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شكر وعرفان
  أحمدك ربي وأشكرك على 

  .أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي ترضى به عنّي

  أتقدم بالشّكر الجزيل إلى كّل من كان له الفضل في إتمام هذا البحث  

تقبل منّي أستاذي الفاضل  وأخص بالذكر أستاذي المشرف الدكتور األمين ملّاوي،

  أسمى           

  .عبارات الشّكر على رعايتك هذا البحث منذ أن كان بذرة إلى أن صار غصنا مثمرا

  وأرفع آيات الشّكر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور صالح لحلوحي رئيس  

  مشروع اللّسانيات التّعليمية    

  أستاذتي الفاضلة دليلة فرحي على وال يفوتني أن أتقدم بالشّكر إلى       

  .دعمها ومساندتها لي ألف شكر أستاذتي     

  صالح حوحو واألستاذة ليلى سهل على توجيهاتهما: كذلك أشكر كّل من األساتذة    

  .كما أشكر كل مؤطّري دفعة اللّسانيات التّعليمية

ر لكّل القائمين على وأشكر كّل من علّمني حرفا طيلة مساري الدراسي وأتقدم بالشّك

  كلية 

  .اللّغات واآلداب والعاملين بها

كما أتقدم بجزيل الشّكر واالمتنان إلى األساتذة الذين ساهموا معنا في اإلجابة على     

  .وأخص بالذكر األستاذ عاطف قسوم أسئلة االستبيان
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:            مقدمة

أ 

وصفه نسقا مفتوحا أو مغلقا، بل يشمل ال يقتصر البحث في اللّغة على نظامها ب    

مناهج تعليمها وطرائق تدريسها، وإيجاد أحسن الوسائل لتلقّيها ضمانا لتحقيق وظيفتها 

لذلك ما فتئت اختصاصات معرفية عديدة على تطوير نظرها . األساس وهي التّواصل

التّعليمية  وممارستها من أجل الوصول إلى كيفية ناجعة لتعليم اللّغة، وفي مقدمتها

باعتبارها ميدانا تتالقح فيه خبرات مختلفة في المجال اللّغوي.  

ولما كانت اللّغة نظاما يشمل مستويات هي المعجم، والصوت، والصرف، والنّحو    

والداللة كان الضابط لها ما يقدمه الجانب التّركيبي باعتباره يقوم على العالقات 

. ت العناية به فائقة كنشاط لغوي يمارسه المعلّم، ويتلقّاه المتعلّمالمتحكّمة في الكالم، كان

فكان االهتمام بتدريس النّحو في األطوار التّعليمية المختلفة من مقدمتها المناهج التّربوية 

واقترابا من هذا النّشاط الذي هو قواعد النّحو العربي من منظور التّعليمية كان عنون 

لنّحو العربي في السنة الثّالثة ثانوي بين االشتراط النّحوي والتّداول تعليمية االبحث 

  .اللّغوي

السبب في اختيار الموضوع ما الحظته من تدني لمستوى كثير من الطّلبة في وكان    

مراحل التّعليم العام، وعدم قدرتهم على توظيف ما تعلّموه من قواعد في حديثهم أو 

روض أن الطّالب قد اكتسب من القواعد ما يمكّنه من كتابتهم، في حين من المف

الحصول على كفاءة لغوية تواصلية تعينه على فهم وإنتاج النّصوص المتناسقة 

  .والمنسجمة وتوظيفها توظيفا سليما في شتّى مقامات التّواصل

ي ينتقل وقد وقع اختياري على السنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي ألنّها المرحلة الت   

عبرها المتعلّم إلى الحياة الجامعية، والتي يكون من خاللها قد اكتسب زادا معرفيا 

يؤهله للدراسات العليا، لذلك أردنا الوقوف على واقع تعليم النّحو العربي في هذه السنة، 

ومعرفة أهم اإلشكاالت التي يعاني منها متعلّم العربية، ومحاولة معالجتها وإيجاد 

  .حلول النّاجعة لهاال
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  : حيث قام البحث على إشكال معرفي مصاغ على شكل أسئلة تتمثّل فيما يأتي

لماذا ال يستطيع المتعلّم في ضوء القواعد التي تعلّمها أن يكتب ويتحدث لغة سليمة -

  خالية من الخطأ القاعدي؟ 

نة الثّالثة من التّعليم النّحو العربي في الس الذي تشهده تعليمية قواعد النحو واقعالما -

  الثّانوي؟

  األسباب التي تحول بين المتعلّم وفهمه لمادة الّنحو؟ هيما-

ولإلجابة عن األسئلة المطروحة قسم البحث إلى فصلين؛ فصل نظري وعنوانه    

تعليمية النّحو العربي تحديد المصطلحات وضبط المفاهيم، تم فيه التّعريف بالتّعليمية 

وأهم المصادر التي تستقي منها مادتها كان ذلك المبحث األول المسمى  وأركانها

ماهية النّحو، والذي خصص : أما المبحث الثّاني المعنون ب. التّعليمية معرفة خصبة

ووسم الفصل . لمفهوم النّحو والغاية منه، وكذلك صعوبات النّحو وطرائق تدريسه

سنة الثّالثة موجبات االشتراط وحضور التّداول، تم من القواعد النّحوية في ال: الثّاني ب

خالل مبحثه األول التّطرق لواقع تعليم النّحو في السنة الثّالثة بين المنهاج والكتاب، أما 

القواعد النّحوية بين ضوابط النّحاة والواقع اللّغوي،جاء فيه : المبحث الثّاني فعنون ب

وما اشترط النّحاة فيها ومدى مطابقتها للواقع اللّغوي، عرض لبعض المسائل النّحوية 

أما المبحث الثّالث فقد خصص للدراسة الميدانية وتمثّلت في استبانة تم توجيهها إلى 

  . أساتذة التّعليم الثّانوي للّغة العربية

صائي وإلتمام هذه العناصر كان البد من االستعانة بالمنهج الوصفي التّحليلي اإلح     

  .الذي تم من خالله إحصاء نتائج االستبانة وتحليلها

وأثناء إجراء هذا البحث كانت المواجهة مع مجموعة من الصعوبات أهمها عدم     

العثور على دراسات مماثلة نستند إليها في فهم الموضوع ، ووجدت مشقّة في جمع 



:            مقدمة

ج 

يثة، وأثناء جمعي لالستبانة واجهتني المادة العلمية جراء تنقّلي بين الكتب القديمة والحد

  .أكبر الصعوبات، في التّنقل بين الثّانويات األربع مما سبب لي إرهاقا وتعبا كبيرين

لكن بفضل توجيهات  وإرشادات أستاذي المشرف األمين ملّاوي ذلّلت تلك الصعوبا    

  .  له مني جزيل الشّكر واالمتنان

الخصائص البن : ناد على مجموعة من المراجع أهمهاوإلتمام هذا البحث تم االست   

جني، والموجه الفني لمدرسي اللّغة العربية، وتدريس اللّغة العربية للمرحلة الثّانوية في 

ضوء االتّجاهات الحديثة لضبية سعيد السليطي، ومقاييس بناء المحتوى اللّغوي لعبد 

  .المجيد  عيساني

فكانت نهاية البحث مجموعة من نتائج توصلنا إليها، وكانت ولما كان لكّل عمل نهاية 

.الخاتمة
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تعليمية النّحو العربي تحديد المصطلحات وضبط المفاهيم

التّعليمية معرفة خصبة: المبحث األول

ماهية النّحو:المبحث الثّاني
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التّ -ل المبحث األوة معرفة خصبةعليمي :

   تعد طغة مجاال خصبا وفرعا تة اللّتعليميا يكشف عن قيمة النّبيقيات الّظريةلساني 

متينة بينه وبين القطاعات  ، ويحاول إيجاد عالقةوقطاعا يتماشى ومستجدات الحياة

توضيح ما أردت راسة فقد ة من مفردات هذه الدعليميا كانت مفردة التّلمو .األخرى

  ة؟عليميبالتّ المقصود

    :ة ــعليميلتّمفهوم ا -1

  :ةــلغالتّعليمية  -1-1

عديدة  وقد وردت في لسان العرب بمعان" ملع" ة من الجدر اللغويذوخالتّعليمية مأ

   :منها

»لْــما، ،نقيض الجهل :العـلْمع ـِم من  يملوع وعـلُم هو نفسه ورجل عاِلم عـل

قد يكون الوصف به بعد  ملْكان العا لم ": قال ابن جني .جميعا قوم علماء فيهما

كذلك كأنّه غريزة، ولم يكن أول دخوله فيه، ولو كان  صارطول المالبسة المزاولة له و

تَلكان ملِّعما ال عاالمفلم ،اِلا خرج بالغريزة إلى باب فعل صار عفي المعنى كتَ معيمل.  

لَّعام لَّوعةٌام :مِلْإذا بالغت في وصفه بالعاِل؛ أي عم اجد. علَأ ءالشي تُملَعمه لْعام:  

 اءملَأي ساد الع ؛هقوفَ ملوع ؛هقَّفَوتَملَّعأي تَ ؛هقوفَ ملونقول ع: ، قال ابن بريعرفته

»1.اءهقَوالفُ

عبد اهللا علي الكبير وآخرون، دار المعارف : لسان العرب، تح: جمال الدين أبو الفضل بن مكرم بن منظور1-

.3082، ص47،ج)ت د(،1، ط- علم -المصرية، القاهرة ، مادة
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لجهل، ورجل علم يعلَم علْما، نقيض ا: علم«:وجاء في معجم العين المعاني اآلتية   

َإنِّي حفيظٌ ﴿: عالَّمةٌ، وعلَّام، وعليم، فإن أنكروا العليم فإن اهللا يحكي عن يوسف

يملتُ بخبرك، أي). 55يوسف(﴾عملبكذا، أي: وما ع تُهلَمأشعرته: ما شعرت به، وَأع .  

»1.واهللا العاِلم العليم العلَّام. وعلَّمتُه تَعليماً

:اصطـالحـاالتّعليمية  -1-2

نجد في اللّغة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنبي الواحد، ولعّل ذلك 

، وحتى في لغة دف في العربيةيرجع إلى تعدد مناهل التّرجمة وكذلك ظاهرة التّرا

صطلحات نجد إلى أخرى نقل التّرادف إليها، ومن هذه المرجم المصطلح األصلية فإذا ت

La:"مصطلح Didactique"وهوة من مشتقّ مصطلح أجنبيالكلمة اليوناني 

"Didactitos "وكانت تطلق على ضرب من الشّعر يتناولوالّتي تعني علما أو تعلّما ، 

بالشّرح معارف علمية ألفاظ هويقابل . ةة أو تقنية عدة  :يمصطلح التّعليميتعليمي

، لكن المصطلح الديداكتيكوالتّدريسية، و  ،وعلم التّعليم دريس،، وعلم التّوتعليميات

2".التّعليمية" شاع كثيرا هو الذي

تحديدا و ،ببريطانيا" متشيجن"م بجامعة 1945ظهر مصطلح التّعليمية حوالي سنة    

أجنبية نجليزية باعتبارها لغة ، حين كان المعهد يدرس اللّغة اإلنجليزيةبمعهد اللّغة اإل

) د ت(، )د ط(مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، : العين، تح: عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديأبو  -1

  .152، ص- العين واللّام والميم  - باب  02ج
تعليمية النّصوص بين النّظرية والتّطبيق، جامعة باجي مختار، عنّابة، الجزائر، عالم الكتب : بشير إبرير: ينظر -2

  .08م، ص 2007- ه  1427، 1ط بد األردن،الحديث، أر
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، ثم أصدر "روبرت الدو"و، "زــفــري تشارلز"  :وذلك تحت إشراف الباحثين

ست مدرسة باسم علم اللّغة التّطبيقي، وطور المصطلح أكثر وتأس ةـالمعهد مجلّ

س االتّحاد الدولي م، إلى أن تأس1958سنة "أندبرة " جامعة متخصصة باالسم نفسه في

المجال الذي ظّل غالبا هو  1965سنة لعلم اللّغة التّطبيقي د مجاالتها إالّ أنم، ومع تعد

1.اللغّوي المجال

 لطرائق التّدريس وتقنياته، وألشكال تنظيم حاالتالدراسة العلمية «:ة تعنيعليميوالتّ   

التي يخضع لها المتعلّم بغية الوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة سواء على  التّعلّم

»2.عقلي أم الحسي الحركيالمستوى ال

   وعرفها محمة لمحتويات التّدريس وطرائقه  «: هاريج على أنّد الدراسة العلميالد

وألشكال تنظيم مواقف التّعلّم التي يخضع لها المتعلّم دراسة تستهدف صياغة  اتهوتقني

ى المستوى سواء عل ،مكّن من تحقيق األهداف المرجوةج تطبيقية تذونما نظريات

3».، أم الحسي الحركييالوجدان العقلي أم

ستراتيجية إالتّعليمية من خالل هذه التّعريفات  تهتم بتطوير طرائق التّدريس وفق ف   

وتسعى إلى ضمان تعلّم فعال  ،تهتم بدراسة محتويات التّدريستعلمية، كما أنّها  /تعليمية

ي تسمح بتطبيق فعال لتعلّم سس العلمية الميدانية التيحقّق األهداف المسطّرة، ووضع األ

بكّل ما يتعلّق بالمعلّم والمتعلّممتطو ر كما أنّها تهتم.  

اللّغة العربية بين المجتمع والمؤسسات التّعليمية، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، :عبد المجيد عيساني  :ينظر –1

  1ط

  .17م، ص2001
 08الجزائر،العددفي تعليمية الخطاب العلمي، مجلّة التّواصل، جامعة باجي مختار، عنّابة : بشير إبرير :ينظر -2

  .70- 69م، ص 2001
  .08م، ص2000، 1تحليل العملية التّعليمية، قصر الكتاب، الجزائر، ط: محمد الّدريج –3
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  :مصــادر التّعليمـــية -2

   التّعليمي دت لوإحاطة بالعم ،على ما تعرفه من شمولية ةإنة فقد تعدة اللّغويي

عت، وأهمتها هيالمصادر التي ا مصادرها وتنوستقت منها ماد:  

علـم اللّغــة : 

منهج علمي مقدما نظرية لغوية، ووصفا لظواهر  وفق هو العلم الذي يدرس اللّغة    

اللّغة وصفا علميا وفق مستوياتها المحددة بغية أن تكون واضحة المعالم في أذهان 

1.المتعاملين معها

في نظرتهما "بلومفيلد  "إلى" دي سوسير: "وقد مر علم اللّغة بمراحل عديدة بدءا ب   

ة إلى اللّغة باعتبارها بناء، والتي ترى أنالبنيوي دراسة اللّغة في إطار سلوكي  تؤكّد أن

، وهكذا إلى أن ظهرت النّظرية م إالّ في ضوء المثير واالستجابةأي فعل ال يفه

أكبر نشاط ينهض به اإلنسان  الذي يرى أن اللّغة اإلنسانية "تشومسكي" المغايرة عند

األولى له، ومن ثمة يجب الوصول إلى طبيعة هذه اللّغة عن طريق  وهي الخاصية

وهي  ،القدرات الكامنة التي تظهر على السطح باعتبار أن لكل إنسان قدرة على  اللّغة

2.تولد معه قدرة فطرية كامنة

 علم اللّغة النفسي:

     ّ ات النّفسية العقلية بدراسة السلوك اللّغوي لإلنسان والعمليوهو العلم الذي يهتم

محورين أساسيين  ويتضمن هذا السلوك ،المعرفية التي تحدث أثناء فهم اللّغة واستعمالها

 ،دث في مرحلة الطّفولةحفاالكتساب اللّغوي ي ؛داء اللّغويالكتساب اللّغوي واألا   هما

ّ وتعليم العربية، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، مصر: عبده الراجحي: ينظر -1  د(علم اللّغة التّطبيقي

  .   18 - 17م ص1995،)ط
  .20 - 18رجع نفسه، ص الم: ينظر -2
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النّشاط وفي  ،في وظائف األعضاءو ،لة الطّفولة المتأخّرةيحدث تغير في مرح وعندما

1.تعلّما هناك النّفسي يصبح

داء اإلنسان للغته أيهتم بكيفية  داء اللّغوي فهو المجال الثّاني لعلم اللّغة النّفسي،أما األ   

  وراء ذلك من عمليات؟وماذا يكمن 

داء أو .تبانسان متكلّما أو كاحينها اإل ويكون :داء إنتاجيأ ؛داء اللّغوي نوعانواأل

في األ .نسان مستمعا أو قارئاويكون حينها اإل :استقبالي علم اللّغة النّفسي داء ويهتم

والبحث عن  أخطاء استقبالية، ، أمنتاجيةإاسة األخطاء سواء أكانت أخطاء راللّغوي بد

2.العوامل النّفسية وراءها

علم اللّغة االجتماعي:

أي أنّه يدرس الظّاهرة اللّغوية حين يكون  ؛للّغة باعتبارها تتحقّق في مجتمعيدرس ا   

أن يكون هناك متكلّم ومستمع، أو متكلّمون ومستمعون، وال  ،هناك تفاعل لغوي فال بد

 ، وتتوزع فيه األدوار والوظائف وفق قواعدمبد أن يكون موقف لغوي يحدث فيه الكال

 داخل المجتمع، وبذلك فإن تعليمية اللّغة ال تحقّق نجاحا إالّ باالستعانةمتعارف عليها 

1.بالجانب االجتماعي

علـــم  التّربيــة:

من ؛ ماذا نعلّم راآلخ نإن تعليم اللّغة يتحرك في ضوء سؤالين ال ينفك أحدهما ع   

 ،الطّريقة اللّغة ؟ وهو سؤال عن وكيف نعلّم .ىاللّغة؟  وهو سؤال عن المحتو

  . 23-21المرجع السابق، ص : ينظر –1
    .26-24المرجع نفسه، ص  –2

  .26المرجع السابق، ص: ينظر –1
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م ــوعل ،وعلم اللّغة االجتماعي ،يتكفّـــل باإلجابة عن السؤال األول علم اللّغة

ؤالفي بعض الجوانب ،اللّغة النّفسيا السفيجيب عنه علم التّربية ، أم وفي  ،الثّاني

2.ض جوانبه علم اللّغة النّفسيـبع

فسيحا يتجسد فيه العمل الجماعي  تجمع الّتعليمية بين هذه العلوم لكونها ميدانا   

وتتضافر فيه جهود كثيرة لضمان تعلّم فعال، والبحث الجماعي المتفاعل هو الذي 

  .يضمن النّتائج اإليجابية

  :أقطاب العملية التّعليمية -3

 المعلّم والمتعلّم: تمثّل العملية التّعليمية في مثلّث يتأسس على أقطاب رئيسية هيت   

  .، وفيما يأتي بيانها بشيء من التّفصيل)المعرفة(توىوالمح

ـّم -3-1   :المعــلـ

  المتعلّم  أحد عناصر العملية التّعليمية، ويعتبر وسيطا بين المتعلّم والمعرفة، يؤثّر في    

وما  ويتفاعل معه داخل الفوج الدراسي العام بما يقدمه له من توجيهات وتصويبات

1.وتفسيرات  يجيب عليه من تساؤالت

  . 29-27المرجع نفسه، ص: ينظر -2

1- تعليم اللّ: ين بوحساينينظر نصر الدغة العربية واقع وآفاق، كلييدة، ة جامعة بلة اآلداب والعلوم االجتماعي

  .25م، ص 2011 ،03ة، العددة العربيالجزائر مجلّ
ديوان المطبوعات الجامعية، بن  –حقل تعليمية اللّغات  –دراسات في اللّسانيات التّطبيقية : ينظر أحمد حساني -2

  .  142م، ص2009،  1عكنون، الجزائر، ط
) د ط(، )د ط(ة منتوري، قسنطينة، الجزائر، محاضرات في قضايا اللّغة العربية، مطبوعات جامع: صالح بلعيد -3

  .171ص
4- ة، مجلّة  اللّسانيات، العدد: حمن حاج صالحعبد الرسي اللّغة العربي04أثر اللّسانيات في النّهوض بمستوى مدر 

  .   32 -22م، ص1974 / 1973الجزائر، 
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وأن تكون له قدرة  ،ات تتناسب والمهمة المسندة إليهينبغي للمعلّم أن يتّصف بصف   

على التّخطيط وقابلية التّجديد لمستواه المعرفي باستمرار، واالستفادة من علوم اللّغة 

ات التّعلّم وغيرهاالمختلفة كاللّسانيس اللّغة الع 2.ات ونظرية أن ركما يجب على مدربي

ا العربيةةيستثمر سليقية الحديثة في دراسة اللغّة ال ؛ باالعتماد على العلوم اللّسانيعربي

، وعليه صائصها العامة في تيسير تعلّمها، والكشف عن خمن حيث أصواتها وتراكيبها

 منوأن يكون على اطّالع على مجموعة .منها أن يميز بين الثّابت في اللّغة  والمتحول

، وأساليب التّطور وفق معارفنا ووفق الطّروحات التّقنيات واألدوات المنهجية

3.الحاضرة

يلم به حسب رأي األستاذ عبد الرحمان حاج  أن اللّغة العربية والذي يجب على مدرس

  : صالح يكمن في شروط ثالثة هي

ـــة األصيلــةالملكة اللّغــوي.

ألسمى بالنسبة إليه، وهي الهدف املكة تعليم اللّغة.

ة في اللّسانة من المعلومات النّظري4.أدنى كمي

:المتعلّــم -3-2

، بل هو سبب لتّعلّميعتبر المتعلّم الركن األساسي والمهم في عملية التّعليم وا      

وفي هذا الصدد  ووسطه ومشروعه الشخصي،لذا ينبغي معرفة قدرات المتعلّم  وجودها

 وعلم النّفس االجتماعي، وعلم  النّفس التّربوي، ،تفادة من سيكولوجية النّمواالسيمكن 

يعتبر  م، الــذيمعرفة مختلف الجوانب لدى المتعلّمن العلوم التي تعيننا على  وغيرها

باستطالع مدى تحقيقه األهداف المسطّرة عند  نقوم من خالله المنهج المطّبق امؤشّر
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 وهويمية، ومدى رسوخها في سلوكه اللّغوي تفكيرا وتأدية إدراكا نهاية العملية التّعل

1.ضروري ودليل على نجاح المنهج أو إخفاقه بهذه الكيفية شريك

  ):المحتوى(المعــرفـــة -3-3

وتعرف  ،هي المادة التّعليمية المقررة في ظّل المنهاج التّربوي المختار للتّطبيق   

  ،والمفاهيم ،والتّعميمات ،والقواعد ،واألفكار ،ن المعارفجملة م«:نّهاأ على

2». والمصطلحات التي تم التّخطيط لها بداللة األهداف ونظّمت في مقررات دراسية

 وبما أن موضوعنا تعليمية النّحو فإن الحديث سيكون عن محتوى نحوي بحيث

اغوجية يدة وب، وضوابط علميرى النّحوي اختيارا يخضع لمعايييجب اختيار المحتو

النّحو والصرف ال على أساس قواعد نظرية جافّة معزولة عن أحوال الخطاب  فيقدم

وذلك بتوفير نوع من  ،ة تكتسب بكيفية خاصة، بل كمثل عمليظهر قلب تحفظ عن

اد نصوص وحوارات مفعمة وباعتم أثناء حصص القواعد، التّعبير النّشاط وعفوية

  عــمستوحاة من واق ،بالحيوية

والتي  اللّغوية التي يكثر جريانها على األلسنة ىن؛ بحيث ال تقدم لهم إالّ البالمتعلّمين

1.استعمالهم الفعلي للّغة يحتاجونها في

  .25تعليم اللغة العربية واقع وآفاق، ص: نصر الدين بوحساين : ينظر –1
03wwwالمحتوى اللغوي وطرائق تدريسه، شبكة األلوكة، ص: إبراهيم علي ربايعة -2 :alukah.net .

دراسة تحليلية  –السنة األولى نموذجا  –تعليمية النّحو في مرحلة التّعليم العام : عبد الكريم بن محمد :ينظر -1

  .47م، ص 2004/2005دابها، كلية اآلداب واللّغات، الجزائر، تقويمية  رسالة ماجستير في اللّغة العربية وآ
  .47المرجع نفسه، ص  -2
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وكذلك عند اختيار المحتوى النّحوي يجب التّركيز على تنظيم الوحدات التي يتكون    

والمقصود به عملية ترتيب  ؛في عرض المادةعرف بالتّـــدرج وهي ما ي منها

2.درجة درجة بعد تحديد المعطيات المراد تدريسها محتويات التّعليم

، ونوعية العالقة الرابطة بينها فإن العملية را لطبيعة هذه األقطاب المتداخلةونظ       

 كّل حيث يؤثّر ،عضويا قطاب فيما بينها ارتباطاالتّعليمية تمثّل نظاما ترتبط فيه هذه األ

  .، بحيث ال يمكن االستغناء عن أحدهاثّر بهأمنها في اآلخر ويت عضو
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  :وـماهـية النّح: المبحث الثّاني

تعريف النّحو والغاية منه وكذلك الصعوبات التي تعيق سنتناول في هذا المبحث    

  .فهمه وأهم الطّرق المتّبعة في تدرسيه

:هــالنّحو وغايت مفهوم_ أوال

:مفهــوم النحو-1

لما كانت لفظة النّحو من أساسيات هذه الدراسة كان لزاما الوقوف أمام مفهومها 

  .لغة واصطالحا

:ةــالنّحو لغ-1-1

 نَ"النّحو جدره اللّغويدة  ،"احمنها  لهنجد في لسان العرب معان متعد:  

 اهحتَا وانْوحنَ اهحنْوي ،وهحنْي اهحظرفا ويكون اسما نَالقصد والطّريق، يكون :وحالنَّ«

 اهحا أي قصدت قصد نَوحنَ تُوحنَ: وهو في األصل  مصدر شائع. العربية منه وحونَ

ألنّه يحرف  وحإذا حرفه ومنه سمي النَّ وهحنْوي اهحنْي ءا الشّيح، ونَا إذا قصدهوحنَ

»1.ءالقصد نحو الشّي: وحالنَّ .وجوه اإلعرابالكالم إلى 

نَحوتُ : القصد والطّريق، يقال: النَّحو«:وأخذت له تعريفا من معجم الصحاح وهو   

صرفته، وَأنْحيتُ عنه بصري : قصدت قصدك، ونَحوتُ بصري إليه، أي: نَحوك، أي

األيسر، واِلانْتحاء مثله هذا اعتمد على الجانب : عدلته، وَأنْحى في سيره، أي: أي

عرضت : األصل، ثم صار اِلانْتحاء االعتماد والميل في كّل وجه، وانْتَحيتُ لفالن، أي

  م 1،1997ط -نَحا -، مادة06لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج: جمال الدين بن مكرم بن منظور -1

  .155ص
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عرضت، ونَحيتُه من موقعه تَنْحيةً فَتَنَحى، : له، وانْحنَيتُ على حلقة السكّين؛ أي

1».والنَّاحيةُ واحدة النَّواحي

  : صطـالحاالنّحو ا-1-2

و ـــلم يرد مصطلح النّحو عند النّحاة األوائل خاصة الفترة التي عاش فيها أب    

  . لذلك لم نجد له تعريفا عندهم ، ؤليدال ودــاألس

الذي ) ه392ت(به لحد اآلن هو تعريف ابن جني  ذولعّل أشهر تعريف يؤخ   

كالتّثنية  ،ن إعراب وغيرههو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه مالنّحو «:يقول

ليلحق من  ،والتّركيب وغير ذلك ،والنّسب ،اإلضافة و، والتّكسير ،والجمع والتحقير

وإن شد  ،بأهلها في الفصاحة فينطق  بها وإن لم يكن منهم ليس من أهل اللّغة العربية

، أي نحوت نحوا كقولك قصدت في األصل مصدر شائع بعضهم عنها رد به إليها وهو

2» ...القبيل من هذا العلم صدا ثم خص به انتحاء هذاق

ف يرى أن النّحو هو تتبع كالم أهل العربية، والسير على ابن جنّي بهذا التّعريف   

الذي قصره على التّثنية  والصرفومثّل له باإلعراب والتّركيب،  النّحو في منوالهم  

سب فهو بهذا جمع بين علمي النّحو والجمع والتّحقير والتّكسير، واإلضافة والنّ

سة اللّغوية وهما ما يسمى في الدرا هما،بل نجده مزجوالصرف ولم يفرق بينهما 

  .والحديثة بعلم النّح

وأما عن تعريف النّحو عند العلماء المتأخّرين نجد على سبيل المثال ما ذكره    

علم بقوانين يعرف بها أحوال  هو«:في كتابه التّعريفات) ه816ت(الشّريف الجرجاني

 3العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط أحمد عبد الغفور عطّار، دار: الصحاح، تح: إسماعيل بن حماد الجوهري -1

  .25، ص- نَحا –، مادة 06م، ج 1983 - ه1404
.34، ص)دت(، 1، المكتبة العلمية، ط1محمد علي النجار، ج :الخصائص، تح: أبو الفتح عثمان بن جني -2
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يعرف به أحوال الكلم من : التّراكيب العربية من اإلعراب والبناء وغيرهما، وقيل النّحو

1.وقيل علم يعرف به صحة الكالم وفساده عالل،حيث اإل «

من تتبع كالم العرب إلى  فربما بهذا التعريف يكون الجرجاني قد حول مفهوم النّحو   

  .، ثم  إذا عرفه تمكّن منهع كالماالمنطقي أن اإلنسان يتب، فمن نين هذا الكالمبقوا العلم

سبيل المثال تعريف إبراهيم منها على  ذأما المحدثون فقدموا له تعريفات كثيرة نأخ   

 حو هو قانون تأليف الكالم  وبيان لكّل ما يجب أن تكون عليه الكلمة فيالنّ «:مصطفى

، وذلك أن لكّل ق العبارة ويمكن أن تؤدي معناهامع الجمل حتّى تتّس ، والجملةالجملة

في  ، وللكلمات مركّبة معنى وهو صورة لمال اللّغة ببيانهتتكفّ كلمة منفردة معنى خاصا

يجري  ه إلى النّاس، وتأليف الكلمات في كّل لغة، ولما نقصد أن نعبر عنه ونؤديأنفسنا

ون العبارات مفهمة وال مصورة لما يراد حتّى يجري عليه ، وال تكعلى نظام خاص بها

2».وال يزيغ عنه 

   قوا مفهوم النحو في حدوده وهو بهذا التّعريف يعارض النّحاة األوائل الذين ضي

  .حيث يجدهم قد قصروا النّحو على أواخر الكلمات  ةالواسع

) اليوم بعلم النحو  وهو ما يعرف(اإلعراب «:يينيوهذا  تعريف مصطفى الغال   

، أي من حيث العربية من حيث اإلعراب والبناءأصول تعرف بها أحوال الكلمات  علم

فيه نعرف ما يجب أن يكون آخر الكلمة من رفع أو  ،يعرض لها في حال تركيبها ما

3».ملةالة واحدة بعد انتظامها في الجأوجر أو جزم أو لزوم ح نصب

لة، مصر، القاهر محمد صديق المنشاوي، دار الفضي: التّعريفات، تح : علي محمد السيد الشّريف الجرجاني -1

.202، ص)د ت) (دط(
  .32م، ص  1992، 2إحياء النّحو، دار التّأليف والتّرجمة والنّشر، ط: إبراهيم مصطفى -2
 1م، ج1993 - ه1414، 28جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: مصطفى الغالييني -3

  .09ص



د المصطلحات وضبط المفاھیمالفصل األّول                     تعلیمّیة اّلنحو العربّي تحدی

- 17 -

أساسي في بناء  ؛ ألنّه جزء أنّه يسلم بأهمية اإلعراب عريفمن الواضح من هذا التّ

.، وال تكتمل عروبتها إالّ بصحته وسالمتهإالّ به، وال تكتمل اللّغة العربية

:الغاية من تدريس النّحو -2

 هي إقامةف اثنان في أن الغاية من تدريس النّحو في مراحل التعليم العاملال يخت    

 ، فإن قرأ متعلّم أو كتب أو تحدث لم يرفع منخفضا ولمحن في الكالماللّسان وتجنّب اللّ

1.يكسر منتصبا

في المرحلة الثّانوية عى الدرس النّحوي إلى تحقيقها إلّا أن هناك أهدافا أخرى يس   

  :أهمها فيما يأتي نذكر

»ة عن طريق إنمراسة اللّغوية للتّالميذتعميق الدراسة النّحويإذ يحملهم ذلك ، اء الد

.على التّفكير وإدراك الفروق الدقيقة بين الفقرات والتّراكيب والجمل واأللفاظ

ة عن طريق ما يدرسونه من نصوصتعميق ثروتهم اللّغوي أذواقهم   ،ية تنموشواهد أدبي

»2وتقدرهم على التّعبير السليم كالما وكتابة .

