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قال اهللا تعالى "ولئن شكرتم ألزیدنكم"-صدق اهللا العظیم-نحمد اهللا حمدا كثیرا ونشكره شكرا 

جزیال الذي كان فضله وعطاؤه كریما نحمده ألنه سهل المبتغى وأعاننا على بلوغ المستوى 

الذي نسأله أن یكون خالصا لوجهه الكریم والذي دلل لنا الصعاب وهون علینا المتاعب 

 من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا،نتقدم الشاكرین وألنهوجعلنا من عباده الصالحین الذاكرین 

بقلب و بنفس خاشعة إلى الذین أناروا طریق العلم أمامنا وجعلوا من المعرفة دربا سهال نرى 

من خالله األمل،أساتذتنا الكرام دون استثناء من یوم تعلمنا األحرف األولى إلى غایة 

"الذي یعود له الفضل الكبیر في معمر عبد اهللالجامعة،ونخص بالذكر األستاذ الفاضل "

اإلشراف على هذا البحث وتنقیته من بدایته إلى نهایته،كما أشكره على جمیع المالحظات 

واالنتقادات التي وجهها إلینا،فكانت خیر دلیل و خیر موجه،و إلى كل من ساهم في هذا 

اإلنجاز ولو بكلمة طیبة. 



 

 

إلى أقرب الناس إلى قلبي ،وأوالهم بحبي... 

 من وسعتني رحمتهما صغیرا،وأسعدتني صحبتهما كبیرا...

 إلى والدي الكریمین.

 ثم إلى جمیع أحبتي من :أخ وأخت،وقریب،وجار،وصاحبة....

 وٕالى سائر المسلمین في األرض.

 على طریق اهللا نبراسا یضيء للنفس البشریة جوانب الخیر الرشد والفالح...

وعسى أال تفوتني من بعضهم دعوة صالحة قد یحجب اهللا بها عني غاشیة العداب ،أو 

 یجزیني بها حسن الثواب...

 إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل...



 

    

 قواعد النظریة إرساءلقد حقق علم للغة الحدیث نمو ا وازدهار ا، مما ساعده على     

اللغویة، وال شك أنه فتح أفاق جدیدة للبحث اللغوي منها علم اللغة التطبیقي ،الذي یستمد 

حقائقه العلمیة من علم اللغة وعلم اللغة التطبیقي ،وهو :علم حدیث دو مجاالت متعددة 

 . اللغة و.......غیرهاوتعلیمیةمنها:التخطیط اللغویة ، وصناعة المعاجم ،وتحلیل األخطاء 

وهذه األخیرة هي أهم فروع علم اللغة التطبیقي وتعلمیة اللغة تهتم بوضع المناهج الدراسیة    

ومقررتها واختیار الطرائق تربویة ،وتنظیم الدروس وتصمیم التطبیقات واجراء التمارین ،و 

تدریس األنشطة اللغوین ، و منها تدریس قواعد اللغة العربیة ،التي تعد أهم األعمدة ة التي 

تقوم علیها تعلمیة جمیع األنشطة اللغویة األخرى ،ومن أهم الوسائل لفهم النصوص األدبیة 

 ، واستقامة اللسان اثناء األداء اللغوي الصحیح.

ولهذه األسباب وغیرها ، شرع النحاة االوائل في وضع قواعد لغویة تضبط اللسان من   

الوقوع في اللحن اثناء قراءة القران الكریم ،و فهم معانیه فهما صحیحا . و من هنا فقد اهتم 

النحاة و اللغویین منذ القرن االول الهجري بالدرس اللغوي تعلیما و تعلما لیتجنب المتعلمون 

اللحن ،كما عاني العلماء االوائل منذ وقت مبكر ، مشكلة تدریس قواعد للمتعلمین بعد ما تم 

فلقد تطورت مناهج و  ،لهم ضبطها ووضعها ،و من هنا بدأت محاوالت التیسیر و التجدید

طرائق و اسالیب التدریس في وقتنا الحاضر ، حسب متطلبات الحیاة المعاصرة حیث اصبح 

تدریس القواعد النحو و الصرف علما و فنا مبنیا على اسس و مناهج ، و افاق علمیا 

مطلوبة ،لها اهداف المرجوة منها :تكوین متعلم قادر على مواجهة مشاكل و تحدیات العصر 

  أ
 



و حلها ،و معالجتها معالجة علمیة ،دقیقة و یكون المتعلم كفء  و یحمل على عا تقه  

حضارة امة ،ویكون رجاءها في المستقبل .و نظرا لهذه االهمیة التي یحتلها تدریس قواعد 

 اللغة العربیة في حیاتنا العلمیة و االجتماعیة و التفافیة .

 هذا الموضوع بالدراسة و التحلیل ،و على هذا االساس اخترت له تصورا أتناول أن    أردت

تحت اشكال عنوانه : تعلیمیة قواعد اللغة العربیة بالمقاربة النصیة السنة الثالثة من التعلیم 

 الثانوي (شعبة آداب وفلسفة).

 و علیه فقد تمحورت اشكالیة هذا التصور ، حول جملة من التساؤالت اهمها :

-ما المقصود بالمقاربة النصیة؟1  

-كیف ندرس قواعد اللغة وفق منهج المقاربة بالكفاءات؟2  

-ماهي االلیات و الوسائل الناجحة التي نستعملها لتدریس قواعد اللغة العربیة؟3  

- ما هو واقع نشاط القواعد في تدریس القواعد في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ؟4  

-و لقد التزمت في هذه الدراسة بالمنهج معین ،وهو المنهج الوصفي التحلیلي و یمكن تحدید 

 معالمه في النقاط التالیة :

-الحرص على ایراد امثلة متنوعة و موافقة للبرنامج الدراسي للتدعیم1  

-استعمال بعض الجداول لوصف و التحلیل بعض القضایا المعالجة في هذه الدراسة ؟2  

:وقد جاء هذا البحت : مقدمة ،و ثالث فصول،و خاتمة  

: فقد تناول المقاربة النصیة(مفهوم ،االلیات ) ، وقد قسمتها الي خمسة األولالفصل   في 

مباحت قدمت في االول : النص من منظور المناهج التربویة،ثم مقاربة اللغة اصطالحا، و 

في الثاني المقاربة النصیة ،و في الثالث المقاربة النصیة و الیات التحلیل ،و في الرابع 

  ب
 



الیات الوظیفة النصیة ،و في الخامس اهمیة المقاربة النصیة . اما في الفصل الثاني قد 

 : تناول مناهج اللغة العربیة في األولتضمن (تعلمیة نشاط قواعد اللغة العربیة): في الفصل 

السنة الثالث ثانوي لشعبة آداب وفلسفة ،و في الثاني: بینت اسس تدریس قوعد اللغة 

العربیة، اما في الثالث: طرائق تدریس قواعد اللغة العربیة وفي الرابع: تناولت اهداف تدریس 

 قواد اللغة العربیة في السنة الثالث ثانوي.

اما الفصل الثالث:فقد تركز حول اظهار واقع التدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة   

من تعلیم الثانوي ، وحاولت من خالله كشف عن واقع اللغة العربیة و مدرسها في مؤسستنا 

التربویة ، ثم واقع المتعلم ما یحیط به ،ثم واقع منهاج الدراسي و ما یتعلق به،من طریقة و 

 محتوي تعلیمي.

ثم قدمت مذكرة النموذجیة لدرس نشاط قواعد اللغة العربیة لسنة الثالثة من تعلیم الثانوي   

(لشعبة آداب و فلسفة)، حاولت ان ابین من خاللها كیف یقدم  رافد قواعد اللغة العربیة وفق 

 المقاربة النصیة للمتعلمین في المیدان التربوي وفق المنهج التدریس بالكفاءات .

    و ختمت هذا العمل بخاتمة ضمنتها خالصة النتائج التي توصلت الیها في هذه الدراسة .

-وقد اعتمدت في  دراستي لهذا الموضوع على مصادر و مراجع ذات صلة بالمادة   

اللغویة و خاصة اللغة العربیة و قد تنوعت هذه المصادر و المرجع من اهمها (مقاییس بناء 

المحتوي اللغوي لدكتور عبد المجید عیساني).(تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة 

لدكتور محمد صالح الدین مجاور).كما استعنت باستقراء الواقع المدرسي و الربط المیداني 

العملي،و فحص مجموعة من المقررات المدرسیة خاصة ،مقرر السنة الثالثة من التعلیم 

 الثانوي ،و مناهجها ووثائقها المرافقة ...... الخ.
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

 

:-النص في منظور مناهج السنة الثالثة1  

إن النص یمثل دعامة أساسیة في التدریب یشتى تخصصاته عامة وفي التدریب اللغة ‟

العربیة خاصة و لهذا توجه عنایة المربین و اللغویین والي االهتمام بالبناء الجید و المتماسك 

 للنصوص ألن النصوص عند ما تكون علي منه الحال تسهم في بناء عقلیة منظمة

 (1).‟قادرة علي التعامل المنهجي و المنطقي مع المعارف و المعلومات

- فالنص مرتبط في مفهومه األولي بمفهوم النسیج لما یبذله الكاتب فیه من جهد في ضم 

الكلمة و الجملة إلى الجملة ودلك لما یبذله من جهد في تنظیم أجزائه، الربط بینهما بما 

یكون كال منسجما مترابطا و لما كان النص األدبي هو مدار نشاطات اللغة العربیة فمن 

المفید للمدرس إن یتعرف علي أهم المواصفات التي یتمیزبها النص األدبي حتىتؤخذ هذه 

 المواصفات بعین االعتبار في تناول النصوص بالدراسة,و نجملها فیما یلي :

 *یحتمل النص األدبي معاني متعددة، وهوما یفسر قابلیة اختالف في تأویله.

*یخضع النص األدبي إلي نوع من االنتظام في بنیته، مع العلم أن هذه البنیة تختلف من 

 نمط النصوص إلي آخر.

*یحتوي النص األدبي علي كتیر من الخیال ،فهو ال ینقل الواقع كماهو وهدا مایجعل صورة 

الواقع المنعكسة فیه مختلفة عن الواقع الحقیقي ،أوهي في الحقیقة صورة مبتكرة تخلق واقعا 

 جدیدا.

 النص األدبي جزء من مجموعة من النصوصیتفاعل معها،فیضیف لها و یقتبس منها-

 

 .66المنھاج والوثائق المرافقة:السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي،ص–(1)-

 الفصل األول:
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

 

و هدهالظاهرة من شأنها أن تعطي فكرة عن الثقافة التي ینتمي إلیها النص و مهما یكن من 

أمر،فعلى المدرس أن یجعل المتعلم یطلع من خالل دراسة النص على االستعماالت اللغویة 

و األسلوبیة غیر المألوفة، والتي تصنع الجمال الفني للنص، وهدا من شأنه أن یجعله یعیش 

تجربة اإلبداع اللغوي سواء في القراءة و التحلیل أو في تعبیره و محاوالته الكتابیة ، وال سیما 

 أثناء تدریب المتعلمین على استكشاف الطاقة التعبیریة للنص األدبي.

Uشى :آ-ئكذاض ئكم  

هو الذي یتم من خالل أدوات الربط النحویة األفقیة , و المتمثلة في مؤشرات لغویة مثل 

العطفّ ،الوصل، الفصل ، الترقیم ، ومثل أسماء اإلشارة و التعریف  و األسماء 

 الموصولة ، أبنیة الحال ، و الزمان و المكان  و غیرها .و یتم الربط أفقیا بوسائل داللیة

على المستوى العمیق من خالل العالقات و التصورات التي تعكسها الكلمات و الجمل و 

 في ربط العالقة بین النص و السیاق، و العنایة بشروط األقوال UالتداولیةUغیرها و تسهم 

 اللغویة(مقبول،ناجحة، مالئمة،...).

U:ب شي لعئييذ ةحقيف ئكم ا-  

 یتضمن المكون التداولي معاییر تساعد في تحقیق النصیة و من هده المعاییر:

1-U:القصدیةU.وهي هدف النص  

2-U:المقبولیةU.إقرار المتلقي بأن المنطوقات اللغویة تكون نصا مقبوال لدیه  

3-U:اإلجباریةU. و هي تحدید حدة النص ،أي تموقع المعلومات الواردة فیه أو توقعها  

4-U:الموقفیةU وهي مناسبة النص للموقف .  
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

 

 :ش ة ئكم قهمئ ل م  ة  اي  ةحكيك ئكعإلفئ

 في النص من خالل استكشاف االتساق و االنسجامو یتم دلك  بإدراك مظاهر 

العالقات القبلیة و البعدیة و الترابط الموضوعي ، و التدرج و التماسك. 

: هو دلك التماسك الشدید بین األجزاء المشكلة لنص ما ، و یكون مناط فاالتساق

االهتمام فیه منصبا على وسائل اللغویة التي تربط بین هده العناصر المكونة للنص 

مثل: اإلحالة (قبلیة و بعدیة )، و الضمائر ، و العطف ، و االستبدال، و المقاربة و 

غیرها من الوسائل. 

: فهو دلك المعیار الدي یختص باالستمراریة المتحققة للنص, أي استمراریة أما االنسجام

الداللة المتولدة عن العالقات المتشكلة داخل النص . 

 یقوم تحلیل مظاهر االنسجام على استقرار الوسائل و أدوات االنسجام و وسائل الربط:

الربط الزمانیة و التركیبیة، و اإلحالیة، و العالقات التأسیسیة و السببیة...إلخ 

 (2)و من أهم أدوات التماسك ندكر : اإلحالة ، التكرار، االستبدال، الحذف، الوصل.

-مفهوم المقاربة النصیة: 2

   لقد أسلفت الذكر، أنه لتحقیق منهج المقاربة بالكفاءات في تدریس أنشطة اللغة 

العربیة، اعتمدت المنظومة التربویة الجزائریة«المقربة النصیة» كطریقة تربویة لتحقیق 

أهداف هدا المنهج، و علیه فسأعرض في هدا المبحث إلى المقاربة بین المفهوم و 

المصطلح ، و كذلك مصطلح المقاربة النصیة، ألصل إلى أهدافها و أهمیتها و آلیات 

تحلیلها .  

 - المنھاج والوثائق المرافقة،مرجع سبق ذكره.(2)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

أ/المقاربة لغة:  

   ورد في لسان العرب البن منظور في مادة «قرب»،« قرب: القرب نقیض البعد و 

قرب الشيء بالضم، یقرب قربا، و قربانا أي: دنا، فهو قریب... واقترب الوعد أي تقارب، 

و قاربته في البیع مقاربة، والتقارب ضد التباعد.. و قارب الشيء داناه، و أقرب المهر و 

 (3)الفصل و غیره إدا دنا لالثناء أو غیر دلك من اإلسناد».

و«قارب فالن فالنا إدا داناه، كما یقال: قارب الشيء إدا صدق و ترك الغلو، و منه: 

 (4)قرب: أي أدخل السیف في القراب ».

ومن خالل التعریف اللغوي للمقاربة، أستنتج أنه تعني الدنو، و االقتراب مع السداد و 

مالمسة الحق. 

ب/المقاربة اصطالحا: 

   هي تصور و بناء مشروع عمل قابل لإلنجاز، في ضوء خطة أو إستراتیجیةتأخذ في 

الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال، و المردود المناسب من طریقة و 

 (5)وسائل، و مكان و زمان و خصائص المتعلم، و الوسط و النظریات البیداغوجیة.

ومن هنا أستنتج أن المقاربة هي مجموعة من التصورات، و المبادئ و االستراتیجیات 

التي یتم خاللها تصور منهاج دراسي مع تخطیطه و تقویمه. 

 Approche Didactique) : من حیت هي مقربة تعلیمیة ( فالمقاربة النصیةإذن

فهي الطریقة االستقرائیة المعدلة، التي تنطلق في دراسة قواعد اللغة العربیة من النص 

األدبي، و هي أحدث الطرق، و تقوم على تحلیل الظواهر اللغویة في النص و ما فیها 

 .54-53-52لسان العرب لالبن منظور،ص–(3)-
 .30المنجد في اللغة واإلعالم،دار الشروق،بیروت،الطبعة الثالثون،ص–(4)-
 .2المقاربات بالكفاءات كبیداغوجیة إدماجیة:أ/فرید حاجي،ص–(5)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

من الخصائص، و یعقب دلك استنباط القاعدة منها، و أخیرا تأتي مرحلة التطبیق .. و 

فیها یتم تدریس قواعد اللغة في اللغة، و تمزج القواعد بالتراكیب، و التعبیر، و القراءة 

 (6)بدل تدریسها مستقلة.

كما تعتمد المقاربة النصیة على دراسة الظواهر النصیة من خالل وظائف الكلمات  

داخل التركیب، و تحلیل األلفاظ و الجمل و نقد األسالیب اللغویة و دراسة الخصائص 

التركیبیة لبعض الفقرات، و إدراك المعنى و فهم السیاق و المقام، و استكشاف طاقات 

النص التعبیریة و البنى العمیقة للغة، و االستعماالت المختلفة كل ذلك بهدف إكساب 

المتعلم القدرة على إنتاج النص على منواله، أو الكفاءة في توظیف بعض خصائصه و 

ذلك بعد معرفة العالقات بین مكونات النص. 

إن النص یشكل محور الفعل التربوي في تدریس نشاطات اللغة العربیة (قواعد-بالغة-

عروض...)، «حیث أن نقطة اإلنطاق هي النص و نقطة الوصول هي النص، و هذا 

یعني أن المتعلم ینطلق من النص(هو النص األدبي أو التواصلي ) فیحلله لیستخلص 

 (7)خصائصه ثم ینسج على منواله نصا من عنده باحترام الخصائص المناسبة لنمطه».

ومن هنا فالمقاربة النصیة تتخذ النص محورا أساسیا تدور حوله جمیع فروع اللغة، فهو 

المنطلق في تدریسها و األساس في تحقیق كفاءاتها إذ یمثل البنیة الكبرى التي تظهر 

فیها كل المستویات اللغویة : الصرفیة و النحویة، الصوتیة، الداللیة، و األسلوبیة، كما 

تنعكس علیه المؤثرات السیاقیة (المقامیة و الثقافیة و االجتماعیة )، و بهذا یصبح النص 

بؤرة العملیة التعلیمیة بكل أبعادها.  

 .222التعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق،الدكتور حسان شحاتة،ص–(6)-
 .66المنھاج والوثائق المرافقة:السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي،ص–(7)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

و هناك بعض الدارسین و اللغویین من یقابل مصطلح المقاربة النصیة بمصطلح أخر 

، و السؤال الذي أطرحه هنا هو كیف تكون دراسة النص ֒◌ هو الدراسة اللغویة للنص

مقاربة ؟. 

و لإلجابة على هذا السؤال یقول منذر عیاشي: «تكون دراسة النص مقاربة عندما تحاول 

مالمسة سطحه» و«ودنو منه بصدق» دون الحكم المسبق علیه أي بجعل الدراسة 

اللغویة المنغلقة أساسا لذلك». 

ومن هنا أستنتج أن المقاربة النصیة حسب هذا الجواب تعني الدنو من النص و الصدق 

في التعاطي معه بعیدا عن الحكم المسبق علیه. 

و قولنا بالبنیة الداللیة یقتضي ال محالة اعتبار كل التخصصات إنجازاتنصیة ، تكون 

 (8)اإلحالة إلى نظمها المعرفیة من خالل النظم اللغویة نفسها.

إن فرضیة كهذه تسعى إلثراء الرصید اللغوي عند المتعلم، هذا الرصید الذي یتم اكتسابه 

عن طریق تشغیل المستویات التحلیلیة السابقة و جعل النص حقال خصبا لها، دون 

البحث عن الحقیقة خارجه، طالما أن المعرفة العلمیة الدقیقة بالنسبة للمتعلم مسألة معقدة 

كما أن الهدف من القراءة ذو طابع لغوي تواصلي بالدرجة األولى. 

