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الذي وفقنا هلذا و مل نكن لنصل إليه لوال فضل احلمد هلل  

 هللا علينا

بعد: أما  

حفظهماهندي هذا العمل املتواضع إىل أمهاتنا و أابئنا   

 هللا لنا

و تعبوا على تعليمنا يف إمتام هذا العمل من االذين سهرو   

 قريب

 أو من بعيد

 إىل أفراد أسرتنا، سندان يف الدنيا و ال أحصي هلم فضل

 إىل كل أقرابئنا

 و إىل استأذان املشرف حفظه هللا و إىل كل األحباب دون استثناء

اجلهد املتواضعهندي هذا 
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دمةــــقــــم  
 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــــــــــدمــــقــــم  
 



 مقدمة

 أ
 

 

 

 ك بني مامن شك يف أن اللغة العربية تعد أداة تواصل املشت           
 إحدىتعترب أبناء األمة العربية ،وهي لغة رسالة خامتة ،ولسان داينة مساوية خالدة ، و 
ريط أبصالتها الثوابت الراسخة اليت استطاعت أن  ترفد الثقافات األخرى دون تف

م شهدت اللغة سنوات وكر األايالذاتية وخبصوصيتها العربية ،ولكن لألسف مع مر ال
مرد هذا السبب العربية احندارا كبريا يف املستوى ، وتفشت فيها األخطاء بكثرة و 

كقواعد جافة   حسب رأي العلماء يكمن يف "النحو" ألن اللغة بسببه أصبحت تعلم
ام الكثري من وإجراءات تلقينية وقوالب صماء يتجرعها املتعلم جترعا عميقا ،وقد ق

علية ختدم تيسريه نتائج ف إىلالعرب بتيسري النحو لكنهم مل يتوصلوا  صنياملتخص
نا نشكك يف متخوفني منه ،األمر الذي جيعل تالميذانألننا ما نزال جند  وتبسيطه

فور التالميذ منه وصف "النحو العريب" ابلصعوبة وحيتم علينا أن نبحث عن سبب ن
. ومن هذا  تعترب مرحلة وضع القاعدة واألساس ألهناخاصة يف املرحلة املتوسطة 

لك ارأتينا ذ وألجل،املنظور ظهرت عدة أساليب وطرائق حتاول فهم وتبسط النحو 
املرحلة املتوسطة  تعليمية النحو العريب يفأن يكون موضوع حبثنا ابلعنوان اآليت :

" أمنوذجا"السنة األوىل   

اليت  جمموعة من العوامل واألسباب ةنشأ نتيجاإلحساس أبمهية  هذا املوضوع  إن
 أكدها يل الواقع من خالل :

واها يف النحو العريب أن أقسام املتوسطة يف املرحلة األوىل تعاين من تدين كبري يف مست
عند  ئيةواإلمالوذلك لعدة أسباب هو صعوبة درس النحو و  كثرة األخطاء النحوية 

وية األخرى و حوية على األنشطة اللغالتلميذ ،كذلك شيوع فكرة صعوبة القواعد الن
ذه املرحلة منها طريقة شرح األستاذ أثناء كونه هو حمور العملية التعليمية يف ه

املرحلة  إىلل من املرحلة النقلة الدراسية والفكرية اليت جعلت التلميذ ينتق إىل ابإلضافة



 مقدمة

 ب
 

يت قد يصعب املتوسطة ،فتغريت موازين فكره ويصدم جبملة من الدروس والقواعد ال
اآليت: اإلشكالعليه هضمها وهي األسباب كلها دفعتين لطرح   

 ماهي أسباب ضعف التالميذ يف مادة النحو ؟

لى هذاع ولإلجابة؟  وماهي  الطرائق املساعدة على تذليل صعوبة درس النحو  

 السؤال قمنا بطرح مجلة من الفرضيات اليت متثلت فيما يلي :

ذلك فان جناح هذه هو املتحكم يف العملية التعليمية ، ل إذقد يكون السبب يف املعلم 
 العملية موقوف على متكن األستاذ من املادة واتساع معرفته هبا .

ادة من حبو  رمبا اليبذل أي جهد فردي لفهم امل إذوقد يكون السبب راجع املتعلم ،
 وتطبيقات تساعده على التمكن منها .

يات جتعل أهنا مل تقم على أساس إذج التعليمية ،يكمن يف املناه اإلشكالرمبا  أو
حياته  الطالب هو حمور العملية الدراسية ، أو ال تتناسب مع قدرات الطالب ومع

. وواقعه  

تعطي حملة  وقد اعتمدت يف هذا البحث على خطة متثلت يف :مقدمة واليت كانت
لحات صطمدخل حيتوي على جمموعة من امل إبدراجمث قمت  ،عامة حول املوضوع

يف العملية  مفاهيم أساسيةاملفتاحية اليت ختدم البحث والذي كان اآليت : أوال :
  التعليمية

تعريف التعليمية : لغة واصطالحا 1  

أطراف العملية التعليمية : املعلم واملتعلم واملادة الدراسية  2  

أنواع التعليمية  3  

 اثنيا :الفرق بني التعليم والتعلم والتدريس 



 مقدمة

 ج
 

اجتيات الفصل األول نظري والذي كان موسوم ابست  –فصلني  إبدراجكذلك قمنا 
 تدريس النحو العريب وكان  وحيتوي على :

:تعريف النحو لغة واصطالحا  ماهية النحو :أوال  

 -دوافع وأسباب نشأة النحو العريب    

 - أهداف أمهية النحو صعوبة تدريس النحو 

 صعوبة تدريس النحو 

ية ،االستقرائية ،القياس اإللقائية:طرائق وخطوات تدريس النحو وهي : "الطريقة  اثنيا
وطريقة حل  االكتشاف ،طريقة االستجوابية و طريقة النشاط األديب،طريقة النص 
 املشكالت 

  :أسس وضوابط تدريس النحو العريب اثلثا

رسم اهلدف التعليمي  1  

توفر منهاج دراسي  2  

الكتاب املدرسي  3  

اسة ميدانية مث قمنا حمتوى تعليمي أما الفصل الثاين فقد كان تطبيقي فقد مشل در  4
.ويف  النتائجنا هذه يف جداول ودوائر نسبية ، مث استخلص اورافقناهبتحليل معطياهتا 

يف هذه  إليهاتوصل األخري وضعنا خامتة واليت متثل حوصلة للموضوع وبعض النتائج امل
التحليلي من  ين يف طرح هذا املوضوع على املنهج الوصفيالدراسة ، وقد كنا معتمد

 الذيالستبيان اب مستعيننيخالل وصف طرائق التدريس املعتمدة يف النحو العريب 
الذي  حصائياإلقمنا بعرض نتائجه من خالل إجاابت املعلمني واملتعلمني ،واملنهج 

 ساعدان على استخالص النتائج واستخراج النسب املئوية .

أمهها : عبعدة مراجاستعنا  ولقد  



 مقدمة

 د
 

 - حمسن علي عطية ،املناهج احلديثة وطرائق التدريس

ملرحلتني اإلعداديةحسين عبد الباري ،االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف ا - 
 والثانوية 

 -إبراهيم حممد عطا ،املرجع يف تدريس اللغة العربية 

جمموعة من الصعوابت أمهها : إىلولقد تعرضت   

الستبياانت ا إبعدادشغلة كنت من  ألين من مكتبة الكلية  قلة احلصول على املراجع  

رف خاصة وانتشار الوابء ماجعل االتصال منقطع بيين وبني األساتذة عامة واملش  

    

 

ضاء اللجنةو أع األستاذ املشرف إىليف األخري أتقدم خبالص الشكر واالمتنان   
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 تعريف التعليمية :

 لغة:جاء يف لسان العرب البن منظور )ت 711( لفظ":علم وفقه وعلما األمر1"

عرفه ،وعلم هو :علمه ،كسمعه ،ابلكسر "ورد يف قاموس احمليط للفريوز أابدي قوله :
ليما وعالما يف نفسه، ورجل عامل وعليم ،ج:علماء وعالم ،كجاهل  ،وعلمه العلم تع

 ،ككذاب ،وأعلمه إايه فتعلمه"2 .

 اصطالحا:

مع بني العلم والفن ديداكتيك واليت جت يف املفهوم االصطالحي "،ترمجة لكلمة التعليمة
رتكز على مضامني جيا ،حيث يوالديداكتيك علم نظري وتطبيقي يبتعد عن البيداغو 

و يقدم خدمات  التعليم ،ويقتب منها كي يتعامل مع وضعيات القسم وحيللها ،فه
 كبرية الجناز عملية التعليم داخل الفصل الدراسي "3

ني على التعليم "نظام تعليمي متكامل ، مصمم بطريقة منهجية منظمة ،تساعد املتعلم
ستطيع تابطة ، ذات أهداف متعددة وحمددة ، يالفعال ،ويشمل جمموعة من املواد امل

بتوجيه من املتعلم أن يتفاعل معها معتمدا على نفسه ، وحسب سرعته اخلاصة و 
 املعلم أحياان ،أو من الدليل امللحق هبا ، ليصل إىل مستوى مقبول من اإلتقان". 4 

                                                             

  1 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )علم( ،دار صادر ،ط1 ،بيروت ،1997،ج10، ص  263
،القاهرة،  ثأنس محمد الشامي وزكيا جابر أحمد ،دار الحدي ،تح ،الفيروز أبادي،القاموس المحيط، 2

 1136ص2008

  3 خير دين هني ،تقنيات التدريس ، د ب ،1999 ،ط1 ص 9،10
،د 2009منصور حسن الغول ، مناهج اللغة العربية ،وطرائق تدريسها ، دار الكتاب الثقافي ،عمان ، 4

  66)ط( ص 
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ثة "لبشري ابرير أن وكما جند يف كتاب "مفاهيم التعليمية بني التا  والدراسات احلدي
تنظيم مواقف التعلم  لوألشكاالتعليمية تعين "الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته 

داف املسطرة مؤسسيا يف املؤسسة التعليمية ، قصد بلوغ األه التلميذاليت خيضع هلا  
 ،سواء على املستوى العقلي أو الوجداين أو احلسي –احلركي "1

 اثلثا : أطراف العملية التعليمية :

املعلم :وهو حمور الرسالة التبوية والركيزة األهم يف جناحها ،فهما كان الكتاب 
وضعه من  املدرسي جيد العبارة رفيع األسلوب وايف الفكرة ،وأنه مهما روعي يف

علم يتمتع املنشود ،إذا مل يقم بتدريسه مالقواعد واألسس فانه لن حيقق اهلدف 
 ابلكفاءة والقدرة والوعي واإلخالص والتقوى .

  ومن هنا نستطيع القول أن املعلم :

ات التبوية وتوجيه القائد التبوي الذي يتصدر لعملية توصيل اخلربات واملعلوم "هو  
  السلو ك لدى املتعلمني الذين يقوم بتعليمهم"2

: كفء مبجموعة من اخلصائص أمههاويتميز املعلم ال  

 التأهيل العلمي والبيداغوجي  
 واستثمارهاوالوسائل املساعدة الذاتية يف اختيار الطرائق البيداغوجيه   القدرة 

 استثمارا جيدا من  أجل إجناح عملية التواصل .
  3مهارة التحكم يف آلية اخلطاب التعليمي . 

