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النيب على   بسم اهللا الرمحن خالق اإلنسان مصور األكوان شارح اللسان منزل القرآن وصلى وسلم 

  العدنان، احلمد هللا على التوفيق والسداد إلكمال مذكريت وأمتىن أن تكون يف مستوى عرق جبيين

أهدي مثرة جهدي إىل كل من ساهم معي يف إثراء عملي هذا وأخص بالذكر عائليت أمي وأيب 

ضلكما حببكما بتشجيعكما أنا هنا ولوالكما ما كنت قد وصلت هلذا فيا رمحان احفظهما وطول 

  إىل من كربت معهم وعليهم أعتمد إخويت وأخوايت

إىل أساتذيت وأستاذايت وأبدأهم بالشكر من الطور االبتدائي إىل الطور اجلامعي الذين كان هلم العون 

  إىل أستاذي الذي مل يبخل على بشيء

 إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد

 

 اإلهداء
بسم اهللا الرمحن خالق اإلنسان مصور األكوان شارح اللسان منزل القرآن وصلى وسلم 

العدنان، احلمد هللا على التوفيق والسداد إلكمال مذكريت وأمتىن أن تكون يف مستوى عرق جبيين

أهدي مثرة جهدي إىل كل من ساهم معي يف إثراء عملي هذا وأخص بالذكر عائليت أمي وأيب 

ضلكما حببكما بتشجيعكما أنا هنا ولوالكما ما كنت قد وصلت هلذا فيا رمحان احفظهما وطول 

  يف عمرمها أنتم نور حيايت

إىل من كربت معهم وعليهم أعتمد إخويت وأخوايت

إىل أساتذيت وأستاذايت وأبدأهم بالشكر من الطور االبتدائي إىل الطور اجلامعي الذين كان هلم العون 

  هلذا املستوىيف إيصايل 

إىل أستاذي الذي مل يبخل على بشيء

إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد

  إليكم مجيعا مثرة جهدي

  

  

  

بسم اهللا الرمحن خالق اإلنسان مصور األكوان شارح اللسان منزل القرآن وصلى وسلم 

العدنان، احلمد هللا على التوفيق والسداد إلكمال مذكريت وأمتىن أن تكون يف مستوى عرق جبيين

أهدي مثرة جهدي إىل كل من ساهم معي يف إثراء عملي هذا وأخص بالذكر عائليت أمي وأيب 

ضلكما حببكما بتشجيعكما أنا هنا ولوالكما ما كنت قد وصلت هلذا فيا رمحان احفظهما وطول بف

إىل أساتذيت وأستاذايت وأبدأهم بالشكر من الطور االبتدائي إىل الطور اجلامعي الذين كان هلم العون 



 
 

 كـلـمـــــة شــكـــــر 

  

  

  

  

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسهِ : قال تعالى   َوَمن َيْشُكْر فَِإمنَّ

من لم يشكر الناس، لم يشكر اهللا عز :" وقال رسوله الكريم صلى اهللا عليه وسلم         

  "    وجل

به من إتمام هذه  يات واألرض على ما أكرمنماو الس  حمداً كثيراً طيباً مباركاً مألحمد اهللا   

  .رجو أن تنال رضاهاالتي  الدراسة

  يكما ال أنسى األستاذ املشرف الدكتور مهدي عز الدين شنني الذ

  كان يل خري معني على إجناز هذا البحث املتواضع 

  لتفضله الكريم باإلشراف على هذه الدراسة

  وكذا أعضاء جلنة املناقشة على ما سيضيفونه هلذا

  البحث من نصائح وتوجيهات وتصويبات  

   .بجامعة غردايةأساتذة قسم اللغة واألدب العربي 

  

  

  

  



 
 

  الملخص 

القواعد النحوية والصرفية عند تالميذ التعليم الثانوي شعبة األدب  تعليمية: موضوعتناولت الدراسة 

  .تطبيقيفقد جاء هذا البحث يف فصلني فصل نظري وآخر  وفلسفة، لذلك

   :حيثتدريس القواعد النحوية والصرفية من  :يفوتتلخص املشكلة 

  .العربيةالطرائق والوسائل واآلليات الناجعة املستعملة يف تدريس قواعد اللغة -

  .والصرفيةوأين تكمن الصعوبات يف القواعد النحوية -

فقد قمت باختيار عينة للدراسة  امليدانية،الولوج يف الدراسة  لطبيعة املوضوع املطروح وجب عليا ونظرا

ثانويات موجودة  ينتمون إىل مخس الدراسة،ميذا من جمتمع نية وعشرون تلاقوامها مخسة أساتذة ومث

هذه الدراسة اعتمدت على االستبيان حيث قمت بتوزيع أسئلة  غرداية، ولتطبيقبدائرة متليلي والية 

  االستبيان على كل من أساتذة وتالميذ التعليم الثانوي 

   :أمههاوقد مت التوصل يف هذا البحث إىل جمموعة من النتائج 

  �تم التعليمية بتعليم اللغة يف بعديها املنطوق واملكتوب  -

اختالف طرق تدريس القواعد النحوية والصرفية بني القدمية واحلديثة ومهمة املدرس اختيار أيها -

  .احلاجةأجنح أو الدمج بني عدة طرق حسب 

  لعملية التعليمية لتدريس القواعد النحوية والصرفية أسس ونظريات تتضافر كلها من أجل جناح ا -

  التدريس والصرفية،العملية التعليمية، القواعد النحوية  :املفتاحيةالكلمات 

 

 

 

 



 
 

Résumé  

L’étude portait sur le sujet de la grammaire et de la morphologie pédagogiques 

pour les apprenants du secondaire se spécialisant en littérature et en philosophie, 

par conséquent, cette recherche est déroulée en deux chapitres, un chapitre 

théoriques et l’autre une application.  

Le problème se résume à l’enseignement des règles grammaticales et 

morphologiques en termes de méthode : moyens et mécanisme utilisés dans 

l’enseignement de la grammaire arabe ? 

Où sont les difficultés de grammaire et de morphologie et en raison de la nature 

du sujet traité, j’ai du me lancer dans l’étude de terrain, j’ai donc, choisi un 

échantillon pour l’étude composé de cinq professeurs et vingt-huit étudiants, 

appartenant à cinq écoles secondaires du daïra de METLILI, wilaya de 

GHARDAIA. 

   Pour mettre en œuvre ce message, je me suis appuyé sur le questionnaire, où j’ai 

distribué les questionnaires à chacun des enseignants et apprenants. 

   Dans cette recherche, un ensemble de résultats a été atteint dont les plus 

importants sont le centre éducatif se préoccupe de l’enseignement de la langue 

dans ses dimensions écrite et orale. 

   La différence de méthodes d’enseignement de la grammaire et de la morphologie 

entre l’ancienne et la nouvelle et la tache de l’enseignant est de choisir celle qui 

réussit ou de combiner plusieurs méthodes selon les besoins. 

   Enseigner les principes grammaticaux et morphologiques, les fondements et les 

théories, qui convergent tous pour la réussite du processus éducatif. 

Les mots clés : processus éducatif, grammaire, morphologie. 
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 مقدمة

 

 
  أ

 

  مقدمة 

   ))أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا((                  

والصالة والسالم على من  كتابه،وحفظها حبفظ   الكرمي،احلمد هللا الذي شرف العربية بنزول القرآن 

  أويت جوامع الكلم وخص ببدائع احلكم وبعد 

القواعد النحوية والصرفية دراسة قدمية النشأة ، شرع �ا النحاة األوائل حفظا لأللسن وصونا للقرآن 

، ومن هنا بدأ االهتمام بقواعد اللغة العربية ، إذ يعد علمي النحو من الوقوع يف اللحن أثناء قراءته 

والصرف من العلوم الصعبة عند التالميذ وهذا راجع للعديد من األسباب اليت جتعلهم يصدون عن 

هذه العلوم ، فال يعطو�ا أولوية يف مادة اللغة العربية وهلذا توالت النظريات التعليمية اليت �دف إىل 

ملية التعليم والتعلم يف ماديت النحو والصرف عند تالميذ التعليم الثانوي ، ونظرا هلذه تسهيل ع

ارتأيت تناول موضوع تدريس القواعد النحوية والصرفية يف )القواعد (األمهية اليت حتتلها اللغة العربية 

حاولت من خالله و ) منوذجا (مذكريت بعنوان تعليمية القواعد النحوية والصرفية يف ثانويات متليلي 

إظهار كيفية تدريس القواعد النحوية والصرفية واختذت مرحلة التعليم الثانوي أمنوذجا ألنه مرحلة 

  .متميزة من مراحل منو املتعلم وهو بوابة للمرحلة اجلامعية 

إىل شيوع فكرة صعوبة  عربية، إضافةكما أن فكرة املوضوع نشأت من خالل ختصصي لسانيات 

كما أنين اخرتته رغبة يف البحث يف جمال التعليمية الذي سأحتاجه   األخرى،القواعد على غرار املواد 

  .التدريسرمبا إن وفقين اهللا يف الوصول إىل مهنة 

   :وعليه نطرح اإلشكالية التالية

  العربية؟ ما مدى مسامهة القواعد النحوية والصرفية يف بناء حمتوى مناهج اللغة

  :الفرعيةوانطالقا من اإلشكالية الرئيسية أتت جمموعة من التساؤالت 

  والصرفية؟ماذا تعين تعليمية القواعد النحوية  -

  والصرفية؟ماهي الطريقة املثلى لتدريس القواعد النحوية  -



 مقدمة

 

 
  ب

  األنسب؟وهل طريقة املقاربة بالكفاءات هي الطريقة  -

  املادة؟وأين تكمن صعوبة تدريس هذه  -

وقع حتت يدي بعض الدراسات اليت هلا  املوضوع،وإين أثناء تقليب النظر جلمع املادة العلمية هلذا 

  :وهيصلة مبوضوعي 

إعداد نادية جفال مذكرة ماسرت (تعليمية القواعد النحوية والصرفية عند تالميذ السنة الثانية متوسط 

  )ومسعودة بن شيحة

مذكرة ماسرت إعداد (تعليمية النحو وأثرها يف تنمية اللغة لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم املتوسط 

  )أمساء مشتة والويزة بوزيدي

مذكرة ماسرت إعداد كرداغ (تعليمية النحو عند تالميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة 

