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تعتبر طرٌقة التدرٌس من األدوات الهامة و الفعالة فً العملٌة التربوٌة حٌث انها تلعب  -

و فً تناول المادة العلمٌة و ال ٌستطٌع  دورا أساسٌا و فعاال فً تنظٌم الحصة الدراسٌة

المدرس االستؽناء عنها ألنه بدون طرٌقة تدرٌسٌة ٌتبعها المعلم ال ٌمكن تحقٌق أهداؾ 

تربوٌة العامة والخاصة، فتمثل طرٌقة التدرٌس الحدٌثة مجموعة من الخطوات التً ٌضعها 

تعٌنا باألسالٌب و الوسابل و ٌتبعها المعلم بهدؾ اٌصال المادة العلمٌة إلى التالمٌذ مس

المتاحة على ان تكون تلك الطرٌقة متجاوبة و منسجمة مع طبٌعة المادة العلمٌة  و طبٌعة 

التالمٌذ و خصابصهم السلوكٌة و التكوٌن النفسً لهم و العوامل البٌبٌة المحٌطة بما فٌها من 

أوجدت الخالفات الضؽوط و القٌود الخارجٌة التً أثرت بشكل كبٌر على هذه الطرق و 

بٌنهما و هذا ما ٌجعل من الصعب جّدا أن تحدد طرٌقة واحدة لجمٌع المعلمٌن و لجمٌع 

التالمٌذ و المواد المختلفة فمن بٌن النشاطات االساسٌة القابمة فً اللؽة العربٌة هً قواعد 

ٌفٌة      النحو العربً التً تحتل مكانة بارزة فً مراحل التعلٌم، فالنحو هو علم ٌعرؾ به ك

جملة فً اللؽة العربٌة و معرفة معناها و هو وسٌلة لحفظ الكالم و صحة النطق   و الكتابة 

التً تعٌن المتعلمٌن على التحدث و الكتابة بلؽة صحٌحة، بمعنى أّن النحو هو وسٌلة تقوٌم 

ٌدموا األلسنة و عصمتها من اللّحن و الخطأ فهو ٌعٌنهم على دقة التعبٌر و سالمة األداء ل

اللّؽة استخداما صحٌحا، و ألهمٌة هذا الطرح تبدي لنا التفكٌر فً معالجة موضوعنا 

الموسوم بطرٌقة التدرٌس الحدٌثة لقواعد النحو العربً فقد ارتكزنا على هذا الموضوع لما 

 له من أهمٌة طارحٌن اإلشكال التالً :

 حوــدٌثة فً تدرٌس النـــٌس الحقة التدرــــما هً أهم المرتكزات التً تعتمد علٌها طرٌ -

لعربً ؟ و هل طرٌقة التدرٌس الحدٌثة نالت موقفا مهما فً العملٌة التعلٌمٌة ؟ و هل ٌواجه ا

المعلم مشكل فً تدرٌس قواعد النحو العربً ؟ و هل ٌمكن االستؽناء عن تدرٌس القواعد ؟ 

؟ فلقد تعددت طرق  و هل الهدؾ من تدرٌس قواعد النحو العربً ال ٌزال قابما بذاته

و ما على المعلم إالّ أن ٌختار الطرٌقة التً تتفق مع موضوع درسه . و هناك  التدرٌس

ًّ طرٌقة تقوم على أساس نشاط التلمٌذ بشكل  مثل طرٌقة حل المشكالت و هناك طرٌقة  كل

تقوم على أساس نشاط المعلم إلى حد كبٌر مثل طرٌقة اإللقاء و هناك طرٌقة تدرٌسٌة 

و المنصبة فً العملٌة  النتابجب نشاط المعلم و التلمٌذ و كل هذا ٌؤدي إلى افضل تتطل

التعلٌمٌة، ونعتقد أّن أفضل طرٌقة لتدرٌس القواعد هً الطرٌقة التً تراعً له الفهم و 

االهتمام المهنً و زرع  معلم و كذا تصنٌؾ جرعات إضافٌة وتنمًاالستٌعاب من طرؾ ال

 اإلخالص للمعلم . و   ةــــــــــــحب المهن

و الدافع الذي جعلنا نختار هذا الموضوع لدراسته، لما له من أهمٌة و فابدة فً المجال  -

 لـه أتى بفعـة أتت بالجدٌد و ؼٌرت ما كان قدٌما و هذا كلـالتعلٌمً، فطرٌقة التدرٌس الحدٌث

 أ
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 العربٌة ألّنها لؽة القرآن الكرٌم.الجهد و المثابرة و التعاون من أجل تنصٌب اللؽة 

و باإلجابة على اإلشكالٌة المطروحة اتبعنا الخطوات اآلتٌة : حٌث قسمنا بحثنا إلى  -

 و ثالثة فصول و كل فصل ٌتضمن مباحث.  مدخل

 بحثنافأّما فً المدخل تطرقنا فٌه إلى تعرٌؾ أهم المصطلحات األساسٌة بموضوع  -

 النحو ". -الطرٌقة  -لؽة و اصطالحا " التدرٌس 

  أّما الفصل األول فهو معنون بطرق التدرٌس الحدٌثة فتطرقنا فٌه إلى خمسة مباحث -

كان المبحث األول عن طرٌقة االكتشاؾ فتطرقنا فٌه إلى مفهوم و خطوات و ممٌزات 

أّما المبحث الثانً تضمن طرٌق النصوص األدبٌة المعّدلة فتطرقنا فٌه ’ و عٌوب

خطوات و المزاٌا و العٌوب، و ٌلٌه المبحث الثالث عن طرٌقة حل للمفهوم و ال

المشكالت تناولنا فٌه مفهومها و خطواتها و خطواتها و ممٌزاتها و عٌوبها، ثم رابعاً 

طرٌقة المشروع تناولنا فٌها مفهومها خطواتها وممٌزاتها و عٌوبها و أخًٌرا الطرٌقة 

ا إلى المفهوم والمبادئ ـا فٌهـالبحث فتطرقنة فهً العنوان المهم لموضوع ـاالستقرابٌ

 و الخصابص و نشأة هذه الطرٌقة و الخطوات و الممٌزات و العٌوب.

أّما الفصل الثانً جاء تحت عنوان تدرٌس النحو العربً و تناولنا فٌه أٌضا خمسة  -

فً مباحث كالتالً : تدرٌس النحو بٌن التأٌٌد و المعارضة، ثم أهم االتجاهات الحدٌثة 

تدرٌس قواعد النحو، خطوات تدرٌس القواعد النحوٌة، أهداؾ تدرٌس القواعد 

 النحوٌة، صعوبة تدرٌس النحو و طرٌقة عالجه.

 فأّما الفصل التطبٌقً فقد اتبعنا بعض اإلجراءات المنهجٌة و هً كاآلتً : -

ان إلى * مّدة البحث : استؽرقت مّدة البحث عشرة أٌام أي منذ تقدٌم و توزٌع االستبٌ

 ؼاٌة جمعه.

 * عٌنة البحث : بلػ عدد األساتذة الّذٌن وّزعت علٌهم االستبٌان عشرة أساتذة.

و بعدها جمعت االستبٌانات و تحصلت على نتابج االستبٌان مع تعلٌل و بذلك  -

باإلجابة عن األسبلة المطروحة حول الموضوع بنعم أو ال مع التفسٌر متبعٌن المنهج 

 ألّنه ٌخدم ثناٌا الموضوع فهو ٌساعد على التحلٌل و الشرح.الوصفً اإلحصابً 

 

 

 

 ب
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و كّل هذا فقد اعتمدنا على مراجع مختلفة فمن بٌنها : سعاد عبد الكرٌم الوابلً /  -

زكرٌا إسماعٌل /  -طرق تدرٌس األدب و البالؼة و التؽٌٌر بٌن التنظٌر و التطبٌق 

عبد الفتاح حسن البجة / أصول تدرٌس العربٌة بٌن  -طرق تدرٌس اللّؽة العربٌة 

النظرٌة   و الممارسة، فإّننا قد واجهنا عراقٌل و صعوبات فً البحث عن المعلومات 

 و كذا التناسق بٌن العناصر.

و فً األخٌر نتقدم بالشكر إلى هللا عّز و جّل الّذي منحنً القّوة و االرادة على إتمام  -

زٌل الشكر كل من قدم لً المساعدة إلنجاز هذا العمل هذا العمل، كما نشكر ج

المتواضع ، و نذكر من بٌنهم األستاذ المشرؾ " مجاهد " الّذي ساعدنً كثًٌرا، و إلى 

 كل األساتذة و المعلمٌن العاملٌن فً مجال تدرٌس اللّؽة العربٌة.
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ٌعد التدرٌس من ألوان الخبرات الحٌوٌة التً تستند فً تكوٌنها و نموها و نضجها إلى  -

أصول معٌنة و أسس محددة و مقومات واضحة ، فمعنى هذا أّن التدرٌس لٌس 

ٌّة صورة دون ارتباط بقاعدة أو تقٌد  محاوالت عشوابٌة أو أعمال ارتجالٌة تؤدى على أ

 (1)بنظام. 

ن أكثر األلفاظ شٌوًعا و استعماال فً الحٌاة العملٌة و االجتماعٌة ٌعد لفظ التدرٌس م -

مع ذلك فلو سألت عن معنى التدرٌس لوجدنا إجابات متعددة و متفاوتة ، و لكنها تتفق 

، و مع صحة هذا المعنى إالّ أّنه الدارسٌن على أّن عملٌة إٌصال المعلومات إلى أذهان 

 المعنى العلمً الدقٌق.

على مفهوم التدرٌس السالؾ، هل ٌمكن أن ٌعد علًما بالمعنى الّذي ٌحدده  و بناًءا  -

و التفكٌر   العلماء على أّنه مجموعة من الحقابق التً وصل إلٌها العقل البشري بالتجربة

فإعتقد بها و طبقها فً حٌاته ، و على أّن ٌنطلق من العقل فال ٌختلؾ فٌه، أو أّن 

تلفة من المهارات و ٌنطلق من الذوق ، و بالتالً التدرٌس فن ٌتألّؾ من ضروب مخ

 ٌختلؾ الناس فً تقوٌمه و الحكم علٌه.

إّن وقفة تأملٌة فً خصابص العلم المرتبطة  بالحقابق المقّررة و القواعد الثابتة التً  -

ال ٌتطرق إلٌها الشك و خصابص الفن الّذي ٌستند إلى الذوق و الّذي هو مجموعة من 

ٌة أو الحركٌة الصوتٌة، لٌدرك أّن المقومات األساسٌة للتدرٌس هً تلك المهارات الٌدو

 (2)المهارات التً ٌعلمها المعلم للمتعلم من حدٌث و استماع و كتابة و ؼٌر ذلك. 

و من هنا فإن التدرٌس من األمور التً تؽلب علٌها الصفة الفنٌة ، و لهذا ٌطلق علٌه        -

فنٌة علٌه إالّ أّنه كؽٌره من الفنون ٌرتبط ببعض العلوم ) فن التدرٌس ( و مع ؼلبة ال

 بصالت وثٌقة، كعلم النفس و علم األصول و التربٌة.

لؽة : التدرٌس مشتق من الفعل الثالثً ) َد َر َس ( ٌدرس درًسا بمعنى عفا و ذهب  -1

 أثره و من معانٌه : درس الكتاب أي قرأه و أقبل علٌه لٌحفظه و ٌفهمه.

 دريس :مفهوم الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األردن .  -عّمان  -دار الفكر  -الدكتور عبد الفتاح حسن البجة. أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة  -1

 9م . ص  1999 -ه  1421.  1ط 
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عن أبً هرٌرة قال ، قال رسول هللا صلّى هللا علٌه و سلّم فً الحدٌث الشرٌؾ : } ما  -

     اجتمع قوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتابه و ٌتدارسونه إالّ نزلت علٌهم السكٌنة 

 و ؼشٌتهم الرحمة و حفتهم المالبكة و ذكرهم هللا فٌمن عنده { صحٌح مسلم.

دارٍس و مدروس ، و قد درس دروًسا و درسته  ربعدرس أّما الزمحشري ٌقول :  -

ٌّاح  دارسها . و ٌقال درست السورة او الكتاب اي دللته  الحنطة، ومن المجاز درس الر

 (1)بكثرة الكتابة حتى الحفظ. 

اصطالًحا : إّن التدرٌس هو نقل المعلومات ) مادة تعلٌمٌة ( من المعلم إلى المتعلم  -2

 لومات ذا قٌمة  و خبرة تتفق مع األهداؾ المنشودة للدارس .سواء كانت هذه المع

التدرٌس مهنة تتكون من سلوكٌات و مهارات محددة فتهدؾ إلى تحقٌق التعلم و لٌست -

لوكٌات ــــــمجموعة أعمال ٌؤدٌها المعلم بأي كٌفٌة ، بل إّن الوعً المصاحب لتلك الس

 (2)ؼٌرها.  و هذه المهارات هً التً تمٌز مهنة التدرٌس عن

فالتدرٌس فً معناه االصطالحً هو عملٌة اتصال بٌن المدرس و المتمدرس ٌحاول  -

فٌها اكسابهم معلومات و مهارات و خبرات مطلوبة من خالل طرق تدرٌبٌة و وسابل 

تعلٌمٌة  و هو عملٌة تعاونٌة و ٌجري التفاعل فٌها بٌن المعلم و المتعلم أو بٌن المتعلمٌن 

المعلم وذلك لتحقٌق أهداؾ محّددة ، أًٌضا هو نظام متعامل له فً مدخالته  نفسهم بإرشاد

 و عملٌاته  و مخرجاته المتمثلة .

 بٌبة تعلٌمٌة . -منهاج  -المتعلم  -المدخالت : المعلم  -

 أسالٌب التقوٌم . -طرق التدرٌس  -محتوى  -العملٌات : أهداؾ  -

 ً شخصٌة المتعلم .المخرجات : التؽٌرات المطلوب إحداثها ف -

 ارة التعلم و تسهٌلـاط متواصل ٌهدؾ إلى إثـامً و زمٌاله أّنه نشـو ٌعتبره ٌوسؾ قط -

 راراتـة ، و القـال التواصلٌـه ، و ٌتضمن سلوك تحقٌقه مجموعة من األفعـة تحقٌقـمهم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4م. ص  2119 -ه  1431.  1القاهرة ط  -دار الكتاب  -ٌتون كمال عبد الحمٌد .  التدرٌس نماذجه و مهاراته ز -1

م .    2112 -ه  1433.  1الرٌاض ط  -مكتبة الرشد  -خلٌفة حسن جعفر الدٌن مطلوع . مدخل إلى التدرٌس  -2

 11ص 
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 (1)التً ٌتم استؽاللها و توظٌفها بكٌفٌة مقصودة من المدرس . 

و منه فالتدرٌس الفن الّذي ٌمكن من جعل المتمدرسٌن ٌعبرون و ٌقررون و ٌفهمون  -

و ٌحللون و ٌستنتجون و ٌركبون ، إّن المدرس الجٌد كالبستانً الّذي ال ٌحاول أن ٌنمو 

بدل نباتاته و هو كوكٌل األسفار الذي ال ٌسافر نٌابة عن زبابنه من السٌاح ، وهو 

مل على إحداث تؽٌرات جوهرٌة فً البنى المعرفٌة للمتمدرس  عملٌة إبداع للمعرفة تع

و من هذا المنطلق ٌصبح المتمدرس من الناحٌة المفاهمٌة تفكًٌرا بمعنى أّنه ٌنطوي 

على استعمال معرفة سابقة و استراتٌجٌة خاصة تتعلق بفن التدرٌس الّذي ٌشمل بدوره 

ٌّن الكٌفٌة التً ٌت  (2)علم بها الطلبة . على فرضٌات متصلة ببعضها و تب

وتباٌنت وجهات النظر على مّر العصور حول التدرٌس و هل هو علم أم علم و فن  -

فبعض التربوٌٌن ٌقولون بأّن التدرٌس فن ٌكفً أن ٌلم به المعلم لكً ٌقوم بموضوعات 

 سٌدرسها و ال حاجة إلى إعداده للقٌام بتلك العملٌة . المادة التً

ة ـملٌـة من األسس العـوعـم على مجـابـم قـلـدرٌس عـّن التأخر ض اآلـر البعـذكـو ٌ -

و الدراسات و البحوث فً مجال التربٌة و علم النفس و بذلك ال ٌقتصر على إعطاء 

المعلومات للتالمٌذ بل إّنه ٌتعدى ذلك إلى البحث على بعض التؽٌرات التعلٌمٌة 

 األخرى.

ى مجموعة من الكفاءات األساسٌة التً و ٌمكن القول أّن التدرٌس مهنة تحتاج إل -

التدرٌس    ٌتطلب ان ٌتقنها الطالب و المعلم قبل ممارسته لمهنة التدرٌس و بذلك أصبح

 علما و فنا فً نفس الوقت .

و ٌعّرؾ التدرٌس أّنه نظام أو نسق ٌتكون من مجموعة األنشطة التً ٌقوم بها المعلم  -

كامل وفق أهداؾ معٌنة أو هو نشاط هادؾ ٌرمً بقصد مساعدة التالمٌذ على النمو المت

ا التعلم المرؼوب ـة ؼاٌتهـإلى إحداث تأثٌر فً شخصٌة التلمٌذ و ٌعد هذا النشاط وسٌل

 ا المجتمعـة ٌضع بواسطتهـو كذلك أصبح ٌعرؾ التدرٌس على أّنه عملٌة تربوٌة حاسم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -دار النشر و التوزٌع  -علً حسن الدلٌمً . استراتجٌات حدٌثة فً فن التدرٌس  -عبد الرحمن بن الهاشمً  -1

 13م . ص  2118 -ه  1429.  1عمان األردن . ط 

 -موزعون ناشرون و  -دار الفكر   -. طرق التدرٌس العامة تخطٌطاتها و تطبٌقاتها التربوٌة  ولٌد أحمد جابر -2

 82م . ص 2119 -ه  1431.  3األردن . ط  -عمان 
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 (1)ناشبته و أجٌاله . 

، و أّن هناك من ٌولد و لدٌه موهبة فطرٌة للتدرٌس و  و ٌعتقد كثٌرون أّن التدرٌس فن -

أّنه ٌكفً المعلم ان ٌلم بموضوعات تخصصه ، و ٌتفوق فً مادته سواء كانت رٌاضٌة أو 

اجتماعٌة أو فنوًنا ، لٌكون معلًما ناجًحا أي أنه )معلم بالفطرة( و هذا االعتقاد الخاطا 

ز أهمٌة مهنة التدرٌس من أشرؾ المهن التً ٌستبعد عملٌات اإلعداد المهنً للمعلم ، وتبر

ٌقوم بها اإلنسان فأهمٌتها ال تقل أبًدا عن الطب أو الّصٌدلة أو المحاماة أو ؼٌرها ، فالمعلم 

هو الشخص الّذي ٌنشا أجٌال متعلمة و مثقفة ، فعندما ٌقؾ المعلم فً الصؾ فإّنه ٌعطً 

نذ تأثٌره على المجتمع سٌكون كبًٌرا عمله لعشرات المتعلمٌن ولٌس لطالب واحد ، لذا فإ

 من خالل تأثٌره على عقول ذلك العدد الكبٌر من الطالب .

لذلك نجد أّن طرٌقة التدرٌس لها أثر كبٌر فً تحقٌق اهداؾ التربٌة و من اجل الوصول  -

إلٌها البد من وجود طرٌقة ٌتبعها المعلم فً تقدٌمه للمادة العلمٌة حٌث اختلفت المفاهٌم 

 (2)الطرٌقة إالّ أّنها تصب فً منبع واحد .  حول

 مفهوم الطرٌقة : -

لؽة : السٌرة أو المذاهب و جمعها طرابق فقد جاء فً القرآن الكرٌم فً قصة فرعون  -1

َقِتُكْم الُمْثلى { صدق هللا العظٌم .  ٌْ ْذَهُب ِبَطِر ٌَ  (3)لقوله تعالى : } َو 

َقة { أي لو استقامو  و جاء فً القرآن الكرٌم لقوله تعالى : - ٌْ } َو أَْن َلو اْسَتَقاُموا َعلَى الَطِر

جمع الطرٌقة طرق خطأ و الصحٌح ان طرق جمع طرٌق و هً على طرٌقة الهدى و 

 (4) . السبٌل أو الدرب بطرقها الناس و ؼٌرهم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلٌة  -الحمٌد حسن عبد الحمٌد شاهٌن . استراتجٌات التدرٌس المتقدمة و استراتجٌات التعلم و انماط التعلم عبد  -1

 8م . ص  2111 -ه  1431.  1جامعة اإلسكندرٌة ط -التربٌة بدمنهور 

 -ه  1414.  الدار السعودٌة للنشر و التوزٌع -محمد زٌاد حمدان . قٌاس كفاٌة التدرٌس طرقه و وسابله الحدٌثة  -2

 8م . ص  1984

 . 63سورة طه اآلٌة  -3

 . 16سورة الجن اآلٌة  -4
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و ٌجمع ابن منظور فً لسان العرب طرٌقة على طرابق و ٌستدل على ذلك بقوله  -

 (1)........ } كنا طرابق قد داع { . 

بالفلسفة االجتماعٌة اصطالًحا : فقد تطور مفهمو طرٌقة التدرٌس عبر العصور متأثًرا  -2

لقٌن ـــــالٌب التـو السٌاسٌة ، و عموًما ٌؽلب على طرابق التدرٌس فً التربٌة القدٌمة بأس

و التقلٌد و التكرار و االعتماد على الحفظ اآللً و االستظهار . أّما فً التربٌة الحدٌثة فقد 

 ملٌة التعلٌمٌة ، و إّن مفهومبدأ التوجه إلى التركٌز على دور المتعلم باعتباره فاعالً فً الع

نهج ـوم المـلى مفهعظرة ـحول الن ات نظر المتخصصٌنـالؾ وجهـختإختلؾ بإ ةـالطرٌق

العملٌة التعلٌمٌة فً بعض معانٌها المحصلة  إذ تهدؾ دور المعلم فً العملٌة التعلٌمٌة و

 (2)سلوك المتعلم من خالل اكسابه المعلومات و المعارؾ و القٌم المرؼوبة .  فً

وتعرؾ طرٌقة التدرٌس بأّنها االجراءات التً ٌتبعها المعلم لمساعدة المتعلمٌن لتحقٌق  -

األهداؾ ، وقد تكون تلك االجراءات مناقشات ؟ أو توجٌه أسبلة أو تخطٌط لمشروع  إثارة 

أو فروض أو ؼٌر ذلك من تساؤل أو محاولة الكتشاؾ ، مشكلة تدعو المتعلم لل

 .االجراءات

و تعرؾ أًٌضا بأّنها كٌفٌة تنظٌم و استعمال مواد التعلم و التعلٌم ألجل بلوغ األهداؾ  -

التربوٌة المعٌنة و الطرٌقة هً حركة الوصل بٌن المتعلم و المنهج و ٌتوقؾ علٌها نجاح 

 التنفٌذ . و إخراج المقرر أو المنهج إلى حٌز

   كما تتضمن الطرٌقة كٌفٌة إعداد المواقؾ التعلٌمٌة المناسبة و جعلها عٌنة بالمعلومات -

 و االتجاهات و القٌم المرؼوب فٌها .

