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 تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت،

 

 .بل ذكرني دائما بأن الفشل ھو التجربة التي تسبق النجاح 

 یا رب علمني أن التسامح ھو أكبر مناصب القوة

 وأن حب االنتقام ھو أول مظاھر الضعف ، یارب

  .وإذا جردتني من المال اترك لي األمر 

  اترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل

  وإذا جردتني من نعمة الصحة اترك لي نعمة اإلیمان

یا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة االعتذار وإذا أساء لي الناس أعطني 

 فكفاني عز أن تكون لي ربا ، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا أنت لي كما أحب

 .فوفقني إلى ما تحب 

تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت،رب ال  -

 .وال أصاب بالیأس إذا فشلت 

بل ذكرني دائما بأن الفشل ھو التجربة التي تسبق النجاح  

یا رب علمني أن التسامح ھو أكبر مناصب القوة -

وأن حب االنتقام ھو أول مظاھر الضعف ، یارب -

وإذا جردتني من المال اترك لي األمر 

اترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشلوإذا جردتني من النجاح  

وإذا جردتني من نعمة الصحة اترك لي نعمة اإلیمان

یا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة االعتذار وإذا أساء لي الناس أعطني 

 شجاعة العفو

فكفاني عز أن تكون لي ربا ، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا أنت لي كما أحب

فوفقني إلى ما تحب                                                   

  

- 

وإذا جردتني من النجاح  

یا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة االعتذار وإذا أساء لي الناس أعطني  -

فكفاني عز أن تكون لي ربا ، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا أنت لي كما أحب -

                                                                   

 

 

 

 



  شكر وعرفان

  بشكرك وهللا یطیب اللیل إال بطاعتك

  وال تطیب اآلخرة

لي لما  إعانتكر لك یارب فلوال 

  ونصح األمة على نبي الرحمة 

  كنت أفضل قدوة لنا ألنك

  

  قدم لي العون ومد لي ید المساعدة 

زودني بالمعلومات الالزمة وكان نور یضيء ظلمة التي كانت تقف أحیانا في طریقي 

  .فجزاه هللا على كل خیر ولھ مني كل التقدیر واالحترام

  األمللكل من ساعدني من قریب ومن بعید على مواصلة مشوار الدراسي حتى ولو ببسمة 

  .ضھماء فإن لم تستطع فال تبغ

شكر وعرفان                 

 
بشكرك وهللا یطیب اللیل إال بطاعتك إاللھي ال یطیب اللیل 

وال تطیب اآلخرة بذكرك إالوال تطیب اللحظات 

ر لك یارب فلوال حمد وشك ألفك برؤیت إالالجنة  طیب 

  .عملي ھذا أكملت

  الحمد �

ونصح األمة على نبي الرحمة  ةاألمان وأدى الرسالةإلى من بلغ 

ألنكونور العالمین سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم الحمد � 

  ةلقیامایوم  كننتظر شفاعتونحن 

قدم لي العون ومد لي ید المساعدة الذي تفضل باإلشراف على ھذا البحث و

زودني بالمعلومات الالزمة وكان نور یضيء ظلمة التي كانت تقف أحیانا في طریقي 

فجزاه هللا على كل خیر ولھ مني كل التقدیر واالحترام

  األستاذ بوطیبة جلول

لكل من ساعدني من قریب ومن بعید على مواصلة مشوار الدراسي حتى ولو ببسمة 

  :أقول األخیروفي 

اء فإن لم تستطع فال تبغفإن لم تستطع فأحب العلم تستطع كن متعلما

  

 

 

 

 

لھي ال یطیب اللیل إ

طیب تبعفوك وال  إال

إلى من بلغ 

ونور العالمین سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم الحمد � 

الذي تفضل باإلشراف على ھذا البحث و

زودني بالمعلومات الالزمة وكان نور یضيء ظلمة التي كانت تقف أحیانا في طریقي و

فجزاه هللا على كل خیر ولھ مني كل التقدیر واالحترام

لكل من ساعدني من قریب ومن بعید على مواصلة مشوار الدراسي حتى ولو ببسمة 

تستطع كن متعلما  فإن لم كن عالم

 



 إخواني الكرام رقیقة ،إلى ریاحین حیاتي إخوتي و

  .صھیب و أختي الصغیرة یمینة نور عیني 

 إلى جدتي العزیزة ،الغالیة على قلبي أطلب لھا الرحمة و المغفرة یمینة عائلة یعقوب 

 .هللا عبد هللا

 خاصة زوجي المستقبلي إن شاء هللا یا رب 

 إلى من جمعتنا الحیاة سویا منذ زمن طویل صدیقتي الوفیة  كبیش أمینة 

 الطالبة دونیا                                                

  إهداء

 " بالوالدین إحسانا و: " إلى من قال فیھما عزوجل 

 إلى القلب الناصع بالبیاض نور عیني 

 حیاتي  لإلى القلب الكبیر أم

رقیقة ،إلى ریاحین حیاتي إخوتي ولطاھرة الإلى القلوب ا

صھیب و أختي الصغیرة یمینة نور عیني –عبد هللا  –زینب و صال 

إلى جدتي العزیزة ،الغالیة على قلبي أطلب لھا الرحمة و المغفرة یمینة عائلة یعقوب 

هللا عبد هللا إلى جدي العزیز على قلبي الذي كان بمقام أبي حفظھ

خاصة زوجي المستقبلي إن شاء هللا یا رب وإلى كل عائلة رمضان والعروي و

إلى من جمعتنا الحیاة سویا منذ زمن طویل صدیقتي الوفیة  كبیش أمینة 

 أفراحي ھمومي و وإلى كل من قاسموني

 .إلیكم جمیعا ھذا البحث من بستان العلم 

                               

إهداء            

إلى من قال فیھما عزوجل  -

إلى القلب الناصع بالبیاض نور عیني  -

  أمي 

إلى القلب الكبیر أم -

  أبي 

إلى القلوب ا -

زینب و صال  –دعاء نورھان 

إلى جدتي العزیزة ،الغالیة على قلبي أطلب لھا الرحمة و المغفرة یمینة عائلة یعقوب  -

إلى جدي العزیز على قلبي الذي كان بمقام أبي حفظھ -

وإلى كل عائلة رمضان والعروي و -

إلى من جمعتنا الحیاة سویا منذ زمن طویل صدیقتي الوفیة  كبیش أمینة  -

وإلى كل من قاسموني -

إلیكم جمیعا ھذا البحث من بستان العلم  -

  

  

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة ـــدمــقـم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة 

 أ 
 

 :مقدمة 

الذي خلق فسوى والذي قدر فھدى لھ ملك السماوات واألرض وما  األعلىالحمد � العلي  

، وعلى الملك احتوى ىاستووما تحت الثرى، الملك الحق المبین الذي على العرش   بینھما

وعلما، احمد سبحانھ وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وقد وسع كل شيء رحمة 

  .عالم السر والنجوى

وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ الداعي إلى كلمة التقوى، اللھم صلي على عبدك ورسولك 

  .سلم تسلیما كثیرا أما بعد والھ وأصحابھ أئمة العلم والھدى  محمد وعلى

قیام األمم ورفعتھا وتقدمھا وازدھارھا، وھو النور  إلىید العلم غذاء العقل،وھو السبیل الوح

الذي ینیر الدرب أمام البشریة یخرجھا من ظلمات الجھل إلى نور المعرفة، فلوال العلم لبقیة 

البشریة في ظالم دامس، وال كانت حیاة اإلنسان أشبھ بحیاة الحیوانات، تحركھا الغرائز 

العلم والسعي وراءه، فالعلم ھو الطریق الوحید  فقط، وقد حثنا دیننا الحنیف على طلب

كل ما ھو جدید في ھذا العالم،  ومواكبةف كل ما ھو مبھم وغامض، لمعرفة الحقائق واكتشا

والسعي في طلب العلم یحتاج الكثیر من الجھد، وحتى ینتشر العلم بین البشر البد من وجود 

  .المسؤولیة العظیمةالمعلمین والمدرسین الذین یحملون على عاتقھم ھذه 

التدریس من المھن التي عرفھا البشر منذ القدیم الزمان، األنبیاء علیھم الصالة  ھنةفم

والسالم، الذین علموا البشر العقیدة الصحیحة ھو توحید هللا عز وجل وحده ال شریك لھ، 

  .لعملوا على نقل كل ذلك عبر األجیاوا معلمین رجوا البشر من ظلمات الجھل واوجدواخ

  .تعتبر مھنة التدریس من أشرف المھن التي یقوم بھا اإلنسانو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

 ب 
 

لعربي التدریس مصطلح تناولھ حسني عبد الباري عصر في كتابھ مھارات تدریس النحو او

في دراسة تحلیلیة للكتاب  المتمثلموضوع بحثي الذي قمت بھ  وبین النظریة والتطبیق، ولھ

ر اللغة العربیة وتعلیمھا خاصة في مجال النحو العربي تتجلى في تطوی التي  وأھمیتھا

 .التواصل المشترك بین أبناء األمة العربیةوھي  النبویة والسنةواللغة العربیة لغة القرآن 

رسالة خاتمة، ولسان دیانة سماویة خالدة و تعتبر إحدى ثوابت الراسخة التي  لغةوھي 

بأصالتھا الذاتیة وخصوصیتھا العربیة،  ترفد الثقافات األخرى دون تفریط أناستطاعت 

الفرعیة سواء كانت صوتیة  بأنظمتھانظامیة فھي ترتبط  أساسیة لغة أنھا إذلغتنا العربیة و

  .فیما بینھا لتكون كال مركبا من النظام اللغوي القائمةداللیة وتتشابك العالقات  أمأم نحویة، 

منطلقا قة التي اعتمد علیھا وجعلھا ر بعض الدراسات السابصكتاب حسني عبد الباري علو

االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین االبتدائیة ب لبحثھ في كتابھ المعنون

تقسیم  ھوكان مفاده من 1992عربي الحدیث صالمكتب ال اإلسكندریةوالثانویة،  واإلعدادیة

في ما  صوغالتالیة التي ت نطرح اإلشكالیةمن ھنا والمستویات الستة في مجال المعرفة 

  ؟؟رتبة عنھاي؟؟ وما ھي األھداف المتتدریس النحو العربمھارات  نتكم

المنھج الوصفي باعتباره منھج مھم  اعتمدت على لقد التساؤالت ھذه لإلجابة عن كل -

خطة  ووقفت عند،ومستخدم في الدراسات العلمیة بھدف دراسة الكتاب ومقارنتھ

فصول وبعض المصادر التالي على مقدمة وثالثة كة زعبحث ساعدتني أكثر فیھ مو

 إلیھاعبارة عن جملة من النتائج المتواصلة  ھي  يالت األخیرخاتمة في  والمراجع و

مصطلحات عنوان الكتاب الذي اعتبرتھ مدخال وفصال في نفس  إلىتطرقت فقد 

الفصل  طلحات أما فيتحدید مفاھیم تلك المص األولالوقت حیث تناولت في الفصل 

 وھي المعلومات التي تخص ا وباطنی ادراسة تحلیلیة  ظاھریدرست الكتاب الثاني 

فصل الثالث إلى الفي  كذلك من محتوى وملخص عام حولھ وتطرقتكلھ الكتاب 

 تلخیص جمیع الفصول والمباحث باختصار مع بعض األھداف والتدریبات وقمت

التدریس  ( بصیصلتاب خالد ع كتب أخرى من بینھا كالكتاب م بمقارنة أیضا 

 بمقاربة الكفاءات واألھداف الذي یرى بأن المجال المعرفي)العلمي والفني الشفاف 



 مقدمة 

 ج 
 

نقد األفكار من ب قمت األخیرسیساعد المدرس على صیاغة األھداف السلوكیة وفي 

 .نظري  وجھة

ئج توصلت عن نتا ةیة التجوال الفكري حیث جاءت عباربحثي بخاتمة كانت نھا أنھیت ولقد 

  .إلیھا من خالل الدراسة

محمد بن منظور، " أھمھاعلى مجموعھ من المصادر والمراجع كان  يوقد اعتمدت في بحث

وكذلك كتاب تعلیم اللغة العربیة بین الواقع والمأمول " لسان العرب، دار صادر بیروت،

  .كتاب مختار الصحاح وكتب غیرھا" لصاحبھ محمد احمد نسیب

اقتضت المنھج الوصفي مثال في الفصل الثالث من خالل أسلوب المحتوى  وطبیعة الدراسة

  .في اللغة العربیة 

قلة المصادر والمراجع التي تتحدث  أبرزھاوال یخلو البحث من العقبات والصعوبات لعل 

  .رصمات عن المؤلف حسني عبد الباري عتدریس النحو العربي وقلة المعلو مماراةعن 

ل علي معلوماتھ ونصائحھ بخالمشرف الذي لم ی األستاذھ وتوجیھات لكن بعون هللا وبفضل

  .النور إلىاستطعت إخراج ھذا البحث  یةمتناھالال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 الفصل األول

  )النظریة والتطبیق( مھارات تدریس النحو العربي

  : تحدید المصطلحات المعتمدة في الكتاب-

  مفھوم المھارة لغة واصطالحا )1

  لغة واصطالحامفھوم التدریس  )2

  مفھوم النحو وأھدافھ )3

  مفھوم النظریة لغة واصطالحا )4

 مفھوم التطبیق لغة واصطالحا )5

 

 

 

 

 

 

 

 



  )النظریة  ، التطبیق( تدریس النحو العربي  مھارات                        الفصل األول  
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 :تحدید المصطلحات المعتمدة في الكتاب

  : تعریف المھارة 

  :لغة

رت الشيء امھره بالفتح في الشيء، وقد مھ الحذقبفتح  المھارة أن إلى العربیة أھلیذھب 

مثل الماھر بالقرآن مثل  : الحاذق بكل عمل أو في الحدیث :ومنھا الماھر 1 أیضا

  2.المالئكة: القراءة والسفرةب،الماھر الحاذق )السفرة(

 ىھارة القراءة على وجھ الخصوص والم إلىواضحة  إشارةوفي ھذا الحدیث الشریف 

 كةالمالئمصاف  إلىتعلي من شأن صاحبھا حتى تصل بھ  ذ أنھاإ إتقانھا وأھمیتھأھمیتھا، 

، وحسن التدبر، فلیس الغایة ھي القراءة وحسب واإلفھام لإلبالغباعتبارھا وسیلة أساسیة 