  )شهرزاد

ن دور القواعد النحوية والصرفية يف بناء حمتوى مناهج اللغة بيالويرتكز اهلدف من هذه الدراسة هو 

  .العربية

  مقدمة ومدخل وفصلني وخامتة وملحق  :البحثوقد جاء يف هذا 

فاملدخل قدمت فيه مفاهيم عامة حول القواعد وماهي وظيفتها وأنواعها مث تطرقت إىل نقاط التشابه 

  واالختالف بني النحو والصرف 

ويف  نظريا�ا،قد قسمته إىل مبحثني قدمت يف األول العملية التعليمية وماهي أهم أما الفصل األول ف

  تكمن صعوبة كل منهما  والصرف وأيناملبحث الثاين تطرقت إىل تعليمية النحو 

فتناولت يف األول   القواعد النحوية  مبحثني،فقد قسمته هو اآلخر إىل  )التطبيقي(أما الفصل الثاين 

  أما الثاين فتناولت فيه عينة من الدروس إضافة إىل حتليل االستبيانات  الثانوي،يم والصرفية بالتعل

  ويف ختام هذه الدراسة كانت هناك خامتة وهي عبارة عن حوصلة ألهم ما جاء يف ثنايا هذا البحث 

  لدراسة ميدانية  ةانا البحث مبلحق وهو عبارة عن استبوقد أردفت هذ



 مقدمة

 

 
  ت

وقد التزمت يف هذه الدراسة باملنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل إيراد األمثلة املتنوعة 

وشرح بعض  الدراسة،واستعمال بعض اجلداول لوصف وحتليل بعض القضايا املعاجلة من خالل هذه 

    .املصطلحاتوغريها من ......التعليمية وأهم نظريا�ا  :بالدراسةاملصطلحات املتعلقة 

  :مدت يف إجناز هذه الدراسة على مراجع ومصادر ذات صلة باملوضوع منهاواعت

أصول تدريس اللغة العربية لعلي جواد  زاير،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية سعد علي 

  إحياء النحو إلبراهيم مصطفى  الطاهر،

وكذلك  ،مرحلة املرض  يف واملراجعأما عن الصعوبات والعراقيل اليت واجهتها فهي يف نقص املصادر 

  عدم تعاون بعض أساتذة التعليم الثانوي واملشكل األكرب هو انتشار املرض مما صعب التنقل 

وإن أخطأت فحسيب أجر االجتهاد مث  اهللا،أصبت فمن  وفقت، فإنويف اخلتام أرجو أن أكون قد 

 إنين باحثة ناشئة وما توفيقي إال باهللا رب العاملني 
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                                                                                                                                                                                                      تمهيد

كان العرب قدميا يتحدثون اللغة العربية على سليقتهم بطالقة وفصاحة دون احلاجة إىل          

ئهم إرثا لغويا يف نظم الشعر اجلاهلي ومل يبدأ العرب بوضع القواعد قواعد تضبط لغتهم، فخلفوا ورا

للغة إال خوفا على اللغة العربية وذلك بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية الذي أدى إىل اختالط 

  .العرب بغريهم

  :                           مفهوم القاعدة 

اإلنسان أي قام  قعد: زيدواملفعول مقعَّد، قال أبو  من مادة قـَعَّد يُقعد تقعيدا فهو مقعد: يف اللغة

  واملقعد واملقعدة مكان القعود السافلة: واملقعدةوقعد مبعىن جلس، وهو من األضداد 

 إن: األشهليةحديث أمساء  قواعد، ويفمن صفات اإلناث ال يقال رجال  القواعد: اهليثمقال أبو 

قاعد وهي املرأة  مجع: القواعد أوالدكم؛وحوامل  معاشر النساء حمصورات مقصورات قواعد بيوتكم

قاعدة فهي فاعلة من قعدت قعودا  قعود، أمايقال بغري هاء أي أ�ا ذات  املسنة، هكذاالكبرية 

  وُجيمع على قواعد أيضا 

قعَّد  أصوهلا،هلا  وضع: القاعدة إساسه، قعَّدوالقاعدة أصل اإلس والقواعد اإلساس وقواعد البيت 

  :التنزيلويف  هلا قواعد وضع: وحنوهااللغة 

إِنََّك أَنَت السَِّميُع  ۖ◌ َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا « 1قال اهللا تعاىل

  » اْلَعِليمُ 

َيانـَُهم مَِّن اْلَقَواِعدِ «وقال أيضا    2»َفأََتى اللَُّه بـُنـْ

يف أسفله  أربع معرتضة خشبات: اهلودج تعمده، وقواعدأساطني البناء اليت  القواعد: 3الزجاجقال 

  تركب عيدان اهلودج فيه 

  

  

  

                                                           
   127سورة البقرة اآلية   1
   26سورة النحل اآلية   2
   361 357ص  03مج  1990بريوت لبنان   01لسان العرب البن منظور دار الفكر ط  3
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  اصطالحا                                          

تعرف القاعدة بأ�ا الشكل الذي ينتظم فيه مفاهيم حبث حنوي أو صريف أو بالغي أو عروضي،   

القاعدة األساس الذي حيتوي على األحكام الكاملة املعممة الكافية لوصف الظواهر اللغوية، ومتثل 

فدور القاعدة يكمن يف مساعدة الطالب على التمييز بني الرتكيب الصحيح واملنحرف حنويا 

  1 اخل...وصرفيا

  وظيفة القواعد 

وظيفة قواعد اللغة العربية هي دراسة مستوي بعينه من املستويات، ومعرفة نظمه وضوابطه، وصياغة 

  هذه النظم والضوابط يف صورة قواعد كلية 

 قواعد اللغة العربية تساعد على االبتعاد عن األخطاء النحوية  -

 فهم اللغة العربية  -

 التوصل إىل اإلعراب الصحيح  -

 ة إعطاء مجلة صحيح -

  وظيفة قواعد اللغة هي مساعدة التالميذ  -

  أنواع القواعد

  .الصرف النحو، علم علم: نوعنيتتكون قواعد اللغة العربية من 

قواعد النحو ختتص بدراسة أحوال أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبناء، تأصيل وضبط قواعد 

قواعد الصرف فتختص مبعرفة بنية  بالقرآن أمااللغة ومواجهة اللحن اللغوي وخاصة فيما يتعلق 

الكلمة وذلك لتوضيح الغرض املعنوي مثل املفرد، املثىن، اجلمع أو توضيح الغرض اللفظي مثل حتويل 

  قول إىل قال 

  2وبالتايل فإن النحو والصرف يكمالن بعضهما البعض  

                                                           
   01ق ص حماضرات يف طرائق تدريس اللغة العربية رغد سلمان علوان اجلبوري كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية جامعة بابل العرا  1
   01القاهرة ب ت ط ص  10قواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس الثانوية حفىن ناصف وآخرون الطبعة األمريية ط  2
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  الفرق بين علم النحو وعلم الصرف      

 ألفعال املتصرفة خيتص علم الصرف باألمساء املتمكنة وا -

 خيتص علم النحو بدراسة أحوال أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبناء  -

 وظيفة علم الصرف هي اشتقاق صيغ خمتلفة من جذر واحد  -

أما علم النحو فوظيفته بيان قواعد اللغة من خالل النصوص وضبطها، ويبحث عن بنية اجلملة  -

  العربية من حيث مكونات الكالم بعد اإلسناد

 .بني أحرف املباين وأحرف املعاين مييز علم الصرف -

أما علم النحو فيميز بني االسم من الفعل من احلرف وهو متييز املعرب من املبين ومتييز املرفوع  -

 من املنصوب، من املخفوض من ا�زوم مع حتديد العوامل املؤثرة يف هذا كله 

فائدة علم الصرف هي صون اللسان عن اخلطأ يف الكلمات واملفردات ومراعاة قانون العربية يف  -

 الكتابة 

أما علم النحو ففائدته السالمة من اللحن ومن األخطاء اللغوية يف كالم اهللا تعاىل وكالم نبيه  -

 1حممد صلى اهللا عليه وسلم وكالم أهل العلم  

النحو دون معرفة علم الصرف ألن هذا األخري يدرس الكلمات وأخريا نقول ال ميكن دراسة علم 

املستقلة أمل علم النحو فيدرسها داخل الرتاكيب أو اجلمل، إذ توجد عالقة تكامل بني هذين 

التصريف هو ملعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إمنا إمنا «   ل ابن جين يف هذا الصدد العلمني لقو 

  2 »فهما يكمالن بعضهما البعض  هو ملعرفة أحواله املتنقلة

  
 

 

 

 

 

 

                                                           
   02ابق  ص نفس املرجع الس  1
   103 102ص  2004اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني نادية رمضان النجار دار الوفاء ب ط اإلسكندرية   2
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   تحديد المفاهيم: المبحث األول

وقد  احلديث،إن موضوع التعليمية من أهم املواضيع اليت اهتم �ا العديد من الباحثني يف العصر      

للداللة على الدراسة العلمية لتعليم اللغات، والذي ال التعليمي ا�استخدم مصطلح التعليمية يف 

يهدف من خالله إىل الوصول باملتعلم إىل القدرة على التحكم يف اللغة، وهذا ما تسعى إليه 

  اللسانيات التطبيقية 

  مفهوم التعليمية : المطلب األول

أي وضع عالمة أو كلمة التعليمية يف اللغات العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم املشتقة من علم 

  1مسة من السمات للداللة على الشيء دون إحضاره 

 ،didaktukosاشتقت من الكلمة اليونانية  اليتdidactiqueكلمة تعليمية هي ترمجة لكلمة 

كانت تطلق على نوع من الشعر   وأعلمك، وقدأي يعلم بعضنا البعض أو أتعلم منك  فلنتعلم،مبعىن 

التعليم، إىل فن  didactiqueمدلول كلمة  تقنية، وتطورالذي يتناول بالشرح معارف علمية أو 

حني تركز التعليمية  باملتعلم، يففهي ال ختتلف عن العلم الذي يهتم مبشاكل التعليم واليت �تم  وهكذا

  على املعارف 

 دراسة علمية ، �دف إىلحد ملصطلحات اللسانيات على أ�ا ورد تعريف التعليمية يف املعجم املو 

، فمعىن كلمة تعليمية هي دراسة اللغة بطريقة وضع برنامج تربوي يسهل تعليم اللغة للناشئني 