إن القراءة التي أقصدها هي قراءة العنوان باعتباره عتبة النص، وهو الخطوة األولى من 

خطوات الحوار مع النص، و معها تتزامن خطوة أخرى هي القراءة األولى للنص، و فیها 

یطرح المتعلم احتماالت و تساؤالت و افتراضات عدیدة یسعى بذلك إلى تجمیع 

االختیارات و االنحرافات المبثوثة داخل النص. 

ثم ثلي هذه المرحلة، مرحلة الحفر في طیات النص : حیث تعد أهم من المرحلة السابقة 

و فیها یدخل القارئ و هو مسلح بكفاءته اللغویة و األدبیة و العلمیة سعیا إلى إثبات 

 .165الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة:منذر عیاشي،ص–(8)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

فرضیاته و تأكیدها من خالل دالالت النص التي تتأسس على عالقات منطقیة بین دله 

و مدلوله و تتكون هذه المرحلة من مستویات متنوعة : داللیة و نحویة و صرفیة و 

 (9)إیقاعیة.

حرصا على األداء الحسن لهذه المستویات، سأحاول تناولها مختصرة مع تمییز 

خصائص كل مستوى بما یخدم الوظیفة التعلیمیة. 

أ/المستوى الفونولوجي- الصوتي-: 

    فالدراسات الصوتیة في مجملها ترتكز على آلیة األداء اللغوي(الكالم) أو الثمثیل 

للمنظومة اللغویة الجماعیة، و هذا یعني حتمیة التمایز تبعا عل الفروقات الصوتیة 

الفردیة: غیر أن الدراسة العلمیة لهذه الظاهرة قادرة على اإلطاحة بتلك الفروقات التي ال 

ثمثل أیة مشكلة ما لم ترتبط بعاهات نطقیة بعینها.  

ب/المستوى النحوي -التركیبي -:  

       من المعلوم أنه یقصد بالمستوى النحوي الجانب التركیبي لوحدات النص التي 

تشكل بدخولها في هذا التجانس نسقا إعتدنا على تسمیته «الوظائف النحویة». 

إن الدراسات اللغویة العربیة إستوفت دراسة الجملة حقها، و تمكنت من خالل النحو من 

ضبط قواعد و معاییر غایة في الدقة، تمكنت من تفصیل األدوار الوظیفیة للكلمات، 

غیر أنه و على مستوى النص لم یكتب لهذه الدراسة أي مجال لتقف علیه، مما حذا 

بالدراسات المعاصرة إلى التنویه بضرورة اإلهتمام بنحو النص، خاصة بعد ظهور جهود 

 (10)هاریس الذي قدم من خالل تحلیل الخطاب «نماذجا تجاوزت نحو الجملة».

 

 .5دلیل األستاذ :السنة الثالثة من التعلیم الثانوي وآدابھا جمیع الشعوب،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،ص–(9)-
 . 51،ص200،سنة 1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق:الدكتور صبحي إبراھیم الفقي،دارقوباء،الطبعة –(10)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

 

ج/المستوي الداللي: 

    لقد تأسس علم الداللة كعلم یبحث في خصائص الكلمة المفردة و تحوالتها عبر 

التاریخ لیضع أساسا لنظریة المعنى، و تتفرع عنه دراسات مختلفة(تاریخیة و وصفیة و 

مقارنة) و من ضمن ما یطرح هذا الحقل خاصیة الترادف اللغوي التي لم تحض بتأیید 

الكثیر من اللغویین من منطلق أن ظاهرة الترادف مسألة غیر موضوعیة من هذا 

المنظور یبدأ التأسیس لمفهوم الداللة السیاقیة،كإجراء معقول للكشف عن المحتویات 

الداللیة للكلمات، ومن وجهة نظر السانیات المعاصرة، فإن الدال ال یشكل أكثر من رمز 

صوتي أو كتابي لمدلول یمثل الصورة الذهنیة  و هو بذلك یختلف عنه تماما، إذ ال 

نالحظ أي عالقة حتمیة أو طبیعیة بین الدال و المدلول، و تظل السمة التواظعیة أساس 

العالقة. 

    إن أول ما یثیر انتباه المالحظ في كتاب النصوص لسنة الثالثة هو ذلك التوظیف 

المقصود لنظریة السیاق(شرح الكلمة من خالل السیاق) ، و لذلك نجد في كتاب 

النصوص: أثري رصیدي اللغوي، في حقل المعجمي، في حقل الداللي. و هو عمل مهم 

جدا كونه یرسخ الكلمة كمدلول و مفهوم، و من األداء الحسن للمدرس أن یصاحب هذه 

النظریة في عملیته التربویة عند تعرضه للكلمات الغامضة التي تحتاج إلى تدلیل، و ذلك 

 به بمجرد سماع االهتمامبأن یوظفها في جمل تعبر عن محیط المتعلم الذي یتطلع إلى 

المثال و منه یتوصل إلى التركیبة المفهوماتیة للدلیل اللغوي(الكلمة). 

Uروافد فهم النصوص و تحلیلهاU :

      إن النص من منظور المقاربة النصیة، هو بنیة كلیة و نظام محكم مترابط، و أن 

دراسته تكون من هذا المنطلق ، ومن هنا البد أن تتوجه عنایة المربیین و اللغویین، إلى 
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

 بالبناء الجید و المتماسك للنص، و كذا العنایة بمستوى النص ككل، لدراسته االهتمام

دراسة كاملة برصد كل الشروط التي ساعدت على إنتاجه، فجعلته محكم البناء، متوافق 

المعنى، و لتحقیق هذا الهدف، یكون المتعلم في حاجة إلى التحكم في روافد، لفهم النص 

تحلیال و نقدا، ومن هذه الروافد النحو و الصرف، التي أكد على أنها ال تدرس لذاتها، 

بل هي وسیلة لغایات تربویة و فكریة و تقافیة،  باعتبارها أدوات تساعد المتعلم على فهم 

خصائص البنیة اللغویة و نظام التراكیب اللغویة و وظائف الكلمات داخل النسق اللغوي، 

 السلیم للغة، و یتجنب األخطاء التي تؤدي االستعمالفیتدرب على التعبیر الفصیح، و 

 النص یتخذإلى سوء فهم المعنى و الداللة المقصودة، و ال یأتي كل هذا إال عندما 

 (11)منطلقا لشرح الظاهرة النحویة و الصرفیة.

 لغویة فإن لها أثر في أهداف تحقیق إلى كانت ترمي إنإن قواعد اللغة العربیة حتى و 

 ذوقه الفني و تمكینه  من بعض طرائق التفكیر، و ال تهذیبتكوین شخصیة المتعلم و 

شك في أن المتعلم هذا المستوى من التعلیم الثانوي في حاجة إلى تنمیة تفكیره، و إلى 

 السلیم للغة و هذا ما سیهیئه للمرحلة الجامعیة و الحیاة العملیة و المهنیة فیما االستخدام

بعد. 

فهذا المتعلم هو ذخر األمة في الغد، فقد یصبح معلما، أو أستاذا في التعلیم الثانوي 

..إلخ، فإن لم یكن مزودا بالملكة اللغویة السلیمة و متمكنا من االستخدام الصحیح لها، 

فحتما ستأتي على یده أجیاال من المتعلمین قد ال تفقه شیئا في اللغة العربیة.  

    و تجسیدا ألهمیة و وظیفة هذا النشاط الهام، الذي أصبح اآلن یسمى رافدا لغویا 

بتبني المنظومة التربویة الجزائریة منهج المقاربة بالكفاءات و اتخاذها لطریقة المقاربة 

النصیة في درس اللغة العربیة سبیال، فإنه یدرس من خالل دراسة النص األدبي أو 

 .399الوجیز في فقھ اللغة :الدكتور محمد األنطاكي،ص–(11)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

التواصلي بشكل ال یشعر فیه المتعلم بأنه یتلقى أحكام النشاط أو الرافد مفصولة عن 

 (12)دراسة النص.

 و الوظیفة النصیة: اآللیات- 3

    فمقاربة النص ال تعني في الحقیقة إال قراءة منهجیة لهذا النص حیث یحاول األستاذ 

معرفتها و اإلجابة عنها اتجاه المتعلم من خالل طرح هذه األسئلة اآلتیة : 

 ماهي طبیعة النص ؟ لیصل إلى :  -1

أن دراسة النصوص في التصنیف المعرفي، تقع ضمن النشاطات العقلیة األكثر تعقیدا 

بنسبة إلى التذكر للمعارف البسیطة التي توجد في الطرف السفلي للمستویات، في حین 

ترتفع دراسة النص إلى الطرف األخر حیت النشاطات المعرفیة المعقدة.  

 معالجة النص تقتضي التحكم في اللغة و المهارات األساسیة . -

في التصنیف بمستویات المعارف: اإلنتاج الكتابي(اإلبداع) یقع في مستوى ما قبل  -

األعلى(التركیب)و یقتضي التحكم في المهارات القبلیة أي: المعرفة و الفهم و 

التطبیق و التحلیل، و ذلك یتطلب من المتعلم تنظیم موارده و توظیفها بكیفیة 

 بتذكر المعارف أو استرجاعها، و بما أن هذه االكتفاءمناسبة للوضعیة  ولیس 

المهارات تقع في أعلى مستوى السلم التصنیف المعرفي فإنها تعتبر من التعلیمات 

 العلیا.

 لماذا المقاربة بالنص؟ فیجیب : -2

 التحكم في أدوات اللغة العربیة . -

 تنمیة الرصید اللغوي المعرفي . -

 القدرة على تحلیل هیكل النص لبناء المعنى. -

 .26مناھج السنة األولى من التعلیم الثانوي(العام والتكنولوجي)،ص–(12)-
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

-ماهي نظرة المناهج الجدیدة لتعلم اللغة العربیة؟ فیعرف:  3    

      أن النظرة الجدیدة لتعلم اللغة تتأسس على أنها الكل بخالف(طریقة األهداف 

التجزیئیة)، وهذا ما یبرر وجود األبعاد الثالثة لنشاط اللغوي: الشفوي، الكتابي، القرائي، في 

أن واحد. 

     إلى جانب التعلمات األخرى كالنحو و الصرف و كتابة المعاجم . 

التوزیع النشاطات اللغة العربیة وفق طریقة منسجمة(مقاربة بالكافیات).  -

-على أي أساس یتم إختیار النص؟ لیصل األستاذ إلى:  4

 )اهتمامالتلمیذهل للنص داللة بالنسبة للتلمیذ ؟ (یثیر  -

 ماهي المهارة التي ینبغي تنمیتها؟ لیعرفها. -

، القراءة، التعبیر، التواصل، الكتابة، و الكفاءة االستماعهل النص یخدم المهارات:  -

المستهدفة من المقاربة(للنص هي اإلنتاج الكتابي للنص شبیه بالنص المدروس، 

 ألن الغرض من ممارسة نشاطات اللغة، القدرة على التعبیر الكتابي).

 -أهمیة المقاربة النصیة:4

   لقد بني المنهاج الجدید في تدریس أنشطة اللغة العربیة، على المقاربة النصیة لما لها 

، ومنها مایلي :التعلیمةمن أهمیة بـالغة في التعلیمیة /   

-إسهام المتعلم في بناء معارفه بنفسه انطالقا من عملیتي «المالحظة و االكتشاف».1  

-التدرب على دراسة النص دراسة وافیة تنضوي تحتها عدة مجاالت:(المعجمیة، 2

 التركیبیة، الداللیة، البالغیة، الذوقیة )
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

 العقل في تقدیر استخدام-یفتح المتعلم على مبادئ النقد، و إبداء الرأي، و یتربى على 3

). االنسجام و االتساقاألمور(مناقشة معطیات النص، تحدید بناء النص، تفحص   

-تقوي لدیه المیل لتعبیر و التواصل الشفهي و الكتابي فیتمكن من اإلعراب عن 4

  بصورة ایجابیة.اآلخرینحاجاته و أفكاره، و یتفاعل مع 

-یعتبر المتعلم أساس العملیة التربویة، و ترتكز على التعلیم التكویني و تعزز المشاركة 5

 و الحوار.

-اإلفادة في رصید المتعلم و خبرته السابقة، و العمل على تطویرها، و البناء علیها 6

  كون عملیة النمو متكاملة .انطالقا

  اللغة وحدة متكاملة و مترابطة في فروعها .اعتبار-7

فإذا كانت هذه هي أهمیة المقاربة النصیة في منظوماتنا التربویة، فما هي أهداف 

 التدریس اللغة العربیة وفق المقاربة النصیة؟ 

   إن تدریس قواعد النحو و صرف من منضور المقاربة بالكفاءات یستلزم النظر إلى 

هذا النشاط على أنه یمكن المتعلم من الملكة تبلیغیة مشافهة و كتابة بحسب ما تقتضیه 

الظروف و األحوال المختلفة، و إدراكا لهذا المبدأ یدرس هذا الرافد لیجعل المتعلم قادرا 

 على:

-التعبیر الفصیح الصحیح الذي یراعي قواعد النحو و الصیغ و أوجه الداللة في 1

 األلفاظ و األسالیب.

-تقبل الخطاب و تبلیغه من خالل تشكیل رموزه و تفكیكها بحسب ما تقتضي ظروف 2

  أن كان الخطاب منطوقا أو مكتوبا.سواءالتخاطب 

-تنویع صیغ الخطاب بما یناسب المقام.3  
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)مفھوم و اآللیات(المقاربة النصیة   

 

 الفصل األول:  

      و هكذا تتلخص وظیفة قواعد اللغة في ثالثة قدرات هي:

 القدرة اللسانیة و القدرة التواصلیة و القدرة التعبیریة .

:اآلتیةو هذه القدرات إنما تتحقق باألهداف   

 عبارات محددة للتعبیر عن أغراض استعمالأ-اإللمام باألسالیب التبلیغ و التخاطب و 

 في التعبیر بأسلوب واحد أو صیغة واحدة على الموضوع أو الفكرة االكتفاءبعینها و عدم 

  محور الدرس.تمثلالتي 

 ب-تنمیة القدرة على التعبیر مشافهة و كتابة و تعزیزها بالتدریبات الشفویة و الكتابیة .

 اللغویة مما یدرسونه من أحكام نحویة تساعده على إدراك دقائق التالمیذج-تعمیق ثروة 

 المعاني اللغویة.

«وبهذا األسلوب في التعامل مع قواعد النحو ، یتلخص المتعلمون من عناء حفظ 

األحكام النحویة و الصرفیة الكثیرة التي ال یجنون منها إال تعبا و إرهاقا، و التي حفلت 

بها مناهج البیداغوجیة التلقینیة دون تمییز بینما هو ضروري منها و ما هو غیر 

ضروري بالنسبة للمتعلم . و على العموم، یتناول نشاط قواعد النحو و الصرف، كغیره 

دة في ظل المقاربة النصیة، خدمة لفهم النص و بناء المعنى».ئمن النشطات الرا (13) 

و لإلشارة هنا أن التدریس وفق المقاربة النصیة یندرج ضمن تعلیمیات اللغات فقط 

 و العلوم الطبیعیة و الحیاة و الفیزیاءدون غیرها من المواد األخرى كالریاضیات و 

 غیرها...

 

 

 .37-36- مناھج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي(العام والتكنولوجي)،ص(13)-
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 

لهيخ:   ة

إن الحفاظ على اللغة العربیة و حمایتها، و العمل على انتشارها، و التمكین لها في أوساط 

مجتمعنا، لیس عمال تعلیمیا تربویا، أو نشاطا ثقافیا أدبیا، او وظیفة من وظائف وزارة التربیة 

الوطنیة و المجمع اللغوي، و لكنه عمل من صمیم الدفاع عن مقومات شخصیتنا العربیة، و 

الذود عن خصوصیات مجتمعنا العربي اإلسالمي، و عمل في هذا المستوى و بهذا القدر 

من األهمیة، یدخل ضمن خطة بناء المستقبل ألجیالنا و رسم معالمه، فاللغة العربیة ركن 

 أساسي من أركان األمن الثقافي، و الحضاري و الفكري ألمتنا في حاضرها و مستقبلها.

 و إذا اتجهنا إلى واقعنا اللغوي الراهن، ألفیناه استمرارا للواقع اللغوي التاریخي، الذي كان 

سائدا في فترة تكوین اللغة العربیة الموحدة في شبه الجزیرة التي أصطلح على تسمیتها 

بالفصیحة إلى جانب لهجات القبائل، فمازالت االزدواجیة اللغویة على حالها، - بل أكثر – 

: هو المستوى فالمستوي األولو مزال هناك مستویان لغویان یتمیزان عن بعضهما بوضوح، 

الرسمي الذي تمثله اللغة العربیة الفصیحة بقواعدها المعروفة، في األصوات، و النحو، و 

الصرف، و یستخدم في التعامل الرسمي، و البحث العلمي، و الكتابات األدبیة، و 

 المحاضرات العلمیة و العبادات، و اإلعالن، و التدریس إلى حد ما . 

: هو الذي نستخدمه في حیاتنا الیومیة، خارج نطاق التعامل الرسمي، و المستوي الثانيو

نستعمل فیه لهجاتنا المحلیة التي تعلمناها في البیت أو الشارع و هذا المستوى هو الذي تتم 

 فیه عملیات التفاهم و التعامل فیما بیننا.

    و مما الشك فیه أن التعلیم اللغة العربیة في عصرنا یواجه مشكالت تربویة حادة، لعل 

أبرزها تعقیدا مسألة تدریس قواعد اللغة العربیة إذ على الرغم من الجهود التربویة 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

المبذولةلتقریبها من عقل التلمیذ إال أن القصور على تحصیلها لذى المتعلمین مازال مطروحا 

و من ما ال شك أن أسبابا عدیدة ساهمت بنسبة مختلفة في خلق أزمة تدریس قواعد اللغة 

العربیة في مدارسنا عامة، و ثانویاتنا الخاصة، و لعل أهمها یكمن في أركان العملیة 

 التعلیمیة بما فیها المدرس و التلمیذ و المنهج و الطریقة.

من هذا المنطلق سأتعرض في واقع هذه األركان و ما یحیط بها – باختصار- و أثرها في 

 عملیة تدریس قواعد اللغة العربیة.
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 

U1 :واقع رافد قواعد اللغة العربیة و مدرسها/

نظرا لمكانة قواعد اللغة العربیة بین فروع اللغة و اتجاه المعنیون بها إلى تشخیص حال 

، و مدرسه، و متعلمیه، «فتعددت دراساتهم، و تشعبت في هذا المجال و يالرافد اللغوهذا

أخدت مناحي متعددة، و لكنها جمیعا أجمعت على حصیلة مفادها أن هناك تدنیا كبیرا في 

(19)مستوى متعلمي العربیة، و نسبة عالیة من مدرسها» ، ومن هنا یمكن إجمال بعض ما 

 توصلت إلیه تلك الدراسات فیما یلي:

أظهرت بعض الدراسات أن مدرسي اللغة العربیة یستخدمون اللغة العامیة فیما یتحدثون -أ

بها في تدریس قواعد اللغة العربیة،، (20)  و من هنا طغت علیهم العامیة حتى في تدریس 

قواعد اللغة العربیة، و هذا ما توصلت إلیه الدراسات قام بها الدكتور حسن شحاتة في 

(21)مصر،  مما یؤكد أن حال مدرس اللغة العربیة وواقع  درس قواعدها یكاد یكون عاما و 

 واحدا في جمیع أقطار الدول العربیة و لیس في الجزائر فحسب.

وجود تدني في أداء مستوى مدرسي اللغة العربیة بفروعها المختلفة، ومن هذه الفروع    ب-

 قواعد اللغة، ومهارة تدریسها. 