 

                                                             

بشري ابرير وآخرون ، مفاهيم التعليمية بني التا  والدراسات اللسانية احلديثة ،خمرب اللسانيات واللغة العربية ، جامعة ابجي  1 
  84،دط ، ص2009خمتار ،عنابة ، اجلزائر ،

  2غبد هللا العامري ،املعلم الناجح ،دار أسامة ،عمان ،2009 ،ط1 ، ص15

  3ا محد حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية–حقل تعليمية اللغات ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2009 ،ص 40
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املتعلم :اذاكان املعلم هو حجر الزاوية يف العملية التعلمية التبوية ،فان التلميذ هو 
لميذ واعدا املشاركة توجيه الت إىلاملستهدف من وراء هذه العملية حيث تسعى التبية 

 يف حياة اجلماعة

لالنتباه   فمتعلم ميتاز بقدرات واهتمامات وعادات وانشغاالت ،فهو يهيأ سلفا
 واالستيعاب ال كتساب املهارات والعادات اللغوية اليت يسعى األستاذ لتعليمها له .1

املادة الدراسية:متثل املادة الدراسية الرسالة اليت ترسل للمتعلم من خالل تفاعله مع 
الشامل ، وتعترب  املعلم ويف أثناء مشاركته الفعالة مع مجيع مكوانت املنهج مبفهومه

لل من قيمتها عملية التدريس ،اليستطيع أحد أن يقاملادة الدراسية ركنا أساسيا يف 
 وأمهيتها ،فبدون معلومات الميكن أن نتصور أن هنا ك معرفة حقه .2

                                                             

  1بكار حممد اللسانيات التطبيقية و تعليم اللغات تكوين أساتذة التعليم و العلوم اإلنسانية بوزريعة اجلزائر  2008.2007
  84ص 2003، 1،التدريس مناذجه ومهاراته ،عامل الكتب ، القاهرة ،ط زيتونكمال  2
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 أنواع التعليمية :

هتتم مبختلف  " علم التدريس العام " يقابل التبية العامة اليتالتعليمية العامة :
 أشكال التدريس مثل حماضرات ،دروس ،أشغال تطبيقية 

اليت تتعلق مبختلف :"علم التدريس اخلاص " يقابل التبية اخلاصة و  التعليمية اخلاصة
 املواد مثل القراءة والكتابة واحلساب1 .

 

 الفرق بني التعليم والتعلم والتدريس :

التعليم :هو العملية واإلجراءات واخلطوات أو اآلليات اليت يقوم هبا املعلم ألحدا  
 تغريات عقلية ومهارات أدائية لدى املتعلمني .

ساعدته على أو هو تصميم منظم مقصود للخربة أو اخلربات اليت تقدم للمتعلم مل 
 اجناز التغري املرغوب يف أدائه 

 التعلم :

دريس أو التدريب ، هو نتاج التعليم وهو نشاط يبديه الفرد يف أثناء التعليم ،أو الت
لتدريب تعليم وافيحد  تعديال يف سلوكه ،وبذلك فالتعلم هو حاصل التدريس وال

 ،ولذلك يقال أفضل تدريس أو تعليم أو تدريب هو مايؤدي إىل أفضل تعلم .2

                                                             

 11، 10ن هين ،تقنيات التدريس ، صخري الدي1 
  2 حمسن عطية ،املناهج احلديثة وطرائق التدريس دار املناهج ،عمان،2013 ،ط1 ، ص260 .262
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 تعريف التدريس :

حقيق تلك عملية موازنة دقيقة بني أهداف احملتوى واالستاجتيات الالزمة لت "هو
 األهداف واخلربات اليت يكتسبها املتعلم يف مواقف التعلم" .1

ليمي ملساعدة جمموعة األنشطة الفعالة اليت يقوم هبا املتعلم يف موقف تع "هو أو
 املتعلمني يف الوصول إىل أهداف تربوية حمددة" .2

ا املناهج الدراسية يف وقد اختلف مفهوم التدريس وفقا للفلسفة التبوية اليت تنظم هب
مها :من اجتاهني  إليهادول العامل املختلفة واليت غالبا ماينظر   

االجتاه التقليدي :ينظر إىل التدريس على أنه جمرد إعطاء املعلومات واكتساب 
 معارف للتلميذ .

االجتاه التقدمي :أصبحت النظرة إىل التدريس تعرف أبهنا كل اجلهود املبذولة من 
 املتعلم من أجل مساعدة التلميذ على النمو املتكامل .3

                                                             
 1دار الشروق عمان ،ط -"بين الفكر والتنظير"-سعاد عبد الكريم وائلي ،طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير ، 1
  39ص  2004،

  2 حسام الدين محمد مازن ،تكنولوجيا تصميم التدريس الفعال –بين الفكر والتطبيق – ص9
  3 راشد  محمد راشد ،أساليب التدريس ، كلية التربية ،العريش ،2009.2008،د ط ،ص 6
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 تعريف النحو :

 لغة :" الطريق ،وأيضا اجلهة ،يقال حنوت حنو فالن ،أي جهته  ومجع أحناء وحنو  .
 والنحو :القصد ،ويكون ظرفا ويكون امسا ".1

حوه ،وحنوا أن النحو هو القصد والطريق ،حنا ين"وجاء يف لسان العرب البن منظور :
،وحنا الشيء قصده إذوانتحاء وحنو العربية منه ،وحنوت حنو ك أي قصد ك ،وحنا حنوه 

 ينحاه وينحوه إذا أحرفه ومنه مسي النحوي" 2

 اصطالحا :

غريه كالتثنية و  إعرابمن  انتحاء مست كالم العرب مست كالم العرب ،يف تصرفه"هو 
ذلك ،ليلحق من  ، والنسب ،والتكيب ،وغري واإلضافة،واجلمع ،والتحقري ،والتكسري 
كن منهم ،وان شذ يف الفصاحة ،فينطق هبا وان مل ي أبهلهاليس من أهل اللغة العربية 

 بعضهم عنها رد به إليها" 3

عربية حال ال علم أبصول مستنبطة من كالم العرب يعرف به أحكام الكلمات"أو هو 
اء وما والبن كإعراب،وحال التكيب   واإلبدال،واحلذف  واإلدغام كاإلعالل  إفرادها

 يتبعهما من بيان شروط النواسخ وحذف العائد ،وكسر إن وفتحها"4

                                                             

  1 املرتضي الزبيدي  ، اتج العروس من جواهر القاموس ،تح  نواف اجلراح ،دار األحبا  اجلزائر ،ط1 ،2011 ص100
  2 ابن منظور لسان العرب  مادة –ن.ح .و- تح أمحد حيدر ،دار املكتبة العلمية  لبنان ،ط1 ،2003 ،ص360

  3 ابن جين ، اخلصائص ،تح عبد احلميد هندو اي  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان ،ط2 ،2003 ،ص 88
 4 ص ، 1986املعارف ، اإلسكندرية ،د ط  منشأحممد إبراهيم ،عبادة ،النحو التعليمي يف التا  العريب ،4
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 دوافع نشأة النحو :

عض أبواب من ايت اليت حتدثت عن وضع أيب األسود الدؤيل لباتتبني لنا من الرو 
 أويل احد أومامسعه أبو األسود  إليهما،عن وضع نقط املصحف أن الدافع لنحوا

هم ذلك من املسلمني من قراءات قرآنية أو عبارات حلن الناطقون هبا فحرض األمر
حلفاظ على القرآن ،ومل يكن افظ كتاب هللا حتميه من التحريفعلى حبث الوسائل حت
،أمنا كانت ضبطهاواعد وأصول حلماية اللغة و التفكري يف وضع ق إىلهو الدافع الوحيد 

 هنا ك دوافع أخرى تضافرت مجيعا للقيام هبذا العمل اجلليل وأوضح هذه الدوافع :1

 الباعث الديين :

عمال القرآنية يانة القرآن من التصحيف والتحريف واللحن،مبعث األويتمثل يف ص
صرين اليت كانت موضع اهتمام املسلمني منذ أن اتصل العرب بغريهم يف امل
 األمةني على أمور اإلسالميني الكبريين :الكوفة والبصرة ،فالباعث الديين دعا القائم

 اإلسالمية من اخلوف على التنزيل العزيز،من أن يناله اللحن2

 الباعث االجتماعي :

لبابليون والفرس كان العراق أسبق األقاليم العربية مدنية وحضارة ،حيث تعاقب عليه ا
جمموعة كبرية من  واليوانن وغريها ،كما توافدوا على البصرة والكوفة يف عهد بين أمية

 اللسان يف أجنبيةدخول رطانة  إىلالقبائل،وأصبحت مراتد لألعاجم وقد أدى ذلك 
ذا العامل أدى األلسنة املتواجدة يف البصرة والكوفة ،وهالعريب ومزجه مبجموعة من 

 إىل ظهور كتاتيب هتتم بتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم لغة القر آن .3

 

 
                                                             

   1 خدجية احلديثي ،املدارس النحوية ،دار األمل ،األردن ،ط3 ،2001 ص،50
  2  بلقاسم دفة ،يف النحو العريب –املنهج ،الفهم ،التعليم ،التحليل - ، دب ، ،2003 ،دط

  3صاحل بلعيد ،اإلحاطة يف النحو، ص 10
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 الباعث القومي

بلغتهم اليت  كان العامل الثالث لوضع قواعد اللغة العربية قوميا ،حيث اعتز العرب
موا ،كما أن األمويني هيال للذين أسلاختارها هللا لكتابه املبني ،فوضعوا هلا قواعد تس

عملوا على أن التندثر لغتهم أمام املوايل ولتكون لغة الفتح اإلسالمي ،فانتصروا 
 للغتهم ونزعاهتم القومية1

  صعوابت ومشكالت تدريس النحو  

وإذاكبريا ،  حفظها يتطلب جمهودا إنكثرة القواعد املفروضة علة التلميذ حيث    - 
 حفظها فان مصريها النسيان .

تطبيق  اإلسراع يف االنتهاء من املقرر دون التأكيد من إمكانية إالال يهم املدرس  -
 القواعد  علميا من خالل نطق التالميذ وكتاابهتم 

عدم ربط قواعد النحو ابلقراءة والتعبري من جهة وموارد الدراسة األخرى يف غري -
رى ،لذلك غري مرتبطة مبواقف احلياة بشكل عام وحياة مادة اللغة العربية من جهة أخ

 التلميذ وميوله واهتماماته على وجه اخلصوص .

عدم االستفادة الكاملة من الوسائل التقنية احلديثة من معامل لغوية وتسجيالت -
 . 2صوتية يف كيفية النطق السليم وضبط خمارج احلروف وتعليم القواعد

 أهداف وأمهية النحو :

الدرس النحوي إىل حتقيق جمموعة األغراض واملبادئ منها :يهدف   

أن يتمكن التالميذ من أن يتكلموا ويكتبوا أو يقرأو بلغة سليمة من غري عناء  
 أو تكلف 

                                                             

  1 صاحل بلعيد ، اإلحاطة يف النحو ، ص10
الكتاب  حسين عبد الباري عصر، االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية ملرحلتني :اإلعدادية و الثانوية،مركز2

 09.10ص  ،دط 2000اإلسكندرية،
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أن يعرف التالميذ واقع الكلمات يف اجلمل ،وهذا يساعدهم على فهم املعىن  
 بسرعة ودقة 

والصواب ،وعلى التفكري املنتظم أن يتدرب التالميذ على املوازنة بني اخلطأ  
 ،وتنمية دقة املالحظة .