موضوعية منهجية ، تسعى من خالهلا إىل وضع حمتوى لغوي ، يتماشى مع املراحل الدراسية 

  2.للمتعلم

خالصة املكونات والعالقات بني  الرتبية، موضوعهامن فروع  فرع« أ�اعلى  التعليمية» مسيث« يعرف

  »عية بيداغوجيةووسائلها وكل ذلك يف إطار وض الرتبوية، وموضوعا�االوضعيات 

  »التعليمطرق وأساليب وتقنيات  جمموعة«ميالري يرى أ�ا 

أما بروسو فريى أن املوضوع األساسي للتعليمية هو دراسة الشروط الالزم توفرها يف الوضعيات أو 

املشكالت اليت تُقرتح للمتعلم قصد السماح له بإظهار الكيفية اليت يشغل �ا تصوراته املثالية ،حيث 

                                                           
   12حماضرات يف مقياس التعليمية سعدية سي حممد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية قسم العلوم االجتماعية جامعة أكلي حمند اوحلاج ص   1
   15ص  2002اجلزائر . مطبعة النجاح اجلديدة. د ط) عريب. فرنسي. إجنليزي(املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات . تعريبمكتب تنسيق ال 2
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                                                                                                            1قرر أن التعليمية هي تنظيم تعلم اآلخرين

كما يوجد يف اللغة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنيب ولعل ذلك يرجع إىل تعدد 

مناهل الرتمجة، وكذلك إىل ظاهرة الرتادف يف اللغة العربية وحىت يف لغة املصطلح األصلية ومن بني 

                      : ملصطلحات اليت عرفت �ا التعليمية نذكرها وهي كالتايلأشهر ا

  الديداكتيك     DIDACTIQUUE  تعليمية 

  تعليميات 

  التدريسية   علم التدريس              علم التعليم               

ة علم من علوم الرتبية إذ هي جمموعة من اإلجراءات من خالل املفاهيم السابقة نستنتج أن التعليمي

  والنشاطات اليت �دف إىل إكساب املتعلمني معرفة نظرية 

  نظريات التعلم : المطلب الثاني

  أ مفهوم التعلم 

بالضرورة التعلم هو تغري دائم يف سلوك اإلنسان واكتساب مستمر خلربات ومهارات جديدة تؤدي 

  2جديد ومعرفة عميقة للمحيط الطبيعي واالجتماعي الذي يعيش فيه  إىل ادراك

عملية يتم بواسطتها اكتساب خربات وقدرات جديدة مضافة إىل أن التعلم  «ويذكر حممد وطاس 

  3»اخلربات القدمية ، والتعلم هو مساعدة الطفل على خوض غمار احلياة يف املستقبل 

لنفسه، املتبادل بني الفرد وحميطه واليت تتمثل يف إدراك الفرد يعرفه أمحد فوزي بأنه حصيلة التفاعل 

املعلومات واملعارف واخلربات اليت يستطيع عن طريق معاجلتها يف احلفاظ على بقائه وتلبية  واكتساب

  أهدافه وتعديل  حاجاته، وحتقيق

املتعلم إىل امتالك وتعديل املعارف ويقاس ذلك من خالل  سلوكه، فهو نشاط خاص يهدف به

 سلسلة التغريات اليت حتدث خالل اكتساب خربة لتعديل سلوك اإلنسان 

                                                           
   131ص  2004التدريس العلمي والفين الشفاف مبقاربة الكفاءات واألهداف خالد لبصيص دار التنوير ب ط اجلزائر   1
    45ص 2000ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر . دراسات يف اللسانيات التطبيقية أمحد حساين حقل تعليمية اللغات 2

  23ص1988أمهية الوسائل التعلمية يف عملية التعلم عامة حممد وطاس املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر   3
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التعلم ليس جمرد اكتساب للمعارف واخلربات واملهارات إمنا هو نظلم حيتم على املتعلم أن يدرك أنه  

 1يسري حنو حتقيق هدف معني

  ب نظريات التعلم 

  االرتباط لثورندايك  نظرية

 الذرائعي، احملاولة الوصلية، االنتقاء، الربط، االشرتاط: منهامسيت نظرية ثورندايك بأمساء كثرية 

  وقد انصب اهتمامه يف البداية على قياس الذكاء  واخلطأ،

إذ يرى أن الكائن احلي يولد وهو مزود بعدد غري حمدود من الروابط اليت تربط بني مثريات معينة يف 

وظيفة التعلم إال جعل هذه االرتباطات تقوى أو تضعف  �ا، ومااستجابات خاصة  البيئة، وبني

  بالنسبة ملواقف معينة 

تقوم على التجارب  دراساته كانت أن األسس اليت بدأ �ا تعلم، إذنظرية  ثورندايك أوللقد طور 

على احليوانات وقد صمم أحباثه ليقرر فيما إذا كانت احليوانات حتل املشكلة خالل عمليات 

  استداللية 

  :فسر ثورندايك عملية التعلم على ما يلي 

 وجود دافع عند الفرد يوجه من خالله سلوكه حنو اهلدف  -

 وجود عقبة تعوق وصوال الكائن إىل اهلدف  -

 وم الفرد حبركات عشوائية حىت يزيل العقبة اليت تواجهه يق -

 قد يصل الفرد إىل االستجابة الصحيحة عن طريق الصدفة   -

بني اخلاليا العصبية اليت ة هو ارتباك عصيب، أي وجود عالقة إن االرتباط بني املثري واالستجاب -

  تستقبل املثري وتتأثر به 

  

  
                                                           

   45ب واللغات قسم اللغة واألدب العريب جامعة سطيف ص حماضرات يف اللسانيات التطبيقية جنوى فريان كلية اآلدا  1
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  :قوانين التعلم األساسية

ويتوخى هذا القانون اآلثار الناجتة عن احملاولة، فالتعلم حيتفظ باالستجابات : قانون األثري -

 الناجحة اليت ترتك أثرا إجيابيا 

ثورندايك كمبدأ إضايف يصف األسس الفيزيولوجية لقانون األثر فهو  اقرتحه: االستعدادانون ق -

 ور بالرضا والقبول حيدد من خالله الظروف اليت مييل فيها املتعلم إىل الشع

ويشري إىل تقوية الروابط بالتدريب وإضعافها حني ينقطع هذا التدريب، أي أن : قانون التمرين -

  1التكرار يعزز من التعلم 

  نظرية التعليم الجشطلتية                               

الكل ،الشكل الكلي إن جمموع األجزاء ال يساوي الكل ،إن جمموع احلروف :  مفهوم اجلشطالية

  العربية ال توصل إىل كالم أو مجل ،إن األحرف ال تساوي الكلمة ، فالكلمة أوال مث احلروف  

يولد الطفل كال متكامال ، وأحسن خربة تقدم له البد أن تقدم له بطريقة : فرضية اجلشطالت 

ركزت النظرية ء أو وضعها معا للوصول إىل الكل الكلية أوال مث جمموع األجزامتكاملة ،فاخلربة 

اجلشطلتية على أمهية العالقات أو العمليات العقلية والقاعدة هلذه النظرية بأن األفراد يتفاعلون مع 

الكل ذا املعىن املوحد ،إن موقع اجلشطلتية استخلص مفهوم اجلشطالتية النوعي أو تشكيل النوعية 

ليت وصفت لدي كريستيان فون اهرتيفلي ،تشري الكلمة إىل نوعية خاصة متتلكها قصيدة واليت ال ا

( توجد يف نوتة منفصلة ،وألوان أو كلمات بكلمات أخرى ، إن النغمة اليت يتم عزفها مبفتاح آخر

  2)نوتة فردية خمتلفة

أو الشكل أو النموذج أو الكلمة الصيغة  املدرسة، وتعينيعد مصطلح اجلشطالت أصل تسمية هذه 

                                                       :  التاليةاهليئة أو النمط أو البيئة أو الكل املنظم وقد تأسست النظرية على املفاهيم 

تتمثل  وتتكون من العناصر املرتبطة بقوانني حتكمها ديناميا ووظيفيا ومهمة اجلشطالت:مفهوم البنية 

  يف وصف البىن الطبيعية بطريقة ال تشوه أصوهلا

                                                           
   56 55مرجع سابق ص   1
   79ص 2005األردن  01يوسف حممود قطامي دارالفكرطنظريات التعلم والتعليم    2
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هو تنظيم أو إعادة تنظيم املدركات والعالقات بني هذه املدركات يف صيغ جديدة تؤدي  :االستبصار

باالستبصار ماهو إال استكشاف للعالقة القائمة بني الوسائل  املشكلة، والتعلمإىل فهم أصح أو حل 

ظرية على ضرورة إجياد احلل للمشكلة التعليمية أثناء تقدميها للمتعلم بدال علماء الن والغايات، ويؤكد

  من التدرج واملرحلية 

حصول  اجلشطالت، ألنيعد شرطا حمددا ملعىن  الفهم، الذييتحقق التعلم إال عند حتقيق  ال :الفهم

  التعلم مقرون حبصول الفهم                  

وقد  وإدراكها،ة التعلم بطريقة خاصة تؤدي إىل فهم تلك البنية من خالل تنظيم بني ويكون :التنظيم

فعملية التعلم ماهي إال تنظيم �موعة اخلربات اليت مت  هاما،اهتموا بفكرة التنظيم أل�ا تؤدي دورا 

  1إدراكها سابقا 

  النظرية البنائية لبياجيه  

يعرف املعجم الدويل للرتبية البنائية بأ�ا رؤية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل يكون 

                                                              نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة  لديه،نشطا يف بناء أمناط التفكري 

ة عن نظرية معرفية تركز على دور املتعلم يف البناء الشخصي للمعرفة يعرفها قالسرسفيلد أ�ا عبار  

ومتتد اجلذور التارخيية القدمية لنشأة النظرية البنائية إىل عهد سقراط لكنها تبلورت يف صيغها احلالية 

ويعترب معظم منظري البنائية أن بياجيه هو واضع اللبنات األوىل فهو  وأفكار،على شكل نظريات 

  ى أن عملية املعرفة تكمن يف بناء أو إعادة بناء موضوع املعرفة الذي ير 

  أبرز مفاهيم النظرية البنائية                 

عندما يتعرض  بينهما، فالفردنتيجة التوازن  واملواءمة، وهوعنصرين التمثيل  يضماجتاه  هو :التكييف

  أو يتالئم معها  خلربة ما فإنه إما ميثلها

          هو العنصر األول لعملية التكييف  :االستيعاب

             هو العنصر الثاين لعملية التكييف، فالفرد يغري يف نفسه ليتناسب مع املوقف اخلارجي  :التضمين