إّن طرابق التدرٌس تنال موقًفا مهًما و لها أهمٌة بارزة فً عملٌة التعلٌم و التعلم فهً  -

أي  .ل الشعبة الدراسٌة لتحقٌق أهدافهعلم داخسلسلة الفعالٌات المنظمة التً ٌدٌرها الم

 الكٌفٌة التً ٌنظم بها المعلم المواقؾ التعلٌمٌة و استخدامه للوسابل و األنشطة المختلفة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11سورة الجن اآلٌة  -1

 دار وابل للنشر -الجواد الشمري . مناهج الؽة العربٌة و طرق تدرٌسها  سعدون محمد الساموك ، هدى علً -2

 231م . ص  2115 -ه  1426.  1عمان األردن ط  -و التوزٌع 
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 (1)وفًقا لخطواته المنظمة الكتساب المتعلمٌن المعرفة و المهارات و االتجاهات المرؼوبة 

ٌتبعه المعلم لتوصٌل ما تضمنه الكتاب و ٌمكن تعرٌفها كذلك بأّنها المنهج الّذي  -

المدرسً أو المنهاج من المعارؾ و المهارات و النشاطات للمتعلم بٌسر و سهولة من 

 خالل التفاعل بٌن الطرفٌن ، فهذا التعرٌؾ مكون من عناصر أساسٌة و هً :

 المنهج : أي أّن هناك مراحل تمر بها عملٌة التدرٌس . -

 صر الفاعل المولد للطاقة الدافعة .المعلم : أي أّنه العن -

 الكتاب : أو المنهج و هو الوعاء الّذي ٌضم محتوى محدًدا . -

 . المعلم المتعلم : و هو المستهدؾ بإحداث التؽٌٌر من فكرة و سلوك  -

و من بٌت الصفات العامة و الخاصة لطرق التدرٌس الحدٌثة هً أن تكون الطرٌقة  -

قدرات المتعلمٌن و مٌولهم و تراعً الفروق الفردٌة بٌنهم  واضحة الهدؾ و كذا تناسب 

و تتنوع النشاطات التعلٌمٌة و تزوٌد المتعلم بالتؽذٌة المعرفٌة االٌجابٌة و البناءة حٌث 

وار ــاء و الحــهم على التدرٌس و تعدهم للتفكٌر و البنــة المتعلمٌن و تحثــتستثٌر دافعٌ

من أجل تحقٌق أهداؾ بأقل جهد و تكلفة و تنمً  و الهدوء و الموضوعٌة و هذا كله

 للمتعلمٌن معرفة جدٌدة و اتجاهات اٌجابٌة و أخالًقا حمٌدة .

وثمة من ٌراها مجموعة من األسالٌب التً ٌتم بواسطتها تنظٌم المجال الخارجً لها  -

للتعلٌم من أجل تحقٌق أهداؾ تربوٌة ، فهً بذلك أكثر من مجّرد وسٌلة لتوصٌل 

 (2)رفة . المع

رة ـة على الفطـة مبنٌـاج إلى دراٌـة تحتـة التدرٌس مهنـا ٌكن من أمر فإّن مهنـو مهم -

 و التدرٌب ، و أصعب ما فٌها هو المواجهة ما بٌن المعلم و المتعلم داخل ؼرفة الصؾ

 فلٌس األمر سهالً ، إًذا ٌجب التذكٌر هنا اختٌار الطرٌقة المناسبة ٌقع على عاتق المعلم

 .هو الّذي ٌحدد الكٌفٌة و األسلوب الّذي من خالله أو بواسطته ٌوصل المادة إلى المتعلمف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4م . ص  2118 -ه  1429 - 1طنجة . ط  -دار النشر و التوزٌع  -محمد كزرة . طرق التدرٌس الحدٌثة  -1

مركز  -حسٌن عبد الباري عصر . االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن االعدادٌة و الثانوٌة  -2

 117م . ص  2111 -ه  1421 - 1االسكندرٌة للكتاب . ط
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إّن معرفة المعلم الواسعة بطرابق التدرٌس المتنوعة و قدرته على استخدامها تساعد  -

لتدرٌسٌة المناسبة للتطبٌق ، فالمعلم الناجح فً حقٌقته طرٌقة فً معرفة الظروؾ ا

 (1)ناجحة لتوصٌل الدرس إلى المتعلمٌن بأٌسر السبل . 

ومن القواعد العامة فً عملٌة التدرٌس مبنٌة على مبادئ و حقابق التً ٌجب أن  -

       ة ٌعرفها المعلم و ٌمارسها فً تدرٌس المتعلم ، و هً مشتقة من األبحاث التربوٌ

النفس التً توضح الخصابص العقلٌة للمتعلم و من المسلم أّن التدرٌس علم جارب تو 

مهنة تحتاج إلٌها مهن أخرى من الثقافة العامة و الثقافة التخصصٌة التً تتعلق بطرابق 

 (2)توصٌل المادة و التعامل مع المتعلمٌن و التصرؾ فً المواقؾ المختلفة . 

ة التدرٌس عن أهمٌة بناء المنهج بل تفوقها ، حٌث ٌتوقؾ فهم ال تقل أهمٌة طرٌق -

 المتعلمٌن للمادة المعروضة علٌهم و االستفادة منها على طرٌقة عرضها علٌهم .

و طرٌقة التدرٌس هً الكٌفٌة التً تنظم بها المعلومات و المواقؾ  و الخبرات التربوٌة -

 (3)ق لدٌه األهداؾ المنشودة . التً تقدم للمتعلم و تعرض علٌه و ٌعٌشها لٌتحق

 و ٌمكن القول بأّن التدرٌس نظام من األعمال المخطط لها بقصد أن تؤدي إلى تدرٌس -

 ةـة األنشطـشتمل على مجموعـام ٌـة و نموهم ، وهذا النظـبهم المختلفـالمتعلمٌن فً جوان

الهادفة ٌقوم بها كل من المعلم و المتعلم و ٌتضمن هذا النظام عناصر ثالثة : معلًما  

ا ، و هذه العناصر ذات خاصٌة  ًٌ ، كما أّنه ٌتضمن نشاًطا ٌة مكدٌنامتعلًما و منهاًجا دراس

ا و هو وسٌلة اتصال أساسٌة بجانب وسابل االتصال الصامتة و الؽاٌة من هذا  ًٌ لؽو

 (4)لمتعلم المعارؾ و المهارات و القٌم و االتجاهات و المٌول المناسبة . النظام اكتساب ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الشروق للنشر     -سعاد عبد الكرٌم الوابلً . طرابق تدرٌس األدب و البالؼة و التعبٌر بٌن التنظٌر و التطبٌق  -1

 27م . ص  2114 -ه  1425 - 1عمان األردن . ط  -التوزٌع  و

ه  1425.  2عمان األردن ط  -دار الفكر  -. طرق التدرٌس العامة تخطٌطاتها و تطبٌقاتها التربوٌة  ولٌد أحمد جابر -2

  24م . ص  2115 -

جمهورٌة مصر    -دار القاهرة  - إبراهٌم بن عبد العزٌز الدعلٌج . المناهج المكونات األسس و التنظٌمات تمدهور -3

 31م . ص  2117 -ه  1428.  1ط 

 -ه  1428.  2عّمان األردن . ط  -دار النشر و التوزٌع  -سمٌح أبو مؽلً . األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة  -4

  23م . ص  2117
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     ات ــامــالمادة وإثارة االهتمدٌم ـادًرا على تقـاج المعلم فً هذا الشأن ان ٌكون قـو ٌحت -

و الشرح و التمهٌد و التوضٌح  و اختٌار االستجابات  الناسبة من المتعلمٌن و تلخٌصها  

و هً عملٌات أساسٌة البد أن ٌقوم بها المعلم و تعتمد على خبراته و تجاربه و إعداده  

 (1)و تأهٌله و إبداعه . 

ا ما دام التدرٌس هو تزوٌد المتعلم  - ًٌ بالمعلومات التً ٌمكن أن تؤثر فً شخصٌته عمل

 اعتماًدا على الؽرض الواضح و االلقاء الواضح و إشراك المتعلمٌن و بذل جهدهم فً

الدرس فإّن الطرٌقة هً األساس الّذي تستند إلٌه صناعة التدرٌس و خاصة فً  

عناٌة كبار رجال المدارس االبتدابٌة و التكمٌلٌة ، وهً أًٌضا محور التعلٌم و موضع 

 (2)التربٌة فً مختلؾ أنحاء العالم . 

و قد أثٌر حول تدرٌس القواعد النحوٌة بأّنها لؽة االعراب ، و إذا كان أمر كذلك لزم  -

      اٌة ــــــأن نعنً أّن تدرٌس القواعد ٌجب ان ٌتم بالقدر الّذي ٌعٌشه على تحقٌق هذه الؽ

ثة لتدرٌس قواعد النحو العربً باعتبارها وأصبح من الصعب أن نختار طرٌقة حدٌ

فرًعا من فروع اللؽة العربٌة ، فهً العمود الفقري لهذه اللؽة ألّنها عملٌة اتصال بٌن 

 (3)المتكلم و المتلقً تخضع لسالمة هذه القواعد . 

: تعد قواعد النحو العربً فرع من فروع اللؽة العربٌة التً نالت اهتمام النحو -

صول تدرٌسه و طرابقه حٌث أصبح له مكانة راقٌة و قٌمة عالٌة لدى المتخصصٌن بأ

المفكرٌن ، و النحو هو أشرؾ العلوم و أفضلها و أعظم آالتها و أكملها  إذ به ٌحفظ 

القرآن الّذي هو حبل هللا المتٌن ، و بحفظه تحفظ قواعد الدٌن المتٌن على أّنه ٌنبؽً أن 

فعلم التوحٌد ال ٌقدم علٌه شًء ، ّذا اتجهت العناٌة إلى  ٌعلم أّن المقصود علم اآللة و إالّ 

 ا ٌلً ـا و فٌمـة و فً طرابق تدرٌسهـا كافـة و فً فروعهـة العربٌـالبحث الشامل فً اللؽ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المناهج للنشر          -عبد الباقً أبو زٌد . أساسٌات التدرٌس  -عبد الّرحمان جامل  -خلٌل إبراهٌم . بنشر  -1

  173. ص  1عمان األردن . ط -و التوزٌع 

م .   1962.  3مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر . ط -أحمد مختار عضاضة . التربٌة العملٌة التطبٌقٌة  -2

 112ص 

األردن  -عّمان  -دار الفكر  -العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة الدكتور عبد الفتاح حسن البجة. أصول تدرٌس  -3

 24م . ص  1999 -ه  1421.  1ط
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 نستعرض مفهوم النحو لؽًة و اصطالًحا . 

ٌعرؾ على أّنه القصد و الطرٌق ، نقول نحاه ٌنحوه ، و انتحاء  فقال    / النحو : لؽة :1

 اس :ـاألزهري. قال اللٌّث : و بلؽنا أّن أبا األسود اللدّولً وضع وجوه العربٌة. و قال للنّ 

} الّنحو نحوّي فٌسمى نحًوا { . و ورد فً لسان العرب : } نحا الشًء ٌنحاه و ٌنحوه إًذا 

ا ألّنه ٌحرؾ الكالم  إلى وجوه اإلعراب . حّرفه { ، و سمً ال ًٌ  (1)ّنحوي نحو

  و ذكرت للنحو المعانً التالٌة :  -

 ال : نحوت نحوك ، أي قصدت قصدك .القصد و ٌق -

 الّصرؾ . ٌقال : نحوت بصري إلٌه أي صرفته . -

 التحرٌؾ . ٌقال : نحا الشًء ٌنحاه  و ٌنحوه ، إًذا حّرفه . -

 مررت برجل نحوك أي مثلك .المثل . نقول :  -

 المقدار . ٌقال : عندي نحو ألؾ أي مقدار ألؾ . -

 الجهة أو الّناحٌة . نقول : سرت نحو البٌت أي جهته . -

 الّنوع أو القسم . نقول : هذا على سبعة أنحاء أي أنواع . -

 البعض . نقول : أكلت نحو السمكة أي بعضها  . -

ا المعنى الثالث ، ولذا عّدوا المعانً اللّؽوٌة سبعة نظمها و ٌالحظ أّن النحاة لم ٌذكرو -

 الداودي شعًرا بقوله: 

 للنحو سبعة معانً قد أتت لؽة *** جمعتها ضمن بٌت مفرد كما ال                   

 احٌة *** نوع و بعض و حرؾ فاحفظ المثالـــقصد و مثل و مقدار ون                   

 و لؽة و أكثرها تداوالً هو ) القصد ( ، و هو أوفق المعانً اللّؽوٌة و أظهر معانً النح -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -دار المعارؾ  -ابن منظور . لسان العرب ، إعداد عبد هللا علً كبٌر ، محمد أحمد حسب هللا ، هاشم الشاللً  -1

 58م . ص  1994 -بٌروت لبنان  -مادة نجا 
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 (1)( .  321بالمعنى اإلصطالحً فً رأي جمتعة من العلماء كابن درٌد ) ت 

النحو : اصطالًحا : ٌذهب بعض الباحثٌن إلى اّن مصطلح النحو مسبوق بثالثة  -2

مصطلحات و هً : العربٌة و الكالم و االعراب و ٌدعو البعض اآلخر أّنه مسبوق 

بخمسة مصطلحات مضًٌفا إلى ما تقدم  مصطلحا اللّحن و المجاز و لعّل أقدم محاوات 

ه ( . إذ قال : } النحو إّنما ٌرٌد ان ٌنحو  316ت  لتعرٌؾ هذا العلم ما ذكره ابن سراج )

                                                  المتكلم إذا استعمله كالم العرب و هو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كالم العرب .                                            
(2) 

ا لحقٌقة النحو بقدر ما هو تعرٌؾ بمصادره و بٌان الهدؾ و لٌس هذا فً الواقع تحدٌدً  -

ه ( النحو : } هو انتحاء سمت  392من تدوٌنه و دراسته ، ٌلً ذلك قول ابن جنً ) ت 

كبٌر ــــحفٌز و التـــــو الجمع و الت كالتثنٌة كالم الرب فً تصرفه من إعراب  و ؼٌره 

 (3)و االضافة و النسب و ؼٌر ذلك { . 

و ٌالحظ علٌه : أّن النحو بوصفه علًما لٌس هو انتحاء سمت كالم العرب بل انتحاء  -

من تدوٌن هذا العلم و دراسته  و واضح من هذا  المتوخاةسمت كالمهم فً الؽاٌة 

التعرٌؾ  أّنه ٌمٌز بٌن نوعٌن من التناول فً دراسته الكلمة ضمن هذا العلم ، أّولهما     

ٌّن   ) االعراب ( الّذي ٌع نً تؽٌٌر آخر الكلمة بسبب انضمامها إلى ؼٌرها فً تركٌب مع

ه (  668و هو داخل فً ما اختص بعد ذلك باسم ) النحو ( و عرفه ابن عصفور ) ت 

بأّنه : } علم مستخرج بالمقاٌٌس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصلة إلى معرفة 

 (4)أحكام أجزابه التً ٌتألّؾ منها . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -دار المعارؾ  -ابن منظور . لسان العرب ، إعداد عبد هللا علً كبٌر ، محمد أحمد حسب هللا ، هاشم الشاللً  -1

 59م . ص  1994 -بٌروت لبنان  -مادة نجا 

 .  3القاهرة . ط  -دار النشر و التوزٌع  -ادي . أصول فً النحو أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البؽد -2

 37م . ص  1996 -ه  1417

 34م . ص  1913 - 2القاهرة . ط  -دار الكتاب المصرٌة  -أبو فتح عثمان بن اجنً . خصابص  -3

 45م . ص  1998 -ه  1419.  1دار الكتب العلمٌة . ط  -ابن عصفور األشبٌلً . المقرب  -4
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أو هو علم ٌعرؾ به أحكام أواخر الكلمات العربٌة حال تركٌبها من إعراب بناء و ما  -

 (1)ٌتبع ذلك . 

النحو هو عملٌة دراسة العالقة بٌن الكلمات  فً الجمل و العبارات ، فهو موّجه   -

ى أّن الّنحو لألسالٌب التً ٌتم بها التعبٌر عن األفكار ، و إّن معظم الرواة العرب اتفقوا عل

اري ـــــخوان ســـكلمة عربٌة األصل و ٌدعم ذلك رواٌات ابن الندٌم و ابن الجزري و ال

وٌبدو أّن كلمة " الّنحو " و مدلولها لم تكن مستعملة عند النحاة األوابل و باألحرى لم 

 ٌطلق النحو على علم الّنحو العربً المعرؾ لدٌنا الّنحو ، بل أطلقوا اصطالح العربٌة

تارًة و أخرى كالًما و أحٌاًنا االعراب ، حٌث استقر الرأي األخٌر على تسمٌتها بالّنحو . 
(2) 

ه ـعـه و منهم من ٌوسّ ـنهم من ٌضٌقـاة فمـدى الّنحـوم الّنحو لـالؾ مفهـد اختـو هكذا نج -

 و ٌرجع سبب ذلك إلى : 

 تخدٌد دابرة القواعد الّنحوٌة . -

ربٌة ـــــالثقافٌة األخرى ، إذ إّن علم الّنحو هو فرع من علوم التصلة هذا العلم بالفروع  -

و قد كانت فً األول تشتمل على الّنحو و اللّفظ و األدب ، ثّم اتسع نطاقها فأصبحت 

 (3)تشتمل كال من األخبار و علوٍم أخرى . 

ربٌة ، فإّن فعلم الّنحو تطور و ازدهر فً كافة نطاقه و كان له دوًرا فاعالً فً علوم الت -

تحدٌد مصطلح " الّنحو " لو ٌكن مستقًرا و معروًفا عند بداٌة وضع هذا العلم ألّن العرب  

كانوا ٌتحدثون العربٌة بفطرتهم على حٌن كان معروًفا عند نحاة االؼرٌق و الالتٌنٌة حٌث 

ٌقصدون به مجموعة القواعد المتصلة بتصرٌؾ األسماء و األفعال مضاًفا إلى ذلك 

فرد ـات االعراب التً تمٌز بٌن المـال كعالمـاطع التً تلحق بأواخر األسماء و األفعالمق

 و الجمع أو بٌن األزمنة المختلفة التً تستعمل فٌها األفعال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -ه  1427.  1مكتبة الفهد الوطنٌة . ط  -و الصرؾ المٌسر  النحو -عماد علً جمعة . قواعد اللؽة العربٌة  -1

 7م . ص  2116

.  1بٌروت لبنان . ط  -دار العلوم العربٌة للطباعة و التوزٌع  -حسن نور الدٌن . الدلٌل إلى قواعد اللؽة العربٌة  -2

 11م . ص  1996 -ه  1416

الدار المصرٌة  -و العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة تدرٌس الّنح -بٌة سعٌد السلٌطً . تقدٌم حسن شحاته ظ -3

  25م . ص  2112 -ه  1423.  1اللبنانٌة . ط 
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حٌث ٌطلق الؽوٌون المحدثون على الّنحو القدٌم اسم " الّنحو التقلٌدي " و ٌقصدون به  -

 المنهج القدٌم على أفكار أرسطو .

 علم التراكٌب " و هو ٌبحث فٌها عن عّدة وجوه هً بٌنما ٌطلقون على الّنحو حدًٌثا أّنه "-

 كالتالً : 

 االختبار . -

 الضّم أو الموقعٌة . -

 التعلٌق أو بٌان العالقات الداخلٌة بٌن وحدات التركٌب . -

 االعراب فً اللّؽات المعربة .  -

انت فالّنحو ٌتكون من مجموعة كبٌرة من القواعد فلدٌنا القواعد الفونولوجٌة سواء ك-

 (1)، أو المقاطع و القواعد المرفولوجٌة و قواعد النظمٌة .  بالفونٌمات خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للطبع و النشر و المؤسسة الثقافٌة الجامعٌة  -جالل شمس الدٌن . علم اللؽة النفسٌة و مناهجه و نظرٌاته و قضاٌاه  -1

 61االسكندرٌة . ص  -التوزٌع 
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 الفصل األّول                                                           طرق التدرٌس الحدٌثة  

 

 التمهٌد :  -

إّن التدرٌس نشاط و عمل مهنً ٌتم إنجازه من خالل ثالث عملٌات ربٌسٌة هً التخطٌط  -

 ( 1)و التنفٌذ و التقوٌم . 

فإّن عملٌة التدرٌس فً بعض معانٌها تهدؾ إلى إحداث تؽٌرات فً سلوك المتعلم  -

 إلكسابه المهارة و القٌمة و المعرفة .

مه المعلم فً معالجة النشاط التعلٌمً لٌحقق فطرٌقة التدرٌس هً األسلوب الّذي ٌستخد -

وصول المعارؾ بأٌسر الطرق فً أقل وقت و نفقات أو هً الخطة التً ٌنتهجها 

 المدرسون مع المتعلمٌن للوصول إلى الؽاٌة المقصودة من تربٌتهم و تعلٌمهم .

وصول وكل هذا البد من توفٌر الجو التعلٌمً المناسب من أجل تمكن المتعلمٌن من ال -

 إلى الهدؾ الّذي ترقً إلٌه دراستهم المادة العلمٌة .