ضعف كثیر من مدرسي اللغة العربیة من تمكنهم في قواعد اللغة، و أهداف تدریسها. ج-   

 بعض مدرسي اللغة العربیة على الكتاب المدرسي بدرجة كبیرة، على الرغم من اعتمادد-

وجود بعض األخطاء الفادحة الواردة فیه، و نظرا لعدم إلمام بعض مدرسي اللغة العربیة 

 .39تدریس اللغة العربیة في الدور الكافیات األدبیة،الدكتور عالي عطیة،ص–(19)-
 .98األخطاء اللفظیة فیما یتحدث بها مدرسوا اللغة العربیة،رغد علوان جبوري،جامعة بابل،العراق،ص–(20)-
 .128أساسیات التعلیم الفعال في العالم العربي:الدكتور حسن شحاتة،الدار المصریة،ص–(21)-
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

بالمادة، فقد یؤدي ذلك إلى تقدیم ما ورد في الكتاب المدرسي من أخطاء علمیة في رافد اللغة 

إلى التلمیذ، و یرسخ هذا في ذهنه و هذا ما یزید األزمة في تدریس هذا الرافد اللغوي، و 

على سبیل المثال ال حصرة – ففي الدرس :(إذا، إذ، إذن، حینئذ)، المقرر على متعلمي 

السنة الثالثة من التعلیم الثانوي هناك المثال من بین األمثلة المقترحة هو: إذا المعلم كان 

 حاضرا أتیت.

  و في الشرح و التحلیل في الكتاب المدرسي أثبتت ما یلي: «و"المعلم": خبر لناسخ یفسر 

الناسخ المذكور «كان" و الجملة من الفعل المحذوف و ما بعده في محل جر مضاف 

 (22).إلیه..»

فبعض المدرسین ال یستعینون بالمراجع الموازیة و المرافقة للبرنامج و المصادر العلمیة، و 

ال حتى االستعانة بزمالئهم في نفس الثانویة من أجل التنسیق فیما بینهم، و تبادل اآلراء و 

 الخبرات.

إن الكثیر من المدرسین ال یحرصون على وحدة اللغة العربیة، و تكامل فروعها، فمثال هـ -

عند تدریس نشاط النص األدبي أو النص التواصلي أو المطالعة الموجهة، یغفلون قواعد 

 وفق المناهج الجدیدة تدرس وفق أصبحتاللغة معتبرین أنها نشاط قائم بذاته، في حین أنها 

 وثیقا بالنص المحوري، ومن خالل هدا اتصاالالمقاربة النصیة أي رافد لغویا متصال 

 أن تدني مستوى استنتجتالعرض الموجز حول واقع رافد قواعد اللغة العربیة و مدرسیها 

أداء بعض مدرسي اللغة العربیة في مرحلة التعلیم ثانوي أثرا سلبا على تدریس قواعد اللغة 

 العربیة و بالتالي على العملیة التعلیمیة. 

 

.75اللغة العربیة وآدابها،السنة الثالثة من التعلیم الثانوي لشعبة اآلداب والفلسفة،وزارة التربیة الوطنیة،ص- (22)- 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

   و مما تقدم یمكن استخالص حقیقة مفادها أن مدرسي اللغة العربیة هم بحاجة ماسة و 

 بهم كي یكونوا فعالین، و في مستوى االهتمامضروریة إلى تطویر أدائهم التدریسي و 

 األهداف المرجوة من العملیة التعلیمیة.

U2:واقع المتعلم/  

   یعد المتعلم الركن الثاني في العملیة التعلیمیة بعد المدرس، وهو المستهدف األول منها.

لكن هل هو مستعد لتحصیل العلمي لهذا الرافد اللغوي؟ وهل له قدرات تأهله لیكون رجاء 

 هذه األمة في تقدم هذه اللغة؟، و هل له القدرة على صقل لسانه وقلمه من اللحن؟.

 ولإلجابة حول هذه األسئلة سأعرض – باختصار- ما أل إلیه حال المتعلم الیوم.

ریس قواعد اللغة العربیة، في مرحلة التعلیم د  تجمع أغلب التحلیالت، التي تناولت مسألة ت

 هذه المسألة و عیوب فيالثانوي، على المستوى اللغوي للمتعلمین، و على وجود ثغرات و 

اختلفت التحلیالت بعد ذلك، في كشف أسباب الضعف، و في تحلیل مظاهره و في اقتراح 

أسالیب معالجته و لهذا قام بعض الباحثین، و المهتمین بمجال التدریس، بدراساتشخصت 

  ما توصلت إلیه تلك الدراسات فیمایلي :اختصارواقع المتعلم في الثانویة، و یمكن 

.استماعا-وجود ضعف واضح لدى متعلمي اللغة العربیة، كالما و كتابتا و قراءة و 1  

  على الكتاب المقرر فقط. االعتماد-عدم استعانة المتعلمین بمصادر خارجیة، و 2

إن هذا الضعف الواضح و المتفشي لدى متعلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة – فیما 

أرى – یعود إلى ضعف قاعدي من المرحلتین السابقتین، و هو أمر واضح في مكتسباتهم 

 القبلیة، و الخلط البین أحیانا بین المواضیع النحویة و الصرفیة، إذ أن هناك بعض 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

المتعلمین من ال یفرق بین أقسام الكلمة، كاالسم و الفعل و الحرف، فیعربون الفعل إسما و 

 كاتبا الدرس: كاتب : إسم فاعل التلمیذ فعال، و كثیرا ما یعرب المتعلمون مثال: االسم

مرفوع، أو: الدرس مكتوب : مكتوب: إسم مفعول مرفوع، و غیر ذلك، وهذا ما الحظته 

 میدانیا، أثناء تدریس لهذا الرافد اللغوي، بمقتضى مهمتي في تدریس المرحلة الثانویة .

   كما الحظت أن بعض التالمیذ یتصفون بالالمباالة، و عدم تقدرهم للمسؤولیة في عملیة 

تعلمهم، و نفورهم من هذا الرافد اللغوي، ظنا منهم أن الصعوبة تكمن في قواعد اللغة في حد 

  . ذاتها

U3 :واقع مناهج تدریس اللغة العربیة/  

     یعد المنهاج الدراسي، أحد أهم أركان العملیة التعلیمیة /التعلمیة، فهو وثیقة رسمیة 

یعتمدها مدرس اللغة العربیة اثناء عملیة التدریس«و المنهج الدراسي هو أداة تربویة رسمیة 

تضم مجموع األهداف، و المعارف و أنشطة التعلم ، و التقییم التي یتبناها المجتمع لنمو 

الناشئة و رعایة حاجات بقاءها، و التقدم كأفراد فاعلین في االجتماعات المدنیة للناس بدأ 

 (23).من األسرة و الحي و المدرسة، و انتهاء بمؤسسة العامة و الخاصة... »

و لكن هل هذا المنهج یتوافق مع الواقع التربوي؟ و هل للمدرس دور في بناءه و التخطیط 

له؟ و لقد تقدم هذا الحكم عن طریق استبیان قدمته لتالمیذ األقسام النهائیة لشعبة(أداب / 

متعلم)و لقد 69فلسفة على مستوى ثانویة الرمیلة الجدیدة و ثانویة إدریس سنوسي و عددهم 

:اآلتیةوجهة إلیهم األسئلة   

 

 

 .5أساسیات المنھج الدراسي:الدكتور محمد زیان حمدان،ص–(23)-
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

   - ماهي مواضیع قواعد اللغة العربیة التي تجدون فیها صعوبة؟ . 

   - أین تكمن الصعوبة، أ في طبیعة الموضوع، أم في أسلوب المدرس أم في طریقة 

 المتبعة؟

٪)، أن المواضیع التي یجدون 80   -و لقد جاءت معظم إجابات تالمیذ الشعب األدبیة(

فیها صعوبة تقتصر على موضوعي: «معاني حروف الجر» غیر مقرر على التالمیذ هذه 

 الشعب. 

    ثم أن (الحجم الساعي)ال یتوافق مع بعض المواضیع، مثل: «كم– كأي - كذا»، 

 أوموضوع: «إعراب ، إذ، إذا، إذن، حینئذ »

و هذا الجدول یبین مدى مالئمة مواضیع قواعد اللعة العربیة مع الفئة العمریة، و الحجم 

الساعي المخصص للحصة(ساعة واحدة) و األهداف الخاصة بكل موضوع حول هذا الرافد 

 اللغوي. 

 المحتوى التعلیمي  مالءمته للفئة العمریة مالءمته للفئة الزمنیة تحقیق األهداف الخاصة بالموضوع
  مالئم غیر مالئم مالئم غیر مالئم مالئم غیر مالئم
 x  x  x  اإلعراب التقدیري* 
 x  x  x إعراب معتل األخر* 
 x x  x   معاني حروف الجر* 
 x  x  x معاني حروف العطف* 
 x  x  x  المضاف إلى یاء*

 المتكلم
 x  x  x  نون الوقایة* 
 x x   x  ،إعراب إذ،إذا، إذن*

 حینئذ
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 x x   x  الجمل التي لها محل*
 من اإلعراب

 x  x  x  الجمل التي المحل*
 لها من اإلعراب 

 x  x  x  إعراب المسند و*
 المسند إلیه

 x x   x  أحكام التمیز و الحال*
 و ما بینهما من فروق 

 x  x  x  الفضلة و إعرابها* 
 x x   x  صیغ منتهى الجموع*

 و قیاسها
 x x   x جموع القلة* 

 x x  x   البدل و عطف البیان* 
 x x   x لو- لوال- لوما* 
 x x  x  أما- إما* 
 x  x  x  إسم الجمع* 
 x x   x كم- كأین- كذا* 
 x x   x نون التوكید* 
 x x   x ما: معانیها و إعرابها* 

  –01 - جدول رقم 

- وما یالحظ من خالل هذا الجدول أن المحتوى التعلیمي لمواضیع قواعد اللغة ال تتالءم 

مع الحجم الساعي المقرر في المناهج و الوثیقة المرافقة له و هو كما أحصیته في الجدول 

  عشر موضوعا .اثني) 01رقم (
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

- أما فیما یخص مالئمة هذا المحتوى و الفئة العمریة فهو مالئم إلى حد بعید و قد 

أحصیته في واحد و 

عشرین موضوعا، 

أما المواضیع 

 الثالث: معاني حروف الجر و البدل و عطف البیان، و أما – إما – إعرابها و معانیها.

فیعود إلى عدم استیعابها من طرف التالمیذ، و هي تفوق أحیانا قدراتهم  العقلیة، و عدم 

التفرقة بینها أثناء مراجعة هذه المواضیع أو طرح أسئلة في الفروض المحروسة أو 

  الفصلیة .االختبارات

أما فیما یخص تحقیق األهداف الخاصة بكل موضوع على حده، فنجد أن هذا األمر محقق 

إلى حد بعید ، ألنه یعود إلى مهارة و قدرة و كفاءة و شخصیة كل أستاذ، و كذلك طبیعة 

المتعلمین و قدراتهم و استعدادهم للدرس. و قد ال تتحقق هذه األهداف عند األستاذ الذي ال 

 یملك كفاءة األداء التربوي، أو غیر الملم بالمادة... وغیرها.

قدمتها لمدرسي اللغة استبانةو لقد تم بناء هذا الجدول و النتائج المتحصل علیها عن طریق

العربیة في المرحلة الثانویة و المقدر عددهم عشرین أستاذ على مستوي خمس ثانویات لوالیة 

٪ من المدرسین 70مستغانم و بعد دراسة و تفحص هذه االستبانة خلصت إلى ما یلي: أن 

 أن : مالئمة مواضیع قواعد اللغة العربیة للفئة العمریة ما عدا ثالثة مواضیع هي: أثبتوا

 أن كل أثبتوا٪ مدرسا 30«معاني حروف الجر، و البدل و عطف البیان و أما و إما » و 

 مواضیع قواعد اللغة العربیة مالئمة للفئة العمریة .

- أما فیما یخص تحقیق األهداف الخاصة لكل موضوع من مواضیع قواعد اللغة العربیة 

 المقررة في المنهج الدراسي. 

 - و لقد ورد في المنهاج الدراسي للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي لشعبتي(أداب / فلسفة)

 شعبة أداب و فلسفة
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

محاور قواعد النحو 

 مرتبةو الصرف 

كما یوضح الجدول 

 التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلعراب التقدیري
 إعراب معتل األخر

 إعراب المضاف إلى یاء المتكلم
 إعراب المسند و المسند إلیه

 الفضلة و إعرابها
 أحكام البدل و عطف البیان

 أحكام التمییز و الحال و ما بینهما من فروق
 أحرف الجر و معانیها

 أحرف العطف و معانیها
 نون التوكید مع األفعال
 إذ، إذا، إذن، حینئذ

 لو، لوما، لوال
 نون الوقایة
 إي، أي، أي
 كم، كأن، كدا

 أما، إما
 الجمل التي لها محل من اإلعراب

 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
 جموع القلة و قیاسها

 صیغ منتهى الجموع و قیاسها
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 

 

 

ما یالحظ من خالل هذا الجدول، أن ترتیب مواضیع قواعد النحو و الصرف غیر متطابقة 

)في خانة( المحتوى التعلیمي) و هو مقرر في الكتاب المدرسي، 01لما ورد غي جدول(رقم 

و التوزیع السنوي، حسب ما ورد في( وثیقة تخفیف محتویات) مناهج التعلیم الثانوي 

 لشعبة(أداب/فلسفة و لغات أجنبیة)و( الشعب العلمیة).

كما ورد في المناهج الدراسي، تنظیم التوقیت(الحجم الساعي)، و توزیع النشاطات التعلیمیة 

للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي لمختلف الشعب و فیمایلي أهم ما جاء في هذا التنظیم و 

 التوزیع:

 (24):تنظیم التوقیت و التوزیع النشاطات

:أ)التوزیع الزمني(الشعبة أداب - فلسفة)  

الحجم الساعي األسبوعي المخصص لمادة اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي 

وهو سبع ساعات موزعة أسبوعیا على النشاطات النحو العام(شعبة أداب و فلسفة)

 التالي :

 النشاطات  الحجم الساعي توزیع التوقیــــــــت
یخصص هذا الحجم الساعي لنشاط األدب و 

النصوص حیت یتم فیه دراسة النص من حیت 
 األدب و النصوص  ساعات04

منھاج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي للغة العربیة وآدابھا،الشعب:الریاضیات و علوم تجربیة،اللجنة الوطنیة –(24)-
 .03،ص2006للمناھج،مارس 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

معطیاته، و نمط بنائه، و ما فیه من مظاهر 
االتساق و االنسجام، ثم ما یتعلق بتعزیز التعلیمات 

القبلیة في النحو و الصرف، و البالغة و 
 العروض.

حصــــة لتقدیـــــــم الموضوع و مناقشته و حصــة 
لكتابته، و حصــة لتصحیحه، وذلك على مدى 

 ثالثة أسابیع.

 التعبیر الكتابي   ساعة01

 المشروع   ساعة 01 تنشط حصــة كل أسبوع

حصـــة للمطالعة، و حصة إلجراء تدریبات حول 
 أحكام موارد المتعلم و ضبطها. 

 المطالعة الموجهة  ساعة01

 

ما یالحظ من خالل هذا الجدول أن الحجم الساعي، ال یالئم بأي حال من األحوال مواضیع 

قواعد اللغة  و خاصة الشعب األدبیة ألنه ساعة واحدة في كل أسبوع، و هذا ما أثبته في 

)السابق. 01الجدول(رقم   

-كما نالحظ أیضا أن قواعد النحو و الصرف، لم تعد كما المناهج السابقة، نشاطا قائما 

بذاته، بل أصبحت وفق المقاربة  بالكفاءات رافدا لغویا، متعلقا بالنص األدبي أو التواصلي 

 المدروس في الوحدة التعلیمیة لتحقیق – المقاربة النصیة-.

كما یطمح المناهج إلى هدف ختامي مندمج لنهایة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام و 

)1التكنولوجي – لجمیع الشعب- و المخطط االتي یبین ذلك(  
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشافھة و الكتابة –في مقام تواصل دال، یكون المتعلم قادرا على تسخیر مكتسباتھ القبلیة إلنتاج 
 أنماط متنوعة من النصوص لتحلیل فكرة، أو التغییر عن موقف، أو إبداء رأیھ، بما یجعلھ –

 قادرا على مواصلة مساره الدراسي أو االندماج في الوسط المھني . 

 المجال الكتابي المجال الشفوي

2كفاءة   

 

1كفاءة   

 

2كفاءة   

 

1كفاءة   

 فھم المكتوب التعبیر المكتوب

إنتاج نصوص ذات نمط سردي أو تفسیري 
أو حجاجي أو حواري للتلخیص أو عرض 
 رأي أو مناقشة فكرة في وضعیة ذات داللة.

 فھم المنطوق

كتابة نصوص سردیة أو وصفیة أو 
حجاجیھ أو حواریة أو إعالمیة في 

وضعیات فعلیة و نصوص نقدیة ترتبط 
 بأثر العصور المدروسة .

 التعبیر المنطوق

65 
 



واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 

 

 

و بتحلیل هذا المخطط نالحظ  جلیا أن الهدف الذي وضعه المناهج لنهایة السنة الثالثة من 

التعلیم الثانوي، هو قدرة المتعلم على إنتاج و كتابة نصوص وفق األنماط النصیة المدروسة 

 في وضعیات تعلیمیة فعلیة ذات داللة. 

 جدیدة ، منطلقة أساسا من رافد قواعد اللغة العربیة ألن المتعلم ال تعلمیه    هذه الوضعیات

یستطیع أن ینتج أو یكتب نصا دون ضوابط و قواعد لغویة تؤهله لذلك، فاالستخدام الصحیح 

 للغة و قواعدها هو من یمكنه من هذا العمل التربوي.

    و لكن الواقع یثبت أن عددا كبیرا من التالمیذ السنة الثالثة من التعلیم الثانوي یعانون 

ضعفا واضحا في أدائهم الكتابي أو الشفهي، و ینتقلون إلى المرحلة الجامعیة و هم یحملون 

 هذا الضعف.

U4:واقع الكتاب المدرسي و أثره في تدریس قواعد اللغة العربیة /  

     یعد الكتاب المدرسي وثیقة رسمیة، و وسیلة هامة من الوسائل التعلیمیة ، إلى جانب 

الوثیقة المرافقة للمناهج، و دلیل األستاذ، ألنه یعد الوثیقة المترجمة للمنهاج الدراسي، و 

هو«یتبنى مواقف التدریس الیومیة باعتبارها وحدات بناء المناهج، و هو قاسم مشترك بین 

األستاذ و التلمیذ، و أهمیتها تتمثل في كونه وسیلة هامة في بناء فكر المتعلم و نسیجه 

الوجداني و تشكیل كفاءته و سلوكه، و هو على العموم خیر مرجعلترجمة اتجاهاته و قیم 

.المناهج إلى قیم حقیقیة، و الكتاب یشتمل على نصوص أدبیة و نصوص تواصلیة»  
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

إلى جانب قواعد اللغة و البالغة و العروض و المطالعة الموجهة و إحكام موارد المتعلم و 

 ضبطها، و التعبیر الكتابي، و المشروع.

 

 

   و هو «وثیقة رسمیة تهیئها الجهة الوصیة، و تعبر على رمز الدولة التي تعمل على 

إبراز تطلعاتها العلمیة و رسم سیاستها المستقبلیة، و الكتاب المدرسي من أهم و أبرز 

الوسائل البصریة المعتمدة  في التعلیم، فهو المعجم الذي یحوي المادة التعلیمیة المطلوبة، و 

یقدم المواد الدراسیة بشكل مبسط، وفق المنهاج المحدد، و یقدم الحد األدنى من المعارف 

.المطلوبة»  

   إن الكتاب المدرسي الذي سأتناوله في هذه الدراسة هو كتاب السنة الثالثة من التعلیم 

الثانوي شعبة(أداب/ فلسفة)، و سأبین مدى انسجام ما ورد فیه من نصوص أدبیة و تواصلیة 

مع مواضیع قواعد اللغة العربیة المقررة في المنهاج، بغرض تبیان تحقیق األهداف المرجوة 

 في المناهج(التدریس بالمقاربة النصیة).

