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في  -خاصة  -ها مِ تعلّ تعلیم اللغة العربیة و و  -عامة  -ة یحظى حقل التعلیمیّ       

هذا  غیر أنّ  -اإلسالمي و المربین في العالم العربي لدى الدارسین و عصرنا بأهمیة متزایدة 

     و حة النلة تعلیمیّ مسأ ،تذبذًباو  برزها تعقیداً أ لعلّ  ،ةة حادّ المیدان یواجه مشكالت تربویّ 

ة بشكل عام ة ساخنة في تعلیم العربیّ ة جدلیّ لة قضیّ أالمست هذه فقد ظلّ  ،طرائق تدریسهو 

الدلیل على ذلك و  ،لى الواجهة من جدیدإتعود  ىحتّ  أفهي ال تكاد تهد –حدیثا قدیما و  –

نلتمس و في مناهج تعلیم اللغة العربیة حالننظرة مقارنة على طرائق تدریس نلقي  حیننا أنّ 

 ىا االختالف یؤدي بطبیعة الحال إلهذ ،ا حول الطریقة المعتمدة في تدریسهجذریَّ  اختالفاً 

  .و حتدریس الناختالف في األهداف والغایات والمرامي من 

 یداغوجیاب( و في االتجاهات الحدیثةحدة النفإذا كان الهدف من تدریس ما       

في جمیع المهارات  اآلليم نه من التحكُّ ة تمكِّ غیّ ملكة تبلیكساب المتعلم إ هو ،)الكفاءات

ه نّ إف. والقراءة والكتابة ،)الم الك(والحدیث ) الفهم ( ساسیة التي تتمثل في االستماع األ

لتحقیق الهدف األسمى من ذلك غیر تلك التي كانت  عنجأة و أكثر فاعلیّ طرائق  بیتطلّ 

عدادها إ و بوصفه مادة دراسیة یتمّ حتدریس الن في ظلّ  ؛ وكل هذاعلیها المناهج القدیمة

تي تراعي الموضوعیة الللمتعلمین وعرضها علیهم في ضوء مجموعة من المقاییس 

درس و كغایة یُ حي بین النأ ،ماً یو بوصفه تعلحوالن و بوصفه علماً حالفروق الدقیقة بین الن

 .الكتابیةو ساسیة الشفویة التبلیغ األ آلیاتم في و كوسیلة للتحكّ حلذاته وبین الن
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سسه أفي عن المنهاج القدیم  كبیراً  المنهاج الحدیث یختلف اختالفاً  نّ إعلیه فو       

تركیزه على كثر من أ مّ الك لىز عخیر یركّ هذا األ نّ أذلك  ،هدافهأو ومنطلقاته وفلسفته 

سالیب وتقنیات أمن طرائق و على الكیف وما یحتویه  زمقارنة بالحدیث الذي یركّ  ،الكیف

المشكالت وطریقة المشاریع  لى خلق طرائق فاعلة كطریقة حلّ إى دّ أا ممّ  ،ووسائل

   .حداث الفارق النوعي بینه وبین المنهج القدیمإوغیرهما من الطرائق قصد 

ع ر المتوقَّ من التماس التغیُّ  كان البدّ  ،روّ صحدیث التمن هذا التخطیط  نطالقاوا      

همیة هذه الدراسة التي ستحاول الباحثة أتي أا تنه ومن .ىالنجاح المتوخّ  حدوثه ومن ثمّ 

  : اآلتیةساسیة شكالیة األمن خاللها تحلیل اإل

للمقاربة بالكفاءات في مجال تعلیم  ةرات الدیداكتیكیّ ة والتصوُّ المنطلقات النظریّ هي  ما

ثغرات المناهج  و سدّ حتدریس الن غوجیا الكفاءات في ظلّ اهل استطاعت بیدو  غة؟اللّ 

ما االنتقادات الموجهة له؟ و نطالقا من ا هداف خاصةمة ومنهج التدریس باألالقدیمة عا

في شّقیه الّنظري  رلمس التغیّ نهل و  مدى نجاح هذه البیداغوجیا في الواقع الجزائري؟

  ماذا عن واقع و ؟ اه میدانی� أتجر أ ىلإالتجدید بعد و  والمیداني؟ أم لم یرق هذا التغّیر

 كفاءة المعلمین فيهدافها و أوضاعها و أة في الجزائر من حیث سات التربویّ طبیعة المؤسّ و 

مع طبیعة  شيما؟ هل استطاعت هذه الطبیعة التّ مینقات الفردیة للمتعلّ و ر فوال ممارستها

اقتراحها لضرورة ؟ وما الحلول التي یمكن رة في ذلكالعوامل المؤثّ ا م؟ المستوردالمنهج 

   ؟الثقافيو ر العلمي ر ومواكبة ركب التطوّ حداث التغیُّ إ
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 :وحطرائق تدریس الن: " موسوم بـ  موضوع احثة اختیاروفي هذا السیاق آثرت الب     

لسنة الثانیة من التعلیم المتوسط ا" لمنهج القدیم والمنهج الجدید دراسة مقارنة بین ا

  :  في الباحثة الجانب المیداني تجر أو  جاً ذنمو أ

 .- بسكرة –حوحو محمود متوسطة الشهید  -

 . - بسكرة –وراغ أ خواتمتوسطة األ  -

  .-  بسكرة – متوسطة حلیمي رشید -

  :یلي  ما ،سباب ودوافع اختیارها لهأومن 

بحیث ال تعتمد على المنظور  ،وحي تعرفه طریقة تدریس النذالكبیر الالتدهور  -1

ة تبلیغی داةٍ أممارستها كة الستعمال اللغة و همیّ العلمي الحدیث الذي یعطي األ

بل ما تزال تقف عند حدود الطرائق  ،تنوعهاة على اختالف المجاالت و یتواصل

دون  ،اإلطار النظري الجاف تحفیظ القواعد فية التي تقوم على التلقین و الكالسیكیّ 

  .االهتمام بتفعیلها من خالل الممارسة والتطبیق

  :لى إا أدى ویة ممّ حعد النالقصور في فهم وظیفة القوا -2

  .ها سمن تدریالهدف سوء فهم لطبیعة هذه القواعد و  -           

التدریس لى ذلك عقم طرائق إ فضِ  ،ةغة العربیّ سوء إعداد معلمي اللّ  -           

  .بعة مقارنة بما یجري في تعلیم اللغات عند الغربیین المتَّ 
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ومة التربویة المعمول به ظصالح الجدید للمناإلو  ،الهتمام بجدید المدرسة الجزائریةا -3

  .هداف ألمقارنته مع منهج التدریس باا و حالی� 

ن أنها أتوصیات من شنتائج و ب -من خالل الدراسة المیدانیة  -محاولة الخروج  -4

  .تثري المنظومة التربویة 

مدخل مقدمة ثّم على  ُبنيه نّ إخطته فنیته و صل ببِ ما یتّ هذا الموضوع و ز نجاوإل      

ا نظری�  سیساً أتن ا المدخل فقد تضمّ مّ أ ،وفصلین تطبیقیین ،ل الشق النظري للدراسةیمثّ 

ا الفصل مّ أو . التدریسطرائق و، حة النیتعلیم ،ةیتعلیمال :محطات متمثلة في حول ثالث

ضت فیه تعرّ  ،الجدیدة للمنهجین القدیم و ص للدراسة الوصفیة التحلیلیّ ل فهو مخصّ وّ األ

: رئیسیة متمثلة في ر ثالثة عناصل معالجة وّ ن المبحث األتضمّ  ،لى مبحثینإالباحثة 

 ،ساسيللسنة الثامنة من التعلیم األ" قواعد اللغة العربیة " ر تحلیل الكتاب المقرّ وصف و 

 ىبنعرض الخطوات التي  ثمّ  ،ج القدیمو في المنهحبعة لتدریس النوصف الطریقة المتّ  ثمّ 

ولتها االعناصر نفسها تنو  ،ذلك من خالل الزیارات المیدانیةن كاعلیها المعلم درسه و 

   معتمدة في ذلك على كتاب  ،للمنهج الجدیدصته في المبحث الثاني الذي خصّ الباحثة 

  " .العربیة للسنة الثانیة متوسط اللغة " 

ة بللمقار  تناولت عرضاً  ، إذا الفصل الثاني فقد قامت فیه الباحثة بالدراسة المقارنةمّ أ    

    ثمّ  ،عقدت مقارنة بینهماسس و المبادئ واأل همّ أة بالكفاءات من حیث بهداف والمقار باأل
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 ثمّ  ،الجدیدةبین الطریقتین القدیمة و الختالف اوجه التشابه و ألى تحدید إالباحثة جت عرّ     

  .هذا الفصل بتقدیم خالصة للمقارنةنهت أمنهما و  خذ لكلّ آالمیا و اتحدید المز 

    .لیهاإل النتائج المتوصّ  همّ أنت خاتمة تضمّ  خیراً أو 

المقارنة التحلیل و  تلیاآاعتمدت الباحثة المنهج الوصفي مع  ،لتحقیق هذه الغایةو      

لى الواقع الذي یقوم إقرب أمن الناحیة التعلیمیة و  سرع عطاءً أباعتبار الطریقة الوصفیة 

  :على

  .ما هي في الواقع كالظاهرة  وصف-     

  .تحلیل الظاهرة باستخالص نقائصها  -     

 ما یستخلصو  ،غویة المعاصرةیجاد الحلول النوعیة للظاهرة باعتماد النظریات اللّ إ -     

  .المیدان من

  .ة لعالج الظاهرة جراءات عملیّ اقتراح إ -     

 وحفي التعلیمیة وطرائق تدریس النأّنه أمام هذا البحث المتخّصص  ،اإلشارة تجدرو       

  : المراجع منها و مصادر البصفة خاصة حاولت الباحثة الرجوع إلى جملة من 

  ".التطبیقة النصوص بین النظریة و تعلیمیّ " بریر إبشیر  -

م یأمثلة عملیة في التعل ،بالكفاءات الممارسة البیداغوجیةالمقاربة " طّیب نایت سلیمان  -

  ." المتوسط و   االبتدائي

  " . ة غة العربیّ للّ اسي لمدرّ  ينّ الف هالموجّ " راهیم إبعبد العلیم  -
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  ."غة م اللّ تعلّ یة و سناأللمباحث في النظریة " زكریا  میشال -

غة اتجاهات حدیثة في تدریس اللّ " سعاد عبد الكریم الوائلي  ،يمالدیلطه حسین  -

  ".ةالعربیّ 

  " .مة العا سلتدریاطرق " نیزي عیوسف العلي الحصري و  - 

  " . الحدیث و بین  القدیم و حالنلغة و الّ " حسن  عباس -

ته عن صالح من خالل مجلّ  حاج ل الباحثة مقاالت األستاذ عبد الرحمانغفلم تو      

 .ت المجلس األعلى اللغة العربیةمحمد صاري من خالل منشوراكذا و  ،للسان البشريا

         مقارنة دراسة وصفیة و " رة كمال عذاوري على ذلك اطلعت الباحثة على مذكّ  زیادةً 

وكذلك  ،"ر للسنة األولى متوسط تقویمیة لتدریس القواعد في الكتاب المدرسي المقرّ و 

أثرها في تعلیمیة اللغة العربیة النظریات اللسانیة و " ادر زیدان دراسة الباحث عبد الق

  .وغیرهما " القراءة في المرحلة االبتدائیة أنموذجا 

 :واجهتها صعوبات لعّل أهمها ،في سبیل إنجاز هذا البحث الباحثة كما ال یخفى أنّ       

بإمكانها إثراء البحث  التعلیمیة وتعلیمیة الّلغات اّلتي كانوالمراجع في مجال ر قّلة المصاد

  .في شّقه النظري 

أّما فیما یخص الجانب التطبیقي فقد القت الباحثة صعوبة تمثلت في تعّذرها الحصول    

     كذا كتاب و  ،المقّرر للسنة الثامنة أساسي" ة قواعد الّلغة العربیّ " على الكتاب المدرسي 
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 ز 
 

  

  .ّرر لهذه السنة في وقت مبّكر النصوص المق

ّصص كثیًرا من الذي خ ي،حمدي منصور جود دكتورن أشكر الأ في الختام أودّ و     

قراءة كّل صفحة من و ، توجیهي في خطوات البحثرشادي و جل إأمن  ،وقته الثمین

  .                                                        صفحاته 

  *   ما توفیقي إّال باهللا و *                                     
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  :ة ـــــــــــــتوطئ

أحد أهم أقطاب  الذي یعدّ في مجال تعلیمیة اللغات لباحثة یندرج موضوع دراسة ا        

 .العربیة بصفة خاصةمًة، واللغة اللسانیات وتطبیقاتها فهو میدان مهّم في تعّلم الّلغات عا

  .هذه اللغة التي تحتاج إلى أبحاث ودراسات عدیدٍة ومتعّددٍة تخدمها في هذا المجال

وعلیه تستهّل الباحثة في هذه الدراسة بالتعّرض إلى بعض المفاهیم والمصطلحات التي   

  :، وأوالها بالّطرح طرائق تدریس النحو: اشرًة بموضوعتّتصل مب

  .علیمیةـ الت               

  .ـ تعلیمیة الّنحو               

  .ـ طرائق التدریس               

  .على أن ترد معالجة بعض المصطلحات والمفاهیم األخرى على نحٍو غیر مباشر  
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I.  التعلیمیة: 

  : مفهوم التعلیمیة .1

منذ بدایة بیات التربویة دم في األالح استخدطصا  » « Didactique، كلمة تعلیمیة

 ى نفك یكتسبها حتّ ظر إلى الدالالت التي ما اد بالنّ هو جدید متجدّ قرن السابع عشر و ال

  1 .قتنا الراهنو  

  : تي كاآل صطالحاً او  تحدید مفهوم هذا المصطلح لغةً  فیما یليالباحثة حاول تو   

 :لغة  - 1-1

 " مَ لَّ عَ "ة من األخیرة مشتقّ هذه ، و یملِ عْ ة مصدر لكلمة تَ غة العربیّ ة في اللّ التعلیمیّ "  

 نْ ي عَ نِ غْ یُ وَ  هُ نْ عَ  وبَ نُ یَ  يْ كَ لِ  ءِ يْ ى الشَّ لَ عَ  لَّ دُ تَ لِ  اتِ مَ السِّ  نَ مِ  ةً مَ سِ وْ أَ  ةً مَ الَ عَ  عَ ضَ وَ   :أيْ 

   2 ." هِ ارِ ضَ إحْ  فِ لُّ كَ تَ  نْ مِ  بُ رَ أقْ وَ  فُّ خَ أَ وَ  لُ هَ سْ أَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ یَ فَ  نِ یْ العَ  آةِ رْ مَ  لىَ إِ  هِ ارِ ضَ حْ إِ 

ر ستعمالها في هذا العصر اة التي كثُ غة من المصادر الصناعیّ هي من حیث الصیو 

 هُ مَ لَّ عَ « ة من الفعل هي مشتقّ و ) م لیِ عْ التَّ ( ة من ، فمادة التعلیمیّ اس المختلفةلحاجات النّ 

، هُ نَ قَ أتْ  :رَ األمْ ، وَ رَ عَ شَ  :عَ مِ سَ ، كَ هِ بِ  َعِلمَ وَ ...هُ مَ لَّ عَ تَ فَ  اهُ إیَّ  هُ مَ لَ أعْ ، وَ ابٍ ذَّ كَ ، كَ ماً الَّ عَ وَ  یماً لِ عْ تَ  مَ لْ العِ 

  3 .»...هُ مَ لَّ عَ تَ كَ 

                                                           
الزاد النفیس والسند األنیس في علم التدریس، جسور للنشر والتوزیع،  عبد القادر لوریسي، المرجع في التعلیمیة   1
  .19م، ص2014- ه1436، 1ط
.19: ، ص المرجع نفسھ  2  
3
محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، : ، تحقیققاموس المحیـط ،الفیروزبادي   

  .م 2005ه  1426، 8لبنان ط
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 ت من األصل الیونانيشتقّ هي صفة ا» «Didactiqueفي اللغة الفرنسیة  اأمّ          

Didaktitos » «  وكلمة ، كَ مُ لِّ عَ أُ وَ  كَ نْ مِ  مُ لَّ عَ تَ أض، أو عْ ا البَ نَ ضُ عْ بَ ُم لِّ عَ یُ  أيْ  مْ لَّ عَ تَ نَ لْ تعني فَ و

"Didasko"  َم ولَّ عَ تعني أت"Didaskien"  َّ4.یمِ لِ عْ التَّ  نُّ فَ  سُتخِدمت بمعنى، وقد ایملِ عْ تعني الت  

 : اصطالحا   1-2

م التي م مواقف التعلّ یألشكال تنظتقنیاته و ة لطرائق التدریس و الدراسة العلمیّ « هي التعلیمیة

ستوى العقلي أو االنفعالي على الم یخضع لها التلمیذ قصد بلوغ األهداف المنشودة سواءٌ 

 مختلفِ  ن البحث في المسائل التي یطرحها تعلیمُ ، كما تتضمّ ركيي الحأو الحسّ 

   5 . » المواد

ج بها المعلم في شرحه للمعلومات المراد الطریقة التي یتدرّ « ةالتعلیمیّ  هناك من عدّ و 

، ومن المألوف لى غیرِ إمن المألوف ، و لى الصعبإ من السهل ویتسلسل بها، تدریسها

ق األهداف ـإلى أن تتحقّ ...غیر ذلك، ومن المحسوس إلى المجرد و البسیط إلى المركب

   6 .»...ممكنینِ  و جهدٍ  وقتٍ  المنشودة في أقلّ 

  :باألسئلة التالیة  ها تهتمّ كتیكا أنّ الدیدابعض الباحثین في  ویرى

    ؟ كیف ندّرس ؟التدریسه هذا ولمن یوجَّ  ؟للتدریس من هو أهلٌ  ؟سماذا یجب أن ندرِّ 

ذي ماهي غایات النشاط التعلیمي الّ  ؟التي یمكن أن نعتمدها في التدریسماهي الوسائل و 

                                                           

. 19: ، ص عبد القادر لوریسي، المرجع في التعلیمیة  4  
   .8، ص  1،2000ط ،محمد الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة، قصر الكتاب، الجزائر 5
. 36، ص ،  2007  1، ط ترجمتھا عملیا، دار الشروق، عماني التدریس وف ظریة، النیر دروزةأفنان نظ  6
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      المرامي و  نا قد بلغنا بالفعل الغایاتكیف نعرف بأنّ  ؟أهدافهماهي مرامیه و  ؟نقوم به

  7 .؟واألهداف المنشودة

، ، وله عالقة وطیدة بعلوم أخرىبنفسهِ  مستقلٌ  علمٌ « ة التعلیمیّ  فإنّ  جمل القولِ ومُ 

، وهو في میدان ةعلمیّ  دراسةً  هطرائقم من حیث محتویاته ونظریاته و ـــعلیهو یدرس التّ و 

  8. » ؟سكیف ندرِّ و  ؟س، ماذا ندرِّ یبحث في سؤالین مترابطین ببعضهمام اللغة تعلّ 

  : إجرائیا  1-3

ادة ج بها المعلم في معالجته المیتدرَّ دریس التي التّ  تعنى التعلیمیة بدراسة طرائق   

كذا یتالءم ومستوى التالمیذ من جهة، و  ، أي حسب ماالدراسیة من السهل إلى الصعب

ضرورة تجیب الهي ب، و لعرض المادة من جهة أخرىد الوقت المحدَّ ، و األهداف المنشودة

   .؟سوماذا ندرِّ  ؟سكیف ندرِّ : ، لكنها تركز على سؤالینعلى أسئلة عدیدة

اإلضافة إلى الوسائل بعة حالیا في المدرسة بالمناهج المتّ ق بالطرق و ل یتعلَّ فالسؤال األوَّ 

       .المادة الدراسیة  ق بالمحتوى أوا السؤال الثاني فهو متعلِّ ، أمّ البیداغوجیة

  : أنواع التعلیمیة  –2

   ة التعلیمیة العامّ  :ن همایة في موضوعین أساسیّ التعلیمیّ یمكننا أن نحصر موضوعات  

 .ة التعلیمیة الخاصّ و 

  

                                                           

. 60، م، ص 2000، 3، طالمصطفي بن عبد هللا بوشوك، تعلیم وتعلم اللغة العربیة، مطبعة النجاح، المغرب  7  
. 9، م، ص 2007،  1، األردن طالتطبیق، عالم الكتب الحدیثة  النصوص بین النظریة و، تعلیمیبشیر إبریر  8
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    Didactique générale:ة ة العامّ التعلیمیّ  2-1

د ستنِ ة التي تَ العامّ  المبادئة وأهدافها و ة التعلیمیّ جوهر العملیّ ة بة العامّ التعلیمیّ  تهتمّ    

، صیغ ةالتعلیمیّ ، الوسائل دریسستراتیجیات التّ ، االمنهاج( العناصر المكونة لهاإلیها، و 

م بتلك تتحكّ  يالت القوانین العامة ، ومن ثمّ ...)ة، أسالیب التقویمتنظیم العملیة التعلیمیّ 

  .فها بوظائالعناصر و 

  : " Didactique spécialeة ة الخاصّ التعلیمیّ  2-2

، لكن على نطاق أضیقنفس القوانین و یعرف بتعلیمیة المواد ب هذه األخیرة أو ما تهتمّ    

  .ق بمادة تعلیمیة واحدة ة التي تتعلّ بالقوانین التفصیلیّ  تهتمُّ  أيْ 

ة في مادة للتعلیمیة العامّ  ل الجانب التطبیقيّ ة تمثّ ة الخاصّ یفإن التعلیم وبعبارة أخرى

 واسعةٍ  رایةٍ ة المواد أن یكون على دِ في تعلیمیّ  ب على المختّص الي یتوجّ تّ ال، وبمعینة

ة المواد دون اإللمام بمعطیات یّ في تعلیم مختّص  مكن الحدیث عنالی ، إذةة العامّ بالتعلیمیّ 

   9.ةالتعلیمیة العامّ 

  : ة خصائص التعلیمیّ  -3

  : ة في النقاط التالیة ل خصائص التعلیمیّ تتمثّ   

 .ة ة التعلیمیّ العملیّ  تجعل المتعلم محورَ  -أ 

                                                           

.28و  27: یة، ص، المرجع في التعلیمینظر، عبد القادر لوریسي  9  
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  .اإلبداعطویر قدرات المتعلم في التحلیل والتفكیر و تعمل على ت - ب 

  . جدیدةٍ  تعلماتٍ  المكتسبات القبلیة للمتعلم لبناءِ تنطلق من  - جـ 

  .حصیل التّ م و م ألجل تحقیق أكبر نجاح في التعلّ ص صعوبات التعلّ تشخّ  –د 

  .بآرائه  دّ ستبَ ، فال یُ تخاذ القرار بینه وبین المتعلمینفي ا علم شریكاً ر المعتبِ تَ  -هـ 

ة النشاط د من فعالیّ ـتأكّ لالتقویم التكویني ل ، وباألخّص یمللتقو  بارزةً  تعطي مكانةّ  –و 

  10 .التعلیمي

وهما بشيٍء  ،مالتعلّ شارة إلى مفهومي التعلیم و یة البد من اإلالتعلیم الحدیث عنفي سیاق و 

  :من التفصیل كاآلتي

   Enseignementالتعلیم : أوال 

 رتساعد المتعلم على إنجاز التغیّ ، والمقصود للخبرات التي معلیم هو التصمیم المنظّ التّ    

  12.ها المعلمالتي یدیر  11*، إدارة التعلیمأیضاهو و  ،داءاألفي المرغوب فیه 

 

  

                                                           
في التعلیم اإلبتدائي و المتوسط، األمل للطباعة  ، أمثلة عملیةبالكفاءات الممارسة البیداغوجیة ، المقاربةطیب نایت سلیمان  10

  .97م، ص،  2015والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، 

ھي مجموعة من النشاطات التي یقوم بھا المعلم لتأمین النظام في غرفة الصف والمحافظة علیھ، أو ھي تلك : إدارة الصف* 
 Maria: ، اإلدارة الصفیة بقلمینظ. الطالب أو استنباط تعاونھم اإلجراءات التي یتخذھا المعلم ألغراض تطبیق النظام واشتراك

joselera ,Knud jensen end frode jsany ، وأیضا 11مشروع الذھبیات الخمسة، المسودة األولى، اإلدارة الصفیة، ص ،
  .1، ص431إدارة الصف، جامعة الملك سعود كلیة المعلمین قسم المناھج وطرق التدریس، نھج

، 5المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،ط توفیق أحمد مرعي، تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق،دار 12
 . 81م، ص2007-ه1427
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هو  ، ویؤثرروالتذكر والتفكی كاإلدراكعملیة عقلیة تسهم فیه وظائف عقلیة مهمة « هو و 

   13. » بدوره فیها

، لكن في حقیقة األمر هناك مفهوم التدریسن مفهوم التعلیم و وقد یخلط الكثیرون بی

المعارف ها نقل المعلم لجملة المعلومات و بموجب تمّ یعملیة  ، فعملیة التعلیمبینهما اختالف

: فیها مجرد مستهلك لتلك المعلومات، أي، وبالتالي یكون المتعلم إلى المتعلم مباشراً  نقالً 

  . سلبیاً  اً عنصر 

ل هذا وبالتالي یتحصّ  المتعلمم و ن المعلّ تفاعل بیو ا عملیة التدریس فهي عملیة حوار أمّ 

 من جمیع متكامًال  كامالً  بنى شخصیته بناءً تُ  على مجمل المعارف ومن ثمّ  األخیر

  .التفاعلي من خالل الجوّ  ویتأثرنه یؤثر أالنواحي ذلك 

 14.ین متكاملینكحدّ  مم والمتعلّ المعلّ  إلى ة تنظرالعملیة التدریسیّ  نّ إعلى ذلك ف واستناداً 

داخل حجرات الدراسة فحسب بل  أن یحدث اً علیم لیس شرطالتّ  ، أنّ ف قصد اإلتمامضِ لنُ 

ویشترط  ،...المسجدالندوات والمسرح و  في قاعةفي الرحالت و  ى ذلك كونه یحدثیتعدّ 

    م م و متعلّ معلّ : یشترط فیه وجود ا التدریس فأمّ  .م ومادة تعلیمیةم ومتعلّ معلّ : فیه وجود

  15 .جرة الدراسةحو  مادة تعلیمیةو 

                                                           
  .17:م، ص2001، 1م، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، مصر، طأحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلّ  13
عمان، األردن، ینظر،عبد هللا الرشدان ونعیم جعنیني، المدخل إلى التربیة والتعلیم، دار الشروق للنشر والتوزیع،   14
  .268:، ص2ط
عبد الحمید حسن عبد الحمید شاھین ، إستراتیجیات التدریس المتقدمة و إستراتیجیات التعلم و أنماط التعلم ، الدبلوم  15

بدھنھمورة، جامعة اإلسكندریة،  م ، كلیة التربیة2011/م 2010الخاصة في التربیة مناھج و طرق التدریس ، د ط ، 
  .   20، ص
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   L’apprentisageم التعلّ : ثانیا 

تناولته البحوث  ، فقدأوفر في مجال علم النفس التربوي ام حظ� لقد نال مصطلح التعلّ     

  16 :هذه بعض تعریفاتهو ، النفسیة بكثرة

  ّآرثر جیتس"فه عر" :)A .Gates(  طرق التي تجعل الكتساب عملیة ا «: بأنه

 هذا یأخذ دائما شكل حلّ هدافه، و یصل إلى تحقیق أ اإلنسان یشبع دوافعه أو

 .» المشكالت 

  ّهویلر"فه ویعر" )wheeler:(  ّالنضج«  هبأن «.  

