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، إّن تعلیمیة اللغة تهتم بوضع المناهج الدراسیة ومقرراتها واختیار الطرائق التربویة     

وتنظیم الدروس وتصمیم التطبیقات وٕاجراء التمارین، وتدریس األنشطة اللغویة ومنها تدریس 

قواعد اللغة العربیة، اّلتي تعّد من أهم األعمدة اّلتي تقوم علیها تعلیمیة جمیع األنشطة 

اللغویة األخرى، ومن أهم الوسائل لفهم النصوص األدبیة واستقامة اللسان أثناء األداء 

  . ي الصحیحاللغو 

إّن النحو التعلیمي یختلف عن النحو العلمي، فإذا كان علم النحو یصف األبنیة اللغویة      

ال یأخذ هذه  معزولة عن سیاقات استعمالها وصفا معمما ومجردا، فإّن النحو التعلیمي

المعطیات النحویة المجردة كما هي، بل یقوم بتطویعها وتكییفها من أجل أغراض تعلیمیة، 

یرى المهتمون بموضوع تعلیم النحو، أّن األمر یحتاج إلى بناء إستراتیجیة واضحة ولذا 

المعالم على أسس علمیة ، وأخرى بیداغوجیة بحیث تحدد فیها أهداف تعلیم النحو تحدیدا 

تعلیمیة قواعد اللغة :"والموسوم بـواضحا ودقیقا، ومن هنا توّلدت فكرة البحث لهذا الموضوع 

، وكما هو متداول أّن قواعد الّلغة تضم كل من "المیذ السنة أولى ثانوي آدابالعربیة لت

المواضیع النحویة والصرفیة في التعلیم الثانوي، لكن ارتأینا أن نتناول الجانب النحوي فقط، 

ألّنه هو الغالب في المقرر الدراسي، وأردنا من خالل ذلك معالجة  هذا الموضوع تحدیدا لما 

المشكالت اّلتي  ومعرفةوبة الفهم لدى التالمیذ ومعرفة أسباب الضعف، رأیناه من صع

  . یواجهونها، إضافة إلى ذلك محاولة إیجاد  بعض الحلول المناسبة 

 ومن بین دوافع اختیارنا لهذا الموضوع :  

 معرفة واقع تعلیم القواعد النحویة في المرحلة الثانویة. 

  المتعلم إتجاه مادة النحوالصعوبات اّلتي یواجهها كل من المعلم و. 

 الطریقة األنجع في تدریس مواضیع القواعد. 

 عدم االستغالل الجّید للكتاب المدرسي. 

إلى بیان واقع تعلیم القواعد النحویة في المرحلة الثانویة  وقد هدفت هذه الدراسة      

واد األخرى وتكمن باعتبار أّن النحو هو العمود الفقري للغة العربیة، وهو الركیزة لبقیة الم
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أهمیة هذا البحث في اقتراح بعض الحلول للمشكالت اّلتي اعترض ومازال یعترض إلیها كل 

 .من المعلم والمتعلم بصفة خاصة، والعملیة التعلیمیة بصفة عامة 

تضمنت المفاهیم النظریة المتعلقة  حدود نظریةفكانت أما عن حدود هذه الدراسة       

" رافد لغوي "تمثلت في حضور بعض الحصص في نشاط  لتطبیقیةوالحدود ابالموضوع، 

) محّمد العربي بعریر بطولقة(في األقسام األدبیة للسنة أولى ثانوي آداب، وذلك في ثانویة 

  .2016/ 2015خالل الموسم الدراسي

، معنون ومدخل مةمقدّ قسمناها إلى  رسمنا خطة للبحثولتحقیق المساعي المبتغاة،       

اهیم أساسیة في العملیة التعلیمیة؛ قمنا بتقدیم تعاریف إلى كّل من التعلیمیة والتعلم مف :بـ

والتعلیم، وأطراف العملیة التعلیمیة والفرق بین التعلیم والتدریس ومفهوم طریقة التدریس، أما 

فهوم ماهیة قواعد اللغة العربیة؛ فتناولنا فیه النحو بین الم: الموسوم بـ للفصل األولبالنسبة 

كما  تطرقنا  والنشأة، ومفهوم قواعد اللغة العربیة وطرائق تدریسها، وأسس قواعد اللغة،

لمبادئ وأهداف قواعد اللغة، إضافة إلى ذلك صعوبات تدریس قواعد اللغة، أما بالنسبة 

 يتعلیمیة قواعد اللغة العربیة لتالمیذ السنة أولى ثانو :فجاء موسوما بـ الثاني للفصل

منا بتقدیم موضوعات القواعد النحویة لتالمیذ السنة أولى ثانوي آداب، وعرض ، فقآداب

طریقة تقدیم هذه القواعد، وكما عرضنا النتائج الخاصة بكل من األساتذة والتالمیذ وتحلیلها، 

  . الحلول المقرحةبعدها و بعض خاتمة و

 :        ومن أهم المصادر والمراجع المعتمد علیها واّلتي أغنت البحث      

  محمد صالح الدین علي مجاور،  تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة .  

 السید سالمة الخمیس، التربیة والمدرسة و المعلم.  

 حسین عبد الحمید رشوان، العلم والتعلیم والمعلم.  

  ،دراسات في اللسانیات التطبیقیةأحمد حساني.  

  :إضافة إلى بعض الوثائق الرسمیة      

 لوثیقة الرسمیة المرافقة لمنهاج التعلیم الثانويا.  

 دلیل األستاذ.  

 الكتاب المدرسي.  
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المنهج الوصفي اإلحصائي في دراسة الظاهرة،  :هو والمنهج اّلذي اتبعناه في الدراسة      

   .اّلتي أعددناها تدعیما للبحث

  :یداني ومن بینهاوكل دراسة ال تخلو من الصعوبات، خاصة إذا تعلق األمر بالبحث الم   

 صعوبة صیاغة أسئلة االستبانة.  

 قلة المراجع في التعلیمیة. 

یسعني إّال أن أتقدم بالشكر الجزیل واالمتنان إلى األستاذة الفاضلة  ال وفي األخیر      

اّلتي أشرفت على هذا العمل، والتي كانت نعم المشرفة والموجهة فلكي " لیلى سهل"الدكتورة 

اّلذین ستكون   أعضاء اللجنة المناقشةام والتقدیر، كما أشكر السادة مني فائق االحتر 

 عمال ثانویةلتوجیهاتهم  ومالحظاتهم أثرا كبیرا في إثراء هذه الدراسة، والشكر إلى كل 

  .، وآخر دعواتي الحمد هللا رب العالمینمحمد العربي بعریر
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  :ة والتعلم والتعلیمالتعلیمی  :أوال

ارتبط مفهوم التعلیمیة بكل ما یتعلق بتعلیم اللغات، وهي أحد الحقول المعرفیة 

الحدیثة اّلتي أفردت باهتمام الباحثین مع اختالف تخصصاتهم ومجاالت اهتماماتهم 

الحدیثة، ولقد كانت ثمرة لتطورات مناهج وطرق التعلیم، بحیث أصبحت امتدادا طبیعیا 

  .خیرة من اللسانیات التطبیقیةلهاته األ

 :التعلیمیة  .1

وأصل اشتاق ) تفعیل(كلمة تعلیم جاءت على صیغة المصدر اّلذي وزنه  « :لغة  .1.1

وسم ومنه معّلم أي : أحدها َعلََّم، َعِلَم، َفَعَلَم تعني: و َتَعلََّم لها ثالثة جذور"علم"من " تعلیم"

: الُمعِلمْ ) على أو في(یاء أو العالمة موسوم بعالمة أو سمة، وكذلك المعلم، واضع السیم

علمت إلى جنب : ویقال: اإلشارات والرموز توضع لیستدّل بها: مكان العالمة واألعالم

فتعني ) علم(الكتاب عالمة أي وضعت إشارة وخطأ قولهم بمعنى وضعت عالمة، وأما 

علیم التسییر أمر بمعروف ونهي عن المنكر وعلم تعني یسر، والتعلم المعرفة، والت كذلك

  1  » .والتذلیل

تعلیم اللغة العربیة في المرحلة ( في مؤلفه ) حسن عبد الباري عصر(ویعرف 

وضع العالمات أو اإلشارات في العقل، بعد ترویض وتیسیر  « :التعلیمیة لغة ) االبتدائیة

المدروسات لكثرة تذلیلها، ومداومة تعهدها وقراءتها، لیسهل صعبها ولیحق حفظها، 

   2» .تحصل العلم اّلذي هو ضّد الجهلفی

الدلیل البیداغوجي لمرحلة (في كتابه ) محمد الصالح حثروبي(یّعرفها  :اصطالحا .2.1

، 1551أّول ما ظهر مصطلح الدیداكتیك كان في فرنسا سنة   «:قائال) التعلیم االبتدائي

  لتربوي واستعمل لیقدم الوصف المنهجي لكّل ما هو معروض بوضوح، أّما في المجال ا

                                                 

-870العرب ، بیروت لبنان، ص  نابن منظور، لسان العرب ، تحقق العالمة الشیخ عبد هللا الحالیلي ، دار لسا1- 

  . )ع ل م(مادة  ،871
2

 129، ص 1997حسن عبد الباري عصر، تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  -  

.  
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كمرادف لفن التعلیم، التعلیمیة أو الدیداكتیك  1667فقد وّظف هذا المصطلح سنة      

أو علم التدریس أو المنهجیة فهي علم موضوع دراسة طرائق وتقنیات التعلیم، أو هي 

مجموع النشاطات والمعارف التي تلجأ إلیها من أجل إعداد وتنظیم وتقییم وتحسین مواقف 

  1» .التعلیم

للداللة على الدراسة  1961فلقد استخدم مصطلح تعلیمیة اللغات ألول مرة سنة   «

العلمیة لتعلیم اللغات، وذلك قصد تطویر المحتویات والطرق والوسائل، وأسالیب التقویم 

موصول بالمتعلم إلى التحكم في اللغة كتابة وشفاهة، ونجد هنا تعلیمیة القراءة وتعلیمیة 

  2» .لنحوالتعبیر وتعلیمیة ا

 :التعلم .2

یعرف التعلم عموما بكونه عملیة تغییر شبه دائم في سلوك الفرد، وال یمكن 

  .مالحظته مباشرة، ولكن یستدل علیه من أداء الفرد وینشأ نتیجة الممارسة

 ):التربیة والمدرسة والمعلم ( في مؤلفه ) السید سالمة الخمیسي(یعّرفه 

المّتعلم كنتاج للخبرة، أما التغیرات قصیرة األمد  بأنه التغییر الناتج في سلوك «     

الحادثة في السلوك، أو التغیرات المرحلیة الناتجة عن التهیج والعوامل الطارئة فال تعّد 

  3» .تعلما

التعلم بأّنه تغییر السلوك تغیرا تقادمیا ، یتصف  «: فیرى أنّ ) Cates(أما كاتس      

هة أخرى بجهود مكررة  یبذلها الفرد لالستجابة من جهة بتمّثل مستمر للوضع، ومن ج

لهذا الوضع استجابة مثمرة، وٕاحراز طرائق ترضي الدوافع وتحقق الغایات، وكثیرا ما یتخذ 

                                                 
 زیع ،محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، دار الھدى للطباعة والنشر والتو - 1

   .126، ص  2012دط،
عبد الكریم بن محمد، :نقال عن  .12، ص 1999وزارة التربیة الوطنیة التعلیمیة العامة وعلم النفس الجزائر، :ینظر - 2

  .2005- 2004، تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم الثانوي والعام، لنیل شھادة الماجیستر في تعلیمیة النحو
الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  مصر،  اإلسكندریة، دط،  دت،  لتربیة والمدرسة والمعلم،  دارالسید سالمة الخمیسي، ا-  3

  .262ص
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التعلم شكل حل المشكالت، وٕاّنما یحدث حین تكون طرائق العمل القدیمة غیر صالحة 

  1». للتغلب على المصاعب الجدیدة، ومواجهة الظروف الطارئة

نستخلص من خالل التعریفات السابقة بأّن التعلم ضروري في حیاة الفرد وأّن لعملیة  

 :التعلم مجموعة شروط أساسیة من بینها

 وجود الفرد أمام مواقف جدیدة یستدعي حّلها. 

 امتالك كّل فرد دافعیة للتعلم. 

  مستوى من اإلدراك والفهم) المتعلم(وصول الفرد. 

 :التعلیم  .3

علیم بصفة عامة لیست سهلة وال بسیطة، ألّنها ال تقوم على طرف إّن عملیة الت

  .واحد، إّنما تقوم على طرفین هما الملقي والمتلقي

غایة بذاته، بل وسیلة للتعلم في فالتعلیم عملیة ینتج منها التعلم والتعلیم لیس  «

  2 » .یجاز یمكن القول أّن التعلیم هو تلك العملیة التي یقوم بها المتعلما

ویعّد التعلیم أعم وأشمل من التدریس، فإذا كان التدریس یتم وفق إجراءات  «

مقصودة ومخطط لها، فإّن التعلیم یتّضمن جمیع الحوادث اّلتي تؤثر بشكل مباشر في 

تعّلم الفرد، سواء كانت تلك الحوادث مقصودة  أو ال، وال یقتصر على ما یقوم به المعلم 

مواقف التعلیمیة كما هو الحال في التدریس، فقد یتضمن أو تالمیذه من إجراءات في ال

  التعلیم حوادث مصدرها صفحة مطبوعة، أو صورة أو برنامج تلفزیوني، أو أحداث 

  3» .الخ، لذلك یعّد التدریس الجانب التطبیقي للتعلیم أو أحد أشكاله وأهمها.. یومیة

                                                 
1 - cates  ,a, eduction  phyckology, the macmillan, w, ny/942 .   