إن رافد قواعد اللغة العربیة من منظور المقاربة بالكفاءات «یدرس من خالل دراسة النص 

األدبي بشكل ال یشعر فیه المتعلم بأنه یتلقى أحكام الرافد مفصولة عن دراسة النص... و 

على العموم یتناول رافد قواعد النحو و الصرف كغیره من النشاطات الرافدة في ظل المقاربة 

 النصیة خدمة لفهم النص و بناء المعنى ».

 مدى انسجام النصوص األدبیة و التواصلیة مع رافد قواعد اللغة العربیة:
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 السنة تالمیذمن منظور المقاربة النصیة أصبحت قواعد النحو و الصرف المقررة على 

الثالثة من التعلیم الثانوي تدرس انطالقا من النص األدبي أو التواصلي أي تدریس اللغة 

 العربیة كل متكامل.

ومن هنا یشیر المنهاج و الوثیقة المرافقة له، و دلیل األستاذ إلى استخراج األمثلة و الشواهد 

 اللغویة من النص المدروس في الوحدة نفسها.

 

و السؤال الذي أطرحه هنا: هل یمكن أن نجد نصا متكامال یضم جمیع األمثلة و الشواهد 

اللغویة التي تخدم موضوع من مواضیع قواعد اللغة المقرر في المناهج؟، و إذ لم نجد هذا 

النص المتكامل هل تحققت المقاربة النصیة كما یهدف إلى ذلك المنهاج؟ ، أوما هو البدیل 

أمام المدرس حینما ال یجد هذا النص فیما یخص األمثلة التي تخدم موضوع قواعد اللغة 

 العربیة؟.

     سأحاول في هذه الدراسة – المختصرة – أن أجیب على هذه التسؤوالتعن طریق عرض 

 بعض النماذج من الكتاب المدرسي، ثم جدول یوضح هذه الدراسة. 

 خصائص شعر المنفى لدى الشعراء الرواد في العصر الحدیث: / نجد أ/- ففي وحدة:

النص األدبي األول هو ألم االغتراب - لمحمود سامي البارودي - ، و موضوع قواعد اللغة 

 العربیة المقرر هو: المضاف إلى یاء المتكلم.

:)2(-أما األمثلة التي یمكننا استخراجها من النص األدبي بمعالجة موضوع قواعد اللغة هي  

/... أبقى الهوى من مهجتي ..1  

/... رعت كبدي .2  

/... لهم ودي و إشفاقي .3  
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 و هذه األمثلة تخدم إلى حد كبیر موضوع: المضاف إلى یاء المتكلم. 

 وهذا من منطلق المقاربة النصیة، و منه فالهدف قد تحقق في هذا الموضوع.

و النص األدبي الثاني، هو: من وحي المنفى – ألحمد شوقي – و موضوع قواعد اللغة 

 المقرر هو: نون الوقایة.

 

 أما األمثلة التي یمكننا استخراجها من النص لمعالجة قواعدهي:

/... على اسم اهللا تكفلنا.1  

/... أي هوى األمین شاجینا؟ .2  

 ونفس الحكم األول یقل حول هذا الدرس أیضا 

بعض مظاهر التجدید في الشعر العربي الحدیث: نجد النص األدبي األول ب/ في وحدة: 

 اللغة المقرر هو إذ ، إذا ، إذن ، قواعدهو – أنا - «إللیا ابي ماضي» - و موضوع 

، إعرابها و معانیها .حینئذ  

أما األمثلة التي یمكن أن یستخرجها المدرس رفقة تالمیذه بطریقة المقاربة النصیة ، لمعالجة 

 موضوع قواعد اللغة هي: 

/ و إذا بصرت به بصرت فأشمط           و إذا تحدثه تكشف عن صبي1  

/ إني إذا نزل البالء بصاحبي               دافعت عنه بناجدي و مخلبي 2  

/ و ألوم نفسي قبله إن أخطأت             و إذا أساء إلي لم أتعتب3  

/ فإذا رآني ذو الغباوة دونه                 فكما تري في الماء ظل كوكب4  
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

نالحظ أن األمثلة األربعة المستخرجة من النص األدبي كلها تخدم معنى واحدا فقط و هو 

 إذا الشرطیة التي تختص بدخول األفعال. 

و بالتالي یمكن للمدرس أن یختار مثال واحدا فقط ألن األمثلة السابقة كلها متشابهة من 

 حیت معنى إذا الشرطیة. 

 

 بقیة عناصر الستكمال بالشواهد و األمثلة أخرى االستعانةو من هنا سیلجأ المدرس إلى 

 الدرس و ذلك بالرجوع إلى المراجع و الكتب الموازیة. 

 من انطالقاو من هذا المنطلق أقول: إن هذه األمثلة غیر كافیة إلنجاز مثل هذا الموضوع، 

النص األدبي المدروس، كما یهدف إلى ذلك المنهاج التربوي، و بالتالي تم تحقیق المقاربة 

 النصیة – في هذا الموضوع نسبیا فقط .

-فعلى الرغم من إدراج الكتاب المدرسي لمجموعة من األمثلة المختارة الستكمال عناصر 

 هذا الموضوع، إال أنها غیر كافیة. 

و نجد في النص األدبي الثاني: - هنا و هناك - «للشاعر القروي» - موضوع قواعد اللغة 

 هو: الجمل التي لها محل من اإلعراب. 

 -أما األمثلة التي یمكن أن یستخرجها المدرس رفقة تالمیذه لمعالجة هذا الموضوع فهي:

 و الفقر یزهر في صحرائه أمل         خیر من المال في جناته الفزع

 إن كرموا العجم و لو هم ظهورهم      و ملكوهم رقابا حقها النطع

 یرنو اإلباء إلیهم دمعه برك                    أنفاسه لهب، أحشاؤه قطع

 و ما یالحظ على هذه األمثلة أنها تخدم جزءا فقط من موضوع القواعد و هو:
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 

 -الجملة الواقعة : خبرا  

 -الجملة الواقعة : نعتا

 

 -الجملة الواقعة: حاال . 

 أما بقیة الجمل التي لها محل من اإلعراب و هي: 

 -الواقعة مفعوال به، أو مضافا إلیه، أو تابعة لجملة لها محل من اإلعراب .

 -أو جوابا لشرط جازم ، مقترنة بالفاء الرابطة ، أو إذا الفجائیة . 

 بمراجع االستعانةفال یوجد في النص األدبي ما یدل علیها ، و لهذا سیلجأ المدرس إلى 

موازیة ، الختیار األمثلة و الشواهد المناسبة التي تخدم بقیة الجمل التي لها محل من 

 اإلعراب ، و منه فتحقیق هذه المقاربة النصیة فبهذا الموضوع كان نسبیا فقط.

خصائص فن المقال شكال و مضمونا.  ج/وفي وحدة:  

نجد النص األدبي األول : منزلة المثقفین في األمة – لمحمد البشیر اإلبراهیمي – موضوع 

 قواعد اللغة هو: إعراب – لو – لوال – لوما و معانیها. 

:)2(و الالفت لالنتباه أن هذا النص ال یحتوي إال على مثال واحد فقط هو  

/ لو دخلوا في عمل افسدوه .1  
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

-و ال امثلة تذكر حول«لوال – و لوما »في النص األدبي المدروس هنا سیلجأ المدرس إلى 

اإلستعانة بمراجع و كتب موازیة، السترجاع األمثلة و الشواهد التي تخدم بقیة عناصر 

 الدرس.

-و منه یتبین أن تدریس هذا الموضوع (لو – لوال - لوما)وفق المقاربة النصیة تحقق بنسبة 

 ضئیلة جدا، لعدم توفر األمثلة الكافیة إلتمام بقیة عناصر الموضوع. 

 

 

و الجدول األتي یوضح مدى انسجام النص األدبي مع قواعد اللغة العربیة المقررة و تحقبق 

 المقاربة النصیة: 

 النص األدبي  قواعد اللغة العربیة  اإلنسجام تحقیق هدف المقاربة النصیة
  نسبي محقق نسبي محقق

 - اإلعراب التقدیري
 - إعراب معتل األخر
 - معاني حروف الجر

 - معاني حروف العطف
- الجمل التي ال محل لها 

 من اإلعراب 
- إعراب المسند و المسند 

 إلیه 
- أحكام التمیز و الحال و 

 ما بینهمامن فروق
 - صیغ منتهى الجموع

 - جموع القلة 

 
 - في مدح الرسول(ص)

 - في الزهد
 - خواص القمر و تأثیراته
- في الطبیعة و النفس 

 اإلنسانیة
 - منشورات فدائیة

 
 - حالة حصار

 
 - اإلنسان الكبیر

 
 - جمیلة

x 

x 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

 
 

x 
 

x 

x 
 
 
 

x 

x 

x 

x 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

 
 
x 
 
x 
x 

 
 

x 
x 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

x  x   إسم الجنس الفردي و -
 الجمعي

 - أغنیات لأللم
 - أبو تمام 

 

x  
 

x 

x 

x  
 

x 

x 

 - أما و إما 
  

- معاني األحرف المشبهة 
 بالفعل

 - اسم الجمع
  

- خطاب غیر تاریخي على قبر 
 صالح الدین

 - الصراع بین التقلید و التجدید 
 

 - الجرح و األمل 
 

 

x 
x 
 

x 
 

x 

 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

 – أي – أي إي
 - كم – كأین – كذا

 - نون التوكید مع األفعال
 

 - ما معانیها و إعرابها  

 - من مسرحیة شهرزاد 
 - كابوس في الظهیرة 

- اللة فاطمة نسومر«المرأة 
 الصقر»

 - من مسرحیة المغص
 

 ما یالحظ من خالل هذا الجدول أن عدد مواضیع قواعد اللغة العربیة المنسجمة مع النص 

األدبي و المحققة للمقاربة النصیة هو تسعة مواضیع من بین أربعة و عشرین موضوعا، و 

أما خمسة عشر موضوعا المتبقیة في تحقیق المقاربة النصیة فیها هو نسبي فقط و هذا ما 

یدفعني إلى القول أن تدریس قواعد اللغة العربیة لسنة الثالثة من التعلیم الثانوي ، وفق 

المقاربة النصیة حسب ما یهدف إلیه المنهاج مازال لم یتحقق ب الصورة المرجوة في الواقع 

 المدرسي و یعود هذا إلى مایلي:
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

-ما دام الكتاب المدرسي یقترح أمثلة و شواهد تساعد المدرس على إتمام بقیة عناصر درس 

قواعد اللغة العربیة، ال عالقة لها بالنص األدبي أو التواصلي المدروس، و مادام مدرس 

اللغة العربیة یستعین بمراجع من كتب موازیة الستخراج أمثلة المناسبة ، إلتمام عناصر 

درس القواعد ألنه یجد أحیانا أن األمثلة المقترحة في الكتاب المدرسي جافة و مكررة، و 

  ووجود بعض األخطاء و غیرها. المشكلةالشواهد القرآنیة و 

 

 

 

   و علیه ینبغي على مترجمي المنهاج إلى كتاب مدرسي، مراجعة هذه النصوص، و 

اختیار نصوص أدبیة أقرب من واقع المتعلم تخدم المقاربة النصیة إلى حد بعید حتى تتحقق 

 األهداف المرجوة.

U5:واقع تمارین قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي/  

 ترسیخ و تثبیت المعلومات و المعارف و التدریب على آلیاتتعد التمارین اللغویة من أهم 

اكتساب المهارات لدى المتعلم، و تستخدم لمعرفة مستوى التحصیل، و حصر الصعوبات، و 

 اكتشاف الفروق الفردیة بالتطبیق على العناصر اللغویة المدرسیة.

    و یوصي المنهاج ان یولي المدرس العنایة الالزمة لهذه الحصة لما تكتسیه من أهمیة 

 في بناء شخصیة المتعلم و بیان قدرته المكتسبة. 

 - كیف ینظر المنهاج الجدید إلى تمارین قواعد اللغة العربیة؟
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

و في هذا الجدول سوف أوضح عالقة تمارین قواعد اللغة العربیة في وحدة تعلیمیة مقررة 

في المنهاج التربوي، بحصة أحكام موارد المتعلم و ضبطها، و مدى تحقیق هدف ترسیخ و 

 هذه الدراسة المختصرة في الجدول حوصلةتثبیت هذه القواعد اللغویة لدى المتعلم، و یمكن 

 اآلتي: 

 

 

 

 

 

  إحكام موارد المتعلم و ضبطها
 

 الوحدة التعلمیة

 تمارین قواعد اللغة مدى تحقیق هدف ترسیخها و تثبیتها لدى المتعلم

 كافیة غیر كافیة محققة للهدف نسبیة غیر محققة للهدف

 x 
 x   ظاهرة المدیح النبوي و الزهد في عصر

 الضعف

  x 
 x 

خصائص النثر العلمي في عصر 
 الممالیك 

 x 
 x 

مظاهر التجدید في الشعر العربي  
 الحدیث

 x 
 x 

انشغال الشعراء المعاصرین بقضیة  
 فلسطین
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 x 
 x 

 قیم الثورة الجزائریة  

 x 
 x 

مظاهر الحزن و األلم عند الشعراء  
 المعاصرین  

 x 
 x 

 خصائص فن المقال شكال و مضمونا  

  X 
 x 

الفن القصصي: نشأته وتطوره 
 وخصائصه

  X 
 x 

 بعض خصائص المسرح الجزائري

 

 

 

یوضح هذا الجدول عالقة تمارین اللغة العربیة ، في وحدة تعلیمیة مقررة في المنهاج 

التربوي، بحصة اإلحكام موارد المتعلم و ضبطها، و مدى تحقیق هدف ترخیص و تثبیت 

 هذه القواعد اللغویة لدى المتعلم.

و أشیر هنا أن كل وحدة تعلیمیة تتضمن موضوعین، من مواضیع قواعد اللغة العربیة، و قد 

وضحت هذا من خالل هذا الجدول أن تمارین قواعد اللغة العربیة في حصة إحكام موارد 

المتعلم وضبطها غیر كافیة و لم تغطي كما وافرا من المهارات كما أنها لم تحقق إلى حد 

بعید الترسیخ و التثبیت للمعارف لذى المتعلم و هما یعدان من األهداف الهامة في التمارین 

 اللغویة.
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

U6 مذكرة أنموذجیة لحصة قواعد اللغة العربیة لسنة الثالثة من التعلیم/

 الثانوي:

    تمتل هذه المذكرة أنموذجا لحصة قواعد اللغة العربیة في هذا المستوى الدراسي، و أردت 

من خاللها أن أبین كیفیة تنفید و التخطیط درس قواعد اللغة العربیة و تقدیمها للمتعلمین 

داخل القسم، وفق منهج المقاربة بالكفاءات و تطبیق المقاربة النصیة، إنطالقا من النص 

 األدبي المقرر في المنهاج. 

و لإلشارة هنا، أن هذا النموذج تسیر علیه جمیع المذكرات المقدمة بالمتعلم في هذا الرافد 

 اللغوي.

و لقد اخترت موضوع«الجمل التي ال محل لها من اإلعراب»ألنه موضوع مشترك بین جمیع 

 الشعب األدبیة و العلمیة.

 

 كما أردت أن أبین من خاللها كیفیة توزیع الوقت المخصص لحصة على سیر مراحل 

الدرس، و هي الكفاءة القاعدیة و مدتها من خمس دقائق إلى سبعة دقائق حسب طبیعة كل 

إلى الدرس، و فیها یتذكر المتعلم النص األدبي المدروس االنطالق نقطة تمثلموضوع، و 

عن طریق توجیه األسئلة مركزة و دقیقة من طرف المدرس له، ثم یضع المتعلم في وضعیة 

 في الموضوع الجدید المراد تقدیمه، و ذلك بتطبیق المقاربة النصیة و لالنطالقمشكلة 

 دقیقة فما فوق، و ذلك حسب طبیعة 45الخطوة الثانیة هي الكفاءة المرحلیة: و مدتها من 

 الموضوع المقدم و عناصره و قواعده الجزئیة. 

و هنا یتم بناء معارف جدیدة یكون المتعلم وفقها نشاطا فعاال، بتطبیق الحوار و المناقشة و 

 األسئلة المركزة و الدقیقة من طرف المدرس للمتعلم، كما هو مبین في المذكرة.
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

و الخطوة األخیرة هي الكفاءة الختامیة: و مدتها عشرة دقائق، یقوم من خاللها المدرس 

بتقویم التحصیلي للموضوع المقدم و ذلك بإجراء تطبیق أو تطبیقین حسب طبیعته و نوعه، 

و هنا یكون المتعلم مبدعا و فعاال و منتجا إذا كان السؤال التطبیق مثال: حرر فقرة ال 

 تتجاوز خمسة أسطر توظف فیها جملتین ال محل لهما من اإلعراب حول موضوع العلم .

إن الداعي إلنجاز هذه المذكرة هو إظهار ما یقوم به المدرس فعال داخل القسم، و إظهار 

 واقع التقدیم مواضیع قواعد اللغة العربیة للمتعلم .

 

 

 

 

 

Uمذكرة أنموذجیة 

UالوحدةUإنشغال الشعراء المعاصرین بقضیة فلسطین:UالمستوىU.(أداب/فلسفة)السنة الثالثة ثانوي:  

UالنشاطU. نصوص أدبیة:Uالسند التربويU:  

UالموضوعUكتاب النصوص السنة الثالثة ثانوي95- 94:منشورات فدائیة لنزار قباني(ص (  

Uالمدة Uساعة واحدة:  

Uأ/قواعد اللغةU.الجمل التي المحل لها من اإلعراب:  

Uالكفاءة العامةU.یتعرف التلمیذ على الجمل التي ال محل لها من اإلعراب -:  

          - یفرق التلمیذ بین الجمل التي لها محل من اإلعراب و التي ال محل لها من 

 اإلعراب. 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

           - یعلل سبب تسمیتها بالجمل التي ال محل لها من اإلعراب .

 

 مراحل الدرس التوقیت الكفاءات المستهدفة سیر الدرس

درسنا فیما سبق في حصة القواعد الجمل التي لها محل 
 من اإلعراب، فلماذا سمیت كذلك؟ .....

سمیت كذلك ألنها جمع بصح تأویلها بمفرد، فتعرب 
 مثله.

 ماهي هذه الجملة ؟ ....................
الجملة الواقعة خبرا، الواقعة نعتا، حاال، مفعوال به، 

مضــاف إلیه، تابعـــة لجملـــة لهــا محـــل مــن اإلعراب، 
 جوابـا لشــرط جازم، مقترنة بالفاء أو إذا الفجائیة. 

 بم استهل نزار قباني نصه؟.................
UاألمثلةU:  

/ قال نزار قباني :1  
 لن تجعلوا من شعبنا شعب الهنود حمر

 ...في هذه األرض التي تلبس في معصمها إسوارة، 
/ یقول تعالى :2  

«وال یحزنــك قولهم إن العزة هللا جمیعا»سورة یونس : 
 65األیة 

/ قال البحتري :3  
 نحن – أبناء یعرب – أعرب النا

           س لسانا و أنضر الناس عودا.
/ یقول تعالى :4  

«فأوحینـا إلیـه أن أصنع الفـلـك»سورة المؤمنـون األیة 
27 
/ یقول تعالى:5  

 2«و القرآن الحكیم، إنك لمن المرسلین »سورة یساألیة 
 –3 

 

-أن یذكر التلمیذ الجمل التي لها 
 محل من اإلعراب

- أن یذكر التلمیذ نص منشورات 
 فدائیة للتهیئة.

 
 
 
 
 
 
 
 

أن یقرأ التلمیذ األمثلة قـــراءة 
 سلیمة مسترسلة و معبرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دقائق5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دقیقة45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -الكفاءة القاعدیة
 

 - نقطة اإلنطالق
 

 - التشخیص
 
 
 
 
 
 
 
U-

 الكفـــــــــــــاءةالمرحلیة
 - التكوین
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

/ قال الشاعر :6  
 إذا أنت أكرمت الكریم ملكته 

                       و إن أنت أكرمت اللئیم تمردا
/ یقول تعالى :7  

«و اعتصــموا بحبــل اهللا و ال تفرقوا »سورة آل عمران 
 103األیة 

     - قراءة نموذجیة لألمثلة من طرف األستاذ .
     - قراءات فردیة مختلفة لبعض التالمیذ . 

