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  :مقدمة

ـــزة األ الذي يـــربط خمتلـــف العلـــوم والعصـــب ساســـية الـــيت قامـــت عليهـــا اللغـــة العربيـــةميثـــل علـــم النحـــو العـــريب الركي

يد صــرح هــذا اــال لتشــي وحمصــلة هــودات جبــارة قــام ــا علمــاء اللغــة  يف خمتلــف العصــوراللســانية، وهــو مثــرة يانعــة 

أيــدينا اليــوم، وكــان مــن نتــاج هــذا اجلهــد والبحــث الــدقيق املســتمر أن العلمــي الواســع، واخراجــه علــى الصــورة الــيت بــني 

  .صبح له قواعد وضوابط شكلت جماال خصبا للبحثأ

مـي لـه عالقـة بتخصصـنا، وقـد جعلنـا وقد ارتأينـا أن خنتـار موضـوع حبثنـا  ضـمن جمـال النحـو ألنـه موضـوع تعلي

 "جـــامنوداالســـنة اخلامســـة " ةاالبتدائيـــالثـــاين مـــن املرحلـــة اكتســـاب املهـــارات النحويـــة يف الطـــور : مــادة حبثنـــا حتـــت عنـــوان

آخـرين للقيـام بدراسـات أخـرى طلبـة املسـامهة يف هـذا البحـث يف دفـع  وحماولـة  سباب عدة منهـا حبنـا الكبـري للنحـو،أل

مماثلــة يف هــذا اــال، الكشــف عــن واقــع تعلــيم القواعــد النحويــة يف املرحلــة االبتدائيــة، والصــعوبات الــيت يعانيهــا كــل مــن 

صرارا على تنـاول هـذا البحـث هـو أمهيـة املرحلـة االبتدائيـة إاملعلمني والتالميذ اجتاه هذه املادة العلمية، ومما جعلنا  أكثر 

فهــذه املرحلــة هــي الركيــزة واألســاس األول الــذي يتكــون منــه التلميــذ ومبــا أننــا علــى أبــواب مشــوار التلميــذ الدراســي، يف 

خـد نظـرة عـن واقـع التعلـيم فمـن الضـروري أميـة يف املـدارس االبتدائيـة التخرج واالجتاه إىل معايشـة العمليـة التعليميـة التعلّ 

ومـاهي الطـرق  اكتسـاب املهـارات النحويـة أمهيـة  حـول لـة مـن التسـاؤالت ، وعليه انطلق البحث مـن مجيف هذه املرحلة

وهــل يعــد تعلــيم النحــو يف الطــور االبتــدائي بالعمليــة الصــعبة؟ وهــل هنــاك  ؟يف هــذه املرحلــة املعتمــدة يف تــدريس القواعــد

  ؟وجعله مادة حمببة للتالميذ حلول مقرتحة لتيسري تعلم النحو

  :وكانت خطة البحث كاآليت

 هتدريسـ يـاتاالكتسـاب، املهـارة، النحـو وآل: يف املفـاهيم: مبقدمة وفصـلني؛ فالفصـل األول نظـري عنونـاهبدأنا 

االكتسـاب اللغـوي حيث تطرقنا فيه إىل مفهـوم، ماهية االكتساب  عنربع مباحث، املبحث األول كان أويشتمل على 

اهيــة املهــارة املعنــون مبكتســاب اللغــة، أمــا املبحــث الثــاين مراحــل اكتســاب اللغــة، العوامــل املــؤثرة يف ا  ومنــوه لــدى الطفــل،

، أسس تعليم املهارة، كيفية تنمية واكتسـاب املهـارة، مراحـل تعلـم  هامفهومها، أنواع: فشمل جمموعة من العناصر وهي

، أطـــواره، ماهيــة النحـــو، نشـــأته، ســـبب وضـــعه: ماهيـــة النحـــو فكانـــت عناصـــره: ـاملعنـــون بــاملبحـــث الثالـــث أمـــا املهــارة، 

طـــرق : علـــى حيـــث اشـــتملليـــات تـــدريس النحـــو يف املدرســـة اجلزائريـــة آ:ـاملعنـــون بـــاملبحـــث الرابـــع كـــان أمهيتـــه، يف حـــني  

  .تدريس النحو ومراحل تدريسه يف الطور االبتدائي، صعوبة تعلم النحو، حماوالت تسيري النحو، أهداف تعليمه

ة وصـــفية حتليليـــة لتعلـــيم النحـــو يف الطـــور االبتـــدائي والـــذي دراســـ: ـعنونـــاه بـــ فكـــان تطبيقيـــا أمـــا الفصـــل الثـــاين

وصــف كتــاب الســنة اخلامســة ويتضــمن خصــائص كتــاب الســنة اخلامســة، : األول بعنــوان: ثــالث مباحــثعلــى مل تيشــ

التوزيــع الــزمين لتــدريس الســنة اخلامســة، ملمــح اخلــروج مــن الســنة اخلامســة، وصــف املوضــوعات املقــررة للســنة اخلامســة 
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الطريقــــة ( طــــرق تــــدريس القواعــــد: يشــــملفدراســــة منوذجيــــة لتــــدريس القواعــــد : املعنــــون بـــــ، أمــــا املبحــــث الثــــاين ابتــــدائي

، مث يــأيت )"درس منــوذجي" ، طريقــة املقاربــة بالكفــاءات "درس منــوذجي" ، الطريقــة االســتقرائية"درس منــوذجي" القياســية

ســري بيانــات االســتمارة والــذي يضــم جمــال الدراســة، العينــة، يــة وحتليــل وتفجــراءات املنهجإلا: املعنــون بـــاملبحــث الثالــث 

بــة امتــة مبثاذيلنــا املــذكرة خبو . املــنهج، أدوات مجــع البيانــات مث حتليــل وتفســري االســتمارة، النتــائج العامــة للدراســة امليدانيــة

  .حثحوصلة ألهم ما توصل إليها الب

بــــاإلجراء االحصــــائي الــــذي يتناســــب مــــع طبيعــــة  جنــــاز حبثنــــا هــــذا املــــنهج التحليلــــي مســــتعيننيوقــــد اتبعنــــا يف ا

  .املوضوع

مـن هـذه رغم علـى الـ، صعوبة الدراسة امليدانية، و ضيق الوقت: اعرتضتنا فنذكرأما فيما يتعلق بالصعوبات اليت 

  .أننا جتاوزناها وقدمنا ما استطعنا تقدميه إالالصعوبات 

املقاربــة النصــية وتعليميــة : وىل بعنــواناأليســانس مــذكريت لذا املوضــوع الدراســات الســابقة الــيت تناولــت هــ ومــن

ــــة  ــــيم االبتــــدائي«القواعــــد يف املدرســــة اجلزائري ــــة : والثانيــــة»الســــنة الرابعــــة مــــن التعل ــــة وفــــق املقارب ــــيم املهــــارات اللغوي تعل

  :املتواضع من بينهان لنا يف اجناز واكمال هذا البحث ميوهناك مراجع مبثابة الساعد األ،بالكفاءات يف الطور االبتدائي

 .دراسات يف اللغة واملعاجم حللمي خليل - 

 .الراجحي غة التطبيقي وتعليم العربية لعبدهعلم الل - 

 .رات يف علم النفس اللغوي حلنفي بن عيسىحماض - 

 .ورلسان العرب البن منظ - 

 .الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية حملسن علي عطية - 

 .قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة لراتب فنون اللغة العربية  - 

هـــذا العمـــل، كمـــا نتقـــدم  إلمتـــامال يســـعنا يف األخـــري إال أن نشـــكر املـــوىل عـــز وجـــل علـــى نعائمـــه علينـــا، وتوفيقنـــا و      

بالشكر ألستاذنا املشرف على توجيهه وتصحيحه، ونقول إن كنا قد وفقنا وأصبنا فهو من فضـل اهللا وعونـه وإن نسـينا 

  .أنفسنا ومن الشيطان، فنسأل التوفيق والسداد أو أخطأنا فمن
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 النحو

 



  

  

  .ماهّية االكتساب: المبحث األّول
  :االكتساب :المطلب األول

  .لغة  - أ

  .اصطالحا- ب         

  .االكتساب الّلغوي ومنوه عند الطفل :المطلب الثاني

  .مراحل اكتساب الّلغة :المطلب الثالث

  .العوامل املؤثرة يف اكتساب الّلغة :المطلب الّرابع

  

  

  

  

  

  

  



 وآليات تدريس النحو) االكتساب، المهارة، النحو(في المفاهيم   :     الفصل األول

6 

 

  :مفهوم االكتساب الّلغوي-1

وتعّلمها من أهّم املواضيع اليت اهتم ا العلماء والباحثون يف الّلغة وعلم االجتماع   يعّد اكتساب الّلغة
اإلنسان قادرا على  النفس وعلوم الرتبّية وذلك من أجل اكتشاف طبيعة العملية النفّسية الّلغوية اليت جتعل وعلم
  .نظام تواصلي معقد، وبالتايل متكنه من اكتساب لغته يف السنوات األوىل من عمره إتقان

  :لغة-أ

  :البن منظور-لسان العرب  -فقد جاء يف  - كسب-ترجع املعاجم الّلغوية االكتساب الّلغوي إىل اجلذر

  .سب واكتسبالكسب طلب الّرزق، وأصله اجلمع، كسب يكسب كسًبا، وتك«:كسب

هلا ما كسبت «:قوله تعاىل: »ابن جين«قال .تصّرف واجتهد: كسب أصاب واكتسب: »سيبويه«قال 
معىن اكتسب، ، ألّن معىن كسب دون اكتسبت:كسبت وعن السّيئة ب:عّرب عن احلسنة بـ 1»وعليها ما اكتسبت

وإنّه لطّيب الكسب  .ملا فيه من الزيادة وذلك أّن كسَب احلسنة باإلضافة إىل اكتساب الّسيئة أمر يسري ومستصغر
كَسبة والَكسيبة وكَسبُت الّرجل خريا وأْكَسبه إيّاه واألوىل أعلى

َ
  2.»والكْسبة وامل

 طلبه ورحبه ال أو علماالشيء مجعه وماكسب َكسًبا وكسًبا : كسب«:يف املعاجم املعاصرة مبعىنوجندها
  3.»أناله إيّاه: ب فالنا ماال أو علمايشة هلم وكسب وأكسطلب املع: حتّمله وألهله: واإلمث

  :صطالحاا-ب

  :يعده الّلغويون والّنفسانيون من أهم قضايا العلم املعاصر، ولالكتساب عّدة تعاريف نذكر منها مايلي

ا الطفل منذ حلظة امليالد حىت باكتساب الطفل الّلغة هو دراسة املراحل املختلفة اليت مير  املقصود«
ستطيع التحكم يف لغة اتمع الذي ولد فيه ويستعملها، وغالبا ما يكون ذلك يف السنة الرّابعة أو اخلامسة أو ي

  4.»الّسادسة من عمره على األكثر

غري أّا ختتلف من طفل إىل آخر  عملية مهّمة يف حياة الطفل وهي حتدث بطريقة عفويّة، كتسابفاال 
  .حسب قدراته العقلية، وكذا اختالف العمر وتأثري البيئة احمليطة به

  

  

                                                           
  .285.286ا��
 :  	ورة ا���رة  -1
  .62،63، ص2005، 13، مج4صادر، بريوت، ط لسان العرب، مادة كسب، دار): أيب الفضل مجال الدين حممد بن كرم: (ابن منظور -2
  .684، ص 2003، 40املنجد يف اللغة واألعالم، دار الشروق، بريوت، لبنان، ط: ل إسكندر حشيمة وآخرونيكم  -3
  .32، ص2012، 1حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، بيت احلكمة، اجلزائر، ط: نواري سعودي أبو زيد -4
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هو عملية فطرية يقوم ا الطفل يف سياق غري رمسي، حبيازة الّلغة «:أّما االكتساب عند حلمي خليل
من خالل هذا التعريف نصل إىل  1»والضوابط اليت حتكم ما يكتسبهون مدركا موع القواعد ، دون أن يكوحنوها

  .يكتسب الّلغة دون وعي منه ودون خضوعه لشروط أو قواعد حتكم عملية االكتسابأّن الطفل 

الّلغة وهو يكتسب فالطفل هو الذي  ؛االكتساب اللغوي حيدث يف الطفولة«:ويعرفه عبده الرّاجحي فيقول
يكتسبها يف زمن قصري جداّ، ويتشابه األطفال يف كل الّلغات يف طريقة اكتسام لّلغة ممّا يدل على وجود هذه 

والطفل يكتسب اللغة اليت يتعرض هلا، وهو بطبيعة احلال الفطرة اإلنسانية املشرتكة أو هذا اجلهاز الّلغوي العام، 
تبسيط الّلغة أمام الطفل فإّن ذلك ال ميكن أن يكون وفق ختطيط  الكبار منتعرض غري منظم، ومهما حياول 

  :ومهما يكن من أمر فإّن هناك اجتاهني يف فهم االكتساب الّلغوي(...)

ّزا، ّمث يصل إىل جتريدات ا يتعّرض له من ظواهر الّلغة، وخييرى أّن الطفل جيمع م :اتجاه استّقرائي -أ
  .تعميمات عليهاعنها عن طريق تصنيفها وإجراء 

فيه، وهي تتكوّن من مفهومات  زةو مركيرى أّن الطفل لديه نظرية فطريّة عن الّلغة  :اتجاه استداللي -ب
هذه املفهومات املسّبقة عن الّلغة اإلنسانية، مث يطبق الطفل مّسبقا، وهي مفهومات عاّمة  أي أّا جاهزة ؛موروثة
  2.»ما يتعّرض له من لغةعلى 

وبصورة عفوية يف سياق ويّتضح لنا ممّا سبق عرضه أّن االكتساب اللغوي هو عملية فطرية يقوم فيها الطفل 
ما تتّم وغالبا  باكتساب الّلغة باملمارسة، دون أن يكون واعيا بقواعدها املعرفية فيطبقها دون معرفة منهغري رمسي

  .لة أخذ الّلغةهذه العملية قبل السادسة من العمر وهذه املرحلة هي مرح

  :االكتساب الّلغوي ونموه عند الطفل -2

وكانت هناك «،الّلغة عند الطفل بكثري من االهتمام والتفصيللقد تناول العلماء والّدارسون مراحل منو 
حماوالت عند بعض علماء الّلغة احملدثني لدراسة اكتساب الّلغة ومن هؤالء عامل الّلغة اإلجنليزي جون روبرث فريث 

John Rupert Farth  الطّفل ينبغي أن تكون مرتبطة  درى أّن تتّبع مراحل الّنمو اللغوي عنيالذي
  :بالتجارب اهلامة اليت ميّر ا يف حياته وهذه التجارب كما يراها فريث هي

  .من والدة الطفل إىل ما قبل استطاعته اجللوسوتبدأ  :مرحلة المهد -

  .وفيها تبدأ مرحلة الكالم والّلعب بالّدمى وغريها :مرحلة الجلوس -

  .احلبو ينقله إىل أبعد من جملسهويف هذه املرحلة يتسع عامل الطفل شيئا ما ألّن  :مرحلةالحبو -

                                                           
  .167ت، ص .، د1يف اللغة واملعاجم، دار النهضة العربية، بريوت، ط دراسات: حلمي خليل -1
  .26،27، ص2004، 2علم الّلغة التطبيقي وتعليم العربّية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط: عبده الرّاجحي -2
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  .ويف هذه املرحلة ينتقل الطفل إىل عامل أوسع وأرحب :مرحلة السير بمساعدة -

  .أي يف األماكن القريبة من املنزل وحوله :مرحلة السير وحده -

يكون فيها مدارس أو مرحلة الرتبّية اخلاّصة اليت  اليت:مرحلة الذهاب إلى المدرسة في المجتمعات -
يتلقاها الطفل يف بيئته لتؤهله لنوع معّني من العمل يف اتمعات اليت ليس ا مدارس وهذه املرحلة من أهّم 

  1.»اب الّلغةاملراحل بالنسبة الكتس

بق نستنتج أّن الطفل أثناء فرتة منّوه ميّر بعّدة مراحل ولكّل مرحلة من هذه املراحل أثرها يف اكتساب مما س
الطفل ك به، كما تأخذ كّل مرحلة فرتة معّينة من حياة لغة اتمع الذي ينتمي إليه وحيتمن جوانب الطفل جانبا 

يتأثر مبحيطه االجتماعي وباألسرة اليت تأويه وتؤّمن له احلماية والرتبية وما لالنتقال إىل مرحلة أخرى، إذن فالطفل 
وال ننسى اختالف القدرات الذهنية لدى األطفال، فالطفل السليم عقليا خيتلف عن الطفل غري السليم .إىل ذلك

  .السابق ذكرها رباملراحل أو التجاهذه يف اكتساب الّلغة، وعليه ينبغي دراسة اكتساب الطفل لّلغة يف إطار 

  :مراحل اكتساب الّلغة -3

أنّه دليل بّني على أن بنية الطفل إّن اكتساب الّلغة عالمة على أّن الطّفل أخذ يتبّوأ مكانه يف جمتمعه، كما 
العقلية أخذت تتطّور من التمركز حول الذات إىل املوضوعّية، ومن اإلدراك السطحي إىل إدراك العالقة القائمة بني 

  .اءاألشي

  :ميكن تلخيص املّدة اليت يستغرقها اكتساب الّلغة يف مرحلتني مها

طور : أّوال: وتشمل بدورها على ثالثة أطوار وهي .وهي مرحلة متهيد واستعداد: مرحلة ما قبل الّلغة«3-1

  .الّصراخ

  .طور املناغاة: ثانّيا

 .طور التقليد أو احملاكاة: ثالثا

  2.»ونشهد خالهلا انبثاق ملكة التكلم وتكاملها: المرحلة الّلغوية 3-2

  :نتحدث أّوال من املرحلة األوىل مبراحلها الثالث
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  :الّصراخ -أ

وقد أوىل  .اليت يطلقها الطفل لدى الوالدة، هي أّول بادرة من بوادر قدرته على التصويت إّن الّصرخة
  .ؤّوهلا كما يشاءينهم الفالسفة واملربّون هذه الّصرخة كثريا من االهتمام، فراح كل م

األوىل من حياة الطفل أمهّية كبرية يف مترين اجلهاز الكالمي عند الطفل وهلذه األصوات يف األسابيع «
األوىل  هصراخ الطفل يف شهور '' C.Buhler'' ''شارلوت بوهلر''ووسيلة إلشباع حاجاته ورغباته، وقد أرجعت 

  :إىل

  .إذا كان الطفل مرتبطا بالتغّذية أو اإلخراج األمل وخباّصة - 

  .يد أو األحداث احلادة أو احلرارة والربد الشديديناملنبهات القويّة كالّضوء الّشد - 

  .أثناء الّنوم القوية االضطرابات- 

  .التعب - 

  .اجلوع - 

على جسمه أو جز عن احلركة نتيجة نقل الغطاء املوضوع القيام باالستجابة املقصودة كالع العجز عن - 
  .املالبس املقّيدة للحركة

  ).ابتداءا من الشهر اخلامس(فقد األشياء اليت يلعب ا  - 

  ).ابتداءا من الشهر الثامن(اخلوف  - 

  ).ابتداءا من الشهر الثالث أو الرّابع(اختفاء الشخص املوجود أمامه  - 

االرتياح  ويعود به إىل حالة. األملمن حّدة وصراخ الطفل يدفع احمليطني به القيام بالسلوك الذي خيفف 
فيدفعون عنه أمل اجلوع أو الربد أو ما أشبه ذلك، فالطفل يستخدم الّصراخ للتعبري عن حاالته الوجدانية ودوافعه 

 .املختلفة، فالوظيفة اليت يؤّديها الّصراخ يف هذه األسابيع األوىل من احلياة هي إذن وظيفة الّلغة يف أبسط صّورها
البسيطة أو األداة وهو يستخدم هذه األداة . االتصال باآلخرين، وطلب العون إليهم إشباعا حلاجاتهة وهي وظيف

  1.»شبه الّلغوية استخداما ناجحا لتحقيق حاجاته األّولية

إذن فالّصراخ عند الطفل مرحلة البّد منها يف عملية االكتساب اللغوي، فهي متثل الّلبنة األوىل هلذا 
 وجب علينا أن نرتك الطفل يبكي إذا تأكدنا من أنّه قد نال قسطه من الرّاحة، والغذاء والنظافةاالكتساب، لذا 

  .ألّن يف ذلك فائدة ّمجة له

                                                           
  .128م، ص2011- 2010ط، .حممود أمحد السّيد، يف طرائق تدريس الّلغة العربية، منشورات جامعية، دمشق كلية الرتبية، د -1
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  :مرحلة المناغاة -ب

ينتقل الطفل من الّصراخ إىل املناغاة، ولئن كان األّول جمّرد فعل منعكس ال إرادي، فإّن املناغاة تقوم على 
ذاا، ال ليعّرب ا عن شيء، وإّمنا يكّررها وال الطفل غاية يف حّد بعض املقاطع الصوتية ويتخذها بالتّلفظ اإلرادي 

  .ادهاديعين يرّددها وكأنّه يلهو برت 

العب، ويهدف وهي لعب عشوائي أو نشاط فاملناغاة إذن هي مظهر خيلف الّصراخ، ويسبق الّلغة «
الباحثني يرون أّن للمناغاة مظهرين عض بالتدرج، وإن كان ب وإتقااالطفل من خالل املناغاة إىل ممارسة األصوات 

تثبيت يف تتكشف عند الطفل من تلقاء نفسها، إّال أّن للوسط أثره واملناغاة وراثية .أحدمها تعبريي واآلخر العب
أصوات معّينة وتطّور أصوات أخرى دون غريها، ومن مظاهر االختالف بني الّصراخ واملناغاة أّن الّصراخ غري 

يف حني أّن املناغاة ذات أصول مقطعية ممّا جيعل املناغاة مسة إنسانية، ذلك ألّن املقطعّية هي مسة الكالم مقطعي، 
وهذا ما جيعل املناغاة يف مرتبة ثانية متقّدمة على الّصراخ، إذن .ّصراخاإلنساين بينما يشرتك احليوان واإلنسان يف ال

  1.»(...)خيدم حاجات عاجلة لدى الطفل، بينما ختدم املناغاة حاجات عاجلة وآجلة معا الّصراخ

صل إىل أّن الطفل يف مرحلة  حنو تعّلم الطفل الّلغة وعليه نما من شك إذن أّن مرحلة املناغاة خطوة أوىل
ما يكرب يقتبس من عنداغاة يتكّون لديه رصيد كبري من األصوات واحلروف اليت يتدّرب على النطق ا وأنّه املن

  . ذلك الّرصيد ما حيتاج إليه من حروف

  :مرحلة المحاكاة -ج

بعد اجتياز الطفل ملرحلة املناغاة، حياول أن يقّلد الضجات اليت يسمعها من حوله، وخاّصة ما كان منها 
بشريّا، وهو إذ بفعل ذلك إمنّا خيرتع كلمات هي صنعه هو، وال يلبث الرّاشد أن ينتبه هلا، فالكبار يتكلفون صوتا 

هلجة خاصة يف خماطبة األطفال وكّل ذلك من أجل تشجيع الطفل على تقليد والديه، واألخذ بيده لكي ينتقل 
  .با مفيدامن لغة األصوات العفوية إىل لغة احلروف والكلمات املركبة تركي

والتقليد ذو أمهية بدليل أّن كل طفل يتعلم الّلغة اليت يسمعها من احمليطني به، أي أّن اللغة القومّية له أو «
لغة األّم، هذا وال ختفى أمهّية التقليد لكل جوانب سلوك الطفل املختلفة، ولعّل أمهّية التقليد الّلغوي تتضح لدى 

لعدم مساعه  اتعّلم الكالم بسبب حرمانه من فرصة تقليد اآلخرين نظر  الطفل األصّم والديّا، فهو عاجز عن
  2.»لكالمهم

  :يا األربع التاليةاالتقليد حتت الثن Macartyويصّنف مكارثي«

                                                           
  .130حممود أمحد السّيد، يف طرائق تدريس الّلغة العربية، ص -1
  .123م، ص2002ط، .الّلغة والتواصل لدى الطفل، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة، د: د قاسمأنسي حممد أمح -2
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  .احملاكاةتقليد تلقائي وإرادي أي ما يقصد به الطفل التقليد أو  - 

  .التقليد مع فهم وآخر بدونه - 

  .جلآتقليد عاجل وآخر  - 

  .دقيقغري دقيق وآخر  تقليد - 

وهذه األنواع متداخلة وغري ثابتة ولذلك اختلف العلماء والباحثون يف حتديدها بالنسبة لعمر الطفل 
اختالفا يؤّدي لّلْبس واالختالف، أّما علماء اللغة فقد أشاروا أيضا يف دراسام إىل عنصر التقليد ودوره يف 

  1.»(...)علي أي مرحلة الّلغة املشرتكة اكتساب الّلغة وخاّصة يف مرحلة الكالم الف

وعليه فإن التقليد يعترب الوسيلة اليت اجتمع علماء النفس وعلماء الّلغة أيضا على التسليم بدورها الفّعال يف 
  .اكتساب الطفل لّلغة أصواتا وكلمات ومجال

  :المرحلة الّلغويّة*

  .ينتقل الطفل إىل املرحلة الّلغوية بأمت معىن الكلمةملا قبل لغويّة وهي فرتة استعداد وّيؤ، ابعد املرحلة 

يظهر الفهم احلقيقي للكالم عادة خالل األشهر الستة األوىل من السنة الثانية وتظهر البوادر األوىل «
  .للكالم يف منتصف السنة الثانية من عمر الطفل تقريبا

رغم أن التقارير والدراسات تشري إىل بدايات .ة األوىلاية السنويف العادة ينطق الطفل كلمته األوىل قبل 
مع ضرورة مالحظة الفروق الفرّديّة بني األطفال يف هذه الناحّية واليت ختضع  .وليتنياألخمتلفة للكلمة أو الكلمتني 
  .(...)وفرص الكالم املتاحة ووجود أطفال آخرين معه يف األسرة نس لعوامل متعّددة كالذكاء واجل

) سنة وتسعة شهور(وعمر ) وستة شهورسنة (نقلة الكبرية يف عدد املفردات ما بني عمر ولنا أن نالحظ ال
  .مث تضاعفت األرقام يف الشهور الّالحقة، حيث أّن السنة والنصف متثل انطالقة يف منو وإغناء األلفاظ عند الطفل

  :مستوى التراكيب لدى األطفال -أ

ألصوات، واألطفال يكتسبون الرتاكيب اكتسابا تاّما فيما بني للرتاكيب بعد اكتسابه ليبدأ الطفل اكتسابه 
  (...).الشهر الثامن واألربعني والشهر الستني من أعمارهم 

إذ حيقق الكفاية الطفل هذه املراحل املتتالية يف نفس العمر تقريبا أي بني السنة الرابعة واخلامسة من عمر 
  .اللغوية كما مساها تشومسكي
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  :التراكيب لدى الطفلمراحل تكوين  -ب

أريد أن : نام، ويقصد: ، فقد يقول الطفل''الكلمة اجلملة''وتّسمى مرحلة : مرحلة اجلملة أحادية الكلمة - 
  .ونستوعب ما يقصده الطفل من خالل املوقف ككل .أنام

ها بعضهم وتبدأ هذه املرحلة يف اية السنة الثانية تقريبا، وقد مسا: مرحلة اجلمل املؤلفة من كلمتني - 
والكلمات اليت تظهر يف مجلته هي اليت حتيل إىل أشياء واقعية .ألنه يقوم على االختزال'' الكالم التلغرايف''مرحلة 

  .ملموسة يف حني تغيب الكلمات الوظيفية اليت تنطوي على عالقات أعقد، كالضمري واحلروف وغريها

اكتساب اللغة  سيطة إىل األبنية املعقدة إىل أن يتموتتطّور األبنية الب: تتطّور اجلملة يف عدد ألفاظها - 
ويف بداية السنة الثالثة يستخدم األطفال اجلمل القصرية ويف .بنظامها وتراكيبها املختلفة حىت السنة اخلامسة تقريبا

  «.1اية السنة الثالثة وبداية الرابعة يسيطر الطفل على استخدام اجلمل التامة

الّلغوية هي مرحلة الكالم احلقيقي، ففي هذه املرحلة يبدأ الطفل بالكالم ويفهم مدلوالت إذن تعّد املرحلة 
األلفاظ ومعانيها، وهكذا جند أّن جممل اآلراء والّدراسات املقدمة يف إطار اكتساب الّلغة تنطلق يف دراسة مراحل 

طفل يف اكتسابه للغة قبل سن السادسة فال ؛النمو الّلغوي، متخذة يف ذلك جانبا حمدًدا هو العمر الزمين للطفل
مبرحلة أخذ املعرفة، وبذلك فإّن االكتساب املرحلة األوىل ة أخذ اللغة، وبعد هذه السنة مسيت مسيث املرحلة مبرحل

  .من مراحل تعلم الّلغة

  :العوامل المؤثرة في اكتساب الّلغة -4

  .تؤثر يف عملية اكتساب الّلغةيف ضوء خواص الّلغة ميكن حتديد بعض العوامل اليت ميكن أن 

تعد احملاكاة من العوامل اليت تؤثر بشكل فّعال يف عملية اكتساب الّلغة، ألّن الّلغة تكتسب : المحاكاة«4-1
الّلغة أفضل، ويف هذا بالسماع والتقليد، وكلما حسن املصدر الذي حياكيه املتعلم وحسنت احملاكاة كان اكتساب  

الّصيغ واملفردات ة حب احملاكاة والتقليد لدى األطفال وتشجيعهم على احملاكاة والتقاط اإلطار جيب استغالل غريز 
  .والتفاعل مع من حييط م ،الّلغوية بشكل سليم واستعماهلا يف التعبري كما يريدون

املتعلم ملا كان اإلدراك الّصويت يتوقف على حاسة الّسمع، فإن حاسة السمع عند : سالمة حاّسة الّسمع 4-2
تعد عامال مهما من عوامل اكتساب الّلغة ألّن اإلنسان يستطيع حماكاة ما يسمع، وأن املسموع يتوقف على 

  2.»سالمة حاسة السمع من كل عيب ميكن أن يؤثر فيه، ويوصله إىل ذهن املتعلم على غري صيغته