 .46أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دت، ص: نقال عن
   .  263السید سالمة الخمیسي، التربیة والمدرسة والمعلم، ص  - 2
عادل أبو العز سلمة، سمیر عبد سالم الخریسات، و آخرون طرائق التدریس العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،   - 3

 . 24، ص 2009، 1األردن، ط عمان،
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ف وخبرات مختلفة، سواء ومن خالل عملیة التعلیم یتمكن المتعلم من اكتساب معار  

عن طریق المعلم ویكون ذلك داخل الصف، أو عن طریق المحیط الذي یعیش فیه، وعند 

 .استجابته یكون الّتعلم قد تحّقق

 :أطراف العملیة التعلیمیة: ثانیا

  :المعلم  .1

یعّد الركیزة أو األساس في العملیة التعلیمیة ، أما بالنسبة للنظام الحدیث أصبح هو  

والموّجه للمتعلم من أجل تحفیز المتعلم على الجهد واالبتكار، أي تحقیق العملیة  المرشد

  .التعلیمیة

المقومات األساسیة للتدریس، إّنما هي تلك المهارة التي تبدو في موقف المدرس من  «

وبراعته في  وحسن اتصاله بالتالمیذ وحدیثه إلیهم، واستماعه لهم، وتّصرفه في إجاباتهم

 1 » .والنفاذ إلى قلوبهم، إلى غیر ذلك من مظاهر العملیة الناجحةاستوائهم 

على أّنه وسیلة المجتمع وأداته لبلوغه هدفه، فهو منقذ البشریة من   «:ویعرف كذلك

ظلمات الجهل والمعرفة، وهو من أهم العوامل المؤثرة في العملیة التعلیمیة، ویمثل محورا 

ألهدافها یتوقف على المعلم، ویكمن في المعلم أحد أساسیا فیها، ومدى نجاحها وتحقیقها 

  2». االختالفات الرئیسیة

  :المتعلم .2

إّن المتعلم في العملیة أو المنهج الحدیث أصبح أساس العملیة التعلیمیة، أي صار 

عنصرا فعاال في العملیة التعلیمیة على عكس النظام القدیم، حیث كان المتعلم عبارة عن 

  .لبي في العملیة التعلیمیةمستهلك فقط، ودوره س

                                                 
   .25، ص 1985، 5بیة، دار المعارف، القاھرة، طعبد العلیم إبراھیم، الموجھ الفني المدرسي للغة العر - 1
   .181حسین عبد الحمید رشوان، العلم والتعلیم والمعلم، مؤسسة شبان الجامعة، دط، دت، اإلسكندریة، ص  - 2
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بحیث أصبح یضطلع بالدور األساسي في العملیة التعلیمیة وتغیرات وظیفته من  «

  1».مستهلك للمعلومات، إلى مساهم فّعال فیها یتعلم معارفه بنفسه

ما یمتلكه من خصائص وسمات عقلیة ونفسیة واجتماعیة ومالیة من قدرات و  «

ساس في العملیة التعلیمیة، وال بد أن توّجه جمیع ورغبات ودوافع المتعلم تعتبر األ

اإلمكانات لتطویر قدرات الطالب وتعلیمه، فال یوجد موقف تعلیمي بدون طالب، وال ینجح 

  2». بدون مراعاة خصائص هذا الطالب

تتكون العملیة التعلیمیة من ثالثة أطراف أساسیة یتمحور حولها الفعل التربوي، 

لعالقات التفاعلیة المتداخلة بین األطراف، حیث یستمد الفعل اّلذي ینشأ من مجموع ا

  .التربوي أهمیته من مدى تفعیل دورها

إذ یوجد هناك اختالف بین العلماء حول العنصر الثالث، حیث یرى بعض الباحثین 

أولویته استبدال المنهاج التربوي بالمعرفة، وذلك بغرض تنفیذ مكونات الفعل التربوي، 

  .للتالمیذ التّعلم على ضوء أهداف معینة بالعملیة البیداغوجیةبكیفیة تتیح 

  :المعارف .3

  :یعرف المحتوى بمصطلح المعارف   

من معارف وما یحمله من مكتسبات وما یوظفه من  هي كّل ما یتعّلمه المتعلم «

موارد وما یتمكنه من مهارات وما یستثمره من قدرات وكفایات في عملیة تعّلمه اّلتي یقوم 

ها ببناء معرفته وباستثمارها في مواقف الحیاة المتنوعة، وهي تشكل في ذاتها مادة التعّلم فی

  3».إذا ال تعّلم من دونها وال تعلیمیة إّال وتكون لصیقة بها

وما نستنتجه من خالل هذا التعریف أّن المعارف أو ما یسمى بالمحتوى هو ما  

  .التعلیمیةیتلقاه أو ما یتعّلمه المتعلم خالل العملیة 

                                                 
   . 25، ص 2000، 3صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ھومة الجزائر، ط  - 1
   . 33، ص 2005، 1یونس الخالدي، دار الكتاب الجامعي، ط إبراھیم حامد األسطال، فریال - 2
  . 20، ص 2، ج 2006، 1أنطوان صیاح و آخرون، تعلیمیة اللغة العربیة، دار النھضة العربیة، لبنان، ط  - 3
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الطرف الثالث في العملیة التعلیمیة هو : أما بالنسبة للطرف اآلخر واّلذي یرى بأنّ  

وما یشمله من أهداف ومحتوى وأنشطة صفیة وغیر   المنهج «: ویعرف على أّنهالمنهج 

صفیة وأدوات ووسائل التقویم یعتبر العنصر الثالث من عناصر العملیة التعلیمیة، وترجع 

كونه الوسیلة التي تحّدد معالم الطریق لكل من المعلم والطالب، مما یجّنب  أهمیته في

  1».العملیة التعلیمیة العشوائیة واالرتجال

و خالصة هذا القول أّن المنهج أشمل من المحتوى أي أّنه یضم كل ما یتعلق بالعملیة  

  .التعلیمیة

  :العالقة الدیداكتیكیة التفاعلیة  .4

كتیكي عاما لوضعیة معقدة، تتعدد فیها التداخالت في كل قطب یعّد الثالوث الدیدا« 

من األقطاب الثالثة لكونها تشتغل كلیا، وبشكل مترابط ومنسجم، فال یمكن الفصل بینها 

مهما كانت الوضعیة الدیداكتیكیة موضوع التحلیل تتبادل التفاعالت بین قطبین وفي اآلن 

  2».ذاته بین األقطاب الثالثة

قة بین أطراف العملیة التعلیمیة عالقة تفاعلیة وكل طرف فیها یخدم أّن العال أي

اآلخر وال نستطیع الفصل بینهم، فهي من بین العوامل المساعدة في العملیة التعلیمیة 

  .اّلتي تقوم بتقدیم مساعدة للمعلم من أجل قیامه بالعملیة التعلیمیة

  :بین التدریس والتعلیم: ثالثا

عبارة عن الجهود المقصودة والمخطط لها اّلتي یبذلها المعلم  هو «: مفهوم التدریس .1

من أجل مساعدة تالمیذه على التعّلم كل وفق قدراته واستعداداته ومیوله، وهو عملیة 

                                                 
  . 33إبراھیم حامد األسطال وفریال یونس الخالدي ، مھنة التعلیم و أدوار المعلم في مدرسة المستقبل ، ص  - 1

،  2، العدد  39عاید بوھادي ، تحلیل الفعل الدیداكتیكي، مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، المجلد   - 2 

 .  371، ص 2012
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مقصودة ومخطط لها تتم وفق تتابع معین من اإلجراءات اّلتي یقوم بها المعلم أو تالمیذه 

  1». تعلم والنمو المتكاملأو كلیهما؛ بقصد مساعدة التالمیذ على ال

و التدریس هو الدور اّلذي یقوم به المعلم من أجل إیصال المعرفة للمتعلم أو تمكین 

  .المتعلم من الفهم واالستیعاب

  :الفرق بین التعلیم والتدریس  .2

؛   )غیر مخطط لها(أو غیر مقصودة ) مخطط له(قد یتم التعلیم بطریقة مقصودة 

محیط یكون التعلیم غیر مقصود، و عندما یتعلم من معلمه في فعندما یتعلم الفرد من ال

) مخطط لها(الغرفة الصفیة یكون التعلیم مقصودا، أما التدریس فیتم بطریقة مقصودة فقط 

  2.فیتلقى التعلیم والتدریس عندما یكون كّل منهما مخطط له ،أي یتم من قبل المدرس فقط

ف الطریقة في التدریس و إّنه كل موضوع تختل ،باختالف المواد واختالف المواضیع  

  یتطلب طریقة معینة فما مفهوم طریقة التدریس؟

 طریقة التدریس:  رابعا

  :على أّنها) طریقة التدریس(یعرف األسلوب  

أسلوب المعلم في معالجة النشاط التعلیمي مع تالمیذه لیحّقق معهم أكبر قدر من      «

تدریسه یتوّقف الكثیر من نمو التالمیذ في تعّلمهم؛ الفائدة وعلى أسلوب المعلم وطریقة 

ففي تعلیم اللغة تكون طریقة التدریس سهلة التّناول لما تعالجه من أنشطة، وتقوم على 

أسس علمیة من علم النفس و التربیة وعلى أساس من نظریات التعّلم، كانت أكثر نجاحا 

  3».وأقرب إلى تحقیق أهداف التعّلم ألي نشاط تعلیمي

                                                 
عبد السالم یوسف الجعافرة ، مناھج اللغة العربیة وطرائق تدریسھا بین النظریة و التطبیق ، مكتبة المجتمع العربي  - 1

 . 412، ص  2011،  1ردن ، عمان ، طللنشر و التوزیع ، األ
ینظر عادل أبو العز سالمة و آخرون ، طرائق التدریس العامة معالجة تطبیقیة معاصرة ، دار الثقافة للنشر و  - 2

   .33، ص  2009،  1التوزیع ، ط
ي ، مصر ، القاھرة ، محمد صالح الدین علي مجاور ، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة ، دار الفكر العرب - 3

  . 33، ص  2000دط ، 
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  .ه كّلما اختلفت طرائق التدریس وتنوعت تعمل من أجل البلوغ ألّي نشاط تعلیميوأنّ 

إّن التعلیمیة تهّتم بوضع المناهج وما تحتویه من مقّررات وطرائق التدریس وتوزیع 

المواضیع التعلیمیة، وتصمیم التمارین والتطبیقات الخاصة بكّل درس، وتدریس األنشطة 

  .اعد النحویة واّلتي تعّد استقامة للسان أثناء األداء اللغوي الّصحیحاللغویة، ومن بینها القو 
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تدریس مادة قواعد اللغة العربیة لیس غایة تقصد لذاتها، وٕاّنما هو وسیلة لضبط إّن    

الكالم، وتصحیح األسالیب، وتقویم اللسان، وال ینمو الخیال إّال بالتدریب الطویل على 

  .اعد في التعبیر عن حاجات اإلنسان في حیاته الیومیة الواقعیةاستعمال مبادئ وقو 

  :النحو بین المفهوم والنشأة: أوال

 : النحو .1

هو القصد والطریق، نحاه ینحوه نحوا وانتحاه ونحو العربیة منه  « :لغة .1.1

نحوت نحوك أي قصدك ونحا نحوه إذ قصده، ونحا الشيء ینحاه وینحوه، إذ أحرفه : یقال

  1» .حويي النومنه سمّ 

  :اصطالحا .2.1

نتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر اهو  «

والتكسیر واإلضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل العربیة بأهلها 

  2» .إلیها منهم وٕان شّد بعضهم عنها رّد به في الفصاحة فینطق بها، وٕان لم یكن

محاكاة العرب في طریقة كالمهم حتى یضاهي من لیس من ) ابن جني ( د فالنحو عن

  .أهل العربیة في فصاحتهم فتصقل ألسنتهم وٕان كانوا غیر عرب

النحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة  «): ه 669ت ( فه ابن عصفور كما یعرّ   

لف منها، فیحتاج من من استقراء كالم العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه، اّلتي یتأ

  3» .أجل ذلك إلى تبیین حقیقة الكالم وتبیین أجزائه اّلتي یتألف منها وتبیین أحكامها

وما نستخلصه من خالل التعریفین السابقین أّن القدامى  رأوا أّن الهدف  األسمى  من 

  .النحو هو  عصمة األلسنة من اللحن

                                                 
   .360، ص 2003، 1تحقیق أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط )ن ح و(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 1
، 1، ج2003، 2أبو الفتح عثمان، ابن جني، الخصائص عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ، ط - 2

  .88ص
   .45، ص 1971، بغداد، 1ن عصفور، المقرب، تحقیق أحمد وعبد هللا الجبوري، جاب -3
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علم یبحث فیه عن أحوال  « :نحو بأّنهوأّما المحدثون من النحاة، فقد عّرف بعضهم ال 

أو أواخر الكالم إعرابا وبناءا، وموضوعه الكالم العربي من حیث ما یعرض له اإلعراب 

  1» .والبناء

نستنتج أّن النحاة المحدثین ضّیقوا دائرة النحو باهتمامهم بالجانب الشكلي فقط، ولهذا 

بعلم اإلعراب، أي حصروا النحو في  نجد أّن المتأخرین من النحاة أطلقوا على علم النحو

ضبط أواخر الكالم فقط على حساب المعنى، وهذه النظرة غیر كافیة، أي االهتمام 

في معرض الحدیث عن ) ه538(بالحركات اإلعرابیة وٕاهمال المعنى، ویقول الزمخشري 

تنع یرون وافتقاره للعربیة بّین ال یدفع ومكشوف ال یق « : افتقار بعض الباحثین إلى النحو

الكالم في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنیا على اإلعراب والتفاسیر مشحونة 

  2» .بالروایات عن سیبویه واألخفش والكسائي والفّراء من النحویین البصریین والكوفیین

  :نشأة علم النحو .2

شأ حیث ن « :لقد تعّددت الروایات حول نشأة النحو مثله مثل العلوم والفنون األخرى

ألسبابه نشأة عربیة على مقتضى الفطرة، ثم تّدرج به ) صدر اإلسالم (النحو في العراق 

  3» ......التطور

یكتنف نشأة علم النحو العربي بعض الغموض وتختلف فیها   «:وفي قول آخر

الروایات، ذلك أّنها عملیة خلق یشترك فیها عادة أكثر من عامل، ویسهم فیها أكثر من 

برز الفكرة في عدة أماكن، وفي أزمنة متفاوتة، ویدعي كل فریق قصب شخص، وربما ت

هو الذي وضع ) علیا بن أبي طالب(ومع ذلك فّإن الروایات تقول  إّن اإلمام . السبق إلیها

عبد اهللا بن أبي (بدأ بتنفیذها وأّن أحد تالمذته وهو ) أبا أسود الدؤلي( الخطة األولى، وأّن 

عیسى بن (أرسى القواعد ومّد القیاس وشرح العلل، وأّن  هو الذي) إسحاق الحضرمي

                                                 

.2ص  ،2000 لبنان، بیروت، الشروق،دار  والداللة،النحو  اللطیف،سة عبد ماح -  1  

. 18، ص1993، 1الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، تحقیق أبو ملحم، مكتبة الھالل، بیروت، لبنان، ط -  2  
  .21، النیل، القاھرة، ص 2السید محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة، دار المعارف، ط :ینظر  - 3
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قد جمعهما في جامعة ، أو كما أكملها في إكماله وتوالت الجهود حتى انتهى األمر ) عمر

  1» .إلى كتاب سیبویه

) أبا أسود(ونفذها) علي(ومن خالل ما سبق نستنتج أّن أول من خطط لوضعه اإلمام  

  .اّلذي وّلى تالمذته

 :هوم قواعد اللغة العربیة وطرق تدریسهامف: ثانیا

إّن القواعد النحویة لیست غایة تقصد لذاتها، وٕاّنما هي وسیلة لضبط الكالم وتقویم   

اللسان وتصحیح األسالیب، ولهذا فإّن مادة القواعد تعتبر مقیاسا ینّظم عملیة التفكیر 

إّال بإتباع مناهجها  وضبط اللسان وبصفة عامة فإّن اللغة ال تصح وال تفهم قواعدها

وتطبیق مقاییسها، وال ینمو الخیال إّال بالتدریب الطویل على استعمال مبادئها وقواعدها 

