عدة أسالٌب مناسبة فً تعلٌم القواعد النحوٌة رآها المعلمون بحٌث كانت 

اؼلب هذه األسالٌب تتحدث عن استثمار النص فً تدرٌس النحو وهو ما ٌعرؾ 

بالمقاربة النصٌة وإجراء النشاطات الفردٌة المدعمة دابما بتصحٌح األخطاء 

المرتبطة ومحاولة مراعاة الفروق الفردٌة للمتعلمٌن وإعطاء نفس الفرصة لكل 

  .متعلم وهذا ما ٌعرؾ بالنسبة التعلٌم
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  :تحلٌل االستبانة الموجهة للتالمٌذ‐2

  :العرض والتحلٌل‐

 :01جدول 

 هل تفضل أن تكون حصة النحو فً الفترة الصباحٌة أم المسابٌة؟: السؤال األول

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المبوٌة 

 الصباحٌة  54 93،59

 المسابٌة  04 06،41

 المجموع 58 100

   من خالل الجدول نالحظ أن أؼلب المتعلمٌن فضلوا الفترة الصباحٌة على الفترة 

 بٌنما نسبة من فضلوا الفترة %77،57المسابٌة فً تدرٌس النحو وكانت نسبتهم 

وكان تبرٌرهم لهذا بأنهم فً الصباح ٌشعرون %22،43المسابٌة قدرت ب

  .باالرتٌاح  وعدم التعب وكذلك تكون لدٌهم قابلة كبٌرة الستٌعاب قواعد النحو

 :02جدول 

 كٌؾ ترى قواعد النحو ؟: السؤال الثانً

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 سهلة  46 79،31

 صعبة  12 20،69
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 المجموع 58 100

   من خالل الجدول نالحظ أن نسبة المتعلمٌن الذٌن رأوا أن قواعد النحو المقدمة 

 %20،69ونسبة من قالوا أن قواعد النحو صعبة بلؽت %79،31لهم قد بلؽت 

راجع إلى الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن، وكذلك إلى درجة حب أو النفور من هذه 

  .الحصة

: 03جدول 

  ما مقدار فهمك لقواعد النحو؟: السؤال الثالث

 

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 ضعٌؾ  02 03،49

 متوسط 20 34،48

 جٌد 36 62،03

 المجموع 58 100

  ٌتضح من خالل الجدول أن نسبة التالمٌذ اللذٌن قالوا ان فهمهم لقواعد النحو 

 %34،48 بٌنما اللذٌن قالوا متوسط بلؽت نسبتهم %03،49ضعٌؾ قد بلؽت 

 ولعل هذا راجع إلى قدرات المتعلمٌن % 62،03واللذٌن قالوا جٌد نسبتهم 

. المتفاوتة من جهة ومن جهة أخرى إلى الطرابق المتبعة
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: 04جدول 

 فً رأٌك صعوبة النحو ؟:السؤال الرابع

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة

 فً القواعد نفسها  15 25،86

 فً اإلعراب 43 74،14

 المجموع 58 100

   نالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة من رأوا أن صعوبة النحو تكمن فً 

 بٌنما من رأوا أن الصعوبة تكمن فً اإلعراب %25،86القواعد نفسها قد بلؽت 

وهذا راجع إلى قلة التدرٌب واالستعمال الفعلً لهذه %74،14قد بلؽت نسبتهم 

 .القواعد

: 05جدول 

  لو طلب منك حذؾ مادة من استعمال الزمن أٌها تحذؾ ؟:السؤال الخامس

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المبوٌة 

 القراءة 07 12،07

 التعبٌر 12 20،69

 قواعد النحوٌة 39 67،24
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 المجموع 58 100

أوال كانت ؼاٌتنا من طرح هذا السؤال معرفة ما إذا كان المتعلمون ٌحبون حصة 

 ٌرؼبون قواعد النحو، %67،24النحو أم ال فً الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