    - تأمل الجملة األولى، ما نوعهــا ؟ هل یمكن أن   
نؤولها بمفرد؟ ... ال ، ألنها مستقلة بذاتها و لیست 

 عنصرا داخل جملة، فهي جملة ابتدائیة. 
تأمل الجملة الثانیة، ما نوعها ؟ هل هي ابتدائیة؟ هل 

 یمكن أن نؤولها بمفرد ؟ ال. 
هل إنتهى معنى الجملة األولى ؟ نعم –كیف جاءت هذه 

الجملة ؟ ... جاءت مقطوعة عما قبلها فهي جملة 
 استئنافیة.

 - تأمل بقیة الجمل /
- بنفس طریقة التحلیل و المناقشة و الحوار رفقة 

 التالمیذ للوصول إلى الخالصة .
Uالخالصة -U :  

- الجمل التي لها محل من اإلعراب، هي الجمل التي 
یمكن تأویلها إلى مفرد فتعرب إعرابه، و هي كلها 
مستقلة بذاتها، ال تمثل عنصرا إعرابیا داخل جملة 

 تحتضینها و هي كما یلي :
 - الجمل اإلبتدائیة مثل: فهم التلمیذ الدرس 

- الجملة التفسیریة مثل: هل أرشدك إلى طریق النجاح، 
 تكون مجتهدا

- الجملة اإلعتراضیة  مثل : جاء – و أقول الحق – 
 االستاذ .

- الجملة الواقعة صلة الموصول مثل : جاء الذي 

 
 
 
 
 

 
أن یتوصل التلمیذ إلى مفهوم 
الجمل التــي ال محل لها من 
 اإلعراب و استنتاج أنواعها 
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واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي(شعبة أداب و 

.فلسفة)  
 

:ثالثالفصل ال    

 أكرمته.
- الجملة الواقعة جوابا للشرط الغیر الجــازم أو غیر 

 المقترن بالفاء أو إذا الفجائیة . 
Uالتطبیق -U :  

- في األمثلة األتیة جمل محصورة بین قوسین ال محلال 
 لها من اإلعراب، علل ذلك :

  – هزم الثوار (نصرهم اهللا)العدو.1- 
  – أشرت إلى التلمیذ (أن أجب).2- 
 –قال تعالى: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا 3- 

. 07(یره)»سورة الزلزلة األیة   
 

 

 
 
 
 

 
أن یعلل تلمیذ سبب مجيء الجمل 

 األتیة ال محل لها من اإلعراب 

 
 
 
 

 
دقائق10  

 
 
 
 

 
Uالكفاءة الختامیة 

 التقویم التحصیلي
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 تعلیمیة نشاط القواعد
:ثانيالفصل ال   

 

  – مناهج اللغة العربیة في السنة الثالثة ثانوي لشعبة أداب و فلسفة:1

 (14) یقوم المنهاج اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي على عناصر هي :

:تقدیم المادةأ/   

یكتسي تدریس اللغة العربیة في هده السنة أهمیة خاصة ودلك بالنظر إلى كون هده السنة تعد تتویجا  

  یبرز دور األستاذاألهمیة كونها سنة اجتیاز امتحان الباكالوریا , ومن هده وكذلك   لمرحلة التعلیم الثانوي 

   في تقدیم للمتعلمین أفضل ما یفیدهم بأفضل طریقة تمكنهم من االستیعاب الفعال , ساعیا دائما إلى تلمس

   أنجح السبل وتتبع أنفع الطرائق لكي ینجح في تنشیط فعله التربوي.

 ومن المتفق علیه, أن تدریس اللغة العربیة في جمیع المراحل الدراسیة یحتاج إلى جهد مستمر .

  األستاذ في هده السنة الحاسمة ــ بالنسبة إلى المتعلم ــ أحوج ما یكون إلى تعبئة إنومن المتفق علیه أیضا 

  الطاقات ومضاعفة الجهود لمساعدة المتعلمین على بلوغ أمنیتهم في الفوز وتحقیق آمالهم في النجاح .

 واعتبار لخصوصیة تدریس اللغة العربیة في هدا المستوى من التعلیم الثانوي , قفد بدل مجهود خاص 

 إلعداد منهاج هده السنة ودلك حتى یتمكن األستاذ من :

 ــ تفعیل الكفاءات المحدد في مجال المنطوق و المكتوب

 المنهاج والوثائق المرافقة للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي.–(14)-
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 تعلیمیة نشاط القواعد
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 ــ تدلیل الصعوبات التي تعترض تدریس النشاطات المقررة.

 ــ التحكم في أسالیب التدریس بمنطق التعلیم.

 ــ تعزیز أسالیب ربط التعلیمات بالواقع المعیش للمتعلمین.

 ــ تقویم موارد المتعلمین وكفاءاتهم في ضوء المقاربة بالكفاءات.

  یسمح :الذيوعلى العموم , تم إعداد هدا المنهاج بالشكل 

بترسیخ حب االستطالع في نفسیة المتعلمین, وتعلیمهم كیفیة الوصول إلى الحقیقة-  

 عن طریق استغالل الموارد التعلمیة.

 ــ  تعلیمهم كیف یتعلمون عن طریق تزویدهم بتقنیات التفكیر المنهجي السلیم

   القائم  على أساس االستغالل األقصى للعملیات العقلیة اآلتیة:

 أ – الفهم

 ب- التحلیل

 ج- التفسیر والمقارنة

 د- النقد والحكم

 هـ - التعلیل واالستدالل
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 تعلیمیة نشاط القواعد
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 و – التجدید و اإلبداع.

 مع تمكینهم من توظیف التقنیات العلمیة اآلتیة :

   ــ منهجیة معالجة المشكالت.

.ــ منهجیة البحث  

  ــ ضوابط العمل الجماعي.

   ــ فنیات الحوار وآدابه.

 ــ تقنیات التلخیص والتدوین.

 ولما كان مفهوم المقاربة بالكفاءات مع مجموعة من المفاهیم داخل الحقل التربوي ــ البیداغوجي 

 فإننا قد عملنا على تحدید أشكال العالقات التي قد تساعد على التمییز بینه وبین أهم المفاهیم المتصلة

 بوظائف وأغراضه ’ كما هو اآلمر بالنسبة لبیداغوجیا األهداف وغیرها من المفاهیم المتداخلة معه.

  / فلسفة وشعبة لغات أجنبیة یرتبطآدابوٕاجماال, إن هدا المنهاج المتعلق بالسنة الثالثة الثانوي شعبة 

  یجعل المتعلمین  یتفاعلونالذيبتعزیز الكفاءات القبلیة إثراء الكفاءات المقررة لهده السنة وتعمیقها بالشكل 

 مع النشاطات التعلمیة تفاعال إیجابي
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 ب/ تنظیم الوقت و توزیع النشاطات:

الحجم الساعي األسبوعي المخصص لمادة اللغة العربیة في السنة الثالثة من :   Uالتوزیع الزمني Uــ1

  – شعبة الریاضیات – العلوم التجریبیة –تسییر واقتصاد-والتكنولوجيالتعلیم الثانوي العام 

  موزعة أسبوعیا على النشاطات وفق ما یأتي :03تقني ریاضي -   هو ثالث ساعات 

 النشاطات الحجم الساعي توزیع التوقیت
یخصص هدا الحجم الساعي لنشاط 

األدب والنصوص حیث یتم فیه 
دراسة النص من حیث معطیاته ونمط 

بنانه وما فبه من مظاهر االتساق 
واالنسجام ثم ما یتعلق بتعزیز التعلیمات 

القبلیة في النحو والصرف والبالغة. 
 

 
 سا 02

 
 األدب والنصوص

 
 

 حصة للتعبیر الكتابي أو المطالعة
 الموجهة دات ساعة واحدة بالتداول

 

 
  سا01

 التعبیر الكتابي
 والمطالعة الموجهة

 ینشط المشروع في كل حصة سادسة من نشاط التعبیر الكتابي
 

 المشروع

الكتابي.  هده الحصة في كل حصة سابعة من نشاط التعبیر   إحكام موارد المتعلم 
 وضبطها
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  و فلسفة:آدابب / محاور قواعد النحو و الصرف لشعبة 

  و فلسفةآدابشعبة

 اإلعراب التقدیري
 إعراب معتل األخر

 إعراب المضاف إلى یاء المتكلم
 إعراب المسند و المسند إلیه

 الفضلة و إعرابها
 أحكام البدل و عطف البیان

 أحكام التمییز و الحال و ما بینهما من فروق
 أحرف الجر و معانیها

 أحرف العطف و معانیها
 نون التوكید مع األفعال
 إذ، إذا، إذن، حینئذ

 لو، لوما، لوال
 نون الوقایة
 إي، أي، أي
 كم، كأن، كدا

 أما، إما
 الجمل التي لها محل من اإلعراب

 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
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 تعلیمیة نشاط القواعد
:ثانيالفصل ال   

 

U2 فلسفة – شعبة آداب- ملمح دخول المتعلم إلى السنة الثالثة الثانویة (شعبة /

 لغات)

} ملمح الدخول : بدخول المتعلم إلى هذه السنة یكون قادرا على :1  

  حجاجي ذات عالقة بمحاور تدریس نشاطات المادةأو سردي أو- إنتاج كتابة نصوص ذات طابع وصفي 

 وذلك :

في وضعیات ذات داللة یتمثل خصائص الوصف أو السراد الحجاج وبمراعاة مصداقیة التعبیر وجمالیة 

العرض. 

التحكم في الكفاءة اللغویة واألدبیة على وجه الجمال. 

 

ـ ملمح الخروج : بخروج المتعلم من هذه السنة یكون قادرا على :2  

   -   تحدید أمناط النصوص مع التعلیل.

  النصوص.أنماط-  التمییز بین مختلف 

  النصوص { من الحجاج إلى السردي ، من السردي إلى الوصفيأنماط  -  إعادة تركیب 

 جموع القلة و قیاسها
 صیغ منتهى الجموع و قیاسها
 اسم الجنس الجماعي و الفردي
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 ، من التفسیري إلى اإلعالمي ، من الوصفي الحجاجي ، من السردي إلى الحواري ، من الحواري إلى 

 الحجاجي ...}

   - إنتاج و كتابة نصوص متنوعة { تفسیریة , سردیة , حجاجیه, وصفیة , تعلمیة ,  حواریة , إعالمیة }.

  المدروسة.األدبیة  - النقد األدبي ألنماط مختلفة من النصوص التي تنتمي إلى العصور 

3 {Uم ئكةعكيل ئكتئمهى ئكعئل ل ب  ب ئكتئكت ب ئكزم ث كمهئي ل لمخ لى ئك ـ ئكخةئ ئكهخ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 مشافھة و الكتابة –في مقام تواصل دال، یكون المتعلم قادرا على تسخیر مكتسباتھ القبلیة إلنتاج 
 أنماط متنوعة من النصوص لتحلیل فكرة، أو التغییر عن موقف، أو إبداء رأیھ، بما یجعلھ –

 قادرا على مواصلة مساره الدراسي أو االندماج في الوسط المھني . 

 المجال الكتابي المجال الشفوي

1كفاءة  1كفاءة   2كفاءة    

 

2كفاءة   

 
 التعبیر المكتوب فھم المكتوب التعبیر المنطوق فھم المنطوق

إنتاج نصوص ذات نمط سردي أو تفسیري 
أو حجاجي أو حواري للتلخیص أو عرض 
 رأي أو مناقشة فكرة في وضعیة ذات داللة.

كتابة نصوص سردیة أو وصفیة أو 
حجاجیھ أو حواریة أو إعالمیة في 

وضعیات فعلیة و نصوص نقدیة ترتبط 
 بأثر العصور المدروسة .
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 : أسس التدریس قواعد اللغة العربیة في المرحلة الثانویة /2

  إن عملیة التدریس بصفة عامة هي عملیة شاقة، مضنیة و لیست بسیطة أو سهلة 

كما یظنها البعض، فما بالنا بتدریس قواعد اللغة العربیة التي تعد العمود الفقري للغة 

العربیة ككل ، إذ یجب أن تتضافر فیها مجموعة من األسس التربویة و النفسیة و 

اللسانیة حتى تؤدي وظیفتها، و یكون تدریسها ناجحا و فعاال، من بین هذه األسس ما 

 یلي : 

 مما ال شك فیه أن مكونات قواعد اللغة العربیة كثیرة، و (15) :أ/ اختیار المحتوى

بالتالي ال یمكن تدریسها دفعة واحدة لمتعلمي هذه المرحلة، و إنما نختار منها ما 

یناسب هذه الفئة ، و ذلك بتحدید الغایات البیداغوجیة ، و المستوى اللغوي المطلوب ، 

و معارف المتعلمین السابقة ، و الحجم الساعي المخصص بهذا الرافد اللغوي ، و غیر 

ذلك مما یجعل تدریس قواعد اللغة العربیة یحقق أهدافه المنشودة لهذه الفئة . 

فالمتعلم المرحلة الثانویة لیس بحاجة ماسة إلى معرفة المبتدأ و الخبر و أزمنة الفعل، و 

 المشتق و الفعل الصحیح و أقسامه و الفعل المعتل ، و الفعل االسم الجامد و االسم

 ... إلخ فكل هذه الموضوعات قد (16)الالزم، و الفعل المبني للمجهول، و نائب الفاعل

تناولها في المرحلة المتوسطة.  

 .08،ص2010مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،سنة –(15)-
 .287-286كتاب اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط،ص–(16)-
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فهذه الموضوعات و غیرها إنما تعد بالنسبة لمتعلمي المرحلة الثانویة و خاصة السنة 

 لموضوع جدید انطالقالثالثة من التعلیم الثانوي مكتسبات قبلیة،یعتمدها المدرس نقطة 

یلبي حاجات هذه الفئة و لذلك «ینبغي البحت عما یحتاجه هذا المتعلم من عناصر 

لغویة محددة، و هذا ما یدفع المدرس و الجهات الوصیة إلى التفكیر بجدیة في األلفاظ 

و التراكیب المالئمة للمتعلم في أي طور من األطوار الدراسیة، إن الجهات الوصیة 

 المخولة بإعداد جید بتحدید 

متطلبات كل مرحلة من المراحل و كل مستوى من المستویات، و المعلم مطالب أن ینفذ 

 (17).لكل مرحلة متطلباتها وصوال إلى األهداف المحددة لدیها»

«و هذا كله یدفعنا إلى القول أن الكتب المدرسیة و المقررات التربویة یجب أن تكون 

من الدقة بمكان، بحیث تؤسس وفق خطة علمیة واقعیة محكمة، و إال أصبح 

االضطراب هو سید الموقف، و بناءا علیه فإن المقرر الدراسي ینبغي أن یكون بنیانا 

متسلسال، یتكامل صعودا نحو دعم الملكة اللغویة للمتعلمین، بحیث ال یمكن أن تخل 

بترتیب الكتب الدراسیة دون أن تخل بمجمل العملیة التربویة، و هذا الشرط یغیب في 

 (18). إلى الثانوي »االبتدائيالمقررات المدرسیة في أغلب المراحل الدراسیة من 

 أنه من الضروري أن تكون المقررات الدراسیة بمثابة البنیان المتسلسل خالل أرى  و 

المراحل الدراسیة جمیعها، مع عدم الفصل بینها، و لو نظرنا على سبیل المثال ال 

 .09مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،مرجع سبق ذكره،ص-(17)-
 نفس المرجع.–(18)-
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 في اإلضرابالحصر، بین مقررات المرحلة المتوسطة، و المرحلة الثانویة، أللفینا هذا 

 مواضیع قواعد اللغة العربیة.

    و یعود هذا – فیما أرى – إلى قلة التنسیق بین واضع البرامج الدراسیة للمرحلتین، 

 فكل لجنة تضع برنامجا دراسیا قد یكون مستقال عن اللجنة األخرى. 

- كما یجب أیضا على مدرسي المرحلتین المتوسط و الثانویة مثال التنسیق فیما بینهم، 

 لمعرفة المواضیع المقررة، لتفادي االضطراب.

 

 

 متعلمي المرحلة المتوسطة و معالجتها من طرف الذيو الوقوف على نقاط الضعف

مدرسي التعلیم الثانوي، خصوصا في الدروس المكررة بین المرحلتین كموضوع الحال و 

 التمیز ، و البدل، و الفعل المضارع المنصوب و المجزوم...إلخ.

و من واجب المدرس اللغة العربیة أن یفكر منذ البدأ في العناصر اللغویة التي یمكن له 

: اآلتیةتدرسها في مستوى معین من مستویات التعلیم، و ذلك بالكیفیة   

- لیست كل ألفاظ اللغة و تراكیبها تالئم المتعلم في طور معین من أطوار نموه 1

 اللغوي. 
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- لیس بالضرورة أن یكون المتعلم في حاجة إلى كل مكونات اللغة المعینة للتعبیر 2

عن أغراضه، و اهتماماته التواصلیة داخل المجتمع، و إنما قد تكفیه األلفاظ التي لها 

 (19).صلة بالمفاهیم العامة التي یحتاجها في تحقیق التواصل

- قد یعسر على المتعلم استیعاب حد أقصى من األلفاظ و التراكیب في مرحلة معینة 3

من مراحل تعلمه، فالمعرفة التي یتلقاها في درس من الدروس یجب أن تكون محدودة 

 الطاقة االستیعابیة لدى المتعلم، حتى ال یصاب باإلرهاق اإلدراكي، و مراعاةجدا مع 

 (20).هو األمر الذي یجعله ینفر من مواصلة تعلمه للغة

إن الهدف من اختیار المحتوى هو جعل المتعلم یكتسب مهارات معینة في استعمال 

اللغة بجمیع مستویاتها في الظروف و السیاقات المناسبة «و للوصول إلى هذه النتیجة 

فهو في حاجة إلى األلفاظ األساسیة و التراكیب الوظیفیة التي تعد القاعدة األولیة التي 

 تتمیز بها لغة 

 

 

 دراسات في اللسانیات التطبیقیة-حقل التعلیمات اللغات-أحمد حسني،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر.–(19)-

مجلة اللسانیات:مقال:أثر اللسانیات في النهوض بمستوى المدرسي في اللغة العربیة:الدكتور عبد الرحمن –(20)-
 .44حاج صالح،ص
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من اللغات دون الخوض في دالالت األلفاظ الفرعیة، و القواعد التحویلیة التي یمكن 

 (21).اكتسابها الحقا بالتدرج المطلوب»

 و بناءا على ما تقدم فإن اختیار المحتوى نجده یبنى على رافدین اثنین:

: دور المربي و وعیه العمیق بأهمیة إحصاء جمیع المفاهیم التي یحتاج إلیها أحدهما

المتعلم في مرحلة معینة من مراحل تعلمه(مرحلة التعلیم الثانوي مثال)، و السعي من 

أجل تحدیدها تحدیدا علمیا دقیقا، و قد یعزز ذلك بالمقارنة بین المفاهیم التي لها عالقة 

 باالهتمامات

الطفل المتعلم في مرحلة زمنیة من عمره، و المفاهیم التي تقدم له بالفعل في البرنامج 

التعلیمي المجسد في الكتاب المدرسي، و النصوص األدبیة ، و الوثائق المدعمة لعملیة 

 التحصیل.