  .في التعبیر

 :قواعد اللغة العربیة .1

  :لغة .1.1

قعد بنو فالن لبني فالن ) ق ع د(في مادة ) البن منظور(جاء في لسان العرب  «

ه، وقعد للحرب، هیأ لها أقرانها، وقعدت أطاق: جاؤوهم بأعدادهم، وقعد بقرنه یقعدون و

وهي قاعد، انقطع عنها، والجمع قواعد في التنزیل : المرأة عن الحیض والولد یقعد قعودا

  2».القواعد النساء

  

  :أّما في االصطالح .2.1

قواعد اللغة العربیة، بوصفها موضوعات مدرسیة تشمل قواعد النحو والصرف،  «    

أّما ). النحو والصرف والبالغة واألصوات والكتابة(اعد وهي بمعناها المطلق تشمل قو 

                                                 
، بیروت، لبنان، 2محمد المختار ولد أباه، تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلمیة، ط: ینظر - 1

  .43ص  ،2008

. 150ر صادر، بیروت، لبنان، ص ابن منظور، لسان العرب، مج الحادي عشر، دا -  2  
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النحو فهو العلم اّلذي یبحث في أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءا، ویبحث الصرف في بنیة 

الكلمة أي في التغییرات اّلتي تصیب الكلمة العربیة من إعالل وٕابدال وتقدیم وتأخیر 

قواعد اللغة على مفهومها المدرسي وزیادة ونقص، وما إلى ذلك، وتقتصر في تدریس 

 1» ) .النحو والصرف(

ما نستخلصه من خالل التعریف؛ أّن قواعد اللغة العربیة من خالل الكتاب المدرسي  

  .تّضم كال من المواضیع النحویة والصرفیة

اتجاهات : (أما كل من طه حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي في مؤلفهما  

أّن قواعد اللغة العربیة تعّد العمود الفقري  «: یشیران إلى): اللغة العربیةحدیثة في تدریس 

لهذه المادة، فاإلنشاء والمطالعة واألدب والبالغة والنقد تظل عاجزة عن أداء رسالة، ما لم 

  2» .تقرأ وتكتب بلغة سلیمة خالیة من األخطاء النحویة 

إّن دراسة  «: قائال) النحویة(غة كما یعرف محمد صالح الدین علي مجاور قواعد الل 

النحو وعلم التركیب إذا ما أضیف إلى دراسة علم البالغة واألدب كان في هذا القدر كاف 

رئیسي نحو السیطرة على اللغة والتمكن من كثیر من مهاراتها، وبقدر ما یتعلم التالمیذ أن 

. ن في دقة وسالمةیعّبروا عن أفكارهم في صحة وسالمة، وأن یفهموا تعبیرات اآلخری

أیضا یكون منهج اللغة قد حّقق الكثیر من أهدافه،  ومنهج القواعد اّلذي یوضع لتنمیة 

تفكیر التالمیذ یجب أن تطبق محتویاته وجزئیاته في عملیات االتصال باستمرار، فعمل 

المدرس األساسي أن یربط منهج النحو باالستعمال الیومي داخل الفصل وخارجه وفي ما 

 3» .ف التالمیذ وما یقومون به تلقائیا من أوجه النشاطیكلّ 

 :طرق تدریس مادة قواعد اللغة العربیة .2

                                                 
طھ علي حسین الدلیمي، تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة و االستراتیجیات التجدیدیة، علم الكتب : ینظر - 1

.73، ص  2009، األردن1الحدیث، ط   
، عالم الكتب الحدیث، اربد، طھ حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي، اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة - 2

. 193، ص 2005 ،األردن   

.363محمد صالح الدین علي مجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة، ص : ینظر -  3  
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لتدریس مادة قواعد اللغة العربیة والنحو العربي طرق عدیدة، تنوعت بتنوع  

الموضوعات واختالف بعضها عن بعض، وذلك من حیث طبیعتها، وتناولها في 

الفردیة لدى المتعلمین، وعددهم وسّنهم، ومدى  التدریس، كما تّنوعت بسبب الفروقات

  :قابلیتهم ودافعیتهم نحو التعلیم ومن أهم الطرق نذكر ما یلي

  :الطریقة االستقرائیة 1.2

تعّد من أقوم الطرائق المتبعة ) الطریقة االستنباطیة أو االستنتاجیة(ویطلق علیها أیضا 

  .في تدریس النحو

من الحكم على كلي إلى الحكم على جزئي، أو  وتقوم فلسفتها على انتقال الفكر «  

جزئیا داخلة تحت هذا الكلي، والقیاس أسلوب عقلي یسیر فیه الفكر من الحقائق العامة 

إلى الحقائق الجزئیة، ومن المبادئ إلى النتائج ، وهي بذلك من طرق العقل في الوصول 

  1» .إلى المجهول من المعلوم

 بة األمثلة ثم یشرحها وبعد ذلك یناقشها مع حیث یقوم األستاذ بكتا :خطواتها

 2.التالمیذ وأخیرا یستنبط القاعدة وهذا یعني أّنه یبدأ من الكل إلى الجزء

  

 ومن ممیزات هذه الطریقة:  

أّنها توفر الوقت على المعلم والمتعلم معا، وتسمح بتقدیم كم هائل من المعلومات  «

ها تثیر لدى الطلبة قوة التفكیر، وتحّملهم والمعارف، وتساعد المعلم على الشرح، كما أنّ 

على التوصل إلى القاعدة، وتحرك الدوافع النفسیة فینتبه الطالب ویفكر ویعمل، زیادة على 

                                                 
طھ حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي ، اللغة العربیة منھاجھا وطرائق تدریسھا ، دار الشرق للنشر  - 1

   . 181، ص  2005، عمان  األردن ،  1والتوزیع ، ط
ھدى علي جواد الشمري، سعدون محمود الساموك، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل للنشر، : ینظر -  2

  .228، ص 2005 عمان ، األردن
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أّن المعلومات التي اكتسبها الطالب ستبقى مرسخة في الذاكرة، وأّنه یصبح مستقل في 

  1» .تفكیره واتجاهاته

البطء  :منها لها عیوبأّنها ) د فؤاد الحوامدة راتب عاشور ومحمّ ( كما أشار كل من 

في إیصال المعلومات إلى ذهن الطلبة، واالكتفاء في بعض األحیان بمثالین أو ثالثة 

لالستنباط، وفي هذا التفریط ما یجعلها غیر سلیمة، عالوة على أّن األمثلة غالبا ما تكون 

ادرة على تحقیق غایة تعبیریة متقطعة مبتورة من موضوعات مختلفة، مما یجعلها غیر ق

  2.في نفس الطلبة وال تثیر فیهم شوقا إلیها وال إلى القاعدة اّلتي سیدرسونها

  : أما الطریقة القیاسیة .2.2

ال تختلف كثیرا عن الطریقة القیاسیة، حیث إّنها تختلف في تقدیم القاعدة عن    

تعلم األمثلة حیث یبدأ المعلم األمثلة، أي كتابة القاعدة ومن خاللها یستخرج أو یستنتج الم

في طرح تعریف للشيء المراد تدریسه، ثم یقیس المتعّلم الكثیر من األمثلة اّلتي ینطبق 

  .علیها ذلك

 وتمتاز هذه الطریقة بسهولتها إذ إّنها ال تحتاج إلى بذل مجهود عقلي : ممیزاتها

خدم في المرحلة كبیر وتصلح لالستعمال في المحاضرات إّال أّنها ال تصلح ألن تست

  3.االبتدائیة لقصور تفكیر األطفال من الناحیة القیاسیة

تقوم على حفظ القاعدة منذ البدایة، ثّم اإلتیان بشواهد وأمثلة تثبتها، وهذا یعني  كما   

أّنها تقوم على الحفظ، فالطالب ملزم بحفظ القواعد أّوال، ثم تعرض علیه األمثلة اّلتي 

                                                 

.39ص   طھ حسین الدلیمي، تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات الحدیثة، -  1  
،دار المیسرة للنشر والتوزیع، 1ط فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا،  مدة،واقاسم عاشور ومحمد فؤاد الحراتب  - 2

  .268ص ،  2003عمان، األردن،  

.85ص   ،2010األردن،   عمان،  ،1دار الفكر، ط  ، طرق التدریس بین التقلید  والتجدید،رافدة الحریري -  3  
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أّن الذهن یبدأ من الكّل إلى الجزء وٕاذا فهم التالمیذ الكّل أي  توّضح هذه القاعدة، أي

  1.القاعدة  بدؤوا  بفهم النماذج والشواهد واألمثلة والتفصیالت التابعة لها

 خطواتها:  

 في  :القاعدةوفیه یذّكر المعلم بالدرس السابق، ویجلب انتباه الطلبة ویلیه : تمهید

ویة مكتوبة بخط جمیل یثیر االهتمام، وبعدها نفس الخطوة یعرض المعلم القاعدة النح

عرض األمثلة یشعر الطلبة هنا بالمشكلة ویبدؤون بالتفكیر بوضع الحلول الجزئیة وآخر 

، وهو یعّد من المستویات اّلتي تتسم بالصعوبة، فهو ال یتهیأ لكّل التطبیقخطوة هي 

ذا لم یستذكر الطالب أبعاد طالب، ألّنه عملیة فكریة تسبقها عملیة تّذكر وعملیة فهم، فإ

القاعدة، والمفاهیم األساسیة في الدرس النحوي، وٕاذا لم یفهم ما ترمي إلیه القاعدة، فإّنه ال 

  2.یمكن التطبیق علیها

  3 :من بین عیوبها

 أّنها ال تساعد في تكوین السلوك اللغوي الصحیح عند التلمیذ.  

  اعد التدریستتنافى مع قو (وكذلك تبدأ بالصعب وتنتهي بالسهل.(  

  ال تسلك طریقا صعبا لكسب المعلومات، ألّن األحكام والقواعد العامة تعطى أوال

ثّم تّتبع باألمثلة والتطبیقات، وذلك خالفا لطریق العمل في الوصول إلى إدراك 

  .األمور الكلیة بعد مشاهدة جزئیاتها

ة وسمیت بهذا و من أفضل الطرق في تدریس القواعد النحویة الطریقة المعدل    

  .االسم، ألّنها أتت بتعدیل للطریقة السابقة، وتسمى أیضا بطریقة النص األدبي

  

                                                 
لي جواد الشمري وسعدون محمود الساموك، منھاج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل للنشر ھدى ع: ینظر - 1

  .228، ص 2005عمان األردن،  1والتوزیع، ط
  .33طھ حسین الد لیمي وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، ص : ینظر - 2
 ،1ط اللبنانیة،الدار المصریة  الحدیثة،تدریس النحو العربي في ضوء االتجاھات  السلیطي،ظبیة سعید : ینظر - 3

   .76ص  القاھرة،
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  :طریقة النص األدبي .3.2

تبنى طریقة النص األدبي على أساس األمثلة عندما تكون واردة في سیاق النص     

 تكون أكثر وظیفیة، وتكون ذات معنى واضح یسهل على المتعلم إدراكه وال یشعر بأّنه

مصطنع، زیادة على ما فیها من تلبیة لمدخل التكامل بین فروع العربیة، ویمكن أن تقدمه 

من مادة ثقافیة أو نصوص أدبیة، ومفردات لغویة تزید الثروة اللغویة لدى الطلبة زیادة 

على أّنها تقّلل الجهد اّلذي یبذله المدرس والطلبة من أجل البحث عن أمثلة تالءم القواعد 

                             1.النحویة

وتقوم على تدریس القواعد النحویة من خالل عرض نص متكامل المعاني، أي من   

خالل األسالیب المتصلة ال األمثلة المنقطعة المتكلفة، اّلتي ال یجمع شتاتها جامع وال 

  2.تمثل معنى یشعر الطلبة أّنهم بحاجة إلیه

  

  3:ممیزات هذه الطریقة

 تجاه التكاملي في تدریس اللغة العربیةتتماشى واال.  

 تزید من توسیع مدارك الطلبة وثقافتهم من خالل قراءة النصوص.  

 تّقدم األفكار متكاملة غیر مجزأة.  

  تضع أمثلة جاهزة تحت تصرف المدرس والطلبة، وال یضطر المدرس للبحث

  .عن أمثلة قد تكون مصطنعة

  .خلو من العیوبومثلها مثل الطرق اّلتي سبقنا ذكرها ال ت

 

                                                 
، عمان، 1حسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط: ینظر -  1

  .284، ص2006 ،األردن
فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق، ،  راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة: ینظر -  2

  .269ص
  .286لعربیة، محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة ا: ینظر -  3
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  :ومن عیوبها   

تعمل على إضاعة الوقت، وتركز على مهارة القراءة سواء الجهریة أو الصامتة،     

وٕاّن هذه الموضوعات مكانها الطبیعي كتاب القراءة، ویعّزز ذلك أّن معظم النصوص 

یفّضل  المذكورة تدور حول عظماء القیم األخالقیة والمسائل القومیة والوطنیة، وكّل هذا

  1.وجوده في كتاب القراءة

  :مبادئ وأهداف تدریس قواعد اللغة العربیة: ثالثا

اللغة العربیة الفصیحة لغتنا القومیة، وركن أساسي في وجود أمتنا العربیة وتحدید     

هویتها، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها والتعبیر عن فكرها وشخصیتها و اعتزاز 

دورها في بناء الشخصیة القومیة لألمة والحفاظ علیها في مواجهة الطالب باللغة العربیة و 

التحدیات وعوامل التفرقة في مختلف العصور، هدف أساسي من أهداف تعلیم اللغة 

العربیة والقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف منهالن خالدان للغة العربیة الفصیحة 

إضافة إلى النصوص المشرفة من األدب وسبیالن رئیسیان لتقویم اللسان العربي وصقله، 

  2 .العربي قدیمه وحدیثه

  3 :المبادئ التي ذكرها محمود رشدي خاطر ومصطفى رسالن .1.1

  دروس القواعد تتیح للتالمیذ فرصة یحللون فیها األسالیب التي یستعملونها لیروا

 .الطریقة اّلتي تتكون بها، وأثرها في المعاني اّلتي یعبرون عنها

 عر المتعلم بحاجة إلى القواعد ویحس بجدواهاالبّد أن یش. 

 یمكن للمعلم أن یستثیر دوافع التالمیذ وحاجاتهم للقواعد النحویة. 