                                                           
   76جنوى فريان مرجع سبق ذكره ص   1
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    يقصد به التفاعل بني الفرد والبيئة  :التوازن

  هو اجتاه يقوم بإحداث الرتابط بني الصور بشكل أكثر كثافة   :التنظيم

  علم في النظرية البنائية                         الت

ميكن تلخيص تعريف النظرية البنائية لتعلم بأنه يعين التكييفات الناجتة يف املنظومات املعرفية الوظيفية 

واليت حتدث ملعادلة التناقضات الناشئة من تفاعله مع معطيات العامل                                                            للفرد،

فهم  املعريف،ويرى جيمس أن املتعلمني يبحثون بفعالية عن املعلومات للوصول إىل االستقرار العقلي  

وهي تؤثر  حوهلم،ومعتقدات ومفاهيم تفسر ما يدور  يأتون إىل املدرسة مبعارف وخربات ومهارات

  1على كل ما يتلقونه يف املدرسة من معارف جديدة 
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  تعليمية النحو والصرف  : المبحث الثاني

تقوم اللغة العربية على جمموعة من املبادئ والقواعد اليت من شأ�ا احلفاظ على أساسيات اللغة من  

لقد أفاض العلماء يه وسلم وكالم العرب من شعر ونثر، وكالم نبيه حممد صلى اهللا علكالم اهللا تعاىل 

  يف احلديث عن النحو والصرف يف اللغة واالصطالح وفيما يلي وقفة عن أهم أرائهم يف هذا الشأن 

  النحو : المطلب األول

  أوال مفهوم النحو 

أي قصد قصده ، وحنا بصره ] حنا حنوه [ القصد والطريق يقال ] النحو [ يعرف الرازي بقوله : لغة

، والنحو ] فتنحَّى[ عن موضعه ] وحنَّاه [ بصره عنه عدله ، ] وأحنى [ إليه أي صرف وبا�ما عدا ، 

  1] النَّواحي[واحدة ] الناحية [ و] أحناء [ بالكسر زق للسمن ، واجلمع ] والنحى[إعراب الكالم ، 

  »والطريقالقصد «جوهري فإنه ذكر لفظة النحو على أنه أما يف فصل النون من كتاب الصحاح لل

  قصدك  قصدت: أييقال حنوت حنوك 

 صرفت : وحنوت بصري إليه أي 

  عدلته  :أيأحنيت عنه بصري 

  ء االعتماد وامليل يف كل وجهمث صار االنتحا األصل،هذا هو  مثله،واالنتحاء 

  عرضت له  :أيوانتحيت لفالن  

إعراب الكالم                                                                                                                 : والنحو

مثل هذا والوجه يف  قليل،فشبهها بُعُتو وهو  »كثريةلتنظرون يف ُحنّو   إنكم«وحكي عن أعرايب أنه قال 

  ثُديُّ وُحقيٌّ ] وعصا وحقو[كقوهلم يف مجع َثدي   الياء،الواو إذا جاءت يف مجع 

  2قوم من العرب  :حنووبنو 

ولذلك مسي حنو  حنوه،وقد عرف الرازي النحو بقوله النون واحلاء والواو كلمة تدل على قصد وحنوت 

 :حنوويقال إن بين  به،ألنه يقصد أصول الكالم فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم  الكالم،

  القوم البعداء غري األقارب : املنحاة فقد قيل ] أهل [ وأما  العرب،قوم من 

                                                           
   349ص  2003خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي دار احلديث ب ط   1
   527 526ص  06ج 1999بريوت لبنان  01الصحاح للجوهري دار الكتب العلمية ط  2
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     1قصده وعرض له  :لفالنانتحى فالن  :البابومن 

الن املتكلم )النحو (صد ومنه الق)فالنحو ( حنو الشيء من باب قتل ، قصدت : حنوت ) ن ح و ( 

( مثل محل وأمحال ) أحناء (سقاء السمن واجلمع ) والنحي ( ينحو به منهاج العرب إفرادا وتركيبا 

مثله ) احناء ) (أحنى (يف سريه اعتمد على اجلانب األيسر ، و) وانتحى ( أيضا مثل بئر بئار ) وحناء 

  2لفالن عرضت له ) انتحيت ( مليل يف كل وجه واالعتماد وا) االنتحاء ( هذا هو األصل مث صار 

  اصطالحا   

كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري   وغريه،هو انتحاء مست كالم العرب، يف تصرفه من إعراب 

 الفصاحة،ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف  ذلك،والنسب والرتكيب وغري  واإلضافة،

أي  شائع،وهو يف األصل مصدر  إليها،وإن شد بعضهم عنها رد به  منهم،فينطق �ا وان مل يكن 

 3قصدت قصدا ، مث خص به انتحاء هذا القبيل من العلم : حنوت حنوا ، كقوله 

لكل ما جيب  الكالم وبيانهو قانون تأليف  :بقولهكما عرفه إبراهيم مصطفى يف كتابه احياء النحو 

  4حىت تتسق العبارة وميكن أن تؤدي معناها  اجلمل،مع  أن تكون عليه الكلمة يف اجلملة واجلملة

 العرب،النحو هو علم مستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم  :النحوقال األمشوين يف تعريف 

  .املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت يتألف منها 

  5قولنا علم العربية ال قسم الصرف  اعلم أن املراد هنا بالنحو ما يرادف :فقالوقد عرفه ابن عصفور 

   أنواع النحو :ثانيا

  هو حنو ختصصي يقوم على نظرية لغوية تنشد الدقة يف الوصف  :التحليليالنحو العلمي

وتتخد لتحقيق هذا اهلدف أدق املناهج فهو ختصصي ينبغي أن يكون عميقا  والتفسري،

له أهدافه  برأسه،يدرس لذاته وتلك طبيعته وهذا املستوى من النحو يعد نشاطا قائما  جمردا،

  القريبة اخلاصة هي االكتشاف املستمر واخللق واإلبداع 

                                                           
   548ص  02مج  2008بريوت لبنان  02معجم مقاييس اللغة لفارس بن زكريا الرازي دار الكتب العلمية ط  1
   307ص  1996بريوت  01املصباح املنري أمحد بن حممد بن علي الفيومي املكتبة العصرية ط  2
   88ص  01ت عبد احلميد هنداوي مج  2008بريوت لبنان  03اخلصائص إلبن جين دار الكتب العلمية ط  3
   17ب ط ص  2012احياء النحو إبراهيم مصطفى مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر   4
امعة حركة تيسري النحو العريب يف جهود الباحثني املصريني يف العصر احلديث يوسف حسني السحيمات  أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا اجل  5

   03 02ص  2004األردنية 
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  وأداء  اخلطاب،ميثل املستوى الوظيفي النافع لتقومي اللسان وسالمة  ]:الرتبوي[النحو التعليمي

خيتار املادة املناسبة من جمموع ما  املتعلم،حيتاج إليه  فهو يركز على ما احلاجة،الغرض وترمجة 

يقدمه النحو العلمي مع تكييفها تكييفا حمكما طبقا ألهداف التعليم وظروف العملية 

  التعليمية 

  ،فالنحو الرتبوي يقوم على أسس لغوية ونفسية وتربوية، وليس جمرد تلخيص للنحو العلمي

لتيسري والتبسيط، إذن فالنحو العلمي شيء والنحو فعلى املستوى ينبغي أن تنصب جهود ا

   1التعليمي شيء آخر ومنط آخر 

  الفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي 

  النحو العلمي هو تلك القواعد واملعايري اليت وضعها النحاة األوائل أما النحو التعليمي فهو

 حنو وظيفي تساعد معرفته على التحكم يف اللغة عند الفرد 

  النحو العلمي هو نظرية اللغة جيب أن يكون معياريا بل عليه أن يكون علميا موضوعيا يصف

أحناء اللغة أما النحو التعليمي فهو حنو معياري يعتمد على معيار أي على منوذج لغوي معني 

 للتفرقة بني اخلطأ والصواب يف كالم املتعلمني

 لومات أما النحو التعليمي فهو جمرد تطبيق النحو العلمي نظرية أي جمموعة من املعارف واملع

 لتلك النظرية فهو جمموعة من القواعد الوظيفية 

  النحو العلمي هو ذلك العلم التحليلي التخصصي، يتعمق فيه الباحثون املتخصصون �دف

وصف الظواهر النحوية أما النحو العلمي الرتبوي فهو املستوى الوظيفي النافع لتقومي اللسان 

  2اخلطابوسالمة 

  ثالثا وظيفة النحو والغرض من تدريسه

  .قواعد اللغة ميكن أن تعد فنا، فهي وسيلة تعني املتعلم على التعبري الصحيح وضبط األساليب

وان كان املقصود من درس القواعد هو جعلها سبيال إىل تصحيح الكالم وضبطه فواجب علينا أن 

  ننا على حتقيق هذه الغاية ينكتفي منها بالقدر الذي يع

                                                           
جامعة الوادي ص  2011. 02العدد . جملة علوم اللغة وآدا�اتيسري النحو التعليمي دراسة يف املنهج وآليات اصالحه البيداغوجية مسعود طواهرية   1

34   
   30 29ص  2012حركة تيسري النحو العريب يف اجلزائر أكلي سورية شهادة ماجستري جامعة مولود معمري تيزي وزو   2



 العملية التعليمية                                                   :                    األولالفصل 

 

 
26 

ال نستطيع أن  إننا«وقالوا فجعلوا هلا فضال  األقدمني،وقد أسرف بعض املتحمسني للقواعد والسيما 

إال إذا كان ذلك مؤسسا على معرفة القواعد ، صحيحا ، وال أن  نكتب كتابة صحيحة نتكلم كالما 

فاإلملام بقواعد النحو يعني على دقة التعبري  وهم يعتقدون أن الكتابة الرديئة ناشئة عن جهل القواعد،

  »وسالمته 

   :كالتايلومن بني األهداف والفوائد نذكر  

  تقومي ألسنة التالميذ وعصمتهم من اخلطأ يف الكالم 

  تنمية ثرو�م اللغوية 

  تيسري إدراكهم للمعاين والتعبري عنها بوضوح وسالمة 

 ها تعينهم على ترتيب املعلومات اللغوية وتنظيم 

  1تساعدهم على فهم الرتاكيب املعقدة والغامضة   

  رابعا أهداف تدريس النحو 

  تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إمناء الدراسة النحوية للتالميذ، إذ حيملهم ذلك على التفكري