 ٌرؼبون فً %20،69 ٌرؼبون فً حذؾ حصة القواعد، ونسبة %12،07ونسبة 

حذؾ حصة التعبٌر وٌرجع عدم حب المتعلمٌن لقواعد النحو للنظرة المسبقة لها 

  .بحٌث ٌرونها شبحا ٌعٌق مسارهم الدراسً، بحكم قلة االستعمال

 06جدول 

 ما مقدار فهمك لقواعد النحو؟: السؤال السادس

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 االنطالق من النص 40 68،67

 االنطالق من األمثلة 12 20،69

 ذكر القاعدة مباشرة 06 10،34

 المجموع 58 100

من خالل إحصابٌاتنا الموضحة فً الجدول أعاله نالحظ أن نسبة التالمٌذ اللذٌن 

 ونسبة التالمٌذ اللذٌن %68،67ٌفضلون طرٌقة االنطالق من النص بلؽت 

ومن ٌحبذون ذكر القاعدة مباشرة نسبتهم %20،69ٌفضلون االنطالق من األمثلة 

فأؼلب التالمٌذ فضلوا االنطالق من النص أو ما ٌعرؾ بالمقاربة 10،34%

 ... النصٌة  باعتبار كل شًء موجود فً النص من نحو وصرؾ وبالؼة
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 :07جدول 

 كٌؾ تتذكر قواعد النحو ؟: السؤال السابع

 نوع اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المبوٌة

 عن طرٌق الحفظ 08 13،79

 عن طرٌق إجراء تطبٌقات 50 86،21

 المجموع 58 100

 

 من خالل الجدول السابق نالحظ أن المتعلمٌن اللذٌن قالوا بأنهم ٌتذكرون دروس

، أما اللذٌن قالوا بأنهم ٌتذكرون %13،78 النحو عن طرٌق الحفظ كانت نسبتهم 

 وهً %86،21دروس النحو عن طرٌق إجراء التطبٌقات عدٌدة بلؽت نسبتهم 

النسبة الؽالبة، بحٌث تعد الطرٌقة هً األرسخ و االدوم،  منها ٌكتسب المتعلم 

  .كفاٌته النحوٌة
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 :خاتمة

 .      الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبً بعده

بفضل هللا سبحانه وتعالى قد أكملنا هذا البحث ، بعد جهد مبذول وحان الوقت أن 

نعرض نتابجه التً توصلنا إلٌها من خالل دراستنا فً هذا البحث بعد أن تطرقنا 

للجانبٌن النظري والتطبٌقً المتمثل فً تعلٌمٌة النحو العربً فً الطور االبتدابً 

استطعنا اإلجابة عن بعض التساؤالت المطروحة فً ‐السنة الخامسة أنموذجا ‐

اإلشكالٌة الذكورة أعاله ،والمتعلقة بواقع تدرٌس النحو العربً ، فإنه أصبح أكثر 

تخطٌطا وخاضع لمناهج تعلٌمٌة حدٌثة منها االعتماد على مبدأي المقاربة النصٌة 

وكذلك المقاربة بالكفاءات  فً تقدم دروس النحو إذ التالمٌذ فً وقت مضى كان 

 . عبارة عن متلقً سلبً

ومن النتابج تمكنا من استخالص مجموعة من االقتراحات المتوصل إلٌها فً 

 : الجانب التطبٌقً وهً مدرجة كاآلتً

 مراعاة مبدأ الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن من خالل إعطاء كل ذي تلمٌذ ‐

 . فرصته فً استنباط القاعدة النحوٌة

 . ترك المجال للتالمٌذ للتعبٌر عن آرابهم وإنماء أفكارهم اإلبداعٌة‐

 وضع حجم ساعً كفٌل بتحقٌق الؽاٌة المرجوة من تدرٌس النحو تناسب ‐

 . التالمٌذ من حٌث الكم والنوع

 .  االعتماد على طرابق ووسابل حدٌثة تتماشى وحاجات المجتمع‐

    وفً األخٌر أتمنى من هللا أن نكون قد وفقنا فً معظم جوانب هذا الموضوع 

 . والكمال هلل وحده
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أرجو من هللا أن ٌثٌب كل من ساهم ومد ٌد العون والمساعدة فً إكمال هذا 

البحث وخاصة األستاذ بن ناصر حنٌفً المشرؾ على هذه المذكرة أطال هللا فً 

 . عمره وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن
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:01ملحق   

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة اآلداب العربً والفنون 

 قسم اللؽة العربٌة و آدابها                                     تحضٌر شهادة الماستر 

 استبٌانة التالمٌــــــــــــذ

 للسنة الخامسة ابتدابـــً

أمام اإلجابة التً تراها مناسبة  (×)ما علٌك سوى بوضع  (ة)التلمٌذ (ة)عزٌزي

.بكل أمام وصدؾ   

(   )أنثى                            (   ) ذكر :الجنس   

هل تفضل أن تكون حصة القواعد فً الفترة الصباحٌة أم المسابٌة ؟‐01  

(   )المسابٌة                               (   )الصباحٌة   

......................................................................ولماذا  

كٌؾ ترى قواعد النحو ؟‐02  

(   )صعبة                                   (   )سهلة   
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ما مقدار فهمك لقواعد النحو ؟ ‐03  