و ٌتركز كل هذا على أسس القواعد العاّمة التً أثبتت التجارب نجاعتها و صّحتها لتسٌر  -

وفق تدرج عقل المتعلم و تطوره ، و تأخذ باالعتبار قدرات المتعلم و خبراته و إدراكه لما 

ي )روبرت أسبنسر( أّول من وضع هذه األسس فً ٌجري حوله ، و ٌعد العالم االنجلٌز

 كتابه ) التربٌة ( ، وهذه القواعد هً :

 السٌر من المعلوم إلى المجهول . -

 السٌر من السهل إلى الصعب . -

 السٌر من البسٌط إلى المركب .  -

 السٌر من المبهم إلى الواضح . -

 السٌر من المحسوس إلى المعقول . -

 إلى العام .السٌر من الخاص  -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دار الرضوان للنشر و التوزٌع -عمران جاسم الجبوري و حمزة السلطانً . المناهج و طراق تدرٌس اللؽة العربٌة  -1

 142م . ض  2112.  1ط 
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 الفصل األّول                                                          طرق التدرٌس الحدٌثة  

 

 (1)السٌر من المجمل إلى المفصل .  -

أصبحت طرابق التدرٌس تتألّؾ فً جوهرها من ترجمة األؼراض و المحتوٌات  -

األساسٌة تنظٌم هذه  التربوٌة العامة إلى خبرات إنسانٌة فً مواقؾ تعلٌمٌة و وظٌفتها

      ارسةـــــــالمواقؾ بما ٌؤدي إلى تنمٌة القدرة على التعلم و تمكٌن المتعلمٌن من المم

 (2)اعتمادهم على جهودهم الذاتٌة . و 

إذ ٌهتم التدرٌس حدًٌثا بإثارة تفكٌر التلمٌذ و تنمٌة مٌوله و قدراته و مراعاة جمٌع  -

رة المشكلة و البحث عن حل لها أي التفكٌر بطرٌقة جوانب الخبرة و ذلك عن طرٌق إثا

علمٌة مع مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن و ذلك بتوفٌر فرص التدرٌس تناسب 

المٌول و القدرات المختلفة مع توفٌر الوسابل التعلٌمٌة التً تساعد على الفهم الكامل 

 (3)عادات و التقالٌد المرؼوبة . للدرس و إثارة النواحً الوجدانٌة نحو المدرسة و نحو ال

من المنهج  أن توحدإّن طرٌقة التدرٌس هً العصا السحرٌة التً ٌستطٌع بها المدرس  -

و المتعلم شًٌبا آخر ، بل إّن المنهج هو المادة و الطرٌقة ، وهنا تكون الطرٌقة هً الوسٌلة 

المتعلم بتوجٌه من المعلم التً توضح الخطط و تنفٌذها فً مواقؾ الحٌاة الطبٌعٌة إلى نوم 

 و إرشاده .

فقد تعددت طرق التدرٌس التً جعلت المعلم مركز العملٌة التعلٌمٌة و منها ما شدد على  -

دور المتعلم ، و منها ما شدد على طرٌقة التفكٌر ، و منها ما شدد على دور المعلم فً 

م على أسلوب التفكٌر تدرٌب المعل تتبنى العملٌة التعلٌمٌة ، فأّدى إلى ظهور طرابق

 العلمً 

فٌما ٌلً سنذكر بعض الطرق الحدٌثة باختصار  التً تكون ممهدة لطرٌقة حدٌثة أال  -

 وهً الطرٌقة االستقرابٌة الحدٌثة المستعملة فً التدرٌس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  1األردن ط -عّمان  -دار الفكر  -حسن البجة. أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة الدكتور عبد الفتاح  -1

 15م . ص  1999 -ه  1421

دار النشر           -كامل محمود نجم . األسالٌب الحدٌثة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة  -طه علً حسٌن الدلٌمً  -2

 34م . ص  2114 -ه  1425.  1ط جامعة األزهر .  -المنارة  -و التوزٌع 

دار النهضة العربٌة للنشر      -واصؾ عزٌز واصؾ . التربٌة العلمٌة و أسس طرق التدرٌس  -عصمت مطلوع   -3

  26م ص  1986 -ه  1416.  1بٌروت لبنان . ط  -و التوزٌع 
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طرٌقة االكتشاؾ : تعد طرٌقة االكتشاؾ من أبرز االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس  -1/1

  Bronerالذاتً الّذي تنادي به التربٌة  ، وٌرجع الفضل فً انتشارها إلى العالم برونر

و الشرط األساسً لحدود التعلم باالكتشاؾ هو معالجة الفرد المتعلم للمعلومات  1961

 (1)التً ٌتلقاها و تمثله له ، و إعادة بنابها . 

أساس هذه الطرٌقة هً المتعلم فً اكتشافه للمعرفة ٌفهمها بعمق و ٌحتفظ بها لمدة  -

و توجد ثالثة أنواع  طوٌلة ، و بذلك ٌستطٌع توظٌفها فً مواقؾ متشابهة أو جدٌدة ،

 للتعلم باالكتشاؾ و هً :

 االكتشاؾ االستقرابً و االكتشاؾ االستداللً . -

 االكتشاؾ القابم على المعنى و االكتشاؾ الؽٌر القابم على المعنى . -

 (2)االكتشاؾ الموجه و االكتشاؾ ؼٌر الموجه.  -

ث و الحصول على المعرفة االكتشاؾ الموجه : فً هذه الطرٌقة ٌتم تقدٌم خطوات البح -

 ٌتم إعطاء توجًٌها ٌساعد على سٌر خطوات االكتشاؾ لذا سمً اكتشاًفا موجًها .

االكتشاؾ شبه الموجه : و فٌه ٌقدم المشكلة للمتعلمٌن و معها بعض التوجٌهات العامة  -

بحٌث ال ٌقٌده و ال ٌحرمه من الفرص النشاط العملً و العقلً ، و ٌعطً للمتعلمٌن 

 ض التوجٌهات .ببع

ٌّة واسعة فً التخطٌط و الت - جربة ـــاالكتشاؾ الحّر : فً هذه الطرٌقة ٌترك للمتعلم حر

 و السٌر فً خطواتها كما ٌرٌد .

التدرٌس باالكتشاؾ ٌهتم بالوسابل و الطرق التً ٌسلكها االنسان مستخدًما قدراته  -

تكن لدٌه سابًقا، فهو ٌتحقق  العقلٌة و الجسمٌة وصوال إلى المعرفة الجدٌدة التً لم

 بعملٌات ذهنٌة عالٌة المستوى .

تحت إشراؾ المعلم التً تساهم  المتعلم محددةٌتطلب التدرٌس باالكتشاؾ الموجه قٌام  -

 ة تختلؾ من متعلم ـات مختلفـفً تحقٌق االكتشاؾ ، علًما أّن التدرٌس باالكتشاؾ له مستوٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار المصرٌة اللبنانٌة .  -حسن شحاته . تدرٌس الّنحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة  -ة سعٌد السلٌطً ظبٌ -1

 29م . ص  2112 -ه  1423.  1ط 
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إلى آخر ، لذا ٌجب أخذ الفروق الفردٌة بعٌن االعتبار عند تكلٌؾ المتعلمٌن بأمر معٌن  

ففً طرٌقة االكتشاؾ ٌخطط المعلم تخطًٌطا ٌتسم بالّضبط و الدقة للموقؾ التعلٌمً و ذلك 

مال قدراته العقلٌة فً حدود االمكانٌات المتاحة و صوالً إلى بمساعدة المتعلم على إع

 (1)االكتشاؾ . 

لمساعدته فً إدراك العالقات  المتاحو من واجب المعلم أن ٌنظم الموقؾ التعلٌمً للتعلم  -

بٌن األشٌاء و التوصل إلى حّل و زٌادة على ذلك فإّن التدرٌس باالكتشاؾ ٌتطلب ما ٌأتً 

: 

 الدافعٌة للمتعلمٌن نحو االكتشاؾ .استثارة  -

 توفٌر الظروؾ المالبمة التً من شأنها تشجٌع المتعلمٌن على االكتشاؾ . -

 مساعدة المتعلم على تحقٌق االكتشاؾ الحّل . -

 (2)مساعدة المتعلم على التطبٌق الصحٌح .  -

 خطوات التعلم بطرٌقة االكتشاؾ :

* المالحظة : تعد المالحظة أول خطوات االكتشاؾ فتجمع المعلومات حول ظاهرة أو 

 محادثة معٌنة و ٌشترط أن تكون منظمة و دقٌقة و صحٌحة . 

* التطبٌق : تصنٌؾ المعلومات إلى مجموعات معٌنة بٌنهما عالقات من نوع ما ، وتأتً 

 بعد المالحظة المباشرة .

رحلة الثالثة من مراحل االكتشاؾ و فٌها ٌستطٌع المتعلم * القٌاس : ٌمثل القٌاس الم

 التقرٌر عن ماهٌة األشٌاء قٌاًسا على شًٍء معلوٍم لدٌه .

* التنبؤ : القدرة على تنبؤ حدوث ظواهر مشابهة مستقبالً ، مثالً : أّن المتعلم ٌكون قادًرا 

 ستطٌع أن ٌحدد خصابص  ا ٌـة فهنـذكر مواد جدٌدة لم تكن موجودة  فً الخبرة السابق على

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  1عمان األردن . ط  -دار الشروق للنشر و التوزٌع  -محسن علً عطٌة . الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة  -1

  136م . ص  2116
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 (1). المعادن و ٌستطٌع فً ضوء هذه الخصابص أن ٌقرر أّن هذه األشٌاء لٌست معادن 

 * الوصؾ : ٌستطٌع المتعلم وصؾ ظاهرة أو حادثة أو مادة وصًفا ٌمٌزها عن ؼٌرها .

ج : المرحلة األخٌرة من عملٌات االكتشاؾ حٌث ٌلخص المتعلم من تعمٌم ٌجعل * االستنتا

 (2)فٌه جمع العملٌات العقلٌة السابقة . 

 ممٌزات و عٌوب طرٌقة االكتشاؾ : -

 الممٌزات :  -1

ة التً تتمثل فً التفسٌر و الفهم و التنبؤ  ـٌوجه المتعلم إلى استخدام وظابؾ العلم الربٌسٌ -

 ٌنّمً مهارات التفكٌر لدٌهم .كما أّنه 

 تساعد المتعلم على الربط بٌن الظواهر مما ٌسهم فً بقاء آثار التدرٌس لفترة طوٌلة . -

تساعد المتعلم على إعادة ترتٌب المعلومات المتوفرة و التوصل إلى استنتاجات جدٌدة  -

 من البٌانات المعطاة له .

 لتدرٌس .ٌزٌد نشاط المتعلم و حماسه تجاه عملٌة ا -

 ٌؤكد على استمرارٌة التدرٌس الذاتً و دافعٌة المتعلم نحو التدرٌس . -

 ٌكسب المتعلم القدرة على صٌاؼة المفاهٌم و تلخٌصها و تصنٌفها . -

 (3)تتٌح الفرص أمام المتعلمٌن لتطبٌق ما تعلموه فً مواقؾ جدٌدة  -

بعض الطرق و األنشطة  ٌتعرؾ المتعلم من خالل اندماجه فً دروس االستكشاؾ على -

 (4)الضرورٌة للكشؾ عن أشٌاء جدٌدة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ط  عمان األردن . -دار الشروق للنشر و التوزٌع  -محسن علً عطٌة . الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة  -1

 137م . ص  2116

 137المرجع نفسه ص  -2

هدى بنت إبراهٌم الوهبٌة . استخدام االستكشاؾ فً تدرٌس مادة الدراسات االجتماعٌة  -حلٌمة بنت محمد الزدجالٌة  -3

 17م ص  2115.  1عمان األردن . ط  -

 18المرجع نفسه ص  -2 -4
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العٌوب : بالرؼم من المزاٌا التً امتازت بها هذه الطرٌقة إالّ أّنها مثل ؼٌرها من  -2

 الطرق ال تخلو من السلبٌات و لعّل أبرزها ما ٌلً :

 تحتاج إلى وقت طوٌل . -

 ال ٌستطٌع المتعلم فً بداٌة تعلمه اكتشاؾ كل شًء درجة كافٌة . -

 األسلوب جمٌع الموضوعات الدراسٌة .ال ٌناسب هذا  -

ٌحتاج إلى معلمٌن تتوافر لدٌهم شروط القٌادة الحكٌمة فً إدارة العمل داخل الفصل  -

 الدراسً .

 تتطلب مدرسٌن من ذوي القدرات القٌادٌة فً إدارة الصؾ . -

 (1)ٌصعب استخدام هذه الطرٌقة فً الصفوؾ ذات العدد الكبٌر من المتعلمٌن .  -

ا حٌث تشتكً معظم وزارات التعلٌم من شرح االمكانات و زٌادة عدد مكل - ًٌ فة اقتصاد

 المتعلمٌن .

طرٌقة النصوص األدبٌة المعّدلة : و قد ظهرت هذه الطرٌقة فً نهاٌة األربعٌنات  -1/2

من تألٌؾ عبد العزٌز القوصً و آخرٌن  1949فً كتاب )تٌسر الّنحو( للمرحلة االبتدابٌة 

الطرٌقة " الطرٌقة المعّدلة " و ٌجرى اآلن التدرٌس بها فً بعض البلدان  ، و تسمى هذه

 (2)العربٌة مثل جمهورٌة مصر . 

تقوم هذه الطرٌقة على تدرٌس القواعد اللّؽوٌة من خالل األسالٌب المتصلة ال األسالٌب  -

ٌكون المنقطعة ، وٌراد باألسالٌب المتصلة قطعة من القراءة فً موضوع واحد ، و بذلك 

ربط بٌن المبنى ـــدري الّنحو عامالً ذا قٌمة ٌثمر باكتساب مهارات البحث و التقصً و ال

 (3)و المعنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار المصرٌة اللبنانٌة .    -حسن شحاته . تدرٌس الّنحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة  -ظبٌة سعٌد السلٌطً  -1

 61م . ص  2112 -ه  1423.  1ط 

 28المرجع نفسه ص  -2

م  2118 -ه  1428.  2دار المنهاج للنشر و التوزٌع . ط  -عبد الرحمن الهاشمً . تعلم الّنحو و االمالء و الترقٌم  -3

 41ص 
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 خطوات الطرٌقة النصوص األدبٌة المعّدلة :

* التمهٌد : و فً هذه الطرٌقة ٌعتبر التمهٌد باب الّدرس مثالً ٌكون أحٌاًنا حدًٌثا قصًٌرا 

 (1)المتعلمٌن . أو أسبلة و كل هذا من أجل جذب انتباه 

* قراءة النص : ٌقرأ المتعلم النص قراءة جهرٌة متقنة مع تؽٌٌر فً نبرات الصوت عند 

ا . ًٌ  التلفظ بكلمة أو عبارة التً معناً نحو

 * قراءة المتعلمٌن : قراءة النص قراءة صحٌحة مع عناٌة المعلم بجودة الضبط .

رق إلى القواعد الّنحوٌة المتضمنة * تحلٌل النص : ٌقوم المعلم بتحلٌل النص حٌث ٌتط

 (2)فً النص و مناقشتهم بموضوع الدرس عن طرٌق طرح األسبلة . 

* استخراج األمثلة : بعد التأكد من فهم المعنى ، حٌث ٌقوم المعلم بمساعدة المتعلمٌن 

باستخراج األمثلة من النص ، ثم ٌكتبها على السبورة جانًبا ، و ٌصنفها فً مجموعة 

 (3)كل مجموعة توضٌح جانب من جوانب الموضوع .  تتوخى

* إدراك القاعدة الّنحوٌة : ٌعتمد المعلم إلى الموازنة بٌن التراكٌب أو المفردات الكتشاؾ 

 المتعلمٌن الحكم المٌّسر الستعمال اللّؽوي .

* التطبٌق : و هً أن ٌنطبق المتعلم على القاعدة أمثلة إضافٌة و ٌكون ذلك باإلجابة عن 

  (4)األسبلة التً ٌوجهها المعلم و تكلٌؾ المتعلمٌن بتألٌؾ جمل معٌنة حول القاعدة . 

 مزاٌا و عٌوب طرٌقة النصوص األدبٌة المعّدلة :

 المزاٌا : تعتمد على القراءة و تجعلها مدخالً للّنحو و تجعل من البالؼة و التذوق  -1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م   2119 -ه  1431.  2بٌروت لبنان . ط  -دار النهضة العربٌة  -أنطوان صٌاح و آخرون . تعلٌمٌة اللؽة العربٌة  -1

 133ص 
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 (1)مجاالً لفهم القواعد فتمتزج بذلك بٌن الشعور و المنطق أو بٌن العواطؾ و العقل . 

 تمزج القواعد باللّؽة نفسها و تعالجها فً سٌاق لؽوي علمً أو أدبً متكامل .  -

تعد األسلوب المثالً فً الحٌاة بواسطته ٌتحقق أمران أساسٌان أّولهما وظٌفً ٌتمثل فً  -

التعبٌر عن مواقؾ الحٌاة ، والثانً تعلٌمً ٌظهر من خالل إدراك أسرار االبداع الفنً 

 (2)نتاج و النقد و تعطً الّنحو طعًما خاًصا . وممارسته فً اال

ة الّنحو ـاس بصعوبـة تعمل على التقلٌل من االحسـة المعّدلـة النصوص األدبٌـقـإّن طرٌ -

و لذلك تمزج الّنحو باللّؽة نفسها ، ألّن مزج الّنحو بالتعبٌر الصحٌح ٌؤدي بطبٌعة الحال 

على َوْهْم  تفضًإلى رسوخ اللّؽة و أسالٌبها رسوًخا مقروًنا بخصابصه العربٌة ، فهً 

 ٌشعر فٌه المتعلم تلقاء التدرٌس ، فهذه الطرٌقة ؼاٌة تدرس لذاتها .

 (3)نة المستمدة من االستعمال الصحٌح للّؽة فً مجاالتها الحٌوٌة . تعتمد على المرو -

 العٌوب :  -2

تعمل النصوص األدبٌة المعّدلة على إضعاؾ المتعلمون اللّؽة العربٌة و جهلهم ألبسط  -

 (4)قواعدها . 

المعلم ال ٌستوفً خطوات طرٌقة النص جمٌعها و بخاصة النص المطول ، فقد ٌضٌع  -

 ( 5)وقت الدرس و كل هذا قد ٌجعله ال ٌصل إلى القاعدة المستخلصة للدرس . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  -ثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن االعدادٌة و الثانوٌة حسٌن عبد الباري عصر . االتجاهات الحدٌ -1

 228م . ص  2111 -ه  1421 - 1االسكندرٌة للكتاب . ط

م .  2119 -ه  1431.  2بٌروت لبنان . ط  -دار النهضة العربٌة  -أنطوان صٌاح و آخرون . تعلٌمٌة اللؽة العربٌة  -2

 131ص 

د السالم زهران و آخرون . المفاهٌم اللّؽوٌة عند األطفال أسسها ، مهاراتها ، تدرٌسها حامد عب -رشٌد أحمد طعٌمة  -3

 439ص م .  2119 -ه  1429.  2عمان األردن . ط  -دار المسٌرة للنشر و التوزٌع 

.    1الدار المصرٌة اللبنانٌة . ط  -حسن شحاته . استراتجٌات التعلٌم و التعلم الحدٌثة و صناعة العقل العربً  -4

  228م . ص  2118
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لقراءة و البالؼة و االستخفاؾ بالّنحو و إهماله ألّن قد تدفع المتعلمٌن للتركٌز على ا -

الوقت الالّزم للّنحو ٌتوزع على مناشط أخرى ، فٌقل بسبب الّنحو من الدرس من نوع 

 (1)خاص معّد للّنحو . 

طرٌقة حل المشكالت : تعد هذه الطرٌقة من الطرابق الجٌدة و تصلح لتدرٌس  -1/3

 (2)الكثٌر من المواد الدراسٌة ، وٌطلق علٌها الطرٌقة العلمٌة للوصول إلى النتابج . 

فٌقوم  اللّؽوٌة تعتمد هذه الطرٌقة على نشاط المتعلم و ذلك بمتابعة المعلم ألعمال المتعلم -

مالحظة كتابات المتعلم من خالل موضوعات التعبٌر ، فٌجمع األخطاء المعلم مثالً ب

اللّؽوٌة ثّم ٌناقش المتعلمٌن فً نوع األخطاء و أسباب الوقوع فٌها ، و بهذا ٌتبٌن للمعلم 

 جهل المتعلمٌن بالقاعدة الّنحوٌة فً الموضوعات التً سبق دراستها .

 و لذا فإّن نجاح هذه الطرٌقة ٌعتمد على :  -

 مدى فاعلٌة المتعلمٌن من جهة . -

 (3)مدى مهارة المعلم فً إشعار المتعلمٌن بما وقعوا فٌه من أخطاء و كٌفٌة معالجتها .  -

ة  ـالت تعد من الطرابق الجٌدة و تصلح للكثٌر من المواد الدراسٌـة حل المشكـإّن طرٌق -

ٌن الطرابق التً تعزز ٌطلق علٌها الطرٌقة العلمٌة للوصول إلى النتابج ، فهً من ب و

الثقة بالنفس للمتعلمٌن ، ألّنهم ٌعتمدون على أنفسهم فً حل المشكالت ، فحل المشكالت 

ٌكسب أسالٌب سلٌمة فً التفكٌر ، وٌنمً قدرتهم على التفكٌر التأملً فتعمل على تزوٌد 

ا و ٌتقنها المتعلم قدرًة ، ألّنها تعد مهارة من المهارات األساسٌة التً ٌنبؽً أن ٌتعلمه

ا راتًبا . ًٌ  االنسان العصري ، و ٌع حل المشكالت أسلوًبا تعلٌم

 (4)و بعد الوصول للحّل تعرض بعض التطبٌقات و االستخدامات .  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  -اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن االعدادٌة و الثانوٌة حسٌن عبد الباري عصر . االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس  -1

 328م . ص  2111 -ه  1421 - 1االسكندرٌة للكتاب . ط

الدار المصرٌة اللبنانٌة .    -حسن شحاته . تدرٌس الّنحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة  -ظبٌة سعٌد السلٌطً  -2

 71م . ص  2112 -ه  1423.  1ط 

 72ه ص المرجع نفس -3

القاهرة .  -دار النشر و الطباعة  -محمد رجب فضل هللا . االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس اللّؽة العربٌة  -4

 193م . ص  2113 -ه  1423.  2ط 
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 المشكلة : و ٌجري تنفٌذ حل المشكالت بإتباع الخطوات اآلتٌة :خطوات حل 

* الشعور بالمشكلة وتحدٌدها بوضوح : إّن البٌبة المحٌطة و التعلٌمٌة فٌها الكثٌر من 

المشكالت و المواقؾ المعقدة التً ٌجد المتعلم نفسه فً حٌرة منها لعدم امتالكه المعلومات 

هً موضوع اهتمام المتعلمٌن جمًٌعا ، لذا فإّن  المطلوبة ، ولكن لٌس كل المشكالت

بها ، فعلى المعلم ان ٌضع امام المتعلمٌن  ال ٌشعرالمشكلة ؼٌر موجودة ما دام المتعلم 

 (1)مشكلة نحوٌة ال ٌتسنى حلّها إالّ عن طرٌق القاعدة الجدٌدة . 