 وإدراك الفروق الدقيقة بني الفقرات، والرتاكيب واجلمل واأللفاظ 

  يدرسونه من نصوص وشواهد أدبية، تنمي أذواقهم، تعميق ثرو�م اللغوية عن طريق ما

 وتقدرهم على التعبري السليم كالما وكتابة 

  وزيادة قدر�م أيضا على نقد األساليب اليت  معلوما�م،زيادة قدرة التالميذ على تنظيم

 يستمعون إليها أو يقرؤو�ا

  األديب، فدراسة النحو تقوم تعويد التالميذ على دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وترقية ذوقهم

 على حتليل األلفاظ واجلمل واألساليب وإدراك العالقات بني املعاين والرتاكيب 

  ضبط احلركات النحوية والصرفية ضبطا يعصم الطالب من اخلطأ 

                                                           
   632  631ص  1975املصرية حممد صاحل مسك  فن تدريس اللغة العربية وانطباعا�ا املشكلية وأمناطها العلمية مكتية األجنلو  1
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  خامسا طرق تدريس النحو

إن أفضل أسلوب يف تدريس القواعد النحوية، هو األسلوب الطبيعي الذي يعتمد على ممارسة اللغة 

  : استماعا، وكالما وقراءة وكتابة ومن أهم الطرق التقليدية الشائعة يف تدريس النحو ما يلي

شواهد املؤكدة وتقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة، مث إتباعها باألمثلة وال: الطريقة القياسية

هلا واملوضحة ملعناها، واألساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال أثر التدريب كما أ�ا 

  تستهدف حبفظ القواعد واستظهارها باعتبارها غاية يف ذا�ا، وليست وسيلة 

ى تطبيق وقد أدى استخدام هذه الطريقة إىل انصراف كل من املدرس والتلميذ عن تنمية القدرة عل

والطريقة القياسية هي إحدى طرق التفكري اليت يستخدمها  السليم،وتكوين السلوك اللغوي  القواعد،

  العقل يف الوصول إىل ا�هول 

   :مساوئ القاعدة

  العمياء،بالرغم من سهولة وسرعة حفظ القواعد إال أ�ا تَعّود التالميذ على احلفظ واحملاكاة 

 واالستقالل يف البحث  النفس،وعدم االعتماد على 

  تضعف القدرة على اإلبداع واالبتكار 

  تبدأ باألحكام العامة الكلية اليت تكون غالبا صعبة الفهم واإلدراك مث تنتهي باجلزئيات  

تقوم الطريقة على البدء باألمثلة اليت تشرح وتناقش، مث تستنبط منها القاعدة ، :الطريقة االستنباطية

يف مناهج النحو يف املرحلة الثانوية ، وقد أطلق بعض الباحثني على هذه الطريقة  وهذا هو املتبع غالبا

اسم الطريقة االستقرائية وهي تسمية غري دقيقة ألننا ال نستقرئ كل االستعماالت اللغوية قبل 

إىل الفيلسوف األملاين ) االستنباطية (، وقد نسبت هذه الطريقة  الوصول إىل القاعدة اليت حتكمها

: ذات اخلطوط اخلمس وهي ) طريقة هربارت (وطريقته اليت تعرف باسم» وحنا فردريك هربارت ي«

  1املقدمة ، العرض ،الربط ،استنباط القاعدة والتطبيق 
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  :وهناك من أضاف إلى الطريقتين 

تسمى التكاملية ملو�ا تتكامل فيها مجيع فروع اللغة وتسمى النصية لكو�ا تنطلق : الطريقة التكاملية 

  من النص ، والطريقة املعدلة أل�ا جاءت إىل تعديل الطريقة االستقرائية 

وقد دعا ابن خلدون إىل تطبيق هذه الطريقة عندما قال بضرورة حفظ كالم العرب القدمي حلصول 

   امللكة

الطريقة التكاملية تناسب املتعلم يف بداية اكتسابه اللغة، ذلك أقرب إىل االكتساب منه إىل التعلم إذا 

 1طبقت كما جيب، أل�ا تعتمد على السماع واحملاكاة  

  :ومن بين الطرق المعتمدة الحديثة

النص والعودة إليه يف تقوم هذه الطريقة على االنطالق يف دراسة وتعليم النحو من : املقاربة النصية

استخراج األمثلة، وذلك بوصف النص بنية متكاملة تظهر فيه مجيع الظواهر اللغوية وخاصة الظواهر 

  :النحوية، ومن بني خطوات هذه الطريقة أذكر جند

  وهي بالتعرف على النص، قراءة منوذجية : مرحلة املالحظة

  تذليل بعض الصعوبات اللغوية  مفاهيم، مفردات، تراكيب،معارف،: مرحلة بناء التعلم

ترقية األداء واستثمار املقروء من بعض جوانبه   النص هو حمور مجيع : مرحلة تعميم االستعمال

عمليات التعلم يف اللغة العربية، فهو املنطلق يف النحو والبالغة والتعبري والتذوق وغريها، لكن 

  النصوص ال تفي جبميع متطلبات التعلم 

تقدم من خالل نصوص متنوعة يف سياقها اللغوي، وهذه الطريقة مل تكن كافية إذ نادرا  فالقواعد مثال

ما يتهيأ للنص الواحد أن يستوعب مجيع قواعد الباب النحوي أو الصريف، لذلك يلجأ املعلم إىل 

  2التأليف بني طريقتني يعتمد النص، مث يضيف بعض األمثلة اليت مل ترد فيه 

  

  

                                                           
ص  جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2019 01العملية التعليمية وآليات التقومي يف الفكر الرتبوي عند ابن خلدون سورية قادري جملة آفاق علمية العدد  1
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  النحو والوسائل المساعدة  سادسا صعوبات تدريس

 تعقيدات وضعت من املؤلفني مسبقا يعد املتعلم أن مادة قواعد النحو صعبة ملا فيها من 

  إحساس املتعلم بأ�ا قوانني جمردة تتطلب جمهودا فكريا وعدم استساغته تلك القوانني لصعوبة

 تعلمها 

  كثرة القواعد النحوية وتشبعها وكثرة تفصيال�ا يف املراحل العمرية مجيعها 

  إن القواعد النحوية اليت تدرس داخل املدارس ال حتقق األهداف الوظيفية وتشاع ظاهرة حفظ

 القاعدة إذ ال يستطيع املتعلم تطبيقها يف حياة املتعلمني 

 مثل الفعل املضارع وجزمه ونصبه وبنائه  عدم ربط املباحث النحوية حتت العناوين الرئيسية

 1فكل موضوع قائم بذاته 

  الوسائل المساعدة

  تصفية املادة النحوية من تعدد اآلراء 

  ربط القواعد باملفاهيم والعالقات اليت تعرب عنها بعض املباحث النحوية 

  الرتكيز يف املباحث النحوية الوظيفية اليت تستعمل بكثرة يف احلياة 

 ملباحث اليت تدرس خطة الدراسة يف كل صف مالئمة ا 

  حذف عدد من األبواب النحوية اليت تصعب على الطلبة 

  استعمال الوسائل التعليمية احلديثة يف مواقف تعلم القواعد النحوية بال تكلف 

  االهتمام باملوقف التعليمي والوسائل التعليمية وطرائق التدريس املستعملة املالئمة واجلو

 املدرسي والنشاط السائد من املدرس والتالميذ 

  ضبط املناهج النحوية واستعمال اللغة امليسرة اليت يستطيع املدرس والطالب استيعا�ا 

  استعمال طرائق التدريس احلديثة اليت طبقت على ا�تمعات وأدت إىل رفع مستوى التعلم 

  فوجود الكثري من الدراسات اليت وضعت مل تطبق  التطبيق،االبتعاد عن التنظري والتوجه إىل 

  2على الرغم من فاعليتها يف حتقيق األهداف املنشودة وبناء شخصية املتعلم 

                                                           
   61ص  2015عمان  01اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية سعد علي زاير مساء تركي داخل الدار املنهجية ط  1
   70 69سعد علي زاير مرجع سبق ذكره ص   2
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   الصرف: المطلب الثاني

  أوال مفهوم الصرف 

فضل الدرهم يف القيمة ، وجودة الفضة ،وبيع الذهب بالفضة ، :  الصرف: اللغةمن حيث       

: اشتقاق بعض من بعض ، وصريفيات األمور : ومنه الصرييف لتصريفه أحدمها باآلخر ، والتصريف 

تصرفها من وجه إىل وجه ، وحال إىل حال، : أي تتقلب بالناس ، وتصريف الرياح  متصرفا�ا

إجراؤها :حدثه ، وصرف الكلمة : وكذلك تصريف اخليول والسيول واألمور ، وصرف الدهر 

                                                       1بالتنوين

  التوبة: لصرفا«وكذلك أيضا يف الصحاح عن الصرف لغة يقوله 

فالصرف احليلة، ومنه قوهلم إنه ليتصرف يف :قال يونس. منه صرف والعدل ]ال يقبل[يقال 

بُوُكمْ  فـََقدْ «وقال تعاىل.األمور  َنْصرًا َوَال  َصْرفًا َتْسَتِطيُعونَ  َفَما تـَُقولُونَ   ِمبَا  َكذَّ

          2»  َكِبريًا َعَذابًا  نُِذْقهُ  ِمْنُكمْ  َيْظِلمْ  َوَمنْ 

  حدثانه ونوائبه:وصرف الدهر

  3والنهار الليل: والصرفان

الصاد و الراء و الفاء وجدنا أن الصاد تدل املعىن  معىن أحرفويقول أمحد احلمالوي إذا تتبعنا 

والفاء تنم عن الزم املعىن أي تدل .على شيوع الوصف امللكة، وتدلوالراء تبني عن .املعاجلة الشديدة

  .على املعىن الكنائي

ا عدنا إىل فهم املعىن اإلمجايل للكلمة وجدنا أن الفعل صرف يفيد مطلق التغيري من حال إىل وإذ

حال، ألن املراجعة الشديدة الكامنة يف معىن الصاد ال تنم إال بالتغري والتحويل مضافة إىل امللكة 

  .وشيوع الوصف

  