(   )جٌد                  (   )متوسط                   (   )ضعٌؾ   

  فً رأٌك أٌن تكمن صعوبة النحو ؟‐04

(   )فً اإلعراب                        (   )فً القواعد نفسها   

لو طلب منك حذؾ مادة من استعمال الزمن أٌها تحذؾ ؟‐05  

(   )قواعد النحو                   (   )التعبٌر                   (   )القراءة   

ما الطرٌقة التً ٌسهل بها فهمك لدروس النحو ؟‐06  

  (   )االنطالق من األمثلة                  (   )االنطالق من النص 

  كٌؾ تتذكر دروس النحو ؟‐07

(   )عن طرٌق إجراء تطبٌقات عدٌدة                    (   )عن طرٌق الحفظ   
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:02ملحق   

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة اآلداب العربً والفنون

 قسم اللؽة العربٌة وآدابها                                      تحضٌر شهادة الماستر

 فً تعلٌمٌة اللؽة العربٌة

 استبٌانة المعلمٌن 

 للسنة الخامسة ابتدابً 

أٌها المعلم المحترم تدخل هذه االستٌبانة فً إطار دراسة علمٌة حول تعلٌمٌة 

لذا نرجو منك ‐السنة الخامسة أنموذجا‐النحو العربً فً المستوى االبتدابً 

اإلجابة عن األسبلة المطروحة بكل موضوعة ، حتى ٌتسنى لنا معرفة الواقع 

.النحوي فً المستوى االبتدابً و بالخصوص السنة الخامسة   

:طبٌعة الوظٌفة ‐  

(   )مستخلؾ                     (   )مرسم   

:المستوى المهنً   

(    )لٌسانس             (   )بكالورٌا فما فوق              (   )بكالورٌا   

هل الحجم الساعً المبرمج لقواعد النحو للسنة الخامسة مناسب ؟‐01  

(   )ال                    (   )نعم   
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ما رأٌكم فً برنامج النحو الخاص بالنسبة الخامسة ؟‐02  

(   )فوق طاقة استٌعاب التالمٌذ                  (   )مالبم   

هل أنت موافق على تدرٌس النحو فً ؟‐03  

(   )مرحلة التعلٌم المتوسط         (   )الطور الثانً           (   )الطور األول   

تدرٌسكم للنحو على شكل ؟‐04  

(   )قواعد ثابتة مدعومة بتطبٌقات                   (   )تدرٌبات وتمارٌن   

أي الطرابق التربوٌة اآلتٌة تراها مناسبة لتدرٌس النحو ؟‐05  

(   )طرٌقة النص األدبً      (   )الطرٌقة القٌاسٌة     (   )الطرٌقة االستقرابٌة   

هل تشرك العامٌة بالفصحى وأنت تدرس التالمٌذ ؟‐06  

(   )ال                                    (   )نعم   

ما مقدار استٌعاب التالمٌذ فً مادة النحو ؟‐07  

(   )جٌد           (   )متوسط         (   )ضعٌؾ   

ما سبب ضعؾ بعض التالمٌذ مادة النحو ؟‐08  

(   )خلل فً البرنامج      (   )نفور التالمٌذ من المادة      (   )الطرٌقة المتبعة   

هل تفضلون تدرٌس النحو انطالقا من ؟‐09  

(   )القاعدة             (   )نص              (   )أمثلة   
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كٌؾ هً عالمات التالمٌذ فً النحو؟‐10  

(   )جٌدة         (   )متوسطة           (   )ضعٌفة   

هل تحاسب التالمٌذ على األخطاء النحوٌة خارج حصة النحو ؟‐11  

(   )ال                      (   )نعم   

فً رأٌك ما هو األسلوب المناسب فً تعلٌم قواعد النحو ؟‐12  

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

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

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

..........................................................................................
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 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكرٌم

 المصادر

1952أبو الفتح عثمان بن جنً،الخصابص،د ط ،_  

،دار صادر ،بٌروت15ابن منظور ،معجم لسان العرب ،المجلد _  

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،تحقٌق عبد الحمٌد هنداوي،كتاب العٌن ،دار الكتب _