                                                 

.200محمد رشدي خاطر، مصطفى رسالن، تعلیمیة اللغة العربیة والتربیة الدیني، ص: ینظر -   1  
  .158الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة مناهجها و طرائق تدریسها، ص طه حسین الدلیمي وسعاد عبد: ینظر -  2

.203-202محمود رشدي خاطر ومصطفى رسالن، تعلیمیة اللغة العربیة والتربیة الدینیة، ص  -   3  
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  البّد من التركیز؛ ینبغي أن ینتهز المعلم هذه الفرصة ویخصص حصة أو عدد

من الحصص للتركیز على صعوبة معینة، لیفهم التالمیذ المصطلحات المتعلقة بهذه 

 .الناحیة

  البّد من دراسة أثر البیئات وما تحتویه من القواعد النحویة المختلفة حیث تساعده

  .أكبر مساعدة على انتقاء األسالیب اّلتي یهتم بها ویدعمها

  :أهداف تدریس قواعد اللغة العربیة في المرحلة الثانویة .2.1

قد لتدریس قواعد اللغة العربیة أهداف عامة تتحقق من خالل تطبیق منهج كامل   

یستغرق مرحلة دراسیة كاملة، وهناك أهداف خاصة، واّلتي تكون من خالل تحقیق 

  .األهداف الخاصة بالموضوع أو الدرس الواحد

  1:و من أهداف تعلیم القواعد في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة من بینها 

 وسیلة تعین الدارس على تقویم لسانه. 

 وسیلة تعین الدارس على تقویم كنایته. 

 تنمیة قدرة الطالب على تفهم ما یقرأ فهما دقیقا. 

 القاعدة ضمن النصوص اللغویة. 

 تمّییز الصواب من الخطأ في نهایة الكلمة. 

 صقل الذوق األدبي عن طریق ما یدرس الطالب من الشواهد واألسالیب. 

 تعوید الطالب المالحظة والتمییز بین الخطأ والصواب فیما یسمع ویقرأ. 

 2:س القواعدمن أهداف تدری

  أن یتمكّن التالمیذ من أن یتكّلموا ویكتبوا و یقرؤوا بلغة سلیمة من غیر عناء أو

 .تكلف

                                                 

.196-195ص ، السابقالمرجع  -  1  
 ، األردن، عمان1توزیع، طة للنشر وال، دار البدایتدریس مھارات اللغة العربیة ىإل، مدخل ليغسمیح أبو م :ینظر - 2

  .90، ص 2010
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 أن یكسب التالمیذ مادة لغویة بتعریفهم أصول االشتقاق والتصریف. 

 أن یعرف التالمیذ أسالیب وأنماط الكالم العربي. 

 

  :أسس تدریس القواعد النحویة:  رابعا

د اللغة العربیة لیس باألمر الهّین مثلها مثل المواد األخرى، إذ إّنها إّن تدریس قواع    

تتداخل مع مجموعة من األسس منها التربویة والنفسیة وغیرها، من أجل نجاح العملیة 

  :التعلیمیة وهناك عدة أسس یمكن االعتماد علیها في تدریس القواعد النحویة من بینها

  :المحتوى .1

یمكن  تدریسها دفعة واحدة  اللغة العربیة كثیرة، وبالتالي المّما الشك أّن مكونات  «

یناسب هذه الفئة، وذلك بتحدید الغایات  لمتعّلمي هذه المرحلة، وٕاّنما نختار منها ما

البیداغوجیة، والمستوى اللغوي المطلوب، ومعارف المتعلمین السابقة والحجم الساعي 

یجعل تدریس قواعد اللغة العربیة یحقق المخّصص لهذا الرافد اللغوي، وغیر ذلك مما 

  1» .أهدافه المنشودة لهذه الفئة

إّن الهدف من اختیار المحتوى هو جعل المتعلم یكتسب مهارة معینة في استعمال    

  .اللغة في مختلف مستویاتها وسیاقاتها المناسبة

لوظیفیة هو في حاجة إلى األلفاظ األساسیة والتراكیب اوللوصول إلى هذه النتیجة « 

اّلتي تعّد القاعدة األولیة اّلتي تتمیز بها لغة من اللغات دون الخوض في دالالت األلفاظ 

  2» .الفرعیة، والقواعد التحویلیة اّلتي یمكن اكتسابها الحقا بالتدرج المطلوب

كما قد یعسر على المتعلم استیعاب حد أقصى من األلفاظ والتراكیب في مرحلة    « 

تعلمه، فالمعرفة اّلتي یتلقاها في درس من الدروس یجب أن تكون  معینة من مراحل

محدودة جدا مع مراعاة الطاقة االستیعابیة لدى المتعلم، حتى ال یصاب باإلرهاق 

 3» .اإلدراكي، وهو األمر  اّلذي یجعله ینفر من مواصلة تعلمه للغة 

                                                 
  .8، ص 2010، 1د عیساني، مقاییس بناء المحتوى اللغوي، مطبعة مزاور، طیعبد المج - 1
  .143ص  اللغات،حقل تعلیمیة  حساني،أحمد  - 2
دد ة اللسانیات ، الععبد الرحمان الحاج صالح ، أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ، مجل - 3

   .44، ص 1973 ،الرابع ، جامعة الجزائر 
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  :عرض المادة اللغویة .2

بالتعلیمیة، هو أّن لعرض المادة اللغویة دورا إّن األمر المؤكد لدى جمیع المهتمین  « 

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

  1» .إلتقان العرض والتقدیم

و من هنا، فإّن منهجیة عرض المادة اللغویة حتى تكون ناجحة، یجب أن تتوافر      

 2:فیها العناصر اآلتیة

 ة مراحل التدرج في تدریس قواعد اللغة العربیة مراعا .  

  مراعاة المقاییس اللسانیة والنفسیة لترتیب هذه المراحل.  

 ضبط الوحدات األساسیة المكونة للعرض.  

 تقسیم الوقت بین هذه الوحدات.  

عرض المادة اللغویة عرضا جّیدا، عملیة نفسیة تشّد التعلم للمدرس « :ولذلك فإّن     

علق بالموضوع بطریقة أكثر فاعلیة، فكم من طرق وعروض أفسدت المادة ویجعله یت

ألّن المدرس یفتقد إلى اآللیات المناسبة  اللغویة، ألّن طریقة العرض لم تكن مناسبة، أو

  3» .للعرض الجّید المناسب 

  :التدرج في تدریس قواعد اللغة العربیة   .3

ج، لذلك وجب أخذه بعین االعتبار من البدیهي أّن كّل اكتساب لغوي یتطلب تدر      

  :أثناء وضع أي برنامج تعلیمي، والتدرج في مادة القواعد یكون كاآلتي

ضرورة البدء بالسهل قبل الصعب، بحیث تفتح شهیة الدارس بالمسائل السهلة التي    

یمكن له استیعابها ببساطة، ثّم المرور إلى غیرها مما یصعب علیه فهمها أو إدراكها 

من حیث مستواه العقلي، و یجب االرتكاز  ا أو لتجردها، حیث تتطلب نضجا أكبرلتعقده

  4 .یقدمه علم النفس اللساني وعلم االجتماع اللساني والدراسات اللسانیة بعامة هنا على ما

 

                                                 
   .146ص  اللغة،حقل تعلیمیة  حساني،أحمد  - 1
   . 146ص  نفسھ،المرجع  - 2
  .13ني، مقاییس بناء المحتوى اللغوي، ص عبد المجید عیسا - 3

   .14، ص نفسھ المرجع :ینظر  -4 
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  :الترسیخ  .4

وهو عملیة تثبیت المعلومات في ذاكرة المتعلم، عمال على أن تتمثل له اللغة      « 

الممارسة، أو هي عملیة المحافظة على المعلومات وتقویتها في الذهن  أثناء عملیة

السترجاعها عند الحاجة، أو هي عملیة انتقال المعلومات من الذاكرة اللحظیة إلى الذاكرة 

الدائمة ،حتى یتوقف نجاحها على مدى محاكاة المتعلم من نماذج لغویة، لذلك تظّل 

كثر لتحقیق الترسیخ، والتي ینبغي أن تستغرق وقتا الممارسة الفعلیة للغة هي الضمان األ

  1» .أطول

إّن عملیة ترسیخ موضوع من مواضیع قواعد اللغة تتطلب جهدا كبیرا من المدرس      

نالحظه أّنه لیس باألمر  باإلضافة إلى ذلك مهارة وخبرة، أي أن یكون كفء، وما

ن تبلیغ فكرة ما لآلخر، وسبب ذلك الهین،كما أّن المتعلم في أغلب األحیان نجده عاجزا ع

 .عدم المطالعة فیصبح ال یملك ذخیرة لغویة

وعلى العموم فإّن االستمراریة في القراءة وتكرار العمل بها یثبت القضایا اللغویة « 

 2» .ویكسب الملكة اللغویة

 :التقویم اللغوي .5

                                                 
   .18ص : السابقالمرجع : ینظر - 1

   .20مقاییس بناء المحتوى اللغوي، ص   المجید عیساني،عبد  - 2
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لمساعدة للمدرس من أهم آلیات العملیة التعلیمیة التقویم، إذ یعّد من الوسائل ا   

لمعرفة مستوى وقدرة كل تلمیذ، كما یمكنه كذلك من معرفة نقاط ضعف المتعلمین ولهذا 

 .فیمكن أن نعرفه لغة واصطالحا

قوم األمر، أزال « :، وجاء في لسان العرب)ق و م(فهو من : التقویم لغة .1.5

ن الشيء بالتقویم عوجه وأقامه، وقوام األمر نظامه وعماده، وقوم السلعة، قدرها والقیمة ثم

 1» .والتقویم االستقامة واالعتدال

إصالح اعوجاج  « :ومن خالل ما سبق یتضح لنا أّن المفهوم اللغوي للتقویم هو   

الشيء وفي نفس الوقت إعطاء قیمة لهذا الشيء وتقدیره والحكم علیه، وقد ظهرت عدة 

 2 » .لتقویماالقیاس، والتقییم، بجانب :مصطلحات في هذا الشأن، ومن ذلك 

 

تقدیر األشیاء والمستویات تقدیرا كمیا عن طریق استخدام وحدات « :فهو القیاس 

معرفة المظهر العام للمتعلم، أي تثمینه وجعل له قیمة  :التقییم فهو رقمیة مقننة، أما 

التقویم   :فهو أشمل وأعم من القیاس والتقییم فهو: التقویم معلومة، أما عن مصطلح

إذ إّن الكلمة األولى تتعدى قیمة الشيء إلى تصحیحه " التقییم"ن مصطلح أشمل وأعم م

 3». وٕاصالحه وتعدیله بعد الحكم علیه

                                                 
   .500 ،498ص  لسان العرب، منظور، ابن  - 1

   . 20مقاییس بناء المحتوى اللغوي ، ص   عبد المجید عیساني، - 2

   .267ص  فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها بین النظریة والتطبیق، راتب قاسم عاشور و محمد فؤاد الحوامدة ، - 3
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  :خصائص المدرس والمتعلم وأثرهما في التدریس .6

  :خصائص المدرس وأثرها في التدریس  .1.6

م یعّد المدرس أحد أطراف العملیة التعلیمیة، إذ هو القناة التوصیلیة بین المتعل     

  .والمحتوى أو المعارف

والبّد أن یوضع في بؤرة اهتمام من یرید تطویر العملیة التعلیمیة، وتمكینها من تلبیة « 

  1» .حاجات األمة والمجتمع، ذلك للدور اّلذي یؤدیه في حیاة األمة، وٕاعداد الجیل

  .ومن هذا المنطلق یجب أن یعّد جیدا ألّن دوره لیس باألمر الهّین 

  :المتعلم وأثرها في التدریسخصائص . 2.6

المتعلم یعّد الطرف الثاني في العملیة التعلیمیة، لذلك یكون التركیز علیه ألّنه هو     

إّن المتعلم المقصود هنا هو المتمدرس  في المرحلة الثانویة، ألّنه من الطبیعي   األساس؛

  .به ذلك ش أن یختلف عن متعلم المراحل األخرى سواء جسمیا أو معرفیا أو ما

كما أّن التغیر الصناعي له تأثیر كبیر في حیاة الشباب، ذلك أّن ذاتیة الفرد ال  «   

تكتسب من فراغ، ولكن تأتي فقط مع تفاعل الفرد مع العناصر المادیة واإلنسانیة للنظام 

وكّل هذا یجعل مهّمة واضع المنهج لیست سهلة، إذ .... االجتماعي، الذي یعیش فیه 

                                                 
دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان، األردن،  تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفایات األدائیة، علي عطیة، محسن -1

  .25، ص2007، 1ط
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أن یلم هذه الظروف اّلتي تحیط بالمتعلم واّلتي تؤثر في جهده لتحصیل تكامله یجب علیه 

    1» .ذاته

  : أسس منهج تعلیم قواعد اللغة العربیة   .7

الخطط الموضوعة لتوجیه المتعلم في « :المنهج هوقبل ذلك نتطرق أوال لمفهوم     

المتعلمون  تجریبیا  المدرسة، ویتم تحقیق هذه الخطط في الّصف الدراسي، كما یعیشها

  2» .وتحصل هذه الخبرات في بیئة تعلیمیة تؤثر بدورها فیما یتعلم

   .ومنهج تدریس قواعد اللغة العربیة هو صورة من منهج اللغة   

والبد أن یتماشى مع سیكولوجیة المتعلم من حیث المستوى ومن حیث الحاجات  «

والتطبیق ولذلك یجب أن یوضع  والمیول ومن حیث القدرة على االستنتاج  والتعمیم

 3» .المنهج للمرحلة الثانویة في ضوء هذه المفاهیم

 :صعوبات تدریس القواعد النحویة: خامسا

إّن لتدریس النحو صعوبات مثله مثل المواد الدراسیة األخرى، حیث هناك     

ات صعوبات خاصة بالمعلم وصعوبات خاصة بالمتعلم، وٕاّن القواعد النحویة تحمل صعوب

جمة على الرغم من كثرة الدراسات اّلتي أجریت في هذا المیدان، لتجاوزها ولتذلیل 

صعوباتها، إّال أّننا نجد الشكوى من صعوباتها تزداد سوءا من قبل المعلمین أو المتعلمین 

  4.في كل المراحل التعلیمیة

  5:الصعوبات الخاصة بالمتعلم .1.1

                                                 

.25محمد صالح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة، ص   -  1  

.21ص  لغة العربیة مناھجھا وطرق تدریسھا،، الاد عبد الكریم عباس الوائلي، سعطھ حسین الدلیمي  -  2  

.379-378لة الثانویة، ص ، تدریس اللغة العربیة في المرحمحمد صالح الدین مجاور  -  3  
یب في تدریس قواعد اللغة العربیة، دار الشروق، عمان ، أسالطھ حسین الدلیمي، كمال محمود نجم الدلیمي: ینظر  -4

.13، ص 2004، 1األردن، ط   
الفكر العربي، ، دار و أنماطھا العلمیة، اللغة العربیة و انطباعاتھا المسلكیة محمد صالح سمك، فن التدریس :ینظر  - 5

. 16، ص 1998القاھرة، دط،    



 ماهیة قواعد اللغة العربیة                                            :  الفصل األول

 

30 
 

 ال التالمیذ في مراحل التعلیم العامكثرة القواعد النحویة اّلتي یضیق بها احتم. 