                                                           
، 1لطباعة، عمان، طأساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، دار املسرية للنشر والتوزيع وا: حمّمد فؤاد احلوامدة: راتب قاسم عاشور -1
  .52- 51-50م، ص 2007م، 2003، 2ط
  .31م، ص2008، 1مهارات االتصال الّلغوي وتعليمها، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: حمسن علي عطية -2
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ة األطفال على ذلك، فمن إذن فاحملاكاة عنصر مهم يف عملية اكتساب الّلغة، ولألسرة دور يف مساعد
له يكّرر تلك األصوات أو الكلمات بطريقته اخلاّصة مما يعطيه نطقهم أمام الطفل بكلمة أو صوت جيع خالل

 قابلّية الكتساب الّلغة، وعليه فالتقليد عملية فطرية لدى الطفل يولد ا وجتعله يستجيب للحديث حبديث وهذه
مع اليت من خالهلا يتمكن الطفل من تقليد ما يسمعه، فبسالمة حاّسة احملاكاة مرتبطة بشكل كبري حباسة الس

  .الّسمع يكتسب الطفل الّلغة بشكل جّيد

إّنكمية املسموع واملقروء واملنسوخ ميكن أن تسهم يف اكتساب : كمية املسموع واملقروء واملنسوخ« 4-3
  .قراءا أو نسخهااملتعّلم يتحصل على املفردات من خالل مساعها أو ألّن الّلغة،

مال رئيسا يف اكتساب الّلغة ألنه يثبت استعمال عالالّلغة كما ذكرنا وضع واستعمال، فا: الممارسة والّدربة 4-4
املفردات يف ذهن املتعّلم، فتكون جزًءا من خربة املتعلم واخلربة تنمو باملمارسة لذلك جيب تعريض املتعلم إىل 

  1.»بأفراد جمتمعه، ومواجهة املواقف اليت حتس احلاجة ا إىل الّلغة أنشطة لغويّة متكنه من االختالط

فاملمارسة والّدربة عامالن مهّمان يف اكتساب الّلغة، فمن خالل االستمرار يف استعمال الّلغة وتداوهلا 
  .خ املفردات والرتاكيب يف ذهن املتعّلم ويكون قادرًا على استيعاب ما يتعّلمهترتسّ 

ما مسع، أو تذكر على إنّاملخزون الّلغوي يعتمد يف جانب كبري منه على قدرة املتعلم :على التذكرالقدرة « 4-5
 فال.عالية كانت قدرته على اكتساب الّلغة عاليةوكلما كانت قدرة املتعلم على التذكر . قرأه أو كتب من مفرادت

قيمة لالستماع أو القراءة من دون التذكر، وعكس التذكر عامل النسيان الذي يتسبب يف إضعاف قدرة املتعلم 
  .على التذكر

الناجم عن الرّبط بني الّلفظ أو الرتاكيب،  إّن فهم املفردات والرتاكيب :القدرة على االستيعاب والفهم 4-6
ملّية االكتساب الّلغوي ألّن املتعّلم الذي ال يفهم ما يسمع ل املؤثرة يف عة يعّد من العواموداللته املاديّة أو املعنويّ 

أو ما يقرأ ال يضيف جديد إىل مفرداته اللغوية لذلك فإّن فهم معاين األلفاظ والرتاكيب يعّد شرطا من شروط 
  2.»ومنوها لدى املتعّلم اكتساب الّلغة

املتعلم على إدراك املفردات والكلمات اليت تعّلمها،  الستيعاب والفهم تساعداومنه فالقدرة على التذكر و 
  .فمن خالل التذكر يتمكن املتعلم من استيعاب ما قرأه ومسعه وبالتايل يفهم ما تعّلمه أو اكتسبه من مفردات

إّن نضج املتعّلم يعّد عامال من عوامل اكتساب الّلغة، فهناك حمددات لقدرة املتعّلم على  :نضج المتعّلم« 4-7
  .تساب الّلغة من أمهها مستوى منو الفرد ودرجة نضجهاك

                                                           
  .32ص مهارات االتصال الّلغوي وتعليمها،: حمسن علي عطية -1
  .32ص، هسفن عجر ملا -2



 وآليات تدريس النحو) االكتساب، المهارة، النحو(في المفاهيم   :     الفصل األول

14 

 

وتوصيلها إىل ومدى قدرة الفرد على إخراج أصوات احلروف من خمارجها الصحيحة : سالمة جهاز الّنطق 4-8
  1.»السامع بشكل صحيح يعّد من العوامل املهّمة يف اكتساب الّلغة واستعماهلا

الكالم واملراكز العصبّية لديه قد بلغت درجة كافية أعضاء وعليه فإّن الطفل إذن يتهّيأ للكالم عندما تكون 
من النضج، فالنضج هو الذي حيّدد معدل التقّدم، فكلما يزداد احلجم الّلفظي للطفل كلما تقدم يف الّسن ويعود 

  .لكالمي والنضج العقلياالرتباط بني العمر والّنضج لدى الطفل إىل نضج اجلهاز ا

أّن للذكاء أثرا كبريا يف حتصيل الّلغة  ئيسا يف مستوى النمو الّلغوي، إذيعّد الذّكاء عامال ر : ذكاء المتعّلم« 4-9
بالذكاء، فعلى مستوى الذكاء ألن اللغة مظهر من مظاهر السلوك اإلنساين، وأن هذا السلوك مرتبط إىل حد كبري 

  2.»الّلغوييكون مستوى النمو 

ختتلف قدرات األطفال فيما بينهم فاألطفال األذكياء ميّيزون كلمات أكثر من الطفل املتوسط واألخري 
أكثر من الضعيف، وعليه فالذكاء يساعد على حتصيل الّلغة والقدرة على التمكن من الكلمات والرتاكيبوحجم 

  .املفردات وإدراك املعاين املختلفة

ت الّدراسات أّن احملصول الّلفظي للطفل يزداد بازدياد عمره فكلما لقد أثبث :متعّلمالعمر الزمني لل« 4-10
  3.»تقدم بالعمر كانت حصيلته اللغوية أغىن

ومما سبق ذكره نصل إىل أّن هناك عّدة عوامل تؤثر يف اكتساب الّلغة، وهي ترتبط بالنمو الّلغوي لدى 
الزمين والذّكاء وكذلك بالبيئة الّلغوية، ومدى تأثريها على لغة الطفل، الطفل وعالقة ذلك بالتفكري والّدماغ والعمر 

نّية، فالطفل الصحيح اجلسم أسرع يف اكتساب الّلغة عن الطفل دباإلضافة إىل سالمة حاسة الّسمع والصّحة الب
دي دورا جوهريّا وخالصة القول أّن هذه العوامل تؤ  .م تؤثر سلبّيا على النشاط الذهينعليل اجلسم ألّن علة اجلس

  .يف اكتساب الطفل لّلغة

  

  

                                                           
  .32صمهارات االتصال الّلغوي وتعليمها،: حمسن علي عطية -1
  .32ملرجع نفسه، صا-2
  .32املرجع نفسه، ص -3



  

  .ماهّية المهارة: المبحث الثاني
  : املهارة :المطلب األول

  لغة- أ      

  .اصطالحا- ب       

  .أنواع املهارات :المطلب الثاني

  .أسس تعليم املهارة :المطلب الثالث

  .كيفية تنمّية واكتساب املهارات  :المطلب الّرابع

  . مراحل تعّلم املهارات :المطلب الخامس
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  :ماهية المهارة-1

املعريف  تنقسم جماالت العملية التعليمة يف األدبيات الرتبوية إىل ثالث جماالت رئيسية عامة هي اال
عمل فيها بيقوم ، وهذا األخري يشتمل على خمتلف أشكال األداء اإلنساين واليت واال الوجداين واال املهاري

حركي يستند إىل أساس نفسي، ويرى علماء اللغة وعلماء النفس املعريف بأن ألي لغة جمموعة من املهارات البد 
  .الحللفرد أن يتقنها حق يتقن اللغة، وعليه كانت هناك عّدة تعريفات للمهارة يف اللغة واالصط

فهو . أحكمه وصار به حادقًا: وفيه، وبه مهارة: والشيءَ . وأعطاها مهرًا. جعل هلا مهرًا :مهرًاةَمَهَر املرأ«:لغة-أ
  1.»َمَهَر يف العلم ويف الصناعة وغريمها: ويقال. ماهُر◌ُ 

  :البن منظور- لسان العرب- وقد جاء يف 

بكل عمل، وأكثر ما يوصف به السابح ايُد، واجلمع  احلادق:يف الشيء، واملاهر دقاحل: املهارة«
  2.»َمَهرَة

  :اصطالحا-ب

من خالل ما أوردت املعاجم عن املهارات من دالالت ميكن أن يقال عنها بأا اصطالحا إذا ما ربطنا 
  :بينها وبني اللغة يف قولنا

وهذا ''أداء''وعليه فإن .أداء لغوّي يتسم بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم: املهارة اللغوية بأا«
القراءة، التعبير الشفوي، التذوق (األداء إّما أن يكون صوتيا أو غري صويت، واألداء الصويت اللغوي يشتمل 

االستماع، الكتابة، التذوق الجمالي (تمل على فيش: صويت أو غري)البالغي، وإلقاء النصوص النثرية والشفوية
  .)الخّطي

اللغوية حنًوا وصرفا وخطا  والبد من هذا األداء من أن يتسم بالدقة والكفاءة، فضال عن السرعة والسالمة
قتضى احلال وصحة األداء الصويت لفاظ ومعانيها ومطابقة الكالم ملمع ضرورة مراعاة العالقة بني األ.وإمالءً 

  3.»وكذا سالمة األداء اإلمالئيألصوات اللغة من حيث إخراج احلروف ومتثيلها للمعىن املراد 

  

                                                           
  .889، ص2005، 2املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط:   اللغة العربية جممع -1
، 3منشورات دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، مج: لسان العرب): أيب الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم اإلفريقي املصري(ابن منظور  -2

  .753ص
املهارات اللغوية االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة وعوامل تنمية املهارات عند العرب وغريهم،  دار املعرفة اجلامعية، : زين كامل اخلويسكي -3

  .13م، ص2008ط، .اإلسكندرية، د
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بأا  skilتعريف املهارة «هارات املتصلة باللغة يف مجيع صورها املختلفة كما جند املإىل غري ذلك من 
: د اإلنسان نتيجة تدريبات مكررة ومتدرجة ومتصلة وقد تصل إىلاستعداد خاص أقل حتديًدا من القدرة يتكون عن

  1.»درجة السرعة واإلتقان يف العمل، واالستعداد الكتساب شيء معني

من عرفها بأا القدرة على تنفيذ أمر ما لدرجة إتقان مقبولة على أن تكون هذه الدرجة تبعا  وهناك
للمستوى التعليمي للمتعلم، فاملهارة أمر تراكمي ففي بداية األمر تكون بسيطة مث تبىن عليها مهارات أخرى 

  :وحتتاج إىل أمرين

اس عليها النجاح يف األداء، وتدريب عملي معرفة نظرية وذلك ليعرف املتعلم األسس النظرية اليت يق
فاملهارة ال ميكن أن تكتسب إذا مل يتدرب املتعلم عليها، وأن تكون هناك ممارسة للوصول إىل املستوى املطلوب 

  2.للمرحلة التعليمية

 ،شأن غريها من املهارات ة واالصطالح نصل أن اللغة مهاراتمن خالل التعاريف السابقة للمهارة يف اللغ
ثل هذه ااالت أن يتقنها مليتعلمها اإلنسان كهواية من هواياته كالسباحة والطباعة والرياضة وغريها، وال ميكن 

الفرد من كتاب يربز معلوماته وحيفظ قواعده، إذ البد من املمارسة، وأفضل طريقة للممارسة ما كان يف موقع 
  .اأو يف منطقة األداء الفعلي اليت يؤدي الفرد هل .العمل

ذلك أن درجة إتقان املهارة مرتبطة بالفرد نفسه، حيث يتطلب ذلك منه العمل املتواصل واملواظبة والتدريب 
بني الناس، الفردية لفروق السرعة، وهذا يعزي ليف خر وآحىت يتم إتقاا، وعليه جيب مالحظة الفرق بني الفرد 
  .والتدريب واخلربة والتعلم من ناحية أخرىوبالتايل هناك عالقة وطيدة بني إتقان املهارة من ناحية 

  :أنواع المهارات -2

اللغوية هاجس إنساين يالزم اإلنسان يف ميادين البحث والعمل والتعبري، فهي الرّكيزة األوىل يف  املهارات
إمكانية السيطرة على اللغة وأا من أهم ما يتسلح به املتعلم فقد أصبحت ضرورة ملحة لكل مثقف بوجه عام، 

  .ومنها االستماع، الكالم، القراءة والكتابة

  :مهارة االستماع2-1

مهارة لغوية متارس يف أغلب اجلوانب التعليمية، وهو عملية ذهنية واعية مقصودة ترمي إىل حتقيق «:مفهومه
  3.»غرض معّني يسعى إليه الّسامع تشرتك فيها األذن والدماغ

  

                                                           
  .13، صاملهارات اللغوية االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة: زين كامل اخلويسكي -1
  .43م، ص2007م، 2002، 1رية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، طسمهارات اللغة العربية، دار امل: طفىعبد اهللا علي مص: ينظر -2
  . 217مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص: حمسن علي عطية -3
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فاالستماع عملية إنسانية واعية مدبّرة لغرض معّني هو اكتساب املعرفة، حيث تستقبل فيها األذن «
  1.»يف اتمع يف خمتلف حاالت التواصل أصوات الّناس

  :أنواع االستماع*

يف حياته اليومّية وهي متشابكة ويصعب فصلها عن هناك تقسيمات عديدة لالستماع ميارسها اإلنسان «
  .الواحد عدة أنواع ومن هذه األنواعبعضها، فقد جيتمع يف املوقت 

إىل أن يكون  غري املؤثر، وهذا االستماع حيتاجمشي أو ما يسمى باالستماع اهلا :االستماع غير المركز - 
  .كي جيذب الطفلوحيتاج إىل حتّيز املتحدث  الكالم منتقى مع وعي كاف باللغة 

الذي يهيء للمستمع فرص تقدير الكالم املسموع ويتيح له إبداء  وهو ذلك االستماع: االستماع الناقد - 
  .الرّأي فيه بالرّفض أو القبول

اليت تكون احلاجة فيها إىل الدقة وهو ذلك االستماع الذي حيتاج املرء إليه يف املواقف  :االستماع اليقظ - 
  . أكثر وأوضح

عندما يفكر املستمع فيما مسعه من املتحّدث ويكون ما مسعه ضد خربته  :االستماع التحليلي - 
من الصف الرابع  ابتداءعندما يكون املستمع يف موقف حتليل، وينبغي أن يّنمي هذا النوع  ،الشخصية

  2.»ابتدائي

  :مهارة الكالم 2-2

  :مفهومه*

االتصال بني البشر، وهو ما يصدر عن اإلنسان ليعّرب به عن شيء له الكالم نشاط أساسي من أنشطة «
آلخرين عن طريق املشاة وغالبا ما يشكل جزًءا مهما يف نقل األفكار لداللة يف ذهن املتكلم والسامع، والكالم 

هذا ما ميكن أن نطلق عليه يكون مزجيا من اإلدراك والتفكري، وما إن اكتمل معىن الّلفظ حامال لنفسه معنا مفيدا 
  3.»(...)الكالم 

  :أنواع الكالم*

  :ميكن إجياز ذلك يف النقاط التالية* 

  .احلوار واملناقشة* «

                                                           
  .81، ص2008، 1ب، ط.التوزيع، دمهارات ما وراء املعرفة وعالقتها بالكفاءة اللغوية، العلم واإلميان للنشر و : عبد املنعم أمحد بدران -1
، 2008، 1فنون اللغة، املفهوم، األمهية، املعّوقات، الربامج التعليمية، جدار الكتاب العاملي، عامل الكتب احلديث، األردن، ط: يتفراس السلي -2

  . 24ص
  .186، ص2004، 1لقاهرة، ط، دار الفكر العريب، ا)مستوياا تدريسها وصعوبتها(املهارات اللغوية : رشدي أمحد طعيمة -3
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  .اخلطب والكلمات امللقات* 

  .حكاية القصص والنوادر* 

  .التقارير الفردية واجلماعية* 

  .متثيل األدوار* 

  1.»لعاب واحملاكاة والتقليداأل* 

أو مكتوبا يعد طريقة للتواصل اليت حتقق التفاعل بني املرسل  اإذن فحاجتنا للكالم سواء كان منطوق
ليتحدث بطالقة وانسياب عما يدور مبكانة مهمة يف اتمع، فاملتعلم يتعلم الكالم واملستقبل، إذ ْحيظى الكالم 

  .واضحة مشاعر وأحاسيس بأسلوب مجيل وفكرة يف خلده من

  :مهارة القراءة  2-3

وهي ثالث بعد مهاريت االستماع والكالم، وتعد مصدر من مصادر احلصول على املعلومات ويكون 
  :تعريفها كالتايل

هي األلفاظ، رموز مكتوبة عملية لغوية يعيد القارئ بواسطتها بناء معىن عّرب عنه الكاتب يف صورة  القراءة«
  2.»مث يستخلص املعىن منها فيفهمه وحيّلله ويفسره وينفذه ويعني يف معاجلة شؤون حياته ومشكالته

عانيها يف ضوء اخلربات والقراءة عملية عقلية تتضمن تفسري الرموز اليت تقع عليها عني القارئ، وفهم م«
الّسابقة وهي بذلك تتطلب عمليات نفسية وعقلية معقدة تتضمن أمناط التفكري والتحليل والتقومي والتعليل وحل 

  3.»املشكالت، فهي إذن ليست نشاطا بصريا يقف عند تعرف الرموز

  :أنواع القراءة*

  :وتنقسم القراءة إىل أقسام كثرية

  :من حيث األداء -أ«

 :القراءة من حيث األداء إىل تنقسم

 

  

                                                           
  . 45ت، ص.ط، د.وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية، د: مهارات التواصل اللغوي: حممد بن ناصر خليف -1
  .82فنون اللغة، ص: فراس السلييت -2
  .252مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص: حمسن علي عطية -3
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هي القراءة اليت تتحدث بانتقال العني فوق الكلمات، مع إدراك مدلوالا، فليس فيها  :القراءة الصامتة
  1.»اللسان والشفةصوت و ال مهس وال حتريك 

القراءة الصامتة من تعرف بواسطة البصر على الرموز  هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه: القراءة الجوهرية«
الكتابية وإدراك عقلي ملعانيها، وتزيد عليها التعبري بواسطة جهاز النطق إن هذه املعاين والنطق ا بصوت 

  2.»جهري

وراء ما يسمعه من  هي العملية اليت يستقبل ا اإلنسان املعاين واألفكار الكافية :قراءة االستماع«
  3.»األلفاظ والعبارات اليت ينطق ا املتحدث يف موضوع ما

  :من حيث الغرض/ب

لدرس والبحث، وقراءة حلل املشكالت، وسوف حيث الغرض من القراءة إىل قراءة لتنقسم القراءة من 
  4.نعرض لكل من هذين النوعني

تستخدمها قطاعات كبرية يف اتمع، خاصة الطالب املثقفني وذّوي املطالب  :قراءة للدرس والبحث«
  .»املختلفة

هي ذلك النوع من القراءة الذي يتصل برغبة القارئ يف معرفة شيء معني والوصول : قراءة حلل املشكالت
  .فيه إىل قرار بناء على جمموعة من احلدائق

  :أنواع أخرى باإلضافة إىل األنواع السابقة وهي كما يوجد

  .القراءة السريعة* 

  .القراءة العادية* 

  5.»القراءة العميقة واملتعمقة* 

إّال أّن هدفها واحد، فهي تسعى إىل يتضح لنا من خالل ما سبق أنه بالّرغم من اختالف أنواع القراءات 
ملعلومات من خالل تنشيط خياله وتغذيته، وتعويده السرعة يف تنمية مهارات وقدرات القارئ وتزويده باملعارف وا

 .القراءة، ونطقه السليم، وتكوين مهارات اإلصغاء وغري ذلك من املهارات

  
                                                           

  .404م، ص2014ط، .ب، د.اللغة العربية، د: د على املهارات اللغوية، منشورات جممعاملساع:  رياض بن حسن اخلّوام -1
  .36، ص2009، 1األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية، دار البداية، عّمان، ط: مسيح أبومغلي -2
  .93أساليب تدريس للغة العربية بني النظرية والتطبيق، ص: راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة -3
  .144، ص2009، 1رية للنشر والتوزيع، عمان، طستدريس فنون الّلغة العربية النظرية والتطبيق، دار امل: علي أمحد مذكور: ينظر -4
  .16،17م، ص1995ط، .اللغة والتواصل االجتماعي، منشورات ذات السالسل، الكويت، د: فتحي علي يونس وآخرون -5



 وآليات تدريس النحو) االكتساب، المهارة، النحو(في المفاهيم :     الفصل األول

22 

 

  :مهارة الكتابة 2-4

ما دامت الكتابة حتتاج إىل تعلم وممارسة فهي فن من العنوان، غري أّا معقدة بعض الشيء «: مفهومها
اإلصغاء، أّوال، مث الكالم والقراءة فهناك : ألّا ال تكتسب إالّ بعد تطّور خربات الطفل فهناك من يعرفها على أّا

ه ومشاعره وأحاسيسه احملبوسة يف نفسه وتكون أداء منظم وحمكم يعّرب به الفرد عن أفكار «:من يعرّفها على أّا
  1.»شاهدا ودليال على وجهة نظره فضال عن حكم الناس عليه

  :أنواع الكتابة*

  :تقسم الكتابة من حيث أسلوا وجماالا إىل ثالثة أنواع

  :الكتابة اإلجرائية العملية -أ

لو األسلوب من اإلحياء، ودالالت األلفاظ القاطعة اليت ال حتمل التأويل ميتاز هذا النوع من الكتابة خب
اإلرادية، وحيتاج إىل قواعد حمّددة وأصول مقننة وتقاليد متفق عليها كما تتعلق هذه الكتابة باملعامالت واملتطلبات 

  .إذ يتطلب هذا النوع الكتايب موهبة معّينة

  :الكتابة اإلبداعية الفنية -ب

ع من الكتابة هو التعبري الذي يراد منه إظهار املشاعر واألحاسيس والعواطف اإلنسانية واخليال هذا النو 
  :بعبارات منتقاة بدقة تتسم بالقدرة على اإلثارة ومن خصائص هذا النوع من الكتابة

  .تستند إىل االبتكار وتعتمد على األسلوب األديب والصورة اجلمالية - 

  .الم ملقتضى احلالسالمة اللغة ومطابقة الك - 

  .خضوعها للتطّور واستنادها على االطالع - 

  :الكتابة الوظيفية اإلبداعّية -ج

جيمع هذا الّلون من الكتابة بني الوظيفة واإلبداع، كما أّن جماالته متعّددة كاملقالة وإعداد احملاضرات 
2.والبحث والتعليق

 

  

                                                           
  .344، ص2009، 1تدريس األطفال ذوي صعوبات التعليم، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ط: بطرس حافظ -1
، 2003،2005، 3، ط2، ط1مهارات يف اللغة والتفكري، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط: نبيل عبد اهلادي وآخرون: ينظر -2

  .206، ص199، ص2009
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الكتابة نالحظ من خالل أنواع الكتابة أن كل لون خيتلف عن اآلخر خاّصة النوعان األّول والثاين، 
اإلجرائية جندها أكثر جديّة وال تعتمد التالعب باأللفاظ وما شابه وذلك يعود إىل طبيعة ااالت اليت يكتب ا، 

  1.ا ممارسة وقواعد وقواننيأّما فيما خيّص الكتابة اإلبداعّية فهي ملكة فطريّة أكثر منه

فكل هذه املهارات البد أن تتحقق لدى املتعلم وإال فلن نقول أنه متمكن بشكل جيد من اللغة اليت تنمي 
قدراته العقلية، وتنمي ثروته املعرفية واللغوية، فإذا كان املتعلم ميلك كل هذه املهارات فإنه قادر على استيعاب 

قادُرُ◌ على إعادته وهنا نستطيع القول أنه قد حتققت لديه مهارة التعبري أو التحدث وفهم ما قدمه معلمه، وأنّه 
  .ومهارة االستماع والكتابة

  :أسس تعليم المهارة-3

يتوقف تعليم املهارة على معرفة هذه األسس اليت تسبق عملية تعليمها، فهي ليست باألمر اهلني أو 
وإعداد يعني على توصيلها، واستنباط أسس تعني املتعلم الوصول إىل مجيع السهل، فالبد هلا من ختطيط مسبق 

  :واستيعاب هذه اجلوانب وممارستها وميكن حتديد هذه األسس فيما يليجوانبها 

والبدين استعداداا فاملعروف أن لكل مرحلة يف النمو العقلي: مراعاة درجة النمو العقلي والبدني للمتعلم«*
  .ب أن يعلم الفرد مهارة ال تناسب مستوى تفكريهاخلاصة ا، لذا جي

فاالضطراب النفسي أو احلركي األثر السالب على أداء املهارة وعملية تعليمها، لذا : مراعاة الهدوء النفسي*
  .طوال فرتة تعليم املهارات ةجيب إبعاد التوترات النفسية واحلركي

لكل عملية من عمليات التعلم، فالبد من أن تتفق  افرغبة املتعلم تعد شرطا أساس :مراعاة دافعية المتعلم*
، ااملهارة مع امليول الشخصية للمتعلم، فالذي ال يرغب يف تعلم القراءة والكتابة ال ميكنه أن يكتسب مهارم

  .واملعروف أن اإلنسان الذي ال مييل إىل شيء معني ال يرغب يف تعلمه واكتسابه

فاملعروف أن لكل مهارة خواصها، وتتوقف درجة تعليم املهارة وإيصاهلا للمتعلم  :ة درجة تعقد المهارةمراعا*
على ما تتسم به من خواص وإذا عرفت هذه اخلواص، أمكن توصيلها للمتعلم مبا يتناسب ودرجة تعقدها من 

  2.»خالل استخدام أصح الطرق اليت تساعد على التعلم والتواصل الصحيح هلا

ا سبق نقول أن مراعاة هذه األسس يف عملية التعلم يسهل إمكانية السيطرة على اللغة، فهي من أهم ممو 
وسيلة األساسية يف التوصيل للمتلقني منه، وكّلما متكن منها وامتلكها سهل الما ميكن أن يتسلح به املعلم وهي 

هل وسريع، فهذه األسس جزء ال يتجزأ من قدرته على التعلم س عليه استعمال اللغة دون عناء أو مشقة، وكانت
  .املهارة ألا متداخلة يف تعلم املهارة واستيعاا

                                                           
  .206مهارات يف اللغة والتفكري، ص: نبيل عبد اهلادي وآخرون: ظرين -1
  .19املهارات اللغوية االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، ص: زين كامل اخلويسكي -2
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  :كيفية تنمية واكتساب المهارات-4

وال ميكن اكتساا والولوج فيها إّال طريق احملاولة والنجاح، واحملاولة تقوم على  املهارات ال تعلم وال تنمى
تطلع حنو النجاح على مواصلته واالستمرار فيه والكتساب املهارة طرق متعددة هذا التكرار الذي حيرص املتعلم امل

  .تساعد على تنميتها واكتساا

ا حتت توجيه مشرف، فتعلم املهارات اللغوية ملأن متارس املهارة يف جمال النشاط الطبيعي ومن هذه الطرق 
: يستلزم تعلمها والتدرب واملمارسة عليها يف جمال احلقل التعليمي ذلك عن طريق املناشط الطبيعية من مثل

إىل غري  ..)كاإلذاعة، الصحافة اليومية والمحاضرات، والمهرجانات(مناشط الصحافة المسموعة والمرئية 
ذلك، مما يعني على تقوية املهارة ودعمها لدى املتعلمني، وكذلك تدريس خواص املهارة املراد تعلمها ويكون ذلك 

من التوجه عن طريق الشرح النظري للمهارة، أو املالحظة املباشرة هلا، فإذا كان تدريس مهارات الكتابة مثال فالبد 
وبعد حتديدها ومعرفة كل ما يتصل ا، وذلك حىت يسهل على املتعلم إىل دراسة وفهم واستيعاب هذه املهارة، 

متابعة دقيقة، وذلك ألن دقة املالحظة وكذلك ضرورة متابعة القائمني على تعليم املهارات  .اكتساا واستيعاا
ابعوا وبدقة كيفية تأدية باحلواس واحلركات والتفكري هلا أمهيتها يف تعلم املهارة، فعلى الراغبني يف تعلم املهارة أن يت

باإلضافة إىل االلتزام بتكرار .املعلم وذلك مبراقبة كل حركاته وما يصدر عنه، فلذلك أثره البّني يف سرعة االستيعاب
التدريبات مع التدرج يف األداء، وذلك مبحاولة تالقي ما مت الوقوع فيه من أخطاء أثناء التدريب والعمل على ضم 

  1.فيدة واليت ختدم املتعلم وذلك لتكوين حركة واحدةاحلركات النافعة وامل

ونستنتج مما سبق أن اكتساب مهارات اللغة أمًرا أساسيا من أجل التقدم يف امليادين املعرفية األخرى 
ووسيلتنا إىل النهوض من ناحية، واحلفاظ على خصائصها كأمة، ومواجهة وسائل االتصال احلديثة اليت بدأت 

من ناحية أخرى، فاملهارات اللغوية أصبحت ضرورة ملحة لكل مثقف بوجه عام، وهي الزمة تغزونا دون رقيب 
ملن يعمل يف حقل التعليم على وجه اخلصوص فقدرة املعلم على توصيل ما لديه من معلومات إمنا هو وقف على 

  .واليسر مدى متكنه من هذه املهارات اليت جتعله قادرًا على التوصيل بشيء من املرونة والسهولة

  :مراحل تعلم المهارات -5

تعد الطريقة األدائية أو املشاهدة العملية من الطرق املعتمدة يف تعليم املهارات العملية اليت حلت حمل 
أسلوب احملاكاة أو التقليد، وتعين جتزئة العملية التعليمية إىل خطوات أو مراحل، والتحقق من استيعاب املتعلم 

  .األداء قبل االنتقال إىل اخلطوة اليت تليهالكل خطوة من خطوات 

 .يف تعليم املهارات الطريقة األدائيةوفيما يأيت اخلطوات املتبعة يف 
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  :إلعداد والتحضيرا« 5-1