 1الكالم العريب . وأمناطأن يعرف أساليب  
زايدة قدرة التالميذ على تنظيم معلوماهتم ،وزايدة قدرهتم أيضا على نقد  

 2أو يقرؤهنا . إليهااألساليب اليت يستمعون 
ء ، حمادثة ،كتابة قرا (وضع القواعد النحوية والصرفية موضع التطبيق العملي  

... ( 
زايدة ثروة التلميذ اللفظية واللغوية وذلك ابستخدام األمثلة املعطاة والتدريب  

 3على االشتقاق واستخدام املعاجم الستخراج الكلمات املطلوبة .
األدبية والطرائف اللغوية واملواد العلمية املكتوبة االستمتاع بقراءة النصوص  

 بلغة عربية فصيحة 
 متيز األمساء املمنوعة من الصرف وغريها  
االستعمال الشفهي والكتايب لألمناط واألساليب اللغوية الفصيحة اجلميلة يف  

 حديثه وكتابته 
 التعبري الصحيح وفهم حاجياته العادية يف حياته  
معرفة قواعد اجلملة الفعلية واجلملة االمسية وبعض صيغ اجلملة املركبة الشائعة  

  4اليف االستعم

                                                             

  1 مسيح أبو مغلي ،األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية ،دار البداية ،عمان ،2005،ط1 ، ص 64
 334، ص 1،ط 2005علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق ، دار املسرية ،عمان ، 2

 حممد جامهي ،واقع تعليم النحو العريب يف املرحلة الثانوية ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد السابع ،جامعة حممد خيضر بسكرة 3
  2005،3 ،ص09

 طه علي حسني الدليمي ،وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ،دار الشروق ،عمان  4 
  151ص  1،ط 2005،
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 طرائق وخطوات تدريس النحو العريب :

لفة لتدريس النحو قام التبويون واملختصون يف جمال تدريس اللغة العربية طرقا خمت
هنم من أجل اإلفادة تيسريه على التالميذ وترسيخه يف أذها إىلوقواعده وكلها هتدف 

ايلي :منه ،ومن أبرز هذه الطرائق نذكر م  

 الطريقة اإللقائية :

يث يتم شرح أبنه عرض املعلومات واحلقائق يف عبارات متسلسلة حب اإللقاءيعرف 
املوضوع املراد تدريسه عن طريق التحد  1.وذلك أبن يقوم املدرس إبلقاء املعلومات 

 من أدمغة املدرسني إىل أدمغة الدارسني  .2

 مميزاهتا :

 توفر الوقت  
الربط بني على شكل مستسل بني احملاضرة  السابقة متكن املدرس من  

 واحملاضرة اليت هو فيها
مناسبة للمراحل املتقدمة يف السن ،كمراحل الدراسات العليا أو املراحل  

 اجلامعية 
 3تظهر لباقة املدرس وقدرته على التحد  أبسلوب يشوق الطلبة  

 عيوهبا :

 -ال تعمل على إجياد العالقة بني املعلم واملتعلم  

جتعل املتلقي سلبيا يف عملية التعلم   – 
 -ال يستطيع املتعلم التكيز ملدة أطول يف املوضوع الواحد 4

                                                             
  1 حسن عايل احمد يحي و سعيد جابر المنوفي ،المدخل إلى التدريس الفعال ،ص96

  2 صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ، دار هومة ،الجزائر ،2009،دط ،ص58 
 2020،06،07 جمال مهدي الياسري ،  الطريقة اإللقائية3

،18:15www :uobabylon :edu_iq/uobeges/lectur.aspx §fid=10& depi d=5&lcid=4805 

  4 مرجع سابق ،ص 58.59
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 الطريقة القياسية :

فيه الفكر من ري واألساس الفلسفي هلا هو القياس الذي  يعد مبثابة أسلوب عقلي يس
احلقائق العامة إىل احلقائق اجلزئية ،ومن املبادئ إىل النتائج 1، أي نعطي التعريف مث 

 تنتقل إىل تصنيف احلقائق املوجودة وفقا هلذا املفهوم .2

 خطواهتا :

درس اجلديد الطلبة وهتيئتهم للتعامل مع ال إاثرة:الغرض من التمهيد  التمهيد  

أو عرضها يف : كتابة القاعدة على السبورة خبط واضح يراه اجلميع ، عرض القاعدة
 شفافية بواسطة جهاز العرض 

من مالحظاهتم  : يف هذه اخلطوة يطلب املدرس من الطلبة تقدمي أمثلة عرض األمثلة
يل القاعدة وتقدمي اخلاصة اليت تنطبق عليها القاعدة اليت مت عرضها وهذا يعين حتل

طبق على مضموهنا .األمثلة اليت تن  
 التطبيق :بعد عر ض األمثلة والربط بينها وبني القاعدة أتيت مرحلة التطبيق والتدريب 3

 مميزاهتا : ختتزل الوقت واجلهد املبذول يف عملية التعليم والتعلم 

يف  اإلدرا كيعة تتماشى وطبالقواعد والقوانني اليت تقدمها تتسم ابلدقة والضبط 
اجلزء  إىلاالنتقال من الكل   

 عيوهبا : ال تنمي عادات التفكري اجليد وال تالئم املستوايت الدنيا من مراحل التعليم 
 تتطلب قدرة التحليل وحتديد اخلصائص والقياس عليها قد التتو افر لدى اجلميع4

 
                                                             

حسني عبد الباري عصر ،االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين :اإلعدادية  1 

   363، دط ص 2000والثانوية ،مركز الكتاب ، اإلسكندرية ،
  2  إبراهيم محمد عطا ،المرجع في تدريس اللغة العربية ،مركز الكتاب ،القاهرة ،2006،دط ،ص283

  3 مرجع نفسه ،318
  4 محسن علي عطية ،المناهج الحديثة وطرائق التدريس ، ص 316 
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 الطريقة االستقرائية (االستنباط)

معرفة أوجه  إىلاالستقراء هو البدئ بفحص اجلزيئات ودراسة األمثلة اليت تؤدي 
التشابه والتباين بينها مث الوصول إىل حكم عام يسمى القاعدة 1  فاستقراء ينطوي 

أن جيمع   على أن يكتشف الطالب املعلومات أبنفسهم .ويتطلب ذلك من املعلم
كثريا من األمثلة ،مث االنتقال من مثال إىل أخر ومناقشته بغية استنباط القاعدة العامة 

2. 

 خطواهتا :   
 املقدمة :هتيئة أذهان التالميذ الستقبال ماسوف يقال هلم ولفت أنظارهم 3

 العرض :وفيه يعرض املعلم مادة الدرس ،وأمثلة اليت تتضمن القاعدة 4

ثلة ومساعدة إجناح الدرس يتوقف على مهارة املدرس يف عرض األم إنالربط واملوازنة :
 الطالب يف الربط بني أجزاء الدرس 

 راق يتصل جمموعة من التدريبات مصاغة أبسلوب أديب إىلالتطبيق :يعمد املدرس 
 ابلقاعدة 5

: مزاايها  

 تزيد من مشاركة الطلبة يف الدرس 

حمتوى الدرس  جتعل الطلبة أكثر إجيابية يف التعامل مع   

  إليهاوصل جتعل املفهوم أو القاعدة أكثر ثباات يف الذهن ألن الطالب هو الذي ت
                                                             

علي سامي الحالق ،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،المؤسسة الحديثة للكتاب   1

  310، دط ص2010،طرابلس .لبنان ،
دريسها ية :مناهجها وطرائق تطه علي حسين الدليمي ، سعاد عبد الكريم عباس الوائلي ،اللغة العرب 

  2،ص 189
  3 إبراهيم محمد عطا ،المرجع في تدريس اللغة العربية ،ص 285

دادية والثانوية حسني عبد الباري عصر ،االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين :اإلع 

  4،ص364
  5 مرجع سابق ، ص 285
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: عيوهبا  

 تتطلب جهدا كبريا وخربة عالية يف الدرس 
 قد اليتوصل مجيع الطلبة إىل استنتاج الصحيح أبنفسهم 1

 طريقة النص األديب : 

يقة السابقة ، وهي جة لتعديل الطر وتسمى" ابلطريقة املعدلة "،نشأت هذه الطريقة نتي
الل تقوم على تدريس القواعد النحوية من خالل نص متكامل املعاين ،أي من خ

اهتا جامع وال متثل األساليب املتصلة ال األساليب املتقطعة املتكفلة اليت الجيمع شت
 معىن يشعر الطلبة أهنم حباجة إليه .2

 خطواهتا :

املتصلة ابلقاعدة من املدرس مث تليه قراءة التالميذ يتم قراءة القطعة األدبية  
 ،وتعاجل من حيث املعىن

يتم الوقوف على الشواهد النحوية ، اليت تتصل ابلقاعدة ،عن طريق مناقشة  
 التالميذ ،وجتميع كل األمثلة 

يسجل املدرس على السبورة جزئيات القاعدة أوال أبول بعد القيام بعمليات  
 الربط 

يقوم املدرس بتطبيق القاعدة على التدريبات املوجودة يف الكتاب أو اليت  
 3أعدها سابقا 

: مزاايها  

                                                             

  1  محسن علي عطية ،المناهج الحديثة وطرائق التدريس ، ص316
راتب قاسم عاشور ،محمد فؤاد لحوامدة ،فنون تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسها بين نظرية  2 

  269، ص 1ط 2009والتطبيق دار الكتاب العالمي ،عمان ، 
 إبراهيم محمد عطا ،المرجع في تدريس اللغة العربية ،مركز الكتاب ،القاهرة ،2002 ،ط1 ، ص 

2863  
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تعتمد على املران املستمد من االستعمال الصحيح للغة من كافة جماالهتا  
 احليوية ،وسائر أحواهلا يف جمرى االستعمال الواقعي .

رسوخ بعض  إىلدى يتم عن طريقها مزج القواعد ابلتعبري الصحيح املؤ  
 1 اإلعرابيةاألساليب اللغوية رسوخا مقروان خبصائصها 

 عيوهبا :

العربية املتكاملة  خاصة لتدريس اللغة إعدادصعوبة تطبيقها ،ألهنا تتطلب مدرسا أعد 
 ، كذلك تتطلب إعادة نظر لبناء مناهج اللغة العربية املتكاملة 2

 طريقة االكتشاف :

ا شخص ما معرفة ميكن تعريف التعلم ابالكتشاف بصفة عامة أبنه وسيلة يكتسب هب
ما عن طريق استخدام مصادره العقلية أو الفيزايئية 3،وحيد  التعلم حني يواجه 

م وذلك من التالميذ خربات عليهم أن يستخلصوا معناها ، وان يفهموها أبنفسه
ريقة قع ،ويستخدم املدرسون طخالل املالحظة واالستقصاء واخلربات يف الوا
 االكتشاف لتحقيق ثال  أغراض تعلمية :

 تزويد التالميذ بفرص ليفكروا على حنو مستقل لكي حيصلوا معرفة أبنفسهم 
 مساعدهتم على اكتشاف معىن  شيء 
 4تنمية مهارات التفكري العليا كالتحليل والتكيب والتقومي  

: خطواهتا  

علم أن يتبع اكتشاف قاعدة عامة أو نظرية أو قانون ،على املت إىللكي يصل املتعلم 
   اخلطوات اآلتية :

                                                             

  1 عبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود ،طرق تدريس اللغة العربية القاهرة ،2005،2004،دط ، ص 333
  2 مرجع نفسه ،333

  3 حسن عايل امحد حيى ،سعيد اجلابر املنويف ، مدخل اىل التدريس الفعال ، ص103
  272،ص  1،ط1999التدريس والتعلم ،دار الفكر العريب ، القاهرة ،القاهرة ، تاستاجتياجابر عبد احلميد جابر ، 4 
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 حيدد مايريد أن يكتشفه املتعلم وحيتمل أن يكون نظرية أو قانون  
يصمم موقعا تعليميا من االكتشاف ،على أن يبدأ هنا املوقف بتهيئة مشوقة  

ف ،ويتضمن أنشطة التعلم والرغبة يف التفكري والبحث واالكتشا إىلتدفع 
ينفذها املتعلم مثل دراسة جمموعة من األمثلة لقاعدة ما أو استنتاج هذه 

 1القاعدة .