                                                           
   391ص  02مج  2003بريوت لبنان  01كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي دار الكتب العلمية ط   1
   19سورة الفرقان اآلية   2
   95ص  04اجلوهري مرجع سابق ج  3
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وقد الفاء الذي يدل على الزم املعىن الكامنة يف الراء خمصصة هذا التغيري وذاك التحويل بدخول 

وثالثني مرة تفيد كلها معىن التغيري وامسا يف القرآن الكرمي ثالثا   وردت مادة صرف جمردة ومزيدة فعال

  1والتحويل

  2»اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ِإنَُّه ُهوَ    َكْيَدُهنَّ  َعْنهُ   َفَصَرفَ   َربُّهُ   فَاْسَتَجاَب َلهُ  «كقوله تعاىل 

َنُه ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمنْ  «أيضا وقال  ِخَاللِِه  َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا ُمثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

َيَكاُد َسَنا  ۖ◌ َشاُء َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن يَ 

  3»بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصاِر 

  4»ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاًما ۖ◌ َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم «قال اهللا تعاىل 

بُوُكمْ  فـََقدْ «قال أيضا   نُِذْقهُ   ِمْنُكمْ   َيْظِلمْ   َوَمنْ ۚ◌   َنْصًرا  َوَال  َصْرفًا َتْسَتِطيُعونَ  َفَما تـَُقوُلونَ   ِمبَا َكذَّ

  5»  َكِبريًا  َعَذابًا 

اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ�َا  َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزٍق َفَأْحَيا بِهِ  «وأيضا 

  6»َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح آيَاٌت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

   اصطالحا  

الصرف والتصريف يف األصل مصدران لصرف وصرَّف يدور معناها حول التحويل والتغيري والتقليب ، 

، ومن هذا  يقال صرفته عن وجهه صرفا إذا رددته وحولته ، وصرَّفته يف األمر تصريفا إذا قلبته

تبيينها يف أساليب خمتلفة : التصريف الرّياح وصروف الدَّهر ، وتصريف السحاب ، وتصريف اآليات 

  7وصور متعددة 

                                                           
   40 39دار الكيان ب ط الرياض ب ت ط ص  شدا العرف يف فن الصرف أمحد احلمالوي  1
   34سورة يوسف اآلية   2
   43سورة النور اآلية   3
   65سورة الفرقان اآلية   4
   19سورة الفرقان اآلية   5
   05سورة اجلاثية اآلية   6
   40أمحد احلمالوي مرجع سبق ذكره ص   7
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حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلقة ، ملعان مقصودة ، ال حتصل إال : ويقصد به يف املعىن العملي 

  واجلمع ، إىل غري ذلك  �ا ، كإمسي الفاعل واملفعول واسم التفضيل والتثنية

علم بأصول يعرف �ا أحوال أبنية الكلمة اليت ليست بإعراب وال بناء وموضوعه : أما باملعىن العلمي

  األلفاظ العربية من حيث تلك األحوال، كالصحة واإلعالل واألصالة والزيادة 

إذ أنه خيتص باألمساء املتمكنة واألفعال املتصرفة وما ورد من تثنية بعض األمساء املوصولة وأمساء 

  1اإلشارة، ومجعها وتصغريها فصوري ال حقيقي  

  علم الصرف  فائدة: ثانيا

  :وهيللصرف فائدة كبرية يستفيدها متعلمه 

  حفظ اللسان عن اخلطأ يف نطق املفردات وصياغتها 

  حفظ اليد من اخلطأ يف الكتابة 

  االستعانة به على فهم كالم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

  التوصل به إىل فهم كثري من العلوم الدينية 

  املساعدة يف معرفة األصلي من حروف الكلمات والزوائد  

  أهمية علم الصرف  :ثالثا

   :لعلم الصرف أمهية كبرية من بني علوم العربية وهي

 ألن الصرف يدرس الكلمات املفردة وأجزائها أما علم  النحو،م الصرف أهم من علم عل

النحو فيدرس اجلملة وتركيب الكلمات فيها ، ودراسة اجلزء كما هو معروف أهم من دراسة 

 الكل فمعرفة اجلزء هي اليت توصل إىل معرفة الكل 

 ن مصادرها ، واإلتيان باملصادر ضروري للمتكلم فيه يستطيع صوغ األفعال واألمساء املشتقة م

 وفق أفعاهلا لتكون موافقة للمعىن املراد 

 

                                                           
   13ص  2007بريوت لبنان  04نداوي دار الكتب العلمية طشدا العرف يف فن الصرف أمحد احلمالوي شرحه عبد احلميد ه  1
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  ، فضل علم الصرف أنه جزء كبري من اللغة يتوقف عليه ، ألن كثريا من اللغة يؤخد بالقياس

   1وال يتوصل إىل القياس إال بعلم الصرف

  صعوبات تعلم الصرف  :رابعا

  يكون  وقد، األستاذيواجه متعلم الصرف بعض الصعوبات يكون بعضها يف طريقة تقدمي

الساعي املربمج حلصة القواعد وهو  بوجود النقائص يف تقدمي الدرس وهو احلجم السبب

 وهذا جيعل األسبوع،ساعة واحدة يف 

 الدرس، إضافة إىل  األستاذ يستغين عن كثري من املهارات واآلليات اليت ميكن أن تدعم سري

خر نقص الوسائل املساعدة وقلة التمارين والتطبيقات، إذ يستحسن أن نضيف بني احلني واآل

ليعلم الطلبة أن الكتاب ليس كل شيء وليتعودوا اخلروج عن مترينات غري موجودة يف الكتاب 

  احمليط الضيق 

  صعوبة الصرف يف حد ذاته 

 ط هلاكثرة الصيغ الصرفية وخاصة اليت ال ضاب 

   تداخل صيغ األوزان 

  كثرة الضمائر يف اللغة العربية وما يتبع ذلك من تعبري يف صورة األمساء واألفعال 

  2صعوبة بعض القواعد الصرفية وتعقيدها مثل صيغ املبالغة  

  عالج الصعوبات والمشكالت : خامسا

  من حيث دور المعلم 

احليوية والنشاط ل هذه الصعوبة، وان يصاحب دروسهم على املدرسني أن يبدلوا جهدهم لتقلي

  ويق، وأن يسهلوا القاعدة والعرض والتش

  

  

 

                                                           
جامعة السويس ص  2017جانفي  07أمساء حممد رفعت عبد احلكيم مراد جملة كلية اآلداب العدد / انفتاح الدرس الصريف بني املنهج والظاهرة د  1

182 184   
   63 62ص  1984ت لبنان بريو  01أصول تدريس اللغة العربية علي جواد الطاهر الرائد العريب ط  2
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  من حيث المنهج 

ينبغي أن تكون املوضوعات اليت تقدم يف القواعد موضوعات وظيفية، مبعين أن ختدم اإلنسان يف 

رأ بصورة سليمة ويكتب حياته فتليب حاجته اللغوية وتسهل له عمليات التفاعل االجتماعي، حيث يق

  بأسلوب سليم ويعرب بشكل صحيح

  من حيث طبيعة المادة   

درس القواعد ينبغي أن ال يتعدى احلد الذي يعني على حتقيق غايته األساسية وهي أن دراسة القواعد 

  منه ليست غاية نقصد ذا�ا وإمنا وسيلة لضبط الكالم وتصحيح األساليب وتقومي اللسان 

ضرورة االبتعاد عن القواعد الصعبة والشاذة واالبتعاد عن طرق التدريس الضعيفة والبالية وأساليب 

  1التلقني 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صعوبات تعلم الصرف لدى طلبة الصف السادس يف حمافظة مشال غزة هاين موسى حرب رسالة ماجستري قسم املناهج وطرق التدريس كلية الرتبية   1

   45 43ص  2004اجلامعة اإلسالمية غزة 
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  :نستنتج أن 

  التعليمية هي علم من علوم الرتبية هلا قواعدها ونظريا�ا ، ترتبط باملواد الدراسية من حيث

 .املضمون 

  واخلربات واملهارات إمنا هو نظام حيتم على املتعلم أن التعلم ليس جمرد اكتساب للمعارف

 .يدرك أنه يسري حنو حتقيق هدف معني 

  تقوم اللغة العربية على جمموعة من املبادئ والقواعد اليت من شأ�ا احلفاظ على أساسيات

 .اللغة 

  إن القواعد النحوية والصرفية اليت تدرس داخل املدارس ال حتقق األهداف الوظيفية  

 فما هي أهم طرق تدريس القواعد النحوية والصرفية ؟ 

 وأين تكمن صعوبتها ؟ 

  .هذه األسئلة وأخرى سأتطرق إىل اإلجابة عنها يف الفصل التطبيقي

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  النحوية والصرفية بالتعليم الثانوي القواعد: الثانيالفصل 

  القواعد النحوية والصرفية بالتعليم الثانوي :األولاملبحث 

  املقرر املدرسي  :األولاملطلب 

  طريقة األستاذ يف سري الدرس  :الثايناملطلب 

أمهية  عن مدىدراسة وصفية حتليلية للكشف  :الثايناملبحث 

  القواعد 

  الدراسة مناهج :األولاملطلب 

 :حتليل نتائج االستبيان :الثايناملطلب 
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سأتطرق يف هدا الفصل إيل وصف بعد تطرقي يف الفصل السابق للمفاهيم وإجراءات نظرية 

   :وذلك بإتباع اخلطة التالية يف السنوات الثالث من التعليم الثانوي القواعد املخصصة يف املقرر الرمسي

  القواعد النحوية والصرفية في التعليم الثانوي  :المبحث األول

   المدرسي  مقررال: المطلب األول

  سنة أولى جدع مشترك أدب: أوال 

                       دونة وصف الم) أ

ة األوىل مــــن التعلــــيم الثــــانوي جــــذع إن كتــــاب املشــــوق يف األدب والنصــــوص واملطالعــــة املوجهــــة للســــن

لوطنيـــة حيـــث �ـــدف إىل نقـــل املعـــارف مشـــرتك آداب هـــو وثيقـــة تعليميـــة حتـــوي برنـــامج وزارة الرتبيـــة ا

تـــاب عــــن الـــديوان الــــوطين للمطبوعــــات صــــدر هــــذا الك املســــتوى، وقـــدواملهـــارات للمتعلمــــني يف هـــذا 

من تأليف جمموعـة أسـاتذة حتـت تنسـيق وإشـراف  2008/2009نشر يف املوسم الدراسي  املدرسية،