ها عالقة * تحدٌد المشكلة : ٌقصد بها تنظٌم و ترتٌب العناصر المهمة التً تكون ل

بالمشكلة و ترتب على حسب االهمٌة و تفادي العناصر ؼٌر المهمة ، بحٌث ٌعبر المتعلم 

 بطبٌعة المشكلة و عناصرها و مجالها و حجمها و كل هذا للوصول إلى حل أنسب .

* فرض الفروض لحل هذه المشكلة : ٌستعمل فً هذه المرحلة لمراجعة الحلول المقترحة 

هنا إلى حاجة  االشارةل الفروض الضعٌفة ، وكل هذا ٌجدر للمشكلة الختٌار أفض

المتعلمٌن بمساعدتهم على اختٌار أفضل الطرق التً تؤدي إلى الحّل المناسب من بٌن 

  (2)االفتراضات . 

* اختٌار الفرض المناسب و اختباره : فٌختار صاحب المشكلة الحل المناسب من بٌن 

المطروحة ، فقد ٌرى المشرؾ أو الموّجه فً المشكلة  االبدال الممكنة او الحلول الكثٌرة

عدم التحضٌر أّن الحّل المناسب هو تزوٌد المعلمٌن بنماذج من خطط الدروس 

 (3)لموضوعات مختلفة لالسترشاد بها فً التحضٌر 

لذلك واجب المعلم أن ٌفسح المجال للمتعلمٌن بالمناقشة الحّرة لكل مقترح و علٌه أن  -

 لمشاركة لكً ٌضٌفوا افكار جدٌدة .ٌشجعهم على ا

* التوصل إلى النتابج و التعمٌم : من المعلوم أّنه ال ٌمكن تعمٌم النتابج إالّ بعد ثبوتها عّدة 

 ة ـاهرة أو المشكلـه و تماثل الظـاالت التً تشبـا على جمٌع الحـمرات و التأكد من مطابقته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المٌسرة للنشر و التوزٌع و الطباعة     -محمد محمود الحلٌة . طرابق التدرٌس العامة  -توفٌق أحمدمدكور  -1

 222م . ص  2115 -ه  1425.  2عمان االردن . ط 

 48دار أسامة للنشر و التوزٌع ص  -صول التدرٌس الحدٌث عبد القادر مراد . معلم الصؾ و أ -2

دار المٌسرة للنشر و التوزٌع و الطباعة     -محمد محمود الحلٌة . طرابق التدرٌس العامة  -توفٌق أحمدمدكور  -3

 223م . ص  2115 -ه  1425.  2عمان االردن . ط 
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و على المعلم مساعدة المتعلمٌن على اكتشاؾ العالقات بٌن النتابج المختلفة و تكرار 

 التجربة أكثر من مرة لؽرض مقارنة النتابج و ذلك قبل إصدار العملٌات النهابٌة .

 طرٌقة حل المشكالت و عٌوبها :  ممٌزات -

 ممٌزاتها :  -1

إثارة الدافعٌة للتعلم عند المتعلمٌن ـ إذ تكون المشكلة المطروحة بحّد ذاتها حافًزا للبحث  -

 (1)والتجرٌب . 

 تتمٌز بالمرونة ألن الخطوات المستخدمة قابلة للتكٌؾ . -

 تساعد المتعلمٌن على استخدام مصادر مختلفة للتدرٌس . -

 (2)تدربهم على التقوٌم الذاتً .  -

الحظة و وضع الفروض ـــهارات العقلٌة مثل المــــــتساعد على اكتساب المتعلمٌن الم -

 و التصمٌم و إجراء التجارب و الوصول إلى االستنتاجات و التعمٌمات .

ن تمكن استخدام  هذا األسلوب فً الكثٌر من المواقؾ خارج المدرسة و بذلك ٌمكن أ -

 ٌستفٌد المتعلم مما سبق تعلمه فً المدرسة و تطبٌقه فً المجاالت المختلفة فً الحٌاة .

 ٌساعد المتعلمٌن فً االعتماد على النفس و تحمل المسؤولٌة .  -

 عٌوبها :  -2

ا . - ًٌ  تحتاج إلى وقت طوٌل نسب

 نظًرا ألّن دور المعلم ٌتطلب إعطاء حرٌة أكبر للمتعلمٌن فً تخطٌط النشاطات  -

و تنفٌذها فمن المتوقع أن تظهر بعض الصعوبات التً ٌرى المعلمون أّنها تعوق من 

 فاعلٌة التدرٌس و من ذلك .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار كنوز المعرفة للنشر و  -موسى عبد الكرٌم أبوسل . األنشطة و المهارات التعلٌمٌة  -أحمد الفراجً  هادي -1

 339م . ص 2116 -ه  1427.  1عمان األردن . ط  -التوزٌع 

م  2118 -ه  1428.  2دار المناهج للنشر والتوزٌع . ط  -عبد الرحمن الهاشمً . تعلم الّنحو و اإلمالء و الترقٌم  -2

 44ص 
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قد ٌتسبب عن بعض المتعلمٌن نوعا من االحباط ، عنما ٌعجز المتعلم فً بعض االحٌان  -
البعض الى الحل الصحٌح. فٌصاب المتعلمٌن باإلحباط نتٌجة الفشل الذي اصابهم ، و 

 اآلخر ٌدفعه هذا الفشل الى المزٌد من العمل للوصول الى الحل الصحٌح .

ٌحتاج الى االنتباه الشدٌد و البقاء فً حالة حذر دابم . مما ٌلقً علٌهم مسؤولٌة أكبر من  -
 .التحضٌر و التخطٌط . وبذل جهدا  قبل النشاط و فً اثناءه و بعده 

ة فً هذه الطرٌقة ، وهذا ؼٌر متوفر فً الكثٌر من المراجع القدٌمة و الحدٌثة ضرورٌ -
  (1)المدارس ، وهذا ما ٌؤدي الى صعوبة استعمالها .

 : طرٌقة المشروع -1/4

دها تلمٌذه ـــــــٌأكٌره و ــــً تفرٌة الفٌلسوؾ االمرٌكً " جون دٌوي" فــبنٌت على نظ -
ترٌك" كطرٌقة التدرٌس و ؼاٌة المشروع تحقٌق الخبرة ٌكتسبها المتعلم ، أما الهدؾ " كالبا

ماعً و حل ـــة بالنفس و العمل الجـثقــــبالشخصٌة كال العام فهو تنمٌة عدة جوانب تتعلق
 المشاكل.

 : خصابص طرٌقة المشروع- 

 أن ٌكون شٌبا مرؼوبا فٌه أو تدعو إلٌه الحاجة. -

 قٌام بااللتزام.أن ٌكون فٌه  -

 أن ٌكون ذا قٌمة تربوٌة عظٌمة.  -

 أن ٌسٌر المتعلمٌن فً أدابه الى النهاٌة  -

  (2)ة . أن ٌجري العمل فٌه ظروؾ طبٌعٌة ؼٌر مصطنع -

 : خطوات طرٌقة المشروع -

: الجمٌع ٌشارك فً اختٌار المواضٌع و أخٌرا ٌتفق على  تحدٌد موضوع المشروع -1
أنه ٌالبم الحاجات و المٌول ذا أهمٌة علمٌة تربوٌة و ممكن تحقٌق موضوع واحد على 

 الوسابل و الوقت متماشٌا مع النظام العام للمتعلم .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33م ص  2010 1جامعة السلطان قابوس ط –التعلٌم العالجً ماهٌة و فنٌاته و استراتٌجٌته  -1

 40المرجع نفسه ص  -2
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ٌعطً للمتعلمٌن حرٌة وضع الخطة لتنفٌذ المشروع  : وضع الخطة النجاز المشروع -2

 مع تطبٌق روح الدٌمقراطٌة .

 المعلم دوره فً ارشاد المتعلمٌن مع المراقبة و االشراؾ . تنفٌذ المشروع : ٌلعب-3

اموا به ــــحة فٌعرضون كل ما قــهدهم واضـمرحلة الحكم : ٌرى المتعلمون ثمرة ج -4

 (1)و حققوه من ؼاٌات . 

 *ممٌزات طرٌقة المشروع و عٌوبها :

 ممٌزاتها : تحفٌز المتعلمٌن على عمل و التدرٌب و االعتماد على نفس  -

 تبرز قرارات و المٌول و مواهب المتعلمٌن  -

 التعامل الجماعً و المتعلم مركز العملٌة التربوٌة  -

 الربط بٌن المواد الدراسٌة و الحٌاة المدرسٌة مشابهة للحٌاة الٌومٌة  -

 حسٌة ( –عقلٌة  –تساعد على اكتساب مهارات مختلفة ) حركٌة  -

روح العمل الجماعً و التعاون كما هو حال فً تنصب طرٌقة المشروع عند المتعلمٌن  -

 مشروعات الجماعٌة و روح التنافس الحّر ابموجه فً المشروعات الفردٌة .

تعد طرٌقة المشروع ن طرق اللتدرٌس التً تشجع على تفرٌد التدرٌس ومراعاة  -

 الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن . وذلك ما تنادي به التربٌة الحدٌثة .

 عداتـــــالم و باآلالت مزودة و الؽاٌة لهذه خاصة بصورة اماكن الى تحتاج -:  العٌوب

 البحث . و للدراسة الالزمة التجهٌزات كافة و

ٌستطٌع المعلم ؼٌر المدرب  تحتاج الى طواقم فنٌة و مدربة تدرٌب خاصا . بحٌث ال -

 تطبٌق هذه الطرٌقة مع المتعلمٌن و االستفادة منها .

 نفقات ووقت طوٌل  تحتاج الى -

 ضٌاع لبعض الوقت الذي ٌصرؾ المناقشة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41. ص2111.  1التعلٌم العالجً ماهمٌته و فنٌاته و استراتجٌاته  . ط  -عبد الحمٌد سلٌمان  -1
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 ( 1)تمنح الحرٌة المطلقة وٌؤدي الى تربٌة لٌنة .  -

 الطرٌقة االستقرابٌة : -1/5

تقوم هذه الطرٌقة على نمط العقلً و ترتب الخطوات فٌها ترتٌبا تصاعدٌا و فكرٌا و تبدأ 

سة الجزبٌات  و فحصها و مالحظة نتابجها و الموازنة بٌنهما و أساس هذه الطرٌقة بدرا

فً نظرٌة التربوٌة ترى أن العقل البشري ٌتكون من المدركات الفكرٌة و هذه األخٌرة 

ٌتراكم بعضها فوق  البعض أو ٌرتبط بعضها بالبعض األخر و أن هذه األفكار تتفاعل مع 

جدٌدة فهً طرٌقة تقود المتعلم إلى معرفة الحقابق و األحكام بعضها البعض فتنتج أفكار 

العامة بطرٌقة البحث و االستقراء فهً تعود المتعلم الصبر و االعتماد على النفس فً 

 ( 2)البحث عن المعلومة و تحصٌل العلم . 

عد و الطرٌقة االستقرابٌة مشتقة من االستقراء ٌعنً معرفة القوانٌن و النظرٌات و القوا -

العامة فً الحٌاة من طرٌق المالحظة و التجرٌب و تقوم الطرٌقة االستقرابٌة على تدرج 

المنطقً فً الوصول إلى نتابج عن طرٌق المالحظة و عن طرٌؾ المشاهدة التجارب 

 ( 3)العلمٌة و من ثم استخالص القانون أو التعمٌم و صٌاؼته بلؽة واضحة و محددة . 

ء على تدرج المنطقً فً الوصول إلى نتٌجة أو مجموعة نتابج و تقوم طرٌقة االستقرا -

عن طرٌق المالحظة و اكتشاؾ العالقات المتشابهة و المختلفة بٌن أجزاء المادة التعلٌمٌة 

 (4)من خالل األمثلة المتعلقة بالموضوع أو من خالل مشاهدة التجارب العلمٌة . 

ربٌة فً النصؾ األول من القرن العشرٌن وقد بدأ استخدام هذه الطرٌقة فً المدارس الع -

            (5)إذ  جاءت من اروٌا مرافقة للمنبعثٌن العابدٌن الذي تعرفوا لٌها هناك . 
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نشأت هذه الطرٌقة فً المدارس العربٌة نتٌجة االنفتاح الثقافً على الؽرب و من خالل  -

البعثات التعلٌمٌة فً اوروبا. فقام هؤالء المبعوثون بالتطبٌق فً المدارس العربٌة و من ثم 

 (1)العربٌة .  استخدمه فً مجال تدرٌس قواعد اللؽة

مبادئ الطرٌقة االستقرابٌة: ان التدرٌس ٌتم عن طرٌقٌن الترابط للمحتوٌات،والتدرٌس  -

عن طرٌق التدامً او الترابط فقد قال به افالطون ان ما ٌكتسبه المتعلم من الخبرات 

الجدٌدة ٌندمج فً مجموعة خبراته القدٌمة فتكون من الخبرات القدٌمة و الجدٌدة ،كتلة 

لٌة مرتبطة تكون بمثابة بوتقة تتلقى بدورها ما ٌجد من الخبرات و تعمل على صهرها عم

ال ٌتم تمثٌل  أو تؽٌٌر آخرهكذا ، ألن التدرٌس الً ٌنادي به هبربارت ٌستلزم االهتمام 

ذا تشارك المتعلم فٌه مشاركة فعالة وهذا هو إ و االفكار فٌه تمثٌال فعلٌا إالّ  المعرفة

  (2)نتباه . االهتمام و اال

حٌث رأى هربارت ان العقل البشري منكون من مجموعة المدركات الحسٌة التً تتكون  -

نتٌجة لألحاسٌس ،التً تأتً بها الحواس و التً تتصل بالبٌبة و هً تستند على مبدأ انتقال 

تعمٌم أثر التعلم ،لذا ٌبدأ المعلم بإستشارة المعلومات القدٌمة ثم ربطها بالجدٌدة عم طرٌق ال

  (3)او القاعدة . 

 خصابص االستقراء : -

 اإلستقراء استدالل صاعد ٌبدأ بالجزبٌات و ٌنتهً بالكلٌات . -

 نه ٌؤدي الى حقابق جدٌدة لم تكن معروفة من قبل المتعلم سابقا .إ -

 (4)اإلستقراء هو المنهج العلمً الذي اتبعه العلماء للوصول الى نتابجهم و قوانٌنهم .  -
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 نشأة الطرقة اإلستقرابٌة :  -

للدراسة فً اوروبا حٌث تأثر  المتتبعٌنوفدت هذه الطرٌقة الى العالم العربً عن طرٌق  -

هؤالء بالثورة التً قام با فرد رٌك هربارت فً نهاٌة القرن التاسع عشر و مطلع القرن 

علٌها اطرٌقة اإلستنتاجٌة او اإلستباطٌة او طرٌقة هربارت ، وذلك العشرٌن ، و ٌطلق 

الستخدامها خطوات هربارت الخمس ، وٌسٌر اسلوب التعلم فٌها على عكس الطرٌقة 

القٌاسٌة . وٌرى مؤٌدها انها ه الطرٌقة الطبٌعٌة التً ٌمر بها التفكٌر للوصول لكشؾ 

العامة ، و من ثم فإن دور المعلم فٌها دور المجهول . وذلك عن طرٌق التعرؾ الى القاعدة 

ن موقؾ المتعلم موقؾ اٌجابً ، ألنه هو الذي ٌستنبط القاعدة، بعد إالتوجٌه و اإلرشاد و 

مناقشة األمثلة و الموازنة بٌنهما ، ؼٌر ان ما ٌؤخذ علٌها ببطء و التأنً فً توصٌل 

و من الكتب  الى القاعدة ، سرع فً الوصولالمعلومات و قلة االمثلة المعروضة ، و الت

 ( 1)الحدٌثة التً القت على وفقها كتاب ) النحو الواضح ( لعلً حازم و مصطفى أمٌن . 

 و لهذه الطرٌقة صورتان تتفقان فً الهدؾ و تفترقان فً النص المتقدم للمتعلم و هما:-

المفردة او  طرٌقة االمثلة ثم القاعدة : و ٌطلقون علٌها طرٌقة االمثلة الصناعٌة او -أ

المفرقة . و لعل سبب هذه  التسمٌات راجع الى هذه التسمٌات راجع الى هذه االمثلة التً 

 تعرض امام المتعلمٌن امثلة متفرقة ال رابط بٌنهما .

ومؤٌدو هذه الطرٌقة ٌرون انها تعطً المعلم فرصة اختٌار االمثلة بحرٌته و سهولة -

 عة السٌر فً الدرس .اإلضافة الى انها تساعد المعلم فً سر

اما المعارضون فٌرون ان  الؽرض من هذه الطرٌقة حفظ القاعدة مع عدم االهتمام بتنمٌة -

القدرة على تطبٌقها اضافة الى كونها مدعاة النصراؾ المتعلمٌن من الدرس كما ان تفصل 

 (2)بٌن النحو و اللؽة فٌصبح النحو ؼاٌة و لٌس وسٌلة إلصالح اللسان و تقوٌمه . 
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طرٌقة النصوص ثم االمثلة ثم القاعدة : و ٌطلق علٌها طرٌقة القطعة المساعدة ، او  -ب

النصوص المتكاملة او الطرٌقة المعدلة ألنها نشأت عن تعدٌل فً الطرق ، و تعتمد هذه 

 الطرٌقة على عرض نص متصل المعنى ، متكامل الموضوع ، ٌؤخذ عادة من دروس

طالعة او النصوص او التارٌخ او الصحؾ الٌومٌة او حدث من االحداث الجارٌة وٌقوم الم

المعلم بمعالجة النص كما ٌقوم بمعالجة درس القراءة، ثم ٌستخلص منه األمثلة التً تشمل 

 (1)موضوع درس النحو ثم ٌسٌر على وفق خطوات الطرٌقة االستقرابٌة . 

لمربون على ان الطرٌقة االستقرابٌة تمر بخمس خطوات الطرٌقة االستقرابٌة : ٌتفق ا

 خطوات هً :

التمهٌد : ففً هذه الخطوة ٌهٌا المعلم المتعلمٌن لتقبل المادة الجدٌدة و ذلك عن طرٌقة  -1

القصة او الحوار او بسط الفكرة ، بحٌث ٌثٌر فً نفوس المتعلمٌن ذكرٌات مشتركة فتشدهم 

اٌضا ٌعلم المعلم المتعلمٌن على التفكٌر فٌما  الى التعلق بالدرس . و فً هذه الخطوة

سٌعرضه علٌهم ، و قد ٌكون ذلك بإلقاء اسبلة تحوم حول الدرس بعض ما ٌعرفون من 

المعلومات السابقة، ثم ٌتجه انتباههم و تفكٌرهم الى الخطوات الالحقة ووظابؾ هذا التمهٌد 

 تكمن فً :

 جلب انتباه المتعلمٌن الى درس جدٌد . -

 الة ما علق بأذهانهم من الدرس الذي سبق درس القواعد .إز -

 ربط موضوع سابق بالموضوع الجدٌد . -

 (2)تكوٌن الدافع لدى المتعلمٌن باتجاه الدرس الجدٌد .  -

فإن لم تكن عن طرٌق استخالصها من –فٌتوقؾ التمهٌد على نوع األمثلة المعروضة  -

له عالقة مع الدرس السابق و اٌضا ممهدا للدرس النص او الفقرة المساعدة ، ٌكون التمهٌد 

ة ، و ٌناقشهم فً ـــكما ٌمهد لدرس المطالعة ، و ٌطالب المعلم المتعلمٌن بقراءتها صامت

 (3)المعنى العام . 
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 العرض : وٌكون ذلك بإحدى الطرق اآلتٌة 

 درســعرض األمثلة من وضع المعلم على الصبورة و تمتاز هذه الطرٌقة الٌسر فً ال -

ٌِؤخذ علٌها عدم مشاركة إو ضمان   المتعلمٌن فً وضع األمثلة.ختبار األمثلة الجٌدة ، و 

مطالبة المتعلمون بإحضار األمثلة على ؼرار النط المعنً . ومن حسنات هذا األسلوب  -

اثارة المتعلمٌن و مشاركتهم ؼٌر ان ما ٌؤخذ علٌها البطء ، اضافة الى ان كثٌر من امثلة 

 المتعلمٌن تتسم بالركاكة و المعنى السقٌم.