  ودورث " فه یعرّ و") Wood worth(   ّنشاط من قبل الفرد یؤثر في نشاطه « : هبأن

  .» المقبل 

  نْ مَ " فه یعرّ و  ")N .Munn(   ّخبرة نتیجة ما یحدث الالسلوك أو تعدیل في «: هبأن

  .» نالحظ  ما في العالم حولنا أو نتیجة ما نفعل أو 

  م یقدّ  على ما ة دینامیكیة قائمة أساساً عملیّ « : مالتعلّ  أنّ " أحمد حساني " یرى و

م نفسه من أجل على ما یقوم به المتعلّ  أومن معارف ومعلومات ومهارات  مللمتعلّ 

   17 .»تحسینها باستمراررف وتعزیزها و كتساب هذه المعاا

                                                           
، االردن ، مرعي، المیسر في علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر و التوزیع، عمانأحمد بلقیس و توفیق  ،ینظر 16
   . 32و  31و  30: م ، ص  1996، 2ط 
  1، طأحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  17

  . 139: ، صم 2009
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م ة حیث أنه نتاج التفاعل بین المتعلّ مادة تعلیمیّ م و متعلّ : م یشترط وجود وعلیه فالتعلّ 

  18 .ةالتعلیمیّ والمادة 

 ، ویزودهمض على التلمیذ المادةوخالصة القول أن التعلیم یقوم به المدرس حین یعر 

یذ وهو المعرفة بالطریقة التربویة التي تحقق الغایة ، أما التعلم فهو مهمة التلم بألوان

، ودور التلمیذ في یقوم به لكسب الخبرات والمعارف الجدیدةالعقلي الذي النشاط الجسمي و 

التفكیر رس واستخالص النتائج من المقدمات و الدم یستوجب أن یشترك في البحث و التعل

  19.حل المشكالتوبات و في تذلیل الصع

، حلیل نشاط المعلم في الصف من جهةة هي تللتعلیمیّ  ةا كانت الوظیفة األساسیّ ولمّ 

ین على اهتمام الدیداكتیكی ، انصبّ م المتعّلمین من جهة أخرىتطویر أسالیب تعلّ و 

ّهًال ا مسم دورً ، ویكون دور المعلّ ساسيور األم الدة التي یلعب فیها المتعلّ الوضعیات العلمیّ 

 ةاألساسیّ ن العناصر المقام الحدیث ع هذافي  حثةى الباب عل، ویتوجّ ا لههً موجّ ، و للتعّلم

  20 .ةالتعلیمیّ  ةللعملیّ المكّونة 

  

  

  

                                                           
  . 20: ، ص د الحمید حسن ، عبد الحمید شاھین، إستراتیجیات التدریس المتقدمةعب 18

  . 30، ، ص1973، 7رسي اللغة العربیة ، دار المعارف، ط، الموجة الغني لمدینظر ،عبد العلیم إبراھیم  19
 –راءة في المرحلة اإلبتدائیة ، عبد القادر زیدان ، النظریات اللسانیة و أثرھا في التعلیمیة اللغة العربیة ، القینظر 20

   . )مخطوط  ( 77مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في اللسانیات التطبیقیة ، ص ،  –أنموذجا 
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  : عناصر العملیة التعلیمیة -4     

یقوم بها المعلم داخل غرفة  عملیة تنظیمیة لإلجراءات التي" العملیة التعلیمیة  إنّ     

  21"تسلسله في شرحها و  للمادة الدراسیة  عرضه ، وخاصة عندالصف

 أو نظاماً ما بینهم عالقة تفاعلیة مشكلة بنیًة حیث تتضمن مجموعة من العناصر تقوم فی

تحقیق األهداف المنشودة وكذا تهیئة جیل  یسعي للوصول إلى  ،لبناتلّ ا متكامل اتربوی� 

ا إلى مستقبل طامحتمعه، و جا على خدمة مقادرً  الثقافيو  م یسایر ركب التطور العلميمتعلّ 

 .النجاحات باإلنجازات و  لٍ زاهر مكلّ 

  22*ویرتبط نجاح العملّیة التعلیمّیة بتضافر ثالثة عناصر تأخذ شكل المثّلث التعلیمي

 :، كما هي موضحة بالشكل اآلتيم ومعرفةومتعلّ  ممعلّ : هي و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  )الجزائر  (المركز الجامعي غیلیزان  "سیكولوجیة ،  –مقاربة سوسیو : محددات النجاح الدراسي  "زقاوة أحمد  21

   .التربویة مخبر تطور الممارسات النفسیة و –تربویة ، دراسات نفسیة و 2014جوان  12د العد
المعلم والمتعلم والمعرفة، إذ تشكل ھذه : یتكون من جوانب ثالثة متساویة، تمثل العالقات الناشئة بین عناصره الثالثة*

. ع ذلك المثلثالمفاھیم الثالثة رؤوس المثلث، یربطھا ببعضھا مفاھیم أخرى تحدد العالقة القائمة بینھما تمثلھا أضال
ینظر، محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .128و127م، ص2000المنطقة الصناعیة، عین میلة، الجزائر، 
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  :المعلم /  1- 4

 اإلستراتیجّیة، وهو أحد المدخالت ةة التعلیمیّ العملیّ ا في ا أساسی� م محورً ل المعلّ یمثّ       

م ر المعلّ إلى ضرورة توفّ  أحد الباحثینهذا المنطلق یشیر  ، ومنجاح الدراسيامنة للنّ الضّ 

على الصفات التي تؤهله للقیام بدوره التربوي الفاعل، وتشتمل هذه الصفات على اإلعداد 

، وقد التعلیم اإلیجابیة نحو مهنة االتجاهاتیم و التعلو التحكم في مهارات التعلم ، و العلمي

ل المعلم مع تالمیذه لها تأثیر على النجاح أن درجة تفاعمن الدراسات أثبتت الكثیر 

 دت أنّ أكّ التى  ) Devine( دوفینو  )S.D.Soli .1976 (الدراسي منها دراسة سولي

التحصیل تفاعال  ، بینما أظهر منخفضوالجید هو من سمات مرتفعي التحصیلالتفاعل 

  23 .االلتزام في القسمضف إلى ذلك عدم اإلصغاء و المعلم، سلبیا مع 

التفاعل اإلیجابي من  التي یعشیها التلمیذ فإنّ لمرحلة المتوسطة الخصوصیات  ونظراّ 

ا في دفع التلمیذ نحو را حاسمً دة مع التالمیذ تلعب دوً العالقات الجیّ و طرف األستاذ 

القیم اإلیجابیة من حب العلم والمعرفة والتطلع إلى مستویات س التحصیل الجید وغر 

 العدوانیة سم بالعنف و المقابل نجد أن أسلوب المعلم المت، بینما في علمیة ومهنیة مرموقة

  .داخل المدرسة  ارتیاحهسلبیة على تحصیل التلمیذ و  انعكاساتما إلى ذلك له والسیطرة و 

الحسنة ن المعلم أو األستاذ الذي یتمیز بالمعاملة أ ،هذا السیاق فيما یمكن استخالصه و 

ة تسمح ا یجعلهم في وضعیّ ، ممّ أكثر تقبال من طرف تالمیذه ، یكونواألسلوب الحواري

                                                           
  . 50، ، ص»سیكولوجیة . مقاربة سوسیو : محددات النجاح الدراسي  «زقاوة أحمد ،  23
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       على العمل ، وكثیرا ما نجد إقباال الجید ومضاعفة حظوظ نجاحهم باالكتسابلهم 

تقدیر بقیم العمل الجاد و ین متشبعیذ الذین یدرسون عند أساتذة الجدیة من طرف التالمو 

انخفاض في التالمیذ الذین یدرسون عند أساتذة ذوي  ، بینما یواجههم وتثمین المعرفةهنتم

  . صعوبات في العمل و بذل الجهد ، فعیة نحو العمل وغیر متقبلین لمهنتهمادال

ألساسیة اي بعض الباحثین بضرورة توافر عدد من القیم ألهمیة هذا التفاعل یوص ونظراً 

  : المعلم منها  لدى

 التعلم وسیلة لتحقیق الذات. 

  دیمي الذي ینتمي إلیه اص األكالتخصً  تقدیر. 

  إدارة العملیة التعلیمیة إتباع األسلوب الدیمقراطي في. 

  تنظیم أسالیب تنفیذها التخطیط ألهداف العمل و. 

  بشكل جید استثمارهتقدیر قیمة الوقت و. 

  ة غائییمة تقدیر العمل كق. 

  الصدق واإلخالص في األداء. 

 عتبارها وسیلة للنمو المهني السعي لتحصیل المعرفة با. 

   تقبل النقد. 

 24 . اإلیمان بأهمیة العمل الجماعي  

                                                           

.50:ص  ،"مقاربة سوسیو سیكولوجیة: محددات النجاح الدراسي"أحمد،  زقاوة  24  



الجانب النظري                             مدخل                                                      

 

23 
 

إسهام في ما أیّ  هم، ویسالتعلیمیةئیسي في العملیة وبما أن المعلم عنصر ر 

بدوره في عملیة تؤهله للقیام  التيبغي أن تتوفر فیه جملة من الشروط ، فإنه ینإنجاحها

راجع ، هذا النجاح یسعي إلى تحقیقها التيضبط الغایات البیداغوجیة نجاحه في و  مالتعلی

  .م لغة معینة بمهمة تعلّ  االضطالعل له وّ تح التيإلى قدراته الذاتیة 

  :  فیما یليالشروط  ى هذهتتجلّ و 

تسمح  التيبالفعل الكفایة اللغویة   امتلكحیث یكون معلم اللغة قد  :الكفایة اللغویة  –أ 

  .ا  صحیحً  استعماالً یراد تعلیمها  التيله باستعمال اللغة 

الحاصل في  إذ یكون معلم اللغة على درایة واسعة بالتطور :اإللمام بمجال بحثه  - ب

ة اللسانیة في میدان وذلك بالتعرف على ما توصلت إلیه النظریمجال البحث اللساني 

  .تحلیلها اللغة و وصف 

، بتوفر الشرطین المذكورین من جهة ال یتحقق ذلك إالو  :مهارة تعلیم اللغة  -جـ 

   ان اللساني اإلطالع على النتائج الالحقة في المیدو  مارسة الفعلیة للعملیة التعلیمیةبالمو 

   25. التربوي من جهة أخرىو 

 -باختصار  - المتمثلة مهارات التدریس و ي معلم امتالك ه البد ألإلى أنّ  الباحثة  تنوهو  

  26: في 

                                                           

. 141 ، ص،، حقل تعلیمیة اللغاتدراسات في اللسانیات التطیبیقیة ،ینظر، أحمد حساني  25  
 2001ھـ،  1421 1، طینظر ،حسن زیتون، مھارات التدریس، رؤیة في تنفیذ التدریس، عالم الكتب، القاھرة 

.25ص،،م 26  
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  مهارة تهیئة غرفة الصف . 

   مهارة إدارة اللقاء األول. 

  أحداث ماقبل الدخول في الدرس الجدید مهارة إدارة. 

  مهارة تهیئة الطالب لموضوع الدرس الجدید. 

   مهارة الشرح. 

  مهارة طرح األسئلة الشفهیة. 

   مهارة تنفیذ العروض العملیة. 

   االستقصائيمهارة التدریس . 

  مهارة استخدام الوسائل التعلیمیة. 

 مهارة استثارة الدافعیة للتعلم لدى الطالب. 

 مهارة االستحواذ على انتباه الطالب طوال الدرس. 

 مهارة التعزیز. 

   مهارة تعزیز العالقات الشخصیة . 

  مهارة ضبط النظام داخل الصف. 

   مهارة تلخیص الدرس. 

  معالجتها مهارة تعیین الواجبات المنزلیة و. 
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  : صفات المعلم الناجح 1.1.4

ینبغي توافرها في المعلم حتى یكون ناجحا في أداء دوره  التيمن أهم الصفات  

  27: یلي  ما على أفضل وجه

         الصفات الشخصیة:   

  : یمكن إیجاز هذه الصفات فیما یلي و  : الصفات الجسمیة -أ          

  .الصحة الجیدة *           

  .العیوب من العاهات و الخلو *           

  .حسن المظهر *           

   : الصفات العقلیة و النفسیة - ب        

  .الفطنة الذكاء و *           

  .الرضا عنها فهم الذات و *           

  : الوجدانیة الصفات  - جـ         

  .اإلیمان الراسخ بالعقیدة اإلسالمیة *           

  .تقالید المجتمع اإلیمان بالعادات و *           

  .الرضا عن عمله التكیف المهني و *           

        الصفات المهنیة :  

                                                           
ینظر، عادل أبو العز سالمة ، سمیر عبد سالم الخریسات عبد الكریم صوافطة ، غسان یوسف قطیط ، طرائق    27

م ، من الصفحة  2009 1، ط ر الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردنالتدریس العامة ، معالجة تطبیقیة معاصرة ، دا
  .38إلى الصفحة  33
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من المعرفة بأشكالها المختلفة  غزیراً  على المعلم أن یمتلك قدراً  :المعرفة التخصصیة  - أ 

في مجال  األخرىم بالفروع المعلّ  یلمّ  أننه من الضروري ا أكم ،هـــفي مجال تخصص

  .ة بینها ــالعالقو  ،تخصصه

المعلومات العامة من خارج نطاق ا ببعض أن یكون المعلم ملم�  : الثقافة العامة - ب

بل علیه أن ینهل من  ،بمعارف تخصصهلناجح ال یهتم فقط األكادیمي فالمعلم اتخصصه 

  .مناهل العلوم كافة 

   : المعارف و المهارات المهنیة - جـ 

  .م و تطبیقها في عملیة التدریس فهم األسس النفسیة للتعلّ *     

   .تمكنه من تطبیقها التدریس و ) كفایات ( إلمامه بمهارات *     

    الصفات األخالقیة :  

، وعلیه فاألخالق مجموعة لى توفر صفات أخالقیة لدى المعلمالفعال إیحتاج التعلیم    

م نقل هذه ى یستطیع المعلّ ، وحتّ لوكات التي تؤثر في سلوك األفرادالسو  من المبادئ

  : ذلك من خالل و  الً ن أن تظهر في سلوكه أوّ به وزرعها فیهم یتعیّ الصفات إلى طّال 

  .المواقف ة في معالجة یّ الرو التأني و *         

  .اإلخالص في العمل *         

  . التجاوب معه م و العطف على المتعلّ *         

  . الصدق األمانة و *         
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  .عدم التمییز بینهم عدالة في التعامل مع المتعلمین و ال*         

  .المتعلم أخطاءعدم السخریة من   *        

  .ین لمالمتعالتسامح مع ین و للي بالّ التح*         

  .عدم التحیز مع متعلم ضد آخر *         

  .ف ل وحسن التصرّ التحمّ الصبر و *         

  .ر عدم التكبّ واضع و التّ *         

    االجتماعیةالصفات  :  

لع على على المعلم أن یطّ  لذلك یتعین ،اجتماعیةعملیة  عملیة التعلیم أساساً تعتبر    

فیه ویعمل على ترسیخه لدى  ماهو مرغوبیمتلك ، لوتقالیدهاته عادثقافة مجتمعه و 

  .طالبه

  

  

  

  

  

  

  :المتعلم  4-2
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، ن التعلیمیة تبدي عنایة كبیرة له، لذلك فإمیةحور العملیة التعلیمیة التعلّ المتعلم م یعدّ    

، تنظیمهاالمعرفیة والوجدانیة والفردیة للعملیة التعلیمیة و فتنظر إلیه من خالل خصائصه 

بناء ن مراعاة هذه الخصائص في فضال ع ،المراد تحقیقها فیه میتحدید أهداف التعلو 

     28 .التعلیمق ـــطرائة و ـــالوسائل التعلیمی اختیاریف الكتب و تأل، و المحتویات التعلیمیة

على عملیة  امن بین الخصائص التي یجب توفرها في المتعلم حتى یكون قادر و         

  : التعلم مایلي 

  : النضج  -1   

یقة تحدث بطر ، البیئیة الخارجیة یراثثالنضج عملیة عضویة داخلیة مستقلة عن الم      

شرطا أساسیا من شروطه  یعدّ  إذ ،في التعلممن العوامل الهامة المؤثرة  والنضج ال شعوریة

، فقد یكون ميمن نشاط تعلّ ه ما  یستطیع یحدد سلوك الكائن الحي  ومن ثم یحدد ألنه 

 ا غیر ظاهرٍ یكون خفی�  ، وقدلالطو و یمكن مالحظته مثل الزیادة في الوزن  االنضج ظاهر 

قدرته في سلوك الطفل و  أثره واضحاً  الجهاز العصبي المركزي الذي یبدوالنضج في : مثل

  29 .ردتقدمه المطّ دراك خالل نموه و اإلعلى 

االنفعالي، النمو  النمو ،النمو العقلي: انب عدة تتمثل في جو  وعلیه فإن النضج یمّس  

   30 االجتماعي، النمو المعرفي

                                                           

، 2000، )د،ط(، ریخ الفكر التربوي، دار الھناء للنشر بیروت، لبنانسید ابراھیم الجیار، دراسات في تا  28.
  . 288:ص

  . 52ینظر، أحمد بلقیس، توفیق مرعى، المیسر في علم النفس التربوي، مرجع سابق، ص،   29 

. 60 ، ص،1998بن ھني، تقنیات التدریس، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، ط، ینظر، خیر الد  30  
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  : االستعداد -2      

الخبرات الوراثیة و  یعكس تأثیر جمیع العواملفنتاج تراكمي للعملیة التطوریة  بأنهف یعرّ   

ة كما یعكس أثار النمو المعرفي الممارسة السابقب و م المعرفي والتدرّ التعلّ ، و العرضیة

  31.القدرات نمو والعقلي و 

على اكتساب سلوك أو مهارة  قدرته قابلیة الفرد للتعلم، أو مدى ف بأنه مدىكما یعرّ   

   32 .المناسبة، إذا ما تهیأت له الظروف معینة

  : الدافع  -3        

توجهه لتحقیق غایة معینة الذاتیة التي تحرك سلوك الفرد و  هو تلك القوة الداخلیة       

ار هذه تستث، و لهبالنسبة  -یةالنفس-المعنویة أهمیتها المادیة و أو ب یشعر بالحاجة إلیها

أو من  )اهتماماتهحاجاته وخصائصه ومیوله و (القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسه 

      األفكار األشیاء واألشخاص والموضوعات و ( النفسیة المحیطة به  بیئة المادیة أوال

  33.)األدوات و 

استثارة سلوك المتعلم وتنشیطه وتوجیهه نحو هدف معین  إلىل یهدف عام ،فالدافع إذن

  . إلیهیرغب في الوصول 

ین مللفروق الفردیة الحاصلة بین المتعوالحدیث عن المتعلم یستلزم الحدیث عن ا   

  ؟فما هي إذن الفروق الفردیة . أنفسهم

                                                           

.59ینظر، أحمد بلقیس وتوفیق مرعي، المیسر في علم النفس التربوي ، ص  31  
. 61: ، ص المرجع نفسھ  32  
. 84: ، صالمرجع نفسھ  33  
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  : الفروق الفردیة  2-1- 4  

 ، حیث یختلف األفراد فيالممیزة لبني البشرم الحقائق الفروق الفردیة من أه تعدّ    

، وهي ظاهرة طبیعیة ال متوسط الذكاء ومنخفض الذكاء، فمنهم الذكي و مستویاتهم العقلیة

  یة و االجتماعیة النفس ز سماتهما تمیّ ، هذا فضال عمّ ي العملیة التعلیمیةیمكن تجاهلها ف

ة دات والقدرات العقلیة یؤدي بطبیعستعدااالكذا اختالف الناس في و  ،هنیةالذوالسلوكیة و 

واجباتهم  لذلك فإنّ  تبعاً و لتحصیل العلمي ال إلى اختالف قدراتهم في العمل والكسب و الحا

  .تهم ستختلف امسؤولیو 

 التعلم وحلّ ستمراریة في االمیذ على فلو أغفلنا هذه الفروق لما أمكننا تحفیز التال

ا یؤثر ، ممّ یذ المناسب في المكان المناسب لهلصعب علینا وضع التلم أي ؛مشكالتهم

   .التعلمّیة على العملیة التعلیمیة سلبیاً  اً تأثیر 

ولكن من  الفرصجبات و االو مكن مساواة التالمیذ في الحقوق و ففي المدرسة من الم

السمات المزاجیة مما یجعلهم قادرین على بینهم في القدرات العقلیة و  الصعب المساواة

     34.التنافس العادل 

انحرافات فردیة عن متوسط المجموعة في صفة من : "ف الفروق الفردیة بأنهاوتعرّ  

الصفات أو خاصیة من الخصائص وقد یكون مدى هذه الفروق كبیرا وقد یكون 

  35."اصغیر 

                                                           

.231التعلیم ، مرجع سابق ، ص ، م جعنیني ، المدخل إلي التربیة ونعی ینظر، عبد هللا الرشدان ،  34  
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یات التي تدل على الفردیة في القرآن الكریم ومن بین اآل وقد وردت مالمح الفروقات  

  :ذلك قوله تعالى 

َوُهَو اّلِذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اَألْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم ﴿ 

  36﴾ ِإنَّ َربَّّك َسِریُع اْلِعَقاِب َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِحیمٌ 

َوَقْاَل َلُهْم َنِبیُُّهْم ِإنَّ اَهللا َقْد َبَعَث َلُكْم َطْاُلْوَت َمِلًكا َقْاُلْوْا َأنَّْا َیُكْوُن َلُه ﴿ : وكذا قوله تعالى

َعَلْیُكْم اْلُمْلُك َعَلْیَنْا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُیؤت َسَعًة ِمَن اْلَمْاِل َقْاَل ِإنَّ اَهللا ِاْصَطَفْاُه 

  37م ﴾َوَزْاَدُه َبْسَطًة ِفْي َاْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواُهللا ُیْؤِتْي ُمْلَكُه َمْن َیَشْاُء َواُهللا َوْاِسٌع َعِلیْ 

  

َنْاَء اللَّْیِل َسْاِجدًا َوَقْاِئمًا َیْحَذُر اآلِخَرَة َوَیْرُجْو َرْحَمَة |َأمَّْن ُهَو َقْاِنٌت آ﴿ : وكذلك قوله تعالى

  38﴾ ُقْل َهْل َیْسَتِوْي الَِّذْیَن َیْعَلُمْوَن َوالَِّذْیَن َالْ َیْعَلُمْوَن ِإنََّمْا َیَتَذكَُّر ُأْوُلْو اَألْلَبْابِ  َربِّهِ 

م العقلیة التي تتحكّ ا الوقوف على المكونات النفسیة و م فإنه یستلزم حتما الكالم عن التعلّ أمّ 

اء تفاعله داخل الحالة المتعلم أثن التخزین التي یوظفهاوتضبط عملیات المعالجة و 

مركباتها بما سیتیح للمتبع فهم لكة اللغویة و التعلیمیة، متمثلة على وجه الخصوص في الم

                                                                                                                                                                                

م  2006رات العقلیة ، دار األمین للنشر والتوزیع ، القاھرة ، والقدسیكولوجیة الفروق الفردیة فاروق السید عثمان ،  
. 3، ص  35  

165:سورة األنعام  36  
    .247:سورة البقرة  37
  .9:سورة الزمر  38
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الكیفیة الفعلیة التي سیستقبل بها المتعلم المعلومات اللغویة المطروحة علیه خاصة إذا ما 

  39.ق األمر بالقواعد النحویةتعلّ 

   :ملكة اللغویة ال 4-2-2

من و دفعة حم ألوان فال تزدلكات صفات للنفس و إن الم:" )1406ت (خلدون  ابنفها یعرّ 

 ثم یقول في سیاقٍ  ،"لحصولها استعداداأحسن الفطرة كان أسهل لقبول الملكات و كان على 

  : آخر 

، ثم تعود منه للذات صفةو  ًال ، ألن الفعل یقع أوّ لكات ال تحصل إال بتكرار األفعالالمو "

التكرار فتكون ملكة أي ، ثم یزید غیر راسخة ها صفةٌ الحال أنّ  ىومعن فتكون حاالً تتكرر 

  40. "صفة راسخة

اكتسابها بالممارسة وفق المراحل  تلك القدرة الكامنة التي یتمّ  :إذنفالملكة عنده     

  : التالیة

   .هامعاینتمعرفة الكلمات و   -          

  .مل إلنتاج الجمعرفة تركیب الكلمات  -          

  41 .الحال تألیف الذي یطبق الكالم على مقتضىمراعاة ال -          

                                                           
األمل للطباعة والنشر، المدینة  - تعلیمیة اللغات - ینظر، نصر الدین بو حساین، مدخل إلى اللسانیات التطبیقیة 39

  .113م، ص2012وزو،  الجدیدة، تیزي
م، 2004- ه1425محمد االسكندراني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، دط،:ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح 40
  .574و508ص
ینظر، بشیر إبریر وآخرون، مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، مخبر اللسانیات واللغة   41

  .203م، ص2009العربیة، 
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المعرفة الضمنیة بقواعد  ʺ: هي تقابل مصطلح الكفایة اللغویة عند تشومسكي وهي و 

  42 ʺاللغة التي هي قائمة في ذهن كل من یتكلم اللغة 

 جاهدة من أجل تنمیة القدرات، فإن العملیة التعلیمیة تسعى یةالملكة اللغو  لّ في ظو    

إلزام  ومن ثمّ  ،بمختلف الوسائل التعلیمیة المتاحة لعةوذلك بالمطا ،اللغویة للمتعلمین

    .قدر اإلمكان  مشافهةً  المتعلمین األداء الفعلي للغة الفصحى

  

    

  

  

  

  

  : المعرفة  4-3       

 مالمتعلّ كل من المعلم و  ند علیهاتسی التيهي من أهم العناصر في العملیة التعلیمیة    

 تتكون في يالمحتویات التهي تلك ، و المادة اللغویة -هذا السیاق في  -مقصود بها الو 

الجانب (لتمثالت األدائیة اواألداءات و  )الجانب المعجمي(الغالب من المفردات اللغویة 

للغویة المعارف او ، )الجانب التركیبي(  المختلفة الصیغوالتراكیب و  البنى، و )الصوتي

                                                           

. 61، ص م 1992یة تطبیقیة ، دار العلم للمالیین، القاھرة، میشال زكریا ، قضایا ألسن  42
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یمكن أن نسمیها التي ، تعلیمهم للغة ض إلیها بعض األساتذة فيیتعرّ  التيالمختلفة 

الدراسي وفق لمكونات البرنامج أو المقرر هذه المحتویات هي ترجمة و . بالثقافة اللغویة

عة على كل سنة من سنوات أطوار التعلیم في موزّ  ،بعةالفلسفي لنظریة التعلیم المتّ  هالتوجّ 

  .المدارس النظامیة 

ما ٕانّ ، و ثابتة للغة معینة ضوابطبقواعد و اكرة المتعلم تعلیم اللغة لیس معناه حشو ذو    

من التعلیمیة وهذا هو الهدف ا مع المادة یتفاعل إیجابی� یجب أن نجعل الطالب یشارك و 

، ولكن إلى وضع الئحة مفتوحة من الكلمات، ألن تعلیم اللغة ال یهدف العملیة التعلیمیة