»وزيادة قدرتهم أيضا على نقض األساليب همة التّالميذ على تنظيم معلوماتزيادة قدر ،

3».التي يستمعون إليها ويقرؤونها

» ؛ قراءة ومحادثة وكتابةة موضع التّطبيق العمليوضع القواعد النّحوي.

4.ويقرأ فهما دقيقا ،مساعدة التّلميذ على فهم ما يسمع«

  .31بي في المرحلة الثّانوية، صواقع تعليم النّحو العر: محمد جاهمي -1
  .334، صم1،1991ط ،واف للنّشر والتّوزيع القاهرة فنون تدريس اللّغة العربية، دار الشّ: رعلي أحمد مدكو -2
  .334المرجع نفسه، ص -3
  .33واقع تعليم النّحو العربي في المرحلة الثّانوية،  ص: محمد جاهمي -4
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:صعوبات تعليم النّحو وطرائق تدريسه _ثانيا 

  :عليم النّحوصعوبات ت -1 

على الرغم من كثرة الدراسات التي أجريت وتجرى لحد الساعة في ميدان تعليم     

وتتفاقم يوما بعد يوم ومن جيل إلى جيل  ،الّ أن الشّكوى من صعوبته تزدادالنّحو إ

ن مادة النّحو  وكرههم بناء العربية  مأوهذه الصعوبة أدت إلى نفور الكثير من   ،آخر

  فما األسباب التي جعلت مادة النّحو صعبة على المتعلّمين؟ ،لها

فانقسموا ثالثة  ،العربي اختلف الدارسون في تحديد مكمن الصعوبة في النّحو   

، وآخر يرى أن الصعوبة تتعلّق ى أن الصعوبة تتعلّق بالمتعلّماتجاه ير اتجاهات؛

ويمكن إجمالها   1.تعلق بمادة النحوم  في حين ذهب آخرون إلى أن الصعوبة تبالمعلّ

  :في النّقاط اآلتية

  :الصعوبات الخاصة بالمتعلّم -1-1

كثير من األمور تجعل المتعلّم يشعر بصعوبة مادة النّحو وعدم قدرته على هناك    

: فهمها أهمها

» كثرة القواعد التي يضيق بها احتمال التّالميذ في مراحل التّعليم العام.

 خاصة إذا ،ير في التّلميذ شوقا وال اهتماماقواعد تدرس بطريقة آلية جافة ال تستثإن ال

2».لة متكلّفةذكانت األمثلة مبت

 1ط ،تدريس النّحو العربي في ضوء االتّجاهات الحديثة، الدار المصرية اللّبنانية: سليطيضبية سعيد ال: ينظر - 1

، جامعة  -مشكالته ومقترحات تيسيرية  –الدرس النّحوي : وينظر ناصر لوحيشي. 29ص ،م2002 - ه 1422

م، بالمكتبة الوطنية بالحامة 2001 أفريل 24-23األمير عبد القادر، قسنطينة، أعمال ندوة تيسير النّحو المنعقدة في 

  .106منشورات المجلس األعلى للّغة العربية، الجزائر، ص 
م 2005 ،2النّفور عند المتعلّمين من مادة النّحو وأسبابه، مجلّة العربية، بوزريعة، الجزائر، العدد: تيحال نادية - 2

.166ص



د المصطلحات وضبط المفاھیمالفصل األّول                     تعلیمّیة اّلنحو العربّي تحدی

- 19 -

كثرة القواعد المفروضة على التّلميذ، حيث يشعر بأن حفظها يتطلّب منه جهدا كبيرا   «

.وإذا حفظها فإن مصيرها النّسيان

 ة هناك أسباب تعود إلى التّالميذة بينهم وظروفهم االجتماعيأنفسهم حيث الفروق الفردي

1».والنّفسية 

»القواعد معقّدة تكثر ا يصعب على التّلميذ فهمها إنفيها األقوال واألوجه الجائزة مم

2».واستيعابها

  :الصعوبات الخاصة بالمعلّم -1-2

  :عبا نذكر منهاهناك أمور تخص المعلّم دون سواه يجعل من خاللها النّحو ص   

» ة ضعفا عامضعف معلّم اللّغة العربيا شديدا سواء في إعداده األكاديمي  أو المهني

، وعلى كفاءته ا من عناصر العملية التّربويةه يمثّل عنصرا رئيسيأنّ على الرغم من

سواء تجسدت تلك  ،عتمادا كبيراا تعتمد مخرجات النّظام التّربوي ومدى فاعليته

جتماعية والثّقافية أو في التّأثيرات اال ،عيوتحصيل تالميذه ومستواهم النّ رجات فيالمخ

.، وبالتّالي تأثيره في النّظام التّربوي ككلحدثها مدرسته في بيئتها المحليةالتي ت

ة لدى طلّاب الجامعةالعزوف عن دراسة الصوا في هذا  ،لّغة العربيوهم إن تخص

3».حتى يضمنوا العمل الوظيفي فقط المجال يكونوا مجبرين

» راسة األخرى في غير  ،عدم ربط قواعد النّحو بالقراءة والتّعبير من جهةومواد الد

كل عام، شغير مرتبطة بمواقف الحياة بمادة اللغة العربية من جهة أخرى، لذلك فهي 

4».واهتماماته على وجه الخصوص ،وحياة التّلميذ وميوله

  .33ص ،مرحلة الثّانويةحو العربي في الواقع تعليم النّ: محمد جاهمي_ 1
  .167، ص من مادة النّحو وأسبابه النّفور عند المتعلّمين: تيحال نادية _2
3 _في ضوء اال تّجاهات الحديثةتدريس النّحو الع: ليطيضبية سعيد الس 33-32، صربي.  
  .34واقع تعليم النّحو العربي في المرحلة الثّانوية ، ص: محمد جاهمي_ 4



د المصطلحات وضبط المفاھیمالفصل األّول                     تعلیمّیة اّلنحو العربّي تحدی

- 20 -

» ّاتّباع  الطّريقة النّاجحة في توصيل القواعد إلى أذهان المتعلّمين   م إلىافتقار المعل

فإذا درست  ،دخل كبير في صعوبتها أو سهولتها ذلك أن طريقة تدريس القواعد لها

، وأما إذا روعي في تدريسها طريقة ال تستثير التّالميذ رغبوا عنها ةبطريقة آلية وجافّ

التّالميذ أو  ، فحبهتمامهم مالوا إليها وألفوا دراستهام وتستدعي احديثة تثير شوقه

1» .دريس وإلى مهارة المعلّم في ذلكة يرجع إلى طريقة التّكرههم للقواعد النّحوي

  ):مادة النّحو:(الصعوبات الخاصة بالمادة -1-3

  :وتتمثّل مظاهر تلك الصعوبة في الجوانب اآلتية   

» ة وما فهناك صعوبات تتعلّق بالماديها من اضطراب ومماحكات وتأويالتة النّحوي 

حياته لهذه المادة بحثا  قد تناسب الخاصة ممن كرس معينةوالواقع أن للنّحو فلسفة 

إلى ما يقوم األلسنة من  م العامة الذين ال يحتاجون من النّحو إالّء، ولكنّها ال تالودراسة

2».أالزلل والخط

» دة بعيدة عن واقع الحياة جفاف النّحو وصة مجرعوبته وتأكيده على مماحكات عقلي 

ه الدقيق في الجمل والتّراكيب اللّغوية لمعرفة موقع وهم ،العلمية التي يعيشها التّالميذ

3».الكلمة من اإلعراب وضبط الحركات

» ب التّفاصيل التي تندرج تحت هذه القواعدة وتشعزاحمها وت ،كثرة العوامل النّحوي

بصورة ال تساعد على تثبيت المفاهيم في أذهان التّالميذ، بل إلى تثبيتها ونسيانها وذلك 

4».عن واقع الحياة التي يحياها التّالميذ لتجردها وبعدها

  .40ص تدريس النّحو العربي في ظّل االتّجاهات الحديثة ،:ضبية سعيد السليطي: ينظر_ 1
  .167النّفور عند المتعلّمين من مادة النّحو وأسبابه، ص: تيحال  نادية_ 2
  .37تدريس النّحو العربي في ضوء االتجاهات الحديثة، ص: ضبية سعيد السليطي_ 3
  .37المرجع نفسه، ص_ 4
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» س للتّالميذ على أساس من منطق الكباروفكرهم  ،اختيار القواعد النّحوية التي تدر

1».الميذ من القواعد النّحويةفهم الذين يقررون ما يحتاجه التّ

»  د اآلراء في المسألة الواحدة واختالف األحكام فيهاوهذا الخالف والتّفرق في ... تعد

كان من أظهر العيوب فيها وأكبر العقبات في تحصيلها  ةكثير من القواعد النّحوي

2».والوصول إلى ضوابط محددة وسليمة

لمحيط الذي يعيش فيه الطّالب يتأثّر ويؤثّر فيه وهناك أسباب ترجع إلى المجتمع ا   

البيت والمجتمع الذي يتعامل الطّالب معه، واألصدقاء المتآلف معهم، فالطّالب بين 

جدران الصف يدرس شيئا من النّحو، فإذا خرج من صفّه وترك قاعة الدرس لم يلمس 

سه الطّالب وبين ما أي تطبيق وال استخدام لما درس، بذلك تحدث الفجوة بين ما يدر

3.هو مطبق على أرض الواقع

من هذه  تكمن في عنصر أن الصعوبة في تدريس مادة النّحو ال مما سبق نالحظ   

، ويمكن أن نضيف وإنما فيها مجتمعة ، والمحيطأي المعلّم والمتعلّم والمعرفة ،رالعناص

  .عنصرا هاما وهو المنهاج الدراسيإليها 

1 _37ابق، صالمرجع الس.  
  .167النّفور عند المتعلّمين من مادة النّحو وأسبابه، ص: تيحال نادية _ 2
فنون اللّغة العربية وأساليب تدريسها بين النّظرية والتّطبيق، عالم : راتب قاسم عاشور، ومحمد فؤاد الحوامدة_ 3

  .261م، ص 2009 - ه1430، 1ن، طربدن، األردن، وجدران للكتاب العالمي، عمان، األرد إالكتب الحديث، 
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  :تدريس النّحـوطــرائق _ 2

أن ولذلك وجب  ،إن طرائق تعليم النّحو العربي عامل بارز من عوامل نجاح التّعليم   

النّمط أو األسلوب الذي يختاره  «:تحظى باألهمية التي تستحقّها، وتعرف الطّريقة بأنّها

»1.المعلّم في سبيل تحقيق أهداف الدرس

الطريقة " :لنّحو في المرحلة الثّانوية وهيوهناك ثالث طرق معتمدة في تدريس ا   

الطّريقة المعدلة أو طريقة "، ثم ظهرت "االستنتاجية/ الطّريقة االستقرائية"و، "القياسية

خالل النّصوص المتكاملة وفيما يأتي عرض لهذه  من القائمة على تدريس النّحو" النّص

2.رقـالطّ

ـّريقة القياسية -2-1   :الط

علىتقوم ، إذ3الث، وقد احتلّت مكانة كبيرة في التّدريس قديمام الطّرق الثّوهي أقد   

الحقائقإلىةالعامالحقيقةومنتائج،النّإلىماتالمقدمنيالفكراالنتقالأساس

القانونومنةالجزئي4.تائجالنّإلىالقاعدةأوالعام

أو  ،لقاعدة أو التّعريف العامبذكر اثالث؛ يستهّل المدرس الدرس  وتسير في خطوات

حالمبدأ العاميوض ذلك التّطبيق على  بة بذكر األمثلة التي تنطبق عليها، ليعقالقاعد ، ثم

  .القاعدة

ة، عالم الكتب غة العربيجاهات حديثة في تدريس قواعد اللّاتّ: مي وسعاد عبد الكريم الوائلييلطه حسين الد: ينظر –1

220م، ص 2009، 01ان، األردن، طعم.
ريسها بين النّظرية والتّطبيق، فنون اللّغة العربية وأساليب تد: راتب قاسم عاشور، ومحمد فؤاد الحوامدة: ينظر_ 2

النّحو العربي تيسيره وتطويره وطرق تدريسه، مجلّة كلية اآلداب، جامعة : ورباح اليمني مفتاح. 265ص 

. 30م،  ص 2006  38المنصورة العدد
.25المرجع نفسه، ص_ 3
4  _غةاللّتدريسطرقإسماعيل،ازكريالمعرفةدارة،العربي224م، ص2005،)د ط ( ة،الجامعي.
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أما األساس الذي تقوم عليه هذه الطّريقة فهو عملية القياس االستداللي، وهي بذلك    

1.إحدى الطّرق التي يسلكها العقل البشري

قع أن لكّل طريقة أنصارها، فأنصار هذه الطّريقة يرون أنّها تتيح للمعلّم التّحكّم والوا   

بالمنهج المقرر وتوزيعه على مدار العام بيسر وسهولة، كما أنّها تساعد الطّلبة على 

2.اإللمام بقواعد اللّغة إلماما شامال

دريس النّحو من ناحية خير معين لت -في نظر أنصارها -أنّها تعتبر هاإيجابياتمن و   

، فالطّالب الذي يفهم القاعدة أصال فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من اءدسهولتها في األ

3.االذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضح له قبل ذكره

ألنّها تبعث في التّلميذ  ؛تتمثّل في كونها ضارة وغير مفيدة سلبـياتولهذه الطّريقة    

، وتضعف فيه قوة ركاة العمياء واالعتماد على الغيوتعوده المحاالميل إلى الحفظ، 

4.داءاالبتكار في األفكار واأل

إلىوالتّدرجبالسهلالبدءحيثمنالتّعليمقوانينبهناديتوماتتنافىنهاكما أ   

وهذاباألمثلةوتنتهيالقاعدةبتقديمتبدأأيبالجزء،وتنتهيبالكّلتبدأفهي الصعب

بينوتفصل،التّالميذانتباهتشتِّتضاأياأنّهإذوتمثيلها،استيعابهافيصعوبة لكّشي

  .265ص فنون اللّغة العربية أساليب تدريسها بين النّظرية والتّطبيق،: ومحمد فؤاد الحوامدةر، راتب قاسم عاشو_ 1
  .265المرجع نفسه، ص  -2
  .30ص حو العربي تيسيره وتطويره وطرق تدريسه،النّ: رابح مفتاح اليمني_ 3
.30المرجع نفسه، ص_ 4
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إلصالحوسيلةوليستدركأنيجبغايةحوالنّأنالتّلميذيشعروبهذاواللغة النحو

1.اللسانيمووتق العبارة

ال تتوافق  وِلما عيب على هذه الطّريقة فال تعد األفضل في تدريس النّحو ذلك أنّها   

إلى الخاص عب، ومن العامهل لتنتقل إلى الصومبادئ التّعليم كونها تبدأ بالس .  

:الطّــريقة االستقـــرائية -2-2

    د  تعدة من الطّرائق التي تشد2.على إثارة التّفكير لدى المتعلّمالطّريقة االستقرائي

ة مشاركة حقيقية التّعليميا ومشاركته في العملية من خالل بناء المفاهيم بناء منطقي

 ،فتمنح المتعلّم مجاال واسعا إلعمال الفكر لغرض االستقراء الذي يعمق فهمه ،متدرجا

.ظواهر وما يحيط به من

- م1776("هاربرت يوحنّا فردريك"لفيلسوف األلمانيوتنسب هذه الطّريقة إلى ا   

قراء هو األسلوب الذي يسلكه العقل تستند إلى أساس فلسفي مفاده أن االست )م1844

3.فيتتبع المعرفة بغية الوصول إلى صورتها الكلية

وتعتبر خطوة  مهيد للموضوع،بالتّتقوم هذه الطّريقة على مجموعة خطوات تبدأ    

الخطوة الثّانية بعرض وتأتي  .تهم نحوهافعيدمهمة لشد انتباه التّالميذ إلى الدرس وإثارة 

 ، ويتموتتضمن جزءا تستند إليه القاعدةعلى أن تكون متّصلة بالدرس، ة زئيالجاألمثلة

 ، وفيها يطرح المدرس أسئلة حول نقاطفي الخطوة الثّالثة بين تلك األمثلةالربط  

، وفي الخطوة على أن يكتشف التّلميذ ذلك بنفسه، ةالتّشابه واالختالف بين األمثل

م، 2004، 1ة، دار أسامة للنّشر والتّوزيع، عمان، األردن، طالعربيغةاللّتدريسفياملالشّ:نّعيميالعلي -1

.43ص
2- الكافي في أساليب تدريس اللّ: ة محسن علي عطية، الشّغة العربيم، 2006، 01ان، األردن، طروق، عم

  .119ص
  .120المرجع نفسه، ص -3
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حيث يشرك جميع الطّلبة في ذلك، استنتاج القاعدةميذ درس من التالمالموالية يطلب ال

دة ويقوم التّالميذ بنقلها على دفاترهم بعد ذلكوتكتب القاعدة على السبورة بصياغة جي.  

ثم يأتي دور التّطبيق  ،، وتكون هذه المرحلة شفاهةمرحلة التّطبيقوأخيرا تأتي    

1.الّى التّالميذ حلّهالتّحريري ويكون على شكل تمرينات مكتوبة يتو

  : إيجابياتهاأما  .وهذه الطّريقة كسابقتها لها إيجابيات ولها سلبيات   

 التي تدور حول الحقائق الملموسة نّها تقوم على عرض األمثلة الكثيرة المتنوعةفإ   

تمزج  ة ألنّها وتلك هي الطّريقة الطّبيعي ،ب والتّراكيب أساسا لفهم القاعدةاألسالي ذوتتّخ

، فيهتم لدوافع النّفسية  لدى المتعلّمها تحرك ا، ويضاف إلى هذا أنّالقاعد باألساليب

سن طرق التّدريس في ، كما ينظر إليها على أنّها أحينتبه ويفكّر ويعملواهتماما بالغا 

2.تعويد التّالميذ التّفكير الجيد

يدة، وترتيب حقائقها ترتيبا كذلك فهي تساعد الطّالب في تنظيم المعلومات الجد   

منطقيا وربطها بالمعلومات السابقة، باإلضافة إلى أن الطّالب يبقى على اتّصال دائم مع 

المعلّم والدرس ألنّها تقوم على أسلوب الحوار والمناقشة بين المعلّم والطلّاب، وتعود 

3.الطّالب أيضا دقّة المالحظة

هو قريب من الطّالب، وملموس لديه ومعمول به، وعلى ومن محاسنها أنّها تبدأ بما     

هذا فال يكون فيها غريبا عن الدرس، وال يحتاج إلى جهد زائد عن سنّه في الفهم، وهي 

بهذا أصلح في درس القواعد، وأقرب إلى مقتضيات التّربية الحديثة التي توصي دائما 

  .121ص ،المرجع السابق: ينظر -1
  .35ص ،عربي تعليمه وتيسيره وطرق تدريسهالنحو ال: رابح اليمني مفتاح : ينظر -2
فنون تدريس اللّغة العربية وأساليب تدريسها بين النّظرية والتّطبيق : راتب قاسم عاشور، ومحمد فؤاد الحوامدة -3

  .268ص
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درج من القليل إلى الكثير، ومن بالبدء بمستوى الطّلبة وبما هو لديهم في بيئتهم، والتّ

ي إلى المعنوي1.الماد

  : ما عيب عليها فهو وأما   

، أو االكتفاء أحيانا بمثال أو مثالينبطؤها في إيصال المعلومات إلى أذهان التّالميذ و 

ستخدم ، وهي تسليمة ثالثة الستنباط القاعدة وفي هذا من التّفريط ما يجعلها غير

ساليب السليمة وبخطواتها تلك مع أن المفروض فيه طبع األ  ،للطّالّب التّطبيق تعجيزا

2.التي تتحكّم في المعلّمين وتفكيرهم، وال تترك لهم  فرصة اإلبداع واالبتكار

وما يعاب عليها أيضا أنّها تختار أمثلتها متقطّعة ال تصل بينها صلة فكرية وال    

مختلفة ليس فيها خاصة لغوية إلّا أنّها تحمل لفظية وإنّما جمل مبتورة في موضوعات 

تمثيال لقاعدة خاصة، فهي إما تشرح فكرة من األفكار التي تمتلئ بها عقول النّاس، 

وإما ترتبط برباط من أدوات الربط الكثيرة في اللّغة العربية، فذلك كلّه وغيره مما تخلو 

3.منه هذه األمثلة

ة تعبيرية خاصة، وال تثير في نفوس التّالميذ شوقا إليها، وال أنّها ال ترمي إلى غاي   

إلى القاعدة التي سيدرسونها في ضاللها، مع أن كّل دروس اللّغة العربية ترمي في 

الفهم واإلفهام، وكّل ما تقدم في هذه الدروس وسيلة إليهما، : نهاية أمرها إلى شيئين هما

م 1973 -ه1404، 1لعربي، بيروت، لبنان، ط، دار الرائد اأصول تدريس اللّغة العربية: اهرعلي جواد الطّ-1

  .59ص
دار  ،ةغة العربيثة في تدريس قواعد اللّأساليب حدي: ليميوكامل محمود نجم الد ،ليمي طه حسين الد: ينظر -2

  .71ص  م،1982، 4المعارف، مصر، القاهرة، ط
  .35ص ،عربي تعليمه وتيسيره وطرق تدريسهحو الالنّ: رابح اليمني مفتاح -3
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للطلّاب، مع أن المفروض فيه طبع األساليب وهي تستخدم التّطبيق بشكل تعجيز 

1.السليمة التي تحوي من خصائص اللّغة العربية ما هو فطري بعيد عن التّكلّف

كما أن استنباط القاعدة من أمثلة معينة ال خير فيه وال غناء، وهي عملية ثبت أنّها    

غات والعلوم الطّبيعية في مستحيلة، وليس لها أصل علمي، وال وجه للمقارنة بين اللّ

ألن التّجربة في العلوم الطّبيعية ثابتة يمكن استخالص قوانين عامة منها،  االستنباط

2.ولكن هذا ال ينطبق على اللّغات

كما أنّها أهملت النّواحي الخلقية، وأهملت التّربية الشّخصية مع أنّها من األغراض    

ربرت بالحواس المحسة  أكثر من عنايته بتربية الخيال الهامة في التّربية، وقد عني ها

والتّفكير المستقّل، وهو بهذه الخطوات والمراتب يتحكّم في المدرسين وتفكيرهم، وال 

3.يترك لهم فرصة لإلبداع واالبتكار

  ):طريقة النّص( الطّريقة المعدلة -2-3

طّريقة المعدلة عن االستقرائية ، أو الالطّريقة بأسلوب السياق المتّصلتسمى هذه    

، حيث تعنى بالنّص المتكامل في دريس القواعد في ظّل نصوص اللّغةوتعتمد على ت

فيدرس هذا النّص ،ا من جوانبه المختلفة وبما  أفكاره وأحداثه وشكله الكليدرسا لغوي

4.ايساير  طبيعة اللّغة صوتا ومبنى ومعنى وذوقا وبالغة ونحو

  .211ص  م،1992، 1تعليم العربية بين النّظرية والتّطبيق، الدار المصرية اللّبنانية، ط: حسن شحاتة -1
  .211المرجع نفسه ص  -2
  .230المرجع نفسه، ص   -3
  .71أساليب حديثة في تدريس قواعد اللّغة العربية ، ص : طه علي حسين الدليمي، وكامل محمود نجم الدليمي -4
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والمهم في  ،لمتّصلة المعروضة على المتعلّميننّحو متضمنا في النّصوص اويكون ال   

أن يكون معب را عن واقع المتعلّم مراعيا ميلهالنّصوملب ه العقليوبهذا  ،يا حاجاته، ونمو

1.يكون درس النّحو ذا قيمة ومعنى

ب المتّصلة، ال وتقوم هذه الطّريقة على تدريس القواعد النّحوية من خالل األسالي    

األساليب المنقطعة، ويراد باألساليب المتّصلة؛ قطعة من القراءة في موضوع واحد، أو 

نص من النّصوص يقرؤه الطلّاب ويفهمون معناه، ثم يشار إلى الجمل، وما فيها من 

2.الخصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة، وأخيرا تأتي مرحلة التّطبيق

سياق لغوي علمي  ، وتعالجها فيا  للقواعد باللّغة نفسهاة بمزجهوتمتاز هذه الطّريق   

، وتظهر قيمته في  فهم تقلّل من اإلحساس بصعوبة النّحو ، وأنّهاوأدبي متكامل

، ازنة والتّفكير المنطقي المرتّبالتّراكيب وتجعله وسيلة ألهداف أكبر هي الفهم والمو