 إّن القواعد معقدة تكثر فیها األقوال  و األوجه الجائزة والشاذة. 

  إّن القواعد تدرس بطریقة آلیة جافة ال تستثیر في التلمیذ شوقا وال اهتماما، خاصة

 .إن كانت األمثلة مبتذلة متكلفة

  ّه یحفظها یتطلب منه جهدا كثرة القواعد المفروضة على التالمیذ، حیث یشعر بأن

 .كبیرا، وٕاذا حفظها فإّن مصیرها اللسان

  ال یهم المعلم إّال اإلسراع في االنتهاء من المقرر دون التأكد من إمكانیة تطبیق

 .القواعد عملیا من خالل تطابیق التالمیذ وكتابتهم

  :الصعوبات الخاصة بالمعلم. 2.1

علم فقط، بل هناك صعوبات تنتاب ال تقتصر صعوبات تدریس النحو على المت  

  1:المعلم أثناء تدریسه للنحو ویظهر ذلك من خالل

  ضعف معلم اللغة العربیة في إعداده المهني واألكادیمي على الرغم من أّنه یمثل

عنصرا رئیسیا من عناصر العملیة التربویة، ویعود ذلك الضعف إلى العزوف عن دراسة 

ة، وهم إن تخصصوا في هذا المجال یكونون مجبرین اللغة العربیة، لدى طالب الجامع

 .حتى یضمنوا الوظیفة فقط

 افتقار المعلم في إتباع الطریقة الناجحة لتوصیل القواعد إلى أذهان المتعلمین. 

طریقة تدریس القواعد لها دخل كبیر في صعوباتها، وسهولتها، فإذا درست بطریقة     

تستفزهم، وأما إذا روعي في تدریسها طریقة حدیثة آلیة وجافة وال تستثیر التالمیذ وال 

تثیر شوقهم وتستدعي اهتمامهم مال إلیها وألفوا دراستها، فحّب التالمیذ وكرههم 

  .للقواعد النحویة یرجع بالطبع إلى طریقة التدریس وٕالى مهارة المعلم في ذلك

  

                                                 

.30العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة، ص ، تدریس النحو ظبیة سعید السلیطي، حسین شحاتة -  1  



 

 

  

  

  
 

الثاني:  تعلیمیة قواعد اللغة  صلالف

العربیة(النحویة)  لتالمیذ السنة أولى 

 ثانوي آداب.

 

أوال: موضوعات قواعد اللغة(النحویة) للسنة أولى      

 شعبة اآلداب.

 ثانیا:   طریقة تقدیم المواضیع النحویة.

 ثالثا:  عرض النتائج الخاصة باألساتذة .

 رابعا:  عرض النتائج الخاصة بالتالمیذ.
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:نحویة المقررة  على تالمیذ السنة أولى ثانوي آدابموضوعات القواعد ال: أوال  

  تصنیف موضوعات القواعد النحویة حسب منهاج اللغة العربیة  1):1(جدول رقم : 

  

                                                 
  .  28اللغة العربیة ، ص  منهاج ،وزارة التربیة الوطنیة  -  1

  )أدب (جذع مشترك 

   : في المرفوعات/ 1

 المبتدأ والخبر و أنواعهما  -

 كان و أخواتها  -

 كاد و أخواتها  -

 األحرف المشبهة بالفعل  -

   النافیة للجنس" ال" -

  : في الفعل / 2

 رفع الفعل والمضارع ونصبه  -

  جزم الفعل المضارع  -

  : في المنصوبات/ 3

 المفعول به  -

 المفعول المطلق  -

 المفعول ألجله  -

 الحال  -

 التمییز  -

  المنادى  -

  : في التوابع / 4

 النعت  -

 البدل  -

  التوكید  -
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 1):2(جدول رقم 

   تصنیف موضوعات القواعد النحویة حسب التوزیع السنوي : 

  

                                                 
  . جذع مشترك آدابثانوي، التوزیع السنوي، للسنة أولى  ، الوطنیة وزارة التربیة -  1

  التوزیع السنوي لمواضیع القواعد النحویة 

 الحروف الجازمة لفعلین مضارعین  -

 رفع الفعل المضارع ونصبه  -

 المبتدأ والخبر و أنواعهما  -

 كان و أخواتها  -

 األحرف المشبهة بالفعل  -

 كاد و أخواتها  -

 ال النافیة للجنس  -

 المفعول به  -

 المنادى  -

 المفعول ألجله  -

 ترتیبي العدد األصلي والعدد ال -

 التمییز  -

 النعت بنوعیه  -

 التوكید  -

  البدل  -
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ما یالحظ من خالل هذین الجدولین أّن ترتیب مواضیع قواعد النحو غیر متطابقة      

لما ورد في خانة المحتوى التعلیمي، وهو المقرر في الكتاب المدرسي والتوزیع السنوي، 

تتحقق كل األهداف المرجوة من وفي ظل االضطراب الحاصل بین المنهاج والتوزیع ال 

تدریس القواعد النحویة األقل في المدى القریب، ریثما تتم إعادة النظر في ترتیب 

المحتوى التعلیمي لهذا الرافد اللغوي في الكتاب المدرسي، ولجنة مترجمي المنهاج إلى 

ن الكتاب المدرسي، مع مشاركة فعالة وفعلیة ألصحاب االختصاص والباحثین في میدا

  .التدریس ومجموعة من المدرسین األكفاء في المیدان المدرسي 

 الحجم الساعي للمواضیع النحویة والصرفیة لتالمیذ السنة  :الجدول اآلتي یوضح

 :أولى ثانوي آداب

  حجمها الساعي  عددها  نوع الموضوعات المقررة

  سا/17  17  نحویة 

  سا/7  7  صرفیة 

  سا/24  24  المجموع

) حصة واحدة (ل الجدول أّنه كل موضوع یقابله ساعة واحدة نالحظ من خال     

سواء المواضیع النحویة أو الصرفیة، بما أّنني قمت بدراسة المواضیع النحویة ألّنها 

یمنعني من التطرق بعض الشيء إلى المواضیع  كانت هي الغالبة، لكن هذا ال

  . الصرفیة

یة والصرفیة المقررة، كما توحي لنا ونالحظ كذلك عدم التكافؤ بین المواضیع النحو   

 بإغفال أهمیة الجانب الصرفي في تحدید معانیه الوظیفیة فالتصریف إّنما هو لمعرفة 

أنفس الكلم الثابتة، فالنحو إّنما هو معرفة أحواله المتنقلة، فالمتعلم یحتاج للمعرفة 

 .الصرفیة مثلما یحتاج للمعرفة النحویة

فیة اّلتي اشتمل علیها المقرر المدرسي فقد جاءت مرتبطة أما بالنسبة للمواضیع الصر 

وهذا .....) اسم الفاعل وصیغ المبالغة وعملها واسم المفعول وعمله(بنظریة العامل مثل
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المزج بین المباني الصرفیة ووظائفها داخل التركیب الواحد وفي حصة واحدة، أما 

أنواع المصادر (ة التركیبیة نحوبالنسبة للمباني الصرفیة كموضوعات مستقلة عن الدراس

فغلب علیها طابع التجرید من حیث تناولها، كما جاء ) واسم اآللة وأسماء الزمان والمكان

أغلبها غیر وظیفیة وال تنمي للمتعلم الملكة التبلیغیة المرجوة من تعلیمیة النحو، فجاء 

 .  على شكل قوانین محررة وجامدة
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 : د النحویةوصف طریقة تدریس القواع: ثانیا

  :الطریقة اّلتي أوصت بها التوجیهات التربویة في سیر حصة نشاط مادة القواعد  

أّن سیر نشاط قواعد اللغة 1:جاء في منهاج اللغة العربیة و آدابها  :وصف الطریقة 

  : یتضمن ما یلي 

  المشكلة –وفیها یوّجه المدرس المتعلمین إلى الوضعیة  :مرحلة عرض المشكلة - 

 .لهم أهدافها و یصف آلیاتها ویعد الوسائل المطلوبة فیحدد

  وتحصل بفهم معطیات الوضعیة، استیعاب المفاهیم و األفكار،  :مرحلة التهیئة

 .تنظیم الفوج و توزیع المهام على أعضاء الفوج

   وتتم من خالل  :مرحلة الدراسة والتعلم : 

 جیلهاضبط المعلومات و اختیار أنجح طریقة للحل المفترض وتس. 

 وینجم عن هذه المرحلة : البحث عن الحل المناسب للمشكلة المطروحة :  

  .اعداد عن هذه المرحلة -

الحلول الفردیة اّلتي توصل إلیها المتعلمون من خالل أعمالهم، نشاط  -

  .تفهم

  و تتمثل  :مرحلة تقییم المتعلم : 

 بعضها البعض، تقییم األعمال الفردیة عن طریق جمع الحلول الفردیة ومقارنتها ب

  .ثّم تقییم عمل الفوج و یحصل من خالل تشخیص تعلیمات التالمیذ واألفواج

  

                                                 

. 13وزارة التربیة الوطنیة، منھاج اللغة العربیة، ص  -  1  
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لقد كانت طریقة النصوص المتكاملة هي الغالبة في تقدیم دروس القواعد لتالمیذ       

هذه المرحلة من التعلیم الثانوي، باإلضافة إلى الطریقة االستقرائیة بدایتها تقدیم األمثلة، 

وغیرها، إذ نجد أّن الكتاب المدرسي ال یحتوي على  ع الفعل المضارع  ونصبهمثل رف

جمیع أمثلة كّل موضوع من الموضوعات، وهذا ما جعل أساتذة التعلیم الثانوي یستعینون 

، المقرر على )المختار في قواعد البالغة والعروض(بكتب تابعة لوزارة التربیة مثل 

مي و األدبي، ومحتوى هذه الكتب مجموعة من متعلمي السنة أولى بفرعیها العل

و أضیفت من ......النصوص أو الشواهد مستقاة أغلبها من الشعر و القرآن الكریم 

 .أجل تغطیة النقص الموجود في الكتاب المدرسي 

إّن أشّد ما یعانیه مدرس اللغة العربیة الیوم هو عدد التالمیذ داخل األقسام، إذ یفوق     

تلمیذ في القسم الواحد، فكیف یتعامل األستاذ مع هذا العدد الهائل ؟ في  عددهم أربعین

حصة حجمها الساعي بقدر ساعة واحدة ؟ وكیف له أن یوزع األسئلة بشكل عادل 

نجد أّن المدرس مقّید بالوقت، ولذلك یحاول بقدر   ویمس بها أكبر عدد من المتعلمین؟

یقة أو بأخرى، ولكن یبقى هناك بعض اإلمكان إیصال المعلومات إلى التالمیذ بطر 

المواضیع تحتاج إلى أكثر من حصة مثل العدد األصلي و الترتیبي، المبتدأ و الخبر و 

، وكل موضوع یتكون من عدة أجزاء فنجد أّن كّل مدرس یستعمل طریقة .....)أنواعهما 

من طرف من أجل إتمام الموضوع، وفي نفس الوقت إفهامه للتالمیذ، لذلك یجب النظر 

اللجان المختصة في المواضیع المقررة والحجم الساعي، و ال یستطیع األستاذ أن یتقید 

بالطریقة المقررة في المنهاج، ألّنه كما ذكرنا سابقا عدد التالمیذ، إضافة إلى ذلك الحجم 

ولیست كل المواضیع المقررة مناسبة سواء للفئة العمریة أو الحجم الساعي  ي،الساع

 .  طرف الوزارة  المقرر من
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 :الطریقة واألدوات

هو عبارة عن مجموعة أسئلة تدور حول موضوع معین تقدم لعینة من « :االستبیان    

األفراد لإلجابة عنه، وتعد هذه األسئلة في شكل متسلسل وواضح وبسیط ال یحتاج إلى 

  1 »  .شرح إضافي

ي ترسل إلى األشخاص اّلذین هو مجموعة من األسئلة اّلت«  :وعّرف أیضا بأّنه       

یصعب الوصول إلیهم أو مقابلتهم وجها لوجه الستفتائهم نحو موضوع معین أو مشكلة 

  2». معینة

یحتوي بحثنا على استمارة استبیان مخصصة لتالمیذ السنة  :المجال المكاني      

 - طولقة  –أولى ثانوي شعبة آداب،  فقد قمنا بالدراسة في ثانویة محمد العربي بعریر 

والیة بسكرة، وقد وقع اختیاري لهذه الثانویة كونها أكبر الثانویات و أقدمها في بلدیة 

  .طولقة، وكذلك كوني كنت من تالمذتها، واستبیانین ألساتذة مادة األدب العربي

، ) 2016-2015(أجریت هذه الدراسة خالل الموسم الدراسي  :المجال الزمني     

المیدانیة في شهر جانفي فاستغرقت الوقت الكافي في إنجاز  حیث انطلقت في الدراسة

استمارة استبیان، وطرح األسئلة وحضور بعض الحصص مع مالحظة طریقة تدریس 

القواعد النحویة، وقمنا بتوزیع استمارة االستبیان على كل من األساتذة والتالمیذ وجمعها، 

 .ثم تفریغ البیانات و استخالص النتائج 

 ویشمل أساتذة مادة األدب العربي واّلذي یبلغ عددهم ثمانیة :شريالمجال الب . 

