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عد ـــــة التعلّم، فبر الّنظرة إلى طبیعة عملیّ ع طرق الّتدریس الحدیثة تبعا لتغیّ تتنوّ           

ة ــات اإلدراكیّ ـّ الّتسمیع  اّتسعت لتشمل المستویأن كانت تعتمد على اللّفظ و

نة ـــــیتطلّب إیجابیة المتعلّم في الّتعلیم بھدف إظھار قدرات الّطلبة الكامة،مّما ــــــالمعرفی

ولذلك ظھرت . ولم تعد األسالیب القدیمة في الّتدریس تالئم الحیاة المعاصرة ،رتقاء بھااالو

ــــــــة واالجتماعّیة ساب العدید من المھارات العقلیّ ة عدیدة تساعد على اكتّ ات تربویّ نظریّ 

لّمین ة للمتعة في إتاحة الفرصّ رق الحالیّ ل مھّمة المعلّم الحدیث وفقاً للطّ ة؛ وتتمثّ الحركیّ و

شاطات ومن بین النّ  .المشاركة بفاعلّیة في كاّفة أنشطة الّتعلیملتحصیل المعرفة بأنفسھم، و

ة بارزة ـــــــــمكان الّتي تحتلّ  قواعد الّنحو العربيّ :األساسّیة القائمة في اللّغة العربّیة ھيّ 

: یقولالعربي قاطبة،و یعّد الّنحو أّھم علوم اللّسان فابن خلدون.في مراحل الّتعلیم المختلفة

أركان علوم اللّسان أربعة ھّي اللّغة والّنحو والبیان واألدب،واّن األھّم المقّدم منھا " بأّن 

تتبین أصول المقاصد بالداللة، ومن أجل البلوغ إلى أسمى األھداف  إذ بھ."ھّو القواعد

یر ــة،وألھمّیة ھذا الّطرح  تبّدى لنا الّتفكظھرت طرق حدیثة تھتّم بدراسة القواعد الّنحویّ 

واعد الّنحو ــــــة لقـــــس الحدیثــــــــــفي معالجة موضوعنا الموسوم بطرق الّتدری

ة طارحین ــــــّ وع لما لھ من أھمیـــھذا الموضالّضوء على  طناـــــالعربي، وقد سلّ 

                                 :ل الّتالياإلشكا

في تدریس الّنحو العربي؟ وھل أّثرت ھاتھ  أھّم طرق الّتدریس الحدیثة ماھيّ      

     عد ؟وھل من الممكن االستغناء عن تدریس القوا ؟رق على مجرى الّنحو العربيّ ــــالطّ 

                                      ؟                .قة لتدریسھاأفضل طریة؟ وماھّي وما ھّي أھّم المشكالت الّتي تواجھ القواعد الّنحویّ 

ومن ثّم انصّب جھدنا حول الفرضّیة الّتي تقول أّن طرق الّتدریس اختلفت وتعّددت ،فھناك 

طرائق قائمة على نشاط و ،علّمــــــــالمعلّم و نشاط المتمد على جھد ــــطرائق تعت

فقدان ریقة الّتي تراعي عدم د ھّي الطّ ـــنعتقد بأّن أفضل طریقة لتدریس القواعو.المتعلّم

ى أّیة حال فإّن تدریس عل.مھما كانت تلك الّطریقة  ،المدّرس الھتمام الّطـــــالب وتركیزه

الًّ خاّصة إذا طال بح ممــــــبمواقف واقعّیة یص، والحّیــة اعد وبدون ربطھ باللّغةالقــــو

                                                                               .معظم وقت الّدرس أو كلّھالّشرح لیأخذ 
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الّصدفة بل لم یكن من باب  جعلنا نختار ھذا الموضوع للّدراسة فھوّ   الّذي  والّداعي       

وف على ضرورة انتھاج وھذا بالوق.كان بدافع أھمّیتھ،  الّتي تعتبر محّركا أساسّیاً النطالقنا

بتعلیم اللّغة العربّیة  لالرتقاءالجھود وتعاوننا  تضافرلذلك البّد من طرق سلیمة وفّعالة، و

                                                            .ي مدارسنا حفاظاً على لغة القرآنف

ثنا ـــــــــــقّسمنا بححیث  :ات اآلتّیةابة عن اإلشكالیة المطروحة اّتبعنا الخطوّ ولإلج      

                                                     .ل و ثالثة فصول وكّل فصل یتضمن مباحثـــإلى مدخ

اھیم الخاّصة بموضوع المفھّم المصطلحات وأ فأّما المدخل تطرقنا فیھ إلى تعریف       

                                            ".والّنحو الّطریقة الّتدریس،"اصطالحاً بحثنا لغة و

مباحث أدرجنا فیھ خمسة  ،ھّو معنون بطرق الّتدریس الحدیثةوأّما الفصل األّول ف       

وتطّرقنا  ،االستقرائیةكان المبحث األّول عن الّطریقة  بدوره مطالب،وكّل مبحث تضّمن 

أّما المبحث الّثاني تّضمن الّطریقة المعّدلة .والعیوبــــا المزای الخطوات، فیھ إلى المفھوم،

ویلیھ المبحث الثالث عن طریقة .والعیوبالمزایا  الخطوات، وتناولنا فیھ المفھوم،

وبھا،ثّم رابعاً طریقة حّل المشكالت تناولنا فیھ خطواتھا،میزاتھا وعی االكتشاف  مفھومھا،

طریقة  وأخیراً .ثّم مفھوم طریقة حّل المشكالت،خطواتھا،المزایا والعیوب مفھوم المشكلة،

الخطوات،المزایا  دور المعلّم في الّتعلّم الّتعاوني، الّتعلّم الّتعاوني واحتوى على المفھوم،

                                                                                          .والعیوب

وتّطرقنا فیھ أیّضاً  ،صل الّثاني جاء تحت الفتة عنوانھا تدریس الّنحو العربيّ وأّما الفّ      

ثّم أھداف تدریس  المعارضة،ید وتدریس الّنحو بین الّتأیّ  :إلى خمسة مباحث كالّتالي

وأخیراً مشكالت الّنحو  خطوات تدریس القواعد، القواعد،أساسّیات تدریس  القواعد،

                                                                                     .وسبل عالجھ العربيّ 

ي ذّ ــــــــــّیة الـــــــــــــــــعنا بعض اإلجراءات المنھجصل الّتطبیقي فقد اّتبفأّما عن الفّ      

                                                 :كان البّد لنا من الّتطرق إلیھا والّتي تتمّثل في
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 .ذ تقدیم االستبیان إلى غایة جمعھبحیث استغرقت الّدراسة مّدة أسبوع أّي من:مّدة البحث*

).11(عشر ،وتّم الحصول على أحد)15(مسة عشربلغ عدد أفرادھا خ:عّینة البحث*  

راسة فقد اعتمدنا على االستبیان مّتبعین األسلوب أّما عن األدوات المستخدمة في الدّ       

                                                           .اإلحصائي المتمّثل في الّنسبة المئوّیة

من خالل اإلجابة عن األسئلة  وذلك وبعدھا تّم عرض نتائج االستبیان مع تفسیرھا،       

                                                           .،إّما بنعم أو الاالستبیانالموجودة في 

ھ ــــا لیعة بحثنا،ولمـــكونھ یخدم طب ائيـین في ذلك على المنھج الوصفي اإلحصمّتبع      

ـــــاه الغوّص في ثنایل، وــــتساعدنا أكثر في الوصف المناسب لھذا العم من خصوصّیات

                        .                          حلیل ألّن كّل منھما یكّمل اآلخرخالل التّ من 

ة ــــلیم اللّغتع،حسن شحاتة :مّتنوعة نذكر من بینھا مختلفة ووقد اعتمدنا على مراجع       

ھا ــــــــــفنون اللّغة العربّیة تعلیم ،حسني عبد الباري عمر.ربّیة بین النظرّیة و الّتطبیق الع

ث ــــــــلو أي بحث من عراقیل و صعوبات تواجھ الباحــــــكون أّنھ ال یخو. تقویم تعلّمھاو

ي ـــــن مھامــوفیق بیفي صعوبة التّ إّنما ل ال نقول في الماّدة العلمّیة وفإّننا قد واجھنا عراقی

                                                                       .في العمل و بحث كطالبة

از ــوجّل،كما نشكر كّل من ساعدنا إلنج نتقّدم بالّشكر الدؤوب إلى ّهللا عزّ  خیروفي األ     

وص ــبح"شرفة ـر من بینھم األستاذة المھذا العمل المتواضع من قریب أو بعید،ونذك

ة ــالّتي ساعدتني كثیراً ولم ترھقني في شيء،وإلى كّل العاملین في مجال تدریس اللّغ"نوال

                                                               .العربیة من المعلّمین و األساتذة 
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التربّیة، فالّتدریـس  ة ھيّ الّتدریس غایة أھّم من الّتعلیم بمفھومھ العام وتلك الغایـّ  نّ إ       

ومن ھنا أصبح من  الّصعب إخضـاع "ي تلقى وتكسب، التّ  عارفمن المعلومات والمأسمى 

تناسب الفلسفة التقلیدّیة للمتعلّم ومع ذلك یمكن أن یكون   لنظریات عامة،ھذا الّنوع 

ألّن الّتدریس الجّید یشــمل قدرة المدّرس على تنظیم   1."للّتدریـس ھذا أصولھ وطرائقھ 

باعتبارھا أحد الوسائل المؤّدیة إلى الّتعلّم  ،مجموعـة من الّطلبة وإدارتھم وضبطھم

 .                                                                       ین المھارةواكتسـاب المعرفـة وتحس

 :دریسمفھوم التّ                   

 ھ ـدریس بتعّدد الباحثین والعلماء في مختلف العصور، یعّرفدت تعریفات التّ لقد تعدّ :لغة-1

یدرس دروسا بمعنى عـفا  سم،والرّ   درس الشيء" :في لسان العرب إذ یقول "ابن منظور"

 2"وب درسا أي أخلقویقال درس الثّ .ریق الخفيّ الطّ  رس ھوّ والدّ 

. ـتھ الّریـاحودرسّ  درس ربع دارس ومدروس، وقد درس دروسا،:"ا الّزمخشري یقول أمّ 

 :قال ابن میادة .ومن المجاز درس الحنطة دارسھا

                       طوال األعناق یكفیك مّما درس ابن مخراق           و ھجمة ُصھبٌ 

قراءتــھ  درسا  ــظ ،كّرردرس الكتاب للحفمجّرٌب ،و:رجل مدّرٌس و درس الناقة راضھا،

منھ ذاكرتـھ و:ھمودارسـ طریق مدروس أي قرأت كتـب أھل الكتاب،: ویقول ودراستھ،

 3."درستدرست و

 .الكتابة حتى حفظتھ ذللتھ بكثرة:ورة أو الكتاب أيویقال درست السّ          

ـب ــــالّسباینـة، ویرجــع ّرض آلراء واّتجاھات متبـدریس قد تعإّن مفھوم التّ  :الحااصطّ  -2

ھ ــذین حاولوا تعریفھا فلكّل منھم منھجالّ  ،د أكثر من اّتجاه بین الّتربویینوجو في ذلك إلى

ھ ـمختلفة لھ، ومن بین تعریفاتذي ترّتب علیھ إعطاء مفاھیم ومسّمیات األمر الّ . الخاص بھ

 :یلي ما

                                                            
مان لتدریس ،دار النشر والتوزیع ،عطھ علي حسین الدلیمي ،استراتیجیات حدیثة في فن ا.،عبد الرحمن بن الھاشمي - 1
 13ص.2008 ،1ط. األردن.

بیروت .دار المعارف .م محمد االذلي محمد احمد حسب هللا  ھاش.عبد هللا علي كبیر  إعداد.لسان العرب .ابن منظور   - 2
 .1994.،3.ع.طلبنان –
 .284ص.الجزء االول .م 1882/ ھـ 1299سنة ،1،طالمطبعة الوھبیة .البالغة  أساس.شري عمر الزمخمحمود بن  - 3
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وزمیاله أّنھ نشاط متواصل یھدف إلى إثارة التعلّم  "یوسف قطامي"یعتبره "        

 ة واصلیّ ن سلوك تحقیقھ مجموعة من األفعال التّ ـّ ویتضم یقھ،ــــــتحق ة ـــیل مھمّ ــوتسھ

 1."ّدرسماستغاللھا وتوظیفھا بكیفّیة مقصودة من ال  والقرارات التي یتمّ 

جوھرّیة   ة إبداع للمعرفة تعمل على إحداث تغییراتعملیّ  وھوّ  ،ومنھ الّتدریس فنّ "      

 .ة تفكیرامیّ ة المفاھیـاحیّ علیم من النّ ومن ھذا المنطلق یصبح التّ ،في البنى المعرفّیة للمتعلّم 

س ــة، تتعلّق بفن الّتدریمعرفة سابقة واستراتیجیات خاصّ ھ ینطوي على استعمال ـبمعنى أنّ 

 2."ي یتعلّم بھا الطلبة، وتبّین الكیفّیة التّ عضھابببدوره على فرضیات مّتصلة   الّذي یشمل

توي على مجموعة من الّنشاطات ـنظام من األعمال المخّطط لھا ویح دریس ھوّ بمعنى أّن التّ 

لّم والمتعلّم ـالمع:ر ھيّ ـام ثالثة عناصــ، ویتضّمن ھذا النظي یقوم بھا المعلّم والمتعلّمالتّ 

 .ج الّدراسيـوالمنھ

ّم ـــــــــــــــــویعّرف الّتدریس على أّنھ نقل المعلومات، ویقصد بھ عملّیة اجتماعّیة یت"       

أثیر ــلتّ سواء أكانت معلومة أم قیمة أم خبرة للمتعلّم من أجل ا ،ل ماّدة التعلّمــعن طریقھا نق

  3."في شخصیتھ تأثیرا علمّیا شرط أن تكون المعرفة مّتفقة مع الھدف المنشود

 ولذلك أصبح یعّرف الّتدریس على أّنھ عملّیة تربوّیة حاسمة یضع بواسطتھا "         

 4 ."ناشئتھ وأجیالھ المجتمع 

روف المحیطة الظّ ة ــدراس ھوّ  والمقصود بھذا الّتعریف أّن الّتدریس موضوعھ األساسيّ  

 .البي توضع أمام الطّ بمواقف التعلّم ومختلف الّشروط التّ 

كّل  ادا كبیرا علىـھا وتعتمد اعتمـقة تختلف األسالیب فیمھنة خالّ " ویعّرف أیضا على أّنھ

وفّن لھ مواھبھ وعملّیة تربوّیة  مھنة لھا أصولھا وعلم لھ مقّوماتھ، .من المدّرس والمتعلّم

وعملّیة بناء وتكوین األجیال المتعاقبة والحقب  وقواعد ونظریات،تقوم على أسس 

 ."المتالحقة

                                                            
طھ علي حسین الدلیمي ،استراتیجیات حدیثة في فن التدریس ،مرجع .،عبد الرحمن الھاشمي عبد الرحمن  - 1

 13ص.سابق
دن راال.عمان .دار الفكر ناشرون و موزعون .ة تخطیطھا وتطبیقات التربویة طرق التدریس العام.ولید احمد جابر  -  2
 82ص.ھـ 3،2009/1430ط

دار الرضوان للنشر و التوزیع . المناھج وطرائق تدریس اللغة العربیة.سلطاني حمزة ال.عمران جاسم الجبوري  -  3
 . 142ص.2012ط،.،د
/ ھـ 1404الدار السعودیة  للنشر والتوزیع سنة .طرقھ وو سائلھ الحدیثة .الّتدریسكفایة قیاس .حمدان . محمد زیاد  - 4

 .07 ص.م 1984
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سب المحتوى ــــوتبرز قیمة الّتدریس بالقدر الّذي تتحّقق فیھ األھداف المقترحة، ح      

ة ة الّتعلیمیّ عناصر العملیّ   وھذه األخیرة تحتّل موقفا مھّما بین. الّذي تنقلھ طرائق الّتدریس

 .ةر عن التقنیاّت النفسّیة التربوّیة العالیّ ة ألّنھا تعبّ التعلّمیّ 

ربیـة ومن أجل ولذلك نجد أّن طریقة الّتدریس لھا أثر كبیر في تحقیق أھـداف التّ     

الوصول إلیھ البــّد   من وجود طرق أو طریقة یّتبعھا المعلّم في تقدیمھ للماّدة العلمیة بحیث 

 .إالّ أّن كلّھا تصّب في منبع واحد ریقةتتعّدد المفاھیم حول الطّ 

 :ریقة مفھوم الطّ 

جمعھا طرائق ، وقد جاء في القرآن الكریم في قّصة الّسیرة أو المذھب، و ھيّ : لغة / 1

 1".و یذھب بطریقتكم المثلى:"فرعون لقولھ تعالى

روس ـــتاج العریقة في الصّحاح وجاءت معنى الطّ و.ما أنتم علیھ، ودینكم وتكمبمعنى سنّ 

 2".كّنا طرائق قددا:"قال تعالى .المسلك، والمذھب، والّسیرة : ھيّ 

 3".ریقةعلى الطّ  او أّن لو استقامو:"ضا في القرآن الكریم لقولھ تعالىوجاء أی

 .السبیل أو الدرب على طریق الھدى، الّطریق ھوّ  الو استقامو أي     

ظرة نظر المتخّصصین حول النّ ّن مفھوم الّطریقة اختلف باختالف وجھات إ: اصطالحا/2

دور المعلّم في العملّیة التعلیمّیة، إذ تھدف العملّیة التعلیمّیة في بعض إلى مفھوم المنھج و

المعلومات  من خالل إكسابھتغییرات مرغوبة في سلوك المتعلم،  معانیھا إلى إحداث

 4 ".م المرغوبةالقیّ والمعارف و

المھارة، وكلّھا ة للعلم والمعرفة واألداة أو الوسیلة الناقل إذ تّعد طریقة الّتدریس ھيّ        

میولھ، وكانت ، ومنسجمة مع عمر المتعلّم وذكائھ وقابلیتھ وكانت مالئمة للموقف الّتعلیميّ 

 4."األھداف التعلیمّیة المتحّققة عبرھا أوسع عمقا و أكثر فائدة

                                                            
 .63:یة سورة طھ اآل - 1
                                                                                                                                     .11:یة سورة الجن اآل -   2
تدریسھا،دار وائل للنشر و  سعدون محمد الساموك،ھدى علي الجواد الشمري،مناھج اللغة العربیة وطرق  -3

 ،231،ص1،2005التوزیع،عمان األردن،ط
سعاد عبد الكریم الوائلي،طرائق تدریس األدب و البالغة والتعبیر بین التنظیر و التطبیق،دار الشروق للنشر و   - 4

 .27ص.1التوزیع،عمان األردن،ط
 .27المرجع نفسھ،ص-5
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. مرزة في عملّیة الّتعلیم والتعلــة باأھمیّ لھا ا وإّن طرائق الّتدریس تنال موقفا مھمّ        

قد تكون األھداف، و  دة تالمیذه على تحقیقإجراءات ّیتبعھا المعلّم لمساع:"تعّرف أیضا و

كلة، أو تھیئة ـمش    على شكل مناقشات، أو توجیھ أسئلة، أو تخطیط مشروع، أو إثارة 

أو غیر  ــروضتشاف، أو فرض فموقف معین یدعو الّتالمیذ إلى التّساؤل، أو محاولة اك

الّطریقة أیضا إجراءات یستخدمھا المعلّم لتحقیق سلوك متوّقع لدى المتعلّمین، وھّي ك، وذل

 1."ھّي عملّیة تتطلّب خطوات یؤّدي االنتقال بھا إلى تحقیق التعلّمر المنھج، وأحد عناص

معلّم لتحقیق أھداف ھذا یعني أّن طریقة الّتدریس ھّي مجموعة خطوات یّتبعھا الو     

الّنظرة الشائعة في الّتدریس تعتبرھا وسائل إلیصال و .تربوّیة معّینة في فترة زمنّیة محددة

علیم أّن التّ  األساس الّذي تقوم علیھ ھذه الّنظرة ھوّ و ى المتعلّمین بتوّسط المعلّم،المعلومات إل

 .المتعلّمقل من الكتب أو من عقل المعلّم إلى ععملّیة نقل المعلومات 

ي بھا ـثّمة من یراھا مجموعة من األسالیب الّتي یتّم بواسطتھا تنظیم المجال الخارجو"      

د وسیلة لتوصیل المعرفة، ثّم للّتعلیم من أجل تحقیق أھداف تربوّیة، فھّي بذلك أكثر من مجرّ 

تالمیذه في م مع ـــإّن ھناك من یرى الّطریقة ھّي األسلوب أو المنھج الّذي یسلكھ المعل

لمیذ لكي یشارك ة الكاملة للتّ عملّیة الّتدریس، بحیث یتیح ھذا األسلوب أو المنھج الفرصّ 

 2."لكن مشاركافاعلّیة في عملّیة الّتعلیم، وبحیث ال یصبح المتعلّم متلقّیا ووبنشاط 

بقیت والّطریقة عبر تاریخ تطّورھا الّطویل أخذت تعریفات مختلفة، إالّ أّنھا مع ذلك      

 .أّنھا طریقة تعلیم ھوّ لتؤّدي المعنى األساسي المقصود و

تقّل أھمّیة طریقة الّتدریس عن أھمّیة بناء المنھج بل تفوقھا، حیث یتوّقف فھم ال       

 .االستفادة منھا على طریقة عرضھا علیھمة المعروضة علیھم والّتالمیذ للمادّ 

التربوّیة  الخبراتتنّظم بھا المعلومات والمواقف وّیة الّتي طریقة الّتدریس ھّي الكیفو"    

 3."یعیشھا لتتحقق لدیھ األھداف المنشودةوتعرض علیھ و ،الّتي تقّدم للمتعلّم

ھج د من المنـإّن الّطریقة ھّي العصا الّسحرّیة الّتي یستطیع بھا المدّرس أن یوج      

ریقة وسیلة لوضع الخطط، تكون الطّ طریقة، وھنا بل إّن المنھج ماّدة و شیئا آخر، البالطّ و
                                                            

 19الدلیمي،استراتیجیات حدیثة في فن التدریس،صعبد الرحمان عبد الھاشمي،طھ علي حسین  -  1
مركز اإلسكندریة .ثانویة ني عبد الباري عصر ،االتجاھات الحدیثة تدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والسح - 2

 .107ص.2000للكتاب،
جمھوریة مصر .لقاھرة دار ا .التطور .التنظیمات.  سساأل.المكونات.المناھج .الدعیلج  ابراھیم بن عبد العزیز. .-3

 30ص.2007/ھـ1،1428،طالعربیة
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دّرس یھ من الملبة بتوجالطّ  تنفیذھا في مواقف الحیاة الطبیعّیة الّتي تؤّدي إلى نموّ و

 .إرشادهو

الّطریقة في المجال التربوّي ھّي الكیفّیة أو األسلوب الّذي یختاره المدّرس :" بالّتالي و

راءات ھّي مجموعة من اإلجة،ولسلوكیّ یساعد المتعلّمین على تحقیق األھداف التعلیمّیة ا

س معین ة الّتي یقوم بھا  المعلّم داخل الفصل بتدریس دراألنشطة العلمیّ ممارسات والو

 1."مفاھیم  للمتعلّمینحقائق ویھدف إلى توصیل معلومات و

خدم في ـاألسلوب المست ریقة في الّتدریس ھوّ یدّل على أّن الطّ  ء فھوّ ھذا إن دّل على شيو 

 .لتحقیق الھدف المنشود معالجة الّنشاط الّتعلیميّ 

ات ـإثارة االھتمامو ،أن یكون قادرا على تقدیم الماّدةیحتاج المعلّم في ھذا الشأن و"         

لمناسبة من المتعلّمین واختیار االستجابات ا ،واالستماع ،والّتوضیح ،مھیدالتّ و ،رحالشّ و

، وتعتمد على خبرتھ وتجاربھ أن یقوم بھا المعلّم اسّیة البدّ عملیات أس وھيّ .وتلخیصھا

 2."وإعداده وتأھیلھ وإبداعھ

منفصل عن  شيءة أّن طریقة الّتدریس ینبغي أن ینظر إلیھا ال على أساس أّنھا والخالصّ     

، یشمل المتعلّم بل على أّنھا جزء متكامل من موقف تعلیميّ  ،الماّدة العلمّیة أو عن المتعلّم

ي تّتبع في ینشدھا المعلّم من الماّدة العلمّیة واألسالیب التّ   ياجاتھ، واألھداف التّ وقدراتھ وح

 .تنظیم المجال للتعلّم

ي یمكن أن تؤّثر في شخصیتھ تأثیرا فل بالمعلومات التّ تزوید الطّ  ومادام الّتدریس ھوّ "    

ھدھم في ـبذل جالمیذ وإشراك التّ و. اعتمادا على الغرض الواضح، واإللقاء الواضح عملّیا،

خاّصة في المدارس س وذي تستند إلیھ صناعة الّتدریفإّن الّطریقة ھّي األساس الّ  ،الّدرس

موضع عنایة كبار رجال التربّیة في مختلف ة، وھّي أیضا محور الّتعلیم وكمیلیّ التّ ة واالبتدائیّ 

 3."أنحاء العالم

م یدیرھا في الّصف معلّ ،منتظمة  فّعالیات  طریقة الّتدریس بعد ذلك ھّي سلسلة" ألنّ         

، علیمات لتؤّدي بھم إلى التّ ـیشاركھم في ھذه الفّعالیوسیلة و یوّجھ انتباه طلبتھ إلیھ بكلّ 
                                                            

خلیل إبراھیم بشر،عبد الرحمان جامل،عبد الباقي أبو زید،أساسیات الّتدریس،دار المناھج للنشر و الّتوزیع ،عمان  - 1
 .173ص ،1األردن،ط

 .173ص.المرجع نفسھ -  2
 .112ص.1962 ،3ط.سط للطباعة والنشر الشرق األو مؤسسة..التربیة العلمیة التطبیقیة . احمد مختار عضاضة - 3
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ة الّتي ـنوع الفلسفة التربویّ علیم، وفطریقة الّتدریس تتحّدد بنظرة المعلّم إلى عملّیة التّ 

ة في ـفإّن طریق ،قوم بھا المتعلّمالّتعلیم عملّیة ذاتیة یم یرى بأّن یستخدمھا فإذا كان المعلّ 

 1."ظرةالّتدریس سوف تنسجم مع ھذه النّ 

ة الّتربیّ فس ون علوم النّ ــركائزه موتطّورت الّطرائق بذلك تطّورا وأصبحت علما لھ       

ین حّتى تبلغ واضع قوامھ تنمّیة مھارات األداء اللّغوّي  للمعلّم اللّغة، وانتھت بمفھوم علميّ و

یصل إلى مستواھم  غوي للمتعلّمین بأحدث األسالیب حتىّ شاط اللّ توجیھ النّ و أقصى مداھا،

 .نونالمنشود في مختلف الفّ 

أصبح تھا، وسعھا وة جدل كبیر نتیجة لصعوبتحویّ وقد أثیر حول تدریس القواعد النّ        

رعا من ـباعتبارھا ف. لتدریسھاا أن نختار طریقة أو طرائق معینة تصلح من الّصعب أیض

لّم ، ألّن عملّیة االتّصال بین المتكة، فھّي العمود الفقري للّغة العربیّ ةفروع اللّغة العربیّ 

 .لمتلّقي تخضع لسالمة ھذه القواعداو

مام المتخّصصین فرع من فروع اللّغة العربّیة الّتي نالت اھت حو العربيّ تعّد قواعد النّ : حــــــــوّ النّ 

أصبح لھا شأن كبیر،إذ اّتجھت احتّل  تعلیمھا مكانة متمّیزة، وقد بأصول الّتدریس وطرائقھ، و

في طرائق تدریسھا للّسیر حث الشامل في اللّغة العربّیة، وفي فروعھا كاّفة ، والعنایة إلى الب

 .حااصطالوم الّنحو لغة وـفیما یلي سنعرض مفھو. على وفق أفضل األسالیبالحسن في تعلیمھا 

قال : فقال األزھريّ .انتحاءنحاه ینحوه، و: القصد والّطریق، نقول" أّنھ  یعّرف على :الّنحو لغة/ 1

وبلغنا أّن أبا األسود : نحوت نحو فالن إذا قصدت قصده، وقال الّنحو القصد نحو الّشيء،: اللّیث 

نحا :"في لسان العرب  وورد".مي نحواسفی الّنحو نحويّ : وقال للّناس. وضع وجوه العربّیةالدؤلي 

ینحوه إذا قصده، وسمّي النحوّي : نحا نحوه: قال ابن السكیت يء ینحاه وینحوه إذا حّرفھ، والشّ 

 2".نحوّیا ألّنھ یحّرف الكالم إلى وجوه اإلعراب 

 :وذكرت للّنحو لغة المعاني الّتالّیة

 .ھنحوت الشيء إذا أممتنحوت نحوك، أّي قصدت قصدك، و: الویق. القصد -*

 .نحوت بصري ألیھ أّي صرفتھ: یقال .الّصرف -*

                                                            
 .28ص.مرجع سابق .طرائق تدریس االدب والبالغة والتعبیر .سعاد عبد الكریم الوائلي  -  1
لسان العرب ،اعداد عبد هللا علي كبیر ،محمد احمد حسب هللا ،ھاشم محمد الشاذلي ،دار المعارف ،،مادة .منظور  ابن -  2

 .181ص.1994.نجا ،بیروت لبنان 
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 .نحا الشيء ینحاه و ینحوه، إذا حّرفھ: یقال.الّتحریف -*

 .تقول مررت  برجل نحوك أّي مثلك. المثل -*

 .أّي مقدار ألف.عندي نحو ألف: یقال. المقدار -*

 .تقول سرت نحو البیت أّي جھتھ: الجھة أو الناحّیة -*

 .تقول ھذا على سبعة أنحاء أّي أنواع: أو القسم الّنوع -*

 .أكلت نحو السمكة أّي بعضھا: تقول. البعض -*

لذا عّدوا المعاني اللّغوّیة سبعة نّظمھا نحاة لم یذكروا المعنى الثالث، وویالحظ أّن ال"        

 : الداودي شعرا بقولھ

 .جمعتھا ضمن بیــت مفـرد كمـاال***          سبــع معانـي قد أتت لغة           للنحــو

 1."نوع و بعض و حرف فاحفظ المثال***           قصد و مثل و مقدار و ناحیـّة        

لم قائم بذاتھ لنرى إّن الّنحو تعّرض لمجموعة من الّتعاریف كع:الـــــنــّحو اصطـــــــــــالحـــا

العرض ھنا على سبیل  المثال ال على سبیل ى اّتفاق واختالف أراء العلماء فیھا، ومد

 .الحصر

أن تنحو معرفة كیفّیة  علم الّنحو ھوّ : " یعّرف اإلمام السّكاكي علم الّنحو، فیقول     

ستقراء كالم بمقاییس مستنبطة من ان الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقا، الّتركیب فیما بی