وق ، وتجعل من تذلها مدخال للنّحوتجعيضاف إلى ذلك أنّها تعتمد على القراءة و

وإن مزج النّحو بالتّعبير الصحيح يؤدي بطبيعة الحال  ،النّصوص مجاال لفهم القواعد

هي أخيرا تدريس ، ورسوخا مقرونا بخصائصه اإلعرابية إلى رسوخ اللغّة وأساليبها

3.م على االستنباطوتوسيع دائرة معارف الطّلبة وتدريبه ،القراءة السليمة، وفهم المعنى

  .71، ص المرجع السابق -1
  .36النحو العربي تعليمه وتيسيره وطرق تدريسه، ص: رابح اليمني مفتاح  -2
  .72أساليب حديثة في تدريس قواعد اللّغة العربية، ص : طه علي حسين الدليمي، وكامل محمود نجم الدليمي -3
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يجعله يحب النّحو وال  مما ،باتّصال لغته بالحياة س وفقهاريدالطّالب الذي وهي تشعر 

فمزج النّحو بالتّعبير الصحيح يؤدي إلى رسوخ اللّغة وأساليبها رسوخا  ،ينفر منه

1.مقرونا بخصائصها اإلعرابية

    ،ب التّالميذ على القراءة  وأنّها تجعل القواعد جزءا من النّشاط اللّغويكما تدر

وتساعدهم على ربط القاعدة بالموضوع، وتوجه االهتمام لفهم المعنى وتوسيع دائرة 

2.معارف التّالميذ، وتدربهم على االستنباط

صعوبة  :وإن من أهمها ،ذوهذه الطّريقة كغيرها من الطّرق ال تخلو من مآخ   

 ألن الذي كتب النّص ،وضع من أجله الذي الحصول على نص متكامل يخدم الغرض

ف النّص ويتّص .، أو معالجة موضوع نحوي معينلم يهدف إلى مراعاة غاية لغوية

، إذا كان الهدف تضمينه مسائل نحوية معينة يحتاج إليها عادة بالتكلف واالصطناع

3.درس معين

يقة النّص جميعها وبخاصة  ها أيضا أن المعلّم قد ال يستوفي خطوات طرذومن مآخ   

4.النّص المطول، فقد يضيع  وقت الدرس وال يصل المعلّم إلى القاعدة المطلوبة

، ألن لقراءة وإهمال القواعد النّحويةا إلىذلك أنّها قد تدفع التّالميذ  إلى ضافوي   

5. سالوقت الالّزم للنّحو يتوزع على مناشط أخرى فيقّل نصيب النّحو من الدر

  .72المرجع السابق،  ص  -1
  .37يسيره وطرق تدريسه، ص حو العربي تعليمه وتالنّ -2
  .73، ص في تدريس قواعد اللّغة العربية أساليب حديثة: جم الدليميوكامل محمود ن ،طه علي حسين الدليمي -3
  .73المرجع نفسه، ص   -4
  . 214 -213تعليم العربية بين النّظرية والتّطبيق، ص: حسن شحاتة -5
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ويرى خصومها أنّها تعمل على إضعاف الطّلبة وجهلهم ألبسط قواعدها، ألن مبدأ    

التّقديم بنص يناقشه المدرس مع تالميذه، ثم يستخرج األمثلة التي تعينه على استنباط 

القاعدة التي يريد تدريسها إنّما هو ضياع للوقت، ألن الموضوع ال عالقة له بالقواعد 

لتي هي موضوع الدرس الحقيقي، وأن الكتاب الذي تضمن هذه الموضوعات النّحوية ا

1.إنّما هو كتاب نحو، ويجب قبل كّل شيء أن يعلم الطّالب كيف يقرأ قراءة صحيحة

كان هذا حديثنا عن أهم الطّرق في تدريس النّحو العربي للمرحلة الثّانوية، وكما    

ب تجعلها ليست هي األفضل من غيرها، ونقدم فيما رأينا أن لكّل واحدة مميزات وعيو

  :يأتي بعض المقومات التي تساهم في نجاح الطّريقة 

إن الطّريقة النّاجحة هي التي تؤدي إلى الغاية المقصودة في أقّل وقت، وبأيسر جهد    

2.يبذله المعلّم والمتعلّم

على العمل اإليجابي، كما أنّها وهي التي تثير اهتمام التّالميذ وميولهم، وتحفّزهم    

المستقّل في دروس التّعبير والتّذوق األدبي ع التّفكير الحرتشج.  

    ،التّعاوني مات الطّريقة النّاجحة تشجيع التّالميذ على العمل الجماعيومن مقو

  .واإلقالل جهد االستطاعة من التّلقين واإللقاء

ريقة المرنة المنوعة، فتسير تارة في صورة هي الطّ -كذلك -والطّريقة النّاجحة   

وهكذا، وذلك ألن استمرار طريقة واحدة ...مناقشة، وتارة أخرى في صورة مشكالت

 م،1982، 4دار المعارف، مصر، القاهرة، ط ي لمدرسي اللّغة العربية ،الموجه الفنّ: عبد العليم إبراهيم -1

.33ص
  .33المرجع نفسه، ص -2
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والتزامها في جميع األحوال سيحولها مع الزمن إلى طريقة شكلية عقيمة، وهذا يسبب 

1.السآمة والملل للتّالميذ

ي الطّرائق، وإن اختيار الطّريقة المالئمة يكون لذلك يجب على المعلّم التنويع ف    

بمراعاة الغرض من التّعليم، وكذلك طبيعة المادة، وطبيعة الموضوع، إضافة إلى 

طبيعة التّالميذ وما بينهم من فروق، وكذا مراحل التّعليم، وإمكانية المدرسة، والمعلّم 

2.وسعة أفقه

بنجاح الطّريقة، وتستطيع الطّريقة السديدة  -رإلى حد كبي -إن نجاح التّعليم مرتبط   

أن تعالج كثيرا من فساد المنهج، وضعف التّلميذ، وصعوبة الكتاب المدرسي، وغير 

 اتهم، فإنتهم وشخصيسون يتفاوتون بمادذلك من مشكالت التّعليم، وإذا كان المدر

3.التّفاوت بينهم من حيث الطّريقة أبعد أثرا، وأجّل خطرا

إذن ال توجد طريقة مثلى في تدريس النّحو، فكّل طريقة بها عدد من المميزات    

وآخر من العيوب، والمدرس النّاجح هو الذي يستطيع أن يستخدم الطّريقة المناسبة في 

 الموقف المناسب، كما أنّه يستطيع أن يجمع بين أكثر من طريقة، ويرى البعض أن

مع بين الطّريقتين القياسية واالستقرائية، في حين أفضل طريقة لتدريس النّحو هي الج

 أفضل طريقة في ذلك هي ما اعتمدت على األسلوب الطّبيعي يرى البعض اآلخر أن

 «للّغة وذلك بأن تدريس القواعد من خالل اللّغة، وفي ظّل اللّغة وهو ما يطلق عليها 

4»بالطّريقة التّكاملية

  .33المرجع نفسه، ص -1
  .34 -33المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .31الرجع نفسه، ص -3
  .40تدريس النّحو العربي في ضوء االتّجاهات  الحديثة، ص: ضبية سعيد السليطي -4
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ي السنة الثّالثة ثانوي موجبات القواعد النّحوية ف

االشتراط وحضور التّداول

القواعد النّحوية بين المنهاج والكتاب:المبحث األول

القواعد النّحوية بين ضوابط النّحاة :المبحث الثّاني

والواقع اللّغوي

الدراسة الميدانية: المبحث الثّالث
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  :نهاج والكتابالقواعد النّحوية بين الم: المبحث األول 

  :القواعد النّحوية في المنهاج  -أوال 

إن المتّفق عليه هو كون العملية التّعليمية ال تتم إلّا بأركان ثالثة هي المعلّم      

  .  يربطها رابط واحد هو المنهاج ) المعرفة(والمتعلّم والمحتوى 

جل تكوين المعلّم  مجموعة األنشطة المخطّطة من أ«: ويعرف المنهاج بأنّه    

) ومن بينها الكتاب المدرسي(، واألدوات )وكذلك تقييمها (ويتضمن األهداف 

»1واالستعدادات المتعلّقة بالتّكوين المالئم للمدرسين .

خطّة العمل، وهو في الميدان المدرسي يشمل أنواع الخبرات والدراسات التي «:أو هو

»2.توصلها المدرسة إلى التّالميذ

 ة من المواد، ولكل مستوى تعليميولكّل دولة منهاجا خاصا بها، وكذلك لكّل ماد

  "*.التّدريس بالكفاءات" والدولة الجزائرية اعتمدت في ظل اإلصالحات التّربوية منهاج 

في هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء على منهاج السنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي 

فلسفة  ولغـات أجنبية، /آداب: للشعبتين) اللّغة العربية وآدابها(التّكنولوجي العام و

  الصادر في

وهو . م، عن اللّجنة الوطنية للمناهج ومديرية التّعليم الثّانوي2006مارس من عام  

عبارة عن وثيقة رسمية تضم مجموع األهداف، والمعارف وأنشطة التّعلّم، والتّقييم الّتي 

دراسة ميدانية بجامعات الشّرق –تقويم العملية التّكوينية في الجامعة : ن بن عبد اللّه ومحمد مقداد لحس –1

ة، بن عكنون ديوان -الجزائري29ص  م،1988، 4، الجزائر، طالمطبوعات الجامعي.  
.35ص ،الفني لمدرسي اللّغة العربية الموجه: عبد العليم إبراهيم  -2

الوجدانية والعقلية هي مقاربة تسعى إلى وضع مبادئ تربوية توافق الحاجات الفيزيولوجية و: لكفاءاتالمقاربة با - *

، حيث ال مجال لالهتمام بالحاجات المستقلّة عن بعضها، وإنّما االهتمام بها في بهدف تنمية متّسقة ومتّزنة ،للمتعلّمين

بعين االعتبار  ذأي انطالقا من مفهوم إدماجي ووظيفي يأخ ،للمتعلّم ها في التّنمية العامةشموليتها بحيث تسهم بكلّيت

، ية في ظّل اإلصالحات التّربويةوهي بيداغوجية تبنّتها وزارة التّربية الوطن ،ع والرغبات المختلفة للمتعلّمينالدواف

والنّصوص المشوق في األدب : حسين شلّوف وآخرون( م،2004-2003والتي شرعت في تطبيقها عامي 

نة األولى من التّعليم الثّانويهة للسيوجدع مشترك آداب ،والمطالعة الموجة، الدللمطبوعات المدرسي ان الوطني، 

).ص المقدمة م،2005
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والتّقدم كأفراد فاعلين في ورعاية حاجات بقائها، لنمو النّاشئة، نّاهــا المجتمعيتب

العامة والمدرسة، انتهاء بالمؤسساتبدءا من األسرة والحيللنّاس االجتماعات المدنية

1». والخاصة

ئل الدراسي عبارة عن مجموعة متكاملة من األهداف والطّرائق والوساإذن فالمنهاج   

وأثناء دراستنا للمنهاج عكفنا على البحث عن عناصر ثالثة تتعلّق بالنّحو  .والتّقويم

  :وهي

: تعريف النّحو في المنهاج -1

للتّعريفات النّظرية المقدمة على اإلجراءات التّطبيقية مسوغات يستدعي  إن   

ت مقدمات وجوب االحتكام للنّظر فيما يجب االلتزام به، لذلك كانت التّعريفا

ضرورية، إالّ أنّه في المنهاج لم يرد تعريفا للنّحو، وإنّما االكتفاء بذكر للنّحو 

والصرف على أنّهما رافدين من روافد النّص األدبي، ألن قواعد النّحو والصرف لم 

تعد كما كانت عليه في المناهج السابقة نشاطا قائما بذاته، وإنّما أصبحت وفق منهج 

ة بالكفاءات رافدا لغويا متعلّقا بالنّص األدبي أو التّواصلي المدروس في المقارب

الوحدة التّعليمية لتحقيق المقاربة النّصية، وكأن األمر ال يحتاج إلى توضيح الرتباطه 

  .بالهدف الّذي هو صون اللّسان من الخطأ

  :أهداف تدريس النّحو في المنهاج-2

السنة (لمنهاج إلى تحقيقه من تدريس النّحو في هذه المرحلة إن أكبر هدف يسعى ا    

ربة : هو)الثّالثة من التّعليم الثانوية الّتي ال تتحقّق إلّا بالدإكساب المتعلّم الملكة اللّغوي

 )آدابهااللّغة العربية و(ولوجيمنهاج السنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي العام والتّكن :وزارة التّربية الوطنية: ينظر -1

  .08ص  ،م 2006 ،وان الوطني للمطبوعات المدرسيةالديفلسفة ولغات أجنبية، /آداب: الشعبتان
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والممارسة ولعّل هذا هو السر في تبنّي المنهاج تدريس القواعد في إطار المقاربة 

1.*النّصية

 ا هناك مجموعة من األهداف الثّانوية مدرجة في المنهاج نوجزها فيماوإلى جانب هذ

2:يأتي

 رف في جميع الحاالتليم الواضح وفق قواعد النّحو والصتمكين المتعلّم من التّعبير الس

.الخطابية، وأن تساعده على تحليل النّص وفهم الصيغ والتّراكيب الموظّفة فيه

ة محكمة البناءإمداد المتعلّم بقدرة تواصلي.

 بشكل يتالءم مع مستواهم  –حديثا وقراءة وكتابة  –تدريب التّالميذ على ضبط لغتهم

العقلي.

 المبادرة إلى عند مشاهدته مكتوبا، أو سماعه أدنًا  ثم القدرة على اكتشاف الخطأ اللّغوي

.تصحيحه

ةة، واستيعاب مضامينها الفكريالالت اللّغويفهم الد.

ين المتعلّم من فهم صيغ اللّغة واشتقاقاتهاتمك.

  :طرائق تدريس النّحو في المنهاج

اعتمد منهاج المقاربة بالكفاءات طرائق تعليمية نشطة وفعاّلة لتحقيق تدريس ذو    

  :جودة يخدم األهداف المتوخّاة من تعليم اللّغة العربية هي

  08ص ،منهاج اللّغة العربية للسنة الثّالثة ثانوي، للشّعب األدبية :ينظر –1

اصلية واضحة تحكمها جملة من هي النّظر إلى النّص على أنّه وحدات لغوية ذات وظيفة تو: المقاربة النّصية  - *

المبادئ منها االنسجام والتّماسك، ولتحقيق هذا المبدأ في تناول النّص تظهر حاجة المتعلّم إلى التّحكّم في دعائم 

الثّالثة من منهاج السنة (قواعد النّحو والصرف والبالغة : ومن هذه الدعائم  ،ص من حيث بناؤه الفكري والفنيالنّ

 - تسيير واقتصاد –علوم تجريبية  –رياضياّت : للشّعب) للّغة العربية وآدابها ا(العام والتّكنولوجيم الثّانوي التّعلي

  .09، صم2006تقني رياضي 
  .10، صالمرجع نفسه :ينظر -2
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:الـطّرائق النّشـــطة -3-1

توصي باعتماد التّنوع في طرائق التّدريس، وتجعل المتعلّم  لكفاءاتإن المقاربة با   

المحور الرئيس في تفعيل النّشاطات، ففي هذه السنة يكون المتعلّم قد حصل على 

مكتسبات تسمح له بأن يتوصل بنفسه إلى استنباط األحكام من الدرس، وإبراز أهميتها 

فكري الّتي أصبح يتمتّع بها، وشعوره في حياته، أضف إلى ذلك درجة النّضج  ال

بالدخول في مرحلة الرشد والرجولة، وعليه فإن الطّريقة الفضلى في هذه المرحلة من 

تمدرس المتعلّم إنّما هي تلك الّتي تقحمه في الفعل التّربوي، وتجعله يفعل إمكاناته 

1.الفكرية، ويسخّر قدراته العقلية

  : التالتّدريس بالمشــك -3-2

وهي طريقة تدعو إلى البحث وتثير في المتعلّم روح التّساؤل الّذي يحتاج إلى إجابة     

وتعد أساس بناء المعرفة، كما أنّها تركّز على نشاط المتعلّم حيث تفتح له المجال 

  :للتّفكير  وهي عموما طريقة تدريس

 أمام قضايا شاملة ومعقّدة من اإلشكاالتتضع المتعلّم.

ى وواقع المتعلّم أي تربطه بمجتمعه وبيئتهتتماش.

ة تقوم على التّســـاؤلع على البحث باعتباره عمليتشج.

  .19ص  ،المرجع السابق –1
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  : بيداغوجيا المشروع -3-3

تعتمد هذه الطّريقة على تشجيع المتعلّمين على التّقصي، واالستكشاف والمساءلة     

معارف المتعلّم من  والبحث عن حلول لقضايا شائكة، كما أنّها تشجع على توسيع

إلى العملي د إلى المحسوس، ومن النّظريالمجر.  

للتّعلّم المركّز على المتعلّم، لكونها تمنح المتعلّم اإلحساس جا ذوتعد هذه الطّريقة نمو   

التّعلّمية، بينما يقتصر / بالمسؤولية، بحيث يؤدي الدور المحوري في العملية التّعليمية

على نشاطات وعليه  فطريقة التّدريس بالمشاريع ترتكز. على التّوجيه دور المدرس

تعليمية تعلّمية مفتوحة وقريبة من الواقع المعاش للمتعلّم، سواء المدرسي منه أو 

1.االجتماعي

ومن خالل ما تم عرضه إن المنهاج لم يخصص طريقة لتدريس النّحو، لكن نستنتج     

  الذي يعتمده منهج المقاربة بالكفاءات" طريقة النّص التّكاملي :  "ة هيأن الطّريقة المتّبع

إضافة إلى الطّريقة االستنباطية، وهذا ما تمت اإلشارة إليه في منهاج اللغة العربية 

مراعاتها في السنة الثّالثة ثانوي للشعب العلمية،  ضمن األسس الّتي وضعها ويجب

الحرص على تحديد حدود الظّاهرة النّحوية «:ف وهوتدريس قواعد النّحو والصر

 ة الّتي تنطلق من الواقع اللّغويوترتيب أحكامها واعتماد الطّريقة االستقرائي

»2.للمتعلّمين

  .20، صالمرجع السابق –1
  .10ص ،المرجع نفسه -2
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  :القواعد النّحوية في كتاب السنة الثّالثة ثانوي –ثانيا 

عريف بهذا المستوى قبل التّطرق للموضوعات النّحوية في الكتاب، سنقوم بالتّ   

نة )سنة ثالثة ثانوي(التّعليميلهذه الس م على إثرها وصفا للكتاب المدرسيونقد ،.  

 : الدراسية التّعريف بالمرحلة -1

وسيطة بين التّعليم األساسي التعد المرحلة الثّانوية مرحلة تعليمية مهمة، فهي   

فالتّعليم الثّانوي من . تبعات يجب االنتباه إليهاوالتّعليم الجامعي، ولها مهام كبيرة و

المراحل المهمة في بناء اإلنسان، وفي بنية النّظام التّعليمي، يقوم بدور مهم في تنشئة 

الشّباب خالل  فترة مراهقتهم، وتكوينهم ليصبحوا مواطنين صالحين، وإعدادهم للحياة 

والسنة الثّالثة  .دراسة بالمراحل العلياالمنتجة عبر المدارس المهنية، أو لمواصلة ال

1.ثانوي ركيزة لما بعدها، فهي مرحلة انتقالية بين المراحل السابقة واللّاحقة

2- نة الثّالثة ثانويللس وصف الكتاب المدرسي:

الكتاب المدرسي من أهم، وأبرز الوسائل البصرية المعتمدة في التّعليم، فهو  «   

وي المادة التّعليمية المطلوبة، ويقدم المواد الدراسية بشكل مبسط وفق المعجم الذي يح

2».منهاج  محدد، ويقدم الحد األدنى من المعارف المطلوبة

يعد كتاب اللّغة العربية للسنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي، وسيلة من الوسائل      

  التّربوية 

م 2010، 1ط -جا ذاللّغة العربية للمرحلة الثّانوية أنمو –كفايات تكوين المعلّمين : وهاب أحمد الجماعيعبد ال –1

  .138-137عمان، األردن، ص 
  .113م، ص2010، 1مقاييس بناء المحتوى اللّغوي، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ط: عبد المجيد عيساني -2
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ارات للمتعلّمين في هذا المستوى الدراسي، صدر الكتاب تهدف إلى نقل المعارف والمه

م 2008أكتوبر  22، نشر في )O.N.P.S(عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 

راسيم في جزء واحد 2011-2010: وطبعت النّسخة الّتي بين أيدينا للموسم الد

وثمانين صفحة ، ويحتوي من الصفحات مائتي وسبع )سم23،5×16،5(متوسط الحجم 

.

غالفه الخارجي من الورق السميك األملس كتب عليه العنوان بخطّ كبيرو     

السنة "بنوعية الخطّ  الكوفي بنفسجي اللّون، وفي أسفله كتب " العربية وآدابهااللّغة:"هو

لى بحجم كبير داللة ع" 3" الثّالثة من التّعليم الثّانوي بلون أحمر، وبعده كتب الرقم

: المستوى التّعليمي  وأسفل الرقم كتب اسم الشّعبة الموجه إليها هذا الكتاب وهي

  .فلسفة ولغات أجنبية /آداب

" 3"أما الصفحة الموالية لصفحة الغالف، فأعيدت فيها البيانات نفسها مع حذف الرقم 

  :وإضافة أسماء المؤلّفين وهم

اجي سعيديمفتّش التّربية والتّكوين: در.

سليمان بورنان :أستاذ التّعليم الثّانـوي.

نجاة بوزيان :أستاذة التّعليم الثّانــوي.

 مدني شحامي :أستاذ التّعليم الثّانـــوي.

رــأستـاذ محاض :الشّريف مريبعي.   

  )أستاذ محاضر بجامعة الجزائر(الشّريف مريبعي : أما التّنسيق واإلشراف فكان لألستاذ

  .نوال بوبكري: كيب للسيدةوالتّصميم والتّر

وتال ذلك صفحة المقدمة اتبعت بصفحة فهرس المحتويات، ولعّل الغرض من    

وضعه تدليل مشقّة البحث عن النّصوص المراد دراستها صفحة صفحة، فيكفي الرجوع 
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إلى الفهرس وأخذ رقم الصفحة، وجاء فهرس المحتويات في صفحتين حوت جميع 

  .المواضيع

ى الكتاب إلى اثني عشر محورا، وكّل محور يتضمن نصين أدبيين، ونصا قسم محتو

  .تواصليا، وآخر للمطالعة الموجهة 

يتضمن نشاط القراءة نصا أدبيا يسبقه تمهيد ويختم باسم المؤلّف، يليه المعجم     

الفنّي الّذي والداللة  وفيه شرح لبعض المفردات الصعبة الواردة في النّص، يتبع بالبناء 

يتضمن بدوره  قواعد البالغة والعروض، أما البناء اللّغوي فيعنى ببعض قواعد النّحو 

  .والصرف

والكتاب يقوم على أساس المقاربة النّصية كاختيار منهجي، وعلى المقاربة بالكفاءات    

ة 1كاختيار تربوية والبالغية اللّغويلكّل محور انطالقا من ، وقد تعتمد معالجة هذه الماد

نصين مختلفين بغرض دفع الملل عن التّالميذ، وتزويدهم بأكبر عدد من النّماذج 

  النّصية 

أما النّص التّواصلي فيحمل طابعا نقديا، إذ يعالج ظاهرة نقدية لها عالقة بالنّصين 

حصة مستقلّة بذاتها، وإنّما األدبيين، والقواعد النّحوية والصرفية في الكتاب لم يفرد لها 

: ضمن النّص بعنوان قواعد اللّغة العربية كعنوان فرعي لعنوان كبير هو أدرجت

  .النّص وأوظّفها استثمر موارد

3- نة الثّالثة ثانويواقع تعليم النّحو في الس:

3-1- ة في الكتاب المدرسيرفية والصالمواضيع النّحوي:  

ن الكتاب المدرسيللشّعبتين تضم نة الثّالثة ثانوية / آداب:للسفلسفة ولغات أجنبي

2:مجموعة من القواعد النّحوية والصرفية نوضحها في الجدول اآلتي 

فلسفة ولغات  /بآدا :اشعبت ،ة وآدابها للسنة الثّالثة ثانويكتاب اللغة العربي: آخرونالشّريف مريبعي و :ينظر –1

  .، ص المقدمةأجنبية
  .05-04المرجع نفسه، ص  -2
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  المواضيع الصرفية  المواضيع النّحوية

اإلعراب اللّفظي-

اإلعراب التّقديري-

إعراب معتّل اآلخر -

- معاني حروف الجر

وف العطفمعاني حر -

المضاف إلى ياء المتكلّم -

إذ، إذا، إذن، حينئذ -

الجمل التي لها محّل من اإلعراب -

الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب -

الخبر و أنواعه -

إعراب المسند والمسند إليه -

أحكام التّمييز والحال -

الفضلة وإعرابها -

البدل وعطف البيان -

لو، لوال، لوما -

، إماأما -

األحرف المشبهة بالفعل -

- إي ،أي ،أي

كم، كأي، كذا -

إعراب المتعدي غلى أكثرمن مفعولين -

  معانيها وإعرابه: ما -

  نون الوقاية -

  الهمزة المزيدة في أول األمر -

  صيغ منتهى الجموع وقياسها -

  جموع القــلّـــــة -

  تصريف األجوف -

  ياسم الجنس اإلفرادي والجمع -

  موازين األفعال-

  اسم الجمع -

  تصريف اللّفيف -

  نونا التّوكيد -

  تصريف النّاقص -

  01:الجدول رقم
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وهذا جدول يوضح مواضيع النّحو والصرف الواردة في كتاب اللّغة العربية     

  وآدابها 

رياضيات، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، تقنــي : للسنة الثّالثة ثانوي للشّعب

1: ضيريا

  مواضيع الصرف  مواضيع النّحو

- معاني حروف الجر  

  معاني حروف العطف -

  إذا ،إذًا -

  إذ ، حينئذ -

  مفرد، جملة، شبه جملة: الخبر-

  الجمل التي لها محّل من اإلعراب-

  الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب -

  معاني األحرف المشبهة بالفعل -

  أحكام التّمييز والحال -

  البدل وعطف البيان -

  لو، لوال، لوما -

  المتعدي إلى مفعولين -

  المتعدي إلى ثالثة مفاعيل -

  الهمزة المزيدة في أول األمر -

  تصريف األجوف -

  تصريف النّاقص -

  تصريف اللّفيف -

  المجرد -

  المزيد بحرف -

  المزيد بحرفين وثالثة -

  اسم الجمع-

  اسم الجنس اإلفرادي والجمعي -

  ن التّوكيدنو -

  نون الوقاية -

  02:الجدول رقم

  ،علوم تجريبية رياضيات،: ،الشعبالسنة الثالثة ثانوي، آدابهااللّغة العربية و: الشّريف مريبعي وآخرون: ينظر –1

  .05-04ص تقني رياضي، د،تسيير واقتصا
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فلسفة ولغات أجنبية، كما وردت /آداب: وهذه قواعد النّحو والصرف لشعبتي    

1:في المنهاج مرتّبة في الجدول اآلتي

  شعبة لغات أجنبية  فلسفة/شعبة آداب 

  اإلعراب التّقديري -

  إعراب المعتل اآلخر -

  لّمإعراب المضاف إلى ياء المتك -

  إعراب المسند والمسند إليه -

  الفضلة وإعرابها -

  أحكام البدل وعطف البيان -

أحكام التّمييز والحال وما بينهما من  -

  فروق

  أحرف الجر ومعانيها -

  أحرف العطف ومعانيها -

  نون التّوكيد مع األفعال-

  إذ ،إذا، إذن، حينئذ -

  لوال ،لوما ، لو -

  نون الوقاية -

  يإي ،أي ،أ -

  كم ،كأي،كذا -

  أما ،إما -

  ما  -

  الجمل التي لها محّل من اإلعراب-

الجمل التي ال محّل لها من  -

  اإلعراب اللّفظي-

  اإلعراب التّقديري-

  إعراب المعتّل اآلخر -

  إعراب المضاف -

إعراب المتعدي غلى أكثر من -

  مفعول 

  الجمل التي لها محّل من اإلعراب -

الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب -

  معاني األحرف المشبهة بالفعل -

  الخبر المفرد والجملة والشبه الجملة -

  أحرف الجر ومعانيها -

  أحرف العطف ومعانيها-

أحكام التّمييز والحال وما بينهما من  -

  فروق 

  أحكام البدل وعطف البيان -

  إذ ،إذا، إذن ،حينئذ -

  لوال ، لوما ، لو -

  نون الوقاية -

  نون التّوكيد مع األفعال -

  الهمزة المزيدة في أول األمر -

فلسفة ولغات أجنبية / آداب: الشّعبتان ،)اللّغة العربية وآدابها(لتّعليم العام والتّكنولوجيلمنهاج السنة الثّالثة ثانوي  –1

  .16ص 
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  اإلعراب

  معاني األحرف المشبهة بالفعل -

  جموع القلّة وقياسها -

  صيغ منتهى الجموع -

  اسم الجمع -

  اسم الجنس اإلفرادي والجمعي -

  موازين األفعال -

  تصريف األجوف -

  تصريف النّاقص -

  تصريف اللّفيف -

  اسم الجمع -

  اسم الجنس الجمعي واإلفرادي -

  03: الجدول رقم

رياضيات، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، : وهذه قواعد النّحو والصرف للشّعب

1:تقني رياضي كما وردت في المنهاج

  المواضيع النّحــــوية والصرفية

إعراب المتعّدي إلى أكثر من مفعول  -

  رابالجمل التي لها محّل من اإلع -

  الجمل التي  ال محّل لها من اإلعراب-

  معاني األحرف المشبهة بالفعل -

  الخبر المفرد والجملة والشبيه بالجملة -

  أحرف الجر ومعانيها -

  أحرف العطف ومعانيها -

أحكام التّمييز والحال وما بينهما من  -

  فروق

  أحكام البدل وعطف البيان -

  إذ، إذا ،إذن، حينئذ -

  ال ، لومالو ، لو -

  نون الوقاية -

  نون التّوكيد مع األفعال -

  الهمزة المزيدة في أول األمر -

  تصريف األجوف -

  تصريف النّاقص -

  تصريف اللّفيف -

  اسم الجمع -

  اسم الجنس الجمعي واإلفرادي  -

  موازين األفعال -

  04: جدول رقم

  .17لعلمية، ص ا:الشعب): اللّغة العربية وآدابها(منهاج السنة الثّالثة من التعليم الثّانوي العام والتّكنولوجي - 1
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لثة من التّعليم الثّانوي أن الغلبة من المالحظ على الدروس المقررة على السنة الثّا   

فيها للمستوى النّحوي على المستوى الصرفي، حيث نجد مواضيع النّحو قد بلغت واحدا 

  .وعشرين درسا، بينما دروس الصرف فعدت أحدى عشر درسا

وهذه الغلبة لمواضيع النّحو على مواضيع الصرف تبين انعدام التّكافؤ بين الموضوعات 

رفيالنّحوية الجانب الصرفية، كما توحي بإغفال أهمية والص.  