وتتمثل هذه املرحلة يف دراسة اهلدف التعليمي من وجود مهارة أدائية تتطلب إجراء مشاهدة عملية ميكن 
وبالنسبة للمهارات األساسية اليت ميكن إجراء مشاهدة عملية لكل منها خالل عرضها خالل مدة زمنية قصرية، 

مدة زمنية قصرية، فتفيد عملية دراسة اهلدف التعليمي لتحديد املفاهيم املرتبطة باملهارات العملية الواجب تفسريها 
  .مسبقا، ملساعدة املتعلم على تفهم خطوات املشاهدة العملية وتتبعها

إعداد املتعلم من خالل يئته للموقف التعليمي ودراسة املدة الزمنية املخصصة موعة املهارات  وجيب
  .فمهارة بسيطة قد ال تستغرق حصة واحدة بينما مهارة أخرى تتطلب عدة حصص

  :المشاهدة والتقويم 5-2

  :وتتم يف خطوتني

  :تهيئة المتعلم ويراعي فيها: األولى

  .ملتعلمني بشكل يؤمن لكل منهم مشاهدة ومتابعة العرض بصورة جّيدةتوزيع جلوس أو وقوف ا - 

ع العرض واملشاهدة وهذا يتطلب إيضاح موضوع املشاهدة وتفسريه و تأمني إثارة اهتمام املتعلمني مبوض - 
  .وربطه مبا يعرفونه سابقا

  .تفسري املفاهيم اليت تساعد املتعلمني على تفهم وتتبع خطوات املشاهدة - 

  :ويتم فيهاعرض المهارة : الثانية

  .ألداءللتعرف ومالحظة النقاط األساسية لقيام املعلم بإجراء املشاهدة ببطء إلتاحة الفرصة للمتعلمني  - 

  .القيام بإجراء العملية خطوة خطوة - 

  1.»القيام يف النهاية بإجراء املشاهدة بصورة متكاملة لتخليص عام - 

  :ممارسة المتعلمين« 5-3

،  )كًما ونوًعا وزمًنا(املمارسة ليست تعلم مهارة جديدة، وإّمنا تعين تكرار األداء لتحقيق املستوى املطلوب 
  .كما هو حمدد ضمن اهلدف التعليمي
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ن يقوم املعلم بتوزيع الواجبات األدائية على املتعلمني، وكذلك توزيع بطاقات تعليمية على أفراد ويفضل أ
املمارسة منظمة وهادفة، وكذلك توزيع بطاقات تعليمية على املتعلمني لكي يكون الدرس اموعة، لكي تكون 

  .منظما وهادفا

  :أما بطاقة العمل فيحدد فيها موضوع الدرس وخطوات ومواصفات املهارة العملية كاآليت

  .اسم الدرس - 

  .الغرض أو األهداف الرتبوية - 

  1.»الوسائل التعليمية املستخدمة - 

نتيجة مرورهم خبربات ملتعلمني يكتسبون يف حيام جمموعة كبرية من املعلومات واملعارف ونصل أن ا
خمتلفة، ومير املتعلم مبراحل متعددة لتعلم املهارات الّلغوية اليت تساعده يف اكتساب اللغة، فهذه املهارات اللغوية ال 

ة على مرحلة معينة وإّمنا ميّر املتعلم على تكتسب إال بعد املمارسة والتحصيل، فاملهارات اللغوية ليست مقتصر 
  .مراحل عّدة
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  .ماهّية الّنحو: المبحث الثالث
  : الّنحو:  املطلب األّول

  لغة- أ

  .اصطالحا- ب    

  .نشأة الّنحو :المطلب الثاني

  .سبب وضع الّنحو :المطلب الثالث

  .أطوار علم الّنحو :المطلب الّرابع

  .أمهّية علم الّنحو :الخامس المطلب
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  :ماهية الّنحو-1

والتوغل بني جنباته وجيدر بنا هنا أن نتعرف على النحو  ،تعريف الشيء يسهل لنا دراستهأن من املعروف 
واملقصود به لغة واصطالحا كعادة جل الدراسات يف هذا املضمار، فعن طريق التعريف واالستعانة به يتضح لنا 

  .هذا العلم

  :لغة -أ

  :جاء يف معجم الوسيط التعريف التايل

  .واملْثل. واجلهة. والطريق .قصدت قصده: حنوت حنوه: القصد يقال :النحو«

  .النوعُ و . املقدار و

  1.»وعلُم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعرابًا وبناءً . وحنٌو◌ٌ . أحناٌء◌ٌ 

  :التايل ة املعاصرة عّرف النحو على النحوويف قاموس املنجد يف اللغة العربي

  .اقتضى على مثال، تشّبه ''نحا نحو''مال إىل شيء قصده  :نحًوا -نحا -نحو

  :تصرف على هذا النحو، على حنو مل يعهد من قبل باجتاه: شكل طريقة مثل: نحو

نحو ستة '': ُزهاء ،''ذهب نحو الشمال''، ''نحو الهدف''، ''نحو السماء''، ''نحو النافذة''
  2.»''منذ نحو عشرة أعوام''، ''آالف رجل

  3.»اإلعرابمعرفة أواخر الكلمة من جهة : القصد ويف عرف النحاة. والنحو«

  :وقد نظم داودي معاين النحو اللغوية يف بيتني له فقال«

  للنحو سبع معان قد أتت لغة                     جمعتها ضمن بيت مفرد كمال        

  4.»حفظ المثالنوُع وبعُض حرف فا               قصد ومُثل ومقدار وناحية                  

  .النحو يف معناه اللغوي يدل عموماً على القصد، الطريق، الوجهة، الناحية املالحظ من هذه التعاريف أن
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  :اصطالحا-ب

لقد نال النحو تعريفات كثرية، وأدرج يف باب علوم العربية، وقد تناوله علماء الّنحو واختلفوا يف تعريفه، 
  .بعض التعريفاتونعرض فيما يلي 

انتحاء مست كالم العرب يف تصرّفه من إعراب وغريه  وهو «: وقد عرّفه ابن جين يف كتابه اخلصائص
من ليس من أهل اللغة العربية  ،ليلحقوالتقصري واإلضافة والنسب والرتكيب، وغري ذلك والتحقري كالتنثنية واجلمع

بأهلها يف الفصاحة فينطق ا، وإن مل يكن منهم وإن شّد بعضهم عنها رّد به إليها، وهو يف األصل مصدر 
  1.»قصدت قصًدا، مثّ اختّص به انتحاء هذا القبيل من العلم: شائع، أي حنوُت حنًوا كقولك

وانني ط امللكة الّلسانية بالقالذي يهدف إىل ضبوهو العلم  »وهو علم منتزع من استقراء هذه الّلغة«
فالنحو علم قياسي مسباُرُ◌ ألكثر العلوم ال يُقبل إال برباهني وحجج، ويرى ابن  ؛كما يرى ابن خلدوناملستقرأة  

  2.»علم استخرجه املتقدمون من استقراء كالم العرب«: عصفور بأنه

فيه أّن دائرته جيب أن تكون أوسع من البحث يف  رأىعن النحو حديثا  عبد القاهر الجرجانيوحتّدث «
اإلعراب وضبط أواخر الكلمات وأّا جيب أن متتد لتشمل نظم الكالم، لذلك تكلم يف النظم وإطباق العلماء 

  3.»على تعظيم شأنه وتفخيم قدره والتنويه بذكره

... منهاج كالمهم إفراًدا وتركيبانحو به ّن املتكّلم يومسّي هكذا أل. إعراب كالم العربوعلم النحو علم «
علم استخرجه وهو  .الّنحو إّمنا أُريد به أن ينحو املتكلم إذا تعلمه كالم العرب«:وقد أكده ابن السراج بقوله 

  4.»املتقّدمون فيه من استقراء كالم العرب، حىت وقفوا منه على الغرض الذي قصده املبتدؤون ذه الّلغة

  :الّلسانيون الّنحو كما يليو غويون أّما حديثا فقد عرف اللّ 

إّن الّنحو يدرس الّلغة «:عّرف النحو بقوله De Saussure'' دي سوسري''فنجد العامل اللغوي 
  5.»بصفتها مجموعة طرائق التعبير ويشمل بالتالي األنظمة التي تعالج البنية والتراكيب

فهو جمموعة القواعد اليت تؤّدي الوظيفة األساسية للنحو، وهي ضبط الكلمات : أّما النحو الوظيفي«
ونظام تأليف اجلمل، ليسلم اللسان من الّلحن أثناء الّنطق ويسلم القلم من اخلطأ عند الكتابة، والنحو الوظيفي 
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االستماع، واحملادثة، والقراءة : ت األربعةهو اكتساب التالميذ مهارات القواعد اليت تساعد على إتقان املهارا
  1.»والكتابة

نلتمس من هذه التعريفات أن علم النحو هو العلم الذي يبحث يف التغيريات اليت تطرأ على أواخر 
الكلمات وأحواهلا املتنقلة، فقد تناول األلسانيون النحو واهتموا به واختلفت تعريفام له، وهو علم  يعرف به  

ه، أو علم تركيب اللغة والتعبري ا كيفية الرتكيب العريب صحة وضعفا، ويتعلق باأللفاظ من حيث وقوعها في
  . والغاية منه صحة التعبري وسالمته من اخلطأ واللحن

  :نشأة الّنحو-2

  :كن إجياز بعض اآلراء فيمايليمياختلف العلماء قدميا وحديثا يف أّول من وضع الّنحو وأّول ما وضع منه، و 

هو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وأنّه  قيل أّن أّول من وضع علم العربّية وأّسس قواعده وحّد حدوده«
  :الكالم كّله: دفع إىل أيب األسود رقعة كتب فيها

انح هذا : اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن مسّمى والفعل ما أنبئ به واحلرف ما أفاد معىن، وقال له
التعّجب واالستفهام إىل أن إليه ما وقع إليك، ّمث وضع أبو األسود باب العطف والنعت مث باب  الّنحو وأضف

وكلما وضع بابا من . إليها'' لكن''علي أمره أن يضم ما عرضها على اإلمام لما عدا لكن ف »أن«وصل إىل باب 
  ...ما أحسن هذا النحو الذي قد حنوت: أن حصل ما فيه الكفاية فقالأبواب النحو عرضه على اإلمام علي إىل 

وكان ذلك بإشارة ) هـ67(يل ؤ قواعده وحدد حدوده أبو األسود الدّ  وقيل أّن أّول من وضع الّنحو وأسسّ 
إّين أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم وفسدت : من زياد، وذلك أّن أبا األسود الّدؤيل جاء إىل زياد فقال

ال ال تفعل، فجاء رجل إىل زياد، فق: ألسنتها، أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفون به كالمهم؟ فقال له زياد
تك عنه، ما كنت يضع للناس : أدع يل أبا األسود، فلما جاءه قال له:توىف أبانا فقال زياد: أصلح اهللا األمري

  2.»ففعل

خنلص إىل أن هناك آراء كثرية يف هذه املسألة، وكل رأي يذهب وفق مذاهب متشعبة لكن الباحثني أمجعوا 
  .على أن النحو ظهر بالبصرة على يد أيب األسود الدؤيل

  :سبب وضع الّنحو-3

كانت العرب تنطق باإلعراب على السجّية من غري تكّلف، وملا جاء اإلسالم وكثر احلضور األعجمي 
إليها يف ضبط ع ة إىل استنباط املقاييس اليت يرجأصبحت األلسنة العربية عرضة لّلحن والفساد، فدعت الّضرور 

  .ألفاظ الّلغة العربية
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فقد حدث أن رجال لحن بحضرته فقال :''عليه وسّلمصلى اهللا ''يف عهد النيب لقد ظهر الّلحن «
ألن أقرأ فأسفط أحّب إلي من أن «: وقال أبو بكر ،»أخاكم فقد ضلّ أرشدوا «:''صلى اهللا عليه وسلم''

إنّا قوم : فقالوا ،ؤون الّرمي فقرعهميكما مّر سّيدنا عمر بن اخلطاب رضّي اهللا عنه على قوم يس  ،»أقرأ فألحن
يف رميكم، كما روي أّن أحد واهللا خلطؤكم يف لسانكم أشد علي من خطئكم : فأعرض مغضبا، وقال) متعلمني(

  .حلن فيه فكتب إليه عمر أن قّنع كاتبك سوطًا عمر رضي اهللا عنه كتب إليه كتابا والة

  1.»(...)يشار إليه بالبنان  جرثومة الّلحن حىت أصبح من ال يلحن وهكذا انتشرت

طارئ على األلسنة العربية ذلك الالزيغ أو شبه االحنراف إذن خالصة ما سبق أّن النحو قد نشأ بسبب 
من األقطار ااورة للجزيرة العربّية وخاّصة  اختالط العرب بغريهم من األمم والشعوب األعجمّية والسّيمابسبب 

فتحا على الشعوب واحلضارات واألمم وداعيا إىل الّدخول فيه وهو ما انعكس أّن الدين اإلسالمي جاء بطبعه مت
اعية فقد نتج عن هذا االختالط واملزج باحلياة االجتم .سان العريب وجعل الفصاحة تتالشىسلبا ولآلسف على اللّ 

ة العربّية من اخلطأ يف على الّلغة العربّية من أهلها ليضعوا ضوابط حتفظ األلسنفساد لغوي وهذا ما دفع بالغيورين 
  .النطق وتصون القرآن الكرمي على وجه اخلصوص من القراءات املزيّفة والتعريف

  :أطوار علم النحو-4

  :قسم العلماء لنا تاريخ النحو إىل أربعة أطوار ومراحل نتناوهلا بإجياز

  :»طور الوضع والتكوين«الطور األّول«*

كانت فيه الكوفة منصرفة عنه ما قرن  حيث تعّهد البصريون الّنحو بالوضع والرعاية قرابة : وهو طور بصري

واستمّر حىت أّول عصر اخلليل  )هـ69ت(شغلها من رواية األشعار واألخبار، وهذا الطور بدأ بأيب األسود الّدؤيل 

وعبد اهللا بن أيب ) هـ154ت( بن العالء أبو عمرو: ةالفرت ومن حناة هذه  )هـ170ت(بن أمحد الفراهيدي 

 .وغريهم كثري )هـ149ت(وعيسى بن عمر  )هـ117(إسحاق 

  :»طور النشوء والّنمو«: الطور الثاني*

على استعمال قواعد الّنحو، وذلك مبا '' البصرة والكوفة''حيث تكاثف الفريقان  ؛وهو طور بصري كويف
العلم واالرتقاء به، فلم تكن البصرة وحدها هي واضعة علم الّنحو  ظهر لديهما من حّدة التنافس على خدمة هذا

العريب ألن هذا العلم قانون لغوي، وهذا القانون الّلغوي دستور عريب عام، وهو نتاج مجاعي مشرتك بني القادرين 
ة جمتمعة على عيد، فاألصل يف كل علم أن يكون مجعا جلهود متفاوتقعلى االستقراء، واالستنتاج، مث التقنني والت
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اإلمتام يف كثري و أصل واحد وهدف بعينه، فإن كانت البصرة ّسباقة إىل تقنني العربية، فإّن للكوفة فضل اإلكمال 
  1.»من األحكام الصرفية والّلغوية

أسباب نشأته عربية خاصة مما سبق نصل أن النحو العريب قد نشأ يف العراق يف صدر اإلسالم، وكانت 
  .لتطور والنمو حىت نضج واكتملوبعدها استمر يف ا

  :»طور النضج واالكتمال«هو : الطور الثالث«*

قد  مل أسبابه، وأن أسسه قد رسخت، وقواعدهويف هذا الطور جند أن العلم قد استكوهو بصري كويف، 
ينظم من اال ملن أتى بعدهم أن وضعت، وأهله قد ضربوا يف مناكبه فوصلوا فيه إىل الغاية منه، وقد أفسحوا 

مسائله، وحيّدد من شيوعه، ويضيف إليه ما يرى أنّه جدير بأن يضم إليه، ويديل برأيه فيما وصل إليه سابقوه 
ا وتنقيحا واستمر هذا الطور إىل آخر عهد املّربد فريعفيه فكره فهما وهضما وشرحا وتوضيحا وت وباجلملة يُعمل

والرياسي السجستاين : ، ومن حناة هذا الطور)هـ291ت(وهو بصري، وثعلب الكويف ) هـ285ت(
  ).هـ257ت(

  :»وهو طور الترجيح والبسط«: الطور الرابع*

أن نعد من حناة هذا وميكن والشروح وغري ذلك، النحوية وهو طور بغدادي، وفيه كثرة التصانيف واملؤلفات 
  .وغريهم الكثري) هـ538ت(والزخمشري ) هـ393ت(، وابن جّين )هـ377ت(أبو علي الفارسي : الطور

حىت استوى على سوقه، وأصبح علًما  ؛وهكذا تناقل النحاة الّنحو وأضافوا عليه وهّذبوا يف مسائله وقواعده
ه، وهي حفظ كتاب اهللا وسنة رسوله من اخلطأ واستخالص هّمة املقّدسة املنوطة بمتماسكا قادرًا على النهوض بامل

من االحنراف والضياع فاالندثار، كما حدث للغات  -بصفة عامة- تعاليمه الّسامية، وحفظ كيان اللغة العربية 
ومن أهّم املؤلفات على اإلطالق كتاب سيبويه حيث مسّاه العلماء (...) ميتة أخرى، أو معظم الّلغات السامية 

، وقال »بويه فليستحييف الّنحو بعد كتاب س امن أراد أن يعمل كتاب«: ، وعنه قال املازين»النحوقرآن «
  2.»وعمل كتابه الذي مل يسبقه إىل مثله أحد، ومل يلحق به من بعده أحد«:السريايف

 وقواعدهقد اتضحت ت التقسيمات واختلفت فإن املتفق عليه أن معامل الّنحو على أيّة حال، مهما تعّدد
، والنحو أخريا )الثامن ميالدي(أرسّيت، وأهدافه نضجت، وعناصره تكاملت بعد الّنصف الثاين للهجرة النبويّة 

  .هو عارضة لغويّة ختضع له اللغة من عوامل احلياة والتّطور، فهو متطور أبدا، ألّن الّلغة متطورة أبدا
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  :أهمّية علم الّنحو-5

 على أمهّية الّنحو وأمهّية تعّلمه وتعليمه، وما لذلك من عالقة وثيقة بعملية يتفق علماء الرتبية والّلسانيني
  .اكتساب الّلغة ويف جمال ترسيخ قواعد النظام الّنحوي يف نفوس املتعلمني

، كما أنّه كان ''علم العربية''وعلى اعتبار أّن الّنحو العريب من أهم علوم العربية، أطلق عليه القدماء «
: لى لدراسة النصوص الشرعّية واكتشاف أسرار العربّية من خالهلا، والسّيما ما يتجلى يف النص القرآينالوسيلة املث

هذا، وإّن الدرس اللساين املعاصر يبدأ مسريته يف ..وهذا ما جعله األمنوذج املثايل الذي يعكس قّوة العربية ومتانتها
  .ملرآة العاكسة للفكر اللغوي العريب األصيلإسقاطاته على الّلسان العريب انطالقا من النحو ألنه ا

فالّنحو هو النظام والّدستور الذي حيكم استعمال الّلغة، وهو دراسة العالقات اليت تربط بني الكلمات يف 
اجلملة الواحدة وبيان وظائفها، وهو لّب الّدراسات اللغويّة على اعتبار أنّه قلب األنظمة اللغوية مجيعها، فهو 

باحلياة، وهو من الوسائل اليت لوالها ملا استطاع  نبضاغة الذي يصل بني األصوات واملعاين، والنحو أكثر مالمح اللّ 
البشر التفاهم أبدا، بل هو القّوة احملرّكة اليت تسمح لنا بالتكلم وفهم مئات اجلمل اجلديدة كّل يوم واليت مل 

النص نسمعها من قبل، فالنحو وسيلة حنو التفسري النهائي لتعقيدات الرتكيب الّلغوي، وله دور كبري يف توضيح 
  1.»وتفسريه وإنارته

ا من أن ال جيدون بدّ : إمام البالغيني على أمهّية النحو قائال) هـ471ت(وقد أّكد عبد القاهر اجلرجاين «
يعرتفوا باحلاجة إىل النحو وأّن من ينكره ينكر حّسه، ويكون مغالطا يف حقائق نفسه، ولذا مل نأبه بصحة هذا 

 معرفة كتاب اهللا، كما أّن علم النحو هو العلم الذي ميّيز الصحيح من الفاسد العلم ومل ننكر مكان احلاجة إليه يف
  2.»من الكالم

الوقوع يف من وتكمن أمهّية النحو يف فهم كالم العرب واالحرتاز عن اخلطأ يف الكالم، أي عصمة الّلسان «
اخلطأ وبذلك تيسر العربية ملن يرغب يف تعّلمها، ولعّل ما قاله ابن مضاء القرطيب هو عني الّصواب يف هذا حني 

فظ كالم العرب من الّلحن وصيانته من حل قد وضحوا صناعة الّنحو - رمحهم اهللا- إّين رأيت أّن النحويني : قال
  3.»نتهوا إىل املطلوب الذي ابتغواالتغيري، فبلغوا من ذلك الغاية اليت أّموا وا

كما أّن الّنحو خيدم العلوم كّلها، التجريبية واإلنسانية، واآلداب والسياسة والقانون والفنون، وهو ال خيدم «
ختّصص اللغة العربية وحدها كما يتصور بعض الّناس، بل هو علم حيكم نظام الّلغة العربية، لغة العلم والقبول 
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ىل مقاصدها التعبريّية يف نقل العلوم بثقة وأمانة إىل املتعلمني واملخاطبني ومجيع أبناء اتمع يف واآلداب ويوصلها إ
  .املاضي واحلاضر واملستقبل

يعترب النحو محاية للمعىن من فوضى املقاس، وحتريف الكالم يف مواضعه، وقد استخرجت قوانينه 
أثناء استقراء نصوص الّلغة ومن فضائل هذا أنّه محى لغة  باألساليب العلمية السليمة، اليت تثبت لدى العلماء

القرآن الكرمي من حتديق القلوب الضالة ملعانيه، يف علوم التفسري أو استخراج األحكام فكان سياجا على املعىن 
  1.»القرآين من أالعيب الزنادقة وغريهم من الفرق الضالة قدميا وحديثا

أمهّية بالغة، فهو يبّني الكالم الفاسد من الّصحيح، وبه يقرأ القرآن بطريقة واملالحظ ممّا سبق أّن للنحو 
صحيحة دون حتريف، فمن ال يعرف النحو إذن ال يتلّذد وال يتمتع حبالوة بديع الكالم، فالنحو طريقة تكلم 

راض كامنة يف األلفاظ تبّني املقاصد وتتحقق الفوائد، فاألغقته من غري تبديل وال تغيري، به تبكالم العرب على حقي
  .والنحو مستخرجها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 2009، 1فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، ط: راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة -1
  .255، 254ص



  

  :المبحث الراّبع

  .آليات تدريس الّنحو في المدرسة الجزائرية
طرق تدريس الّنحو ومراحل تدريسه يف الطور  :المطلب األّول

  .االبتدائي

  .صعوبة تعّلم الّنحو :المطلب الثاني

  .حماوالت تيسري الّنحو :المطلب الثالث

  .أهداف تعليم الّنحو :المطلب الّرابع
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  :طرق تدريس الّنحو-1

إن اختيار طريقة التدريس البد أن تكون وفقا لقدرات املتعلم العقلية حىت تثري انتباههم وتوّلد لديهم 
جناح العملية الرتبويّة، ويف الواقع ليست الدافعية للتعلم، لذا تعّد الطريقة اليت يستخدمها املعّلم من أهّم عوامل 

هناك طريقة واحدة تناسب مجيع املتعّلمني، بل هناك طرق عّدة على الرغم من أّن بعضها أكثر فاعلية من بعضها 
  :اآلخر، وميكن حصر هذه الطرق فيما يلي

  :الطريقة القياسية 1-1

، أساسها الفلسفي يقوم على انتقال الفكر من تعّد من أقدم الطرق وقد لعبت دورا كبريا يف التعليم قدميا«
، االستقرائيةالقانون العام إىل القضايا اجلزئية، أو من الكّل إىل اجلزء ومن املبادئ إىل النتائج، على عكس الطريقة 

، ألا إحدى طرق التفكري اليت ينتهجها العقل، يف سبيل الوصول من اهول إىل املعلوم ؛فالقياسية طريقة عقلية
وهي صورة موّسعة خلطوة التطبيق يف الطريقة االستقرائية، يقّدم املعّلم القواعد والقوانني جاهزة إىل املتعّلمني لتطّبق 

  .على األسئلة واحلقائق اجلزئية

  :وتتبع الطريقة القياسية اخلطوات التالية

 .التمهيد •

 .عرض القاعدة •

 . حتليل القاعدة •

  1.».التطبيق •

فالطريقة القياسّية طريقة قدمية، وهي تبدأ من الكّل إىل اجلزء، لكن هذه الطريقة تضعف مستوى  إذن
  .املتعّلمني ذلك أّا تعتمد على احملاكاة واحلفظ، وعدم االعتماد على النفس

  :ومن حماسن هذه الطريقة

  .أّا ال تستغرق وقتا طويال - «

  .مرحية للمّدرس إذ ال تتطلب منه جهدا - 

  .احلقائق اليت تقدم تكون عادة كاملة مضبوطة ألّا ّمت التوصل إليها بالتجربة والبحث الّدقيق - 

أساليب النحو كالنفي والتوكيد : تالئم املوضوعات اليت ال ميكن استخدام االستقراء يف تدريسها مثل - 
  .وغريها
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  .تتماشى وطبيعة اإلدراك العقلي يف االنتقال من الكّل إىل اجلزء - 

  1.»متتاز بكوا ذات طابع تطبيقي، يتعّلم الطالب فيها كيف يطّبق قاعدة عاّمة على حاالت خاّصة - 

من خالل هذه احملاسن نالحظ أن الطريقة القياسّية ختتصر اجلهد والوقت معا، فهي مالئمة للمتعّلم 
يث يبدأ بالتمهيد مثّ عرض القاعدة وللمدّرس، ويعتمد هذا األخري يف تدريسه على االنتقال من الكّل إىل اجلزء، ح

وحتليلها بتقدمي األمثلة والشواهد اليت توضح القاعدة، وبعدها التطبيق الذي من خالله يطّبق املتعّلم قاعدة عامة 
  .على حاالت خاّصة

  :غري أّن هلذه الطريقة مساوئ حصرها البعض فيما يلي

  .تعّود الطلبة على احلفظ واحملاكاة العمياء - «

  .االعتماد على النفس واالستقالل يف البحث عدم - 

  .تضعف فيهم القدرة على االبتكار والتجديد - 

  2.»تبدأ بالّصعب وتنتهي بالّسهل - 

ال ختلو هذه الطريقة من مساوئ إذ أّا تؤثر سلبا على قدرات املتعّلمني، وذلك العتمادها على احلفظ 
  .مستواهم ويكبت الّرغبة فيهم على االكتشاف والتجديدواحملاكاة وعدم االعتماد على النفس ممّا يضعف 

  :الطريقة االستقرائية 1-2

، وهي تقوم على Fredrik Herbert'' فريدريك هربات''ارتبطت هذه الطريقة بظهور املفكر األملاين «
يتعّلم احلقائق اجلديدة نظريّة يف علم النفس الرتابطي تّسمى نظرية الكتل املتآلفة، والتفسري التطبيقي هلا أّن الطفل 

على الّسبورة ّمث شرحها مبشاركة املتعّلمني ومن مث  يف ضوء خرباته الّسابقة، وفيها يقوم املدّرس بتدوين األمثلة
املقّدمة أو التمهيد، العرض والرّبط، : استنباط القاعدة وتدوينها على السّبورة، وهي تسري يف خطوات مخس وهي

  3.»طبيقاملوازنة واالستنتاج والت

إذن فالطريقة االستقرائية تعرض فيها األمثلة أّوال ملناقشتها، واستخالص النتائج ويأيت القانون أو القاعدة 
 .بعد ذلك، مثّ نطبق تلك القاعدة يف مواقف لغويّة مماثلة
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  :ومثل أّي طريقة فهي هلا حماسن

الصحيح، وإذا كانت هذه الطريقة تصلح يف الّدراسات العلمية فإّا  إذ متثل هذه الطريقة النظر التعلمي«
  .يف دراسة الّنحو كذلك، وهذا هو الذي جيعلنا نقول أّن للّنحو وجها علمّيا خالصا

ملتعّلم ميارس ختّفف هذه الطريقة من عبء حفظ القواعد الّلغوية، وإّمنا يأيت التخفيف من جهة أّن ا - 
شديد االلتصاق ا، وهو كذلك يفهم القاعدة أوال  يكونالقاعدة ويكشف عن حقيقتها وسرها وعلى ذلك 

  .حفظه هلا سهال وبذلك يكون

هلذه الطريقة ميزة أخرى تتمثل يف نقل أثرها إىل جماالت احلياة، ذلك أّن الذي يتعّود النظر االستقرائي  - 
  .السلوك التعليمي إىل سائر أمناط سلوكه يف حياتهفإنّه سينقل هذا النمط من 

  1.»ميكن أن يتعّلم املتعّلم عدًدا كبريا من الظواهر اللغوية والنحوية بالطريقة االستقرائية يف وقت واحد - 

إذن فهذه الطريقة تساعد املتعّلم على اكتساب القواعد النحويّة دون حفظ القاعدة فاملعلم يتبع يف هذه 
وهذا النظر االستقرائي  ،التمهيد والعرض والربط واملوازنة مث استقراء القاعدة وأخريا التطبيق: اخلطوات التاليةالطريقة 

  .جماالت احلياة األخرى مما حيسن من مستوى املتعلميف يثري رصيد املتعلمني يف الّسلوك التعليمي وينتفع به 

  :ومثل سابقتها القياسية فهي أيضا هلا مساوئ

من قبل املعّلم للمتعّلمني، ويف الغالب تاج هذه الطريقة إىل عناية دقيقة وتوجيه وإرشاد مستمرّين إذ حت* «
  .عّلمني مثل هذه القدرة، فهم غري مؤهلني لتطبيق هذه الطريقةال ميتلك الكثري من امل

  .خيشى من استخدام االستقراء الّناقص عند تطبيق هذه الطريقة* 

  2.»من استخدام هذه الطريقة بصورة شكلّية خيشى* 

مل تسلم هذه الطريقة من النقد ذلك أّا حتتاج إىل عناية خاّصة يف تعامل املعّلم مع املتعّلمني لكي يتحقق 
اهلدف املنشود، لكن ال ميتلك كّل املعّلمني اخلربة الكافية لتطبيق هذه الطريقة ألّا تتطلب الدقة والقدرة على 