         نفسه في ترقیة العملیة التعلیمیة هو یهدف إلى إكسابه المهارات المناسبة لیسهم 

  .تحسینها و 

 اختزانأسالیب ولیست و  هي تكوین طرائق: "معرفة یقول الباحث نورمان ماكنريعن الو   

  43 " .المعلم هو صانع تقدمهم و التعلّ  بفنّ  اً متعلّ  م یزدادفالمتعلّ  ،معلومات

 بعدیةللغویة یقوم بخطوات قبلیة و ، فإن معلم اللغة أثناء عرضه للمادة اعلى ذلك استناداّ و 

  :تتمثل في

 .المادة اللغویة  اختیار -

 .ج في تعلیم المادة اللغویة التدرّ  -

  : اختیار المادة اللغویة  4-3-1

                                                           

. 106و  103، ، ص"تعلیمیة اللغاتاللسانیات التطبیقیة و"ینظر، سامیة جباري،   43
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، وكذا المتعلمهداف المنشودة، ومستوى ار المادة اللغویة بالدرجة األولى باألیرتبط اختی   

     44: على األساس اآلتي  ، وعلیه فعملیة االختیار تنبنيدةي المخصص للماالحجم الساع

م في مرحلة معینة من مراحل نموه تراكیبها تالءم المتعلّ كل ألفاظ اللغة و لیست  *    

  .اللغوي 

للتعبیر عن لغة المعینة مكونات الم في حاجة إلى لیس بالضرورة أن یكون المتعلّ *     

ٕانما قد تكفیه األلفاظ التي لها صلة التواصلیة داخل المجتمع، و  اهتماماتهأغراضه و 

  .بالمفاهیم العامة التي یحتاجها في تحقیق التواصل 

اكیب في مرحلة معینة التر من األلفاظ و حد أقصى  استیعابم عسر على المتعلّ قد ی*     

 اد� س من الدروس یجب أن تكون محدودة جفي در یتلقاها  التيفالمعرفة  ،مهلّ من مراحل تع

، حتى ال یصاب باإلرهاق اإلدراكي أو ما الطاقة االستیعابیة لدى المتعلممع مراعاة 

حاج صالح وهو األمر ستاذ عبد الرحمان على حد قول األ" كریة امة الذالتخ : "یعرف بـ 

  .للغة لذي یجعله ینفر من مواصلة تعلمه ا

تنظیمها و ة المادة اللغوی الختیار )Candlin " (كاندلین "و)   Breen( "برین"قترح اوقد 

     45: خمسة معاییر وهي 

 .النواحي الوجدانیة الهامة للمتعلم التركیز على المعرفة و   - أ

                                                           

. 143أحمد حساني ، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ، مرجع سابق ، ص ،   44  
. 41.ص  hHp//www .muliiuplood . com / RLIVSFiamho pdf ، لطفي بوقربة ، محاضرات في اللسانیات  التطبیقیة  

45
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 ، بحیث یستطیع المتعلم تنمیة یة، ولیس بطریقة خطیةعرض المادة بطریقة دائر -ب

  .تعزیز قدراته التواصلیة و 

  .م إلى نشاطات ال إلى وحدات لغویة وحدات التعلّ تقسیم  -جـ

  .یمیة الواحدة داخل الوحدة التعللتعلیم بواسطة النشاطات المتعددة ا استمراریة –د 

، بینهم وبین المعلمع المتعلمین و م على أساس تفاوضي بین مجمو قیام عملیة التعلّ -هـ 

  .اللغویة الكتاب المدرسي أو المادة م و وبین المتعلّ 

اللغة  إكسابتمییز بین مرحلتین أساسیتین في حاج صالح إلى ضرورة الكما یدعو 

  : هما

یكتسب فیها المتعلم الملكة اللغویة األساسیة على التعبیر السلیم  :  المرحلة األولى -

تي تشترك فیها جمیع ة الیالتراكیب الوظیفمجموعة من األلفاظ و  اختیارا تستلزم ممّ 

  .تقتضیها  التيالمواقف في اة شیوع ألفاظ ، مع مراعفنون المعرفة

كتساب ، یستكمل فیها المتعلم ابعد فترة طویلة من اإلعدادتأتي :  المرحلة الثانیة  -

  46 .اللغة استخدامالفنیة في المهارة البالغیة و 

  : التدرج في تعلیم المادة اللغویة  4-3-2

       ركیب الذي یراعي السهولة الت اعتمادتعلیم المادة اللغویة ج في یقتضي التدرّ      

لكي  نكسب المتعلم هذا النسق العام و  47تواتر المفرداتمن العام إلى الخاص و  االنتقالو 

                                                           

 "مدخل إلى علم اللسانیات الحدیث ، أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة  "حاج صالح   46   
   .62مجلة في علم اللسان البشري ، ص ، 
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ا ، ممّ ه السابقةالجدیدة بمعارفج  وذلك بربط معارفه عملیة التدرّ  مراعاةمن للغة البد 

النجاعة الیة و وبقدر كبیر من الفعأسرع م على أن یستضمر بشكل أسهل و یساعد المتعل

، ألنه یراعي مستوى في تنظیم وترتیب المادة النحویة األنسبهو 48*والتدرج الدوري 

، البد من مراعاة العناصر األساسیة اآلتیة في علیهو  .یستجیب لمختلف حاجیاتهالمتعلم و 

  : المتمثلة في ، و التدرج في تعلیم المادة اللغویة عملیة

     

  

  

  

  : السهولة  /أ     

من ته اللغویة امهار  اكتسابالمتعلم في یرتقي  إذ" ، ة ضروریةوهي خطو          

 اً تتطلب نضج التيابها إلى العناصر المجردة ستعا یسهل علیه التيالعناصر اللغویة 

   .49"أكثر

                                                                                                                                                                                
، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع2ط النظریة األلسنیة وتعلیم اللغة،ء، مباحث في میشال زكریا  47

  .   17، ص ،1985ھـ ، 1405بیروت ، لبنان ،
تدرج طولي یقوم على تقدیم العناصر اللغویة تقدیما مفصال، وتدرج دوري عكس األول یقوم : والتدرج نوعان*   

حالیا انتقل النقاش عند الخبراء . م العودة إلیھا شیئا فشیئا في دروس أخرىعلى تقدیم العناصر اللغویة عرضا مجمال ث
ینظر، بشیر . التدرج النحوي، والتدرج الموقعي، والتدرج الوظیفي: إلى المفاضلة بین ثالثة أنماط من التدرج ھي

  .  68إبریر آخرون، مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، ص
  

ینظر مذكرة ماجستیر تعلیمیة . 145مد حساني ،دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات ، ص أح   
زھور شتوح ، إشراف ، : التمارین اللغویة في كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة متوسط دراسة وصفیة تحلیلیة إعداد 

20و19، ، ص2011 –م  2010السعید بن براھیم السنة الجامعیة  49
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    :من العام على الخاص  االنتقال/ ب   

إلى  عملیة تسعى في أيّ  تعمل على تطبیقیه، و بهذا المبدأتهتدي العملیة التعلیمیة       

 مهارة لغویة معینة، ولهذا یجب أن ندرِّس القاعدة العامة قبل الخاصةم إكساب المتعلّ 

لها عالقة بإحاالت  التيلفاظ األوتدریس األلفاظ التي لها عالقة بموجودات محسوسة قبل 

  .ب البسیطة قبل التراكیب المعقدة التراكیو  ،ةمجرد

   :تواتر المفردات / جـ  

، فهناك ألفاظ لدى التالمیذ استعمالهار كثُ التي عالیة التكرار  المفردة اختیارهو       

تنعت عادة  التي األلفاظوهي  ،من سواها أكثرالفعلي للكالم بدرجة  األداءتتواتر في 

  50.باأللفاظ األساسیة 

  

  

 ،یجب مراعاتها في أي مادة دراسیة -، مادة معرفیة م، متعلممعلّ  –وكل هذه العناصر 

، هي موضوع دراسة الباحثة التينت تتسم بطابع العلمیة كمادة النحو مثال إذا كا ةً خاصّ 

جرة بهدف فهم القرآن الكریم لله األولىتم بها العلماء منذ القرون هباعتبارها مادة دراسیة ا

نحاة في ال ، و یتبارىرىفي اللحن من جهة أخ ، وحفظ اللسان العربي من الوقوعهةمن ج

                                                           

 
  .145المرجع نفسھ،ص،  50
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من سیبویه  بدءً لمناسبة ا اجتهدوا في وضع الطرائق و  فألفوا ل إلى یومنا هذا یهذا السب

  51.الجارم  إلى علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II.  تعلیمیة النحو:   

، هكذا باألهمیة البالغة اتسمت التيالنحو العربي من القضایا ) قضیة  (لة مسأ تعدّ      

و صلب العربیة وهیكلها النح ، ذلك أنّ هذا هو حالها الیومفي الماضي و  ان شأنهاك

                                                           

، أعمال ندوة تیسیر رات المجلس األعلى اللغة العربیةمنشو "تعلیمیة النحو "، ، قاسمي الحسین محمد المختارینظر 51 
   434، ، الجزائر صم 2001أبریل 24 23ي النحو المنعقدة ف
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وروح  األساسيم ا كان النحو المقوّ لمّ ، و وظائفها ومحور مبناها وعماد معناها وقاعدة 

  .به أكثر من ضرورة  االهتمام، بات هاعمود سناماللغة و 

ع یوسّ الخیال و ي ینمّ ، ویضبط اللسان و لیة التفكیرم عمینظِّ  اً تعتبر مادة النحو مقیاسو   

، فمعرفة النظریات العامة عن اللغة صناعةً ا و مً منه تعلّ البد  اه أمرً تدریس ذا یعدّ ، لالمدارك

   .االستخدامفیها هو مراعاتها عند  ما الهامّ ٕانّ و  الهامّ  باألمرلیس 

وأهمیته وما الغایة من السؤال الذي یطرح  نفسه في هذا السیاق عن ماهیة النحو و 

  ؟تعلیمه

  

  

  

  

  

  

  

  : ماهیة النحو  -1

  :ة ـــــلغ 1-1
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: النحو إعراب الكالم العربي، والنحو« « :)م711ت( )َنَحوَ (جاء في لسان العرب مادة  

، َونْحُو الَعَرِبیَِّة القصد والطریق، ویكون ظرفّا ویكون اسمًا، َنَحاُه َیْنُحو ُوَیْنَحاُه َنْحوًا َواْنَتَحاهُ 

وغیره كالتثنیة والجمع  إعرابفه من في تصرّ ِمْنُه، إّنما هو انتحاء سمت كالم العرب 

 العربیةاللغة  أهللیلتحق من لیس من  ،والنسب وغیر ذلك واإلضافةوالتحقیر والتكسیر 

هو و  ،إلیها مبه ضهم عنها ردّ بع ذّ ش ٕان، و ن لم یكن منهمفصاحة فینطق بها وإ في ال بأهلها

 قال ،وٍّ حُ نُ و  اءٌ حَ نْ ، والجمع َأادً صْ قَ   تُ دْ صَ قولك قَ ا كوً حْ نَ  تُ وْ حَ شائع أي نَ  ل مصدرصفي األ

كثیرة أي  وٍّ حُ في نُ  رونظكم تنلالعرب أفي بعض كالم و هذا قلیل و  وٍّ تُ عُ بِ هوها شبّ  :سیبویه

         .وفي ضروب من النح

أي  ىحَ تَ انْ ى و حَ نَ ى و حَ نْ أَ  :عرابياأل، بن عتمد علیهعلیه إذا ا ىحَ تَ انْ لیه وَ ى عحَ نْ ویقال أَ 

ا حَ نَ وَ ...  ىحَ تَ انْ وَ  هُ لَ  احَ بمعنى نَ  َوَتَنحَّى اعتمد: ى لهحَّ نَ تَ وَ ى له حَ تَ انْ وَ  عتمد على الشيء ا

  52 .»هُ تُ لْ دَ إلیه بصري عَ  تُ یْ حَ نْ أَ وَ  هُ فَ رَ صَ : اهُ حَ نْ یَ و  وهُ حُ نْ إلیه بصره یَ 

  :  اصطالحا 1-2

  :لقد تعددت تعریفات النحو من قبل علمائه و من ذلك 

  :جني في كتابه الخصائص بأنه  ابنعرفه  - أ

                                                           

،  1، ج 1حیدر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط  إبن منظور ، لسان العرب ، تحقیق ، عامراحمد  52.
  .362و15/360،  )ن ح و (م ، مادة  2003ھـ 1424
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ة، والجمع، والتحقیر، غیره كالتثنیه من إعراب و انتحاء سمت كالم العرب في تصرف (

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

  53)إلیها  مبه دّ بعضهم عنها رُ  ذّ ، وٕان شٕان لم یكن منهمفي الفصاحة، فینطلق بها و 

: ذلك ى، ومعنصرفالبن جني قد جمع بین النحو و ا في هذا التعریف أنّ الباحثة لحظ ت

 أم) التركیب خارج (أكانت منفردة  مة بكل أحوالها سواءٌ موضوع النحو هو دراسة الكلأن ّ 

  .) داخل التركیب (مركبة 

  : قوله خلدون مفهوم النحو ب ابند قد حدّ و  -ب      

ن أصول المقاصد بالداللة ، إذ به یتبیّ وهو النح م منهاالمقدّ  والذي یحصل أن األهمّ (....

 لواله لجهل أصل اإلفادة، وكان من حقّ ، و من الخبر المبتدأمن المفعول و الفاعل فیعرف 

، لم تتغیر بخالف اإلعراب أكثر األوضاع باقیة في موضوعاتها لوال أنّ  ،معلم اللغة التقدّ 

 ذلك كان علملر بالجملة ولم یبق له أثر فه تغیّ المسند إلیه فإنّ ، والمسند و سناداإلعلى  الدالّ 

  54) كذلك اللغة  لیستفي جهله اإلخالل بالتفاهم جملة و ، إذ من اللغة النحو أهمّ 

  : جاء في جامع الدروس العربیة بأنه  - جـ    

  55)البناءلكلمات العربیة من حیث اإلعراب و عرف بها أحوال اهو علم بأصول تُ (

  : ثالثة  تدور حول معانٍ  -هي على كثرتها و  -،لمتعددة للنحومن خالل هذه التعریفات ا

                                                           
م، 2008-ه1429، 3ابن جني، الخصائص، تح عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  53

1/88.  

105ص ، 1992خلدون، تاریخ العالمة ابن خلدون، بیروت، دار الكتاب اللبناني،  بنعبد الرحمان ا  54  
55 1/9.م 1995، ص 3، ط مصطفي الغالییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت 
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  .النحو علم بأحوال أواخر الكلم  : األول

  ، غیرهابیة من اإلعراب والبناء و ه علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب العر إنّ  :الثاني 

  .فساده بها صحة الكالم و یعرف  بأصولهو علم و 

  56. النحو علم دراسة الجملة: الثالث 

   :أهمیة النحو  -/ 2 

 فقت آرائهم حینًا حول هذه، توابأهمیة النحوسین ار الده الكثیر من العلماء و لقد نوّ     

، فمن دت عند البعض اآلخرتحدّ عضهم و د بدت عن، تعدّ آخر حیناً ختلفت ااألهمیة، و 

بها  اختصتمن العلوم الجلیلة التي :(بي ، یقول في كتابه الصاحنجد ابن فارس القدامى

الخبر الذي  ، وبه یعرفني المتكافئة في اللفظ، الذي هو الفارق بین المعاالعرب اإلعراب

تعجب من  الو  ،، وال مضاف من منعوتز فاعل من مفعولتمیّ  ه ما، ولوالهو أصل الكالم

  57)د ــال نعت من توكیو ... استفهام

 نظراً  ،فإن هذا العلم أهم علوم اللسان البشري )1406ت ( بالنسبة البن خلدونو     

حیث  ،بالداللة یه بأصل اإلفادة أو أصول المقاصدألهمیته الكبرى في تبیان ما یسم

م المقدّ  ٕان األهمّ ، و دباألو ، البیانو ، واللغة والنح: م اللسان أربعة هيعلو أركان : (یقول

                                                           
   للنشر ، دار الشروقطھ حسین الدیلمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة منھاجھا وطرائق تدریسھا 56

  .179، ، ص2005،  1، طوالتوزیع، عمان، األردن
، لمیة، بیروت، دار الكتب العالعرب في كالمھا ، تح ، أحمد حسنمسائلھا وسنن ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة و 

.43، ص ، 1997، 1ط 57
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من  والمبتدأ، ن أصول المقاصد بالداللة، فیعرف الفاعل من المفعولبه یتبیّ ، إذ ومنها النح

  58)اإلفادة  أصل ، ولواله لجهلالخبر

دها ، بل نجفقطو العربي لم تصدر عن القدماء هة بأهمیة النحالمنوّ مثل هذه اآلراء و 

و من العلوم اللسانیة إن منزلة النح" :، فعباس حسن مثال یقول أیضا حدثینصادرة عن م

هو أصلها الذي تستمد عونه، وتستلهم روحه؟، وترجع الدستور من القوانین الحدیثة و زلة من

ن تلك العلوم یستقل بنفسه عن م لن تجد علماً ، و فروع تشریعهاإلیه في جلیل مسائلها، و 

     59."هداه ونته أو یسترشد بغیر نوره و ي عن معلنحو أو یستغنا

ستحضار المقولة المشهورة، أهمیة هذا العلم إلى اكور لتأكید یعمد الباحث علي أحمد مدو 

رز النحو حیث أن هذا القول یب 60)النحو في الكالم كالملح في الطعام( :مفادها التي

، ولكنه إذا مستساغاً  الكالم مفهوماً لیكون  ده ضروريّ و ، فوجباعتباره سالحا ذو حدین

 أصلعن  وخرج النحو ،مفهومر الكالم غی ، أصبحرقدر كبیع منه ضِ ه ووُ تجاوز حدّ 

  61)غیر مستساغ الطعام  أصبحبقدر كبیر الطعام  ع فيضِ وُ  إذاالملح  أنّ كما  ، وضعه

، یؤدیهاو بالنظر إلى الوظائف التي یة سعید السلیطي تحدید أهمیة النحبلقد حاولت ظ

  : و النح التي تنحصر في أنّ 

  .غموض ، وٕادراكه في غیر لبس أوفهم معناهو ، حة أدائهص، و یكفل سالمة التعبیر -    

                                                           
خلدون ، المسمي دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر من عاصرھم من  مقدمة العالمة إبن/ إبن خلدون 58

   .565ص ، /  2004ذوي الشأن األكبر ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، د،ط، 
.60م ، ص ،1966عباس حسن ، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث ، دار المعارف ، القاھرة ، د ط ،   59  
.334، ص ، 1997كور ، تدریس فنون العربیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د ،ط علي أحمد مد  60  

، 2001للغة العربیة ، ندوة تیسیر النحو، الجزائر، ، المجلس األعلى "إشكالیة تدریسھالنحو العربي و"عمر لحسن ،  
.508ص،  61
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التفكیر العلمي مثل  مهاراتتنمیة ، و دقته، وجودته ، و یساعد على جمال األسلوب -    

  .دقة التفكیر

 ن عندفتتكوّ  صحیحاً  استعماالً العبارات األلفاظ والجمل و  استعمالعلى  نییع -   

  .62ین عادات لغویة سلیمة الدراس

مم بدراسة النحو ووضع كل األ اهتمت، بل و على الثقافة العربیةلم تقتصر أهمیة النحو 

یعتبر  جدنا تشومسكي، حیث و وسبل تدریسه للناشئةلدراسة قوانینه النظریات المناهج و 

الیمكننا أن نتصور حیاة ألي إنسان من ، و نسانالنحو من اللغة بمنزلة القلب من جسم اإل

  63.غیر قلب 

  : مستویاته / 3

بوجود مستویین -ها تنوع مشاربعلى تشعب مجاالتها و -تمتاز الثقافة اإلنسانیة    

، الباحثینالعلماء و  اهتمام محطّ  وى العلمي التنظیري الذي یعدّ ا المستمیزین، أّولهمتم

 ه إلى عامة، وثانیهما المستوى التعلیمي الذي یوجَّ ختصینإلى الم -عادة–ه نتائجه توجَّ و 

  .مین في جمیع المراحل التعلیمیة المتعلّ 

 ىالمستو  ، فإنّ جه وأدواتهمناهتاج إلي تطویر وسائل البحث و األول یح ٕاذا كان المستوىو 

معرفة حاجات المتعلمین و  ،التدریس طرائقتعلیمیة و ج إلي تطویر الوسائل الاالثاني یحت

  .من ذلك العلم 

                                                           

،  1تجاھات الحدیثة ، الدار المصریة اللبنانیة ، مصر ، طتدریس النحو العربي في ضوء اإل  ،بیة سعید السلیطيظ 
.27، م، ص 2002 62  

.108، ص "النحو العربي وإشكالیة تدریسھ " ر لحسن، عم  63
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، بوجود -هو كذلك-زالدراسات اللسانیة یتمیّ اره أحد الفروع الرئیسیة في ـــو باعتبالنحو   

  64 .التعلیميالعلمي والمستوى المستوى : المستویین هذین 

   (Grammaire Scientifique) النحو العلمي   3-1

 ا الهدف أدقّ ، وتتخذ لتحقیق هذالتفسیرتنشد الدقة في الوصف و ة یقوم على نظریة لغوی  

، ك طبیعتهتل، و ذاتهل، یدرس اً دمجرّ  بغي أن یكون عمیقاً ین يصتخصّ ، فهو نحو المناهج

 نشاطاً  یعدّ  - حاج صالح رحمان قول الدكتور عبد الكما ی –هذا المستوى من النحو و 

هذا هو و داع، اإلبخلق و الالمستمر و  االكتشاف، أهدافه القریبة الخاصة به هي برأسه اً قائم

   .قوانین علم التدریس تراعى فیه  المنطق في وضع نحو تعلیميّ و ساس األ

ي یتوصل التالضابطة للنظام اللغوي المدروس و هو مجموع القواعد  ،إذن فالنحو العلمي

   .انَ معیّ ا ا علمیَّ منهجً  إلیها المختص بعد تطبیقیه

 :       )Grammaire pédagogique(النحو التعلیمي  3-2

ترجمة لتقویم اللسان، وسالمة الخطاب، وأداء الغرض، و یمثل المستوى الوظیفي النافع   

من مجموع ما  ختار المادة المناسبة، یمكز على ما یحتاج إلیه المتعلّ ، فهو یر الحاجة

العملیة  ظروفالتعلیم و ا ألهداف قَ طبا كمَ ا محیفً كییفها ت، مع تكیمه النحو العلميیقدِّ 

، ولیس مجرد تلخیص تربویةٍ و  نفسیةٍ و  لغویةٍ  على أسسٍ  و یقومالنح ، ذلك أنّ التعلیمیة

  .للنحو العلمي 

                                                           
   .509ص ، ،  "النحو العربي و إشكالیة تدریسھ"ینظر ، عمر لحسن ،  64
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إعدادها لفئة  و التعلیمي هو تسلسل األبواب النحویة التي تمّ النح كما یمكن القول بأنّ   

ة ترتبط في جوهرها ببناء تعلیمیّ  ألهدافٍ  بویة معینة تلبیةً ین في فترة تر معینة من المتعملّ 

  .الملكة اللغویة التبلیغیة 

، یتكون من مادة نمط خاصو  أخرالنحو التعلیمي شيء و  ،علیه فالنحو العلمي شيءو   

حاجات التعلیم، و  أهداف معاییر موضوعیة تراعيغرار أسس و تربویة مختارة على 

  65 .التعلیمیةظروف العملیة ، و المتعلمین

  :أهدافه / 4

  تعریف الهدف  4-1

ه ر فإنّ اإلصابة ، فحین نفكّ في  الدقة لمة هدف تفیدك، و 66المقصد هو الغایة و الهدف   

لذي نرید هي الهدف اهذه النهایة نقطة نهایة و  انطالقهناك نقطة  إلى أذهاننا أنّ  یتبادر

ر العواقب من حیث نتائجها ، والهدف یعني تدبّ الغرض هدفا ، ومنه یسمىالوصول إلیه

مما هو متوقع  اإلفادة، و ، في وقت معین بطرائق مختلفةماالمحتملة المترتبة على تصرف 

  67 .التجربةلتوجیه المالحظة و 

  

  

                                                           
    185مرجع سابق، ص،  للغة العربیةعلى ، المجلس األ"النحو موضة أم ضرورة  تیسیر"، ینظر، محمد صاري  65

   .163و  153، وینظر، نصر الدین بوحساین، مدخل إلى اللسانیات التطبیقیة، تعلیمیة اللغات، ص
. 1111، صم ، 1986،  7بیروت ، لبنان ، ط -م -م -المنجد األبجدي ، دار الشرق ش  66

  
العملیة التعلیمیة من منظور التظریة اللغویة ، عالم رابح بومعزة ، تیسیر تعلیمیة النحو رؤیة في أسالیب تطویر  67

  . 167و166،ص  2009ھـ ، 1430 1الكتب للطباعة و النشر و التوزیع ط
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  : و أهداف تدریس النح 4-2   

هذا ولتحقیق  ،من تدریس النحو هو تحصیل ملكة لسانیة صحیحةرض الغ إنّ      

داعي للمبالغة في  ال –ني محمد مختار یاألستاذ قاسمي الحسعلى حد قول  -الهدف 

ذه ، ألن هالعللل، وفي استخدام العوامل و التأوی، والتقدیر و التأخیرل الحذف والتقدیم و مسائ

، وهو خدمة اللغة و عن الغرض الذي وجد من أجلهالقضایا إنما أخرجت دراسة النح

عن تنمیة ثروة الطالب  فضالً  هذا 68،، وكتابة قراءةقوال و  مختلفةالعربیة في مستویاتها ال

ة دقّ ، وبالتالي تساعده على 69ألسالیباة عن طریق ما یدرسه من الشواهد واألمثلة و اللغوی

من وظیفة القواعد  ، ألنّ ن في نفسه الذوق األدبيالحكم، كما تكوِّ المالحظة والموازنة و 

مراعاة العالقات بین ، و خطئهاصوابها و التمییز بین ، و األسالیبوالعبارات و  األلفاظتحلیل 

    .70والبحث فیما طرأ علیها من تغییر  ،معانیهاب و كیاالتر 

 ااستخدامً ة ل في استخدام اللغة العربیّ الغایة األساسیة من تعلیم القواعد النحویة تتمثّ  إنّ    

قواعد تؤدي  فأیة من ثمّ ، و الخطأ في الكتابةا من اللحن في الكالم و ا خالیً ا سلیمً صحیحً 

  .والغایة المنشودة  یصرف المتعلم عن الهدف المبتغىا حشوً و  تطویالً  إلى غیر ذلك تعدّ 

                                                           
، المجلس األعلى للغة العربیة، أعمال ندوة تیسیر النحو، "تعلیمیة النحو"قاسمي الحسیني محمد مختار،   68

  .435م، ص2001الجزائر،
.181، ، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة منھاجھا وطرائق تدریسھا، صميیلطھ علي حسین الد   69  

، ، ص2000،   4حسن شحاتھ ، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة ، ط  
202. 70
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ألهداف تعلیم القواعد  الدراسات العربیة تفصیالً  في هذا السیاق أوردت إحدىو      

هو التركیز على  ،هنا الباحثة ، والذي یهمّ لعام بالوطن العربيالنحویة في مراحل التعلیم ا