فالصرف مهم جدا لدراسة العربية، حيث نبه القدماء من العلماء إلى أهميته فهو     

ميزان العربية الذي نستطيع عن طريقه التّعرف على الكلمة وحروفها األصلية، ولما 

فالتّصريف إنّما هو لمعرفة ...«:له يصيبها من تغيير، ويبين ذلك ابن جني في قو

ألن معرفة ذات الشّيء ...أنفس الكلم الثّابتة، والنّحو إنّما هو لمعرفة أحواله المتنقّلة

»الثّابتة ينبغي أن يكون أصال لمعرفة حاله المتنقّلة .1

ة ألنة، أو التّركيبية قبل المعرفة النّحويرفيعلم  فالمتعلّم يحتاج إلى المعرفة الص

الصرف كما يظهر من كالم ابن جني مهم جدا في تعلّم العربية، وألن النّحو يعتمد على 

  .المباني الصرفية في تحديد معانيه الوظيفية 

وحين دراسة اللّغة يجب أن يبدأ اللّغوي بالصرف ألنّه تمهيد لمعرفة النّحو واإللمام به 

تّصريف يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة ال«:نجد ابن جني يقول في هذا الصدد

وبهم إليه أشد فاقة؛ ألنّه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كالم العرب، والروافد 

2.الداخلة عليها   وال يوصل معرفة االشتقاق إالّ  به  «

 1ط ، لبنان،بيروت ،عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية محمد :تح ،المنصف:أبو الفتح عثمان بن جني -1

  .34م، ص1999-ه 1419

.31ص  ،المرجع نفسه - 2
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نها متعلّم اللّغة ويجب إفهام الطّالب أن العربية لغة اشتقاقية، وعملية االشتقاق ما تمكّن م

العربية استطاع أن يتفهم الطّبيعة البنيوية للكلمة العربية، ومن ثم يمكنه أن يشتقّ من 

1.جدر الكلمة الواحدة عددا هائال من الكلمات 

كما يجب وضع مواضيع الصرف قبل مواضيع النّحو أثناء ترتيب المقرر وذلك لما 

  .الحظناه من جعل األولوية للنّحو 

: ويغلب على مقرر القواعد للسنة الثّالثة ثانوي دروس الحروف ومعانيها وهي     

. حينئذ، أي. إذن. إذ. حروف العطف، حروف الجر، الحروف المشبهة بالفعل، إذا(

ا. أيا ، كم. إي، أموهي كما نعلم حروف المعاني .) لوما، ما. لوال. كأي، لو. كذا. إم

وأما حد «):ه911ت(إلّا إذا انتظم في جملة، يقول عنها السيوطي والتي ال يظهر معناها

حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النّحويون فهو أن يقال الحرف ما دّل على معنى في 

تدخل في الكالم للتّبعيض فهي، تدّل على ) من(غيره نحو من وإلى وثم، وشرحه أن 

ذا كانت البتداء الغاية كانت غاية تبعيض غيرها ال على تبعيضها نفسها، وكذلك إ

تدّل على المنتهى، فهي تدّل على منتهى ) إلى(غيرهاوكذلك سائر وجوهها وكذلك 

لم يكن هناك داعي ف،  2 ».غيرها ال منتهى نفسها، وكذلك سائر حروف المعاني

إلدراجها مستقلّة ومنفصلة عن األساليب والتّراكيب كان من األحسن ضمها إلى أساليب 

،  ًاإذ.إذا : (ية كأسلوب الشّرط مثال الذي يضم الحروف الدالة على الشّرط وهيلغو

سة تحليلية درا –السنة األولى نموذجا  –تعليمية النّحو في مرحلة التّعليم العام  :ينظر عبد الكريم بن محمد –1

  .74-73تقويمية ص 
، 2،ج)د ت( ،)د ط(، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت ،األشباه والنّظائر في النّحو: يجالل الدين السيوط -2

  .16ص
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عرضها ضمن   ، وكذلك األحرف المشبهة بالفعل  لو تم...)إما .لوما  أما .لوال 

كان وأخواتها، كاد وأخواتها، (نواسخ الجملة االسمية الذي يضم بدوره جميع النّواسخ 

تم دراسة الجملة االسمية وما يطرأ عليها من تغييرات،  ثم حيث ي...) ظن وأخواتها 

.التّطرق إلى تلك النّواسخ بالتّفصيل لكان أفضل وأفيد للمتعلّم

كما نالحظ تمايزا في اختيار المواضيع بين الشّعب، فنجد مواضيع مقترحة للشّعب      

رياضيات  (عب العلمية ومحذوفة من مقرر الشّ) فلسفة ولغات أجنبية /آداب(األدبية 

 03والجدول رقم  01والجدول رقم ) علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، تقني رياضي

يوضحان ذلك االختالف، فمن المواضيع التي حذفت من مقرر الشّعب العلمية 

، وقد جزئت بعض المواضيع في مقرر الشّعب العلمية )اإلعرابيين اللّفظي والتّقديري(

، فقد قسم إلى أجزاء هي )المتعدي إلى أكثر من مفعول(بيل المثال درس فنجد على س

، )المتعدي إلى ثالثة مفاعيل(ونجد درسا آخر يحمل عنوان ) المتعدي إلى مفعول (

بينما نجده لدى ) المزيد بحرفين (، ودرس آخر )المزيد بحرف(وكذلك األمر في درس 

فما الهدف من هذه التّجزئة ؟ مادام ) فعالالمزيد من األ(الشّعب األدبية تحت عنوان 

.الهدف  من تدريس النّحو واحد

يتبين أن االختالف كان  04، والجدول رقم، 01:ومن خالل مالحظة الجدول رقم   

، فكانت الدروس التي اختصت )فلسفة ولغات أجنبية /آداب (كذلك بين الشّعب األدبية 

) كم، كأي ، ك (، و)مضاف إلى ياء المتكلّم إعراب ال(فلسفة هي /بها شعبة آداب

، أما شعبة لغات أجنبية فخصت بدروس )جموع القلّة وقياسها (و) ما(، و)أما،إما(و

) تصريف األجوف(، و)الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة (، و)اإلعراب اللّفظي (هي

ي مشتركة بين ، أما بقية المواضيع فه)تصريف اللّفيف(، و)تصريف النّاقص (و

  . الشّعبتين
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أن هناك خلط في ترتيب المواضيع  04، ورقم03والمالحظ من خالل الجدولين رقم   

بين المنهاج والكتاب فهناك تقديم وتأخير؛ فبعض المواضيع في الكتاب جاءت في األول 

ونجدها في المنهاج وردت في الوسط أو في األخير  أو العكس، كما نجد مواضيع 

ن المنهاج ومدرجة في الكتاب، هذا إن دّل فإنّما يدّل على عدم التّنسيق بين محذوفة م

واضعي المنهاج وبين مترجمي المنهاج إلى كتاب مدرسي.  

  : ااختيار الموضوعات المقررة وترتيبه -3-2

المحتوى النّحوي الهدف الذي وضع من أجله يجب أن يتم اختياره بدقّة لكي يؤدي   

ألّا يكون االختيار عشوائيا وحتّى ال يكون االختيار كذلك يجب مراعاة وبموضوعية، و

يعد آلية تربوية معلومة، ومسألة طبيعية تنسحب على مختلف «:مبدأ التّدرج الذي

1.قضايا االكتساب مهما كان نوعه وطبيعته «

ا المبدأ في إذن التّدرج أمر طبيعي  يتماشى مع طبيعة االكتساب اللّغوي، وألخذ هذ

  :عين االعتبار في تعليم النّحو ال بد من مراعاة القضايا اآلتية

  :التّدرج من السهل إلى الصعب -3-2-1

ضرورة البدء بالسهل قبل الصعب، بحيث تفتح شهية «حيث نرى أنّه البد من    

يرها مما الدارس بالمسائل السهلة التي يمكن استيعابها ببساطة، ثم المرور إلى غ

يصعب عليه فهمها أو إدراكها لتعقّدها أو لتجردها، حيث تتطلّب نضجا أكبر من حيث 

2مستواه العقلي« .

  .14ص  مقاييس بناء المحتوى اللّغوي، :عبد المجيد عيساني  –1
.14جع نفسه، صالمر -2
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إذن ال بد من اختيار المواضيع السهلة التي تفتح شهية المتعلّم إلى باقي الدروس    

لتّقديري عكس ما جاء في الكتاب من البدء بالصعب وهو اإلعراب اللّفظي واإلعراب ا

كان األسهل منه البدء بدرس األسماء، ثم األفعال ثم الجملة االسمية وبعدها الفعلية، ثم 

التطرق لما يطرأ على كل منها من تغييرات كاإلعراب بأنواعه والبناء ودخول النّواسخ 

سهل على الجملة االسمية، والجوازم على الجملة الفعلية، وهكذا تتدرج المفاهيم لديه وي

  .عليه فهمها

3-2-2- ج من العام إلى الخاصالتدر:

ضرورة تناول القواعد التي تدرك بسهولة قبل تناول الخاصة التي «إذ ال بد من    

ترتبط بإجراءات أخرى أكثر تعقيدا والتواء، فدراسة الجملة مثال كوحدة متكاملة تدرك 

1.مسائل في ذهن المتعلّم بسهولة دون اللّجوء إلى التّفصيالت التي تعقّد ال «

ج طوليج هو تدرة على جميع 2وهذا النّوع من التّدروفيه يأتي معلّم اللّغة العربي ،

النّواسخ مثال بعد تعرضه لدرس الجملة االسمية طبعا، ثم ينتقل إلى تفصيل تلك 

هة بالفعل، ثمدرس األحرف المشب ظن  النّواسخ فيتناول درس كان وأخواتها، ثم

فهو بهذه الطّريقة انتقل من تدريس العام وهو الجملة االسمية إلى تدريس ... وأخواتها

الخاص وهو األحرف المشبهة بالفعل مثال، ويمكن أن تتناول تلك الخواص إلى مراحل 

  .من حياة المتعلّم الدراسية فيأخذ في كّل مرحلة ناسخا منها 

  14المرجع السابق، ص-1
استثمار تعليمية اللّغات في تدريس البالغة العربية، المدرسة العليا لألساتذة ، بوزريعة، : رضا جوامع :ينظر -2

  الجزائر

.175م، ص02،2005العدد  
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الخبر "يراع في المقرر فنجد على سبيل المثال درس إن هذا النّوع من التّدرج لم    

فلو روعي هذا النوع من التدرج لقدم " المسند والمسند إليه" قدم على درس" وأنواعه 

، وكذلك األمر "الخبر وأنواعه" على الخاص وهو"المسند والمسند إليه "العام وهو 

فدرس الفضلة العام أولى "رابها الفضلة وإع" ودرس" الحال والتّمييز "بالنّسبة إلى درس 

الذي هو جزء من العام باعتبارهما فضلتين فكيف "الحال والتّمييز"بالدراسة من درس 

  يقدم الخاص على العام؟  

الهمزة المزيدة في أول "وتكرر األمر نفسه في درس  من دروس الصرف أال وهو    

، ثم بعد ذلك نتناول "همزة الوصلهمزة القطع و"فكان من األفضل تقديم درس " األمر

باعتبارها جزء من ذلك الكل أو خاص من ذلك العام " الهمزة المزيدة في أول األمر"

  .فاألمور تدرك بكلياتها

:التّدرج من الشّائع إلى قليل االستعمال-3-2-3

بدء ضرورة ال«والبدء باألمور الشّائعة إلى قليلة االستعمال أمر مهم فال بد من   

باأللفاظ التي يكثر تداولها في األوساط العلمية أثناء الكالم، وباألكثر تواترا بين 

1المتخاطبين على األلفاظ التي ينذر ذكرها « .

نجد في درس حروف الجر االفتقار إلى هذا العنصر فلم يختر واضعو المقرر    

  حروف

الشّائع منها، بل أدرجوا حروفا ال نكاد الجر كثيرة االستعمال، ولم يقتصروا على  

البحث عن معاني حرف الجر ووجوه «:في حين نجدهم يعترفون بأن . نستعملها

  .14مقاييس بناء المحتوى اللّغوي ،ص :عبد المجيد عيساني  –1
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استعمالها في الكتابة والمشافهة يتطلّب االقتصار على اللّازم الذي ال يستغني عنه 

1.المتعلّم «

رب (الستعمال مثل لكن في الكتاب تم عرض مجموعة من الحروف ليست  شّائعة في ا

فكان من األفضل تركها إلى مراحل ) حاشا، خال، عدا، حتّى، لوال، التاء، الواو، كي 

، وكذلك )من، إلى،  على، ـب في (دراسية عليا، ونعرف المتعلّم بما هو شائع مثل 

نون الوقاية، واسم الجمع، واسم الجنس اإلفرادي : (بعض المصطلحات الصرفية ك

فهي ال ...) صريف اللفيف، واألجوف، والمتعدي إلى أكثر من مفعولوالجمعي وت

ة بإدراجها في المقررتكسب المتعلّم ملكة لغوي  .  

  : ومن المعايير التي يجب مراعاتها في اختيار المحتوى اللّغوي هي 

»ابقة والحاضرة قصد إيجاد عالقة بينة الستحقيق مبدأ التّكامل بين الخبرات التّعليمي 

السابق واللّاحق، أي ما يريد المعلّم أن يتناوله بحيث تكون كّل خبرة الحقة مبنية على 

والمالحظ على المقرر النّحوي في كتاب السنة الثّالثة   ،»2. االسابقة وفي خدمته

حيث نجد  ،ثانوي أنّه في كثير من المواضيع لم يربط بينها ولم يحقّق مبدأ التّكامل

نوات الثّالث ومن خالل هذا التّكرار لن تكون هناك خبرات مواضيع مكررة في الس

  .جديدة نربطها بسابقتها 

فقد تم عرضه في السنة األولى " الحال والتّمييز"فمن بين الدروس المكررة درس    

ثة أيضا كرر في المستويات الثّال"البدل " من التّعليم الثاّنوي وكذلك السنة الثّالثة، ودرس

يتناول في كّل المستويات ليس الثّانوي " المبتدأ والخبر " من التّعليم الثّانوي، ودرس

فحسب بل واإلعدادي أيضا، مع التّطرق إلى نفس العناصر، ودرس اإلعراب من 

اإلعراب هو تغير  «:الدروس المكررة فقد ورد له تعريف في السنة الثّانية ثانوي وهو

  .34لسنة الثّاثة ثانوي ، الشّعب األدبية ،صاللّغة العربية وآدابها، ا: الشّريف مريبعي وآخرون –1
  .12مقاييس بناء المحتوى اللّغوي، ص: عبد المجيد عيساني –2
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، أما في كتاب السنة »1.ف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراأواخر الكلم الختال

اإلعراب هو تغير «:الثّالثة ثانوي فقد ورد تعريف اإلعراب بصيغة أخرى وهو

»2الحركة في آخر اللّفظ بحسب موقعه في الجملة ، وما هذا التّكرار وهذا االختالف .

كان من . ل الذي من التّكرار لنفس المفاهيمإلّا تشويش لذهن المتعلّم والشّعور بالمل

  . المفروض طرح مواضيع جديدة لم يعرفها المتعلّم من قبل 

وما هذا التّكرار إلّا دليل على عدم التّنسيق بين واضعي المنهاج والكتاب لهذه 

  .المستويات الدراسية 

  :المصطلحات النّحوية في الكتاب-3-3

لواردة في كتاب اللّغة العربية للسنة الثّالثة ثانوي إن المصطلحات النّحوية ا

مصلحات بصرية فلم نجد مصطلحات كوفية، فمن المصطلحات البصرية الواردة في 

  :الكتاب

 العماد لديهم وقاية كما جاء : نون الوقاية ين ألنى نون العماد عند الكوفيوتسم

كلّم كما في ضربني نون العماد أي نون في قول الفراء كانت النّون التي تسبق ياء المت

3.الوقاية أي أنّها تقي الفعل من الكسرة

 نا وتبيينا :التّمييزرا وتفسيرا ومبيى مفسويسم 4.مصطلح بصري

/ آداب: الجديد في األدب والنّصوص والمطالعة الموجهة، السنة الثّانية ثانوي، شعبتا : أبو بكر الصادق سعد اهللا –1

  .15فلسفة ولغات أجنبية، ص
فلسفة ولغات أجنبية، / آداب: اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا: وآخرونالشّريف مريبعي  –2

  .11ص
-111ص م،1987، 1دار الفكر، عمان، األردن، ط المدارس النّحوية أسطورة وواقع،:إبراهيم السامرائي  -3

112.
ألفية ابن مالك، دار الفكر للنّشر  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على: محمد الخضري الشّافعي-4

  .224-223، ص1ج) دت) (دط(والطّباعة



 اللّغويل الفصل الثّاني القواعد النّحوية في السنة الثّالثة موجبات االشتراط وحضور التّداو

- 53 -

1.عند البصريين"تمييز" فأطلقوه على ما هو"التّفسير "الكوفيون في وقد توسع 

ون بمصطلح: الحالعبر عنه الكوفي اء مصطلح بصريه207ت(القطع، فقد ذكره الفر (

﴿:تعالىفي«:في قوله     ﴾

) .لذلك( خبرا)الكتاب(أما النّصب في أحد الوجهين، فأن تجعل ...«):02البقرة(

ى( فتنصب علىهد (فيه هادياً  على القطع من الهاء التي فيه كأنّك قلت ال شك« .

2.ويريد بالقطع الحال

ين ويطلق :الجـروهو مصطلح بصري يقابل مصطلح الخفض عند الكوفي

3.حروف الخفض على حروف الجر

التّرجمة والتّبيين والتّكرير والتّفسير وهي :كّل هذا يقابل مصطلحات : ـدلالبـ

4.مصطلحات كوفية 

ون عل: الشّبيه بالمفعولى غير المفعول به من المفاعيل األخرى ويطلقه الكوفي

المفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول : التي أطلق عليها البصريون 

معه، وهذا يعني أن الكوفيين ال يرون إلّا مفعوال به واحدا، وما عدا ذلك فهي تشبيهات 

5.بالمفعول، وليست مفعوالت حقيقة

  .127المدارس النّحوية أسطورة وواقع، ص: إبراهيم السامرائي-1
 –ه 1403، 1معاني القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أبو زكريا يحيى بن يزيد الفراء-2

  .12ص 01م،ج1983
  .132ص  ،المدارس النّحوية أسطورة وواقع :مرائيإبراهيم السا -3
  .135المرجع نفسه، ص -4
  .123المرجع نفسه، ص -5
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يه أهل البصرة بالفعل مصطلح يطل: الفعل الواقعاء على ما يسمقه الفر

1.يالمتعد

ون : األدواتيه البصرياء في مقابل ما يسم2.حروف المعانيجعله الفر

هذه بعض التّسميات لمصطلحات بصرية وما يقابلها من مصطلحات كوفية التي 

سي وجدنا الغلبة عثرنا عليها في بعض الكتب وبعد مطابقتها لما ورد في الكتاب المدر

للمصطلح البصري على المصطلح الكوفي وهذا دليل واضح على غلبة الدرس 

البصري على الدرس الكوفي، لكن قد نجد مصطلحات كوفية أنسب وأيسر للتّعلّم لما ال 

يؤخذ منها أو من غيرها من مدارس نحوية كالبغدادية، أو مصطلحات المتأخّرين، فلم 

  .األكثر توفيقا وسهولة ووضوحاال نأخذ منها 

  :وفي هذا الجدول مصطلحات بصرية وما يقابلها من مصطلحات كوفية 

  ما يقابلها من مصطلحات كوفية  المصطلحات البصرية في الكتاب

- حروف الجر  

  حروف العطف -

  التّمييز -

المفعول  –المفعول له  –المفعول فيه  -

  .المفعول معه –المطلق 

  البدل  -

  حروف الخفض -

  حروف النّسق-

  التّفسير  -

  الشّبيه بالمفعول  -

الرد أو التّبيين أو التّكرير أو القطع أو  -

  .التّرجمة

المصطلح النّحوي نشأته وتطوره حتّى أواخر القرن الثّالث الهجري، شركة : عوض محمد القوزي: ينظر - 1

  .180م، ص1981 -ه1401،  1الطّباعة السعودية، العيارية، الرياض، ط
.174المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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  الحال  -

  نون الوقاية-

  المتعدي إلى أكثر من مفعول -

  القطع -

  نون العماد -

  الفعل النّاقص -

بس فأحيانا كثيرة ال يفرق إن المصطلحات الواردة في الكتاب ينتابها الغموض واللّ

المتعلّم بين المصطلحات لتداخلها، والخلط بينها، فنجد على سبيل المثال في درس 

والمقصود به ما يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع  األول اسما له "الفعل النّاقص "

وهو في 1" الفعل النّاقص"وينصب الثّاني ليصبح خبره وهذا في النّحو، ونجد كذلك 

  )...سعى(و) عفا(و)سما(لصرف، وهو الفعل الذي تكون المه حرف علّة مثل ا

المسند "، وتارة أخرى "المبتدأ والخبر "وكذلك تسمية العمدة في الجملة االسمية تارة 

فهذا التداخل في " الصفة" "النعت" ، ومرة يطلقون على مصطلح"والمسندإليه

ب هذا نجد الغموض  فهناك مصطلحات المصطلحات يشوش ذهن الطّالب، إلى جان

اإلعراب اللّفظي واإلعراب التّقديري، : غامضة في الكتاب ال يدركها المتعلّم بنفسه منها

الفعل  والرفع على البدلية  ،ة، والفضلة، والعمدة، والهيئات، والذّواتوالحركة المقدر

، بدل مطابق، األجوف ،البيان، ونون الوقاية، وعطف والبدل ،النّاقص، الفعل اللّفيف

بدل جزء من كل، بدل اشتمال، مطلق الجمع بين المتعاطفين، المفعول المطلق صيغ 

  ...منتهى الجموع

ص  ،بيةفلسفة ولغات أجن/آداب :، شعبتاالسنة الثّالثة ثانوي ،اللّغة العربية وآدابها :الشّريف مريبعي وآخرون –1

272.
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 تعليم اللّغة والتّحكم في آلياتها ال يستدعي ترديد مصطلحاتها وحفظها، وإن إن

ظيف تلك الغوص فيها وتلقينها للمتعلّم تشده عن حاجته األساسية وهي كيفية تو

المصطلحات في حديثه، أو كتابته واالبتعاد بلغته عن اللّحن وهذا هو الهدف األسمى 

  .الذي نصبو إليه من تعليم النّحو 

3-4- األمثلة في الكتاب المدرسي:  

إذا كان الهدف من تدريس النّحو هو إكساب المتعلّم ملكة تواصلية تمكّنه من التّحكّم 

ات األساسية، فهل تسهم األمثلة الموجودة في الكتاب المدرسي اآللي في جميع المهار

  للسنة الثّالثة ثانوي في تنمية تلك المهارات؟

إن أول ما يمكن أن يقال عن األمثلة في الكتاب عدم ضبطها بالشّكل، وخاصة 

لها ال بد والمتواضع عليه أن التّجسيد الفعلي للّغة أو األداء الصحيح . اآليات القرآنية

من الضبط الدقيق للكلمات أو باألحرى األمثلة، حتّى يتسنّى للمتعلّم النّطق السليم لها، 

قال عما قليل ﴿:قوله تعالى: واألمثلة كثيرة منها. والبعد عن مطبات األخطاء اللّغوية

هل أدلّكم على ﴿، و﴾وما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى﴿، و﴾ليصبحن نادمين

إنّك لمن  والقرآن الحكيم﴿، و﴾تؤمنون باللّه واليوم اآلخر: ارة تنجيكم من عذاب أليمتج

إضافة إلى عدم توثيق اآليات       ﴾إنّا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴿، و﴾المرسلين

ويالحظ على أمثلة الكتاب أنّها تتميز بالجفاف والتّكلّف أحيانا فهي ال تناسب 

لذّهني للمتعلّم رغم احتواء الكتاب على أمثلة توضيحية من اللّغة المعاصرة، المستوى ا

رغم أن هذا  1".العلم في الصدور ال في السطور"ففي درس أنواع الخبر ورد مثال 

المثال ال يكسب المتعلّم اللّغة التي يصبو إليها إلّا أننّا نجده قد تكرر في مستويين هما 

  .98ص ،المرجع السابق –1
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نة الثّالثة والسوكأنّه ال يوجد غير هذا المثال ليستشهد الس ،نة  الثّانية من التعليم الثّانوي

حصر لها، وما كرر كذلك من األمثلة التي ال تثري رصيد به، واألمثلة في القرآن ال

وهو كالمثال السابق أدرج في 1".الملفّ فوق الطّاولة"المتعلّم اللّغوي، وال تهذب ذوقه 

  .أن األمثلة التي تخدم موضوع الخبر شبه الجملة كثيرة مستويين دراسيين رغم

ونجد في بعض الدروس أن األمثلة المستخرجة من النّص ال تخدم إلّا جزء يسير    

2".إعرابها ومعانيهاإذا، إذ،إذن،حينئذ"منه ففي درس 

  :نجد األمثلة المستخرجة من النّص هي   

ا بصرت به بصرت فأشمط إذ.

الء بصاحبينزل الب إذا.

لم أتعب إذا أساء إلي.

فكما ترىرآني فإذا.

الشّرطية التي تختص " إذا:"المالحظ على هذه األمثلة ال تخدم إلّا معنى واحدا وهو   

بالدخول على األفعال، واألمثلة كلّها متشابهة يأخذ منها المعلّم مثاال أو مثالين، ويستعين 

  .ضيح بقية عناصر الدرسبأمثلة من خارج الكتاب إلتمام تو

وحتّى األمثلة المأخوذة من خارج النّص فهي أغلبها تخدم جزءا واحدا من الدرس وهو 

3:وهي "إذا"

ة أنشبت أظفارها وإذاالمني.

أكرمت الكريم ملكته وإذا.

المعلّم كان حاضرا أتيت وإذا.