 1".راكیب من حیث تلك الكیفّیةقوانین مبنیة علیھا یتحّرر بھما عن الخطأ في التّ العرب و

عّرف ــــــــــــــالتالكلمـات و العلم الّذي یھتّم بضبط أواخر ھذا یعني أّن علم الّنحو ھوّ و      

ومعرفة حالتھ  كیفّیة الّتركیب عن طریق بعض الكلم على بعضــھوتكون  ،أحكامــــھا على

ات وأحوالھا ألّن الّنحو قواعد یعرف بھا صّیغ الكلم."اءا من خالل تركیب الجملة بنا وإعراب

 2."حین تركیبھاحین إفرادھا و

بنیة الجملة، فإّننا نستطیع بذلك أّن نعتقد للوھلة لّنحو إذن یصف في المكان األّول فا"      

ة تبدو بنـیّ مالً إالّ مھمات قلیلة خاّصة، ولن ُیرى حا حوي لقواعد النصّ األولى أّن المكّون النّ 

ذلك مع و.بسیطفیاً بمصطلحات تسلسل خّطي منظم وقادرة أن توصف وصفا كاتتابع الجمـل 

                                                            
 10،ص1،1940محمد الدیمیاطي،حاشیة الخضري،القاھرة،ج -  1
 .31،ص2007عمار ساسي،المدخل إلى النحو و البالغة في إعجاز القرآن،عالم الكتب الحدیثة،إربد األردن، -  2
و آخرون،كتاب قواعد اللغة العربیة ،شركة بناء شریف األنصاري للطباعة و النشر و التوزیع،بیروت  حفني ناصیف-3

 .13،ص1،2003لبنان،ط
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نا من الممّیزات معیّ  افإّن الجـمــل الّتي تّشكل جزءا كامال من جمل متتابعة، تمتلك عدد

 1."المعزولةالنحوّیة الّتي ال تمتلكھا الجمل 

موّجھ لألسالیب  العبارات، فھوّ العالقة بین الكلمات في الجمل و عملّیة دراسة ھوّ الّنحو       
ة فقوا على أّن الّنحو كلمة عربیّ واة العرب اتّ أّن معظم الرّ و"  .عبیر عن األفكارالتّ الّتي یتّم بھا 

" ــــوالّنح" یبدو أّن كلمة اري، وان سالخوم ذلك روایات ابن الندیم ،وابن الجزري ویدعّ األصل و

على علم " نحو"باألحرى لم یطلق العرب كلمة كن مستعملة عند النحاة األوائل، ومدلولھا لم تو

أحیانا ة تارة، وأخرى كالما والّنحو العربي المعروف لدیـنا الیوم، بل أطلقوا اصطالح العربیّ 

 2."بالّنحواإلعراب، حّتى استقّر الّرأي األخیر على تسمّیتھا 

ة، فلقد اقترحـت الّدراسات اللّسانیّ ة األولى في ت المسألة الّنحوّیة المكاناحتلّ  إذ      

تعّد  بنجاعة كبیرة في  ،الّتحویلي نماذج جدیدةوّیة الجدیدة كالّنحو التولیدي والنظرّیات النح

" ة داخلّیة،دینامكیّ  حلیلتحلیل مجمل  البني الخاّصة بلغة من اللّغات، مّما ینتج عن ھذا التّ 

ة جھاز لتولید الجمل الّنحوّیة وم الّنحو عند تشو مسكي في كتابھ البني التركیبیّ كما ورد مفھ

  3."في اللّغة

ّور التطیاة وھكذا یكون الّنحو عارضة لغوّیة تخضع لما تخضع لھ اللّغة من عوامل الحو    

تحدید وّیة ون  في تعریف األبواب النحیّ حاة باألصولیتأّثر النّ ألّن اللّغة متطورة دائما، و

ط بھ أو لمعرفة من غیره مّما قد یختلند األصولیین تمّیز اطلحات، إذ كان الھدف منھ عالمص

 .یشترك معھ

ھا فروعھ ي تفّرعت عنـھّي أدلّة الّنحو الّت" األنبا ري"أصول الّنحو كما یراھا و"     

 4."تفصیلھالفقھ الّتي تفّرعت عنھا جملتھ وأصولھ كما أّن معنى أصول الفقھ أدلّة و

كلمات ھّو علم بأصول تعرف بھا أحوال اللّنحو فیما سبق یعرف باإلعراب، ووكان ا"      

رف بھ نعیبھا، فـالبناء، أّي من حیث ما یعرض لھا في حال تركالعربّیة من حیث اإلعراب و

زم أو لزوم حالة واحدة بعد أو نصب أو جــب علیھ أن یكون آخر الكلمة، في رفع ما یج

                                                            
 . 151ص.1،2004،طالمركز الثقافي العربي ،دار البیضاء ،المغرب لعیاشي ،العالماتیة وعلم النص ، منذر ا -  1
 ،1،ط،دار العلوم العربیة للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت لبنان لعربیة حسن نور الدین ،الدلیل إلى قواعد اللغة ا -   2

 10ص.م 1996 -ھـ1416
ال شورات مختبر اللغة العربیة واالتصمن..وء المنھج التحویلي التولیدي ة القواعد في ضتعلیمی.عبد القادر نبي عسلة -  3

 .27،ص2006 ط،.،د،جامعة وھران 
 17ص.2002 .لبنان .بیروت .عرفة الجامعیة النحو العربي ،دار الم اصول.محمود احمد نحلة -  4
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مدارس اآلداب ة لكل من یزاول الكتابة والخطابة ومعرفتھ ضروریّ و،ھا في الجملة انتظام

 1."العربّیة

ى، ـمقیاس دقیق تقاس بھ الكلمات أثناء وضعھا في الجمل كي یستقیم المعن ھوّ فالّنحو      

یساعد و، ةكتابوقراءة و ،ظاً الكالم لفط ـال یمكن االستغناء عنھا ألّنھا یفید تأثیره في ضبو

 .مییز بین األلفاظ المتكافئة فیما بینھاعلى التّ 

، ولذلك "علم األعراب"مر أطلقوا علیھ كما ذكرنا سالفا أّن العرب في بادئ األو     

ث تعریفھم لمفھوم الّنحو على أّنھ التغّیر الّذي یطرأ على أواخر الكلمة من حیانحصر 

ة ة المركزیّ القضیّ  ووضعت اللّغة العربّیة بأّنھا لغة قویة، فاإلعراب ھوّ . "ءالبنااإلعراب و

الوضوح، إذ أّن اإلعراب یان وـفي الّنحو العربي، وما مصطلح اإلعراب إالّ داللة على الب

إّن األعراب ُسمي إعرابیا لسببین " ابن جّني"أي أبان، یقول " أعرب " لغة مصدر الفعل

 2."اإلیضاح ثّم التغییر من حال إلى حالھما اإلبانة و 

مازال مستعمالً في تعلیم جاؤوا من بعده، ووالّذین " سیبویھ"قدیم صاغھ  إذ ھناك نحوّ      

في  وھوّ ، أطـخلوا من صواب وخ یالھذا الّنحو  ككّل عمل بشري ،وناــة إلى یومالعربیّ 

ة قافتین العربیّ ن احتكاك الثّ ج عحدیث جّداً، نت ثانیھا نحوّ ة، وحاجة إلى جھود إضافیّ 

ة عن ـــــبع األخیر من القرن الماضي بعودة البعثات الّتعلیمّیة العربیّ ة منذ الرّ الغربیّ و

 3."سانیة الجدیدةمحملّة بما تشیر لكّل واحد من المعرفة اللّ  ،الجامعات الغربّیة

 :حول معاني ثالثة ، وھّي على تعّددھا تدوردت تعریفات الّنحو العربيّ ھكذا تعدّ و     

 .الّنحو علم أواخر الكلم -أ" 

 ،البناء وغیرھاراب وـراكیب العربّیة من اإلعالّنحو علم بقوانین یعرف بھا أحوال التّ  -ب 

 .علم بأصول یعرف بھا صّحة الكالم و فساده أو ھوّ 

 .الّنحو علم دراسة الجملة -ج 

                                                            
 .10ص.1،2004ط.لبنان .طرابلس .المؤسسة الحدیث للكتاب .جامع الدروس العربیة .مصطفى الغالییني  -  1
 ..227مرجع سابق ّ،ص.ھدى علي جواد الشمري ،مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا .الساموك :سعدون محمود   -  2
لبنان .الدار العربیة للعلوم ناشرون وموزعون ،بیروت .سنبیة وتعلیم اللغة العربیة اللسانیات ال.محمد االوراغي  3
 . 27ص.م2010/ھـ1431 1،طالرباط .دار االمان /الجزائر العاصمة .منشورات االختالف /
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 1."تتّبع األحوال أواخر الكلمات نتیجة تغّیر موقعھا في الجملة فالّتعریف األّول یقصد بھ     

دید على ـمن أجل الحرص الّش وكان ھذا الّتعریف جّراء الفكرة الشائعة لنشأة الّنحو العربيّ 

 مكن من عالمات اإلعراب حتىّ إذاعتھ بین الّناس ألّن الّنحو یسعى إلى التّ و ،شار اللّحنانتّ 

االبتعاد عن ھم الجملة العربّیة في معانیھا وداللتھا، ویھ على فیعنو ،یساعد ذلك القارئ

 .الخطأ و اللّحن قدر اإلمكان

عرب من ـــصناعة علمّیة یعرف بھا أحوال كالم ال" للّنحو: ّما الّتعریفین األخیرینأ"     

 ويّ رس الّنحوھذا معناه أّن الدّ . رف الّصحیح من الفاسدھة ما یصّح ویفسد في التألیف، لیعج

 :ةة باألمور التالیّ مجالھ العنایّ 

 .كیفّیة قّیام العالقات بین الكلمات في الجمل -أ

 .معنى الوظائف الّنحوّیة للكلمات في الجملة ثّم الّتعبیر عنھا شكالً -ب

 2."داء الكلمات وظیفتھا الّنحوّیة في الجملةفھم أ-ج

ّیقُھ  ، فھناك من یضمفھوم الّنحوبیر لدى الّنحاة في حیث نجد أّن ھناك اختالف ك      

من حیث طبیعة أو بأصل . معارضظرة إلیھ بین مؤّید وھناك من یوّسعھ، فاختلفت النّ و

 :                                                                                         وضعھ، وسبب ذلك یرجع إلى

 .   ةتحدید دائرة القواعد الّنحویّ / 1" 

فرع من علوم الّتربّیة  صلة ھذا العلم بالفروع الثقافّیة األخرى، إذ أّن علم الّنحو ھوّ   / 2  

ا فأصبحت تشتمل األدب، ثّم اّتسع نطاقھنت في األّول تشتمل على الّنحو واللّغة وقد كاو

 3."علوما أُخركال من األخبار والسّیر و

                                                            
مرجع سابق .عدادیة والثانویة مرحلتین اإلاالتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في ال.حسني عبد الباري عصر  -  1

 .290ص
 ..291ص المرجع نفسھ-   2
الدار المصریة للبنایة .بي في ضوء االتجاھات الحدیثة ،تقدیم حسن شحاتھ ،تدریس النحو العرطبیة سعید السلیطي -  3
 .26م،ص2002.ھـ1423 ،1ط
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 ونالّتجریبّیة، اإلنسانیة، اآلداب، السّیاسة، القان: یخدم العلوم كلّھا ألّن الّنحو أصبح       

لھا إلى یوصو بول واآلداب،ــّیة، لغة العلم والقص اللّغة العربال یخدم تخصّ  وھوّ . الفنونو

 .أمانة إلى المتعلّمینلّتعبیرّیة في نقل العلوم بثقة ومقاصدھا ا

الً نجد أّن أحدھما فرعا ًمن فروع اللّغة على أساس الّصرف مثوإذا نظرنا إلى الّنحو و"     

 .رقدد من الطّ ــوإّنما یشترك في تعلیم الّنحو عج، فلیس ثّمة معالجة كالقراءة، طریقة العال

 1."موضوع الّدرس القواعد الّتي ھيّ وكلمة الّنحو تطلق على الماّدة و

 لقواعد الفونولوجّیة  سواء كانتالّنحو یتكّون من مجموعة كبیرة من القواعد فلدینا او"    

 3."القواعد الّنظمّیةخاّصة بالفونیمات، أو المقاطع والقواعد المورفولوجّیة و

عن أحوال أواخر  العلم الّذي یبحث فیھ الّنحو، إذن الّنحو ھوّ یجب الّتفریق بین القواعد و     

ــــحو عامة تّتسع لقواعد النّ ، أّما قواعد اللّغة العربّیة فھّي عبارة ابناءالكلم إعراباً و

 . الكتابة ،صواتاأل ،البالغة ،والّصرف

                                                           

 

 

 

 

 

                                                            
 26ص.م2002.ھـ1422األردن .اربد .األمل للنشر والتوزیع دار .التكاملیة في تعلیم اللغة العربیة .سعید محمد مراد -2

،القضایا،مؤسسة الثقافة الجامعیة للطبع و النشر 2جالل شمس الدین،علم اللغة النفسي مناھجھ و نظریاتھ و قضایاه،ج-3
 .61والتوزیع ،االسكندریة،ص
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س دریـة، فالتّ ة ھي التربیّ ـعلیم بمفھومھ العام وتلك الغایمن التّ  دریس غایة أھمّ إّن التّ "            

 اعـعب إخضالصّ  أسمى  من المعلومات والمعارف التي تلقى وتكسب، ومن ھنا أصبح من 

س ـللّتدری  م ومع ذلك یمكن أن یكونة للمتعلّ الّنوع لنظریات عامة،تناسب الفلسفة التقلیدیّ  ھذا

".أصولھ وطرائقھ ھذا  ة من ـدرة المدّرس على تنظیم مجموعمل قــدریس الجّید یشالتّ  ألنّ   )1(

واكتسـاب المعرفـة لبة وإدارتھم وضبطھم باعتبارھا أحد الوسائل المؤّدیة إلى الّتعلّم الطّ 

.                                                                       وتحسین المھارة  

:دریسمفھوم التّ   

ابن " ھ ـدریس بتعّدد الباحثین والعلماء في مختلف العصور، یعّرفدت تعریفات التّ لقد تعدّ :لغة-1

رس والدّ یدرس دروسا بمعنى عـفا  سم،رّ وال  درس الشيء" :في لسان العرب إذ یقول "منظور

"ویقال درس الثوب درسا أي أخلق.ریق الخفيّ ھو الطّ  )2(  

ومن  .احـتھ الّریـودرسّ  درس ربع دارس ومدروس، وقد درس دروسا،:"ا الّزمخشري یقول أمّ 

:قال ابن میادة .المجاز درس الحنطة دارسھا  

درس                        طوال األعناق یكفیك مّما درس ابن مخراق           و ھجمة ُصھبٌ 

قراءتــھ  درسا   ــظ ،كّررمجّرٌب ،و درس الكتاب للحف:رجل مدّرٌس  و الناقة راضھا،

منھ  و ھمـذاكرت:ھمودارسـ طریق مدروس أي قرأت كتـب أھل الكتاب،: ودراستھ،ویقول

."درست و درست )3(  

.لكتابة حتى حفظتھذللتھ بكثرة ا:ورة أو الكتاب أيویقال درست السّ   

ب في ذلك ـالّسب ة، ویرجع ـاینّرض آلراء واّتجاھات متبـدریس قد تعإّن مفھوم التّ :اصطالحا -2

. ھ الخاص بھــذین حاولوا تعریفھا فلكّل منھم منھجوجود أكثر من اّتجاه بین الّتربویین الّ  إلى

:ھ مایليـبین تعریفاتاألمر الذي ترّتب علیھ إعطاء مفاھیم ومسّمیات مختلفة لھ، ومن   
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یل ــوزمیاله أّنھ نشاط متواصل یھدف إلى إثارة التعلّم وتسھ "یوسف قطامي"یعتبره "      

والقرارات  واصلیة ن سلوك تحقیقھ مجموعة من األفعال التّ ـّ ویتضم یقھ،ـتحق ة مھمّ 

.استغاللھا وتوظیفھا بكیفّیة مقصودة من الّدرس  التي یتمّ   

جوھرّیة في   وھو عملیة إبداع للمعرفة تعمل على إحداث تغییرات ،الّتدریس فنّ ومنھ "      

بمعنى  .ة المفاھیمیة تفكیراـاحیّ علیم من النّ البنى المعرفّیة للمتعلّم ومن ھذا المنطلق یصبح التّ 

س الّذي ــھ ینطوي على استعمال معرفة سابقة واستراتیجیات خاصة، تتعلّق بفن الّتدریـأنّ 

."، وتبّین الكیفّیة التي یتعلّم بھا الطلبةبعضھاببدوره على فرضیات مّتصلة   یشمل 1 

توي على مجموعة من الّنشاطات ـدریس ھو نظام من األعمال المخّطط لھا ویحبمعنى أّن التّ 

لّم والمتعلّم ـالمع:ر ھيّ ـام ثالثة عناصــھذا النظ ، ویتضّمنالتي یقوم بھا المعلّم والمتعلّم

.الّدراسيج ـوالمنھ  

بھ عملّیة اجتماعّیة یتّم عن طریقھا  ، ویقصدویعّرف الّتدریس على أّنھ نقل المعلومات"       

ل ماّدة التعلّم سواء أكانت معلومة أم قیمة أم خبرة للمتعلّم من أجل الّتأثیر في شخصیتھ ــنق

."تأثیرا علمّیا شرط أن تكون المعرفة مّتفقة مع الھدف المنشود 2  

أصبح یعّرف الّتدریس على أّنھ عملّیة تربوّیة حاسمة یضع بواسطتھا المجتمع ناشئتھ  ولذلك"

."وأجیالھ ة الظروف ــوالمقصود بھذا الّتعریف أّن الّتدریس موضوعھ األساسي ھو دراس 3

.المحیطة بمواقف التعلّم ومختلف الّشروط التي توضع أمام الطالب  

كّل   ادا كبیرا علىـھا وتعتمد اعتمـختلف األسالیب فیقة تمھنة خالّ◌ّ " ویعّرف أیضا على أّنھ

وفّن لھ مواھبھ وعملّیة تربوّیة تقوم  من المدّرس والمتعلّم،مھنة لھا أصولھا وعلم لھ مقّوماتھ،

."وعملّیة بناء وتكوین األجیال المتعاقبة والحقب المتالحقة على أسس وقواعد ونظریات،  
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وذلك ألّنھا ال تّتبع شیئا مجّردا بل یختّص  كباقي المھن و األعمال،إّن مھنة الّتدریس لیست   

رق و أھداف و ـوفق ط  لك وجب العمل الجاّد،ذبالكائن البشرّي، فھّي تصنع أفراد المستقبل ل

                .وسائل سلیمــة  من شأنھا إثراء الفعل التربوي ّ و السمّو بھ إلى المبتغى

 مّ ـمقصود من أجل مساعدة المتعلّمین على تحقیق الھدف المنشود، ویت ویعتبر الّتدریس نشاط

علّم و بیئة التعلّم، بمعنى آخر ذلك من خالل التفاعل القائم بین المعلّم و المتعلّم، و موضوع الت

ة ـالعملیّ   البد من وجود ھذه األطراف المتمثلة في الماّدة التعلیمّیة و المتعلّم و المعلّم لتحقیق

.لیمّیةالتع  

:                                      ا تقّدم یمكن حصر الّتدریس بأّنھ وبناءا على م  

.عملیة نقل المعلومات من المعلّم إلى المتعلّم                               

.                                                  التعلّمھو إحداث تغییر أو تسییر   

.المعلّم و المتعلّم و المنھج: دینامیكي یتضمن ثالثة عناصرنشاط   

.ھو عملیة اتصال  إنساني  

.ھو عن نشاط عملي قرار  

وھو           .ھو عبارة عن منظومة العالقات و التفاعالت الدینامیكیة لعدد من العناصر و المكونات

ھناك من                                             .عملیة تشكیل مقصود ببیئة التعلّم و بیئة الفرد

فھو یجعل  .اآلخر یتعلّم تجعلة الّتي العملیّ  على یطلقعلیم تّ فال علیم،التّ یفّرق بین الّتدریس و 

ودة مخططة أو ـ، أو غیر مقص ة مقصودةھو عملیّ و و یقع على العلم و الصنعة، ماآلخر یتعلّ 

یر زمن، و یقوم بھا ـن أو غـــي زمــة فــالمدرسة أو غیر المدرس ــّم في داخلتت  غیر مخططة

.و الخبرات  المعرفة ابـساكتّ المعلّم أو غیره بقصد مساعدة الفرد على التعلّم و   

 

و التعلیم أوسع و أشمل من الّتدریس ألّنھ یطلق على كّل عملّیة یقع فیھا الّتعلیم سواء أكان مقصودا "   

."یقع على المعارف و القیم أم غیر مقصود، وھو  
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وتبرز قیمة الّتدریس بالقدر الّذي تتحّقق فیھ األھداف المقترحة، حسب المحتوى الّذي تنقلھ طرائق     

عناصر العملیة الّتعلیمیة التعلّمیة ألّنھا تعبر عن   وھذه األخیرة تحتّل موقفا مھّما بین. الّتدریس

.التقنیاّت النفسّیة التربوّیة العالیة  

ربیـة ومن أجل الوصول إلیھ ولذلك نجد أّن طریقة الّتدریس لھا أثر كبیر في تحقیق أھـداف التّ     

البــّد   من وجود طرق أو طریقة یّتبعھا المعلّم في تقدیمھ للماّدة العلمیة بحیث تتعّدد المفاھیم 

.ریقة إالّ أّن كلّھا تصّب في منبع واحدحول الطّ   

:ریقة 0مفھوم الطّ   

ھي الّسیرة أو المذھب، و جمعھا طرائق ، وقد جاء في القرآن الكریم في قّصة فرعون لقولھ : لغة / 1

".و یذھب بطریقتكم المثلى:"تعالى  

: و جاءت معنى الطریقة في الصّحاح و تاج العروس ھي .بمعنى سنتكم و دینكم و ما أنتم علیھ

".طرائق قدداكّنا :"قال تعالى .المذھب ، و الّسیرة ، و المسلك   

أّي لو استقامو على طریق ".و أّن لو استقامو على الطریقة:"وجاء أیضا في القرآن الكریم لقولھ تعالى 

.الھدى، الّطریق ھو السبیل أو الدرب  

ّن مفھوم الّطریقة اختلف باختالف وجھات نظر المتخّصصین حول النظرة إلى ‘: اصطالحا/2

ملّیة التعلیمّیة، إذ تھدف العملّیة التعلیمّیة في بعض معانیھا مفھوم المنھج و دور المعلّم في الع

إلى إحداث تغییرات مرغوبة في سلوك المتعلّم من خالل إكسابھ المعلومات و المعارف  

. واالتجاھات و القیم المرغوبة  

انت إذ تّعد طریقة الّتدریس ھي األداة أو الوسیلة الناقلة للعلم و المعرفة و المھارة، وكلّھا ك

مالئمة للموقف الّتعلیمي و منسجمة مع عمر المتعلّم و ذكائھ و قابلیتھ و میولھ، وكانت 

.األھداف التعلیمّیة المتحّققة عبرھا أوسع عمقا و أكثر فائدة  

 

و . إّن طرائق الّتدریس تنال موقفا مھما و لھا أھمیة بارزة في عملّیة الّتعلیم و التعلــّم

تبعھا المعلّم لمساعدة تالمیذه على تحقیق األھداف، و قد تكون إجراءات یّ :"تعّرف أیضا 
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على شكل مناقشات، أو توجیھ أسئلة، أو تخطیط مشروع، أو إثارة مشكلة، أو تھیئة موقف 

معین یدعو الّتالمیذ إلى التّساؤل، أو محاولة اكتشاف، أو فرض فروض، أو غیر ذلك، و 

لتحقیق سلوك متوّقع لدى المتعلّمین، وھّي أحد الّطریقة أیضا إجراءات یستخدمھا المعلّم 

 عناصر المنھج، و ھّي 

."عملّیة تتطلّب خطوات یؤّدي االنتقال بھا إلى تحقیق التعلّم  

و ھذا یعني أّن طریقة الّتدریس ھّي مجموعة خطوات یّتبعھا المعلّم لتحقیق أھداف تربوّیة 

.معّینة في فترة زمنّیة محددة  

ي الّتدریس تعتبرھا وسائل إلیصال المعلومات إلى المتعلّمین بتوّسط و الّنظرة الشائعة ف

و األساس الّذي تقوم علیھ ھذه الّنظرة ھو أّن التعلیم عملّیة نقل المعلومات من .  المعلّم

.الكتب أو من عقل المعلّم إلى نقل المتعلّم  

مجال الخارجي بھا و ثّمة من یراھا مجموعة من األسالیب الّتي یتّم بواسطتھا تنظیم ال"

للّتعلیم من أجل تحقیق أھداف تربوّیة، فھّي بذلك أكثر من مجرد وسیلة لتوصیل المعرفة، 

ثّم إّن ھناك من یرى الّطریقة ھّي األسلوب أو المنھج الّذي یسلكھ المعلّم مع تالمیذه في 

لكي یشارك عملّیة الّتدریس، بحیث یتیح ھذا األسلوب أو المنھج الفرصة الكاملة للتلمیذ 

."بنشاط و فاعلّیة في عملّیة الّتعلیم، و بحیث ال یصبح المتعلّم متلقّیا و لكن مشاركا  

والّطریقة عبر تاریخ تطّورھا الّطویل أخذت تعریفات مختلفة، إالّ أّنھا مع ذلك بقیت لتؤّدي 

.المعنى األساسي المقصود و ھو أّنھا طریقة تعلیم  

عن أھمّیة بناء المنھج بل تفوقھا، حیث یتوّقف فھم الّتالمیذ  ال تقّل أھمّیة طریقة الّتدریس

.للمادة المعروضة علیھم و االستفادة منھا على طریقة عرضھا علیھم  

و طریقة الّتدریس ھّي الكیفّیة الّتي تنّظم بھا المعلومات و المواقف و الخبرات التربوّیة "

."لدیھ األھداف المنشودة الّتي تقّدم للمتعلّم و تعرض علیھ و یعیشھا لتتحقق )1(  

إّن الّطریقة ھّي العصا الّسحرّیة الّتي یستطیع بھا المدّرس أن یوجد من المنھج، و الطالب 

شیئا آخر،بل إّن المنھج ماّدة و طریقة، وھنا تكون الطریقة وسیلة لوضع الخطط، و 



                      مدخل                                                                                                                         
ھ من المدّرس و تنفیذھا في مواقف الحیاة الطبیعّیة الّتي تؤّدي إلى نمو الطلبة بتوجی

.إرشاده  

الّطریقة في المجال التربوّي ھّي الكیفّیة أو األسلوب الّذي یختاره المدّرس :" و بالّتالي 

یساعد المتعلّمین على تحقیق األھداف التعلیمّیة السلوكیة،و ھّي مجموعة من اإلجراءات و 

بتدریس درس معین الممارسات و األنشطة العلمیة الّتي یقوم بھا  المعلّم داخل الفصل 

."یھدف إلى توصیل معلومات و حقائق و مفاھیم  للمتعلّمین )2(  

و ھذا إن دّل على شىء فھو یدّل على أّن الطریقة في الّتدریس ھو األسلوب المستخدم في 

.معالجة الّنشاط الّتعلیمي لتحقیق الھدف المنشود  

الماّدة و إثارة االھتمامات و و یحتاج المعلّم في ھذا الشأن أن یكون قادرا على تقدیم " 

الشرح   و التمھید والّتوضیح واالستماع واختیار االستجابات المناسبة من المتعلّمین 

."وتلخیصھا  

وھي عملیات أساسّیة البّد أن یقوم بھا المعلّم ، وتعتمد على خبرتھ وتجاربھ وإعداده 

."وتأھیلھ وإبداعھ )3(  

أن ینظر إلیھا ال على أساس أّنھا شیئ منفصل عن والخالصة أّن طریقة الّتدریس ینبغي 

الماّدة العلمّیة أو عن المتعلّم ،بل على أّنھا جزء متكامل من موقف تعلیمي، یشمل المتعلّم 

وقدراتھ وحاجاتھ، واألھداف التي ینشدھا المعلّم من الماّدة العلمّیة واألسالیب التي تّتبع في 

.تنظیم المجال للتعلّم  

دریس ھو تزوید الطفل بالمعلومات التي یمكن أن تؤّثر في شخصیتھ تأثیرا ومادام التّ "

و إشراك التالمیذ و بذل جھدھم . عملّیا،اعتمادا على الغرض الواضح، و اإللقاء الواضح

في الّدرس فإّن الّطریقة ھّي األساس الّذي تستند إلیھ صناعة الّتدریس و خاّصة في 

وھّي أیضا محور الّتعلیم و موضع عنایة كبار رجال  المدارس االبتدائیة و التكمیلیة،

."التربّیة في مختلف أنحاء العالم  
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طریقة الّتدریس بعد ذلك ھّي سلسلة فّعالیات منتظمة یدیرھا في الّصف معلم یوّجھ " ألنّ 

انتباه طلبتھ إلیھ بكل وسیلة و یشاركھم في ھذه الفّعالیات لتؤّدي بھم إلى التعلیم ، فطریقة 

ریس تتحّدد بنظرة المعلّم إلى عملّیة التعلیم، و نوع الفلسفة التربوّیة الّتي یستخدمھا فإذا الّتد

كان المعلم یرى بأّن الّتعلیم عملّیة ذاتیة یقوم بھا المتعلّم فإّن طریقة في الّتدریس سوف 

."تنسجم مع ھذه النظرة  

لوم الّنفس و الّتربّیة و و تطّورت الّطرائق بذلك تطّورا و أصبحت علما لھ  ركائزه من ع

اللّغة، وانتھت بمفھوم علمي واضع قوامھ تنمّیة مھارات األداء اللّغوّي  للمعلّمین حّتى تبلغ 

أقصى مداھا، و توجیھ النشاط اللغوي للمتعلّمین بأحدث األسالیب حتى یصل إلى مستواھم 

.المنشود في مختلف الفنون  

ل كبیر نتیجة لصعوبتھا و سعتھا، و أصبح من وقد أثیر حول تدریس القواعد النحویة جد

باعتبارھا فرعا من . الّصعب أیصا أن نختار طریقة أو طرائق معینة تصلح لتدریسھا

فروع اللّغة العربیة ، فھّي العمود الفقري للّغة العربیة ، ألّن عملّیة االتّصال بین المتكلّم و 

.لمتلّقي تخضع لسالمة ھذه القواعدا  

تعّد قواعد النحو العربي فرع من فروع اللّغة العربّیة الّتي نالت اھتمام : النحــــــــوّ 

المتخّصصین بأصول الّتدریس و طرائقھ، و قد احتّل  تعلیمھا مكانة متمّیزة، و أصبح لھا 

شأن كبیر،إذ اّتجھت العنایة إلى البحث الشامل في اللّغة العربّیة، و في فروعھا كاّفة ، و 