 مزااي طريقة االكتشاف :

من تلقاء نفسه  املعرفة واملعلومات إىليتعود التلميذ االعتماد على الذات والتوصل  - 

 - تؤكد على الناحية العقلية واملالحظة واالستنتاج واملقارنة والتنظيم

ه وال يلقاها جاهزة املتعلم ليكتشف املعلومات بنفس إىلتنقل مركز التعلم من املعلم 
 من املعلم أو الكتاب املدرسي أو غريه2

تتطلب طبيعة التعلم ابالكتشاف زمنا طويل : عيوهبا  

 الطريقة االستجوابية (احلوارية ):

ة ،فيشار ك فيه وهي طريقة تقوم على احلوار الذي جيري يف صورة من األسئلة واألجوب
 املعلم تالميذه ،وجيري فيما بينهم حوار يصل إىل الغاية اليت يهدف إليها املعلم3

م واملتعلم عن أي أن املعلم ال يتكلم وحده بل يكون هنا ك تفاعل متبادل بني املعل
ألجوبة ملناقشة واحلوار ملوضوع ما ،فيسأل املعلم الطالب ويسمع منهم اطريق ا

 املختلفة ألجل التدريب على التخمني واحلدس الذهين لتنمية اجلوانب العقلية 4

 مميزاهتا :

                                                             

  1 إميان حممد سحتوت ،زينب عباس جعفر ،استاجتيات التدريس احلديثة ،مكتبة الرشد ،السعودية 2014 ،ط1 ،ص 204
  2 مرجع نفسه  ، ص 203

  3 حيي حممد نبهان ،مهارة التدريس ،اليازوري ،د م ،2012 ،دط ، ص20 
  4 صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ، ص62
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 تفسح اجملال أمام املدرس لتنمية انتباه الطالب وتفكريه املستقل  
 يشمل استخدامها مجيع املواد وخمتلف املستوايت 
 تثبت معلومات يف ذهن الطالب ،وجتعله حاضر البديهة شديد االنتباه  
 1جتعل املتعلم يشعر أبنه ساهم يف سري الدرس  

 

 

 

                                                             

  1 مرجع نفسه ، ص 62
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 طريقة النشاط :

تالميذه جبمع  وتعتمد هذه الطريقة على فاعلية التالميذ ونشاطهم فيكلف املعلم
االت يف ومايرونه من خالل دروس املطالعة أو من املقاألساليب والنصوص واألمثلة 

ا للمناقشة اليت الصحف واجملالت وغريها ،مث تتخذ هذه األساليب وتلك األمثلة حمور 
 تنتهي ابستنباط القاعدة .1

 ويتوقف جناح هذه الطريقة على عدة شروط منها :

والقواعد احلضور النحوي ملعلمي اللغة العربية ،وذلك ابلسيطرة على أبواب  
اليت يكلف هبا التالميذ من حيث القواعد ،والقدرة على تطبيقها وتفهم 

 أماكنها املختلفة يف العبارة أو اجلملة .
فهم التالميذ للقاعدة النحوية اليت على أساسها يتم جتميع الشواهد  

 واألساليب أو اجلمل 
 نضج املتعلمني من حيث اجلانب التعليمي  
وقوف على مستوى أبنائها ، والتعاون معهم يف حل مدى اهتمام األسرة ابل 

 2مشكالهتم التعليمية أو مايكلفون به من واجب مدرسي .

                                                             

  1 زكراي إمساعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار املعرفة اجلامعية ،االزرايطة ،2005 ، دط ، ص 230
  2 إبراهيم حممد عطا ،املرجع  يف تدريس اللغة العربية ، ص 287
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 طريقة حل املشكالت :

 يف إجياد حلول علمية هي من طرائق التدريس اليت هتتم ابملشكالت التعليمية والتفكري
ل ، ويكون دور العقل والتعاون بني املتعلمني يف التصدي لذلك احل إعمالعن طريق 

 املدرس فيها دور املوجه واملنظم للخربات التعليمية .1

دول يف وميكن تلخيص خطوات طريقة حل املشكالت املوضحة يف اجل 
: مخس عناصر أساسية  

 هي :

 لشعور ابملشكلة  
 حتديد املشكلة وتوضيحها  
 مجع املعلومات حول املشكلة  
 وضع الفروض املناسبة واختبار مدى صحتها عن طريق املالحظة أو التجريب 
 2النتائج وتعميم عليها إىلالتوصل  

 مزااي طريقة حل املشكالت :

اآلخرينالتضافر وإجناز املهام ابالشتا ك مع    1 

أن يقوم على حنو  ،حبيث يستطيع التلميذ اآلخرينيشجع على املالحظة واحلوار مع 2
 تدرجيي بدور املالحظ أي املدرس

3يدمج املتعلم يف حبو  موجهة توجيها ذاتيا حبيث يستطيع تفسري الظواهر 
   وشرحها3

 

                                                             

  1حمسن علي عطية ،املناهج احلديثة ، ص 333
  2راشد حممد راشد ،أساليب التدريس ، ص 90

  3جابر عبد احلميد جابر ،استاجتيات التدريس والتعلم ، ص 140
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: عيوهبا  

 تقضي تدريبا طويال للطلبة  
 تتطلب خربة عالية قد التتوافر للجميع 
 قد هتتم بقضااي شكلية وتبتعد عن اجلوهر  
 1تتطلب وقتا طويال 

 

 

                                                             

   1 حمسن علي عطية ،املناهج احلديثة ، ص 435 
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 أسس و شروط تدريس مادة النحو 

1رسم اهلدف التعليمي :هو هدف عام يصف املهارات الكلية النهائية اليت يتوقع 
 من املتعلم أن يظهرها بعد عملية التعلم .

االنطالق  لىولعل أمهية حتديد األهداف التعليمية تكمن يف أهنا تساعد املعلم ع
واستعداد املتعلم ودوافعه  بطريقة تتفق وترتيبه،أو تنظيمهالختيار  احملتوى التعليمي،

وقدراته وخلفيته األكادميية واالجتماعية وتساعده يف التعرف إىل الطرق التعليمية 
 املناسبة لتحقيق األهداف.1

2توفر منهاج دراسي:هو عبارة على بناء منسجم جيند جمموعة من العناصر املرتبة يف 
 إعدادهتمد يف هاج ينبغي أن يعفكل من ابط حمددة بوضوح وعالقات تكامليةورو  نظام
ت حتقيقها يات واملضامني وترتيبامنطق يربط األهداف املقصودة ابلوضععلى 

واإلمكانيات البشر ية والتقنية والوسائل اليت ينبغي جتنيدها بقدرات املتعلم وكفاءات 
 املدرس. 2

:املبادئيعتمد بناء املنهاج على احرتام و  

:بناء منهاج لكل مرحلة تعليمية  الشمولية  

:شرح العالقات بني خمتلف مكوانت املنهاج العام االنسجام  

:التكفل بعملية التكيف مع شروط التنفيذقابلية التطبيق   

:توخي البساطة والدقة  املقروئية  

تاحلاجاوين اليت حتملها املناهج و التكالتطابق بني أهداف  :توخيالوجاهة  

                                                             

 1 م محد حممود احليلة ،مهارات التدريس الصفي ،دار املسرية ،عمان ،2014،ط1 ص 70
 

املناهج ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية ،دط ،  إلعدادوزارة التبية الوطنية ،اللجنة الوطنية للمناهج ،الدليل املنهجي  2
  6ص
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    التبوية 

3.الكتاب املدرسي :وجود وثيقة تربوية تعتمد يف جل العمليات التعليمية التعلمية 
الدفع بعملية  إىل انه وثيقة مكتوبة ومصحوبة برسوم وصور توضيحية متنوعة ، هتدف

نشاطات التعلم حنو حدود قصوى ،وهو ترمجة للمنهاج الدراسي يف سلسلة من ال
وله وظائف متنوعة  ةعليميتوالنشاطات التقوميية ، املرتبة يف مقاطع  ةوالتعليميالتعليمية 

 أمهها :الوظيفة اإلخبارية ،الوظيفة التعليمية ، وظيفة التمرين والتطبيق ...1

 أهدافه :

  -  عه ومستوايتهتعلم ملتعلم وتعزيز وتنمية قدرته على التفكري بكل أنوا إثراء 

ضعيات تواصلية دالةاملتعلم ثروة لغوية يوظفها يف كتابة النصوص سردية يف و  إكساب  
- 

 - غرس قيم دنية ، وإنسانية ،أخالقية ،ووطنية .

 - التحكم يف كفاءات االستماع واحلديث والقراءة والكتابة  2

احملتوى التعليمي :وهو يشمل على معارف و اخلربات املباشرة وغري مباشرة اليت يقع 
قائق واملفاهيم عليها اختيار مصممي املنهج وينظموهنا على حنو معني فهو يشمل احل

 واملبادئ والقوانني  والنظرايت، اليت يكتسبها املتعلم بشكل مباشر أو غري مباشر 3

 خصائصه."الوصف ،املوضوعية ،التنظيم ،الكمية ،العلمية ،الشكل واملضمون "4 

 

                                                             

أمحد بوضياف ،كمال هيشور وآخرون ،دليل استخدام كتاب اللغة العربية ، السنة الثالثة من التعليم املتوسط ،الديوان الوطين 1 
  42املدرسية ،دط ، دب ،د س ، صللمطبوعات 

 ،دليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، وآخرونبن الصيد بورين سراب ،حلفاية داود وفاء،  2
 7املدرسية السنة الدراسية ،ص  تللمطبوعاكتاب ديوان الوطين 

  3 حمسن علي عطية ،املناهج احلديثة وطرائق التدريس ،ص66،67
  4 صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ، ص 66،67
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4 التقومي الرتبوي :قوم الشيء أي قدره ،وتقومي الشيء تعديله وبيان قيمته  
وير أي معرفة قيمة ومن هنا فان التقومي  يتضمن التحسني والتعديل أو التجديد والتط

نشاط الشيء أو املعىن عقب رحلة علمية أو زايرة ميدانية أو أي وجه من أوجه ال
 وذلك ابلنسبة هلدف معني حمقق سلفا 

ق أو تطوير أداء مل عالجية عندما يساعد املعلم املتعلم على حتقي فالتقومي عملية إذن
 يتمكن من إجنازه من قبل الستكمال املنظومة التعلمية .1 

قومي هو معرفة ومرحلة التقومي هي آخر مرحلة يف تدرج تعليم املادة ، واهلدف من الت
 مدى جناعة العملية البيداغوجية بعناصرها املتكاملة "معلم ، متعلم ،الطريقة "2

: الطريقة  

فهي اإلجراء العملي الذي  وهي الوسيلة التواصلية والتبليغية يف العملية التعليمية لذلك
أن تكون  يساعد على حتقيق األهداف البيداغوجية لعملية التعلم ،ولذلك جيب

 الطرائق التعليمية قابلة يف ذاهتا للتطور واالرتقاء3
  

                                                             
  1 حمدي شاكر محمود ،التقويم التربوي ،دار األندلس ،حائل ،2004 ،ط1 ،ص 17
  2 احمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية "حقل تعليمية اللغات " ،ص 155

  3 مرجع نفسه ،ص 142
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سطدراسة ميدانية حول طرائق تعليم النحو لسنة األوىل متو   

 

: اإلجراءات امليدانيةأوال  

 متهيد 
 منهج الدراسة 
 البياانتأدوات مجع  
 جماالت الدراسة 

عربية و تالميذ : عرض و حتليل االستبيان املوجه لألساتذة اللغة الاثنيا
 السنة األوىل متوسط

 

 

 

 

 

 

 



األوىل متوسط الفصل الثاين              دراسة ميدانية حول طرائق تعليم النحو لسنة  

 
 

 متهيد :

قوم نظرة حول الدراسة امليدانية ،اليت ت ءهوا عطااهلدف من اجل هذا الفصل  إن
اهلدف العلمي الذي  حقائق إجرائية ،تفيد يف حتقيق إىلبتحويل املعطيات النظرية 
 أجريت من أجله الدراسة .

وضوع ويتطلب هذا البحث عدة إجراءات إحصائية لتحديد املعاجلة املنهجية مل
ديد العينة اليت الدراسة جبميع مراحلها،وتعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي وحت
امليداين .  جترى عليها الدراسة، والوسائل لتحليل وتفسري البياانت من الواقع  

 ميكن أن نلخص حمتوى هذا الفصل فيما يلي :

يل نتائج منهج الدراسة ،أدوات مجع البياانت ،جماالت الدراسة ،العينة ،عرض  وحتل
 االستبيان ،التوصيات املقتحة من طرف األساتذة .
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 أوال: منهج الدراسة 

رف املنهج لكل حبث منهج يتماشى مع طبيعة املوضوع الذي يتناوله ، حيث ع
ىت ينتهي من ن التفكري يف املوضوع حخطة يسري عليها الباحث بدءا م "املنهج هو

بادئ إجنازه "أو هو "خطة معقولة ملعاجلة مشكلة ما ،وحلها عن طريق استخدام امل
 العلمية ،املبنية على املوضوعية ،واإلدرا ك السليم ،املدعمة ابلربهان و الدليل "1

 اإلحصائيج د اعتمدان على منهجني يف هذه الدراسة مها املنهج الوصفي واملنهولق
 الن طبيعة الدراسة تتطلب ذلك وهم األنسب ملثل هذه الدراسة .