و أو فتح النافذة أمطالبة المتعلمٌن القٌام بأعمال داخل الفصل، كتنظٌؾ الصبورة  -

الجلوس معتدلٌن . ومن ثم ٌطلبهم بالتعبٌر فعلو . ثم ٌكتب العبارة على الصبورة 

الستخدامها فً التدرٌس الموضوع النحوي ، ومن حسناتها انها توظؾ النحو فً تؽٌٌر 

فً صوغ األمثلة، ؼٌر أن ما ٌؤخذ علٌها ال تلمح لجمٌع المتعلم مع اشراك المتعلمٌن 

 (1)موضوعات النحو 

ص عن طرٌق مناقشة األمثلة ومن عرض فقرة من قصة التً تمثل قٌمة ، ثم ٌستخل-

 :مٌزات هذه الطرٌقة م

 مدعاة لتثقٌؾ المتعلمٌن. -

 من خاللها تصاغ األمثلة بشكل مترابط. -

 لٌست ؼاٌة. تؤكد حقٌقة ان القواعد وسٌلة و -

 تربط بٌن اللؽة و القواعد. -

 األسلوب الطبٌعً لوظٌفة القواعد و هً انها وصؾ الظواهر اللؽوٌة.-

وهذا األسلوب افصل األسالٌب و لكن تؤخذ علٌه. كما سبق التكفل فً صٌاؼة القطعة ثم -

  (2)كل اجزاء القاعدة فً  القاطعةاإلطالة المتوقعة جراء اضطرار المعلمٌن تضمٌن 
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 الربط بٌن األمثلة :  -

فً هذه الخطوة تربط األمثلة مع بعضها. وتعنً اٌضا الموازنة و الربط بٌن ما تعلمه 

علومات ــــــربط هو ان تتداعى المــالمتعلم الٌوم و ما تعلمه باألمس، فالهدؾ من عملٌة ال

التشابه و اإلختالؾ بٌن األمثلة و تسلسل فً دهن المتعلم. فٌطرح المعلم اسبلة حول نقاط 

مؤكدا تحدٌد األمثلة ذات العناصر المتشابهة ، و ٌجعل المتعلمون اكتشاؾ التشابه و إظهار 

العالقات بٌن األسبلة و ربطها ببعضها و بالمعلومات السابقة لٌصبح ذهن المتعلم مستعدا 

 (1)الحقة و هً خطوة استنتاج القاعدة. لإلنتقال الى الخطوة ال

و فً هذه الخطوة ال مانع ان ٌتدخل المدرس تثبٌت تلك العناصر ، اذا ما اخفق  -

 . المتعلمون فً تحدٌد بعضها او كان تحدٌدهم ؼٌر واضح

والهدؾ من عملٌة الربط هً ان تتداعى المعلومات و تتسلسل فً ذهن المتعلم و تسمى  -

 (2)بالربط او التداعً او الموازنة او المقاربة. 

 مٌم : ) إستنتاج القاعدة ( التع -

فً هذه الخطوة ٌستنتج المتعلم بالتعاون مع المعلم القاعدة و التً تعتبر ولٌدة القسم األكبر 

من المتعلمون للدرس، و هً لٌست ملقنة لهم تلقٌنا ، فالقاعدة هً خالصة ما توصل الٌه 

رابطة من الناحٌة المتعلمون  و قد تكون القاعدة التً توصل الٌها المتعلمٌن ؼٌر مت

الصحٌحة و بلؽة سلٌمة فً مكان بارز من السبورة ، فإذا لم ٌستطع عدد كبٌر من 

المتعلمٌن التوصل الى القاعدة ، ٌجب على المعلم ذكر امثلة اخرى مساعدة او إعادة 

 (3)ً ٌستنتج القاعدة استنتاجا صحٌحا. الدرس كامال لتوضٌح األمثلة بشكل افضل لك

المعلم من المتعلمون استنتاج القاعدة ، وٌشترك فً ذلك جمٌع المتعلمون بحٌث ٌطلب  -

فٌسمع منهم شفوٌا ، و ٌعلق و ٌقوم اإلجابات حتى ٌتأكد من ان الجمٌع تمكنوا من التوصل 

 الى اإلستنتاج الصحٌح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  46القاهرة  ص –دار المصرٌة اللبنانٌة  -تعلٌم اللؽة العربٌة –حسن شحاته  -1

 188المناهج و طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة ص  -حمزة السلطانً-عمران جاسم الجبوري -2

  261كامل نجم الدلٌمً األسالٌب الحدٌثة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة ص -طه حسٌن الدلٌمً -3
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خط صحٌح واضح فٌقرؤها ـاعدة على السبورة مصوؼة بدقة و بــــكتب القـــدما ٌــوعن -

 (1)و ٌطلب من اكثر من متعلم قراءتها ، ثم ٌطلب منهم كتابتها فً دفاترهم . 

دراسة اقواعد تؤدي ثمارهم إالّ بالتطبٌق علٌها      التطبٌق : فهو ٌعد خطوة مهمة ألن  -

و تدرٌب المتعلمٌن تدرٌبا كافٌا على النقاط التً ٌدرسونها ، فاإللمام بالقواعد ٌمثل الجانب 

النظري من الخصابص اللؽوٌة ، فً حٌن تمثل التطبٌقات الجانب العملً الذي تبدو فابدته 

 من القراءة السلٌمة و التعبٌر الصحٌح .

اذا التطبٌق على القاعدة هو عملٌة فحص لصحتها، فإذا فهم المتعلمون الموضوع جٌدا  -

استطاعوا ان ٌطبقوا علٌه تطبٌقا جٌدا ، لكن رؼم ذلك ال ٌخلو هذا المنهج من النقابص 

كاعتماده على الحفظ المسبق و تدعم التقلٌد دون االبتكار هذا لجعلها من مخالفة األسلوب 

 (2)تساب المعرفة . الطبٌعً فً اك

 وٌتم التطبٌق عن طرٌق اسلوبٌن هما :  -

التطبٌق الجزٌا : و ٌصار الٌه بعد كل قاعدة فرعٌة قبل ان ٌنتقل المعلم الى ؼٌرها   -أ

 كالتطبٌق على نصب المنادى اذ كان مضافا.

شملها التطبٌق الكلً : و ٌلجأ الٌه المعلم بعد استنباط جمٌع القواعد الفرعٌة التً سٌ -ب

 الموضوع النحوي كالتطبٌق على قواعد المنادى المعرب و المبنً.

تعلمٌن ــــواعده فً اذهان المــــــوبعد التطبٌق الجانب العلمً للنحو، و هو الّذي ٌثبت ق -

لم الفكري و ٌكون لدٌهم العادات اللؽوٌة الصحٌحة ، كما ٌجعل النحو جزءا من حٌاة المتع

مقٌاس دقٌق للوقوؾ على مستوى المتعلم اللؽوي ولعل الؽرض  ّنهالكالمً ، إضافة الى أ

منه ٌمكن فً امرٌن مراجعة القواعد الماضٌة و التطبٌق على القواعد الجدٌدة لتصبح 

  (3)القواعد القدٌمة و الجدٌدة وحدة متكاملة . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  121كافً فً اسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة ص –حسن علً عطٌة  -1

  46تعلٌم اللؽة العربٌة ص –حسن شحاته  -2

 262اسالٌب الحدٌثة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة ص  –كامل نجم الدلٌمً  –طه حسٌن الدلٌمً  -3
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 و التطبٌق نوعان : شفوي و تحرٌري و ٌتخذ اشكاال متعددة منها : *

التطبٌق المباشر : و ٌقصد الطلب من المتعلمٌن ضبط كلمات مختلفة المواقع و بٌان  -

و تحوٌل أو التمٌٌز أو الحال أحد المفاهٌم من خالل العبارة كالخبر أو التعرؾ الى أالسبب 

و ادخال األدوات على الجمع أعبارة من حالة الى حالة كتحوٌلها من المثنى الى الجمع ، 

 و إتمام عبارة ناقصة .أمع بٌان اثرها ، 

التطبٌق اإلعرابً أو التحلٌلً: حٌث ٌقوم المتعلم باإلعراب جزبٌا ، نحو اعراب كلمة  -

  (1)معٌنة من عبارة نحو إعراب جملة قصٌرة . 

تطبٌق اإلٌحاءي : و ٌقصد به الطلب من المتعلمٌن تألٌؾ بعض العبارات على قاعدة ال -

 معٌنة نحو اكمال الجملة األتٌة ٌوضح حال ) جملة فعلٌة ( : أقتل الحصان ٌركض .

التطبٌق األلً: و هو تطبٌق شفوي سهل ٌقصد به تدرٌس المتعلمٌن على صحة الضبط  -

 بٌق ٌجب ان ٌكون فً طٌلة اشكال التطبٌق األخرىمع السرعة ، ومن ثم فإن هذا التط

و لذا فإن المعلم هنا بحاجة الى ان ٌعد لكل قاعدة عددا كبٌرا من األمثلة ٌطبقها و ٌوزعها  

  (2)على المتعلمٌن بعد شرح القاعدة لٌبدأ التدرٌب علٌها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 262اسالٌب الحدٌثة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة  ص  -كامل نجم الدلٌمً-طه حسٌن الدلٌمً -1

 263المرجع نفسه  ص  -2
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 ممٌزات و عٌوب الطرٌقة االستقرابٌة : 

 المزاٌا :

 تنقل المتعلم من المعلوم الى المجهول ، ومن الجزبً الى العام . -

 ترتكز على المتعلم و تجعله محور الدرس و المناقشة . -

 ترسخ القاعدة فً ذهن المتعلم ألنه ٌصل الٌه اإلنسان بنفسه اثبت فً ذهنه مما ٌقدم الٌه. -

 رة و التشوٌق . انها من الطرق التً تمتلك قدرا جٌدا من اإلنا -

  (1)ترتٌب المعلومات بشكل جٌد .  -

التمهل على الدارس ، فعندما ٌنتقل الدارس من الجزء الى الكل ٌسهل علٌه الفهم كما ان -

البدء باألمثلة ثم االنتقال للقاعدة ٌساعد على ترسٌخ المعلومات بشكل افضل لدى المتعلم  

ي ٌتم فرض القاعدة مستنتجة بشكل نهابً وبالتالً تطبٌقها بشكل افضل من الدارس الذ

 مباشرة.

ة ـة فكرٌـه مرونـاج و اكساب عقلـاد على النفس فً االستنتـد الدارس على االعتمـتعوٌ -

 و تحفٌزه و إثارته للحصول على النتابج ، و ٌعنً ذلك تفعٌل الجانب التحلٌلً لدٌه 

وصول الى القاعدة مرة اخرى سهولة استرجاع المعلومات ، فالدارس عندما ٌستطٌع ال -

 من األمثلة فً حال نسٌانها 

ٌستفٌد المعلم المتبع لهذا الطرٌقة فً معرفة مستوى المتعلمٌن ، من خالل عملٌة  -

 المناقشة التً تحدث كما ان العالقة بٌن المعلم و المتعلم تزداد و تصبح اكثر قوة .

ٌنتج من اتباع الطرٌقة االستقرابٌة استقاللٌة فً شخصٌة الفرد نفسه فٌكون له فً  -

  (2) .المستقبل اراء و اتجاهات المستقلة اعتمادا على دراسة الجزبٌات من األمور 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  311وزارة المعارؾ السعودٌة . ص  –طرق تدرٌس اللؽة العربٌة  –عبد الفتاح السكري ، اخرون  -1

  16طرابق التدرٌس و استراتجٌاته . ص  –محمد محمود  -2
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  (1)اٌجابٌة المتعلمون و عدم سلبٌتهم تثٌر فٌهم قوة التفكٌر  -

ألن اٌجابٌة و استثارة دوافعه نحو التعلٌم تؤدي الى سرعة االستجابة و التعلم ٌصبح دور -

                           الى القاعدة بعد مناقشة األمثلة.  المعلم فٌها التوجه و اإلرشاد فالمتعلمون

ألسالٌب و التراكٌب لٌس لفهم القواعد ، و ٌعدها البعض الطرٌقة الطبٌعٌة للؽة فهً تتخذ ا -

                                                                           ألنها تمزج بٌن القواعد و األسالٌب.

                                                                                                              العٌوب : -

ال تناسب هذه الطرٌقة سوى اصحاب القدرات العقلٌة العالٌة و القادرة على االستنتاج فً  -

                                                                       حٌن ٌستصعبها ذوي القدرات المحدودة 

                              للتوصل الى النتابج مقارنة بؽٌرها من الطرقتحتاج الى وقت طوٌل -

الحاجة الى الكثٌر من األمثلة ، سواء تلك التً لها عالقة بالموضوع و األسالٌب التً لٌس  -

 لها عالقة به ، لتتكون لدى المتعلم القدرة على استنباط القاعدة

محور العملٌة التعلٌمٌة ، بل ٌكون انماط فً هذه ال تمثل المتعلم الذي ٌنبؽً ان ٌكون  -

 الطرٌقة معظمه للمعلم

 ٌتعذر تطبٌق هذه الطرٌقة فً دروس كسب المهارات للفرد و استعداده للنواحً الوجدانً  -

  تهتم بدراسة المادة و تقدٌم األفكار الجدٌدة ، و تمهل الحٌاة و مشكالتها -

 ب و القدرات العالٌةتقتصر على المتعلمٌن اصحاب المواه -

 قد ال ٌستطٌع المتعلمون العادٌون للتوصل الى النتابج  -

  (2)تحتاج الى وقت طوٌل  -

تقدم األمثلة على شكل جمل مبتورة لٌس بٌنها صلة فكرٌة ، اذذن الطرٌقة الفضلى  -

                                         (3)للوصول الى الحقابق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار -المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال اسسها مهاراتها تدرٌسها تقوٌتها –حامد عبد السالم زهران  –رشدي احمد طعٌمة  -1

  439ص  2119-1429 – 2عمان األردن ط-المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة

  64عمان األردن ص  –دار المٌسرة  2112 1طرابق التدرٌس العامة ط – محمد محمود-توفٌق احمد -2

تدرٌسها تقوٌمها   –المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال اسسها مهاراتها  –حامد عبد السالم زهران  –رشدي احمد طعٌمة  -3
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 تدرٌس النحو العربً                                                    الفصل الثانً          

 

 النحو بٌن التأٌٌد و المعارضة : -2/1

ٌعد النحو العربً بما ٌمثله من قوانٌن و ضوابط لؽوٌة مظهرا من مظاهر رقً اللؽة      -

ن أي لؽة ال و دلٌال على حضارتها و بلوؼها مرحلة النضج و االكتمال ، و هذا ٌعنً أ

ٌمكن ان تصل الى مستوى ٌكون لها قواعد ، وضوابط إالّ اذا كانت على درجة من الرقً 

اطقٌن بها فً مٌدان ّنـات الـاجـادرة على أن تلبً حـا قـامل الذي ٌجعلهـاري و التكـالحض

 (1)حٌاتهم . 

الزلل عن القلم  فتدرس القواعد اللؽوٌة هً الذرع الذي ٌصون اللسان من الخطأ ، و ٌذرأ  -

ملة و هً ضرورٌة ال ــــلمة و الجـــو هً التً تضبط قوانٌن اللؽة الصوتٌة ، وترتٌب الك

لما تمت اللؽة واتسعت زادت ــــــؽة ، وكــٌستؽنً عنها ، وعلٌها تعتمد الدراسة على كل ل

اء التربٌة حدثون، وجل علمــالحاجة الى دراسة هده القواعد ، وٌكاد ٌجمع علماء النحو الم

على تعلٌم القواعد لٌس ؼاٌة فً ذاته ، و انما هً وسٌلة التقوٌم اللسان و القلم   ، وٌؤٌد هذا 

 : } ان النحو من علوم الوسابل ، و لٌس من علوم المقاصد و الؽاٌات { . القول ابن خلدون

الذي ٌعٌننا على و اذا كان االمر كذلك لزم ان نعً ان تدرٌس القواعد ٌجب ان ٌتم بالقدر  -

ربوٌون ـــترك للذٌن ٌتخصصوا فً اللؽة ٌقؾ التـن فٌــــقٌق هذه الؽاٌة ، أما ما زاد هذاتح

 فرٌقٌن متضادٌن فً تدرٌس القواعد .

 : المعارضون لتدرٌس  النحو -أ

فقد ذهب فرٌق المعارضة  ان للمحاكاة أثرا بالًؽا فً تقوٌم االلسنة، حٌث ٌرون بإمكان  -

ء عن تدرٌس القواعد فً حصص مستقلة واالكتفاء بكثرة على االسالٌب الصحٌحة االستؽنا

نة وتقوٌمها       ــــبط األلســللقراءة و الكتابة ، و ٌرون أن للمحاكاة و التقلٌد أثرا فاعال فً ض

هد         ـــتوقت و الجـــاعة للـــو ٌضنون ان تخصص حصص للقواعد ضرب من العبث و اض

   (2)موقفهم هذا بما ٌلً : و ٌوسعون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األردن – دار الفكر للطباعة و التوزٌع عمان –اصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة  -عبد الفتاح حسن البجة-1

– 498ص  – 2111-1421. 1ل  –  

األردن   –عمان  –دار مجد الوي للنشر و التوزٌع  –األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة   -سمٌح أبو مؽلً  -2

  27م  ص  1977 –ه  1417
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 الفصل الثانً                                                              تدرٌس النحو العربً

 

اللؽة قد نشأت قبل نشأة  ا إذ أنّ ـروا لؽتهم دون معرفة قواعدهة قد مهّ ـب البادٌاعرأ أنّ  -

  (1)القواعد . 

ا من التحلٌل ـست إالّ نوعـ، تسم المتعلمٌن و تنفرهم وهً لٌ ةـالقواعد النحوٌة جاف إنّ  -

ا كثٌر من التحلٌل الذي ـوفٌه و هً إلى ذلك أمور معنوٌة تجرٌدٌة ، الفلسفً المنطقً .

المتعلمٌن و المصطلحات التً تثقل علٌهم.ٌعجز عنه صؽار    

ا و لٌست ـذاته ة فً حدّ ـا ؼاٌـة قد تجعل المتعلمٌن ٌعدونهـد منفصلـواعـتدرٌس الق إنّ  -

 وسٌلة .فٌحفظونها عن ظهر قلب دون أن ٌطبقونها على واقعهم العلمً .

ات من ـلمـمع الكة إذ ٌسـاظ اللؽـالطفل ٌلجأ إلى المحاكاة فً أول مراحل النطق بألف إنّ  -

ه من ـا ؼاٌتـا وٌحقق بهـا ، وٌحسن استعمالهـه ، وٌنطق بهـه و المحٌطٌن بـه و أهلـبوٌأ

اهم . و هو فً هذه المواقؾ كلها ال ٌحتاج إلى شرح كلمة. وال ٌعتمد إلى االستفسار ـالتف

إالّ حٌن  رداتـا ٌلقً من هذه المفـم ٌستشٌره فٌمـع إلى معجـفظ . وال ٌرجـى اللّ ـعن معن

  (2)ٌكبر وتتسع حاجته إلى ثروة جدٌدة  من األلفاظ ، ٌدبرها فً كالم أدبً . 

إن العرب تعلموا اللؽة عن طرٌق التقلٌد و لٌس ادل على ذلك من الشعراء و الخطباء  -

ى سول صلّ الرّ  أنّ  ة و زهٌر و ؼٌرهم و تداولها السابقون .ـة من أمثال النابؽـفً الجاهلٌ

 ة ، ثمّ ـند معٌّ ـواعـوع  إلى قـجة دون الرّ ـادٌـة من البـؽول اللّ ـصألقى ـم ته و سلّ ـلٌـهللا ع

واهدها من القرآن ــــد اللؽة بناء على ما تكلم به األولون ، و استنبطت شـواعـوضعت ق

بة ،بمعنى آخر أن اللؽة العربٌة و ما تناقشه األلسن من قرٌش الشعر و البالؼة و الخطا

ا لتستقٌم ـدونهؽة الصحٌحة كً ٌحاكوها و ٌقلّ لذلك ٌجب أن نلقن أطفالنا اللّ  سابقة لقواعد

    (3)ألسنتهم . 

أن هذه القواعد جافة صعبة منفرة للمتعلمٌن تنتابها الفلسفة والمنطق ،و األمور  -

المعنوٌة التجرٌدٌة . و هذا ما ٌخالؾ طبٌعة المتعلمٌن الذي ٌمٌلون الى األمور 

 المحسوسة .

أ، وإنما قلٌلة القاعدة ـان و القلم من الخطـال تفٌد كثٌرا فً صون اللس القـواعـد ن هذهأ -

اء ـثٌر من األدبـر دلٌل على ذلك أن الكـبٌر وخٌـدرة على التعـاب المتعلمٌن القـكتسإفً 

.بالقواعد  األعالم قلٌلو الحظّ   
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الوؤٌدون لتدرٌس الّنحو : -ب  

موقفهم هذا مون ـدعـه. و ٌـر الزم ال مفر منـد أمـواعـدرٌس القـق أن تـرى هذا الفرٌـٌ -

 باألمور التالٌة :

ه ـاء عنـن الستؽنـه و ال ٌمكـاص منـد أمر ال منـواعـدرٌس القـرٌق أن تـذا الفـٌرى ه -

ا ـو القراءة فإذا م اء اثناء الحدٌث و الكتابـةة لتجنب األخطـد وسٌلـواعـروا إن القـاعتبـف

(1)فٌما خطأ فٌه . أحس المتعلم بموقؾ لؽوي صعب رجع إلى القاعدة كً ٌصوب نفسه   

أ ـسن من اللحن و تعصم األٌدي من الخطـواعد لتضبط األلـوهذا ما جاءت من أجله الق -

ؽوي ـ. فإذا أحسن المتعلم بموقؾ ل نوا المتعلمـاء التً ٌقع فٌهـطـصحٌح األخـابً وتـلكتا

 صعب علٌه الرجوع الى القاعدة كً ٌصوب نفسه فٌما أخطأ فٌه .