  .المقروء تمثلھ وإتقانوإنما امتالك المھارة، التي تمكن القارئ من الفھم الصحیح 

  :اصطالحا 

یمكن مالحظتھا  وإجراءات أسسال تبتعد كثیرا عما أورده علماء اللغة ولكنھا تقوم على 

مفھوم المھارة، فھناك فریق من العلماء  إلىسھا، وثمة اتجاھات مختلفة في النظر وقیا

 أوقد تكون عقلیة  مختلفةالقدرة على قیام الفرد بأداء أعمال  أنھاعلى  إلیھاوالباحثین ینظر 

بالسرعة و  اآلدابأداء الفرد لعمل ما یتسم ھذا  أنھایرى  أخرحركیھ و فریق  أوانفعالیة 

الفاعلیة وفریق ثالث ینظر إلیھا على أنھا نشاط یقوم بھ الفرد یستھدف و تقاناإلالدقة و

  .3تحقیق ھدف معین

كما یقصد بالمھارة عدة معاني مرتبطة منھا خصائص النشاط المعقد الذي یتطلب فترة من 

التدریب المقصودة والممارسة المنظمة بحیث یؤدي بطریقة مالئمة وعادة ما یكون لھذا 

  .فة مفیدةالنشاط وظی

 

 

                                                           
-ناشرون–محمود خاطر مكتبة لبنان :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،تحقیق   1

  266،ص1م،ج1995بیروت،
  184م،ص1،1992،ط15،بیروت ،مجمنظور ،لسان العرب ،دار صادر محمد ابن  2
  .15م،ص2002الشرق للنشر و التوزیع ،القاھرة ،كولوجیة المھارات ،مكتبة زھراء سی، مشھاالسید محمد أبو   3
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 أوفي األداء، استخدمھا المصطلح بھذا المعنى  والجودة الكفاءةومن معاني المھارة أیضا 

المكتسب الذي یتوافر لھ شرطان جوھریان أوذاك، فان المھارة تدل على السلوك المتعلم 

غرض معین وثانیھما أن یكون منظما بحیث أوھدف  إحرازأولھما أن یكون موجھ نحو 

یتوافر فیھ  أنالھدف في أقصر وقت ممكن، وھذا السلوك المتعلم یجب  حرازإ إلىیؤدي 

ویستخلص عبد الشافي رحاب تعریفا للمھارة بأنھا شيء یمكن  1 خصائص السلوك الماھر

تكوینھ لدى المتعلم، عن طریق المحاكاة والتدریب وإنما یتعلمھ یختلف أوتعلمھ واكتسابھ 

2.ائصھا والھدف من تعلمھاباختالف نوع المادة وطبیعتھا وخص
 

بأنھا تعني الكفاءة في أداء مھمة ما، ویمیز بین نوعین من المھام  Munnویعرفھا أیضا من

 إنحد ما اللفظیة و  إلىالحركي والثاني لغوي، ویضیف بأن المھارة الحركیة ھي  األول

3.المھارات اللفظیة تعتبر في جزء منھا حركیة
  

نشاط معین بصورة مقنعة وبائع األسالیب  أومة محددة ھي أداء مھ بأنھا أیضاوتعرف 

وھي التمكن بانجاز مھمة معینة بكیفیة محددة،  صحیحةواإلجراءات المالئمة و بطریقھ 

مجموعة من االستجابات أو  المھارة من وبدقة متناھیة وسرعة في التنفیذ وتتكون

 الجسمانیة أوالسلوكیات العقلیة واالجتماعیة والحركیة 

عمل  أداءالقیام بعملیة معینة أو  أنھاعرفت المھارة بشكل عام في األدب التربوي على وقد 

 .ما بدرجھ من السرعة واإلتقان مع اقتصاد الجھد المبذول

 لغةواصطالحا بقولھ  لغةالفرق بین المھارة )م2008 یسكيزین كامل الخو(ثم یوضح

، اإلجادةفھي تعني  مھارةر، إحكام الشيء وإجادتھ والحذق فیھ فیقال مھر،یمھ: تعني

 إنھمافیمكن القول ) أي المھارة اللغویة( اصطالحا إذا ما ربطنا بینھما وبین اللغة والمھارة

قد یكون  األداءأداء لغوي یتسم بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفھم، وعلیھ فان ھذا 

 األدبيالتذوق وي ویشمل القراءة والتعبیر الشف الصوتي واألداءغیر صوتي  أوصوتیا 

                                                           
  330م،ص1،1994آمال صادق ،وفؤاد أبو حطب ،علم النفس التربوي ،القاھرة،ألنجلو المصریة ط  1
) قسم اللغة العربیة(عبد الشافي احمد سید رحاب ،فعالیة برنامج مقترح لتنمیة المھارات اإلمالئیة الالزمة لتالمیذ   2

   213م ص1997وھاج ،جامعة جنوب الوادي ،العدد الثاني عشر الجزء األول ینایر المجلة الترویة ،س
  .م2006رشید أحمد طعیمة ،المھارات اللغویة ،مستویاتھا ،صعوبات تدریسھا ،دار الفكر العربي القاھرة   3
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والتذوق الجمالي ثم یؤكد انھ البد لھذا  والكتابةغیر صوتي فیشمل االستماع  أوشعرا ونثرا، 

1.اللغوي أن یتسم بالدقة والكفاءة األداء
  

فضال عن السالمة اللغویة نحو وصرف وخطا وإمالء ومراعاة طبیعة العالقة بین األلفاظ 

  .حال وصحة األداء الصوتي واإلمالئيومعانیھا ومطابقة الكالم لمقتضى ال

نشاط یتطلب خصائص وشروط معینھ تمیزه  أو وأداءوھكذا فان مھارة عموما ھي قدرة 

تحقیق ھدف ما  إلىعن غیره من السلوكیات األخرى المالحظة وھي نامیة متطورة تسعى 

المركبة  لىإ، وتنمو بصورة تدریجیة من البسیطة  وإتقان ةودق بسرعة ةمعین مھمةتنفیذ  أو

من خالل التدریب و الممارسة ، ولھذا فان اكتساب المھارة بشكل سلیم، یحتاج أمرین 

  .تدریب عملي - 2معرفة النظریة  -1: رئیسیین ھما

 :تعریف التدریس)2

الدرس ،وفي  أو درس تدریسا الكتاب: لیم حیث یقالمصدر الفعل درس ومعناه التع: لغة 

  .الحدیث تدارسوا القرآن

 79سورة آل عمران " بما كنتم تعلمون، الكتب وبما كنتم تدرسون:" لقرآن الكریموفي ا

    )الرسم(درسا لشيء و : ورد في معجم تاج العروس2 .اآلیة

3 ھمحث: درسا) عفا ودرسھ الریح: (م یدرس دروسا بالض
  

4 )ولیقولوا درست: ومنھ قولھ تعالى( القراءة: والمدارسة والدراسة
  

قرأت على : ( عمرو وفسره ابن عباس رضي هللا عنھما بقولھ وأبيیر في قراءة ابن كث

   )علیك قرؤواالیھود و 

  قراه: بالكسر، ویفتح، درسا كتاب) الكتاب یدرسھ  (درس: ومن المجاز

5 .كأنھ عانده حتى انقاد لحفظھ) دارسھ من ذلك( وفي اللسان
  

                                                           
  .م1989النشر و الترجمة  محمود أحمد السید،تعلین اللغة العربیة بین الواقع و المأمول ،دمشق ،دار طالس للدراسات و  1
  79سورة آل عمران اآلیة   2
م 1976ھـ،1،1396،ت محمود الطناحي ،ط16محمد مرتضي الحسیني الزبیدي ،تاج العروس من جواھر القاموس ،ج  3

  64حكومة الكویت ص
  105سورة األنعام اآلیة   4
  .69-64الزبیدي ،تاج العروس ص   5



  )النظریة  ، التطبیق( تدریس النحو العربي  مھارات                        الفصل األول  
 

8 
 

على حسب رأیھ، العلماء التدریس بتعدد  فیتعارلقد تعددت : تعریف التدریس اصطالحا

  :یف ما یليرومن بین ھذه التعا

  :عرفھ التدریس من وجھة التقلیدیة على أنھ 

جاء في بعض  1 عملیة تقدیم الحقائق والمعلومات والمفاھیم للمتعلم داخل الفصل الدراسي

أن التدریس ھو نشاط إنساني ھادف ومخطط وتنفیذي، یتم فیھ : كتب الدارسین المعاصرین

2 .عل بین المعلم والمتعلم ویخضع ھذا النشاط إلى عملیة تقویم شامل ومستمرالتفا
 

على انھ عملیھ معتمده لتشكیل بنیة الفرد بصورة تمكنھ : التدریس إلىوینظر ستیفن كوري 

من أن یتعلم أداء سلوك محدد واالشتراك في سلوك معین ویكون ذلك تحت شروط 

3 .موضوعة مسبقة
  

یؤدي  أنمخطط لھ یقصد بھ  األعمالالتدریس على أنھ نظام من : 1993بینما یعرفھ راش 

الھادفة  األنشطةفي جوانبھم المختلفة،ویشمل ھذا النظام مجموعة من  الطلبةتعلم ونمو  إلى

  4.یقوم بھا كال من المعلم والمتعلم

م المعلمون بحكم أنشطتھم في تعلیعلى انھ ما یحدث عندما ینجح :كما یعرفھ ألیوت ایزنر 

 5 .تالمذتھم

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  15ص) م2003(1ت التدریس دار الشروق ،طسھیلة محسن كاظم الفتالوي ،كفایا  1
  20ص)2010-1431(،1خلیل إبراھیم سبر،و آخرون ،أساسیات التدریس،دار المناھج ،ط  2
الكریم عباس الوائلي ،اللغة العربیة مناھجھا و طرائق تدریسھ،دار الشروق  دطھ علي الدلیمي ،سعاد عب  3

  80مص1،2005،ط
  24،ص)م2005-ھـ1422(1عال ،دار الكتاب الجامعي ،ط،مھارات التدریس الف يالھوید زید  4
  .11م،ص1999ھـ1:1420خیر الدین ھني ،لماذا ندرس باألھداف ؟ط  5
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 :النحو بین المفھوم والھدف)3

لقد كان تعریف النحو عند القدماء مرادف لعلم العربیة الذي ھو دراستھ أحوال اللفظ العربي 

ومن ثم تبلورت ھذه الفكرة عند المتأخرین واقتصر النحو على اإلعراب والبناء وجعلوه 

لم یبحث فیھ عن أحوال أواخر ع: ان النحواتفقوا ب األساسقسیم الصرف، وانطالقا من ھذا 

1.م العربي من حیث ما یعرض لھ من اإلعراب والبناءموضوعھ الكل م إعرابا وبناءلالك
  

المالحظ على ھذا التعریف أنھ ضیق مساحة النحو في اختصاره على الناحیة الشكلیة، 

عاني الخفیة ولیست غایتھ معرفھ الصواب والخطأ في ضبط أواخر الكالم بالمعرفة الم

النحو نشأ فنان قبل أن یكون علما وكان  أنو تنطلق ھذه الفكرة من خلفیة مالھا  الجمالیة

من  والخطأالھدف منھ بیان الصحیح  أصبحیعتمد على كیفیة النطق الصحیح للكلمة ومن ثم 

الكالم وقد اعتمد في ذلك على أھل الفصاحة في اللغة ممن یعیشون في البادیة وكان ھذا 

ھو حمل غیر المنقول " النحو عندھم قیاس والقیاس داقیاس مشروط اتبعوه، لذلك فقد غم

2".كان في معناه إذاعلى المنقول 
  

من تأسیس ھذا العلم ھو معرفة أسرار التركیب القرآن وكل ھذا  االسميوكان الھدف 

  .  أسرارھا تناهواك ایب بعضھما من بعض ومعرفة خصائصھیقتضي التمییز التراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  25م ص2000النحو و الداللة،دار الشروق ،بیروت :حماسة عبد اللطیف   1
  .76ص) د،ت(محمد عبید،أصول النحو العربي ،عالم الكتب ،القاھرة  2
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باعتبار شكلھ  الغایتھ ووظیفتھ  اعتبارانومن ھذا الھدف ینطلق تدریس النحو في المدارس 

 .وھذا یتوقف على الدور الوظیفي لمن یقوم بالعملیة التعلیمیة القائمة على اإلبالغ

  :وتنتقل عملیة التدریس من خصائص النحویة تمتاز بھا اللغة العربیة وھي

  .األسالیب أواني النحویة العامة التي یسمونھا معاني الجمل جود طائفة من المعو-أ

وجود مجموعة من العالقات التي تربط بین المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند  - ب

عیة وھذه العالقات ھي والتخصیص والنسبة و التب االسناذتركیبھا لبیان المراد منھا كعالقة 

  . فعالیة والمنقولةالخاصة ال األبوابقراء معنویة على معاني 

معاني األبواب المفردة كالفاعلیة  أو الخاصةوجود مجموعة من المعاني النحویة -ج

  .والمفعولیة واإلضافة

صرفیة  وت لعلم النحو من قرائن صوتیة اواستثمار كل ما یقدمھ علم الصرف والص -د

1 .كالحركات و الحروف ومبني التقسیم وبني التصریف وھي قرائن لفظیة
  

  :ذا یقتضي استخالص النتائج اآلتیةوھ

إن الخاصیة األولى تقوم على الصلة بین النحو ومعاینتھ و معاني النحو ھي معاني إضافیة 

ما فیھا من إضافات إلى أصل  إدراك إلىتقوم على قوانین النحو أصولھ ولكن یجاوزھا 

  .2 المعنى وفروع تتفاضل بھا األسالیب

ینما تقوم علم المعاني على وصف مواقع الكلمات وتغییر یقوم علم النحو على التقعید ب

علم المعاني  یبدأالجملة الواحدة على حین  إلىبالمفردات وینتھي  یبدأأحوال اللفظ فان نحو 

 .في السیاق الذي ھي فیھ األخرىمالقاتھا بالجمل  إلىوقد یتخطاھا  الواحدة بالجملة

على عدة مناھج كالسیكیھ أھملت الدور أما من حیث التدریس النحو فقد كان اعتماده 

" الوظیفي الذي یتم بالحركیة ومن بین ھذه النماذج المنھج المعیاري الذي یرى بان النحو