و فیما یلي . ا للّسیر الحسن في تعلیمھا على وفق أفضل األسالیبفي طرائق تدریسھ

.سنعرض مفھوم الّنحو لغة و اصطالحا  

فقال .نحاه ینحوه، و انتحاء: القصد و الّطریق، نقول" یعّرف على أّنھ  :الّنحو لغة/ 1

الّنحو القصد نحو الّشيء، نحوت نحو فالن إذا قصدت قصده، و : قال اللّیث : األزھريّ 

الّنحو نحوي فیمي : وقال للّناس. و بلغنا أّن أبا األسود الدئلي  وضع وجوه العربّیة: ل قا

".نحوا  

نحا : نحا الّشيء ینحاه و ینحوه إذا حّرفھ،  و قال ابن السكیت :"وورد في لسان العرب 

".ینحوه إذا قصده، وسمّي النحوّي نحوّیا ألّنھ یحّرف الكالم إلى وجوه اإلعراب : نحوه  
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:كرت للّنحو لغة المعاني الّتالّیةوذ  

.نحوت نحوك، أّي قصدت قصدك، و نحوت الشيء إذا أممتھ: ویقال. القصد -*  

.نحوت بصري ألیھ أّي صرفتھ: یقال.الّصرف -*  

.نحا الشيء ینحاه و ینحوه، إذا حّرفھ: یقال.الّتحریف -*  

.تقول مررت  برجل نحوك أّي مثلك. المثل -*  

.أّي مقدار ألف.عندي نحو ألف: یقال. المقدار -*  

.تقول سرت نحو البیت أّي جھتھ: الجھة أو الناحّیة -*  

.تقول ھذا على سبعة أنحاء أّي أنواع: الّنوع أو القسم -*  

.أكلت نحو السمكة أّي بعضھا: تقول. البعض -*  

 

نّظمھا  ویالحظ أّن النحاة لم یذكروا المعنى الثالث، و لذا عّدوا المعاني اللّغوّیة سبعة"

: الداودي شعرا بقولھ  

جمعتھا ضمن بیــت مفـرد ***              للنحــو سبــع معانـي قد أتت لغة            

.كمـاال  

نوع و بعض و حرف فاحفظ ***             قصد و مثل و مقدار و ناحیـّة             

."المثال  

ّرض لمجموعة من الّتعاریف كعلم قائم بذاتھ إّن الّنحو تع:الـــــنــّحو اصطـــــــــــالحـــا

لنرى مدى اّتفاق و اختالف أراء العلماء فیھا، و العرض ھنا على سبیل  المثال ال على 

.سبیل الحصر  
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علم الّنحو ھو أن تنحو معرفة كیفّیة الّتركیب : " یعّرف اإلمام السّكاكي علم الّنحو، فیقول

قا بمقاییس مستنبطة من استقراء كالم العرب و فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطل

".قوانین مبنیة علیھا یتحّرر بھما عن الخطأ في التراكیب من حیث تلك الكیفّیة  

و ھذا یعني أّن علم الّنحو ھو العلم الّذي یھتّم بضبط أواخر الكلمـات و التعّرف على 

بعضــھ و معرفة حالتھ أحكامــــھا و تكون  كیفّیة الّتركیب عن طریق بعض الكلم على 

ألّن الّنحو قواعد یعرف بھا صّیغ الكلمات و " إعرابــا و بنـــــاءا من خالل تركیب الجملة 

."أحوالھا حین إفرادھا و حین تركیبھا  

فالّنحو إذن یصف في المكان األّول  بنیة الجملة، فإّننا نستطیع بذلك أّن نعتقد للوھلة " 

قواعد النّص لن ُیرى حامالً إالّ مھمات قلیلة خاّصة ، و تبدو األولى أّن المكّون النحوي ل

بنـیة تتابع الجمـل  قادرة أن توصف وصفا كافیاً بمصطلحات تسلسل خّطي منظم و بسیط 

و مع ذلك،فإّن الجـمــل الّتي تّشكل جزءا كامال من جمل متتابعة، تمتلك عدد معینا من  

."لجمل المعزولةالممّیزات النحوّیة الّتي ال تمتلكھا ا  

الّنحو ھو عملّیة دراسة العالقة بین الكلمات في الجمل و العبارات، فھو موّجھ لألسالیب 

.الّتي یتّم بھا  التعبیر عن األفكار  

 

و أّن معظم الرواة العرب اتفقوا على أّن الّنحو كلمة عربیة األصل و یدعم ذلك روایات " 

و مدلولھا لم تكن " الّنحو" ابن الندیم و ابن الجزري و الخوان ساري، و یبدو أّن كلمة 

على علم الّنحو " نحو"مستعملة عند النحاة األوائل و باألحرى لم یطلق العرب كلمة 

لدیـنا الیوم، بل أطلقوا اصطالح العربیة تارة، و أخرى كالما و أحیانا  العربي المعروف

."اإلعراب، حّتى استقّر الّرأي األخیر على تسمّیتھا بالّنحو  

إذا احتلّت المسألـة الّنحوّیة المكانــة  األولى في الّدراسـات اللّسانّیــة، فلقد اقترحـت 

دي و الّتحویلي نماذج جدیدة تعّد  بنجاعة كبیرة في النظرّیات النحوّیة الجدیدة كالّنحو التولی

" تحلیل مجمل  البني الخاّصة بلغة من اللّغات، مّما ینتج عن ھذا التحلیل دینامكیة داخلّیة،
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كما ورد مفھـــوم الّنحو عند تشو مسكي في كتابھ البني التركیبیة جھاز لتولید الجمل 

." الّنحوّیة في اللّغة  

و عارضة لغوّیة تخضع لما تخضع لھ اللّغة من عوامل الحیاة و التطّور و ھكذا یكون الّنح

ألّن اللّغة متطورة دائما، و تأّثر النحاة باألصولیین  في تعریف األبواب النحوّیة و تحدید 

المصطلحات، إذ كان الھدف منھ عـــــــند األصولیین تمّیز المعرفة من غیره مّما قد 

.ھیختلـــــط بھ أو یشترك مع  

و أصول الّنحو كما یراھا األنباري ھّي أدلّة الّنحو الّتي تفّرعت عنھا فروعھ و أصولھ " 

."كما أّن معنى أصول الفقھ أدلّة الفقھ الّتي تفّرعت عنھا جملتھ و تفصیلھ  

وكان الّنحو فیما سبق یعرف باإلعراب، و ھّو علم بأصول تعرف بھا أحوال الكلمات " 

اإلعراب و البناء، أّي من حیث ما یعرض لھا في حال تركیبھا، فبھ العربّیة من حیث 

نغرف ما یجــب علیھ أن یكون آخر الكلمة، في رفع أو نصب أو جزم أو لزوم حالة 

واحــدة بعد انتظامـــــھا في الجملة و معرفتھ ضروریة لكل من یزاولھا الكتابة و الخطابة 

."و مدارس اآلداب العربّیة  

مقیاس دقیق تقاس بھ الكلمات أثناء وضعھا في الجمل كي یستقیم المعنى، و ال فالّنحو ھو 

یمكن االستغناء عنھا ألّنھا یفید تأثیره في ضبط الكالم لفظاً و قراءة و كتابة و یساعد على 

.التمییز بین األلفاظ المتكافئة فیما بینھا  

، و لذلك "علم األعراب"و كما ذكرنا سالفا أّن العرب في بادئ األمر أطلقوا علیھ   

انحصر تعریفھم لمفھوم الّنحو على أّنھ التغّیر الّذي یطرأ على أواخر الكلمة من حیث 

ووضعت اللّغة العربّیة بأّنھا لغة قویة، فاإلعراب ھو القضیة المركزیة . "األعراب و البناء

إذ أّن اإلعراب في الّنحو العربي، وما مصطلح اإلعراب إالّ داللة على البیان و الوضوح، 

إّن األعراب ُسمي إعرابیا لسببین " ابن جّني"أي أبان، یقول " أعرب " لغة مصدر الفعل

."ھما اإلبانة و اإلیضاح ثّم التغییر من حال إلى حال  

والّذین جاؤوا من بعده، و مازال مستعمالً في تعلیم " سیبویھ"إذ ھناك نحو قدیم صاغھ 

و  ككّل عمل بشري ا یلوا من صواب و خطــأ وھو في العربیة إلى یومنا ،و ھذا الّنح
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حاجة إلى جھود إضافیة، و ثانیھا نحو حدیث جّداً، تنج عن احتكاك الثقافتین العربیة و 

الغربیة منذ الربع األخیر من القرن الماضي بعودة البعثات الّتعلیمّیة العربّیة عن الجامعات 

."معرفة اللسانیة الجدیدةالغربّیة محملّة بما تشیر لكّل واحد من ال  

:و ھكذا تعددت تعریفات الّنحو العربي، وھّي على تعّددھا تدور حول معاني ثالثة  

.الّنحو علم أواخر الكلم -أ"   

الّنحو علم بقوانین یعرف بھا أحوال التراكیب العربّیة من اإلعراب و البناء وغیرھا  -ب 

.أو ھو علم بأصول یعرف بھا صّحة الكالم و فساده  

.الّنحو علم دراسة الجملة -ج   

."فالّتعریف األّول یقصد بھ تتّبع األحوال أواخر الكلمات نتیجة تغّیر موقعھا في الجملة  

وكان ھذا الّتعریف جّراء الفكرة الشائعة لنشأة الّنحو العربي من أجل الحرص الّشدید على 

تمكن من عالمات اإلعراب حتى انتشار اللّحن و إذاعتھ بین الّناس ألّن الّنحو یسعى إلى ال

یساعد ذلك القارئ و یعنیھ على فھم الجملة العربّیة في معانیھا و داللتھا، و االبتعاد عن 

.الخطأ و اللّحن قدر اإلمكان  

صناعة علمّیة یعرف بھا أحوال كالم العرب من جھة " للّنحو : أّما الّتعریفین األخیرین" 

وھذا معناه أّن الدرس الّنحوي . لّصحیح من الفاسدما یصّح ویفسد في التألیف، لیغرف ا

:مجالھ العنایة باألمور التالیة  

.كیفّیة قّیام العالقات بین الكلمات في الجمل -أ  

.معنى الوظائف الّنحوّیة للكلمات في الجملة ثّم الّتعبیر عنھا شكالً -ب  

."فھم آداء الكلمات وظیفتھا الّنحوّیة في الجملة-ج  

اك اختالف كبیر لدى الّنحاة في مفھوم الّنحو ، فھناك من یضّیقُھ  و ھناك حیث نجد أّن ھن

من حیث طبیعة أو بأصل وضعھ، . من یوّسعھ، فاختلفت النظرة إلیھ بین مؤّید و معارض
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:                                                                           وسبب ذلك یرجع إلى

               

.   تحدید دائرة القواعد الّنحوّیة / 1 "  

صلة ھذا العلم بالفروع الثقافّیة األخرى، إذ أّن علم الّنحو ھو فرع من علوم الّتربّیة /  2  

و قد كانت في األّول تشتمل على الّنحو و اللّغة و األدب، ثّم اّتسع نطاقھا فأصبحت تشتمل 

."كال من األخبار و السّیر و علوما أُخر  

الّتجریبّیة، اإلنسانیة، اآلداب، السّیاسة، القانون، و : الّنحو أصبح یخدم العلوم كلّھا ألنّ 

وھو ال یخدم تخّصص اللّغة العربّیة، لغة العلم و القبول و اآلداب، و یوصلھا إلى . الفنون

.مقاصدھا الّتعبیرّیة في نقل العلوم بثقة و أمانة إلى المتعلّمین  

، وھو انتحاء سمت كالم "ابن جنيّ "ف لمفھوم الّنحو ھو تعریف و الشّك أّن أفضل تعری" 

العرب في تصّرفھ من إعراب و غیره كالّتثنّیة ، الجمع ، التكسیر ،اإلضافة، النسب، 

لیلحق من لیس من أھل اللّغة العربّیة بأھلھا في الفصاحة، فینطلق .الّتركــیب و غیر ذلك

."بھا و إن شّد بعضھم عنھا رّد بھ إلیھا  

ضّم الّنحو و الّصرف معاً، و یعّد الّتصریف قسماً من الّنحو ال قسیماً " ابن جنيّ "فتعریف 

.لھ، لذا فھو یرى  أّن الّتصریف جزء من أجزاء الّنحو بال خالف  

وبّین أّن الغایة من وضع ذلك العلم وسیلة و لیست غایة، وسیلة الّتعبیر الّصحیح و " 

".لوظیفي ذي المنفعة الملموسةالنطق الّسلیم، أي االستخدام ا  

وإذا نظرنا إلى الّنحو و الّصرف مثالً نجد أّن أحدھما فرعا ًمن فروع اللّغة على أساس " 

طریقة العالج، فلیس ثّمة معالجة كالقراءة،  وإّنما یشترك في تعلیم الّنحو عدد من الطرق، 

."ّدرسو كلمة الّنحو تطلق على الماّدة و القواعد الّتي ھي موضوع ال  

و الّنحو یتكّون من مجموعة كبیرة من القواعد فلدینا القواعد الفونولوجّیة  سواء كانت " 

."خاّصة بالفونیمات، أو المقاطع و القواعد المورفولوجّیة و القواعد الّنظمّیة  
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و یجب الّتفریق بین القواعد و الّنحو، إذن الّنحو ھو العلم الّذي یبحث فیھ عن أحوال أواخر 

الكلم إعراباً و بناء، أّما قواعد اللّغة العربّیة فھّي عبارة عامة تّتسع لقواعد الّنحو و 

.الّصرف و البالغة و األصوات و الكتابة  

القواعد الّنحوّیة ھي علم تراكیب اللّغة  و الّتعبیر بھا ، و الغایة منھ صّحة الّتعبیر "

مات و أحوالھا حین إفرادھا و حین وسالمتھ من الخطأ و اللّحن، فھو قواعد صّیغ الكل

."تركیبھا  

و یمكن القول أّن القواعد بمثابة األداة أو اآللیة الّتي تتیح لإلنسان أن یتكلم اللّغة و الّتي 

تحّدد شروط الّتواصل و الّتفاھم و ضوابطھا بین أبناء اللّغة الواحدة ، أي أّنھا تساعد الفرد 

.ناسب و المالئم لظروف التعامل  و الّتواصل في المجتمع في التكلّم أّي استعمال اللّغة الم  

فالقواعد الّنحوّیة ھي فن تصحیح كالم العرب كتابة و قراءة و تعّودھم على استعمال " 

."المفردات بشكل سلیم و صحیح فضالً عن صقلھا الذوق األدبي لدى الطلبة  

ن ال یمكن أن نقرأ قراءة سلیمة وھكذا  تتأتى أھمّیة القواعد من أھمّیة اللّغة ذاتھا، فنح

خالیة من األخطاء، وال نكتب كتابة صحیحة إالّ بمعرفة القواعد األساسّیة للّغة، ألّنھا دائما 

ما تعمل على تقویم األلسنة، و تعصم عن الخطأ، و تنّمي الثروة اللّغوّیة لدیھم و تصقل  

.مواھبھم و أذواقھم  

و .اللّغة في الّتفكیر، و الّتعبیر، و الّتألیف، والخطاب فالّنحو ھو المرشد العلمي الستعمال" 

ھو العلم الّذي یكشف عن المعنى و ما یّتصل بھ من عالقات و تراكیب، و تّوحد الّتفاھم 

."بین أبناء المجتمع الواحد  

وبذلك یعتبر الّنحو حمایة للمعنى من فوضى المقاس، و تحریف الكالم في مواضعھ، ألّنھ 

ي اللّغة من فوضى التعبیر واختالط المقاصد، ویجعلھا سھلة مّیسرة جمیلة نظام علمي یحم

.        ، وتكمن أھمّیتھ أیضا في االستعانة بھ على فھم كالم العرب، واالبتعاد عن الخطأ 
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ــیط الّتخط ھيّ  :ةرئیسیــّ من خالل ثالث عملیات نجازه إ دریس نشاط مھني یتمّ التّ  إنّ        

 .   الّتنفیــذ، والّتقویمو

كم ـالحوالمالحظة وحلیل شاط قابل للتّ ھذا النّ علم والتّ الب على مساعدة الطّ  یستھدفو "      

 1".تحسینھ  من ثمّ وھ ــعلى جودت

ھا على أنّ  ھا شاعت في العلم التربويّ ة بید أنّ غة الیومیّ كلمة شائعة في اللّ  الّتدریسألّن  "    

 2."مـــتأثیر المعلّ 

یرات مرغوبة ـــــــدریس في بعض معانیھا تھدف إلى إحداث تغیة التّ عملیّ  باعتبار أنّ     

 .القیمة والمھارات و ،إكسابھ المعارفو ،مـالمتعلّ في سلوك 

قدرتھ على استعمالھا تساعده في معرفة دریس وس بطرائق  التّ معرفة المدرّ  إنّ "     

ممتعة و ،ةعلیم محببّ ة التّ إذ تصبح عملیّ  ،ي تحیط بالموقف التعلیميّ التّ  ةالّتدریسیــّ روف الظّ 

قید ــة لیس قوالب جامدة یتدریسیّ ریقة التّ الطّ و ،میولھو ةلة بحیاتھ الیومیّ وثیقة الصّ م وعلّ ـللمت

 .3"مة أو بیئة التعلّ صلة بطبیعة المادّ المتّ روف واألحوال س في الظّ المدرّ بھا 

س نشاط ا المدرّ ھ بھي یوجّ ة التّ الكیفیــّ ى األسلوب وعل ریقة یركزّ بل أصبح مفھوم الطّ "   

س درّ ــــفة المــــــــمن ھنا أصبحت وظیو ،بأنفسھمموا ھا یمكنھم من أن یتعلّ ـــتوجیطلبتھ 

تقویم  من ثمّ مین وشخصیاتھم وتوجیھ نشاط المتعلّ و ،علیمي المناسبـــالتّ  الجوّ  ئیھیّ أن  ھيّ 

مین علّ ـــــالمحتوى لتمكین المت استغاللة بمدى ــــــریقة الطّ تقاس أھمیّ و ،نتائج ھذا النشاط

 .ةة التعلیمیّ ترقى إلیھ دراستھم المادّ ذي من الوصول إلى الھدف الّ 

 

                                                            
، 1مھارات التدریس رؤیة في تنفیذ التدریس ،عالم الكتب، القاھرة، ط, حسن حسین زیتون  -  1

 .  8م،ص2001ه،1421
 رطرائق التدریس العامة في عصر المعلومات، دا, محمد جھاد جمل. یونس ناصر . فخر الدین القال   -  2

 38م،ص 2006ه،1،1426الكتاب الجامعي،ط
 .141المناھج و طرائق تدریس اللغة العربیة ص .عمران جاسم الجبوري و حمزة السلطاني  -  3
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 ةد على دور المعلّم في العملیّ دریس فمنھا ما شدّ ـدت طرق التعلى ھذا األساس تعدّ و      

منھا ة وة التعلیمیّ س مركز العملیّ ى إلى ظھور طرائق تدریس تجعل المدرّ ما أدّ  ،ةالتعلیمیّ  

ة الب فیھا محور العملیّ تدریس یكون الطّ ا إلى طرائق ـــفدع،م د على دور المتعلّ ما شدّ 

ى تدریب ى إلى ظھور طرائق تتبنّ فأدّ  ،ھــتنمیتفكیر وطریقة التّ  د على منھا ما شدّ وة علیمیّ التّ 

ستعملة ـــثة المــــــرق الحدیض الطّ ـیلي سنذكر بع فیما.العلمي فكیرالتّ م على أسلوب المعلّ 

 :دریسفي التّ 

 تقراءـــــاالس إلى أساس فلسفي مؤداه أنّ  ةاالستقرائیّ ریقة تستند الطّ ":االستقرائیةریقة الطّ 

لیصل بھ إلى المعرفة  ،ارجھبع مسار المعرفة ومداذي یسلكھ العقل  في تتّ األسلوب الّ  ھوّ 

 .1"بع أجزائھایة بعد تتّ في صورتھا الكلّ 

م المفاھیـین وویعني معرفة القوان االستقراءة من مشتقّ  االستقرائیةریقة الطّ و"     

ریقة تقوم الطّ ب، وـجریالتّ ة، في الحیاة من طریق المالحظة والقواعد العامّ ات وظریالنّ و

عن و،من طریق المالحظة ،إلى النتائجفي الوصول  درج المنطقيّ على التّ  ـةاالستقرائی

صیاغتھ بلغة وعمیم لتّ استخالص القانون أو ا من ثمّ و،ة جارب العلمیّ دة التّ ـــطریق مشاھ

تقوم و" .ى في العلوم ي تسمّ ـة التھ یصل الفرد إلى القضایا الكلیّ ـو ب 2."دةواضحة محدّ 

ج عن طریق في الوصول إلى نتیجة أو مجموعة نتائ درج المنطقيّ على التّ  االستقراءطریقة 

التعلیمیة من خالل  المختلفة بین أجزاء المادةّ والعالقات المتشابھة،  اكتشافالمالحظة، و

                                                    3."ةجارب العلمیّ أو من خالل مشاھدة التّ  ،قة بالموضوعاألمثلة المتعلّ 

                                                            
 53ص .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة , كامل محمود نجم الدلیمي .طھ حسین الدلیمي  -  1
 .186ص .ق للتدریس اللغة العربیة المناھج و طرائ. حمزة السلطاني ,عمران جاسم الجبوري  -  2
محسن علي عطیة،الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربیة،دار الشروق للنشر و الّتوزیع،عمان -3

 .119،ص1األردن،ط
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وم ــــــــتق ھيّ و" فردریك ھربارت " لماني ر األریقة بظھور المفكّ ارتبطت ھذه الطّ      

یقي ـــطبفسیر التّ التّ و، ) ةالمتآلفالكتل ( ة تسمى نظریة فس الترابطیّ على نظریة في علم النّ 

 .السابقة  م الحقائق الجدیدة في ضوء خبراتھـفل یتعلالطّ  أنّ لھا 

ن ي تتكوّ یة التّ ن من مجموعة المدركات الحسّ العقل البشري مكوّ  أنّ  "بارتھر"رأى "    

ند على مبدأ تستّ  ھيّ و بالبیئة،ل ي تتصّ التّ ي تأتي بھا الحواس والتّ  ،ســألحاسیـــة لنتیج

دیدة ــــــــربطھا بالج ثمّ  ،م باستثارة المعلومات القدیمةـــــّ لذا یبدأ المعل ،مــّ انتقال أثر التعل

 1."عمیم أو القاعدةعن طریق التّ 

من خالل وقافي على الغرب، الثّ  االنفتاحة  نتیجة ریقة في المدارس العربیّ نشأت ھذه الطّ "   

 من ثمّ و، ةدارس العربیّ ـفي المبالّتطبیق فقام ھؤالء المبعوثون  ،ة إلى أوروباعلیمیّ التّ البعثات 

 2".ة غة العربیّ س قواعد اللّ ـاستخدمھ في مجال تدری

 : خصائص منھا لالستقراء: االستقراءخصائص  / 2

 . ات ینتھي بالكلیّ استدالل صاعد یبدأ بالجزئیات و االستقراء -

 .م سابقاحقائق جدیدة لم تكن معروفة من قبل المتعلّ ھ یؤدي إلى أنّ " -

 3"قوانینھم نتائجھم وإلى بعھ العلماء للوصول اتّ  ذيالّ  المنھج العلميّ  ھوّ  االستقراء -

ب ویتطلّ  الب المعلومات والحقائق بأنفسھم،ینطوي على أن یكشف الطّ  االستقراء ألنّ      

بغیة  مناقشتھى أخر ومن مثال إل االنتقال ثمّ  ،م أن یجمع كثیر من األمثلةذلك من المعلّ 

القاعدة العاّمة، وأّن أنصار الّطریقة االستقرائیة یجدون في طریقتھم خیر سبیل  استنباط 

                                                          .لفھم القواعد اللّغویة
                                                            

تعلمیة اللغة العربیة ،دار النھضة العربیة،بیروت , أنطوان صیاح و أخرون  -  1
 .128م،ص 2009/ه2،1430لبنان،ط

, فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا بین النظریة و التطبیق , محمد فؤاد الحوامدة , راتب قاسم عاشور  -  2
 .266ص , 1430/2009. 1ط.عمان , إربد , عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع 

ان للنشر و عمران جاسم الجبوري، حمزة السلطاني، المناھج و طرائق تدریس اللغة العربیة،دار الرضو- 3
 .187،ص1،2012التوزیع،عمان، األردن،ط
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 :خطوات الطریقة االستقرائیة/ 3

 :بخمس خطوات ھيّ  تمرّ  االستقرائیةریقة الطّ  أنّ  ون علىفق المربّ یتّ 

ـة ذلك عن طریق القصّ ة الجدیدة،ول المادّ بھ لتقبّ م طالّ المعلّ  یھیئھذه الخطوة في ":مھید التّ -ا

ھم شدّ ـــــــــــكریات المشتركة فتلبة الذّ بحیث تثیر في نفوس الطّ أو بسط الفكرة ، والحوار

 1."توضیحھ رس و،وسبیل إلى فھم الدّ تائجھا واسطة النّ ة ألنّ أساسیّ  ھيّ رس،وق بالدّ ـّ إلى التعل

أو قد  ات ـتاج إلى إجابــابق أو أسئلة تحمھید یكون بإلقاء األسئلة حول الموضوع السّ التّ      

 :فيمھید ة التّ ى أھمیّ تتجلّ و" ة قصیرة ذات صلة بالموضوع تكون قصّ 

 .رس الجدید لبة إلى الدّ الطّ  انتباهجلب "-

 2"رس الجدید جاه الدّ لبة باتّ افع لدى الطّ تكوین الدّ  -

ة بمعنى یعرض األمثلة الجزئیّ  ،االستقرائیةریقة في الطّ وھذه الخطوة الثانّیة "  :العرض / 2

صل أو یتّ  ،لقاعدةد إلیھ امن جزءا تستنّ تتضّ و ،رسصلة بالدّ على أن تكون ھذه األمثلة متّ 

 .أن یشارك الجمیع في طرحھا و لبة،تؤخذ األمثلة من الطّ ل أن یفضّ و ،یمـبالقاعدة أو الّتصم

بورة على أن یراعي كتابتھا على السّ و ،ھا واختیار أوضحھاـــــعلیق علیس التّ ى المدرّ یتولّ و

 3".سلسل المنطقي في عرضھا التّ 

بین  الفاإلختشابھ وس بطرح أسئلة حول نقاط التّ یقوم المدرّ "  :بط بین األمثلة الرّ  /3

شابھ ــاف التّ مون اكتشیجعل المتعلّ و ،د األمثلة ذات العناصر المتشابھةمؤّكــدا تحدی ،األمثلة

م ابقة لیصبح ذھن المتعلّ بالمعلومات السّ و وربطھا ببعضھا ،ةإظھار العالقات بین األسئلـو

 4".خطـــوة استنتاج القاعدة  ھيّ حقة ولالنتقال إلى الخطوة الالّ 

                                                      

                                                            
دار .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة , كامل  محمود نجم الدلیمي .طھ حسین الدلیمي   --  1

 .54ص .2004. 1.ع.ط, الشروق ،عمان األردن ،للنشر و التوزیع 
 .55المرجع نفسھ،ص-  2
 .120یب تدریس اللغة العربیة،صمحسن لي عطیة، الكافي في أسال-  3
 188ص . المناھج و طرائق للتدریس اللغة العربیة . حمزة السلطاني ,عمران جاسم الجبوري /4
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لبة ــإذا ما أخفق الطّ  ،س تثبیت تلك العناصردخل المدرّ في ھذه الخطوة ال مانع أن یتّ       

أن تتداعى  بط ھوّ ة الرّ الھدف منھ عملیّ و .ھم غیر واضحد بعضھا أو كان تحدیدـتحدی في

 .أو المقارنة ،أو الموازنة ،داعيبط أو التّ ى بالرّ یسمّ و.البالطّ ل في ذھن ــتسلسو ،المعلومات

م قاعدة عاون مع المعلّ الب بالتّ في ھذه الخطوة یستنتج الطّ "  :) استنتاج القاعدة(عمیم التّ  -/4

دة ـــفالقاع, ة لھم تلقینانلیست ملقّ  ھيّ و ،رسالب للدّ دة فھم القسم األعظم من الطّ ـــولی ھيّ 

لبة غیر ل إلیھا الطّ ي توصّ قد تكون القاعدة التّ  ،لبةإلیھ الطّ  لـــخالصة ما توصّ  ھيّ 

ـھا م تھذیبالمعلّ  وردو ،البھا مفھومة في ذھن الطّ لكنّ و ،ةغویّ احیة اللّ طة من النّ ــمتراب

 1".بورة كتابتھا في مكان بارز من السّ و

لبة فیسمع الطّ  یشرك في ذلك جمیعو ،لبة استنتاج القاعدةم من الطّ بحیث یطلب المعلّ         

ل ـــــــــّ وا من التوصالجمیع تمكنّ  د من أنّ ى یتأكّ م اإلجابات حتّ یقوّ ق ویعلّ و ،شفھیــــامنھم 

 .حیحالصّ  االستنتاجإلى 

لب ــــیطبدقة وبخط واضح، فیقرؤھا و وغةمصبورة عندھا یكتب القاعدة على السّ و"     

 2".یطلب منھم كتابتھا في دفاترھم  ثمّ ، قراءتھامن أكثر من طالب 

 فدراسة القواعد ال تؤتھ ثمارھا إالّ , ة كبیرةق على ھذه الخطوة أھمیّ نعلّ " : طبیق التّ /5

فاإللمام  ،ي یدرسونھاالب تدریبا كافیا على األبواب التّ تدریب الطّ و ھا،طبیق علیـبالتّ 

طبیقات الجانب ل التّ حین تمثّ في  ة،ظري من الخصائص اللغویّ ل الجانب النّ بالقواعد یمثّ 

 3".الّتعبیر الصحیحة ولیمذي تبدوا فائدتھ في القراءة السّ الّ  العمليّ 

لبة فإذا ما فھم الطّ  ،ھاة فحص لصحتّ في الواقع عملیّ  طبیق على القاعدة ھوّ إّن التّ         

 .قوا علیھ تطبیقا جیدادا استطاعوا أن یطبّ الموضوع جیــّ 

                                                  
                                                            

 .55ص .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة, كامل نجم الدلیمي ..طھ حسین الدلیمي . -  1
 . 121عربیة،صمحسن على عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة ال.-  2
 .56ص .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة . كامل نجم الدلیمي.طھ حسین الدلیمي  - 3-
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قال ــــــطبیق الجزئي كل قاعدة تستنبط قبل االنتالتّ و, كليجزئي و :طبیق نوعانالتّ و"   

 1".ق علیھا یطبّ وي بعد أن تستنبط جمیع القواعد طبیق الكلّ التّ  یتمّ و ،غیرھا إلى

یستنبط منھا  یناقشھا ثمّ و ،مي یشرحھا المعلّ تقوم على األمثلة التّ  :ةاالستقرائیّ ریقة فالطّ     