اس المنطقً ـاط و القٌـدرات المتعلمٌن على التفكٌر والتعلٌل و االستنبـقد تنمً ـواعـالق -

هذه الجوانب من األهداؾ الهامة التً المدرسة لتحقٌقها وال تتوفر فً عنصر المحاكاة  و

  (2)و التقلٌد  

ة و لٌست ال ـة و جافـهذا الرأي جاء على عكس ما قاله المعارضون. أن القواعد صعب -

ـاط لٌل و االستنبـدرة التحـً قـا تنمـون أنهـولـدون ٌقـؤٌـلٌل الفلسفً. و المـالتحا من ـنوع

و التفكٌر وٌظهر هذا فً تحلٌلهم لبعض المسابل النحوٌة التً تتطلب التفكٌك والتركٌب   

ا ـدهم أٌضـتنمً عن ة ،ـابل النحوٌـألة من المسـو هذا ٌظهر من خالل إبداء رأٌهم فً مس

لموازنة بٌن التراكٌب المختلفة و المتشابهة .القدرة على ا  

ة للمحاكاة و المران على األسالٌب الصحٌحة ذلك ـة مضبوطـا دقٌقـد تضع أسسـواعـالق -

د أو ـطق إذا حدث دون قٌـة النـتعلم صحـسب المـة ال ٌكـة العملٌـرار فً المرانـتكـال ألنّ 

ة ـاللؽ ددة ألنّ ـوم على أسس محـالذي ٌقد ـدرٌب المقٌـن تحقٌق ذلك بالتـابط و ال ٌمكـض

تفسد كل مرانة و كل تدرٌب ـارع و الملعب و السوق ،ـدة فً البٌت و الشـابـالس ـةالعامٌ

ـوح ك وضـا الشـد ٌرجع الٌهـواعـد من وجود قـالبـم فثة و من ـالٌب الصحٌحـعلى األس  

  (3)اللبس . 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  211طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ص  – زكرٌا إسماعٌل -1

 .51ص  2113 -1الٌازوري العلمٌة  الصعوبة دارلعربٌة بٌن المهارة و فهد خلٌل زاٌد. أسالٌب تدرٌس اللؽة ا -2

صالح زاوي. الطرٌقة المثلى لتدرٌس قواعد النحو فً مراحل التعلٌم المختلفة دار الؽرٌب للطباعة و النشر و  -3

. 52ص  2119 -1 –القاهرة أ  –التوزٌع   

44 



 الفصل الثانً                                                              تدرٌس النحو العربً

 

إن تدرٌس القواعد مادة مستقلة قد تجعل المتعلمٌن على أن ٌقدروها ؼاٌة فً حد ذاتها   -

و ؼاٌتها  فسٌظهرونها استظهارا لمسابلها دون تفهم و تعقل وٌهملوا جانبها التطبٌقً

العملٌة و أنها قلٌلة الجدوى صٌانة اللسان و القلم عن الخطأ، بدلٌل أن أكثر المتعلمٌن 

خطبون فً كتابة الخطأ فاحشا، و أنها عدٌمة الجدوى فً اقدار المعلمٌن حفظا لها ،و ٌ

 (1)على التعبٌر فكثٌر منهم ٌحفظون القواعد ولكن أسلوبهم ركٌك وعباراتهم ردٌبة . 

ةـة العربٌـا فً اللؽـد بالرؼم من أهمٌتهـواعـا فً حق القـاء مجففـرأي جـنقول إن هذا ال -  

ـحـوي رفً و النـصـا الـزانهـٌث مٌـمل من حـات و الجـعلى الكلماظ ـحفـا فً الـانتهـو مك

ة الجدوى فً ـو الصوتً فهم ٌشٌرون لها بأصبع االهتمام على أنها صعبة و جافة و عدٌم

ا ـصون اللسان و الظلم و ال تحفز المتعلمٌن على التعبٌر الصحٌح كتابة و قراءة إذ ٌعدونه

طبٌقً ـا التـا و ٌهملون جانبهـا دون فهمهـابلهـارا لمسا استظهـا فٌستظهروهـة فً ذاتهـؼاٌ

راد حصص ـارضٌن على إفــون المعـهذا ٌمنعـظري فقط ولـب النـانـار على الجـقتصواإل

 مستقلة فً تدرٌسها .

ا فً ـهون وضعٌن و التربوٌٌة، إذا أحسن المؤلفـا صعوبـد فٌهـة ال توجـد ثابتـواعـإن الق -

اء المتعلمٌن ــه كل معلم ألخطـنتبإات المتعلمٌن فإذا ما ـتوٌـاسب مع مسـتتن ـةب مرنـوالـق

ات التً ـثٌر من الصعوبـار كـا ٌمكن أن ٌؤدي ذلك إلى اختصـاول تصحٌحهـة و حـاللؽوٌ

(2)تواجه المعلم ، اللؽة  و المتعلم ، كما ٌمكن التقلٌل من األخطاء اللؽوٌة و تقلٌلها .   

ة ،و هذا من خالل ـواعد لٌست متؽٌرة و ال توجد فٌها صعوبـالق قصود من هذا أنـو الم -

لهم ـــــول جـعض وال نقـا البـة التً تقع فٌهـاء المتعلمٌن اللؽوٌـطـتسٌٌر و تتبع المعلم ألخ

ة و التتبع لهاته األخطاء من ـاء تتقلص فً ظل التصحٌح و المراقبـا ٌجعل األخطـو هذا م

 قبل المعلمٌن .

ا من عٌوب و اخفاق فً ـذكره المعارضون فً صعوبة القواعد وما ٌنسبونه إلٌهأما ما ٌ -

ة من هذا االتهام ، و لعل الذنب راجع ـا فإن القواعد ذاتها برٌبـة المنشودة منهـتحقٌق الؽاٌ

حانات و طرق ــالٌب التدرٌس ، و االمتـالى أمور اخرى كالمنهج والكتاب المدرسً و اس

(3)د المعلم و ؼٌرها . التقوٌم و درجة إعدا  
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ي أبٌن رن أن نوفق ـان ٌمكـهذابق واستحضرناها فً األـا على هذه الحقـد أن تعرفنـوبع -

اصدة على ـالطرٌقٌن المعارضٌن و المؤٌدٌن المتمثلٌن فً الطرٌقة العرضٌة و الطرٌقة الق

 النحو التالً.

لى إاصدة( ـاستخدام الطرٌقة العرضٌة فً السنوات األولى و تأجٌل الطرٌقة المنظمة )الق -

مة المجردة .نهاٌة المرحلة االبتدابٌة، ٌكون المتعلم أكثر نضجا و تقبال للقواعد العا  

ه اهمٌة وضٌفته ،و فابدة من الكالم ، وال داعً لكثرة ـة ما لـأن ٌختار من القواعد  العام -

(1)التفصٌالت و سرد المذاهب المختلفة ،و حفظ الصٌػ المعهودة .   

لذلك نرى أن كال الطرٌقتٌن الزمتان للتدرٌس،  فاستخدام الطرٌقة العرضٌة تصلح -  

و تسٌر على نفس  وتقصد به المرحلة االبتدابٌة ، من مراحل التعلٌم .األولى  الى السنوات

ا البٌت و التسلسل ـرضهــالنهج حتى نهاٌة المرحلة الثانوٌة ، ولكن ٌجب أن ٌراعً فً ع

 ـة التداول .اول حتى تكون سهلـلة التنـا سهـج و جعلهـالل المنهـارض من خـدم التعـو ع

دة فً الكالم ضار بٌن مجاال عن ـة و فابـة وظٌفٌـا أهمٌـالتً لهة ـواعد اللؽوٌـار القـختٌإ -

 كثرة المذاهب و اآلراء، والدخول فً التفصٌالت، وهجر األمثلة التقلٌدٌة.

ة للبدء ـكما اختلؾ المربون فً تدرٌس القواعد، كما رأٌنا، فقد اختلفوا فً النسب المالبم -

ة عشر ـن ٌبدأ بتدرٌس القواعد بعد سن الرابعا، إذ ٌستحسن كثٌر من المربٌن أـفً تدرٌسه

 معتمدٌن على أن المتعلم فً هذه المرحلة تنضج قواه المنطقٌة. 

ة عشر من السن المالبم لتدرٌس هذه ـة عشر أو الثانٌـا ٌرى فرٌق آخر ، ان سن الحادٌـكم

فً  القـواعد .ر قـادرون على فهم مبادئ القواعد، وٌعتقد آخرون أن أطفال الثامنة من العم

 حٌن ٌعتقد آخرون هذه السن مبكرة . وأنه من المجال البدء فً تعلٌم القواعد فٌها.

ولعل من األنسب أن ٌبدأ بتدرٌسها مند العاشرة. اي من السنة الرابعة بشرط أن تكون  -

 (2)دروس القواعد دروسا للتدرٌب علٌها، وأن ترتبط بؽٌرها من فروع اللؽة. 
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أهم االتجاهات الحدٌثة فً فً تدرٌس قواعد النحو : ٌحدده االتجاه اإلتٌان بالقواعد  -2/2

 :وسٌلة ال ؼاٌة ، و ٌتحقق ذلك فً 

 * فٌما ٌتعلق بالمنهج : 

بواب التً لها صلة بصحة الضبط و تألٌؾ الجملة تألٌؾ ٌجب االقتصار على األ -

صحٌحا. وهذا ٌعنً أن ٌكون النحو الوظٌفً هو اساس بناء المنهج و ٌقصد بذلك أن 

 (1). ٌتخٌر من النحو ماله صلة وثٌقة باألسالٌب  و دالالتها 

التدرج فً أبواب القواعد فتدرٌس بعض األبواب مجملة فً أحد الصفوؾ ثم تعاد  -

 دراستها فً تال بشًء من التفصٌل.

 (2)جعل المنهج وحداته متكاملة تشمل كل وحدة ابواب  متجانسة او متحدة الؽاٌة . -

 * فٌما ٌتعلق بالكتاب :

ٌجب أن ٌكون الكتاب مساٌرا للمنهج فً اتجاهه و روحه و أال ٌّتخذ منه المؤلفون -

 معرضا إلظهار علمهم و إحاطتهم .

ها أساسا القواعد وذلك باختٌار األمثلة التً تتصل بالحٌاة و تزود اتخاذ اللؽة ذات -

المتعلمٌن بألوان من الخبرة و الثقافة و البعد عن االمثلة الجافة المبتورة و الجمل 

 الموضوعة المتكلفة .

جعل التمرٌنات التطبٌقٌة حول نصوص أدبٌة جٌدة و مفٌدة مع اإلكثار منها و العناٌة  -

 )3 (بتوزٌعها.

 * فٌما ٌتعلق بالمتعلم: 

البد من وضوح الهدؾ و الؽاٌة من تدرٌس القواعد فً ذهنه أوال ، حتى تشعر بحاجتها -

 اعدةـة و فٌها ٌستخدم القـا، لذلك ٌنبؽً أن تتاح له الفرص كثٌرة للكالم ، و الكتابـو أهمٌته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دار الفكر العربً للنشر و  -محمد صالح السمك. فن تدرٌس للتربٌة اللؽوٌة و انطباعاتها المسلكٌة و انماطها العلمٌة -1

 519م . ص 1998 - 1التوزٌع . ط 

 59. ص  1971 - 5القاهرة . ط  –عبد العلٌم ابراهٌم . الموجه الفنً، دار المعارؾ للنشر -2

 51المثلى لتدرٌس قواعد النحو فً مراحل التعلٌم المختلفة . ص الطرٌقة  -صالح راوي-3
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ٌاته ـــــهد فً تعلمها و ٌحس بقٌمتها فً حــــوعندبذ ٌشعر بحاجة إلى معرفتها ، وٌبذل ج

 (1)و تعبٌره. 

أن ٌكون ثمة دوافع لدى المتعلم ٌحمله على القواعد و ٌفهمها و دور المعلم أن ٌجعل  -

الدراسة قابمة على حل المشكالت ،فاألخطاء التً ٌكثر شٌوعها و تتكررها فً قراءتهم 

 ٌمكن أن تكون محور لدراسة النحو .

 * فٌما ٌتعلق بالمعلم:

للؽة و فنونها، فٌربط بٌن القراءة و النحو البد أن ٌعمل المعلم جهده للمزج بٌن فروع ا -

وإجادة الخطأ و سالمة التعبٌر، حٌث ٌشعر المتعلم أن هذه اللؽة فال ٌكفً أن ٌقوم المدرس 

بذلك بل ٌجب أن ٌعود المتعلم على الربط و التكامل بٌن فنون اللؽة. كما ٌنبؽً أن ٌمتد 

 (2)ذلك الى مدرسً العلوم االخرى. 

هذه االتجاهات تساعد المتعلم على استٌعاب القواعد من حٌث المنهج فنستنتج أن كل  -

الذي ٌراعً فٌه التدرج و التكامل وأن ٌساٌر الكتاب المنهج و أن تكون الطرٌقة سهلة 

وبسٌطة بعٌدة كّل البعد عن الجداول المعقدة التً تشبه الرٌاضٌات و على المتعلم أن ٌنتفع 

ل تثقلها القٌود و الشروط و ٌجب أن تكون الوسابل بهته القواعد و عدم مطالبته ٌحم

التعلٌمٌة متنوعة و مشوقة حتى ال ٌحس المتعلم بالملل و على المعلم اٌضا أن ٌؤدي واجبه 

و دوره الفعال فً المزح بٌن فروع اللؽة و فنونها و إن تحققت هذه الشروط فً تدرٌس 

ذاتها مما ٌجعل المتعلم مستوعبا لهاته  واعد حتما ستكون القواعد و سٌلة و ال ؼاٌة فًــالق

 واعد و عدم النفور منها.ــالق

 *فٌما ٌتعلق بالطرٌقة:

ٌنبؽً مناقشة األمثلة من ناحٌة معاٌنتها الداللٌة ،قبل مناقشة دالالتها النحوٌة و بخاصة  -

 األمثلة المختارة من الحكم أو االمثال أو الشعر 

تجنب الطرٌقة الجدلٌة المعقدة ، التً تحول درس القواعد الى درس شبٌه بالقواعد  -

 .الرٌاضٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 63تدرٌس النحو العربً . ص  -ٌة سعٌد السلٌطً ظب -1

 224ص  . طبٌقتعلٌم اللؽة العربة بٌن النظرٌة و الت -حسن شحاته-2
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دراسة بعض االبواب بطرٌقة عملٌة تساٌر االستعمال الفطري للؽة .كالضمابر و اسماء  -

 (1).  االشارة ...  وؼٌرها

ٌجب أن ٌراعى ما ٌلً :فٌما ٌتعلق باالختبارات و التمرٌنات :   

. مدى انتفاع التالمٌذ بالقواعد فً تألٌؾ الجمل وضبطها ضبطا صحٌحا -  

ال ـروط حتى ال تخرج عن جمـا القٌود و الشــل تتلقاهـة بتكوٌن الجمـرك المطالبـٌجب ت -

(2).  الصٌاؼة و عن الصٌؽة األدبٌة  

: التدرٌس  فٌما ٌتعلق بالوسابل التعلٌمٌة و طرٌقة  

درسً ـــو المـــة التدرٌس و الجـرٌقـــة و طـابل المعٌنــام بالموقؾ التعلٌمً و الوسـهتماال

                                          ( 3).  و النشاط السابد فٌه من قبل المدرس و التالمٌذ

ى تثبٌت ارٌن تعمل علــارٌن وذلك ألن التمــة و كثرة التدرٌب على التمـاالهتمام بالممارس

(4).  الفابدة و فابدة جدواها  

: خطوات تدرٌس القواعد النحوٌة باالعتماد على )الطرٌقة االستقرابٌة( -2/3  

: ٌتوقؾ التمهٌد على نوع األمثلة المعروضة  فإن لم تكن عن طرٌق استخالصها التمهٌد -

ا ـة التً لهـة حول المعلومات السابقـدة عن طرٌق طرح األسبلـمن النص أو الفقرة المساع

ة على ـة ثم ٌقوم بعرض القطعـه، كما ٌمهد لدرس المطالعـة بموضوع أن ٌمهد لدرسـعالق

 لوح اضافً و ٌطالب التالمٌذ بقراءتها صامتة و ٌناقشهم فً المعنى العام .

بحٌث ٌكون التمهٌد لدرس القواعد بمناقشة عامة فٌما سبق المتعلمون دراسة من أبواب 

 دٌدـد المتعلم إلى التمهٌد للدرس الجا، وذلك بأن ٌعتمـدرس المعد حالٌـبالالنحو التً تتصل 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 63تدرٌس النحو العربً ص  –ٌة سعٌد السلٌطً بظ -1

  211ص –م  1915 -1مصر ط–دار المعرؾ للنشر و التوزٌع  -الموجه الفنً -عبد العلٌم ابراهٌم -2

 521فن التدرٌس للتربٌة اللؽوٌة و انطباعاتها المسلكٌة و انماطها العملٌة ص  –محمد صالح السمك -3

  64ٌة سعٌد السلٌمً. تدرٌس النحو العربً ص بظ -4
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 (1)إلى فكرة مبسطة عن القطعة التً سوؾ تكون مناط اختبار األمثلة . 

ة ـعرض األمثلة : إذ اختار المعلم اسلوب االمثلة المفردة ، ففً هذه الحالة تكتب االمثل -

أو  لة إما أن تكون مصدرها من المعلمعد عملٌة التمهٌد مباشرة وهذه االمثعلى السبورة ب

  من أفواه المتعلمٌن ٌدونها المعلم بعد األسبلة التً ٌوجهها إلٌهم .

ه المعلم ، كما ٌعالج نصفً دروس ـالجـذ أن ٌعـبد حٌنبـالار المعلم النص فـا إذا اختـأم -

وم ـوحتى ٌقت و مناقشة المعنى و تفسٌر المفردا د و القراءةـالقراءة فٌتناوله بالتمهٌ

ة ـاالسبل ة منـه مجموعـن ٌوجأكن ـة ، ٌمـطعـة من القـلـمثراج األـتخـلم باسـالمع

ه ذه دونـا ثم ٌـهـاللـدة من خـاعـالص القـة الستخـود هذه االسبلـالتعلٌمٌة  بحٌث تق

ة ـالمعٌن خطوطا تحت المفرداتة المستخلصة من القطعة الى الصبورة. تم ٌضع ـلـاالمث

ذ أن ـع حٌنبـانـة . فال مـشـاقـن المنـى حٌـلإبط ـوط و الضـو ٌمكن أن ٌؤجل وضع الخط

ده ـنـا من عـٌهـلإا ـفهـرى ٌضٌـخأة ـلـمثأ ة وـطعتذ من القـة التً تؤخـلـزاوج بٌن االمثـٌ

ة الفكرة و جمال االسلوب الى ان تكتب بخط ـة جودة االختبار طرافـٌراعً فً االمثل و

(2)واضح .   

- الموازنـة و الـربـط : وفً هذه المـرحـلـة تنـاقش االمـثـلـة منـاقشـة تتنــاول الصــفـات 

اعدة ـة . تمهٌد الستنباط الحكم العام الذي تسمٌه القـلـة بٌن الجمـفـلـأو المخت ـةركـتـشـالم

و نوع اعرابها ووظٌفتها المعنوٌة و موقعها بالنسبة لؽٌرها  و تشمل الموازنة نوع الكلمة

ول ـة ، كل ذلك فً سبٌل الوصـما تشمل الموازنة طوابؾ األمثلة المختلفــــك ، كذاـــو ه

الى القاعدة المطلوبة و مع هذا فإننا نؤكد ضرورة أن ٌلعب المعلم دور الموجه و المرشد 

.و ما عادا ذلك فٌترك للمتعلمٌن   

ٌم التً ٌحتوٌها ـواعد فٌظهر المعلم القــمعنى وحول القـول الـص حـإذ تكون تحلٌل الن -

ن طرٌق توجٌه األسبلـة النص و ٌطلب من المتعلمٌن أن ٌشاركوا فً عملٌة التحصٌل ع

قٌم ـهم وٌـص منـة من النــختلفـة المــلـالص االمثــقٌم استخـهم ، وٌـارات منــو االستفس

(3)ثلة المختلفة من النص . الص االمـاستخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

443تقوٌمها . ص  -تدرٌسها  -مهاراتها  -المفاهٌم اللؽوٌة عند االطفال ، اسسها  -شدي احمد طلٌعة و آخرون   -1  

     –القاهرة  –دار ؼرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع  –عبد المنعم سٌد عبد العال . طرق تدرٌس اللّؽة العربٌة  -2

  156. ص  2112سنة   

  232مناهج اللؽة العربٌة و طرق تدرٌسها  ص  –سعدون محمود الساموك . هدى علً جواد الثمري  -3
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. : موازنة أفقٌة و موازنة رأسٌة الموازنة نوعان -  

ر فً جملتٌن مختلفتٌن مثل الجمل ث: هً التً ٌقصد بها الموازنة أو اك ة االفقٌةـفالموازن -

ناء ــعلوم و البــناء للمـالة البــة فً حـة الفعلٌـملـخ و الجـخ و بدون الناسـة مع الناسـاإلسمٌ

 للمجهول.

الموازنة الرأسٌة : تنقسم الى نوعان الموازنة الجزبٌة و الموازنة الكلٌّة. فالجزبٌة هً  -

الموازنة بٌن مثالٌن متشابهٌن إلدراك الصفات المشتركة بٌنهما. تمهٌدا الستنباط  قاعدة 

)أقبل المظلم باكٌا( و )انصرؾ الزابر  متل الموازنة بٌن كلمتٌن )باكٌا( و )مسرورا( فً

مسرورا( و ذلك فً تدرٌس الحال، و مثل )ٌا عبد هللا( و )ٌا بابع الصحؾ( فً تدرٌس 

 المنادى.

استنباط القاعدة : بعد انتهاء من الموازنة و بٌان ما تشترك فٌه االمثلة و ما تختلؾ فٌه  -

 ٌن فً استنباط القاعدة المطلوبة علممن الظواهر اللؽوٌة ، ٌستطٌع المعلم ان ٌشرك المت

بعد أن ٌقدم لهم االسم االصطالحً الجدٌد ،مع عدم االسراؾ فً المصطلحات. و ال مانع 

بعد نضج القاعدة فً أذهان المتعلمٌن وفً السنتهم من تسجٌلها على السبورة أمام االمثلة      

ه، حتى تثبت فً أذهانهم و تستقر ــو تكلٌؾ أحد التالمٌذ بقراءتها قراءة جهوٌة أمام زمالب

  (1).  فً ذاكرتهم مع مراعاة عدم اإلسراؾ فً المصطلحات

فنستنتج أن بعد انتهاء من الموازنة و الربط ٌستخلصون المتعلمٌن القاعدة النهابٌة لدرس  -

القواعد فتكتب على السبورة بخط واضح حتى تكون فً متناول الجمٌع و مفهومة لدى 

 تبقى مرسخة فً عقولهم.المتعلم و 

التطبٌق :  وهو التمرة العملٌة للدرس و ٌجب أال ٌنتهً وفق حّصة دون إجراء تدرٌبات  -

 من ناحٌة اخرى 

فاإللمام بالقواعد تمثل الجانب النظري من الخصابص اللؽوٌة ، فً حٌن تمثل التطبٌقات  -

 (2).  عبٌر الصحٌحالجانب العلمً الذي ٌبدوا فابدته فً القراءة السلٌمة و الت

التالمٌذ الموضوع جٌدا التطبٌق على القاعدة هو عملٌة فحص لصاحبها فإذا فهم  إذا

 جٌدا. لكن رؼم ذلك ال ٌخلو المنهج من النقابص اأن ٌطبقوا علٌه تطبٌقً  استطاعوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 127الطرٌقة المثلى لتدرٌس قواعد النحو ص -صالح راوي  - 1

     45ص   2111 - 4 تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق ط -حسن شحاتة  -2
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هذا ما ٌجعلها من مخالفة دون االبتكار ، وكاعتماده على الحفظ المسبق و تدعم التقلٌد 

الطبٌعً فً اكتساب المعرفة .                                                        األسلوب 

 * وٌراعً هذا التطبٌق :

 أن ٌتدرج من الصعب الى السهل -

 أن تكون القطع و األمثلة المختارة فصٌحة العبارة و سهلة التركٌب  -

ون متنوعة فال تكون فً اعراب وحدة و أن تدعوا المتعلمون الى التفكٌر بشرط اال أن تك -

 تصل إلى درجة التعجٌز.