منظم الحروف في   ھو العلم الذي یرینا كیف نكتب ونتكلم بصورة صحیحة وھدفھا أن

غوي والعجمة في مقاطع والمقاطع في كلمات و الكلمات في جمل متجنبا سوء االستخدام الل

  .التعبیر

                                                           
  178م،ص1998،القاھرة 3یة معناھا و مبناھا ،عالم الكتب ،طتمام حسن ،اللفة العرب  1
  .33مص1998،القاھرة 1انظر ،حسن طبل ،المعنى في البالغة العربیة ،دار الفكر العربي ،ط  2
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النحو والعربیة  ألفاظوقد كان العلماء یطلقون  بأنھویعرف محمود سلیمان یاقوت النحو 

وعلم العربیة ثالثة مصطلحات مترادفة، أطلقھا القدماء في حدیثھم عن أول من وضع النحو 

1 ".وعن نشأتھ وھي تدل في الوقت نفسھ على الدراسة النحویة أیضا
  

بأصول تعرف بھا أحوال الكلمات  2 مع الدروس العربیة النحو بأنھ ھو علموجاء في جا

  .العربیة من حیث اإلعراب والبناء

 :مفھوم النظریة

مفھوم النظریة یتمثل في الداللة الشائعة ولف نظریة مشتق من النظر الذي یحمل  إن: لغة 

الذي  األفكارمتدرج من  قنسأوداللھ معنى التأمل العقلي وفي الفرنسیة تعني النظریة بناء 

النتائج، في حین یعرفھا اللسان العرب البن منظور على  إلىیتم االنتقال فیھ من المقدمات 

استعالم ما لیس بمعلوم وقیل النظر طلب علم  إلىترتیب أمور معلومة على وجھ یؤدي  نھاأ

3 .عن علم
  

لي للفكر یربط نتائج بمبادئ إنشاء تأم أنھاسیعرفھا على   » دالالن « سفيالمعجم الفل أما

اعتبار أن النظریة بناء فرضي استنباطي یعكس رؤیة  إلىالالند من ھذه الفكرة طلق انو

النظریة تركیب  أنالعالم حول قضیة متنازع حولھا كما أنھا تقابل المعرفة الجزئیة على 

  .4یبذالتك أوتفسیر عدد من الظواھر وسیسلم بھا كفرضیة تحتمل التصدیق  إلىكلي یسعى 

ویعد مصطلح النظریة مصطلحا عاما جرى استخدامھ في معظم العلوم التي اشتغل بھا 

اإلنسان والنظریة من حیث اللغة مشتقة من لفظ نظره، وھو كما یذكران ابن منظور أي 

 والنظر أیضا ھو الفكر في الشيء تقدره ) 215ھـ،1414(نظر العین ونظر القلب

  .5وتعیشھ

 

 

 

                                                           
  18،19م،ص2003ط،.محمود سلیمان یاقوت ، مصادر التراث النحوي ،دار المعرفة الجامعیة للنشر ،د  1
  .9م،ص3،1995روس العربیة ،المكتبة العصریة بیروت،طمصطفى الغالییني ،جامع الد  2
3
  162مص2012منال ھالل مزاھرة،نظریات االتصال ،دار المسیرة،األردن،  

4
  79،ص2011بسام عبد الرحمان المشاقیة،نظریات اإلعالم،دار أسامة للنشر و التوزیع عمان األردن   

5
  .)ھـ1414( ،بیروت ،دار صادر5،ج3ابن منظور ،محمد،لسان العرب ،ط  
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 أوفإننا نطلق مصطلح النظریة على تلك العبارات التي توضح أو تشرح  وبكلمات مبسطة

بأن  ین المعرفة، تلك التوضیحات تسمى بالظاھرة، مركز االھتمام في میدان ما من میاد نبأت

1 .النظریةب
 

مجموعة من العبارات والرؤى سلسلة  أنھا علىم الباحثین في تعریفھم للنظریة وینطلق معظ

  .من األحداث

النظریة عبارة عن مجموعة من العبارات بأن م 1987ذلك ما ذكره بوشامب  ومن

المرتبطة التي نسقت لكي تعطي معنى لمجموعات من األحداث، وقت تتخذ ھذه العبارات 

لجعل  صمم صورھا بناء رمزي ابسط في  النظریة أن أو، أوظیفیة ةشكل تفریقات وصفی

2 .تظمالقوانین في اتصال من أوالحقائق المعلمة 
  

النظریة العلمیة ھي محاولة لتفسیر عدد من الفروض أو  إنوفي ذلك ینتقل الدكتور علي 

3 .قوانین الطبیعة من خالل وضعھا في إطار عقلي عام
  

النظریة ھي الطریقة لعمل شيء ذي معنى لموقف یعیق  إن: وقد عرفھا كابالن بقولھ

جدیدة كلما تطلب الموقف  أخرىات عاد  المسیرة، بحیث تسمح لنا بفاعلیھ كبیره تكوین

4 .ذلك
  

 وكثیرةفان نظریة ھي توضیحات عامة تسمح لنا بدراسة وفھم وظواھر وحوادث كبیره  إذا

  .متشابھھ بدل من دراسة كل حادثة على حدة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  389م،ص2016،عمان،دار الفكر 8سعادة،جودت،وإبراھیم ،عبد هللا ،المنھج المدرسي المعاصر،ط  1
  391المرجع نفسھ ص  2
  48م،ص2006،اإلسكندریة،مكتبة بستان المعرفة 2مدكور ،علي نظریات المناھج التربویة،ط  3
  .391المرجع السابق ص  4
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 :اصطالحا 

المفاھیم التعریفات واالقتراحات التي تعطینا نظرة منظمھ   من ةعن مجموع عبارة النظریة

اھرة ما عن طریق تحدیدھا للعالقات المختلفة بین المتغیرات الخاصة بالظاھرة ،وذلك لظ

كانت  إذافانھ  أنجرسالتنبؤ بھا مستقبال، فحسب موریس أوبھدف تفسیر تلك الظاھرة 

  .1 بریقیامالماء بین متغیرات مختلفة ا عالقةغیر حقیقي لوجود  إقرارالفرضیة ھي 

، الوقائع والظواھر اإلحداثإعداد التفسیر الحقیقي في ما یخص تكمن طبیعة النظریة في  إذا

وظیفتھا فھي تعمیم التفسیرات المعطاة األحداث والظواھر ألنھ من دون النظریة تظل  أما

منطقیة مصاغة في  الحقیقةتعمل على جعل  النظریة أنالعالقات بین الظواھر مبھمة، كما 

أن النظریة ھي ممارسة عملیة دقیقة بعیدة عن سیاق مرتب ومنظم من ھنا یمكننا القول ب

  .2اعمى العشوائیة مادام البحث العلمي في غیاب النظریة ھو بحث 

بوصفھا مصطلحا متداول علمیا یختلف من حیث الداللة عن بعض المصطلحات  فالنظریة

رأي، أو اتجاه،  أوالتي تشترك معھم في الحقل الداللي نفسھ، كم مصطلح وجھة نظر 

بواسطة منطق  أوطورت عن طریق فنیات العلم  أنھاأكثر دقة وصدق، كما  ریةفالنظ

مطور متابعة قواعد متشددة في ذلك بخالف المصطلحات األخرى والنظریة دور بناء في 

  .3لیس لھا ھذا الدور  األخرىتطویر المعرفة في حین أن المفاھیم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي في العلوم اإلنسانیة ،ترجمة بوزید صحراوي و آخرون،دار القصبة للنشر موریس أنجرس ،منھجیة البحث العلم  1

  54م،ص2006،الجزائر 
الرامي و فالي ،البحث العلمي في االتصال ،ترجمة میلود سفاري و آخرون ،مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و   2

  160م،ص2009،الجزائر 2الترجمة ،ط
م 1987مدوح محمد سلیمان و آخرون ،القاھرة الدار العربیة للنشر و التوزیع بوشامب،جورج ،نظریة المنھج ،ترجمة م  3

  .25ص
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 :مفھوم التطبیق

  :لغة واصطالحا

1.نحوھا أوقانونیة  أوالمسائل والقضایا لقاعدة علمیة إخضاع : التطبیق
  

  التفضیل:الوزن . طبق: الجذر: التطبیق :الكلمة

  .أبانھا إذا: طبقھ عنقھ بالسیف: یقال: التطبیق 

  یطب وأحیانا أحیانایصمم : قال في السیف: وطبق السیف

غیر  2امرأةفي ھریرة  أبویصیب المفصل، وفي الحدیث قال : یقطع العظم، ویطبق: یصمم 

طبقت أي : فقال لھ ابن العباس)" حتى تنكح زوجا غیره( ال تحل:"مدخول بھا طلقت ثالثا

أنت طالق ثالثا، فھي ثالث، : طلقھا یلفظ واحد كقولھ إذوھكذا عند أكثر الفقھاء . أصبت

  .یقع لغیر مدخول بھا واحدة: وعن الحسن وعطاء

  .ا موضعاعمھا فلم یخطئ منھ إذا: وطبق المطر األرض

 .جعل یدیھ بین فخذیھ في الركوع إذا: وطبق في الصالة

، األخرىكفیھ على بطن  إحدىأن یجعل المصلي بطنھ : وھو في االصطالح الفقھي

 .3ویجعلھما بین ركبتیھ وفخذیھ

 رعایةیجمع بین المتضادین جمع  أنالمطابقة والطباق والتكافؤ، والتضاد ھو : و التطبیق

:" ء باسم مع فعل وال عكسھ، بل یقابل المفعل بفعل واالسم باسم كقولھالتقابل، فال یجي

  4 ".فلیضحكوا قلیال ولیبكوا كثیرا

  5 .ویقول الجرجاني التطبیق ھو مقابلھ فعل بفعل واالسم باسم

ومن خالل التعریفات السابقة یتضح بأن التطبیق ھو عبارة عن القیام بالفعل النظري 

یكون  آنقعا محسوسا بعد العلم بھ نظریا، والترتیب الصحیح ھو وتطبیقھ فعال حتى یكون وا

                                                           
  )م1960/ھـ1379(معجم الوسیط،القاھرة ،صدر /مجمع اللغة العربیة   1
حسین بن عبد هللا العمري و آخرون .نشوان بن سعید الحمیري ،شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم ،المحقق د  2

  .)م1199/ھـ573(مجلد ،توفي الحمیري 11) م1999- ھـ1420(،1ط)لبنان-بیروت(لمعاصر دار الفكر ا

  )م1984/ھـ1405(موسوعة الفقھ الكویتیة،وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة بالكویت ،صدرت بدءا من   3 
المناوي القاھري،التوقیف زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم   4

  م1622/ھـ1031علة مھمات التعاریف ،توفي 
م 1983/ھـ1،1403علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ،التعریفات ،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط  5

  )م1413/ھـ816(توفي 
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باب العلم قبل القول : التنظیر قبل التطبیق، فإن العلم یسبق العمل كما قال اإلمام البخاري

  ..……هللا فبدأ بالعلم إالفاعلم انھ ال الھ " والعمل، قال هللا تعالى

النظریة،  الناحیةوھو ال یعلمھا من  نظریھ علمیا أویكون مطبقا للعلم  أنویمكن للشخص 

فمثال من یطبق أحكام التجوید عند تالوتھ للقرآن الكریم وھو ال یعرف قواعد التجوید فھذا 

  .1ھو التطبیق، وكذلك من یستطیع بناء عمارة محكمة البناء، وھو ال یعرف قواعد الھندسة

  

 

 

 

                                                           
1
 https://www.islamweb.net.ar fatwa/114487/. 
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 :نبذة عن حیاة المؤلف

       مقدمة فتح الباري:  

والثاني المفردات من ذلك السابع في  األصلویخف تكرارھا وما عدد ذلك فیذكر في  

  .كمسدد ھمحمد ال من یقل اشتراكلشتراكھا كانت یكثر ا إذانسبھم  أھملتعریف شیوخ الذین 

  18:33على 2008دیسمبر  31في ) كلمة 997(            

           تعارض العقل والنقلدرع:  

الباري كذلك الھم  أننفي ذلك عن النفس دلیل   عند الباري كما قد بینتھ لم یكن في الجسمیة

  .الباري حق بصفة الكمال :فیقال  اشرف من غیرهھذا الجنس  أنیثبت  أن إلى

  .23:03م على 2008دیسمبر  3في ) كلمة10.324(             

 حرف الباء) الفصل الخامس( مقدمة فتح الباري.  

التعریف  ألفبقطع الھمزة والذي ثبت في الحدیث بالوصل على الجادة في  إالالبتة لم تسمع 

   قولھ لم یبتوا آتباتونا تقدم في  لحدیبیة فانفأنت في ما نفاه وقولھ في قصة ا

  18:34دیسمبر  31في ) كلمة 3.878(            

 حرف األلف) الفصل الخامس( مقدمة فتح الباري.  

دوابھ أو كان معرفا فسقطت آلة التعریف كأنھ  أرى األصلفیھا وكأن المضاف سقط من 

1 .والراء الھمزةبفتح  أريي كان فیھ یسمى االرى والالم فیھ للجنس وعند المروز
  

  18:36دیسمبر  31في ) كلمة 5.068(          

 بسم هللا الرحمن الرحیم من محمد عبد هللا رسولھ ) 6(فتح الباري الحدیث رقم

ویونس ومعمر عن الزھري فتح الباري بشرح صحیح  سانكیبن رواه صالح  "إلى

 :ةألصلي وكریمفي روایة ا) و الیمانقال حدثنا أب:( البخاري قولھ

        15:45على  2019مایو  21في ) كلمة 7.956(             

  

  

  

                                                           
  .htpps://ar.wikipedia.org/index.phpویكیبدیا "نتائج البحث حسني عبد الباري عصر : الموقع االلكتروني   1
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 الفرج المقدسي أبياسم كالم عبد الوھاب بن ) 44(درء تعارض العقل والنقل 

وغیرھم یا أبي الحسن ابن الزغواني وغیره وانزاح في ذلك عند التحقیق  أصحابھم

ل علة في معرفة البائع ال وجب أن تحصل لو كان العق: اللفظ ولذلك قالوا إلىیرجع 

  .22:55على  2008دیسمبر  3في ) كلمة 12.095(المعرفة

   نفحة الریحانة 96مجلھ المقتبس العدد.  