: دور المربي و اللساني معا ، و یظهر ذلك في العمل المشترك بینهما من  األخــرو

أجل تطویر البحت لضبط صالحیة األلفاظ المقدمة بالفعل، و المقررة في برنامج 

الدراسة، ثم اإلضافات أو التعدیالت التي یمكن لها أن تقترح إلثراء البرنامج الدراسي أو 

 تقویمه وفق معایر لسانیة و نفسیة .
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 ب/عرض المادة اللغویة:

 جمیع المهتمین بالتعلیمیة، هو أن لعرض المادة اللغویة دورا الذي«إن األمر المؤكد 

مركزیا في إنجاح العملیة التعلیمیة، و أستاذ اللغة العربیة مؤهل من خالل تكوینه األولي 

 (22).(العرض و التقدیم)»إلتقان

و من هنا فإن العرض الجید لمادة قواعد اللغة العربیة یتوقف على المدرس الكفء و 

  هما: اثنینالمتمكن من مادتها اللغویة، و «لذلك فعرض المادة یتوقف على أمرین 

- كفاءة المدرس و الفنیات التي یتمتع بها ، و التي تساعده على تحقیق الهدف ، و 1

هي مسألة ذاتیة ، لها عالقة بتكوینه و رغبته في العمل ، و خصائصه الجوهریة التي 

- و من الناحیة أخرى الوسائل الممكنة التي تعینه و تسهل علیه القیام 2یتمتع بها 

بالمطلوب ، و من ذلك ضرورة اختیار الوسیلة المناسبة لعرض الموضوع فقد یكون 

، و قد تكون التسجیالت الصوتیة ، .. أو مطبوعات األنجعالكتاب المدرسي هو 

 الخاصة بین أیدي المتعلمین ، أو غیرها من وسائل أخرى تكون وسیلة مناسبة.

 الجوانب اللسانیة ، كالعناصر اللغویة المطلوبة ، التي یجب التركیز مراعاة- ضرورة 

علیها أو األمثلة الدقیقة التي تسیر الموضوع أكثر ، و كذا الجوانب النفسیة المؤثرة في 

 عرض المادة . 

 .146دراسات في اللسانیات التطبیقیة،حقل التعلیمات اللغات-أحمد حسني مرجع سبق ذكره،ص-(22)-
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 اللغویة المناسبة أثناء العرض ، فقد یكون الحوار هو األسلوب اآللیات- مراعاة 

المناسب  او السؤال و الجواب المباشر ، أو غیر ذلك مما یناسب الموضوع المقدم و 

 (23).هي مسألة یختارها المدرس تملیها علیه خبرته بالعمل »

و«من هنا ، فإن منهجیة عرض المادة اللغویة حتى تكون ناجحة یجب أن تتوفر فیها 

: اآلتیةالعناصر   

 - مراعاة مراحل التدرج في تدریس قواعد اللغة العربیة 

 - مراعاة المقاییس اللسانیة و النفسیة لترتیب هذه المراحل.

- ضبط الوحدات األساسیة المكونة للعرض . 

 (24).- تقسیم الوقت بین هذه الوحدات»

و لذلك فإن «عرض المادة اللغویة عرضا جیدا ، عملیة نفسیة تشد التعلم للمدرس و 

یجعله یتعلق بالموضوع بطریقة أكثر فعالیة ، فكم من طرق و عروض أفسدت المادة 

 اآللیاتاللغویة ، ألن طریقة العرض لم تكن مناسبة ، أو ألن المدرس یفتقد إلى 

 المناسبة للعرض الجید المناسب ».

 

 

 .13-12مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،مرجع سبق ذكره،ص-(23)-
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:ج/ التدرج في تدریس قواعد اللغة العربیة  

 االكتساب تربویة معلومة ، و هو أمر طبیعي یتماشى مع طبیعة آلیة   یعد التدرج 

اللغوي ، و لذلك وجب أخد هذا العامل بعین االعتبار ، أثناء وضع البرنامج التعلیمي 

 لرافد قواعد اللغة العربیة.

 في تدریس قواعد اللغة العربیة : اآلتیة لذلك ینبغي مراعاة القضایا 

/«ضرورة البدء بالسهل قبل الصعب بحیث تفتح شهیة الدارس بالمسائل السهلة التي 1

 إدراكهایمكن له استیعابها ببساطة ثم المرور إلى غیرها مما یصعب علیها فهمها أو 

.لتعقدها أو لتجردها حیث تتطلب نضجا أكبر من حیث مستواه العقلي »  

 اللساني، االجتماع هاهنا على ما یقدمه علم النفس اللساني و علم االرتكاز«و یجب 

.الدراسات اللسانیة بعامة»  

: د/ الترسیخ  

 المعلومات في الذاكرة المتعلم ، عماال على أن تتمثل له اللغة أثناء تثبت«وهو عملیة 

عملیة الممارسة ، أو هي عملیة المحافظة على المعلومات و تقویتها في الذهن 

 عندالحاجة ، أو هي عملیة انتقال المعلومات من الذاكرة اللحظیة إلى السترجاعها

 ، حتى یتوقف نجاحها على مدى محاكاة المتعلم من نماذج لغویة ، لذلك الدائمةالذاكرة 
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تظل الممارسة الفعلیة للغة هي الضمان األكثر لتحقیق الترسیخ ، و التي ینبغي أن 

 (25).تستغرق وقتا أطول»

ان عملیة ترسیخ و تثبیت المعلومة حول موضوع معین من مواضیع قواعد اللغة العربیة 

في ذاكرة المتعلم .لیس باألمر الهین ، بل یتطلب جهدا فكریا و مهارة لغویة من طرف 

المدرس الكفء ، و یمكن تثبیت هذه المعلومات خالل درس من دروس قواعد اللغة في 

الحصة نفسها ، كأن یعرض المدرس عنصرا من عناصر القواعد ، و یقوم بالتقویم 

الفوري على ذلك العنصر قبل اإلنتقال إلى العنصر الموالي لیتأكد من ترسیخه في 

 أدهان المتعلمین . 

   و ذلك بطرح سؤال شفهي ، أو كتابي ، و ینتظر بعد ذلك إجابات المتعلمین ، و هذا 

 مثال توضیحي لكیفیة الترسیخ و هو موضوع الخبر و أنواعه :

- فبعد ما یعرض المدرس تعریف الخبر مرورا بمراحل األولى ، یطلب من المتعلمین ، 

شفهیا ، اإلتیان بخبر مماثل ، أو كتابیا ، بمأل الفراغات نحو : - التلمیذ .........، 

 أكمل بخبر مناسب . 

- ثم ینتقل إلى أنواع الخبر ، و یبدأ بالخبر المفرد ، و یرسخ في أذهان المتعلمین 

الخبر المفرد ، و لماذا سمي خبرا مفردا ؟ ، و ذلك بنفس الكیفیة السابقة . و بعد ینهي 

 .18مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،مرجع سبق ذكره،ص-(25)-
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الخبر المفرد ، ینتقل إلى الخبر الجملة ، و یبین للمتعلمین كیف یأتي الخبر الجملة 

اسمیةفعلیة ،   

معتمدا في ذلك على التدرج في تقدیم عناصر الموضوع ، و مهارته و فنیاته في 

 في طرق االختیارالتدریس ، ثم یقوم بترسیخ هذه العناصر بنفس الكیفیة األولى ، و له 

ترسیخ المعلومات في أذهان المتعلمین ، ثم الخبر شبه جملة و یقوم بنفس  طریقة  

 الترسیخ السابقة ، إلى أن ینهي الدرس ، حینها یقوم بالتقویم الختامي للحصة .

      و قد یكون الترسیخ لموضوع من مواضیع قواعد اللغة العربیة و تثبیتها في أذهان 

المتعلمین عن طریق تكرار هذا الموضوع كل ما لزمت الضرورة مستعمال في ذلك 

الطریقة اإلقتضائیة مثال : واو الحال ، أو واو المعیة ......... و غیرهما من المواضیع 

 التي تقتضي التكرار الفنیة و األخرى حتى ترسخ في أذهان المتعلمین .

      و لكي تتم عملیة الترسیخ بطریقة ناجحة ، ینبغي األخذ بما یلي : 

 استعماله : حفظ بعض النصوص النموذجیة ، لتكون زادا للمتعلم یحتاج إلیه أثناء أوال

للغة العربیة ، فهذه النصوص ، سواء كانت شعریة أو نثریة أو آیات قرآنیة أو أحادیث 

نبویة الشریفة ، فهي نماذج جاهزة یستخدمها المتحدث في وظائفها المناسبة ، فیتعود 

على النطق الصحیح ، و الكتابة الصحیحة ، الخالیة من األخطاء النحویة ، و الصرفیة 

 بناء على ما 
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حفظه من تلك النصوص فالمتعلم یقیس على هذا النماذج الجاهزة ، و بالتدریب و 

التمارین ، ترسخ قواعد اللغة ، و یكتسب ملكة لغویة تساعده على االستخدام الصحیح 

 للغة العربیة .

 :«االشتغال باللغة بواسطة عملیات مختلفة ، و من خالل تمرینات متعددة و ثانیا

متنوعة ، فإجراء الحوارات حول مختلف الموضوعات ، و فتح مجال النقاش فیها و دفع 

المتعلم للتعبیر عن آرائه ، تجعله یبدع في التعبیر ، و یمارس اللغة واقعا بنفسه .... 

إن ما ینقص متعلم اللغة الیوم هو الممارسة الفعلیة للغة ، .... إن الضروري هو 

التجسید العملي للغة عن طریق ممارستها في الخطاب الفعلي.... كما ینبغي وجود 

 بعضاألنشطة المناسبة و المصاحبة للمناهج .

 باللغة العربیة السلیمة ، و االلتزامإن المدرس داخل القاعة یجب أن یفرض على المتعلم 

 بها عندما یخطئ ، و ال یسمح له بالتحدث بغیرها ، إال للضرورة االلتزامیعلمه على 

القصوى ، و عندما یصحح له المدرس بما ینبغي أن یقول له في مثال هذه الحاالت 

 (26).التي تصعب على المتعلم »

 : «اإلكثار من المطالعة باللغة العربیة ، و لمختلف النصوص و الموضوعات ، و ثالثا

 المستمر لها ، المتالك القدرة على حسن النطق بها و جودة األداء بمختلف االستماع

.تراكیبها »  

 .19مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،مرجع سبق ذكره،ص-(26)-
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ألن قراءة و مطالعة النصوص المختلفة بكثرة و تكرار هذه العملیة تكسب المتعلم مهارة 

الكفاءة اللغویة ، التي یستطیع من خاللها أن یواجه عوائق اللغة العربیة نطقا أو كتابتا 

فغالبا ما یخطئ المتعلمون في كتابة همزة الوصل و القطع ، و همزة وسط الكلمة أ 

 تكتب على األلف أو على النبرة ؟ 

 .. كما یخطئون في كتابة الفعل المعتل األخر مثل : دعا ، قضى ،.... 

هذا على سبیل المثال ال الحصر ، بعض القضایا التي غالبا ما یخطئ المتعلمون في 

.كتابتها نظرا لنقص القراءة و المطالعة   

 ه/ التقویم :

     و یعد مصطلح التقویم أشمل و أعم من القیاس و التقییم معا ، ألنه یشمل القیاس 

مضافا إلیه حكم معین مع اتخاذ اإلجراءات التي تكفل الوصول إلى األهداف المنشودة 

التقویم أشمل و أعم من مصطلح «التقییم»إذ أن الكلمة األولى تتعدى قیمة الشيء «، و 

 (27).»إلى تصحیحه و إصالحه و تعدیله بعد الحكم علیه 

فیعرف بأنه العملیة التي تستخدم فیها نتائج عملیة أما التقویم في االصطالح التربوي : 

القیاس الكمي و الكیفي ، و أي معلومات یحصل علیها بوسائل أخرى مناسبة ، في 

إصدار حكم على جانب معین من جوانب شخصیة المتعلم ، أو على جانب من جوانب 

المنهج ، و اتخاذ قرارات بشأن هذا الحكم بقصد تطویر أو تحسین هذا الجانب من 

 .21مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،مرجع سبق ذكره،ص-(27)-
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 تجنب احتیاطاتشخصیة المتعلم ، أو عنصر المنهج ، كما أنه وسیلة للوقایة باتخاذ 

المعوقات التي تظهر أثناء العملیة التربویة ، و تعرف بمواطن القوة و الضعف لدى 

الطلبة كما یعمل على إثارة دافعیة الطلبة للتعلم ، و تزوید الطالب و والي األمر و 

 (28).أصحاب القرار بالتغذیة الراجحة عن مستوى التحصیل

و من خال ل التعاریف السابقة یتضح لنا جلیا ألن التقویم : هو إصدار حكم شامل و 

واضح بعد القیام بعملیة منضمة بعد جمع المعلومات ، و تحلیلها و تفسیرها بغرض 

 القرارات بشأنها ، و في مجال التربیة یعرف التقویم اتخاذتحدید درجة تحقق األهداف و 

بأنه العملیة التي یحكم بها على مدى النجاح أو الفشل في تحقیق األهداف المنشودة ، 

 و علیه یتضح أنالتقویم عمل تربوي الهدف منه إجراء فحص عام یتبین منخالله

صالح األمر من عدمه ، و مدى استفادة المتعلم من العمل الذي قدم له ، أو العمل إ

 (29).الذي یعمل على تحصیله 

:-األسس و المعاییر التي ینبغي توفرها في عملیة التقویم 1  

قبل الشروع في عملیة التقویم ینبغي توفر مجموعة من األسس و المعایر حتى تكون 

هذه العملیة ناجحة و مؤدیة للهدف المرجو في عملیة تدریس قواعد اللغة العربیة ، و 

 (30)المعاییر: و األسسمن بین هذه 

أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق للدكتور قاسم عاشور و الدكتور محمد فؤاد –(28)-
 .267الحوامد،ص
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- أن یكون التقویم هادفا ، و ذلك بتحدید األهداف التي یسعى لتحقیقها ، و ارتباطها 1

 بأهداف المنهج ، و رافد قواعد اللغة العربیة .

- أن یكون التقویم مستمرا و مالزما لرافد قواعد اللغة ، بمعنى أن یراعي كل 2

 مستویات التقویم ، فالعمل الناجح یحتاج دوما إلى المتابعة المستمرة .

- أن یكون التقویم علمیا و موضوعیا ، یتمیز بالصدق و التبات في أدواتهالتي 3

.یستخدمها  

- أن یتصف بالعدل : و المقصود أن یكون التقویم ذا طابع یراعي الجوانب اإلنسانیة 4

 في تؤثر جمیع العوامل التي یمكن أن االعتبار بعین یأخذالمختلفة تحقیقا للعدل ، و 

النتائج سلبا أو إجابا ، و قد تصعب مالحظتها بسهولة ، كعوامل البیئة المختلفة بین 

المتعلمین من قساوة الطبیعة أو عوامل طارئة مانعة أو غیرها ، أو عوامل نفسیة 

  لها عالقة بطبیعة المجتمعو تقالیدهاالجتماعیة و القلق ، أو االضطرابكالخوف و 

.و ما أكترها في حیاة المتعلمین ، ما ال یمكن حصره بحال   

 

 

أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق للدكتور قاسم عاشور و الدكتور محمد فؤاد -(30)-
 .267الحوامد،مرجع سبق ذكره،ص
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- أنواع التقویم :2  

 یصنف التقویم إلى أنواع لعل أهمها ما یلي :

  التقویم القبلي : أو- التقویم التشخیصي 1

و یطبق في بدایة كل درس أو مجموعة من الدروس ، أو في بدایة العام الدراسي ، هو 

 المكتسبات المعرفیة القبلیة لدى الكتشاف التي ینطلق منها المدرس انطالقنقطة 

المتعلم ، قصد الوقوف على نقاط القوة و الضعف في أداء المتعلم أثناء المرحلة الموالیة 

المقبل علیها ، حیت یكشف هذا التقویم مهارات المتعلم الضروریة و المعرفة لدیه ، 

حتى یتسنى للمدرس الوقوف على الوضع الحقیقي لتالمیذه و بالتوضیح أكثر سأتناول 

هذا المثال حول رافد قواعد اللغة العربیة بالنسبة لتالمیذ السنة الثالثة من التعلیم الثانوي 

ففي موضوع الجمل التي ال محل لها من اإلعراب ، ینبغي على المدرس أن ینطلق من 

موضوع سابق و هو الجمل التي لها محل من اإلعراب لتهیئة ، و الوقوف على معارف 

و مكتسبات التلمیذ القبلیة كطرح بعض األسئلة اإلختباریة لتذكر نحو : ما المقصود 

بالجمل التي لها محل من اإلعراب ؟ و لماذا سمیت كذلك ؟ من یذكر لنا هذه الجمل ؟ 

 هات مثاال على الجمل الواقعة حاال أو نعتا أو مفعوال به. 

و هكذا ینبغي على المدرس أن یولي أهمیة بالغة لهذا التقویم الذي ینطلق منها لبناء 

 مهارات و خبرات و معارف جدیدة لتالمیذه .
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- التقویم التكویني أو التقویم البنائي : 2  

و هذا النوع یستخدم أثناء عملیة التدریس ، فهو یساهم في تزوید التلمیذ بمعلومات و 

 ، و یتضمن مراقبة تقدم تعلم التلمیذ أثناء تعلیماتهمهارات مالئمة بغرض ضبط 

 التدریس و یستفاد 

  الرجعیة للتلمیذ فهو یزود المدرس التغذیةمن نتائجه في العالج المبكر و توفیر 

بمعلومات الكافیة عن طرق و أسالیب التدریس و األنشطة و الوسائل التعلیمیة 

 القصیرة ، و االختباراتالمستخدمة ، و من أدواته األسئلة الصفیة أثناء التدریس ، و 

 (31).التمارین و المالحظات و المناقشات 

و كما أن هذا التقویم یمكن المتعلم من اكتساب المعرفة بشكل دقیق متكامل ، و هدف 

 التقویم التكویني : - تعدیل التعلم أثناء المرحلة التكوینیة . 

 - تقویم مستوى التحكم في المستویات . 

  في اكتساب المعرفة . االستمرار- التأكد في 

.- یكتسب كل من المعلم و المتعلم التغذیة الرجعیة  

أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق للدكتور قاسم عاشور و الدكتور محمد فؤاد -(31)-
 .268الحوامد،مرجع سبق ذكره،ص
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و من هنا ینبغي على المدرس أن یولي أهمیة بالغة أیضا لهذا التقویم ألن المدرس أثناء 

الدرس یكون و یبني معارف جدیدة لدى المتعلم ، فعن طریق هذا التقویم یستطیع أن 

 یغیر الطریقة إن لم تكن مناسبة أو األسلوب إن لم یخدم أهداف الدرس.

 كما ینبغي على المدرس أن یستعمل التدرج في العارف ، و یعمد إلى الترسیخ كل 

 من اكتساب معارفه بشكل دقیق و التعلممعرفة جدیدة یقدمها للمتعلمین ، حتى یتمكن 

 متكامل . 

 المثال السابق حول موضوع :«الجمل التي ال محل لها من نأخذو لتوضیح أكثر 

اإلعراب»، فبعد أن ینهي المدرس تقویم التشخیصي ، یبدأ في الدرس الجدید إلعطاء 

 معارف جدیدة للمتعلمین ، فیسلك طریقة «المقاربة النصیة » بیداغوجیة الكفاءات . 

حیت ینبغي على المدرس أن ینطلق من النص األدبي المقرر في المنهاج و هو 

«منشورات فدائیة لنزار قباني»،و ذلك الستخراج األمثلة المناسبة ، و للمدرس الحریة 

 في اختیار 

أمثلة أخرى من المصادر و المراجع التي یراها مناسبة لخدمة هذا الدرس ، ألن النص 

األدبي ال یتوفر على جمیع الشواهد النحویة فیما یخص «الجمل التي ال محل لها من 

اإلعراب»، و بعد أن یقرأ المدرس هذه األمثلة قراءة نموذجیة ، یطلب من بعض تالمیذه 

قراءتها قراءة سلیمة ، مع تصویب األخطاء إن وجدت ، ثم ینطلق بعدها في التدرج 

 لبناء المعارف الجدیدة لتلمیذه ، مع مراعاة تقویم التكویني.
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- التقویم التحصیلي : 3  

و یحصل غالبا بعد نهایة كل درس أو مجموعة من الدروس ، أو محور دراسي ، أو 

وحدة دراسیة محددة و یتم فیه التركیز على معرفة ما تم تحصیله من المتعلم ، و قیاس 

 (32).مستوى التالمیذ و نتائج التصنیف

 التحریریة و االختباراتو یرتبط التقویم التحصیلي بأهداف المقرر الدراسي و من أدواته 

 ، و هو ما یمدنا أیضا بمعلومات للحكم على األبحاثالشفهیة و العملیة ، و التقاریر و 

 تحقیق المقرر و فعالیة التدریس .