وحدة تعليميـة تتضـمن كـل وحـدة  كتاب يف جزء واحد واشتمل على اثنيت عشرورد ال حسني شلوف 

متها حتتــوي علــى معطيــات مقدمــة فيهــا ملخــص حــول تلــك الوحــدة مثــال وحــدة العصــر اجلــاهلي مقــد

خمتصرة عن العصر اجلاهلي مث يلي املقدمة النشاطات املقررة يف كل وحدة واملخططـات املواليـة تلخـص 

  مضمون هذه النشاطات 
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  يف اإلشادة بالصلح والسالم  :النص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

أتفحص 

 مظاهر

االتساق 

 واالنسجام

العروض 

 الكتابة(

)العروضية   

القواعد 

جزم الفعل (

)املضارع   

القول  أمجل  

تقدير يف 

 النص

 النقد األديب

يف تعريف (

)النقد األديب   

أحدد بناء     

 النص

أناقش معطيات 

 النص

أكتشف     

معطيات النص 
     

أثري    

اللغوي رصيدي  

التعريف 

النص بصاحب  
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  محتوى الكتاب ) ب

  : احتوى كتاب اللغة للسنة األوىل على أربعة وعشرون درسا مقسمة بني حنو وصرف وهي كاأليت 

  دروس الصرف           دروس النحو             

  املبتدأ واخلرب 

  كان وأخوا�ا 

األحرف املشبهة 

  بالفعل 

  كاد وأخوا�ا 

  ال النافية للجنس 

  املفعول به 

  املنادى 

  املفعول املطلق 

  الفعل املضارعجزم 

  املفعول ألجله 

  احلال 

  التمييز 

  العدد األصلي والرتتييب 

  النعت بنوعيه 

  التوكيد 

  البدل  

  

  اسم الفاعل 

  الفعل وداللته الزمنية

الفعل ا�رد واملزيد ومعاين 

  حروف الزيادة 

  اسم املفعول 

  اسم املكان 

  اسم الزمان 

  اسم اآللة 

  الصفة املشبهة 
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  "ثانوية الحاج عالل بن بيتور ’" نموذج تطبيقي ألحد الدروس السنة األولى من

  الرافد النحوي : النشاط 

  املبتدأ واخلرب وأنواعهما : املوضوع 

  )أ:                                          ( األمثلة 

  أنا العبد الذي خربت عنه  -

  حصان عنرتة دالل املنايا  -

  هليجاء ، خري لك من فراش احلرير أن متوت يف ا -

  )ب(                                                 

  ما مهزوم عنرتة                 -

  أكاتب حممد دروسه ؟ -

  )ج(                                                

       احلرباهليجاء هي  -

  األبطال تفر من عنرتة  -

  وحولك نسوة يندبن حزنا  -

  فراش اجلبان من حرير                       -

  القاعدة    

واسند إليه ما خيرب عنه فشكل مجلة امسية تامة  الكالم،هو االسم املرفوع الذي ابتدأ به  :املبتدأتعريف 

 املعىن 
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   :أنواعه

  مصدرا مؤوال  معرفة، أوأو ضمريا مرفوعا  جامدا،يكون امسا  :خربمبتدأ له  

  استفهام ومرفوعهمسبوقا بنفي أو  نكرة،يكون امسا مشتقا  :اخلربمبتدأ مستغن مبرفوعه عن 

  يكون إما فاعال أو نائب فاعل يعوض اخلرب 

  هو ما أسند إليه املبتدأ فأمتا معناه ويكون مرفوعا  :اخلربتعريف 

  : أنواعه 

 مفرد   ) أ

 شبه مجلة   ) ب

  مجلة امسية أو فعلية   ) ت

ويكون إما ضمريا أو اسم رابط يعود على املبتدأ ويطابقه  يشرتط يف اخلرب أن حيتوي على: مالحظة 

  .إشارة أو إعادة لفظ املبتدأ 

  : منوذج تدرييب 

  

  

  

  سنة ثانية أدب وفلسفة : ثانيا 

   :المدونةوصف   ) أ

إن كتاب اجلديد يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة للسنة الثانية من التعليم الثانوي لشعبة أدب 

وفلسفة وثيقة تعليمية حتوي برنامج وزارة الرتبية الوطنية حيث تسعى إىل تعميق معارف املتعلم يف 

الدراسي وان الوطين للمطبوعات املدرسية نشر يف املوسم صدر هذا الكتاب عن دي النصوص،

2019 /2020          

  نوعه  الخبر  نوعه  المبتدأ

  جملس علم

  الفرج انتظار

  خري الكالم

  مبتدأ له خرب

  مبتدأ له خرب

  مبتدأ له خرب

  خري

  عبادة

  ما

  مفرد

  مفرد

  مفرد



 القواعد النحوية والصرفية بالتعليم الثانوي                                            : الفصل الثاين 

 

 
42 

تاب يف جزء واحد ورد الك اهللا،من تأليف جمموعة أساتذة حتت إشراف أبوبكر الصادق سعد 

  عشر وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة مقدمة حتوي معطيات خمتصرة عن الوحدة واشتمل على اثنيت 

 محتوى الكتاب ) ب

احتوى كتاب اللغة العربية على ثالثة وثالثون درسا مقسمة بني حنو وصرف وهي موضحة على 

  اجلدول 

  دروس الصرف  دروس النحو

البناء واإلعراب -

  يف األمساء 

البناء واإلعراب -

  يف األفعال 

  التعجب -

  النسبة -

مواضع كسر -

  مهزة إن 

  التوكيد -

  البدل -

مواضع وجوب  -

اقرتان اخلرب بالفاء 

  االستغاثة والندبة -

  الرتخيم -

  التورية -

ختفيف مهزة إن أن  -

  كأن 

  أفعال املدح والذم -

  االختصاص  -

  االغراء والتخدير -

  أحرف العرض  -

جواز تأنيت العامل -

 للفاعل 

  األحرف املشبه بليس  -

  املصدر وأنواعه -

املصدر األصلي ومصادر -

  ل الثالثية األفعا

  امسا املكان والزمان -

مصادر املاضي غري -

  الثالثية 

  اجلمع وأنواعه -

  املصدر الدال على املرة -

  املمنوع من الصرف -

  اسم التفضيل -

  اسم الفعل - 

  اإلعالل واإلبدال  -

  التنازع  -
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  نموذج تطبيقي ألحد دروس القواعد للسنة الثانية من ثانوية بلغيث أحمد

  قواعد اللغة : النشاط

  امسا الزمان واملكان : املوضوع

  األمثلة                                  

 ورجع يب اخلاطر إىل املطار مهبط الطائرة  )1

 ستظل يف مدارها حىت حيني احلني  )2

 يف الصباح الباكر مسعى املسافر إىل موطنه  )3

 جيد املسافر نفسه منبهر أمام عظمة املنظر الطبيعي  )4

  أمي مستودع أسراري  )5

  القاعدة                                     

  هو اسم مشتق من الفعل لداللة على زمن حدوث الفعل  :الزماناسم 

  هو اسم مشتق من الفعل لداللة على مكان وقوعه  :املكاناسم 

  الصيغة نفسها تدل على املكان والزمان والقرينة هي اليت حتدد املقصود 

   :الثالثييصاغ اسم الزمان واملكان من الفعل 

  :من ) مفَعل (على وزن  )1

 .مدخلخل، يدخل، د: الفعل الذي تكون عينه مضمومة أو مفتوحة يف املضارع، مثال  ) أ

  صعد، يصعد، مصعد 

  مثال رمي، مرمي : والفعل الناقص) ب

  :من )مفعل (وزن  على) 2

  جلس، جيلس، جملس : ثالاملضارع، مالذي تكون عينه مكسورة يف  الفعل) أ

  وقف، موقف : الواوي، مثال واملثال) ب

   :ثالثيصياغتهما من فعل غري 

يصاغ اسم الزمان واملكان الفعل غري الثالثي مثل اسم املفعول من املضارع بإبدال حرف املضارعة 

 منصَرف : مثال آخره،ميما مضمومة وفتح ما قبل 
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   :تعلمايتأوظف 

   :يليعني اسم الزمان واملكان مما 

  اسم المكان  اسم الزمان

  مطلع

  مولد

  مهبط

  مرجع

  سنة ثالثة من التعليم الثانوي : ثالثا 

 وصف المدونة   ) أ

إن كتاب اللغة العربية آدا�ا اخلاص بشعبة اآلداب والفلسفة للسنة الثالثة من التعليم الثانوي وثيقة 

تعليمية يعد امتداد لكتايب السنتني األوىل والثانية صدر هذا الكتاب عن الديوان الوطين للمطبوعات 

تنسيق وإشراف من تأليف جمموعة أساتذة حتت 2016/2017نشر يف املوسم الدراسي املدرسية،

   الشريف مريبعني/ د

يتضمن كل  حمورا، ينجز كل حمور يف أسبوعني ورد الكتاب يف جزء واحد واشتمل على اثين عشر

حمور مقدمة أو نص متهيدي فيه ملخص حول تلك الوحدة مثال عصر االحنطاط مقدمته حتوي 

  معطيات خمتصرة عن العصر مث يلي املقدمة النشاطات املقررة 

  الكتاب        ىمحتو ) ب

  اشتمل كتاب السنة الثالثة من التعليم الثانوي على ستة عشرا درس حنو وستة دروس من الصرف 

  دروس الصرف             دروس النحو           

اإلعراب اللفظي اإلعراب 

  التقديري 

  إعراب املعتل اآلخر 

  معاين حروف اجلر 

  معاين حروف العطف 

  املضاف إىل ياء املتكلم

  نون الوقاية 

  إذ إذا إذن حينئذ 

اجلمل اليت هلا حمل من 

  اإلعراب 

اجلمل اليت ال حمل هلا من 

  اإلعراب 

  إعراب املسند واملسند إليه 

  أحكام التمييز واحلال 

  صيغ منتهى اجلموع وقياسها 

  مجوع القلة 

  اسم اجلنس اإلفرادي واجلمعي 

  اسم اجلمع 

  أْي أيَّ إي تصريف اللفيف 

  تصريف الناقص 
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  بن عمار موالي عبداهللانموذج عن درس القواعد للسنة الثالثة أدب وفلسفة من ثانوية -1