یبدأ وفكیر،ع التّ أسلوب یشجّ  االستقراءھ یبدأ من الجزء إلى الكّل وھذا یعني أنّ دة وــــالقاع

 .بعد نقاش ة مستنبطةالخروج من دراستھا بقاعدة عامّ  األمثلة ثمّ  أيّ ات بفحص الجزئی

طبیق الشفوي لنجعل مراعاة ر من التّ یجب أن نكثّ كتابیا، أو طبیق شفویا قد یكون التّ و"    

لة ئــــــیكون بكتابة أسو طبع،ھا تصدر عن سلیقة والب لقواعد النحو راسخة كأنّ ـّ الط

ي تقع منھم إلى مناقشة األخطاء التّ  لبةكما یكون بتوجیھ الطّ  ،ب منھم اإلجابةیطلوعة، تنوّ ــم

س على مواطن مدرّ وقوف ال طبیق الشفوي الغرض من التّ و.في دروس التعبیر أو القراءة 

 2".لبة ترسیخ القاعدة في أذھان الطّ ھ وــــــالعمل على عالجو ،عف في طلبتھالضّ 

 :و عیوبھا  االستقرائیةمزایا الطریقة 

  :أّنھا ة حیثحویّ رق في تعلیم القواعد النّ ھا من أفضل الطّ ریقة أنّ یرى أنصار الطّ   :المزایا

 .تدفع الّطلبة إلى المشاركة في الّدرس"-

 3".فكیر ة التّ لبة و عدم سلبیتھم تثیر فیھم قوّ ایجابیة الطّ  -

یصبح . لتعلـّـم وا ي إلى سرعة االستجابةتؤدّ  ألّن إیجابّیة واستثارة دوافعھ نحو الّتعلیم -

  .لون إلى القاعدة بعد مناقشة األمثلةمون یتوصّ وجیھ واإلرشاد فالمتعلّ م فیھا التّ المعلّ دور 

                                                            
,  2ط, دار المناھج للنشر و التوزیع , تعلم النحو و اإلمالء و الترقیم , عبد الرحمن الھاشمي  -  1

 .49ص .1428.2008
فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا بین النظریة و التطبیق , الحوامدة محمد فؤاد . ,راتب قاسم عاشور  -  2
 .268ص . 
. أسسھا .المفاھیم اللغویة عند األطفال . حامد عبد السالم زھران و أخرون , رشدي أحمد طعیمة   -3

 1429,  2009 , 2ط, دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة عمان االردن, تدریبھا و تقویمھا . مھاراتھا 
 .439ص .
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المعرفة ذاتھا و تؤكد على مھارات اكّتساب المعرفة، فھّي بذلك تعلّم وتعنى بالكشف عن "

 .الّتالمیذ منھجا في الّتفكیر دون حشد المعلومات

ال تندثر و ،المعرفة نفسھا في عقول التّالمیذبذلك تثبت ج في الوصول إلى المعرفة، وتتدرّ  -

 .1"بسھولة 

ل إلیھا ھ توصّ م ألنّ في ذھن المتعلّ  ثباتا ریقة أكثرسبة في ھذه الطّ تكون المعلومات المكتّ  -

 .ھـــــبنفس

یستطیع .سبمساعدة المدرّ و ،مل إلیھا المتعلّ ي توصّ علیمات التّ ي إلى فھم أكثر للتّ تؤدّ  -

دم إلیھ ــي تقل إلیھا بسھولة أكثر من تطبیق تلك التّ ي توصّ علیمات التّ ق التّ ــــم تطبیـالمتعلّ 

 .ھمھ لھان فـذلك لحسأة وحاضرة و مھیّ 

 .ة القادمةد علیھ یفیده في حیاتھ الیومیّ تعوّ الّتفكیر الّذي استعملھ المتعلّم و أسلوب -

 .مینعلیم محببا إلى المتعلّ عل التّ تج -

ة بیعیّ ریقة الطّ ھا البعض الطّ یعدّ راكیب أسس لفھم القواعد، والتّ خذ األسالیب وتتّ  فھيّ        

                                                               .األسالیبھا تمزج بین القواعد وغة ألنّ للّ 

 :من المآخذ الّتي یوّجھھا معارضو ھذه الطریقة فیما یلي:العیوب/2

 .ء في إیصال المعلومات إلى أذھان الطالّب البط" -

 .اكّتفاء المعلّم بمثال أو مثالین الستنباط القاعدة-

ریقة الفضلى الطّ إذن لیست   1."شكل جمل مبتورة لیس بینھا صلة فكریة  تقدّم األمثلة على-

 .للوصول إلى الحقائق 

                                                            
االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة .حسین عبد الباري عصر -  1
 .323ص  2000للكتاب   اإلسكندریةمركز .
 .439ص . المفاھیم اللغویة عند األطفال.  آخرونحامد عبد السالم زھران و ,  رشدي أحمد طعیمة -2
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 1."الّصعب تتنافى مع ما تنادي بھ قوانین الّتعلیم من حیث البدء بالّسھل، والّتدرج نحوّ       - 

سمح لھ بالبحث عن ال ی، وفكیرلمیذ یعتمد على نفسھ في التّ ریقة ال تترك التّ ذه الطّ ھ     

ب علیھا یعمل للتغلّ ویعرفھا حق المعرفة، و, ھایحددّ حتى یشعر بصعوبتھا والمشكلة بنفسھ 

 .ول الممكنةبفرض الحل

ة لھذه األحكام العامّ م إلى معرفة الحقائق، وریقة أن تقود المتعلّ الغرض من ھذه الطّ "    

 2".ة للوصول إلى قاعدة عامّ ال طریقة یبحث فیھا عن الجزئیات أوّ  فھيّ ، ریقةالطّ 

 ): صل اق المتّ السیّ ( ریقة المعتدلة الطّ  

، وتعتمد االستقراءبأسلوب الّسیاق المّتصل، أو الّطریقة المعّدلة عن  تسّمى ھذه الّطریقة     

ھذه الّطریقة على تدریس القواعد في ظالل نصوص اللّغة، وتعني ھذه الّطریقة بنصوص 

بحیث ي، شكلھ الكلّ ھ وسیاقھ وأحداثاره والمتكامل في أفكـ ریقة بالنصّ تعني ھذه الطّ اللّغة و

ریقة على تدریس القواعد تقوم ھذه الطّ  3".ا من جوانبھ المختلفةدرسا لغویّ  یدرس ھذا النصّ 

یراد باألسالیب المتّصلة عة، وـاألسالیب المنقطال , لیب المّتصلةة من خالل األساغویّ اللّ 

 .في موضوع واحد عة من القراءةــــقط

لعبد المتعال " حو الجدید النّ " ل كتاب مدرسي یمثّل ھذه الّطریقة كان كتاب أوّ و    

ل محتواه في عرض ثالث قصص قد تمثّ و. م1959ل اإلعدادي عام عیدي للصّف األوّ الصّ 

 4".یستنبط منھا القواعد  لمــیذ  ثمّ طویلة یقرأھا التّ 

در ــــــمین مھما یكن المصصلة المعروضة على المتعلّ في النصوص المتّ  فالّنحو مبثوث    

 ...م علّ ـــــأن یكون معبرا عن واقع المت في النصّ  المھمّ و صوص،ي جـاءت منھ تلك النّ التّ 

 

  
                                                                                                                                                                         

. 1ط.الدار المصریة اللبنانیة . استراتیجیات التعلیم و التعلم الحدیثة و صناعة العقل العربي . حسن شحاتة  -1 
 .52ص . 2008

 53ص.المرجع نفسھ  -  2
 .71ص .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة . كامل نجم الدلیمي.طھ حسین الدلیمي  -   3
 .68س النحو في ضوء اإلتجاھات الحدیثة ، ص تدری, ضییة سعید السلیطي   -  4
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 حث والتقّصيـساب مھارات الببذلك یكون درس الّنــــحو عمال ذا قیمة یثمر اكتّ و "    

 1".المعنىبین المبنى و 1بط الرّ و

 ةلیّ ـــفي صورتھ الشاملة الك نفسھ استخدام لغويّ  صوص المتكاملة ھوّ إّن استخدام النّ      
 .دوام البحثارسین بطول المثابرة وقد لدى الدّ ق یربي النّ تذوّ و ھ فھمألنّ 

ة الكفایّ ة تقوم على تنمیّ  ة،غة نظرة وظیفیّ ة تنظر إلى أحكام اللّ ریقة التكاملیّ الطّ "    

ل في عدم فھم المتمثّ  فوس السأم،ل من النّ یزیو ،ةبھ تدرك الغایّ و المتعلّــــم،ة عند التواصلیّ 

المقصودة ریقة على دراسة القاعدة تقوم ھذه الطّ  إذ .قواعدهة وـغة من دراسة أحكام اللّ ـالغایّ 

 بعدة، حویّ اھرة النّ وقف عن الظّ ــــالتّ  یتمّ و ،الباب الطّ ت في كتالمثبّ  األدبيّ  من خالل النصّ 

وصوال إلى استقراء ھیئتھ، و ،موضعھص  وـبدءا لمدخل الن ،ةالمنھجیّ  عبور دراسة النصّ 

 .2" .رس الجدیدابق لیھیئ طلبتھ للدّ المعلّم بالتطّرق إلى الّدرس السّ  فیھا دیمھّ مرحلة 

 :خطوات الطریقة المعتدلة

 كانت الطریقة المّتبعة، وفي ھذه الطریقة  أیاوھّي خطوة ثابتة في درس القواعد :الّتمھید/1  

حویة تتوخى استعمال الظاھرة الّنـ مھید شكل أسئلةقد یكون التّ ، ورسمھید باب الدّ یعتبر التّ 

 .المیذو ذلك لجذب انتباه التّ  ،رس و أحیانا یكون حدیثا قصیراموضـــوع الدّ 

ز ــــــیركّ و, یقرؤه قراءة نموذجیة على الّسبورة  م النصّ في ھذه الخطوة یكتب المعلّ      

تفكیك  لیلھ ثمّ الّذي ی رسي یدور حولھا الدّ التّ   الجملمن خاللھا على المفردات أو 

 3".عناصره

                                                            
,  2ط, دار المناھج للنشر و التوزیع , تعلم النحو و اإلمالء و الترقیم , عبد الرحمن الھاشمي -  1

 .41ص.1428.2008
 .72ص .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة . كامل نجم الدلیمي.طھ حسین الدلیمي   -  2
 .133ص , تعلمیة اللغة العربیة  أنطوان صیاح و أخرون ، -  3
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عند  ،وتیر نبرة الصّ مع تغیّ  ،متقنة یةجھورقراءة  س النصّ یقرأ المدرّ "  :قراءة النص     

ب عندھا بسبب اختالف ر الطّال لیفكّ  ،حويّ النّ ي تحمل الحكم لفــظ بالكلمة أو العبارة التّ التّ 

 ة للحسّ فیھ تربیّ و النّص األخرى، عن أمر غیر مألوف في كلمات ذي یتمّ الّ ، یقاعاإل

 ـــــــیر الحركةة القائمة على تغیّ غویّ ذا مجاراة للحقیقة اللّ ، والمیذفي نفــــــوس التّ  الموسیقيّ 

 1".ر المعنى لتغیّ   تبعاو إعرابّیا

إخراج و, بطـم بجودة الضّ ــــمع عنایة المعلّ , قراءة صحیحة یقرأ النصّ "  :المیذقراءة التّ   

ة ثّم تكون صامتــو 2" .رسى للحدیث النفاذ إلى جوھر الدّ الحروف من مخارجھا یتبنّ 

 .ة یّ ھورج

م المعلــــبحیث یتطرق ، قةریة ھذه الطّ مثلما ذكرنا في ماھیّ  ل النصّ یحلّ " :تحلیل النصّ   

 صلین من خالل ذلك متّ  اولبة یصبحالطّ  بمعنى أنّ  ،ة المتضمنة في النصّ إلى القواعد الّنحویّ 

س تالمیذه بموضوع ذلك من خالل مناقشة المدرّ   3".رس بالدّ  ةباستنتاج القاعدة الخاص

 .ي تتناول جوانب الموضوععة التّ ـن طریق طرح األسئلة المتنوّ رس عالدّ 

بعد الّتأكد من فھم المعنى، یفرغ المعلّم بمساعدة الّتالمیذ في استخراج  :"األمثلة استخراج

تتّوخى كّل  ویصّنفھا في مجموعة، ثم یكتبھا على السبّورة جانبا، األمثلة من الّنص،

 4".أو حكم من أحكامھ , ن جوانب الموضوعجانب مـمجموعة توضیح 

 ).عمیمالقاعدة أو التّ :(ةإدراك القاعدة الّنحوی

 رذ الحكم المسیّ ــالمیشاف التّ راكیب أو المفردات الكتّ س إلى الموازنة بین التّ یعتمد المدرّ "   

, ورد في النصّ : ة مثاالفي درس األفعال الخمسّ  ،على شاكلة قولھ ,يلالستعمال اللّغو

  " رون یعبّ "ل روا فجاء الفعل األوّ ا الفاشلون فلم یعبّ رون عن سعادتھم بالنجاح أمّ المیذ یعبّ التّ 

 ."ثبوت النون ب 

                                                            
 .134ص , أنطوان صیاح و أخرون و تعلمیة اللغة العربیة  -  1
 .134ص , المرجع نفسھ-  2
 73ص.أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة . كامل نجم الدلیمي.طھ حسین الدلیمي   -  3
 . 135ص , تعلمیة اللغة العربیة أنطوان صیاح و أخرون و  - 4 
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 .1..."سبب ذلك ؟ ماذا سبق الفعل الثاني ؟ ما، ھ محذوف النوناني من جنسھ ولكنّ والثّ     

واضح  م ھذه القاعدة بخطّ ن المعلّ حیحة یدوّ لبة إلى القاعدة الصّ صل معظم الطّ فبعد أن یتوّ   

 .واضحة صیاغتھا صیاغةبعد تھذیبھا و, بورةفي مكان بارز من السّ و

یكون ذلك وأمثلة إضافیة، لبة على القاعدة ق الطّ تعني ھذه الخطوة أن یطبّ و" :الّتطبیق   

نة حول لبة بتألیف جمل معیّ تكلیف الطّ وھا المعلّم، التّي یوّجھ األسئلة باإلجابة عن

 .2".دةالقاع

 :الالّحقةروس الیة في الدّ في الجوانب التّ   المیذ م التّ بناءا علیھ یناقش المعلّ " 

 حقةة الالصوص األدبیّ في معاني النّ , مدى استفادتھم من أحكام القاعدة لیدرك :المعنى 

 .ة باب للوصول إلى المعنىحویّ القاعدة النّ  ذلك ألنّ و دروس المطالعة،و

راكیب من خالل م على مدى إتقانھم التّ ف المعلّ فیما یتعرّ : رفیةالصّ حویة والمسائل النّ  - أ

 3."یھدف إلى تعلیمھا  األسالیب التيّ و األمثـــــلة

تقرائیة من حیث وھكذا ال یبدو أّن ھذه الّطریقة ال فرق بینھا وبین الّطریقة االس  - ب

ر كامل یعبّ ــــــــفھّو نّص مت الفرق في النّص الّذي تعتمد علیھ،ولكّن األھداف العاّمة، 

ة ــــــعلى مجموعة من األمثلفي حین تعتمد الّطریقــــة االستقرائیة  عن فكرة متكاملة،

  .أو الجمل الّتي ال رابط بینھا

 :مزایا و عیوب الّطریقة المعّدلة

ة غویّ ریقة الفضلى لتحقیق األھداف المرسومة للقواعد اللّ ھا الطّ یرى أنصارھا أنّ  :المزایا/أ

 :ة ممیزات نذكر من بینھا متاز بعدّ یث تبحـ

 .متكامل علمي أو أدبي اق لغويّ تعالجھا في سیّ غة نفسھا وتمزج القواعد باللّ " -    

                                                            
 .135المرجع نفسھ ص  -  1
 . 73ص .أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة . كامل نجم الدلیمي.طھ حسین الدلیمي   -  2
 .134ص , أنطوان صیاح و أخرون ، تعلمیة اللغة العربیة  -  3
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د تجعلھ مجــرّ راكیب وتظھر قیمتھ في فھم التّ و نحو،ض من اإلحساس بصعوبة الّ تخفّ  -   

 .بفكیر المنطقي المرتّ التّ ، الموازنةالفھم،  وسیلة ألھــداف أكبر ھيّ 

ذوق مجاال لفھم القواعد التّ وتجعل من البالغة و ،حوتجعلھا مدخال للنّ و تعتمد على القراءة  -

 1".العقل زج بذلك بین الشعور والمنطق أو بین العواطف وفتمــــ

غة حو باللّ لذلك تمزج النّ حو وقلیل من اإلحساس بصعوبة النّ ھذه الّطریقة تعمل على التّ      

 غة وأسالیبھاي بطبیعة الحال إلى رسوخ اللّ حیح یؤدّ عبیر الصّ حو بالتّ ألّن مزج النّ  ،نفسھا

 .فھم المعنى  لیمة أخیر تدریس القراءة السّ  ھيّ و رونا بخصائصھ اإلعرابیة،رسوخا مق

 .األفالم على استخدامھاتعوید األلسنة و" -  

 2" .ةغة في مجاالتھا الحیویّ حیح للّ مدة من االستعمال الصّ تعتمد على المرونة المستّ  -  

وظیفي یتمّثل  أساسیان، أّولھما األسلوب المثالي في الحیاة، بواسطتھ یتحّقق أمران تعدّ  -  

, اني تعلیمي یظھر من خالل إدراك أسرار اإلبداع الفنيّ الثّ في الّتعبیر عن مواقف الحیاة، و

   3" .ضبط المعنى ه فيلمیذ سرّ ساعة یدرك التّ  حو طعما،تعطي للنّ و.قدالنّ وممارستھ اإلنتاج و

 ة تدرسا غایّ أنھّ  ،الب تلقاء تدریس الفروع منفصلةتقضي على وھم یشـــعر فیھ الطّ  فھيّ 

 .لذاتھا

 تخلو من مآخذھا ال فإنّ ، غم من ھذه المزایا الكثیرة لطریقة النصّ على الرّ  :العیوب  -/ 2

 :  یلي من بین ھذه المأخذ ماو

ألّن  مالھـحو وإھاالستخفاف بالنّ ركیز على البالغة والقراءة والمیذ للتّ قد تدفع التّ " -   

رس من نوع دّ ـحو من البسبب النّ  فیقلّ  ،زع على مناشط أخرىـت الالّزم للّنحو یتوّ الوق

  4".للّنحو خاّص معـدّ 

                                                            
. اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة  االتجاھات الحدیثة لتدریس.حسني عبد الباري عصر  -  1

 .228ص 
 .439ص . المفاھیم اللغویة عند األطفال. حامد عبد السالم زھران و أخرون , رشدي أحمد طعیمة  -  2
 .131ص , تعلمیة اللغة العربیة  أنطوان صیاح و أخرون ، -  3
. االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة .حسني عبد الباري عصر  -  4

 .328ص
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مبدأ  ألنّ . 1"جھلھم ألبسط قواعدھا ة وغة العربیّ لبة باللّ تعمل على إضعاف الطّ "  -         

ه على استنباط دي تفییستخرج منھ األمثلة التّ  ثمّ , تالمیذهس مع یناقشھ المدرّ  قویم بنصّ التّ 

عالقة لھ بالقواعد  الموضوع ال ألنّ  ،ضیاع للوقت ما ھوّ إنّ و ي یراد تدریسھا،ـــّ القاعدة الت

 .الحقیقيّ رس ي موضوع الدّ ة التّ حویّ النّ 

فقد یضیع  ،لالمطوّ  بخاصة النصّ جمیعھا و م ال یستوفي خطوات طریقة النصّ المعلّ "    

ف لّ ــبالتك صف النصّ عادة ما یتّ و .المطلوبةم إلى القاعدة ل المعلّ ال یصت الدرس وــوق

راسیة ة المواد الدّ بین بقیّ و ة،غة العربیّ كامل بین مھارات اللّ إلى التّ  ا یدعوممّ   2."االصطناعو

  .األخرى

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
                                                            

الدار المصریة اللبنانیة . استراتیجیات التعلیم و التعلم الحدیثة و صناعة العقل العربي . حسن شحاتة   -  1
 .213ص . 2008. 1ط.

 214ص .المرجع نفسھ  -  2
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علّم ـــــــــجاھات الحدیثة في التتعّد طریقة االكتشاف من أبرز االتّ " :كتشاف طریقة اال

  "إلى العالم برونر  انتشارھایرجع الفضل في و  .ثةــــالحدیربیة ذي تنادي بھ التّ الّ ، الذاتيّ 

1961. Broner "م معالجة المتعلّ "  ھوّ  باالكتشافم ـــــلحدوث التعلّ  رط األساسيّ الشّ و

 .1"إعادة بنائھا و ،لھ لھاتمثّ یتلقاھا و للمعلومات التيّ 

م رئیسا مغایرة یكون فیھا دور المتعلّ  دریس التيّ من طرائق التّ  االكتشافطریقة      

لدى ریقة بإعمال الفكر ھذه الطّ  تھتمّ و. الب سلبیاي یكون فیھا الطّ قلیدیة التّ رائق التّ ــالطّ 

 .م المتعلّ 

. یة أو مشكلة ماــرس بقضق موضوع الدّ ریقة عندما یتعلّ یغلب استخدام ھذه الطّ و"     

بذلك ة طویلة، ویحتفظ بھا لمدّ و شافھ یفھمھا بعمق،لمیذ في اكتّ التّ  ریقة أنّ أساس ھذه الطّ و

 2"  .ع توظیفھا في مواقف مشابھة أو جدیدةــیستطی

ق ـینطلو ق والمفاھیم من ظاھرة أو قضیة ما،بعض الحقائ م یعرفقد یكون المتعلّ و"    

نة قد ال یكون على علم بحقائق معیّ  و. تكن معلومة لدیھ منھا للكشف عن حقائق جدیدة ثمّ 

 3".فعل عقلي منھا  ھوّ  شافاالكتّ ففعل  .جریبالتّ ات المالحظة وشفھا من خالل عملیّ ـــّ فیكت

تحریرھا بشكل ابقة وإعادة تنظیم معلوماتھ السّ  الفردب من یتطلّ  االكتشاف أنّ  أيّ        

 .یمكنھ من إدراك عالقات جدیدة في الموقف لم تكن معروفة لدیھ من قبل

 مثلتھا في العقل و تمّ و ،الحقائقمر بعملیات عقلیة بلورت  االكتشافھذا  نالحظ أنّ         

المصدر  إنّ : یمكن القولتأسیسا على ذلك ذلك من خالل عملیات المالحظة والتجریب، و

    .جریبالمالحظة و التّ  ھوّ  افشلالكتّ األساسي 

                                                            
 . 92ص . تدریس النحو في ضوء اإلتجاھات الحدیثة : حسن شحاتة . د .دیم تق, ظبیة سعید السلیطي  -  1
 . 69ص , المرجع نفسھ  -  2
 .135ص.الكافي في اسالیب تدریس اللغة العربیة دار .محسن علي عطیة    -  3
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ة ــي یسلكھا اإلنسان مستخدما قدراتھ العقلیرق التّ الطّ بالوسائل و یھتمّ  باالكتشافم التعلّ "   

تعلیم  ھوّ  باالكتشافعلیم فالتّ  ،جدیدة لم تكن معلومة لدیھ سابقا وصوال إلى معرفة ،ةالجسمیّ و

 .والمشاھدة االستنباطو  ءتقراـــــساالعن طریق  ة المستوى،ة عالیّ ق بعملیات ذھنیّ ـــــــیتحق

 1" .بت من حقیقتھا صل إلى التثّ یتوّ  ثمّ  م تخمینات،یضع المتعلّ 

 :ھيّ و, باالكتشافم یوجد ثالثة أنواع للتعلّ و     

 .االستداللي االكتشافو, االستقرائي االكتشاف " -أ

 .غیر القائم على المعنى القائم على المعنى واالكتشافاالكتشاف -ب

 2".جھ غیر الموّ  االكتشافو المّوجھ، االكتشاف -ج

س دة تحت إشراف المدرّ م بأنشطة محدّ جھ قیام المتعلّ الموّ  شافباالكتّ علم ب التّ یتطلّ        

لف من ـتخت ،لھ مستویات مختلفة باالكتشافم التعلّ  علما بأنّ , االكتشافتسھم في تحقیق 

   .لبة بأمر معینعند تكلیف الطّ  االعتبارة بنظر ر لذا یجب أخذ الفروق الفردیّ ــم إلى أخمتعلّ 

ة للموقف الدقّ بط وسم بالضّ س تخطیطا یتّ ط المدرّ یخطّ  شافاالكتّ في طریقة "        

ة في حدود اإلمكانیات المتاحة الب على إعمال قدراتھ العقلیّ ذلك بمساعدة الطّ و ميّ علیـالتّ 

تاحة للتعلّم الم علیميّ م الموقف التّ م من واجبھ أن ینظّ المعلّ  معناه أنّ 3".االكتشافوصوال إلى 

 زیادة على ذلك فإنّ  .صل إلى الحلّ التوّ و ،ھ في إدراك العالقات بین األشیاءـــلمساعدت

 :ب ما یأتيـــیتطلّ  باالكتشافعلیم التّ 

 . شافاالكتّ  مین نحوّ ة المتعلّ دافعیّ   استثارة -1" 

 .كتشاف الالئمة الّتي من شأنھا تشجیع الّتالمیذ على امروف التوفیر الظّ /2

                                                            
 .136ص.محسن علي عطّیة، الكافي في أسالیب التدریس،  1
 69ص . تدریس النحو في ضوء االتجاھات الحدیثة : حسن شحاتة . تقدیم  ,ظبیة سعید السلیطي  -  2
 .136المرجع نفسھ،ص .-  3
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 . شاف الحلّ م على تحقیق اكتّ مساعدة المتعلّ /3

 .1" .حیحطبیق الصّ م على التّ مساعدة المتعلّ   /2

 : ةاآلتیّ ات في الخطوّ  شافباالكتّ علم التّ  یمرّ  : االكتشافخطوات التعلم بطریقة 

م عن طریق علّ إذ یبدأ التّ  ،االكتشافالمالحظة أولى خطوات  تعدّ : المالحظة-1     

ظة ــــیشترط في المالحو. لم تكن لھ معرفة سابقة بھاة باستقبال معلومات جدیدة ـالمالحظ

المعلومات  مة كانتما كانت ھذه المالحظة دقیقة منظّ كلّ و. ةمة دقیقة موضوعیّ أن تكون منظّ 

 .2"ثابتة تالحظ صحیحة و التيّ 

ز ـركیعلى التّ  یتعودّ و ،م باستمرار على المالحظة الھادفةب المتعلّ أن یتدرّ  لذلك البدّ و       

 .یالحظھمعن فیما التّ و ،االنتباه علیھا، والظواھرو ،على األشیاء

ة ة عقلیّ لیّ المالحظة تبدأ عمة جمع المعلومات من خالل بعد عملیّ "  :ة التصنیفعملیّ  /2   

ن من ـي الحظھا لیتمكّ م تصنیف المعلومات التّ إذ یبدأ المتعلّ , ى من مجرد المالحظةأرق

 3".ؤ بالحقائق ـــالتنبو  ،قیاسھا

 الفـــــــاالختشابھ وعوامل التّ , االرتباطات شافاكتّ صنیف یقوم على أساس التّ  إنّ        

قیدا ـــــــــــــــــة أكثر تعة عقلیّ صنیف عملیّ التّ  لذا فإنّ , كتشافياإلالموقف ـاء في بین األشی

 .تأتي بعد المالحظة مباشرةظة ومن المالح

م ـــــــفیھا یستطیع المتعلّ و االكتشافیمثل القیاس المرحلة الثالثة من مراحل  :القیاس/ 3

 .ة األشیاء لقیاسھا بشيء معلوم لدیھد في ماھیّ التأكّ 

 

                                                            
 .136ص .الكافي في اسالیب تدریس اللغة العربیة  .محسن علي عطیة   -  1
 .137ص .المرجع نفسھ،-  2
 .137ص . المرجع نفسھ  -  3
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ودة ــــفي ھذه المرحلة یكون المتعلم قادرا على ذكر مواد جدیدة لم تكن موج" :التنبؤ - 4

وء ھذه ـیستطیع في ضو خصائص المعادن، دیستطیع أن یحدّ  ابقة فھنارة السّ ـفي الخب

 1".تلك لیست معادن ھذه األشیاء معادن و الخصائص أن یقرر أنّ 

زھا من غیرھا ة یمیّ اھرة أو المادّ الظّ  م أن یعطي وصفا للحالة أویستطیع المتعلّ  :الوصف -5

 .ة لھادا الخصائص األساسیّ محدّ 

اس  ـــــــالقیّ و ،نبؤالتّ والتصنیف و یكون المتعلّم قادرا على المالحظة،بعد أن  :االستنتاج -6

ي یمثل المرحلة األخیرة من مراحل الذّ  االستنتاجیصبح قادرا على , الوصفو

 2".المفھوم  أو القانون، وأ یحدد القاعدة،عمیم وإلى مستوى التّ م إذ یصل المتعلّ .افشــّ االكت

 :شافاالكتّ عیوب طریقة ممیزات و 

 :مزایا متنوعة لھ دریسكطریقة التّ  االكتشاف إنّ  :الممیزات -1

 .مللمتعلّ زیادة الكفاءة الذھنیة "  •

م ــــــنقل ما یتعلّ  نھ منیزید من تمكّ و ،تحدیدھام بنفسھ ولّ ز قدرة الفرد على التعیعزّ  •

P50F."ما یستحدث من مواقف

3 

 ف ھوّ ـیطرأ من مواق مھ الفرد إلى ماأفضل طریق لضمان أثر ما یتعلّ  أن ّ الحقّ  •

ة رق أھمیّ من أكثر ھذه الطّ  شافاالكتّ طریقة و. ةاتیّ حصیل الذّ اكتسابھ طرق التّ 

 .عن أشیاء جدیدةم على أنشطة مختلفة للكشف ب المتعلّ تدرّ و

 .قویمالتّ و, ركیبالتّ و, حلیلة في التّ القدرات العقلیّ ي تنمّ  •

 

                                                  

                                                            
 .137ص .تدریس اللغة العربیة  الكافي في اسالیب.محسن علي عطیة   -  1
 .137ص , المرجع نفسھ  -  2
 .60/61ص . تدریس النحو في ضوء اإلتجاھات الحدیثة : حسن شحاتة .. تقدیم , ظبیة سعید السلیطي  -  3
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رق ــرھا من الطّ ـھا مثل غیأنّ  ریقة إالّ بھا ھذه الطّ  امتازت غم من المزایا التيّ بالرّ  :العیوب 