  .اء التام واستيفاء خطوات هذه الطريقة بصورة صحيحةاالستقر 

  :طريقة الّنصوص المتكاملة 1-3

وهي طريقة مغايرة لألوىل والثانية ترى أّن تدريس القواعد يتم وفق أمثلة متعّددة، ال رابط بينها وال اّتصال «
إّال مبقدار ما خيدم القاعدة، وصل اإلحساس للمتعلم إّال أّن القواعد لذات القواعد، وأنّه ال واقع هلا يف تلك 

كلغة حديث وكتابة فقد يبدو أمرًا بعيد االحتمال، ومن منطلق   النصوص اليت تفتعل افتعاال، أّما ارتباطها بالّلغة
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وظيفة الّلغة كأداء تليب مطالب متعلميها، وما حيتاجون من التعبري عنه، كان على القواعد أن يتم تدريسها من 
لّلغوي  اوهي يف إطارها اللغوي العام، حبيث يتم التعامل مع النص  ،خالل املادة املقروءة واملسموعة، واملكتوبة

  1.»ن يقتطع منه جزء يصدق على قاعدة حنوية، أو يربهن على رأي خمالفككل، ال أ

أا طريقة مناسبة يف حتقيق األهداف املرسومة للقواعد «:هلذه الطريقة أنصار ومعارضني حيث يرى أنصارها
يف حني  ،رسوخ الّلغة وأساليبهاطريق مزج هذه القواعد بالرتاكيب وبالتعبري السليم الذي يؤدي إىل الّنحوية، عن  

تقوم عليه إمنا هو ضياع للوقت ألن  يف اللغة العربية ألن املبدأ الذييرى خصومها أا وتعمل على إضعاف الطلبة 
  2.»الطالب ينشغل مبوضوعات جانبية تصرفه عن القاعدة النحوية املراد شرحها

س القواعد بصورة مرضّية، فهذه الطريقة تتيح الفرصة لكن إذا ما أتقن املعّلم اعتماده هذه الطريقة يف تدري
لتدريس النحو من خالل فنون اللغة، كالقراءة واألدب، والنصوص والقصة وغريها، وكل هذا طبعا يعود إىل كفاءة 

  .وقدرة املعلم يف حّد ذاته

  :قة النشاطيطر  1-4

تقوم على أساس نفسي يدعو إىل «كانت هذه الطريقة اليت والتعلم  وللوصول إىل فاعلية يف التعليم 
استغالل فاعلية املتعلمني فيكّلفون جبمع األساليب والنصوص واألمثلة اليت تتناول القاعدة املراد تدريبهم عليها  

ها بأنفسهم، وتتخذ حموًرا و وغري ذلك من األمثلة اليت جيمع...كالنواسخ واجلار وارور، واإلضافة وأدوات الشرط
  3.»هي باستنباط القاعدة املقصودةللمناقشة اليت تنت

هذه الطريقة أننا نتعلم ما نعلمه ونتفاعل معه، وهي تعتمد على النشاط الذي يقوم به  اويرى مؤيدو  «
إىل إجيابية  تعلم الذايت واملستمر وأيضا تدعوالطالب، كما أا تسري مع أهداف التعلم والرتبية باهتمامها بال

  .الطالب وعدم اعتمادهم على املعلم

أّما الرّافضون هلذه الطريقة فريون أنه على الطالب فهم القاعدة أوال قبل مجع األمثلة واجلمل والرتاكيب حىت 
تكون عملية اجلمع سليمة، فهي تتطلب مستوى معينا من النضج يكون عاليا، ومن ّمث يكون استخدام هذه 

  4.»تعزيز للقاعدة النحوية وتدريب عليها، ال كأساس لبداية تعلمهاالطريقة كعملية 
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الشك أن هلذه الطريقة فاعّلية لدى املتعلمني يف اكتساب املعارف، ألا تقوم على جهد املتعلمني 
ق ونشاطهم فيما بينهم، إالّ أن معلم الّلغة العربية قد ال يستطيع تنفيذ هذه الطريقة بصورة جّيدة وذلك بسبب ضي

  .الوقت وقلة عدد احلصص املربجمة يف املنهاج املدرسي

  :المشكالت قةيطر  1-5

على دروس التعبري أو القراءة حىت يتخذ املعلم  تقوم«:وختتلف هذه الطريقة عن باقي الطرق األخرى حيث
هذه النصوص واملوضوعات نقطة بدء إلثارة املشكلة اليت تدور حول هذه الظاهرة، لكي تكون دراسة موضوع 
النحو املقرر، مث يكلفهم مجع األمثلة املرتبطة دف املشكلة من املوضوعات اليت بني أيديهم أو من غريها 

  :يستنبط القاعدة، وتتم هذه الطريقة وفق اخلطوات التالية ومناقشتها معهم حىت
  .يضع املعلم أمام الطالب مشكلة حنوية*
  .خطاء النامجة عن عدم فهم القاعدةاأليتم حل املشكلة باستعراض * 
يتدرج املعلم يف استعراض الفروض للوصول إىل احلل، بعد الوصول للحل تعرض بعض التطبيقات * 

  1.»واالستخدامات

نستنتج مما سبق أنه هناك عدة طرائق لتدريس النحو، إذ مل تقتصر على طريقة واحدة، كما أنه ال ميكن 
تفضيل طريقة على أخرى، بل ميكن أن نقول بأن الطريقة الناجحة هي اليت تستند إىل معرفة املتعلم من حيث 

الطرق أو فشلها إذ يعتمد على هذه طبيعته وخصائصه ودوافعه وخرباته السابقة، كما أن للمعلم دور يف جناح 
خرباته وإعداده وتأهيله وإبداعه ليصل إىل اهلدف املنشود، غري أنه توجد طريقة أخرى جديدة يتم إتباعها يف 

قة املقاربة بالكفاءات اليت سوف بعد التغيري الذي حصل يف الربامج وطرق التدريس، وهي طري اجلزائريةاملدرسة 
 :عرض هلا فيما يلين

  :طريقة المقاربة بالكفاءات 1-6

املقاربة بالكفاءات هي طريقة تدريس جديدة، تبنّتها وزارة الرتبية باجلزائر قصد إحداث التغيري على مستوى 
دف حتسني العمل الرتبوي وجعله أكثر فعالية وذلك بالرتكيز على تنمّية كفاءة ، ''املعّلم، املتعلم، واملنهاج''

  .التعليمية من مجيع امليادين وااالتاملتعّلم يف املواد 

بيداغوجية اعتمدت في بناء المناهج من منطلق اإلدماج، حيث ال مكان «:فاملقاربة بالكفاءات هي

للتعلمات المجزأة التي كثيرا ما تخل بتكوين المتعلمين، إذ جعلت منهم مستوعبين للمناهج عاجزين عن 

  1.»توظيف مضامينه في حياتهم العملية
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هي طريقة تعليم اعتمدت يف بناء املناهج من خالل ترقية تعليم العلوم من منطلق عملية تقومي التفاعل ن¸مبع
بني جمموعة من العناصر بطريقة منسجمة والربط بني موضوعات دراسية خمتلفة من جمال معّني أو عّدة جماالت 

  .خمتلفة

وظيفية تعمل على التحكم في مجريات الحياة بكل ما تحمله من تشابك في  ابيداغوجي«:كما أّا

في الظواهر االجتماعية، فهي اختيار منهجي يمّكن المتعّلم من النجاح في هذه الحياة  العالقات وتعقيد

على صورتها، وذلك بالسعي على تثمين المعارف المدرّسية وجعلها صالحة االستعمال في مختلف مواقف 

  2.»ةالحيا

ومنه فاملقاربة بالكفاءات تعين الدنو من الشيء والقيام باألمر والقدرة عليه باعتبارها طريقة إلعداد الدروس 
واملناهج، وذلك باعتمادها على التحليل الدقيق لوضعيات التعلم اليت تساعد املتعّلمني على حتديد الكفاءات 

تعليمّية، وذلك بالسعي إىل تطوير املعارف واملهارات وجعلها املطلوبة ألداء املهام وترمجتها إىل أهداف وأنشطة 
  . مفيدة لالستعمال يف خمتلف مناحي احلياة

  :مبادئ المقاربة بالكفاءات  - أ

شمل جممل املفردات املتكاملة اليت تاملقاربة بالكفاءات طريقة إلعداد الدروس واملناهج، فهي املقدرة تعترب 
الّالزمة ألداء مهّمة ما أو مجلة مرتابطة من املهام احملّددة بنجاح وفاعلية وذلك وفق املعرفة واملهارات، واالجتاهات 

 .مجلة من املبادئ واألسس اليت ترتكز عليها

  :تقوم املقاربة بالكفاءات على جمموعة من املبادئ وهي كاآليت

  ):Construction et Application: (البناء والتطبيق -

ذلك من خالل اسرتجاع املتعلم للمعارف السابقة واستحضارها قصد ربطها باملكتسبات اجلديدة  ويتم
  .وختزينها وحفظها يف الذاكرة، مع ضرورة املمارسة والتمّرن عليها من أجل التمكن والتحكم ا

  ): Intégration et cohérence: (اإلدماج والترابط -

تكون مقرونة بكفاءة أخرى، مبعىن ربط العناصر املدروسة إىل بعضها ومها يسمحان مبمارسة الكفاءة عندما 
البعض، ألّن إمناء الكفاءة يكون بتوظيف مكّوناا بشكل إدماجي، وحىت يدرك املتعّلم الغرض من تعّلمه، كما 

تمييز بني تمييز بني مكّوناا بشكل إدماجي، وحىت يدرك املتعّلم الغرض من تعّلمه، كما يتيح له اليتيح له ال
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مكّونات الكفاءات واحملتويات، وكذلك جند املزاوجة بني أنشطة التعليم والتعلم، وأنشطة التقومي وذلك قصد تنمية 
  .الكفاءة وما ترمي إليه لتحقيق الغاية أو اهلدف

  ):Iteration et pertinence: (التكرار والمالئمة -

عّدة مرّات من أجل الوصول إىل اكتساب معمق للكفاءات  مبعىن تكليف املتعلم بنفس املهام اإلدماجية
واحملتويات، وذلك باعتبار الكفاءة أداة إلجناز مهام دراسية أو من واقع املتعلم املعيش، وهو األمر الذي يسمح له 

  1.بإدراك املغزى من التعلم، أي ابتكار وضعيات ذات معىن وحمفزة للمتعلم

  ):Globalité et distinction(لشمولية والتمييز ا«

وذلك يعين التحقق من قدرة املتعلم على جتميع مكونات الكفاءة وحتليل عناصرها انطالقا من وضعية 

  ).وضعية مركبة، نظرة عامة، مقاربة شاملة(شاملة 

اال للمتعلم من التمييز بني هذه املكونات واحملتويات، وذلك قصد االمتالك احلقيقي للكفاءة أي ومسح
  .، ومعرفة داللية)املهارة(على مكونات هذه األخرية من سياق ومعرفة سلوكية، ومعرفة فعلية الوقوف 

  ):Alternance et transfert: (التناوب والتحويل -

: مبعىن االنتقال من الكفاءة إىل مكوناا مث العودة إليها وميكن توضيح التناوب على النحو اآليت

بات يف وضعيات مغايرة مع وجوب تطبيق املكتس) الكفاءة(الشامل )المكونات(األجزاء )      الكفاءة(الشامل
  2.»أي االنتقال من مهّمة مستهدفة واستعمال معارف وقدرات مكتسبة يف وضعية مغايرة

وعليه فإّن هذا التوّجه اجلديد للتعليم يعمل على إحداث تغريات يف النظرة مبا ينبغي أن يكون عليه املتعلم 
وعالقته باملعرفة وبالغري حىت يكون أمنوذجا صاحلا ملواطن قادر على حتمل أعباء احلياة والسري باتمع حنو التطور 

يف مواقف ووضعيات سابقا ارفه وخرباته ومهاراته اليت اكتسبها والرقي واالزدهار، باإلضافة إىل تفعيل وتوظيف مع
  .طارئة يف حياته اليومّية

  :خصائص طريقة المقاربة بالكفاءات -ب

بالكفاءات يعتمد على الذات، وعلى العقل بالدرجة األوىل، من خالل اكتساب باملقاربة إّن التعليم 
سبيل املعلمني بصفة عاّمة، حيث جتعل من املعّلم موجّها املهارات والقدرات ملواجهة الصعوبات اليت تعرتض 

باملعلم إىل مستوى معريف أفضل  للحل حبيث تكون منتظمة لكي تسمو ومرشدا هلذه الذات املتعّلمة، وإجياد قواعد
  :وتكمن هذه اخلصائص يف العناصر التالية
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ارات، ويتم توظيفها حسب املواقف املعارف والقدرات وامله: مجلة من املوارد واإلمكانات مثل توظيف* «
  .والوضعيات ومتطلبات التوظيف

  .جتعل من املتعلم حمورًا أساسيا وتعمل على إشراكه يف تنفيذ عملية التعلم* 

ملتعلم ار الوضعيات التعليمية من احلياة وصياغتها على شكل مشكالت تتطلب من اتقوم باختب* 
  .لهااستخدام مهاراته ومعارفه حل

تتصف بشكل ملمح بغاية منتهية أو ذلك بتوظيف جمموعة من التعليمات دف إنتاج شيء  الكفاءة* 
  .أو قيام بعمل أو حل إشكال

البعض إّال مبمارستها ضمن وضعيات، وهذه الوضعيات تكون قريبة من بعضها الكفاءات ال تتحقق * 
  .وقريبة من حياة املتعلم لتنمية كفاءاته

بطت بأكثر من ووضعيات ختص املادة الدراسية أو النشاط الواحد، وحىت لو ارتمبجال ترتبط الكفاءة * 
  1.»فإا تظل حمددة ومتميزة يف كل مادة على حدىمادة أو نشاط 

على التعلم أكثر من التعليم، وذلك  من  يتضح لنا من خالل هذه اخلصائص أن املقاربة بالكفاءات ترتكز
له جمموعة من املوضوعات تأخذ علم، وجعله مسؤوال عن تعلمه، فهي تقدم خالل إشراكها املتعلم يف عملية الت

لها، وهذه الوضعيات تكون توظيف معارفه ومهاراته وقدراته حل شكل من املشكالت أو مشاريع تستوجب منه
 .غالبا من واقعه املعيشي

  :أهمية المقاربة بالكفاءات -ج 

واالكتشاف وذلك من خالل اختيار الوضعيات املناسبة  إّن املقاربة بالكفاءات تسعى إىل حتقيق البحث
  :من معارف وخربات واستعدادات ومهارات، وقدرات وتكمن هذه األمهية فيما يلي

  :نشطة واالبتكاريةتبني الطرق البيداغوجية األ*

خالل اإلبداع إّن أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلك اليت جتعل املتعلم حمور العملية التعليمّية التعلمّية من 
إجناز : لواالبتكار، إذ أّا تعمل على حتفيز املتعلم يف أنشطة ذات معىن بالنسبة إليه، منها على سبيل املثا

  .، ويتم ذلك بشكل فردي أو فوجي أو مجاعياملشاريع وحل املشكالت

  :تحفيز المتعلمين على العمل*
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ويرتتب عن تدين الطرق البيداغوجية النشطة حتفيز الدافعية للمتعلم على العمل كونه مستوعب ملا حتمله 
وضعية التعلم من معىن لربطها بواقعه املعيش، فتختفي أو تزول كثري من حاالت عدم انضباط املتعلمني يف غرفة 

  .وتتماشى مع ميوالته واهتماماتهالصّف، ذلك أن كل واحد منهم سوف يكّلف مبهمة تناسب وترية عمله 

  

  :والسلوكات الجديدة تنمية المهارات واكتساب االتجاهات والميوالت *

والنفسّية احلركية  ،تعمل املقاربة بالكفاءات على تنمية قدرات املتعلم العقلية واملعرفية والعاطفية واالنفعالية
وذلك باالعتماد على الوضعيات، وإعداد املشاريع اليت ينبغي أن تنطلق من واقعه املعيش وأن ترتبط به، وقد 

  .تحقق سواء منفردة أو جمتمعةت

  :اعتبارها معيار للنجاح المدرسي*

تأيت مثارها كوا تأخذ تعترب املقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أّن اجلهود املبذولة من أجل التكوين 
  .الفروق الفردية بعني االعتبار، واعتمادها على بيداغوجية التحكم

  ):المضامين(عدم إهمال المحتويات *

إّن املقاربة بالكفاءات ال تعين استبعاد املضامني، وإمنا سيكون إدراجها يف إطار ما ينجزه املتعّلم لتنمية  
لالستعمال، فاحملتويات ال تقدم احللول للمشكالت وإّمنا تساعده على اختاذ كفاءاته ومهاراته، وذلك جيعلها قابلة 

  1.ةالقرارات املناسب

وإّمنا تعمل على تفعيلها فهي ال ) احملتويات(ونصل إىل أّن بيداغوجية املقاربة بالكفاءات ال تنفي املضامني 
تدير الظهر للمعرفة وإّمنا تسعى جلعلها نافعة وقابلة لالستعمال يف كل مناحي احلياة، فهي تعطي الدافعية للمتعلم 

ليم يف خمتلف األطوار التعليمّية، وبالتايل يوظف املتعّلم قدرات لتلقي التعليم املناسب، فقد أخذت مكانتها يف التع
  .ومعارفه بطريقة صحيحة

  :مراحل تدريس النحو في الطور االبتدائي �

إىل جانب طرائق تدريس النحو، هناك ثالث مراحل أو حلقات ميّر ا الطفل أثناء مشواره الّدراسي يف 
  .املرحلة األوىل وهي املرحلة االبتدائية

  :كن تقسيم املرحلة االبتدائية إىل ثالث مراحلمي
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يوصف املتعلم يف هذه املرحلة مبحدودية اخلربات :األّول والثانيتتضمن الصفني «:المرحلة األولى �
ألمن اواحلاجة إىل توسيع خربته وتنمية حمصوله الّلغوي، ويف أثناء هذه املرحلة ينبغي أن يعطي املتعّلم 

سجيته يف بلغته اليت يستعملها، وحبيث يعّرب عن يساعده على التعبري عن نفسه  الذيف.قدرواحلريّة بال
حتد من انطالقه، أّما مهّمة املعّلم هنا فمحصورة يف متكني وضع طبيعي، من غري أن تفرض عليه قيود

 .الطالب من الكالم باللغة اليت يستطيعها، وتغتفر له العامّية، ألّن صّحة األسلوب متأيت بالتدريج

فإذا انتقل املتعلم إىل املرحلة الثانية منت قدراته ومهاراته : تتضمن الصفني الثالث والرّابع: لمرحلة الثانيةا �
اللغوية، وصارت فرص التدريب على االستعمال اللغوي أكثر سعة، وأفسح جماال يف خمتلف فروع الّلغة 

  :بطريقتني رياألداء، وقّوة التعبويف هذه املرحلة يدّرب املتعلم على صّحة 

  .استمرار التدريب املباشر على التعبري -أ

  .تدريبه على وحدات حنوية معّينة مثل الضمائر، األمساء املوصولة، أمساء االستفهام -ب

املمكن استخدام البطاقات واأللعاب اللغوية لتدريب الطلبة يف هذه املرحلة على االستعمال اللغوي  فمن
لتدريب الطلبة على وحدات معينة،  ؛على كل منها عبارة أو سؤاليكتب فالبطاقات هي قطع صغرية من الورق، 

  .مثل االستفهام والضمائر وحنوها

 ئةعلم مييل إىل الّلعب فنجعله يلعب ليتعلم، وذلك عن طريق يأما األلعاب اللغوية فتستخدم لكون املت
: لعبة لغويّة يدّرب فيها على استعمال الضمائر وحنوها، ومن األبواب اليت تصلح للتدريب عليها بطريقة األلعاب

  1.»لعبة الضمائر، لعبة التغميض، لعبة أنا وأنت، لعبة الصندوق

الفصل اخلامس، ويف هذه املرحلة يطلب من املتعلمني تكوين مجل تاّمة ومفيدة  تشمل«:المرحلة الثالثة �
تشتمل على ما يطلبه املعلم منه، ويغلب على هذه اجلمل البساطة يف التعبري واستخدام احلروف 

، ووضع واألدوات كحروف اجلر، وحروف النصب وأدوات اجلزم، واستخدام كان وأخواا وإّن وأخواا
الفاعل بالعالمات الفرعية رفع والنصب واجلر واجلزم يف أماكنها يف اجلمل املعطاة وإعراب عالمات ال

وغريها من املوضوعات اليت ال حتتاج إىل قواعد جافة، بل هي أساسيات يستطيع املتعلم أن يتعلمها 
  .»ويستخدمها عرضا من خالل القراءة والكتابة والتدريب املستمر

بنفسه بدًءا من  قواعد الّلغة لظروف املعلم واملتعلم، بل جيب أن يرتبها املعلموال يعين هذا مطلقا ترك 
بتدائي، حيث يتدرّج مع تالميذه حسب مستويام العقلية حبيث يغطى يف اية املرحلة االبتدائية الصف الرّابع ا

  .املوضوعات املقّررة
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دراسّية حىت يسري على جها وهديها، وال لذلك جيب أن حيتفظ املعلم مبحتويات املقّرر يف كل سنة 
يشرتط الرتتيب يف إعطاء القواعد بل ختضع لظروف الّدرس وموضوعه، ولكن يف الوقت نفسه ال يطلب من 
املتعلم معرفة اسم إّن أو خربها دومنا التدريب على املبتدأ أو اخلرب قبل ذلك، ومرور هذا املوضوع خبربة التلميذ 

(...)«.1  

ل هذه املرحلتني األوىل والثانية نستخلص أّن الطفل يف بداية طريقه حنو اكتساب املهارات إذن فمن خال
املرحلة الثانية ففيها يتدرّج املتعلم يف منو حمصوله الّلغوي ستقبال الّلغة، أّما ، فاملرحلة األوىل تعّد بداية االّلغوية

رحلة الثالثة فيكون املتعلم قد اكتسب جمموعة من املعارف الّلغة، أّما يف امل فيصبح أكثر قدرة على األداء واستعمال
اليت تفيده يف تكوين اجلمل واستخدام أدوات الرّبط واجلر وغريها من الّدروس اليت قد تعّلمها، وعليه نستطيع 

اّردة القول أّن تعليم النحو يف املرحلة االبتدائية يكون بشكل مبّسط، ويكثر فيه التدريب أكثر من حفظ القواعد 
  .عمر ونضج املتعّلم يف هذه املرحلة وخصوصا النمو العقلي الذي ال يتقبل اّردات مطلقااليت ال تالؤم 

  :صعوبة تعّلم الّنحو -2

املتعّلم، إذ هو من املوضوعات  يعّد تعليم الّنحو يف اللغة العربية من أكثر املشاكل التعليمّية اليت يواجهها
ين اليت يشتد نفور املتعلمني منها، ويضيقون ذرعا ا، ويقاسون يف سبيل تعّلمها، وكذلك األمر مع املعّلمني الذ

  .متعّلمني، وقد أّدت هذه احلالة إىل ضعف يف استخدام القواعد الّنحويةجيدون صعوبة يف تدريس النحو لل

صعوبة مادة الّنحو وجفافها إىل عّدة عوامل منها ما يتعلق باملدّرس ومنها ما يتعلق باملتعلم، ومنها ما  وتعود
يتصل بطريقة التدريس وأخرى تتعّلق مبادة الّنحو واملنهج، وصعوبات تتعّلق بالّلغة حبد ذاا، ومن هذه العوامل 

  :نذكر النقاط التالية

  .وتشّبعها جيعل التمكن منها عملية صعبة ومربكة للمتعّلم تعدد القواعد النحوية والصرفية«- 

و يف خارج إطار عدم ربط القواعد الّنحوية باملعىن واالهتمام بالشكل مما جيعل املتعلم ينظر إىل النح - 
حىت أن املناهج يف مواضع كثرية شّطت عن االهتمام باملعىن وشّددت على الشكل، وأبسط مثال . وظيفته يف الّلغة

، وال خربا له فعال ماضيا ناقصا يرفع املبتدأ امسا له، وينصب اخلري) ليس(ى ذلك أنك جتد كتب النحو تعرض عل
ر أكثر خطورة أّن طرائق التدريس تعرضها على أا أداة نفي، ومثل هذا كثري يف مناهجنا الّدراسية وما جيعل األم

  2.»ملثل هذه املوضوعاتت هذا املنحى عندما تعّرضت حن

اعتمادها على القوانني اّردة والتحليل والتقسيم واالستبدال ممّا يتطلب جهودا فكريّة قد يعجز كثري من «- 
  .املتعلمني عن الوصول إليها
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  1.»فرض القواعد برتتيبها احلايل على املتعلمني الّصغار دون جتريبها مسبقا - 

لقواعد النحوية، فبعض املعّلمني قد يلجأ إىل عدم التزام املعّلمني بطريقة التدريس السليمة يف تدريس ا«- 
  .الطريقة اإللقائية ويكتفي فيها بإلقاء أمثلة حمّددة يعتقد أنّه من خالهلا قد شرح القاعدة النحويّة

بتتابع أبواب النحو وقواعده وتعميق مفاهيمه تعميقا متدّرجا، بل إّن كثري  املقّررات الّدراسية اليت ال تعىن - 
  2.»منها ال تم بالتفصيالت املهمة اليت توّضح القاعدة وتساعد على فهمها

يغلب هذا الضعف عند كل املستويات التعليمية والفكرية والعلمية، إذ : الضعف العام يف اللغة العربية« - 
  .بة اللغة العربية وباألخص صعوبة النحويشكو الكثري من صعو 

ويظهر ذلك بصورة واضحة جلّية يف جمتمعنا العريب بكل : عدم االلتزام بالفصحى يف احلديث أو الكتابة - 
صوره وأبعاده، حيث جنده يف املدرسة والبيت واتمع، ففي املدرسة يكون عدم التزام مدرسي اللغة العربية 

  . جانب مدرسي املواد األخرىبالفصحى أثناء تدريسهم إىل

نتيجة لسوء استخدام طريقة التدريس يف تعليم الّلغة العربية النحوية فإّن الرتكيز يتم على القواعد يف حّد  - 
ذاا وإغفال اجلانب املهم يف ذلك، وهو جانب التذوق واإلحساس ا ومعايشتها وممارستها، واملدرس هو 

ذا مل يتضح له أّن القاعدة اليت يدرسها حتقق له حاجة من حاجات التعّلم، فإنه املسؤول يف ذلك، ألّن املتعلم إ
  3.»ينصرف عنها حتما، لذلك ينبغي بيان الغرض من دراسة النحو يف ذهن املعلم واملتعلم

إذن هذه بعض األسباب اليت كانت عائقا أمام تعّلم النحو واكتسابه يف خمتلف املستويات التعليمية واليت 
جعلت املتعلم ينفر من النحو ويبتعد عنه ممّا أّدى إىل إضعاف مستواه وتدنّيه، ومن هنا يأيت دور املعّلم يف حتفيز 

ممارسة اإلعراب وحتبيبهم فيه، وذلك لتحسني مستواهم  املتعّلمني على دراسة الّنحو وقواعده وذلك حبّثهم على
املتعلمني، فمن خالل حسن تقدمي الّدرس بطريقة تثري دافعية إذن فدور املعّلم جّد فّعال يف تنمية قدرات 

طرق جديدة تبعث روح احليوية والنشاط  بإتباعاملتعّلمني، والسيّما يف تدريس ماّدة القواعد النحوية وذلك 
لديهم واالستغناء عن الطرق التقليدية غري الشائقة واليت ال تساير روح العصر وال تليب حاجات الّدارسني والتحفيز 

وال تبعث الّدافع فيهم، ولتجاوز هذه الصعوبات اليت يتلقاها املعّلم واملتعّلم كانت هناك حماوالت عديدة لتيسري 
  :النحو العريب ميكن إمجاهلا فيما يلي

  :النحو محاوالت تيسير -3

                                                           
ة النحوية والصرفية واإلمالئية عند تالمذة الصفوف األساسية العليا وطرق معاجلتها، دار اليازوري العلمية للنشر األخطاء الشائع: فهد خليل زايد -1

  .88، ص2009ط، .والتوزيع، األردن، عمان، د
  .262، 261فنون الّلغة العربية وأساليب تدريسها، ص : راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة -2
  .40، 35، 34تدريس النحو العريب، ص : سعيد السليطي ظبية -3
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على املتعلمني حىت تصبح مادة سهلة يتقبلها لقد كانت هناك عّدة حماوالت من أجل تيسري مادة النحو 
حديثة  ماّدة دراسية حمّببة إىل النفس وقريبة من تفكريهم وتعاملهم اليومي، ومل تكن هذه احملاوالت كأياملتعلمني  

  .العهد كما يظن الكثريين بل تعود إىل القرون السالفة

كتبا حتت   يف بداية القرن املاضي حماوالت لتيسري قواعد النحو حيث ألف حنفي ناصف وآخرون بدأت«
والت  عنوان الّدروس النحويّة للمدارس االبتدائية وقواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية، وتوالت بعد ذلك احملا

م الذي أّلف كتاب الّنحو الواضح للمدرسة االبتدائية والثانوية وإبراهيم اوالت طه حسني وعلي اجلار كمح
مصطفى يف كتابه إحياء النحو، وغريهم الكثري للتخفيف من وطأة القواعد النحوية ولعالج ضعف املتعلمني 

  1.»فيها

  :يسري النحو نذكر منهاولقد عقد عدة مؤمترات وندوات من طرف اهليئات العلمية يف سبيل ت

واليت اقرتحت إلغاء اإلعراب التقديري واحمللي والضمري املسترت : 1930وزارة المعارف المصرية عام «

  .)مسند والمسند إليه(جوازًا ووجوبا، وجعل املبتدأ والفاعل ونائب فاعل يف باب واحد امسه 

فقد حاول تيسري صعوبات النحو ودعى إىل تبين : 1957أما مؤمتر مفتشي اللغة العربية يف القاهرة عام  - 
ج جديد يف تدريس النحو، يقوم على أساس أن الكالم العريب كله مكّون من مجل ومكمالت وأساليبفاجلمل 

ضيف إلى معنى الجملة األساس كل لفظ ي(لكل منها ركنان أساسيان املسند واملسند إليه، واملكمالت هي 