ها وصفا تعريف املنهج الوصفي :"هو طريقة تعتمد على دراسة الظواهر ووصف
يح موضوعيا دقيقا من مجيع جوانبه سواء كان من خالل وصف الظاهرة وتوض
أو  حجمها خصائصها أو من خالل وصف الظاهرة وصفا رقميا يوضح مقدارها أو

 درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى لغرض معاجلتها ووضع احللول هلا ."2

الل :"هو الذي يهتم بدراسة ووصف األحدا  والظواهر من خ اإلحصائياملنهج 
ات املختلفة استخدام الوسائل اإلحصائية الرايضية يف جتميع البياانت واملعلوم

ة ، ومعاجلتها عرب األشكال اإلحصائي،وتبويبها جبداول إحصائية ،والتعريف هبا 
ستطيع فيه وتفسريها وحتليلها بعد استخدام الطرق اإلحصائية وابلشكل الذي ي

يات اليت تنسجم استنتاجات والتوص إىلالباحث التأكد من صحة فرضياته والتوصل 
 مع أهداف البحث"3

                                                             

 حممد خان ،منهجية البحث العلمي ،منشورات خمرب اللسانيات واللغة العربية جامعة حممد خيضر بسكرة ،2011،ط1 
  1،ص15

  2حممد عيسى شحاتيت وعبد الغفور إبراهيم امحد ،أساليب البحث العلمي ،دار آمنة ،عمان ،2011،دط ، ص55
  3 مرجع نفسه ، ص 69 ،70
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 أدوات مجع البياانت :

االستبيان :هو جمموعة من األسئلة واالستفسارات املتنوعة املكتوبة واملرتبطة 
طلبات احلصول على واملتسلسلة واليت جييب عليها البحو  وابلشكل الذي يفي مبت

واليت يتحدد  اإلجابة على أسئلة االستبيان ، إنالبياانت اخلاصة مبشكلة البحث ،
 عددها حسب طبيعة البحث 1.

نوعني من أسئلة االستبيان :وقد تضمنت الدراسة   

ة التعبري حبرية اتمة مفتوحة :وهذا النوع من االستبياانت يت ك للمبحو  فرص  استبانه
مبحو  حرية التعبري دون عن دوافعه واجتاهاته ، ويتسم االستبيان املفتوح أبنه يتيح لل

 قيد 

اإلجابة  اريطلب من املبحو  اختي تاالستبياانمغلقة :وهذا النوع من  استبانه
املناسبة من بني اإلجاابت املعطاة ، ويتسم االستبيان املغلق بسهو لة اإلجابة عن 

 فقراته .2

 املالحظة :

و ك اإلنساين مالحظة السل إهنااآلخرين وفق معايري حمددة ، إىلهي رؤية ومساع إصغاء 
 إىلتوصل بطريقة منظمة ومنضبطة لكي تكون املالحظة أداة اثبتة وموضوعية لل

 استنتاجات صادقة وصحيحة .3

 جماالت الدراسة :

: وهنا ك ثالثة جماالت مت تناوهلا يف هذه الدراسة امليدانية وهي كاآليت  

                                                             

  1 حممد عيسى شحاتيت وعبد الغفور إبراهيم امحد ، أساليب البحث العلمي ، ص91
،دط ،ص 2009وآخرون ،البحث العلمي "مفاهيم ،أساليب ، تطبيقات "،مؤسسة الوراق ،عمان ، ألسمرائيعدانن هاشم 2 

460 ،459  
،  1،ط 2009وغازي خليفة وآخرون ،طرق ومناهج البحث العلمي ،مؤسسة الوراق ،عمان ، ألنعيميحممد عبد العال 3
  186ص
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1 اجملال املكاين :ونعين به املكان الذي جرت فيه الدراسة ، ودراستنا أجريت يف 
 متوسطتني مها رميشي حممد حي البخاري و أبو بكر مسعودي لبشاش 

2 اجملال الزماين :ونعين به الوقت الذي استغرقت فيه الدراسة امليدانية ،حيث مت 
 ابتداءومت استجاعها  2020فيفري  24االنطالق يف توزيع االستباانت البحث يوم 

2020مارس 10اىل غاية 2020 سمار  1 من  

اجملال البشري :وميثل اجملتمع املستهدف ،وهم فئة املعلمني الذين يدرسون اللغة 
الن  6أستاذا وبعض تالميذ األوىل متوسط حوايل  12ية حيث بلغ عددهم العرب

 تركيزي من خالل درس كان على األساتذة .

 حتليل نتائج الدراسة امليدانية :

التالميذ من السنة  قدم هذا االستبيان املوجه ملعرفة آراء معلمي اللغة العربية وبعض من
وسطة "وحيتوي  لعريب يف املرحلة املتاألوىل متوسط حول موضوع "تعليمية النحو ا

صية واحملور اخلاص ابألساتذة على ثال  حماور ، احملور األول خاص ابلبياانت الشخ
ثالث :الصعوابت الثاين خاص تعليمية النحو العريب والعملية التعلمية ،أما احملور ال

 واقتاحات األساتذة 

ل خاص ابلبياانت فقط ،احملور األو  أما االستبيان اخلاص ابلتالميذ فيتكون من حمورين
. الشخصية للمتعلم والثاين ب العملية التعليمية النحوية  

تعلمني ،وقد كل سؤال يتضمن نتائج وفق نسب مئوية تبعا إلجاابت املعلمني وامل
ة احلقيقية اليت استخدمنا هنا الطريقة اإلحصائية يف حبثنا لكون اإلحصاء هو الوسيل

تخدام الطريقة اآلتية ، وقد اعتمدان على استخراج النسب املئوية ابستعاجل هبا النتائج 
القاعدة الثالثية : -  

ت×100ن=                               12ع             

 ت           ن                                        ع
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 حيث :

 ع <متثل عدد أفراد العينة

 ت< متثل عدد التكرارات

ثل النسب املئويةن< مت  
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 عرض وحتليل البياانت اخلاصة ابالستبيان املوجه لألساتذة :

 1( اجلنس : 

 اجلنس  التكرارات النسبة املئوية 

 ذكر  4 33،33 %
 أنثى  8 %66،67
 اجملموع  12 %100

مشلت الدراسة اثنتا عشرة أستاذا وأستاذة :منهم أربعة ذكور ومثانية إان  ، واجلدول  
ينب ذلك  ، نالحظ أن أغلبية الفئة املستجوبة هي فئة اإلان  حيث    املوضح أعاله
،وهي نسبة % 33،33 ,يف حني قدرت نسبة الذكور ب %66،67قدرت ب 

اجلزائري فمعظمه إان ، إضافة إىل أن  ضئيلة مقارنة بغريها ،ويرجع ذلك إىل اجملتمع
 املرأة حتب ممارسة مهنة التعليم وهلا طاقة كبرية من الصرب والكفاح يف هذا اجملال

 ( متغري اخلربة الدراسية :2

وتعين املدة الزمنية اليت قضاها األستاذ يف جمال التدريس ، أي األقدمية يف التعليم 
 فئتني ، مث حساب النسب املئوية واجلدول املرفق يوضح ذلك : إىل،وقد قسمت 

 النسبة املئوية  التكرارات  اخلربة 

 % 16،67 2 أقل من مخس سنوات 
 %83،33 10 أكثر من مخس سنوات 

 %100 12 جملموع 
نالحظ أن األساتذة الذين لديهم خربة أكثر من مخس سنوات أكثر من األساتذة 

ملا تعتمده املؤسسات التبوية يف  إىلالذين لديهم أقل من مخس سنوات ، وهذا مرده 
 ختصيصها لألساتذة ذوي اخلربة من أجل تدريس التالميذ على أكمل وجه وتكوينهم 
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 تعطى املادة التعلمية بصورهتا الواضحة وتدريبهم وتعليمهم ،وهذا مؤشر جيد حىت
 وأبيسر الطرق.

 من خالل اجلدول الحظنا أن نسبة األساتذة الذين كان مؤهلهم شهادة لسانس بلغ
يعد أعلى النسب من بني األساتذة الذين كان مؤهلهم ماست وهو بذلك  75%

واملاجستري بنسبة معدومة رمبا راجع إىل رغبة األساتذة يف  %8،33وذلك بنسبة
وذلك   %67،16أما املعهد التكنولوجي للتبية بلغت نسبته ب :التدريس اجلامعي 

النقص امللحوظ يف عدد واقع املنظومة التبوية اليت مرت هبا اجلزائر خالل  إىلراجع 
من األساتذة بعد االستقالل الوطين مباشرة وهي نسبة بدأت تقل بسبب خروج 

 .األساتذة يف فتة تقاعد

 : الصفة يف العمل

 

      

 

 

وهذا  100%نالحظ من خالل اجلدول أن كل األساتذة مثبتون فكانت نسبتهم
  مايدل على أن املدرسة يف حالة  استقرار .

 الدرجة العلمية  التكرارات  النسب املئوية 
 لسانس 9 %75

 ماست 1 %8،33
 ماجستري 0 %0

 معهد 2 %67،16
 اجملموع 12 %100

 النسب املئوية التكرارات الصفة يف العمل
 %100 %12 ة((أستاذ دائم  
 %0 %0 ة((مستخلف 
 %0 %0 ة((متبص 
 %100 %12 اجملموع
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 احملور الثاين :تعليمية النحو والعملية التعلمية :

صفة عامة والنحو هل مييل تلميذ السنة األوىل متوسط لتعليم اللغة العربية ب 1
 بصفة خاصة 

 اإلجابة  نعم  ال أحياان  اجملموع
  عدد األساتذة 3 4 5 12

ية النسب املئو  %25 %33،33 %41،67 %100  
نالحظ أن معظم إجاابت األساتذة تتأرجح بني امليل والنفور حيث قدرت نسبتهم 

قدرت  نسبة التالميذ الذين لديهم رغبة للغة العربية ب %41،67ب بينما 
 ببعض اليت جيدها صعبة يف النحوتعثر التالميذ  إىلورمبا هذا راجع  25%

لبعض الدروس كوهنا سهلة  هواستيعاب  

 
ربيةدائرة نسبية متثل ميل تلميذ سنة أوىل متوسط لتعلم اللغة الع  

ة أساسية ؟اللغة العربية كماد إىلهل ينظر التلميذ يف املرحلة املتوسطة  2  

 اإلجابة نعم ال أحياان اجملموع
 التكرارات 1 3 8 12

ةالنسب املئوي 8،33 % 25 % 66،67 % 100 %  

25%

33%

42%

نعم

ال

اأحيان
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من خالل اجلدول نرى أن معظم إجاابت األساتذة انصبت حنو اختيار "أحياان 
بينما قدرت إجاابت حنو "نعم" ب .%66،67"حيث قدرت نسبتهم ب 

ورمبا يعود ذلك كون اللغة العربية يف هذه املرحلة متكونة من جمموعة 8،33%
.فهو يراها جانب ممتع ابلنسبة هلم من جهة )ومطالعة ..تعبري ،قراءة ة (األنشطة 

تركيز وفهم واستيعاب   إىلوالقواعد والصرف وغريها يراها جانب صعب نوعا ما حيتاج 
 عدم اهتمام التلميذ هبذه املادة . إىلورمبا يعود ذلك .%25كبري ،أما "ال"قدرت ب 