أن تكون األمثلة و القطع خالٌة من التصنع و الؽموض و أن تكون صلتها قوٌة بجوهر  -

 المادة .

لٌها التطبٌق نوعان : جزبً و كلً، فالتطبٌق الجزبً ٌعقب كل قاعدة جزبٌة توصل ا -

قبل االنتقال الى جزبٌة وؼٌرها . مثل التطبٌق على نصب الفعل المضارع بعد )أن( أو 

 (1)بعد )واو المعٌة( و التطبٌق ٌكون جزبً بعد أن تتم تجزبة القاعدة . 

أما التطبٌق الكلًّ : ٌكون بعد االنتهاء من استنباط جمٌع القواعد الجزبٌةالتً ٌشملها 

د الجزبٌة جمٌعها جمٌعها مثل التطبٌق على جزم الفعل الدرس. وٌؽطً هذه القواع

 (2)المضارع . 

 و التطبٌق أٌضا نوعان : شفوي و كتابً -

التطبٌق الشفوي : وهذا النوع من التطبٌق هو الذي ٌجب أن نكثر منه نجعل مراعات  -

عة التالمٌذ لقواعد النحو راسخة كأنها تصدر عن سلٌقة وطبع و ٌكون بكتابة أسبلة متنو

على السبورة أو على بطاقات توزع على التالمٌذ أو عن طرٌقة التدرٌبات الشفوٌة 

 الموجودة فً الكتاب وٌطلب منهم فهم اإلجابة كما فٌها .

طاء التً تقع منهم فً دروس التعبٌر أو ــاقشة األخــكما ٌكون  بتوجٌه المتعلمٌن إلى من -
عؾ فً ــواطن الضــدرس على المــٌقؾ المفوي أن ــبٌق الشــالقراءة و الؽرض من التط

المتعلمٌن فً عالجه على النطق الصحٌح و التعلٌم السلٌم و ٌساعد على تشجٌع المتعلمون 
 و ٌشوقهم إلى درس القواعد و تحببها لهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 157 طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ص -عبد المنعم سٌد عبد العال  - 1

  121 الطرٌقة المثلى فً تدرٌس قواعد النحو ص -صالح زاوي  -2
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 التطبٌق الكتابً: -

االعتماد على النفس و االستقالل فً الفهم و القدرة على التعبٌر و القٌاس     ٌتعود التالمٌذ  -
 و االستنباط.

 تربً فً المتعلمون دقة المالحظة و تنظٌم األفكار. -

 ٌقؾ فٌها المعلم على مستوى كل تلمٌذ بدقة. -

ون ٌثٌر المنافسة الشرٌفة بٌن المتعلمون، بما ٌقدره المدرس لكن منهم من درجات تك -
 باعثا على الجد و النشاط.

 : : وٌمكن إجمالها فً ما ٌلً أهداؾ تدرٌس القواعد النحوٌة -2/4

القواعد النحوٌة وسٌلة لتجنب األخطاء أثناء الحدٌث و الكتابة ، فإذا ما أحس المتعلم  -
 بموقؾ لؽوي صعب رجع الى القاعدة.

األمثلة المعطاة و التدرٌب على  زٌادة ثروة المتعلم اللفظٌة واللؽوٌة، وذلك باستخدام -
 االشتقاق و استخدام المعاجم الستخراج الكلمات المطلوبة.

تنمً القواعد النحوٌة قدرات المتعلمٌن على و التفكٌر و التعلٌل و االستنباط و القٌاس  -
المنطقً، وهذه الجوانب من األهداؾ الهامة التً تسعً المدرسة لتحقٌقها و ال تتوفر فً 

 (1)عنصر المحاكاة و التقلٌد. 

وٌضٌؾ علً النعٌمً فً كتابه "الشامل" أن قواعد النحوٌة تمكن المتعلم من ادراك وظٌفة 
الكلمة فً الجملة و أثر موقعها من السٌاق فً تحدٌد معنى الجملة ، و تعمل أٌضا على 
تطوٌره قدرة المتعلم على ضبط أواخر الكلمات و معرفة أثر العوامل الداخلة علٌها و أثر 

الكلمة لٌستطٌع تلفظها بشكلها الصحٌح و التمٌٌز بها عن المعانً الضبط فً معنى 
 (2)المناسبة. 

ربٌة " القواعد ــؽة العــتابه " تدرٌس فنون اللــكور فً كدداؾ احمد مــهزٌد هذه األـــ و ٌ

ذ ٌحملهم إ النحوٌة تقوم بتعمٌق الدراسة اللؽوٌة عن طرٌق إنماء الدراسة النحوٌة للتالمٌذ ،

وتعمل  ى التفكٌر وإدراك الفروق الدقٌقة بٌن الفقرات و التركٌب و الجمل و األلفاظ،ذلك عل

 الٌب التً ـزٌادة قدرة المتعلم على تنظٌم معلوماتهم، وزٌادة قدرتهم على نقد االس ٌضا علىأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 192رق تدرٌس اللؽة العربٌة  صط –زكرٌاء اسماعٌل -1

 41م ص  2114. 1االردن ط –عّمان –دار أسماء للنشر و التوزٌع  –الشامل فً تدرٌس اللؽة العربٌة  -علً النعٌمً-2
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 (1)ٌستمعون الٌها او ٌقرؤونها . 

وٌذكر فٌصل حسٌن طحٌمر العلً "أم القواعد النحوٌة تضع أسسا دقٌقة للمحاكاة كما  -

تعمل على تكوٌن العادات اللؽوٌة الصحٌحة حتى ال ٌتأثر بالعامٌة ،و تعمل أٌضا على 

ً النحو حشد العقل و صقل الذوق، وتقوم  بتعرٌؾ المتعلم ببعض القواعد األساسٌة ف

 (2)العربً و تمكن المتعلم عن التعبٌر الشفوي و الكتابً  وفق قواعد اللؽة" . 

و تذكر ظبٌة سعٌد السلطً" بأن القواعد تهدؾ فً المرحلة اإلعدادٌة الى تنمٌة القدرة 

اللؽوٌة لدى المتعلم. وتمكنه من االستخدام السلٌم و الدقٌق للؽة العربٌة دون خطأ فً بنٌة 

و فً نٌاتها اإلعرابٌة و تكسب المتعلم التفكٌر المنظم و الفهم للؽة لإلفادة من الكلمة أ

االسالٌب المختلفة باعتبار أن االعراب فرعه الفنً ، فالنحو فً مرحلة اإلعدادٌة لٌس 

هدفا معرفٌا فحسب ، انما هو أحد المعاٌٌر المهمة الستخدام السلٌم للؽة العربٌة ، ومن تم 

 (3)جانب اللؽوي فً كل فرع من فروع اللؽة" . ٌنبؽً العناٌة ب

وٌضٌؾ حسن شحاته " أن القواعد النحوٌة تهدؾ إلى تدرٌب المتعلمٌن على استعمال  -

االلفاظ و التراكٌب استعماال صحٌحا، بإدراك الخصابص الفنٌة سهلة للجمل العربٌة، كأن 

بعض المكونات األخرى ٌدبوا على أنها تتكون من فعل و فاعل أو مبتدأ و خبر ، ومن 

كالمفعول به و الحال و ؼٌر ذلك تزود المتعلمٌن بطابفة من التراكٌب اللؽوٌة و أقدارهم 

 (4)بالتدرج على تمٌٌز الخطأ من الصواب. 

" أن القواعد تعٌٌن المتعلمٌن على فهم ما ٌعترضهم من تراكٌب ٌضٌؾ فخر الدٌن عامر -

ا وهذا واضح فً بعض ـبما ٌعٌن على سهولة  فهمها ـة أو معقدة ثم إعادة صٌاؼتهـؼامض

     (5)كتابات الخاصة فً أشعارهم " . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1االردن ط-دار المٌسرة للنشر التوزٌع –لتطبٌق تدرٌس فنون اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و ا –على أحمد مدعور  -1

 333م  ص 1431-2119

 1998. 1-مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزٌع ط–المرشد الفنً لتدرٌس اللؽة العربٌة  –فٌصل حسٌن طحٌمر  العلً  -2

 333ص

 58تدرٌس النحو العربً ص  –سعٌد السلٌطً  ةٌظب -3

      212بٌن النظرٌة و التطبٌق صتعلٌم اللؽة العربٌة  -حسن شحاتة -4

    - 2119 -2عالم الكتب للنشر و التوزٌع ط –طرق التدرٌس الخاصة باللؽة العربٌة و التربٌة اإلسالمٌة   –فخر الدٌن عامر  –5 

                                                                               124ص 
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إن الؽاٌة من تدرٌس النحو هً فهم تحلٌل بناء الجملة تحلٌال لؽوٌة ٌكشؾ عن أجزابها  -

وٌوضع عناصر تركٌبها .و ترابط هذه العناصر بعضها مع بعض اآلخر، بحٌث تؤدي 

معنى مفٌدا ، و ٌبٌن عالبق هذا البناء ووسابل الربط ٌبٌنهما، و العالمات اللؽوٌة الخاصة 

 (1)وسابل . بكل وسٌلة من هذه ال

الٌب ــكنهم من نقد األســتنظم معلومات المتعلمٌن تنظٌما ٌسهل علٌهم االنتفاع بها، و تم -

بارات ــو العبارات نقدا ٌبٌن لهم وجه الؽموض. و أسباب الركاكة فً هذه األسالٌب و الع

 (2)اللؽوٌة. و إقرارهم بالتدرج على تمٌٌز الخطأ من الصواب . 

أن القواعد النحوٌة كان لها أهداؾ عامة و ربٌسة فً عملٌة التدرٌس فتستنتج كل هذا  -

فقد سعت إلى تعمٌق الدراسة اللؽوٌة عن طرٌق إنماء الدراسة النحوٌة للمتعلمٌن و كذا 

تعمقهم فً فهمم قضاٌا أساسٌة فً النحو و الصرؾ على نحو تفضلً متكامل وذلك من 

تعبٌر عن حاجاتهم و مشاعرهم و أفكارهم  أجل تعاملهم فً حٌاة العملٌة و العلمٌة و

وتجاربهم تعبٌر سلٌما . فالمتعلم هو الذي ٌدرس القواعد النحوٌة وهذا ٌعود علٌه بإٌجاب 

فٌنمً ثروته اللؽوٌة و تزٌد عمقا عن طرٌق ما ٌدرسونه من نصوص و شواهد أدبٌة التً 

 تنمً أذواقهم، و تقدرهم على التعبٌر السلٌم عالما و كتابة .

 : صعوبة تدرٌس النحو و طرٌقة عالجه -2/5

ترجع صعوبة النحو إلى كثرة ما فٌها من أقوال و أوجه جابزة و شاذة، و اعتمادهم على  -
التحلٌل المنطقً الذي ٌستدعً حصر الفكر الستنباط األحكام العامة من األمثلة الكثٌرة 
المتنوعة. و من االمور التً تزٌد من صعوبة القواعد و تضاعؾ من حٌث جفافها . أن 

اذج بعٌدة الصلة عن حٌاة المتعلمون المتكلفة البعٌدة عن ادراكهم  وال تكون دراستها فً نم
  (3)تثٌر فً نفوسهم المشاعر و ال تحرك العواطؾ فٌحسونها مكروها و ثقٌلة . 

و من الصعوبات البارزة فً النحو " كثرة االبواب النحوٌة و المصطلحات الؽربٌة التً  -
الختصاص و االعراب التقدٌري ... الخ وقد ابتعد ال مبرر لها كالمتنازع و االشتؽال و ا

النحو بوضعه الحالً عن دوره الوظٌفً وصار تعارٌؾ وقواعده ثابتة، ٌكلؾ المتعلم 
 بحفظها دون النظر الى امكانٌة االستعانة بها و االستفادة منها فً واقع الحٌاة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19. ص  2113سنة  -القاهرة  -دار ؼرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع  -بناء الجملة العربٌة   -محمد حماسٌة عبد اللطٌؾ  -1

 213تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق .  ص   -حسن شحاته  -2

 152طرق تدرٌس اللؽة العربٌة . ص  -عبد المنعم سٌد عبد العال  – 3
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و من الناحٌتٌن التربوٌة و العلمٌة صار النحو العربً من أعقد المشكالت التربوٌة ، إذ  -
هو من الموضوعات التً ٌنفر منها المتعلمون و ٌضٌقون به درعا، و ٌقاسون فً سبٌل 

 (1)تعلمه العنت الشدٌد . 

ت        وٌرجع بعض العنت أو هذه الصعوبة الى النحو العربً ذاته بما فٌه من توكٌال-
و تناقض و شدود و تعدد األوجه اإلعرابٌة المختلفة و التعارٌؾ المتعددة، و كثرة 
موضوعات النحو المقررة فً السنة الواحدة مما ٌجعل المادة النحوٌة التً تقدم للمتعلمٌن 
تكثر فٌها  القواعد ٌضٌؾ بها احتمال المتعلمٌن فً مراحل التعلٌم العامة فتشؽب فٌها 

التً تتدرج تحت هذه القواعد. وتزاحمها بصورة ال تساعد على تتبٌث مفاهٌمها  التفاصٌل
فً األذهان . بل بالعكس قد تعمل بعضها على طرد البعض اآلخر، و فً هذا الصدد نجد 
أٌهما اعتماد القواعد النحوٌة على القوانٌن الكلٌة المجردة و التحلٌل و التقسٌم و االستنباط 

طلب جهودا فكرٌة .صعوبة عرض المادة النحوٌة على المتعلمٌن منهجا و الموازنة التً تت
و كتابا و تدرٌسا قلة التدرٌبات الفاعلة فً مباحث النحو و عدم ربط القواعد  النحو 

  (2)بفروع اللؽة العربٌة االخرى كالقراءة . 

ٌة تسٌر عدم االستفادة الكاملة عند وضع منهج القواعد من قراءات مجامع اللؽة العرب -
النحو التعلٌمً ، وكذلك قراءات المجامع فً قواعد الكتابة و اإلمالء ، وقلة الموابمة عند 
وضع القواعد منهج ، النحو و الصرؾ بٌن الموروث اللؽوي القدٌم و النظر اللؽوي 

 الحدٌث .

هناك بعض األسالٌب التً تعود إلى التالمٌذ أنفسهم حٌث الفروق الؽربً بٌنهم و  -
 هم االجتماعٌة و النفسٌة .ظروف

تثاقل المتعلمٌن المعلمٌن من درس النحو ، من درس النحو ، و الكثٌر منهم ٌنظر الٌه  -
حث ــعلى انه مادة جافة و ٌنفرون من تدرٌسها و ٌعود ذلك الى ضعفهم أساسا فً هذا الب

و فشل بعضهم فً التعرؾ الى الطرٌقة الفضلى لتدرٌس النحو و ذلك أن تفرض اسبابا 
 (3)أخرى لهذا الفشل . 

عبة ـادة صـٌث ٌعتبرونه مـحو حـفرون من درس النــعلمٌن ٌنـبب أن المــودنا هذا الســٌق
لمتعلمٌن ة و هذا كله من أجل تقدٌم لــو حساسة جدا . فال ٌمكن التالعب معها فً أي نقط

ة ـة صحٌحـقاعدة واضحة و صحٌحة حتى تترسخ فً اذهانهم و ذلك بإتباع طرٌقة منهجٌ
لتدرٌس مادة الّنحو .                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  1431.  1دار المٌسرة للنشر و التوزٌع . ط  –الطرابق التربوٌة  تدرٌس اللؽة العربٌة وفقا ألحداث  –علوي عبد هللا طاهر  -1

 329م . ص  2111

 127المرشد الفتً لتدرٌس اللؽة العربٌة . ص  -فٌصل حسٌن طحٌمر علً -2

   45تعلم النحو و االمالء و الترقٌم ص–عبد الرحمن الهاشمً -3

56 



 الفصل الثانً                                                            تدرٌس النحو العربً  

 

إّن الّنحو ٌدرس لذاته ، ومع هذا فلٌس له استقالل عن دروس اللؽة . بمعنى أّنه لٌس له  -
 مادة مستقلة .

سان و تجنب اللحن فً إّن الؽاٌة من تدرٌس النحو فً مراحل التعلٌم العام، هً اقامة الل -
صبا . فإّن ــسر منتــخفضا و لم ٌكـتب ،لم ٌرفع منــالكالم، فإن قرأ المتعلم أو تحدث أو ك

الؽرض من تدرٌس النحو هو تكوٌن الملكة اللسانٌة الصحٌحة ، ال حفظ القاعدة المجردة  
ٌز و لم ٌعرؾ فالعربً  األول الذي أخدت ، اللؽة عن من لم ٌكن ٌدري ما الحال و ما التمٌ

الفرق بٌن المبتدأ أو ، فكل هذه األسماء سماها مشاٌخ النحو عندما وضعوا قواعد اللؽة 
 (2)لحفظها من اللّحن . 

لكن العلماء النحو تأثروا باألسالٌب الفلسفٌة و المنطقٌة. فبالؽوا فً مسابل الذكر و التقدٌم  -
 و التأخٌر و التقدٌر و التأوٌل .

 لة النحو : طرٌقة عالج مشك -

فً ظل هذه الصعوبات و المشكالت التً واجهت تدرٌس النحو ، اال أن هناك حلول وجدت 
 لتفادي هذه المشكالت و منها :

 أن نبسط مادة النحو من الناحٌة المنهجٌة و التنفٌذٌة. -

 ن سماع األسالٌب العربٌة الصحٌحة و محاكاتها.ٌأن نعود المتعلم -

 العربٌة فً خدمة النحو كالبالؼة و الصرؾ.جهل فروع اللؽة  -

 و نموهم اللؽوي. ٌنالمتعلم اتمراعاة الفروق الفردٌة و مستوٌ -

 وضوح األهداؾ المرسومة لتدرٌس النحو عند القابمٌن على تدرٌس اللؽة. -

 التركٌز على المباحث النحوٌة الوظٌفٌة التً تستعمل فً العصر الحاضر خاصة. -

 ة فً تقدٌم المباحث النحوٌة .التزام المنهجٌ -

وضع التدرٌبات المالبمة لكل موضوع و توٌعها و اقامة دورات مستمرة لمدرسً اللؽة  -
 (2)العربٌة . 

و مما ٌضاؾ الى هذه الحلول أٌضا أن نجعل فروع مادة اللؽة  العربٌة كلها مواد تطبٌقٌة  -

 ن ٌالمتعلمون، و أن نعود المتعلم انبـلمادة النحو و عدم التهاون فً أي تقصٌر لؽوي من ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 321علً أحمد مذكور . تدرٌس فنون اللؽة العربٌة . ص  -2

 217حسٌن طحٌمر العلً . المرشد الؽنً لتدرٌس اللؽة العربٌة . ص  -1
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وأن نعّود المتعلمون على سماع األسالٌب الصحٌحة و تردٌدها و تقلٌدها باستمرار و االتٌان 
عن طرٌق  واعد النحو العربًـربٌة  تطبٌقا لقـؽة العــون حصة اللــوبذلك تك ةابهـبأمثلة مش

طة ــرورة ترتٌب أبواب النحو فً المرحلتٌن المتوسـارسة ، ضـلٌد و الممــدرٌس و التقـالت
رفوعات مثال ــقلة،  فالمــو الثانوٌة ، بحٌث تجمع الموضوعات ذات العالقة فً ابواب مست

تدرس ككتلة واحدة أو تدرٌس موضوعات المفرد و المثنى و الجمع و ملحقات جمع المذكر 
لة أو ـوعات منفصـدة ، وال تدرس الموضـها هً كتلة واحـــسالم و جمع المؤنث السالم كلال

 (1)موزعة على سنوات دراسٌة . 

هذه الحلول و التٌسٌرات التً جاء بها علماء التربٌة من أجل تذلٌل هاته الصعوبات حتى -
، و ان لسانهم و بصح  ٌتسنى للمتعلمٌن من استٌعاب هذه المادة و تقبلها و عدم النفور منها

 قلمهم ، وحتى ٌحدث التواصل الصحٌح الفصٌح.

ضرورة اختٌار األسالٌب التً ترتبط بحٌاة المتعلم و تتصلوا اتصاال وثٌقا بٌبته و تعامله  -

 مع افراد مجتمعه و مؤسساته كً تكون سهلة الفهم و االستخدام.

تهٌبة المعلم الجو المالبم ٌساعد على نجاح الدراسة النحوٌة ، فال بد أن ٌواجه مشكلة  -

الجوهرٌة من مشكالته ، وذلك بأن ٌلتزم المعلم الحدٌث بلؽة سلٌمة فً دروس القواعد وفً 

بل  ٌمتد ذلك إلى معلمً المواد الخرىؼٌرها ، و ٌحمل المتعلمون على حدٌث بها ، و بأن 

خل ـة و الصحافة فإن مثل هذا الجو اقوى خوفا على أن ٌتــة فً اإلذاعـالى الحٌاة اإلعالمٌ

ذكر ــاة فً التـتاج الى معانـلٌمة ، تتأصل فال تحــاستخدام القواعد النحوٌة عادات لسناٌة س

 و ال تؤدي إلى اضطراب أو تعثر، وذلك ؼاٌة ما ٌجب من دراستها .