 :یلي  أبرزھا ما لعلّ لبیات ولو من السّ تخ  ال

 .طویل تحتاج إلى وقت  •

 ..الموضوعات ال تالئم تدریس كلّ  •

 .نفة في إدارة الصّ ادیّ سین من ذوي القدرات القیّ ب مدرّ تتطلّ  •

P51F".الب فوف ذات العدد الكبیر من الطّ ریقة في الصّ یصعب استخدام ھذه الطّ  •

1 

 :طریقة حل المشكالت 

ضمن العدید ة تتّ اإلنسانیّ ریقة ناجحة من كون الحیاة ي تحظى بھا ھذه الطّ ة التّ األھمیّ  إنّ "   

الحیاة إلى مواجھة  استمراراإلنسان یسعى من أجل  إنّ و,ـالت والمواقف والحلول من المشك

 2".تیسیر سبل الحیاة أمامھ ي بھ إلى تذلیل المشكالت وتؤدّ ،ة ول إیجابیّ ـــــھذه المواقف بحل

 فكیر العلميّ بأسالیب التّ  اشئالنّ كبیرا على تزوید  اھتماماة الحدیثة أولت التربیّ  إنّ     

أثر  انتقالة من خالل مشكالت حیاتھ العامّ و ،لمساعدتھ على مواجھة مشكالتھ المدرسیة

 .یاةــعلیم إلى المواقف المماثلة في الحالتّ 

طر ــــــــــد یسیتردّ یرافقھا  ارتباكحالة شك و"ھا یمكن أن تعرف بأنّ  :مفھوم المشكلة   

د ردّ ــیمكنھ من إزالة ھذه الت ،فكیر إلیجاد الحلّ یدفعھ إلى التّ ونشاطھ وان ــــعلى عقل اإلنس

 3" .لیھوازن إإعادة حالة التّ و

 .4" ر یحتاج إلى حلّ فالمشكلة ھي موقف محیّ " 

 

                                                            
 .138ص .المرجع السابق - 1
 .45ص . ط.د.زیع دار أسامة للنشر و التو, معلم الصف و أصول التدریس الحدیث , عبد القادر مراد -  2
 .46المرجع نفسھ ،ص -  3
األردن , عمان . دار الحامد للنشر و التوزیع .. التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة , عبد اللطیف حسین فرج  -  4

 215ص . 2008,  1،ط
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تواجھ الفرد في حیاتھ  التيّ و ،ةعلى المشكالت كافّ ھذا المفھوم للمشكلة ینطبق  إنّ           

في ردود  اختالفب علیھ من ما یترتّ و, حدّة المشكل من فرد ألخر الختالف إنّ وة ــالیومیّ 

 .الفعل

 االســـتدالل ة ھيّ بھ جدا بمھارة نحویّ قریبة الشّ  حو العربيّ المشكلة في النّ و      

 :ن نة في موقفین متنامییّ مكوّ  حلیل اإلعرابيّ تكون في التّ  تلك ھيّ ,حويالنّ 

 صواب أو خطأ  :االستجابةوجوب   - أ

معناه اإلتیان باألدلة  ھنا یكون الستدالل ،وتبریر الخطأواب، صحة الج إثبات - ب

 1".أشباب الخطأ  یثبتھواب وتعضد الصّ  ة التيّ ــــّ النحوی

بالمشكالت  تھتمّ  دریس التيّ طریقة من طرائق التّ  ھيّ ": مفھوم طریقة حل المشكالت

ة ــــــــّ ما للخبرات التعلیمیس منظّ المدرّ  یكون دور ،اد حلول علمیةفكیر في إیجالتّ ة وعلیمیّ التّ 

 2" .فبل لتحقیق األھداــالسّ  أفضللبة نحو ھا الطّ موجّ و

 ،ةـــــــّ من المواد الدراسی تصلح لكثیردة ومن الطرائق الجیّ  المشكالت تعدّ  فطریقة حلّ      

قة ز الثّ تعزّ  رائق التيّ من بین الطّ  فھيّ , ة للوصول إلى النتائجریقة العلمیّ لق علیھا الطّ ــیطو

 .المشكالت ھم یعتمدون على أنفسھم في حلّ فس ألنّ بالنّ 

ة ــــلمیذ اللغویّ م إلعمال التّ ذلك بمتابعة المعلّ و م،ریقة على نشاط المتعلّ تعتمد ھذه الطّ و     

لمیذ من خالل موضوعات س مثال بمالحظة كتابات التّ فیقوم المدرّ  ،من قراءة وكتابة وتعبیر

                                                                 .أسباب الوقوع فیھاو المیذ في نوع األخطاء،یناقش التّ  ثمّ  ،ةغویّ فیجمع األخطاء اللّ  عبیر،التّ 

                                                            
دریة المكتب العربي الحدیث اإلسكن. قضایا في تعلیم اللغة العربیة و تدریسھا . حسین عبد الباري عصر  -  1
 .242ص . 1999.ط. د

 138ص .الكافي في اسالیب تدریس اللغة العربیة.محسن علي عطیة   -  2
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الت ــالمشك حلّ  أنّ : ات منھا ـــة تعریفالمشكالت لدیھ عدّ  أسلوب حلّ  ھذا یعني أنّ و"     

مھا بطریقة تساعد على تطبیقھا في الموقف سبق تعلّ  القواعد التيّ و ،م المفاھیمسلوك ینظّ  ھوّ 

 سلوك حلّ  م شیئا جدیدا ھوّ م قد تعلّ بذلك یكون المتعلّ و م،ي یواجھ المتعلّ كل الذّ ــــالمش

ب ل للتغلّ م من مواجھتھ لموقف مشكّ توى أعلى من مستوى المتعلّ ــــــــــمس ھوّ و المشكلة،

 1". ل دون توصلھ إلى الحلّ ي تحوعوبات التّ على الصّ 

غر لیمھ منذ الصّ ـتعمھ وفكیر یمكن تعلّ ھ نوع من التّ لكنّ و ،االمشكالت لیس سرّ  حلّ و "    

ب تتطلّ و .رفي درجات الوعي بھا بین البش اختالفة معایشة على یومیّ  وخبرة ،الممات حتىّ 

من بین البدائل  االختیارو خمین الذكيّ التّ عال من الحدس و تع بقدرالتمّ األحكام و ـخاذاّتـــ

."2 

 : خطوات حل المشكلة 

وات ـالخط اعبتّ إلمشكالت إذا ما استخدمت من خالل ا طریقة حلّ  أنّ  الشكّ "           

 : اآلتیةاع الخطوات المشكالت بإتبّ  یجري تنفیذ حلّ و 3."ة في أسلوب حل المشكالتاألساسیّ 

 یرـــــفیھا الكث  ةیمیّ ــوالتعلالبیئة المحیطة  إنّ  :تحدیدھا بوضوح الشعور بالمشكلة و"  -1

 امتالكھیرة منھا لعدم م نفسھ في حــــــي یجد المتعلّ دة التّ المواقف المعقّ و من المشكالت،

لبة جمیعا، الطّ  اھتمامموضع  ھذه المشكالت ھيّ  لیس كلّ  لكنّ وات المطلوبة ،المعلوم

المشكلة غیر موجودة ما دام  لذا فإنّ  ،تھماھتماماث عن حلول لھا في بؤرة ـال یقع البحو

 .ر بھا ـالب غیر شاعالطّ 

                                                            
 .63ص .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق . حسن شحاتة  -  1
. 2005, مركز اإلسكندریة للكتاب  ,فنون اللغة العربیة تقدیمھا و تقویم تعلمھا , عبد الباري عصر حسني -  2

 .74ص 
 .140ص .الكافي في اسالیب تدریس اللغة العربیة.محسن علي عطیة  -  3
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دة ـعن طریق القاع ھا إالّ نى حلّ ة ال یتسّ مشكلة نحویّ  بھم أمام طالّ أن یضع المعلّ   البدّ          

ي نجمت عن عدم معرفة عبیر بعض األخطاء التّ كأن یجمع عن طریق القراءة أو التّ  ،الجدیدة

       .دةــالقاع

ع ـوقـــــئیسي إلى ھیئة نتاج متة اإلحساس بالمشكلة تشتمل على تحدید الھدف الرّ فخطوّ "  

م أن تعلّ ـأي على الم یحول بین المتعلّم وتحقیق الھدف،مع وجود عائق یعوق و.مینمن المتعلّ 

كلة قد ـإحسانا بالمش بذلك یمكن القول أنّ ویعرف ما یعیق إرادتھ و د،یعرف ما یری

 1" .حـــصل

ھا ـــــترتیبیقصد بھا تنظیم العناصر والبیانات ذات العالقة بالمشكلة و  :تحدید المشكلة -/2

ر عن طبیعة م أو یعبّ متعلّ بحیث یصف ال .ةترك العناصر غیر المھمّ ة وعلى حسب األھمیّ 

أو على شكل ة مختصرة، ة تقدیریّ ھا بعملیّ ــحجم، ومجالھاو ،حدودھاو ،عناصرھامشكلتھ و

 .ب البحث عن الحلّ یتطلّ ھیئة 

یجري من خالل المرحلة مراجعة الحلول "  :ھذه المشكلة  فرض الفروض لحلّ  -2

ارة ــــــــــاإلش درتجعیفة، وـــــــأفضل الفروض الضّ  الختیاربسرعة وة للمشكلة ـالمقترح

من بین  لّ ـي إلى الحؤدّ أفضل طرق ت اختیارفي ذ إلى المساعدة ـھنا إلى حاجة الّتالمی

 2" . االفتراضات

ى ھذا اإلبدال یسمّ و, الممكنة اإلبدالباقتراح  وھنا یبحث صاحب المشكلة عن الحلّ        

 .یقیحتاج إلى تطب إال حلّ  ھوّ  ما  الفرض و. فروضـبال

ب من بین ـالمناس ھنا یختار صاحب المشكلة الحلّ "  :اختبارهالفرض المناسب و اختیار

أسھلھا ــــــیرا ونختار أكثر األسباب تأث ،طبعاكنة أو الحلول الكثیرة المطروحة، مالم اإلبدال

شرف ــــــــــفقد یرى الم .كل األسباب القدرة لحلّ إذا لم تكن لدیھ اإلمكانیة و ماـــالسیّ  حالّ 

مین بنماذج من خطط تزوید المعلّ  :الحل المناسب ھوّ  حضیر أنّ ھ في مشكلة عدم التّ الموجّ  أو

                                                            
 .222ص , طرائق التدریس العامة , محمد محمود الحیلة . توفیق أحمد مدكور  -  1
 .48معلم الصف و أصول التدریس الحدیث ص , عبد القادر مراد  -  2
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حیث في ھذه الخطوة      1".بھا في التحضیر  لالسترشادة ــــالدروس لموضوعات مختلف

   د ــــــــنا غالبا ما نجألنّ  ،كذلالفروض الموضوعة ل اراختیـعلى  ذالمییقدم التّ 

 

 یذهــب المعلّم أن یفسح المجال لّتالممال، أو حّل للمشكلة ولذلك واجأكثر فرض أو احت

 .اركة لكي یضیفوا أفكار جدیدةـعھم على المشعلیھ أن یشجّ و, مقترح لكلّ  ةبالمناقشة الحرّ 

ي لك التّ ـشواھد جدیدة غیر تعمیم أي اإلتیان بأمثلة وأو تسمى بمرحلة التّ "  :الّتطبیق  -3

أو الحلول  لّ ـبتنفیذ الح .ةبحیث یكون ھنا في ھذه الخطوّ  2 ".طوا القواعد منھا ـــاستنب

 .ھاـھا أي تقویمصحتّ  اختیارالمقترحة و

 : ممیزات طریقة حل المشكالت و عیوبھا 

ذاتھا حافزا  إذ تكون المشكلة المطروحة بحدّ , لبةم عند الطّ ة للتعلّ إثارة الدافعیّ " -: ممیزاتھا

 3" .الكشف عن المجھول و االستطالعي أوجب بدافع التحدّ  ،بـجریالتّ ـــحث وللب

 .فسعلى النّ  االعتمادتساعده في  الب فیھا إیجابیا متفاعال، بحیث یكون الطّ  

  .سلیم  ة بأسلوب علميّ غویّ تعالج المشكالت اللّ " -

 4". قویم الذاتيّ بھم على التّ تدرّ  -

ي مھارات البحث تنمّ الب محور أساسي ویعتبر الطّ :" على مضامین تربویة قیمة احتواؤھا -

 1".مي لدیھ ـالعل

                                                            
 .223ص , طرائق التدریس العامة , محمد محمود الحیلة . توفیق أحمد مدكور  -  1
 
 
 
 

 .230مناھج اللغة العربیة و طرق تدریسھا ص , ھدى علي جواد الشمري , سعدون محمود الساموك  -  2
عرفة للنشر دار كنوز الم. األنشطة و المھارات التعلیمیة , موسى عبد الكریم أبوسل .,ھادي أحمد الفراجي   3

 .339ص . م2006/ه1427. 1ط, عمان األردن , و التوزیع 
, .ط.د,دار المناھج للنشر و التوزیع , تعلم النحو و اإلمالء و الترقیم , عبد الرحمن الھاشمي -  4

 .44ص.1428/2008
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ــــیرة من حالة الح انطالقةجة ـــنتی ،معند المتعلّ  ریقة على خلق حافز ذاتيّ تعتمد الطّ  إذ      

 .المشكلة فكیر في الوصول إلى حلّ اندفاعھ إلى التّ والقلق و

ي تحیط بالمشكلة في مواقف روف التّ ف للظّ ـیدفعھم إلى التكیّ : االستخدامة سعّ المرونة و -  

 .والقیاس االستقراء أسالیب استخدامر لھم ذلك فرصا في یوفّ و متعددة،

 .العمل بط بین الفكر وبھا یتم الرّ " -

 .في عدد كبیر من المواد  استخدامھایمكن  -

 . ةاجتماعیّ دریس بھا وظیفة ي التّ دریس بواقع الحیاة كي یؤدّ تربط التّ  -

 2".ھو صحیح منھا  ما اختیار حث عن حلول یتمّ فكیر في البّ لبة التّ تثیر في الطّ  -

 ریقة إّال ــالطّ ھذه ع بھا تتمتّ  ي عرفت بھا اإلیجابیات التيّ غم من المزایا التّ بالرّ  :عیوبھا  -2

 : مأخذ من بینھا لھا و أنّ 

 .ھاببموج  تدریب طویل للعمل  إلىلبة یحتاج الطّ " -

 .ر لدى الجمیعة قد ال تتوفّ ب خبرة عالیّ تتطلّ  -

 3." ة في معالجتھا تغفل األمور الجوھریّ و ،ة في المشكلكلیّ الجوانب الشّ جھ إلى قد تتّ  -

مدى مھارة و المیذ من جھة،ة التّ ریقة على مدى فاعلیّ جاح في ھذه الطّ یتوقف النّ و"    

ــــــذه ة معالجة ھفي كیفیّ و ،میذ بھا وقوعا فیھ من أخطاءالعار التّ ـــم في إشالمعلّ 

                                                                                                                                                                         
, مان األردن  ع, دار الحامد للنشر و التوزیع  , التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة , عبد اللطیف حسین فرج  -  1
 .215ص .2008,  1ط
 
 
 
 
 
 .141ص .الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة . محسن عطیة  - 2

 .141ص , المرجع نفسھ  -  3
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ذي تذوق المعنى الّ و ،ةحویّ ن القاعدة النّ ــة بیإبراز العالقة القویّ من حیث األخـــــطاء، 

 1".العبارات األمثلة و

. ليالتأمّ فكیر ي قدرتھم على التّ ینمّ و فكیر،المشكالت یكسب أسالیب سلیمة في التّ  فحلّ     

 .المعلومات استخدامتكامل فكیر المختلفة وطرق التّ  استخدامالب على اعد الطّ ــــھ یسكما أنّ 

                                                          

 

 ھا تعدّ ألنّ ، م قدر اإلمكانالمشكالت دائما ما تعمل على تزوید المتعلّ  طریقة حلّ إن ّ -   

 حلّ  یعدّ و ،یتقنھا اإلنسان العصريّ مھا وي ینبغي أن یتعلّ ة التّ مھارة من المھارات األساسیّ 

 .ة في ھذا العصر ا راتبا وبخاصّ المشكالت أسلوبا تعلیمیّ 

  :ي طرق التعلیم الّتعاون -

 ة المعاصرةـركة التربویّ ـجاءت بھا الح دریس التيّ إحدى طرق التّ  :م التعاونيالتعلّ "    

یقوم و ،لبةحصیل الدراسي للطّ راسات أثرھا اإلیجابي في التّ الدّ ت البحوث وــــــي أثبتالتّ و

أھداف أو  یق ھدف،ـغیرة تعمل معا من أجل تحقلبة إلى مجموعات صیم الطّ ـتقس على

 2".ي مھم الصفّ تعلّ 

بھ مختلفین ة العمل مع طالّ مین فرصّ م تعطي المتعلّ ي یختارھا المعلّ بحیث المجموعات التّ     

كون ــــي تتّ تلك التّ  المجموعات ھيّ  أقوى تكشف نتائج البحوث أنّ ة تقدیرھم وفرصّ عنھم و

 .ات مختلفة من المھاراتتویّ ـب في مسمن طالّ 

 : ني م التعاوّ م في التعلّ دور المعلّ 

                                                            
 231ص ط،. د. 2005دار المعرفة الجامعیة ، . بیة طرق تدریس اللغة العر. زكریا إسماعیل  -  1
 
 
 
 

 .84ص , طرائق التدریس العامة , محمد محمود الحیلة  ,توفیق أحمد مرعي  -  2
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ھ یبقى لكنّ و ا حسب نوع المجموعة المشكلة،ا بسیطثانویّ  اختالفام یختلف دور المعلّ      

 : باألتي ئیسيّ ور الرّ الدّ  یتلخصّ ا في جمیع المجموعات ورئیسیّ واحدا و

 .لقینعدم التّ و الّتوجیھ واإلرشاد، -" 

 1".اھا إكسابھم إیّ و, المختلفة المیذ مھارات العمل الجماعيّ تعلیم التّ 

                                                      

 : خطوات تنفیذ التعلم التعاوني

رط ل الشّ یتمثّ وافر شرطین لتحقیق تحصیل مرتفع، من ت ھ ال بدّ أنّ "  آخرونودمان و" یرى 

رط بینما یتمثل الشّ المجموعة، ا ألعضاء ذي یجب أن یكون مھمّ توافر الھدف الّ : فيل األوّ 

 ال ال بدّ ــــّ فع م تعاونيّ لتحقیق تعلّ ة في كل مجموعة والجماعیّ  المسؤولیةفي توافر : انيالثّ 

 :  ةاآلتیباع الخطوات من إتّ 

 : الموضوع على وفق األتي اختیار حیث یتمّ راسة وحدة أو موضوع الدّ  اختیار -

  " ّمینرس بحاجة تثیر عنایة المتعلّ أن یرتبط الد. 

  ّرس مون خبرات سابقة ذات صلة بموضوع الدّ أن یمتلك المتعل. 

  إمكانیة تقسیم الدرس إلى مجموعة مھام."P72F

2 

ة ــــّ یـعلیمم فیھا تقسیم الوحدة التّ ة یتّ وحدة تعلیمیّ  م لكلّ مة من قبل المعلّ عمل ورقة منظّ  -"

 .فقرة  ة في كلّ على قائمة باألشیاء المھمّ یث تحتوي في ھذه الورقة بح,دات صغیرةـإلى وح

مین مجموعة من أربعة إلى ستة متعلّ  كلّ  قسیم إلى مجموعات تضمّ من التّ  بدّ بحیث ال    

حیث یدرسون الكتاب  ص لھا،ة بجزء مخصّ مجموعة مكلفّ  كلّ و لفین في قدراتھم،ـمخت

                                                            
. عمان االردن . دار المناھج للنشر و التوزیع . المفاھیم العلمیة و طرائق التدریس . سلمى زكي الناشف  -  1
 .84ص .م2009. /1ط
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ه إلى وما تعلّ میقومون بنقل  من ثمّ و ،ةوریات دراستھ متأنیّ ة كالدّ الخارجیّ المراجع و

 .ام على المجموعاتـــتوزیع المھ ھكذا یتمّ و .زمالئھم

مجموعة على تقویم  تحصل كلّ  و،م ألعمال المجموعات كوحدة واحدةتقویم المعلّ  -  

 1".ترك ـمش

 .شخصّیا عن إنجازه المسئولجمیع الّطلبة الختیار فردي، حیث كّل طالب ھّو  خضوع -" 

 

 .ا عن إنجازهشخصیّ  المسئول طالب ھوّ  حیث كلّ  ,الختبار فرديلبة خضوع جمیع الطّ "  -

لبة یل الطّ ـتجمع عالمات تحص ثمّ  ،حدهفرد على  لكلّ  االختیارتدوین العالمة في  مّ ــــیتو

 .درجات المجموعةالي ــللحصول على إجم

  2"حساب عالمات المجموعة ثم تقدیم المكافأة الجماعیة للمجموعة المتفوقة 

 :م التعاوني التعلّ ممیزات 

 :م بالمجموعات منھاأي التعلّ عاوني م التّ وفوائد للتعلّ , عدیدةھناك مزایا  :المزایا -1

ل المركز بھذا یمثّ  ھوّ و، ھ یمارس فعلھ مع بقیة زمالئھألنّ  ،لمیذ إیجابي و نشطدور التّ " -

بما  ،فیةة الصّ ـبحیث یبقى حیوانا طوال وقت الحصّ  ،ةة التعلیمیّ حور حولھ العملیّ ـّ ي تتمالذّ 

 .ة العامّ الحصّ  ینعكس إیجابا على جوّ 

ھم بمسؤولیتھ في إنجاح عمل ـمن بحیث یشعر كلّ  ،المیذة لدى التّ ة الجماعیّ مي المسؤولیّ تنّ  -

 3" .عة ككلّ ـامـــــالج

                                                            
 .196ص . المرجع نفسھ -  1
 
 
 
 
 

 .90ص , طرائق التدریس العامة, محمد محمود الحیلة, توفیق أحمد مرعي -  2
 .84ص , و طرائق التدریس, المفاھیم العلمیة, سلمى زكي الناشف -  3
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ة بحیث تصبح لدیھ ة التعلیمیّ م محور العملیّ تجعل المتعلّ  عاونيّ علم التّ في طریقة التّ     

 ات في تحقیق الھدف المرجوّ ز ثقتھ بالذّ تعزّ  فھيّ  ،ة فردیة وأخرى جماعیةؤولیّ ــمس

 .المنشودو

ي یؤدّ ذي بدوره الّ و ص لھ،ـة نجاح العمل المخصتھ من خالل أھمیّ أھمیّ تشعر الفرد بقیمتھ و -

 .العكس صحیح و ،إلى نجاح العمل ككلّ 

           -                                                  .المیذ حصیل األكادیمي لدى التّ یرفع نسبة التّ  -

  .افعیة لھ الدّ و ،علمغبة لدیھم في التّ بوجود الرّ ، المیذاتي لدى التّ علم الذّ مي أسلوب التّ تنّ 

                                                           

 

ة لوبــفرد مط جھود كلّ  ألنّ  ،فرد في المجموعة بما لدیھ من جھد كلّ  حیث یسھمّ            

اب معفون من دفع األجرة أي ال یجوز أن یكون ھنالك ركّ .ال یستغني عنھا لنجاح المجموعة

 .افعیة ن لدیھم الدّ ھكذا تتكوّ و

 .اآلخرینواصل مع التّ و صالاالتّ تنمیة مھارات القیادة و -"

 1"المدرسة المنھج و مین نحوّ المتعلّ  اّتجاھاتتحسن  -

عمل واصل، التّ  ،صالاالتّ  ،ثل القیادةالمیذ المھارة المختلفة مریقة التّ بحیث تكسب ھذه الطّ 

 .المیذة بین التّ المودّ و االحترامي كما ینمّ  ،وغیرھا وسط،التّ الّتفاوض، و ،الصداقات

عادة  وتصبح المشاركة بالحلّ  فیة أوّال المشكالت الصّ  لمیذ في اإلسھام بحلّ تساعد التّ " -

 .المختلفة في مجتمعھالمشكالت  لمیذ فیما بعد لحلّ یمارسھا التّ 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

 .198ص . المناھج و طرائق للتدریس اللغة العربیة . حمزة السلطاني ,  عمران جاسم الجبوري -  1



 الحدیثة    سطرق الّتدری                   الفصل األول                                 

 

44 

متابعتھا من خالل فرصتھ لیتعرف على حاجات التالمیذ، ومیولھم، وم تعطي المعلّ  -

حصیل من ذوي التّ  امل بین عمل جمیع أعضاء المجموعةكعلى التّ  یعمل .ھمـــــأدائ

أو ضعاف  مّ ة كبطيء التعلّ الخاصّ  تالحاجاذوي و ،والمنخفض طالمتوسّ و ،العالي

ھم إیجابا ــا یؤثر علیممّ  ،وال یبقیھم منفردین ،غیرھم مع العادینو .رــالبصأو  ،السمع

 1" .ة فسیّ احیة النّ من النّ 

 :التعّلم التعاّوني عیوب  

 :ة ومنھابفعالیّ  عاونيّ م التّ تعیق تنفیذ التعلّ  توجد بعض األمور التيّ 

                                                        

م لّ عالتّ  استعمالفي  دریب الكافيّ إلى التّ  عاونيّ علم التّ ة التّ س القائم بعملیّ یحتاج المدرّ  -"

ة س على كیفیّ ة ثالث سنوات لتدریب المدرّ مدّ " جونسون ھولیك " عاوني إذ یفضل ـــــالتّ 

 .ال عاوني بشكل فعّ ـــعلم التّ التّ  استعمال

نوع و ،راسيالدّ  ة منھا أثاث الصفّ ة كثیرعاوني إلى تجھیزات مادیّ علم التّ یحتاج التّ  -

 2".مستلزمات أخر ة وعلیمیّ ائل التّ ــــالوس

                                                            
 .85ص , و طرائق التدریس , المفاھیم العلمیة , سلمى زكي الناشف  -  1
 
 
 
 
 

 .199ص . المناھج و طرائق للتدریس اللغة العربیة . حمزة السلطاني , عمران جاسم الجبوري -  2
 130،ص1998/ه1،1419التدریس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،طمحمد عبد الرحیم،فن -2
عبد اللیف بن حسین فرج، التدریس الفعال،دار الثقافة للنشر والتوزیع،المملكة العربیة -3

 .19،ص2009/ه1،1430السعودیة،ط
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ّ ریقة ولیم للطّ نفیذ السّ ا یعیق التّ ممّ  ،فوفالمیذ في الصّ تّ كثرة عدد ال إنّ  - ي إلى لي یؤدّ بالتا

یذ ھذه ـــــــحجمھا لھ أثر في تنفو الصفّ مساحة  كما أنّ  ،فود فوضى في الصّ ـوج

  .ریقةالطّ 

منھا  لّ ـلك نّ كما أ ،دریس لھ حسانھ ولھ سلبیاتھأسلوب من أسالیب التّ  كلّ  إنّ "          

ـــــــیھ لھ مرامولھ أھدافھ و فیھ، ذي یتمّ الّ  ربويّ حسب البرنامج التّ و وسلبیاتھ، اتھإیجابی

   2."ا نعمل على اإلفادة منھا جمیعا إنمّ لبة،وھا مع الطّ الحة تستخدم األسالیب كلّ ربیة الصّ ــالتّ و

ـــــسر ـالمیذ بأیـرس للتّ في حقیقتھ طریقة ناجحة توصل الدّ  اجح ھوّ م النّ المعلّ "           

جاح لن یكون النّ  فإنّ  ،دةریقة الجیّ ھ ال یملك الطّ لكنّ ة وم غزیر المادّ فمھما كان المعلّ  السبل،

دریس كثیرة طرق التّ ة، وفي جمیع المراحل الدراسیّ  علیميّ التّ و ربويّ ـحلیفھ في عملھ التّ 

یستطیع أن یستخدم  م بطبیعة الحالّ المعلّ و ة، وطرق حدیثة،ــــــمتنوعة منھا طرق قدیمو

 3".ذي یقوم بتدریسھ وع الّ ــــة أو الموضریقة المناسبة لمحتوى المادّ الطّ 

        

 

 

ي یقود الذّ  م الماھر ھوّ فالمعلّ  ،ریقةالطّ ھناك عالقة وثیقة بین المحتوى و ولذلك نجد أنّ    

یقول من غیر تردید ما كاة وال یحملھم على محاالمیذ من مرحلة إلى غیرھا وار التّ ـأفك

 .رؤیة أو إعمال الفكر

 :ما یلي ولذلك اختیار الّطرق المناسبة لتحقیق األھداف الّتدریسّیة"  

 .ة تكییف طریقة الّتدریس و جعلھا مالئمة لألھداف المرجوّ   -

 1".ة المطلوبة م على تأدیة المھمّ ع المتعلّ علیمي على نحو یشجّ تنظیم الوضع التّ  -

 :بطةمنضـة واضحة وة الحدیثة تسیر وفق قواعد أساسیّ الّطریقة الّتربویّ  فإنّ   بالّتالي و       

                                                            
دار الفكر ناشرون و  مناھج و أسالیب التدریس في التربیة ى الخاصة و, منى الحدیدي . ,جمال الخطیب  -  1

 .86ص . 2009/1430. 1ط.عمان , المملكة األردنیة الھاشمیة  , موزعون 
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 .من المعلوم إلى المجھول ج التدرّ " -1

 .عب ھل إلى الصّ التدّرج من السّ  -2

 . إدراك الكّل قبل الجزء -3

 .االنتقال من المبھم إلى الواضح  -4

 .د االنتقال من المحسوس إلى  المجرّ  -5

 1". إلى النظريّ  االنتقال من العمليّ  -6

  

 

 

 

 

 

                                                           

 :یلي  ة مادریسیّ رق المناسبة لتحقیق األھداف التّ الطّ  اختیارو یتضمن " 

 

 

                                                            
المدینة , دار األمل للطباعة و النشر و التوزیع . مقاربة التعلیم و التعلم بالكفاءات , عسعوس محمد  -  1

 .135/136/137ص . 1تیزو وزو ط, الجدیدة 
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                                                                    :ید والمعارضةحو بین الّتأیّ س النّ ــدریـت                               

وما  ،أجل العنایة بلغة القرآن الكریم من النحو العربي ما وجد إالّ بھ أن ّ ا ال شكّ مّ م"     

 1".جئین من الخطأ ي تعصم الالّ وابط التّ وإیجاد الضّ  ،ق بھ من دراساتیتعلّ 

حدیثا وكتابة، وإلى فھم  ،عبیري إلى سالمة التّ وسیلة تؤدّ  إالّ  دراسة القواعد ما ھيّ "      

 2."، وإدراك المعاني بیسراألفكار

ھا باعتبارھا وسیلة لضبط بتفاصیلة بجمع شواردھا واإللمام ربیّ علماء التّ  ولذلك اھتمّ      