 
 أساسيةادة اللغة العربية كم إىلدائرة نسبية متثل نظرة التلميذ 

هل يراعي منهاج السنة األوىل من التعليم املتوسط سن التلميذ ومستواه  3
 ؟ العلمي

 اجملموع أحياان ال نعم اإلجابة
 12 2 7 3 تالتكرارا

 %100 %16،67 %58،33 %25 النسب املئوية
نالحظ أن منهاج اللغة العربية اخلاص مبستوى السنة األوىل يعاين من االكتظاظ 

،فهو يفوق مستوى التالميذ وسنهم وهذا مانلحظه من خالل إجابة األساتذة  واحلشو
 %58،33حيث قدرت 

8%

25%

67%

نعم ال

أحيانا
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بينما هنا ك من األساتذة من يرون أنه مناسب للتلميذ حيث قدرت نسبتهم 
 %16،67آخرون يرون أنه بني البينني وقدرت نسبتهم ب ةبينما أساتذ،%25ب

 املنهاج وتطبيقه يف هذه املرحلة متذبذب إعدادوهذا يعود أن 

 
نسبية متثل مراعاة منهاج السنة األوىل من التعليم املتوسط سن التلميذ و  دائرة

 مستواه العلمي

 ؟ واحلجم الساعي)درس النحو (أهناك توافق بني املادة العلمية  4

 اجملموع أحياان ال نعم اإلجابة
 12 4 6 2 التكرارات
 %100 %33،33 %50 %16،67 النسب املئوية

حيث )درس النحو (معظم األساتذة يرون أن احلجم الساعي املخصص لتدريس 
كثافة الربانمج وطوله ،يف حني نرى أن   إىلويعود ذلك  %50قدرت نسبتهم ب 

 إىلورمبا يرجع ذلك %16،67بعض األساتذة يرون أنه كاف وقدرت نسبتهم ب
ه للدرس بينما آخرون أجابوا ب"أحياان "وقدرت التنظيم اجليد لألستاذ يف طريقة طرح

 املنهاج . إعدادورمبا كما ذكران سابقا تذبذب يف . %33، 33نسبتهم ب 

25%

58,33%

16,67%

نعم

ال

أحيانا
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 و احلجم الساعي)درس النحو(دائرة نسبية متثل توافق بني املادة العلمية 

يمية اخلاصة بدرس أال يؤثر توظيف األساتذة بدون خربة سلبا يف العملية التعل 5
 النحو ؟

 اإلجابة نعم ال أحياان اجملموع
 التكرارات 12 0 0 12

يةالنسبة املئو  %100 %0 %0 %100  
عملية التعلمية عامة كل األساتذة يرون أتثري األستاذ بدون خربة ميثل عامل سليب يف ال

اخلربة  إىلتقر التلميذ ويف إىلودرس النحو خاصة ،كونه الجييد فن إيصال احملتوى 
واألسلوب والطريقة يف تدريسه .

16,67%

50%

33,33%

نعم

ال

أحيانا
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دائرة نسبية متثل أتثري توظيف األساتذة بدون خربة سلبا يف العملية التعليمية 

 اخلاصة بدرس النحو

الميذ السنة انطالقا من خربتكم كيف تصفون مستوى القواعد النحوية لدى ت 6
 األوىل متوسط؟

معظمهم أقل  اجملموع
 من املعدل

معظمهم 
األداء متوسط  

 معظمهم أعلى
 من املعدل

 اإلجابة

 التكرارات 1 9 2 12
ويةالنسبة املئ %8،33 %75 %16،67 %100  

قدرت  إذمن خالل حتليل إجابة األساتذة نالحظ أن التالميذ أغلبهم متوسط األداء 
أن املادة العلمية واحملتوى اللغوي يتوافق مع سن  إىل،ويرجع ذلك %75نسبتهم ب 

أما النسبة املعربة عن اختيار "أقل من املعدل "حيث قدرت وقدرات التلميذ العقلية 
ومرد ذلك هو عدم مالئمة احملتوى والربانمج مع قدرات التلميذ  %16،67ب 

الساعي  ،وضعف التلميذ يف تكوينه القاعدي .أو طول الربانمج مقارنة مع احلجم
،أما اختيار "معظمهم أعلى من املعدل " فهي نسبة قليلة جدا ومرد ذلك رمبا إهنا 

 %8،33حتدت كل العوائق املذكورة سابقا وقدرت نسبتهم ب 

نعم

ال

أحيانا
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 دائرة نسبية تصف مستوى القواعد النحوية لدى تالميذ سنة أوىل متوسط

 ماطريقتكم ملراقبة تقدم التالميذ يف مادة النحو ؟ 7

نالحظ أن معظم اإلجاابت تركز على االختبارات الصفية اليت يصممها املدرس أو يف الكتب يف 
حتتاج إىل دربة ومران داخل القسم املدرسية ،وهذا اشحاف يف حق التلميذ كون أن مادة النحو 

 وخارجه واىل مراقبة مجاعية وفردية ،واىل تطبيق كل األنشطة املوجودة يف املادة

 
 دائرة نسبية متثل طريقة مراقبة تقدم التالميذ يف مادة النحو .

 

8,33%

75%

16,67%

معظمهم أعلى من 
المعدل 

معظمهم متوسط 
األداء

معظمهم اقل من 
المعدل

33%

67%

اختبارات 
ةتشخيصي

اختبارات 
صفية

           اختبارات اإلجابة
  ةتشخيصي          

 اجملموع صفيةاختبارات 

 12 8 4 التكرارات
 %100 %66،67 %33،33 النسبة املئوية
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 ؟كم مرة تكلفون التالميذ بواجب يف القواعد النحوية كجزء من الواجب املنزيل8

 اجملموع مرات مرتني مرة اإلجابة
 12 7 4 1 التكرارات
 %100 %58،33 %33،33 %8،33 النسب املئوية

من خالل اجلدول يتبني لنا أن معظم األساتذة يطلبون من تالمذهتم بتحضري الدروس 
اهتمام من  إىلوهذا راجع   %58،33والواجبات املنزلية حيث قدرت نسبتهم ب 

تيعاب املادة وفهمها ،أما الذين نسبتهم ضئيلة وحرصه على اس بتالمذتهطرف املدرس 
فيدل على عدم اهتمام املدرس ومراقبته  %33،33و  %8،33واليت قدرت مابني 
 لتحضريات تالميذه.

 
دائرة نسبية متثل كم يكلف التالميذ بواجب يف القواعد النحوية كجزء من 

   الواجب املنزيل

  

8%

33%

59%

مرة

مرتين

مرات
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 ؟ملادة النحو بعلى تطوير مهارة االستيعاماذا تقرتحون من التالميذ ملساعدهتم 9

إعادة شرح  اإلجابة
 ماقرأوا

حل مواضيع 
تتضمن ماقراوا 
مبواضيع أخرى 
 مشاهبة

تنظيم حصص 
 استدراكية

 اجملموع

 12 7 4 1 التكرارات
 %100 %58،33 %33،33 %8،33 النسب املئوية

ماقراوا لدعم من خالل اجلدول نالحظ أن من األساتذة من اختار إعادة شرح 
وآخرون اختاروا حل مواضيع تتضمن ماقراوا وقدرت  %8،33إجاابهتم وقدرت ب 

 %33،33نسبتهم ب 

نوعا من  هوآخرون بتنظيم حصص استدراكية ، ولكل اختيار من هؤالء انقص وب
أن يقع االختيار على املقتحات الثالثة -يف نظران –اخللل ألنه كان األجدر واألصح 

 رة االستيعاب والفهم لدى التلميذ .حىت تتطور مها

 
دائرة نسيبة متثل اقرتاح األساتذة ملساعدة التالميذ على تطوير مهارة االستيعاب 

 ملادة النحو

8,33%

33,33%

58,33%

إعادة شرح ماقراو

من حل مواضيع تتض
ماقراو بمواضيع 

أخرى

تنظيم حصص 
استدراكية
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يف حواركم مع التالميذ مع تستعملون ؟ 10  

اللغة الفصحى  اإلجابة
تستعمل (املعربة

فيها حركات 
 ) اإلعراب

اللغة الفصحى 
من (غري معربة 

غري استعمال 
حركات 
 اإلعراب

اللغة الوسطى 
مزيج بني (

الفصحى 
 والعامية

 اجملموع

 12 2 6 4 التكرارات
 %100 %16،67 %50 %33،33 النسبة املئوية

من البديهي أن يسعى أستاذ اللغة العربية على استعمال اللغة األم من غري استعمال 
وخاصة أنه بصدد تدريس اللغة العربية عامة وقواعد النحو خاصة  اإلعرابحركات 

مقارنة ببعض األساتذة الذين يستعملون اللغة %50،وقدرت نسبة ذلك ب 
 . %33،33الفصحى املعربة وقدرت نسبتهم ب

 
 دائرة نسبية متثل طريقة حوار األساتذة مع التالميذ

  

33,33%

50%

16,67%

اللغة الفصحى 
المعربة

ير اللغة الفصحى غ
معربة

اللغة الوسطى
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 ؟ للقواعد النحويةما الطريقة اليت تتبعوهنا يف تدريسكم  11

يق األهداف ملا كانت الطريقة هي الكيفية أو األسلوب الذي خيتاره املدرس لتحق
هذا السؤال . التعليمية ومن أجل ذلك تعمدان طرح  

لقد كانت إجابة األساتذة الذين اختذوا الطريقة القياسية يف التدريس قدرت ب 
،وطريقة النصوص املعدلة ب  %50،بينما الطريقة االستقرائية فبلغت % 16،67
،ونالحظ أن جل األساتذة اعتمدوا الطريقة االستقرائية يف العملية  33،33%

أن يستعمل األستاذ عدة  األجدرأنه كان  إذلتدريس التعليمية ،وهذا يعد عيبا طريقة ا
 إتقانطرائق خالل الدرس الواحد الن مادة النحو صعبة نوعا ما وتتطلب من األستاذ 

 التلميذ . إىلعدة أساليب وطرق لضمان إيصال احملتوى 

 
  دائرة نسبية متثل طرائق تدريس النحو

16,67%

50%

33,33%

الطريقة القياسية

الطريقة االستقرائية

ةطريقة النصوص المعدل

ص طريقة النصو  اجملموع
 املعدلة

الطريقة 
 االستقرائية

الطريقة 
 القياسية

 اإلجابة

 التكرارات 2 6 4 12
يةالنسب املئو  %16،67 %50 %33،33 %100  
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 احملور األول :املعلومات الشخصية 

 اجلنس :

 اإلجابة ذكر أنثى اجملموع
 التكرارات 2 4 6

 النسب املئوية %33،33 %66،67 %100
 %66،67نالحظ أن نسبة اإلان  أعلى من نسبة الذكور ،وقد قدرت نسبتهن 

 وهذا أمر طبيعي الرتفاع عددهن يف اجملتمع .