آداب : نة الثّانية ثانوي، شعبتاالس: الجديد في األدب والنّصوص والمطالعة الموجهة: أبو بكر الصادق سعد اهللا -1

  .42فلسفة ولغات أجنبية، ص
  75فلسفة ولغات أجنبية، ص/ آداب:اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا: الشّريف مريبعي وآخرون -2
.75ص: المرجع نفسه –3
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   رس ليس لها حظّ وافر من األمثلةة العناصر في الدبقي ص وإنمة حيث خصالمقد

  .مثال واحد لكّل منها

     النّص ومن هذا المنطلق فاألمثلة غير كافية إلنجاز هذا الموضوع، على أساس أن

  .األدبي اختير لتحقيق المقاربة النّصية، إلّا أنّه لم يوفّق في ذلك

ذة من نجد األمثلة المأخو" الجمل التي لها محّل من اإلعراب"وكذا الحال في درس    

1:تخدم كّل عناصر الدرس واألمثلة هيالنّص ال

 واقعة خبر(ل          يزهر في صحرائه أمالفقر.(

 واقع صفة(             حقّها النّطعوملوكهم رقابا.(

 كهم ظلمواقعة صفة(          يجوعهمومن ال يحر. (

  واقعة حال(         برك  هدمعيرنو اإلباء إليهم.(

هذه األمثلة ال تخدم إلّا ثالثة من أنواع الجمل التي لها محّل من اإلعراب  إن

وما .الواقعة خبر، والواقعة صفة، والواقعة حال، أما بقية الجمل ال أمثلة توضحها:وهي

قيل عن درس الجمل التي لها محّل من اإلعراب يقال عن الجمل التي ال محّل لها من 

2:جة ال تخدم إال ثالثة أنواع من الجمل أال وهياإلعراب، فاألمثلة المستخر

 ة(ر          شعب هنود حملن تجعلوا شعبناواقعة جملة ابتدائي.(

ة.....................           (فنحن باقونجملة معطوفة على جملة ابتدائي.(

 جملة واقعة بعد االسم الموصول..........        ( تلبسهذه األرض التي.(

1
  79ص ،المرجع السابق–

2
  .80- 79ص  ،المرجع نفسه–
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: إن هذه األمثلة ال تخدم إلّا ثالثة أنواع من الجمل التي ال محّل من اإلعراب وهي

الجملة االبتدائية، والجملة المعطوفة على جملة ابتدائية، والجملة الواقعة بعد االسم 

.بقية األنواع من الجمل فليس لها نصيب من أمثلة النّص فأما الموصول     

اللّافت لالنتباه هو احتواء النّص " لو، لوال، لوما ومعانيها :إعراب"وفي موضوع    

، وبقية األمثلة 1" لو دخلوا في عمل أفسدوه: "وهو" لو" على مثال واحد فقط يخدم

  :مأخوذة من مصادر أخرى غير النّص المقترح، وهي

 ة واحدة  ﴿:قوله تعالىك لجعل النّاس أم2).99يونس(﴾ولو شاء رب

لم يستخرج من النّص، فهو ال يخدم سوى موضوع واحد من  ة على أنّهوالمثال زياد

  أين نصيب أجزاء الدرس األخرى من التّوضيح؟".لو" الدرس وهو

إن واضعي الكتاب المدرسي يقترحون أمثلة وشواهد تساعد المعلّم عل إتمام بقية    

ي حالة عدم تلبية األمثلة عالقة لها بالنّص األدبي أو التّواصلي، وفعناصر الدرس ال

حاجة المعلّم في الشّرح فإنّه يستعين بأمثلة من خارج الكتاب المدرسي، أضف إلى ذلك 

إن المقاربة .ضعف بعض األمثلة وجفافها، زيادة على عدم ضبطها بالشّكل وتوثيقها

  .   النّصية قاصرة على توفير األمثلة التي تخدم الدرس

نهاج اختيار نصوص، وأمثلة حية تحاكي الواقع اللّغوي كان على واضعي الم     

للمتعلّم، وقريبة من ذهنه ومستواه الفكري، واختيار األمثلة من القرآن الكريم والحديث 

الشّريف، وكالم العرب شعرا ونثرا مع ضبطها بالشّكل التّام، ألنّها أرسخ في ذهن 

  .ي يبتغيها الطّالبالمتعلّم وأكثر تعبير عن المعاني الوظيفية الت

  .186ص  ،ولغات أجنبيةفلسفة /السنة الثّالثة ثانوي، شعبتي آداب :بية وآدابها اللّغة العر -1
  .186المرجع نفسه، ص  -2
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إضافة إلى ضعف األمثلة وعدم ضبطها بالشّكل التّام،  نالحظ بعض األخطاء    

العلمية التي قد ترسخ في ذهن المتعلّم فضال عن المعلّم إن لم ينتبه إليها أهل 

  .االختصاص والقيام بتصويبها

         رس درس األستاذ د«" :الفضلة وإعرابها" ومن األخطاء ما ورد في درس   

1حسن  « فالمثال يبين المفعول المطلق، ونحن نعلم أن المفعول المطلق فضلة  .

ندري ألنّها والفضلة تأتي منصوبة، لكنّها في المثال وردت مرفوعة أو مجرورة، ال

غير مضبوطة بالشّكل  لكن الواضح أنّه غير منصوب، وهذا الخطأ يؤثّر على المتعلّم 

  .ات الكتابفي عدم ثقته بمعلوم

إذا المعلّم «:هناك مثال من األمثلة المقترحة وهو" إذ، إذن، حينئذ إذا،" وفي درس 

»كان حاضرا أتيت ورد في شرح المثال في الكتاب المدرسي ما ¡2.

والجملة من الفعل المحذوف " كان"خبر لناسخ يفسره النّاسخ المذكور" والمعلّم"«:يأتي

اسم لناسخ محذوف "المعلم" ، والصحيح هو أن»3.ضاف إليهوما بعده في محّل جر م

. يفسره النّاسخ المذكور والجملة من الفعل المحذوف وما بعده في محّل جر مضاف إليه

 ش ذهن الطّالب وتخلط لديه األفكار والمفاهيم، وتجعله يشكمثل هذه األخطاء تشو إن

  .في كّل معلومات الكتاب

  .128ص ،المرجع السابق –1
  .75ص ،المرجع نفسه-2
  75ص ،المرجع نفسه–3
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  :النّحوية في الكتاب صياغة القاعدة -3-5

لصياغة القاعدة النّحوية دور مهم في قوة داللتها على الحكم، ومدى استيعابها  

للجزئيات وانطباقها على األمثلة التي تتحقّق فيها، ويتعين بذلك أن تصاغ في أوجز 

إذا ما  العبارات وأدقّها وأقدرها على تحديد الشّمول أو العموم أو االستغراق، فالقاعدة

أصيغت بعبارة موجزة ذات داللة شاملة ومجردة استحقّت بصفة الشّمول انضواء 

جزئيات تحتها، حيث يضمن لها التّجويد التّعالي على النّماذج واألمثلة، وإذا استطاعت 

1.القاعدة أن تقدم الحكم مباشرة تعيينا لذاته كانت كلية 

عرض في ثوبها االصطالحي المعقّد، بحيث ال إن القواعد والتّعريفات في الكتاب ت   

يظهر معناها بسهولة، وال يستطيع المتعلّم فهمها وإدراك مضمونها، كيف يستطيع 

نون الوقاية «:المتعلّم في هذه المرحلة أن يفقه مثل قولهم في تحديد مفهوم نون الوقاية

ياء المتكلّم، وبين هذه  توضع لوقاية اللّسان من استحالة الجمع بين الكلمة المضافة إلى

»الياء وعليه فوظيفتها لسانية .2

فالقاعدة ال تمتاز بدقّة الصياغة، وصعبة على المتعلّم ألن اللّغة المستعملة فيها تحتاج    

كما أنّها تمتاز بالطّول الذي ". فوظيفتها لسانية "إلى شرح وتوضيح، خاصة في عبارة 

ا، فكان من األفضل تقديم تعريف بسيط وموجز مثل ما يرهق المتعلّم ويضيق به درع

  جاء 

واالستعمال،رسالة دكتوراه،  جدل النّص والقاعدة قراءة في نظرية النّحو العربي بين النّمودج: األمين ملّاوي - 1

  .267ص م،2009-ه1430،، جامعة الحاج لخضر، باتنةةم االنسانيكلية اآلداب والعلو
فلسفة ولغات أجنبية، ص / آداب: اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا:  الشّريف مريبعي وآخرون –2

62.
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نون الوقاية هي نون مكسورة تلحق «":الجنى الداني في حروف المعاني"في كتاب 

1قبل ياء المتكلّم إذا نصبت بفعل « .

¡»عليكني «:، أو باسم فعل نحو»أكرمني«:نحو: ثم يوضح ذلك بأمثلة فيقول

هذا التّعريف نراه مناسبا ألنّه أبسط من »ليتني«:ها نحووأخوات »بأن«أو 

التّعريف الوارد في الكتاب الذي يربك الطّالب ويوقعه في الحيرة بتركيزه جّل تفكيره 

في فهم هذه القاعدة ويضيع جهده في حفظها، ويحيد تفكيره عن الجانب المهم فيها أال 

.يحا في أحواله الخطابية وهو كيفية استعمال تلك النّون استعماال صح

نون العماد وتعني نون الوقاية وهي «:كما وجدت لها تعريفا آخر بسيط جدا وهو

2.النّون التي تسبق ياء المتكلّم أي أنّها تقي الفعل من الكسرة كما في ضربني «

يلة، إن المتعلّم ال يستطيع االحتفاظ بهذه القواعد، وهذه التّعريفات مدة زمنية طو   

ولن يستطيع تحويلها إلى أحداث كالمية مستقيمة، فنجد المتعلّم يردد تلك التّعريفات 

والقواعد دون فهم ودون قدرة على تطبيقها، فكثير منهم يردد نون الوقاية وال يعي 

3.معناها 

إن السبيل األفضل لتحفيظ تلك القواعد وترسيخها هو التّمثيل لها وجعل المتعلّم    

سج على منوال تلك األمثلة على أن تكون حسية، والتّدريبات المتنوعة من حيث الكم ين

والكيف  يأخذ بها المتعلّمون أخذا جديا مستمرا، ألن االكتساب الحقيقي للّغة ال يحصل 

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار : داني في حروف المعاني، تحالجنى ال: الحسن بن قاسم المرادي -1

  .151م، 1992-ه1413،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
  .112المدارس النّحوية أسطورة وواقع، ص: إبراهيم السامرائي :ينظر -2
مجلّة تواصل، عنّابة،  -تحليل ونقد –واقع المحتوى النّحوي في المقررات المدرسة : محمد صاري :ينظر –3

  .38- 37م،ص2001، جوان 08الجزائر عدد
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من خالل حفظ القواعد المجرة الغامضة، ولكن عن طريق فتق اللّسان بالمحاورة 

1.ة فعلية في جميع المقامات التي تستعمل فيها وممارسة اللّغة ممارس

قاعدة درس الحال كغيرها من القواعد لم تصغ في أوجز العبارات وأدقها     

الحال وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عامله، أو «وجاءت

ر الفضلة مضمون الجملة قبله، فالوصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة، وذك

2.مخرج للخبر توجد في كتب النّحويين تعريفات في أوجز صياغة أدقّ من هذا . »

الحال وصف «):ه672ت(التّعريف فنأخذ على سبيل المثال ما ورد عند ابن مالك 

3».فضلة منصوب يبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل

تي وصف ،فضلة أنّه يأ: فهذا التّعريف أتى على أهم خصائص الحال وهي    

فهو تعريف وجيز دقيق في عباراته سهلة على المتعلّم من حيث .منصوب  يبين الهيئة

الفهم والحفظ لم يكن هناك داع  للتّطرق إلى كّل تلك الجزئيات عن الحال بل تركها 

  .لمراحل تعليمية أخرى ، وألهل االختصاص

ردت القاعدة طويلة معقّدة و" اإلعراب اللّفظي واإلعراب التّقديري" وفي درس   

اإلعراب هو تغير الحركة في آخر اللّفظ بحسب «:تحتاج إلى شروح وتوضيحات وهي

موقعه في الجملة، وفائدته توضيح المعنى، والحركات اإلعرابية ما هي إلّا بحاالت 

والرفع والنّصب مشترك بين األسماء . إعرابية هي الرفع والنّصب والجر والجزم

، والجر خاص باألسماء، والجزم خاص باألفعال، وتعرب الكلمات )المضارعة(عالواألف

.38-37المرجع السابق، ص :ينظر -1
فلسفة ولغات أجنبية، /آداب: اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا: الشّريف مريبعي وآخرون -2

  .128ص
  .451، ص01م، ج1998، 1لك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم للنّشر، طدليل السا: عبد اللّه بن صالح الفوزان -3
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فاإلعراب اللّفظي إذن هو أن تظهر عالمة . إعرابا لفظيا، وتعرب إعرابا تقديريا

1 » .اإلعراب آخر الكلمة دالّة على موقعها اإلعرابي

وضوعات وكثرة تفريعها إن هذا الحجم الطّويل للقاعدة، والنّاتج عن تشعب الم   

وتفاصيلها يشكّل  لدى المتعلّم تزاحما في المعلومات وتداخلها، األمر الذي يشكّل 

هناك من التّعريفات ما يناسب قدرة المتعلّم . صعوبة في تلقينه لمادة النّحو ونفوره منها

عراب اإل«:وإدراكاته فلم ال نختار األيسر منها ونقدمها له؟ نجد على سبيل المثال 

2.اختالف أواخر الكلم باختالف العوامل لفظا أو تقديرا وهذا تعريف . »

، يحتاج إلى قليل 3». اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة«:آخر

فالظّاهر  كالذي في آخر  «من الشرح حتّى يرسخ في ذهن المتعلّم ويرسخ معناه؛ 

) الفتى(، والمقدر كالذي في "مررت بزيد"، و"ت زيدارأي" ، و"جاء زيد:"في قولك ) زيد(

، وهكذا يتضح معنى كّل 4»". مررت بالفتى"و" رأيت الفتى"، و"جاء الفتى: "في قولك

إذن فلنيسر قدر  .من اإلعراب اللّفظي واإلعراب التّقديري من غير إطالة أو إسراف

لسانه وتبعده  طة الموجزة، التي تقومالمستطاع على المتعلّم وال نقدم له إلّا القواعد البسي

عن اللّحن، ونترك ما صعب منها إلى مراحل الدراسات العليا ألن البحـــث فيها 

 يكون أوسع وأعمق، ذلك ألن الغرض األساسي من تدريس النّحو هو إكساب المتعلّم

  .بارات وأدقهالذلك يجب مراعاة التّيسير وتقديم القواعد في أوجز الع.الملكة التّواصلية

 ،فلسفة ولغات أجنبية /آداب :ا، شعبتالسنة الثّالثة ثانوي ،اللّغة العربية وآدابها: الشّريف مريبعي وآخرون -1

.12-11ص
دار  ،ربركات يوسف هبو :تح ،أسرار العربية: ي سعيد األنباريكمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أب -2

  .45م، ص1999-ه1420، 1، لبنان، طاألرقم بن أبي األرقم، بيروت
، ومحمد عبد المنعم خفاجي، الشّعب ،طه محمد الزيني :تح قطر النّدى وبّل الصدى، :ابن هشام األنصاري -3

  .49ص ،)ت د(،)ط د(القاهرة 
  .49صالمرجع نفسه،   -4
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  بين ضوابط النّحاة والواقع اللّغوي القواعد النّحوية :المبحث الثّاني

    ة المدرجة في الكتاب المدرسييقوم هذا المبحث على دراسة القواعد النّحوي

للسنة الثّالثة ثانوي ومدى مطابقتها للشّروط التي وضعها النّحاة لها، وقبل الخوض في 

ال بد من معرفة مدلوله، فما المقصود )االشتراط النّحوي (ثر بيان مالمح ذلك األ

  باالشتراط النّحوي؟

:مدلول االشتراط النّحوي -1

بحثت في المعاجم العربية عن معنى االشتراط فلم يكن : االشتراط لغة -1-1

إلزام : هناك خالف حول مدلول هذا المصطلح، فجاءت جلّها في معنى واحد وهو

  :مه وفيما يأتي تفصيل ذلكالشّيء  والتزا

الشّين والرّاء والطَّاء، أصل يدّل على علَم وعالَمةٌ وما قارب ذلك من ): شَرطَ(«

علَم، من ذلك الشّرط العالَمةُ، وَأشْراطُ الساعة عالَماتُها، ومن ذلك الحديث حين ذكر 

.1 »َأشْراطُ الساعة عالماتها

زمه، وشَرطَ عليه أمرا َألْزمه إياه، و َأشْرطَه أي جعل له عالمة، شَرطَ له أمرا َألْ«

  )شَارطَه(

ما يتقرر ) الشَّرطُ(و. شَرطَ عليه، تَشَرّطَ في عمله تكلّف شروطا وتشدد: على كذا 

في بيع أو نحوه ليلتزم به، وفي الفقه ما ال يتم الشيء إلّا به، ويكون داخال في 

 03ج -شرط –، مادة عبد السالم هارون، دار الفكر :، تحمعجم مقاييس اللّغة: ن فارسأحمد بأبو الحسن  –1

  .260ص  م،1979 - ه1399
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َأشْراطٌ، ومنه َأشْراطُ الساعة، أي عالمات ) ج(الشَّرطُ العالمة . شُروطٌ) ج(حقيقته

1 ».الساعة

  : االشتراط اصطالحا  -1-2

الشّرط هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد األول وجد الثّاني ، وقيل الشّرط ما «

ده، وقيل يتوقّف عليه وجود الشّيء، ويكون خارجا عن ماهيته وال يكون مؤثّرا في وجو

2». الشّرط ما يتوقّف ثبوت الحكم عليه

شّرط عبارة عن مجموعة من القواعد، أو القوانين التي يجب االلتزام بها في وال   

3.تركيب الجملة وبنية الكلمة أو اللّفظة 

3-رة في الكتاب في ضوء االشتراط النحوية المقرالقواعد النّحوي:

غة العربية وآدابها للسنة الثّالثة ثانوي، حيث عكفت كانت هذه دراسة في كتاب اللّ  

على رصد االشتراطات النّحوية في بعض القواعد المقررة ومناقشة آراء النّحاة 

  .واجتهاداتهم في ذلك، ومدى مراعاة واضعو المحتوى لتلك االشتراطات

  :القواعد واالشتراط النّحوي -3-1

:واختالف النّحاةالحال بين التعريف والتنكير  -3-1-1

للحال تعريفات عديدة أوردها النّحاة نأخذ منها على  :تعريفها -3-1-1-1

  يل ــسب

1
108م، ص1999 -ه1400، 1ط -شرط - باب المعجم الوجيز،:مجمع اللّغة العربية -

2
.108التعريفات ، ص: علي بن محمد السيد الشّريف الجرجاني-

3
دراسة للمفهوم والوظائف، مجلّة علوم اللّغة ، العدد الرابع –ي سفر ، االشتراط النّحوي والصرفي عبد العزيز عل-

.304م ، المجلّد الرابع،ص1999
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ضربت اللّص (كيف، ك:الحال وصف فضلة يقع في جواب  «:المثال ال الحصر

1.») مكتوفا

2.»جاء زيد مسرعا:اسم يبين الهيئة نحو«:هو أو

هيئة صاحبه، ونصبه نصب  الحال وصف فضلة داّل على«:وهذا تعريف آخر

3». المفعول به ،او المشبه به ، أو الظّرف

  : النّحوية هاـشروط -3-1-1-2

كون نكرة، وما جاء منها معرفة يؤول اشترط أكثر النّحويين في الحال أن ت

فإذا كان االسم حاال يكون فيه «:إذ قال)ه180ت(بالنّكرة، وذلك ما ذهب إليه سيبويه

وال يجوز «:، ويقول في موضع آخر4ـ». له األلف واللّام ، ولم يضفاألمر لم يدخ

للمعرفة أن تكون حاال كما تكون النّكرة، فتلتبس بالنّكرة، ولو جاز ذلك لقلت هذا أخوك 

عبد اللّه ،إذا كان عبد اللّه اسمه الذي يعرف به، وهذا كالم خبيث يوضع في غير 

5». موضعه

محمد نون فتحي الراشدي، دار الكتب الحديث، إربد، األردن، :حاشية الفيشي، تح: يوسف بن عبد اللّه الفيشي  -1

  231م، ص 2012 1ط
د (شرح اللّمحة البدرية في علم العربية البن هشام األنصاري، البازوري، عمان،األردن،: هادي نهر -2

  .173ص 1م،ج2007،)ط
أحمد شمس الدين، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: جالل الدين عبد الرّ حمن بن أبي بكر السيوطي -3

  .  223،ص 02م، ج1998 -ه1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
   3عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الكتاب، تح):سيبويه(أبو بشر عمرو بن بشر بن  قنبر -4

  .277، ص01م، ج1988 - ه1408
  .114الكتاب، ص: سيبويه  -5
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واعلم أن المصادر مصادر تقع في «:فقال):ه285ت(وتبعه في ذلك المبرد    

. موضع الحال، وتغني غناءه، فال يجوز أن تكون معرفة ،ألن الحال ال تكون معرفة

«6

ومما يدّل « :وجوب أن تكون الحال نكرة في قوله) ه577ت(ويعلّل األنباري    

فاعل في ما لم على أن الحال ال يجوز أن يكون معرفة أنّها ال يجوز أن تقوم مقام ال

يسم فاعله، ألن الفاعل قد يضمر فيكون معرفة، فلو جاز أن يكون الحال معرفة لما 

امتنع من ذلك، كما لم يمتنع في ظرف الزمان والمكان، والجار والمجرور 

1.»والمصدر

هذا رأي البصريين الذين يشترطون في الحال ألّا تكون إلّا نكرة وما جاء منها    

2.»ادخلوا األول فاألول«:هو منكر معنى كقولهم معرف لفظا ف

جاءوا (، و)أرسلها العراك( «:ألن الحال هنا جاءت معرفة يصح تأويلها بالنّكرة ك

، أما  "ال"، هذا عن المعرف ب)جميا(،و)معتركة(، و)أول فأول(، والتّقدير)الجماء الغفير

) جاءوا قضهم بقضيضهم ( ، )جهده طلبه(، و)جاء زيد وحده: ( المعرف باإلضافة مثل

 02م ج1994 -ه1415،)دط(عبد الخالق عضيمة، القاهرة، : المقتضب، تح: أبو عباس محمد بن يزيد المبرد  -6

  .268ص

.125أسرار العربية ص: كمال الدين أبوالبركات األنباري  -1
دار الكتب العلمية، بيروت  باسل عيون السود،:شرح التّصريح على التّوضيح، تح:خالد بن عبد اللّه األزهري -2

  .580ص ،01ج م،2000 -ه1421، 01لبنان ط
  .176 -175ربية، صشرح اللّمحة البدرية في علم الع: هادي نهر -3
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، وفي التّعريف بالعلمية )جاءوا جميعا(، و)طلبه مجتهدا(، و)جاء منفردا:(والتّقدير

3.»)متبددة(، أي )جاءت الخيل بدادا(

إن النّحو العربي يقوم على مبدأ االختالف ففي حين نجد البصريين يشترطون    

رأي آخر ذهب إلى جواز تعريف الحال مطلقا وبال  كون الحال ال تأتي إلّا نكرة ، هناك

قياسا على الخبر، وقاسوا ) جاء زيد الراكب(تأويل منهم يونس والبغداديين، أجازوا 

  .على ما سمع من كالم العرب

إذا تضمنت الحال معنى الشّرط صح تعريفها،  «:لكن فصلوا الكوفيون فقالوا    

الراكب (، ف )زيد الراكب أحسن منه الماشي:(لشّرطوإلّا فال  فمثال ما تضمن معنى ا

والماشي (تعريفهما لتأويلهما بالشّرط؛ إذ التّقدير حاالن وصح): منه أحسن زيد إذا ركب

إذا مشي (ر بالشّرط لم يصح تعريفها، فال نقولوإن لم تقد ) اكبإذ ال ) جاء زيد الر

 1).جاء زيد إن ركب(يصح

: ال نكرة وقد تأتي معرفة ووردت كذلك في عدة مواضع منهاإذن تأتي الح   

 ﴿:قراءة الحسن وغيره لقوله سبحانه وتعالى«       

                  

  ﴾ )( لنخرجن بالنّون ونصب) 08المنافقونّاألذلَّ(و) األعز( فاألعز،

2.»مفعول واألذلَّ حال

محمد محي الدينبن عبد الحميد، دار :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،كح:بهاء الدين عبد اللّه بن عقيل - 1

  .250، ص02ج ،م1980- ه1400،  1التّراث القاهرة، ط
  .160، ص03معاني القرآن، ج: د الفراءأبو زكريا يحيى بن زيا –2
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يذْهب الصاِلحون الَأوَل فاََألوَّل، ويبقَى حفَالَةٌ كَحفَالَةَ «: وجاءت كذلك في قوله    

3». م بالَةٌلَا يباِليهِالشَّعيرِ َأوِ التَّمرِ

تأتي الحال نكرة وتأتي معرفة والدليل ما ورد في القرآن الكريم والحديث    

  .الشّريف وكالم العرب ، وال ضير من مجيئها معرفة ما لم تخل بالمعنى

:القواعد المقررة والواقع اللّغوي -2 -3

  :الحال في الكتاب ومدى مطابقتها لشروط النّحاة  -3-2-1

  :تعريف الحال في الكتاب-3-2-1-1

الحال وصف فضلة مسوق لبيان «:ورد تعريف للحال في الكتاب على النّحو اآلتي

هيئة صاحبه، أو تأكيده أو تأكيد عامله، أو مضمون الجملة قبله، فالوصف جنس يدخل 

وهذا التّعريف مطابق إلى  1.»تحته الحال والخبر والصفة، وذكر الفضلة مخرج للخبر

الحال وصف فضلة مسوق لبيان  «):ه761ت (عريف ابن هشام األنصاري حد كبير ت

2».هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله

  :أحوال الحال في الكتاب-3-2-1-2

األصل فيها أن تكون نكرة، وإذا  «:من بين أحكام الحال التي وردت في الكتاب أن

3».وردت معرفة أولت بالنّكرة 

  .92، باب ذهاب الصالحين، ص08،ج04مج الجامع الصحيح،: ن إسماعيل بن إبراهيم البخاريأبو عبد اللّه ب - 3

 فلسفة ولغات أجنبية،/آداب:اشعبت السنة الثّالثة ثانوي، ،اللّغة العربية وآدابها :الشّريف مريبعي وآخرون –1

  .128ص
عبد : الذّهب في معرفة كالم العرب،صنعهاشرح شذور :بن هشام األنصاري أبو عبد اللّه جمال الدين بن يوسف -2

  . 05، ص02م، ج1995- ه 1416، 1الكريم محمد األسعد، دار الشّواف، الرياض، السعودية، ط
 ،فلسفة ولغات أجنبية /آداب :االسنة الثّالثة ثانوي، شعبت، اللّغة العربية وآدابها: الشّريف مريبعي وآخرون –3

  .120ص



 اللّغويل الفصل الثّاني القواعد النّحوية في السنة الثّالثة موجبات االشتراط وحضور التّداو

- 71 -

وما اشترطوه في كون مجيء الحال نكرة وإن البصريين رأي فهذا الحكم يوافق    

جاءت معرفة أولت بالنكرة من دون ذكر للتّفاصيل، أو التّطرق لآلراء المخالفة كرأي 

  .يونس والبغداديين أو رأي الكوفيين

وهذا صواب ألنه لو ذكر الخالف في المسألة فإن ذلك ال يزيدها إلّا تعقيدا وال    

لكن ذاك االختصار الذي ورد في الكتاب نراه مخال . تعلّم إلّا نفورا من النّحويزيد الم

وال يوصل إلى الفهم الصحيح لدى المتعلّم خاصة وأنّه لم يتبع بشرح وال بتمثيل يزيح 

ولو اعتمد واضعو المقرر على ما جاء به مصطفى الغالييني من تبسيط . عنه الغموض

تكون الحال نكرة ال معرفة ، وقد تكون معرفة إذا صح  أن «:وشرح إذ يقول في الحال

) رجع المسافر عوده على بدئه:(منفرداَ ونحو:أي) آمنت باللّه وحده:(تأويلها بنكرة نحو