  : أهداف تعلیم القواعد النحویة في المرحلة اإلعدادیة ، وهي كاألتي 

   .مساعدة الطالب على تقویم ألسنتهم وتقویم كتاباتهم -

   .اا دقیقً همً المسموع فالطالب على فهم المقروء و تنمیة قدرة  -

   .تدریب الطالب على الربط الصحیح بین أجزاء الكالم -

   .بالمعنى ارتباطهاالنحویة من حیث  ةفهم القاعد -

   .الكتابةب الخطأ في الحدیث والقراءة و تجنّ  -

  .الكلمات ك الفروق الدقیقة بین التراكیب والعبارات والجمل و إدرا -
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III.  طرائق التدریس:  

  :مفهوم الطریقة  -1

الطریق و  األعظمالطریق : ث، نقولؤنَّ تُ ر و ذكَّ ، تُ أو السبیلُ  هي الطریقُ  :لغة  -أ 

  71 .طرقٌ و  أطرقةٌ و  الجمع طرائقٌ و  لك السبیل، كذو  ،العظمى

   72﴿َوَألَّْو ِاْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة ﴾:، في القرآن الكریم كقوله تعالي وقد وردت الطریقة   

اِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك َوُكنَّا َطَراِئَق :كما وردت بصیغة الجمع كقوله تعالي  ﴿ َوَأنَّا ِمنَّا الصَّ

  73ِقَدَدا ﴾

  : ف الطریقة بأنهاتعرّ  : اصطالحا  - ب

فها قصد یمكن توظی التيالوضعیات مجموعة من المراحل والخطوات اإلجرائیة و " 

  .74" رها من قبلیطتس الوصول إلى أهداف معینة تمّ 

ن من خالله إنجاز درس م الذي یتمّ  الشكل التعلیميّ " : هاالطریقة أیضا بأنّ  فوتعرّ 

ینبغي أن یزاولها  التي، وعلى هذا فهي تلك األنشطة الدروس في إطار مادة من المواد

   75 ". قون أهداف تربویة محددةالمعلم بفضل مواد دراسیة معینة قصد جعل المتعلمین یحقِّ 

  :ها بأنّ فها أحمد حساني كما عرّ 

                                                           

 مادة .264م ، المجلد العاشر ، ص ،  2004،   4إبن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ط 71 
   )ق.ر .ط (

. 404، روایة ورش ، ص  416یة سورة الجن ، اآل  72  
.572،راویة ورش ، ص 11سورة الجن ، اآلیة   73  

133، مفاھیم التعلیمیة ،ص بشیر إیریر وآخرون 74
  

.133المرجع نفسھ، ص   75  
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هداف البیداغوجیة یهدف إلى تحقیق األ عمليٍّ  إجراءٍ  أليّ التبلیغیة الوسیلة التواصلیة و "  

العادات ة دقیقة لعملیة تقویم المهارات و ، ویهتم بوضع مقاییس علمی...لعملیة التعلم

  76 ". اللغویة المكتسبة

  :  هابأنّ ذلك الطریقة كف و تعرّ 

من شأنها أن تدفع التالمیذ للقیام  التيالمتبعة في القسم و سالیب والتقنیات األمجموع  ʺ

  77"...بسلوك أو نشاط محدد 

 و المحدثین في مجال التعلیم  مفهوم الطریقة بین القدماء :  

 إلى الطریقة في مفهومها القدیم تعني الوسیلة التي یوصل بها المعلم المعلومات إنّ   

إن  -من عقل المعلم نقل للمعلومات من الكتب أو عملیة ئذ فیكون التعلیم حین ،المتعلمین

  .م عقل المتعلّ  إلى -صح القول 

مجال الخارجي الذي یحیط ، هي وسیلة لتنظیم الالطریقة في مفهومها الحدیث بید أنّ 

م ، ویحدث التعلی)  األدائي، المعرفي، الوجداني(ر من سلوكه ، كي ینشط و یغیِّ مبالمتعلّ 

دوره تهیئة هذه ا المعلم فمّ ، أبین المتعلم والظروف الخارجیة قائمحینئذ نتیجة التفاعل ال

  78التفاعل معها  من ثمّ و  ، المتعلم استجابةالظروف لتحقیق 

  : هيالطریقة  ا سبق أنّ ممّ نتج نست :التعریف اإلجرائي -جـ 

                                                           

.142:  حقل تعلیمیة اللغات ، صحمد حساني ، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ، أ
76

  
77

  Puren christian-histoir des méthodologies de l’enseignement des longues p 10         نقال عن مذكرة تخرج
   1996-1997و أدابھا إعداد الطالبة صلیحة خریفي ،إشراف ، أقادیر وریدة  العربیة لنیل لیسانس في اللغة 

. 20:  ، صلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، تعینظر، حسن شحاتھ  78
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لعملیة  البیداغوجیةتحقیق األهداف التعلیمیة و اإلجراء العملي الذي یسعى إلى  *     

  .مالتعلّ 

أثناء قیامه  یستخدمها المعلم لتوصیل محتوى المادة للمتعلم التيوهي الكیفیة  *     

ٕارشادهم إلیها مین، و لنقل المعلومات والمعارف للمتعلّ  وسیلةً  ، كما تعدّ بالعملیة التعلیمیة

  .قصد التفاعل معها 

  79:مفهوم التدریس  -2     

  ،إنجازه من خالل ثالث عملیات رئیسیة هي نشاط مهني یتمّ " :ه ف بأنّ یعرّ و     

م، وهذا النشاط یستهدف مساعدة الطالب على التعلّ التقویم ، و التخطیط والتنفیذ والتقییم و 

  ." نه یتحس ومن ثمّ   ،قابل للتحلیل، والمالحظة والحكم على جودته

  : planning processعملیة التخطیط :  ف

المادة  /تدریس المقرر خطة: مسبقا، وتشملط التدریس بمقتضاها یضع المعلم خط  

  .الدروس الیومیة خطط تدریس و  ،الوحدات  الدراسیةخطط تدریس  ،الدراسیة ككلّ 

  :  the implementing (execution ) processوعملیة التنفیذ 

لصف الدراسي، من خالل ي اف یقوم المعلم فیها بمحاولة تطبیق خطة التدریس واقعیاً   

 االجتماعیةم المادیة و تهیئة بیئة التعلّ تصاله وتواصله اإلنساني مع طالبه، و اتفاعله و 

  .قیامه بإجراءات تدریسیة معینة من خاللجوة من التدریس، و لتحقیق األهداف المر 

                                                           

. 10و9و8: ، صحسن حسین زیتون ، مھارات التدریس، رؤیة في تنفیذ التدریس، مرجع سابق  79  
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   :  valuation and evaluation processأما عملیة التقییم و التقویم 

على قیام المعلم بالحكم على مدى نجاح خطة التدریس في تحقیق األهداف تنضوي    

فیذ التدریس في طریقة تنإعادة النظر في خطط التدریس، و  من ثمّ و  ،المرجوة من التدریس

  .ب األمر ذلك إذا تطلّ 

  

  

  

  

  

  

  80عملیات التدریس) :1(شكل                        

التعلیمي إلى  نشاط مقصود یهدف إلى ترجمة الهدف: ( هو االعتبارهذا بتدریس وال

 حتى یتمّ تفاعل معها التلمیذ ویكتسب من نتائجها السلوك المنشود، و یٕالى خبرة الموقف و 

یتوصل المدرس بطرق وٕاستراتیجیات ) المنهج  محتوى(ربط التلمیذ بالخبرة التعلیمیة 

  81.)اإلستراتیجیات یمیة تزید من فعالیة تلك الطرق و ، ویستعمل وسائل تعلتدریس

                                                           

.10: ص  مھارات التدریس، رؤیة في تنفیذ التدریس، ،حسن حسین زیتون  80  
.20 :، ص لیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، تعحسن شحاتة  81  

عملیة 

 التخطیط

 

 عملیة التنفیذ 

عملیة التقییم 

 والتقویم
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  :خالصة القول و 

ا ملّ هي كداة أو الوسیلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة ، و األطریقة التدریس هي  ،فإنّ    

میوله   م و ذكائه وقابلیته و عمر المتعلِّ كانت مالئمة للموقف التعلیمي ومنسجمة مع 

  82. أكثر فائدةً رها أوسع عمقا و انت األهداف التعلیمة المتحققة عبك

  : المفاهیم المفارقة لطریقة التدریس  -3

     teaching strategy: إستراتیجیة التدریس :  3-1

دراسي أو  تستخدم لتدریس مقررریسیة طویلة األمد لمواقف متعددة، و هي خطة تد    

اتیجیة أكثر من طریقة أشمل من الطریقة حیث تشمل اإلستر و  هي أعموحدة دراسیة و 

تكامل في وذلك لتحقیق أهداف بعیدة المدى، والتي تحتاج إلى وقت وتتابع و ، للتدریس

  .83الخبرات 

    Teaching style: أسلوب التدریس  3-2

فإذا كانت طریقة  ،الخاصة بكل معلمنماط التدریسیة األویقصد به مجموعة اإلجراءات و   

، والمهارات واألنشطة المتتابعة والمترابطة لتحقیق أهداف محددة التدریس هي الخطوات

عها یمثل طریقة التي في مجمو ل خطوة من هذه الخطوات، و أسلوب التدریس یمثِّ  فإنّ 

   84.الدرسفي نفس وب داخل طریقة التدریس الواحدة و د األسلیتعدّ التدریس فیتنوع و 

                                                           
82

سھا ، دار الشروق ، اللغة العربیة منھاجھا و طرائق تدریطھ على حسین الدلیمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلى 
  88، ، ص2005الثاني ، اإلصدار 1، طللنشرو التوزیع، عمان، األردن

.54، ، ص 2010،  1، طرق تدریس تكنولوجیا التعلیم ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، طسعاد أحمد شاھین   83  
. 56، ص ، المرجع نفسھ  84  
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  : أهمیة طریقة التدریس  -4

تیه لفاعنجاح التعلیم و  فإنّ  من ثمّ من أركان عملیة التدریس، و  أساسالطریقة ركن     

الكثیر من  دة أن تعالجتستطیع الطریقة الجیِّ تبطان إلى حد كبیر بنجاح الطریقة، و یر 

، وغیر ذلك من ضعف المنهج الدراسي وتدني مستوى التالمیذ ورداءة الكتاب المدرسي

  85.مشكالت التعلیم 

المادة الدراسیة أو عن المعلم  أساس أنها شيء منفصل عن ال علىلذا ینبغي النظر إلیها 

یشمل المتعلم  ما على أساس أنها جزء مؤثر في موقف تعلیمي متكاملٕانّ والمتعلم، و 

 التياألسالیب و ، یةلمعلم من تعلیمه للمادة الدراسینشدها ا التياألهداف ، و حاجاتهوقدراته و 

  86 .بع في تنظیم المجال للمتعلمتتِّ 

محتوى المادة  استغاللأهمیة طریقة التدریس تتركز في كیفیة  ، أنّ ف قصد اإلتمامضِ لنُ 

جدت الطریقة فإذا وُ  ، في دراسة مادة ما ترمي إلیها التيبشكل یؤدي إلى تحقیق األهداف 

قة الطریإلى هدفه، وٕاذا كانت المادة غزیرة و ر على المعلم أن یصل عذَّ ، توانعدمت المادة

مادة غزارة ال، و سن الطریقة ال یعوض فقدان المادة، فحق الهدف المنشودضعیفة لم یتحقّ 

یمكن فصل الطریقة عن  ه الأنّ  نى، بمعدةتكون عدیمة الجدوى، إذا لم تصادف طریقة جیِّ 

  87 .المادة

                                                           

.88اللغة العربیة منھاجھا و طرائق تدریسھا ، مرجع سابق ، ص .... ینظر، محمود حسین الدلیمي   85  
حسین جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ، منشورات جامعة عمر جاسم محمود الحسون،   86

  48و47: ، ص م 1996،  1بنغازي ، ط  - المختار البیضاء ، دار الكتب الوطنیة 
87
   .185: ھـ ، ص1425- م  2005،  1عمان ، ط -التوزیع التعلیمیة ، دار الصفاء للنشر و عمر حسن مساد ، اإلدارة  
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ینصح التربویون  – حدیثاُ و  قدیماً  –طریقة التدریس  بهات یحظ التيلألهمیة البالغة  نظراً و 

تتمثل هذه الشروط في ختیاره طریقة ما للتدریس، و معلم بمراعاة عدد من الشروط عند اال

  : األتي 

  .مة الطریقة لألهداف ءمال *       

  .مناسبة الطریقة للمحتوى الدراسي  *       

  .مة الطریقة لمستوى التالمیذ ءمال *       

  .مشاركته م و إیجابیة المتعلّ  *       

  .تنوع الطریقة  *       

  .م للطریقة المتعلّ  ألفة *       

  88.  في الوقت و الجهد  االقتصاد*        

    :طرائقالأنواع  – 5

ولكل موقف  مالتعلّ جابیة في عملیة التعلیم و من األمور اإلی تباینهاو طرائق التدریس  إنً   

  .، طریقة تدریس مناسبة له تعلیمي

شهر أ لعلّ و  تتناسب مع التطبیق،  التيراعي في هذا الطرح الطریقة الباحثة ست بأنَّ  علماً 

  :هذه الطرائق التدریسیة اآلتي

     

                                                           

.50: ، صیة في التعلیم العام ، مرجع سابقطرق تعلم اللغة العرب...جاسم محمود الحسون   88
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  89 : طریقة التلقین 1- 5  

معتمدة  "ت ر فریدیریك هربا" نسب هذه الطریقة إلى المربي الفیلسوف األلماني تُ       

   بترابط الخبرات  ىالتي تعن) المتآلفةالكتل (نظریة  ، وباألخّص ریات علم النفسعلى نظ

  .خبرات سابقةعلى  اعتمادهاساقها و اتّ و 

وهي كاآلتيةٍ أساسیّ  طریقة التلقین على خمس خطواتٍ  تنبني ،:  

ول الموضوع أو الموضوعات السابقة، ه أسئلة تتناویكون من خالل توجی :التمهید / 1

معلوماتهم  استثارةو  ،هانهم لتلقي الدرس الجدیدتهیئة أذمنها تشویق التالمیذ و والغرض 

یكون ذلك بعد و  ، التمهید للمعلومات الجدیدة من ثمّ ، و التي ترتبط بهخبراتهم السابقة و 

  .عملیة تحلیل الخبرات السابقة 

من تكون مستنبطة ورة شریطة أن بم األمثلة على السكأن یعرض المعلّ  :العرض / 2

توضع خطوط تحت الكلمات المطلوبة اسبة للدرس، و ، أو یعرض قطعة منالتالمیذ أنفسهم

  .التالمیذ  انتباهارة قصد إث

  ) الموازنة أو المناقشة : (الربط / 3

في هذه الخطوة یقوم التالمیذ بعمل موازنة بین الكلمات حسب موقعها في الجمل   

تكون هذه بین الجمل و  ختالفواإل االتفاق، وبیان أوجه عتراها من تغییرما االمختلفة و 

  .القاعدة  الستنباطالخطوة بمثابة توطئة 

                                                           

.233و232، ص بنظر، زكریاء إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، د ط  89
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تختلف فیه من  مامن الموازنة وبیان ما تشترك فیه األمثلة و  االنتهاءبعد   :االستنباط/ 4

  .القاعدة العامة من قبل التالمیذ واستنباط  استنتاج یتمُّ   ،الظواهر اللغویة

   .، لتسهیل عملیة الفهمصیاغة القاعدة بأسلوب واضح مبسط مساعدة المعلم فيتكمن وّ 

  90 : التطبیق/ 5

  .نوعان جزئي وكلي، وهو ة العملیة اللغویة للدرسوهو الثمر    

  .إلى غیرها االنتقالقبل  تستنبطیعقب كل قاعدة  : التطبیق الجزئيف 

س ویدور یشملها الدر  التيمن استنباط جمیع القواعد  االنتهاءیكون بعد : التطبیق الكلي و

  .حول هذه القواعد جمیعها

  : ذلك بأنْ ج من السهل إلي الصعب و وینبغي في التطبیق مراعاة التدرّ  

لب التالمیذ بتعیین الشيء ویطا –تخدم الموضوع  –یبدأ المدرس بعرض جمل تامة *

  .المراد

  .المطلوب باالسم، ویطالب التالمیذ بتكمیلها یعرض جمال ناقصة*

   .إنشائهممن ، لیستخدمها التالمیذ في جمل یعرض كلمات*

  .على القاعدة المدروسة ، تطبیقاً یطالب التالمیذ بتكوین جمل كاملة *

لى التلمیذ ع اعتمدتقلیدیة محضة إذا ما  اعتبارهاهذه الخطوات یمكن  الحظ أنّ والم

 إذا ما ، وتعتبر طریقة حدیثة جداً االستنباطفي العرض والموازنة و  اً كلی اعتماداً مه معلّ 

                                                           

   222.90و221ص ،  14الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة ، دار المعارف ، القاھرة ، ط  عبد العلیم إبراھیم ،  90.
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وربط  االستنباطمن قبل التلمیذ من حیث النقاش و  حب مجهودات المعلم مشاركة فعالةصا

  .91التطبیق الخبرات و 

 الطریقةمزایا:   

ها أنّ ا ، ولكن من عیوبهفي التدریس ت من الطرق الشائعة كثیراً ر طریقة هارباتعتبر      

في نفس الوقت هناك من  لكنو  ،ي عرض األمثلة والشرحف كلیاً  اعتماداً تعتمد على المعلم 

 إذا ، إّال بنفسه أو التعرف علیها بسهولة اكتشافهایذ م، ماال یمكن للتلالقواعد والقوانین

لتوجیه االمعلم اإلرشاد و مع كل هذا یحتاج من ة، و ر للدرس قبل حضوره المدرسحضّ 

  .92القوانینهذه القواعد و  اكتشافمن ن مكّ تى یالتفسیر حتّ والشرح و 

 مآخذ الطریقة:  

مین بنفس األسلوب المتعلّ  ى من المعلم إلىتؤدّ "أّنها التلقینیة الطریقة ما یؤخذ على    

، الفردیة المفترضة عند التالمیذ للفروقاتحدود ، دون مراعاة أدنى بذات الخطاب الموجهو 

    93."فشل في العملیة التعلیمیة، وبالتالي رسوب و االستیعابما قد یؤدي إلى عدم 

ر المعلم من فقرات ر ما یذكالطفل یكرّ  ذلك أنّ  ،ن رفض هذه الطریقةن خلدون ممّ بإ ویعدّ 

ملكة اللغة  اكتسابالمحاورة من أجل آلیة، ویطالب بالمناقشة و  حفظها بطریقة إلى أن یتمّ 

  : یقول

                                                           

.236ص ، الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة، ، عبد العلیم ابراھیم  91 
. 233، المرجع نفسھ، ص  92  
قادر ، نقال عن مذكرة ماجستیر في اللسانیات التطبیقیة ، عبد ال 158، تحلیل العملة التعلیمیة ، ص  محمد الدریج  93

   . 101ص  2013- 2012/سیدي محمد غیثیري  زیدان ، إشراف األستاذ ،
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اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمیة، فهو الذي  ةر طرق هذه الملكة قوّ سیأو (...

د ذهاب الكثیر من أعمارهم في ، فنجد طالب العلم منهم بعیقرب شأنها ویحصل مرامها

  94.) ، ال ینطقون وال یفاوضون مة المجالس العلمیة سكوتاً مالز 

  :الطریقة الحواریة :  5-2

  95 .األجوبة للوصول إلى حقیقة من الحقائقهي طریقة الحوار والنقاش باألسئلة و    

ا یدخل ، كمحوار من بین أهم اآللیات اللغویة، والوسائل اإلجرائیة في التعلیمیعتبر الو 

الجو ي ذلك من أهمیة في تحفیز الذاكرة، وخلق التفاعل و ، لما فضمن دائرة التعلیم النشط

، ومدى أهمیته في الموقف األسلوبلون لمثل هذا األوّ  تفّطن قدالمتعلمین، و  سي بینالتناف

ه الملكة أیسر طرق هذ ʺ:  نّ أبن خلدون القائل با جاء في نّص  التعلیمي على نحو ما

ل یحصِّ ب شأنها و ، فهو الذي یقرّ في المسائل العلمیة المناظرةفتق اللسان بالمحاورة و 

  96 .مرامها

الموقف التدریسي،  ار شفوي من خاللحو  إدارةه الطریقة على قیام المعلم بتؤكد هذو 

ن على المعلم مراعاة مجموعة في هذا السیاق یتعیّ معلومات جدیدة، و  ىبهدف الوصول إل

  : النقاط مایلي  هومن هذ  ،االستخدامالة عند قاط لجعل هذه الطریقة فعّ من النّ 

   .التالمیذ ىن تكون األسئلة مناسبة لألهداف ومستو یجب أ-

                                                           
یم موسوعة التربیة و التعل  2إبن األزرق ، ط الفكر التربوي عند إبن خلدون ، ومیر شمس الدین ، عبد األ  94

  . 1986التوزیع اإلسالمیة ، دار إقرأ للنشر و
. 35حسن شحاتة ، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق ، ص   95

  
كتیكي في أقطاب المثلث الدیدا( 113-  105:  2014سنة  2العدد  7الدراسات المجلد مجلة الواحات للبحوث و 96

   .111ص  )ناء أمنة التعریف بالمفھوم سلمصطلح ودید اتح: التراث العربي على ضوء اللسانیات الحدیثة 
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  .لتفكیر التالمیذ ن األسئلة مثیرةیجب أن تكو -

  .تحدید مدى سهولة وصعوبة األسئلة یجب-

  .اللغویة والعلمیةمراعاة أن تكون األسئلة خالیة من األخطاء -

تواصل في الحوار ال، یتیح للتالمیذ التفكیر و انتظارضرورة التركیز على إعطاء زمن -

  .والمناقشة

الفرصة لهم لمناقشة بعضهم أن تتاح جمیع التالمیذ بالمناقشة، و مراعاة مشاركة -

  97.البعض

على إدارة المعلم لحوار مناسب ومشاركة الطالب في الحوار والجدل  هكذا یقوم الحوارو   

طالبه خالل هذه المحاورة، ثّم اإلرتفاع بهم إلى  مستوىونزول المعلم إلى  ،النقاشو 

  98 .أفضل مستوى

 مزایا الطریقة :  

  : دة منهامتعد تاز الطریقة الحواریة بمزایاتم   

هي بذلك تخلق ه یساهم في سیر الدرس و ، وتشعر الطالب أنّ تعتمد األسئلة واألجوبة -

  .ممن الحیویة في القسم، فتكسر الجمود، وتدفع الملل، وتثیر الدافعیة للتعلّ  اً جوّ 

  .الرأيالقدرة على إبداء ي في التالمیذ روح التعاون و تنمِّ  -

                                                           

التعلم و أنماط  تیجیاتستراإستراتیجیات التدریس المتقدمة وا، عبد الحمید حسن عبد الحمید شاھین ، شاھین ینظر97 
م دلیلة التربیة بد منھورة جامعة اإلسكندریة 2011-2010التعلم ، دبلوم الخاصة في التربیة مناھج و طرق تدریس 

shabe 12à yahoo.com    31ص.  
  .92اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا، ص....طھ حسین الدلیمي   98 
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  .التعلیمیة التالمیذ محور العملیةتجعل  -

  .، وتزید من شغفهم بالدرسانتباههمتوقظ ، و االكتشافد المتعلمین على التفكیر و تعوِّ  -

  .مضروریة لتصحیح مسار عملیة التعلّ ن التغذیة الراجعة التؤمِّ  -

  .ب األعمىترفض التعصّ الفكري و  االستقاللد تؤكِّ  -

  .الدیمقراطیة ب روحالطّال بین ع یتش -

  .التنظیم والقدرة على التخطیط حبّ تخلق عند الطالب  -

  .ة والمعارفلمادّ من النقل الحرفي ل للحوار بدالً  و قائداً  هاً یصبح المدرس موجِّ  -

     المآخذ بعض المربین ذكر بعض   أنّ لرغم من إیجابیات هذه الطریقة إالعلى او

  :هامِّ التي من أهو  على هذه الطریقة

  .فیها ببطء یسیر الدرس -

ن مكِّ تَ و  بذكائه، ویجب على المدرس أن یتضح تحضیر والجهد في إعدادهالیحتاج إلى  -

  .فها وفق متطلبات الحواریّ من مادته العلمیة  بحیث یك

  .الكبیرة أمر فیه صعوبةتطبیق الحوار في المجموعات  أنّ  -

  .الطلبة انتباهت تشتِّ  -

س المقاطعة إذا لم یحسن المدرِّ الجماعیة و  اتواإلجاب الفوضىقد تؤدي إلى الضوضاء و  -

  99.إدارة الصف

                                                           
أثر الطریقة الحواریة على المستوى التحصیلي في مادة علم األحیاء لطلبة الصف األول "محمد سلیمان صلیبي  99

  .690و689م، ص2010) 2و1(، العدد26، مجلة جامعة دمشق، المجلد "ثانوي
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ویمكن أن تذّلل كل هذه المآخذ، بعد أن یعتاد علیها المعّلمون، وتزداد خبرتهم في هذا    

  .المجال أكثر

  :  االستقرائیةالطریقة  5-3

ي تؤدي إلى معرفة أوجه األمثلة التدراسة و البدء بفحص الجزئیات و االستقراء ه    

  100 .أو قانوناً  قاعدةً  ىإلى حكم عام یسمّ الوصول  ثمَّ   ،اوالتباین بینهالتشابه 

، وتسّمى أیضا "یوحنا فریدیریك هربرت"إلى المربي األلماني  ب هذه الطریقةنسَ وتُ  

  .الطریقة االستنباطّیة

من  سة ومعه قدرالطفل یأتي إلى المدر  أنّ " هيو  مسّلمةمن  تنطلق هذه الطریقة

ا یساعد بالتأكید ممّ  ،ʺبالبیئة  احتكاكهمن خبراته المباشرة و  بهااكتسالمعلومات یكون قد 

   101.معرفة حقائق الدرس الجدیدعلى فهم و 

خطواتها:  

  : على خمس خطوات هي االستقرائیةتقوم الطریقة   

عن  ، وذلكدة الجدیدةل المام طالبه لتقبّ المعلّ  یئفي هذه الخطوة یه :التمهید  - 1  

وسبیل  ها واسطة من وسائط النجاحهي أساسیة ألنّ ، و وار أو بسط الفكرةحطریق القصة وال

   .توضیحهإلى فهم الدرس و 

  : یلي من وظائف التمهید ماو  

                                                           

.248حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، صجاسم الحسون،   100
  

.81ینظر، عثماني مسعود، الرافد في التربیة والتعلیم، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص  101  
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  .الطلبة إلى الدرس الجدیدة انتباهجلب  -أ

   .ق بأذهانهم من الدرس الذي سبق درس القواعدعلِّ  إزالة ما -ب

  .بالموضوع الجدید ربط الموضوع السابق -ج

   102.جاه الدرس الجدیدالطلبة باتّ  ىتكوین الدافع لد -د

صل ما سبقها ت، دسمة غنّیةمادة ، وهو د الموضوعتحدّ ی، وبه لدرسا هو لبّ  :العرض -2

  .مناسبة للمستوى الذهني للتالمیذ فیها أن تكون ى، ویراع103بما لحقها 

السیر من السهل إلى التدرج في العرض، و ى المعلم مراعاة ن علفي هذا السیاق یتعیّ و 

  104 .الصعب حسب القاعدة المعمول بها

  : األمثلة، إذ یراعي فیها اختیارم أن یحسن المعلِّ  ىه ینبغي علف قصد اإلتمام أنَّ لنضِ 