ورة التي وصلت إلينا ونحن صاألنماط اللغوية التي نطق بها العرب على ال(، واألساليب هي )معنى يكمله

، وقد هدفت دعوم إىل تبويب النحو من جديد وجيمع كل ما يتعلق باملعىن يف باب )نحفظها ونقيس عليها
  2.»يسمى أسلوبا

  :سيط مادة الّنحو واليت تسعى إىلإضافة إىل حماوالت أخرى لتب

اإلكثار من التدريب على استعمال القواعد وممارسة استخدامها يف حّصة القواعد أو يف حصص فروع «- 
  .اللغة العربية األخرى كالقراءة والتعبري والنصوص واإلمالء، فهذه املواد مواد تطبيقية ملاّدة الّنحو

الّنحو وتبسيطه وختليصه من الشوائب اليت ال تفيد املتعلمني، وهذا واجب ينبغي أن تقوم به وزارات  تنقية- 
اجلهود اليت بذلتها اامع اللغوية واملؤسسات واملنظمات الدولية : بذلك بـ التعليم يف الدول العربية مستفيدةالرتبية و 

  .والباحثني

  .املاّدة املقّررة على كل مرحلة ويف كل صف مع مستوى النضج تكافؤ - 

                                                           
فنون الّلغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية والتطبيق، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، : راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة -1
  .262، 261، ص 2009، 1ط
  .204، صزكريا إمساعيل، طرق تدريس الّلغة العربية -2
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ولتبسيط الّنحو ينبغي الرتكيز على املباحث النحوية الوظيفية اليت تستخدم يف احلياة، واالبتعاد من  - 
  التعمق يف دراسة القواعد القليلة الواردة يف حياة املتعّلم

علم النحو، وشعور املتعلم أّن للقواعد النحويّة دورا مهّما يف أن يوجد املعّلم لدى املتعّلم الّدافعية إىل ت - 
  1.»الفهم والتعليم سيساعده على تعّلمها وجيعلها مقبولة عنده

القائلني بإلغاء اإلعراب وهم من أقدم أصحاب التيسري، ألم كانوا «:ومن حماوالت التيسري احلديثة جند
لذلك كان أّول ما  ؛احلاجة إىل التيسري والتفكري به يف بدايته يهدفون من ذلك إىل التيسري النحوي، وقد كانت

تنبه إليه أصحاب التيسري هو اإلعراب، ألنه أبرز ظاهرة يف العربية فحّملوه أسباب صعوبة النحو ونفرة املتعلمني 
  2.»من تعّلمه

ا تيسري تعّلم النحو إّمنا قصد  -قدميا وحديثا- يظهر ممّا سبق أّن الدعوات اليت انطلقت لتيسري النحو 
  .واستيعابه، دون مواجهة مشاكل وتعقيدات أو الشعور بامللل والنفور من هذه املادة اليت تعّد مهّمة يف الّلغة العربية

  :أهداف تعليم النحو -4

لتدريس القواعد أهداف أو أغراض عاّمة جيري الّسعي إىل حتقيقها من خالل تدريس النحو ملدة قد متتد 
سنوات، وأهداف خاّصة قصرية املدى ميكن حتقيقها خالل حصة واحدة، أو وحدة دراسّية معّينة وهذه لسنة أو 

األهداف ختتلف من وحدة إىل أخرى ومن درس إىل آخر، وحتّدد يف ضوء معطيات ماّدة الّدرس ومستوى 
  .املتعّلمني

األساسية يف القراءة والكتابة فإذا إّن الطفل يف املرحلة االبتدائية يف حاجة إىل كسب املهارات اللغوية «
أحسن اختيار ما يدرسه من قصص وأناشيد ومسرحيات، وموضوعات قرائية، فإنّه يزّوده بقدر صاحل من النماذج 

  .الصحيحة لالستعماالت اللغوية السليمة

التعبري عن نفسه بلغته العربية على خالل هذه املرحلة جيب أن يعطي الطفل األمن واحلرية اليت تساعده 
ىل شيء من إالبسيطة، من غري أن تفرض عليه قيود حتّد من انطالقه، مع إمداده من وقت آلخر، وبقدر احلاجة 

  3.»االستعماالت اللغوية الّصحيحة

  :وللنحو أهداف نذكر منها

ّلغة العربية وصوا من عبث إدراك أمهّية النحو يف عصمة اللسان العريب من الّلحن، حرًصا على سالمة ال«*
  .العابثني

                                                           
  .110، 109األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، ص:  فهد خليل زايد -1
  .159، ص2014، 1التيسري النحوي املعاصر يف ضوء اخلالف النحوي، منشورات دار دجلة، عمان، ط: حسن منديل حسن العكيلي -2
  .333صتدريس فنون الّلغة العربية النظرية والتطبيق، : علي أمحد مذكور -3
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  .األخرى لتحقيق التكامل الّلغوي اللغةإدراك الصلة العضوية للّنحو الوظيفي وفروع * 

واستيعاب مضامينها الفكرية، مع ما يتبع ذلك من ارتياح لدى القارئ  - أحيانا-فهم الدالالت اللغوية * 
  .لدوره االستداليل يف املعاين املتكافئة

بشكل يتالئم مع تدرّج مستواهم العقلي  -حديثا وقراءة وكتابة- تدريب املتعّلمني على ضبط لغتهم * 
  .والّلغوي يف سّلم التعّلم التصاعدي

نظرا، أو مساعه أذنا، أو عند الوقوع فيه  - مكتوبا-القدرة على اكتشاف اخلطأ الّلغوي عند مشاهدته * 
  1.»ان املوقف يستدعي ذلكحه، إذا كملبادرة إىل تصحيعن غري قصد منه، مث ا

تعويدهم سداد احلكم ودقة املالحظة للّتسهيل عليهم التمييز بني اخلطأ والّصواب فيما يسعون أو * «
  .يقرؤون

  .تدريبهم على كيفية تنظيم املعلومات وترتيبها يف أذهام* 

قيد والغموض ومتكنهم من مساعدم على فهم الرتاكيب الغامضة وحل إشكالياا ومعرفة سبب التع* 
  2.»تركيبها تركيبا جديدا سليما

  .تعميق ثروم الّلغوية عن طريق ما يدرسونه من نصوص وشواهد أدبية تنّمي أذواقهم«*

تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إمناء الّدراسة النحوية للطالب ممّا يساعدهم على التفكري وإدراك الفروق * 
  3.»لرتاكيب واجلمل واأللفاظالّدقيقة بني الفقرات وا

ميكن القول أّن اهلدف الرّئيسي الذي وضع من أجله الّنحو العريب منذ القدم هو حفظ الّلغة من الّلحن 
والفساد وخاّصة يف القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، ومع مرور الزمن أصبح هدف تدريس النحو يف كل 

عادات مقبولة من التعبري، ومعرفته للقواعد األساسية يف النحو العريب مبا املراحل التعليمية هو اكتساب املتعلم 
ميكّنه من استيعاب مقّرراته وإدراك السالمة يف األسلوب الذي يقرأه أو يسمعه، وكذلك الوقوف على أوضاع الّلغة 

  .وصّيغها، ألّن قواعد النحو إّمنا هي وصف علمي لتلك األوضاع والّصيغ

                                                           
  .149، 148، ص2008، 2خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط: نايف حممود معروف -1
  .73، ص2007، 5املدرسة اجلزائرية، شارع مجال الدين األفغاين، بوزريعة، العدديف إشكالية تعليم وتعّلم الّلغة العربية :   صليحة مكي وآخرون -2
  .75مهارات ما وراء املعرفة وعالقتها بالكفاءة اللغوية، ص: عبد املنعم أمحد بدران -3
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  :خصائص كتاب السنة الخامسة-1
حيتوي كتاب التلميذ على جمموعة من احملاور والنصوص اليت تتميـز بـالتنوع واالنفتـاح واجلماليـة، ويتبـىن يف تقـدميها  «

توجــه املنهــاج الــذي يعتمــد علــى املقاربــة النصــية الــيت جتعــل الــنص حمــور كــل التعلمــات يف تفاعــل وتواصــل وانســجام 

جيا ومفيدا يساعد على متثل الظواهر اللغويـة وحتليلهـا وحماكـاة إلرشاد الكفاءات األساسية وباستغالله استغالال منه

  .املصطلح النحوي للوصول إىل املفاهيم اردة هلا

تنتظم هذه النصوص يف حماور ثقافيـة تتفـرع إىل وحـدات تعليميـة حتتـوي كـل وحـدة منهـا علـى جمموعـة مـن األنشـطة 

طياـا أو صـورا يف إثراءنشـاط التعبـري الشـفوي والتواصـل وتستغرق أسبوعا تنطلق من القراءة الـيت يعتمـد نصـها ومع

النحـــو، الصـــرف واالمـــالء وختـــتم بإجنـــاز املشـــروع والقيـــام : وتتوســـط الوحـــدة التعليميـــة حمطـــة اللغـــة بظواهرهـــا الـــثالث

».بنشاطات االدماج
   

1  

ـــز  ـــة، إذ تتمي ـــة الوطني ـــداد خلـــط االصـــالح الـــذي شـــرعت فيـــه وزارة الرتبي وعليـــه فـــإن كتـــاب الســـنة اخلامســـة ميثـــل امت

النصــوص  الــيت حيتــوي عليهــا بــالتنوع واالنفتــاح حيــث تســاعد التلميــذ علــى معرفــة ثقافــة وعــادات بــالده وثقافــات 

أ التلميـذ باالحتكـاك باملصـطلح النحـوي بشـيء وعادات أخرى، واجلديد الذي جنده يف هذا الكتاب هو أنه فيه يبد

  .  من التفصيل املعتمد على األمثلة بصورة دائمة حىت يتسىن له الربط بني املعطى اللغوي وصورته اردة

  :التوزيع الزمني-2
دقيقــة أســبوعيا  15ســاعات و 08احلجــم الــزمين املخصــص لتــدريس اللغــة العربيــة يف الســنة اخلامســة ابتــدائي هــو  «

  2»:وزعة حسب اجلدول أدناهم

  احلجم الساعي  عدد احلصص  األنشطة

  د30ساعة و 01  02  تعبري شفوي وتواصل) أداء، فهم، إثراء(قراءة 

  د30ساعة و 01  02  قواعد حنوية/ قراءة

  د30ساعة و 01  02  قواعد صرفية وامالئية/ قراءة

  د30وساعة  01  02  تصحيح التعبري/ اجناز املشاريع/ نشاطات إدماجية

  د 45  01  تعبري كتايب

  د 45  01  حمفوظات

  د 45  01  مطالعة موجهة

  د15ساعات و 08  11  اموع

                                                           

1
  .10م، ص2012املعلم للسنة اخلامسة ابتدائي، جوان دليل :   مديرية التعليم االساسي-
  .10املرجع نفسه، ص -2
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  ت فنية  ت مدنية  تربية اسالمية  رياضيات  قواعد حنوية/ قراءة

  / /  / /  فرنسية  رياضيات  قواعد صرفية امالئية/ قراءة  الثالثاء

  معاجلة رياضيات  ت علمية  فرنسية  مطالعة م  كتايب  تعبري  تربية اسالمية  رياضيات  األربعاء

  معاجلة لغة عربية  حمفوظات  تصحيح التعبري  فرنسية  جغرافيا  رياضيات  أنشطة إدماجيه  اخلميس

  1رئيس المؤسسة) ة(امضاء وختم السيد  ):ة(امضاء المعلم
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مما سـبق عرضـه مـن اجلـدولني األول اخلـاص بـالتوزيع الـزمين ملـادة اللغـة العربيـة للسـنة اخلامسـة ابتـدائي والثـاين اخلـاص 

د، 15سـاعات  8األسـبوع باستعمال الزمن جلميع املواد نسـتنتج أن مـادة اللغـة العربيـة تسـتغرق احلجـم السـاعي يف 

د أمـــا حصـــة الفرنســـية فقـــد اســـتغرق 25ســـاعات  5أمـــا حصـــة الرياضـــيات فكـــان حجمهـــا الســـاعي يف األســـبوع 

  ساعة ونصف 1ساعات، لتأيت حصة التاريخ واجلغرافيا حبجم ساعي قدره  6حجمها الساعي 

يـة املدنيـة فاسـتغرق حجمهـا يف حني حصة العلمية يصل حجمها الساعي إىل ساعة ونصـف أيضـا، أمـا حصـة الرتب 

  .د 45الساعي 

إذن نستنتج من التحليل السابق أن حصة اللغة العربية أخذت أكرب حجم ساعي تليها حصـة الفرنسـية تـأيت بعـدها 

الرياضـــيات مث تليهـــا التـــاريخ واجلغرافيـــا والعلميـــة واملدنيـــة وحســـب مـــا رأينـــا يرجـــع هـــذا الفـــارق الـــزمين إىل أمهيـــة اللغـــة 

  .لرياضيات والفرنسية باعتبارها املواد األساسية اليت ميتحن فيها التالميذ يف شهادة التعليم االبتدائيالعربية وا

  :ملمح الخروج من السنة الخامسة من التعليم  االبتدائي-3

مــن خـــالل اطالعنـــا علـــى دروس الســـنة اخلامســـة والـــيت متيــزت بـــالتنوع واالخـــتالف والثـــراء والـــيت حتـــث التلميـــذ علـــى 

برة واالجتهــاد ووضــع أهــداف يصــبو إليهــا للوصــول إىل مبتغــاه وهــو االنتقــال والنجــاح إىل الطــور املتوســط وعليــه املثــا

 :ففي اية السنة يكون املتعلم قادرا على

 .قراءة كل السندات املكتوبة بطالقة مناسبة وبأداء معرب«*

 .فهم ما يقرأ وتكوين حكم شخصي عن املقروء*

 .وضعية تواصلية دالة فهم اخلطاب الشفوي يف*

 .التعبري الشفوي السليم*

 . كتابة نصوص متنوعة استجابة ملا تقتضيه الوضعيات التعلمية*

  :الكفاءة الختامية لنهاية السنة الخامسة من التعليم االبتدائي �

ـــة متنوعـــة األمنـــ : اطيف ايـــة الســـنة يكـــون املـــتعلم قـــادرا علـــى قـــراءة وفهـــم وإنتـــاج خطابـــات شـــفوية ونصـــوص كتابي

  1»احلواري، اإلخباري، السردي، الوصفي

تعــد الســنة اخلامســة مــن التعلــيم االبتــدائي امتــدادا خلــط اإلصــالح الــذي مــس خمتلــف األطــوار وذلــك حملاولــة         

ـــوطن وحتســـني الرتبيـــة والتعلـــيم ، فطـــور التعلـــيم االبتـــدائي تقلصـــت مدتـــه مـــن  6تفعيـــل دور التعلـــيم يف جمـــال بنـــاء ال
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سنوات ومنه فإن تلميذ السنة اخلامسة بعد دراسة هذا الربنامج ومواضـيعه املختلفـة يكـون قـادرا علـى  5سنوات إىل 

  .اكتساب املهارات النحوية واللغوية ملزاولة دراسته يف الطور املتوسط

  »1):الكتاب المدرسي: ( وصف الموضوعات المقررة للسنة الخامسة ابتدائي «-4

، وصــفا يســمح لنــا )الســنة اخلامســة (احملتــوى النحــوي املقــرر يف الطــور االبتــدائي ســنحاول يف هــذا املطلــب وصــف 

بالتعرف على املواضيع املقرتحة فيه وباطالعنا على هذه املواضيع ميكن التعرف أيضا على طبيعة ونوعية املعـايري الـيت 

تقييمهـــا وفـــق متطلبـــات العمليـــة اســـتند إليهـــا القـــائمون واملشـــرفون علـــى عمليـــة اختيارهـــا وتنظيمهـــا، ومـــن مث حماولـــة 

التعليمية، ويف ضوء ما توصلت إليه تعليمية النحو، ومن أجل ذلك سـنتطرق إىل عـرض املوضـوعات املقـررة يف هـذه 

  .السنة

  الصرف  النحو

  .مفهوم النص 

  .أجزاء النص

  .اجلملة وأنواعها

  .اجلملة االمسية

  .اخلرب مجلة

  .اخلرب شبه مجلة

  .اجلملة التعجبية

  .اجلملة االستفهامية

  .النداء

  .خرب كان مفردا ومجلة

  .خرب كان شبه مجلة

  .خرب إن مفردا ومجلة

  .خرب إن شبه مجلة

  .الصفة

  .احلال

  .الصيغة ارد واملزيد

  .الفعل الصحيح

  .الفعل املعتل

  .الفعل املثال

  .الفعل األجوف

  .الفعل الناقص

  .الفعل اللفيف

  .الفعل اجلامد

  .الفعل املشتق

  .االسم املمدود

  .االسم املقصور

  .مجع التكسري

  .النسبة

  .المات التأنيث يف األمساءع

  .تصريف املثال
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  .احلال مجلة وشبه مجلة

  .التمييز

  .أمساء االشارة

  .األمساء املوصولة

  .االستثناء

  .املفعول فيه

  .املفعول ألجله

  .املفعول معه

  .املفعول املطلق

  .التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي

  .األفعال اخلمسة

  .اعراب الفعل املعتل

  .تصريف الفعل الناقص

موضــوعا موزعــا  43مــن خــالل هــذا اجلــدول يتضــح لنــا أن املوضــوعات املقــررة للســنة اخلامســة ابتــدائي خّصــص هلــا 

  .درسا 16درسا والقواعد الصرفية اليت عددها  27بني القواعد النحوية اليت عددها 

أكثــر مــن قواعــد الصــرف ألن مواضــيع النحــو أكثــر أمهيــة واســتعماال يف اللغــة كمــا أــا  واملالحــظ أن قواعــد النحــو

واسـعة ومتنوعــة إذ يكثــر فيهـا االعــراب بشــىت مواضــيعه حيـث جنــد أســئلة االمتحانــات والفـروض يف النحــو أكثــر مــن 

كيـــزة األساســـية للغـــة الصـــرف بـــالرغم مـــن تنـــوع دروس الصـــرف إال أن املقـــرر الدراســـي يركـــز علـــى النحـــو باعتبـــاره الر 

العربيــة فمــثال عنــدما يــتعلم التلميــذ كيفيــة اعــراب الفعــل والفاعــل واملفعــول بــه وكــذلك املبتــدأ واخلــرب ويعــرف تــرتيبهم 

السليم يف اجلملـة فإنـه يـتمكن مـن إنشـاء مجلـة أو عـدة مجـل وبالتـايل يصـل إىل كتابـة نـص بأكملـه إذا أتقـن القواعـد 

  .النحوية

يع املقــررة للســنة اخلامســة جنــد أــا مواضــيع مرتابطــة ومتسلســلة منطقيــا ذلــك أــا تبــدأ بالــدروس وبــالنظر إىل املواضــ

البســـيطة كمفهـــوم اجلملـــة وأجزائهـــا متهيـــدا للـــدخول يف الـــدروس األكثـــر صـــعوبة مـــن األوىل، ومـــا لفـــت انتباهنـــا هـــو 

ة الرابعة ولرمبا يرجع ذلك حسب رأينـا تشابه الدروس املوجودة يف مقرر السنة اخلامسة مع الدروس املوجودة يف السن

إىل يئــة التلميــذ وتكــوين مكتســبات قبليــة لديــه يســتعني ــا يف الســنة اخلامســة باعتبارهــا مرحلــة مهمــة لالنتقــال إىل 
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الطـــور املتوســـط، ومـــن الـــدروس املتماثلـــة أي الـــيت ســـبق تناوهلـــا يف الســـنة الرابعـــة هـــي اجلملـــة االمسية،الصـــفة، كـــان 

  .  وأخواا، احلال، املفعول املطلق وغريها من الدروسوأخوا، إن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .دراسة نموذجية لتدريس القواعد: المبحث الثاني

  الطريقة القياسية : المطلب األول

 .درس نموذجي*

  .الطريقة االستقرائية: المطلب الثاني

 .درس نموذجي*

  .طريقة المقاربة بالكفاءات: الثالث المطلب

  . درس نموذجي*      
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  :درس نموذجي لتدريس القواعد بالطريقة القياسية �

  :السنة الخامسة ابتدائي

  .إن وأخواتها: الموضوع المختار

يكمــن يف القــدرة علــى إعــراب اســم وخــرب إن  "إن وأخواــا  "إن اهلــدف مــن تــدريس موضــوع  :األهــداف الخاصــة

وأخواـــا ومناقشـــة التالميـــذ الســـتخراج مجـــل امسيـــة وتـــدوينها علـــى الســـبورة وإدخـــال إن علـــى هـــذه اجلمـــل، وكـــذلك 

  .يكتشف التلميذ العمل الذي تقوم به إن عندما تدخل على اجلملة االمسية

  :خطوات الدرس*

  :تمهيد •

  :يف شرح الدرس على السبورة كما يلي يكتب املعلم السند الذي يعتمد عليه

الذين ماتوا يف سبيل هذه احلرية أحياء لريوا بأعينهم ما وصلت إليه بالدهم وليجنوا بأيـديهم مثـرات   الشهداء ليت( 

لــن يســمحوا ألي دخيــل أن ينــدس بــني  لعــربإن ا. ينعضــون مبــا حــدث هلــم يف املاضــيالعربنصــرهم وجهــادهم لعــل 

  ).للعرب فقط  أرض العربصفوفهم ألن 

 يقرأ املعلم السند ويسأل التالميذ من يضبط لنا الكلمات املسطرة بالشكل؟

 .يشكل الكلمة األوىل: التلميذ

  .يكمل الشكل: تلميذ آخر

  ملاذا شكلتها هكذا؟: املعلم

  .ألن الشهداء اسم ليت: التلميذ

  من يذكرنا بأخوات كان؟: املعلم

  .بات، أمسى، أضحىكان، صار،ليس، أصبح، ظل، : التلميذ

  .يطلب من التالميذ أن يضبطوا بالشكل الكلمات املتبقية: املعلم

  .لعل العرب، إن العرب،  ألن العرب: التلميذ

  ."إن وأخواا "صحيح، إذن يا تالميذ فموضوع درسنا اليوم هو: املعلم

  :عرض القاعدة •

  .امسها وترفع اخلرب ويسمى خربهاتدخل إن وأخواا على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى 

  .أن، كأن، لكن، ليت، لعل: هي "إن  "أخوات
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  :  وأخواا "إن"يكون خرب 

  .إن اجلزائر شاخمة: مفردا مثل

  .إن اجلزائر بناياا بيضاء: مجلة امسية مثل

  .كأن البحر يعانقها: مجلة فعلية مثل

  ):اعدةتقدمي األمثلة والشواهد اليت توضح الق( تفصيل القاعدة 

  .اعرب أرض العرب: املعلم

  .اسم أن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: التلميذ

  .اعرب العرب: املعلم

  .خرب أن: التلميذ

كل اسم نكرة وراءه اسم معرف باأللف والالم أو معـرف باإلضـافة فهـو مضـاف إليـه، مث : مث يصحح. خطأ: املعلم

  .اءيطلب من التالميذ إعراب كلمة أحي

  .خرب ليت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: التالميذ أجابوا

  هل بالضرورة اخلرب يأيت بعد االسم مباشرة؟: املعلم

  .ال: التلميذ

وإذا توقفنــا دون . الحــظ ليــت الشــهداء الــذين مــاتوا يف ســبيل هــذه احلريــة أحيــاء، فكلمــة أحيــاء خــرب ليــت: املعلــم

  .ناقصة، إذن أحياء أمتت معىن اجلملة، فمن خالل السياق نفهم موقع كل كلمة إكمال أحياء تكون اجلملة

  ؟العرباعرب لعل : املعلم

  .اسم لعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: التلميذ

  وادخل إن أو إحدى أخواا على هذه اجلملة؟ المهاجرون عائدون: الحظ هذه اجلملة: املعلم

  .املهاجرين عائدونليت : التلميذ

  .لعل املهاجرين عائدون: تلميذ آخر

  .إن املهاجرين عائدون: تلميذ آخر

  ماذا تفعل ليت يف هذه اجلملة؟: املعلم

  .تنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها: التلميذ

  ماهي عالمة الرفع هنا؟: املعلم



 دراسة وصفية تحليلية لتعليم النحو في الطور االبتدائي       :         الفصل الثاني

63 

 

  .املهاجرين تنصب بالياء والنون: التلميذ

  .ترفع بالواو والنون: عائدون        

  :تطبيق •

  :أدخل إن على اجلملة التالية مث اعرا

  .التلميذان جمتهدان

  من يعطيين اإلجابة؟: املعلم

  .إن التلميذين جمتهدان: التلميذ

  .أداة نصب وتوكيد: إن: التلميذ

  .اسم إن منصوب وعالمة نصبه الياء الساكنة ألنه مثىن: التلميذين: تلميذ آخر

  .خرب إن مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن: جمتهدان: ذ آخرتلمي

مــن خــالل حضــورنا لــدرس إن وأخواــا وفــق الطريقــة القياســية الــيت تعــد مــن الطــرق التقليديــة يف التــدريس الــيت تســري 

لـدرس أوال التمهيد الذي يعتـرب مـدخل لتقـدمي الـدرس يطـرح األسـتاذ مـن خاللـه أسـئلة ختـص ا: وفق اخلطوات التالية

مث جييــــب التالميــــذ علــــى هــــذه األســــئلة وقــــد جتــــاوب التالميــــذ مــــع هــــذا الــــدرس بشــــكل جيــــد ألــــم كانــــت لــــديهم  

مكتســبات قبليــة فقــد درســوه يف الســنة الرابعــة ابتــدائي، مث تــأيت اخلطــوة املواليــة وهــي عــرض القاعــدة وبعــد ذلــك تــأيت 

ليسـتوعب التالميـذ الـدرس، وأخـريا يطلـب املعلـم مـن خطوة تفصيل القاعدة بتقدمي األمثلـة والشـواهد الـيت توضـحها 

التالميــــذ القيــــام بتطبيقــــات بعضــــها تنجــــز يف القســــم وبعضــــها اآلخــــر يف البيــــت وحســــب رأينــــا يف تــــدريس القواعــــد 

بالطريقــة القياســية فهــي ليســت مســتعملة بكثــرة يف املــدارس اجلزائريــة ذلــك أــا تشــغل عقــل التلميــذ حبفــظ القاعــدة 

أــا غايــة يف حــدذاا وحترمــه مــن املشــاركة يف اكتشــاف القــوانني النحويــة، كمــا تصــرفه عــن تنميــة  واســتظهارها علــى

قدرتـه علــى تطبيقهــا، غــري أــا ختــدم املعلــم حيــث تتــيح لـه الــتحكم بــاملنهج املقــرر وتوزيعــه علــى مــدار العــام الدراســي 

  .بيسر وسهولة

  :   درس نموذجي لتدريس القواعد وفق الطريقة االستقرائية �

  .األفعال الخمسة: الموضوع المختار

لكـــل موضـــوع أهـــداف وملوضـــوع األفعـــال اخلمســـة أهـــداف إذ  يكمـــن اهلـــدف مـــن تدريســـه  :األهـــداف الخاصـــة

  .التعرف على األفعال اخلمسة وكيفية اعراا

  :طرف املعلم ويستمر يف حوار بينه وبني التالميذ يقولحيث تكون االنطالقة بطرح أسئلة من : تمهيد •
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  سبق أن درستم يف الدروس املاضية مواضيع حول الفعل، فما هي أنواع الفعل من حيث الزمن؟: املعلم

  .املاضي، املضارع، األمر: التلميذ

  كيف يأيت الفعل املضارع؟: املعلم

  .يكون الفعل املضارع مرفوعا أو منصوبا: التلميذ

  ما رأيكم بإجابته؟: املعلم

  .يكون الفعل املضارع مرفوعا ومنصوبا وجمزوما: التلميذ

  مىت يكون الفعل املضارع مرفوعا؟: املعلم

  .يكون الفعل املضارع مرفوعا إذا مل تسبقه أداة نصب أو جزم: التلميذ

  ما رأيكم؟: املعلم

  .صحيح: التالميذ

  :  العرض والربط والموازنة •

  .ن التالميذ إعطاءه الضمائريطلب م: املعلم

  . يقوم بقراءة الضمائر املتكلم واملخاطب، وتلميذ آخر يقرأ ضمائر الغائب: التلميذ

يكتـــب الضــمائر علـــى الســـبورة يف جــدول، ويطلـــب مــن التالميـــذ تصـــريف الفعــل حتـــرك مــع ضـــمائر املـــتكلم : املعلــم

  )شفهيا( واملخاطب والغائب

ر املخاطــــب واملـــتكلم وخيطــــأ يف تصــــريف الفعــــل حتـــرك مــــع أنــــنت يصــــرفها يصــــرف الفعــــل حتـــرك مــــع ضــــمائ: التلميـــذ

  .مث يصححها املعلم ويقول يتحركن. تتحركن

  فما هي األفعال اخلمسة؟. موضوعنا اليوم هو األفعال اخلمسة: املعلم

  .أنِت، أنتم، أننت، أنتما، هم، مها: هي كل األفعال اليت أسندت إىل الضمائر: التلميذ

  .أنت، أنتم، أنتما، هم، مها: ل األفعال املضارعة اليت أسندت إىل ضمائرك: تلميذ آخر

  ما هو الضمري الذي جند فيه ياء املخاطبة؟: املعلم

  .أنت تتحركني: التلميذ

  ما هو الضمري الذي جند فيه ألف االثنني؟: املعلم

  .أنتما تتحركان، مها يتحركان: التلميذ

  واو اجلماعة؟ما هو الضمري الذي جند فيه : املعلم
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  .أنتم تتحركون، هم يتحركون: التلميذ

  .أحسنتم، إذن هذه الضمائر عندما تتصرف مع الفعل املضارع نقول عنها األفعال اخلمسة: املعلم

  .األطفال يتحاورون ويطلب من التالميذ اعراب كلمة األطفال: املعلم يكتب على السبورة

  .الضمة الظاهرة على آخرهمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه : التالميذ أجابوا