  ترجمة واألحرى أن یقال ترجمة نثریة شعریة إذ ال یقصد منھا  369ھذا الكتاب

یھما وفیھ من و شعره والمبالغة ف أدبھبل وصف  وأحوالھالمترجم  بحقیقةالتعریف 

  .ھذه الوجھة

 )2.155 19:04مایو على  23في ) كلمة  

 التعریفات:  

كان أحدھما وجودیا واآلخر عدمیا ،ویعرف ھذا من تعریف  إنوالسلب،  اإلیجابتقابل 

  .عبارة عن عمل الحقل دون الشفاه، األدب ھو استمرار الوجود اإلتباعالمتقابلین ، 

 )47.366 14:40 على 2019مایو  21في ) كلمة  

ھو أستاذ جامعي ومترجم ) 1961ولد في ( طارق عبد الباري) 2015ینایر :(عبد الباري

  .ومعجمي وكاتب مصري، درس األستاذ الدكتور طارق عبد الباري علوم اللغات األلمانیة

 )1.058  1 22:05على 2021مارس  13في ) كلمة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ."عن عبد الباري عصر" نتائج البحث :نفس الموقع االلكتروني   1
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 :مقدمة فتح الباري

  عبد هللا البخاري على تصنیف  ألبيیان السبب الباعث في ب األولالفصل  : المقدمة

جامعھ الصحیح وبیان حسن نیتھ في ذلك الفصل الثاني في بیان موضوعھ و الكشف 

  .عن مغزى

  .من ویكي مصدر 

  الخبرة:  

وینشأ ناشئ الفتیان منا على ما كان عوده أبوه، یا  - أدب وفي صناعة عصر ناسھ صنع 

  .ریا لست یالتعلیم، یا باري القوس  ذالنفسك التعلیم كان  أیھا الرجل المعلم غیره ھال

   تباسقمن ویكي اال

 تاریخ آسیا/ التاریخ:  

الشیخ  - 2الشیخ عبد القادر تخرج من جامعة أشرف العلوم نور هللا فارة  - 1:أوالدهومن 

1.بن علیم الدین بن عظیم  الشیخ عبد السجان أبو طالب عبد الباري -3المبین   عبد
  

  .یكي الكتب من و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .ویكیبدیا " حسني عبد الباري عصر"البحث عن  جنتائ:الموقع االلكتروني  1
Htpps://ar.wikipedia.org/w/index-php 
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  : المقدمة 

لحسني عبد الباري عصر عدة مؤلفات في مجال تعلیم اللغة العربیة و قضایاھا لكونھا لغة 

اللغة في یكمن الھدف الرئیسي لتدریس بیان الكامل ال یحصل إلى بھا ، والقرآن الكریم وال

  :ھذه المؤلفات على نشرھا قدر المستطاع و من بیم العمل علة النھوض بھا و

 :مؤلفات حسني عبد الباري عصر

  .م2000مركز اإلسكندریة للكتاب ) تعلیمھا وتقویم تعلمھا( العربیة اللغةفنون   .1

  .م2005مركز اإلسكندریة للكتاب  االبتدائیة المرحلة في العربیة اللغةتعلیم  .2

مركز  نویةوالثا اإلعدادیةة العربیة في المرحلتین االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغ .3

  .م2000اإلسكندریة للكتاب 

  .م1992وتنمیة مھاراتھا المكتب العربي الحدیث  -مناشط تعلیمھا -طبیعتھا: القراءة .4

  .م2005طبیعة عملیات وتذلیل مصاعبھ مركز اإلسكندریة للكتاب : الفھم في القراءة .5

  .م1999قضایا في تعلیم اللغة العربیة وتدریسھا المكتب العربي الحدیث  .6

  .م1999المكتب العربي الحدیث  الطبیعةبحث في : راءة وتعلیمھاالق .7

  . م1999تشویھ العقل العربي وھموم التربیة اللغویة المكتب العربي الحدیث  .8

تعلیم القراءة من منظور علم اللغة النفسیة مدخل مقترح نظریة وتطبیقاتھ المكتب  .9

  .م1999العربي الحدیث 

  .م1999منھج المدرسي المكتب العربي الحدیث تعلیم التفكیر وإثراء في ال لمداخ

  .19991المكتب العربي الحدیث  العربیة اللغةمقاییس التمكن من قواعد 

 .1 اإلسكندریةومبادئھ، وقضایاه مركز أصولھ : تاریخ المنھج الدراسي .10

  

  

  

  

  
                                                           

  "حسني عبد الباري: " نفس الموقع االلكتروني  1
Htpps://libaries.majoh.edu/author/42327/. 
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 :بطاقة فنیة حول الكتاب

 ةالتطبیقی/ النظریة( مھارات تدریس النحو العربي :عنوان الكتاب(  

  حسني عبد الباري عصر :المؤلف                        

  تدریس اللغة العربیة المساعد كلیة التربیة أستاذ

  ةاإلسكندریجامعھ  

  ال یوجد :تحقیق  

  مفھرس :الفھرس  

  األجزاء:  /  

 ش مصطفى مشرفة 46(مركز اإلسكندریة للكتاب :دار النشر(  

  النشر ةسن: /  

  م2000األولى  :الطبعة  

  سبعة أبواب :بواباألعدد  

  صفحة 334:عدد الصفحات   

 اخضر، بني  :لون الكتاب.  
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 :ملخص عام حول محتوى الكتاب

   ةعصر مقولعبد الباري  يالمعنون بمھارات تدریس النحو العربي لحسن للكتاب ھذاو

  .امكبیرة عن نظریة التدریس المطبقة في تدریس مادة النحو العربي في التعلیم الع

  :ھما أساسیینوالكتاب یرتكز على ھدفین 

تطبیق النظریة التربویة للتدریس، وتطویر مادة اللغة العربیة وتعلیمھا وتدریسھا وخاصة 

في النحو العربي، ومن خالل ھذین الھدفین تمثلت زیادة كافیة المعلمین اللغة العربیة 

  :ھما: باألمرینووعیھم 

  لتنفیذ، التقویمنظریة التدریس من حیث التخطیط، ا .1

تدریس النحو العربي واستراتیجیاتھ، و التطبیقات على ماده النحو العربي، لقد صمم  .2

ھذا الكتاب في سبعة فصول، أولھا لیكون مدخال وتمھیدا للكتاب كلھ، وزعت 

الفصول الستة الباقیة على وحدتین، ففي الوحدة األولى أربعة فصول من الفصل 

حدة التخطیط وفي الوحدة الثانیة فصالن ھما السادس الخامس، وھي و إلىالثاني 

والسابع وھي وحدة التنفیذ ومن كل فصل اتضحت عدة أسئلة وإجابات عنھا للتطبیق 

والفھم أكثر، وحددنا األھداف المتوخاة من قراءة كل فصل، و محتوى الفصل ذاتھ، 

لمحتوى وكذلك قدمنا بعض محتوى الفصل عدة تدریبات لتطبیق ما قدمناه في ا

  .ملخص لكل فصل من فصول الكتاب وأخیرا

   :المنھج 

  واعتمد على المنھج الوصفي التحلیلي في دراستھ التحلیلیة للكتاب، والمنھج الوصفي

ھو أسلوب البحث العلمي یعتمد على بحث ودراسة الظواھر عن طریق رصد 

یتناسب مع  ومتابعة المشكلة من أجل تحدید أسباب تلك الظاھرة، وھو المنھج الذي

 .موضوع الكتاب ودراستھ
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لمنھج فا،یتضمن خطوات المنھج الوصفي للبحث العلمي على عدد من األسالیب العلمیة

 :الوصفي ھو أسلوب علمي شامل یتضمن عدد من األسالیب من بینھا

 یعتمد بشكل أساسي على تقدیم وصف  يوھو أسلوب بحث: أسلوب تحلیل المحتوى

سلفا  ةمحدد أسئلةذلك المحتوى عن طریق  دة ما یتم تحلیلشامل لمحتوى مبین وعا

  .الذي اعتمد علیھ في تحلیلھ للكتاب األسلوبوھذا 
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 :محتوى الكتاب

  مقدمة الكتاب  

  التدریس نظریة و نموذجا :األولالفصل  

 فاعلیة التدریس  

 تحلیل عملیة التدریس  

 أوجھ نموذج التدریج  

  التخطیط  

  التنفیذ  

  التقویم  

  .التخطیط: الوحدة األولى - 1

 أھداف تعلیم اللغة العربیة :الفصل الثاني  

 المتعلم، المجتمع، طبیعة اللغة العربیة( مصادر األھداف(  

  لمھاري،مجال الوجدان،مجاال مجال (األھداف مجاالت

التجریدات،الحقائق،قیمة (المحتوى في مجال المعرفة اللغویة)المعرفة

  )یم النحو العربيالتجریدات في تعل

  الصواب للتدریبات الفصل الثاني اإلجاباتمفاتیح    

 سلوكیات األھداف العامة :الفصل الثالث.  

 العبارات العامة، مھمة ( ترجمة األھداف العامة سلوكیا

  )التعلم، المتعلم

  معیار األداءالمالحظ، شروط  األداء( عبارات التقویم ،

  )المقبول األداء

  املةك األھدافصوغ نصوص   

  الصواب لتدریبات الفصل الثالث اإلجاباتمفاتیح  
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 تقسیم األھداف السلوكیة في مجال المعرفة :الفصل الرابع

 فلسفة التقسیم  

 والفھم، التطبیق، التحلیل، التركیب، )( المعلومات والمعرفة( مستویات مجال المعرفة

  )التقویم

  الصواب تدریبات الفصل الرابع اإلجاباتمفاتیح  

 تخطیط دروس النحو العربي :الخامس الفصل  

 تخطیط وحدات النحو  

  تخطیط الدرس النحوي  

   المبررات - األھداف - الوحدة( التخطیط: األولىالمرحلة(  

 مواد التدریس - اإلجراءات -المحتوى( التنفیذ  :المرحلة الثانیة(  

  التقویم إجراءات( التقویم: الثالثةالمرحلة(  

 خطة الدرس النحوي كلھ  

  الصواب لتدریبات الفصل الخامس اإلجاباتمفاتیح  

  التنفیذ: الوحدة الثانیة) 2

 مھارات التساؤل :الفصل السادس  

 المستویات الدنیا، المستویات العلیا( مستویات األسئلة(  

  التقاربیة، التباعدیة األسئلة( األسئلةاتجاھات(  

 السابرةالتلمیح،و أسئلةإعادة توجیھ السؤال، ( تساؤلأسالیب ال(  

 اھیم اإلجابات الصواب لتدریبات الفصل السادسمف  

 استراتیجیات تدریس النحو العربي :الفصل السابع  

 التنفیذ/ التخطیط: التدریس بالعرض  

 التنفیذ/ التخطیط: التدریس باالكتشاف  

  التنفیذ/ التخطیط: المناقشة إستراتیجیة  

  تنفیذ الدروس  -تخطیط الدروس استقصائیا -نظریھ عامھ:( التدریس في االستسقاء

.)استقصائیا



 

 

  

 

 الفصل الثالث

تھ مع ومقارن) الجانب التطبیقيو الجانب النظري( من  تابللكالدراسة التحلیلیة 

  .كتب أخرى

  تلخیص الفصول .1

  الفصول أھداف .2

  التطبیقات .3

  اإلجابة عن التطبیقات .4

  مقاربة المقارنة وال .5

  .النقد .6
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 :األولملخص الفصل 

  جا نموذالتدریس نظریة و:  

 لماذا نتحدث عن التدریس نظریا، وفي بثینة أنھ حدد مواقف التدریس : فعل التدریس

  .والمعلم، لتحقیق األھداف اللغویةفي العمل بین المتعلم 

 المدخل الثالثي للتدریس: ( نموذج التدریس( : 

    )التخطیط( األھداف    

  

  

  التقویم                                   التنفیذ                               

 تحلیل المحتوى( التخطیط(.  

 االستراتیجیات وخطوات السیر( التنفیذ(.  

 التقویم.  

  :اتخاذ ھذه الخطوات في مرحلة التخطیط وھي : التخطیط - 1

 من خطوات مرحلھ التخطیط و مھمة ةخطو اإلغراض أو األھدافتحدید : األولىالخطوة 

  .بھا األولویة في ھذا الصدد

المناسبة للتدریس وجمع المواد المساعدة وھذا السبیل  اإلستراتیجیةانتقاء : الخطوة الثانیة

  .ذاتھ

التي حددھا  لإلستراتیجیةنشاط التدریس في ھذه المرحلة ھو األداء الفعلي : التنفیذ - 2

  .وارتضاھا المعلم

رار، ثم التغذیة الراجعة وھي المرحلة األخیرة التي تعتمد على القیاس واتخاذ الق: التقویم - 3

، ال خطیھ والقیاس ھدفھ وجمع المعلومات الكائنة الالزمة دائریةالتي تجعل التدریس عملیة 

1.ومن خالل تلك المعلومات تحدد مستویات التحقق لضمان تحقق األھداف
  

  

  

                                                           

37-33مص1،2000حسني عبد الباري عصر ،مھارات تدریس النحو العربي ،مركز اإلسكندریة للكتاب ،ط  1  
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  : المقارنة في التدریس  -

لة التي من الممكن ھي مجموعة من القواعد والمبادئ واألسس المتكام: نظریة التدریس

تطبیقھا في المواقف التعلیمیة لتحقیق األھداف التربویة في المواقف التعلیمیة وتعد ركیزة 

أساسیة ینبثق عنھا الخلفیة واإلطار المرجعي لكل إجراءات التدریس، وتبلور استراتیجیات 

1.یةالتدریس لما لھا من ارتباط وثیق في متغیرات تحیط بالمتعلم والبیئة التعلیم
 

تعد معرفة مھارة التدریس الفاعل وتطبیقھا من قبل المعلم عامل ضروریة : فاعلیة التدریس

  :لبناء الصرح التعلیمي السلیم الذي یربط بین النظریة والتطبیق وھذه المھارات ثالثة وھي

  ).التخطیط، والتنفیذ، والتقویم( 

ي یسعى للتمیز في عملیة وھي أول مرحلة یجب أن یتقنھا المعلم الذ :مھارة التخطیط

التدریس وھي التخطیط للعملیة التدریسیة وھذه العملیة یقوم بھا المعلم وحده فھو یفكر في 