  .من حیث طرافة الفكر وجمال األسلوباالختیار جودة .أ 

   .عالتنوّ . ب

  .الدرسب االتصالو  ىالوضوح من حیث المعن. ج

  .لمستوى التالمیذ تهسهولة األسلوب ومناسب. د

  .105نة لألمثلة العبارات المتضمِّ ع في بناء الجمل و أو التصنّ  ّلفعدم التك.هـ 

                                                           
تدریس اللغة العربیة، عالم الكتب الحدیث، مي، سعاد عبد الكریم الوائلي، اتجاھات حدیثة في یلینظر، طھ حسین الد 102

   .212م، ص2005-ه1429، 1أربد، األردن، ط
  .210ینظر، حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص  103
  .82و81ینظر،الرافد في التربیة والتعلیم، ص  104
  .231و230زكریا إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  105
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بمعلومات التالمیذ،  كما تربطع بعضها مفي هذه الخطوة تربط األمثلة  :الربط  -3

تكون  ومن ثمّ  ،ل في ذهن الطالبسلسالربط أن تتداعى المعلومات وت ّیةوالغرض من عمل

  106 .تسمح له بتشكیل القاعدة التيإلى الخطوة التالیة  نتقاللالة كبیرة له جاهزیَّ 

تاج القاعدة التي استن ىل الطالب إلفي هذه الخطوة یتوصّ  : االستنباطالتعمیم و  -4

 كتابتها في مكانٍ ة و ، هو تهذیبها من الناحیة اللغویّ م هنادور المعلّ و ، تكون ولیدة فهمهم

  107 .من السبورة بارزٍ 

دراسة القواعد ال تؤتى  ، ذلك أنّ علیه األهمیة الكبرى عّلقلتطبیق تاو : التطبیق  -5

على األبواب التي یدرسونها  كافیاً  تدریب التالمیذ تدریباً مارها إال بكثرة التطبیق علیها، و ث

التطبیقات تمثل الجانب العملي الذي  في حین أنّ ، بالقواعد یمثل الجانب النظريفاإلمام 

   108.التعبیر السلیمبدو فائدته في القراءة السلیمة و ت

 مزایا الطریقة:  

   .المشاركة في الدرس بصفة فعالةلى تشجیع التالمیذ على التفكیر و تعمل ع*

ا یجعل معناها ، ممّ القاعدة النحویة تدریجیا استنتاجالمیذ إلى تسهم في توصیل الت*

  109.میسوراً  یكون التطبیق سهالً  من ثمّ واضحا و 

  

                                                           
  .213ینظر، اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، ص  106
  .213ینظر، المرجع السابق، ص107

108
  .210ینظر، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص 

  .248ینظر، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، ص 109
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 مآخذ الطریقة :  

  : یلي ه یؤخذ علیها ما أنّ ، إالّ وى هذه الطریقة في تعلیم القواعدوعلى الرغم من جد   

  .النحویة إلى أذهان التالمیذ القاعدةبطیئة في إیصال  -  

فتیت لوحدة في هذا تل أمثلة مبتورة ال صلة بینهما، و خالفیها تعلیم القواعد من  تمّ ی -  

  .اللغة

قد یكتفي المعلم بمثال أو ، فالقاعدة استخالص فيب تغري بالتسرع غیر المحبّ  -  

باإلكثار من األمثلة بهذا ینصح المربون المعلم و  ،یقفز مباشرة إلى القاعدة ، ثمّ مثالین

  110 .الطالب بمشاركةالقواعد منها  استخالصفي  تأّنيفحصها و الو التنویع فیها و 

  :الطریقة القیاسیة  5-4

بني علیه ناألساس الذي تو، و حبعة في تدریس النهذه الطریقة من أقدم الطرائق المتّ  تعدّ    

قیقة العامة إلى الحقائق حیث ینتقل  الفكر فیها من الح ،ʺالقیاس ʺهذه الطریقة هو عملیة 

ومن المبادئ  ،ومن الكلي إلى الجزئي ،الحاالت الخاصة إلىالجزئیة، ومن القانون العام 

  ....النتائج  ىإل

وهي بذلك إحدى طرق التفكیر التي یسلكها العقل في الوصول من المعلوم إلى 

  111.المجهول

  

                                                           
  .249، صینظر، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام  110
  .208د حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص ینظر،  111
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 خطواتها:  

من القانون العام أو  االنتقال م یعمدالمعلّ  ، ذلك أنّ ستقراءاالعكس  االستنتاجو       

یر خطوات هذه الطریقة في تعلیم القواعد على وتس. حهاتوضّ  التيالقاعدة إلى األمثلة 

  : النحو التالي 

  التمهید-1

  .برض القاعدة النحویة على الطالع -2

  .ح تلك القاعدة توضّ  يتقدیم األمثلة والشواهد الت-3

  .112تؤكدها لدى الطالب القاعدة و  زتعزّ  يإجراء التطبیقات الت -4

مزایا الطریقة :  

كثر من یستقیم لسانه أ اً دهما جیِّ فالطالب الذي یفهم القاعدة ف"  ،113عرضهافي السهولة  -

یعین  سبیل إلى حفظها حفظاً  الو  ،الذي یستنبط القاعدة من أمثلة توضع له قبل ذكرها

  114". على تذكرها

  .تأخذ وقتا طویال  ال -

 مآخذ الطریقة :  

 مفاجئتهم بالحكم العام قد یكون سبباً  دة في إفهام التالمیذ ألنّ لیست من الطرق الجیّ "  * 

  " الخطأ فیه ا یدعو إلى صعوبة التطبیق و ، ممّ في صعوبته

                                                           
  .247طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، ص 112
  .232زكریا إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  113
  .209تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص  114
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كاة العمیاء واالعتماد على غیره، اده المحتعوّ ، و تلمیذ المیل إلى الحفظالتبعث في " *

  ."في األفكار واألداء االبتكارقوة  تضعف فیهو 

ج من م التي تنادي بضرورة التدرّ بذلك قوانین التعلّ  مخالفةً  ،السهل ىتبدأ من الصعب إل*

  115 .السهل إلى الصعب

تلك إذن أهم طرائق تدریس النحو العربي، ومنه تستنتج الباحثة أّنه البّد من إیجاد طریقة 

فّعالة لتدریس مادة النحو، تراعى فیها جوانب العملیة التعلیمیة التعّلمیة، وقبل اقتراحها 

بّد على الباحثة النزول إلى المیدان، قصد إجراء مقارنة بین الطریقة الطریقة كان ال 

  .المعتمدة سابقًا في منهج التدریس باألهداف والمعتمدة حالّیا في المقاربة بالكفاءات

  فما هي إذن مالمح التشابه واالختالف بینهما؟ 

  

                                                           
  .209، صینظر، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق  115
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  :تمهیــــــــد 

إلى تجسید المالحظات التي  ،تهدف الباحثة من خالل هذا الفصل من الدراسة التطبیقیة  

الباحثة على مستوى بعض  تسجیلها من خالل الزیارات المیدانیة التي قامت بها تمّ 

على متابعة بعض الدروس النحویة التي  بناءً  وذلك-المتوسطات-المؤسسات التربویة 

ف ل مجموعة من األساتذة ذوي خبرة وكفاءة في مجال التربیة والتعلیم، ضِ بَ ت من قِ مَ دِّ قُ 

لفصل في هذا ا سیتمّ  وعلیه- والجدیدةبالطریقتین القدیمة –إلى ذلك األقدمیة في العمل 

  :تناول مبحثین

  .األول خاص بالمنهج القدیم، والثاني بالمنهج الجدید

  :حیث یتم في هذین المبحثین تحلیل ما یلي

البرنامج(رالكتاب المقرّ  وتحلیل وصف.(  

 ّبعة لتقدیم دروس النحووصف الطریقة المت.  

عرض الخطوات التي بنى علیها المعلم تقدیمه لدروس النحو. 
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  .طریقة تدریس النحو في المنهج القدیموصف : األول المبحث

بعة في تدریس تهدف الباحثة من خالل هذا المبحث إلى وصف الطریقة المتّ        

 قواعد اللغة العربیة لتالمیذ السنة الثامنة من التعلیم األساسي، كما كانت علیه، معتمدةً 

علیم في هذه السنة، المتمثلة مة للتالوثائق الرسمیة المنظّ  السندات أوفي ذلك على 

  ).كتاب قواعد اللغة العربیة، كتاب األستاذ، منهاج اللغة العربیة:(في

  .ما یجدر التأكید علیه هو التركیز على دروس النحوو 

I.  الكتاب المقرر بالنسبة للمنهج القدیموتحلیل وصف: 

قواعد : "یحمل كتاب القواعد المقرر للسنة الثامنة من التعلیم األساسي العنوان التالي   

وهو صادر عن المعهد التربوي الوطني، للدیوان الوطني للمطبوعات " اللغة العربیة

م، وهو من تألیف نخبة من األساتذة تحت 2004-2003المدرسیة، الطبعة الثانیة لسنة 

  .مفتش التربیة والتكوین" وشموهوب حر "إشراف السید 

في النحو والصرف، وهي مباحث في  ویحتوي هذا الكتاب على أربعة وعشرین درساً 

  .االسم والفعل والحرف

التركیز على البرنامج النحوي فقط، وقد  ه سیتمّ وفي هذا السیاق، تجدر اإلشارة إلى أنّ 

  :جاءت دروس القواعد كاآلتي

 .يالنعت الحقیقي والسبب/ التوابع  -1

 .العطف والبدل/ التوابع  -2

 .اإلعراب والبناء -3
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 .تعدیة الفعل إلى أكثر من مفعول  -4

 .ترتیب عناصر الجملة الفعلیة  -5

 .حذف عناصر الجملة الفعلیة  -6

 .األدوات التي تجزم فعلین  -7

 .ترتیب عناصر الجملة االسمیة  -8

 .نفي الجملة االسمیة  -9

 .حذف عناصر الجملة االسمیة -10

 .االستثناء -11

 .والمعدود العدد -12

محورا أو وحدة تعلیمیة،  12ع دروس النحو على مدار السنة الدراسیة من خالل وتتوزّ 

 Unité) ةتنتظم وفق نظام الوحدة التعلیمی دروس النحو بالنسبة لهذه السنة ذلك أنّ 

Didactique) ّم اللغة مجموع النشاطات التي تندرج ضمن تعلّ  ل هذا النظام في أنّ ، یتمث

وتدوم كل وحدة من هذه . م بعضها بعضافي عالقة وطیدة أي، یخدعربیة هي ال

ص لدروس القواعد فهو حصتان، ا بالنسبة للحجم الساعي المخصّ الوحدات أسبوعین، أمّ 

بمقدار ساعة واحدة لكل حصة في األسبوع تشمل تقدیم الدروس، وٕاجراء التطبیقات، 

  .وهي مدعمة بدروس اإلمالء والخط والشكل
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التي انتهجها كتاب القواعد لتقدیم مراحل  الطریقة-التفصیلبشيء من  –وهاهي

  1:الدرس

وهي مقتطف أدبي یشمل العناصر النحویة أو الصرفیة المستهدفة  :اقرأ والحظ -1

 .في الحصة

ف التالمیذ بتحضیرها في من األسئلة یكلّ  وهي تشمل عدداً  :األعمال التحضیریة -2

م في الحصة السابقة، دِ ، وأخرى لمراجعة ما قُّ حول فهم النص المنزل، وتشمل أسئلةً 

 .وأسئلة أخرى لتوجیه التالمیذ نحو موضوع الدرس الجدید عن طریق إثارة اهتمامهم

د األستاذ بتحلیل عناصر المقتطف مع إشراك التالمیذ في استخراج یتعهّ  :اعرف -3

 .األمثلة واستنتاج القواعد واألحكام وتثبیت المعلومات

 :وذلك بتحلیل المقتطفات أو الجمل قصد) وهي مرحلة التطبیق( :لحلّ  -4

 تثبیت المعلومات والمكتسبات. 

  ّع ف علیها والتوسّ توجیه التالمیذ نحو اكتشاف العناصر الواردة في الدرس والتعر

 .فیها

  ّم في الدروس السابقةمقارنة عناصر الموضوع بما تقد. 

أهداف تدریس قواعد اللغة  أهمّ  ص هذا النوع من التمارین لتحقیقیخصّ : عبر  -5

التلمیذ بالصلة الموجودة  ى یعيَ العربیة وهو خدمة التعبیر بشكلیه الشفهي والكتابي، حتّ 

 .بین اللغة والقواعد

                                                           
  .4و3مقدمة كتاب قواعد اللغة العربیة، ص1
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II. وصف الطریقة المتبعة لتقدیم دروس النحو: 

تحدید الطریقة  من المنهاج الخاص بالسنة الثامنة من التعلیم األساسي، تمّ  انطالقاً 

استنتاج القواعد واألحكام عن طریق المالحظة، " على  بعة، بكونها تقوم أساساّ المتّ 

  2".التحلیل، التثبیت الفوري

م النحو في هذه المرحلة تعلّ  ن للباحثة أنّ ومن خالل هذا التحدید الرسمي للطریقة یتبیّ 

عل ا جده واقع التدریس، ممّ یخضع لألسلوب االستنتاجي أو االستنباطي، وهذا ما یؤكّ 

  .تقدیم دروس القواعد لتالمیذهمبعون هذه الطریقةفي األساتذة یتّ 

قلیال من ینطلق  أغلب األساتذة یعتمدون األمثلة في استنباط القاعدة، في حین أنّ  إذ أنّ 

  .من النص

  :بالخطوات التالیة) االستنتاجیة(ز الطریقة االستنباطیة وتتمیّ 

  تطبیق            استنتاج                تحلیل          تمهید

    تقدیم دروس النحو بهذه الطریقة یسیر وفق خطوات ومراحل متسلسلة  وعلیه فإنّ 

  :مة وهيمنظّ و 

 :مراحل تقدیم دروس النحو في المنهج القدیم .1

 :المرحلة األولى .1.1

حصیل السابق، بإجراء بعض التمارین والتهیئة للدرس تتمثل هذه المرحلة في مراجعة التّ 

الجدید بمراقبة األعمال التحضیریة، هذا في حال االعتماد على التحضیر في البیت 

                                                           
  .12، المعھد التربوي الوطني، ص1996التعلیم األساسي، مناھج اللغة العربیة للطور الثالث، ط مدیریة 2
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إلجراء الدرس،أو باستعراض أمثلة عدیدة أو شرح نص من النصوص مع التركیز على 

 .  الظاهرة النحویة المقصودة

 :المرحلة الثانیة .2.1

 المعلومات مرحلة بعد مرحلة من خالل تحلیل األمثلة بعد أن تتمّ  تتمثل في استنباط

د كتابتها على السبورة، ومناقشة التالمیذ حتى یكتشفوا الظاهرة المقصودة بأنفسهم، فتحدّ 

قوها بعد ذلك القاعدة النحویة ویطالب التالمیذ بتسجیلها على كراریسهم لیحفظوها، ویطبِّ 

 .في التمارین الالحقة

 :الثالثةالمرحلة  .3.1

وهي آخر مرحلة من مراحل الدرس وتتمثل في إجراء التطبیقات التي تنقسم إلى تطبیقات 

الموجهة األعمال لحصة بإنجازهاف التالمیذ درس، وأخرى یكلَّ  فوریة تجري عقب كلِّ 

  3.إجراء القسم األخیر قبل الشروع في الدرس الجدید ، ویتمّ **

 لهذه الدروس، مأخوذاً  م الباحثة نموذجاً ذكرها، تقدّ  مللخطوات التي تقدّ  وبیاناً  وتوضیحاً 

النعت الحقیقي والنعت "من كتاب قواعد اللغة العربیة للسنة الثامنة واختارت درس 

 ".السببي

 

  

                                                           

مختلف التطبیقات التي  إلنجازص ھي نشاط تعلیمي یأتي عقب األنشطة التعلیمیة الخمسة، ھذا النشاط مخصّ ** 
  .ف التالمیذ بتحضیرھا في المنزلیكلّ 

ة ومقارنة وتقویمیة لتدریس القواعد في الكتاب المدرسي المقرر دراسة وضفی"ینظر، مذكرة كمال عذاوري 3
  . 37و36م، ص2099-2008، "للسنة األولى متوسط
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 : التمهید .1

 .تصحیح التمارین المنجزة في المنزل -

 .مراقبة األعمال التحضیریة -

 :التحلیل واالستنتاج .2

 :االستنتاج األول .1.2

 ماهو النعت؟ ما نوعه؟  -

 

  

-  

 : التثبیت -

 استخرج من النص نعتین حقیقیین ونعتا سببیا. 

 خیط-فراشي-أصوات: (نعتا مناسبا للكلمات التالیة أذكر.( 

 :االستنتاج الثاني .2.2

 ماهي أوجه التطابق بین النعت والمنعوت؟ -

  

  

  

-  

  .معناه وٕاتمامالنعت صفة تابعة السم تصفه لتوضیحه 

  :وهو نوعان

  .ن صفة في المنعوت نفسهوهو الذي یبیّ : حقیقي

 . ن صفة في اسم بعده له ارتباط باسم قبلهوهو الذي یبیّ : وسببي

النعت الحقیقي یتبع منعوته في اإلعراب وفي التذكیر أو التأنیث وفي التعریف أو التنكیر، 

  .وفي اإلفراد أو التثنیة أو الجمع

یتبع ما قبله في اإلعراب وفي التعریف أو التنكیر، ویتبع ما بعده في التذكیر أو  والسببي

 .التأنیث ویكون دائما مفردا
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 : التثبیت -

 استخرج من النص مابقي من النعوت ووضح وجه المطابقة بین النعت ومنعوته. 

 في وصف الجدة والجد بارتفاع الهامة وتقلص القسمات  استعمل النعت السببي

 :فیما یأتي

رأیت -........رأیت جدي-.........هذه جدة-........رأیت جدة–رأیت جدتي 

  .......  .هذا جد-.........جدا

 :االستنتاج الثالث .3.2

 لفظه؟ كم نوعا للنعت باعتبار -

  

 :التثبیت -

 ابحث في النص عن كل نعت ورد جملة. 

 حول في التراكیب التالیة النعت المفرد إلى نعت الجملة والعكس. 

-عظیمبكرب  شعرت-مغلقااختبأت خلف باب كان -رأیت شرطیا قابضا على لص(

 ).أصوات محزنة استیقظت على

 

 

 

 

 - جملة- ة كلماتیكون عدّ  وقد- مفردا-النعت قد یكون كلمة واحدة
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 : االستخالص .3

 

  

 

 

    

 :التطبیقات-4    

عن طریق التحلیل واالستكشاف أو  أما التمارین التطبیقیة فمنها البسیطة التي تتمّ 

شفهیا، ومنها التمارین التي  للقاعدة، ومن األحسن القیام بها سریعاً  تقتضي تطبیقاً 

ح في أو ممارسة واعیة، فینبغي انجازها في المنزل وتصحّ طویالً  وتفكیراً  تقتضي ابتكاراً 

 .جماعیاً  الحصة المماثلة الموالیة أو في حصة التقییم العام تصحیحاً 

III.  الدرس النحويتقدیمه عرض الخطوات التي بنى علیها المعلم: 

ذكرها من قبل، فال داعي إلعادتها تفادیا  الخطوات والمراحل هي نفسها التي تمّ  هذه

  .للتكرار

  

 

 

 

حقیقي وسببي، فالنعت : وهو نوعانالجملة إلیضاح اسم وٕاتمام معناه، النعت صفة تذكر في 

الحقیقي یتبع منعوته في اإلعراب وفي التعریف أو التنكیر، وفي التذكیر أو التأنیث، وفي 

  .اإلفراد أو التثنیة أو الجمع

لتأنیث والنعت السببي یتبع ما قبله في اإلعراب، وفي التعریف أو التنكیر، ویتبع ما بعده في ا

  .ویكون جملة والنعت باعتبار لفظه یكون مفرداً . أو التذكیر، ویكون دائما مفرداً 
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  . وصف طریقة تدریس النحو في المنهج الجدید: المبحث الثاني

هذا المبحث تقوم الباحثة بوصف الطریقة في المنهج الجدید، بعدما كانت قد  في

ضح عرضت طریقة تدریس القواعد في المنهج القدیم للسنة الثامنة أساسي، لكي یتّ 

  .ز علیهما الباحثة في هذا الصددالتجدید ومواطن التشابه واالختالف اللذان تركّ 

بعة في السنة الثانیة من قة المرسومة والمتّ وقد اعتمدت الباحثة في وصف وتحلیل الطری

م التعلیم المتوسط، حسب اإلصالحات المعمول بها على الوثائق الرسمیة التي تنظّ 

كتاب األستاذ، منهاج  كتاب اللغة العربیة،(في  التعلیم في هذه السنة، والمتمثلة أساساً 

  .لمطبوعات المدرسیةوكلها جدیدة، وهي من إصدار الدیوان الوطني ل) اللغة العربیة

I.  الكتاب المقرروتحلیل وصف: 

القواعد والقراءة كلیهما جمعتا  المالحظ في كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة متوسط، أنّ 

لتعلیم اللغة، وتحقیق الهدف األسمى الذي  یعتبر هذا الكتاب أداةً و في كتاب واحد، 

م في الكفاءات اللغویة التحكّ یتمثل في الحصول على الملكة اللغویة، وذلك من خالل 

  .من إجادة اإلصغاء، والتحدث، وٕاجادة القراءة والكتابة: األربعة

وعلى مبدأ ...م هذا الكتاب على أساس الكفاءات التي یراد بعثها وتنمیتها، صمِّ 4وبالتالي

  .یه الشفوي والكتابيالتواصل بشقّ 

                                                           
ینظر، مقدمة كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،  4

  .م2006-2007
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طمح إلى إدخال التحسینات التي ت5*حیث یندرج هذا الكتاب ضمن سلسلة استكشاف

ف إلى ذلك تحبیب هذه المادة إلى النشء، ضِ  تعلیم العربیة، ومن ثمّ  علىالضروریة 

  .غوي والمعرفيتیسیر التحصیل بنمطیه اللّ 

، إذ یدعوا المتعلم إلى المالحظة والممارسة 6**الكتاب وفق المنظور البنائي يَ نِ وقد بُ 

مة له، التي تساعده على من التوجیهات الضروریة المقدَّ  المشكالت انطالقاً  وحلّ 

  .ةاكتساب كفاءات جمّ  معارفه بنفسه، ومن ثمّ  التحصیل وبناءِ 

 7:ن سیر العملیة التعلیمیة وفق النظریة البنائیةوالرسم البیاني اآلتي یبیّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نمیة التفكیر العلمي ومھارتھ لدىن أكثر طرائق التدریس فعالیة في تتعتبر طریقة االستكشاف والتقصي م*
المتعلمین وذلك ألنھا تتیح الفرصة أمامھم لممارسة طرائق العلم وعملیاتھم ومھارات االستكشاف والتقصي 

یة تھتم في تنم. م والتعلیمیعتبر التلمیذ المتعلم محورا أساسیا في عملیتي التعلّ : ومن خصائصھا. بأنفسھم
ببناء شخصیة الفرد من حیث ثقتھ واعتماده على نفسھ  تھتمّ .المھارات الفكریة والعملیات العقلیة لدى المتعلم

" التدریس بالكفاءات وتقویمھا" وتحمل المسؤولیة وشعوره باإلنجاز وتطویر مواھبھ، ینظر، مقال لعزیلي فاتح
  .77و75ص
مباشرة، أي أن المتعلم ینطلق من مكتسباتھ القبلیة، ثم یحاول الربط یرى بأن المعرفة العقلیة تبنى وال تعطى ** 

وفي ھذه الحالة یكون قد ) المكتسبات القبلیة(والمعرفة القدیمة ) التي یكون بصدد اكتسابھا(بین المعرفة الجدیدة 
  .توصل إلى الفھم

م، مطبعة طوب یریس، الرباط، وجیا الكفایات من أجل الجودة في التربیة والتعلیینظر،محمد الراجي، بیداغ7

  .49و48، ص2007المغرب، 
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قراءة : ة بحیث یتناول نشاطات اللغة الخمسمن جهة أخرى یأخذ بالمقاربة النصیّ  وهو

مشروحة، قواعد اللغة، دراسة النص، التعبیر الشفهي، التعبیر الكتابي، على أساس أنها 

 محوري تدور حوله جلّ  متكامل، یتجسد ذلك من خالل االنطالق من نصٍّ  كلّ 

  .النشاطات

  :س على مبادئ هيالكتاب وفق منظور جدید مؤسَّ م هذا وعلیه فقد صمِّ 

 

 

 

 

 الطریقة البنائیة     

 المتعلم  المعلم 

وضعیات، نشاطات، ر یحضّ 

مثیرات، مشاریع، مكتسبات 

ر التالمیذ، تشخیص العوائق، یقرّ 

مساعدة التالمیذ على تجاوز 

  .م البدیلالعوائق، یقدّ 

  

ر، یسأل، یدري، یبحث، ینشط، یفكّ 

 ...غالمشاكل، یبلّ  ر، یحلّ یفهم، یعبّ 

 دالمكتسبات والمشاریعتتجسّ 
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 :التدریس بواسطة الكفاءات .1

ح یهدف التدریس بواسطة الكفاءات إلى جعل المتعلمین یكتسبون كفاءات حقیقیة، تسم

استعمال اللغة العربیة من قبل المتعلمین خارج المدرسة لهم بمواجهة الواقع بكّل تفوق، ف

هو هدف من والتعبیر عن الذات وعن الواقع،  االجتماعیةمتطلبات الحیاة لمواجهة 

  .أهداف هذه المقاربة

ف مكتسباته القبلیة من م بجعله یوظِّ المتعلّ  تستهدفإذن فبیداغوجیا التدریس بالكفاءات 

  .8*ة المشكلةالوضعیو أجل استخدامها في معالجة المواقف 

ه من الضروري على أساس المقاربة بالكفاءات، فإنّ  يَ نِ لكون المنهاج الجدید قد بُ  ونظراً 

، وفي هذا إلى المعاني المختلفة له بإیجاز" المقاربة بالكفاءات"مصطلح هذا الض لالتعرّ 

بعد " الكفاءة" و" المقاربة" إجرائي لمصطلحي  إدراج تعریفالسیاق آثرت الباحثة 

  .إطالعها على العدید من التعریفات التي أسندت إلیهما

  .نفة للوصول إلى هدف معیّ هي مجموعة المساعي واألسالیب الموظّ  :لمقاربةا

ج والقرب من الشيء وتحقیق ن من التدرُّ أو هي تلك الحركات واألفعال التي تمكِّ  -

 .الهدف منه

                                                           

ھا األستاذ بھدف إنشاء فضاء للتفكیر میة یعدّ ھي وضعیة تعلُّ   (la situation problème)الوضعیة المشكلة * 
اط میة واقعیة ذات داللة تدعو المتعلم إلى الحیرة والتساؤل ، واستعمالھا المبني على النشوالتحلیل ، فھي وضعیة تعلّ 

یعطیھ الفرصة لشرح مسعاه وأفكاره، وتبریراختیاراتھ لإلجابة على األسئلة المطروحة أو المشكلة التي ینبغي حلھا 
تجند عدة ( ، مركبة)من واقع المتعلم ولھا ھدف(، واقعیة )معطیات أولیة(شاملة أي لھا سیاق: ویشترط فیھا أن تكون

  .2015جویلیة ) مرحلة التعلیم المتوسط(لغة العربیة، ینظر الوثیقة المرافقة لمنھج مادة ال)موارد
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والمهارات لمجموعة مندمجة من المعارف فهي القدرة على التجسید الناجع :الكفاءةا أمّ 

  .وانجاز المشاریع بنجاح) الواقع(المحیطف مع لمواجهة المشكالت، والتكیّ  والسلوكات

أكانت معارف فعلیة أم سلوكیة التي تسمح  أو هي مجموعة من المعارف سواءٌ  -

 9.النشاط أو دورأو وظیفة معینة بشكل منسجم وفعّ  بأداء

 10:ةالمقاربة النصیّ  .2

جمیع فروع اللغة، فهو المنطلق في  ا، تدور حولهأساسی�  ة محوراً تتخذ المقاربة النصیّ 

  .تدریسها، واألساس في تحقیق كفاءاتها

ه منهجي نعني به طریقة تناول النصوص بأسلوب متكامل، إنّ  اختیارة والمقاربة النصیّ 

غویة، الصوتیة، الداللیة، النحویة، المستویات اللّ  ة الكبرى التي تظهر فیها كلُّ یمثل البنی

ة، من خالله التعلمیّ  صبح النص محور العملیة التعلیمیةذا یالصرفیة، األسلوبیة وبه

  .، التحدث، القراءة، الكتابةاالستماع: ى كفاءات میادین اللغةتنمّ 

 :مي إذمقاربة النصیة في تحقیق أهداف المقطع التعلّ وتكمن أهمیة ال -

  ّتي من عملیّ  انطالقاّ ماته بنفسه، تساعد المتعلم على اإلسهام في بناء تعل

 .المالحظة واالستكشاف

  ّالمعجمیة، التركیبیة، (ة نه من دراسة النص دراسة شاملة في مجاالت عدّ تمك

 ).الداللیة، التذوق

                                                           
  .3، ص2015وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهج مادة اللغة العربیة، مرحلة التعلیم المتوسط، جویلیة  9

  .54، ص2015جویلیة) مرحلة التعلیم المتوسط(العربیة الوثیقة المرافقة لمنھج مادة اللغة ینظر 10
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  ّى على استخدام العقل في تقدیر یتفتح على مبادئ النقد وٕابداء الرأي، ویرب

 .األشیاء والحكم علىاألمور، 

  ِّن من اإلفصاح لكتابي، فیتمكّ ي لدیه المیل إلى التعبیر والتواصل الشفهي واتنم

 .عن أفكاره ومشاعره، ویتفاعل مع اآلخرین بصورة إیجابیة

  ّم،ویشارك في تكوین نفسه، ویحاور ى بنفسه عملیة التعلّ تجعل المتعلم یتول

ویناقش، ویطلب الكلمة ویصغي إلى غیره، ویتنافس في بذل الجهد ویتعاون مع أقرانه 

 ...في مجموعات

  ع لدیه مات جدیدة توسِّ ز خبرته السابقة بإضافة تعلّ المعرفي، وتعزّ تثري رصیده

 .دائرة معارفه

 اللغة وحدة متكاملة مترابطة في فروعها وأنشطتها هه إلى أنَّ نبِّ ت. 