  .يتحاورون: اعربوا الكلمة الثانية: املعلم

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل: هناك من أجابوا: التالميذ

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة: وهناك من أجابوا

  هي عالمة رفعه؟فعل مضارع مرفوع، ما: يتحاورون: املعلم

  .عالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة: التلميذ

  .اكملوا كتابة اجلملة........ األطفال مل : املعلم

  .األطفال مل يتحاوروا: التالميذ

  ملاذا حذفتم النون؟: املعلم

  .ألن الفعل سبق حبرف جزم: التلميذ

  .اعرب الفعل يتحاوروا: املعلم

  .مضارع منصوبفعل : التلميذ

  .خطأ: املعلم

  .فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون: تلميذ آخر

  .حرف نصب" األطفال يتحاورون: " ادخل على اجلملة: املعلم

  .األطفال لن يتحاوروا: التلميذ

  ما الفرق بني االطفال يتحاورون، األطفال مل يتحاوروا، األطفال لن يتحاوروا؟: املعلم

  .جنزم أو ننصب الفعل املضارع حنذف النون، وعندما يرفع نبقي النونعندما : التلميذ

  .إذن يا تالميذ يف حالة النصب واجلزم حنذف النون، ويف حالة الرفع نثبت النون: املعلم
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  :استقراء القاعدة •

متـرحني، أنـت : األفعـال اخلمسـة هـي كـل فعـل مضـارع اتصـلت بـه يـاء املخاطبـة: املعلم يكتب القاعدة علـى السـبورة

أنـــتم تتحـــاورون، هـــم يتحـــاورون، عالمـــة الرفـــع يف األفعـــال : أنتمـــا تلعبـــان، مهـــا يلعبـــان، واو اجلماعـــة: ألـــف االثنـــني

  .اخلمسة هي ثبوت النون وعالمة النصب واجلزم يف األفعال اخلمسة هي حذف النون

  .لقاعدةاملعلم يطلب من التالميذ قراءة القاعدة من السبورة، مث يقرأ بعض التالميذ ا

  .الولدان يلعبان ويطلب من التالميذ اعراا: املعلم يكتب على السبورة

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن: الولدان: التلميذ

  .يطلب من تلميذ آخر اكمال االعراب: املعلم

لـف االثنـني ضـمري متصـل يلعبان فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه مـن األفعـال اخلمسـة، وأ: التلميذ

  .يف حمل رفع فاعل واجلملة الفعلية يلعبان يف حمل رفع خرب املبتدأ

  .الفالحون يعملون، ويطلب من التالميذ اعراا: املعلم يكتب على السبورة

  .الفالحون مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل: التلميذ

  ما هي عالمات الرفع؟: املعلم

  .الضمة، األلف، الواو: التلميذ

  .اعرب كلمة يعملون: املعلم

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الواو: التلميذ

  .خطأ: املعلم

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة: تلميذ آخر

 :تطبيق •

مث يطلـــب مـــنهم » يف مهرجـــان الزهــور «: مـــن نــص 2يطلــب املعلـــم مــن التالميـــذ العــودة إىل الكتـــاب وقـــراءة الفقــرة 

  .استخراج األفعال املضارعة

  .مل حيرموها: التلميذ

  .حيمل: تلميذ آخر

  .الشاب حيمل أمه ويطلب من التالميذ حتويلها إىل املثىن: املعلم يكتب على السبورة

  .الشابان حيمالن أمهما: التلميذ
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  حوهلا إىل اجلمع؟: املعلم

  .أمهامالشباب حيملون : التلميذ

  .ادخل على هذه اجلملة حرف نصب: املعلم

  .الشاب لن حيمل أمه: التلميذ

  .الشابان لن حيمال أمهما: تلميذ آخر

  .الشباب لن حيملوا أمهام: تلميذ آخر

  :املعلم ينتقل إىل تطبيق آخر

 :اذكر عالمة اعراب األفعال اخلمسة يف اجلمل التالية*

  .اتهدون ينامون باطمئنان - 

  .ام لن يبخلوا على أنفسهمالكر  - 

  .عالمة الرفع ثبوت النون: ينامون: التلميذ

  .عالمة الرفع حذف النون: يبخلوا: تلميذ آخر

من خالل حضورنا لدرس األفعال اخلمسة وفق الطريقة االستقرائية نرى أـا تنطلـق بتمهيـد يطـرح مـن خالهلـا أسـئلة 

بليـة متهيـدا للـدرس، مث تـأيت خطـوة العـرض والـربط واملوازنـة الـيت من طرف املعلـم للتالميـذ قصـد معرفـة مكتسـبام الق

يقــوم فيهــا املعلــم بشــرح الــدرس بالتفصــيل وذلــك بتقــدمي األمثلــة والشــواهد الــيت تشــرح القاعــدة وكــذا طــرح األســئلة 

دخـل واإلجابة عليها من طرف التالميذ، ومبا أن الدرس هو األفعال اخلمسة فهو يتطلـب شـرحا واسـعا لـذلك فقـد أ

املعلــم يف الــدرس التصــريف مــع مجيــع الضــمائر كمــا يتطلــب اإلعــراب هلــذا فقــد ركــز املعلــم علــى الصــرف واإلعــراب 

لكــي يــتمكن التالميــذ مــن فهــم الــدرس، مث تـــأيت بعــدها مرحلــة اســتقراء القاعــدة، حيــث يكتــب املعلــم القاعــدة علــى 

ترب فهمهـم بطـرح أسـئلة ختـص االعـراب، ويف األخـري تـأيت السبورة بعد استنتاجه هلا مث يطلب من التالميذ قراءا وخي

مرحلــة التطبيــق ينجــز فيهــا التالميــذ متــارين ختــص الــدرس، وعليــه خنلــص القــول أن الطريقــة االســتقرائية طريقــة حســنة 

حيــث يســتعمل فيهــا املعلــم كــل جمهــوده لتقــدمي الــدرس، لكــن يف املقابــل هــذه الطريقــة غــري مرحيــة للمعلــم فهــو الــذي 

الــدرس ويســتنتج القاعــدة، إذن التلميــذ يف هـــذه احلالــة يعتمــد بشــكل كبــري علـــى املعلــم ممــا يعيــق منــو ذكـــاءه  يشــرح

  .وعدم تفاعله مع املعلم
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  :درس نموذجي لتدريس القواعد وفق طريقة المقاربة بالكفاءات �

  السنة الخامسة ابتدائي

  .احلال: الموضوع المختار

قبل الدخول يف الدرس اجلديد يف طريقة املقاربـة بالكفـاءات قـام املعلـم بالتـذكري بالـدرس السـابق  :وضعية االنطالق

وهو الصفة واملوصوف وذلك بطرح جمموعة من األسئلة على التالميذ، وبعد اإلجابة عنها ينتقل إىل الـدرس اجلديـد 

  .وهو احلال

مجـل تتضــمن احلــال وتــدوينها علــى  "ســبانخ بــاحلمص "مناقشــة التالميــذ الســتخراج مــن نـص القــراءة  :مرحلـة البنــاء

  .السبورة

  :وقد تم تقديم الدرس بالخطوات التالية*

، 100سـبانخ بـاحلمص صـفحة: طلب املعلم من التالميذ  فتح الكتاب املدرسي علـى نـص القـراءة :الخطوة األولى

وقراءته قراءة صامتة، بعدها يطرح املعلم أسئلة اختبارية اهلدف منها معرفة اطالع التالميذ على الـنص أم ال وتكـون 

قــراءة منوذجيــة بعــدها تــأيت القــراءة الفرديــة مث يقــرأ املعلــم . هــذه األســئلة متنوعــة يف بدايــة الــنص أو وســطه أو ايتــه

  :مث يطرح املعلم أسئلة عن درس القراءة متثلت فيما يلي. لبعض التالميذ يتخللها شرح املفردات الصعبة

  كيف جلس عصام لألكل إىل املائدة؟: املعلم

  .جلس عصام إىل املائدة جائعا: التلميذ

  من يعطيين عنوانا آخر هلذا النص؟: املعلم

  .األغذية املتوازنة: لميذالت

جلس عصـام إىل املائـدة مسـتعدا لألكـل وبسـرعة وضـع اخلضـار علـى األرز وراح : يكتب املعلم على السبورة ما يلي

  .طعام شهي يا خاليت: يلتهم الطعام مسرعا ويقول

  كيف جلس عصام؟: املعلم

  .جلس عصام مستعدا: التلميذ

  كيف راح يلتهم الطعام؟: املعلم

  .راح يلتهم الطعام مسرعا: التلميذ
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  : الخطوة الثانية

املعلــم يكتــب هــذه اجلمــل علــى الســبورة ويطلــب مــن التالميــذ إعــادة قراءــا،يقرأ أحــد التالميــذ اجلملــة األوىل ويقــرأ 

  .تلميذ آخر اجلملة الثانية

 .جلس عصام إىل املائدة مستعدا •

 .راح يلتهم الطعام مسرعا •

  .املعلم يطلب منهم حتويل هذه اجلمل إىل مجل استفهامية

  كيف جلس عصام إىل املائدة؟ وكيف يلتهم عصام الطعام؟: التلميذ

  يقول لتلميذة اجري إىل الباب مث يسأل التالميذ كيف جتري سريين إىل الباب؟: املعلم

  .جتري سريين إىل الباب مسرعة: التالميذ جييبون

  عصام؟ كيف كانت هيأة: املعلم

  .كانت هيأة عصام مستعدا: التلميذ

هــذه اهليــأة تعـود علــى عصــام إذن عصـام هــو الفاعــل، ومســتعدا حـال مث يقــول املعلــم حـىت نعــرف هــذه اهليــأة : املعلـم

  .وبعدها سأل املعلم التالميذ كيف جاءت كلمة مستعدا. نطرح السؤال بكيف

  .جاءت كلمة مستعطا منصوبة: التلميذ

  : الخطوة الثالثة

  جلس عصام إىل املائدة مسرعا  إىل ماذا توصلنا؟: املعلم يف مجلة

  .توصلنا إىل أن احلال هو اسم نكرة منصوب يبني هيأة الفاعل: التلميذ

  من يعطيين مجلة حتتوي على احلال؟: املعلم للتالميذ

  .باع الفالح املنتوج غاليا: التلميذ

  أين هنا احلال؟: املعلم

  .غاليا: التلميذ

  هيأة غاليا على من تعود يف هذه اجلملة؟: املعلم

  .تعود على املنتوج: التلميذ

  نستطيع أن نضيف هنا هيأة الفاعل وكذلك هيأة املفعول به مث يقول للتالميذ من يعطيين مجلة أخرى؟: املعلم

  .خرج املعلم مسرعا: التلميذ



 دراسة وصفية تحليلية لتعليم النحو في الطور االبتدائي       :         الفصل الثاني

70 

 

  .رجع الفارس منتصرا: تلميذ آخر

  .ة الفاعلكل هذه اجلمل بينت لنا هيأ: املعلم

  .اآلن أعطوين مجال تبني هيأة املفعول به: املعلم

  .قطف الفالح التفاح ناضجا: التلميذ

  .باع التاجر املنتوج فاسدا: تلميذ آخر

  :إذن كل هذه اجلمل بينت لنا هيأة املفعول به، مث يطرح املعلم على التالميذ سؤاال آخر وهو: املعلم

  حلال؟ما هو السؤال الذي نطرحه لكي نعرف ا

  .نعرف احلال بطرح السؤال كيف: التلميذ جييب

  :الخطوة الرابعة

  :يطلب املعلم من التالميذ استنتاج القاعدة من خالل ما سبق فيجيب التلميذ األول

  .احلال هو اسم نكرة منصوب يبني هيأة الفاعل وكذلك املفعول به

  .نعرف احلال بطرح السؤال كيف: تلميذ آخر يكمل اإلجابة فيقول

 : الخطوة األخيرة

منخالله ينجز التالميذ متارين الدرس، بعصـها تنجـز يف القسـم وبعضـها يطلـب املعلـم مـن التالميـذ ، وهي االستثمار

  .إجنازها يف املنزل

الــذي يواجــه وضــعيات  التلميــذ إن املقاربــة بالكفــاءات مبنيــة علــى منطــق الــتعلم املتمركــز علــى نشــاطات واســتجابات

يس يف تلقني التلميذ معارف فحسب بل أيضـا اسـتعمال قدراتـه يف وضـعيات خمتلفـة فقـد الحظنـا إشكالية، فاملهم ل

التلميــذ لـــه دور فعـــال يف  خــالل حضـــورنا لــدرس احلـــال للســنة اخلامســـة ابتـــدائي وفــق طريقـــة املقاربــة بالكفـــاءات أنّ 

القسم حيث جييب على األسئلة اليت يطرحها املعلم هذا األخري الـذي يقـوم بتوجيـه التالميـذ وتلقيـنهم الـدرس، وقـد 

مــر درس احلــال مبراحــل للوصــول إىل اســتنتاج القاعــدة، فــاخلطوة األوىل يســتعمل فيهــا التالميــذ قــدرام ذلــك بطــرح 

عرفة مدى قابليتهم لفهم النص واستيعابه، بعدها تأيت اخلطوة الثانيـة الـيت يطلـب فيهـا املعلم أسئلة عن نص القراءة مل

املعلم من التالميذ استخراج اجلمل املطلوبة ومن مث قراءا واستعماهلا لتقدمي الـدرس مـن خـالل أسـئلة املعلـم وإجابـة 

مـن خـالل إجابـات التالميـذ عـن أسـئلة املعلـم  التالميذ، مث تليها اخلطوة الثالثة يشرح فيها املعلم درس احلال مفصـال

الكتشــاف مهــارام ومكتســبام ومســامهتهم يف بنــاء الــدرس وتــأيت اخلطــوة مــا قبــل األخــرية يطلــب فيهــا املعلــم مــن 

التالميــذ اســتنباط القاعــدة مــن خــالل مــا ســبق، وبالتــايل التلميــذ هــو الــذي يســتنتج القاعــدة ويف األخــري تــأيت خطــوة 
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ة هلــذا الــدرس، ومنــه فطريقــة املقاربــ ينجــز التالميــذ متــارين الــدرس الــيت حتــدد مــدى اســتيعام اخالهلــاالســتثمار مــن 

طــار ة مـع املعلــم الكتســاب معارفــه يف إبالكفـاءات أتاحــت للتلميــذ أدوار جديــدة يف املدرسـة تعطيــه احلــق يف املســامه

ت، هـذا مـن جهـة التلميـذ، أمـا مـن جهـة املعلـم عالقة أفقية متفاعلة، إذ أن التلميذ يبحث وحيلل ويستعمل املعلومـا

فإنه يلعـب دور الباحـث عـن طرائـق تسـمح برتقيـة كفـاءات تالميـذه ومعـارفهم ومنهجيـام وسـلوكيام، فـاملعلم إذن 

موجه ومسري لسريورة التعلم وهذا يتطلب منه اكتساب كفاءات جديدة، وحسب رأينا وبعـد التحليـل السـابق نصـل 

  . اربة بالكفاءات ناجحة  إىل حد ما  وهي الطريقة املتداولة حاليا يف التعليم اجلزائريإىل أن طريقة املق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : الثالث المبحث

  .جراءات المنهجية وتحليل وتفسير بيانات االستمارةاإل

  جراءات المنهجيةاإل: المطلب األول

  :جمال الدراسة*

  اال املكاين  - أ

  اال الزماين  - ب

  اال البشري -ج

  العينة: المطلب الثاني

  المنهج :الثالث المطلب

  أدوات جمع البيانات :المطلبالخامس

 االستمارة  - أ

 املالحظة  - ب

  تفريغ وتحليل االستمارة: المطلب السادس

  حتليل االستمارة اخلاصة بالتالميذ -أ

  خمتصر نتائج االستبيان*

  حتليل االستمارة اخلاصة باملعلمني  -ب

 خمتصر نتائج االستبيان* 
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  :االجراءات المنهجية: أوال

ار الفرضــــيات  والتأكــــد مــــن قبوهلــــا أو رفضــــها، وقصــــد الوصــــول إىل البحــــث إىل الغايــــة املنشــــودة لغــــرض اختبــــ

واملتمثلة يف الكشـف عـن احلقـائق مث البحـث يف جانبـه التطبيقـي بـبعض املـدارس االبتدائيـة بواليـة جيجـل حتديـدا ببلديـة 

، مــنهج قــد ضــم هــذا الفصــل جمــاالت البحــثــا، و  ختــارةعينــة املالوذلــك حبكــم تواجــد أفــراد الطــاهري وبلديــة الشــقفة 

  .حصائية املستعملةمجع البيانات وأخريا األساليب اإلدوات البحث، عينة البحث، ووصف أ

  :لكل دراسة ثالث جماالت رئيسية وهي:  الدراسةمجال -1

  :المجال المكاني  -  أ

  .يف عدة ابتدائيات ببلدية الطاهري وبلدية الشقفةأجريت الدراسة  امليدانية 

تقع هذه املدرسة يف جيمار بلديـة الشـقفة يف وسـط شـبه حضـري، كانـت يف هيكـل قـدمي :  ابتدائية ميالط أمحد -1

مــرتا مربعــا، كمــا حتتــوي علــى اثــين  2080.54 : ب ، تقــدر مســاحتها1991ومت بنــاء هيكــل جديــد هلــا ســنة 

، للغـة العربيـة ا ومعلمةعلمعشر م ، مطعم، تضم اثناحجرة، اثنني منها خاصة باألقسام التحضريية) 12( ةعشر 

 .يضم متوسطة بولقرينات فرحات واثنني للغة الفرنسية، تقع يف جممع مدرسي

يف وسـط شـبه حضـري، تأسسـت سـنة بلديـة الطـاهري  -بـين مـرتان –تقع هذه املدرسـة يف : ابتدائية جبيلي حممد -2

حجـــرات ومـــن ضـــمنها قســـم  )10(مـــرتا مربعـــا، كمـــا حتتـــوي علــى عشـــر 1749وتقــدر مســـاحتها ب  1968

جممـــع  يفعشـــر معلمـــا للغـــة العربيـــة، واثنـــني للغـــة الفرنســـية، تقـــع  حـــد خـــاص بالتحضـــريي، مطعـــم، تضـــم إثنـــاوا

 .مدرسي يضم متوسطة عياشي عبد احلميد

بلدية الطاهري يف وسط شبه حضـري، تأسسـت سـنة  -بين مرتان –تقع هذه املدرسة يف : ابتدائية بوزطيط صاحل -3

) 08(مــرتا مربعــا، حتتــوي علــى مثانيــة  2666،تقــدر مســاحتها ب 1983تتاحهــا فكــان ســنة ، أمــا اف1981

ومثانيـة للغـة العربيـة للغـة الفرنسـية  واحـد، تضمتسعة معلمـني بالتحضريي، مطعم، ةخاص منها ةواحد ،حجرات 

 .ومعلم منهم للتحضريي

ترتبـع علـى  1968تقع هذه املدرسة يف الطاهري أي يف  وسـط حضـري، تأسسـت سـنة : نورة شفريات: ابتدائية -4

ال خــاص بالتحضــريي،  حجرةواحــدة منهــا) 13(ةعشــر  ثــالثرتا مربعــا، حتتــوي علــى مــ 1945مســاحة قــدرها 

واحـد عشرة منهم للغـة العربيـة، واحـد  للغـة الفرنسـية ومعلـم ، ومعلمةعشر معلما  ثالثةمطعم، تضم يوجد فيها 

 .للقسم التحضريي
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بلديــة الشــقفة يف وســط شــبه حضــري، تأسســت ســنة  -جيمــار–تقــع هــذه املدرســة يف : ابتدائيــة جــربوين صــاحل -5

حجــــرات اثنــــني منهــــا  خاصــــة ) 10(مــــرتا مربعــــا، حتتــــوي علــــى عشــــر  3395وتقــــدر مســــاحتها ب  1991

ة العربيـة واثنـني للغـة الفرنسـية، حـدا عشـر مـنهم  للغـعلى مطعم، تضـم أربعـة عشـر معلمـا أ بالتحضريي، وحتتوي

 .ومعلم واحد للقسم التحضريي

بلديــة الشــقفة يف وســط شــبه حضــري، تأسســت  -ســوق حــي ال –تقــع هــذه املدرســة يف : ابتدائيــة عبيلــي علــي -6

حجــرات واحــدة منهــا  خاصــة ) 09(مــرتا مربعــا، حتتــوي علــى تســع  3790تقــدر مســاحتها ب  1990ســنة 

عشر معلما ومعلمة، تسعة مـنهم للغـة العربيـة، واثنـني للغـة الفرنسـية،  تضم أثنا تحضريي، حتتوي على مطعم،بال

 .بوتسطة حممودومعلم واحد للقسم التحضريي تقع يف جممع مدرسي يضم متوسطة

، 1975تقع هـذه املدرسـة يف بوشـرقة بلديـة الطـاهري، يف وسـط حضـري، تأسسـت سـنة : ابتدائية ركينة عبد اهللا -7

حجـرة، اثنـني منهـا خاصـة بالتحضـريي،  )15( ةعشـر  مرتا مربعا، حتتوي على مخـس 2365.50تبلغ مساحتها

وحتتوي على مطعم، تضم مثانية عشر معلما ومعلمة، أربعة عشر منهم للغة العربية وثالثة للغـة الفرنسـية، ومعلـم 

 .واحد للقسم التحضريي

 وســـط شـــبه حضـــري، تأسســـت ســـنة تقـــع هـــذه املدرســـة يف بولشـــعور بلديـــة الطـــاهري، يف :ابتدائيـــة يـــاحي خلضـــر -8

حجــــرة، اثنــــني منهــــا خاصــــة ) 14( ةعشــــر  أربــــعمــــرتا مربعــــا، حتتــــوي علــــى   1651، تبلــــغ مســــاحتها 1980

مــنهم للغــة العربيــة وثالثــة للغــة  مثانيــة معلمـا ومعلمــة، ) 12(اثنــا عشــر بالتحضـريي، وحتتــوي علــى مطعــم، تضــم 

 .الفرنسية، ومعلم واحد للقسم التحضريي

 2016أفريـل 03وذلـك ابتـداء مـن  2016 -2015:يف العام الدراسـي أجريت هذه الدراسة:الزمنيالمجال  -ب

  . 2016أفريل  12إىل غاية 

يتمثل يف جمتمع البحث، وهـذا األخـري ميثـل جمموعـة منتهيـة أو غـري منتهيـة مـن العناصـر احملـددة : المجال البشري -ج

  .واليت تركز عليها املالحظات مسبقا

وبالضـــبط مبســـتوى التعلـــيم االبتـــدائي،  وبلديـــة الشـــقفة  يف حبثنـــا يئـــة التـــدريس بلديـــة الطـــاهري كـــان االهتمـــام

يف اــــال هم وخــــربم املهنيــــة توبــــأكثر تــــدقيق معلمــــي املدرســــة االبتدائيــــة بــــاختالف جنســــهم ذكــــر وأنثــــى واختصاصــــ

معلمــا ومعلمــة، واحــد  )12(عشــر اثــين ابتــدائيات تربويــة حكوميــة، األوىل تشــمل علــى) 08(التعليمــي، وذلــك بثمــان

معلمــا ومعلمــة، ) 12(اثــين عشــر تشــمل علــىة والثانيــ لغــة عربيــة، )9(تســعة لغــة فرنســية و  )2(اثنــني مســتوى حتضــريي،

) 07(ســبعة مــنهملغــة عربيــة، والثالثــة تضــم تســعة معلمــني )9(تســعة لغــة فرنســية و  )2(اثنــني واحــد مســتوى حتضــريي، 
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للغة الفرنسـية، ومـنهم معلـم واحـد للمسـتوى التحضـريي، أمـا الرابعـة فتحتـوي علـى ثالثـة عشـر  )1( للغة العربية، واحد

واملدرسة اخلامسة تضم أربعـة عشـر للغة العربية واثنني للغة الفرنسية ومعلم واحد للتحضريي، ) 10(عشرةومعلمة معلما

ومعلـــم واحـــد للتحضـــريي، أمـــا املدرســـة للغـــة العربيـــة واثنـــني للغـــة الفرنســـية ) 11(احـــدى عشـــر معلمـــا ومعلمـــة،) 14(

للغـة الفرنسـية ومعلـم واحـد  )2( منهـا للغـة العربيـة واثنـني) 09(معلمـا ومعلمـة، تسـعة )12( السادسة فتضم اثنا عشـر

 مــنهم للغــة العربيــة، وثالثــة) 14(معلمــا ومعلمــة، أربعــة عشــر  )18( تتضــمن مثانيــة عشــر املواليــةواملدرســة للتحضــريي، 

معلمـا ومعلمـة، مثانيـة مـنهم ) 14( سية، ومعلم للقسـم التحضـريي، واملدرسـة األخـرية تشـمل أربعـة عشـرالفرن للغة )3(

  .للغة العربية، وثالثة للفرنسية، ومعلم واحد للقسم التحضريي

  :عينة الدراسة -2

العمــل يف إن اختيـار العينــة مــن أهــم األعمـال الــيت يقــوم ــا الباحـث، العينــة متكــن الباحــث مـن القيــام بإجنــاز «

الوقت املسموح به كما متكنه من حتديد أفراد العينة يف حالة مـا إذا كـان جمتمـع الدراسـة كبـريا، وإذا كـان جمتمـع الدراسـة 

صغريا فيكون كل اتمع عينة، ويرتبط حتديد العينة مبواصفات جمتمـع الدراسـة حيـث يشـرتط يف ذلـك جتـانس الصـفات 

»جمتمعه املختارة منهواخلصائص بني أفراد عينة الدراسة و 
1

  

واعتمــدنا يف حبثنــا علــى اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة قصــدية حيــث كانــت موجهــة أساســا لفئــة معلمــي الســنة 

  .اخلامسة وكذلك فئة التالميذ للسنة نفسها

إىل حــــاالت جنــــد الصــــعوبة يف الختيــــار العشــــوائي ميكــــن أن يقودنــــا وقــــد اخرتنــــا اتبــــاع الطريقــــة القصــــدية ألن ا

املطلوبـة ومـع أن ل معهـا، يف حـني أن الطريقـة القصـدية متكننـا مـن احلصـول علـى العينـة الـيت جنـد فيهـا املواصـفات التعامـ

  .االختيار العشوائي تكون نتائجه أكثر مصداقية يف ميدان البحث العلمي

  :منهج الدراسة -3

اختيـــار مـــنهج الدراســـة وفـــق اعتبـــارات معينـــة لطبيعـــة املوضـــوع املـــراد دراســـته واهلـــدف مـــن البحـــث ونوعيـــة  يـــتم

البيانــات واملعلومــات الــيت جيمعهــا الباحــث عــن موضــوعه، حيــث يعمــل علــى حتليلهــا وتفســريها للتوصــل إىل التعميمــات 

  .املناسبة

لــى جتميــع البيانـات واملعلومــات املتعلقــة حــول ولقـد اعتمــدت هــذه الدراسـة علــى املــنهج الوصــفي الـذي يقــوم ع

شـــارة إىل أن املـــنهج ، وجتـــدر اإل)منوذجـــاأالســـنة اخلامســـة ( عنـــوان حبثنـــا اكتســـاب املهـــارات النحويـــة يف الطـــور االبتـــدائي

                                                           
    .261، ص 2006منهجية البحث يف العلوم االنسانية، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، : نبيل أمحد عبد اهلادي -1
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ة الوصفي يتم بإجناز مرحلتني تتمثل األوىل يف مرحلة االستطالع وجتميع البيانات حول موضـوع الدراسـة، وتتمثـل الثانيـ

  .يف مرحلة الوصف املوضوعي اليت مت بتحليل البيانات وتفسريها

  :أدوات جمع البيانات -4

وهــي الوســائل الــيت يســتخدمها الباحــث للحصــول علــى بيانــات مــن امليــدان الــذي جيــري فيــه البحــث لطبيعــة املوضــوع 

وقـد اعتمـدنا يف حبثنـا بيانـات الالزمـة أو املطلـوب مجعهـا، دوات جلمـع الملنهج الوصـفي جيـب اختيـار أنسـب األوطبيعة ا

  :على مجلة من األدوات وهي

 :االستمارة -1

ســــئلة علــــى بالبحــــث وفيهــــا نطــــرح جمموعــــة مــــن األ مــــن األدوات اهلامــــة جلمــــع البيانــــات اخلاصــــة االســــتمارةتعترب «

  :وإلعداد االستمارة هناك عدة خطواتاملبحوثني، 

 .نوع املعلومات اليت يرغب الباحث يف احلصول عليها حتديد - 

ها، اختيــــار االســـــتمارة قبـــــل التصـــــميم وتطبيقهـــــا علـــــى املصـــــاغة وتسلســـــل واإلجابـــــاتحتديــــد شـــــكل األســـــئلة  - 

1.»املبحوثني، تنسيق االستمارة وإعدادها يف صورا النهائية
 

، )السنة اخلامسة أمنوذجا( يف الطور االبتدائي أما استمارة حبثنا هذا الذي حيمل عنوان اكتساب املهارات النحوية

ها يف سؤاال، وقد مت تفريغ) 11(إحدى عشروهي فئة التالميذ و تشمل على : الفئة األوىل: موجهة إىل فئتنيوهي 

مكان أن تكون سهلة ومفهومة فروض البحث وقد حاولنا قدر اإل أسئلتها وفق صيغت وقد جدوال) 13(ثالثة عشر

  :التالميذ، وقد قسمت هذه االستمارة إىل ثالث حماور وهيويف متناول 

  .يشتمل على البيانات الشخصية، ويضم مخسة أسئلة :المحور األول

  .أسئلة خمسويدور حول املقرر وهي :المحور الثاني

وهو خاص باألستاذ، وقد طرحنا يف هذا احملور أربع أسئلة، وهناك سؤال آخر حول مساعدة  :المحور الثالث

  .  األولياء للتلميذ يف حل متارين النحو يف البيت

) 14(أما الفئة الثانية املوجهة إىل معلمي املدرسة االبتدائية للسنة اخلامسة ابتدائي فتحتوي على أربعة عشر

  :قسمت هذه االستمارة إىل أربع حماور وهي وجدوال،) 14(أربعة عشرسؤاال، وقد مت تفريغها يف 

  .أسئلة) 03(يشتمل على البيانات الشخصية، ويضم ثالث:  المحور األول

  .وخيص أهداف الربنامج وقد مت طرح ثالث أسئلة فيه:المحور الثاني

                                                           
  .488، ص 1971، 3أصول البحث االجتماعي، مكتبة القاهرة، ط: عبد الباسط حممد حسن -1



 دراسة وصفية تحليلية لتعليم النحو في الطور االبتدائي:                    الفصل الثاني 

77 

 

  .ويشمل املوضوعات املقررة وفيه ثالث أسئلة :المحور الثالث

  .أسئلة ستحول طريقة تعليم مادة النحو، ويضم  :المحور الرابع

 :المالحظة -2

قدم وأهم وسائل مجع البيانات، حيث استخدمها اإلنسان األول يف التعرف على تعد املالحظة واحدة من أ«