دریس إلى مكان ، وقد ذھب بعض العلماء وخبراء التّ طق والكتابةوصحة النّ الكالم 

ب على ــدریواالكتفاء بكثرة التّ  ،حو في حصص مستقلةاالستغناء عن تدریس قواعد النّ 

 .دریسبأسالیب الكالم في التّ والعنایة  -قراءة وكتابة- حیحةاألسالیب الصّ 

I  ّللمحاكاة أثرا بالغا في تقویم  قد ذھب فریق المعارضة أنّ : حودریس النّ المعارضون لت

، وفیھ ة ضرب من العبثتخصیص بعض الحصص لتدریس القواعد النحویّ  األلسنة، ألنّ 

ب إلیھ بما ـة ما ذھھذا الفریق لصحّ  وقد احتجّ  ،لمیذتبدید للجھود بدون ثمرة تعود على التّ 

 3":یلي

غة، إذ یسمع الكلمات طق بألفاظ اللّ ل مراحل النّ إلى المحاكاة في أوّ  فل یلجأالطّ  أنّ "-أ     

ق بھا غایتھ ، ویحسن استعمالھا ویحقّ وینطق بھاھ والمحیطین بھ، والجمل من أبویھ وأھل

مد إلى تـــــھا ال یحتاج إلى شرح كلمة، وال یعفي ھذه المواقف كلّ  وھوّ فاھم، من التّ 

 فردات، إالّ تشیره فیما یلقى من ھذه الماالستفسار عن معنى لفظ، وال یرجع إلى معجم یس

 4".سع حاجتھ إلى ثروة جدیدة من األلفاظ، یدیرھا في كالم أدبي، وتتّ حین یكبر

                                                            
 1ط.األردن.عمان.دروب للنشر والتوزیع.مقارنة وتحلیل.النحو العربي بین القدیم والحدیث. عبد هللا بن أحمد محمد- 1

 . 27ص.2011.العربیة
دار مجد الوي،للنشر والّتوزیع،عمان األردن .األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة.سمیح أبو مغلي-2

ص27ه1977/1417، 2  
و التوزیع  النشرو  دار غریب للطباعة.الطریقة المثلى لتدریس قواعد النحو .صالح زاوي-3

5ص.2009ط،.القاھرة،،د 3  
50.ص.المرجع نفسھ- 4  
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 ،ـیط بھتـح جمیع مجاالت الحیاة التيّ د ، ویقلّ غةمھ في اللّ د معلّ فل یجب أن یقلّ الطّ  لذلك فإنّ 

فاھم مع أفراد مجتمعھ، وبالقیاس على ھذا ال تساعده على التّ  قلید التيّ ر عنھا بلغة التّ ویعبّ 

د في ـغة، دون أن ندرس لھ تلك القواعمھ كیف یراعي في كالمھ قواعد اللّ نستطیع أن نعلّ 

ة فصیلیّ راسة التّ حاجتھ إلى ھذه الدّ ، وتظھر بعد أن یكبر سھا لھ إالّ ، وال ندرّ رةسن مبكّ 

 .ةغویّ للخصائص اللّ 

عراء على ذلك من الشّ  قلید ولیس أدلّ غة عن طریق التّ موا اللّ العرب تعلّ  إنّ "-ب    

، وغیرھم وتداولھا ابغة وزھیرقیس بن ساعدة والنّ والخطباء في الجاھلیة من أمثال 

وع إلى قواعد ـــة دون الرجن البادیّ غة مى أصول اللّ تلقّ ) ص(سول الرّ  وأنّ  ،ابقینالسّ 

طت شواھدھا من ـلون، واستنبھ األوّ م بغة بناءا على ما تكلّ وضعت قواعد اللّ  ، ثمّ نةـمعیّ 

 ر أنّ ـــبمعنى آخ عر وبالغة الخطابة، ھ األلسن من قریش الشّ القرآن والحدیث وما تناقش

یحة كي یحاكوھا ـحغة الصّ اللّ ة سابقة للقواعد لذلك یجب أن نلقن أطفالنا غة العربیّ اللّ 

 1".لتستقیم ألسنتھمدونھا ویقلّ 

القواعد، وعاشت أزمنة طویلة سلیمة غنیة عن القواعد  نشأةت قبل غة نشأاللّ  ألنّ      

ي اعتمد علیھ وال قواعدھم المرجع الذّ ،ة وھم ال یعرفون للغتھم أصوال وكان أعراب البادیّ 

 .العلماء في وضع القواعد

، ولیست وسیلة ذاتھا ة في حدّ ھا غایّ ة مستقلة توحي بأنّ تدریس القواعد كمادّ  أنّ " -3    

وھا المیذ على أن یعدّ قد یحمل التّ  ،ة مستقلةتدریس القواعد مادّ  معناه ذلك أنّ   2."لغایة

 .ةطبیقي وغایتھا العملیّ ة في ذاتھا فیستظھروھا دون فھم وتعقل، ویھملوا جانبھا التّ غایّ 

ا من ـــنوع لیست إالّ  المیذ وتنفرھم وھيّ ة، تسئم التّ حویة وجافّ القواعد النّ  إنّ  -5     

یر من ـــة، وفیھا كثتجریدیّ ة أمور معنویّ  -إلى ذلك– ، وھيّ حلیل الفلسفي المنطقيالتّ 

 .علیھم تثقلّ  قاسیم والمصطلحات التيّ التّ المیذ ذي یعجز عنھ صغار التّ حلیل الّ التّ 

 

                                                            
198ص .طرق تدریس اللغة العربیة.إسماعیلزكریا - 1  
.198المرجع نفسھ،ص- 2  
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 یل أنّ ـبدل ،سان والقلم من الخطأالقواعد المحفوظة قلیلة الجدوى في صیانة اللّ  تثبت أنّ  -6

 .اھاالمیذ حفظا لھا، واستظھارا لمسائلھا وقضایأكثر التّ 

ان من ـساللّ وصون  ،م وتقسیم القراءةم یعتمدان في تعلّ لمیذ والمعلّ من التّ  كلّ  باعتبار أنّ      

 .ق ھذا الھدف الھامّ ھا لم تحقّ أنّ  ي تثبتة القواعد التّ الخطأ على مادّ 

عبیر، فكثیر منھم یحفظون القواعد المیذ على التّ الجدوى في إقدار التّ ھا عدیمة كما أنّ " -7

 نّ ظ أـــوقد لوح،، وإنشاؤھم ضعیف بوجھ عام أسلوبھم ركیك، وعباراتھم ردیئة ولكنّ 

ھ ال صلة بین حفظ ن أنّ یتبیّ  اإللمام بالقواعد، ومن ثمّ  ثیرا من األدباء المرموقین قلیلوك

طبیق في القراءة أو ادر جدا وضع القواعد موضع التّ من النّ  ألنّ  .1"عبیرالقواعد وإجادة التّ 

 .ى أشكالھعبیر بشتّ الكتابة أو التّ 

 :حوالنّ  المؤّیدون لتدریس-2

ة مستقلة، وال مندوحة مناص منھ، كمادّ تدریس القواعد أمر ال یرى ھذا الفریق أنّ 

 :ھذا الفریق لصواب رأیھ، وتعزیز فكرتھ بما یلي وقد احتجّ عنھ، 

 الفصحى غیر متوفرة في المدارس في الوقت الحالي حتىّ غة العربیة محاكاة اللّ  أنّ " -أ

غة مین تالمیذه باللّ ثھا بطالقة، ولو صادف أن خاطب أحد المعلّ ة ال یتحدّ غة العربیّ م اللّ معلّ 

ون ذلك، ـــن في المدارس ال یراعبقیة المعلمیّ  تقلیده، فإنّ ة الفصحى وطلب منھم العربیّ 

المیذ بأفراد أسرھم ناھیك عن اختالط التّ  ،مھ من لغة صحیحةلمیذ ما تعلّ یفقد التّ  ومن ثمّ 

 2."ةذین یلھجون بالعامیّ ومجتمعھم الّ 

في ول ــحیحة تغني عن تدریس القواعد أمر مقبمحاكاة األسالیب الصّ  القول بأنّ  أنّ     

غة ة ذاتھا وطغیان اللّ غة العربیّ ى في دروس اللّ ظاھره، ولكن مثل المحاكاة غیر متوافرة حتّ 

 .ة یعوق ھذه الوسیلةة العامیّ العربیّ 

                                                            
199ص. المرجع السابق- 1  
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دھم دقة المالحظة حلیل واالستنباط، وتعوّ المیذ القدرة على التّ ي في التّ القواعد تربّ  " -ب

 .راكیب المختلفة والمتشابھةوالموازنة بین التّ 

یاس ـــي والقوعلى البحث العقل ،فكیرة التّ المیذ على دقّ ن التّ القواعد كذلك تمرّ " -ت

، ومن واجب المدارس نةمعیّ  المیذ في حاجة إلى كذلك متى وصلوا إلى سنّ المنطقي، والتّ 

د من أحسن ــالمیذ، ودروس القواعفكیر عند التّ جمیعا أن یعملوا على رفع مستوى التّ 

  1."علیمية لإلسھام في تحقیق ھذا الھدف التّ غة العربیّ اللّ  سوینتھزھا مدرّ تي الفرص الّ 

ة المیذ من جوانب عدیدة وھذه الجوانب من األھداف العامّ ي قدرات التّ القواعد تنمّ  ألنّ      

 .قلیدتسعى المدرسة لتحقیقھا وال تتوافر في عنصر المحاكاة والتّ  التيّ 

 .حیحةعلى األسالیب الصّ  ، والمرانمضبوطة للمحاكاةالقواعد تضع أسسا دقیقة  -ث

ون في ــــابقة وال توجد فیھا صعوبة إذا ما أحسن المؤلفون والتربویّ لألسباب السّ  -ج

م ألخطاء معلّ  ، فإذا ما انتبھ كلّ المیذوضعھا في قوالب مرنة تتناسب مع مستویات التّ 

ذلك إلى اختصار كثیر من الصعوبات  يیمكن أن یؤدّ  ،ة وحاول تصحیحھاغویّ المیذ اللّ التّ 

 .قلیل من األخطاء وتقلیصھام كما یمكن التّ لمیذ المتعلّ ة والتّ غة العربیّ ي تواجھ معلم اللّ التّ 

 اأت عمّ ـغة في القرن األول الھجري وما بعده، قد نشالحاجة إلى وضع قواعد اللّ  أنّ " -ح

م من ــاختالط العرب باألعاج، بسبب لسنة من فساد وانحراف عن الحاجةطرأ على األ

ھ ال یمكن تشبیھ المدرسة كما أنّ   2".اإلسالمیة اتان الفتوحالعربّیة إبّ  أھالي البالد غیر

ث نت النوابغ والقبائل تتحدّ وكا ،ة التي كانت تخرج النوابغة بالصحراء العربیّ الحالیّ 

 .بالفطرةالعربّیة 

، وإخفاق واعد، وما ینسبونھ إلیھا من عیوبا ما یذكره المعارضون من صعوبة القأمّ " -د

نب راجع الذّ  ، ولعلّ مھاالقواعد ذاتھا بریئة من ھذا االتّ  ة المنشودة منھا، فإنّ في تحقیق الغایّ 

ھل بالغرض من ـكالمنھج والكتاب والمدرس وأسالیب االمتحانات والج: إلى أمور أخرى

 .تدریس القواعد والمبالغة في فھم المقصود منھا
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حو فقط، بل یرجع إلى أسباب أخرى إلى صعوبة النّ  غويّ عف اللّ إذن ال یعزي الضّ       

رھا من ـــم وغیقویم ودرجة إعداد المعلّ دریس وطرق التّ وأسالیب التّ  كالمنھج المدرسيّ 

أمر  ، وھكذا رأینا أنّ قصیري ال یمكن تبرئتھا من تھمة التّ ة التّ ة الھامّ األمور التربویّ 

الفریق دریس ة وخبراء طرق التّ ربیّ د بین فریقین من علماء التّ ة یتردّ حویّ النّ تدریس القواعد 

 .دینل المؤیّ اني یمثّ والثّ ،ل المعارضون األوّ 

ریقتین من المحاسن والمثالب ف على ما تنطوي علیھ كلتا الطّ وإذا أردنا أن نتعرّ        

ة ، وتوجیھھم إلى كیفیّ يءما األجور أن یؤخذ بھا كوسیلة مثلى لتعلیم الشّ ن أیھّ وتتبیّ 

 :ریقتینالیة بین الطّ ، فلنجر الموازنة التّ غة فیما یكتبون وینطقونلیم للّ االستخدام السّ 

 .دون حاجة إلى تفكیر وتحدید وإعداد اس عرضالطریقة األولى سھلة یعالجھا المدرّ " -1

 .المنھجيبط قیید والرّ من التّ  ء، فیھ شيماریقة الثانیة تكلفة إعدادا منظّ والطّ 

انیة ال یسھل مو العقلي، والثّ مرحلة من مراحل النّ  األولى یمكن استخدامھا في كلّ " -2

 .مةفي الفرق المتقدّ  استخدامھا إالّ 

انیة تستھلك وقتا ا الثّ ، أمّ ة المقصودة في انطالق وسرعةي الغایّ ریقة األولى تؤدّ الطّ -3

 1".ل محدودة على فترات متباعدةھا تعالج مسائطویال للوصول للغایة المقصودة، ألنّ 

ریقة المثلى في تدریس تحدید الطّ  وھوّ  ة من ھذا األمر الھامّ تكون على بینّ  ولكيّ         

 :ةن نستحضر في أذھاننا ھذه الحقائق الواقعیّ أ رة یجدحویّ القواعد النّ 

 ، فھوّ الفاسدةة غویّ سب كثیرا من العادات اللّ فل یأتي إلى المدرسة وقد اكتّ الطّ  أنّ  " -1

 .وھكذا... كون على كل ما ینطق بھیستعمل للمثنى ضمیر الجمع، ویقف بالسّ 

عمیم والتّ بط والرّ  ،ھ من الّتعلیلالذي یمكنّ  غیر لم ینضج عقلھ إلى الحدّ لمیذ الصّ التّ  أنّ " -2

  2".واستنباط القواعد

                                                            
.53صال رواي،الطریقة المثلى في تدریس القواعد،ص- 1  
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یستطیع فیھ استنباط  ذيالّ ى لم ینضج بعد إلى المستوّ ، أو عقلھ صغیرلمیذ التّ  إنّ      

دة متعدّ  ،بةة مركّ في الواقع دراسة عقلیّ  مة ھيّ ودراسة القواعد بطریقة منظّ  .القاعدة

ة ب قوّ تتطلّ  ، إذ ھيّ المیذة صغار التّ لھا عقلیّ ة ال تتحمّ فكریّ واحي تستجوب جھودا النّ 

 .ةاألمثلة الجزئیّ جرید، واستنباط الحكم العام من ة الموازنة والمقدرة على التّ المالحظة ودقّ 

ة عبیر والقراءة ال یغني مع طغیان العامیّ حیح في التّ الصّ  غويّ االستعمال اللّ  نّ إ" -4

سان وتكشف عن وجھ م اللّ ي تعصم القلم، وتقوّ ة التّ روریّ اإللمام بالقواعد الضّ وسیادتھا عن 

 .وااللتباس واب حین الشكّ الصّ 

ما كثر االشتقاق في لغة، كانت ة، وكلّ لغة أجنبیّ  راسة لكلّ القواعد من أسس الدّ  نّ إ "-5

 1."معرفة قواعدھا أكثر لزوما

ق بین رأیي ، واستحضرناھا في األذھان یمكن أن نوفّ فنا على ھذه الحقائقوبعد أن تعرّ     

دة ــریقة القاصة والطّ ریقة العرضیّ لین في الطّ المتمثّ  -دینین والمؤیّ المعارضّ  -ریقتینالطّ 

 :اليالتّ حو على النّ 

) القاصدة(مة ریقة المنظّ نوات األولى وتأجیل الطّ ة في السّ ریقة العرضیّ استخدام الطّ " -/ا

 .دةة المجرّ ال للقواعد العامّ لمیذ أكثر نضجا وتقبّ ة، إذ یكون التّ ة المرحلة االبتدائیّ إلى نھایّ 

داعي إلى كثرة ة، وفائدة في الكالم، وال ة وظیفیّ أن یختار من القواعد ما لھ أھمیّ " -/ب

 2."غ المعھودةفصیالت وسرد المذاھب المختلفة، وحفظ الصیّ التّ 

ة تصلح في ریقة العرضیّ دریس، فاستخدام الطّ ریقتین الزمتان للتّ كال الطّ  لذلك نرى أنّ      

ھج وتسیر على نفس النّ  ة،علیم، ونقصد بھ المرحلة االبتدائیّ نوات األولى من مراحل التّ السّ 

سلسل وعدم في عرضھا البسیط والتّ  یجب أن یراعيّ  ة، ولكنّ المرحلة الثانویّ ة ى نھایّ حتّ 

 .داولسھلة التّ تكون  ل حتىّ ناون خالل المنھج وجعلھا سھلة التّ عارض مالتّ 

 :حویة وأساسیاتھأھداف تدریس القواعد النّ 
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 :األھداف/1

ب ما تتطلّ ، إنّ واحدق بدرس ة بعیدة المدى ال تتحقّ ة أھداف عامّ غة العربیّ لقواعد اللّ 

لیست غایة تقصد القواعد  ألنّ  .ة كاملةتطبیق منھج متكامل قد یستغرق مرحلة دراسیّ 

سان، ولذلك ینبغي ھا وسیلة إلى ضبط الكالم، وتصحیح األسالیب ، وتقویم اللّ لذاتھا ، ولكنّ 

واألغراض  ة، ومن بین األھدافذي یعین على تحقیق ھذه الغایّ القدر الّ  ندرس منھا إالّ  أالّ 

 :ي ترمي إلیھا دروس القواعد ما یأتيالتّ 

الذي یذھب بجمالھا،  حويّ ھا من الخطأ النّ تساعد القواعد في تصحیح األسالیب وخلوّ " -1

صاد في یكتب فیتــّجنبھ، وفي ذلك اقتفیما  ،أن یفھم وجھ الخطأمھا لمیذ بتعلّ فیستطیع التّ 

 1."ھدقت والجّ الوّ 

ة وتعویده على إدراك الخطأ فیما یقرأ لمیذ بأسالیب العربیّ تعریف التّ تسعى القواعد إلى      

 .ویتجنب ذلك في حدیثھ وقراءتھ وكتابتھ،ویسمع 

ن في وّ ـــة المالحظة والموازنة والحكم، وتكالمیذ دقّ تساعد القواعد في تعوید التّ  "-2 

مییز بین واألسالیب والتّ  ،والعبارات ،من وظیفتھا تحلیل األلفاظ ، ألنّ نفوسھم الذوق األدبي

راكیب ومعانیھا، والبحث فیما طرأ علیھا من صوابھا وخطئھا، ومراعاة العالقات بین التّ 

 2."ر تغیّ 

حلیل م على ذاتھ المالحظة والموازنة والتّ دائما ما تعمل القواعد على تعوید المتعلّ       

فكیر المتواصل م على التّ متعلّ حو تقوم على تدریب الدراسة النّ  ألنّ  ،بط واالستنباطوالرّ 

 .ّالمنظم

نھم من نقد ھل علیھم االنتفاع بھا، وتمكّ ة تنظیما یسّ غویّ اللّ المیذ م معلومات التّ تنظّ " -3

كاكة في ھذه األسالیب ن لھم وجھ الغموض، وأسباب الرّ األسالیب والعبارات نقدا یبیّ 
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ائفة من ــــة، وتزویدھم بطبالعامیّ روا ى ال یتأثّ حیحة، حتّ ة الصّ غویّ وتكوین العادات اللّ 

 1."ز الخطأ من الصوابدریج على تمیّ بالتّ   وإقدارھم غویة راكیب اللّ التّ 

ة حویّ راسة النّ ة عن طریق إنماء الدّ غویّ راسة اللّ ة إلى تعمیق الدّ حویّ ترمي القواعد النّ         

 .المیذللتّ 

  .متكامل رف على نحو تفصیليّ والصّ حو ة في النّ ق في فھم القضایا األساسیّ یتعمّ " -4

 .ةة والعلمیّ مھا في حیاتھ العملیّ ي تعلّ رفیة التّ حویة والصّ ف القواعد النّ یوظّ   -5

 2".ر عن حاجیاتھ ومشاعره وأفكاره وتجاربھ تعبیرا سلیمایعبّ   -6

ما ق ــة تزید عمقا عن طریغویّ ثروتھ اللّ  ة فإنّ حویّ القواعد النّ ذي یدرس لمیذ الّ فالتّ       

لیم كالما عبیر السّ على التّ رھم وتقدّ  ،أذواقھمة تنمي وشواھد أدبیّ  ،یدرسونھ من نصوص

 .وكتابتھ

الیب ــــالمیذ على تنظیم معلوماتھم وزیادة قدرتھم أیضا على نقد األسزیادة قدرة التّ " -7

 3".یسمعون إلیھا أو یقرؤونھا التيّ 

ب على ضبط الكالم حدیثا وكتابة تدریب الطّال حو یسعى إلى تعلیم النّ  معناه أنّ      

ن وھكذا یتمكّ .ویقرؤون بلغة سلیمة دون عناء أو جھد ،ویكتبون ،بحیث یتحدثون  ،وقراءة

 .بوهب من تمییز الخطأ ومعرفة أسبابھ في الكالم لیتجنّ الطالّ 

وما یقرأه، إذ یتوقف على صحتھا الفھم واإلفھام المضبوطین، أي فھم ما یسمعھ " -8

 .صحة الفھم وعلى فسادھا قلب المعنى أو تشویشھ في ذھن القارئ أو السامع

قیقة بین الجمل فكیر وإدراك الفروق الدّ المیذ على التّ ة، وحمل التّ ة العقلیّ إنماء التربیّ  -9

 .والكلمات
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ویبحثونھ من عبارات  ا یدرسونھاونھا ممّ ة جدیدة یستمدّ ة لغویّ ب بمادّ تزوید الطالّ " -10

 1."ر عن میولھم واتجاھاتھمة تغذي أذواقھم وتعبّ وأمثلة أدبیّ 

مین بفضل ما یعرض علیھم ة لدى المتعلّ غویّ روة اللّ ة الثّ حو تنمیّ یترتب عن تدریس النّ       

ر من األمثلة والشواھد، وما یدرسونھ ویبحثونھ من عبارات وأمثلة تدور حول بیئتھم وتعبّ 

 .میولھم عن 

حیحة وعلى سالمة العبارة المیذ بالقدرة على محاكاة األسالیب الصّ تزوید التّ "  -11

 .سانة األداء وتقویم اللّ وصحّ 

ة مین قدرة ترتیب المعلومات وتنظیمھا في أذھانھم، وتدریبھم على دقّ المتعلّ  إكساب -12

 .علیل واالستنباطفكیر والتّ التّ 

ة حویّ م القواعد النّ تعلّ  و یتحدث بھ في صیاغة مفھومھ، ألنّ م أوضع ما یكتبھ المتعلّ " -13

ة للقارئ أو ـــإعان ،سان والقلم عن الخطأ في بناء الكلمات أو ضبط أواخرھاتعصم اللّ 

 2".السامع على أن یفھم عنھ ما یریده أن یفھم

وتحدید ن من جمیع أدواتھا ومعرفة صیاغتھا م یفھم الجملة ویتمكّ وإذا أصبح المتعلّ      

 ،راكیبھ بذلك یستطیع تحلیل األلفاظ والجمل وإدراك العالقات بین المعاني والتّ فإنّ  ،معناھا

 .غ المختلفة للكلمة الواحدةاللي بین الصیّ مییز الدّ نھ من التّ ا یمكّ ممّ 

 .رفیة واستخدام المعاجم الستخراج الكلمات المطلوبةحویة والصّ وضع القواعد النّ "-14

 ة وھوّ ـقراءة ومحادثة وكتاب طبیق العمليّ ة موضع التّ رفیّ ة والصّ حویّ د النّ وضع القواع -15

 .حوة من تدرس النّ الغایّ 

م ، حدیثا وكتابة، وإلى فھعبیري إلى سالمة التّ وسیلة تؤدّ  إالّ  فدراسة القواعد ما ھيّ       

           ومالحظة طرائق دریب والمران، من التّ  بدّ األفكار وإدراك المعاني بیسر، ولذلك ال

                                                            
435ص.المفاھیم اللغویة عند األطفال.رشدي أحمد طعیمة- 1  
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میذ من فھم القواعد واإلحساس الن التّ ة حیث تمكّ غة في نصوص ومواقف لغویّ استعمال اللّ 

  .بھا

م للمعاني ل إدراك المتعلّ تسھّ  ابقة فھيّ ھذه بعض األھداف إضافة إلى األھداف السّ       

لمیذ ابقة في لغة التّ تثبیت األسس السّ  الھدف منھا ھوّ  وأنّ  ،وح وسالمةعبیر عنھا بوضوالتّ 

 .قراءة ومخاطبة وكتابة

 ، ونظامھ اإلعرابيّ في نظامھ الجمليّ  القواعد أحكام یجري علیھا الكالم العربيّ  إنّ        

ة، غة العربیّ ة من مطالب العلم باللّ یّ ـتتناول ثالثة جوانب رئیس ونظام أبنیة الحكم منھ، فھيّ 

ھذه  ناــــموثانیھا نظام اإلعراب وثالثھا نظام أبنیة الكلم، وإذا تعلّ جملة، اللھا نظام أوّ 

اء القواعد أصبحنا قادرین على أن نؤلف الجمل تألیفا صحیحا، وقادرین على إجر

حیث "،كذلك على صوغ الكلم صیاغة صحیحة وقادرون ،اإلعراب علیھا بوتیرة مستقیمة

الب من إدراك وحدة ــن الطّ ة تمكّ قضایا أساسیّ ة رفیّ ة والصّ حویّ ن منھاج القواعد النّ یتضمّ 

ظام برز تكامل النّ ـــذي یالمتكامل الّ  ، من خالل الموقف الشموليّ غة، ومعرفة خصائصھااللّ 

الب بعد دراسة ھذا المنھاج أن یكون قادرا على تحقیق ویتوقع من الطّ  ة،في العربیّ  غويّ اللّ 

 1".ابق ذكرھااألھداف السّ 

عن  فــا یكشفھم تحلیل بناء الجملة تحلیال لغویّ  حو ھيّ ة من تدریس النّ الغایّ  إنّ "       

ض اآلخر، بحیث ــ، وترابط ھذه العناصر بعضھا مع بعأجزائھا ویوضع عناصر تركیبھا

ة بط بینھا، والعالمات اللغویّ ن عالئق ھذا البناء ووسائل الرّ ي معنى مفیدا، ویبیّ تؤدّ 

 2."الوسائل ة بكل وسیلة من ھذهالخاصّ 

 :تدریس القواعد اتأساسیّ  -ب

یمكن االستفادة منھا في تدریس القواعد  ة التيّ وجیھات العامّ ھناك بعض المبادئ والتّ      

 :حویة وھيّ النّ 

                                                            
228ص.طرائق تدریس اللغة العربیة.عبد الرحمن السفاسفة- 1  
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 م القواعد ھيّ ـــأحسن طریقة لتعلی ین أنّ یرى بعض المربّ :" دروس للقواعدمن  البدّ / 1  

ون عن طریق ـــما تكالقدرة على الكالم والكتابة إنّ  وال خالف في أنّ ة، ریقة العرضیّ الطّ 

واب ا تتكون عن طریق ضبط القواعد ومناقشة الصّ دریب أكثر ممّ خلق فرص وافرة للتّ 

 1."ھا أسلوب من األسالیبــي یقوم علیفھم األصول التّ   ثمّ  ،دریب على الخطأوالخطأ، والتّ 

األسلوب أجدى من تركھ في محاوالتھ  لمیذ أن یستعمل ھذابحیث حینما یحاول التّ        

ي یستعملونھا لون فیھا األسالیب التّ المیذ فرصة یحلّ العشوائیة، ودروس القواعد تتیح للتّ 

 .رون عنھاي یعبّ ن بھا وأثرھا في المعاني التّ ي تتكوّ ریقة التّ ا الطّ لیروّ 

ب ـي یتركّ التّ  ارة الماھر إلى معرفة أشیاء عن األجزاءوھذا یماثل حاجة سائق السیّ     

، ففي أغلب األحیان ریقما وقفت منھ في الطّ  اذیستطیع أن یصلحھا إ ك حتىّ منھا المحرّ 

ب علیھ لو عرف بعض المبادئ ائق التغلّ ارة راجعا إلى سبب یستطیع السّ یكون وقوف السیّ 

ة غة وكیفیّ من اللّ  المیذ في مراحل العامّ وموقف التّ   2".ة عن حركة السیارةاألساسیّ 

 .ارةائق الماھر للسیّ مثل موقف ذلك السّ  وّ ھاستعمالھا في مختلف المجاالت 

ب من شان غة من الباحثین أو األدباء فلھم شأن آخر یقرّ ون في اللّ ا المختصّ أمّ "      

ة لفھم میكانیكیة المیذ الفرصّ حصص القواعد تتیح للتّ  أنّ  مھمّ  وما ھوّ  ،اراتمھندس السیّ 

 3".ریقعبیر وسط الطّ ث یستطیعون أن یصلحوھا إذا ما التوى بھم التّ الجملة والفقرة، بحی

المیذ فرص ینبغي أن تتاح للتّ : د وإحساسھ بجدواھاعم بحاجة إلى القواشعور المتعلّ " -2

مون القاعدة وعندئذ یشعرون بحاجة إلى معرفتھا ویبذلون ، وفیھا یتعلّ كثیرة للكالم والكتابة

ي یشغل الذّ  م الناجح ھوّ بقیمتھا في حیاتھم وتعبیرھم، والمعلّ ون ویحسّ  ،مھاجھدھم في تعلّ 

یمتھ في حیاتھم ــحو وتوقفھم على فائدتھ وقبھم في النّ ارسین بصورة تحبّ دوافع الدّ 

المیذ على العمل ویبعث ز التّ م أن یختار من المواقف ما یحفّ على المعلّ  ة، كما أنّ عبیریّ التّ 

حویة، فیقبلون علیھا بشغف دون انتباھھم إلى القاعدة النّ  شاط، ویشدّ ة والنّ فیھم الحیویّ 
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ھ یقوم على وجود دوافع تیجة، إذ انّ فس بقانون األثر والنّ وھذا ما نعرفھ في علم النّ  .1"ملل

 .مأو رغبة في التعلّ 

م ھذه لّ ــبعد أن تنشأ الحاجة ینبغي أن ینتھز المع: نةة معیّ ركیز على ناحیّ من التّ  البدّ " -3

ك من أجل ـــة أو مجموعة من الحصص وذلم أن یختار حصّ ، بحیث على المعلّ ةالفرصّ 

لمیذ أن یفھم التّ  وھوّ  ،ى یبلغ الھدف المرجوّ عوبات المراد دراستھا حتّ تذلیل الصّ 

 .نقة بدورھا بجانب معیّ عوبة المتعلّ قة بھذه الصّ المصطلحات المتعلّ 

بعد ذلك  والبدّ  ،ى یتقنوھاعلى استعمالھا حتّ  بواالمیذ القاعدة ویتدرّ وھنا یدرك التّ "       