- التقویم الذاتي :4  

هذا التقویم یجریه المتعلم الناضج نفسه على مدى اكتسابه لمعارفه ، و تدرجه في 

تدریس لیتعرف على نقاط ضعفه لتقویمها ، و البحث عن السبل التي من شأنها أن 

ترفع من مستواه الدراسي و تشجعه عل بذل الكثیر من الجهد حتى یتحصل على 

 درجات األعلى.

U3طرائق تدریس قواعد اللغة العربیة -U:  

     إن قواعد النحو و الصرف من بین فروع اللغة العربیة التي نالت اهتمام 

المتخصصین بأصول التدریس و طرائقه ، و ذلك من أهمیة بالغة اكتسبتها من أهمیة 

 اللغة نفسها. 

 .26مقاییس بناء المحتوى اللغوي/الدكتور عبد المجید العیساني،مرجع سبق ذكره،ص-(32)-
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 باالتجاه التربوي تأثرهاو لقد تعددت طرائق التدریس و تنوعت ، و یرجع سبب ذلك إلى 

الذي كان سائدا في ذلك الوقت من االهتمام بالمتعلم من حیت نشاطه و إیجابیته في 

 عملیة التعلیمیة . 

 و أشیر هنا إلى أنه لیس هناك طریقة مناسبة و طریقة غیر مناسبة ألن الطریقة 

الناجحة هي التي تستند إلى معرفة المتعلم من حیت طبیعته و خصائصه ، و دوافعه و 

حاجاته ، و خبراته السابقة (المكتسبات القبلیة)، و الطریقة في التدریس وسیلة لتحقیق 

الهدف ، و لقد اشتغل المربیون و الفالسفة  منذ محاولة اإلنسان التعلم بالبحث في 

طرق التعلم ، و أكد تاریخ البحث في الطرائق أن الحكم على طریقة ما ، هو أمر شائك 

 (33).، و متشابك و خاضع للنقاش و األخذ و الرد 

 و من هنا یمكن تقسیم طرائق التدریس إلى ثالثة مجموعات هي :

- طرائق قائمة على جهد المدرس :1  

 و تنقسم إلى قسمینهما :

 أ/الطــریــقة اإللقــائـــــیة(المحاضرة): 

و یقصد بها قیام المعلم بتزوید تالمیذه بمجموعة من القضایا أو المفاهیم المتعلقة 

بموضوع معین و هذه الطریقة تصلح ربما في التدریس للكبار الراشدین أو الطالب ذوي 

 .64تدریس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحدیثة:الدكتورضبیة سعید السلیطي،الطبعة األولى،ص–(33)-
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 في وصفها و تحدیدها ، مادام إستراتیجیةاألعداد الكبیرة ، مثل الجامعات و هي أسهل 

 أن دور المحاضر و نقل المعلومات 

  :القیاسیةب/الطــریــقة 

 و هي التي تبدأ بعرض القاعدة على السبورة ، ثم یؤتى باألمثلة التي تؤید القاعدة و 

توضحها ، و تعتمد هذه الطریقة على حفظ المصطلحات النحویة و الصرفیة من قبل 

  و تردیدها فقط . ،المتعلم

 الفكر انتقال تعد أقدم الطرائق المتعبة في تدریس النحو ، و تقوم فلسفتها على أنهاكما 

 من الحكم الكلي إلى الحكم الجزئي . 

 االستقرائیة«و الطریقة القیاسیة في الواقع صورة موسعة لخطوة التطبیق من الطریقة 

یقدم المعلم فیها إما األسس العامة و القواعد و القوانین جاهزة إلى الطلبة لتطبق على 

األمثلة و الحقائق الجزئیة التي تصدق علیها تلك القوانین و القواعد ، و إما أن یفسر و 

 یشرح القواعد و الحقائق التي سبق أن ألقیت على المتعلمین ». 

و أشیر هنا إلى بعض مزایا هذه الطریقة : فهي تمتاز بسهولة السیر فیها على وفق 

خطواتها المقررة ، فالمتعلم الذي یفهم القاعدة فهما جیدا یمكن أن یستقیم لسانه أكثر 

بكثیر من الذي یستنبط القاعدة من األمثلة توضح له قبل ذكرها ، و هي طریقة سریعة 

 ألنها ال تستغرق وقتاطویال. 
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- طریقة القائمة على جهد المدرس و نشاط المتعلم :2  

 و تنقسم إلى عدة طرائق منها : 

  :االستقرائیةأ/ الطریقة 

)،و 1844 / 1776 لقد ارتبطت هذه الطریقة بظهور المفكر األلماني فردریك هاربارت(

هي تقوم على نظریة في علم النفس الترابطي تسمى نظریة (الكتل المتألفة)«و التفسیر  

، و فیها (34)التطبیقي لها أن الطفل یتعلم الحقائق الجدیدة في ضوء خبراته السابقة » 

یقوم المدرس بتدوین األمثلة على على السبورة ثم شرحها بمشاركة المتعلمین بطریقة 

حواریة ، و من ثم استنباط القاعدة و تدوینها على السبورة و هي تسیر في خطوات 

الخمس و هي التمهید – العرض – الربط – الموازنة و االستنتاج و التطبیق ، و من 

 تبنت هذه الطریقة و أشهرها هو كتاب (النحو الواضح )لعلي التيأهم الكتب النحویة 

جارم مصطفى أمین.  

  و هي الطریقة السائدة في تدریس قواعد النحویة و الصرفیة في المرحلة الثانویة .

     و تحقق هذه الطریقة كثیرا من الممارسات التربویة منها :

- إیجابیة المتعلم و استثارة دوافعه نحو التعلیم ، إذ أن استثارة دوافع المتعلم تؤدي إلى 1

  و الفهم و التعلم .االستجابةسرعة 

 .67تدریس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحدیثة:الدكتورضبیة سعید السلیطي،مرجع سبق ذكره،ص-(34)-
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- تعمل على حفظ تفكیر المتعلمین ، و توصل إلى الحكم العام تدریجیا ، و ذلك 2

 یجعل المعنى واضحا جالیا فیصیر التطبیق علیه سهال .

 

 

  :االستداللیةب / طریقة 

و هي الطریقة التي یتم فیها استنتاج الكلیات من الجزئیات و الجزئیات من الكلیات ، و 

تین الطریقتین في الوقت المناسب فبعد أن االمعلم الناجح هو الذي یلجأ إلى استخدام ه

 یلجأ إلى القیاس ، و ذلك لتزوید المتعلمین باالستقراءینتهي المعلم من استنباط القاعدة 

بالمادة التي یدور حولها تفكیرهم و لیتبث ما انتهوا إلیه من حكم عند استنباط القاعدة ، 

 و هذا بمثابة التقویم التحصیلي .

  – طریقة نصوص األدبیة المعدلة : 3

   و لقد ظهرت هذه الطریقة في نهایة األربعینات، « و لقد هذه الطریقة رواجا في 

لیبها رسوخا مقرونا ااألوساط التعلیمیة لما لها من فائدة في رسوخ اللغة و أس

 الصحیح االستعمال من هذا المستمدبخصائصها اإلعرابیة كما أنها تعتمد على المران 

 التدریس بها في اآلن الواقعي و یجرى االستعمالللغة في مجاالتها الحیویة و في 

.بعض البلدان العربیة مثل جمهوریة مصر العربیة »  
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 متآزرةو أن لهذه الطریقة أساسین إحداهما لغوي ینطلق من كون اللغة ظاهرة كلیة 

عناصرها من صوت و صرف و تركیب و داللة و األخر تربوي: ألن أصدق أنواع 

 التعلم ما تفاعل فیه المتعلم مع خبرة كلیة مباشرة ذات معنى لدیه و ذات مغزى عنده .

العامة ، و األهداف من حیث االستقرائیة«و هكذا یبدو أن الطریقة ال فرق بینها و بین 

 (35).لكن الفرق في النص الذي تعتمد علیه »

 

 

  و ما تمتاز به هذه الطریقة هو مزجها للقواعد باللغة نفسها و معالجتها في السیاق 

اللغوي علمي و أدبي متكامل ، و أنها تقلل من اإلحساس بصعوبة النحو ، و تظهر 

قیمته في فهم التراكیب و تجعله وسیلة ألهداف أكبر هي الفهم و الموازنة و التفكیر 

المنطقي المرتب زیادة على أنها تعتمد على القراءة و تجعلها مدخال للنحو ، و تجعل 

 من تذوق النصوص مجاال لفهم القواعد لتمزج بذلك بین العواطف و العقل .

    و على الرغم من هذه المزایا لطریقة النص إال أنها ال تخلو من مأخذ و أهمها : 

- صعوبة الحصول على نص متكامل یخدم الغرض الذي وضع من أجله ، ألن كتاب 

غویة معینة أو معالجة موضوع نحوي معین . للالنص لم یهدف إلى مراعاة غایة ا  

. 196–اللغة العربیة مناهجها وطرائقها وتدریسها:الدكتور علي حسن الدلیمي،ص(35)-
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- ثم إذا كان الهدف من النص هو تضمینه مسائل نحویة معینة یحتاج إلیها الدرس 

  و یخلو من أدبیته .االصطناعمعین فیتصف هذا النص بالتكلف و 

  :االكتشاف/ طریقة 4

 الحدیثة في التعلیم الذاتي الذي تنادي به االتجاهات     تعد هذه الطریقة من أبرز 

 هو معالجة المتعلم باالكتشافالتربیة الحدیثة ، و الشرط األساسي فیها لحدوث التعلم 

 لمعلومات التي یتلقاها و تمثله لها ، و إعادة بناءها . 

 هذه الطریقة عندما یتعلق موضوع الدرس بقضیة أو مشكلة ما ، و استخدام و یغلب 

 للمعرفة یفهمها بعمق ، و یحتفظ بها لمدة اكتشافهأساس هذه الطریقة أن المتعلم في 

 طویلة ،و بذلك یستطیع توظیفها في مواقف مشابهة أو جدیدة .

 

 

 

 (36) / الطریقة اإلستجوابیة:  5

     و یقصد بها الطریقة التي تعتمد على سؤال المتعلمین و إجاباتهم عن دقائق 

  في الواجبات المنزلیة .یأخذونهالموضوع الذي 

 .67تدریس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحدیثة:الدكتورضبیة سعید السلیطي،مرجع سبق ذكره،ص-(36)-
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   و هي طریقة ال تحتاج إلى علم غزیر أو اطالع واسع أو جهد كبیر ، أو بحث من 

قبل المعلم و هي كذلك تفید المعلم الذي یجید توجیه األسئلة على تالمیذه ، و هي 

 البرنامج و المنهاج ، و هي تصلح للموضوعات النحویة و إكمالتساعد المعلم في 

الصرفیة التي تقتصر على العد و التي لیست في حاجة إلى التفصیل و اإلفاضة في 

 المزید الثالثيالشرح مثل حروف الجر ، إن و أخواتها ، كان و أخواتها ، مصدر الفعل 

 ....إلخ. 

و من أبرز عیوبها أنه أثناء تحضیر المتعلمین لهذه الواجبات قد ال یلونها األهمیة 

 الكبرى أوال یحضرها دقیقا ، أوال تكن حصة التطبیقات كافیة إلتمام حل التمارین.

- طرق تدریس قواعد اللغة بأسلوب تحلیل الجملة:6  

و تعتمد هذه الطریقة أسلوبا جدیدا في تدریس قواعد اللغة یقوم أساسا على تحلیل 

الجملة ، و هي تعتمد فهم المعاني أساسا ، و معنى ذلك أن یحلل المتعلم بمساعدة 

 أیة قرآنیة أم حدیثا نبویا شریفا أم بیتا من الشعر ... تحلیال كانمدرسه النص ،سواء 

یقوم على فهم المعني ألن فهم المعنى ییسر على المتعلم الوصول إلى تحدید موقع 

 الصحیح االستنتاجاللفظ أو الجملة من اإلعراب ، و هذا التحدید یتوصل به المتعلم إلى 

للقاعدة النحویة أو الصرفیة ، كما أن التحلیل یجعل المتعلم دقیقا في فهم النص ، و 

 إعمال الفكري فیه و تحریك قدرة النقد فیه . 

 یركب الجمل تركیبا صحیحا ، و یتذوق النصوص و إن    و من هنا یستطیع المتعلم 

 یكتب بطریقة سلیمة و خالیة من األخطاء . 
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– طریقة تدریس قواعد اللغة بأسلوب التكاملي : 7  

      یرى بعض المربیین ضرورة المحافظة على تدریس اللغة العربیة وحدة متماسكة ، 

 وظیفیا استعماال اللغة استعمالو الغایة من ذلك ترمي إلى خدمة القراءة و التعبیر و 

 تطبیقیا. 

 من خالل النصوص األدبیة أو متماسكة     و یمكن تدریس اللغة العربیة وحدة 

النصوص التواصلیة و تكون محور الدراسات النحویة و الصرفیة في المرحلة الثانویة ، 

ألن الفصل بین الفروع اللغة العربیة ال یعتمد أساسا علمیا ، و ال یخضع لمنطق سلیم ، 

 و أرى أن تدریس  اللغة العربیة بأسلوب التكامل هو الطریق الطبیعي في الحیاة . 

إن مؤیدي األسلوب التكاملي یجدون في النص وحدة متكاملة یدرب من خاللها على 

 االنتقال و اإلمالء و القواعد و غیر ذلك و في ذلك إدراك لحقائق في التعبیرالقراءة و 

 من 

الكل إلى الجزء ، و المعالجة التكاملیة تبعتى النشاط و الحیویة لدى الطلبة ، و توطد 

.العالقة بین فنون اللغة العربیة من خالل الوحدة  

 في تدریس قواعد اللغة العربیة أهمیة قصوى تكمن في أنه هو األسلوب    إن لهذا 

األسلوب األساس الذي به نفهم اللغة في حیاتنا العملیة و الوظیفیة فلیس من األهمیة 

بمكان حفظ القواعد و سردها و حشو الذهن بها ، بل المهم تدریب الطالب و تمرینه 
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على القراءة الصحیحة ، و الكتابة الصحیحة ، و ما القواعد إال وسیلة من وسائل 

.لتواصل بها إلى النتیجة المتوخاة   

 

 

   أما مآخد هذا األسلوب فتنحصر في ما یلي : ل یساعد على معالجة األخطاء 

الفرعیة الدقیقة ، صعوبة إعادة كتاب مدرسي یحیط بكل فروع اللغة العربیة إحاطة تامة 

 عادلة ، یستلزم وجود قدرات و كفایات لدى المدرسین و المتعلمین من الصعب توفرها . 

    بعد هذا الملخص ألهم الطرائق التدریس قواعد اللغة العربیة و إظهار ممیزات و 

  بعض منها .مآخذأهداف و أسس و 

   أقر أنه ال توجد طریقة أفضل من أخرى ، فالمدرس الناجح و الجاد ، هو الذي 

 الطریقة المناسبة و یكیفها حسب مستوى المتعلمین في الموقف المناسب اختیاریستطیع 

، و بما أن بحثنا هذا یخص مرحلة التعلیم الثانوي فالمدرس یستطیع : أن یجمع بین 

 إذا كان موضوع الدرس جدیدا على مدركات المتعلمین االستقرائیةالطریقتین القیاسیة و 

 أن المتعلم لما یتناوله من قبل ، و لیس له مكتسبات قبلیة حول هذا الدرس مثل : أي

  ، و لوما و معانیها أو ، إذا إذ إذن و معنیها أو كم ، و كأین. أوالإعراب لو ، 

   أو موضوع : اإلعراب اللفظي و التقدیري ، أو إعراب : المتعدي غلى أكثر من 

 مفعول .
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 المواضیع المقررة ألحدأو یستخدم الطریقة اإلقتضائیة في المراجعة النحویة و الصرفیة 

 مثل : نون الوقایة من خالل دروس النصوص األدبیة أو التواصلیة أو المطالعة ...

كما یمكن أن نستنتج أن طریقة تدریس قواعد اللغة بأسلوب النص هي عینها طریقة 

 المقاربة النصیة .

كما أن طریقة تدریس قواعد اللغة باألسلوب التكاملي قریبة جدا من طریقة المقاربة 

النصیة ، و علیه یمكن اإلجابة على السؤال المطروح سابقا حول المقاربة النصیة أهي 

 منهج 

 

 

بیداغوجي تربوي ام هي طریقة بداغوجیة تربویة ، و ها قد ألفینا اإلجابة واضحة أمامنا 

 بعدما تعرضنا لطرائق التدریس ، و منه فالمقاربة النصیة هي طریقة بیداغوجیة تربویة .

4– U أهداف تدریس قواعد اللغة العربیة في المرحلة الثانویة U:  

لتدریس قواعد اللغة العربیة أهداف عامة بعیدة المدى ال تتحقق بدرس واحد ، إنما من 

خالل تطبیق منهج كامل قد یستغرق مرحلة دراسیة كاملة و هناك أهداف خاصة قصیرة 

 المدى یمكن تحقیقها في درس واحد . 
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أما األهداف العامة فهي واحدة لجمیع الدروس في المرحلة الواحدة ، و ال موجب 

لتكرارها عند تصمیم خطة التدریس لكل درس نحوي أو صرفي إنما یكتفي المعلم 

بتثبیتها في كراس التخطیط لتدریس القواعد عند بدء العام الدراسي ، أما األهداف 

 ، و یجب تحدیدها بدقة ، و صیاغتها بعبارات أخرالخاصة فهي تختلف من درس إلى 

 سلوكیة ، قابلة للمالحظة و القیاس . 

و األهداف العامة لتدریس القواعد في المرحلة الثانویة مثال یمكن إجمالها في ما یلي 

:(37) 

- تمكین المتعلم من ضبط ما یلفظ و ما یكتب ضبطا یستند إلى قواعد النحو و اللغة 1

. 

  بقواعد اللغة في فهم معاني التراكیب و الجمل . االستعانة- تمكین المتعلم من 2

- تمكین المتعلم من إدراك الفروق الدقیقة بین التراكیب و الجمل و الصیغ و األلفاظ 3

. 

- تمكین المتعلم من تذوق ما یسمع و ما یقرأ من خالل معرفة الضبط الصحیح 4

 لكلمات و التراكیب و الصیغ. 

  . االستنباط- تعوید المتعلم دقة المالحظة و الموازنة ، و التحلیل ، و الربط ، و 5

- زیادة الثروة اللغویة لدى المتعلم من خالل ما یقرأ من نصوص و شواهد .6  

 .272-271الكافي في أسالیب التدریس اللغة العربیة:الدكتور محسن علي عطیة،ص–(37)-
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- تمكین المتعلم من تفهم صیغ اللغة و اشتقاقاتها . 7  

- ترویض عقل المتعلم ، و تنمیة قدراته على التفكیر . 8  

- توسیع ثقافة المتعلم العامة من خالل ما تتضمنه النصوص و الشواهد من 9

و إضافة إلى هذه األهداف و كما جاء في المناهج و الوثائق المرافقة للسنة ،معلومات

: لجمیع الشعبالتكنولوجيالثالثة من التعلیم الثانوي العام و   

 المتعلم في هذه المرحلة من التعلیم الذي تحقیقه إلىإن أكبر هدف یسعى األستاذ 

الثانوي هو إكساب الملكة اللغویة ، التي ال تتحقق إال بالدربة و الممارسة ، و لعل هذا 

 تدریس قواعد اللغة في إطار المقاربة النصیة ، و لهذا اعتمدهو السر في كون المنهاج 

 المسعى جملة من المزایا منها : 

- تدریب المتعلم على توظیف القواعد توظیفا قائما على إدراك المعنى و فهم السیاق 1

 و متطلبات المقام .