األمور، والموضوعات التي سیدرسھا للطالب وفي كیفیھ التي یتم التدریس فیھا،ن وكل ھذه 

یعتمد علیھا  األساسیة في عملیة التخطیط، والتي تالمداخالاألمور المذكورة ھي من أھم 

المعلم في تخطیطھ، وبعد تجدید ھذه األمور یجب على المعلم أن یكون قادرا على وضع 

أھداف العملیة التعلیمیة، وتحلیل محتوى المادة المراد تدریسھا، وتحدید الطریقة المثلى 

أن للدرس الذي سیقدمھ، وھذه الخطة ینبغي ة متقنلخطة  لمادة العلمیة، وبالتالي یصللتقدیم ا

قى منھا تعلیمیة، وكذلك المصادر التي تستمبرراتھ في استخدامھ لألھداف ال أھمیذكر فیھا 

وتخدم العملیة  وواضحة، ةات صیاغة قویذ، وأن تكون األھداف التي توضع األھدافھذه 

2.التعلیمیة
  

  

  

  

  

  

                                                           
  بتصرف  03/2018-31لیھ بتاریخ أطلع عuobabylon"نظریة التدریس )2014-3-8(جنان الربیعي   1
جابر عبد الحمید و سلیمان الشیخ و فوزي زاھر ، مھارات التدریس القاھرة ،دار النھضة العربیة   2

  .بتصرف 21- 12،ص1،ج1،1985،ط
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داخل  اوینفذھ یقوم بھا المعلم، تتضمن ھذه المھارة جمیع الممارسات التي:مھارة التنفیذ 

 :مثل األخرىالغرفة الصفیة، والتي تندرج تحتھا العدید من المھارات 

 عالقة المعلم والطالب داخل الصف: التمھید قبل الدرس  

  قل ما یقوم بھ المعلم من أقوال وأفعال الدرس: التھیئة قبل الدرس  

  د التي تقوم علیھ العملیة التدریسیة ما ھو یساع األساسیعتبر : فن طرح السؤال

  1.الطالب على التفكیر أكثر

، وقت اھتم بھا المعلمون إتقانھاالتي یجب على المدرس  الثالثة المھارةھي  :مھارة التقویم

البعض منھم یبالغون في اھتمامھم بھذه المھارة، لدرجة  أنوالتربویین اھتماما خاصا، حتى 

یم فقط، وھذا ینعكس على وسیلة لخدمة أھداف التقو أنھاالعملیة التعلیمیة أصبحت تبدو  أن

التركیز أثناء الدرس على  إلىالعملیة التدریسیة، داخل الصف المدرسي، فیلجا المعلمون 

لمھارة التقویم أھمیة كبیرة في العملیة االمتحانات، و أسئلةالموضوعات ،التي تكثر منھا 

2:التعلیمیة، حیث تظھر ھذه األھمیة في
  

 لطالب، والكفاءات التي یتمیزون بھا في كفایة بیان وتقدیر مدى التحصیل العلمي ل

  .العام الدراسي

  ة درجات الطالب، وتقدیراتھم بطریقیعتمد علیھا في وضع  بأسستزوید المعلم

  .ةعادی

  وإرسال تقاریر فیھا لآلباءالطلبةوضع بیانات یمكن أن توضح مستوى ،.  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  بتصرف  100- 98،ص1،ج1،محاضرات في مھارات التدریس ،طداود حلس و محمد أبو شفیر  1
  .بتصرف  401-400دریس صجابر عبد الحمید جابر،مھارات الت  2
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 :ملخص الفصل الثاني

خطوات  أولى أنھاالعربیة من حیث  اللغةتعلیم  أھدافارتكز الفصل الثاني بالتفكیر في 

مما جعل للكتاب ول الذي اعتبره تمھیدا ومدخال مرحلة التخطیط على ما قدم في الفصل األ

األھداف، وتحلیلھا في مادة اللغة العربیة، وھذه أھداف نفسھا، ھي : ھما أساسیین أمرینلھ 

 األجزاء أمالوكیة التي في الجزء الثالث، التي منھا تكمن األھداف الس ساسیةاأل النقطة

  .استراتیجیات التدریس في مراحل التعلیم إلىتتناول تحویل األھداف السلوكیة  األخرى

  :أھدافھ 

 یمكن استخالص بعض األھداف التالیة المتجلیة في:  

 1 (یكون من خالل األول ھو الطفل والثاني المجتمع  العربیة اللغةتعلیم  أھداف

  .ي طبیعة اللغة العربیةوالثالث ف

 2 (تحدید مجال المعرفة، مجال الوجدان، مجال المھارة.  

 3 (أن  إمافي مجال اللغة العربیة " الحقائق، التجرید" فھم كل من معنى مصطلحات

ھذه الكلمة  " جرالحقیقة بقول ھیدأن  بارة حقیقیة أو مجردة مثل ما قالتكون الع

  1 ".فارغة من المعنى أصبحت أنھاعمال لدرجة من كثرة االستنھكة النبیلة لكن الم

  لقد بدأ ھذا الفصل بمناقشة األھداف وكل مجاالتھا الثالثة، وكل من مصادرھا ومع

) 2الطفل : أوال) 1منھاھ وف من ناحیة المحتوى النحوي ذاتذلك تم وصف األھدا

  2.المجتمع) 3 وأخیراالمتعلم : ثانیا

ي ھي مھارة عقلیة تقوم على التجریدات ھي بمثابة وان مفھوم المھارات في النحو العرب

  ةمقوالت عقلی أو أفكار

 

 

 

 

 

                                                           
1  martin.hiedegger.del’essence de la vérité op p68 
  .93مركز اإلسكندریة ص 1،2000حسني عبد الباري عصر ،مھارات تدریس النحو العربي ،ط  2
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التجرید ھو  أنمتعددة المستویات منھا المفھوم، القانون، التعمیم والقواعد كذلك وتبین كذلك 

یجب أن یكون لھا تعریف یضم  مصطلح في بنیة النحو تتمثل في المفھومات النحویة التي

ھي " ومنھا التجریدات. نللنحوییاالستنتاج واالستقراء  أساسذا ھو العقلیة وھقرائنھا 

تعبیر الذاتي للفنان كعنصر االبتعاد عن تصویر المظاھر الخارجیة الطبیعة واالعتماد على ال

 . )رضا محمود( 1 "حدث ال شعوریةبروحي 

 تطبیقات :  

من طبیعة المجتمع  أومحددا أین منھا مشتق من طبیعة الطفل  اآلتیة األھدافافحص : 1س

  .أو من طبیعة المعرفة اللغویة

  .الالزمة لكي تكون الكلمة فعال في الجملة الفعلیة ائن فھم القر/ 1

  .فھم األسلوب الذي یعتمد علیھ الكاتب وأثره في ترسیخ بعض القیم/ 2

  ."االختالف في المعنى إلىاالختالف في المبنى یؤدي :" فھم المقصود بالعبارة اآلتیة/ 3

  .فھم القیمة الحقیقیة الستعمال اللغة في الحیاة الیومیة/ 4

  .فھم الطریقة التي تتبنى بھا الفقرات في الكتابة/ 5

  .األغراضفھم نظام التواصل وعالقتھ بقضاء الحاجات والتعبیر عن  6

  .المجاز إلىمعرفھ األسباب التي خرج بھا الكالم في الشعر من الحقیقة / 7

  .لمشتركة بین االستعارتین المكنیة والتصریحیةمعرفة الخصائص ا/ 8

  .معرفھ أوجھ االستعمال اللغوي في البیئة التي یحیا فیھا المتعاملون/9

  .سمیة، و األسماء النكرة إلى المعرفةاال إلىمعرفھ كیف تحول الجملة الفعلیة / 10
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 :التطبیق إجابة

  من اللغة - 1: 1ج

ھارة تساعد المتعلم في الكشف عن خصائص الكتابة ویتضمن الھدف م: من المجتمع -  2

  والكاتبین

  اللغةمن   -  3

یفید ھذا الھدف في مساعدة المتعلم على التفاعل والتواصل في المجتمع : من المجتمع - 4

  األغراضلقضاء الحاجات والتعبیر عن 

  وھو ھنا ھدف مھاري یعود الطفل أسلوبا في بناء كتابتھ: من الطفل  -  5

  ن المجتمعم  -  6

  وھو ھنا للتمییز بین لغة العلم، ولغة الشعر مثال: من اللغة  -  7

  ةغاللمن   -  8

  للوعي بخصوصیات فئات المجتمع كل على حده في استعمال اللغة األم: من المجتمع  -  9

  .1 من اللغة - 10 -
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 )سلوكیات األھداف العامة(: ملخص الفصل الثالث

التخطیط والتنفیذ : أبعاد وھي ثةول نظریة التدریس بأنھا ذو ثالأللقد تناول الفصل ا

لكن الفصل الثاني كان فیھ مناقشة تلك ویقوم على تحدید األھداف ، منوالتقویم، وھو

المتعلم، المادة والمجتمع وكذلك مناقشة طبیعة المحتوى : مصادرة وھي ثالث األھداف

  .لتجریدات والحقائقا مصطلح لھيلنحوي في مجال المعرفة اللغویة ا

 یل الممل عن ما ذكر من قبل بوصفالتفصبمرحلة التخطیط  ضیفوفي ھذا الفصل ن

1 .األھداف في تدریس النحو العربي بحیث الجانب النظري والتطبیق معا
  

تلك المھام البد ولتأدیة التخطیط للتدریس وتنفیذه ثم تقویمھ : للمعلمین ثالث مھام ھي انو

  .تحق، وتكون ھذه األھداف ذات مھارات محددةمن وضع الھدف المس

 العامة األھدافو لتخطیط التدریس النحوي یجب على المعلم أن یكون على علم بنوعین من 

  .والخاصة

  :أھداف الفصل الثالث

  .معرفة نصوص األھداف السلوكیة التي تحدد دور المتعلم ومھامھ - 1

نھما الجزء العام والجزء السلوكي في تحدید الھدف العام والھدف السلوكي والفصل بی - 2

  .ھدف معین

فھم نصوص التقویم أجزائھا المكونة، بحیث یوضح بما فیھا من الظروف والشروط، و  - 3 

 .السلوك المالحظ، والمعاییر التي یقاس علیھا السلوك

  .والقیاس) المالحظ( القدرة على األداء، والسلوك - 4

  .بین عبارات التقویمالتمییز بین األھداف و-  5

على األقل محاولة ة األھداف بدون مساعدیجب كتابة عبارات  لصیاغة الھدف السلوكي - 6

  .أھداف منھا فقطلخمسة 

السلوكیة بجمیع  ھدافلألل الثالث معرفة مھارة الكتابة الھدف الرئیسي من دراسة الفصو

  .ودورھا في توجیھ التدریس) التعلیم والتعلم( أركانھا

  : أساسیین ھما ینجزأعبارة الھدف السلوكي تتكون من  أن وعلما
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 عملیة

 التقویم

     

 عملیة

 التنفیذ

  .المتعلم ومھمة التعلم: امعبارة الھدف الع/ أ

  .المعیار/ شروط األداء/ السلوك المالحظ: التقویم عبارة/ ب

تكشف عن السلوك المالحظ وشروط األداء، لھدف العام توضح القصد لكنھا ال وعبارة ا 

في كشفھا، وتكمن شروطھا بالظروف التي في ضوئھا ومن  ولكن عبارة التقویم عكس ذلك

الذي بدوره الرئیسي یجدد السلوك  لألداءخاللھا سیقوم التلمیذ و كل ھذه الظروف تدفع 

  .1 المقبول لألداءالمعیار فھو الحد األدنى  وأماالمبتغى 

ح یوضالشكل التالي 1 بین التخطیط، التنفیذ والتقویم  مترابطة أساسیةالتدریس عملیات 

 2 : ذلك
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 :تطبیقات الفصل الثالث 

  ؟لألھداف اآلتیةغ المتعلم ومھمة التعلم من الصی حدد  

1.نطق الكلمات والجمل صوابااالبتدائي أن یعتنوا ب األولعلى تالمیذ الصف / 1
  

  .تالمیذ الصف األول االبتدائي: المتعلم/ أ

  .االعتناء بنطق الكلمات والجمل :التعلم مھمة/ ب

 األولالمباني الصرفیة في الجمل الثالث  واددأن یح اإلعداديعلى تالمیذ الصف الثالث / 2

  .ةموضوع قراءة مقرر أولمن 

  .اإلعداديتالمیذ الصف الثالث : المتعلم/ أ

  .تحدید المباني الصرفیة في الجمل: التعلم مھمة/ ب

  .تحلیال نحویاة المقرر" أنین النورس" لل قصیدةویة أن یحعلى تالمیذ المرحلة الثان/ 3

  .تالمیذ المرحلة الثانویة: المتعلم/ أ

  ."النورس أنین" تحلیل نحوي لقصیدة: مھمة التعلم/ ب

  .یصنف الكلمات المعروضة علیھم أنعلى تالمیذ الصف األول االبتدائي / 4

  .تالمیذ الصف األول االبتدائي: المتعلم/ أ

  .تصنیف الكلمات: التعلممھمة / ب

  .على تالمیذ الصف الثاني االبتدائي أن یحسنھم تآزرھم البصر الیدوي/ 5

  .تالمیذ الصف الثاني االبتدائي: المتعلم/ أ

  .تحسین التآزر البصري الیدوي: التعلم مھمة/ ب
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 )ومستویاتھا تقسیم األھداف السلوكیة في مجال المعرفة( :ملخص الفصل الرابع

 مجال الحسحركیة، ثم مجال الوجدان، و: ثالث مجاالت ھيالسلوكیة  ھداف لأل

  .1 مجال المعرفة، وھي كلھا مترابطة ومتكاملة مع بعضھا البعض

 على التالمیذ " في التحلیل فلو قلنا مثال زیادةدم في الفصل الرابع خطوة أخرى ونتق

  ."األسماءأن یفھموا 

استخدام االسم صوابا بثال كتاب الجملة نامة فم) یفھم(الفعل السلوكي في ھذا الھدف ھو

  .ةكبیر مھارةالكتابة ھنا عمل معقد لھ ف

ورة صعالجتھا للفھم أكثر في وال نكتب كلمات فقط بالمعاني واستعراض أفكار واضحة وم

  .ةدقیق

 على مستویات مختلفة من داخل كل مجال لألھداف ان إن المعرفة والفھم یوجد

  .دى المعلمینلالسلوكیة التعلیمیة 

  أھدافھ:  