  الشعبة األدبیة (وكذلك عدد التالمیذ اّلذین یدرسون السنة أولى ثانوي .( 

إّن عینة البحث في دراستنا هذه تتكون من تالمیذ السنة أولى ثانوي  :عینة الدراسة    

أّن مادة القواعد عندهم مادة أساسیة  اختیارنا لهذه الشعبة قصدي كون( شعبة أدبیة 

 ). وعلیه یكون اهتمامهم بها بشكل كبیر

                                                 
، 1ر، طسس ومناھج البحث في علم النفس، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائأعبد الكریم بوحفص،  - 1

  .54، ص2011
  . 92، ص1999حسم منسي، مناھج البحث التربوي، دار الكتب، األردن، دط ،  - 2
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تلمیذة و  52بما فیه  74فقد شملت هذه العینة  قسمین، حیث كان عدد التالمیذ    

إناث، ) 28(ذكور، أما القسم الثاني ) 4(إناث و ) 30(تلمیذ، ویحتوي القسم األول  22

وبعد توزیع استمارات ) 74(جمالي هو أربعة وسبعون ذكور، إذ كان عددهم اإل) 12(و 

  .االستبیان وجمعها تحصلنا على كل االستمارات الموزعة نظرا  لحرصنا علیها 

، كذلك )ست أستاذات و أستاذین( أما بالنسبة لألساتذة فبلغ عددهم ثمان أساتذة      

 .قمنا بتوزیع االستبیانات علیهم، فظهرت مساعدتهم لنا جلیة
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  :عرض النتائج الخاصة باألساتذة:ثانیا

مع الفئة ) النحویة(یبّین مدى مالءمة مواضیع قواعد اللغة العربیة ):  1(الجدول 

و األهداف الخاصة بكل ) ساعة واحدة (العمریة، الحجم الساعي المخصص للحصة 

  :موضوع حول هذا الرافد اللغوي 

  المحتوى التعلیمي
ة مالءمة للفئ

  العمریة

مالءمة للفترة 

  الزمنیة

تحقیق األهداف 

الخاصة 

  بالموضوع

  مالئم
غیر 

  مالءم
  مالئم

غیر 

  مالءم
  مالءم

غیر 

  مالءم

جزم الفعل المضارع -

  باألدوات التي تجزم فعلین

            

رفع الفعل المضارع  -

  ونصبه

            

              المبتدأ والخبر وأنواعهما -

              كان وأخواتها-

              حرف المشبهة بالفعلاأل-

              كاد وأخواتها-

              ال النافیة للجنس-

              المفعول به-

              المنادى-

              المفعول المطلق -

              الحال-
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              المفعول ألجله-

              العدد األصلي والترتیبي-

              التمیز-

              النعت بنوعیه-

              التوكید-

              البدل-

ما یالحظ من خالل آراء األساتذة أّن المحتوى التعلیمي لموضوع قواعد اللغة      

ال النافیة للجنس، الممنوع من الصرف، العدد األصلي ( ثالثة مواضیع ) النحویة(

من بین ثمانیة عشر موضوع غیر مالئم للفئة العمریة، وهي البعد عن عدم ) والترتیبي 

رف التالمیذ، و تفوق أحیانا قدراتهم العقلیة عند حل التطبیقات أو استیعابها من ط

 .الفروض المحروسة أو االختبارات الفصلیة

ال النافیة للجنس و العدد (أما بالنسبة للحجم الساعي نجد أّن نسبة مواضیع     

األصلي والترتیبي، النعت بنوعیه، المفعول المطلق، المبتدأ والخبر و أنواعهما، جزم 

من بین ثمانیة عشر موضوع غیر مالءمة ) الفعل المضارع باألدوات التي تجزم فعلین 

غیر كافیة لتقدیم أي موضوع من ) حصة واحدة ( للفترة الزمنیة، أي أّن ساعة واحدة 

 . هذه المواضیع

أما فیما یخّص تحقیق األهداف الخاصة بكل موضوع على حده، فنجد أّن هذا      

حّد بعید، ألّنه یعود إلى  تمّكن  وكفاءة وخبرة كل أستاذ، وكذلك طبیعة األمر محّقق إلى 

المتعّلمین و دافعیتهم نحو المادة التعلیمیة و استعدادهم لكل موضوع، وقد ال تتحقق هذه 

األهداف عند األستاذ اّلذي ال یملك كفاءة األداء التربوي، أو غیر ملم بالمادة، واألسباب 

فقط، وترجع إلى مستوى التالمیذ وكثرة عددهم، والحجم ال تنحصر على المدرس 

الساعي،  كما ذكرنا سابقا ومن بین الدروس أو المواضیع اّلذي أجمع أساتذة الثانویة 

المبتدأ والخبر و أنواعهما، كان ( على أّنها غیر محققة لألهداف الخاصة ست مواضیع 

 ) .التمییز  وأخواتها، كاد وأخواتها، والبدل، الممنوع من الصرف،
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دراسة النص األدبي من حیث الشكل والمضمون، وما (أربع ساعات  « :النص األدبي 

، تدرس هذه المسائل انطالقا من النص )یتعلق بمسائل القواعد والعروض والنقد األدبي

      1». األدبي مندمجة دون إقامة للحاجز الزمني، عمال بمنطلق المقاربة النصیة

بة النصیة أصبحت قواعد النحو والصرف المقررة على تالمیذ من منظور المقار   

السنة أولى آداب من التعلیم الثانوي، تدرس انطالقا من النص األدبي والتواصلي، أي 

تدریس اللغة العربیة كل متكامل ومن هنا یسیر المنهاج والوثیقة المرافقة له، ودلیل 

  .من النص المدروس في الوحدة نفسها األستاذ إلى استخراج األمثلة والشواهد اللغویة 

والسؤال اّلذي أطرحه هنا، هل یمكن أن نجد نصا متكامال یضم جمیع األمثلة     

والشواهد اللغویة اّلتي تخدم موضوعا من مواضیع قواعد اللغة المقرر في المنهاج ؟ وٕاذا 

المنهاج؟  لم نجد هذا النص المتكامل، هل تحققت المقاربة النصیة كما یهدف إلى ذلك

وما موقف أو ما عمل المدرس عندما ال یجد هذا النص موفر لألمثلة اّلتي تخدم 

 .موضوع قواعد اللغة العربیة

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
حسین شلوف، محمد خیط، دلیل أستاذ اللغة العربیة الخاص بكتاب السنة األولى من التعلیم الثانوي العام  -  1

  . 14ص  ،"جذع مشترك آداب"والتكنولوجي 
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یوضح مدى انسجام النص األدبي مع قواعد اللغة العربیة وتحقیق ): 2(جدول-

  :المقاربة النصیة

  قواعد اللغة  النص األدبي
  االنسجام

تحقیق هدف 

  المقاربة

  محقق  نسبي  محقق  نسبي

في اإلشادة -

  بالصلح والسالم

جزم الفعل 

المضارع باألدوات 

  التي تجزم فعلین

        

ظاهرة الصلح -

والسلم في العصر 

  الجاهلي

رفع الفعل 

  المضارع ونصبه
        

  الفروسیة -
المبتدأ والخبر و 

  أنواعهما
        

الفتوة ولفروسیة -

  عند العرب
          كان وأخواتها

البرق  وصف-

  والمطر

األحرف المشبهة 

  بالفعل
        

الطبیعة من خالل -

  الشعر الجاهلي
          كاد وأخواتها

          ال النافیة للجنس  األمثال والحكم-

          المفعول به  معلم األمثال-

          المنادىتقوى اهللا واإلحسان -
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  إلى اآلخرین

قیم روحیة وقیم -

  اجتماعیة
          المفعول المطلق

النضال من شعر -

  والصراع
          الحال

الشعر في صدر -

  اإلسالم
          المفعول ألجله

  فتح مكة-
العدد األصلي 

  والترتیبي
        

شعر الفتوح وأثاره -

  النفسیة
          التمیز

من تأثیر اإلسالم -

  في الشعر والشعراء
          النعت بنوعیه

من تأثیر اإلسالم -

  على الفكر واللغة
          التوكید

          البدل  اشمیینفي مدح اله-

التجدید في المدیح -

  والهجاء

الممنوع من 

  الصرف
        

ما یالحظ من خالل إجابات األساتذة أّن عدد مواضیع قواعد اللغة العربیة    

المنسجمة مع النص األدبي والمحققة للمقاربة النصیة سبعة مواضیع من بین ثمانیة 

ة فتحقیق المقاربة النصیة فیها عشر موضوعات، وأما إحدى عشر المواضیع المتبقی

  . نسبي فقط
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و هذا ما یدفعنا إلى القول أّن تدریس قواعد اللغة العربیة للسنة أولى آداب من   

التعلیم الثانوي، وفق المقاربة النصیة حسب ما یهدف إلیه المنهاج مازال لم یتحقق 

  : بینها بالصورة المرجوة في الواقع المدرسي، ویعود هذا إلى عدة أسباب من

بما أّن الكتاب المدرسي یقترح أمثلة وشواهد تساعد المدرس على إتمام بقیة      

عناصر درس موضوع القواعد ، فإّن أغلب النصوص األدبیة والتواصلیة غیر منسجمة 

مع مواضیع القواعد، فعلى مدرس اللغة العربیة أن یستعین بمراجع أخرى لیوفر األمثلة 

القواعد، وما نالحظه كذلك أّننا أحیانا نجد األمثلة الموجودة في  المناسبة إلتمام دروس

الكتاب المدرسي جافة ومكررة والشواهد القرآنیة غیر مشكولة  ووجود بعض األخطاء 

 .وغیرها 

و لهذا ینبغي على مؤلفي الكتاب المدرسي ترجمة ما یحتویه المنهاج، ومراجعة كّل    

من واقع المتعلم، وتخدم المقاربة النصیة إلى  النصوص، واختیار نصوص أدبیة أقرب

  .حد بعید حتى تتحقق األهداف المرجوة

 :عرض النتائج الخاصة بالتالمیذ:ثالثا

إّن االستبانة الموزعة على تالمیذ السنة أولى ثانوي، وعلى وجه التحدید الشعبة  

  :األدبیة تتمحور أسئلته حول ما یلي

 أسئلة تتضمن البیانات الشخصیة:  

  الجنس. 1

  السن. 2

 أسئلة خاصة بمادة  القواعد النحویة  :  

 ما رأیك في مادة القواعد؟ .1

 بماذا تشعر في حصة القواعد؟ .2

 هل تشارك في حصة القواعد؟ .3

 ما هي المشكالت التي تصادفها؟ .4

 هل تقوم باالطالع على مواضیع القواعد بغیة تحضیر الدروس؟ .5
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 واعد؟ هل تقوم بحل الواجب الموجه إلیك في مادة الق .6

  عن أخطائك النحویة؟ ) ة(هل ینهاك األستاذ .7

 الستعمال الفصحى داخل القسم؟) ة(هل هناك توجیهات من طرف األستاذ .8

 ما هي اللغة التي یستعملها األستاذ أثناء إلقائه درسا في مادة القواعد؟ .9

 ).بسیطة أم معقدة(طریقة تقدیم الدرس من طرف األستاذ  .10

 

   :یبّین الجنسین ) : 1(جدول 

  

  

  

 

 

 

  

  النسبة  التكرار  الجنس

 % 29.73  22  ذكر

 % 68.92  52  أنثى

 %100  74  المجموع
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 :تمثل الجنسین: دائرة نسبیة 

یتضح لنا من خالل الجدول المتمثل في نسبة الذكور و اإلناث المصنفین حسب    

:  أما نسبة الذكور فقدرت بـ   %68.92: الجنس أن أعلى نسبة فیه لإلناث، إذ قدرت بـ

ویعود هذا إلى مجموعة من األسباب من بینها أّن األنثى تمیل إلى    % 21.51

 .الشعبة األدبیة على عكس الذكور یمیلون إلى الشعبة العلمیة

  :یبّین  سن التالمیذ) : 2(جدول 

  

  النسبة   التكرار   السن

15  16  21.62% 

16  29  39.19%  

17  14  18.92%  

18  10  13.51%  

19  05  6.76%  

  %100  74  المجموع 
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  : تمثل سن التالمیذ: دائرة نسبیة

 % 39.19: سنة والتي تقدر بـ 16نالحظ أّن أعلى نسبة للتالمیذ البالغین من العمر  

  %18: سنة بعدها بسنبة 15للتالمیذ اّلذین سنهم یفوق  % 21بینما ثاني نسبة هي 

سنة، و  18تبلغ من العمر  13.51سنة والفئة اّلتي نسبتها  17ین یبلغون للتالمیذ اّلذ

وهي النسبة الضئیلة، وهذه النتائج  % 6.76سنة تبلغ نسبتهم  19أخیرا اّلذین أعمارهم 

سنة،  و أّن أغلب  19سنة و 15توحي بأّن سن التالمیذ سنة أولى تتراوح أعمارهم بین 

 .سنة 19أو مرتین إلى أربع مرات كون سنهم وصل إلى التالمیذ معیدین إّما مرة واحدة 

  : رأي التالمیذ حول مادة القواعد ) : 3(جدول 

  

 

 

 

 

 

  

 

  النسبة   التكرار   االحتماالت 

  29.73  22  سهلة 

% 

 %  2.7  2  صعبة 

 % 67.57  50  متوسطة 

 %  100  74  المجموع 

22%

39%

19%

13%
7%

#

#

#

#

#
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  :تمثل رأي التالمیذ حول مادة القواعد: سبیةدائرة ن

  

 50: نالحظ أّن أعلى نسبة سجلت أّن مادة القواعد متوسطة واّلتي قدرت نسبتها بـ 

وٕاجابتها كانت بأّنها سهلة أما األخیرة بأّن مادة  % 22: أما النسبة الثانیة فقدرة بـ ، %

  .% 2.7: القواعد صعبة فقدرت بـ

ه لیست كل الدروس سهلة، ولیس كل موضوع یستطیعون ویرجع هذا إلى أنّ     

حل تطبیقه ، باإلضافة إلى أّن لیس كل التالمیذ یملكون نفس القدرات وهذا یدخل 

في الفروقات الفردیة، و أغلب التالمیذ ال یجدوا صعوبة في القاعدة، ألّنها تلّقن 

ویع األمثلة من لكن النقص یمكن في تنویقوم األستاذ بطریقة أخرى إفهامهم لها، 

یصبح عاجزا على تطبیق ما فهمه من  آلخر یصعب على التلمیذ الفهم إذن حی

 .القاعدة 
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  : یبّین شعور التالمیذ في مادة القواعد): 4(جدول 

  النسبة   التكرار   االحتماالت 

  % 35.14  26  ارتیاح 

  % 8.11  6  ملل 

 % 56.76  42  نشاط

  % 100  74  المجموع 

  

 

                               :تمثل شعور التالمیذ في مادة القواعد: دائرة نسبیة    

من خالل تحلیلنا لهذا الجدول نجد أّن أعلى نسبة كانت لشعور التالمیذ بالنشاط في     

ح، للذین یشعرون باالرتیا % 35.14ونسبة  ،% 56.76: حصة القواعد واّلتي قدرت بـ

ویرجع سبب شعورهم بالنشاط  ،% 8.11: أما أقل نسبة كانت للشعور بالملل والمقدرة بـ

النتمائهم للشعبة األدبیة، أي رغبتهم واّلتي یركزون فیها على مادة اللغة العربیة ألّنها من 

وبالرغم من وجود صعوبة في مادة القواعد، إّال أّن التالمیذ . المواد األساسیة عندهم

  .اهدین للفهم والمشاركة في الحصةیسعون ج
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یبّین ): 06(جدول 

المشكالت اّلتي 

یواجهها التالمیذ 

 :في مادة القواعد

  

 
 : التالمیذ في مادة القواعد تمثل المشكالت اّلتي یواجهها: دائرة نسبیة -

من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أّن أكبر نسبة هي أّن المشكلة اّلتي یواجهها الّتالمیذ  

 25.38: ، أما النسبة الثانیة هي إعرابیة واّلتي مقدرة بـ% 71.62: نحویة واّلتي تقدر بـ