  ِّز ثقة المتعلم في نفسهتعز. 

  :مي وهيز المقاربة النصیة بخطوات في تناول أنشطة المقطع التعلّ كما تتمیّ 

 :مرحلة المالحظة  .أ 

ر عام الفردیة، أي تصوّ  من القراءة النموذجیة والقراءات قاً ف على النص انطالیتعرّ 

  ).االنطالقوضعیة (النص لمفهوم 
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 :ممرحلة بناء التعلّ .ب  

أفكار، معلومات عن (مختلفة یكتشف مفاهیم النص، ومفرداته وتراكیبه ومعطیات 

غویة في الجمل والعبارات بالرجوع إلى قواعد اإلعراب ل الصعوبات اللّ یذلّ ) .النمط

  .والقوالب الصرفیة بغرض خدمة الفهم ولیس كهدف

 :االستعمالمرحلة تعمیم . ج

ة، داللة األفعال، وظائف الجمل الفعلیّ (جوانبه ، ویستثمر المقروء في بعض أداءهي یرقّ 

  )..النمطالروابط، القرائن الخطیة، مؤشرات  استعمال، سمیةاإلوظائف الجمل 

عالقة المقاربة النصیة باألنشطة اللغویة: 

ة، فهو غة العربیّ م في أنشطة اللّ ات التعلّ جمیع عملیّ  محور-الذكرسبق  كما-النصیعتبر 

و والصرف واإلمالء والمعلومات األدبیة، ومجال لمحاكاة المنطلق لتدریس أنشطة النح

  .ق األدبي وغیرهاغویة وعبارات التذوّ التعابیر اللّ 

غویة النحویة والصرفیة مثال، م، فالظواهر اللّ النص ال یفي بجمیع متطلبات التعلّ  غیر أنّ 

فة في سیاقها اللغوي، لكن هذه الطریقة ال تكون م من خالل نصوص متنوعة موظّ تقدّ 

وضوع النحوي أو ما یتهیأ للنص الواحد أن یستوعب جمیع قواعد المكافیة، إذ نادراً 

 :م اللجوء إلىح على المعلّ رِ هذه المشكلة اقتُ  ولتجاوز-سواءحدّ  على-الصرفي
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  ّة المقصودةتكییف بعض الجمل لتناسب الظواهر اللغوی. 

 إضافة بعض األمثلة لإلحاطة بجمیع أحكام الموضوع وقواعده. 

 :بیداغوجیا المشروع .3

تقوم على مشروع تربوي هادف مهیكل وفق حلقات ومقاطع  هي ممارسة بیداغوجیة

  .ة وجماعیةتتكامل في إطاره أنشطة تربویة فردیّ 

  :من خصائصها

  ّر، بحیث تتیح للفاعلین تمتاز بیداغوجیا المشروع بقدر عال من المرونة والتحر

 .ل المسؤولیةحقیقیة للتشاور والتعاون وتحمُّ  في المشروع فرصاً 

  ّاإلنتاجالموضوع، المحتوى، منهج العمل، (االختیار یساهم في م تجعل المتعل 

 ).المنتظر

  ّم، والفاعل األساسي فیهام محور عملیة التعلّ تجعل المتعل. 

ة في النشاطات اللغویّ  كلّ  ، تصبّ وتقتضي هذه البیداغوجیا ضبط مشروع فصليّ 

  :خدمته، دون أن یتعارض هذا المشروع مع

 .محاجات المتعلّ  -

 .المادة حاجات -

 .حاجات المجتمع -
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ینبغي أن ینجز في نهایة  أمامهم مشروعاً  مین منذ البدء أنّ وعلى المربي أن یخبر المتعلّ 

  .وا له منذ البدایةأن یستعدّ و فصل،  كلّ 

  .علیها المنظور الجدید ، هذه هي أهم المبادئ التي نّص إجماالً 

–ر للسنة الثانیة متوسط، حیث یحتوي كتاب اللغة العربیة نعود إلى وصف الكتاب المقرّ 

ف إلى ق بقواعد اللغة وقواعد اإلمالء، ضِ لة تتعلّ مفصّ  دروساّ -والكتابةعن القراءة فضالّ 

لیه في هذا السیاق هو التركیز على وما یجدر التأكید عبیر الكتابي، ذلك تقنیات التع

  .ر لهذه السنةالبرنامج النحوي المقرّ 

، )unité didactique(تعلیمیة وحدة ) 24(حتوي هذا الكتاب أربعة وعشرونحیث ی

نشاط : (أنشطة تعلیمیة، وتتمثل في) 5(وتحتوي كل وحدة من هذه الوحدات على خمسة 

الشفهي القراءة المشروحة، نشاط الظواهر اللغویة، نشاط دراسة النص، نشاط التعبیر 

  ).الكتابي، نشاط التعبیر )المطالعة الموجهة(

  .األسبوعوتمتد هذه األنشطة طوال 

ة، فمجموع دروس هذا النشاط هي في هذا السیاق هو نشاط الظواهر اللغویّ  والذي یهمّ 

  .یماثل عدد الوحدات التعلیمیة أربعة وعشرون درساّ 

  :ا عن مواضیع قواعد اللغة المقترحة لهذه السنة فهيأمّ 
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  اللغةقواعد   القراءة المشروحة  الوحدات

تعدیة الفعل إلى   .الشجرة  .الشجرة والغابة

  .مفعولین

قدم اإلنسان تطأ   .غزو الفضاء

  .سطح القمر

  .نفي الماضي

القعقاع بن عمرو   .من أعالم اإلسالم

  .التمیمي

تعدیة الفعل إلى 

  .ثالث مفاعیل

  .نفي المضارع  .أشعب  .العجائب والغرائب

المثال إلى  إسناد  .عودة أودیسیوس .األساطیر

الماضي 

  .والمضارع واألمر

  .المفعول المطلق  .زیغود یوسف  .من أبطال الجزائر

/ المفعول ألجله  .إنتاج الطعام  .األمن الغذائي

  .المفعول فیه

الحال المفردة   .في فروة قط  .الحكایة

  .والجملة

مخاطر تهدد 

  .البشریة

أسلحة تهدد أمن 

  .البشریة

الجملة الواقعة 

  .خبرا

  .األجوف إسناد  .التماثل  .عظمة اهللامن 

  .التمییز  .الموت البطيء  .المخدرات

  .العدد المفرد  .تسلق الجبال  .المغامرة والبطولة

حضارات سادت ثم 

  .بادت

  .العدد والمعدود  .مصر القدیمة

نیزك الهالك هل   .البحث العلمي

  .یقترب

ألفاظ العقود والعدد 

  .المعطوف

الفعل  إسناد  .الزلزال  .الكوارث الكبرى
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  .الناقص

  .المفعول معه  .بوناتالل  .انقراض الحیوانات

سبق العرب إلى   .الدیمقراطیة

  .الدیمقراطیة

  .الجامد والمشتق

مصادر األفعال   .التواصل  .التواصل

  .المزیدة

الفعل  إسناد  .معركة الجزائر  .الوطن

  .المهموز

ضحیة المكر   .المثل والخرافة

  .والخدیعة

  .الفاعلعمل اسم 

الصفة المشبهة   .اختبار العقل  .المجتمع

  .بالفعل

عمل اسم   .بجایة لؤلؤة الجزائر  .السیاحة في الجزائر

  .المفعول

المرضى  الحیوانات  .المسرح

  .بالطاعون

المجرور  االسم

  .باإلضافة

المنقوص   .الزخرفة العربیة  .الفنون

والمقصور 

  .والممدود

دروس الصرف تماثل دروس  السنة، والمالحظ أنّ هذه هي الدروس المقترحة لهذه 

  :وهي كاآلتي) 12(وعدد دروس النحو هو ) 12(النحو،فعدد دروس الصرف 

 .تعدیة الفعل إلى مفعولین .1

 .نفي الماضي .2

 .تعدیة الفعل إلى ثالث مفاعیل .3
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 .نفي المضارع .4

 .المفعول المطلق  .5

 .المفعول فیه/المفعول ألجله .6

 .الحال المفردة والجملة .7

 .الجملة الواقعة خبرا .8

 .التمییز .9

 .العدد المفرد .10

 .العدد والمعدود .11

 .المفعول معه .12

-تقریبا–محور  كلّ ل، أي ال درس واحد أسبوعی� دروس النحو كانت بمعدّ ورأت الباحثة أنّ 

، تتابع الباحثة هذه الطریقة كما داً ن األمر جیّ النحو أو الصرف، ولكي تتبیّ  درسواحد في

الحال "وتأخذ الباحثة درس  ما هو معمول بها من قبل األساتذة،جاءت في الكتاب، وك

تبع كنموذج ت" الحكایة"لیمیة الثامنة بعنوان من المحور أو الوحدة التع" المفردة والجملة

  .من خالله خطوات سیر الدرس خطوة خطوة

II. وصف الطریقة المتبعة لتقدیم دروس النحو: 

 :لذي یطرح بالطریقة اآلتیةا" في فروة قط"فبعد نص القراءة المشروحة 

، فصورة تمهید فیه توطئة للنص ، ثمّ الصدارة في-عریضبخط –یأتي عنوان النص 

، لیلیه قاموس یشرح المفردات الصعبة، وأسئلة حول فهم النص، النص رة، ثمّ معبّ 
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ومفردات، إمالء، وقواعد لغة :باإلضافة إلى ملكة اللغة التي تعالج عدة عناصر وهي

  .اللغة

عنوان  ، ثمّ "قواعد اللغة"ننتقل إلى القواعد المكتوبة بالخط العریض وباللون األحمر 

من خاللها استخراج األمثلة من النص  تمّ وضع أسئلة التي ی ثمّ " الحال"الدرس، وهو 

التوصل إلیه من استنتاجات  ، وهو ما تمّ "احفظ"یأتي عنصر  وتدوینها على السبورة، ثمّ 

  :وهي بالشكل اآلتي

 .تعریف الحال، مرفق مع األمثلة .1

 .أنواع الحال، ذكرها مع األمثلة .2

 .صاحب الحال .3

 .رابط الجملة الحالیة .4

والها، وعددها حوالي الستة وبعد القاعدة تأتي التمارین وستوردها الباحثة كي توضح من

  .غالبا

  :تمارین

 :یأتي مبینا نوعه ذاكرا صاحبه باستعمال الجدول اآلتي فیمادل على الحال  -1

  الحال وٕاعرابه صاحب  نوع الحال  الحال

  



 الفصل األول                                                                          دراسة میدانیة
 

92 
 

 ا ساعاتِ صً ن متربّ كُ سْ یَ یبي، فَ ذِ عْ تال على تَ حْ یَ ، وكان ٌس وَّ سَ مُ  ٌس رْ كان في فمي ضِ   

اء األسنان نائمین والصیدلیة في هدوء اللیل عندما یكون أطبَّ  ، ویستیقظ مضطرباً هارالنّ 

  .ةلَ فَ قْ مُ 

 بیثاً خَ  ه ضرساً عْ زَ فانْ  أالَ : إلى أحد األطباء وقلت له صبري ذهبتُ  ذَ فِ وقد نَ  ففي یومٍ 

  .جیجنین والضَّ إلى األَ  لیاليّ  كینةَ ل سَ وِّ حَ قاد، ویُ ة الرُّ ي لذّ نِ مُ رِ حْ یَ 

، هُ یبُ بِ طْ تَ  مكاننابإِ رس إذا كان الضِّ  لَ صِ أْ تَ سْ باوة أن نَ من الغَ : قولُ وهو یَ  هُ رأسَ  الطبیبُ  فهزّ 

ه بأنّ  قَ ثِ ا وَ ، ولمّ ةِ من العلَّ  هِ یرِ هِ طْ تَ بِ  نُ نَّ فَ تَ وایاه، ویَ ف زَ ظِّ نَ ، ویُ رسالضِّ  ر جوانبَ فِ حْ أخذ یَ  ثمّ 

ك سُ رْ لقد أصبح ضِ : هب الخالص، ثم قال مفاخراً قوبه بالذَّ شا ثُ وس حَ من السُّ  صار خالیاً 

  .وأصلب من أضراسك الصحیحة دَّ أشَ  العلیلُ 

  العواصف- �ربان �لیل �ربان

ة منها إلى جملة فعلیة مرَّ  لٍّ د في كُ فرد الوارِ ال المُ ل الحَ حوِّ  ثمَّ مل اآلتیة ل الجُ قُ نْ اُ -2

 :ر ما یجب تغییرهواسمیة أخرى وغیِّ 

 .تفائل صابرا على الشدائدني المُ بُ عجِ یُ  -

 .أتى الحاكم رجل مظلوم سائال إیاه أن یرفع عنه المظلمة -

 .یشرب القرویون الماء صافیا -

 .یقضي العمال حیاتهم كادحین -

أربع جمل یكون الحال في اثنین منها جملة فعلیة وفي األخریین جملة ف ألِّ  -3

 .اسمیة
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 :أجب عن األسئلة اآلتیة بجمل یشتمل كل منهما على حال -4

 كیف یدخل التالمیذ قاعة الدروس؟ -

 السیاح والزائرین؟كیف یستقبل سكان المدن الصحراویة  -

 كیف یحب الشباب أكل البطاطا؟ -

 لى المدرسة أول األمر؟كیف یذهب األطفال الصغار إ -

 كیف ینطلق الصاروخ إلى الفضاء الخارجي؟ -

استخرج األسماء المنصوبة الواردة في النص اآلتي مدرجا كال منها في الخانة  -5

 :المناسبة في هذا الجدول

    المفعول به

    المفعول المطلق أو نائبه

    المفعول ألجله

    الحـــــــــــــال

    أخواتهاأو إحدى ) كان(خبر 

    أو إحدى أخواتها) إن(اسم 

  

 ، وفوقَ نٌ اكِ رق دَ أزْ  رُ حْ البَ ....بابفوفة بالضَّ حْ فینة مَ السَّ  نِ تْ الجزائر من على مَ  ظهرت((

 ها أیضاً ، وفوقَ رأخضَ  یكونُ  یكادُ  فاتحاً  البعید لوناً  قِ نا في األفُ كناء رأیْ ة الدّ رقَ الزُّ  تلكَ 

.... الفاتحة ماءِ ة السّ قَ رْ بزُ  طَ لِ یختَ  إلى أنْ  تدریجیاً  ها الورديُّ ص لونُ اقَ تنَ ة یَ عَ قْ رنا رُ صَ أبْ 

 الجزائریة تختفي شیئاً  من جهة البحر بینما أخذت الشواطئُ  النهار مازال مشرقاً  ضیاءُ 

ث عِ بَ نْ تَ  خفیفةٍ  ةٍ كاب سوى بهزّ یحس له الرُّ  ال یكادُ  ر هادئٌ البحَ  إنّ .... المفي الظّ  فشیئاً 
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 ا عریضاً مً لْ ثَ  الماءِ  على صفحةِ  ترسمُ  ةُ فینَ وأخذت السَّ .... نِ اكِ الدَّ  األزرقِ  حرِ البَ  أمواجِ  نْ مِ 

  ))اردالحلم الشَّ  هُ ي كأنَّ فِ ى یختَ ل حتَّ یتشكَّ  ة، ال یكادُ ضَّ كالفِ  ئاً أللِ متَ 
  حنفي �ن ��ىستعریب - ا�رو�لوعرة-فرعونمولود 

 :ما یأتي أعرب-6

 .رُ یزمجِ ه وهو یتبعُ  والكلبُ  البرقِ كَ  فانطلقَ  -

  نموذج

 .وهو یبتسمُ  خالداً  سأل الشیخُ  -

  .ض مبني على الفتحفعل ما  سأل      

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره    الشیخ     

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره    خالدا        

  واو الحال    و     

  ضمیر منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ    هو     

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمیر     یبتسم     

في محل رفع خبر ) یبتسم(، والجملة الفعلیة )هو(مستتر تقدیره 

  .في محل نصب حال) هو   یبتسم(، والجملة االسمیة )هو(المبتدأ 

 

َح لیوافق رِ بعة في كتاب السنة الثانیة متوسط، الذي اقتُ للطریقة المتَّ ، وصف هذا إجماالً 

  .اإلصالح التربوي الجدید

م من قبل معلم اللغة العربیة للسنة كنموذج قدِّ " الحال"آثرت الباحثة تقدیم درس قد و 

 .نى علیها درسهالثانیة متوسط وعرض الخطوات التي بَ 
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III.  درس الحالبنى علیها المعلم عرض الخطوات التي: 

  ّالمیالدي (ل ما قام به المعلم هو تكلیف أحد المتعلمین بكتابة التاریخ أو

  :النشاط والموضوع وكان مكتوبا بالشكل اآلتي على السبورة، ثمّ ) والهجري

  م2016أفریل  19الثالثاء                                        ظاهرة لغویة: النشاط

  ه1437رجب  12الموافق ل                                         الحال: الموضوع

  

  ّاألمثلة من النص  الستخراج-مفتوحةوكانت الكتب –مین قام بمساءلة المتعلّ  ثم )

 ) وضعیة االنطالق: وتسمى هذه المرحلة 

  ٍواضح مع ضبط الحركات اإلعرابیة،  قام المعلم بكتابة األمثلة على السبورة بخط

 .على الحال، قصد لفت انتباه المتعلمین كلمة أو جملة تدلّ  أحمر على كلّ  ووضع خطٍّ 

  ًویستدرج المعلم المتعلمین عن طریق مثاالً وبعد غلق الكتب تناقش األمثلة مثاال ،

ل على السبورة مع التمثیل لها ، وتسجَّ عنصراً األسئلةإلى صیاغة عناصر القاعدة عنصراً 

 .یطالب المتعلمون على الفور بكتابتها على دفاترهم بأمثلة من إنشاء المتعلمین، ثمَّ 

  ِّجمیع عناصر الدرس، ونقل القاعدة ي كل هذه المراحل، واستیفاءوبعد تخط ،

نجاز التمارین التطبیقیة بالعدد الذي یسمح به الوقت المتبقي ص الوقت الباقي إلیخصَّ 

مباشرة بعد  وتأتي) صفیةنشاطات :(تمارین فوریة: امن الحصة، وتكون التمارین إمَّ 

التمارین بشكل كبیر في ترسیخ القاعدة في ذهن  النوع منم هذا سهِ تسجیل القاعدة، ویُ 

فیم  لتقویم هؤالء حول مدى استیعابهم للدرس، ومن ثمَّ  المتعلمین من جهة، ویكون وسیلةً 

 .ق أم لم یتحققإذا كان الهدف التعلیمي قد تحقَّ 
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مون بانجاز تمارین الكتاب في بیوتهم على ف المتعلِّ یكلَّ  وفیها :نشاطات غیر صفیة: أو

في حصة الظواهر اللغویة الموالیة أو في حصة األعمال  ح بشكل جماعيٍّ أن تصحَّ 

  .الموجهة

كان الوقت ، وعلیه فإن استیفاء جمیع عناصر درس الحال بجمیع المراحل المذكورة آنفاً 

هناك  وا أنَّ معظم األساتذة أقرُّ  ، ذلك أنَّ ، وهذا لیس دائماً كافیاً ) سا 1(المخصص له 

الدرس، ففي  إلتمامغیر كافٍ ) سا1(الحجم الساعي  أطول، بمعنى أنّ  ب وقتاً تتطلَّ  دروساً 

ر المعلم لتكملة العناصر المتبقاة من الدرس في حصة أخرى، وهذا ما هذه الحالة یضطّ 

ر هذا من جهة، وأحیانا قرّ یؤدي إلى التأخیر في سیر الدروس حسب التوزیع السنوي الم

ى لهم إال تقدیم عناصر الدرس في عجالة ودون التطبیق علیها، فأین هي أخرى ال یتسنّ 

  المرحلة الترسیخیة على أهمیتها؟ 

ا المقاربة الجدیدة هي المقاربة هذا بالنسبة للحجم الساعي غیر الكافي أحیانا، أمَّ 

لة للمقاربة باألهداف، ا مكمِّ ألهداف وٕانمّ بالكفاءات، التي جاءت لیس كبدیل للمقاربة با

تعتمد على  -كما سبق الذكر–المعمول بها في المرحلة السابقة، فالمقاربة بالكفاءات 

المشكالت التي تقوم على دروس القراءة، كنقطة بدایة إلثارة المشكلة التي  طریقة حلِّ 

هذه الظاهرة ستكون  یلفت نظر المتعلمین إلى أنّ  نة، ثمَّ تدور حول ظاهرة لغویة معیَّ 
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ة بهدف المشكلة طف المتعلمون بجمع األمثلة المرتب، ثم یكلّ دراسة موضوع النحو

  11.ومناقشتها، حتى تستنبط القاعدة

  :بالخطوات التالیة أي أن هذه الطریقة تمرّ 

 .مرحلة المالحظة -1

 .مرحلة الموازنة -2

 مرحلة استخراج القاعدة -3

 .بیقمرحلة التط -4

شبیهة بالطریقة االستقرائیة التي  12*المشكالت  وما تالحظه الباحثة أن طریقة حلّ 

، وهذه هي نفسها المقترحة طویالً  ها بطیئة وتستغرق وقتاً نقدها بعضهم بالقول ورأى أنّ 

في تدریس القواعد، یعني الطریقة االستقرائیة المعروفة الممزوجة مع طریقة المشكالت، 

ر ص للقواعد والمقدَّ الوقت المخصَّ  ، وكما رأت الباحثة فإنَّ طویالً  ب وقتاً فاألولى تتطلَّ 

الدراسات الحدیثة ترى  ا عن طریقة المشكالت، فإنَّ ا، وأمّ بساعة واحدة وقت قصیر جد� 

ل ،وأكثر فائدة للتلمیذ أن یقوم المعلم بتدریس النحو، من خالل النصوص ه من المفضّ أنّ 

تكلفة، وذلك ألن مزج النحو بالتعبیر، أي من خالل النصوص األدبیة القصیرة غیر الم

األدبیة، یؤدي إلى رسوخ اللغة وأسالیبها في أذهان التالمیذ، والثاني ترسخ القواعد 

                                                           
، دار وائل للنشر "وطرق تدریسھا مري، وسعدون محمود الساموك، مناھج اللغة العربیةھدى علي جواد الث 11

  .229ص، 2005االردن، والتوزیع، 
أسلوب تتم فیھ عملیة التعلم عن طریق إثارة مشكلة تدفع المتعلم إلى التفكیر والتأمل والدراسة والبحث  ھي*

  والعمل بتوجیھ من المعلم للتوصل    
مكتبة الفالح طرق التدریس العامة، یوسفالعنیزي، .علي الحصري ود.إلى حل أو بعض الحلول لھا، ینظر ،د

  .172م، ص2015ه 1436، 5للنشر والتوزیع، ط
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بهذه الطریقة توسع دائرة معارف التالمیذ وتدربهم على االستنباط، والدراسة النحویة، و 

  .یم الحدیثوالبحث، وهذا هو األسلوب الذي آل إلیه التعل
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 :تمهید

ص إلجراء عملیة المقارنة، وانطالقًا من التعریف الذي یعّد عملیة الفصل مخصّ  هذا

 :المقارنة، عملیة عقلیة تستدعي تحدید

  .ظاهرتینأوجه الشبه وأوجه االختالف بین *

  .المحاسن والمآخذ*

  .معرفة أسباب التطور*

 :فإّنه یتعّین على الباحثة من خالل هذه الدراسة تحدید ما یلي

  :من خالل االختالفأوجه أوجه التشابه و  - )1

 .للسنة الثامنة أساسي" قواعد اللغة العربّیة"كتاب  -

 ".اللغة العربّیة للسنة الثانیة متوسط" كتاب  -

وكما آلت  ،ِضف إلى ذلك الطریقة المتّبعة لتقدیم دروس القواعد كما كانت علیه     

  :منها ،إلیه، وهذا على عدة أصعدة ومستویات

 اإلخراجالشكل و  -

 المحتوى  -

 ترتیب الدروس  -

 :الطریقة المتّبعة -

  الحجم الساعي 

   التطبیقات  
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  .ولكن بطریقتین مختلفتین أو متشابهتین ،مستدّلة بمثال لطریقة عرض نفس الدرس      

 .مآخذ الطریقتینمزایا و   - )2

 .خالصة المقارنة - )3

على أهّم الفروقات الحاصلة  الوقوف-أّوال- یتعّین ،وقبل الشروع في عملیة المقارنة     

  :، وهي كاآلتي]بالكفاءاتالتدریس / باألهداف  التدریس[بین المنهجین أو المقاربتین 

  

من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات  :  

  : المقاربة المبنّیة باألهداف: أوال

وتسعى إلى تزوید التالمیذ بالمعرفة  ،هذه المقاربة تنطلق أساسًا من المعارف -

 . تحقیقًا لألهداف المرجوة خالل درس أو أكثر

  : ومن ثّم ترى هذه المقاربة أنّ 

 مّما  ،التالمیذ یتعّلمون بصورٍة أفضل إذا ما اطلعوا على األهداف المرجو تحقیقها

یساعدهم على توجیه جهودهم وتركیز انتباههم ومعرفة مستوى األداء الذي ینبغي 

  .الوصول إلیه

  استخدام المعلمین األهداف یمكنهم من تجدید النشاطات الالزمة لتحقیق تلك األهداف

وكذا تقویم  ،األسالیب المالئمةوالطرائق و  ،واختیار المضامین التعلیمّیةوتوجیه جهودهم 

  .العملیة التعلیمیةفي تقییم المتعلم و 
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عندما  ،فالمقاربة باألهداف طریقة تعتمد على مفهوم الهدف كأداٍء قابل للقیاس ،إذن     

) اف إجرائیةأهد+ أهداف خاصة . (أو بفعل سلوكي قابل للمعاینة ،یصاغ بطریقة إجرائیة

  .   قابلة للتنفیذ

  :ومن ثّم فإّن تبّني هذه المقاربة انجّر عنه ما یلي     

 المعلم سّید بیده السلطة، وهو المالك الوحید للمعرفة. 