  :أھداف منھا إلىتوصلنا ة بعد ختام ھذا الفصل من مقدم

  .مھام كل مستویات المجال المعرفي ةوعي ومعرف - 1

  .)المستویات الستة في مجال المعرفة( تحدید المستوى المالئم لكل ھدف معین - 2

 .معرفة القارئ المجال المعرفي بكثرة - 3
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جمیع المدارس تتركز على مجال المعرفة،  أنصل الرابع توضیح الغرض من دراسة الف

خدمة و دون الحركي واالنفعالي ولیس بالسھل تحدید األھداف السلوكیة، ولیس للتعلیم مھام

باستثناء مستوى المعلومات وھو أول مستوى في مجال المعرفة وممكن  إالفي ھذا المجال 

ومناھج التعلیم في المواد الدراسیة ترتكز فقط ھذا ھو السبب في أن جل األھداف السلوكیة 

مستوى والفھم ثاني  أولھي المعلومات المعتبرة لمستویاتھا  أدنىعلى مجال المعرفة في 

 .مستوى في مجال المعرفة

التركیب ھو خامس مستوى في المعرفة یعتمد أساسا على اإلبداع حتى وإن كان اإلبداع وأن 

العملیة وھو كالترتیب وھو  إطارفي  أخرىنظر  ةوجھن من وجھة نظر المتعلم نفسھ الم

  .1 جمع الحروف البسیطة ونظمھا لتكون كلمة

  :تطبیقات

كان من  إذاالھدف  أمام) م(كان مستوى الفھم، وعالمة إذاالھدف  أمام) ف(ضع عالمة

  .)المعلومات( مستوى المعرفة

تقبلھا األسماء بحیث یمیزون  على طالب الصف الرابع االبتدائي أن یفھم العالمات التي/ 1

  .بین ھذه العالمات، وعالمات الفعل المضارع من خالل جملة مكتوبة

یفھم الحاالت التي یبقى فیھا الفعل المضارع  أن اإلعداديعلى تلمیذ الصف الثاني / 2

  .خطأ أيبحیث یذكرون ھذه الحاالت بناء الذاكرة من دون 

بحیث یسمون ة األبجدین یطوروا فھمھم وترتیب الحروف على تالمیذ مرحلة الحضانة أ/3

 .ھذه الحروف شفھیا من دون أي خطأ

یؤلف التراكیب اللغویة بأسلوب عباس العقاد في  أنعلى تالمیذ الصف الثالث ثانوي / 4

  .كلما جاءت في الفصل األول) فعال( حیث یفسرون استخدام صیغة المبالغة

لیات التربیة أن یفھموا صلة النحو بالبالغة والنقد األدبي على طالب اللغة العربیة في ك/ 5

  .بحیث یستنتجون الدالالت الذوقیة االستعارات المكنیة من مبناھا النحوي

                                                           
لنشر كتب السنة و الجماعة ،دار  نشورات محمد علي البیضونفي،كتاب التعریفات ،میني الجرجاني الحنحسالعلي   1
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أن یفھم الفروق بین كان وأخواتھا وكادوا وأخواتھا، بحیث  اإلعداديعلى طالب الصف / 6

من  مكتوبةجمل  أربعفي یمیزون خبر كان عن خبر كان، مفسرین أھم الفروق بینھما 

  .1 خمس جمل

 اإلجابة عن التطبیقات:  

 م(معلومات) 3(،)2(الھدفان(  

 ف(األھداف الباقیة على مستوى الفھم(  

 وأما . وفیھا مھام تتصل بالفھم مثل التمییز، التفسیر، االستنتاج والتمییز والتفسیر معا

ستدعاء المعلومات ھنا واحدة ھي التسمیع با المھمة) 3(،)2(المعرفة أھدافما في 

  .من الذاكرة
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 )تخطیط دروس النحو (:ملخص الفصل الخامس 

تزود المعلم بمسالك یساعد تالمیذه،  أنھاوقد تكون األھمیة الكبرى لتعلم تخطیط الدرس، 

بما سیقوم بھ أثناء الحصة التدریسیة، خصوصا إذا اتبع  كاملة ةویكون المعلم أھم على درای

  .ب تدریس حدیثة تقوم على مبدأ التعلیم الفعال واستخدام آلیات تعلیمیة جدیدةالمعلم أسالی

خطة الدرس المفیدة، سیتیح للمعلم القدرة على تقییم الطالب بشكل دقیق،  إتباعوعند 

ومعرفة فھمھم وموائمة طریقھ الدرس لھم، سیتمكن المعلم من قیاس وصول أھداف الدرس 

  .للتالمیذ ومعرفة احتیاجاتھم

فان تعلم تخطیط الوحدات والدروس یعد خطوة مھمة في تعلیم اللغة العربیة ویعد بمثابة 

السلوكیة المحتوى النحوي واإلجراءات و المقررات لحصة  األھدافخطة شاملة بدءا من 

 أوو أما تخطیط الوحدة النحویة لیس سوى خطة مفصلة لسلسلة من الدروس " نحویة واحدة

لنحویة المتضمنة في الوحدة نفسھا، و مده ھذه الخطة تكون سالسل من خطط الدروس ا

1 ".شھر كامل إلىوربما تصل  أسبوعمن  ألكثر
  

  .وكلما زادت خبرة معلم اللغة العربیة في الصف، فتزداد في وقت خططھ ألوقات التدریس

 )تخطیط وحدات النحو( ومن خالل تخطیط الوحدة النحویة

  .و مغزاه ورتبتھ من خاللھاتھ یمیكتسب الدرس قبحیث  

وتخطیط الوحدة النحویة جیدا ال یكون من خالل تخطیط دروسھا منفصل على نحو جید، 

في تكوین  األجزاءعادة ما تكون الكل لیست مجرد مجموع ریاضي عوده " كل" الوحدةالن 

  .ھذا الكل

  :ین أال وھيوفي ھذا الصوت یجب على معلمي اللغة العربیة اعتماد مالحظتین مھمت

العربیة بیئة تعلیمیة إیجابیة مع تالمیذه داخل الحصة حتى یرونھ  اللغةلمعلم  آن: األولى

یناقش خططھ، قواعده، وكافة التنظیمات  أننا، وموجھا، والمعلم ومخلصا، ودودا ، ومتعا

ھم، یتواصل ھكذا مع تالمیذتھ لیحفز أنالتي یراھا مناسبة للحصة لكي ینفذھا، وال بد علیھ 

  .دافع عن ھدف تعلمیھم ونموھم للرصید اللغوي

                                                           
1
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یكون لمعلم اللغة العربیة ھدف سلوكي، وكافة التنظیمات والقواعد والمواد  أن: الثانیة 

دروس اللغویة النحویة وخاصة الخطوط العامة لمنھج اللغة لل للغویة الالزمةالتعلیمیة ا

1 .العربیة
  

 :تلخیص

   أسالیب التخطیط الیومیة للدرس النحوي الواحد، وكذلك ناقش تناول ھذا الفصل

من الدرس، وھو تخطیط الوحدة النحویة لمعلم اللغة  وأطولأسلوب التخطیط اكبر 

  :العربیة، وتناول بعدھا خطة الدرس الیومیة من خالل ثالث مراحل وھي

  التقویم/ التنفیذ/ تخطیطال

 ة تكون الصق أنالمعجمیة ویمكن  صرفیة النحویة تقابل الصرفیة :وحدة نحویة

  1 .وعلى المعلم أن یجمع ویربط بین الخطة الیومیة و خطة معینة

وتكون االتصال بینھم في مرحلة التخطیط وان یختار األھداف السلوكیة ومبرراتھا  الوحدة

  .لتدریس ھذا الدرس

 ویشكلھ  وھي مرحلھ التنفیذ على المعلم أن یرسم المحتوى الثانیة المرحلةفي  وأما

وتلك اإلجراءات والمبررات المتبقیة في الدرس من التخطیط، ویصمم للمواد التي 

یصمم األدوات والوسائل  أن العربیة اللغةعلى معلم  وأخیراتسانده في التدریس، 

ویستخدمھا في تطویر وتقییم سلوك التلمیذ،ومن  األولىالتي سبقتھا في المرحلة 

ضحت المھارات الالزمة للتخطیط وحدات النحو خالل المرحلة األولى لكتاب تو

وھي التنفیذ من مراحل تدریس النحو، وھي  الثانیة المرحلةودروسھ، وبھذا تكون 

  .  الوحدة الثانیة التي ستعرض في الفصل السادس

 

 

 

 

 

                                                           

  .187المرجع نفسھ ص  1
  االنطولوجیا ،مترادفات الترجمات  و في المعاجم العربیة" وحدة نحویة" معنى      2

Htpps://ontology.biryeit.edu.term.. 
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 :منھا التیھ األھدافتحقیق بعض :  أھدافھ

  .الكبرى النحویةعلى تخطیط الوحدات  القدرة زیادة .1

  .النحویة المنفصلةبتخطیط الدروس  المعرفة ادةزی  .2

من ة د وھذا كلھ من خالل تقدیم مجموعالواح  الدرس النحوية خط أجزاءفھم كل   .3

 إضافة  أولكل ھدف  المالئمةالتقویم  إجراءات آو النحویة الوحدةلوصف  األھداف

  .لكل ھدف الممكنة األسباب

  .المنفصلة نحویةالعلى تخطیط الدروس  والقدرة ةجید إمكانیة  .4

  .تعلیمیةتدریس لمواد ة وتقدیم خطة تقدیم عناوین لموضوعات نحوی .5

  1 : موزع كما یلي :مكونات مراحل التدریس 

  التخطیط                                        التنفیذ                          التقویم

  

  المحتوى                مكونات التقویم مكونات الوحدة                           مكونات

  

  األھداف العامة و السلوكیة               اإلجراءات 

  

  مبررات الوحدة                             المواد

  

  )2(الشكل 
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 تطبیقات : 

 إلىكل منھا ینتمي  أوالمصوغة في العبارات اآلتیة بعد  األھداف إلىانظر )1س 

  1. تستنتج موضوع تلك الوحدة أنالنحو ، فحاول وحدة من وحدات 

 1 / مأكول - األصول التي منھا جاءت الكلمات ضاربوا یعرف أنترید من تالمذتك- 

  .خئون -كذوب -مكار -جبل

 ھي الوحدة:  

 2 / أن یفھموا الحاالت الثالث اإلعراب في الجمل العربیة تالمیذكترید من.  

 ھي الوحدة :  

 3 / ھموا الترتیب الذي یحكم الفعل والفاعل والمفعول بھ، أن یف تالمیذكترید من

  .والمبتدأوالخبر 

 ھي الوحدة:  

 4 / یدركوا الفروق بین الحال والتمییز، واسم التفضیل واسم  أنترید من تالمذتك

  .التعجب

  ھي الوحدة:  

 5 / أن یمیزوا بین المفعول بھ المفعول معھ والمفعول ألجلھ  تالمیذكترید من

  .لق والمفعول فیھوالمفعول المط

 ھي الوحدة:  

 6 / یفھموا النعت الحقیقي، والسببي ، والبدل والتوكید اللفظي  أن تالمیذكترید من

 .والمعنوي والحاالت اإلعرابیة لكل منھما

  ھي الوحدة: 

المكتوبة في التطبیق السابق واكتب تقریر عن لكل ھدف منھا قدر  األھدافراجع )2س

2 .المستطاع
 

  :تبریر الھدف الثالث / 3                                 :األولف تبریر الھد/ 1

  :ریر الھدف الرابعبت/4                               :تبریر الھدف الثاني/ 2

                                                           
  .195حسني عبد الباري ص  1
  200المرجع نفسھ ص  2
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  عن التطبیقات اإلجابة: 

  .الجمود واالشتقاق: الوحدة النحویة ھي -1) 1ج

  . اإلعراب أحكام: الوحدة النحویة ھي - 2

  .نوعا  :لنحویة ھيالوحدة ا - 3

  .من منصوبات األسماء: الوحدة النحویة ھي - 4

  .المفاعیل الخمسة: الوحدة النحویة ھي - 5

  .1 الجملة العربیة دعم: الوحدة النحویة ھي - 6

ادرس ھذا الدرس لكي یعرف التالمیذ أسلوب مھما من : األولتبریر الھدف  -1)2ج

في أسماء الفاعل والمفعول وغیره  قا الشتقاوھو، العربیة اللغةأسالیب نمو المفردات في 

  .للتنویر في المعاني النفسیة صوتا وكتابة

مثل ھذا الدرس یفید التالمیذ في نطقھم الكالم العربي حسب : تبریر الھدف الثاني - 2

المعاني في نفوسھم وكذلك في التحلیل اإلعرابي الدروس النحویة في العام الدراسي وفي 

  .االمتحانات

 لتعوید التالمیذ ترتیب األقوال والكتابات حسب األحداث و: ریر الھدف الثالثتب - 3

  .ھا، و لكي یكون ھناك نظام في ما یقال وفي ما یكتب، وحدود القول، والكتابةثیمحد

لتمكین التالمیذ من إثبات ھیئات الفواعل والمفاعیل وغیرھا عند : تبریر الھدف الرابع - 4

الغموض الذي قد ینشأ بین المتواصلین وتحدید االختبارات األفعال، و إلزالة  أحداث

  .2 واالنفعاالت النفسیة
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  "مھارات التساؤل " ملخص الفصل السادس 

ننھي الفصل  وأخیراثم یلیھ التوجیھات،  ةفصلنا السادس بوصف مستوى االسئل لقد تناولت

  .في توضیح وبیان مختلف أسالیب التساؤل

تنفیذ والتي ھي مرحلھ الثانیة من مراحل التدریس وفق المخطط الة نتناول مرحل أوال

   :نموذج التدریس  إلىالثالثي 

  .التخطیط، التنفیذ، التقویم

وھو المھارة التي تدور في صفوف المدارس وھي  األسئلةما یرتكز علیھ التدریس ھو أھم و

في اإلطار   ھاكونھا جد مھمة، تستخدم في أي مادة من مواد الدراسة مھما كان مستوا

  .معلم، وتعین على التعلم، بدور تحفیز دوافع التالمیذ أيالتعلیمي أو العقلي، ومن 

اؤل وحدھا في الفصل السادس مستقلة عن مھارات التنفیذ ستناول مھارة التتولسبب ھذا 

  .بفصل بمفردھا، ویتناول الفصل السابع كیفیة تكامل مھارات التساؤل مع كافة التدریس

شفویا، إلدارة الحوار  أوكتابیا  األستاذیقوم بھا   عبارة عن أفعال تلفظیة :لسؤالمفھوم ا