ھ في ــوھذا ما نعرف ،ةعبیر لتطبیق القاعدة في دروس التّ م فرصا طبیعیّ ن یتیح لھم المعلّ أ

 ."بقانون االستعمال"فس علم النّ 

الكتب ،المدرسة ،الجرائد،  الحيّ المنزل،والشارع ،: من دراسة أثر البیئة البدّ  -4

م وعادات سبونھ من قیّ وما یكتّ  ،المیذذات أثر كبیر في ثقافة التّ  سات المختلفةوالمؤسّ 

ھ من ـتشیع في ھذه البیئات وما تحتوی معرفة باألسالیب التيّ  في أنّ  وال شكّ  ،ومعلومات

بھا  مّ ــیھت تساعده أكبر مساعدة على انتقاء األسالیب التيّ ف ،ة المختلفةحویّ القواعد النّ 

 .2".ویدعمھا

 :حویةتدریس القواعد النّ  خطوات

ّ ة في خمس خطوات نتناولھا على التّ حویّ طوات درس القواعد النّ ور ختتبلّ       :ليفصیل التا

ة والفقرة االستغناء عن القصّ  ففي حالة: على نوع األمثلة تتوقف طریقتھ: مھیدالتّ : األولى

، وفي حالة رسبالدّ  قلعتت ابقة التيّ مھید بأسئلة في المعلومات السّ المساعدة یكون التّ 

تعرض القطعة  مھید لموضوع المطالعة، ثمّ د لھا بطریقة التّ استخدام القطعة المساعدة، تمھّ 

شون في معناھا ـــیناق المیذ بقراءتھا قراءة صامتة، ثمّ ، ویطالب التّ على سبورة إضافّیة

 3."العامّ 
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ة من ـــالمیذ دراسللتّ ة فیما سبق مھید لدرس القواعد بمناقشة عامّ بحیث یكون التّ        

رس مھید للدّ م إلى التّ مد المعلّ تن یعوذلك بأ ،حالیا صل بالدرس المعدّ ي تتّ حو التّ أبواب النّ 

 .ي سوف تكون مناط اختیار األمثلةالجدید بإعطاء فكرة مبسطة عن القطعة التّ 

بعض األسئلة حول المیذ م إلى التّ ھ المعلّ وذلك بأن یوجّ : " عرض األمثلة: الثانیة

رس، حة للدّ ــتھا القطعة المساعدة، تكون إجاباتھا أمثلة صالحوّ  ة التيّ المعلومات الرئیسیّ 

توضع  ثمّ  ع رأسيبورة في وضدریج على الجانب األیمن من السّ تدون ھذه األمثلة بالتّ  ثمّ 

ي تكون عصب الدرس، مع ضبط أواخر ھذه خطوط تحت الكلمات المقصودة التّ 

 1".الكلمات

المیذ أسئلة في القطعة تكون إجاباتھا أمثلة م إلى التّ ھ المعلّ بمعنى في ھذه الخطوة یوجّ       

وع دة النّ رس، وتدون ھذه األمثلة وإذا لم یسعف القطعة في تقدیم أمثلة متعدّ صالحة للدّ 

یضیفھا ي تؤخذ من القطعة وأمثلة أخرى فال مانع حینئذ أن یزاوج بین األمثلة التّ الواحد 

إلى  لوب، طرافة الفكرة، وجمال األسیراعى في األمثلة جودة االختبار و"  .إلیھا من عنده

 2".رس الجدیدي یدور حولھا الدّ تحت األلفاظ التّ  واضح مع وضع خطّ  أن تكتب بخطّ 

ي دة تغطّ ھ إذا لم تسعف القطعة المساعدة في تقدیم أمثلة متعدّ بأنّ  -منذ قلیل–ھنا وقد نوّ       

من القطعة وأمثلة  تستمدّ ي م بین األمثلة التّ زاوج المعلّ یمن أن  جزئیات الموضوع، فال بدّ 

 .أخرى یضیفھا من عنده

وفي ھذه المرحلة تناقش األمثلة مناقشة  ،بطى المناقشة أو الرّ وتسمّ " :الموازنة: الثةالثّ  

یھ ذي نسمّ ، الّ الحكم العامّ فات المشتركة، أو المختلفة بین الجمل تمھیدا الستنباط تتناول الصّ 

ة ـــسبوتشمل الموازنة نوع الكلمة ونوع إعرابھا ووظیفتھا المعنویة وموقفھا بالنّ ) قاعدة(

 3."وھكذا...إلى غیرھا

                                                            
126ص.الطریقة المثلى لتدریس قواعد النحو.صالح رواي- 1  
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المیذ فھم معناھا ، ینبغي ل على التّ ي تسھّ بحیث بعد قراءة األمثلة قراءة صامتة التّ        

وذلك بمناقشتھم فھذا یعین إلى لفت  ،معاني األمثلةالمیذ لس من فھم التّ د المدرّ أن یتأكّ 

ما وكلّ  ،عریف بالقاعدةرح للتّ ي سیدور حولھا الشّ أنظاره إلى خصائص الكلمات واأللفاظ التّ 

 .ن األمثلةیـمشتركة بـفات السھم لمعرفة الصّ ـالمیذ فرصة االعتماد على أنفأتحنا للتّ 

 .ب إلیھم دروس القواعدالبحث تحبّ ة في استطاعوا استنباط القاعدة ووجدوا لذّ 

ي یحتویھا م التّ م القیّ حول المعنى وحول القواعد فیظھر المعلّ  ذ یكون تحلیل النصّ إ"     

حصیل عن طریق توجیھ األسئلة ة التّ شاركوا في عملیّ لبة أن ی، ویطلب من الطّ النصّ 

 1" .خالص األمثلة المختلفة من النصّ است واالستفسارات منھم، ویتمّ 

 ةة وموازنة رأسیّ موازنة أفقیّ  : والموازنة نوعان

ین مثل یقصد بھا الموازنة بین كلمة أو أكثر في جملتین مختلفتّ  التيّ  ھيّ : فالموازنة األفقیة"

الجمل االسمیة مع الناسخ، وبدون الناسخ، والجملة الفعلیة في حالة البناء للمعلوم والبناء 

ة ــــــــــــة، فالجزئیّ ة، وموازنة كلیّ موازنة جزئیّ : انا الموازنة الرأسیة نوعالمجھول، أمّ 

فات المشتركة بینھما، تمھیدا الستنباط الموازنة بین مثالین متشابھین إلدراك الصّ  ھيّ 

انصرف (و) ام باكیّ أقبل المظل(في ) مسرورا(و) اباكیّ (قاعدة مثل الموازنة بین كلمتین 

 )حف ـــــــــیا بائع الص(و) یا عبد هللا (ومثل . وذلك في تدریس الحال) الزائر مسرورا

 .في تدریس المنادى

فات المشتركة والمختلفة بینھا، مثل الموازنة بین طوائف األمثلة، إدراك الصّ  ة ھيّ والكلیّ " 

ي ـــــــ، ومن البدیھالمنادى النكرة، والمنادى المضافالموازنة بین أمثلة المنادى العلم، و

 2".ة تختلف باختالف الموضوعاتطریقة الموازن أنّ 

وبیان ما تشترك فیھ وما تختلف  النتھاء من الموازنة بین األمثلةبعد ا": االستنباط: الرابعة

م ـــــالمیذ في استنباط الحكم أن یترك التّ ة، یمكن المعلّ غویّ من الظواھر اللّ 

طالحي ـــھم االسم االصم لما یطلق علیھ اسم القاعدة ، بعد أن یقدّ  لوب، وھوّ ـــالمطالعام ّ

                                                            
232ص.مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا.ھدى علي جواد الثمري .سعدون محمود الساموك.- 1  
444.ص.المرجع السابق- 2  
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ة أمام ریّ وف تلمیذا أو أكثر بقراءتھا قراءة جھبورة، ویكلّ ل القاعدة على السّ الجدید، ثم یسجّ 

دم اإلسراف ــــاة عــــقر في ذاكرتھم مع مراعستّ ــــ، وتت في أذھانھمـــزمالئھ، حتى تثب

 1."في المصطلحات

رف ـــــیس علیھ أالّ  االسم االصطالحي الجدید البدّ م لھم م بعد أن یقدّ المعلّ  بمعنى أنّ       

في االصطالحات من أجل االبتعاد عن التشویش والغموض، وال مانع بعد نضج القاعدة 

بورة أمام األمثلة وتكلیف أحد ، من تسجیلھا على السّ المیذ وفي ألسنتھمالتّ  أذھانفي 

 .المیذ بقراءتھاالتّ 

ة ینتھي وفق حصّ  رس برمتھ، ویجب أالّ ة للدّ غویّ ة اللّ الثمرة العملیّ  وھوّ : التطبیق: امسةالخّ 

وإثارة  ،ي تثبت القاعدة من ناحیةة على القاعدة التّ القواعد دون إجراء تدریبات تطبیقیّ 

 .ة أخرىالمیذ من ناحیّ شاط في التّ روح النّ 

بیق ـــــــــطس التّ ة، فدرغویّ وإذا كانت دروس القواعد تھدف إلى معرفة األحكام اللّ "     

 2".یذـــ، ویعمل على تثبیتھا في أذھان التالمذي یساعد على فھمھاالّ  دریب العمليّ التّ  ھوّ 

ي فیھم المیذ ویربّ شاط في التّ ذي یبعث النّ الّ  طبیق، فھوّ فال حیاة في دروس القواعد بغیر التّ 

ن العادات وتتكوّ  م العبارات من األخطاء،ملكة المالحظة، وبھ یستقیم األسلوب وتسلّ 

 .الّصحیحة والّسلیمة عند الّتالمیذ ةغویّ اللّ 

ل بل إلیھا قة یتوصّ طبیق الجزئي یعقب كل قاعدة جزئیّ فالتّ " ،وكليّ  جزئيّ : طبیق نوعانالتّ 

واو (أو بعد ) أن(طبیق على نصب الفعل المضارع بعد ة غیرھا، مثل التّ االنتقال إلى جزئیّ 

 .القاعدة تجزئة ا بعد أن تتمّ طبیق یكون جزئیّ والتّ   3.")الم الجحود(أو بعد ) المعیة

ي یشملھا ة التّ یكون بعد االنتھاء من استنباط جمیع القواعد الجزئیّ : يطبیق الكلّ ا التّ مّ أ

ضارع طبیق على نصب الفعل المة جمیعھا، مثل التّ ي ھذه القواعد الجزئیّ رس، ویغطّ الدّ 

 ).نواصب الفعل المضارع(وذلك في درس  اصبة جمیعھادوات النّ بعد األ

                                                            
127.ص.الطریقة المثلى لتدریس قواعد النحو.صالح رواي- 1  
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 :ویراعي فیما یأتي في درس القواعد

 .ورة إضافیةالقطعة المساعدة على سبّ  تعدّ " -1

 .اطبیق علیھا تطبیقا جزئیّ یجب التّ  بعد استنباط أي قاعدة -2

ق األمثلة في طوائف منفصلة على حسب رس على أكثر من قاعدة تنسّ إذا اشتمل الدّ "  -3

 .القاعدةألوان 

 1".وع الواحدد أمثلة النّ ن تتعدّ یجب أ "-4

طبیق لتثبیت القواعد المعطاة ونقلھا إلى المیدان ي غایتھ إذا اختتم بالتّ رس یؤدّ الدّ  إنّ      

عا ــــــــوھما م ،ال لآلخرمنھما مكمّ  و كتابیا، فكلّ ا أن یكون شفویا أطبیق إمّ والتّ  .العملي

 .لتثبیت القواعد ليّ دریب العممن خیر وسائل التّ 

 :في الّتطبیق  ینبغي مراعاة ما یلي     

 ة قصیرةـأبیات من الشعر، حكم من النثر، قصّ ( ة ن تكون األمثلة في نصوص أدبیّ أ-1

المیذ وتبغضھم ر التّ ة جافة تنفّ لتكون في أمث أالّ ) المیذ وبیئتھمعبارات لھا صلة بحیاة التّ 

 .في القواعد

 ــــــــــیةآثارا أدب) صـالقص-عرثر والشّ ـنصوص الن-القراءة(ة العربیّ غة في فروع اللّ "-2

س تعین بھا المدرّ ـــ، لذا یجب أن یسطبیقة صالحة لدروس التّ لو أحسن اختیارھا لكانت مادّ 

وظیفتھا ضبط  م لھامّ ـــجزء مت غة، بل ھيّ القواعد لیست غریبة من اللّ  نّ المیذ ألیشعر التّ 

 2."عبیرفظ وسالمة التّ اللّ 

ك كذل وھوّ  ،حیحةة الصّ غویّ ة لتكوین العادات اللّ بیعیّ رق الطّ من الطّ  طبیق یعدّ التّ  نّ أل     

عفاء منھم وعن نواحي القصور المیذ، ووسیلة للكشف عن الضّ مقیاس دقیق لمستوى التّ 

 .فیھم

                                                            
127ص. خرون،المفاھیم اللغویة عند االطفالاحمد وارشدي - 1  
158ص.تدریس اللغة العربیةطرق . عبد المنعم سید عبد العال- 2  



 . العربي تدریس النحو:                                                    الفصــــــــــل الثــــاني

 

63 

ع توزّ وعة ـــمرینات في بطاقات مطبالتّ  طبیق ینبغي أن تعدّ ة التّ قبل البدء في حصّ " -3

 ..تكتب على سبورة إضافیة بخط واضح سر ذلكالمیذ وإذا لم یتیّ على التّ 

ي عیف الذّ بینھم لیساعد الضّ  المیذ اإلجابة في كراساتھم، على أن یمرّ س للتّ یتیح المدرّ " -4

 1."تستلزم حالتھ نصحھ وإرشاده، فیفھمھ خطأه، على أن یتركھ لیقوم بإصالح خطأ نفسھ

س ، فواجب المدرّ ا أو نصف شھريّ اختبارا شھریّ ویكون حریري یق التّ طبتّ البّد من ال" -5

اسات، حینئذ بإصالح الكرّ  ، وبعد أن یقوم ھوّ المیذبعد أن یجیب التّ  و یناقش إالّ أیشرح  أالّ 

بینھم  رس أن یمرّ ھ، وعلى المدّ منھم خطأه، فیقوم بإصالحھ بنفس یناقش تالمیذه لیعرف كلّ 

 2"كد من صحة التصویبلیتأ

م علّ ــــــــــــمفید إلى المت ا فھوّ ا أو كلیّ ، جزئیّ اا أو كتابیّ ق مھما كان نوعھ شفویّ طبیفالتّ     

 .طبیقاتة لھذه التّ م بحاجة ماسّ متعلّ ال ألنّ 

 :حو وسبل عالجھمشكالت تدریس النّ 

، حمل لواءه دحو قدیمة تتجدّ ة النّ موجود واجد، وقضیّ  مشكلة أسباب ووراء كلّ  لكلّ      

ھم ـــــمن من مرضھ، ذھب كلّ  ة الشفاءارسین، راحوا یبحثون عن عللھ، بغیّ كثیر من الدّ 

 .جاهفي اتّ 

ھ ي تواجّ ة تكاد تكون من أعقد المشكالت التّ حویّ عف في القواعد النّ بحیث ظاھرة الضّ      

لبة ینفر منھا الطّ  ة من الموضوعات التيّ حویّ بحیث أصبحت القواعد النّ  ،ربویینالتّ 

غة لبة للّ ة الطّ وال یستطیع أحد إنكار ذلك وھذا ینعكس إلى كراھیّ ،ویضیقون ذرعا بھا 

اھرة راجع أصل ھذه الظّ  ویمن یعملون في میدانھا ولعلّ  ،ة بجملتھا واالستھانة بھاالعربیّ 

 :ةالیّ إلى العوامل واألسباب التّ 

نجمت من كونھ تحلیال حو تختزن صعوبة في نفسھا طبیعة النّ :" حو نفسھصعوبة النّ -1

قائق ـوغ الحـــــــ، وصواھر، أكثر منھ علم وصفي قائم على سرد الظّ غةمنطقیا فلسفیا للّ 

                                                            
198ص .عبد المنعم سید عبد العال، طرق تدریس اللغة العربیة- 1  
158ص .المرجع نفسھ- 2  
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حو ة  بصماتھ على صفحة النّ ، بحیث ترك المنطق وغیره من العلوم العقلیّ في نظریات

سن مثال ــــــــــتعتبر أح تھا في مسألة العامل والمعمول، التيّ ت بأبھى حلّ ، فتجلّ العربيّ 

ترجع  صعوبة القواعد بداللة أوضح أنّ  .1"غةعلى إقحام الفلسفة والمنطق في دراسة اللّ 

ي الذّ  حلیل المنطقيّ ة، واعتمادھا على التّ ، وأوجھ جائزة وشاذّ إلى كثرة ما فیھا من أقوال

 .ة من أمثلة كثیرة متنوعةم العامّ یستدعي حصر الفكر الستنباط األحكا

ول وافر من ـلمیذ بمحصة یلزم التّ صوص األدبیّ س القواعد عن طریق تذوق النّ تدری" -2

روضة علیھ في درس ن من استیعاب األمثلة المعلیتمكّ  ،دةعبیرات المتعدّ األلفاظ والتّ 

  .غويّ المبكرة ال تستجیب لمثل ھذا المحصول اللّ  ، والسنّ القواعد وفھمھا

ة تدریس القواعد لھا دخل كبیر في صعوبتھا، وسھولتھا، فإذا درست بطریقة آلیّ  طرق -3

 2."ھم وال تثیر شوقھمھمّ  المیذ وال تحفزّ ة، ال تستثیر التّ جافّ 

ة في ــغة العربیّ عدم االستفادة الكاملة عند وضع منھج القواعد من قرارات مجامع اللّ  -4

ة المالئمة ، وقلّ مجامع في قواعد الكتابة واإلمالءعلیمي، وكذلك قرارات الحو التّ تیسیر النّ 

 غويّ ظر اللّ غوي القدیم والنّ رف بین الموروث اللّ حو والصّ عند وضع قواعد منھجي النّ 

 .الحدیث

 .3"ودات كثیرة منھ الستیعابھاب مجھھا قوانین مجردة تتطلّ لمیذ بأنّ إحساس التّ " -5

حو في ت أبواب النّ ـــسھا كدّ في المدارس أنّ  حو العربيّ من أسباب صعوبة النّ  لعلّ      

ظري منھا، فلم ـــّ جھة إلى الجانب النمین متّ عنایة المعلّ  المیذ وأنّ وأرھق بھا التّ  ،مناھجھا

ظھا للمرور في ـوحف ،ي یساعد على فھم القاعدةبالقدر الذّ  ة إالّ طبیقیّ ة التّ یعنوا بالناحیّ 

 .من ذلك ب أكثرعادة بصورة ال تتطلّ امتحان یوضع 

                                                            
121ص.تعلیمیة اللغة العربیة.انطزان صیاح وآخرون- 1  
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ة وینفرون ة جافّ ھ مادّ والكثیر منھم ینظر إلیھ على أنّ  ،حومون من درس النّ تثاقل المعلّ " - 6

عرف شل بعضھم في التّ ـویعود ذلك إلى ضعفھم أساسا في ھذا المبحث، وفمن تدریسھا، 

 1".حو وذلك أن تفترض أسبابا أخرى لھذا الفشلریقة الفضلى لتدریس النّ إلى الطّ 

مال الكثیر ـحو تزداد باضطراد مع إھعف في النّ ظاھرة الضّ  یقودنا ھذا السبب إلى أنّ     

ة القراءة أو ھ في نظرھم یقودھم في حصّ مین لعملیة تصحیح األخطاء ، ألنّ من المعلّ 

 .شائك جدید عبیر إلى درس نحوّ التّ 

طبیق فأكثروا من التّ ،اسون بتالمیذھم نحو االنتفاع بالقواعد انتفاعا عملیّ ھ المدرّ لو اتجّ "-7

ھزوا الفرص المناسبة الصطالح الخطأ وانتّ ،فھي في دروس القراءة والمحفوظات الشّ 

واستفادة تالمیذھم وعدم شعورھم بصعوبة ،ى إلى نجاحھم حوي عند وقوعھ ألدّ النّ 

 2"القواعد

طبیق العملي وبالتّ  ،خ القواعد في األذھاني ترسّ حویة من الوسائل التّ طبیقات النّ التّ  ولعلّ 

مر ما تستّ وإنّ  ،ة القواعددراسة القواعد ال تنتھي بانتھاء حصّ  ر، ولذلك فإنّ مر والمتكرّ المستّ 

كامل ة في ضوء مدخل التّ راسیّ وباقي المباحث الدّ ،ة غة العربیّ حصص اللّ  بعد ذلك في كلّ 

 .د لھویمھّ  يّ یسبق الكتاب طبیق الشفويّ وكتابي، والتّ  شفويّ : طبیق نوعیندریس والتّ في التّ 

یل القواعد إلى المستوى حویة یساعد على تحوطبیقات النّ مین بالتّ اھتمام المعلّ  إنّ      

 .طبیقيالتّ 

ر ر ویؤثّ یتأثّ ،الب ھناك أسباب أخرى ترجع إلى المجتمع المحیط الذي یعیش فیھ الطّ " -/8

ّ ، الب واألصدقاء المتآلف معھمذي یتعامل الطّ فیھ، البیت والمجتمع الّ  لب بین جدران فالطا

أي تطبیق رس لم یلمس ھ وترك قاعة الدّ ، فإذا خرج من صفّ حوف یدرس شیئا من النّ الصّ 

بق مطّ  ین ما ھوّ ــالب وبوبذلك تحدث الفجوة بین ما یدرسھ الطّ  ،وال استخدام لما درسھ

 3".على أرض الواقع
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تزید من صعوبة القواعد وتضاعف من جفافھا أن تكون دراستھا  من األمور التيّ  ألنّ      

ثیر في نفوسھم ــة بعیدة عن إدراكھم ال تمتكلفّ  ،المیذلة عن حیاة التّ في نماذج بعیدة الصّ 

 .ونھا مكروھة ثقیلةفیحسّ  ،ك عواطفحرّ مشاعر وال ت

ة حویّ حفظ المصطلحات النّ  فیھ إالّ  ھمّ ا، الجاھا علمیّ مین بالقواعد اتّ اتجاه بعض المعلّ " -13

مین من المیذ بدروس القواعد، رغم ما یبذلھ ھؤالء المعلّ ى إلى عدم انتفاع التّ أدّ  ،وسردھا

 1".دریسجھود مضیئة في التّ 

ھا من ـیاضیات والفیزیاء في صعوبتالقواعد توازي قوانین الرّ  لمیذ بأنّ التّ  وھنا یحسّ     

فریقات وما فیھا من كثرة التّ  ،االستنباط والموازنةاعتماده على وجھة نظره، من حیث 

 .اجاھا علمیّ مین في تدریسھا اتّ جاه المعلّ قییمات بسبب اتّ والتّ 

راسة األخرى في غیر ومواد الدّ  ،عبیر والقراءة من جھةحو بالتّ عدم ربط قواعد النّ " -14

 2"ة من جھة أخرىغة العربیّ ة اللّ مادّ 

ھ حفظھا لمیذ بأنّ ي إلى شعور التّ لمیذ ما یؤدّ كثرة القواعد المطلوب تدریسھا للتّ  إنّ      

مصیرھا النسیان إضافة لذلك ھناك بعض  ب منھ جھدا كبیرا، وإذا حفظھا فإنّ یتطلّ 

الوسائل  لم تصل بعد ، فھيّ ةة الزالت تستخدم الوسائل التقلیدیّ المدارس في المناطق الریفیّ 

 .ااعھالحدیثة بمختلف أنو

ة بینھم المیذ أنفسھم حیث الفروق الفردیّ تعود إلى التّ  ھناك بعض األسباب التيّ " -15

 .ةة والنفسیّ وظروفھم االجتماعیّ 

 :سبل عالج مشكالت النحو

ة وفي حاجة إلى إستراتیجیّ  ،في حاجة إلى تغییر وتبدیل حو العربيّ تدریس النّ  نّ إ"    

، إذ طوا مسائلھـبسّ حو وحاة النّ ي بھ جمع النّ األسلوب الذّ ة، وھذا حویّ ة من المعرفة النّ مشتقّ 

                                                            
153ص. طرق تدریس اللغة العربیة.عبد المنعم سید عبد العال- 1  
209ص.طرق تدریس اللغة العربیة.زكریا إسماعیل- 2  
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یساعد  1."حكامھا بما تحتاج إلى إثراء لغويّ ر تدرك بھ أتحتاج القواعد إلى تفكیر یغایر سیّ 

 .على االستنباط

من صعوبة تدریس  م استخدامھا للحدّ ي یمكن للمعلّ ھناك الكثیر من اإلجراءات التّ       

 :ومن بین ھذه اإلجراءات ما یلي،المیذ قبل التّ حو وفھمھ من النّ 

لجمل والعبارات ي تساعد في تصحیح اھلة التّ ة السّ أن تبدأ تدریس القواعد النحویّ  البدّ " -1

دریس ج في التّ تدرّ ـ، مع مالحظة الالمیذ في ھذه الحلقةأي قدرات التّ  .في متناول الجمیع

ي وطریقة ضبطھا والتّ الكلمة في الجملة،لمیذ بموضع فیعرف التّ .عبھل إلى الصّ من السّ 

 2".ةالمبكرّ  المیذ فیھا في مثل ھذه السنّ كثیرا ما یخطئ التّ 

 .زموالجّ  صب والجرّ فع والنّ راسة على المشھور من أبواب الرّ ینبغي أن تقتصر الدّ       

 أیضا أن ال ینبني أسلوب تدریس القواعد على تقدیم القاعدة في موقف لغويّ  البدّ  -2

یكثر فیھا دوران أمثلة القاعدة  ،مقالة أو سورة من القرآن الكریم ة أوقدیم قصّ كامل، كتّ 

 غويّ ط القاعدة بنفسھ من خالل مطالعتھ لذلك الموقف اللّ الب ینشّ ترك الطّ  المعینة، ثمّ 

 .الكامل

تطبیقا  ،المیذ بأنفسھمي یقوم بھا التّ ة التّ وذلك من خالل اإلكثار من األمثلة الواقعیّ       

یسلم  تكون القاعدة قد أصبحت من البدیھیات التيّ  كذلك أالّ  نة، فما أن یتمّ على القاعدة المعیّ 

 .امیذ ویرى في تطبیقھا أمرا طبیعیّ بھا التلّ 

ة یساعد على تحویل القواعد إلى المستوى حویّ طبیقات النّ مین بالتّ اھتمام المعلّ  إنّ  -3

 :بیلة في ھذا السّ األمور اآلتیّ مین مراعاة وعلى المعلّ  ،طبیقيالتّ 

ة، وفقرات من مواضع ذات ة، آیات قرآنیّ طبیقات نصوصا أدبیّ أن یكون أمثلة التّ "     

 .المیذ من القواعدتكون أمثلة وجمال جافة تنفر التّ  صلة بالحیاة والمجتمع، وأالّ 

 .االھتمام بجواھر القواعد واالبتعاد عن النادر*
                                                            

مركز االسكندریة للكتاب ) النظریة والتطبیق(مھارات تدریس النحو العربي .حسین عبد الباري عصر-1
273ص.2005سنة .1ط 1  
153ص.طرق تدریس اللغة العربیة.سید عبد المنعم عبد العال- 2  
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                  .      1"تحتمل آراء مختلفة ة التيّ ة والمحلیّ قدیریّ ومسائل اإلعراب التّ االبتعاد عن األلغاز *

كثیرا ما تطبع  ة صوص األدبیّ كثیر من النّ  تخریجفي  لوالتحمّ  ،ف في اإلعرابالتكلّ إّن 

 .ارسینلبة والدّ أمرھا على الطّ  وتثقل كاھلھ ویشقّ  حو العربيّ النّ 

یشوبھا االلتواء  ،سیقف على قضایا إعرابیة معقدة حو العربيّ لقضایا النّ ع المتتبّ  إنّ "      

عدیل بما ــظر في ذلك والعمل على التّ حایل من جمیع جوانبھا، لما یستدعي إعادة النّ والتّ 

 .2".ةف ومشقّ حیح، دونما تكلّ غوي الصّ یتماشى والواقع اللّ 

وفي ھذا تثبیت  ،األسالیب المتنوعةدریب على التّ ة االھتمام الزائد بالممارسة وكثرّ  -4

 .للمعلومات وتحقیق لألھداف المنشودة

 اال وثیقا ببیئتھصتصل اتّ وتّ  ،لمیذترتبط بحیاة التّ  ضرورة اختیار األسالیب التيّ " -5

 .3".ھم واالستخدامكي تكون سھلة الفّ  ،ساتھوتعاملھ مع أفراد مجتمعھ ومؤسّ 

ع في تقریر ة علینا أن نتبّ حویّ ھنا لكي نعمل على االرتفاع بمستوى القواعد النّ  من      

 :ةالمناھج وسائل تعلیمھا النقاط اآلتیّ 

لیم طق السّ دریب على النّ والتّ  ،طق في المرحلة االبتدائیةالقدرة الحسنة في النّ  •

 .القاعدةعرض لشرح ة دون التّ حویّ ة من األخطاء النّ ومحاكاة األسالیب الخالیّ 

 ف ألنّ ــحویة بال تكلّ م القواعد النّ ة الحدیثة في مواقف تعلّ الوسائل التعلیمیّ استخدام  •

مین في استخدام ھذه وتجنب المتعلّ ،ة وتشویقا رس فاعلیّ استخدامھا یضفي على الدّ 

 P54F4."القواعد

نصیب القواعد عن ثلث الوقت   یقلّ حویة على أّال دریبات النّ للتّ  تخصیص وقت كافّ  •

نھایة  حو حتىّ وعلى أن یستمر تدریس النّ  .ةة في المراحل كافّ غة العربیّ المخصص للّ 

                                                                                          .1" ةالمرحلة الثانویّ 
                                                            

47ص.للغة العربیة بین النظریة والتطبیقفنون ا. محمد فؤاد الحوامدة. راتب قاسم عاشور- 1  
  .دار الكتاب الحدیث.اكتساب المھارات اللغویة األساسیة.نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة.عبد المجید عیساني-2

  170-169ص 2011. 1ط.ا لقاھر ة
211ص.طرق تدریس اللغة العربیة.زكریا إسماعیل - 3  
263ص.فنون اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق. الحوامدةمحمد فؤاد .راتب قاسم عاشور- 4  
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التدریس تحقیقا لوحدة اللغة، وتكوینا صوص المتكاملة في استخدام طریقة النّ " •

 1".ةة الكلیّ للوحدة الفكریّ 

 :ومن بین الّنصائح الّتي تفید في تسھیل دراسة القواعد الّنحوّیة ما یلي      

 .وأن یطالبھم بذلك على المعلّم أن یلتزم في حدیثھ بالفصحى، -

 .یعالج المعلّم األخطاء الجماعّیة في حصص منفصلة -

                                                                                                                                                                                       
213ص.طرق تدریس اللغة العربیة.اعیلزكریا إسم  - 1 



الجانب التطبیقي                                                                      لثالفصل الثا  
 