  ًبالّتالي فالتلمیذ لیس محورًا فارغًا ُتَصبُّ فیه المعارف، و  یعتبر عقل التلمیذ وعاء

ألن المعلم كتبه بتلك المواصفات  ،ومستهلك سلبيلعملیة التعلیمیة وٕاّنما متفرج في ا

  . )1(. المشاركة في بناِء المعرفةفكیر و الجاهزة التي حجبت عنه الت

لقد بدأ العمل في بالدنا باألهداف البیداغوجیة، حیث ترتكز محاولة التدریس وفق      

یث ، بحهذه البیداغوجیا على تعریف الهدف البیداغوجي وذلك بصیاغته بصورة محددة

واصفات التي من التلمیذ في صورة نشاط تعلیمي، وكذا الم یبرز بوضوح السلوك المنتظر

  .التقویمتستخدم في التقییم و 

إلى  –في كثیر من الحاالت  –وقد أّدى اإلفراط في استخدام األهداف البیداغوجیة      

  :انحرافات خطیرة، منها

                                                           
 ،15ص ،م2005 ،منشورات الشهاب ؟لماذا المقاربة بالكفاءات وبیداغوجیا المشروع ،رشیدة آیة عبد السالم ،ینظر) 1(

 ،الجزائر العاصمة ،األبیار ،منشورات تالة ؟،كیف ؟لماذا ؟ما هي ،مقاربة التدریس بالكفاءات ،وعبد العزیز عمیمور

  .7ص ،م2005

-السنة الخامسة–طرائق تدریس النحو دراسة مقارنة بین المنهج القدیم والمنهج الجدید (نقال عن مذكرة اللیسانس 

  )مخطوط. (2012ـ  2011السنة الجامعیة  ،وهامل أمالأدرغال إیمان  :إعداد الطالبتین) انموذجا



 الفصل الثاني                                                                       دراســـة مقارنــــة
 

103 
 

 .غیر ذي داللة بالنسبة للمتعلمتجزئة الفعل التربوي إلى درجة یصبح معها  -

 .فصل األهداف عن المحتویات التعلیمیة -

 .التنظیم الجامد للنشاط التعلیمي -

  :    وعلى هذا األساس القى هذا النموذج انتقادات شدیدة منها     

  ن بعٍد على العالقات یشّوه أسمى ما فیها، منشغال باألهداف یشّوه التربیة و أّن اال

  . الحریة المتبادلةبداع و اإلنسانیة واإل

  حیث قد یتطّلب األمر صیاغة آالف األهداف  ،صعوبات صیاغة األهداف اإلجرائیة

  .لسنة دراسیة واحدة مما یشتت جهود المعلم

  .االنتقادات، ظهر تیار جدید قائم على أساس الكفاءاتونتیجة لهذه االنحرافات و      

ءات، تجدر اإلشارة إلى دواعي إصالح قبل الخوض في الحدیث عن التدریس بالكفاو 

  :التي من بینهاالمنظومة التربوّیة في الجزائر و 

  ممارستهاالجذري في نظریات علوم التربیة و التحّول. 

 االنفجار المعرفي في بروز وسائل االتصال الحدیثة. 

  التدهور الملموس على مستوى التالمیذ بالنظر إلى الكفاءات الحقیقیة التي تظهر

 . في ملمح الخروج

  التجارب السابقة التي لم تؤت أكلهاالجزئیة و التعدیالت. 

 التحدیات الراهنة في مختلف المجاالت. 

  الرسوب المدرسّییناستفحال ظاهرتي التسّرب و. 
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 ات الرسمیةالنتائج الضعیفة خاصة في االمتحان. 

  األطوارعدم االنسجام األفقي والعمودي بین المواد و. 

 االعتماد على التقویم التحصیلي شكلی�ا ال بیداغوجی�ا. 

 سلبیة المتعلم یسبب هیمنة المعلم رغم تعدد مصادر المعرفة. 

 اعتبار المعرفة غایة في حّد ذاتها. 

 كثافة البرامج التعلیمّیة التي تحول دون تنفیذها. 

 اعتبار المؤّسسة التربوّیة مجّرد مكان تحّول لتلقِّي المعرفة. 

  عجز التالمیذ عن توظیف مكتسباتهم لحّل المشكالت التعلیمّیة، ِضف إلى ذلك

  .)2(. نقص في التواصل مع الغیر شفوی�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
-السنة الخامسة–طرائق تدري النحو دراسة مقارنة بین المنهج القدیم والمنهج الجدید (نقال عن المذكرة لیسانس ) 2(

  )مخطوط. (2012 ـــ 2011السنة الجامعیة  ،وهامل أمالأدرغال إیمان  :إعداد الطالبتین )أنموذجا
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  فرضّیات

  ترّكز تتوّقع الباحثة أن تكون المقاربة بالكفاءات حال� لإلخفاق المدرسي، كونها

فاعلة، على أّنه یملك مكتسبات یجابیة و إتنظر إلى المتعلم نظرة على الكفاءة و 

وتصحیحها ومن ثّم تطویرها، تسمح بإظهار روح المنافسة  قبلیة یجب دعمها

ة على العمل الجماعي والتعاوني واكتشاف القدرات والمواهب والمیول المبنیّ 

 .تنمیتها في إطار بیداغوجیا المشروعو 

 نها محاولة جادة لتحدید المنهج شك، ُینَظر إلى المقاربة بالكفاءات على أ وبال

ل المعارف و  تعدیله، تأخذ اعتبارو   .تجنیدها فضال على تحصیلهاالقدرة على تحوُّ

  على عملیة دمج المعارف أو  بناءً -تتوّقع الباحثة كذلك أن یكون المتعلم

 قادراً -اإلشكالیةمن خالل معالجة مجموعة من الوضعیات  السابقة المكتسبات

ومن ثّم قادرًا على القیام بعملیة التقییم  –یجاده للحلولإفیذها انطالقًا من على تن

  . الذاتي
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  :المقاربة المبنّیة على الكفاءات: ثانیا

  :األسس أهّمهالمقاربة على مجموعة من المبادئ و تقوم هذه ا

ذاكرة المتعلم، بل التعّلم هو أّن التعّلم ال یعني جمع المعلومات ورصفها في  -

القدرة على تحویلها كلما تطلب األمر البنیات المعرفیة التي بحوزته و  نطالق مناال

 .ذلك

تمكنه من تطبیق خبراته ؛ م حینما یكون أمام وضعیة مشكلةثم إّن الناشئ یتعلّ  -

رفة إذن ال فالمع. حسب ما تقتضیه المتطلباتوتحویلها ) المكتسبات القبلیة(

تخزینها على مستوى ذهن المتعلم، إّنما عبر المهام التي تتجّسد عبر تراكمها و 

ي بالنظر إلى الفروقات الفردیة ما یستدعي تشجیع التعّلم الذات إلیه، وهوُتسَند 

على التجربة تعلیمّیة األنشطة ال جهة، وبناءمستواه من وٕامكانیة كل متعلم وقدرته و 

 .التّعلم المرغوب أخرى، لیتحققالمهارات التي یملكها من جهة المعرفیة و 

 :من سمات هذه البیداغوجیا

 نطالقاً اته ذات الصلة بالتفكیر الخّالق والذكي تمّكن المتعلم من التعّلم، وتنمیة قدرا 

 .من ذاته
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  إذ تنقله من دائرة التعلمّیة / تجعل المتعلم مركز النشاط في العملیة التعلیمیة

وما المعلم ، لیم إلى دائرة التعلیم الموجه، وبالتالي یكتسب المهارات والقدراتالتع

مًا لسلوك المتعلمفیها سوى مشرفًا و   .)3(. مقوِّ

ة إجرائیة ُتسَتَمدُّ من الفعل والعمل وتسعى نحو غایة وعلیه، فالمقاربة بالكفاءات طریق     

  .طبیعي للمقاربة باألهدافهدف، فهي إذن امتداد و 

التي تشتمل " الكفاءة"لُتِضف الباحثة قصد اإلتمام أّن هذه المقاربة تعتمد على مفهوم      

  )مواقف مستقبلیة+ سلوكات +معارف (= بدورها على مجموعة قدرات 

Capacité = (Aptitudes + Attitudes + Savoir). 

  :بالكفاءات المتعلم في بیداغوجیا المقاربةدور المعلم و 

راعة المعلم وحده، الذي لم یعد التعلیم مجّرد عملیة تلقین أحادیة القطب، تقوم على ب     

غلب األحیان بالدور الرئیسي في صنع المعارف بطرائق تسعى إلى حشو أیقوم في 

األدمغة بمصنفات من المعارف النظریة لیس إّال، بل صار هندسًة ُتعنى ببناء هذه 

متماسكًا، وتطّور ما یستلزم هذا البناء من مهارات وسلوكات، هذا یعني أّن  المعارف بناءً 

وظیفها في سائر مجاالت ووضعیات التعلیم صار یهتم بتمكین المتعلمین من الكفاءات لت

  .مواقف الحیاةو 

                                                           
من خالل مجموعة من األبحاث كانت تقدم في  وذلك-الباحثةفي مجال دراسة –وكفاءة بمساعدة أساتذة ذوو خبرة ) 3(

–متوسطة األخوات أوراغ . والمقاربة باألهدافشكل ندوات مفادها تحدید الفروق الحاصلة بین المقاربة بالكفاءات 

   - بسكرة
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أعلى وهدفًا  ىه قد صار للتعلیم في عصرنا معنومن هذا المنطق یّتضح للباحثة أنّ      

  .تعقیداً لك أصبح مهمة أكثر تركیبًا و مقابل ذ يلكنه فأسمى، 

هذه البیداغوجیا أعادت ترتیب األوراق، بحیث تكون الورقة الرابحة دائما بید المتعلم      

هدف واحد، یتمركز حول المتعلم   أّنها تقوم علىإالّ  ،لمعلم، لذلك رغم تعّدد أشكالهاال ا

  .)4(اإلحاطة به ومساعدته على التعّلم و 

الحرص على إكسابه التعلمّیة، و / لعملیة التعلیمیة غیر أّن االهتمام به وجعله محور ا  

مّكنه من إدماج معارفه النظریة وتحویلها إلى معارف سلوكیة جملة من الكفاءات التي ت

ال یعني البّتة أّن بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات أهملت المعلم، بل بالعكس، ذلك  ،وأدائیة

  .  رط أن یكون المعلم طرفًا محوری�ا فیها، وصاحب إستراتیجیة دقیقة لتنفیذهاأّنها تشت

وفي هذا السیاق، وجب أن یّتصف المعلم بمجموعة من األوصاف تذكر الباحثة      

  :بعضها

 المعلم مفّكر . 

 المعلم صاحب القرار. 

 المعلم محّفز على التعّلم. 

 المعلم نموذج. 

 المعلم وسیط. 

                                                           
 خالل إجاباتهم على بعض األسئلة التي طرحتها الباحثة من- المقاربتینعاشوا –وكفاءة بمساعدة أساتذة ذوو خبرة ) 4(

  . علیهم فیما یخّص مالمح التجدید التي تتجلى في عناصر العملیة التعلیمّیة
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 المعلم مدّرب .  

  :خالصة القول، أّن المعلم في المقاربة بالكفاءاتو      

 .تعّددتى المعارف ألّن مصادرها تنّوعت و مدعو إلى ترك التركیز عل -

 .مستشارًا لهم أكثر منه معّلماً ون مكّونًا ومنّشطًا للمتعلمین و مطالب بأن یك -

 .أنه منظِّم للوضعیات التعلمّیة، وال یكتفي بتقدیم المعارف -

االبتكار في ئل التعلیمیة هو ملزم باإلبداع و بحاجة إلى اختالف الوسابحكم أنه  -

 .األفكار التعلیمّیة

 .مراقبة النتاج النهائي للمتعلم -

جیة المالئمة للمدرسة البنائیة أهّم الطرائق البیداغو  تستنتج الباحثة أنّ  ومما تقدم،     

یتعّلم كیفیة حّل المشكالت بیداغوجیا الكفاءات هي تلك التي تعین المتعلم على أن و 

الذكي عن طریق تنمیة مهاراته وقدراته على التفكیر الخّالق و  والمواقف المعّقدة،

تعّلمه  التعلمّیة، لیكون صاحب دور ایجابّي أثناء/ ویجعل منه محور العملیة التعلیمیة

كما سبق –من أهّم هذه الطرائق التي أثبتت فاعلّیتها داخل المدرسة وخارجها، و 

  :الباحثة تذكر-الذكر

 طریقة حل المشكالت. 

 والحوارطریقة المناقشة. 

  واالستكشافطریقة المهام. 
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ولو تساءلت الباحثة عن الفرق الجوهري الحاصل بین المقاربتین لتبّین لها أّنه یكمن      

تضع نجاح المتعّلم داخل إطار محدود ) األهداف(في المكان، ذلك أن المقاربة األولى 

نة و : [یتمثل في ، في حین أّن المقاربة ]محتوى ذاكرة المتعلمالمدرسة أو المؤّسسة المكوِّ

ترى أّن تحقیق الهدف خارج المؤّسسة امتداد للتكوین داخل المؤّسسة، حیث بالكفاءات 

مهاراته معتمدًا على نفسه حیثما المتعلم توظیف مّدخرات معارفه وخبراته و  یكون بمقدور

 .حّل، وكیفما كان وضعه

  5:وهذا جدول یوّضح أهّم الفروقات الحاصلة بین المقاربتین  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ھذا الجدول نقال عن أبحاث أنجزت من قبل نخبة من األساتذة والمفتشین األكادیمیین بعنوان ما الفرق بین المقاربة 5

  بالكفاءات والمقاربة باالھداف؟
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  بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات  المقاربة باألهدافبیداغوجیا 

 التعّلمالتعلیم و : المنطق . 

  األداءات البسیطةمبدأ االكتساب و. 

 البعیدة االعتماد على كل الوضعیات . 

 االهتمام بالنتیجة. 

  االهتمام بالفعل الفردي أّوال ثّم

 . الفعل الجماعي ثانیا

 ربط آلي تراكمي . 

 أولویة الجزء . 

  ب عنه الجزاءعیب یترتّ الخطأ. 

  د فهو شكليجِ ٕان وُ غیاب الربط و. 

 االنطالق من الغیر . 

 االهتمام بالمعرفة . 

 اعتماد المعیار كمرجع. 

 إستراتیجیة عامة تهم الجمیع. 

  ننجزنتعّلم لنعرف و . 

  

  التكوینمنطلق التعّلم و . 

 من أجل المشكالت . 

 االعتماد على الوضعیات ذات داللة. 

 أهمیة المسار تسبق أهمیة النتیجة . 

  الجماعي في االهتمام بالعمل الفردي و

 .واحد آنٍ 

 المتواصلو يإلدماجالفعلي واألفقي والعمودا 

  والكلیةالنظرة الشمولیة. 

 والتعلُّمات الخطأ مؤشر لتعدیل المسار . 

 ربط الحیاة بالواقع. 

 االنطالق من الذات. 

 االهتمام بالمعرفة الفعلیة. 

  المحك كمرجعاعتماد. 

 إستراتیجیة خاصة بكل فرد. 

 نتعلم لنتصّرف.  

  ).الجدیدالقدیم و (الحاصلة بین المنهجین  إجماًال، كانت هذه إذن أهم الفروقات 

الحاصلة بین الطریقتین االختالفو لباحثة إلى تحدید أوجه التشابه لتنتقل بعدها ا     

  . مآخذ الطریقتینتحدید مزایا و جدیدة من خالل الكتاب المدرسي، وكذا الالقدیمة و 

 :وهما كاآلتي     
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 :ختالفواالأوجه التشابه  .1

 :ختالفاالأوجه  1.1

 :اإلخراجالشكل و   . أ

ح الواضقدیم، هو ذلك اإلخراج الجّذاب، و إّن أهّم ما یمیِّز الكتاب الجدید عن ال     

على  ،الملّونةوجود الجداول ألواٍن مختلفة، مع المستعمل لكّل أنواع الخطوط، وبأحجاٍم و 

ا الخط فهو واحد في كامل النقیض من كّل ذلك نلحظ في الكتاب القدیم ندرة األلوان، أمّ 

الطریقة القدیمة في  علىوهذا ما ُیؤَخذ  ،ذلك ُخلوِّه للجداول الملّونة الكتاب، ِضف إلى

  .إخراج الكتاب

اهتمام المتعلمین بِه یزید من  فلقد بات من المسلَّم به أّن اإلخراج الجّید للكتاب     

العناوین الكبیرة ق�ا، فطریقة العناصر الواضحة، و االنجذاب نحوه، وهو ما یحتاجه هؤالء حو 

الملّونة تجعل المتعّلم یّتجه مباشرًة نحو هدفه، ال أن یبقى حائرًا، وما ُیؤَخذ كذلك على 

طویًال، في وثقیًال و  ا جعله بحّق ممال� اإلطناب والصعوبة، ممّ الكتاب القدیم طول الطریقة و 

أجمل، كي یثیر یكون كتابه أسهل، و  أن-سنهبحكم –الوقت الذي ینتظر فیه المتعّلم 

  . وعلیه، فما لم تَُثر اهتمامات المتعّلم فال نتیجة من بعد. اهتمامه

 :المحتوى  . ب

بدروس " الّلغة العربیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط"لقد جاء الكتاب الجدید      

ض الدروس كما ُغیِّرت ُغیِّرت طریقة تناول بع، وُحِذفت دروسًا كانت موجودة، و جدیدة

  .من درٍس واحٍد أكثَر من درس درٍس، واسُتخِرجفي ُأدمجت دروساً أسماءها، و 
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من عناصر محتوى الكتابین، أوردت المحتوى  بین كل عنصرٍ ولكي تقارن الباحثة      

  :كما یلي" قواعد اللغة العربیة"النحوي للكتابین، وهو بالنسبة لكتاب 

هذا الدرس المقترح في النحو ال تجده  :السببيالنعت الحقیقي و / الّتوابع  -1

للسنة  ٕانّما هو مّقرر ومبرمجلقواعد بالنسبة للكتاب الجدید، و الباحثة في دروس ا

  ".الموصوفالصفة و "ألولى متوسط، تحت عنوان ا

 .هذا الدرس غیر موجود في الكتاب الجدید :البدلالعطف و / الّتوابع  -2

 .موجود في الكتاب الجدید غیر-كذلك–الدرس  هذا :البناءو اإلعراب  -3

هذا الدرس تجده الباحثة في الكتاب الجدید  :تعدیة الفعل إلى أكثر من مفعول -4

الثاني ، و "تعدیة الفعل إلى مفعولین"نه ، درس عنوا)درسین(مجّزٌء إلى جزئین 

ل على اعتبار أن هذا الدرس طوی" تعدیة الفعل إلى ثالثة مفاعیل"عنوانه 

 .عناصره موّسعة فإّنه یحتاج إلى أكثر من حصةو 

الدرس ال تجده الباحثة في الكتاب الجدید، هذا  :ترتیب عناصر الجملة الفعلیة -5

 :باإلضافة إلى

 :حذف عناصر الجملة الفعلیة -6

 :األدوات التي تجزم فعلین -7

 :ترتیب عناصر الجملة االسمیة -8

 :نفي الجملة االسمیة -9

 :حذف عناصر الجملة االسمیة -10
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 :االستثناء -11

ٌء الباحثة في الكتاب الجدید مقسم ومجزّ هذا الدرس تجده : المعدودالعدد و  -12

 ".المعدودالعدد و "، والثاني ورد بعنوان "العدد المفرد"األول عنوانه  :درسینإلى

المبرمجة للسنة " قواعد اللغة العربیة"،هذه دروس النحو الواردة في كتاب إجماالً      

للسنة الثانیة متوسط، " اللغة العربیة"الثامنة أساسي، وما یقابل كّل درس منها في كتاب 

  :هيدروسًا نحوّیة لم تكن من قبل، و  األخیر فإّنه یقترحأّما هذا 

 .نفي الماضي -

 .نفي المضارع -

 .المفعول المطلق -

 .المفعول فیه/ المفعول ألجله  -

 .الجملةالحال المفردة و  -

 .الجملة الواقعة خبرا -

 .التمییز -

 .المفعول معه -

لم تكن ) متوسطالثانیة (المالحظ أن أغلب دروس النحو المبرمجة لهذه السنة و      

، وهذا رّبما راجٌع إلى النِّظام في حدِّ ذاته، ذلك )السنة الثامنة أساسي(موجودة في مقابل 

السنة السابعة والسنة الثامنة (لتعلیم األساسي النظام القدیم كان ثالث سنوات في ا أنّ 
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لى السنة أو (أّما الّنظام الجدید، فهو أربع سنوات في التعلیم المتوسط ). السنة التاسعةو 

  ).      السنة الثالثة متوسط وأخیرا السنة الرابعة متوسطالسنة الثانیة متوسط و و  متوسط

  :الترتیب-جـ 

ي، عرفت الدروس النحویة تغیُّرًا كلّیًا في الترتیب، فقد كان الترتیب األول غیر وظیف     

هذه الدروس التشابه غیر منهجي عكس الطریقة الثانیة، إذ ُیفتَرض أن یراعى في ترتیب و 

في ، إذ أّن الدروس المقترحة هي مباحث )التدرجمراعاة مبدأ (السهولة في المحتوى و 

  .)6(. بن مالك في ألفّیتهإاللغة، وهي متكّونة من اسِم وفعٍل وحرٍف على حد قول 

  الَكـِلمْ ) َحـْرفٌ (ثمَّ ) ِفْعــلٌ (وَ  )ِاْسـمٌ (ــْم            وَ َكـَالُمــَنا َلْفــٌظ ُمِفیــٌد َكـاْستَـقِ              

 االنتقالثمَّ  ،الً احث تندرج ضمن ذاِت الموضوع أوّ فكان ُیفتَرض أن یكمل عرض مب     

ذاك التدّرج من السهل إلى ى تحت موضوع آخر، یراعى في هذا و إلى مباحث أخر 

  .الصعب

قواعد اللغة "وأّما الترتیب أو التوزیع، الذي جاءت علیه دروس النحو في كتاب      

ومردُّه حتمًا  البرنامج،للسنة الثامنة، یمكن القول أّنه قد تمّیز بسوء توزیع في " العربیة

طغیان التصوُّر التقلیدي، الذي یعتمد على النظرة التصنیفیة للوحدات اللغویة بعیدًا عن 

  .لتفریعّیة التي یقوم علیها النحو العربي األصیلالنظرة ا

                                                           
الجزائر - لك، الجزء األّول، دار الشهاب للطباعة و النشر، باتنةصبیح التمیمي، إرشاد السالك إلى ألفیة ابن ما) 6(

  . 7ص



 الفصل الثاني                                                                       دراســـة مقارنــــة
 

116 
 

فما الحظته الباحثة بالنسبة إلى توزیع دروس النحو، هو انعدام التدرُّج المنهجي ذلك      

، إِذ االنتقال من درٍس إلى آخَر ال یكون االستیعابالتدرُّج الذي یراعي قدرات التالمیذ في 

منسجمة، فلو استكملت مباحث یجب أن یأتي في صورة متكاملة ومترابطة و  مفاجئًا، بل

  .الفعل أّوًال، ثمَّ مباحث االسم لكان في هذا التدرُّج المنهجي المتوّخى

للسنة الثانیة متوسط من بعض أخطاء التوزیع " اللغة العربیة " وقد استفاد كتاب      

 حیث أّنه لم ینتقل إلى دروس االسم إال بعد أن القدیمة، لیقترح توزیعًا آخَر أكثر مالئمة،

لكن هذا التدّرج الممنهج لم یشفع له،ذلك أّنه أهمل  ،استوفى المحتوى من دروس الفعل

انتهج منهجًا ال یختلف كثیرا عن سابقه، في كونه العالقات الموجودة بین الدروس، و 

 اللغة بنیة، ُتدَرس من خالل اعتمد التصنیف ال التفریع الذي تنادي به البنیویة، إذ أنّ 

على شيء فإّنه یدّل سالعناصر المكونة لها، وهذا إن دّل العالقات القائمة بین الوحدات و 

الزالت تأتي، ِضف لحدیثة التي أتت بها اللسانیات و على التغاضي الشدید عن النتائج ا

  .إلى ذلك إهمال النقد الموّجه لها، وكذا العمل بالنصائح المسداة

المتمّثل في ختالف أكثر، تعرض هذا المثال، و االكي تبّین الباحثة أوجه التشابه و ول     

للسنة الثامنة أساسي، " العربیةقواعد اللغة "نفس الدرس النحوي، وكیفّیة تناوله في كتاب 

ذا به تعدیة الفعل إلى أكثر من مفعول: الدرس هوّا كتاب اللغة العربیة الجدید، و أیضو 

تعدیه الفعل الى ثالثة "وكذا  "تعدیة الفعإللى مفعولین"، والكتاب القدیمالعنوان في 

 :  وتبدأ الباحثة بالدرس القدیم.  في الكتاب الجدید "مفاعیل
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 : التشابهأوجه  1-2

 :الطریقة المختارة في المنهجین  - أ

الطریقة االستنباطیة  أّنها-الذكركما سبق –ما یالحظ على الطریقة في المنهج القدیم      

  .تمهید، فتحلیل، فاستنتاج، فتطبیق: التي تقوم على أربع خطوات هاّمة) االستنتاجیة(

وعلى الّرغم من االیجابیات الكثیرة لهذه الطریقة، إّال أّنها من الناحیة الوظیفیة ال      

ل على الملكة اللغویة هو الحصو ق الهدف األسمى والمتوّخى من تدریس النحو و ـتحقّـ

  .وممارستها

من ها، ال یحقِّــق الهدف من جهة، و الواقع یثبت صحة ذلك، ألّن حفظ القواعد بأمثلتو      

هذه ، ممارسًة فعلّیة أثناء التواصل والتحدث ثمَّ ال یكون بمقدور المتعّلم ممارسة القواعد