1 .جدیدةمعارف  إكسابھم أواختیار تعلمھم،  أوبین التالمیذ أو تعزیز تفاعلھم ، 
  

  :تكمن بعض األھداف في :أھدافھ 

  .ةاألسئل ةوفھمھا لتحدید نوعیاألسئلة القدرة على استیعاب  - 1

 .ةألسئلة التباعدیة لیحدد القارئ تلك نوعیاالتقاربیة و األسئلة م قصد فھ/2

  .التساؤل وفھمھا أسالیبتحدید نوع األسلوب المستخدم من خالل / 3

 وللتعمیق التدریس الجید، األسئلةراسي على المعلم تنویع في البد في الصف الد ،

  :اھاتھایجب استعمال مختلف أسالیب التساؤل،و مختلف األسئلة واتج

للمناقشة والتفاعل لتوسیع مجال الدراسي والمحتوى في  األسئلةویتوجب على المعلم بطرح 

ال  اإلجابةال یعرفون  أنھمالصف كلھ دون أن یخص بھ تلمیذ معین، وعندما یرى المعلم 

من التفاعل و كثرة   األجوبة حتى ال ینسحبوا إلیجادیساعدھم  أنعلیھ  األمریصعب علیھم 

  .ةلكن سطحیة لیست عمیق األجوبةفون یذ یعرالتالم

                                                           

  الموقع االلكتروني  1
Htpps://www.slideshare.net  مفھوم السؤال.  
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الظاھرة لإلجابة ویجبر التلمیذ على التفكیر كیف تجري  ةالسھل األسئلةلذا یستعمل المعلم 

وتعمق المناقشة بینھم داخل الصف  أكثرالمعلومات وكیف تفسر وھكذا یكون التفاعل، 

 أنواع أنلعلمي ویالحظ المعلم لزیادة ووفرة المعلومات والبیانات من التفاعل في المحتوى ا

  .، واتجاھاتھا لھا دور مھم في تسییر بعض أھداف التعلیماألسئلة

نجد اإلجابة في ، واتجاھاتھا، داخل استراتیجیھ التدریس ساألسئلةؤال كیف نطبق تلك للس" 

  1. " الفصل السابع كلھ

 :تطبیقات 

  :كان السؤال فیھا من ذاإما رأ الجمل المرقمة اآلتیة، محددا اق)1س

  منخفض تقاربي -) خ ت(          

  مرتفع تقاربي -) خ ت(          

  مرتفع تباعدي  -) خ ت(           

  منخفض تباعدي -) خ ت(           

  كیف تتأثر الوظیفة التركیبیة المبین الصرفي؟ - 1

  ؟العربیةلإلعراب في الجمل  الصرفیةالعالمات ما  - 2

   نفا من الجمل العربیة في قصیدة األطالل؟كم ص - 3

  مكونات الجملة االسمیة بعد النسخ؟- 4

  .ة متعددة األزمان والفواعل اكتب أمثلة للجمل الفعلی- 5

  :ما الذي تالحظھ على الجملة اآلتیة - 6

  :الناس سطور كتبت لكن بماء إنما" 

    ،الناي وغن فأعطیني

  ."ودواء  داء انسو

  .وفي كل قلب غرام حضر" أثیر" لكل فوائد حبیب :صف الجملة اآلتیة - 7

  اكتب خطوات إعراب أي كلمة في الجملة العربیة؟ - 8

  اكتب أمثلة على جمل اسمیة قبل أن النسخ وبعده؟- 9

                                                           
  .266حسني عبد الباري عصر ،مھارات تدریس النحو العربي ص  1
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  ما التطبیقات التي سنتقید منھا في قواعد اللغة العربیة؟ - 10

  تي؟ما أوجھ الشبھ بین الكلمتین اللتین تحتھما خط في البیت اآل - 11

  في الوصال فصال أمركوجمیع             رةفي الغرام تجا دأبكمازال  -

  ما أوجھ االختالف بین الجملتین بین األقواس في البیت التالي؟ - 12

1. )فسبك منسال ( وإذا حرمت          وزعت الشیم وافرا ) نلت إن( -
  

 :اإلجابة

  )ع.ع( تباعدیة  مرتفعة أسئلة   /1

  )ت.خ ( تقاربیةة منخفض أسئلة   /2

  )ت.ع( أسئلة منخفضة تقاربیة /  3

  )ت.خ ( تقاربیةمنخفضة  أسئلة /  4

  )ت.ع ( أسئلة منخفضة تقاربیة/  5

  )ع.ع (تباعدیة  مرتفعة أسئلة /  6

  )ع.ع (تباعدیة  مرتفعة أسئلة /  7

  )ع.ع (تباعدیة  مرتفعة أسئلة /  8

  )ت.ع (مرتفعة  مرتفعة أسئلة /  9

  )ع.ع (تباعدیة  مرتفعة أسئلة /  10

  )ت.ع (تقاربیة  مرتفعة أسئلة /  11

  )ت.ع (تقاربیة  مرتفعة أسئلة /  12

  )ع.ع (تباعدیة  مرتفعة أسئلة /  13

  :مالحظة

  :األسئلة التباعدیةو التقاربیة  الفرق بین األسئلة

  .یكون لھا إجابة واحدة: التقاربیة األسئلة) 1

  .محتملة أي ذات أبعاد إجابةا أكثر من یكون لھ: األسئلة التباعدیة) 2
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   زمالئھحسب جاكسون و :التصنیف 

االستیعاب البسیط للمعلومات مثل   وھي تتطلب مجرد: المستوى المنخفض أسئلة)1

  .تالتعریفا - الرمز - الحقائق - المصطلحات

  تتناول المستویات الخمسة المتبقیة من تصنیف بلوم وھي: المستوى المرتفع أسئلة) 2

1.للدقة والوضوح أكثر   تتسم بالشمولیة) التقویم - التركیب -التحلیل -التطبیق - الفھم( 
  

 "استراتیجیات تدریس النحو العربي: " ملخص الفصل السابع

  یرتكز ھذا الفصل في دراستھ التحلیلیة على منطقین ھما

 تعلیم عام استراتیجیات التدریس: أولھما.  

   االستراتیجیات العامة لتدریس النحو    ى تلكنحاول نطبق ما رحنا عل: ثانیھما

  .العربي

ونستخلص من دراسة ھذا الفصل أنھ تناول الجانب النظري بكثرة عن الجانب التطبیقي 

  .وبھذا السبب تداركھ عدة أمور من بینھا 

من المعرفة النحویة ومن األسلوب النحو  إستراتیجیة إلىأن النحو العربي یحتاج : األول

  .لتدریسھ

الذھني الذي علیھ تجرى النظام  عرض استراتیجیات التدریس، وان نحو ھنا: لثانيا 

  .األقوال وتسیر الكتابة

ستقصاء والعالقة بینھم كل العرض واالستكشاف، والمناقشة ثم اال: واالستراتیجیات ھما

  .)تكامل استراتیجیات عالقة( األخرىتكمل ة واحد

بمادتھ العلمیة بأسلوب مبین وسلیم یسمح  یعرف بأنھ عبارة عن عرض المعلم :العرض

لھ تأثیر على تقدم مستوى  واضحةلطالبھ من فھم واستیعاب المادة والعرض بطریقھ 

  2  التحصیل للطالب

ھي الطریقة التي تعتمد على قیام المعلم بإدارة حوار شفھي خالل الموقف  :المناقشة 

1  جدیدةمعلومات  أوبیانات  إلىالدراسي بھدف الوصول 
  

                                                           

  الموقع االلكتروني  1
Htpps://wwwkau.edu.sa.pdf . 

2
  htpps://m.facebook.com permalinkأسالیب عرض التدریس و أنواعھا   



  النقد التحلیلیة للكتاب مع المقارنة و الدراسة                           الفصل الثالث      

50 
 

وھو الذي یمثل فیھ المعلم محور العملیة  اإللقاء أسلوب آویقابل التعلیم بالتلقي  :االكتشاف 

2 التعلیمیة ومن مزایاه تمكن المتعلم من مھارات تفكیر عالیة التحلیل والتركیب والتقویم
  

   :االستقصاء

 أومعرفة یسعى من خاللھا اإلنسان إلى ال ةعام ةعملیأوتفكیر  قةیعرف بأنھ طری

طرائق التعلیم التي تتطلب التحري عن العالم  إحدى بأنھ أیضااالستیعاب، وكما یعرف 

اكتشافات في مجرى البحث  إلىوالتوصل  أسئلة إدارة إلىالمادي والذي یقود  أوي الطبیع

عن فھم جدید، و فیما یتعلق بتدریس العلوم ینبغي فھم االستقصاء باعتباره طریقة للقیام 

3 .العلميبالبحث 
 

  : كاألتيلقد استخلصت بعض األھداف المتمثلة  :أھدافھ 

  .التعریف بین استراتیجي التدریس، العرض واالكتشاف .1

العرض واالكتشاف ودروسھما في التجریدات  ةحدید أھمیة األمثلة في استراتیجیت .2

  .النحویة

  .تخطیط استراتیجیات دروس العرض وتنفیذھا .3

  .شاف النحويدروس االكت إستراتیجیةتخطیط  .4

  .فھم دروس النحو وتنفیذھا بطریقة استقصائیة .5

4. تدریس النحو بطریقة المناقشة .6
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
  htpps://tong.tripod.com  tadrees طرائق تدریس جامعة بابل   

  .279مص1991،القاھرة،دار الفكر 1جابر عبد الحمید ،استراتجیات التدریس و التعلم ،ط  2
  2005،2006عبد الوھاب عوض كیران،طرائق التدریس العلوم،كلیة التربیة ،جامعة عدن   3
  
  .276- 275ي عبد الباري عصر ،مھارات تدریس النحو العربي صحسن  4
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األھداف التي تكون قابلة للتحقیق، وقابل االكتساب قابل   في كتابھ خالد  لبصیص لقد حدد

معینة، ال ھأصنافاسلوكي متدرج وفق  للتقویم، في مجال معرفي أو مھاري حركي أو عاطفي

معقد، لذلك یساعد المدرس على التفوق في التنطلق من السھل إلى الصعب ومن البسیط إلى 

عملیة التدریس وفي عملیة التقویم والنقد، والتكوین وھي رغبة وغایة نتمنى أن تتحقق 

بین المناھج المقررة للجمیع، والمھم في ذلك الدراسة ھو أن تدرك العالقة القائمة بینك و

الرسمیة، وبینك وبین المتعلمین الموضوعین تحت مسؤولیاتك ورعایتك وان أعمق عالقتك 

بالمواد المتخصصین في تدریسھا وتكمن تلك العالقة بفھم وتحدید األھداف  أوبالمادة 

 .التربویة

  والغایة من التدریس بواسطة األھداف ھي ضمان منتوج تعلیمي على شكل

مھارات ( أو) مواقف واتجاھات( أو) معارف ومعلومات( مكتسبة تسلوكیا

  :حس حركیة وھو موزع على المجاالت الثالثة المعنیة كاألتي

یحتوي على مجموعھ من الحقائق واآلراء، ( المعرفي/ العقلي/ المجال اإلدراكي)1

  )…األفكار

  العاطفي/ المجال االنفعالي الوجداني) 2

  المھاري /الحركي/ المجال الحسي) 3

  1: ولذلك انصح المدرس من خالل ھذه المجاالت أن یعتمد الخطوات األربع

  .التقویم  / 4التنفیذ   / 3الھیكلة   / 2التخطیط  / 1

وھنا في ھذا الكتاب لقد أضاف خطوه وھي الھیكلة التي لم تذكر في كتاب مھارات تدریس 

  .النحو لحسني عبد الباري عصر بل ذكر ثالث خطوات فقط 
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   1 )المعرفي ( المجاالت الستة للمجال اإلدراكي 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 :لقد قیل كذلك وأكد بان-

كل ھذه المجاالت الستة في المعرفة تساعد المدرس على سوق األھداف اإلجرائیة 

 والسلوكیة واألدائیة

  - 1-الشكل 
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  :االستراتیجیات المعرفیة التعلیمیة

ذكر عبد الرحمن الھاشمي و طھ حسین في كتابھ مصطلح االكتشافیة الذي یعني االكتشاف  

العملیات العقلیة القادرة على تمثیل المفاھیم والمبادئ العلمیة في العقل وتتمثل العملیات 

العقلیة في المالحظة والتصنیف والقیاس التنبؤ والوصف ویعرف االكتشاف أیضا بأنھ 

ومات جدیدة، وفي المعلم للمعلومات لتركیبھا وتحویلھا حتى یصل إلى معلعملیة معالجة 

حر ال یعتمد : یكتشفوا واالكتشاف نوعان أویبحثوا  أنیطلب من الطلبات  أإلستراتیجیةھذه 

على المعلم إطالقا، و موجھ یعتمد على المعلم الذي یصوغ األسئلة وینظم األنشطة والخطط 

تزوید : معلمون التعلم باالكتشاف لتحقیق ثالث أغراض ھي ، ویتابع العمل ویستخدم ال

الطلبة بفرض یفكر على نحو مستقل، و لیحصلوا على المعرفة ألنفسھم ومساعدة الطلبة 

على اكتشاف معنى شيء، بان یروا بأنفسھم وألنفسھم كیف تمت صیاغة المعرفة وتشكیلھا، 

ا، وتنمیة مھارات التفكیر العلیا عن طریق جمع البیانات وتنظیمھا وتناولھا ومعالجتھ

كالتحلیل والتركیب و التقویم دائما المعلم فیكون عامال مساعدا آو وسیطا یساعد على 

التغییر، ولكنھ دور بالغ الحیویة والحسم في التعلم والتدریس باالكتشاف أكثر منھ في أي 