أي ) أدخلوا األول فاألول:(أي عائدا في طريقه، والمعنى أنّه رجع في الحال،ونحو

جاء القوم قضهم : (ادا، ونحوأي جاهدا ج) افعل هذا جهدك وطاقتك: (مرتين،ونحو

1».جاءوا جميعا قاطبة : ، أي)بقضيضهم

وال يهم أن تأتي الحال معرفة أو نكرة بل المهم أن يفهم المتعلّم ذلك ويوظّفه في    

  .استعماالته اليومية تحقيقا لتّواصل

  .83ص ،03ج، جامع الدروس العربية :يمصطفى الغاليين –1
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  :حذف خبر المبتدأ بعد لوال -3-1-2

هي حرف امتناع لوجوب «: يقوليعرفها بعضهم ف": لوال" تعريف -3-1-2-1

وبعضهم يقول لوجود، وتكون كذلك إذا كانت الجملتان بعدها موجبتين، أما إذا كانت 

1 » .الجملتان منفيتيـن فهي حرف وجوب المتناع 

أن يحذف خبر " لوال " اشترط النّحاة في :الشّروط النّحوية في لوال-3-1-2-2

لوال عبد اهللا لكان : وذلك في قولك «:ه الذي قالالمبتدأ بعدها إذ ذهب إلى ذلك سيبوي

وأما عبد اهللا فإنّه من حديث . كذا وكذا أما لكان كذا وكذا فحديث معلّق بحديث لوال

وكأن المبني عليه الذي في اإلضمار كان في مكان كذا وكذا ...لوال، وارتفع باالبتداء

القتال كان في زمان كذا وكذا، لكن  لوال  عبد اهللا كان بذلك المكان، ولوال: فكأنّه قال

2»...حذف حين كثر استعمالهم إياه في الكالم 

وقد تبع سيبويه فيما ذهب إليه من وجوب حذف الخبر بعد لوال منهم المبرد  

يرتفع باالبتداء وخبره محذوف لما يدّل عليه، ) لوال (اعلم أن االسم الذي بعد «:القائل

ارتفع باالبتداء، وخبره محذوف، ) عبد اهللا(ألكرمتك، فلوال عبد اهللا : وذلك قولك

خبر معلّق ) ألكرمتك( لوال عبد اهللا بالحضرة، أو لسبب كذا ألكرمتك، فقولك: والتّقدير

3 »...حرف يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم) لوال(و) لوال(بحديث 

  .599ص  الجنى الداني في حروف المعاني،: ينظر الحسن بن قاسم المرادي –1
  .129ص ،02الكتاب ج: سيبويه  –2
  .62ص ،03، جالمقتضب: المبرد  –3
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ها قبل إحدا: يجب حذف الخبر في أربع مسائل «:وتبعهم في ذلك ابن هشام فيقول

  جواب 

 ﴿:نحو قوله تعالى) لوال(         

                   

          ﴾)31سبأ (

 ﴿:لوال أنتم صددتمونا عن الهدى، بدليل أن بعده: أي   

                   ﴾ 

1»). 32:سبأ(

االمتناعية يحذف وجوبا ) لوال( وجاء في شرح التّسهيل أن الخبر بعد    

وإنّما وجب حذف الخبر بعد لوال االمتناعية ألنّه  «: ودليلهم في ذلك قولهم2..غالبا

د،والمدلول على امتناعه هو معلوم بمقتضى لوال  إذ هي دالّة على االمتناع لوجو

لوال زيد ألكرمت عمرا، لم يشك في أن :الجواب على وجوده هو المبتدأ، فإذا قيل

وجود زيد مانع من إكرام عمرو، فصح الحذف لتعين المحذوف، ووجب لسد : المراد 

3 ».الجواب مسده، وحلوله محلّه 

  150-149قطر النّدى وبّل الصدى،ص :ابن هشام األنصاري –1
عبد الرحمن السيدومحمد بدوي مختون، دار هجر للطّباعة ، عمان : تّسهيل، تحشرح ال: ينظر ابن مالك -2

  .275ص  ،01،ج)دت(،)دط(االردن،
  . 275،ص01شرح التّسهيل ج: ابن مالك  -3
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لوال إال أنّه ورد ما يثبت ومع كّل ما وضع النّحاة من شروط حذف الخبر بعد     

خبر المبتدأ بعد لوال في القرآن الكريم والحديث الشّريف،  ففي القرآن الكريم نجده في 

﴿قولـه           ﴾ 

لَولَا قَومك:»  هللا قالت قال لي رسول اوفي الحديث عن عائشة) 68:األنفال(

، وهذا مذهب ابن مالك وقد  1».حديثُ عهدهم بِكُفْرٍ لََأسستُ الَبيتَ علَى قَواعد ِإبراهيم

صرح بذلك في شرح التّسهيل بأن هذا مذهبه ومذهب الرماني وابن الشّجري 

2.والشّلوبين، وغفل عنه أكثر النّاس

  :وقد فصل ابن مالك في هذه المسألة على النّحو اآلتي

 دة إذا كان اإلخبار بكون غير مقيوجوب حذف خبر المبتدأ بعد لوال االمتناعي

.لوال زيد ألكرمتك: نحو

 ،د ولم يشعر به المبتدأ وال الجواب لم يجز الحذفإن كان اإلخبار بكون مقي

3.وهو بهذا خالف كثيرا من النّحويين

   : حذف خبر المبتدأ بعد لوال في الكتاب -3-2-2

 «:ورد تعريف لوال في الكتاب على أنّها:تعريف لوال في الكتاب-1-1- 3-2   

4».حرف شرط غير جازم امتناعا لوجود

تدخل لوال على المبتدأ «: جاء في الكتاب :شروط لوال في الكتاب -1-2- 3-2   

5»...الكتابة موجودةلوال : والخبر، لكن الخبر يحذف والتّقدير

1
  .150-149الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب فضل مكّة وبنياتها، ص:أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري-

2
.176،ص 1ج ،شرح التّسهيل :مالكابن -

3
.276المرجع نفسه، ص : ينظر-

4
  .186فلسفة ولغات أجنبية، ص/اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا آداب: الشّريف مريبعي وآخرون-

5
  .186المرجع نفسه، ص-
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   ر إلى حذف الخبر بعد لوال، واتّبع في ذلك مذهب الجمهور تطرق واضعو المقر

، في حين لم يتطرق إلى تفاصيل الحذف أو ذكر "لوال" في حذف الخبر وجوبا بعد

  .الرأي المخالف من كون الخبر يأتي كونا خاصا أو عاما واكتفى بحذفه وتقديره

  :المكانية في ابتداء الغاية  )نم (مجيء -3-1-3

من حروف الجر، وتسمى عند الكوفيين حروف «": من"تعريف  -3-1-3-1

1».الخفض وتكون زائدة وغير زائدة 

ألّا تكون إلّا للغاية المكانية، " من " اشترط النّحاة في ":نم"شروط -3-1-3-2

2.انتهاء الغاية بعدها  ومنعوا مجيئها في ابتداء الغاية الزمانية، بدليل

فتكون البتداء الغاية في األماكن وذلك ) من ( وأما «:وفي ذلك قال سيبويه   

من فالن إلى : من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا، وتقول إذا كتبت كتابا: قولك

3 ». فالن،فهذه األسماء سوى األماكن بمنزلتها

) من(أما «:ذي سلك مسلك سيبويه فقالال) ه316ت(وهذا ما ذهب إليه ابن السراج 

4».سرت من موضع كذا إلى موضع كذا: فمعناها ابتداء الغاية في المكان، تقول

  .308الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي: ينظر –1
  . 638شرح التّصريح على التّوضيح، ص: خالد بن عبد اهللا األزهري: ينظر –2
  .224، ص04الكتاب، ج:  سيبويه -3
 عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،بيروت، لبنان :األصول في النّحو، تح: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج -4

  .   409، ص  01م ،ج1996-ه1417، 1ط
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في ) من(أجمعنا على أن  «:وهذا رأي البصريين إذ علّلوا ما ذهبوا غليه فقالوا   

ي المكان، وضعت لتدّل على ابتداء الغاية ف) من(في الزمان؛ ألن ) مذ ( المكان نظير

مذ(كما أن (مان، أال ترى أنّك تقولوضعت لتدّل على ابتداء الغاية في الز) : ما رأيته

فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة، ) مذ يوم الجمعة

ما ابتدأت بالسير من هذا المكان؛ فكما ال : فيكون المعنى) ما سرت من بغداد(كما تقول 

ما رأيته من يوم :(ما سرت مذ بغداد، فكذلك ال يجوز أن تقول: جوز أن تقولي

1).السبت

البتداء الغاية ) من(والكوفيون يخالفون البصريين في ذلك، فأجازوا مجيء    

في ) من(الدليل على أنّه يجوز استعمال  «:المكانية والزمانية، واحتجوا بأن قالوا

:﴿ ء ذلك في القرآن الكريم ومن ذلك قولهالزمان أنّه قد جا 

            

       ﴾)ل يو(، و)108:التّوبةمان، وكذلك ) مأومن الز

﴿ قوله                  

         ﴾)يوم الجمعة(، و)09:الجمعة (

تكون البتداء غاية ) من(سار ابن مالك على نهج الكوفيين في قولهم إن .2».زمان

ومذهب  «: الزمان والمكان، حيث ورد ذلك في شرح النّاظم على ألفيته إذ قال

جودة مبروك محمد مبروك،مكتبة الخانجي، :اإلنصاف في مسائل الخالف، تح: ت بن األنبا ريأبو البركا –1

  .316 -315، ص)د ت(، 1القاهرة، ط
  .315اإلنصاف في مسائل الخالف،ص:أبو البركات بن األنبا ري –2
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 ين أنحقيقة في ابتداء الغاية في المكان، وإذا استعملت في ابتداء الغاية ) من(البصري

1».في الزمان فجاز

تكون في ابتداء الغاية في األمكنة كثيرا، وفي : من «:السالكوجاء في شرح 

2».األزمنة أحيانا على الصحيح، وهذا المعنى هو الغالب عليها

  : وما وردت عليه في الكتاب) من(-3-2-3

لم يرد لها تعريفا سوى أنّها من حروف   :في الكتاب) من (تعريف -3-2-3-1

3.المعاني

  :الكتابفي  وشروطها) من(-3-2-3-2

  أن ة، أو ) من:(جاء في الكتاب المدرسيمعناها األصلي ابتداء الغاية المكاني

الزمانية وهو بهذا يتّبع مذهب الكوفيين ويحذو حذوهم ولم يتطرق إلى مذهب البصريين 

أو يذكر لماذا أطلق هذا الحكم عليها، والعلى أي أساس ولم يتعرض إلى ذكر التّفاصيل 

  .والمالحظ أن واضعي المقرر اتّبعوا ابن مالك فيما ذهب إليهوالشّرح 

  .واقتران جوابها بالفاء) أما( -3-1-4

  ):أما( تعريف  -3-1-4-1

  ، )مهما يكن من شيء(بفتح الهمزة حرف بسيط، فيه معنى الشّرط، مؤول ب) أما (

1
محمد باسل عيون السود، دار :، تحشرح ابن النّاظم على ألفية بن مالك:ابن النّاظم أبي عبد اللّه بدر الدين بن مالك-

  .260م،ص 2000 -ه1420، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنا،ط
2

.09،ص02م،ج1،1999عبد اللّه الفوزان، دار مسلم ،ط:دليل السالك على شرح ألفية ابن مالك-
3

  .192، صفلسفة /آداب :ا، شعبتالسنة الثّالثة ثانوي  ،اللّغة العربية آدابها :الشّريف مريبعي وآخرون:ينظر-
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1.قائم مقام أداة الشّرط، وفعل الشّرط لذلك يجاب بالفاء  الن

  :أما والشّروط النّحوية -3-1-4-2

أن تكون الفاء الزمة لجوابها، ويؤكّد ذلك قول ) أما( اشترط النّحويون في   

عبد اهللا مهما يكن من أمره : ففيها معنى الجزاء، كأنّه يقول) أما(وأما  «:سيبويه

بها بالفاء ، وهو يرى ضرورة اقتران جوا2». فمنطلق، أال ترى أن الفاء الزمة لها أبدا

أما يوم الجمعة فإنّك  :وتقول  «:، وتبعه في ذلك أكثر النّحويين منهم المبرد الذي يقول

مهما يكن من شيء فإنّك مرتحل يوم الجمعة ، فما بعد الفاء ):أما(مرتحل، ألن معنى 

لّا ذلك، أما زيد فضربت، فإنّما هو على التّقديم والتّأخير إ: يقع مبتدأ،أال ترى أنّك تقول 

أما يوم : ولو قال قائل. مهما يكن من شيء فزيدا ضربت أو ضربت: ألن المعنى

مهما يكن من شيء ففي يوم الجمعة : الجمعة فإنّك مرتحل لجاز، في كون التّقدير

والدليل على أنّها في معنى الجزاء لزوم الفاء ) أما(رحلتكن فهذا تقدير  ما يقع في 

﴿:فمنطلق وأما زيد : لجوابها نح        ﴾)حىو)09:الض ،﴿   

                     

  ﴾)لتن شيء فهذا األمر فيه، فإنّما فالمعنى مهما يكن م)  17:فص

3». تقديرها في الكالم التّقديم والتّأخير ال يكون إلّا على ذلك

1
  .522الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي-

2
  .235،ص 04الكتاب، ج: سيبويه-

3
  .353،ص04المقتضب،ج: المبرد-
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 ﴿ :وال تحذف الفاء منها إلّا مع قول أغنى عنه المحكي به كقوله تعالى   

                     

 ﴾)ة )106:آل عمرانأي فيقال لهم فكفرتم، أو في ضرورة شعري ،  

  :كــقول الشّاعر

   كُميتَاَل لَدتَاُل لَا قا القبِ *****  فََأماكواضِ المري عا فريس نلَك1و

الزمة وال تحذف إلّا نادرا في مثل ما ورد سابقا من قرآن كريم أو إذن الفاء    

أما  «:حديث شريف أو ضرورة شعرية ونجد ذلك في قول ابن النّاظم في شرح األلفية 

، ألنّه قائم مقام حرف شرط وفعل )مهما يكن من شيء(حرف تفصيــل مؤول ب 

من ذكر الفاء إلّا في  شرط، وال بد من ذكر جملة هي جواب له، وال بد فيها

2».ضرورة

  :وأحكامها في الكتاب )أما (-3-2-4

           حرف شرط وتفصيل  «:أنّها) أما( ورد تعريف):أما ( تعريف -3-2-4-1

3 ».وتوكيد

:شروط أما في الكتاب -3-2-4-2

أنّها تقوم مقام حرف شرط غير جازم،  «: وهي) أما(ورد في الكتاب شروطا ل

ولقد سار واضعو المقرر القدماء والتزموا  4».جب اتّصال جوابها بالفاءولهذا ي

  .524- 523الجنى الداني في حروف المعاني،ص: ينظر المرادي -1
  .510شرح ابن النّاظم على ألفية ابن مالك، ص : ابن النّاظم -2
فلسفة ولغات أجنبية، / آداب: اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا: الشّريف مريبعي وآخرون -3

  .192ص
  .192المرجع نفسه، ص-4
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، واقتران جوابها بالفاء لكن دون شرح )أما( بالشّروط التي وضعوها بخصوص

) أما(مفصل، ووضع أمثلة توضيحية، أو ذكر للحاالت التي تسقط فيها الفاء من جواب 

  .كالضرورة مثال

:عليلبمعنى التّ )في(مجيء -3-1-5

عرفت في على أنّها من حروف المعني، وهي حرف : تعريفها )في(-3-1-5-1

1.جر

أن تستعمل للظّرفية وهذا ما أقره ) في(اشترط النّحاة ف  :شروطها -3-1-5-2

فإنّما هي للوعاء؛ نحو زيد في الدار، واللّص ) في(وأما  «: أغلبهم فها هو المبرد يقول

2».في الحبس فهذا أصله 

) في(«: في الحقيقة والمجاز إذ قال) في(وأثبت ابن السراج معنى الظّرفية ل   

المال : فالن في البيت، فإنّما تريد أن البيت قد حواه، وكذلك: معناها الوعاء، فإذا قلت

في الكيس، فإن قلت في فالن عيب؛ فمجاز اتّساع، ألنّك جعلت الرجل مكانا للعيب 

: أتيت فالن وهو في عنفوان شبابه، أي: ثيل بذاك، وكذلك تقوليحتويه وإنّها هذا تم

3».وهو في أمره ونهيه، فهذا تشبيه وهو تمثيل، أي أحاطت به هذه األمور

    ة ) في(وهذا مذهب سيبويه، والمحقّقين  من أهل البصرة أنال تكون إلّا للظّرفي

4.حقيقة أو مجازا، وما أوهم خالف ذلك رد بالتّأويل إليه 

  249المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص - 1
  .139، ص04المقتضب،ج: المبرد - 2
  .412، ص01األصول في النّحو،ج: ابن السراج - 3
  .253-252الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي  - 4
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) في(مجيء  «لكن هناك من خالف هذا الرأي منهم ابن مالك الذي أثبت    

  للسببيـة 

عذِّبتْ امرَأةٌ في هرة حبستْها حتَّى ماتَتْ «: القائل رسول الواستشهد بحديث 

2».1».جوعا فَدخَلَتْ فيها النَّار

زيد في ( فمعناها الظّرفية كقولك ) في(وأما  «:وذلك ما تبعه فيه األنباري القائل

3 »). زيد ينظر في العلم(وقد يتّسع فيها فيقال) الدار

  :وما جاءت عليه في الكتاب) في( -3-2-6

4.حرف جر من حروف المعاني :تعريفها في الكتاب -3-2-6-1

في الكتاب، أن ) في( ما جاء من شروط : شروطها في الكتاب -3-2-6-2

  :الظّرفية حقيقية أو مجازية، ولديها معان فرعية هيمعناها األصلي 

.جاء القائد في موكبه: بمعنى المصاحبة مثل-

5. أتعاديني في ذنب بسيط: مثلبمعنى التّعليل -

ولم يتطرق إلى الخالفات، ولم يسرد آراء النّحاة في تلك المعاني، وما ذكر في    

ي في حروف المعاني، وهو بذلك يتبع الكتاب موافق لما ورد في كتاب الجنى الدان

  .112، ص03الجامع الصحيح، كتاب الشّرب والمساقاة، فضل سقي الماء،ج: محمد بن إسماعيل البخاري - 1
  .367شرح ابن النّاظم على الفية ابن مالك، ص: ابن النّاظم - 2
1945أسرار العربية، ص : األنباري - 3

فلسفة ولغات أجنبية، ص / آداب: السنة الثّالثة ثانوي، شعبتا:اللّغة العربية وآدابها : الشّريف مريبعي وآخرون - 4

35.
  .36المرجع نفسه، ص - 5
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رأي المرادي فيما ذهب إليه في معنى التّعليل والمصاحبة، ألن المرادي ذكر لها ثالثة 

  :معان غير التي اعتمدها واضعو الكتاب وهي

  .أن تكون بمعنى المقايسة -

  ).على(أن تكون بمعنى -

  ).الباء(أن تكون بعنى  -

  .أن تكون بمعنى االستعانة -

  )إلى(أن تكون بمعنى -

1.أن تكون زائدة -

ابتعد واضعو المنهاج عن اختالف النّحاة وآرائهم المتشعبة في المسألة الواحدة،     

وعن العلل التي ال تجدي نفعا في إكساب المتعلّم الملكة التّواصلية، وكذلك عصمة 

قة، وقصد التّيسير قدر لسانه من الخطأ، وذلك باالحتكام إلى اللّغة الجامعة ال المفر

  . المستطاع للمتعلّم سبل الوصول إلى معرفة قواعد النّحو، والتّحكّم في آلياته

  .252 -250الجنى الداني في حروف المعاني، ص : ينظر –1
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  :يدانية ــة المـــالدراس: الثّالث  المبحث

لتّعليم الثاّنوي للّغة تمثّلت الدراسة الميدانية في إعداد استبانة موجهة إلى أساتذة ا   

للّغة عيم  دراستنا المتعلّقة بتقييم  المحتوى النّحوي في كتاب اوتهدف إلى تد،العربية

مركّزة على القواعد النّحوية الواردة فيه من العربية للسنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي، 

دائم لهم في رحلتهم التّدريسية، وجهة نظر األساتذة باعتبار الكتاب المدرسي المرافق ال

لوتأكيد نتائج الدف على آراء ذوي االختصاص  ناراسة التي توصإليها من خالل التّعر

  .واالستفادة من آراءهم للوصول إلى نتائج أفضل ،ين يعايشون العملية التّعليميةالذ

   ه لألفراد من  نموذج«:ف االستبانة بأنّها تعرمجموعة من األسئلة توج يضم

1شكلة أو موقفأجل الحصول على معلومات حول موضوع أو م « .

  : وجاءت الدراسة في استبانتين 

 أوال، أو،نعم :وكانت أسئلتها مغلقة حيث تكون اإلجابة عليه ب :01االستبانة رقم 

  .أحيانا وتضمنت اثني عشر سؤاال تدور معظمها حول  المحتوى النّحوي في الكتاب 

  .نة الدراسة ستبانة مسبوقة بمعلومات عن عياألسئلة الواردة في اإل جاءت

تكونّت عينة الدراسة من أساتذة التّعليم الثّانوي :عيـنة الدراســـــــة1

م وقد بلغ عددهم 2015/2016الذين يدرسون السنة الثّالثة ثانوي، للموسم الدراسي 

توزعت على أربع ،)*عينة عشوائية(بطريقة عشوائية  أستاذا وأستاذة تم اختيارهم 30

 2004، )د ط(دار الكتاب الحديث،الجزائر، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية،: رشيد زرواتي –1

  .181ص

يتم اختيار العينة العشوائية على أساس إعطاء الفرصة لكّل فرد من أفراد المجتمع األصلي، فإذا كان أفراد  - *

وكّل  العينة مرقّمين على قصاصات من ورق، فانتقاء األرقام يتم بطريقة عشوائية، إلى أن يتم انتقاء العدد المطلوب،

دليل الباحث في المنهجية والرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية : عمار بوحوش.( ما زاد عن ذلك العدد يلغى

  .36، ص)د ت(، 2ط الجزائر ،للكتاب
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د مقراني، :مدينة جامعة وهي في اتثانوية محمة جامعة الجديدةثانوية وثانويوثانوي ،

  .حساني لخضر، وثانوية متقنة جامعة

 أستاذا وأستاذة  30تكونت عينة الدراسة كما أسلفنا الذّكر من  :متغير الجنس 1-1

:والجدول اآلتي يوضح ذلكفقد ضمت الجنسين معا 

  النّسبة  العدد  الجنس

  ٪60  18  ذكر

  ٪40  12  أنثى

  ٪100  30  المجموع

، غلبت نسبة اإلناث )٪60(يتّضح من خالل الجدول أن نسبة الذّكور التي قدرت ب

  ).٪40( التي قدرت ب

  :الجدول اآلتي يوضح متغير الدرجة  العلمية :متغير الدرجة العلمية  -1-2

  النّسبة  العددالشهادة المحصل عليها

  ٪6،67  02  رماجستي

  ٪10  03  ماستر

  ٪43،33  13  ليسانس

من المعهد التّكنولوجي 

  ٪1240  ّلتكوين األساتذة
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  ٪100  30  المجموع

المالحظ من خالل  الجدول أن أعلى نسبة للدرجة العلمية هي شهادة التّخرج من 

هد ، ثم تليها نسبة التّخرج من المع)٪43،33(الجامعة بدرجة ليسانس بنسبة 

، تلتها نسبة الماستر المقدرة )٪40(التّكنولوجي لتكوين األساتذة والمعلّمين بنسبة 

  ).٪6،67(، وأخيرا درجة الماجستير بنسبة )٪10(ب

وهذا االرتفاع لنسبة شهادة اللّيسانس وذلك لعدم وجود شروط الحصول على    

  .درجة الماستر  للقبول في مسابقات التّوظيف في فترة سابقة 

  :سنوات الخبرة في التّدريس متغير -1-3

التي قضاها األساتذة في التّدريس وقسمت إلى قسمين  ونعني بها تلك المدة الزمنية

  :يوضحها الجدول اآلتي

  النّسبة  العدد  الخبرة

  ٪70  21أكثر من خمس سنوات

  ٪30  09  أقّل من خمس سنوات

  ٪100  30  المجموع

الجدول أعاله أن المعلّمين ذوو الخبرة األعلى والتي  تبين النّسب اإلحصائية في

دليل واضح على حرص وزارة التّربية الوطنية على اختيار ) ٪70(قدرت نسبتهم ب 

األساتذة األكفّاء في اللّغة العربية لتدريس المرحلة النّهائية من التّعليم الثّانوي، ولتحقيق 



 اللّغويل الفصل الثّاني القواعد النّحوية في السنة الثّالثة موجبات االشتراط وحضور التّداو

- 86 -

ولعّل خبرتهم تفيدنا في الوصول إلى أفضل . رياأفضل النّتائج في امتحان شهادة البكالو

  ).٪30(بينما بلغت نسبة األساتذة الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات ب.النّتائج

  :ثـــأداة البح-2

إستبانة مكونة من جزأين،  الجزء األول ضم اثني  إن أداة البحث عبارة عن   

أمام االقتراح الذي يقع عليه )  ×( عشرة سؤاال مغلقا، تكون اإلجابة عنها بوضع عالمة

  . أستاذا وأستاذة 20االختيار وتم توزيعها على 

والجزء الثّاني بلغ عدد أسئلته عشر أسئلة مفتوحة تتم اإلجابـة عنهـا بحريـة        

مطلقة وذلك بإبداء الرأي ووجهات  النّظر لألساتذة حول المسائل المطروحـة فيهـا،   

  .وزعت على عشر أساتذة

   في مجملها في معين واحد وهو واقع تدريس النّحو تضم ة جوانب تصبنت عد

العربي في السنة الثّالثة ثانوي إلبراز أهم اإلشكاالت التي تقف حائال دون تحقيق نتائج 

أفضل من ناحية توفيق المتعلّم في توظيف ما تعلّم من القواعد المدروسة في حديثه 

  .وكتابته

م، أي 2016أفريل 25م، وتم جمعها في 2016أفريل17اريخ تم توزيع االستبانة بت

  .استغرقت مدة التّوزيع والجمع أسبوعا على األكثر

التّحليل وبعد جمع االستبانات تم تفريغ نتائجها وإحصائها في جداول لتسهيل العملية

 أفراد العينة، للحصول علىعدد/ 100 ×عدد اإلجابات: معتمدين القاعدة الثّالثية

  .النّسبة الئوية

  :01تحليـــل نتائج االستبانة رقم  -3 

  :عنهالسؤال األول واإلجابة  -3-1

  هل يستطيع التّلميذ توظيف القواعد التي تعلّمها نطقا أو حديثا؟ :نص السؤال-*
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  :واإلجابة على السؤال في الجدول اآلتي

  النّسبة  التّكرار  االحتماالت

  ٪25  05  نعم

  ٪00  00  ال

  ٪75  15  حياناأ

من األساتذة أنه في كثير من األحيان يستطيع التّلميذ توظيف ) ٪75( تؤكّد نسبة

القواعد التي تعلّمها نطقا أو كتابة، بينما ترى فئة أخرى أن التلميذ يستطيع ذلك لكن 

، ولم تجب أي فئة عن سؤال )٪25(بشكل ضئيل مقارنة باألولى حيث قدرت النّسبة ب

  .أن التلميذ ال يستطيع توظيف القواعد التي تعلّمها في الحديث أو الكتابة  النّفي وهو

إن الضعف في استخدام القواعد النحوية في الحديث أو الكتابة متفشّ في أوساط    

المتعلّمين ذلك ألن التّلميذ يتعامل مع القواعد على أنّها غاية يصل بها إلى مبتغاه وهو 

ينه على امتالك ملكة لغوية تمكّنه من التّخاطب، وتنمية النّجاح، وليست وسيلة تع

رصيده اللّغوي.  