بیداغوجیا (نفسها المعمول بها حالی�ا في المنهج الجدید  هي-االستنباطیة–قة الطری

وم أساسّا ، ذلك أّن الطریقة المعتمدة هي طریقة النصوص المتكاملة التي تق)الكفاءات

  .التحلیلكام بالتدریج عن طریق المالحظة و األحعلى استنتاج القواعد و 

 طریقة حلّ : یزاوج بین طریقتین هما ألسلوب-محالةال –علیه فهذه الطریقة تخضع و      

) والجدیدالقدیم (وهي فعًال نقطة اشتراك بین المنهجین . الطریقة االستنباطیةالمشكالت و 

 : كما یشتركان في

الحجم الساعي المخّصص لحّصة الظواهر اللغویة، فبالنسبة للتطبیقات إجراء التطبیقات و 

ح  وغیر صّفیة) فوریة(صّفیة : تشمل نوعین یكلَّف التالمیذ بإنجازها في المنزل، وُتصحَّ

  .كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. في حّصة األعمال الموجهة
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أّما بالنسبة للحجم الساعي، فالمالحظ أّن مختلف األساتذة الذین عایشوا النظامین، 

أقروا بأن تقدیم الدروس بهذه الطریقة أحیانا یكون غیر كاٍف، خاصة في الدروس النحویة 

الموّسعة التي تتطلب أكثرمن ساعة، وهذا ما یؤدي بطبیعة الحال إلى إهمال المرحلة 

  . األخیرة التي تعّد من أهّم المراحل، وهي مرحلة التطبیق

وظیفي، إذ ما یزال ذلك أّن النحو المدّرس ال یزال معیاری�ا وغیر  :الّلغة معیرة- ب 

یّتصل  المصطلحات النحویة، وماقواعد و غة حّفاظًا لمجموعة من المن متعّلمي اللّ  یصنع

فعلى الرغم من أّن المقاربة بالكفاءات تسعى إلى تكوین كفاءة  ،بها من تعاریف وأحكام

لغوّیة لدى المتعلم تمّكنه من التصّرف فیها وقتما شاء، وكیفما شاء، إّال أّن الوسیلة ال 

  .تؤدي إلى هذه الغایة

ذلك أن الطریقة الجدیدة مازالت خاضعة لهذه النظرة  :النظرة التصنیفیة اعتماد-جـ 

  .دون االعتماد على النظرة البنیویة التفریعیة

، )القدیمة والجدیدة( إّال أّن هناك من األساتذة من أقّر بوجود تشابٍه كبیر بین الطریقتین 

أّما اآلن یحّضرها، سابق كان المعلم یأتي باألمثلة و االختالف فقط في األمثلة، ألّنه في ال

حیث یقوم المتعلم باستخراج األمثلة عن طریق  –فأصبح لزامًا علیهم العودة إلى النص 

إّال في حالة واحدة، حین ال یخدم النّص الدرس  - األسئلة الموجهة من ِقَبل معلمه 

النحوي، وبالّتالي یتصّرف المعلم في األمثلة حسبما تقتضیه عناصر الدرس من جهة، 

المتعلمین من جهة أخرى، ویستحسن في هذا وذاك أن تكون األمثلة ومراعاة مستوى 

  .مستمّدة من واقع المتعّلم، كي یسهل علیه فهم األمثلة، ومن ثّم استنتاج األحكام بنفسه



 الفصل الثاني                                                                       دراســـة مقارنــــة
 

132 
 

الدواعي الرئیسیة التي أعطت لألساتذة دفعًا قوّیًا دت الباحثة التحّري عن األسباب و ولو أرا

، ومن ثّم عدم االمتثال به )ات المقاربة بالكفاء( جدید للتخّلي النسبي عن المنهج ال

، لوجدت أن حتمیة الواقع الجزائري المعیش تفرض مناهج معّینة تتماشى وأجرأته میدانی�ا

معه، ذلك أن هذا المنهج الجدید، منهج مستورد، یالءم فئة وال یالءم أخرى ،نظرًا لوجود 

لیه فإن بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات تتطلَّب فروقات فردّیة في مؤّسساتنا التربویة، وع

نا ــــ كي یتحقق مستوى أعلى، وقدرات وكفاءات هائلة ـــ غیر تلك التي نجدهافي تالمیذ

  .الهدف األسمى

الّتحصیل وكل هذا ُیؤَخذ ون فیما بینهم من حیث االكتساب و من ثّم فإّن المتعلمین یتفاوتو 

ال ُیعقل أن یطبَّق المنهج على أربعة أو خمسة تالمیذ بعین االعتبار من ِقبل األستاذ، ف

  في القسم الواحد، ماذا عن البقیة؟

یستخدم الطریقة  رةً أْن یزاوج المعلم بین الطریقتین فتا –اعتقادهم  حسب- ِلذا ینبغي 

  . ّتى یحقِّـــــق التوازن المطلوبأخرى، ح یستخدم طریقة حّل المشكالت تارةً االستنتاجیة و 

ثمَّ إّن المعلم حرٌّ في اختیار الطریقة التي تناسب المادة التعلیمیة، وكفاءة المتعلمین في 

  .    من أسلوبه قصد تحقیق األهداف المتوّخاة إضفاء لمسةٍ آٍن واحٍد، مع 
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  :مآخذ الطریقتینو  مزایا-2

  :وهو كاآلتيمزایا ومآخذ كل طریقة وهذا الجدول یوضح 

  مزایا الطریقة الجدیدة   مآخذ الطریقة القدیمة    

  

تلقي العبء األكبر    - 

على كاهل المعلم الذي 

 واالطالعیقوم بالبحث 

الدرس ثّم یلقیه  وٕاعداد

  .على مسامع المتعلمین

المعلم موّجه ومرشد،  - 

ذلك أنه تّم نقل 

العملیة التعلیمیة من 

  .المعلم   إلى المتعلم

  

فاعلّیته سلبیة،  سلبي،مستهلك  - 

 وحقائق جاهزةیتلّقى معلومات 

  .عن المادة التعلیمیة

االستماع والفهم  :مهّمته - 

  .والحفظ

انتقل من مجّرد متلقي  - 

هاضٍم للمعلومات إلى متعّلم 

نشط وفاعل في بناء  ایجابي،

  .المعرفة

ینجز القسم األكبر من  - 

عملیة التعّلم معتمدًا في ذلك        

مع  وتفاعلهعلى نشاطه 

ومع المادة  والمتعلمین،المعلم 

الدراسیة من خالل الطرائق 

  .الفاعلة

  

تنطلق من فلسفة التعلیم  - 

الكالسیكیة التي تقوم 

على ضرورة تزوید 

المتعّلم بأكبر قدرمن 

المادة التعلیمّیة مهملة 

في ذلك میول 

رغبات,اتجاهقدراته،المتعّلم،

  ...ه

أخذت في اعتبارها میول    - 

واتجاهات ومواهب وقدرات 

  .المتعّلم

جعلت من المادة الدراسّیة  - 

وسیلة لمواجهة المواقف وحّل 

مشكالت یمكن أن تواجه 

  . مستقبالً 
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  مآخذ الطریقة الجدیدة  مزایا الطریقة القدیمة    

  

  

  

معلومات التي یرید یقّدم ال - 

زیادًة على  ،تعلیمها كاملة

ذلك یحقِّق هدفه في أقلِّ 

  .وقٍت وجهٍد ممكنین

م التمّتع تتطلَّب من المتعل - 

 ،بكفایات تدریسیة عالیة

لیس في مجال اختصاصه 

فحسب بل فیالمجاالت 

العلمیة األخرى ذات الصلة 

  .بمجال تدریسه

  

  

تنّمي في المتعلم قّوة  - 

ومهارة ...التصّور

واالستماع اإلصغاء 

  .الجّید

قدال تتناسب المشكالت مع  - 

مستوى المتعلمین العقلي 

مّما یؤدي إلى , والمهاري

عجزهم التاّم عن إیجاد 

ومن ثّم یفقدون ,    الحلول

  .ثقتهم بأنفسهم

  

تسمح للمعّلم بإنهاء  - 

المنهاج المقّرر مع نهایة 

العام الدراسي، بالّنظر 

إلى الكم الهائل       من 

  . الدروس

دراسّیة قد تكون المادة ال - 

لها المتعلمون  التي یحصِّ

عند إتباع هذه الطریقة 

  أقّلبالّنظرٕالى نقیضتها
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  :خالصةالمقارنة-3

القدیم (نة بین المنهجین تستخلص الباحثة جملة من النتائج من خالل المقار         

المّتبعة في تقدیم دروس النحو بصفة  )القدیمةوالجدیدة(عامة،وبین الطریقتین ) والجدید

الّلغة العربّیة " للسنة الثامنة أساسي وكتاب " قواعد الّلغة العربّیة " خاصةمن خالل كتاب

ر یطریقًة جدیدًة، وكذلك وعدًا بالّتغیِ أّن هناك حق�ا منهجًا جدیدًا و  "السنة الثانیة متوسط 

  :خالللك جلی�ا من یظهر ذو ،ررات العصیالءم تغیّ والعمل بما یسایر و 

، ثابتًا ال یقبل المقّرر الدراسي مرادفًا للمنهاجحیث كان :المنهاجطبیعة   -1

على الجانب المعرفي في یرّكز ، و مه التلمیذ ال على الكیفالتعدیلویرّكزعلى الكّم الذي یتعلّ 

 .للمنهاجف المتعّلم یكیّ ، و بالنمو العقلي للطلبة ، ویهتمّ إطار ضّیق

التعدیل ، وهو مرن یقبل ر الدراسي جزء من المنهاج، أصبح المقرّ الجدیدبینما المنهج 

، ویكّیف المنهاج الشامل له ، كما یهتّم بالنموّ مه التلمیذعلى الكیف الذي یتعلّ  ویرّكز

  .للمتعّلم

ففي المنهج القدیم یتّم إعداده من ِقبل المتخّصصین في المادة  :للمنهاجالتخطیط   -2

 .ر المنهاج هو المادة الدراسّیةمحو ، و ةیرّكز على اختیار المادة التعلیمیّ ه ، كما أنّ ةالدراسیّ 

المتأثرة ي إعداده جمیع األطراف المؤثرة و ، یشارك فدبینما نجده في المنهج الجدی     

  .محور المنهاج هو المتعّلمبه،كما یشمل جمیع عناصر المنهاج، و 
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قّلة، ة في ذاتها، منفصلة ومستفي المنهج القدیم هي غای:الدراسیةطبیعة المادة  -3

ر  هي وسیلة تساعد على النمو العقليأّما في المنهج الجدید، ف، ومصدرها الكتاب المقرَّ

 .ذات مصادر متعددةوهي للمتعلم نمو�ا كامًال، ، والمهاري

ن تقوم طریقة التدریس قدیما على الّتلقین المباشر، وتغفل ع :طریقة التدریس -4

عن الطرائق الحدیثة فهي طرائق فاعلة تراعي الظروف  أّما التعلیمّیة،استخدام الوسائل 

 .واإلمكانات المالئمة للتعّلم، كما تستخدم الوسائل التعلیمّیة المتنوِّعة

من  یتّم تقییمه وتقویمهسلبي الّدْور، و  في المنهج القدیم كان التلمیذ :طبیعة التلمیذ -5

المنهج الجدید، فقد أصبح التلمیذ إیجابی�ا، نشطًا، أّما في ، االمتحاناتخالل نجاحه في 

  .  تقویمه بمدى تقّدمه نحو األهداف المنشودةلّیة التعلیمّیة، ویتّم تقییمه و فاعًال في العم
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سات لت الباحثة من خالل الدراسة المیدانیة التي قامت بها على مستوى المؤسّ توصّ 

  : لت في إلى جملة من النتائج تمثَّ  -المتوسطات–التربویة 

مقاربة مقاربة التدریس باألهداف و  ،من عملیة المقارنة بین المقاربتین نطالقاً إ  -1

ا بینهما من حیث الرؤى والمبادئ جذری�  اً هناك اختالف أنّ  داً یتبّین جیّ  ،التدریس بالكفاءات

هذا االختالف یتمثل  ،ر البیداغوجي للعملیة التعلیمیة التعلمّیةألسس ومن حیث التصوّ او 

  : في 

  .ن آلیات التلقین والتبلیغ إلى بیداغوجیا الكفاءاتاالنتقال م -

  .ة إلى الفاعلیةم من السلبیّ انتقال المتعلِّ  -

  .الواقعّلم عملیة تنطلق من التع -

ذلك أنهما  ،االختالفات بین المقاربتین في جانبهما النظري فقطو لتماس المفارقات اِ   -  2

  .ا إّال بنسبة قلیلة ضئیلة میدانی�  جرأتهالم ترقیا بعد أل

و فكالهما یعتمد على حال وجود الختالف بین الطریقتین المعتمدتین في تدریس الن  -  3

 كونها ممزوجة بأسلوب حلّ  ،ز الطریقة الجدیدة عن سابقتهاما یمیِّ ،فجاالستنتاو االستنباط

  .م بوجود مشكلة وعلیه إیجاد حّل لهاالمشكالت الذي یقتصر على إشعار المتعلّ 

المشكالت من بین الطرائق األكثر فاعلّیة لكّنها تجعل المتعّلم یفتقر  طریقة حلّ  تعدّ  -4

  .مینجابات المتعلّ اوهذا ما تّمت مالحظته أثناء  ،إلى المنهجیة
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یتمّكن  ر البیداغوجي الجدید لمفق هذا التصوّ و و ،و بطریقة حّل المشكالتحتدریس الن -5

) ا وكتابیا شفهیّ ( ل في إكساب الملكة الّلغویة المتوّخى المتمثّ من تحقیق الهدف األسمى و 

.  

نطالق من غات تلّح على ضرورة اإلم اللّ بالّرغم من أّن االتجاهات الحدیثة في تعل -6

عن واقع   -أشّد البعد-إّال أّن النصوص المقّررة مازالت بعیدة  ،راتهمبوخ واقع المتعّلمین

  .مینمحیط المتعلّ و 

ى لهم حتى یتسنّ  ،منها تزوید المتعلمین بقدر كافٍ م العنایة بالتمارین التطبیقیة و عد -7

  .الفهم المطلوب

  .مبطبیعة المتعلّ  ساً غویة قیاج في تقدیم المادة اللّ التدرّ عدم مراعاة  -8

  : كل هذه النقائص راجعة ال محالة إلى 

فهًما صحیًحا ،هاتأر كیفیة أجو وأهدافها ، مین لماهیة المقاربة بالكفاءاتسوء فهم المعلّ  -

  .  لتطبیقها وممارستهاكافیا 

صین في هذا طرف متخصّ وین مسبق من كلى تعهؤالء  الفتقارذاك راجع وكل هذا و 

  .نفسانیین واجتماعیینالمجال من تربویین و 

  :هالي نصل إلى معادلة مفادها أنّ بالتّ و 
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  .صحیح في ذلك  العكسو 

هي مسألة الفروق الفردیة الحاصلة بین المتعّلمین و  كن تجاهلها مطلقاً محقیقة ال ی وجود -

ف ضِ  ،من جهة ،والرغبات ،والمیول ،والمهارات ،والكفاءات ،أنفسهم من حیث القدرات

 ،من جهة أخرى ةداخل الحجرة الواحد اً تلمیذ) 30(إلى ذلك تعدادهم الذي یفوق ثالثین 

أسالیب تتماشى و استخدام طرائق ومن ثمّ ،  تطبیق المقاربة الجدیدةى إلى صعوبة ا أدّ ممّ 

  .طبیعة الواقع المعیشو 

  :رح الباحثة جملة من اإلجراءات منها تتق كر سابقاً من خالل ما ذُ و 

طریقة الاستخدام التّنویع في األخذ بالتفكیر البیداغوجي المنطقي الذي یسمح ب -أ

بطریقة  التقیُّدذلك أنّ ،لها مالئمةً  وأكثرَ یة المشكلة للوضعمناسبةً حتى تكون  ،بیداغوجیةال

 ق الهدفــبل من بدایة السنة إلى نهایتها ال یحقّ  ؛واحدة من بدایة الدرس إلى نهایته

  .التعلیمي المنشود

األسالیب الطریقة المناسبة و اختیار على ینبغي بل یجب أن یتمّتع المعّلم بقدرة  -ب

 -من غیر ریب-ذلك أن إنجاح الدرس عائد ،المواقف التعلیمیةة حسبما تقتضیه عالناج

غیاب 

التكوین 

جيداغو یالب  

استخدام 

 طرائق

 تفاعلیة غیر

 منهجیة

انعدام 

 الكفاءة

 التدریسیة

 للمعلم

 ال متعلُّ 

 منهجي
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  .ع في تدریسمادته أسلوب المعّلم المتّبَ إلى طریقة و 

 :المتقّدمة المتمثلة في الدول ضرورة استغالل المبادئ الحدیثة المعمول بها في -ج

  األلفاظ والصیغ(االنتقاء الممعن للعناصر التي نستقي منها المادة اللغویة.( 

 أي توزیعها المنتظم حسب المّدة المخصَّصة وعدد التخطیط الدقیق لهذه العناصر ،

 .الدروس

 ترتیبها ووضعها في موضعها في كّل درس بحیث تتدرَّج بانسجام من درس آلخر. 

  اختیار الكیفیة الناجعة لعرضها على المتعّلم، وتقدیمها له وتبلیغها إّیاه في أحسن

 .األحوال

  تقّل نجاعة عن السابقة لترسیخها في ذهن المتعّلم، وخلق اآللیات اختیار كیفیة ال

 .األساسیة التي یحتاج إلیها، لیحكم استعمالها بكیفیة عفویة

  .قبل كّل شيء ممارسةٌ و  ٕاجراءٌ و  ذلكأنها أداءٌ ، على الجانب األدائي لّلغة التركیز-د
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  المصادر والمراجع  :أوال

دار الفرقان للنشر ،المیسر في علم النفس التربوي  ،توفیق مرعي ،حمد بلقیسأ )1

 .1996 ،2ط ،األردن،عمان ،والتوزیع 

دیوان  -حقل تعلیمیة اللغات-دراسات في اللسانیات التطبیقیة  ،حمد حسانيأ- )2

 .2009، 1ط ،الجزائر ،المطبوعات الجزائریة

 ،الجامعیة، اإلسكندریة، مصرالمعرفة  الخالق، مبادئالتعلم، دارحمد محمد عبد أ - )3

 .م1،2001ط

 ،عمان ،دار الشروق ،النظریة في التدریس وترجمتها عملیا،نظیر دروزة  أفنان - )4

 .م2007 ،1ط

عالم الكتب  ،تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق ،شیر ابریرب - )5

 .م2007 1ط ،األردن،الحدیث

 ،مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة،وآخرونبشیر ابریر  - )6

 .م2009 )ط.د(،مخبر اللسانیات واللغة العربیة

دار المسیرة للنشر  ،بین النظریة والتطبیقالتعلیم تكنولوجیا  ،توفیق احمد مرعي - )7

 .م 2007-ه1427 ،5ط ،عمان،والتوزیع والطباعة 

طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم  ،حسن جعفر الخلیفة ،جاسم محمود الحسون )8

 ،1ط ،بنغازي،دار الكتب الوطنیة  ،منشورات جامعة عمر المختار البیضاء ،العام

 .م1996
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 - ، بیروتدار الكتب العلمیة ،عبد الحمید هنداوي:تحقیق،ص ــائــالخص ،ابن جني )9

 .م2008-ه1429 ،3ط ،لبنان

القاهرة، ،عالم الكتب ،تدریس رؤیة في تنفیذ التدریسمهارات ال ،حسن حسین زیتون )10

 .م2001-ه1421 1ط

الدار المصریة اللبنانیة  ،تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق،حسن شحاتة  )11

 .م2000، 4ط،القاهرة ،

، )ط.د(دار الكتاب اللبناني، بیروت،  خلدون،تاریخ العالمة ابن  ،ابن خلدون )12

 . م1932

 ،دار الكتاب العربي ،محمد االسكندراني :تحقیق،مقدمة ابن خلدون  ،ابن خلدون )13

 .م2004-ه1423 ،)ط.د(لبنان  -بیروت

 .م1998 ،)ط.د(،الجزائر،البلیدة  ،قصر الكتاب ،تقنیات التدریس ،خیر الدین هني )14

تطویر العملیة التعلیمیة من  أسالیبرؤیة في  :تیسیر تعلیمیة النحو،رابح بومعزة  )15

 .م2009-ه1430، 1ط،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع،منظور النظریة اللغویة 

،دار المعرفة دار المعرفة الجامعیة  ،العربیة اللغةطرق تدریس  ،إبراهیمزكریا  )16

 ).س.د(،)ط.د(الجامعیة ،

والقراءة  والكتابة  االستماع  والتحدث  (المهارات اللغویة  ،زین كامل الخویسكي )17

دار المعرفة الجامعیة طبع ونشر  ،)وعوامل تنمیة المهارات اللغویة عند العرب وغیرهم

 .م2014 ،) ط .د(،جمهوریة مصر العربیة،اإلسكندریةجامعة  ،وتوزیع
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 ،القاهرة،دار الكتاب الحدیث ،طرق تدریس تكنولوجیا التعلیم  ،سعاد احمد شاهین )18

 .م2010 ،1ط

- ، بیروتدار الهناء للنشر ،دراسات في تاریخ الفكر التربوي، الجیار إبراهیمسید  )19

 .م2000 ،)   ط.د(،لبنان 

دار الشهاب للطباعة ، 1ج،ابن مالك  إلىألفیةالسالك  إرشاد،صبیح التمیمي  )20

 .م1988 ،)ط.د(،الجزائر،باتنة ،والنشر

تدریس اللغة طه حسین الدلیمي، سعاد عبد الكریم الوائلي، اتجاهات حدیثة في  )21

 .م2005-ه1426، 1العربیة ،عالم الكتب الحدیث،األردن،ط

طه حسین الدلیمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة مناهجها  )22

 .م2005  ،1وطرائق تدریسها، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،األردن،ط

عملیة في  أمثلةالمقاربة بالكفاءات الممارسة البیداغوجیة  ،طیب نایت سلیمان  )23

تیزي  ،المدینة الجدیدة ،للطباعة والنشر والتوزیع األمل،التعلیم االبتدائي والمتوسط 

 .م2015،)ط.د(،وزو

الدار  ،الحدیثة ضوء االتجاهاتتدریس النحو العربي في  ،ظبیة سعید سلیطي )24

 .م2002، 1ط ،مصر ،المصریة اللبنانیة

عنان ،عبد الكریم صوافطة ،سمیر عبد سالم الخریسات ،العز سالمة  أبوعادل  )25

دار الثقافة للنشر  ،طرائق التدریس العامة معالجة تطبیقیة معاصرة،یوسف قطیط 

 .م1،2009،طردن األ،عمان ،والتوزیع 
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، القاهرة،المعارفوالحدیث، دار اللغة والنحو بین القدیم  حسن،عباس  )26

 .م1966،)ط.د(

 األزرق، موسوعةالتربوي عند ابن خلدون وابن  كرالدین، الفشمس  األمیرعبد  )27

 .م1986، 2والتوزیع، طللنشر  اقرأاإلسالمیة، دار التربیة والتعلیم 

استراتیجیات التدریس المتقدمة ،عبد الحمید حسن عبد الحمید الشاهین  )28

الدبلوم الخاصة في التربیة مناهج وطرق التدریس  - التعلم وأنماطواستراتیجیات التعلم 

 .م2011- 2010 ،)ط.د(،اإلسكندریةجامعة  ،كلیة التربیة بدمنهور،

في علم  األنیسالمرجع في التعلیمیة الزاد النفیس والسند ،عبد القادر لوریسي  )29

 .م2014-ه1،1436ط،جسور للنشر والتوزیع ،التدریس 

، دار المعارف،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة  ،إبراهیمعبد العلیم  )30

 .م7،1973ط

دار الشروق للنشر ،التربیة والتعلیم  إلىالمدخل  ،نعیم جغنیني ،عبد اهللا الرشدان )31

 .م2،1996ط،األردن،عمان ،والتوزیع

والتوزیع، دار الهدى للطباعة والنشر  ،الرافد في التربیة والتعلیم،عثماني مسعود )32

 الجزائر

القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،تدریس فنون العربیة ،علي احمد مدكور )33

 .م1997،)ط.د(،
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مكتبة الفالح للنشر ، طرق التدریس العامة،یوسف العنیزي، علي الحصري  )34
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  :ملخص 

المقارنة بین المنهج القدیم والمنهج  –تهدف الباحثة من خالل الدراسة التي قامت بها 

 إكسابإلى تبیان أّیهما أفضل، واألقرب إلى  –الجدید في ظل طرائق تدریس النحو 

، تجعله قادرًا على توظیفها في سیاقات تخاطبیة تواصلیة متعّددة المتعلم ملكة لغوّیة

...  

لم ترق بعد  -في ضوء المقاربة بالكفاءات –وخلص البحث، إلى أّن الطریقة الجدیدة 

إلى تحقیق الهدف األسمى من تدریس النحو، ذلك أّنها ال تزال تنظر إلى النحو نظرة 

كالسیكّیة بحتة، أي أّن النحو هو غایة یدّرس لذاته، في حین أّنه وسیلة للتحكِّم في 

  .الشفوّیة والكتابیة آلیات التبلیغ األساسیة 

هي تلك  –في ضوء الدیداكتیك –وعلیه فإّن أفضل طریقة تقترحها الباحثة على المعلم 

التي یستخلصها هو بصیاغته الشخصیة، واختیاره ومراجعته لها، مّما یجعلها تتالءم 

  .والموقف التعلیمي

لق علیه بعضهم اسم تتطّلب نموذجًا جدیدًا من المعلمین، أطاالختیار ثّم إّن القدرة على 

الذي یظّل في ذهاٍب وٕاّیاٍب بین  (l’enseignement chercheur)المعّلم الباحث

  .والّتجدید باستمرار  واإلبداعوالتطبیق، لیكون قادرا على االكتشاف  التنظیر

  :والسؤال الذي یطرح نفسه في األخیر

توفیر الشروط الموضوعّیة   –ال أقول صنع هذا المعلم المثالي ولكن  –هل یمكن  

  . التي تساعد على ظهوره؟ 



Résumé : 

 
     La chercheuse vise, par la présente étude qu’elle a conduite, à 

effectuer une comparaison entre l’ancienne méthode et la nouvelle 

méthode dans le cadre des méthodes d’enseignement de la grammaire 

afin de démontrer laquelle est la meilleure et la plus adaptée à faire 

acquérir à l’élève une faculté langagière lui permettant de l’utiliser dans 

de multiples contextes de discours et de communication.  

La recherche a conclue que la nouvelle méthode, à la lumière de 

l’approche par compétences, ne s’est pas suffisamment développée pour 

atteindre l’objectif ultime de l’enseignement de la grammaire. Ceci, car 

elle a un aperçu toujours typiquement classique de la grammaire. En 

d’autres termes, la grammaire est un objectif à enseigner en soit. Or, la 

grammaire est un outil visant à maitriser les automatismes fondamentaux 

de signalement oraux et écrits.  

     De ce fait, la meilleure méthode que propose la chercheuse à 

l’enseignant, dans la lumière de la didactique, est celle à laquelle il 

conclue sous sa formulation personnelle, après l’avoir choisie et révisée, 

la rendant adaptée à la situation éducative.  

L’aptitude au choix requiert un nouveau type d’enseignants, dont 

quelques uns nomment «l’enseignant chercheur », qui ne cesse d’aller et 

venir entre la théorie et la pratique pour être apte à la découverte, à 

l’ingéniosité et au renouveau et ce, continuellement.  

      Enfin, la question qui se pose est : Peut-on, non pas former ce type 

d’enseignant idéal, mais fournir les conditions objectives qui aideraient à 

la création de son statut?           