یتوقع   االكتشاف إذ نوع أخر من أنواع التعلم ،أما الطالب فدورھم مختلف في التعلم بھا

  .إلى إستراتیجیة ة منھم أن یشكلوا ویبینوا معرفتھم ،ثم تطرق مباشر

افتراضات معینة حول التعلم والمتعلم   تستند جمیع أسالیب االستقصاء على :االستقصائیة

 :وتتلخص كاألتي 

 یتطلب االستقصاء بان یطور المتعلم العملیات المختلفة المرتبطة بھ  

  المعلمون المدراء داعمین لمفھوم التعلیم االستقصاء ویجب أن  یجب أن یكون

  .یتعلموا كیف یوائمون تعلیمھم وأسالیبھم اإلداریة مع المفھوم

  إن ھدف االستقصاء في العادة ھو عملیة التفاعل وفي كثیر من الحاالت تكون النتائج

  .1 لیھاأو الحل غیر مھم نسبیا لمقارنھ بالعملیات المستخدمة في التواصل إ
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إن الطریقة االستقرائیة االستنباطیة ولقد لجأ إلیھا علماء العربیة القدامى حینما قعدوا النحو 

وضبط أحكامھ وكان ذلك عندما نظر في النصوص القرآنیة واألحادیث، وخرجوا من بحثھم 

یب االستقرائي ھذا بالقوانین النحویة التي رصدوھا بالمالحظة والمشاھدة والتحلیل والترك

  .1 والمقارنة ثم أثبتوھا في مؤلفاتھم اللغویة

فإنھا تعتمد التفكیر القیاسي االستدالل الذي یقوم على  االستنتاجیةأما الطریقة القیاسیة 

االنتقال من المقدمات آو التعلیمات إلى األجزاء، وان ھذه المبادئ والقواعد التي تكون قد 

 .توصلنا إلیھا باالستدالل االستقرائي

ل أن االستقراء والقیاس عملیتان متداخلتان فھما یكونان معا في كل تذكیر صحیح أن وقی

العقل یعتمد كال األسلوبین في حل مشكالتھ وعقباتھ ولكن  إنالتفكیر عملیة عقلیة واحدة و 

مع ما بین األسلوبین من تداخل فان االستقراء ھو طریق العقل األول وائل و القیاس طریقھ 

یقة االستقرائیة ھي الطریقة الطبیعیة التي تسوق إلیھا الطبیعة متأنیا، ال عنف الثاني فالطر

فیھ ویندفع إلیھا التفكیر اندفاعا ال تكلف معھ وان ذلك أدى إلى توصیل المعلومات والحقائق 

إلى أذھان المتعلمین واضحة جلیة ال غموض فیھا، فتنطبع في أذھانھم، وتكون جزء من 

  .من الصعب انتزاعھ منھمذواتھم، بحیث یكون 

وھكذا تظل طریقة االستقراء والقیاس في تدریس قواعد اللغة سائدتین، مھما تعددت 

قریب  أوالطرائق األخرى البد أن تمت بصلة من بعید  إنالطرائق األخرى وتنوعت، بل 

  .إلحدى الطریقتین أو لكللتاھما معا 
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في ما أذھب أن االستقراء ھو األسلوب الذي یسلكھ تستند الطریقة االستقرائیة إلى أساس فلس

العقل في تتبع مسار المعرفة و مدرجھا، لیصل بھ إلى المعرفة في صورتھا الكلیة بعد تتبع 

أجزائھا وعلى فھدف ھذه الطریقة ھو الكشف عن القواعد والحقائق، واستخدام االستقصاء 

  .في تتبعھا والوصول إلیھا

 البشري مكون من مجموعة المدركات الحسیة التي  أن ھربارت یرى بأن العقل

 .تتكون نتیجة لألحاسیس التي تأتي بھا الحواس، والتي بھا البیئة

  وان االستقراء بعد ذلك ینطوي أن یكشف الطالب المعلومات والحقائق بأنفسھم

ویطلب ذلك من المعلم أن یجمع كثیر من األمثلة، ثم االنتقال من مثال إلى آخر 

بغیت استنباط القواعد العامة، وأن أنصار الطریقة االستقرائیة یزیدون في  مناقشتھ،

  .طریقھم خیر سبیل لفھم القواعد النحویة

  أما الطریقة القیاسیة تعد أقدم الطرائق المنتجة في تدریس النحو العربي، وتقوم

تحت فلسفتھا على انتقال الفكر من الحكم الكلي إلى الحكم الجزئي، أو جزیئات داخل 

ھذا الكلي، والقیاس أسلوب عقلي یسیر فیھ الفكر من الحقائق العامة إلى الجزئیة، 

ومن المبادئ إلى النتائج وبذلك من طرق العقل في الوصول إلى المجھول من 

  .1 المعلوم، وھي تتطلب عملیات معقدة، ألنھا تبدأ بمجرد أي بذكر القاعدة كاملة
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سني عبد الباري عصر تحت عنوان مھارات التدریس من خالل مقارنة كتاب ح :النقد

لكتاب خالد لبصیص المعنون في التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة   النحوي العربي

الكفاءات واألھداف نجد كالھما لھم نفس الغایة من خالل التدریس بواسطة األھداف 

المھاري ومن خالل ھذه  /العاطفي/ المجال المعرفي : والتضامن لبعض المجاالت المصنفة

ولكن حسني عبد .التقویم / الھیكلة/ التنفیذ/ التخطیط: المجاالت اعتمدوا على خطوات التالیة 

أھمل خطة الھیكلة في كتابھ لم یذكرھا بل اتفقوا في ذكرھم للمجاالت الستة  ي عصرالبار

، التركیب، التقویم، المعرفة، الفھم، التطبیق، التحلیل( : وھي  )اإلدراك( في مجال المعرفة

  .وكل ھذه تساعد المدرس على صوغ األھداف السلوكیة .)النقد

  وھذا قد تبین  ومن ناحیة المنھج لقد اتبعوا في دراستھم المنھج الوصفي التحلیلي

سني عبد لح لكتابة اھة نظري بعد دراسوج ومن .من خالل أسلوب المحتوى في الكتاب

.ا ذكر فیھ من زیادة أو نقصانالباري عصر كان جد قیم في جمیع م  
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 خاتمة

استخالص  إلىبنا  أفضىبعد الرحلة التي خضناھا في ھذا البحث والطواف في فصولھ 

  :التي نریدھا في ما یلي جملة من النتائج 

  .أھمیة تدریس النحو في اللغة العربیة وتنمیة مھاراتھ -

تسھم في تحقیق النمو المتكامل للمتعلم فكریا ومھاریا  أن العربیة اللغة تعلیم أھدافمن  -

  .ووجدانیا مع كتابھ المیول واالتجاھات والقیم السلیمة واإلیجابیة

فھم سلوكیات األھداف العامة واستخدامھا في عملیتي التعلیم و التعلم ودورھا في توجیھ  -

  التدریس وأحكامھ

مجال ومجال الوجدان،الحسحركي، : اف السلوكیة وھيالتعرف على مجاالت األھد -

  .)تقسیم بلوم( المعرفة

تنمیة وعي المعلم اللغوي بكونھ صانع قرار واعیا وعلیھ معرفة كل ما یجول داخل  -

  .الصف التربوي الذي یدرس فیھ دافعا لتعلیمھم ونموھم اللغویین

  .قویمالتخطیط، التنفیذ والت: فھم مراحل تخطیط الدرس النحوي -

التساؤل مھارة ضروریة في الدراسة و المذاكرة والتحصیل والسؤال ھو بدایة المعرفة  -

  .ومفتاحھا

  .فھم أسالیب التساؤل وتحدید نوع األسلوب المستخدم -

  .النحو نظام ذھني الذي علیھ تجري األقوال وتسیر الكتابة -

كتشاف، والمناقشة ثم العرض واال: التعرف على استراتیجیات تدریس النحو العربي -

  .االستقصاء وتحدید الفروق بینھما

هللا تعالى التوفیق والرضا والسداد في الخطى والتنویر في الدجى إنھ  اسأل األخیروفي  -

وقدمت شیئا من الفائدة ما ھي بتوفیق من المولى عز وجل وان  أصبتولي ذلك وان 

  .أخطأت فمن الشیطان ومن نفسي
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 بعض مصطلحات البحث

  compétenceالمھارة  1

  éducation التدریس 2

  grammaire النحو 3

  théérieالنظریة 4

  pratiqueالتطبیق 5

  compétence du questionnementمھارة التساؤل  6

  véritésالحقائق 7

  abstractionالتجرید 8

  évaluationالتقویم 9

  planificationالتخطیط 10

  applicationالتنفیذ 11

  objectifs comportementauxاألھداف السلوكیة 12

  connaissanceالمعرفة 13

  contenuالمحتوى 14

  stratégieاستراتیجیات  15

  affichageالعرض  16

  découvertاالكتشاف 17

  débatالمناقشة 18

  enquêteصاء قاإلست 19
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 : قائمة المصادر والمراجع والمعاجم

 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع.  

  105سورة األنعام اآلیة    -  79ان اآلیة عمر آلسورة.  

محمود خاطر، مكتبھ : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقیق)1

  .1م،ج 1995بیروت ، -ناشرون - لبنان

  .م1،1992،ط15محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت،مج)2

كتبة الزھراء الشرق للنشر والتوزیع، سیكولوجیة المھارات، م: ھاشم أبوالسید محمد )3

  .م2002القاھرة،

حطب، علم النفس التربوي، القاھرة، االنجلو أبو آمال صادق، وفؤاد) 4

  .م1،1994المصریة،ط

، المھارات اللغویة، مستویاتھا، صعوبات تدریسھا، دار الفكر العربي ةرشید احمد طعیم) 5

  .م2006القاھرة،

اللغة العربیة بین الواقع والمأمول، دمشق، دار طالس محمود احمد السید، تعلیم ) 6

  .م1989للدراسات والنشر والترجمة 

محمد .،ت16الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،ج  محمد مرتضي) 7

  .م،حكومة الكویت1976ھـ،1،1396الطناحي،ط

  .م1،2003سھیلة محسن كاظم الفتالوي، كفایات التدریس، دار الشروق،ط) 8

  .)م 2010- 1431(،1التدریس، دار المناھج،ط أساسیاتشبر و آخرون ، إبراھیمخلیل ) 9

طھ علي الدلیمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة مناھجھا وطرائق )10

  .م1،2005تدریسھ، دار الشروق،ط

  .)م2002-ھـ1422(1زید الھویدي، مھارات التدریس الفعال، الكتاب الجامعي،ط) 11

 



 

63 
 

 .)م9 199- ھـ1420(،1خیر الدین ھني، لماذا ندرس األھداف؟ط)12

  .م2000النحو والداللة، دار الشروق، بیروت،: حماسة عبد اللطیف )13

  .)ت.د(النحو العربي، عالم الكتب، القاھرة أصول: محمد عید) 14

  .م1998، القاھرة 3تمام حسام ، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب،ط) 15

  .م1998، القاھرة 1حسن الطبل، المعنى في البالغة العربیة، دار الفكر العربي،ط) 16

للنشر،د ط  الجامعیة المعرفةمحمود سلیمان یاقوت، مصادر التراث النحوي، دار ) 17

  .م 2003،

  .م3،1995، بیروت،طالعصریة المكتبةمصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، )18

  .م2012،األردنه، نظریات االتصال، دار المسیرة، منال ھالل مزاھر)19

، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان اإلعالم،نظریات  قیةبسام عبد الرحمان المشا) 20

  .م2011األردن،

،عمان، دار 8عبد هللا ،المنھج المدرسي المعاصر،ط إبراھیمسعادة جودت و) 21

  .م2016الفكر،

بستان  ،اإلسكندریة،مكتبة2یة وفلسفتھا،طعلي ،نظریات المناھج التربو مدكور)22

  .م2006المعرفة،

،منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة،ترجمة بوزید صحراوي  أنجرسموریس )23

  .م2006وآخرون،دار القصبة للنشر، الجزائر 
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 لعربي بین النظریة تناولت في ھذا البحث دراسة تحلیلیة في كتاب مھارات تدریس النحو ا

اإلشكالیة في  دتبیة لدى المعلم والمتعلم وقد تحدوالتطبیق ودورھا في تنمیة اللغة العر

  السؤال كاألتي فماذا تكمن تلك المھارات ؟

 ھذه الدراسة إلى بیان مدى فاعلیة التدریس النحو العربي في تنمیة التحصیل  ھدفوت

تلك التي تتعدى حدود الحفظ واستیعاب  ومن بین أفضل أشكال تعلیم النحو ھي.اللغوي

المعلومات والقدرة على تحلیلھا وتفكیكھا لتنمیة توظیفھا في مجال المعرفة علما أن تلك 

 . األھداف لھا أھمیة كبیرة في جعل تعلیم وتدریس النحو أكثر فائدة

 الكلمات المفتاحیة:  

 اللغة العربیة-النحو  -مھارة التدریس 

I dealt with an analytical study in the book Skills of Teaching In this research, 

Arabic Grammar between Theory and Practice and its role in developing the 

Arabic language for the teacher and the learner. • This study aims to show the 

r in developing language achievement. effectiveness of teaching Arabic gramma

Among the best forms of grammatical education are those that go beyond the 

limits of memorization and information absorption and the ability to analyze and 

edge, knowing that disassemble it to develop its employment in the field of knowl

these objectives are of great importance in making teaching and teaching. The 

syntax is more useful.  

Key words:   

    Teching skill -  Grammar- Arabic 
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Dans cette recherche, j'ai traité une étude analytique dans le livre Skills of 

ng Arabic Grammar between Theory and Practice et son rôle dans Teachi

le développement de la langue arabe pour l'enseignant et l'apprenant. • 

Cette étude vise à démontrer l'efficacité de l'enseignement de la 

stiques. Parmi grammaire arabe dans le développement des acquis lingui

les meilleures formes d'enseignement de la grammaire figurent celles qui 

dépassent les limites de la mémorisation et de l'absorption d'informations 

et la capacité de l'analyser et de la démonter pour développer son emploi 

la connaissance, sachant que ces objectifs sont d'une dans le domaine de 

grande importance pour rendre l'enseignement et l'enseignement de la 

grammaire est plus utile. 

: les mots clés 

Langue Arabe. -Grammaire  –Compétence technique  
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