لى توسٌع دابرة النعٌم و شموله فً مواقؾ التدرٌس، وعلى حسن الفهم أن ٌعامل المعلم ع -

و التوضٌح للمادة الدراسٌة وذلك تقضً استقراء المتعلمٌن بأنفسهم لعدٌد من الجزبٌات التً 

عده  ــدرس و بـاء الــح فً أثنـخدام الصحٌـتمر على االستـدرٌب المســو الت ـه ،درج تحتـتن

علمٌن و حسن و توجٌههم ـة المتــة فً مالحظــة المتعلمٌن ، و الجدٌـــة فً مالحظـو الجدٌ

 (2)و ارشادهم فً كل موقؾ ٌظهر فٌه الخطأ التطبٌق أوانحرافه . 

البد أن تبدأ تدرٌس القواعد النحوٌة السهلة التً تساعد فً تصحٌح الجمل و العبارات فً  -
 تدرٌس منالة التدرج فً ــ،مع مالحظمتناول الجمٌع، اي قدرات المتعلمون هً هذه الحلقة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 211طرق تدرٌس اللؽة العربٌة  ص –زكرٌاء اسماعٌل -1
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ا ــة ضبطهــة فً الجملة، و طرٌقـالسهل الى الصعب ، فٌعرؾ المتعلمٌن بموضوع الكلم

 (1)و التً كثٌرا ما ٌخطا التالمٌذ فٌها فً مثل هذا السن المبكرة . 

أن ٌساٌر االختبارات و طرق تقوٌم المتعلمٌن فً هذا المجال االقتضاءات التدرٌسٌة  -

السلٌمة بحٌث تقٌس مدى تحقٌق أهداؾ تدرٌس القواعد اللؽوٌة ،ومن أال ٌعنً كثٌرا 

طلحات الفنٌة أو شذوذ بعض االمثلة عنه أو نحو ذلك مما ٌجعل النحو ؼرضا فً بالمص

 حد ذاته بؽض النظر عن فابدته الوظٌفٌة فً األسلوب و صحة المعنى .

ومن هنا لكً نعمل على ترقٌة و ارتفاع بمستوى القواعد النحوٌة علٌنا أن تتبع المناهج  -

 ووسابل تعلٌمها وهً كالتالً:

كاؾ للتدرٌبات النحوٌة على اال ٌقل نصٌب القواعد عن ثلث الوقت  تخصٌص وقت -

 (2)المخصص للؽة العربٌة فً المراحل كافة . 

استخدام طرٌقة النصوص المتكاملة فً التدرٌس تحقٌقا لوحدة اللؽة و تكوٌنا للوحدة  -

 الفكرٌة الكلٌة 

استخدام الوسابل التعلٌمٌة الحدٌثة فً مواقؾ تعلم القواعد النحوٌة بال تكلؾ ألن  -

استخدامها ٌضفً على الدرس فاعلٌة و تشوٌقا تجنب المتعلمٌن فً استخدام هذه     

 (3)القواعد . 

القدرة الحسنة فً النطق فً مرحلة االبتدابٌة التدرٌب على النطق السلٌم و محاكاة -

لخالٌة من األعضاء النحوٌة دون التعرض لشرح القاعدة. و على المعلم و أن األسالٌب ا

ٌلتزم فً حدٌثه بالفصحى. و ٌطالب المتعلمٌن كذلك ، و كذا ٌعالج المعلم االعضاء 

 الجماعٌة فً حصص منفصلة .

فنستنتج أن دراسة القواعد النحوٌة أمر واجب لحفظ لساننا و قلمنا من الخطأ بعد أؼزتنا  -

لؽة العامٌة، ولكن لٌس علٌنا أن نرهق المتعلمون بها ونهتم بتفاصٌلها ظنا منا أنها ال

 ان   ـادة التعبٌر و البٌـة التً تؤدي الى تمكٌنهم فً لؽتهم و اقتدارهم على إجـة الناجحـالوسٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     153طرق تدرٌس اللؽة العربٌة  ص –عبد العال  سٌد عبد المنعم -1

  213طرق تدرٌس اللؽة العربٌة . ص  -زكرٌا اسماعٌل  -2
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فقد ثبت أّن إجادة التعبٌر لٌست وسٌلة التمكن من قواعد اللؽة و استظهار مسابلها بدلٌل أّن 

لها ٌخطا كثٌر من األدباء المرموقٌن قلٌلو اإللمام بالقواعد، كما أن أكثر المتعلمون حفظا 

فً كتابه خطأ فاحشا، و لذا كان علٌنا أن نختار من القواعد ماله أهمٌته ووظٌفة و فابدة 

عملٌة فً الكالم جاعلٌن من درس القواعد وسٌلة محببة تعٌن على سالمة اللسان و القلم 

من الخطأ دون اإلٌقال فً سرد التفاصٌل النحوٌة و الشوارد اللؽوٌة ، و حفظ الصٌػ 

 . المنحطة
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 ب/ االجراءات المنهجٌة للبحث : 

 مدة البحث : -1

 قد استؽرقت الدراسة مدة أسبوع . -

 عٌنة البحث :  -2

 . (12)عشرة إثنى بلػ عدد أفراد العٌنة المستخدمة فً الدراسة  -

 مواصفات العٌنة :  -3

 أساتذة االبتدابٌة . -

 أساتذة المتوسط . -

 األدوات المستخدمة :  -4

االستبٌان : لقد اعتمدنا فً هذه الدراسة على استخدام االستبٌان ألنه الوسٌلة المثلى  -

 ى نتابج مهمة ، و كذا الكشؾ عن طرق التدرٌس الحدٌثة .للحصول عل

 األسلوب االحصابً المتبع :  -5

 قد اعتمدنا فً هذا البحث على األسلوب االحصابً و المتمثل فً النسبة المبوٌة . -

 السؤال األّول : هل طرق التدرٌس الحدٌثة لها دور فّعال على مجرى الّنحو العربً ؟ . -

 

         

 االجابة التكرار النسبة %

 نعم 7 58,33

 ال 5 41,66
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إذا طرق التدرٌس الحدٌثة لها دور فّعال  % 58,33نالحظ من خال الجدول أّن نسبة  -

ا ، أّما من الناحٌة  ًٌ مساوي  السلبٌةعلى مجرى الّنحو العربً و هذا كان تأثًٌرا إٌجاب

 بتقرٌب على ما هو إٌجابً .

 السؤال الثانً : هل طرٌقة التدرٌس الحدٌثة نالت موقًفا مهًما فً العملٌة التعلٌمٌة ؟ . -

      

      

ٌعتبرون أّن طرٌقة التدرٌس الحدٌثة نالت  %  83,33نالحظ من خالل الجدول أّن نسبة -

موقًفا مهًما فً العملٌة التعلٌمٌة فهً مبنٌة على التدرٌس بالكفاءات و تشمل القدرة على 

المهارات و المعارؾ الشخصٌة للمتعلم لتبنً وضعٌات التعلم و ٌتصرؾ فٌها   فالطرٌقة 

 هً العمود الفقري للتدرٌس .

التدرٌس الحدٌثة أتت بالجدٌد و ؼٌرت فً مجرى التعلٌم أم السؤال الثالث : هل طرٌقة -

 كانت مشابهة لطرق التدرٌس القدٌمة ؟ .
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ٌعتبرون أّن طرٌقة التدرٌس الحدٌثة %  91,66نالحظ من حالل الجدول أّن نسبة   -

ؼٌرت مجرى التعلٌم و أتت بالجدٌد فهً نسبة إٌجابٌة و عالٌة و هذا شًء إٌجابً فٌما 

 ٌخص التدرٌس .

 السؤال الرابع : هل هناك تفاوت بٌن طرٌقة التدرٌس الحدٌثة و الطرق التً سبقتها ؟ . -

      

      

 

ٌعتبرون أن هناك تفاوت بٌن طرٌقة التدرٌس الحدٌثة  %  83,3390نالحظ أّن نسبة  -

ألّن لكل طرٌقة جملة من المبادئ ، فمنها من ترتكز على مبدأ التطبٌق أو مبدأ التكرار أو 

 مبدأ االدماج ، فكل طرٌقة تختلؾ عن الطرق األخرى التً سبقتها .

 فهم التدرٌس ؟ .السؤال الخامس : هل ٌمكن أن تكون طرٌقة التدرٌس الحدٌثة منبع ل -
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ٌعتبرون أّن طرٌقة التدرٌس الحدٌثة هً منبع لفهم الدروس %  91,66نالحظ أّن نسبة  -

تعمل على تنمٌة قدرات المتعلم المعرفٌة و النفسٌة و الحركٌة و العاطفٌة ، فطرٌقة  فهً

 التدرٌس الحدٌثة أتت بالجدٌد و ؼٌرت فً مجرى التعلٌم بصفة عامة  .

 السؤال السادس : هل توجد صعوبة فً تدرٌس قواعد النحو العربً ؟ . -

  

  

ٌعتبرون أّنه ال توجد صعوبة فً تدرٌس قواعد الّنحو العربً  % 75نالحظ أّن نسبة  -

ٌعتبرون  % 25ألّنهم ٌتبعون طرٌقتهم للوصول إلى حل أمثل و هذا شًء إٌجابً ، ونسبة 

أّنه توجد صعوبة فً تدرٌس قواعد الّنحو العربً لعّل أهمها ضعؾ القاعدة و هً التً تمثل 

لدرس و كذا الحالة االجتماعٌة التً ٌعٌشها المتعلم خارج الحجرة عنصر أساسً فً ا

 الدراسٌة .

السؤال السابع : هل ٌقوم المعلم بتدرٌس قواعد الّنحو العربً وفق طرٌقة واحدة أم  -

 ٌستعٌن بطرق أخرى سابقة ؟ .

 

 

 

71 

0

20

40

60

80

100

 الشكل السادس

 ال نعم

 االجابة التكرار النسبة %

 نعم 3 25

 ال 9 75

 االجابة التكرار النسبة %

 نعم 1 8,33

 ال 11 91,66

0

20

40

60

80

100

 الشكل السابع

 ال نعم



 الجانب التطبٌقً                                                                ثالثالفصل ال

 

تدرٌس قواعد الّنحو العربً ال ٌرتكز على ٌعتبرون أّن %  91,66نالحظ أّن نسبة  -

طرٌقة واحدة فهذا راجع على حسب نوعٌة الدروس و مدى استٌعاب التلمٌذ للدرس و كذا 

 الذهنٌة .راجع إلى قدراته 

السؤال الثامن : هل ٌعتمد المعلم فً تدرٌس القواعد على طرٌقة ٌختارها بؽض النظر  -

 عن قدمها و حداثتها ؟ .

 

   

ٌعتبرون أّن المعلم فً تدرٌسه للقواعد ٌعتمد على طرٌقة ٌختارها  % 51نالحظ نسبة  -

بؽض النظر عن قدمها أو حداثتها ، فمن ناحٌة االٌجاب و السلب كان تعادل فهناك من 

 ٌؤٌد و هناك من ٌعارض و هذا راجع إلى خبرة المعلم .

 بً ؟ .السؤال التاسع : هل ٌجد المعلم صعوبة فً فهم دروس قواعد الّنحو العر -

 

 االجابة التكرار النسبة %

 نعم 6 50

 ال 6 50

 

 

72 

0

10

20

30

40

50

60

 الشكل الثامن

 ال نعم

0

20

40

60

80

100

120

 الشكل التاسع

 ال نعم

 االجابة التكرار النسبة %

 نعم 0 0

 ال 12 100



 الجانب التطبٌقً                                                                ثالثالفصل ال

 

ٌعتبرون أّنهم ال ٌجدون صعوبة فً فهم دروس قواعد النحو  % 111نالحظ أّن نسبة  -

العربً فكل الدروس مفهومة و واضحة لدى المعلم ، وهذا شًء إٌجابً لدى التالمٌذ 

 الّذٌن ٌتلقون الدروس .

 السؤال العاشر : هل الهدؾ من تدرٌس قواعد الّنحو العربً ال ٌزال قابًما بذاته ؟ . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهدؾ من تدرٌس قواعد ٌعتبرون أّن  % 91,66نالحظ من خالل الجدول أّن نسبة  -

الّنحو العربً ال ٌزال قابًما بذاته ألّنه الركٌزة األساسٌة للّؽة العربٌة فال ٌمكن االستؽناء 

و نطقه الصحٌح إذ ٌقودهم عنه فهو ٌعمل على تنمٌة قدرات المتعلم و كذا تحسٌن لفظه 

 إلى التفكٌر الجٌد .

 تفسٌر نتابج الفرضٌة :  -

 بعد عملٌة التحصٌل اإلحصابً تحصلنا على النتابج التالٌة :  -

بالمابة فتكون الفرضٌة  58,33و  91,66و  111و  83,33فنفسر النتابج المحصلة  -

 التً تقول : 

عن بعضها البعض فكل طرٌقة لها خطواتها أّن طرق التدرٌس الحدٌثة هً طرق مختلفة  -

التً تستند إلٌها ، فالطرٌقة هً العنصر األساسً فً عملٌة التدرٌس ، فتدرٌس قواعد 

الّنحو العربً ٌندرج بالطرق فكل معلم له طرٌقته الخاصة فً عملٌة التدرٌس ، فتدرٌس 

الستؽناء عنه بالرؼم من أّنه القواعد ٌعتبر بمثابة العمود الفقري للّؽة العربٌة و ال ٌمكننا ا

واجه عدة مشاكل ، فمنها من ترجع إلى المعلم و منها من ترجع إلى المتعلم أو إلى 

 الطرٌقة بحد ذاتها و هذا كله من أجل الوصول إلى نتابج و أهداؾ قٌمة لعملٌة التدرٌس .
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 الجانب التطبٌقً                                                                ثالثالفصل ال  

 

 درس نموذجً لتدرٌس القواعد بالطرٌقة االستقرابٌة : -

 الموضوع المختار: الجملة الواقعة جواب الشرط. -

 المستوى: الرابعة متوسط

ات ما ـــد النحو العربً تبٌان حركــاالهداؾ العامة: إن الهدؾ المرجو من تدرٌس قواع-
سالمة التعبٌر صحة أداته و فهم أفكاره و إدراك معاٌنة فً ؼٌر ٌكتب و ٌلفظ و كذا تكفل 

 لبس أو ؼموض.

 األهداؾ الخاصة: -

ة ـا اإلعرابٌــة جواب شرط هو معرفة المتعلم حالتهــة الواقعــهدؾ من تدرٌس الجملـإن ال
و كذا معرفة الجملة المركبة من جملتٌن إحداهما جملة شرط سببا و شرطا فً الثانٌة جملة 

 الجواب و الجزاء.

 116السند التربوي: نص القراءة و دراسة النص . ص  -

 وضعٌة االنطالق: -

 مراجعة تحضٌر النص .  -                       

 مراجعة الدرس الذي سبق و التمهٌد للدرس المراد قراءته . -                       

 عرض االمثلة: نص القراءة . -

 دهر البالد .إن ٌقم كل عامل تز – (1
 إذ ماثله عن واجبك فسوؾ تجنً ثمن تقصٌر .  – (2
 من ٌجتهد ٌنجح .  – (3

 التحلٌل و االستنتاج:  -

الجملة الواقعة جواب للشرط جملة مركبة من جملتٌن متالزمتٌن ال ٌتم معنى األولى  -1

 اال بالثانً فالمثال األول تزدهر البالد عندما ٌقوم كل عامل بواجبه .

 ملة الشرطٌة من أداة الشرط و جملة جواب الشرط .فتكون الج -

متى تكون الجملة جواب الشرط فً حالتٌن من اإلعراب ؟ : عندما تأتً جملة جواب  -2

الشرط  فً محل جزم إذ كانت أداة شرط جازمة و كان جوابها مقترن بالفاء أو إذا 

 الفجابٌة .
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كٌؾ تكون جملة جواب الشرط ال محل لها من االعراب: تكون جملة جواب الشرط إذ  -3

كانت أداة شرط و كان جواب الشرط ؼٌر مقترنة بالفاء أو " إذا " الفجابٌة مثل : إن 

 تجتهد تنجح.

 . ]لوال  –لو  [أداة شرط ؼٌر جازمة بـ  اذا كانت -

الجملة فعلٌة جواب شرط ال حظوا المثال الثالث: ما نوع كل جملة ؟ حددوا الجملة  -4

 الفرعٌة ؟ ما محلها من اإلعراب ؟ .

جملة الشرط ال تكون فعلٌة خبرٌة و جملة الجواب و الجزاء تكون خبرٌة أو طلبٌة  -

 سمٌة.إو أفعلٌة 

ال  –إذا كان فعل الشرط طلبٌا ) أمر أو نهً ( حذفت أداة الشرط  مثل : اجتهد تنجح  -

 تكذب تحترم .

ٌُْجَز ِبهِ  ْعَمْل ُسوًءا  ٌَ  * نموذج فً االعراب : َمْن 

 من: اسم شرط جازم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ  -

شرط. و الفاعل ٌعمل: فعل مضارع مجزوم بمن وعالمة جزمه السكون و هو فعل  -

 ضمٌر مستتر جوازا تقدٌره هو.

 سوًءا: مفعول به و عالمة نصبه الفتحة.  -

ٌجز: فعل مضارع مبنً للمجهول مجزوم بمن و عالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة  -

 )األلؾ( وهو فعل جواب الشرط و نابب الفاعل ضمٌر مستتر جوازا تقدٌره هه .

و الهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر بحرؾ الجر الباء و  –به: الباء حرؾ جر  -

 جملتا الشرط فً محل رفع خبر المبتدأ

 التطبٌق : قد ٌكون شفوٌا او كتابٌا على حسب الحاجة الٌه. -

الكفاءات التعلٌمٌة المستهدفة: طلب من التالمٌذ بحل التطبٌقات التً تكون فً الكتاب  -

 التطبٌقات للتالمٌذ .المدرسً أو من طرؾ المعلم نقدم 
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 الخاتمة العامة 

 

   إن لكل بداٌة نهاٌة ، فنهاٌة بحثنا خاتمة نجعل فٌها أهم النقاط المهمة التً تمثلت فً : -

دٌهـا اإلنسـان عامـة و المعلم خــاصـــة ؤـن التً ٌـة التدرٌس من أشرؾ المهـتبر مهنـ* تع

ــول التـالمٌـذ قـر عـر و ٌنٌـكـدد و ٌبتـس أن ٌجـدرٌـة التـالل مهنــاول من خــحـلم ٌـمعـفال

ر ـاضــحـاضً و الــمـط بٌن الـار عن الخفً و ٌربــتشؾ الستـامض و ٌكـوح الؽـوضـو ب

العملٌة التعلٌمٌة.و هذه االخٌرة . فالتدرٌس هو عنصر مهم فً   

و ـداؾ المرجـقٌق األهـه المعلم من أجل تحـعبـلوب الذي ٌتـة التدرٌس هو األسـرٌقـ* إن ط

ا المتعلم ـتحقٌقها من الموقؾ التعلٌمً. وٌتضمن عدد من األنشطة و اإلجراءات التً ٌتبعه

رتكز على اهٌم بالدرس ، فكل معلم ٌـداخل الصؾ لٌوصل للمتعلم مجموعة الحقابق و المف

دور المعلم ومنه من شدد على دور المتعلم فً العملٌة  علىزـه من ركـة لتدرٌس فمنـطرٌق

 التعلٌمٌة .

ــل بٌن التلمٌـذ ة وصــقـر حلـه ٌعتبـا أنّ ــ، كم ةـة التعلٌمٌــور العملٌـر المعلم هو محـتب* ٌع

لتالمٌذ بأٌسر لدرس ـرح الـلشة ـة المناسبـار الطرٌقـذكً هو الذي ٌختـلم الـو المنهج. فالمع

احه فً التربوي ـا زاد نجـلتالمٌذ كلماى دة لـدة و مفهومـة جٌـرٌقـت الطـا كانـ. فكلم السبل

 و التعلٌمً .

ا و لكنها وسٌلة ضبط الكالم و تصحٌح ـة لذاتهـاٌـد لٌست ؼـواعـقـدرٌس الـة تـقـطرٌ * إنّ 

ن على ـٌـذي ٌعـدر الّ ـقـال ا إالّ ـدرس منهـت ً أالّ ـٌنبؽذلك ـان ، ولـسـم اللّ ـوٌـقـٌب و تـالـاألس

تحقٌق هذه الؽاٌة ، فٌستطٌع المتعلم تعلٌمها اي أن ٌفهم وجه الخطأ فٌما ٌكتب فٌتجنبه وفً 

ة للتالمٌذ على ـة للؽوٌـادة اللؽوٌـة المـذا تنمٌـد و كـاد فً الوقت و الجهد و الجهـذلك اقتص

ارات و الجمل .ــة من التراكٌب و العبــالدقٌقإدراك الفروق  التفكٌر و  

ارات ــه من عبــونـه و ٌبحثــونـدرسـدهم على كل ما ٌـاعـة فهً تسـمٌـد النحو أهـواعـ* لق

وأمثلة تدور حول بٌبتهم و تعبر عن مٌولهم و تنظم معلومات التالمٌذ اللؽوٌة تنظٌما ٌسهل 

اسٌة فً اللؽة ـن القواعد ألنه هو الركٌزة االسعلٌهم. و نظر ألهمٌته فال ٌمكن االستؽناء ع

 العربٌة .

ه له دور فعال ـة التدرٌس النحو العربً إالّ أنّ ـاكل التً تعرقل طرٌقـ* بالرؼم من كل المش

التعلٌم إذ نال موقفا مهما فً العملٌة التعلٌمٌة . رىعلى مج  
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 -عّمان-دار المٌسرة -محمد محمود : طرابق التدرٌس العامة  -أحمد مرمً توفٌق  -5

 م 2112 - 1ط  -االردن 

استراتٌجٌات حدٌثة فً فن التدرٌس دار  -طه حسٌن الدلٌمً  -الهاشمً عبد الرحمان  -

 م. 2118 -1األردن ط  -عّمان  -النشر و التوزٌع 

دار المنــاهج للنشر          و  -قٌم لترتعلم النحو و اإلمالء و ا -الهــاشمً عبـدالرحمن  -7
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 در و المراجعقابمة المصا
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و   طرابؾ تدرٌس األدب و البالؼة و التعبٌر بٌن التنظٌم  -عبد الكرٌم الوابلً سعاد  -14
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االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن  -عبد البارئ حسن عصر -16

 م. 2111 - 1مركز االسكندرٌة للكتاب ط -االعدادٌة و الثانوٌة 

مؤسسة الشرق األوسط للطباعة  -التربٌة العلمٌة التطبٌقٌة  -عضاضة أحمد مختار  -17
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