في مادة  و هي ما نالحظه عند أغلب التالمیذ في شعبة األدب یجدون صعوبة  %

القواعد كجزء من اللغة العربیة، ویظهر ذلك خالل تصحیح الواجبات والفروض 

واالختبارات إذ إّن األستاذ یجد أّن الّتالمیذ مشكلتهم األولى في النحو بصفة عامة، و 

 .اإلعراب بصفة خاصة

 

  

  

  

  النسبة   التكرار   االحتماالت 

  % 71.62  53  نحویة 

  % 25.38  21  إعرابیة 

 % 100  74  المجموع 
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  :واعدیبّین قیام التالمیذ بحل الواجب المنزلي الموجه إلیهم في مادة الق): 7(جدول 

  النسبة   التكرار   االحتماالت 

 % 86.49  64  نعم 

 %5.40  4  ال 

  %8.11  6  أحیانا 

  %100  74  المجموع 

 
تمثل قیام التالمیذ بحل الواجب المنزلي الموجه إلیهم في مادة : دائرة نسبیة  -

 :القواعد

كانت للتالمیذ اّلذین یقومون بحّل  یبدو لنا من خالل هذا الجدول أّن أعلى نسبة   

،أما  % 8.11كانت " أحیانا"، و %86.49الواجب الموجه إلیهم، واّلتي قدرت بنسبة 

، ویرجع ذلك إلى % 5.40: والتي قدرت نسبتها بـ" ال"النسبة الضئیلة كانت باإلجابة 

ل حرص التالمیذ على حل الواجبات ومواظبتهم، وكذلك حرص األستاذ علیهم، و بذ

جهدهم في محاولة تطبیق القاعدة اّلتي درسوها؛ لتثبیتها في أذهانهم وتمكّنهم من التمییز 

 .بین الخطأ والصواب
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یبّین إطالع الّتالمیذ على مواضیع القواعد بغیة تحضیر الدروس ): 08(جدول 

 : وتنمیة القدرات اللغویة 

  النسبة   التكرار   االحتمال 

  %29.72  22  نعم 

  %59.46  44  ال 

  %4.05  3  أحیانا 

 %100  74  المجموع 

 :تمثل إطالع التالمیذ على مواضیع القواعد: دائرة نسبیة

 
 :على األخطاء النحویة) ة(تمثل تنبیه األستاذ : دائرة نسبیة     

: بتها بـكانت إجا % 59.46ما نستنتجه من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة هي     

،أما أحیانا فنسبتها  % 29.72قدرت نسبتها " نعم: "، والنسبة الثانیة كانت إجابتها بـ"ال"

، وجدنا أّن أغلب التالمیذ ال یقوموا باالطالع على % 4.05: كانت ضئیلة، وقدرت بـ

المواضیع بغیة تحضیر الدروس، وهذا یرجع لعدم تعویدهم على ذلك وعدم الحرص على 

سبق أما بالنسبة للتالمیذ النجباء فهم مواظبون على التحضیر وذلك بغیة التحضیر الم

االطالع على المواضیع وتعّرضهم لصعوبتها، وذلك ما یدفعهم إلى اللجوء  إلى مراجع 

أخرى غیر الكتاب المدرسي إلدراك تلك الصعوبة وتنمیة القدرات اللغویة، یعود اطالعهم 

ف الغامضة التي تحتاج منهم إلى السعي أیضا على اعتراضهم على بعض المواق
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والتفكیر إلزالة ذلك الغموض عن طریق االطالع باإلضافة إلى بعض المعلومات اّلتي 

تشعرهم بالحاجة إلى معلومات إضافیة مكملة لما لدیهم، لذا نجد هؤالء أكثر تفاعال 

 .وتفهما لمواضیع القواعد أو المواد األخرى

 :على األخطاء النحویة ) ة(ستاذ یبّین تنبیه األ): 09(جدول 

  النسبة     التكرار   االحتمال 

  %93.24  69  نعم 

  %4.05  3  ال

  %0  0  أحیانا 

  %100  74  المجموع 

 

 

 :على األخطاء النحویة) ة(تمثل تنبیه األستاذ : دائرة نسبیة  

 

میذ الذین ینبههم األستاذ إلى األخطاء یبدو لنا من خالل هذا الجدول أّن نسبة التال    

یعني هذا أن نسبة " ال"كانت باإلجابة  % 4.05و  % 93.24النحویة قدرت بنسبة 

اهتمام األستاذ بتنبیه التالمیذ  إلى األخطاء كانت كبیرة ، ألّن اللغة كما هو معلوم 

لغة وقواعدها ظاهرة صوتیة منطوقة مسموعة في المقام األول، ولذلك ینبغي في تعلیم ال
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النحویة والصرفیة االهتمام بالتحدث بها، وكذلك ینبغي أن یعتمد في معالجتها على  

  ".النحو التربوي"

حیث یستنبط قواعد اللغة من نصوص رفیعة المستوى، یراعي فیها واقع المتعلم، 

  .واهتمامته أو من أمثلة واضحة متنوعة تمس جمیع جوانب الموضوع المدروس 

 :یبّین توجیهات األستاذ الستعمال الفصحى داخل القسم ):10(جدول 

  النسبة   التكرار   االحتماالت

 %89.19  66  نعم 

  %8.11  6  ال

  %2.70  2  أحیانا 

  %100  74  المجموع 

 

 
 :تمثل توجیهات األستاذ الستعمال الفصحى داخل القسم: دائرة نسبیة    

لهذا الجدول المبّین لتوجیهات األستاذ الستعمال الفصحى داخل  من خالل قراءتنا  

وبعدها  % 89.19: القسم وجدنا أّن نسبة التوجیهات كانت أكبر النسب، حیث قدرت بـ

،  % 2.70: ، أما أضعف نسبة كانت ألحیانا وقدرت بـ% 8.11: ال كانت نسبتها بـ

توجیه التالمیذ الستعمال الفصحى ویظهر لنا من خالل ذلك أّن أغلب األساتذة یقومون ب

داخل القسم، وكذلك یعمل المدّرس على دعم الملكة اللغویة للمتعلم، وقدرته على فهم 
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اللغة و استعمالها لفظا وبناءا و أسلوبا وتطویر القدرة التوصیلیة للمتعلم بتمكینه من 

اإلنشاء اللغوي أسباب االستعمال السلیم للغة في مواقف تخاطبیة مختلفة و قدرته  على 

  .  السلیم والتعبیر األدبي الصحیح 

  :یبّین اللغة اّلتي یستعملها األستاذ أثناء إلقائه الدرس ): 11(جدول 

  النسبیة   التكرار   االحتماالت 

 %51.35  38  الفصحى  

  %0  0  العامیة 

مزیج بین 

  الفصحى والعامیة 

36  48.65%  

  %100  74  المجموع 

 
 :تمثل اللغة التي یستعملها األستاذ أثناء إلقائه الدرس : دائرة نسبیة    

الستعمال الفصحى داخل  % 51.35ما نستخلصه هو أّن أعلى نسبة كانت     

وهي تقارب النسبة األولى مزیج بین  % 48.65القسم من طرف األستاذ، ونسبة 

د إیصال المعلومات بطریقة أو بأخرى الفصحى والعامیة إذ نالحظ أّن األستاذ یری

للتلمیذ، لذلك نجده یمزج بین العامیة والفصحى، وهذا لیس لعدم مقدرة األستاذ على 

استعمال الفصحى،  ولكن من أجل تبسیط الموضوع أكثر والوصول به إلى أذهان 

  .المتعلمین 
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  : یبّین طریقة تقدیم الدرس من طرف األستاذ ) : 12(جدول 

  النسبة   التكرار   الت االحتما

  %97.30  72  بسیطة 

  %2.70  2  معقدة

  %100  74  المجموع 

 

 
 : تمثل طریقة تقدیم الدرس من طرف األستاذ: دائرة نسبیة  

أي الطریقة التي  % 97.30ما نستنتجه من خالل تحلیلنا أّن أعلى نسبة كانت    

،  إّن % 2.70: ة، أّما معقدة نسبتها ضعیفة جدا وقدرت بـتقدم من طرف األستاذ بسیط

  . األستاذ بطریقة أو بأخرى یحاول تبسیط الموضوع من أجل إیصال ما یرید التلمیذ إلیه
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إّن مهنة التعلیم لیست باألمر الهین، فهي صعبة وشاقة، وأّنه لیس كل مدرس       

فهذه الخاتمة هي خالصة للبحث، وأهم النتائج اّلتي توصلنا إلیها في الجانب  هو كفء،

  :النظري من الدراسة هي

  للداللة على الدراسة 1961لقد استخدم مصطلح تعلیمیة اللغات ألول مرة عام ،

العلمیة لتعلیم اللغات، أما التعلم فهو التغییر الناتج في السلوك، والتعلیم عملیة ینتج عنها 

 .  تعلم والتعلیم لیس غایة بذاته؛ أي أّن التعلیم هو تلك العملیة اّلتي یقوم بها المتعلمال

  المعلم هو منقذ البشریة من ظلمات الجهل إلى المعرفة، وهو من أهم العوامل

المؤثرة في العملیة التعلیمیة، وأصبح المتعلم یتصف بالدور األساسي في العملیة التعلیمیة 

من مستهلك للمعلومات إلى مساهم فّعال فیها یتعلم معارفه بنفسه، أما  وتغّیرت وظیفته،

بالنسبة للطرف الثالث في العملیة التعلیمیة، أو ما یسمى بالمحتوى هو ما یتلقاه أو ما 

 . یتعّلمه المتعلم من خالل العملیة التعلیمیة

  علم أو تمكین التدریس هو الدور اّلذي یقوم به المعلم من أجل إیصال المعرفة للمت

المتعلم من الفهم واالستیعاب، فالفرق بین التعلیم والتدریس أّن التعلیم یتم بطریقة مقصودة 

 .أو غیر مقصودة، أما التدریس فیتم بطریقة مقصودة فقط

  الطریقة في التدریس هي أسلوب المعلم في معالجة النشاط التعلیمي مع تالمیذه

 . لیحقق معهم أكبر قدر من الفائدة

 في االصطالح هو محاكاة العرب في طریقة كالمهم حتى یضاهي من  النحو أما

لیس بالعربیة في أهل العربیة، في فصاحتهم فتصقل ألسنتهم وٕان كانوا غیر عرب، أّول 

اّلذي وّلى ) أبا أسود الدؤلي (ونفذها ) علي ابن أبي طالب(من خطط لوضعه اإلمام

 . تالمذته

 لعمود الفقري لمادة اللغة العربیة، وفي التعلیم الثانوي تضم قواعد اللغة العربیة تعّد ا

كل من النحو والصرف، وتتنوع طرق تدریسها بتنوع الموضوعات والفروقات الفردیة لدى 

المتعلمین، ومن أهم طرق تدریسها الطریقة االستقرائیة وتقوم على االنتقال من الكل إلى 
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بتقدیم األمثلة بعد ذلك مناقشتها وأخیرا  الجزء، أي من المعلوم إلى المجهول، وتكون

استنباط القاعدة، أما الطریقة القیاسیة فهي تختلف عن االستقرائیة في تقدیم القاعدة عن 

األمثلة، وطریقة النص األدبي تقوم على تدریس القواعد النحویة من خالل عرض نص 

  . قطعةمتكامل المعاني، أي من خالل األسالیب المتصلة ال األمثلة المن

  من بین مبادئ قواعد اللغة أّنها تشعر المتعلم بحاجة إلى القواعد، وأّنه ینبغي على

المعلم أن یخصص حصص للتركیز على صعوبة معینة لیفهم التالمیذ، أما عن أهداف 

تعلیم القواعد، أّنها وسیلة تعین الدارس على تقویم لسانه وتنمي قدرة الطالب على تفهم ما 

 . قایقرأ فهما دقی

 :ومن أسس تدریس قواعد اللغة 

  الهدف من اختیاره هو جعل المتعلم یكتسب مهارة معینة في استعمال اللغة  :المحتوى -1

  .في مختلف مستویاتها

  .ألّن لها دور في إنجاح العملیة التعلیمیة :عرض المادة -2

  .كل اكتساب لغوي یتطلب تدرج :التدرج في عرض المادة -3

 .و عملیة تثبیت المعلومات في ذاكرة المتعلموه :الترسیخ -4

  .إذ یعد من الوسائل المساعدة للمدرس لمعرفة مستوى وقدرة كل تلمیذ :التقویم اللغوي -5

المدرس هو القناة التوصیلیة بین  :خصائص المدرس والمتعلم وأثرهما في التدریس -6

  .عن متعلم المراحل األخرىالمتعلم والمحتوى، أما المتعلم في المرحلة الثانویة یختلف 

منهج تدریس قواعد اللغة هو صورة منهج  :أسس منهج تعلیم قواعد اللغة العربیة -7

  .اللغة، وال بد أن یتماشى مع سیكولوجیة المتعلم

، فإّن القواعد تدّرس بطریقة آلیة جافة ال أما عن صعوبات تدریس القواعد النحویة    

ماما، وضعف معلم اللغة العربیة سواء في إعداده المهني تستثیر في التلمیذ شوقا وال اهت

واألكادیمي، على الرغم من أّنه یمثل عنصرا رئیسیا في العملیة التربویة وافتقار المعلم في 

  .إتباع الطریقة الناجحة لتوصیل القواعد إلى أذهان التالمیذ
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  :من یبن النتائج اّلتي توصلنا إلیها في الدراسة المیدانیة 

 ریس قواعد اللغة العربیة لم یعد نشاط قائم بذاته كما في المناهج المدرسیة تد

السابقة، بل أصبح رافدا لغویا، یدرس من خالل النص األدبي أو التواصلي المقرر في 

  .منهاج المقاربة بالكفاءات 

  هناك اختالف بین المنهاج والتوزیع الخاص بالمرحلة الثانویة                       .                     

  المواضیع الصرفیة مبرمجة ضمن الدروس األخیرة في المقرر وأغلب المواضیع

  .نحویة

  لیست كل المواضیع مناسبة للفئة العمریة.  

   أما بالنسبة للحجم الساعي فهناك بعض المواضیع تحتاج إلى أكثر من حصة

  .مثل العدد األصلي والترتیبي ) ساعة واحدة (

  سبة للمقاربة النصیة نجد أّنه لیست كل المواضیع تحتوي على أمثلة تخدم أما بالن

  .مواضیع القواعد

 بعض الحلول المقترحة: 

 جاء في منهاج المقاربة بالكفاءات مع  ما على الجهات المعنیة، أن توفق بین

  .المحتوى التعلیمي المقرر في الكتاب المدرسي

  المواضیع النحویة المواضیع الصرفیة على كما یجب أن یقدموا. 

 عادة النظر في النصوص التي یحتویها الكتاب المدرسي من أجل تحقیق المقاربة إ

 .النصیة كما هو مخطط في المنهاج

 إعطاء حجم ساعي أكثر للمواضیع اّلتي تتطلب ذلك. 