 اجملموع ال )ة(معيد اإلجابة
 6 5 1 التكرارات
 %100 %83،33 %16،67 النسب املئوية

معظم التالميذ غري معيدون ويزاولون دراستهم يف هذا املستوى حيث قدرت نسبتهم 
 %16،67،إال نسبة قليلة منهم معيدة وقدرت ب%83،33ب

 : احملور الثاين :العملية التعليمية النحوية 

 يف مادة النحو ؟ كمار أي 1

 اجملموع متوسطة صعبة سهلة اإلجابة
 6 1 1 4 التكرارات
 %100 %16،67 %16،67 %66،67 النسبة املئوية

فهو يراها %66،67نسبة كبرية من التالميذ تعترب مادة النحو سهلة حيث قدرت ب
مادة النجاح وأيخذ منها العربة والدرس وفصاحة اللسان ،أما من يراها بني املتوسطة 

هم ،وهذا رمبا راجع لصعوبة املادة ذاهتا وعدم فهم%16،67والصعبة قدرت ب 
 لألستاذ أو عدم مباالهتم هبا .
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 دائرة نسبية متثل راي التالميذ يف مادة النحو

  ؟هل جتد صعوبة يف دراسة قواعد اللغة العربية وتوظيفها؟ وفيما تكمن األسباب2

طريقة شرح  اإلجابة
األستاذ يف 
 تقدمي الدرس

 اجملموع كثرة املعلومات قلة التطبيقات

 6 2 3 1 التكرارات
 %100 %33،33 %50 %16،67 النسب املئوية

يتبني لنا من خالل اجلدول أن الصعوابت اليت تعتي التلميذ يف دراسته للقواعد 
،مث تليها كثرة %50النحوية هي قلة التطبيقات ابلدرجة األوىل حيث قدرت ب 

أما عن طريقة األستاذ يف شرح الدرس فهي قليلة , %33،33املعلومات وقدرت ب
وحنن ننوه بدوران يف هذا املقام أن قلة التطبيقات تؤدي  %16،67بلغت حيث 

صعوبة تعلم وفهم مادة النحو ،ألنه بقدر ما كثفت التطبيقات للتالميذ بقدر ما 
 حتصل املعرفة وتتسخ املعلومة

66%

17%

17%

سهلة صعبة متوسطة
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 دائرة نسبية متثل أسباب صعوبة النحو

  

17%

50%

33%

طريقة الشرح

قلة التطبيقات

كثرة المعلومات
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أيطلب منك حتضري الدرس مسبقا من طرف األستاذ ؟ 3  

 اإلجابة دائما أحياان إطالقا اجملموع
 التكرارات 5 1 0 6
يةالنسب املئو  %83،33 %16،67 %0 100%  
معظم األساتذة يهتمون ابملادة اليت يدرسوهنا وذلك من خالل طلبهم للتالميذ يف 

وهذا   %16،67و  %83،33حتضري الدروس والواجبات وقدرت نسبتهم بني 
 املادة . باستيعامن  يتمكنشيء اإلجيايب ابلنسبة للتلميذ حىت 

 
دائرة نسبية متثل نسبة حتضري الدرس من طرف التالميذ

83%

17%

0%

دائما أحيانا اطالقا
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هل املصطلحات النحوية اليت يستخدمها األستاذ يف الشرح : 4  

 اإلجابة واضحة غامضة اجملموع
 التكرارات 6 0 6

 النسب املئوية %100 %0 %100
طريقة شرح األستاذ واضحة جدا خالل شرحه للدرس وهذا بشهادة نالحظ أن 

 وهذه نقطة إجيابية حتسب لألستاذ  %100التالميذ واليت قدرت نسبتهم 

 
 يستخدمها األستاذ يف الشرحدائرة نسبية متثل املصطلحات النحوية اليت 

  

100%

0%

واضحة غامضة
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 النحوية والصرفية ؟ أخطائك إىلهل ينبهك األستاذ  5

 اجملموع أحياان ال نعم اإلجابة
 6 1 0 5 التكرارات
 %100 %16،67 %0 %83،33 النسب املئوية

اليت  لألخطاء تالمذته ينبهمعظم األساتذة  إننالحظ من خالل إجاابت التالميذ 
وذلك حىت يتقن اللغة العربية نطقا  %83،33يقعون فيها وقدرت نسبتهم ب 

نسبتهم  نسبتهم ب فئة قليلة من األساتذة ال يهتمون  بذلك وقدرت إالوتطبيقا ، 
%16،67

  الصرفية و النحوية لألخطاءدائرة نسبية متثل تنبيه األستاذ  

83%

0%
17%

نعم ال أحيانا
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 كتبا غري الكتب املدرسية املقررة يف مادة النحو ؟  أتطالع 6

 اجملموع أحياان ال نعم اإلجابة
 6 0 5 1 التكرارات
 %100 %0 %83،33 %16،67 النسب املئوية

التالميذ الذين أجابوا ابلنفي كانت نسبتهم  إنلألجوبة وجدان  امن خالل استقرائن
وهي نسبة تؤكد ضعفهم الذي أحال إليه األساتذة يف  %83،33عالية ،إذ بلغت 

أجوبتهم ، فهم اليولون األمر اهتماما ، إذ جند اعتمادهم على الكتب املدرسية فقط 
ورمبا فقط خنبة جنباء  % 16،67فنسبتهم قليلة وقدرت ب ،وأما من أجاب بنعم

 والذين لديهم قابلية للمطالعة وحب املادة وحب النجاح .

 
رسيةدائرة نسبية متثل الطلبة الذين يطالعون كتبا غري الكتب املد  

  

17%

83%

0%

نعم

ال

أحيانا
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 كيف ترى مادة النحو ؟  7

 اجملموع مزيج فهم حفظ اإلجابة
 6 1 2 3 التكرارات
 %100 %16،67 %33،33 %50 النسب املئوية

،يف حني تبلغ   %50لقد ارتفعت نسبة القائلني أبهنا مادة حفظ حيث بلغت 
وهذا هو  %16،67،أما من يراها مزيج قدرت ب%33،33نسبة من يراها فهم 

 وأحكامهاحسب نظران فمادة النحو مزيج بني احلفظ والفهم يف قواعدها  األصح
العقل واالهتمام ابجلانب التطبيقي أكثر من  إعمال إىلحتتاج  ألهناوتطبيقها ، 

 اجلانب النظري .

 
 التالميذ يف مادة النحو رأيدائرة نسبية متثل 

 

  

50%

33%

17%

حفظ

فهم

مزيج
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 هل يستعمل األستاذ اللغة العامية يف شرحه ؟ 8 

 اجملموع أحياان ال نعم اإلجابة
 6 2 0 4 التكرارات
 %100 %33،33 %0 %66،67 النسب املئوية
معظم إجاابت التالميذ انصبت حنو إجابة "نعم" حيث قدرت نالحظ أن 

يف إجابة أحياان وذلك حىت يستوعب  %33،33يف حني تليها نسبة  %66،67ب
العامية يف شرحه  ألخالليجرب األستاذ  أطرافهبكل  اإلملامالتلميذ الدرس وحياول 

 إلزالة اللبس والغموض يف بعض مصطلحات النحو ومفاهيمه .

 
 بية متثل نسبة استعمال األستاذ للغة العاميةدائرة نس

 

  

67%
0%

33%

نعم

ال

أحيانا
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 يف طريقة شرح األستاذ للدرس ؟ كمار أي 9

 اجملموع ضعيفة متوسطة جيدة اإلجابة
 6 0 1 5 التكرارات
 %100 %0 %16،67 %33،83 النسب املئوية

الحظنا من خالل اجلدول أعاله أن نسبة التالميذ الذين وصفوا طريقة شرح األستاذ 
وأن نسبة التالميذ الذي وصفوا طريقته ابملتوسطة   %83،33كانت قد بلغت   جبيدة
وأما من قال أبن طريقة شرح األستاذ ضعيفة فهي نسبة معدومة  %16،67بلغت 
 .%0.أي 

ومن خالل هذه النتائج اليت ذكرانها سابقا أنه ميكن القول أن اخللل اليكمن يف 
وال مباالته  إمهالهتعلم ال حمالة من خالل املعلم فحسب أو يف طريقة شرحه بل يف امل

 للمادة .

 
 دائرة نسبية متثل طريقة شرح األستاذ للدرس

 

  

67%

33%

0%

جيدة

متوسطة

ضعيفة
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 حلل لتسهيل قواعد اللغة العربية ؟ما ا 10

حفظ قواعد  اإلجابة
اللغة العربية عن 
 ظهر قلب

تبسيط قواعد 
 اللغة العربية

من  اإلكثار
التمارين 
 والتطبيقات

 اجملموع

 6 4 1 1 التكرارات
 %100 %66،67 %16،67 %16،67 النسب املئوية

اجلدول نرى أن معظم التالميذ يطالبون بتكثيف التمارين والتطبيقات   هملا ميثلانطالقا 
أنه جيب على التالميذ  إليهكحل لتسهيل تعلم النحو وقواعده . وما جيب اإلشارة 

االستعانة ابلكتب اخلارجية وليس فقط االكتفاء ابلكتاب املدرسي .وخوض دروس 
 توفرت اإلمكانيات لذلك . إنخصوصية 

 
 دائرة نسبية متثل احلل لتسهيل اللغة العربية

 

 

 

 

17%

17%

66%
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 توصيات واقرتاحات بعض األساتذة من تعليم املتوسط

املدارس القرآنية كأهم خطوة ،وحسب الطريقة التقليدية "اللوح  إىلاللجوء -
 ويتعرف على القواعد اللغوية اإلمالئيةواحلرب"ليكتسب الكتابة 

 -تكثيف الدعم يف اجلانب النحوي للمتعلمني

ي "املواضيع حسب قدرات املتعلمني "أي التفوق مستواهم التعليم إدراج  - 

بيت املكتسبات أكثراستغالل حصص األعمال املوجهة لتث  - 

ذهنه ربط القواعد والنصوص ابلواقع احليايت للطالب حىت تظل حاضرة ي  - 

نظام املعاهد أي تكوين املعلمني تكوينا جيدا إىلعودة املعلمني   - 

ة أكثرالتقليل من عدد املتعلمني يف احلجرة حىت يستوعب املتعلم املاد - 
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 اخلامتة :

ا مجلة من النقاط من خالل عرض اجلانب النظري املرفق ابجلانب التطبيقي استنتجن*
 اليت تعترب ركيزة هذا املوضوع وهي كتايل :

ختدم عملية  األنشطة واإلجراءات اليتتعترب التعليمية جمموعة منظمة ومنسقة من *
 التعلم

  تتكون العملية التعليمية من أقطاب رئيسية هي :املعلم واملتعلم واحملتوى *

 به تتبني أصول ومقاصد الداللة  ألنهالنحو هو علوم اللسان وأساسها ،*

ريب من اللحن يتميز علم النحو بكشف بواطن املفردات واملعاين وحفظ اللسان الع*
الحنرافوا  

 عديدة سامهت يف نشأة النحو العريب وأسبابأن هنا ك عوامل *

هبا يف كل املواضيع  اقتصار معلم اللغة العربية على طريقة واحدة يف التدريس وااللتزام*
التنويع رغم أن هنا ك الكثري من الطرائق  إىلوال يعمد   

 ية التدريسمراعاة الفروق الفردية بني التالميذ بني التالميذ أثناء عمل*

ية ، دون مراعاة كثافة الدروس اليت تضعها املناهج ابتفاق مع وزارة التبية الوطن*
 التدرج والتكيف

 طول الربانمج وقلة احلجم الساعي لتعلم اللغة العربية *

 انعدام املتابعة للتالميذ من قبل بعض األساتذة *

 صعوبة املنهاج حيث أنه اليتوافق مع قدرات التلميذ*

 تشجيع أبنائها على الدراسة والقيام حبل الواجبات املنزلية  األسرةعلى *
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ين ليمس جيب على على املدرس أن جيعل مادة النحو مادة حية وأن يكثر من التمار *
 مجيع جوانب قواعد النحو .