    :عرض نتائج السؤال الثّاني-2- 3

  هل المثال المقدم مناسب للقاعدة المبتغاة ؟: نص السؤال-*

  :وعرضت نتيجته في الجدول أدناه

  االحتماالت

  النّتيجة

  مناسب أحيانا  غير مناسب  مناسب

  07  03  10  العدد

  ٪35  ٪15  ٪50  النّسبة
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إن نسبة كبيرة من الفئة المستجوبة اختارت مناسبة المثال للقاعدة المبتغاة حيث    

والتي ترى أن المثال المقدم ) ٪35(من إجمالي اإلجابات، وتليها نسبة ) ٪50(قدرت ب

وترى بأن المثال غير ) ٪15(مناسب في بعض األحيان وليس دائما، وأقّل نسبة بلغت 

إن أغلب األساتذة يرون أن المثال المقدم مناسب للقاعدة المبتغاة، لكن ما .     مناسب

الحظته أن المثال في الغالب ال يناسب القاعدة المبتغاة في كثير من الدروس ذلك ألن 

 ا اضطرعلى جميعها مم المقترح الستخراج األمثلة التي تخدم القاعدة  ال يتوفر النّص

محتوى إلى االستعانة بأمثلة من خارج النّص وهذا مطب وقعت فيه المقاربة واضعو ال

  .النّصية 

  :نتائج السؤال الثّالث -3-3

  هل المثال المقدم مالئم للواقع اللّغوي للتّلميذ؟: ونص السؤال-*

  :نتيجته في الجدول اآلتي

  االحتماالت

  الــــنّتيجة

  مالئم أحيانا  غير مالئم  مالئم

  10  06  04  دالعد

  ٪50  ٪30  ٪20  النّسبة

إن الفئة األكبر ترى أن المثال المقدم يكون في أحيان كثيرة مالئم لواقع التّالميذ    

بينما هناك فئة ترى أن المثال المقدم غير مالئم ) ٪50(اللّغوي حيث قدرت نسبتها ب

المثال المقدم مالئم للواقع  ، والفئة التي ترى أن)٪30(للواقع اللّغوي للمتعلّم وقدرت ب

، وهي قليلة جدا مقارنة بالنّسب األخرى، وفي )٪ 20(الّغوي للمتعلّم بلغت نسبتها 
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الغالب أن الفئة التي ترى مالءمة المثال للواقع اللّغوي للمتعلّم تستند إلى حداثة 

  .النّصوص المستخرج منها المثال

:نتائج السؤال الرابع -3-4

*-ة  :ؤالنص السفة اللّغويم تراعى فيه غير الصة (هل المثال المقدة ،جماليخلقي

(...¿

  :حصرت النّتائج في الجدول اآلتي

  االحتماالت

  النّتيجة

تراعى غير 

  الصفة اللّغوية

ال تراعى 

غيــــــــر 

  الصفة اللّغوية

تراعى غير 

الصفة اللّغوية أحيانا

  12  01  07  العدد

  ٪60  ٪05  ٪35  النّسبة

ترى الغالبية من الفئة المستجوبة أنّه في أحيان كثيرة يأتي المثال دون مراعاة    

من إجمالي اإلجابات، وبالمقابل ترى فئة ) ٪60(الصفة غير اللّغوية حيث بلغت نسبتها 

، أما جواب )٪35(أخرى أن المثال المقدم تراعى فيه غير الصفة اللّغوية بلغت نسبتها 

نّفي في أن المثال ال تراعى فيه غير الصفة اللّغوية جاءت نسبته ضعيفة جدا حيث ال

، وهو الرأي األنسب، حيث نجد المثال ال تراعى فيه إالّ الصفة )٪05(قدرت ب

اللّغوية، وال تراعى فيه الصفة الخلقية أو الجمالية، إالّ أنّه لم يحظ بالعدد الكبير من 

  .ود ذلك إلى عدم التّدقيق في صيغة السؤالاإلجابات ربما يع

:نتائج السؤال الخامس -3-5
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  هل المثال المقدم مأخوذ من النّص المدروس؟:وجاء نصه-*

  :وجاءت اإلجابة والنسب في الجدول الموالي

  االحتماالت

  النّتيجة

مأخوذ من 

النّص  

غبر مأخوذ من 

النّص  

يؤخذ أحيانا من 

النّص  

  7  03  10  العدد

  ٪35  ٪15  ٪50  النسبة

أثناء تحليلنا لنتائج هذا السؤال وجدنا أن الفئة األكثر ترى أن المثال المقدم    

، وترى فئة أخرى أن المثال )٪50(مأخوذ من النّص المدروس وقدرت النّسبة فيها ب

بقية ، والفئة المت)٪35(المقدم يؤخذ أحيانا من النّص وأحيانا ال يؤخذ وبلغت نسبتها 

  .ترى أن المثال المقدم ال يؤخذ من النّص المدروس) ٪15(والتي قدرت نسبتها ب

ألن المثال المقدم ال ) ٪35( إن الفئة األقرب لإلجابة هي الفئة التي بلغت نسبتها   

يؤخذ دائما من النّص المدروس، وذلك ما الحظناه أثناء تحليلنا للمحتوى  النّحوي في 

سي، وفي حالة عدم توفر النّص على األمثلة يلجأ واضعو المقرر إلى الكتاب المدر

  .أمثلة أخرى من خارج النّص الستكمال عناصر الدرس

:نتائج السؤال السادس-3-6

  هل توجد مناسبة بين الموضوعات المدروسة ؟: نص السؤال -*

  :اختصرت النّتائج في الجدول اآلتي

  االختيارات

  النّتيجة

توجد مناسبة   ال توجد مناسبة  اسبةتوجد من

  أحيانا

  07  09  04  العدد
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  ٪35  ٪45  ٪20  النّسبة

ترى الفئة الغالبة من المستجوبين أنّه ال توجد مناسبة بين الموضوعات    

من إجمالي النّسب، تلتها الفئة التي ترى أن ) ٪45(المدروسة حيث قدرت النّسبة ب

ة في بعض األحيان والتي وصلت نسبتها إلى هناك مناسبة بين الموضوعات المدروس

،والفئة األخرى ترى أنّه هناك مناسبة بين المواضيع المدروسة والتي قدرت ) 35٪(

  ).٪20(ب

ومن المالحظ أنّه في كثير من األحيان المناسبة مقطوعة الصلة بين المواضيع    

يع جهده في جمع شتات المدروسة وال يربطها  رابط مما يؤدي إلى تشتّت المتعلّم ويض

  .المواضيع

:نتائج السؤال السابع-3-7

  هل يراعى فيها التّدرج من السهل إلى الصعب؟ :نص السؤال -*

  :وأدرجت نتائجه في الجدول اآلتي

  االحتماالت

  النتيجة

يراعى التّدرج 

من السهل غلى 

  الصعب

ال يراعى 

التّدرج من السهل 

  إلى الصعب

أحيانا يراعى 

حيانا اليراعى ذلكأ

  08  04  08  العـــدد

ـّسبة   ٪40  ٪20  ٪40  الن
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أثناء تحليل نتائج السؤال تبين أن هناك تساوٍ بين إجابتين في النّسب حيث بلغت    

وهي الفئة التي ترى مراعاة التّدرج من السهل إلى الصعب، ) ٪40(كل واحدة منها 

المواضيع، بينما الفئة التي ترى أنّه ال  وأخرى ترى مراعاة ذلك أحيانا وليس في كّل

يراعى التّدرج من السهل إلى الصعب نسبتها ضئيلة جدا، لكنّي أرجح الرأي القائل 

بعدم مراعاة التّدرج حيث استهل المقرر بأصعب الدروس وأعقدها وهي اإلعراب 

  .اللّفظي واإلعراب التّقديـــــــري

  :السؤال الثّامن ونتائجه -3-8

  هل يستطيع التّلميذ فهم المصطلحات النّحوية من خالل الكتاب؟: نصه ما يأتي -*

  :واإلجابة عنه لخّصت في الجدول المدرج أسفله

  االحتماالت

  النّتيجة

  أحيانا  ال يستطيع  يستطيع

  09  08  03  العدد

  ٪45  ٪40  ٪15  النّسبة

) ٪45(ألولى فقدرت ب بنسب متقاربة، أما ا) أحيانا(و) ال(جاءت اإلجابة ب     

، ذلك أن أغلب التّالميذ يعانون صعوبة في فهم المصطلحات النّحوية )٪40(والثّانية ب

الواردة في الكتاب، ألنّها غامضة ال يستوعبها كّل التّالميذ، في حين نجد بعضهم 

وهي نسبة ضئيلة مقارنة ) ٪15( يستوعب تلك المصطلحات وذلك ما عبرت عنه نسبة

وهذا دليل أن هناك من التّالميذ من يستوعب المصطلحات من خالل  الكتاب باألخرى 

  .وهم قلّة 
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  :نتائج السؤال التّاسع -3-9

المصطلحات الشّائعة في الكتاب هل هي نفسها المصطلحات : نص السؤال -*

  التّراثية ؟

  :إجابته جاءت في الجدول اآلتي

  االحتماالت

  النّتيجة

مصطلحات 

  تراثية

لحات مصط

  غير تراثية

  تراثية أحيانا

  11  03  06  العدد

  ٪55  ٪15  ٪30  النّسبة

إن أكثر الفئة المستجوبة تقر بأن المصطلحات الواردة في الكتاب هي    

، في حين ترى )٪55(مصطلحات تراثية في بعض األحيان حيث قدرت النّسبة ب

، )٪30(راثية حيث بلغت أخرى أن المصطلحات الشّائعة في الكتاب هي مصطلحات ت

  ).٪15(والفئة التي ترى أن المصطلحات غير تراثية فهي قليلة جدا إذ قدرت ب

والمؤكّد أن المصطلحات الشّائعة في الكتاب مصطلحات تراثية ال تبديل فيها وال 

  .تغيير

  :نتائج السؤال العاشر - 3-10

إثبات قاعدة بذاتها دون هل يراعى الخالف النّحوي في : عرض نص السؤال -*

  غيرها ؟
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  :واإلجابة عنه تضمنها الجدول اآلتي

  االحتماالت

  النّتيجة

  يراعى أحيانا  ال يراعى  يراعى

  07  11  02  العدد

  ٪35  ٪55  ٪10  النّسبة

إن اإلجابة الحائزة على أكبر نسبة التي ترى أنّه ال يراعى الخالف النّحوي في    

ـ، في حين رأت فئة أخرى أن )٪55(غيرها فقد قدرت بإثبات قاعدة بذاتها دون 

، بينما ترى أخرى أنّه يراعى الخالف )٪35(الخالف يراعى أحيانا وقدرت نسبتها ب

، وهي نسبة ضئيلة مقارنة )٪10(النّحوي في إثبات قاعدة بذاتها دون غيرها  بلغت

  .بالنّسب األخرى 

عدة بذاتها دون غيرها وهذا ما ذهب إن االختالف النّحوي ال يراعى في إثبات قا

  .إليه أكثر األساتذة 

:نتائج السؤال الحادي عشر - 3-11

  هل أثبتت المقاربة النّصية كفاءتها في تعليمية النّحو العربي؟:ونصه اآلتي-*

  :اإلجابة مثّلت في الجدول اآلتي



 اللّغويل الفصل الثّاني القواعد النّحوية في السنة الثّالثة موجبات االشتراط وحضور التّداو

- 95 -

  االحتماالت

  النّتيجة

  أثبتت أحيانالم تثبــــت  أثبـــت

  08  09  03  ددالع

  ٪40  ٪45  ٪15  النّسبة

إن المقاربة النّصية في نظر األساتذة المستجوبين لم تحقّق كفاءتها في تعليمية    

النّحو العربي، وهذا ما أشارت إليه النّسب المعلن عنها في الجدول أعاله حيث قدرت 

المقاربة النّصي من إجمالي النّسب، وترى أخرى وهي أقّل من سابقتها أن ) ٪45(ب

، والفئة التي ترى أنها حققت )٪40(حقّقت كفاءتها في بعض األحيان وقدرت النّسبة ب

  ).٪15(كفاءتها فهي قليلة جدا إذ بلغت 

إن الرأي الغالب هو الذي نأخذ به وهو أن المقاربة النّصية لم تحقّق كفاءتها في 

طع خدمة النّحو العربي بالنّصوص واألمثلة تعليمية النّحو العربي، ذلك ألنّها لم تست

  . التي تقدمها

:نتائج السؤال الثّاني عشر - 3-12

هل يستطيع التّلميذ في ضوء المقاربة بالكفاءات بناء مقدرة لغوية : نص السؤال-*

  من خالل النّحو ؟

  :والجدول أذناه يوضح اإلجابة عنه
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  االحتماالت

  النتائج

  ياناأح  ال يسطيع  يستطيع

  10  03  07  العدد

  ٪50  ٪15  ٪35  النّسبة

فهي ترى أن التّلميذ ) ٪50(إن اإلجابة بأحيانا نالت أكبر نسبة والتي قدرت ب   

في ضوء المقاربة بالكفاءات يستطيح في بعض األحيان بناء مقدرة لغوية وذلك من 

، )٪35(نعم نسبة خالل مالحظتهم للتالميذ الذين يدرسونهم، في حين بلغت اإلجابة ب

وترى أخرى أن التّلميذ في ضوء المقاربة بالكفاءات اليستطيع بناء مقدرة لغوية 

  .وهذه الفئة أثبتت عدم نجاعة المقاربة بالكفاءات في التّعليم) ٪15(وقدرت ب

  :02تحليل نتائج االستبانة رقم -4

  :نتائج السؤال األول  -4-1

  اسبة لتدريس النّحو ؟أي الطّرائق تراها من :كان نصه-*

  :اختصرت اإلجابات في الجدول اآلتي

  الطّريقة

  النّتيجة

  طرائق أخرى  الطّريقة االستنباطية

  07  03  العدد

  ٪70  ٪30  النّسبة

اختار الفريق األول الطّريقة االستنباطية كأفضل طريقة لتدريس النّحو وقد بلغت 

ارة التّربية الوطنية وتعتبر األفضل ، وهي التي توصي بها وز) ٪30(نسبة اإلجابات 
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فتنوعت رؤيتها للطّرائق حيث ترى نسبة ) ٪70(في تدريس النّحو إلى اليوم، أما نسبة 

أن أفضل طريقة هي الحوارية وهي التي تعتمد على  الحوار بين المعلّم ) 20٪(

قاربة ترى أن الطّريقة الفضلى في تدريس النّحو هي الم) ٪20(ونسبة .والمتعلّم 

ترى أن أحسن طريقة هي التّلقينية ) ٪10(بالكفاءات رغم أنّها ال تعتبر طريقة، ونسبة 

وهي طريقة يصبح فيها دور المتعلّم مجرد متلقّ للمعلومة وليس مشاركا فيها ويتفعل  

  .دور المعلّم ويصبح ملقّن المعلومة 

  :نتائج السؤال الثّاني -4-2

رة اإلبقاء على المفاهيم النّحوية ذاتها، أو وجوب هل ترى ضرو: نص السؤال-*

  تغييرها؟

  : اإلجابة عنه تضمنها الجدول اآلتي

  الخيارات

  النّتيجة

ضرورة اإلبقاء على 

  المفاهيم النّحوية

وجوب تغيير المفاهيم 

  النّحوية

  5  5  العدد

  ٪50  ٪50  النّسبة

حوية ذاتها ألنّه معطى علمي ضرورة اإلبقاء على المفاهيم النّ) ٪50(ترى نسبة    

ثابت وال يمكن في أي حال من األحوال التّغيير فيه ،بينما ترى فئة أخرى أنّه من 

إذا كان فيه خدمة للنّحو العربي ) ٪40(الواجب تغيير المفاهيم النّحوية والتي قدرت ب

قومات فال حرج من التّغيير، وترى أخرى أن التغيير أفضل بشرط المحافظة على م

  ).٪10(األمة وقدرت ب
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وفي ظّل هذه االقتراحات أقول أن المفاهيم النّحوية معطى ثابت ال يمكن بأي حال 

من األحوال تغييرها، لكن يجب البحث عن سبل تيسيرها وتبسيطها للمتعلّمين وترك 

  .الغامض والمتشعب ألهل االختصاص

:نتائج السؤال الثّالث-4-3

  .كن االستغناء عن بعض القواعد ؟ مثال هل يم:عرض السؤال-*

  :والجدول الموالي يوضح اإلجابة عن هذا السؤال

  الخيارات

  النّتيجة

يمكن االستغناء عن 

  بعض القواعد

ال يمكن االستغناء عن 

  بعض القواعد

  06  04  العدد

  ٪60  ٪40  النّسبة

ها كلّها مفيدة ترى أنّه يمكن االستغناء عن بعض المواضيع ألنّال )٪60(إن نسبة 

إلّا أن هناك فئة أخرى ترى أنه من الممكن االستغناء عن بعض المواضيع بلغت 

  :والتي ال ترى فيها عظيم فائدة  وأهمها  )٪40(نسبتها 

اإلعراب اللّفظي واإلعراب التّقديري.

اسم الجمع، وصيغ منتهى الجموع، واسم الجنس.

 رة في (المسند والمسند إليهنوات تقريباألنها مكركل الس(

 البدل وعطف البيان.

 فتح همزة)نة الثّانية ثانوي(وكسرها ) أنالس.(
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:تحليل نتائج السؤال الرابع-4-4

  هل تفضل األمثلة التّراثية أو المأخوذة من الواقع اللّغوي ؟ لماذا؟ :نص السؤال-*

  :واإلجابة جاءت في الجدول اآلتي

  األمثلة

  النّتيجة 

المأخوذة من   راثيةالتّ

  الواقع اللّغوي

: المزاوجة بينهما

  الواقع –التراثي 

  06  02  01  العدد

  ٪60  ٪20  ٪10  النّسبة

إن أغلب األساتذة يفضلون المزاوجة في األمثلة بين ما هو تراثي وبين المأخوذ من 

الطّالب  حيث يرون أنّه بهذه المزاوجة يكتسب) ٪60(الواقع اللّغوي، وبلغت نسبتهم 

، حيث )٪20(مقدرة لغوية  في حين ترى أخرى أن األخذ من الواقع أفضل وقدرت ب

علّلوا بأنّها تمكّن المتعلّم من ممارستها ومحاكاتها، إضافة إلى أنّها تعانق إحساسه، 

بمعدل إجابة واحدة حيث يرى ) ٪10(وبلغت نسبة الّذين  يفضلون األمثلة التّراثية نسبة 

نى من النّاحية التّركيبية وأقدر المتالك المتعلّم الملكة اللّغوية، وتبقى نسبة أنّها أغ

تفضل األمثلة المأخوذة من الواقع ومن القرآن الكريم ألن القرآن الكريم صالح ) 10٪(

  .لكّل وقت وزمان 

:السؤال الخامس وإجابته -4-5

  يم تتجلّى ؟مكمن صعوبة النّحو بالنّسبة للتّلميذ ف :هـــنصو -*

  :وكانت  اإلجابة محصورة في الجدول اآلتي
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  مكمن الصعوبة

  النّتيجة

  في الضعف  في الطّريقة

لقاعدي وعدم ا

ممارسته

أسباب 

  أخرى

  03  04  03  العدد

  ٪30  ٪40  ٪30  النّسبة

يجمع أغلب األساتذة المستجوبين أن مكمن صعوبة النّحو بالنّسبة للتّلميذ في    

من ) ٪40( دي وعدم الممارسة وذلك ما أسفرت عنه النّتائج البالغةالضعف القاع

إجمالي النّسب في حين يرى آخرون أن الطّريقة هي السبب في صعوبة النّحو وقدرت 

، وذلك أن بعض األساتذة ال يختارون الطّرق )٪30(النّسبة عن هذه اإلجابة ب 

الصعوبة إلى  -) ٪30(ت نسبتهم قدر -المناسبة لتدريس النّحو بينما يرجع آخرون 

  :أسباب أخرى هي

عدم التّركيز في الشّرح.

رسنة للدالخلط بين العناصر المكو.

صعوبة اإلعراب.

 ةة لهذه الماداالختالف في القاعدة نفسها، والنّظرة الخلفي.

:نتائج السؤال السادس-4-6

شائقة تخالف بعض بعض األساليب المعاصرة والتي أصبح : نصّ  السؤال -*

  القواعد النّحوية، فكيف ترى التّعامل مع هذا اآلخر؟ 

تنوعت اإلجابات عن هذا السؤال بين القبول والرفض ، والجدول الموالي 

  :يوضح ذلك
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  االحتماالت 

  النّتيجة 

  رأي آخــر   رفض  األساليب   قبول األساليب 

  5  04  01  العـــدد

ـّسبة   ٪50  ٪40  ٪10  النـــ

الكثير من األساتذة رفض قبول تلك األساليب المعاصرة الشّائقة والمخالفة     

، بينما نجد البعض اآلخر يرحب )٪40(لبعض القواعد رفضا مطلقا قدرت نسبتهم ب

وهي نسبة ضئيلة جدا، بينما الفئة المتبقية ) ٪10(بذلك اآلخر ويقبله فبلغت نسبتهم 

فلم أجد تفسيرا  لموقفهم هذا إلّا أنّهم ربما ) ٪30(فامتنعت عن اإلجابة قدرت نسبتها ب 

فهي فئة ) ٪20(وقفوا عاجزين أمام األساليب المعاصرة المفروضة عليهم، أما نسبة 

ترى أنّه يجب الحذر من ذلك اآلخر كي ال يطغى فينتج عنه فساد لغتنا، ويرى آخر أنّه 

على اإلطالق ففيه من  يجب الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم فهي أفضل النّصوص

  .الشّواهد واألمثلة ما يكفي شر ذلك اآلخر الذي قد يؤدي باللّغة إلى االنقراض

:نتائج السؤال السابع-4-7

نجد بعضهم يحسن اإلعراب ولكنّه يخطأ في أثناء الحديث أو  :نص السؤال-*

  الكتابة إعرابا، كيف تفسر ذلك؟

  :ا السؤالوالجدول اآلتي يوضح اإلجابة عن هذ

  التّفسير

  النّتيجة

  أسباب أخرى  عدم الممارسة

  5  5  العدد

  ٪50  ٪50  النّسبة
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يفسر معظم األساتذة أن وجود بعضهم يحسن اإلعراب ولكنّه يخطأ في أثناء    

الحديث أو الكتابة إعرابا بعدم الممارسة للقواعد التي تعلّمها في حياته، وقدرت 

ارسة تعود المتعلّم النّطق الصحيح لذلك يجب محاكاة ،ألن المم) ٪50(النّسبة ب

األساليب التي تصقل اللّغة وتهذّب الذوق، بينما يفسر آخرون ذلك بتفسيرات عدة 

:وهي) ٪50(وقد بلغت نسبتها 

ّـّـــة عدم الت .طبيقات الكتابيـ

التّركيز على الحفظ دون الفهم.

 عدم القدرة على توظيف ما تعلّم.

عــــدم الفهــــم للقـواعد.

 الحفظ دون التّطبيق والممارسة.

ولعّل أهم ما يمكّن المتعلّم من القواعد دون الخطأ نطقا أو كتابة هو ممارستها في 

  .ت، ويجب ألّا يقتصر ذلك في قاعات الدرسالحياة اليومية وفي كّل التّعامال

:نتائج السؤال الثّامن -4-8

هل وفّرت المناهج الدراسية الحديثة للمعلّم والمتعلّم أداة تعليمية  :نص السؤال-*

  ؟)متعلّقة بالنّحو(ناجعة 

  :نتائج السؤال ملخّصة في الجدول اآلتي

  االحتماالت

  النتيجة

  إجابات أخرى  رلم توفّـــــ  وفّـــــرت

  03  06  01  العـــدد

  ٪30  ٪60  ٪10  النّسبة
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يرى معظم األساتذة أن المناهج لم توفّر أداة ناجعة متعلّقة بالنّحو وقدرت النّسبة    

ويؤكّد أن سبب ضعف النّحو هو المنهاج، واإلجابات األخرى والتي قدرت ) ٪60(ب

  :فإنها ترى أن المناهج ) ٪30(ب 

ة الزالت عاجز.

ال تزال قاصرة.

 ال أعتقد أنّها وفّرت أداة ناجعة.

وإجابة واحدة من بين كّل اإلجابات التي ترى أن المناهج وفّرت أداة ناجعة لكن 

  ).٪10(بشكل نادر حيث قدرت نسبتها ب

إذن يرجع هؤالء األساتذة ضعف النّحو العربي للمناهج التي لم تستطع توفير أداة 

  .ناجعة للنّحو

  : إجابة السؤال التّاسع-4-9

وجوب إعادة النّظر من أجل إكساب المتعلّم ملكة نحوية مرده  :والذي كان نصه-*

  المفهوم النّحوي، طريقة التّدريس، صياغة األهداف، االهتمام بالمادة ؟: إلى

  :وردت اإلجابة في الجدول الموالي

  الخيار

  النّتيجة

طرقة التّدريس 

  واالهتمام بالمادة

  جابات أخرىإ

  06  04  العــــــدد

  ٪60  ٪40  النّسبة
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أجمع أغلب األساتذة في اإلجابة بين عنصرين فأكثر لذلك صعب تفريغهم في    

ترى أن إعادة النّظر ) ٪40(الجدول وإنّما قمت بحصرها بتلك الطّريقة، فنجد نسبة 

ا معا، أما باقي النّسب مرده إلى طريقة التّدريس واالهتمام بالمادة فالخلل ناتج عنهم

  :فقد تنوعت إجاباتها فمنهم من يرى أن إعادة النّظر يجب أن تكون في ) ٪60(وهي 

 10(المفهوم النّحوي وطريقة التّدريس بنسبة٪.(

 ة والطّريقة بنسبة10(صياغة األهداف واالهتمام بالماد٪.(

 ة بنسبة واالهتمالمفهوم النّحوي وطريقة التّدريس وصياغة األهدافام بالماد

)10٪.(

 10(الطّريقة وصياغة األهداف بنسبة٪.(

ة بنسبة10(صياغة األهداف واالهتمام بالماد٪.(

  .يجب إعادة النّظر في كل ذلك من أجل إكساب المتعلّم الملكة النّحوية 

:نتيجة السؤال العاشر - 4-10

د النّحوية، كيف يمكن في ضوء التّراجع الكبير في معرفة القواع :نص السؤال *

  تدارك ذلك؟

:تنوعت إجابات األساتذة فحاولت قدر اإلمكان حصرها في الجدول اآلتي

  االقتراحات

  النّتيجة

العودة إلى القرآن 

والحديث وأخذ األمثلة منها

  إجابات أخرى

  07  03  لعــــدد

  ٪70  ٪30  الـــنّسبة
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في معرفة القواعد النّحوية يكون  يرى أغلب األساتذة أن تدارك أمر التّراجع    

بالعودة إلى أخد األمثلة من القرآن الكريم والحديث الشّريف ألنّها تكسب المتعلّم ثروة 

  :وبقية األساتذة فقد أبدوا آراءهم من خالل اإلجابات اآلتية ،من غيرها لغوية أكثر

ة النّحو وحسن اختيار المواضيع واألمثلة والتّركة حصيز على الجانب استقاللي

.التّطبيقي

ضبط المفاهيم بدقّة وتبسيطها.

 ةجوع إلى الطّريقة التّقليديالتّلقّي والحوار(الر.(

 ة في األطوار األولىاالبتدائي( غرس المفاهيم النّحوي.(

النّحو واالهتمام به تحفيز التّلميذ ودفعه إلى حب  
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  :ما يأتي خلص البحث إلى   

 ة، ال على الكيف الحتوائها علىفي وضع المحتويات النّحوي تركيز المناهج على الكم

مواضيع ال تخدم المتعلّم، وال تنمي ملكته اللّغوية، وال تساهم بأي حال في عصمة اللّسان 

  .من الخطأ، ذلك ألن أغلب المواضيع مكررة معادة

على مواض احتواء راسييع معقّدة ال تراعي مدارك التّالميذ، وال المحتوى الد

مستوياتهم قليلة االستعمال، ال صلة لها بالتّواصل اليومي.

 ة، دون مراعاةروس التي تضعها المناهج باتّفاق مع وزارة التّربية الوطنيكثافة الد

.التّدرج والتّكييف

نة الثّارة على تالميذ السرف المقرلثة من التّعليم الثّانوي من أصبحت قواعد النّحو والص

منظور المقاربة النّصية تدرس انطالقا من النّص األدبي أو التّواصلي، أي تدريس اللغّة 

. العربية ككّل متكامل

 نوات المختلفة، وهذا دليل على عدم التّنسيقضعف التّرابط بين الموضوعات في الس

.مدرسيةبين واضعي المنهاج، ومترجمي المنهاج إلى كتب 

أمة النّحو جافّة جامدة، تشعر المتعلّم بالملل والسالطّرائق التي تعالج بها ماد.