انتقل استخدامها على العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل خاص، وبذلك أصبحت  مث...الظواهر الطبيعية وغريها

املالحظة إحدى أهم وسائل املعلومات املتعلقة بسلوكيات الفرد الفعلية ومواقفه واجتاهاته ومشاعره، وهي تعطي 

»حيانا باستخدام الطرق األخرىث معلومات ال ميكن احلصول عليها أالباح
1

 

من الباحث جهدا كبريا حيث تعتمد على قدراته وخرباته املعرفية إضافة إىل إمكانية استخدامها يف  املالحظة وتقتضي

ال ميكن للباحث االجتماعي االستغناء عن  «: مجيع الدراسات خاصة الوصفية، فأحد الباحثني يعلق عليها بقوله

»املالحظة بأي حال من األحوال
2

 

يف البحث العلمي، وقد  هي إذن تقنية مباشرة يدور يف جمتمع الدراسة فعرفة ما ولقد مسحت لنا هذه األداة مب

تقدمي طرق ساتذة حيث مت الرتكيز على دروس مادة النحو مع جمموعة من األمتت املالحظة من خالل حضور بعض 

 مارس 15إىل غاية مارس 01يوما وذلك ابتداء من ) 15(مادة النحو، ودامت هذه املالحظة مخسة عشر 

  .م2016

، وهي جممل أدوات مجع البيانات اليت استخدمت يف هذا البحث، واآلن نصل إىل مرحلة أخرى من البحث هي هذه

  .  عملية تفريغ البيانات املتحصل عليها من خالل االستمارة يف اجلداول، مث حتليلها والتعليق عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .52، ص2008، 2ط ب،. رية والتطبيق العلمي، دار هناء للنشر والتوزيع، دأساليب البحث العلمي، األسس النظ: عثمان حممد غنيم: زكي مسعود عليان -1
  .20دليل الباحث يف املنهجية والرسائل املنهجية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ص : عمار بوحوش -2
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  :تفريغ وتحليل االستمارة

 :االستبيان الموجه للتالميذ  - 1

ومعرفة آراء التالميـذ حـول نشـاط مـادة النحـو وقـدرام املعرفيـة وكـذلك اكتشـاف هإن اهلدف من إعداد هذا االستبيان 

ربعـون مدى استيعام وفهمهم للدروس املقدمة أو املقررة يف الكتاب املدرسي لـذلك قمنـا بطـرح احـدى عشـر سـؤاال أل

  .ميالط أمحد والثانية جبيلي حممد تلميذا موزعني على مدرستني ابتدائيتني األوىل) 40(

  :تشتمل األسئلة املوجهة للتالميذ على ما يلي

الغرض مـن أسـئلة هـذا احملـور هـو التعـرف علـى التلميـذ مـن حيـث العمـر، اجلـنس،  :التعرف على المستوجب  -  أ

 .هل من معيد السنة، هل درس التحضريي أم ال، وهل لديه الرغبة يف تعلم مادة النحو

وتطرقنا يف هذا احملور إىل أسئلة تبني لنا آراء التالميذ يف املواضيع املقـررة وهـل يفهـم دروس : حول المقرر  -  ب

 . النحو، وما هي الدروس اليت يفضلها، ويف املقابل اليت جيدها صعبة وغريها من األسئلة

  :أما يف هذا احملور فطرحنا ثالث أسئلة :حول األستاذ    -ج

مــع املعلــم  التلميــذ دروس النحــو مــن املعلــم، أمــا الثــاين فيتعلــق مبشــاركة التلميــذ وفعاليتــه األول حــول مــدى اســتعابة

أثنــاء شــرح الــدرس والســؤال الثالــث فكــان حــول األســباب الــيت تعيــق فهــم التلميــذ لــدرس النحــو، وهــل يتعلــق ذلــك 

  بطريقة املعلم يف تقدميه؟

  :تحليل االستبيان الموجه للتالميذ -

  :المستوجبالتعرف على  �

 :العمر: 1س •

  0سنوات                     9

  تلميذ 16سنوات                  10

  تلميذ 20سنة                       11

  تالميذ 04فما فوق         سنة 12

  .سنة 11أغلب املستجوبني كان عمرهم 
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أمحد وجبيلي حممد وكلها قـد أجيـب  ميالط: واملوزعة على مدرستني) 40(عدد االستبيانات : الجنس: 2س •

 :عنها، حيث وزعت على الشكل التايل

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول اخلــاص بــاجلنس أن هنــاك تفــاوت بــني عــدد الــذكور وعــدد اإلنــاث، إذ كانــت نســبة اإلنــاث 

ر اجلــنس األنثــوي علــى حســاب اجلــنس الــذكري وهــذا اثوالســبب حســب رأينــا هــو تكــ %32.5ونســبة الــذكور  67.5%

 .راجع للقدرة اإلالهية يف حتديد نوع اجلنس

 ؟هل أنت معيد السنة: 3س •

خـــالل اجلـــدول نســـتنتج أن أغلبيـــة التالميـــذ غـــري معيـــدين للســـنة اخلامســـة ماعـــدا تلميـــذ واحـــد، ورمبـــا يرجـــع ســـبب  مـــن

  .اإلعادة إىل الضعف أو التأخر املدرسي

 ؟هل درست التحضيري: 4س •

وبــاقي التالميـذ كانــت نســبتهم  %82.5 ـغلـب التالميــذ درســوا التحضـريي بنســبة تقـدر بــأنّ أنالحـظ مــن خـالل اجلــدول 

ين درســـوا التحضــريي تكــون لــديهم مكتســـبات قبليــة فقــد تطرقـــوا يف ولإلشـــارة فــإن التالميــذ الــذ،%17.5ـقليلــة تقــدر بــ

بيـة االسـالمية، الرياضـيات، الرسـم واملوسـيقى واإلنشـاد، األشـغال، اللغـة العربيـة، الرت : برنامج التحضريي إىل املواد التالية

نفسـيا وفكريـا لـدخول  ادالذي درس التحضـريي حيـث يكـون مسـتعالرتبية البدنية وبالتايل هنا يكمن الفرق بني التلميذ 

  )%(النسبة المئوية   العدد  الجنس

 %32.5  13  ذكور

  %67.5  27  إناث

  %100  40  اموع

  )%(النسبة المئوية   عدد العينات  اإلجابة

 %2.5  1  نعم

  %97.5  39  ال

  %100  40  اموع

  )%(النسبة المئوية   عدد العينات  اإلجابة

 %82.5  33  نعم

  %17.5  7  ال

  %100  40  اموع
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تحضـريي إذ جيـد املدرسة فال جيد صعوبة أو عائقا أمامه للتعلم واالكتساب أكثر على عكس التلميذ الـذي مل يـدرس ال

  . صعوبة يف التأقلم مع احمليط املدرسي فقد يشعر باخلوف واالرتباك

 ؟هل لديك ميول أو رغبة لدراسة وتعلم النحو: 5س •

، أمـا النسـبة %90ـورغبة يف تعلم النحـو إذ تقـدر نسـبتهم بـمن خالل اجلدول نالحظ ان معظم التالميذ كان هلم ميول 

، فهـؤالء التالميـذ الـذين لـيس هلـم رغبـة يف تعلـم النحـو لـديهم أسـباب خمتلفـة رمبـا  %10ـاملتبقية فهي نسبة قليلة تقـدر بـ

تلميــذ للــدرس  تتعلــق بصــعوبة النحــو ومواضــيعه أو طريقــة املعلــم وأســلوبه يــؤدي دورا هامــا وأساســيا يف فهــم واســتيعاب ال

  .كما أن مشاركة التالميذ وتفاعلهم أثناء الشرح يساعدهم على االستيعاب والفهم

  :حول المقرر �

 ؟ما هي الدروس الصعبة لديك: 1س •

 %النسبة المئوية  العدد  الدروس الصعبة

 %50  20  األمساء اخلمسة

  %2.5  1  كان واخواا
  %5  2  اإلعراب والتصريف

  %5  2  الصفة
  %25  10  الفعل املعتل إعراب
 %7.5  3  احلال

  %2.5  1  املصاف إليه
  %2.5  1  مجع املذكر السامل واجلمع املؤنث السامل

  %2.5  1  االسم املقصور
  %2.5  1  الفعل املشتق والفعل اجلامد

  %2.5  1  املفعول به
  %7.5  3  األفعال اخلمسة

  %35  14  ال يوجد

  )%(النسبة المئوية   عدد العينات  اإلجابة

 %90  36  نعم

  %10  4  ال

  %100  40  اموع
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مســـاء التالميـــذ بشـــكل جيـــد أن درس األنســـتخلص مـــن خـــالل اجلـــدول الـــذي مييـــز الـــدروس الصـــعبة الـــيت ال يســـتوعبها 

وذلك يرجع إىل صعوبة هذا الدرس وقد عدنا إىل هذا الـدرس لنكتشـف  %50اخلمسة قد وصل إىل نسبة كبرية تعادل 

ترفع األمسـاء اخلمسـة بـالواو  فو، ذوأب، أخ، حم، : األمساك اخلمسة هي: أين تكمن صعوبته فوجدنا االستنتاج التايل

  : مثل

  .مررت بأبيك: رأيت أباك،  وجتر بالياء مثل: جاء أبوك، وتنصب باأللف مثل

،وبـاقي الـدروس %25ـعـراب الفعـل املعتـل بـإعوبة الدرس كانت يف اعراب األمساء اخلمسة، مث تأيت نسبة وقد رأينا أن ص

، إال أن هنـــاك مـــن التالميـــذ الـــذين مل تكـــن هلـــم صـــعوبة يف فهـــم  %7.5إىل  %2.5تـــرتاوح نســـبة الصـــعوبة فيهـــا بـــني 

قني يف دراســتهم علــى عكــس التالميــذ الــذين لعلهــا تكــون نســبة التالميــذ النجبــاء واملتفــو   %35ـالــدروس بنســبة تقــدر بــ

جيــدون صــعوبة يف فهــم بعــض الــدروس وهنــا يــأيت دور املعلــم يف التعامــل مــع هــذه الــدروس مــن أجــل ختطيهــا واســتيعاا 

بشكل جيد، وذلك باستعمال تقنيات وأساليب للتوضيح والدعم مـن خـالل تكثيـف إجنـاز التمـارين يف حصـة مسـتقلة 

ـــدروس الصـــعبة، وهـــي حصـــة النشـــاطات اإل ـــة، وكـــذلك ختصـــيص حصـــص االســـتدراك مـــن أجـــل إعـــادة شـــرح ال دماجي

باإلضــافة إىل اســتغالل حصــص القــراءة مــن طــرف املعلــم إلعــراب الكلمــات الــيت تتعلــق بالــدروس الصــعبة عنــد التالميــذ 

  . ألجل ترسيخها يف أذهام كإعراب األمساء اخلمسة

 :ما هي الدروس التي تفضلها في النحو: 2س •

 %النسبة المئوية  العدد  الدروس المفضلة

 %32.5  13  الصفة

 %40  16  احلال

  %42.5  17  األفعال اخلمسة

  %47.5  19  كان وأخواا

  %30  12  إن وأخواا

  %2.5  1  اإلعراب والتحويل

  %15  6  األمساء اخلمسة

  %2.5  1  اجلملة الفعلية

  %5  2  األمساء املمدودة 

  %12.5  5  األفعال املعتلة
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  %7.5  3  أمساء اإلشارة

  %7.5  3  املضاف املضاف إليه

  %5  2  االستثناء

  %2.5  1  الفاعل

  %5  2  املفعول به 

  %7.5  3  مجع املؤنث السامل ومجع املذكر السامل ومجع تكسري

مــن خــالل حتليلنــا للجــدول نســتنتج أن هنــاك اخــتالف يف الــدروس الــيت يفضــلها التالميــذ يف النحــو، فنجــد نســبة كــان 

كـذلك مـن   ،%42.5وتليهـا درس األفعـال اخلمسـة بنسـبة  %47.5وأخواا من الدروس املفضلة لـديهم إذ تقـدر بنسـبة 

، أمــا الــدروس %30مث إن وأخواــا بنســبة  %32.5ة بعــدها تــأيت الصــفة بنســب %40احلــال بنســبة الــدروس املفضــلة جنــد 

يرجــع إىل مـــدى اســتيعاب التالميـــذ وفهمهــم هلـــذه الـــدروس  ااملتبقيــة كانـــت هلــا نســـب ضــئيلة ومتقاربـــة فيمــا بينهـــا وهـــذ

  .وكذلك رغبتهم وميوهلم إليها

 ؟هل تقوم بتلقي دروس خاصة للتقوية: 3س •

  )%( النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

  4%0  16  نعم

  %60 24  ال

  %100  40  اموع

، أمـا النسـبة املتبقيـة %60ـمن خالل اجلدول نستنتج أن نسبة التالميذ الذين أجابوا بال كانت النسـبة األكـرب إذ تقـدر بـ

الـدروس ولتجـاوز الصـعوبات  لعل ذلك راجع إىل عدم استيعاب بعضو  %40ـمن التالميذ واليت أجابت بنعم فقدرت ب

والتعثرات اليت تعيق فهمهم، وقد يعود األمر أيضا إىل عدم فهم التلميذ للطريقة اليت يشرح ا املعلم، أو رمبـا لالسـتزادة 

  .والدعم
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 هل تساعدك حصة االستدراك على استيعاب الدرس؟: 4س •

  )%( النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

 %92.5  37  نعم

  %7.5 3  ال

  %100  40  اموع

إذن فحصــة االســتدراك تــؤدي . %92.5ـمــن خــالل اجلــدول نســتخلص أن اإلجابــة بــنعم هــي النســبة األكــرب إذ تقــدر بــ

كانــت نســبة " ال"دورا هامــا يف فهــم الــدروس واالســتزادة أكثــر وذلــك للرفــع مــن مســتواهم، يف حــني نســبة اإلجابــة ب 

ويرجع ذلك إىل ضعف القدرات العقلية هلؤالء التالميذ وهي اليت جتعلهم ال يستفيدون مـن الـدعم  %7.5ـضئيلة تقدر ب

  .  وعليه جيب على املعلم متابعتهم بشكل فردي وتبليغ أوليائهم بضعف أوالدهم لتحفيزهم ومساعدم على الدراسة

  ؟هل يساعدك األب واألم في حل تمارين النحو في البيت: 5س •

  )%( النسبة المئوية   العينات عدد  اإلجابة

  %60  24  نعم

  %40 16  ال

  %100  40  اموع

 %40أمـــا النســـبة املتبقيـــة فهـــي  %60ـنالحــظ مـــن خـــالل اجلـــدول أن نســـبة التالميـــذ الـــذين أجـــابوا بـــنعم قـــدرت بـــ     

ال، وهـذا يـدل علـى أن معظـم األوليـاء هلـم دور يف مسـاعدة أبنـائهم حلـل واجبـام املنزليـة، إال أن هنـاك  ـللذين أجابوا ب

مــن األوليــاء الــذين ال حيرصــون علــى متابعــة أوالدهــم وهــذا راجــع رمبــا لعــدم مبــاالم لــدروس أبنــائهم، أو انشــغاهلم، أو 

  .مر أيضا إىل املستوى العلمي والثقايف لألولياءرب وعزوف التالميذ من حل الواجبات ومراجعتها ويرجع األ

  

  

  

  

 

  : حول األستاذ �

  هل تستوعب دروس النحو من المعلم؟: 1س •



 دراسة وصفية تحليلية لتعليم النحو في الطور االبتدائي:                    الفصل الثاني 

84 

 

  )%( النسبة المئوية   عدد العينات  اإلجابة

  %92.5  37  نعم

  %7.5  3  ال

 %100  40  اموع

وهـــي نســـبة كبـــرية وهـــذا يـــدل علـــى أن التالميـــذ  %92.5مـــن خـــالل اجلـــدول نســـتخلص أن نســـبة اإلجابـــة بـــنعم كانـــت

يفهمون الدروس املقدمة من طرف املعلم أما النسبة املتبقية فهي ضعيفة جـدا مقارنـة بنسـبة التالميـذ الـذين أجـابوا بـنعم 

  .%7.5واليت بلغت نسبتها 

  ؟هل تشارك وتتفاعل مع المعلم أثناء شرحه للدرس: 2س •

  )%( النسبة المئوية  عدد العينات  اإلجابة

  %100  40  نعم

  %0  %0  ال

  %100 40  اموع

وهـذا يـدل علـى أن هنـاك تفاعـل كبـري  %100ـمن خالل اجلدول نالحظ أن كل التالميذ أجابوا بـنعم إذ تقـدر النسـبة بـ

 %100نســبتهااملشــاركة كانــت بــني هــذا اجلــدول واجلــدول الســابق ف مــع املعلــم أثنــاء شــرحه للــدرس إال أن هنــاك مفارقــة

ولعـــل هـــذا راجـــع إىل الفروقـــات الفرديـــة مثـــل الـــذكاء والفهـــم وقـــد يعـــود هـــذا إىل النســـيان وعـــدم  %92.5واالســـتيعاب 

 . االنتباه واالرتباك

 ماهي األسباب التي تعيق فهمك لدرس القواعد؟   : 3س •

 %المئوية النسبة  ال %المئويةالنسبة  نعم  الصفة

  %27.5  11  %67.5  27  أهي صعوبته

  %82.5  33  %10  4  أم طريقة املعلم يف تقدميه

  %0  0 %5  2  هل توجد أسباب أخرى

من خالل اجلدول نستنتج أن النسبة األكرب للتالميذ الذين أجابوا بنعم لصعوبة فهم درس القواعد هي النسـبة الكبـرية، 

إذ تعـد هــذه النســبة األخــرية ليســت قليلــة، أمــا طريقــة  %27.5أمــا الــذين أجــابوا بــال فكانــت نســبتها %67.5ـ إذ تقـدر بــ

فقـط بالنسـبة للـذين أجـابوا بـنعم، أمـا الـذين أجـابوا بـال فكانـت نسـبتها  %10املعلم يف تقدميه للدرس تصـل نسـبتها إىل

وهــي ضــئيلة جــدا، إذن نســتخلص أن   %5ـواالحتمــال األخــري بوجــود أســباب أخــرى قــدرت نســبته بــ %82.5ـتقــدر بــ
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اليت تعيق فهم التالميذ لدرس القواعـد تكمـن يف صـعوبة الـدروس يف حـد ذاـا ولـيس لطريقـة املعلـم يف تقدميـه األسباب 

  .للدرس سببا يف إعاقة سري الدروس واستيعاا

  هل األمثلة المقدمة في شرح الدرس مفهومة؟: 4س •

  )%( النسبة المئوية   عدد العينات  اإلجابة

  %97.5  39  نعم

  %2.5 1  ال

  %100  40  اموع

مثلــة املقدمــة يف شــرح الــدرس مفهومــه مــن طــرف أغلبيــة التالميــذ، وذلــك أن نســبتها  نالحــظ مــن خــالل اجلــدول أن األ

 .%2.5ـواليت تقدر ب" ال"وهي كبرية مقارنة مع نسبة التالميذ الذين أجابوا ب  %97.5كانت 

  :مختصر نتائج االستبيان

  :التالميذ خلصنا إىل جمموعة من النتائج واعتمدنا يف ذلك النسبة األكرب وهي كاآليت بعد اطالعنا على إجابات

 :حول المقرر  - أ

 .ملادة النحو كانت متفاوتة فيما بينها املواضيع املقررة •

ب الــدروس  لــاألمســاء اخلمســة، إعــراب الفعــل املعتــل لكــن أغ: هنــاك دروس صــعبة أمجــع عليهــا التالميــذ وهــي •

 .التالميذكانت يف متناول 

 .ميكن استيعاب القواعد اللغوية  عن طريق االجتهاد واملواظبة حبل التطبيقات داخل القسم وخارجه •

  :حول األستاذ  - ب

 .املعلم الفعال يف القسم هو الذي يستوعب منه التالميذ الدروس •

املطــروح يف عــدم فهــم التالميــذ دروس القواعــد لــيس يف املعلــم بــل يف طبيعــة بعــض الــدروس الصــعبة  اإلشــكال •

 .حبد ذاا

  

  

  

 :االستبيان الموجه للمعلمين - 2
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إن اهلــدف مــن وراء إعــداد هــذا االســتبيان هــو تأكيــد النتــائج الــيت خلصــت إليهــا الدراســة امليدانيــة، وذلــك مــن خــالل 

يعايشـون العمليـة التعليميـة التعلميـة وألجـل ذلـك واسـتكماال لعملنـا امليـداين عمـدنا إىل التعرف علـى آراء مـن يعيشـون و 

  .معلما ومعلمة )12(اثين عشر  تصميم استبيان يشتمل على أربعة عشر سؤاال، قمنا بتوجيهه إىل

  :تشتمل أسئلة االستبيان املوجه إىل املعلمني على احملاور اآلتية

الغـــرض مـــن أســـئلة هـــذا احملـــور هـــو التعـــرف علـــى اجلـــنس، اخلـــربة، ســـنوات كـــان : التعـــرف علـــى المســـتوجب  - أ 

 .تدريس السنة اخلامسة، واملدرسة اليت يشتغل ا هذا املستوجب

 وتطرقنا يف أسئلة هذا احملور التعرف على طبيعة الدروس املقررة يف النحو  :أهداف البرنامج  - ب 

تقــدميها، وهــل تتوافــق مــع عمــر وقــدرات التلميــذ ، ومــدى مالئمتهــا للوقــت املخصــص ل)جيــدة، حســنة، متوســطة(

  .الفكرية واللغوية، مع ترك احلرية للمستوجب يف اختيار اإلجابة اليت يراها مناسبة بإبداء رأيه إن أراد ذلك

ويف هــذا احملــور أيضــا قمنــا بإعــداد أســئلة حــول تقــدمي حمتــوى املوضــوعات املقــررة، إذ  :الموضــوعات المقــررة -ج

ســئلة اإلشــارة إىل املوضــوعات الــيت حيتاجهــا املــتعلم ولكنهــا غائبــة مــن املقــرر، ومــا مــدى مالئمتهــا تناولــت هــذه األ

  .ملستوى التالميذ، وماهي الدروس الصعبة عندهم

تركـزت أسـئلة هـذا احملـور حـول أنـواع طرائـق تـدريس النحـو وكيفيـة اختيارهـا، ومـاهي : طريقة تعليم مـادة النحـو-د

مــاهي اللغــة املســتعملة يف تقــدمي الــدرس، وهــل يــؤثر عــدم تفاعــل التالميــذ يف ســري الــدرس  الطريقــة املعتمــدة بكثــرة،

باإلضـــافة إىل ذلـــك طبيعـــة النصـــوص واألمثلـــة املقرتحـــة لتقـــدميها وكـــذلك كيـــف يـــرى املعلمـــني واملعلمـــات تـــدريس 

  .القواعد مع إعطاء الفرصة إلبداء الرأي يف اإلجابة

  :تحليل االستبيان الموجه للمعلمين-

 :التعرف على المستوجب �

وزع االستبيان على اثنا عشر معلما ومعلمـة، وذلـك يف مثانيـة ابتـدائيات  :المدرسة التي يزاولون فيها العمل •

  .) ، حي السوقتازودةجيمار، (الشقفة ، )، بولشعوربوشرقةبين مرتان، أوالد منصور ، (الواقعة يف الطاهري

 %النسبة المئوية  عدد االستبيانات الموزعة  المدرسة

  %16.67  02  ميالط أمحد

  %16.67  02  ركينة عبد اهللا

  %08.67  01  جبيلي حممد

  %08.67  01  بوزطيط صاحل 

  %08.67  01  ياحي خلضر
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  %08.67  01  جربوين صاحل

  %16.67  02  شفريات نورة

  %16.67  02  علي عبيلي

 %100  12  اموع

وذلـــك علـــى مثانيـــة مـــدارس ابتدائيـــة، وقـــد ا تبـــني مـــن خـــالل اجلـــدول أن االســـتبيانات املوزعـــة اثنـــا عشـــر اســـتبيان       

اختلفت نسبة االستبيانات املوزعة باختالف أقسام السنة اخلامسة ابتـدائي املوجـودة يف تلـك املـدارس، وذلـك أن هنـاك 

يف حــني تتضــمن ابتــدائيات أخــرى قســمني للســنة اخلامســة تبعــا مــن االبتــدائيات مــا تشــمل قســم واحــد للســنة اخلامســة 

  .للكثافة السكانية للمنطقة

  :سنوات الخبرة: 1س •

  سنة 30و 20بين   سنة20و10بين   سنوات 10أقل من   برةالخ

  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد  اجلنس

  %8.33  1  %0  0  %8.33  1  ذكور

  %41.67  5  %25  3  %16.67  2  إناث

  %50  6  %25  3  %25  3  اموع

 

ولألقدمية يف املهنة واخلربة يف التدريس دور كبري يف جنـاح العمليـة التعليميـة والرتبويـة فهـذا اجلـدول الـذي يوضـح سـنوات 

بـني الـذكور واإلنـاث، أمـا أصـحاب اخلـربة بـني عشـر  %24.99هـي ) 10(اخلربة لدى املعلمني لألقـل مـن عشـر سـنوات 

، يف حيـث ذوي اخلـربة األكـرب %0بالنسبة لإلناث، أما الذكور فكانـت %25ـتقدر ب) 20(وعشرون سنة ) 10(سنوات 

وهذا يبني األقدمية يف املهنـة الـيت كلمـا 41.67 %بينما متثل عند اإلناث 8.33%من عشرين فما فوق فهي عند الذكور 

ادت معهــا اخلــربة يف امــتالك الطــرق واألســاليب الفعالــة يف التــدريس، إذن فــاخلربة األكــرب مــن عشــرين فمــا فــوق  زادت ز 

  .كانت أكرب نسبة

  .ويبقى لعنصر السن واخلربة دور هام يف تفعيل العملية التعليمية والرتبوية

  

  

  : سنوات تدريس السنة الخامسة:2س •

  سنة20و10بين   سنوات 10أقل من   السنة

  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد  اجلنس
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  %0  0  %16.67  2  ذكور

  %8.33  1  %75  9  إناث

  %8.33  1  %91.67  11  اموع

تقــدر  ) 10(نالحــظ مــن خــالل اجلــدول أن نســبة املعلمــني الــذين يدرســون الســنة اخلامســة األقــل مــن عشــر ســنوات     

وعشـرين ) 10(لإلناث، أما نسبة املعلمني الذين يدرسون السنة اخلامسـة بـني عشـر سـنوات %75للذكور و  %16.67ـب

  .لإلناث %8.33للذكور، و %0ـتقدر ب) 20(سنة

  :أهداف البرنامج �

  ما هو رأيك في محتوى البرنامج؟: 1س •

 %المئوية النسبة  العدد  االحتماالت

 %0  0  جيدة

  %50  6  حسنة

  %50  6  متوسطة

  %100  12  اموع

يتضــح لنــا مــن  خــالل اجلــدول أن نســبة املعلمــني الــذين أجــابوا بــأن حمتــوى الــربامج حســنة ومتوســطة كانــت نســب      

فلـم تـرد نسـبة ) جيـدة(وهذا يدل على اخـتالف املعلمـني يف إبـداء آرائهـم، أمـا االحتمـال األول %50متساوية تقدر ب

مـني ورمبـا يعـود السـبب إىل صـعوبتها أو كثافـة الـدروس ممـا يـؤدي له ذلك راجع إىل أن حمتوى الربامج مل تثر اهتمام املعل

  .إىل عدم استيعاا من طرف التالميذ

هل الوقت المخصص لحصة التدريبات النحوية كافيا أم ال؟ وماذا تقتـرح فـي حالـة الجـواب ب : 2س •

  ؟"ال"

  غير كاف  كاف   الوقت

  10  2  العدد

 %83.33  %16.67  النسبة

مـن خــالل اجلــدول يتبــني لنــا أن الوقــت املخصــص حلصــة التـدريبات النحويــة كــان غــري كافيــا وذلــك بــدليل أن أكــرب      

وهــذا يــدل علــى أن الوقــت املخصــص غــري كــاف إلــاء حمتــوى مــادة النحــو قبــل  %83.33ـنســبة كانــت هلــذا االختيــار بــ

ـــايل فالوقـــت املخصـــص مل يـــراع الرب  ـــة قليلـــة والـــيت تعـــادل ايـــة املوســـم الدراســـي وبالت ـــامج املســـطر، ويف املقابـــل جنـــد فئ ن

ترى العكـس مـن ذلـك، أي أن الوقـت كـاف يف حـني جنـد معظـم األسـاتذة اقرتحـوا يف حالـة اجلـواب ب  %16.67نسبة
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د إىل سـاعة أو تقلـيص 45ختصيص املزيد من احلصص هلذا النشاط ومتديد احلجم الساعي لنشاط النحو بدال من " ال"

  .س املقررةعدد الدرو 

  هل تتوافق هذه الدروس مع عمرهم وقدراتهم الفكرية واللغوية؟: 3س •

 %النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت

  %66.67  8  نعم

  %33.33  4 ال

اهلــدف مــن وراء طــرح هــذا الســؤال يف معرفــة مــدى مالئمــة الــدروس املقدمــة لتالميــذ الســنة اخلامســة مــع عمــرهم  يكمــن

هنـاك مـن املعلمـني مـن  أنّ  ، إالّ %66.67بنسـبة تعـادل" نعـم" ـوقدرام الفكرية واللغوية إذ جند معظـم املعلمـني أجـابوا بـ

لعـدة " ال" ـا ترجـع هـذه النسـبة مـن املعلمـني يف إجابتهـا بـرأينـ، وحسـب %33.33ـ واليت تقدر نسبتهم بـ" ال"أجابوا ب 

  .أسباب نذكر منها صعوبة بعض الدروس املقررة هلذه السنة وعدم استيعاب التالميذ هلا

  :الموضوعات المقررة �

  ماهي الدروس التي يجب أن تكون في المقرر الدراسي لكنها غائبة؟: 1س •

  %النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت

 %8.33  1  حروف العطف

  %33.33  4  أنواع اخلرب

 %8.33  1  فعل األمر

  %8.33  1  متييز العدد

  %8.33  1  املضاف واملضاف إليه

  %25  3  الفعل املبين للمجهول ونائب الفاعل

  %8.33  1  املصدر

  %8.33  1  املبين واملعرب من الكلمات

  %8.33  1  أمساء املعرفة

  %8.33  1  العدد واملعدود

هـو معرفـة الـدروس الــيت جيـب أن تكـون يف املقـرر الدراسـي لكنهـا غائبـة حسـب رأي املعلمــني،  الغـرض مـن هـذا السـؤال