 (38).- تنظیم المعلومات اللغویة حتى یسهل استرجاعها و توظیفها عند الحاجة2

و سعیا إلى تنشیط درس القواعد والنحو و الصرف فعلى األستاذ أن ینظر إلى المتعلم 

محورا أساسي و طرف فاعل في عملیة التعلم مع التنویع في الطرائق حسب ما تقتضیه 

مراحل تنشیط الدرس فمن االستقراء إلى القیاس إلى الحوار ، و المهم أن یدفع المعلم 

 إلى 

. 181صمرجع سبق ذكره،- اللغة العربیة مناهجها وطرائقها وتدریسها:الدكتور علي حسن الدلیمي،(38)-

50 
 

                                                           



 تعلیمیة نشاط القواعد
:ثانيالفصل ال   

 

المشاركة البناء في الدرس ، و إلى البحث و االكتشاف و یحفزه على بذل جهد للوصول 

.إلى حقائق بنفسه  

و من خالل ما تقدم من عرض آلراء بعض الباحثین حول أهمیة التدریس قواعد اللغة 

العربیة في المرحلة الثانویة ، ألفیت إلى أنهم یتفقون إلى حد بعید حول األهداف السامیة 

، و المرامي المرجوة من التدریس هذا الرافد اللغوي المهم في تدریس أنشطة و رولفد 

 اللغة العربیة جمیعها . 

و لإلشارة هنا ، فإن أهداف تدریس هذا الرافد اللغوي ترمي إلى غایات أهم من التعلیم ، 

و هي تربیة المتعلم على تنمیة الذوق الفني ، حین یتعامل مع النصوص المتنوعة ، و 

كیف یكتسب الملكة اللغویة الصحیحة و كذلك الخصام التي تولد عنده ، خالل عملیة 

التدریس ، فاألهداف المرجوة أعلى من تلك المعلومات التي یقدمها المدرس للمتعلمین و 

أسمى من المعارف التي یكتسبونها ، ألنها تصبو إلى بلوغ الحقیقة عن طرق المشاركة 

  عملیة األخذ و العطاء و التفاعل و أيبین المدرس و المتعلم في عملیة التدریس .

الحوار و النقاش المثمر ، و لیس تدریس الحقیقة فحسب ، و بهذا فأهداف التدریس 

 (39).أشمل من التعلیم

 

 .516فن التدریس للتربیة اللغویة وانطباعاتها وأنماطها العملیاتیة:الدكتور محمد صالح سمك،ص–(39)-
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  مناھج اللغة العربیة في السنة الثالثة ثانوي لشعبة أداب و فلسفة:– 1

     یقوم المنھاج اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي على عناصر ھي :

 أ/ تقدیمالمادة:
 یكتسي تدریس اللغة العربیة في ھده السنة أھمیة خاصة ودلك بالنظر إلى كون ھده السنة تعد تتویجا 

    لمرحلة التعلیم الثانوي وكدلك كونھا سنة اجتیاز امتحان الباكالوریا , ومن ھده االھمیة یبرز دور األستاذ

   في تقدیم للمتعلمین أفضل ما یفیدھم بأفضل طریقة تمكنھم من االستیعاب الفعال , ساعیا دائما إلى تلمس

   أنجح السبل وتتبع أنفع الطرائق لكي ینجح في تنشیط فعلھ التربوي.

 ومن المتفق علیھ, أن تدریس اللغة العربیة في جمیع المراحل الدراسیة یحتاج إلى جھد مستمر .

  ومن المتفق علیھ أیضا ان األستاذ في ھده السنة الحاسمة ــ بالنسبة إلى المتعلم ــ أحوج ما یكون إلى تعبئة 

  الطاقات ومضاعفة الجھود لمساعدة المتعلمین على بلوغ أمنیتھم في الفوز وتحقیق آمالھم في النجاح .

 واعتبار لخصوصیة تدریس اللغة العربیة في ھدا المستوى من التعلیم الثانوي , قفد بدل مجھود خاص 

 إلعداد منھاج ھده السنة ودلك حتى یتمكن األستاذ من :

 ــ تفعیل الكفاءات المحدد في مجال المنطوق و المكتوب

 ــ تدلیل الصعوبات التي تعترض تدریس النشاطات المقررة.

 ــ التحكم في أسالیب التدریس بمنطق التعلیم.

 ــ تعزیز أسالیب ربط التعلیمات بالواقع المعیش للمتعلمین.

 ــ تقویم موارد المتعلمین وكفاءاتھم في ضوء المقاربة بالكفاءات.

 وعلى العموم , تم إعداد ھدا المنھاج بالشكل الدي یسمح :

بترسیخ حب االستطالع في نفسیة المتعلمین, وتعلیمھم كیفیة الوصول إلى الحقیقة-  

 عن طریق استغالل الموارد التعلمیة.

 



 ــ  تعلیمھم كیف یتعلمون عن طریق تزویدھم بتقنیات التفكیر المنھجي السلیم

   القائم  على أساس االستغالل األقصى للعملیات العقلیة اآلتیة:

 أ – الفھم

 ب- التحلیل

 ج- التفسیر والمقارنة

 د- النقد والحكم

 ھـ - التعلیل واالستدالل

.و – التجدید و اإلبداع  

 مع تمكینھم من توظیف التقنیات العلمیة اآلتیة :

   ــ منھجیة معالجة المشكالت.

 ــ منھجیة البحث

  ــ ضوابط العمل الجماعي.

   ــ فنیات الحوار وآدابھ.

 ــ تقنیات التلخیص والتدوین.

 ولما كان مفھوم المقاربة بالكفاءات مع مجموعة من المفاھیم داخل الحقل التربوي ــ البیداغوجي 

 فإننا قد عملنا على تحدید أشكال العالقات التي قد تساعد على التمییز بینھ وبین أھم المفاھیم المتصلة

 بوظائف وأغراضھ ’ كما ھو اآلمر بالنسبة لبیداغوجیا األھداف وغیرھا من المفاھیم المتداخلة معھ.

 وإجماال, إن ھدا المنھاج المتعلق بالسنة الثالثة الثانوي شعبة آدب / فلسفة وشعبة لغات أجنبیة یرتبط

 بتعزیز الكفاءات القبلیة إثراء الكفاءات المقررة لھده السنة وتعمیقھا بالشكل الدي یجعل المتعلمین  یتفاعلون

 مع النشاطات التعلمیة تفاعال إیجابي

 



 ب/ تنظیم الوقت و توزیع النشاطات:

الحجم الساعي األسبوعي المخصص لمادة اللغة العربیة في السنة الثالثة :   Uالتوزیع الزمني Uــ1
تسییر واقتصاد-– العلوم التجریبیة – شعبة الریاضیات –من التعلیم الثانوي العام والتكنلوجي   
  موزعة أسبوعیا على النشاطات وفق ما یأتي :03تقني ریاضي -   ھو ثالث ساعات 

لحجم الساعي توزیع التوقیت  النشاطات 
 یخصص ھدا الحجم الساعي لنشاط

 األدب والنصوص حیث یتم فیھ
 دراسة النص من حیث معطیاتھ ونمط

 بنانھ وما فبھ من مظاھر االتساق
 واالنسجام ثم ما یتعلق بتعزیز التعلیمات

 القبلیة في النحو والصرف والبالغة.
 

 
  سا02

 
 األدب والنصوص

 
 

عبیر الكتابي أو المطالعة   
               الموجھة دات ساعة واحدة بالتداول

 

 
  سا01

 التعبیر الكتابي
ة الموجھة  

 ینشط المشروع في كل حصة سادسة من نشاط التعبیر الكتابي.
 

 المشروع

 إحكام موارد المتعلم              تنشط ھده الحصة في كل حصة سابعة من نشاط التعبیر الكتابي.
 وضبطھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لشعبة أداب و فلسفة:محاور قواعد النحو و الصرف ب /   

 شعبة أداب و فلسفة

 اإلعراب التقدیري
 إعراب معتل األخر

 إعراب المضاف إلى یاء المتكلم
 إعراب المسند و المسند إلیه

 الفضلة و إعرابها
 أحكام البدل و عطف البیان

 أحكام التمییز و الحال و ما بینهما من فروق
 أحرف الجر و معانیها

 أحرف العطف و معانیها
 نون التوكید مع األفعال
 إذ، إذا، إذن، حینئذ

 لو، لوما، لوال
 نون الوقایة
 إي، أي، أي
 كم، كأن، كدا

 أما، إما
 الجمل التي لها محل من اإلعراب

 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
 جموع القلة و قیاسها

 



 

 

 شعبة –شعبة آدب/ فلسفة (- ملمح دخول المتعلم إلى السنة الثالثة الثانویة 2
)لغات  

} ملمح الدخول : بدخول المتعلم إلى ھذه السنة یكون قادرا على :1  

 - إنتاج كتابة نصوص ذات طابع وصفي او سردي او حجاجي ذات عالقة بمحاور تدریس نشاطات المادة

 وذلك :

 ـ في وضعیات ذات داللة یتمثل خصائص الوصف أو السراد الحجاج وبمراعاة مصداقیة التعبیر وجمالیة
 العرض.

 ـ التحكم في الكفاءة اللغویة واألدبیة على وجھ الجمال.
 

ـ ملمح الخروج : بخروج المتعلم من ھذه السنة یكون قادرا على :2  
   -   تحدید أمناط النصوص مع التعلیل.
 -  التمییز بین مختلف انماط النصوص.

   -  إعادة تركیب انماط النصوص { من الحجاج إلى السردي ، من السردي إلى الوصفي
 ، من التفسیري إلى اإلعالمي ، من الوصفي الحجاجي ، من السردي إلى الحواري ، من الحواري إلى 

 الحجاجي ...}
   - إنتاج و كتابة نصوص متنوعة { تفسیریة , سردیة , حجاجیھ, وصفیة , تعلمیة ,  حواریة , إعالمیة }.

   - النقد األدبي ألنماط مختلفة من النصوص التي تنتمي إلى العصور االدبیة المدروسة.
 
 
 

 صیغ منتهى الجموع و قیاسها
 اسم الجمع

 اسم الجنس الجماعي و الفردي

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 {Uالھدف الختامي المندمج لنھایة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام  
 

 

  

 

  انماط – مشافھة وكتابة –             في مقام تواصل دال, یكون المتعلم قادرا على تسخیر مكتسباتھ القبلیة إلنتاج 
              متنوعة من النصوص لتحلیل فكرة , أو تغییر عن موقف , أو ابداء رأیھ, بما  یجعلھ قادرا على 

  مساره الدراسي أو االندماج في وسط مھني.

 
 المجال الكتابي

 
 المجال الشفوي

 



 

  2                           الكفاءة 1                                 الكفاءة 2                               الكفاءة 1الكفاءة  

 

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعبیرالمكتوي فھم المكتوب  فھم المنطق التعبیر المنطوق

كتابة نصوص سردیة او تفسیریة أو وصفیة أو 
 حجاجیة

أو حواریة أو إعالمیة في وضعیات فعلیة ونصوص 
 نقدیة ترتبط بأثار العصور المدروسة

 إنتاج نصوص دات نمط سردي أو تفسیري

 أو صفي او حجاجي أو حواري أو إعالمي

 للتلخیص أو عرض رأي أو منا قشة فكرة في وضعیة دات داللة

 



 

 

 

 

 

 ا

 

 

 

 



 

 

 

 مهمة و مهنة التدریس ، مضنیة و شاقة وانه لیس كل من أن قلت إنأكون مبالغا ،  قد ال

 مدرس ، فهو مدرس كفء. وهل لها ، بل هي تحتاج الي من له القدرة و الكفاء أنيقال 

على اداءها على اكملي وجه . 

وأخرا فان هذه الخاتمة ،تتضمن خالصة لما جاء في هذا البحت ،و اهم النتائج التي 

توصلت الیها . فلقد اشتغل علماء اللغة العربیة قدیما بتدریس قواعد النحو و الصرف 

للمتعلمین ،ووضعوا لذلك مناهجا ،و طرقا و اسالیب عدة ،حسب ظروفهم و امكانیتهم ،في 

تلك الحقبة الزمنیة ،و لكن هؤالء المدرسین لیسوا مدرسي وقتنا الحاضر ،و ال متعلمو 

االمس ،هم متعلمو الیوم . 

و من هنا ،فلقد تطورت مناهج و طرائق واسالیب التدریس في وقتنا الحاضر ،حسب 

متطلبات الحیاة المعاصرة . 

 تدریس قواعد النحو و الصرف علما و فنا منظما ،و مخططا له ،له اهدافه أصبححیث 

المرجوة ،و منها :تكوین متعلم قادر على مواجهة مشاكل و تحدیات العصر و حلها ،و 

معالجتها معالجة علمیة ،دقیقة ،و یكون متعلم كفء ،یحمل على عاتقه حضارة االمة .و 

یكون رجائها. – كما اصبح تدریس قوعد وفق المقاربة النصیة یركز  على وظیفتها 

التواصلیة و التبلیغیة . 
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 ان اكون قد اصبت فیما قصدت ،ووفقت الي حد ما لتحقیق ما كنت انشده أمل األخیرو في 

من خالل هطا التصور ، في مساهمة بقدر یسیر ،لخدمة اللغة العربیة عموما ،و قواعد 

 اخطاءت فذلك إننحوها و صرفها خصوصا ،فان وفق و اصبت فذلك من فضل ربي ،و 

من نفسي. 

 الحمد هللا رب العالمین. أندعو ن أخیراو 
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 1993 – أساسیات التعلیم الفعال : د/ حسن شحاتة ، الدار المصریة ، القاهرة مصر 1

 – أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق : د/ راتب قاسم عاشور ، د/ محمد 2

. 2003 دار المسیرة للنشر التوزیع ، عمان األردن 1فؤاد الحوامدة ، ط

 – أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة : د/ طه على حسین الدلیمي ، د/ كامل 3

 .  2004 الشروق للنشر و التوزیع ، عمان األردن 1محمود نجم الدلیمي ، ط

 – تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة : د/ محمد صالح الدین مجاور ، دار الفكر 4

. 2000العربي ، القاهرة مصر 

 دار 1 – اللغة العربیة و مناهجها و طرائق تدریسها : د/ طه على حسین الدلیمي ، ط5

. 2005الشروق ، عمال األردن 

. 2000 – أساسیات المنهج الدراسي : أ.د/ محمد زیاد حمدان ، دار التربیة الحدیثة 6

 الحدیثة : د/ ضبیة سعید السلیطي. االتجاهات – تدریس النحو العربي في ضوء 7

 – مناهج السنة األولى من التعلیم الثانوي العام و التكنلوجي ، الدیوان الوطني للمطبوعات 8

 .المدرسیة 

 .إدماجیة : أ/فرید حاجي  – المقاربة بالكفاءات كبداغوجیة9

 مؤسسة المختار. 1 – تعلیم و تعلم اللغة العربیة و ثقافتها : د/ على أبو المكارم ، ط10

. 2007للنشر و التوزیع القاهرة مصر 

  فھرس المصادر و المراجع
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 دار المعرفة للطباعة و النشر ، 1 – تقنیة التعبیر العربي : د/ ریاض زكي قاسم، ط11

 .2000بیروت لبنان 

 –تقویم أداء مدرسي للغة العربیة في تدریس اإلنشاء و القواعد و اإلمالء : د/ محسن 12

.  1994علي عطیة ، جامعة بغداد 

 دار النفیس، لبنان. 1 – خصائص العربیة و طرق تدریسها : د/ نایف معلوف، ط13

 – الجدید في األدب السنة الثالثة من التعلیم الثانوي : د/ أحمد حبیلي ، دار الشریف 14

. 2007للطباعة و النشر للتوزیع

 دار 1 – طرائق تدریس األدب و بالغة التعبیر : د/ سعاد عباس عبد الكریم الوائلي، ط15

.  2004الشروق للنشر و التوزیع األردن 

 – علم اللغة التطبیقي و تعلیم العربیة : د/ عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعة 16

 .  1996اإلسكندریة ، مصر 

 دار قباء 1 – علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق : صبحي إبراهیم الفقي، ط17

2000 .

 – فن التدریس للتربیة اللغویة و انطباعاتها المسلكیة و أنماطها العلمیة : د/ محمد 18

صالح سمك، دار الفكر العربي . 

 دار الشروق 1 – الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة : د/ محسن علي عطیة ، ط19

 . 2006للنشر و التوزیع ، عمان األردن 

  لسان العرب لالبن منظور. -20

المنجد في اللغة واإلعالم،دار الشروق،بیروت،الطبعة الثالثون.  -21

77 
 



المقاربات بالكفاءات كبیداغوجیة إدماجیة:أ/فرید حاجي.  -22

الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة:منذر عیاشي.  -23

- الوجیز في فقه اللغة :الدكتور محمد األنطاكي. 24

تدریس اللغة العربیة في الدور الكافیات األدبیة،الدكتور عالي عطیة.  -25

األخطاء اللفظیة فیما یتحدث بها مدرسوا اللغة العربیة،رغد علوان جبوري،جامعة  -26

بابل،العراق. 

 أساسیات المنهج الدراسي:الدكتور محمد زیان حمدان. -27

 فن التدریس للتربیة اللغویة وانطباعاتها وأنماطها العملیاتیة:الدكتور محمد صالح سمك، -28

U الوثائق و المنشورات و المستندات المدرسیةU :

 التربویة – الجزائر ، ع للوثائق – أهمیة العملیات التحصیلیة في التعلیم – المركز الوطني 1

23/2007 .

 السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ، للشعبتین أداب و فلسفة لغات آدابها – اللغة العربیة و 2

.  2008 /2007 1أجنبیة ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ط

و أدبها –   – اللغة العربیةالتكنولوجي – مناهج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام 3

 . 2006الشعب العلمیة مارس 

 – الوثیقة المرافقة للمنهاج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام و التكنلوجي الدیوان 4

 الوطني للمطبوعات المدرسیة. 

 

78 
 



 الفھــــــرس الصفحة
 اإلھــــــداء 

 
 كلمـة شكـر

 
 مقدمـــــــة

 
.)مفھوم و األلیات(الفصل األول: المقاربة النصیة   

 
النص من منظور المناھج التربویة .– 1      

 
  .)لغة و اصطالحا( المقاربة – 2   

 
المقاربة النصیة .– 3      

 
  المقاربة النصیة و ألیات التحلیل و وظائفھا.– 4   

 
  أھمیة المقاربة النصیة .– 5   

 
 الفصل الثاني: تعلیمیة نشاط القواعد. 

 
  مناھج اللغة العربیة في السنة الثالثة ثانوي لشعبة أداب و فلسفة.– 1 
 

  أسس تدریس قواعد اللغة العربیة .– 2   
 

  طرائق تدریس اللغة العربیة .– 3   
 

  أھداف تدریس قواعد اللغة العربیة في المرحلة الثانویة . – 4   
 

 الفصل الثالث: واقع تدریس قواعد اللغة العربیة في السنة الثالثة من 
 التعلیم الثانوي. 

 
  واقع قواعد اللغة العربیة و مدرسھا .– 1
 



واقع المتعلم وما یحیط بھ .– 2    
 

  واقع المناھج الدراسیة و ما یتعلق بھا .– 3   
 

  واقع الكتاب المدرسي و أثره في تدریس قواعد اللغة العربیة .– 4   
 

  مذكرة أنموذجیة لحصة نشاط قواعد اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي .– 5   
 

 خاتــــــــمة. 
 

 فھرس المصادر و المراجع .
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