 أذهاهنمسخ يف الصحيح ،حىت تت  وإرشادهمالنحوية  أخطائهمحماسبة التالميذ على *
دراسي والتبويوتشجيعهم على التحد  ابلفصحى بطريقة مستمرة يف احمليط ال  

جيب تكثيف الدورات التكوينية لألساتذة *



 

63 
 

 

 

 

 

 

 قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 ـــــــادرــــــــــــــــمصال

 

 

 ـــــراجعو المــــــــــــــــــ
 

 



 

63 
 

 

 قائمة املصادر واملراجع :

 املعاجم العربية :

   10،ج 1997،بريوت ، 1ابن منظور ،لسان العرب ، مادة "علم"، دار صادر ط1

ابن منظور ،لسان العرب ، مادة "ن.ح.ا"،حتقيق ،أمحد حيدر ،دار املكتبة  2
  لبنان، 2003،،1العلمية،ط

د ،دار جابر أمح الفريوز ،آابدي،القاموس احمليط ،تح ،حممد الشامي وزكراي 3  
دط  2008احلديث القاهرة   

،دار  املرتضي الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،تح ،نواف اجلراح 4
  1األحبا  ،اجلزائر ،ط

 الكتب العلمية :

لغات"،ديوان عليمية الأمحد حساين ، دراسات يف اللسانيات التطبيقية "حقل ت5  
، 2009املطبوعات اجلامعية اجلزائر   

2002القاهرة ،إبراهيم حممد عطا ،املرجع يف تدريس اللغة العربية ،مركز الكتاب ، 6  

1ط    

بة الرشد إميان حممد سحتوت وزينب عباس جعفر،استاجتيات احلديثة ،مكت 7
   1ط2014،السعودية ، 

د هنداوي،دار الكتب العلمية ابن جين اخلصائص ،تح،عبد احلمي8
 2،ط2003،لبنان،

،دط 2003" دب،بلقاسم دفة ،يف النحو العريب "املنهج ،الفهم ،التعليم ،التحليل 9 
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لسانية احلديثة بشري ابرير وآخرون ،مفاهيم التعليمية بني التا  والدراسات ال10 
 2009ة اجلزائر ب،خمرب اللسانيات احلديثة واللغة العربية ،جامعة ابجي خمتار ، عنا

 ،دط

ر العريب،القاهرة، جابر عبد احلميد جابر ،استاجتيات التدريس والتعلم ،دار الفك 11
1 1999ط   

لفعال ،دار حسن عايل أمحد حيي ،وسعيد جابر املنويف ،املدخل اىل التدريس ا 12
 الصولتية للتبية دب ،دط 

طبيق ،دار حسام الدين حممد مازن ،تكنولوجيا التدريس الفعال،بني الفكر والت13
،دط 2015العلم واإلميان ،  

ية يف املرحلتني حسين عبد الباري عصر ،االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العرب 14
، دط2000:اإلعدادية و الثانوية ،مركز الكتاب ،اإلسكندرية ،  

1،ط 2004مي التبوي،دار األندلس ،حائل ،،التقو  دمحدي شاكر حممو  15  

3،ط2001خدجية احلديثي ،املدارس النحوية ،دار األمل،األردن، 16  

1،ط1999خري الدين هين ،تقنيات التدريس ،دب ، 17  

،دط2014راشد حممد راشد ،أساليب التدريس ،كلية التدريس والتبية ،دب ، 18  

ب تدريسها تدريس اللغة العربية وأساليراسب قاسم عاشور وحممد حوامدة ،فنون 19
1،ط2009،عمان ، يبني النظرية والتطبيق ،دار الكتاب العامل  

زكراي إمساعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار املعرفة اجلامعية 20
،دط2005،األزرايطة،  

"بني الفكر  سعاد عبد الكرمي وائلي ،طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري 21
 والتنظري"
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1،ط2004دار الشروق ،عمان،  

بداية عمان مسيح أبو مغلي ،األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية ،دار ال 22
1،ط2005،  

5،ط2009، صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ،دار هومة ،اجلزائر 23  

ئر ،دس ،دطصاحل بلعيد ،اإلحاطة يف النحو ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزا 24  

جها ،وطرائق طه حسني علي الديلمي ،وسعاد عباس الوائلي ،اللغة العربية مناه 52
1،ط2005تدريسها ،دار الشروق ،عمان ،عمان ،  

علي سامي حالق املرجع يف تدريس اللغة العربية ،مركز الكتاب 26
،دط2006،القاهرة،  

1،ط2009عبد هللا العامري ،املعلم الناجح،دار أسامة ،عمان، 27  

"دار املسرية امحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية "النظرية والتطبيقعلي  28  

1،ط2003كمال زيتون ،التدريس "مناذجه ومهاراته "عامل الكتب ،القاهرة ،  29  

عارف حممد إبراهيم عبادة ،النحو التعليمي ،يف التا  العريب ،منشأ امل 30
 ،اإلسكندرية ،دس ،دط 

حلديثة وطرائق التدريس ،دار املناهج حمسن علي عطية ،املناهج ا 31
1،ط2013،عمان،  

1،ط2014حممد حممود احليلة ،مهارات التدريس الصفي ،دار املسرية ،عمان ، 32  

العربية  حممد خان منهجية البحث العلمي ،منشورات خمرب اللسانيات واللغة 33
  1،ط2011،جامعة حممد خيضر بسكرة ،

لعلمي ،دار إبراهيم امحد ،أساليب البحث احممد عيسى شحاتيت وعبد الغفور  34
، دط2011آمنة ،عمان   
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،دط2012حيي حممد نبهان ،مهارة التدريس ،اليازوري،  35  

 اجملاالت واملقاالت :

ة العلوم حممد جامهي ،واقع تعليم النحو العريب يف املرحلة الثانوية ،جمل 36
2005اإلنسانية،العدد السابع جامعة حممد خيضر بسكرة ،  

ذة التعليم والعلوم بكار حممد ،اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات ،تكوين أسات 73
  2007.2008اإلنسانية بوزريعة اجلزائر ،

 الواثئق الرتبوية :

ية ،السنة أمحد بوضياف ،كمال هيشور آخرون ،دليل استخدام كتاب اللغة العرب 38
ب ،دس الثالثة من التعليم املتوسط ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية د  

تاب اللغة ،دليل استخدام ك نبن الصيد بورين سراب ،حلفاية داود وفاء وآخرو  39
سية ي ،ديوان املطبوعات املدر العربية ،السنة اثلثة من التعليم االبتدائ  

عداد املناهج وزارة التبية الوطنية ،اللجة الوطنية للمناهج ،الدليل املنهجي إل 40
 ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية ،دط 

 انرتنت41
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 استمارة استبيان 
 موجهة ألساتذة اللغة العربية من اعداد الطالبة طاجين وفاء (السنة ثانية ماستر )

ة ساتذتي األفاضل أرجو منكم اإلجابة على األسئلة الواردة في هذه االستمارة خدمأ

 للبحث العلمي 

 

 
 

 ولكم فائق التقدير واالحترام
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النحو العربي في المرحلة المتوسط      تعليمية     

 
-     - السنة األولى انوذجا

 



 

 
 

 المحو األول :المعلومات الشخصية 

  أنثى                   ذكر:   الجنس

  سنوات5 من أكثر                  سنوات 5 من أقل: الخبرة

لسانس: العلمية الدرجة  ماستر   

   معهد                        مجيستار

(ة) متربص                       (ة)                مستخلف دائم أستاذ:  العمل في الصفة   

التعليمية العملية و العربي النحو تعليمية :الثاني المحور  

 بصفة حووالن  عامة بصفة العربية اللغة لتعليم متوسط األولى السنة تلميذ يميل هل 1

أحيانا       ال           نعم  ؟  خاصة  

 ال             منع ؟ أساسية كمادة العربية اللغة إلى المتوسطة المرحلة في التلميذ ينظر هل 2

   ناأحيا                    

 3)  العلمي ومستواه التلميذ سن المتوسط التعليم من األولى السنة منهاج يراعي هل

  أحيانا             ال          نعم        

؟ الساعي والحجم  (  4)  العلمية المادة بين توافق أهناك ( النحو درس

  أحيانا           ال            نعم

  ؟ النحو بدرس الخاصة التعليمية العملية في سلبا خبرة بدون األساتذة توظيف يؤثر أال )5

 ال             نعم

  أحيانا

 األولى ةالسن تالميذ لدى النحوية القواعد مستوى تصفون كيف خبرتكم من انطالقا 6

؟ متوسط  

  المعدل من أعلى معظمهم

  األداء متوسط معظمهم

  المعدل من أقل معظمهم

؟ النحو مادة في التالميذ تقدم لمراقبة ماطريقتكم  (7 

 أ) النحو مادة في تشخصية اختبارات 

 ب) صفية اختبارات 

؟ المنزلي الواجب من كجزء النحوية القواعد في بواجب التالميذ تكلفون مرة كم  (8 

مرات         مرتين            مرة  

   ؟ والنح لمادة االستعاب مهارات تطوير على لمساعدتهم التالميذ من تقترحون ذا ما  9



 

 
 

 أ) وإثرائها معلوماتهم لدعم ماقرأو شرح إعادة

 ب) مشابهة أخرى بمواضيع ماقرأو تتضمن مواضيع حل 

 ج) استدراكية حصص تنظيم 

؟ تستعملون ماذا التالميذ مع حواركم في  (10 

  ( االعراب ركاتح فيها تستعمل )  أ) المعربة الفصحى اللغة

( االعراب حركات استعمال غير من )  ب) معربة غير الفصحى اللغة

 ( ( والعامية لبفصحى بين مزيج  ج) الوسطى اللغة

؟ النحوية  للقواعد تدريسكم في تتبعونها التي الطريقة ما  (11 

  (  هذه رحتش التي األمثلة إلى المقصودة النحوية القاعدة من أي الجزء إلى تبدأمن والتي 

(القاعدة  أ) القياسية الطريقة

الكل إلى الجزء من االنتقال أي القاعدة بناء في بالتدرج تنطلق والتي )   الطريقة (

 ب) االستقرائية

 (  نصال ،وهو منه استخرجت الذي الطبيعي إطارها في النحوية القواعد بتدريس تقوم

 ج)طريقة النصوص المعدلة(اللغوي 

 المحور الثالث :  الصعوبات واقتراحات  من طرف بعض االساتذة

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

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

............................................................................................................ 
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   أنثى              ذكر:     الجنس

ال             نعم:   السنة   معيد(ة)

 1)المحور الثاني : العملية التعليمية  النحوية 

 1)  متوسطة           صعبة        سهلة   ؟ النحو مادة في مارأيك 

  2) ال              نعم  ؟ وتوظيفها العربية اللغة قواعد دراسة في صعوبة تجد هل 

؟ األسباب تكمن فيما  « نعم »    اإلجابة حالة في

 أ) الدرس تقديم في األستاذ طريقة 

 ب) التطبيقات قلة 

 ج) المادة جفاف

 د) المعلومات كثرة 

  القااط          أحيانا          دائما ؟ ستاذاأل طرف من مسبقا الدرس تحضير منك يطلب أ 3

 4) أحيانا           ال           نعم ؟ بينكم الفهم مستوى في االختالف المعلم أيراعي 

    ةغامض          واضحة:  الشرح في األستاذ يستخدمها التي النحوية المصطلحات هل 5

       

(   حياناأ          ال       نعم ؟ والنحوية والصرفية النحوية اخطائك إلى األستاذ ينبهك هل6

 7) ياناأح          ال           نعم ؟ النحو مادة في القررة المدرسية الكتب غير كتبا أتطالع 

 8) مزيج           فهم           حفظ ؟ النحو مادة ترى كيف 

 9) أحيانا         ال            نعم ؟ شرحه في العامية اللغة  األستاذ ليستعم هل 

    فةضعي              متوسطة             جيدة ؟ للدرس األستاذ شرح طريقة في رأريك ما10

؟  العربية  اللغة قواعد لتسهيل الحل ما  (11 

  قلب ظهر عن العربية اللغة قواعد حفظ

  أكثر لعربيةا اللغة قواعد تبسط

والتطبيقات التمارين من اإلكثار  
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 امللخص :

لميذ ،خاصة تعترب طرائق تدريس النحو العريب من أهم االرتكازات األساسية للت
لغة وبناء القواعد املرحلة املتوسطة ،ألهنا هذه الفتة مبثابة احلجر األساس لتنمية ال

العقل .،وفهم األساليب وأعمال   

ذ ،فهو مهيأ علميا واألستاذ هنا ميثل احملور الرئيس بني احملتوى التعليمي والتلمي
وطرائق تعليمها . وبيداغوجيا ،إبضافة أنه ميتلك القدرة الذاتية يف اختيار املضامني  

 

ABSTRACT : 

The methods of teaching Arabic grammar are 
considered one of the most important basic pillars for 

the student, especially the middle school, because 
This period is the cornerstone for language 

development, grammar building, understanding of 
methods and the work of the mind. 

The teacher here represents the main axis between 
the educational content and the student, as he is 

prepared scientifically and pedagogically, in addition 
to having the self-ability to choose the contents and 

methods of teaching it 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