، غـــري أننـــا رجعنـــا إىل املقـــرر فوجـــدنا أن هـــذا %33.33أنـــواع اخلـــرب الـــيت تصـــل نســـبتها إىل : ومـــن هـــذه الـــدروس الغائبـــة

ـــدا يف هـــ ـــد مـــن الـــدرس موجـــود إال أن املعلمـــني قصـــدوا التـــدقيق جي ـــر ال ب ـــدروس وتوضـــيحها أكث ذا الـــدرس، ولفهـــم ال

استعمال اللغة الوظيفية أو التداول اللغوي فـاملعلم عنـد شـرحه للـدرس جيـب أن تكـون لـه طريقـة مقنعـة يف تقـدمي األمثلـة 
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كيــف تــرون اجلــو اليــوم؟ فيجيــب : يقــول املعلــم للتالميــذ" إن وأخواــا"واســتيحائها مــن الواقــع فمــثال عنــد عــرض درس 

خواــا علــى هــذه اجلملــة االمسيــة، فيجيبــه ادخــل إن أو إحــدى أ: ألحــد التالميــذاملعلــم يقــول . اجلــو مشــمس: التالميــذ

أمـا  %25إن اجلو مشمس ، مث يليه الدرس الغائب عن املقرر وهو الفعل املبين للمجهول ونائب الفاعل بنسـبة: التلميذ

حـــروف العطـــف، العـــدد واملعـــدود، فعـــل األمـــر، : وهـــي %8.33النســـب املتبقيـــة فهـــي متســـاوية فيمـــا بينهـــا إذ تعـــادل 

املصدر، املضاف واملضاف إليه، متييز العدد، املبين واملعرب من الكلمات، أمساء املعرفة،  فهذه الـدروس بـرأي األسـاتذة 

  .جيب أن تكون يف حمتوى برنامج السنة اخلامسة ابتدائي لكنها غائبة

  يقدم في النحـو؟ما مدى استجابة التالميذ لما : 2س •

 %النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

 %8.33  01  جيدة

  %58.33  07  حسنة

  %33.33  04  متوسطة

  %100  12  اموع

ختتلــف أراء املعلمــني بــاختالف إجابــام الــيت كانــت أغلبهــا أن اســتجابة التالميــذ ملــا يقــدم يف النحــو حســنة والــيت تقــدر 

املتعلمــني قـادرين علــى توظيــف مكتســبام النحويــة يف وضـعيات متنوعــة مــع اإلشــارة دومــا ، فمعظــم %58.33ـنسـبتها بــ

ويتم التحـري عنهـا بواسـطة خمتلـف وسـائل التقـومي  %33.33ـإىل نسبة متوسطة منهم تعاين من صعوبات تقدر نسبتها ب

النحـو يكـون مـداها حبسـب مـدى لعالجها يف حصـص املعاجلـة البيداغوجيـة كمـا أن اسـتجابة التلميـذ ملـا يقـدم يف مـادة 

ملسـتوى التلميـذ، أمـا االحتمـال بـأن اسـتجابة التالميـذ ملـا يقـدم يف مـادة النحـو ) احملتويات(مالئمة املوضوعات املقرتحة 

  . ورمبا يرجع ذلك إىل التالميذ النجباء واألذكياء %8.33ـجيدة فتقدر نسبتها ب

  سة؟ماهي الدروس الصعبة عند تالميذ السنة الخام: 3س •

 %المئوية النسبة  العدد  الدروس الصعبة

 %41.67  05  األمساء اخلمسة

  %33.33  04  االستثناء

  %33.33  04  االسم املنقوص

  %16.67  02  التمييز بني احلال وخرب كان

  %16.67  02  إعراب الفعل الناقص

  %08.33  01  اخلرب مجلة أو شبه مجلة

  %08.33  01  األفعال اخلمسة
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  %08.33  01  االسم املقصور

  %08.33  01  عالمات الرفع و النصب واجلر

  %08.33  01  اخللط بني األفعال اخلمسة واجلمع املذكر السامل

  %16.67  02  ال يوجد

يتبني لنا خالل اجلـدول أن نسـبة املعلمـني الـذين جيـدون درس األمسـاء اخلمسـة مـن الـدروس الصـعبة عنـد التالميـذ تقـدر 

وهي النسبة األكرب وهذا يتوافق مع آراء التالميذ الـذين جيـدون صـعوبة يف هـذا الـدرس كـذلك، إذن نـرى أن  %41.67ـب

الصعوبة تكمن يف هذا الدرس يف حد ذاته ورمبا يرجع ذلك إىل عدم مالئمتـه مـع قـدرات التالميـذ العقليـة مث يلـي درس 

عـراب الفعـل النـاقص وكمـا خيلـط التالميـذ إيـأيت درس  ، وبعدها%33.33االستثناء واالسم املنقوص بنفس النسبة وهي 

شــارة إىل أن التالميــذ أشــاروا كــذلك إىل وجتــدر اإل %16.67ـيف التمييــز بــني احلــال وخــرب كــان بنســب متســاوية تقــدر بــ

اخلــرب مجلــة او : وهــي %8.33ـعــراب الفعــل املعتــل، أمــا الــدروس املتبقيــة فكانــت بنســب متســاوية تقــدر بــإصــعوبة درس 

شبه مجلة، األفعـال اخلمسـة، االسـم املقصـور، عالمـات الرفـع والنصـب واجلـر واخللـط بـني األفعـال اخلمسـة ومجـع املـذكر 

  .%16.67ـالسامل لكن هناك من املعلمني الذين مل جيدوا دروسا صعبة عند التالميذ وتقدر نسبتهم ب

  :   حول طريقة تعليم مادة النحو �

  مد طريقة واحدة في تدريس النحو أو عدة طرق؟هل تعت: 1س •

 %النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت

 %33.33  04  طريقة واحدة

  %67.67  08  عدة طرق

  %100  12  اموع

مــن املعلمـــني أن هنــاك عـــدة طــرق لتـــدريس النحــو ومـــن هــذه الطـــرق نــذكر طريقـــة  %67.67أشــار مــا يعـــادل           

املقاربـــة بالكفـــاءات وهـــي طريقـــة جديـــدة يف التـــدريس، باإلضـــافة إىل الطريقـــة االســـتقرائية الـــيت تعتمـــد علـــى التحليــــل، 

يقــــة واحــــدة قــــدرت االســــتعمال، االســــتنباط وكــــذلك الطريقــــة القياســــية القدميــــة، يف حــــني املعلمــــني الــــذين يعتمــــدون طر 

  :وهي الطريقة االستقرائية ذلك أا تساعد املعلم يف عرض الدرس باتباع اخلطوات التالية %33.33نسبتهم

التمهيـد، عـرض القاعــدة، التحليـل، ومناقشـة األمثلــة والشـواهد، اسـتنباط القاعــدة، التطبيـق، أمـا عــن الطريقـة املســتعملة 

رائية وقــد يرجــع األمــر حســب رأينــا أــا طريقــة تســاعد التالميــذ علــى اســتيعاب بكثــرة فقــد أجــابوا بأــا الطريقــة االســتق

  .دروس النحو بشكل جيد

  ما مدى مالئمة النصوص واألمثلة المقترحة في تقديم الدروس النحوية بالنسبة للتالميذ؟ : 2س •
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 %النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت

 %25  03  مالئمة

  %75  09  غري مالئمة

نظـــرا الخــــتالف اآلراء وتبعــــا للمســــتوى واملرجعيــــات املعرفيــــة لكـــل معلــــم نالحــــظ أن معظــــم املعلمــــني أجــــابوا بــــأن      

وهــذا راجـــع إىل  %75ـتقــدر بـــ وذلـــك بنســبة النصــوص واألمثلــة املقرتحـــة غــري مالئمـــة لتقــدمي الظــاهرة النحويـــة للتالميــذ

بحــث واالعــداد وتــوفري نصــوص مالئمــة وأخــرى جافــة ال تزيــد حــذف الكثــري مــن الرتاكيــب النحويــة فيلجــأ املعلــم إىل ال

التالميـــذ إال تعقيـــدا لـــذا جيـــب اإلكثـــار مـــن األمثلـــة اهلادفـــة باإلضـــافة إىل أن غالبيـــة النصـــوص ال حتتـــوي علـــى الظـــواهر 

مالئمـة إذ اللغوية املراد دراستها، وعكس بعض املعلمني الذين يرون أن األمثلة والنصوص املقرتحة لتقـدمي دروس النحـو 

وذلــك الشــتماهلا علــى الظــاهرة النحويــة املــراد إرســائها وتســتجيب ملــا تقتضــيه املقاربــة النصــية يف تــدريس  %25ـتقــدر بــ

أنشــطة اللغــة، وهنــاك أمثلــة حيــة ونصــوص شــيقة تســاعد املــتعلم علــى حتســني تعبــريهم وإثــراء رصــيدهم اللغــوي وذلــك 

  .ضمونللتفاعل معهم، وبعضها مناسبة وقيمة من حيث امل

  هل كثرة التالميذ في القسم يؤثر على استيعابهم للنحو؟: 3س •

  %النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت

 %91.67  11  نعم

  %8.33  01  ال

  %100  12  اموع

وذلـك ألن كثــرة التالميــذ يف  %91.67ـيتبـني لنــا مــن خـالل اجلــدول أن أغلبيــة املعلمـني أجــابوا بــنعم بنسـبة تقــدر بــ      

القسم يؤثر سلبا على متابعة كل تلميذ بشـكل فـردي، فكثـرة التالميـذ يعيـق دور املعلـم يف تقـدمي الـدروس بشـكل فعـال 

لكــل التالميــذ كمــا أن املعلــم جيــد نفســه عــاجزا ملراعــاة الفــروق الفرديــة بالتلميــذ الــذكي يســتوعب الــدروس بســرعة، أمــا 

  . يستغرق وقتا أكثر ليفهم الدرسالتلميذ بطيء الفهم ف

  

  

  ماهي اللغة المستعملة في تقديم الدرس؟: 4س •

  %النسبة املئوية  التكرارات  االحتماالت

 %91.67  11  الفصحى

  % 0  0  العامية
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  %8.33  01  كليهما

 %100  12  اموع

مــــن خــــالل اجلــــدول أن معظــــم املعلمــــني أجــــابوا علــــى أن اللغــــة املســــتعملة يف تقــــدمي الــــدرس هــــي الفصــــحى  نالحــــظ

ويرجــع ذلــك حســب رأينــا لتعويــد التلميــذ علــى اســتعمال اللغــة اســتعماال ســليما ومتكنــه مــن أخــذ اللغــة  %91.67بنســبة

ورمبــا يرجــع ذلــك لتقريــب الفكــرة  %8.33بشــكل صــحيح، إال أننــا جنــد نســبة ضــئيلة تســتعمل الفصــحى والعاميــة بنســبة

  .املراد شرحها للتلميذ فيسهل عليه فهمها

  في رأيك هل يؤثر عدم تفاعل التالميذ على سير الدرس؟   : 5س •

 %النسبة املئوية  التكرارات  االحتماالت

 %100  12  نعم

  %0  0  ال

  %100  12  اموع

، فعـدم %100ـلقد أمجع كل املعلمني على أن عدم تفاعل التالميذ يؤثر على سري الدرس وذلـك بنسـبة تقـدر بـ         

مشاركة التالميذ وتفاعلهم مع املعلـم يف تقـدمي الـدرس خيلـق نوعـا مـن اخلمـول والكسـل ممـا يعيـق سـري الـدرس، والعكـس 

هنــاك حيويــة ونشــاط ويســهل علــى املعلــم تقــدمي الــدرس كمــا  مــن ذلــك إذا شــارك التالميــذ مــع املعلــم يف الــدرس يكــون

  .يسهل على التلميذ الفهم كذلك

  من خالل خبرتك وتجربتك كيف ترى تدريس القواعد؟:6س •

اآلراء املختلفــة للمعلمــني أثنــاء إجــابتهم عــن تــدريس القواعــد أــا وإن اختلفــت طــرق تدريســها لقــد تبــني لنــا مــن خــالل 

بنوعيــه الشــفوي والكتــايب وليســت غايــة يف حــد ذاــا، والكتســاب مهاراــا ينبغــي توظيفهــا فهــي وســيلة لضــبط التعبــري 

واســتغالهلا يف مجيــع املــواد، بــل يف مجيــع اــاالت ســواء أثنــاء الــدروس أو خارجهــا وأن أفضــل أشــكال تعلــيم النحــو هــي 

ى تطبيقهـــا وممارســـتها كـــاملنطوق الـــيت تتعـــدى أســـلوب اســـتيعاب املعلومـــات وحتديـــدها أو حفظهـــا إىل تنميـــة القـــدرة علـــ

واملكتوب وأن أسس قواعد اللغة العربية جلها موجودة ضمن املقرر من السنة الثالثة إىل اخلامسـة  ابتـدائي إىل أن درجـة 

االكتساب جندها عند النجباء أما دون ذلك فتكون أقل وهذا نظرا ملـا يعانيـه األسـتاذ مـن الفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني 

كن أو موقــــت وغيــــاب حصــــة اختبــــار املعــــارف، وهنــــاك مــــن يــــرى أن تــــدريس القواعــــد بالنســــبة لألســــتاذ املــــتوضــــيق ال

املتخصـــص ال صـــعوبة فيـــه لكـــن بالنســـبة للـــدروس املقـــررة علـــى املـــتعلم فأحيانـــا ال تتناســـب ومســـتواه إذ جيـــد صـــعوبة يف 

يوظفــون هــذه القواعــد يف انتاجــام ســواء اكتســاا، كمــا أن تــدريس القواعــد يكســب التالميــذ اللغــة الســليمة وجيعلهــم 

الشــفوية أو اخلطابيــة أو الكتابيــة إضــافة إىل تــدريس القواعــد النحويــة يف الســنة اخلامســة مــن التعلــيم االبتــدائي حيتــاج إىل 
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معلــم كــفء باحــث  واع ومــتحكم يف اســرتاتيجيات التــدريس املعتمــدة يف املنــاهج، قــادر علــى تطبيــق منهجيــة حمكمــة 

لفــة كمــا جيــب أن تكــون لــه قــادرين علــى توظيفهــا يف وضــعيات خمتيــذه يف النهايــة مــن اكتســاب مــوارد يكونــوا متكــن تالم

دراية واسعة بوظائف التقومي وأشكاله وأحواله، ويكون ملما ا ومطبقا هلا ومـدركا ملـدى فعاليتهـا يف كشـف الصـعوبات 

  .الجية جتعلهم يرقون إىل املستوى املنشوداليت قد يعاين منها تالميذه، قادرا على إعداد اسرتاتيجية ع

  :بعد اطالعنا على إجابات املعلمني خلصنا إىل جمموعة من النتائج ميكن امجاهلا فيما يلي

 : أهداف البرنامج  -أ 

 .تضارب آراء املعلمني حول حمتوى الربامج بني احلسنة واملتوسطة - 

 .عمر وقدرات التالميذ الفكرية واللغوية توافق حمتوى الربنامج  مع - 

 :الموضوعات المقررة  -ب 

 .غياب الكثري من الدروس من املقرر الدراسي للسنة اخلامسة ابتدائي - 

 .استجابة التالميذ ملا يقدم يف مادة النحو حسنة عموما - 

 .هناك من الدروس الصعبة واليت تفوق قدرات التالميذ الفكرية - 

 :طريقة تعليم مادة النحو حول  -ج 

 .الطريقة االستقرائية وطريقة املقاربة بالكفاءات: هناك طريقتان يعتمدمها املعلم يف تدريس القواعد ومها - 

 .الصعوبات اليت يواجهها التالميذ يف استيعاب القواعد النحوية ترجع إىل طبيعة املوضوعات املقررة - 

 .مي الدروس النحوية بالنسبة ملستوى التالميذ الدراسيعدم مالئمة النصوص واألمثلة املقرتحة لتقد - 

 .اللغة املستعملة يف تقدمي الدرس هي الفصحى - 

  .فاعلية التالميذ يف القسم تؤثر وتساعد على سري العملية التعليمية التعلمية - 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 المالحــق
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -جيجل- جامعة محمد الصديق بن يحي 

  كلية اللغة واألدب العربي

  :مشروع البحث

 

 

 

 

 

  

  :موجه استبيان

  لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي

  

  :مالحظة

وا العريب، لذلك نرجو منكم أن تتحر  إن البحث عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت ختصص علوم اللسان

أمام العبارة اليت حتّدد إجابتك عن السؤال، ) x(عية يف اإلجابة على االستبيان، وأن تضعوا عالمة و الدقة واملوض

  .مّنا جزيل الشكرولكم 

  .البيانات الواردة يف االستبيان سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية

  

  

  

  

  

  

  

ا�����  ا����ب ا����رات ا���و
	 �� ا�طور
  	ا���دا�
 �ن ا��ر��	

-��  - ا���	 ا�����	 أ��وذ
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  التعرف على المستجوب* 

  :المدرسة

  .اخلامسة ابتدائي: لسنةا

  سنة 12سنة                11سنوات               10سنوات                   9: العمر: 1س

  أنثى             ذكر     : اجلنس: 2س

  هل أنت معيد السنة؟ نعم                  ال:3س

  هل درست التحضريي؟ نعم                 ال: 4س

  هل لديك ميول أو رغبة لدراسة وتعّلم النحو؟ نعم                ال: 5س

  :حول المقرر* 

  ما هي الدروس الصعبة لديك؟: 1س

 -  

 -  

 -  

  اليت تفضلها يف النحو؟ ما هي الدروس: 2س

 -  

 -  

 -  

  هل تقوم بتلقي دروس خاصة للتقوية؟ نعم                    ال: 3س

  هل تساعدك حصة االستدراك على استيعاب الدرس؟  نعم                  ال: 4س

  هل يساعدك األب واألم يف حل متارين النحو يف البيت؟ نعم               ال: 5س

  

  :المعلم حول* 

  هل تستوعب دروس النحو من املعلم؟ نعم                     ال: 1س

  هل تشارك وتتفاعل مع املعلم أثناء شرحه للقواعد؟ نعم              ال: 2س

  ما هي األسباب اليت تعيق فهمك لدرس القواعد؟ : 3س

  نعم                الأهي صعوبته؟  - 
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  نعم                  ال دميه؟أم طريقة املعلم يف تق - 

  

  أم هناك أسباب أخرى أذكرها؟ - 

 -  

 -  

 -  

  هل األمثلة املقدمة يف شرح الدرس مفهومة؟نعم                  ال: 4س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكرا على إجابتكم وبالتوفيق لكم في امتحان االنتقال إلى الطور المتوسط
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -جيجل- جامعة محمد الصديق بن يحي 

  كلية اللغة واألدب العربي

  :مشروع البحث

 

 

 

 

 

  :استبيان موجه

  السنة الخامسة ابتدائي لمعلمي

  :مالحظة

وا العريب، لذلك نرجو منكم أن تتحر  إن البحث عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت ختصص علوم اللسان

أمام العبارة اليت حتّدد إجابتك عن السؤال، ) x(عية يف اإلجابة على االستبيان، وأن تضعوا عالمة و الدقة واملوض

  .الشكرولكم مّنا جزيل 

  .البيانات الواردة يف االستبيان سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية

  

  

ا�����  ا����ب ا����رات ا���و
	 �� ا�طور
  	ا���دا�
 �ن ا��ر��	

-�� - ا���	 ا�����	أ��وذ
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  :التعرف على المستجوب* 

  املدرسة

  .مع ذكر اجلنس سنوات اخلربة: 1س

  :سنوات تدريس السنة اخلامسة : 2س

  :أهداف البرنامج* 

  جيدة   حسنة   متوسطة ج؟حمتوى الربنامما هو رأيك يف  1:س

  هل الوقت املخصص حلصة التدريبات النحوية كافيا أم ال؟  كافية                 غري كافية: 2س

  ماذا تقرتح يف حالة اجلواب بـال؟

 -  

 -  

 -  

  هل تتوافق هذه الدروس مع عمرهم وقدرام الفكرية واللغوية؟ نعم                    ال: 3س

  :الموضوعات المقررة* 

  هي الدروس اليت جيب أن تكون يف املقرر الدراسي لكنها غائبة؟ ما: 1س

 -                  

 -                  

 -                  

  ما مدى استجابة التالميذ ملا يقدم يف مادة النحو؟: 2س

  جيدة                             حسنة                  متوسطة

  ؟الدروس الصعبة عند تالميذ السنة اخلامسة ما هي: 3س

 -  

 -  

 -  

  

  



 ا����ــ�

104 

 

  :طريقة تعليم مادة النحو* 

  عدة طرقواحدة طريقة  ؟أو عدة طرق عتمد طريقة واحدة يف تدريس النحوهل ت: 1س

  إذا كان اجلواب عدة طرق ما هي الطريقة املستعملة بكثرة؟*

 -  

 -  

 -  

  :وإن كانت طريقة واحدة ما هي* 

 -  

 -  

 -  

  مدى مالئمة النصوص واألمثلة املقرتحة لتقدمي الدروس النحوية بالنسبة للتالميذ؟ما : 2س 

  مالئمة                 غري مالئمة

  هل كثرة التالميذ يف القسم يؤثر على استيعام للنحو؟ نعم                  ال: 3س

  العامية                     كليهما ما هي اللغة املستعملة يف تقدمي الدرس؟ الفصحى              :4س

  يف رأيك هل يؤثر عدم تفاعل التالميذ على سري الدرس؟نعم               ال: 5س

  جتربتك وخربتك كيف ترى تدريس القواعد؟ من خالل: 6س

 -  

 -  

 -  

  

  

  شكرا على تعاونكم وإجاباتكم 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

 خاتمــة
 



  ا�����ـــــــ�

96 

 

  :خاتمـــة

بل يتعـداها إىل ) االبتدائي، املتوسط، الثانوي(مراحل التعليم الثالث يف س فرعا من فروع اللغة يدرّ  يعد النحو

ن اكتسـاب املهـارات النحويـة ال تـزال هاجسـا عنـد معظـم التالميـذ أّ  دب العـريب، إالّ أقسام اللغـة واألالتعليم اجلامعي يف 

لنا إىل مجلـة مـن صـومن خالل دراستنا لواقع تدريس النحو يف الطور االبتـدائي تو  ،يواجهواومن أعقد املشكالت اليت 

  :النتائج وهي

ســـلوم اللغـــوي، وتقـــومي أســـتواهم، وتطـــوير لغـــتهم وترقيـــة اكتســـاب املهـــارات النحويـــة يســـاعد املتعلمـــني علـــى تـــدعيم م - 

 .لسام

املعّلــم، املــتعّلم، املــادة العلميــة : ال تــتم هــذه العمليــة إال بوجــود عناصــر أساســية تتمركــز حوهلــا العمليــة البيداغوجيــة وهــي - 

 .وبيئة التعليم

 .يواجه املعلم مشاكل لتعليم قواعد اللغة العربية تعد هذه املشاكل قدمية مل تعاجل معاجلة جذرية  - 

لقياســــية، االســــتقرائية، النصــــوص املتكاملــــة، النشــــاط، املشــــكالت، املقاربــــة الطريقــــة ا هنــــاك عــــدة طــــرق لتعلــــيم النحــــو - 

 .طريقة املقاربة بالكفاءات وكذا الطريقة االستقرائية :املعلمني هيبالكفاءات، إال أن الطريقة األكثر استعماال عند 

 مـتعلم مـن خـالل جعـل التعلـيميميـة حيـث أعطـت معـىن لليف العمليـة التعلّ ة املقاربة بالكفاءات طريقـة جديـدة تعد طريق - 

 .امليول والسلوكيات اجلديدةجتاهات و ساب االوتنمية املهارات واك ،أكثر جناعة

التلميــــذ العقليــــة، يرجــــع إىل وجــــود دروس تفــــوق قــــدرات " الســــنة اخلامســــة"صــــعوبة تعلــــم النحــــو يف املرحلــــة االبتدائيــــة  - 

وهذا ما أكدته االحصـائيات اخلاصـة بـاملعلمني لضـيق باإلضافة إىل عدم ختصيص وقت كاف حلصة التدريبات النحوية 

 .الوقت

مــادة النحــو علــى املتعلمــني حــىت تصــبح مــادة ســهلة يتقبلهــا املتعلمــني  لقــد كانــت هنــاك عــدة حمــاوالت مــن أجــل تيســري  - 

 .كأي مادة دراسية حمببة إىل النفس وقريبة منهم

القــرآن الكــرمي يف لحــن والفســاد وخاصــة لغــة مــن الإن اهلــدف الرئيســي الــذي وضــع مــن أجلــه النحــو العــريب هــو حفــظ ال - 

 .األساسية للنحوملام بالقواعد ا فكان هدفه هو اإلواحلديث النبوي الشريف، أما حديث

للغــة العربيــة واالســتعانة بــاملعلمني اندة إىل الواقــع التعليمــي لقواعدتاملســ ضـف إىل هــذا كلــه ومــن خــالل الدراســة امليدانيــة  - 

دة النحــو يكــون التالميــذ ملــدى مــا يقــدم يف مــا وتقــدمي اقرتاحــام  تبــني أن اســتجابةبــداء رأيهــم إاملســتجوبني عــن طريــق 

الئمة املوضوعات املقرتحـة ملسـتوى التلميـذ، باإلضـافة إىل ختصـيص وقـت كـاف حلصـة التـدريبات مداها حبسب مدى م

 اسـتيعاب هـذه املـادة العلميـة يرجـع لكوـان العـائق يف عـدم إما من خالل آراء التالميذ الذين اسـتجوبناهم فـأالنحوية، 

 .صعبة مادة
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ومنه ميكن القول أن تدريس القواعد يف السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي يتطلـب معلـم كـفء، باحـث مـتمكن 

ومـتحكم يف اســرتاتيجيات التـدريس املعتمــدة يف املنـاهج والــيت متكـن التالميــذ يف األخـري مــن اكتسـاب املهــارات النحويــة 

  .توظيفها يف وضعيات خمتلفةو 

ن نكــون قــد أعطينــا صــورة بســيطة ومــوجزة عــن واقــع تعلــيم واكتســاب النحــو يف الطــور االبتــدائي، نتمــىن أخــري يف األ

  .وأن نكون قد مهدنا الطريق ملن يرغب يف دراسة هذا املوضوع وذا يتحقق اهلدف الذي نسعى ألجله

اخلتام احلمد هللا الذي أعاننا على إكمال هذا العمل املتواضع ونسـأل اهللا عـز وجـل التوفيـق ونتضـرع إليـه أن  ومسك

  .يسدد خطانا يف خدمة أمتنا أنه مسيع جميب

 

  



 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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  .برواية ورش القرآن الكريم

  :أوال المصادر

كتايب يف اللغة العربية، السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين : شريفة غطاس وآخرون -1

 م2007ط، .ب، د . املطبوعات املدرسية، د

 .م2012دليل املعلم للسنة اخلامسة ابتدائي، جوان :   مديرية التعليم األساسي -2

الوثيقة املرافقة ملناهج السنة األوىل من التعليم الثانوي العام : التعليم الثانوي واللجنة الوطنية للمناهج مديرية -3

  .م2005والتكنولوجي، ديوان املطبوعات املدرسية، 

  :ثانيا المراجع

  .م2005، 1املرجح يف تدريس الّلغة العربية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط: إبراهيم حممد عطا -1

، 2عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: اخلصائص، تح: ن جين أبو الفتح عثماناب -2

  .1م، مج2003

  .ت.ط، د.أساليب تدريس الّلغة العربية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د: أمحد إبراهيم صومان -3

  .م2007، 3ت اجلامعية، اجلزائر، طالنشأة والتطور، ديوان املطبوعا: الّلسانيات: أمحد مومن -4

  .م2002ط، .الّلغة والتواصل لدى الطفل، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة، د: أنسي حممد أمحد قاسم -5

  .م2009، 2تعّليمية الّلغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط: أنطوان صّياح -6

، 1ر املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، طتدريس األطفال ذوي صعوبات التعليم، دا: بطرس حافظ -7

  .م2009

، دار )أسسها، مهاراا، تدريسها، تقوميها(املفاهيم اللغوية عند األطفال : حامد عبد السالم زهران وآخرون -8

  .م2007، 1املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط

النحوي، منشورات دار دجلة، التيسري النحوي املعاصر يف ضوء اخلالف : حسن منديل حسن العكيلي -9

 .م2014، 1عمان، ط

  .ت.، د1دراسات يف اللغة واملعاجم، دار النهضة العربية، بريوت، ط: حلمي خليل - 10

 5حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، ط: حنفي بن عيسى - 11

  .م2003، 

تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، دار املسرية  ليبأسا: حمّمد فؤاد احلوامدة: راتب قاسم عاشور - 12

  .م2007م، 2003، 2، ط1للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط

فنون الّلغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية والتطبيق، عامل : راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة - 13

  .م2009، 1الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، ط
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، دار الفكر العريب، القاهرة، )مستوياا، تدريسها وصعوبتها(املهارات اللغوية، : رشدي أمحد طعيمة - 14

  .م2004، 1ط

ط، .ب، د.املساعد على املهارات اللغوية، منشورات جممع  اللغة العربية، د:   رياض بن حسن اخلّوام - 15

  .م2014

  .م2005ط، .اجلامعّية، األزارطية، دزكريا إمساعيل، طرق تدريس الّلغة العربية، دار املعرفة  - 16

أساليب البحث العلمي، األسس النظرية والتطبيق العلمي، دار : عثمان حممد غنيم: زكي مسعود عليان - 17

  .م2008، 2هناء للنشر والتوزيع، د، ب، ط

ت املهارات اللغوية االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة وعوامل تنمية املهارا: زين كامل اخلويسكي - 18

  .م2008ط، .عند العرب وغريهم،  دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د

مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار وائل للنشر : هدى علي جواد الشمري: سعدون حممود الساموك - 19

  .م2005، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

، كلية الرتبية، )ع تطور الرتبية العلميةمشرو (دليل الرتبية العلمية، شعبة الدراسات االجتماعية : سعيد جاير - 20

  .م2008ط، .جامعة املنوفية، مصر، د

  .م2009، 1األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية، دار البداية، عّمان، ط: مسيح أبو مغلي - 21
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