 ،ة على طريقة واحدة في التّدريس، وااللتزام بها في كّل المواضيعاقتصار معلّم العربي

.وال يعمد إلى التّنويع، رغم أنّه هناك الكثير من الطّرائق

ر بالنّحواإلفرادي على حساب النّحو التّركيبي، إذ يبدو النّحو  اهتمام واضعو المقر

.مفردات متناثرة ال نحو أساليب وجمل

 نة الثّالثة من التّعليم الثّانوي، سواء على مستوى المصطلحات أمر للسالنّحو المقر إن

المفاهيم يكاد يكون نحوا بصريا خالصا، وذلك لما حظي به النّحو البصري من ذيوع 

.وانتشار

 ة في الكتاب صعبة غامضة، حيث ال يتسنّى للمتعلّمأغلب المصطلحات النّحوي إن

.فهمها، وإدراك معناها بمفرده
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 نة الثّالثة من التّعليم الثّانوي تفتقر إلىأغلب القواعد الواردة في الكتاب المدرسي للس إن

.الوضوح والدقّة والصياغة السليمة

ر عن احتياجات المتعلّم، وال تستجيب لمتطلّبات أمثلة الكتاب جافّة مصطنعةال تعب ،

.عصره وبيئته، رغم أنّها مستقاة من نصوص حديثة

 المدروس، وال يخدم جميع المثال الشّاهد في أغلب األحيان ال يؤخذ من النّص إن

.عناصر الدرس ،كما أنّه ال يناسب الواقع اللّغوي للمتعلّم

 ةات النّحو قلّة الممارسة الفعليا ينتج عنه عدم التّحكّم في آليللقواعد المدروسة، مم

  .نطقــا أو كتابة

 الشّروط التي وضعها النّحاة للقواعد تجعلها معقّدة حيث تكثر فيها األقوال واألوجه إن

وما يؤدي به إلى التذمر من تلك الخالفات .الجائزة مما يصعب على التّلميذ فهمها واستيعابها

  يةالنّحو

ة لبعض المسائل  ياقتصر واضعة في الكتاب على ذكر الشّروط النّحويالقواعد النّحوي

.دون التّعمق في التّفاصيل، و ودون ذكر لشروط كل مدرسة، وهذا من دواعي التّيسير

 ةينة الثّالثة من التّعليم الثّانوي وفق المقاربة النّصهدف تدريس النّحو العربي للس إن

يسعى إليه المنهاج مازال لم يتحقّق بالصورة المرجوة، ما دام الكتاب المدرسي حسب ما 

.يقترح وشواهد من خارج النّص األدبي أو التّواصلي المدروس الستكمال عناصر الدرس
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 من خالل ما توصلنا إليه من نتائج نقدم مجموعة من االقتراحات علّها تسهم ولو   

  :جزء يسير في تدليل صعوبات تعلّم النّحو العربي نوجزها في

 بين واضعي المناهج ة، والتّنسيق التّامراسيرات الدإعادة النّظر في المناهج، والمقر

.ومترجمي المناهج إلى كتب مدرسية لتفادي الخلط والتّكرار لكثير من المواضيع

درس إعراب المضاف دمج بعض الموضوعات للتّقليص من كثافة المحت وى، كضم

إلى ياء المتكلّم، ودرس إعراب المنقوص والمقصور والممدود إلى درس اإلعراب 

التّقديري وكذلك ضم درس التمييز والحال إلى درس الفضلة وإعرابها، وأن تدرس 

.الحروف متّصلة باألساليب، ال معزولة عنها

ومستمر ة  ضرورة تنقيح الكتاب المدرسي بشكل دوريلتصحيح األخطاء العلمي

.والمطبعية الواردة فيه

 ج في اختياره، وكذلك اختيارإعادة النّظر في المحتوى النّحوي مع مراعاة مبدأ التّدر

.مستعمل وموظّف في الحياة ما هو

 ة كأن تدرسة التي تدرك بسهولة قبل تناول القواعد الخاصضرورة تناول القواعد العام

تكاملة ألنّها تدرك بسهولة، ثم نتناول التّفصيالت الخاصة بها كدخول الجملة كوحدة م

النّواسخ عليها، أو توليدها إلى العديد من الجمل بزيادة أو حذف أو اختصار أو 

... توسيع

 بالمسئولين اختيار انتقاء األمثلة التي تكشف عن الغامض وتجلّي القاعدة، وحري

م الواقع المعاش، والتي تزود المتعلّم بألوان من الخبرة األمثلة المتّصلة بالمحيط، وتخد

.األمثلة المبتورة، والجمل المصنوعة المتكلّفةوالثّقافة ال 

 ةة اآليات القرآنيضبط األمثلة والشّواهد في الكتاب بالشّكل التّام، وكذا توثيقها خاص

.واألحاديث النّبوية
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ّة، ويكون ذلك تغليب الجانب التّطبيقي على الجانب النظري في تدريس القواعد النّحوي

.عن طريق الممارسة اليومية للّغة داخل المؤسسة التّربوية على األقّل

 ةة ألنّها مسؤوليسي جميع المواد للنّهوض باللّغة العربييجب أن تتضافر جهود مدر

أن تستعمل اللّغة  الجميع، وليست تلك مسئولية مدرس اللّغة العربية وحده، لذلك نقترح

.العربية في جميع المواد، مع اهتمام أساتذة كّل المواد  بها وحرصهم عليه
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  .02ج ،م1980- ه1400 ،1محي الدين بن عبد الحميد، دار التّراث، القاهرة، ط

األشباه والنّظائر في النّحو، دار الكتب العلمية بيروت : جالل الدين السيوطي -11

  .2،ج)د ت(، )د ط(لبنان، 
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أحمد شمس : ع الجوامع، تحهمع الهوامع في شرح جم: السيوطيالدين جالل  -12

    .02م، ج1998 -ه1418، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد اهللا علي : لسان العرب، تح: جمال الدين أبو الفضل بن مكرم بن منظور -13

  . 47،ج)ت د(،1، ط-علم -الكبير وآخرون، دار المعارف المصرية، القاهرة ، مادة

عبد السالم هارون، دار الفكر : معجم مقاييس اللّغة، تح: ن فارسحسن أحمد ب -14

  .03ج ،م1979 -ه1399

فخر الدين : الجنى الداني في حروف المعاني، تح: الحسن بن قاسم المرادي  -15

  .م1992-ه1413،  1قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 1بية بين النّظرية والتّطبيق، الدار المصرية اللّبنانية، طتعليم العر: حسن شحاتة -16

  .م1992

باسل عيون :شرح التّصريح على التّوضيح، تح:خالد بن عبد اللّه األزهري -17

  .01م، ج2000 - ه1421، 01ط ،دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان السود

غة العربية وأساليب تدريسها فنون اللّ: راتب قاسم عاشور، ومحمد فؤاد الحوامدة -18

ربدن، األردن، وجدران للكتاب العالمي أ والتّطبيق، عالم الكتب الحديث، بين النّظرية

   .م2009 -ه1430، 1، طاألردن عمان

 منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، دار الكتاب الحديث: رشيد زرواتي -19

   .م2004، )د ط(الجزائر،

)د ط (الجامعية، المعرفةدارالعربية،اللّغةتدريسطرق:إسماعيلزكريا -20

  .م2005

محاضرات في قضايا اللّغة العربية، مطبوعات جامعة منتوري : صالح بلعيد -21

  ).د ط(، )د ط(قسنطينة، الجزائر، 

 تدريس النّحو العربي في ضوء االتّجاهات الحديثة، الدار: ضبية سعيد السليطي -22

   .م2002 - ه 1422 1المصرية اللّبنانية، ط
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اتّجاهات حديثة في تدريس قواعد : طه حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائلي -23

  .م2009، 1، األردن، طاللّغة العربية، عالم الكتب عمان

أساليب حديثة في تدريس قواعد : طه حسين الدليمي،وكامل محمد نجم الدليمي-24

  . م2004، 1لعربية، دار الشّروق، األردن، طاللّغة ا

عبد الخالق عضيمة، القاهرة : المقتضب، تح: عباس محمد بن يزيد المبردأبو ال -25

   02م ج1994 -ه1415،)دط(

مهدي المخزومي وإبراهيم : العين، تح: عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي -26

  .عين واللّام والميمال -باب  02ج) د ت(، )د ط(السامرائي، 

، 08،ج04الجامع الصحيح، مج: بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري اهللاعبد أبو  -27

  .باب ذهاب الصالحين

دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم للنّشر : عبد اللّه بن صالح الفوزان -28

  .01م، ج1998، 1ط

شرح شذور الذّهب في  :م األنصاريبن هشا جمال الدين بن يوسف اهللاعبد أبو -29

عبد الكريم محمد األسعد، دار الشّواف، الرياض، : صنعها معرفة كالم العرب،

  .02م، ج1995-ه 1416، 1السعودية ط

قطر النّدى وبّل الصدى : أبو عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن هشام األنصاري -30

  ).دت(، )دط(فاجي، الشّعب، القاهرة، طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خ: تح

اللّغة العربية بين المجتمع والمؤسسات التّعليمية، مطبعة  :عبد المجيد عيساني -31

  .م2010، 1مزوار، الوادي، الجزائر، ط

مقاييس بناء المحتوى اللّغوي، مصبعة مزوار، الـــوادي، : عبد المجيدعيساني-32

  . م2010، 1الجزائر ط

الموجه الفني لمدرسي اللّغة العربية، دارالمعارف، : يم إبراهيمعبد العل-33

   .م1982، 04مصر،القاهرة ط
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اللّغة العربية للمرحلة  –كفايات تكوين المعلّمين : عبد الوهاب أحمد الجماعي -34

  .م2010، 1ط ، عمان، األردن -الثّانوية أنمودجا 

ّ وت: عبده الراجحي-35 عليم العربية، دار المعارف الجامعية علم اللّغة التّطبيقي

  .   م1995،)د ط(اإلسكندرية، مصر

فنون تدريس اللّغة العربية، دار الشّواف للنّشر والتّوزيع : علي أحمد مدكور-36

  .م 1،1991القاهرة  ط

العربية، دار أسامة للنّشر والتّوزيع، اللّغةتدريسفيالشّامل:النّعيميعلي -37

.م2004، 1ردن، طعمان األ

أصول تدريس اللّغة العربية، دار الرائد العربي، بيروت، : علي جواد الطّاهر -38

  .م1973 - ه1404، 1لبنان ط

محمد صديق المنشاوي، : التّعريفات، تح : علي محمد السيد الشّريف الجرجاني -39

.202، ص)د ت) (دط(دار الفضيلة، مصر، القاهر 

دليل الباحث في المنهجية والرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية : عمار بوحوش -40

  ).د ت(، 2للكتاب،  الجزائر،ط

المصطلح النّحوي نشأته وتطوره حتّى أواخر القرن : عوض محمد القوزي -41

 -ه1401،  1الثّالث الهجري، شركة الطّباعة السعودية، العيارية، الرياض، ط

  .م1981

محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب : المنصف، تح:عثمان ابن جنيفتح أبو ال -42

  م1999- ه 1419 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، المكتبة 1محمد علي النجار، ج :الخصائص، تح: فتح عثمان بن جنيأبو ال -43

  ).دت(، 1العلمية، ط

ت، العلمية، بيرولقرآن، دار الكتب معاني ا: فراء أبو زكريا يحيى بن يزيدأبو ال-44

  .12ص 01م،ج1983 –ه 1403، 1طن لبنا
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 أسرار العربية تح: كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد األنباري -45

  م1999-ه1420، 1بركات يوسف هبور، دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت، لبنان، ط

جودة  :مسائل الخالف، تحاإلنصاف في : ريبركات بن األنباكمال الدين أبو ال -46

  .د ت(، 1مبروك محمد مبروك،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

دراسة –تقويم العملية التّكوينية في الجامعة : لحسن بن عبد اللّه ومحمد مقداد  -47

ة بجامعات الشّرق الجزائرية، بن عكنون، الجزائر -ميدانيديوان المطبوعات الجامعي ،

  .م1988 4ط

د بدوي مختون، دار ومحم، عبد الرحمن السيد: شرح التّسهيل، تح: مالك ابن -48

  .01ج ،)دت( ،)دط( ردن،، األهجر للطّباعة، عمان

  .م1999 -ه1400، 1ط -شرط -المعجم الوجيز، باب :مجمع اللّغة العربية  -49

ن الكافي في أساليب تدريس اللّغة العربية، الشّروق، عما: محسن علي عطية -50

  .م2006، 01األردن، ط

على ألفية ابن  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: محمد الخضري الشّافعي -51

  ، 1ج) دت(، )دط(مالك، دار الفكر للنّشر والطّباعة

  .م2000، 1تحليل العملية التّعليمية، قصر الكتاب، الجزائر، ط: محمد الّدريج -52

 عربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروتجامع الدروس ال: مصطفى الغالييني -53

   .01م، ج1993 -ه1414، 28ط

شرح اللّمحة البدرية في علم العربية البن هشام األنصاري، : هادي نهر -54

  . 1م،ج2007،)د ط(البازوري عمان،األردن،

محمد نون فتحي الراشدي، دار :حاشية الفيشي، تح: يوسف بن عبد اللّه الفيشي  -55

  .م2012،  2 الحديث، إربد، األردن، طالكتب 

  :الوثائــــــــق التّربوية: ثالثا



قائمة المصادر والمراجع

- 117 -

الجديد في األدب والنّصوص والمطالعة الموجهة، : أبو بكر الصادق سعد اهللا -56

، الديوان الوطني فلسفة ولغات أجنبية/ آداب: لشعبتيانوي، ثّمن التّعليم الالسنة الثّانية 

  م2008المدرسية، للمطبوعات 

المشوق في األدب والنّصوص والمطالعة الموجهة للسنة : حسين شلّوف وآخرون -57

ة ،األولى من التّعليم الثّانويللمطبوعات المدرسي يوان الوطنيجدع مشترك آداب، الد 

  .م2005

 اللّغة العربية وآدابها، السنة الثّالثة من التّعليم الثانوي: الشّريف مريبعي وآخرون -58

م 2008فلسفة ولغات أجنبية، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،/ آداب: للشّعبتين

 ثانويمن التّعليم الالسنة الثالثة ، اللّغة العربية وآدابها: الشّريف مريبعي وآخرون -59

  .م2008 تقني رياضي، تسيير واقتصاد،  ،علوم تجريبية رياضيات،: عبلشّل

منهاج السنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي العام  :لوطنيةوزارة التّربية ا -60

ة وآدابها(والتّكنولوجية، /آداب: الشعبتان )اللّغة العربيفلسفة ولغات أجنب يوان الوطنيالد

.م 2006 للمطبوعات المدرسية،

م منهاج السنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي العا: وزارة التّربية الوطنية -61

ة وآدابها (والتّكنولوجية  –رياضياّت : للشّعب) اللّغة العربيتسيير  –علوم تجريبي

  .م2006تقني رياضي  -واقتصاد

:تاالمجلّات والدوري: رابعا

في تعليمية الخطاب العلمي، مجلّة التّواصل، جامعة باجي مختار : بشير إبرير -62

  .م2001 08الجزائر،العدد ،عنّابة

عربية، المدرسة العليا استثمار تعليمية اللّغات في تدريس البالغة ال: وامعرضا ج -63

  .م2005، 02العدد  ،، بوزريعة، الجزائرلألساتذة

النّفور عند المتعلّمين من مادة النّحو وأسبابه، مجلّة العربية، : تيحال نادية -64

  .م 2005، 2بوزريعة الجزائر، العدد
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النّحو العربي تيسيره وتطويره وطرق تدريسه، مجلّة كلية  :باح اليمني مفتاحر -65

  .م2006  38اآلداب جامعة المنصورة العدد

أثر اللّسانيات في النّهوض بمستوى مدرسي اللّغة : عبد الرحمن حاج صالح-66

  .   32 -22م، ص1974/  1973الجزائر،  04العربية، مجلّة  اللّسانيات، العدد

 دراسة للمفهوم والوظائف–، االشتراط النّحوي والصرفي سفرعبد العزيز علي  -67

  .م ، المجلّد الرابع1999 ،04علوم اللّغة ، العدد جلّةم

 -تحليل ونقد –واقع المحتوى النّحوي في المقررات المدرسة : محمد صاري -68

  .م2001، جوان 08مجلّة تواصل، عنّابة، الجزائر عدد

جامعة   -مشكالته ومقترحات تيسيرية  –لنّحوي الدرس ا: ناصر لوحيشي -69

أفريل  24-23األمير عبد القادر، قسنطينة، أعمال ندوة تيسير النّحو المنعقدة في 

م بالمكتبة الوطنية بالحامة منشورات المجلس األعلى للّغة العربية، الجزائر 2001

106.

وآفاق، كلية اآلداب والعلوم تعليم اللّغة العربية واقع : نصر الدين بوحساين -70

.م 2011، 03االجتماعية جامعة بليدة، الجزائر مجلّة العربية، العدد

  :الجامعيةالرسائل : خامسا

ج ذجدل النّص والقاعدة قراءة في نظرية النّحو العربي بين النّمو: ملّاوي ميناأل -71

نسانية ، جامعة الحاج لخضر ، واالستعمال،رسالة دكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإل

  م2009/ه1430باتنة 

السنة األولى  –تعليمية النّحو في مرحلة التّعليم العام : عبد الكريم بن محمد -72

رسالة ماجستير في اللّغة العربية وآدابها، كلية   ،دراسة تحليلية تقويمية –نموذجا 

   .م2004/2005ب واللّغات، الجزائر، اآلدا
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هذه االستبانة موجهة إلى أساتذة التّعليم الثّانوي لمادة اللّغة العربية، تحوي مجموعة     

) ×(بوضع عالمة  ذلكو أحيانا، أو ال ، أو  نعم: من األسئلة تكون اإلجابة عنها ب

روحة واإلجابات عن هذه األسئلة المط. داخل اإلطار المقابل لإلجابة التي يتم اختيارها

  : تساهم في إثراء وترقية البحث العلمي المعنون ب

والتّداول اللّغوي بين االشتراط النّحوي نة الثّالثة ثانويفي الس تعليمية النّحو العربي  

  :األسئلــة-

   ؟مها في الكتابة أو الحديث لّعهل يستطيع التلميذ توظيف  القواعد التي ت  -1

ال                            أحيانا                                                                                 نعم

  هل المثال المقدم  مناسب للقاعدة المبتغاة ؟-2

    نعم                             ال                            أحيانا        

  لتّلميذ ؟لاللّغوي  هل المثال المقدم مالئم للواقع -3

  أحيانا      ال  نعم 

  ؟...) خلقية ،جمالية(هل المثال المقدم تراعى فيه غير الصفة اللّغوية -4

  أحيانا   ال   نعم 

  هل المثال المقدم مأخوذ من النّص المدروس ؟-5

  أحيانا    ال   نعم  

  هل توجد مناسبة بين الموضوعات المدروسة ؟-6

    ال                           أحيانا             عم ن

    هل يراعى فيها التّدرج من السهل إلى الصعب ؟-7

  أحيانا    ال   نعم 

  هل يستطيع التّلميذ فهم المصطلحات النّحوية من خالل الكتاب؟ -8

  أحيانا    ال   نعم 

  ت التّراثية ؟المصطلحات الشّائعة في الكتاب هل هي نفسها المصطلحا-9
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  أحيانا    ال  نعم 

  هل يراعى الخالف النّحوي في إثبات قاعدة بذاتها دون غيرها ؟-10

    أحيانا    ال     نعم 

  كفاءتها في تعليمية النّحو العربي ؟ المقاربة النّصيةهل أثبتت -11

  نا     نعم                               ال                        أحيا

بناء مقدرة لغوية من خالل  المقاربة بالكفاءاتهل يستطيع التّلميذ في ضوء -12

  النّحو؟

  أحيانا    ال   نعم 
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هذه  االستبانة موجهة إلى أساتذة اللّغة العربية بالتّعليم الثّانوي بهدف إجراء بحث 

  :علمي حول 

ـالثة ثانـويتعليمية النّحـو العــربي في السنـة الثّـ

والتّداول اللّــغوي بين االشتراط النّحوي

نرجو منكم أساتذتي األفاضل إبداء رأيكم من منطلق الخبرة التي تتمتّعون بها في مجال 

تخصصكم  فقط أرجو أن تولوا هذه االستبانة اهتمامكم من خالل اإلجابة عنها 

مي وأن نتائجه تتوقّف على بموضوعية، علما أن هذه المعلومات تخدم البحث العل

  .مساهمتكم

  :معلومات خاصة بالمستجوب  -أوال

  أنثى     ذكـــــــــر :       الجنـــــــــــس -1

  ماجستير               ليسانس                   ماستر  : الشّهادة المحصل عليها-2

أكثر من          أقّل من خمس سنوات       : الخبـــــــــــــرة-3

  خمس سنوات 

  :األسئلــــــــــة -ثانيا

  أي طريقة تراها مناسبة لتدريس النّحو ؟ -1

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

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

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

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

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

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

  هل ترى ضرورة اإلبقاء على المفاهيم النّحوية ذاتها، أم وجوب تغييرها؟ -2

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

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



02اســـتبـــــــانة رقم 

- 123 -

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

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

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

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

  .هل يمكن االستغناء عن بعض القواعد؟مثال -3

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

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

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

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

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

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

  أتفضل األمثلة التّراثية أم المأخوذة من الواقع اللّغوي؟ لماذا؟ -4

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

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

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

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

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

  مكمن صعوبة النّحو بالنّسبة للتّلميذ فيم يتجلّى ؟ -5

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

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

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

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



02اســـتبـــــــانة رقم 

- 124 -

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

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

بعض األساليب المعاصرة والتي أصبحت شائقة تخالف بعض القواعد النّحوية،  -6

  فكيف ترى 

  التّعامل مع هذا اآلخر؟

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

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

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

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

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

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

نجد البعض يحسن اإلعراب ولكنّه يخطأ في أثناء الحديث أو الكتابة إعرابا، كيف  -7

  تفسر ذلك؟

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

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

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

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

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

متعلّقة (هل وفّرت المناهج الدراسية الحديثة للمعلّم والمتعلّم أداة تعليمية ناجعة -8

  ؟) ّبالنّحو

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

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

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

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



02اســـتبـــــــانة رقم 

- 125 -

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

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

المفهوم النّحوي، : وجوب إعادة النّظر من أجل إكساب ملكة نحوية مرده إلى-9

  طريقة التّدريس، صياغة األهداف، االهتمام بالمادة؟

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

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

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

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

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

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

  يمكن تدارك ذلك ؟ في ضوء التّراجع الكبير في معرفة القواعد النّحوية، فكيف -10

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

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

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

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

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

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



- 79 -



فهرس الموضوعات

131

     الصفحة.............................................................عنـــــوانال

  ج  -ب-أ........................................................ مقــــدمــــة

   27-04.........تعليمية النّحو العربي تحديد المصطلحات وضبط المفاهيم: الفصل األول

  05..............................................التّعليمية معرفة خصبة: المبحث األول

  05.................................................................مفهوم التّعليمية -1

  05.................................................................التّعليمية لغة -1-1

      06...........................................................عليمية اصطالحاالتّ -1-2

     08................................................................مصادر التّعليمية -2

  08................................................................علم اللّغـــــة-

  09...................................................................لم اللّغة النّفسيع-

  09...............................................................علم اللّغة االجتماعي-

  10....................................................................علم التّربيـــة

  10..........................................................أقطاب العملية التّعليمية -3

   10......................................................................المعلّم -3-1

       12.....................................................................المتعلّم -3-2

      12.....................................................................المعرفة -3-3

  14........................................................ماهية النّحو: المبحث الثّاني

   14...........................................................مفهوم النّحو وغايته–أوال 

  14............................................................مفهوم النّحو وغايته -1

       14..................................................................النّحو لغة -1-1



فهرس الموضوعات

132

  15............................................................النّحو اصطالحا -1-2

   17........................................................الغاية من تدريس النحو -2

  18........................................صعوبات تعليم النّحو وطرائق تدريسه -ثانيا

  18..........................................................صعوبات تعليم النّحو -1

   18................................................الصعوبات الخاصة بالمتعلّم -1-1

  19.................................................الصعوبات الخاصة بالمعلّم -1-2

  20.................................................الصعوبات الخاصة بالمادة -1-3

  22...........................................................طرائق تدريس النّحو -2

  22............................................................الطّريقة القياسية -2-1

  24..... ...................................................الطّريقة االستقرائية -2-2

  27............................................................الطّريقة المعدلة -2-3

  32..............القواعد النّحوية في السنة الثّالثة ثانوي موجبات االشتراط :الفصل الثّاني

  32............................................................التّداول اللغوي وحضور

  33..................................القواعد النّحوية بين المنهاج والكتاب:المبحث األول

  33...................................................القواعد النّحوية في المنهاج–أوال 

  34......................................................تعريف النّحو في المنهاج -1

  35...............................................أهداف تدريس النّحو في المنهاج -2



فهرس الموضوعات

133

  36...............................................طرائق تدريس النّحو في المنهاج -3

  36............................................................الطّرائق النّشطة -3-1

  36........................................................التّدريس بالمشكالت -3-2

  37.........................................................بيداغوجيا المشروع -3-3

  38......................................... القواعد النّحوية في الكتاب المدرسي -ثانيا

  38.....................................................التّعريف بالمرحلة الدراسية -1

  38.....................................وصف الكتاب المدرسي للسنة الثّالثة ثانوي -2

  40.........................................واقع تعليم النّحو في السنة الثّالثة ثانوي -3

  40.....................................المواضيع النّحوية والصرفية في الكتاب -3-1

  48........................................اختيار الموضوعات المقررة وترتيبها -3-2

  48..........................................التّدرج من السهل إلى الصعب -3-2-1

3-2-2- إلى الخاص ج من العام49............................................التّدر  

  50...................................التّدرج من الشّائع إلى قليل االستعمال -3-2-3

  52............................................المصطلحات النّحوية في الكتاب-3-3

  56.........................................................في الكتاباألمثلة  -3-4

  61.................................................صياغة القاعدة في الكتاب -3-5

  82-65..............القواعد النّحوية بين ضوابط النّحاة والواقع اللّغوي: المبحث الثّاني



فهرس الموضوعات

134

  65.......................................................نّحويمدلول االشتراط ال -1

  65..............................................................االشتراط لغة -1-1

  66........................................................االشتراط اصطالحا -1-2

  66.................ي الكتاب في ضوء االشتراط النّحويالقواعد النّحوية المقررة ف -3

  66...................................................القواعد واالشتراط النّحوي -3-1

  66..............................................الحال بين التّعريف والتّنكير-3-1-1

  66.............................................................تعريفها -3-1-1-1

  67............................................................شروطها -3-1-1-2

  70..............................................القواعد المقررة والواقع اللّغوي -3-2

  70..........................ةالحال في الكتاب ومدى مطابقتها لشروط النّحا -3-2-1

  70............................................تعريف الحال في الكتاب – 3-2-1-1

  70.............................................أحوال الحال في الكتاب -3-2-1-2

  72..............................................حذف خبر المبتدأ بعد لوال -3-1-2

  72..........................................................تعريف لوال-3-1-2-1

  72.............................................الشّروط النّحوية في لوال -3-1-2-2

  74....................................حذف خبر المبتدأ بعد لوال في الكتاب-3-2-2

  74................................................تعريف لوال في الكتاب-3-2-2-1



فهرس الموضوعات

135

3-2-2-2-.....................................................................74

  75......................................مجيء من في ابتداء الغاية المكانية-3-1-3

  75.....................................................)....من(تعريف -3-1-3-1

  75).........................................................من(شروط -3-1-3-2

  77.........................................وما وردت عليه في الكتاب) من(-3-2-3

    77.............................................في الكتاب) من(تعريف  -3-2-3-1

  77............................................وشروطهافي الكتاب) من(-3-2-3-2

  77...............................................واقتران جوابها بالفاء) أما(-3-1-4

  77...............).........................................أما(تعريف  -3-1-4-1

  77................................................والشّروط النّحوية)أما(-3-1-4-2

  79.................................................أما وأحكامها في الكتاب-3-2-4

  79...).......................................................أما(تعريف-3-2-4-1

  79)........................................................أما(شروط  -3-2-4-2

  79..............................................بمعنى التّعليل) في(مجيء -3-1-5

  79........................................................تعريفها) في(-3-1-5-1

  79...........................................................هاشروط -3-1-5-2

  81.....................................وما جاءت عليه في الكتاب) في(  -3-2-6



فهرس الموضوعات

136

  81...........................................في الكتاب) في(تعريف  -3-2-6-1

  81...............................................شروطها في الكتاب -3-2-6-2

    83.................................................الدراسة الميدانية: المبحث الثّالث

  84................................................................عينة الدراسة -1

  84..............................................................متغير الجنس 1-1

  84.....................................................متغير الدرجة العلمية -1-2

  85..........................................متغير سنوات الخبرة في التّدريس -1-3

   86..................................................................أداة البحث -2

  86.................................................01تحليل نتائج االستبانة رقم -3

  95.................................................02تحليل نتائج االستبانة رقم -4

  107-104......................................................................الخاتمة

  110- 108........................................................توصيات واقتراحات

   118- 111....................................................قائمة المصادر والمراجع

  129- 119....................................................................المالحق

  135- 130........................................................فهرس الموضوعات