 

83 

 :المنھجیة للبحث اإلجراءات-/ 2

 :ة البحثمدّ  -1

 .غایة جمعھا إلىمارات منذ تقدیم االست إي أسبوعالدراسة مدة  استغرقتقد        

 :البحثة عینّ  -2

الحصول على احد  وتمّ ) 15(عشر اسة خمسة المستخدمة في الدرّ  نةالعیّ  أفراد دبلغ عد 

 .استبیاناعشر 

 :مواصفات العینة  -3

 .االبتدائیة ةأساتذ- •

 .المتوسط أساتذة - •

  :المستخدمة واتداأل -4

لبلوغ  ووسائل مناسبة ،أدواتب استخدام دراسة یتطلّ  أوبحث  إي بإجراء القیام نّ إ      

 :ھيّ راسة والوسیلة المعتمدة في ھذه الدّ  ،ةالمرجوّ  األھداف

الوسیلة المناسبة  ھألنّ  ،راسة على استخدام االستبیانا الدّ لقد اعتمدنا في ھذ :االستبیان

دریس لكشف عن طرق التّ ل  ،على اكبر قدر ممكن من المعلومات غطیة والحصوللتّ ل

 .حو العربيّ الحدیثة وأثرھا في تدریس قواعد النّ 

 :بعوب اإلحصائي المتّ لاألس -5

 -.ة سبة المئویّ ل في النّ سلوب اإلحصائي والمتمثّ األقد اعتمدنا في ھذا البحث على    
 :یرهعرض نتائج االستبیان وتفس

دریس ھل طرق التّ  :لاألوّ السؤال -1

 .؟حو العربيّ على مجرى النّ  رتأثّ  الحدیثة 
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رت دریس الحدیثة أثّ ق التّ یعتبرون أن طر  72.73°/°نسبة  نالحظ من خالل الجدول أنّ  -

ّ ، حو العربيّ على مجرى النّ  أغلب  ك إنّ ـوذل ،سلبي ا ھوّ ثیر تأثیرا ایجابیا أكثر ممّ وھذا التأ

 .دریس الحدیثةة طرق التّ حویّ للقواعد النّ  ھم یّتبعون في تدریسھماألساتذة إن لم نقل كلّ 

 .ة؟علیمیّ ة التّ أساس نجاح العملیّ  ھيّ دریس ریقة في التّ ھل الطّ  :السؤال الثاني -2

 

 

 

 90.91نسبة  نالحظ من خالل الجدول أنّ  - 

ة إذا خاصّ  ،ة بشكل كبیریّ ة التعلیمدریس أساس نجاح العملیّ التّ   ریقة فيالطّ  یعتبرون أنّ °/°

حلیل م عن طریق الحوار والتّ ة سلیمة وقائمة على إشراك المتعلّ نیة على منھجیّ بكانت م

س أن یوجد من المنھج ي یستطیع بھا المدرّ ة التّ العصا السحریّ  ریقة ھيّ فالطّ  ،واالستنباط

ومنسجمة مع عمر المتعلّم  للموقف الّتعلیميّ ما  كانت مالئمة كلّ و.ا أخرئوالطالب شی

 .وذكاءه كانت األھداف الّتعلیمّیة المّتحققة عبرھا أوسع عمقا وأكثر فائدة 

دریس طرق التّ في دریس القدیمة ال یزال قائما ھل المنھاج في طرق التّ  :ؤال الثالثالسّ -3

 ؟.الحدیثة

دریس المنھاج في طرق التّ  یعتبرون أنّ  °/°72.73نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

قط على ـحور فباعتباره في القدیم كان یتمّ  ،دریس الحدیثةال یزال قائما في طرق التّ القدیمة 

حدیثا أصبح المتلقي  اأمّ  ،قيم فقط المتلّ ھ صاحب المعرفة المطلقة والمتعلّ نّ م بحكم أالمعلّ 

ّ  أصبحبل   ةیّ التعلیم ة عملیّ الفي  مشاركا  .لفعا

 °/°النسبة  التكرار  اإلجابة 
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 .تدریس القواعد ؟ھل من الممكن االستغناء عن :الّسؤال الرابع-4

 

ون یعتبر°/° 90,91نسبة  أنّ  نالحظ

 ،ةغة العربیّ اللّ  أساس ھاألنّ ة حویّ النّ   تدریس القواعد  عن  ال یمكن االستغناء  ھ نّ أ

غة وعمود روح اللّ  حو یعدّ ــفالنّ  ،ةیّ التعلیمة ى العملیّ م وحتّ م والمتعلّ وركیزتھا عند المعلّ 

في  الخطأبھم وتجنّ  ،لبةلدى الطّ  األدبيوق فضال عن صقلھا الذّ  ،نساأللم قوّ ــومسنامھا 

 .الكالم والكتابة 

 ؟ حو العربيّ تدریس النّ ھل ھناك مشكالت تواجھ : ؤال الخامسالسّ  -5

 

 لعلّ  ،حو العربيّ ھناك مشكالت تواجھ تدریس النّ  أنّ یعتبرون  100°/°نسبة  نّ أالحظ ن

غة ص اللّ صات غیر تخصّ تخصّ  إلىالعربیة  غةاللّ ومادة  حو العربيّ تعلیم النّ  إسناد: ھاأھمّ 

 إغفالھذا دون  ،سبة للبعضة بالنّ غة العربیّ للّ  ةاألساسیّ وضعف القاعدة  ،وآدابھاة العربیّ 

 .ویؤثر فیھ یتأثر الب فھوّ ذي یعیش فیھ الطّ المجتمع المحیط الّ  إلىترجع  أخرىمشكالت 

حو من صعوبة تدریس النّ  خاذ إجراءات للحدّ ھل یمكن لألستاذ اتّ   :السؤال السادس -6

 المیذ؟من قبل التّ 
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من صعوبة  للحدّ  إجراءاتخاذ اتّ  بإمكانھاألستاذ  أنّ  بالمائة°/° 72.27نسبة  أنّ نالحظ  -

وذلك بتغییره وسائل تدریس جدیدة واعتماده مصادر  .المیذحو وفھمھ من قبل التّ تدریس النّ 

یلتزم في حدیثھ  أن األستاذعلى و .ةة ومنزلیّ ذلك تطبیقات فوریّ  وإثراءللمعرفة  أخرى

 .ص منفصلةة في حصّ الجماعیّ  األخطاءویعالج  ،بالفصحى

 ؟واإللقاءوالمعرفة  للمعلوماتمصدر الوحید  ھوّ  األستاذ ھل :ؤال السابعالسّ  -7

 

 

- 

 

المصدر الوحید  لیس ھوّ  األستاذ أنّ یعتبرون  °/°63.64نسبة  أنّ نالحظ من خالل الجدول 

رق الحدیثة ترتكز فالطّ  ،جھ ومرشدموّ  د ومجرّ  ھوّ  ماوإنّ والمعلومات  واإللقاء لمعرفةل

 فھوّ  .علمم ونشاطھ في عملیة التّ على جھد المتعلّ 

 .ةالقبلیّ بات سعلى المكت اعتمادهیبحث ویستنتج 

بتدریس  األستاذھل یقوم  :الثامن السؤال -8

 ؟.ةالقواعد وفق طریقة واحد

 

 

 27.27 03 ال
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 .تدریس القواعد وفق طریقة واحدةاألستاذ یقوم ب أنّ  یعتبرون °/°54.45نسبة  أنّ نالحظ  -

فمھما  ،المیذ بأیسر السبلناجحة توصل الدرس للتّ في حقیقتھ طریقة  اجح ھوّ م النّ المعلّ  نّ أل

فھ في عملھ ییكون حل جاح لنالنّ  نّ فإ ،دةریقة الجیّ ھ ال یملك الطّ لكنّ  ة،م غزیر المادّ كان المعلّ 

 .راسة المختلفة بمختلف المراحل الدّ  التربويّ 

 .قدمھا وحداثتھا ؟ إلىظر النّ  ضّ بغ رقھل یستند األستاذ إلى أفضل الطّ :السؤال التاسع -9

 

 

 

 

رق الطّ  أفضل إلىند تیس األستاذ أنّ یعتبرون  °/° 90.91نسبة  أنّ نالحظ من خالل الجدول 

ریقة یستخدم الطّ  أنبطبیعة الحال یستطیع  األستاذ نّ أل ،قدمھا وحداثتھا إلىظر ض النّ بغ

وتحقیق  األھدافبلوغ الذي یقوم بتدریسھ بغیة  ،الموضوع أو لمحتوى المادةّ المناسبة 

    .ةالتعلیمیّ النتائج  أفضل

في تحقیق  ریقة الفضلىالطّ  ة ھيّ رائیّ ریقة االستقھل مازالت الطّ : السؤال العاشر  -10

 .ة؟حویّ ھداف المرسومة للقواعد النّ األ

 

 

 

 

یعتبرون  °/°72.73نسبة  نّ نالحظ أ -

 °/°النسبة  التكرار  اإلجابة 

 90.91 10 نعم

 09.09 01 ال
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في العملیة  رق الناجحةباعتبارھا من الطّ ریقة الفضلى الطّ  رائیة ھيّ ریقة االستقالطّ 

ة الب قوّ یر في الطّ تث فھيّ  ،لفھم القواعد أسسركیب والتّ  لألسالیبخذ تتّ  فھيّ  ،ةالتعلیمیّ 

  .فیھا متدرج المتعلّ  فھيّ  ذنإ ،التفكیر

 واالستیعاب؟طرق التدریس الحدیثة مقیاس للفھم تكون  أنھل یمكن : عشر ؤال الحاديالسّ  -11

 

 أنّ یعتبرون  °/°63.64نسبة  أنّ ظ نالح

 أنالحدیثة ال یمكن  دریسطرق التّ 

ني تدّ  إلى تأدّ  فھيّ  ،قیاس لذلكتكون م أنرق القدیمة الطّ  بعضلفیمكن  ،تكون مقیاسا للفھم

رق قدیمة من أجل ط إلى األستاذ أیلج وأحیانا ،مینالمیذ  المتعلّ علیمي لدى التّ التّ  المستوى

  .إیصال المعلومة 

            ة ال یزال قائما بنفسھ ؟حویّ الھدف من تدریس القواعد النّ ھل :ؤال الثاني عشرالسّ -12

 

 

 

 

یعتبرون أّن الھدف من تدریس القواعـد ال  °/°100نالحظ من خالل الجدول أّن نسبة -

فال یمكن أن نتخیلھا بدونھا، .یزال قائما بذاتھ، فمادام للّنحو ھّو العمود الفقري للّغة العربّیة 

فالقواعد دائما تّنمي قدرات الّتلمیذ وتصقل ذھنھ، وتعمل على جذب عقول الّطلبة وتدّربھم 

 .من فھم الّتركیبة المعّقدة والغامضة على التفكیر المتواصل المنّظم، وتمكینھم

 :تفسیر نتائج الفرضّیةّ  -/4

 °/°النسبة  التكرار  اإلجابة 

 18.18 02 نعم
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 :اليّ فسیر التّ بعد عملّیة الّتحصیل اإلحصائي للنتائج المتحّصل علیھا نقوم بالتّ        

بالمائة   54,45و 63,64و 100و 90,91و  72,73من خالل الّنتائج المحّصل علیھا 

 :تكون الفرضّیة الّتي تقول 

ة في ـھا ألّن الطریقــمختلفة باختالف خطواتطرق الّتدریس الحدیثة عدیدة وّن أ    

 س بھا أنّ ، فھّي العصا الّسحرّیة الّتي یستطیع المدرّ یمّیةالّتدریس ھّي محور العملیة التعلّ 

فھّي  ،د الّنحوّیةـــتدریس القواع وفیما یخصّ  ،رمن المنھج والّطالب شیئا آخ یوجد

غناء عنھا بالّرغم من أّنھا تّة، لذا ال یمكن االسغة العربیّ علیھا اللّ  كیزة الّتي تقومالرّ 

أو الّطریقة سواء  ــتعلّم ،أو المشكالت متنوّعة راجعة إلى المعلّمتواجھ العدید من م

من  وذلك.ألّن األستاذ یستند إلى أفضل طریقة مھما كان نوعھا كانت قدیمة أو حدیثة،

 .لمنشودة الّتي تقوم علیھا القواعد الّنحوّیةاأجل بلوغ األھداف الموجودة و
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 :درس أنموذجي لتدریس القواعد بالّطریقة االستقرائیة*

 .الّرابعة متوسط:المستوى.                   ملة الواقعة مضافا إلیھالج: الموضوع المختار 

 :العاّمة األھداف 

الھدف من تدریس القواعد ھّو أن یضبط الّطالب حركات ما یكتب وما یلفظ لیرّبى  إنّ      
 .حلیل و المقارنة و االستنتاج و الحكمأّن دراسة القواعد تعتمد على التّ عقلیاً، أي 

 :ةھداف الخاصّ األ 

مضافا ّطالب الجملة الواقعة ن یفھم الالجملة الواقعة مضافا إلیھ ھّو أ إّن الھدف من تدریس   
 .من خصائصھا، والّتفریق بین مختلف الجملة ویستطیع معرفة حالتھا اإلعرابیّ و ،إلیھ

 .79دراسة النّص ص نّص القراءة و:الّسند التربوي 

 .مراجعة تحضیر النصّ :*وضعیة االنطالق 

 .ید للدرس المراد قراءتھالّتمھتھ ورس الّذي سبق دراسمراجعة الدّ *                   

 .نّص القراءة: األمثلةعرض 

على صنع ا، ولیس ھناك أقدر من الّشباب على تحّمل المسؤولیات حین یكون واعیّ و-/ 1
 .العجائب یوم ال تعجزه الّصعاب

 .ویبذل الّشباب قصارى جھده رجاء أن ینفع بلده -

 .یتقن الّشباب الّطموح عملھ حیث ھّو موجود -/2

 .مكانیاتھ بسیطةطمح الّشباب إلى المعاني رغم أّن إی -  

 .و ثالثة بقراءتھاتلمیذین أ  یقرا األستاذ األمثلة و یكلّف: قراءة األمثلة*

 :االستنتاجالّتحلیل و* 

ما نوع كّل جملة؟حّددوا الجملة ): 1(الحظوا المجموعة : ة الواقعة مضافا إلیھالجملة الفعلیّ / 1
 ف إلیھ بعد المضاف؟الفرعیة ؟ما محلّھا من اإلعراب؟إالم أضیفت؟كیف ورد المضا

تكون الجملة الفعلیة مضافا إلیھ مباشرة بعد :تكون اإلجابة من خالل الّطلبةو -
 .سرت حین رأیتك:مثال...)حین،یوم،منذ(الظروف

 قّدمت للرجل خدمة دون أن أعرفھ :مثال)دون،عوض،بدل،سوى(ن بعد الكلمات بأمقترنة  -
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 .جلھتي تكون مفعول ألمقترنة بأن بعد المصادر الّ  -

 خرجنا بعد أن دّق الجرس:مثال) قبل،بعد(بعد)ما ،أن( مقترنة ب -

 ما نوع كّل جملة؟ حّددوا)2(المجموعة  االحظو:الجملة االسمیة الواقعة مضافا إلیھ -/2
ضیفت؟ كیف ورد المضاف إلیھ بعد ة؟  ما محلّھا من اإلعراب؟ إالم أالجملة الفرعی

 .المضاف؟

 . ھاتفك حین أنت نائم:مباشرة بعد الّظروف مثال:افا إلیھة مضسمیّ تكون الجملة اال *

 .مریض  جئت إلى المدرسة رغم إّني :مثال..)مع سوى، رغم،(مقترنة بأّن بعد الكلمات *

 .الحضارة في تقّدم منذ اإلنسان موجود:نموذج في اإلعراب 

 .عالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخرهمبتدأ مرفوع و:الحضارة

 .مبني على السكون حرف جرّ : في

 .وشبھ الجملة في محل رفع المبتدأ ،اسم مجرور:تقّدم

 .ةیّ منظرف زمان مبني على الضّم في محل نصب على الظرفیة الزّ :منذ

 .عالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخرهمبتدأ مرفوع و :اإلنسان

محّل جّر الجملة االسمیة في ة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره وعالمخبر مرفوع و:موجود
 .باإلضافة

 .یكون شفوّیاً أو كتابیاً على حسب الحاجة إلیھ قد:الّتطبیق*

المھارات اءات والّتطبیقات المقترحة بتوظیف الكف حلّ :مّیة المستھدفةیعلالكفاءات التّ 

 :مثالً .المكتسبة

كانت و ئھ إذ ذكروا الزرقاء ابنة عدّي،، وذات لیلة مع جلسابینما كان معاویة سیمرّ     

أشیروا :فقال معاویة أنصار معاویة،شبت معارك دامیة بین أنصار علي وشھدت صفین یوم ن

 .علي في أمرھا
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      :فنھایة بحثنــا خاتمــة نجعل فیھا أھــــّم النقاط الّتي تمّثـــلت في .لكّل بدایة نھایــة، إنّ 

إّن قیمة الّتدریس تبرز بالقدر الّذي تتحقق فیھ األھداف المقترحة، حسب المحتوى الّذي    *

 ھاـــة ألنّ وھذه األخیرة تحتّل موقفا مھّما بین عناصر العملّیة التعلیمیّ .تنقلھ طرائق الّتدریس

ات الّنفسّیة الّتربوّیة العالیة                                                       تعّبر عن الّتقنی  

فمنھا ما شّدد على دور  إّن تطّور مفھوم الّطریقة أفرز طرق تدریس كثیرة و متنوعـــة   *

المتعلّم في العملّیة الّتعلیمّیة ، ومنھا ما رّكز على دور المتعلّم فدعا إلى طرائق تدریــــــس 

 یكون الّطالب فیھا محور العملّیة الّتعلیمّیة ، ومنھا ما شّدد  على طریقة  الّتفكــــــیر العلميّ 

                                                                                           .و تنمّیتھ

سر ــــــــــــــــــــــالمعلّم الّناجح ھّو في حقیقتھ طریقة ناجحة توصل الّدرس للتالمیذ بأی   *

جاح ـــــــّ ّیدة فإّن النـــم غزیر المادة، و لكّنھ ال یملك الّطریقة الجــما كان المعلّ ــالّسبل، فمھ

             .ـــفھ في عملھ الّتربوي و الّتعلیمي في جمیع المراحل الدراسیةـــن حلیــلن یكو

                        

المعلّم الذكّي یستطیع أن یختار الّطریقة المناسبة بغّض الّنظر إلى قدمھا و حداثتـــــــھا    *

                                   .            بمحتوى الماّدة أو الموضوع الّذي یقوم بتدریسھ

دراسة القواعد ما ھّي إال وسیلة تؤّدي سالمــــــــة التعبیر حدیثا و كتابة ، و إلى فھــــم   *

األفكار، و إدراك المعاني بیسر ، و نظر ألھمّیتھ ال یمكن االستغناء عنھ ألّنھ ھّو الّركـیزة  

                                                                      .األساسّیة في اللّغة العربّیة

لقواعد اللّغة العربّیة أھداف بعــــیدة المدى ال تتحّقق بدرس واحد، إّنما تتطلّـــب تطبیق   *

                                                 .منھج متكامل قد یستغرق مرحلة دراسیة كاملة

المشاكل و الصعوبات الّتي تعرقل تدریس الّنحو العربي مھما كان نوعھا بالّرغم من    *

        .                .إالّ أّن تدریسھا یبقى قائما و ال یمكن  االستغناء عنھ ألّي سبب كان
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 1/القرآن الكریم:

القرآن الكریم بالّرسم العثماني،دار ابن كثیر، دمشق،بیروت :الشیشانيشكري خارشي  1-
                                                                                         . م2011/ه2،1432لبنان،ط

 / المصادر:2

المناھج،المكّونات،األسس،التنظیمات،التطویر،دار القاھرة،جمھورّیة  الدعیلج، بن عبد العزیز إبراھیم /2
.م2007/ه1،1428مصر العظیمة، ط  

.م3،1962العملّیة الّتطبیقّیة،مؤسسة الّشرق األوسط للطباعة والنشر،طأحمد مختار عضاضة،الّتربیة /3  

.م2009/ه2،1430اللّغة العربّیة،دارالنھضة العربّیة،بیروت لبنان،ط أنطوان صّیاح وآخرون،تعلمّیة/4  

توفیق احمد مرعي،محمد محمود الحیلة،طرائق الّتدریس الّعاّمة،دار المسیرة للنشر والتوزیع /5
.ه1425/م2،2005ّمان االردن،طوالطباعة،ع  

.م4،2004بین النظرّیة والّتطبیق،الدار المصرّیة اللبنانّیة،ط حسن شحاتة،تعلیم اللّغة العربیة/6  

حسن نور الدین،الدلیل إلى قواعد اللّغة العربیة،دار العلوم العربیة للطباعة والّنشر، بیروت /7
م1996/ه1،1416لبنان،ط  

،مركز تجاھات الحدیثة لتدریس اللّغة العربیة في المرحلة اإلعدادیة و الثانوّیةحسني عبد الباري عصر،اال/8
.م2000ط،،.سكندرّیة للكتاب،القاھرة،داإل  

سكندرّیة مركز اإل،فنون اللّغة العربیة تعلیمھا وتقویم تعلّمھا، حسني عبد الباري عصر/ 9
.م2000ط،،.للكتاب،القاھرة،د  

سكندرّیة تدریسھا،المكتب العربي الحدیث،اإلفي تعلّم اللغة العربیة و حسني عبد الباري عصر،قضایا/10
1999ط،.القاھرة،د  

سكندریة ،مركز اإل)الّنظرّیة والّتطبیق(حسني عبد الباري عصر،مھارات تدریس الّنحو العربي/11 
.م1،2005للكتاب،القاھرة، ط  

ّیة وأسالیب تدریسھا بین الّنظر،فنون اللّغة العربّیة راتب قاسم عاشور،محمد فؤاد الحوامدة/12
.م1،2009،طإربد األردنوالّتطبیق،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،  

رشدي أحمد طعیمة وآخرون،المفاھیم اللّغوّیة عند األطفال،أسسھا،مھاراتھا،تدریسھا،دار المسیرة للنشر /13
.م2009/ه2،1429والتوزیع والطباعة،عمان األردن،ط  

2005ط،.الجامعّیة،عّمان األردن،دطرق تدریس اللّغة العربیة،دار المعرفة سماعیل،زكریا إ/14  

سعاد عبد الكریم الوائلي،طرائق تدریس األدب و البالغة والّتعبیر بین الّتنظیر والتطبیق،دار الشروق /15
.م1،2004للنشر والتوزیع،عّمان األردن،ط  
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اللّغة العربیة وطرق تدریسھا،دار وائل للنشر سعدون محمد الساموك،ھدى علي الجواد الشمري،مناھج / 16
.م1،2005والتوزیع،عمان األردن،ط  

سلمى زكّي الّناشف،المفاھیم العلمّیة وطرائق التدریس،دار المناھج للنشر والتوزیع،عّمان /17
.م2009/ه1429، 1.ع.األردن،ط  

الوي للنشر و التوزیع ،عمان سمیح أبو المغلي ، األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ،دار مجد /18
ه1418/م1997ط،.األردن، د  

صالّح رّواي،الطریقة المثلى لتدریس قاعد الّنحو ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاھرة /19
.2009ط،.،د  

،كامل محمود نجم الدین ،أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة ،دار الشروق  طھ،حسین الدلیمي/20
.                                                 م2004، سنة 1ع،.للنشــــــــــــر و التوزیع ،عمان األردن، ط

                              

ریس النحو العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة ،دار ظبیة سعید السلیطي،تقدیم حسن شحاتة ،تد/21
.م2002/ه1423. 1المصریة اللبنانیة ،ط  

عبد الرحمان السفاسفة ، طرائق تدریس اللغة العربیة ، مركز یزید للطباعة و النشر ،المملكة األردنیة /22
.م1425/2004. 3الھاشمیة ، ط  

یات حدیثة في فن الّتدریس،دار الشروق للنشر عبد الرحمان الھاشمي،طھ حسین الدلیمي، استیراتج/23
.م1،2008والتوزیع،عّمان األردن،ط  

عبد الّرحمان الھاشمّي،تعلّم الّنحو واإلمالء والّترقیم،دار المناھج للنشر والّتوزیع، عّمان /24
.م2008/ه2،1428األردن،ط  

اب المھارات اللّغویة األساسّیة،دار عبد المجید عیساني،نظرّیات التعلّم وتطبیقاتھا في علوم اللّغة اكتس/25
.م1،2011الكتاب الحدیث، القاھرة،ط  

عبد المنعم سّید عبد العال،طرق تدریس اللّغة العربیة،دار غریب لنشر والّتوزیع /26
.م2002ط،.والطباعة،القاھرة،د  

والتوزیع علي أحمد مدكور،تدریس فنون اللّغة العربیة الّنظریة و الّتطبیق،دار المسیرة للنشر /27
.م1،2002والطباعة،عّمان األردن، ط  

عمران جاسم الجبوري،حمزة السلطاني،المناھج وطرائق تدریس اللّغة العربیة،دار الرضوان للنشر /28
.2012ط،.والتوزیع،د  

محسن علي عطّیة،الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربیة،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان /29
.م1،2006األردن،ط  
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ولید أحمد جابر،طرق التدریس العاّمة تخطیطھا وتطبیقاتھا الّتربوّیة،دار الفكر ناشرون /30
.م2009/ه3،1430وموزعون،عّمان األردن،ط  

 /المراجع3

،القضایا،مؤسسة الثقافة الجامعّیة 2،مناھجھ،و نظریاتھ،وقضایاه،ججالل شمس الدین،علم اللّغة الّنفسي/31
.ط،دت.للطبع والنشر والتوزیع،د  

جمال الّدین،منى الحدیدي،مناھج وأسالیب الّتدریس في التربیة الخاّصة،دار الفكر ناشرون /32
.م2009/ه1،1430وموزعون،عّمان األردن، ط  

.م2001/ه1،1421حسن حسین زیتون،مھارات الّتدریس رؤیة في تنفیذ التدریس،عالم الكتب،القاھرة،ط/33  

الحدیثة و صناعة العقل العربي ،الدار المصریة اللبنانیة علم حسن شحاتة،استراتجیات الّتعلیم و التّ /34
.2008. 1،بیروت ،لبنان ،ط  

صاري للطباعة و النشر و حفني ناصیف و آخرون ،كتاب قواعد اللغة العربیة ،شركة بناء شریف األن/35
.م2009، 1التوزیع ،بیروت ،لبنان ،ط  

 

اقي أبوزید ،أساسیات التدریس ،دار المناھج للنشر و خلیل إبراھیم بشر ،عبد الّرحمان جامل ،عبد الب/36
.ت.،د1التوزیع،عمان األردن ،ط  

،إربد سعید ممحمد مراد،التكاملیة في تعلیم اللغة العربیة،دار األمل للنشر و التوزیع/37
.م2002/ه1،1422،طاألردن  

دار الفكر للطباعة و النشر سمیح أبو مغلي،التدریس باللغة العربیة الفصیحة لجمیع المواد في التدریس،/38
.ه1918/م1،1997عمان األردن،ط التوزیع،و  

و الممارس،دار الفكر،عمان تدریس العربیة النظریة  عبد الفتاح حسن البجة،أصول/39
.م1،1999األردن،ط  

عبد القادر بن عسلة،تعلیمیة القواعد في ضوء المنھج التحویلي التولیدي ،منشورات مختبر اللغة العربیة /40
.م2006ط،سنة .واالتصال، جامعة وھران،د  

.ت.د.ط.عبد القادر مراد،معلّم الّصف و أصول التدریس الحدیث،دار أسامة للنشر و التوزیع ،د/41  

عبد اللطیف حسین فرج،التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة،دار الحامد للنشر و التوزیع،عمان /42
م.1،2008األردن،ط  

الفعال،دار الثقافة للنشر و التوزیع،المملكة السعودیة  عبد اللطیف حسین فرج،التدریس/43
.م2009/ه1،1430طالعربیة،  
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لیل،دروب للنشر و التوزیع،عمان عبد هللا أحمد محمد،النحو العربي بین القدیم و الحدیث،مقارنة و تح/44
.م2011سنة ،1.ع.األردن،ط  

للطباعة و النشر و التوزیع،المدینة الجدیدة  عسعوس محمد،مقاربة التعلیم و التعلّم بالكفاءات،دار األمل /45
.ت.د.1تیزي وّزو،ط  

وآخرون،طرائق التدریس العامة في عصر المعلومات ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات  فخر الدین القال/46
.م2006/ه1426،سنة 1العربیة المتحدة ،العین ،ط  

جدار الكتاب العالمي للنشر و عمار ساسي ،المدخل إلى النحو و البالغة في إعجاز القرآن،/47
.م2007ط،.التوزیع،عمان األردن،د  

ناشرون لعلوم یم اللغة العربیة،الدار العربیة لمحمد األوراغي، اللسانیات النسبیة و تعل/48
.م2010/ه1،1431وموزعون،بیروت لبنان،ط  

ط،سنة .،القاھرة،دالجملة العربیة،دار غریب للطباعة و للنشر و التوزیع محمد حماسة عبد اللطیف،بناء/49
.م2003  

محمد زیاد حمدان،قیاس كفایة التدریس،طرقھ ووسائلھ الحدیثة،الدار السعودیة للنشر و /50
.م1984/ه1404ط،سنة .التوزیع،الجزائر،د  

لتوزیع،عمان الفكر للطباعة و النشر و ا ،فن التدریس،دارسمحمد عبد الرحیم عد/51
.م1998ه1،1419طاألردن،  

.م2002ط،سنة .دار المعرفة الجامعیة،بیروت لبنان،دمحمود أحمد نحلة،أصول النحو العربي،/52  

.م2004،سنة1،جامع الدروس العربیة،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس لبنان،طيمصطفى الغالیین/53  

.م2004،سنة1،ط افي العربي،الدار البیضاء المغربمنذر العیاشي،العالماتیة وعلم الّنص،المركز الثق/54  

،األنشطة و المھارات التعلیمیة،دار كنوز المعرفة للنشر بوسل الفراجي،موسى عبد الكریم أ ھادي أحمد/55
.م2006/ه1،1427والتوزیع،عمان األردن،ط  

 4/ المعاجم:

.3،1994،ط15العرب،مادة درس،دار المعارف للطباعة و النشر،بیروت،جزء ابن منظور،لسان/56  

.1964،طبعة مصّورة5زھري،تھذیب اللغة ،دار القومیة العربیة للطباعة،الجزءأبي المنصور األ/57  

.1940،سنة1ج.1الخضري،محمد الدمیاطي حاشیة الخضري،القاھرة مصر،ط/58  

.م1،1832بة،الجزء األول،طغة،المطبعة الوھیلبال ا محمود بن عمر الزمخشري،أساس/59  
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