  ینبغي إعطاء أهمیة أكثر إلى كل من المعلم والمتعلم اّلذي یعّد أساس العملیة

 .التعلیمیة
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 على المدرس أن یجعل النحو مادة حّیة خاصة تجمع إلى غرارة المادة  یجب

 .وهضمها وطرائق تقدیمها المرانة واللیاقة

 جمیع جوانب القاعدة، بحیث یجذب انتباه  المعلم أن یكثر من التمارین، لیمّس  على

 . التالمیذ

  محاسبة التالمیذ على أخطائهم النحویة وٕارشادهم الصحیح، حتى ال یرسخ في

 . أذهانهم الخطأ، وتشجیعهم على التحدث بالفصحى بطریقة مستمرة

 إضافة حصص مخصصة للتطبیق كما یجب. 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 الكتب:  أوال  

 إبراهیم حامد األسطل، فلایر یونس الخالدي، مهنة التعلیم وأدوار المعلم في مدرسة 

  . 2005 ،1المستقبل، دار الكتاب الجامعي، ط

 ،الجزائر أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة.  

 ،لبنان ، ،1ط أنطوان صیاح وآخرون، تعلیمیة اللغة العربیة، دار النهضة العربیة 

  .2ج ،2006

 ،1999 ،األردن  مناھج البحث التربوي، دار الكتب،  حسم منسي .  

 ،تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، الدار الجامعیة، حسن عبد الباري عصر 

  .1997االسكندریة ،

 ،دط،  العلم والتعلیم والمعلم، مؤسسة شبان الجامعة، حسین عبد الحمید رشوان

  .االسكندریة، دت

 للنشر عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق  علي حسین

  .2006 ، عمان، األردن،1والتوزیع، ط

  ،2000، لبنان دار الشروق، بیروت،  النحو والداللة، حماسة عبد اللطیف.  

 ،األردن، عمان، ،1ط دار الفكر، طرق التدریس بین التقلید والتجدید، رافدة الحریري 

2010 .  

 2ط م، مكتبة الهالل،زمخشري، المفصل في صنعة االعراب، تحقیق أبو ملحال ،

 . 1993بیروت، لبنان، 

 بیة، دار البدایة للنشر والتوزیعمدخل إلى تدریس مهارات اللغة العر  لي،غسمیح أبو م، 

  .2010  األردن، عمان،

 ردار الوفاء لدنیا الطباعة والنش سید سالمة الخمیسي، التربیة والمدرسة والمعلم،ال، 

 .دت ، مصر االسكندریة، دط
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 2000 ،3سانیات التطبیقیة، دار هومة، الجزائر، طبلعید، دروس في الل  صالح.  

 ،اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة  طه حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي

  . 2004 األردن، اربد، عالم الكتب الحدیث،، العربیة

 ،اللغة العربیة مناهجها وطرق تدریسها، طه حسین الدلیمي وسعد عبد الكریم الوائلي 

  .2005عمان األردن ، ،1ط لنشر والتوزیع،دار الشروق ل

 تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات  حسین الدلیمي، طه

  . 2009األردن، ،1ط علم الكتب الحدیث، التجدیدیة ،

  طه حسین الدلیمي، كمال محمود نجم الدلیمي، أسالیب في تدریس قواعد اللغة

 .2004، عمان ، األردن، 1، طالتوزیع نشر و دار الشروق لل ،العربیة

 ،الدار  ظبیة سعید السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحدیثة

  .القاهرة ،1ط المصریة اللبنانیة،

 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، طرائق التدریس العامة، عادل أبو العز سلمة وآخرون 

  .2009 ،األردن،عمان  ،1ط

 القاهرة، ،5ط دار المعارف، الموجه الفني المدرسي للغة العربیة، ،عبد الحلیم إبراهیم 

1985.  

  عبد السالم یوسف الجعافرة، مناهج اللغة العربیة وطرائق تدریسها بین النظریة

  .2011األردن، عمان، ، 1ط والتطبیق، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع،

 لنفس، دیوان المطبوعات عبد الكریم بوحفص، أسس ومناھج البحث في علم ا

  .2011بن عكنون، الجزائر، ، 1الجامعیة،  ط

  2010 ،1، طرعبد المجید عیساني، مقاییس بناء المحتوى اللغوي، مطبعة مزاو.  

  1971، بغداد،1المقرب، تحقیق أحمد الجواري و عبد اهللا الجبوري، ج ،رعصفو ابن.  
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  دار الكتب العلمیة، عثمان ابن جني، الخصائص عبد الحمید هنداويأبو الفتح ،

  .2000بیروت، لبنان، 

  محسن علي عطیة، تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفایات األدائیة، دار المناهج

  .2007، عمان ، األردن ، 1للنشر والتوزیع ، ط

  ،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، دار الطباعة  محمد الصالح حثروبي

  .2012 ع ، دط،للطباعة والنشر والتوزی

 ،تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتاب  محمد المختار ولد أباه

  .2008 لبنان، بیروت، ،2ط ،العلمیة

 ،محمد صالح سمك، فن التدریس اللغة العربیة وانطباعتها المسلكیة وأنماطها العملیة 

  .1998القاهرة،  مصر دط، دار الفكر العربي،

 دار الفكر  اور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة،محمد صالح الدین مج

  .2000دط، مصر، القاهرة،  ،العربي

  محمود رشدي خاطر ومصطفى رسالن، تعلیمیة اللغة العربیة والتربیة الدینیة ،دار

  .2008قافة للنشر والتوزیع ، د ط، الث

  یلي، دار لسان العربالحاللسان العرب، تحقیق العالمة، الشیخ عبد هللا  منظور،ابن 

   .لبنان  ،بیروت

 ،مناهج اللغة العربیة وطرق  هدى علي جواد الشمري وسعدون محمود الساموك

  .2005 األردن، عمان، ،1ط دار وائل للنشر والتوزیع، تدریسها،

  المجالت - ثانیا: 

 ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة تحلیل الفعل الدیداكتیكي، عاید بوھادي ،

 . 2،2012، العدد39المجلد 

  عبد الرحمان الحاج صالح، أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة

 .1973العربیة، مجلة اللسانیات العدد الرابع، جامعة الجزائر،

 الوثائق والمنشورات والمستندات المدرسیة- ثالثا: 
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  لثانوي العام الخاص بكتاب سنة أولى من التعلیم ا ستاذ اللغة العربیةأدلیل

 .- جذع مشترك آداب  –والتكنولوجي 

 لمشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة كتاب المدرسي، اال. 

  التوزیع السنوي للسنة األولى جذع مشترك آداب، وزارة التربیة الوطنیة. 

 وزارة التربیة الوطنیة،  منھاج اللغة العربیة.  

 المذكرات - رابعا:  

 الثانوي العام، لنیل شهادة علیمیة النحو في مرحلة التعلیم عبد الكریم بن محمد، ت

  .2005-2004 جامعة الجزائر، ر في تعلیمیة النحو،یستالماج
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  استبــــــانة

ثانویة محمد العربي  –آداب  ثانوي سنة أولىاللعربیة لتالمیذ تعلیمیة قواعد اللغة ا:  الموضوع 

    .نموذجا- طولقة -بعریر

أمام )  x( أقدم لكم هذه االستمارة التالیة أرجو منكم قراءتها بتأن واإلجابة عن األسئلة بوضع عالمة  

ن كل األسئلة اّلتي الخیار الذي تراه مناسبا واختیار إجابة واحدة لكل عبارة، وأرجوا أن تكون اإلجابة ع

  .تحتویها هذه االستمارة

  البیانات الشخصیة

  أنثى        ذكر         :الجنس

  :السن

  :األسئلـــة

    صعبة      سهلـة:        ما رأیك في مادة القواعد هل هي – 1

  متوسطة  

     ملــل    ارتیاح                        بماذا تشعر في حصة القواعد؟   – 2

  نشـاط  

  أحیانا      ال      نعـــم      هل تشارك في حصة القواعد؟ – 3

" ال:     "إذا كانت اإلجابة بـ

............................................................................................لماذا؟

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

  إعرابیــة      نحویـــة     ما هي المشكالت اّلتي تصادفها؟  – 4

       ال                    هل تقوم بإطالع على مواضیع القواعد بغیة تحضیر الدروس؟  نعــم – 5

  أحیانا   

  أحیانا              ال هل تقوم بحل الواجب الموجه إلیك في مادة القواعد؟ نعــم                   – 6

نعـم                    ال    عن أخطائك النحویة؟) ة(هل ینهاك األستاذ – 7

  أحیانا   

  الستعمال الفصحى داخل القسم في حصة القواعد؟) ة(هل هناك توجیهات من طرف األستاذ – 8
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  معقدة      بسیطة    ):ة(طریقة تقدیم الدرس من طرف األستاذ – 10

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  



 ملخصال

 

 

 الملخص:  

األبنیة  إّن النحو التعلیمي یختلف عن النحو العلمي، فإذا كان علم النحو یصف    

اللغویة معزولة عن سیاقات استعمالها وصفا معمما ومجردا، فإّن النحو التعلیمي ال 

بل یقوم بتطویعها وتكییفها من أجل  ،یأخذ هذه المعطیات النحویة المجردة كما هي

ولذا فیرى المهتمون بموضوع تعلیم النحو، أّن األمر یحتاج إلى بناء  أغراض تعلیمیة،

المعالم على أسس علمیة وأخرى بیداغوجیة بحیث تحدد فیها  إستراتیجیة واضحة

  .أهداف تعلیم النحو تحدیدا واضحا ودقیقا

هذه الدراسة إلى بیان واقع تعلیم القواعد النحویة لتالمیذ السنة أولى  وقد هدفت     

ثانوي آداب، ومعرفة الصعوبات التي یتعرض إلیها كل من المعلم والمتعلم، والطریقة 

  .كتاب المدرسيللحویة، إضافة إلى مدى االستغالل تقدم بها المواضیع الن تيالّ 

  :ومن خالل هذا نطرح اإلشكال اآلتي 

 ما واقع تعلیم القواعد النحویة لتالمیذ السنة أولى ثانوي آداب؟  

 محمدتي أجریناها في ثانویة والّ  ،قمنا بدراسة میدانیةهذه اإلشكالیة  نولإلجابة ع    

وبعد ذلك قمنا باختیار عینة الدراسة التي سیتم التطبیق علیها،  ،-طولقة-رالعربي بعری

اختیارها بالطریقة العشوائیة، ثّم  تي تمّ والّ  ،وتمثلت في تالمیذ السنة أولى ثانوي آداب

باإلطالع على  ناإضافة إلى ذلك قم ،"رافد لغوي"قمنا بحضور حصص في نشاط 

لهذه المرحلة، وقد  "ص والمطالعة الموجهةالمشوق في األدب والنصو "محتوى كتاب 

اعتمدنا المالحظة كأداة لجمع بیانات هذه الظاهرة، إذ ارتكزت مالحظتنا على كیفیة 

تعلیم القواعد النحویة لهاته السنة، والطریقة المتبعة في ذلك، ومدى تحقق الكفاءات 

وبعد ذلك المستهدفة من جراء تدریسها ومدى مساهمة الكتاب المدرسي في ذلك، 

     :النتائج أهمها توصلنا إلى مجموعة من

 النص األدبي أو التواصلي المقرر في منهاج  لأصبح رافدا لغویا، یدرس من خال

تدریس قواعد اللغة العربیة لم یعد نشاط قائم بذاته كما في المناهج المدرسیة السابقة، 

  .بل المقاربة بالكفاءات 

 ع الخاص بالمرحلة الثانویة هناك اختالف بین المنهاج والتوزی                                            .
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  المواضیع الصرفیة مبرمجة ضمن الدروس األخیرة في المقرر وأغلب المواضیع

  .نحویة

 لیست كل المواضیع مناسبة للفئة العمریة.  

  أما بالنسبة للحجم الساعي فهناك بعض المواضیع تحتاج إلى أكثر من حصة

  .مثل العدد األصلي والترتیبي  )ة واحدة ساع(

  ّه لیست كل المواضیع تحتوي على أمثلة تخدم أما بالنسبة للمقاربة النصیة نجد أن

  .مواضیع القواعد

 تي توصلنا إلیها قمنا بعرضها ومناقشتها وٕاثبات صدق على ذكر هذه النتائج الّ  و

قة بین الفكرة الشائعة وهي على وجود عال تي تنّص الفرضیات اّلتي تّم ترجیحها، والّ 

  .  صعوبة و أین تكمن، وانعكاساتها على المتعلم

وبعد كّل هذا خرجت الدراسة بالتوصیات واّلتي تهدف إلى إعادة النظر فیها من     

 .خالل البحوث العلمیة الالحقة والقیام بتعدیل ما یجب تعدیله
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Abstract 

        
Although pedagogical grammar and syntax share interest in the 
structure of .     

   language, they prove to be different in drive and scope. While 
syntax seems to be focused on decontextualized descriptions (both 
abstract and general) of linguistic structures, pedagogical grammar 
(PG) adapts and accommodates those data for pedagogical 
purposes. Scholars recommend that there need be a clear, sober, 
scientifically-, pedagogically-focused strategy that spells out 
objectives of the (Arabic) grammar teaching and learning. On score 
of that the current study undertakes to probe grammar teaching to 
literary stream. It is also within the range thereof to identify the 
challenges that face both instructors and learners, grammar teaching 
methodology, and textbook use (as a support for grammar teaching). 
The question that we undertake to address is the following : What 
are the current teaching practices of grammar teaching to first year 
high school students ? We conducted our classroom observation 
fieldwork study at Mohammed Baarir High School, Tolga where a 
random sampling of first year literary students was chosen 
specifically for this investigation. We attended several sessions 

were attended, particularly those revolving around ‘’رافد لغوي’’ (viz., 
Language Enrichment). By the same token, the ‘’Al Mushawwiq’’ 
textbook was probed. The overall focus of ourstudy was : (1) 
identify the methodology of teaching Arabic grammar, (2) the 
attainment of the pre-set objectives (namely, targeted competency), 
and (3) textbook use. The findings could be summarized as follows : 
(1) Competency-based approach to teaching grammar via a text or 

dialogs ; 

(2) A discrepancy between the syllabus and lesson planning is 

noticed 

(3) Arabic conjugation of verbs was left last 

(4) Grammar was the primary target 
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(5) Not all the subject matter was age-adequate 

(6) Time allottment was not equal to the task assigned 

(7) Adequate examples were missing 

    All those fings confirmed our hypothesis, which attempted to 
establish a correlation between grammar rules difficulty, where it 

originated, and its impact on learners. 
    It is highly recommended, therefore, that there need be a review 

and eventually a readjustment of the content and teaching 
methodology of Arabic grammar. 

 

 

 

 

 

 

 

  