  4،2003العلمٌة،بٌروت لبنان ،ج

2008هـ ،1429الفٌروز أبادي ،القاموس المحٌط ،دار الحدٌث ،القاهرة ،_  

مجمع اللؽة العربٌة ،المعجم الوسٌط، مكتبة الشروق  الدولٌة ، جمهورٌة مصر _

2004هـ،1425 ،4العربٌة ، اإلدارة العامة للمجمعات وإحٌاء التراث ،ط  

 المرجع

أحمد الهاشمً، القواعد األساسٌة للؽة العربٌة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت لبنان _

 د ط ،د س

إبراهٌم محمد عطا ،المرجع فً تدرٌس اللؽة العربٌة ،مركز الكتاب ، القاهرة _

1،2005،ط  
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، (ثانوي_متوسط_ابتدابً )الخلٌفة حسن جعفر،فصول فً تدرٌس اللؽة العربٌة _

2مكتبة الرشد للنشر والتوزٌع ،الرٌاض ،ط  

النجار فرٌد جبرابٌل ،قامةس التربٌة وعلم النفس التربوي ،منشورات دار _  

د ط ،دس،التربٌة ،بٌروت لبنان   

الهاشمً عابد توفٌق ،الموجه العلمً لمدرسً اللؽة العربٌة ، مؤسسة الرسالة _

هـ5،1417للنشر والتوزٌع ،بٌروت لبنان ،ط  

رشٌد أحمد طعٌمة ،محمد السٌد مناع ،تعلٌم اللؽة العربٌة والدٌن بٌن العلم والفن _

دط ،دس،  

 1زكرٌاء إسماعٌل أبو الضبعات ،طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة ،دار الفكر ،ط_

م2007هـ ،1427،  

التدرٌب ، الشروق ‐األداء ‐سهٌلة محسن كاظم الفتالوي ،المدخل إلى تدرٌسٌة _

2003دط ،  

طه علً الدٌلمً ،سعاد عبد الكرٌم الوابلً ،الطرابق العلمٌة فً تدرٌس اللؽة _

1،2005العربٌة ،عالم الكتب  الحدٌثة، األردن ،ط  

عبد الجلٌل مرتاض ،فً رحاب اللؽة العربٌة ،دٌوان المطبوعات المدرسٌة ، _

2007 ،2الجزابر،ط  

  14عبد العلٌم إبراهٌم ،الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة ،دار المعارؾ،ط_

عبد اللطٌؾ بن حسٌن فرج ،طرق التدرٌس فً القرن الواحد والعشرٌن، دار _

2005هـ،1426 ،1المسٌرة للنشرة التوزٌع ،عمان ،ط  
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2004،2005عبد الرحمان كامل محمود ،طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ،دط ،_  

علً أحمد مدكور ،تدرٌس فنون اللؽة العربٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،دط، _

2007هـ ،1427  

عمر لعوٌرة ،علم النفس التربوي ،مطبعة دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابر ،دط، _

2004 

علً اٌت أو شان ،اللسانٌات والدٌداكتٌك ،نموذج النحو الوظٌفً من المعرفة _

1،2005العلمٌة إلى المعرفة المدرسٌة ، مطبعة النجاح األولى، الدار البٌضاء ،ط  

وفق ‐محمد الصالح حثروبً ،الدلٌل البٌداؼوجً لمرحلة التعلٌم االبتدابً _

  ،دار الهدى الجزابر ،دط ،دس‐النصوص المرجعٌة والمناهج الرسمٌة

 تقدٌم ‐تخطٌطاتها و تطبٌقاتها التربوٌة‐طرق التدرٌس العامة ‐ولٌد أحمد جابر _

2005هـ،2،1425سعٌد محمد سعٌد ،أبو السعود محمد أحمد ،دار الفكر ،ط  

 المجالت والدورٌات 

محمد رجب فضل هللا ،مجلة كلٌة التربوٌة ،جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة،_  

18السنة السادسة عشر ،العدد   

نور الدٌن أحمد قاٌد وحكٌمة سبٌعً ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد _

2010الثامن ،   
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 مقاالت من شبكة االنترنت

مشكالت تدرٌس :عن منتدٌات شبكة األلوكة األدبٌة واللؽوٌة ،مقال بعنوان _

 النحو العربً وعالجها ،شرٌؾ محمد جابر

أسباب ضعؾ الطالب فً مادة :عن منتدٌات الطرٌق إلى هللا ،مقال بعنوان _

 النحو العربً ،أبو أنس حادي الطرٌق

،2020‐03‐12الصفحة الرسمٌة للمركز الوطنً لتكوٌن المتكونٌن فً التربٌة _  

19:36 
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