  الرافد النحوي : النشاط 

  اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب : املوضوع 

  األمثلة                                  

  :زكرياقال مفدي  1

  ضمائر قوم ال تباع وال تشرى     سوق قوامها) يف ساحة التحرير(و

  "ما أنفق فيها  على) كفيهيقلب  (فأصبح " قال تعاىل  2

  ) "يبكون(وجاءوا أباهم عشاء " قال تعاىل  3

  )يسعى(رجل وجاء من أقصى املدينة " قال تعاىل  4

  إين عبد اهللا أتاين الكتاب" قال تعاىل  5

  ) حضر(يومقابلت األستاذ  6

  القاعدة 1-1

األصل يف اإلعراب أن يكون للمفرد ويقدر اإلعراب للجمل إذا صح وقوع املفرد مكا�ا فتكون هذه 

   :وهياجلمل يف حمل نصب أو رفع أو جزم أو جر 

  الجملة الواقعة خبر  1-2

وأخوا�ا أو ال النافية للجنس مثل املثال  بالفعل إنوتكون امسية أو فعلية لفعل ناقص أو حرف مشبه 

  لثايناألول وا

  الجملة الواقعة حال  1-3

  وال تأيت إال بعد معرفة وحملها النصب مثل املثال الثالث 
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  الجملة الواقعة صفة  1-4

  وال تأيت إال بعد النكرة وتكون يف حمل رفع أو نصب أو جر مثل املثال الرابع 

  الجملة الواقعة مفعول به  1-5

  وهي مجلة مقولة القول وتكون يف حمل النصب مثل املثال اخلامس 

  الجملة الواقعة مضاف إليه  1-6

  وتكون يف حمل اجلر وتأيت بعد الظروف مثل املثال السادس 

  الجملة الواقعة جواب لشرط جازم  1-7

 :لشرطنيوتكون يف حمل جزم جواب شرط 

  فما، مىت، أيان ،أي، أينما ،حينما ، كيمهما، أيإن، من  :لفعلنياسم شرط جازم ) أ 

  وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم "يتصل جواب الشرط بإذا أو الفاء مثل املثال قال تعاىل  أن) ب

  الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب  1-8

  )العلم يطلبون(العطف مثل كان السلف يرتزقون بالعمل و             وتكون هذه التبعية ب 

  )يضحك(البدل مثل مررنا بطفل سعيد                                

  حدد احملل اإلعرايب للجمل ما بني قوسني  :تطبيق

  الواقعة  جواب الشرط  مجلة)        قد أطاع اهللا (ف من يطع الرسول "قال تعاىل 

  مجلة الواقعة حال      )  سكارىوأنتم (وال تقربوا الصالة " قال تعاىل 

  اجلملة الواقعة مضاف إليه     )  سكنتم(اسكنوهن من حيث " قال تعاىل 

  جواب شرط   )  أعناقهماألغالل يف (فسوف يعلمون إذ " قال تعاىل 
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  طريقة األستاذ في سير الدرس  :الثانيالمطلب 

 لكن  القواعد،يسبق درس قواعد بأخذ األمثلة من النص الذي األستاذ مطالب يف دروس ال

 حسب رأي األستاذ تبقى النصوص جافة يف ماد�ا 

  يفضل األستاذ أن يأيت بأمثلة ذات معىن راق جتلب انتباه القارئ ويتذوق حالو�ا مثال القرآن

واهلدف من هذا هو حتبيب املادة للقارئ وكسب انتباهه واهتمامه ............ الكرمي، شعر

  البسيطة ينفر منها التالميذ مبجرد قراء�ا للمرة األوىل  ألن األمثلة باملادة،

  عندما يكون قد شد انتباه التالميذ يقوم بشرح األمثلة من حيث املعىن 

  اجلملة،أو يعني كلمة يف املثال وحيدد حركتها ويسأل التالميذ كيف تعرب هذه الكلمة يف 

 يتجزأ،حيسون أن القواعد جزء ال  وهنا تعترب مراجعة للدرس السابق وهذا ما جيعل التالميذ

 أما إن مل يقم �ذا فهنا يقولون أ�ا عبارة عن شتات وال تتكامل أبدا 

  يسأل التالميذ عن استطاعتهم يف تغيري حركة الكلمة حيدد هو الكلمة اليت يريدها يف اجلملة

 وماذا حيدث لو تغريت حركتها أو رتبتها  رتبتها،أو يسأهلم عن إمكانية تغيري 

  يرى األستاذ أن تقدمي األمثلة من مستوى فصيح ليس فقط ليعلم التلميذ املبتدأ واخلرب منها

وإمنا اهلدف األمسى هو حتقيق املعىن املراد ، وتفهيمه للتالميذ حىت ال حيس  والفاعل،أو الفعل 

 التالميذ جبمود 

 احلصة بعدها يقوم بشرح عنوان الدرس ،مث يكتب القاعدة بعد الشرح الذي مت يف  

  ، يف األخري خيتم درسه بتطبيق ، تكون األمثلة فيه إن أمكن أرقى من ما سبقها يف الدرس

  حىت  تبقى للتلميذ ذلك احلب للمادة والرغبة يف دراستها 

  إذ مير عليهم واحدا  التلميذ،مث يقوم مبراقبة  احلصة،يعطى التلميذ مدة حلل التطبيق قبل انتهاء

ليالحظ مدى متكنهم من املادة ، وهي حسبه أفضل طريقة من طريقة حل التمارين  واحدا

أنه عندما تسأل الكل حيركون  رؤوسهم بأ�م قد فهموا لكن : على السبورة ، ودليله يف ذلك 

 1يف احلقيقة العكس ذلك 

  

                                                           
ص  1999. 01ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . الفتاح حسن جبة عبد. أصول تدريس العربية بني النظري واملمارسة املرحلة األساسية العليا  1

262 263   
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  نموذج مذكرة أستاذ من ثانوية الحاج عالل بن بيتور*

  ج م آ 1 :املستوى                          القواعد               :نشاط

                               :المتالكهالكفاءة الالزمة          والنعت النسيبالنعت احلقيقي  :املوضوع

  التمييز بني نوعي النعت           يوظف التلميذ النعت احلقيقي  :التعلمياهلدف 

  النسيب  وأنواعه والنعتمن حيث املعىن واللفظ                              

  التقويم  التعلمي الوسيطيالهدف   وضعية التعليم وأنشطته  سيرورة الدرس

أذكر أهم التوابع اليت  -  وضعية االنطالق 

   :عليهاتعرفت 

   :األمثلةتأمل 

  .مجيلةزرت حديقة -1

  .مفيداالكتاب  قرأت-2

صديق خلقه   يسعدين-3

  .كرمي

أخالقا تنبع من  أقدر-4

  .اإلسالم

   .حديقةببيتا يف  سكنت-5

كتابا شيقة   اشرتيت-6

  .قصصه

   :المناقشة 

وبني عني النعت فيما سبق  -

   نوعه

   النعت؟هو  واألن ما

  

  البدل –النعت 

                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنبع  –خلقه كرمي  –مفيدا –مجيلة -

  .حديقةيف  –شيقة  –من اإلسالم 

هو تابع يدل على معىن أو  :النعت-

صفة يف منعوته فيوضحه إذ كان 

  .نكرةإذ كان  معرفة وخيصصه

  تشخيصي 

  

  

  

  

  

  

  

  تكويين 
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  :عد إىل املثالني األول والثاين 

  فيم طابق النعت املنعوت ؟

  

ما نوع هذا النعت من حيث 

  املعىن ؟ 

انتقل إىل املثال األخري والحظ 

  "شيقة "جيدا النعت 

  "كتابا " فيم يطابق املنعوت 

  وفيم يطابق االسم الذي بعده 

مانوع هذا النعت الذي يطابق 

املنعوت يف اإلعراب والتعريف 

والتنكري ويطابق مابعده يف 

   والعدد؟النوع 

إحكام موارد المتعلم 

   :وضبطها

يف جمال املعارف واملعارف 

  لعقلية ا

يف جمال إدماج أحكام الدرس 

   132ص 

  واجب منزلي 

   :خطأعرب ما حتته 

  مسعت فىت يذكرهم -1

أعجبين صديق نبيلة -2

  أخالقه 

  قابلت صديقني كرميني-3 

  مفرد، مجلة، شبه مجلة  :أقسامه

والتعريف طابقه يف التنكري -

  و النوع  والعدد  واإلعراب
  

  هو نعت حقيقي 

                                                                                                                   

  

يطابقه يف اإلعراب والتعريف والتنكري                                                                    

  يطابقه يف النوع 

  يسمى نعتا نسبيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حتصيلي 
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  مذكرة أستاذة للسنة الثانية من التعليم الثانوي شعبة أدب وفلسفة 

  أ ف 2 :املستوىقواعد اللغة                               :الرافد

  االستغاثة والندبة والرتخيم         :املوضوع

التعرف على االستغاثة        :التعلمياهلدف 

  والتمييز بينها وبني الندبة والرتخيم 

يوظف التلميذ  :المتالكهالكفاءة الالزمة 

  أسلوب االستغاثة

سيرورة 

الدرس                  

  التقويم   الهدف التعلمي الوسيطي وضعية التعليم وأنشطته               

وضعية 

  االنطالق 

  

  

  

  

  

  

  

  

بناء 

  التعلمات 

  

  

  

  

  

أذكر أهم األساليب اليت 

  تعرفت عليها 

  :األمثلةتأمل 

  يا للحاكم للمظلوم -1

للطبيب وللممرض  يا-2

  للجرحى املهملني 

رجال اإلنقاذ  يا-3

  للمنكوبني 

  زينبا ألختها املريضة  يا-4

   :المناقشة

  شرح لفظة استغاثة 

عني أسلوب االستغاثة 

  فيما سبق 

مما يتكون أسلوب 

   االستغاثة؟

  االستغاثة؟ماهو أسلوب 

هل من مثال على  

   االستغاثة، الندبة، الرتخيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 للمنكوبني، للحاكم، للطبيب،

  للممرض 

 به،مستغاث  االستغاثة،أداة 

  مستغاث له 

نداء يطلب به العون على دفع 

  شدة 

  تشخيصي 

  

  

  

  

  

  

  تكويين 
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وضعية 

  االستثمار

    االستغاثة؟أسلوب 

إحكام موارد املتعلم 

   :وضبطها

يف جمال املعارف واملعارف 

  العقلية 

يف جمال إدماج أحكام 

  الدرس 

إعرب ما  :منزيلواجب 

  حتته خط         

  يا لألم ألطفاهلا  :التالميذأمثلة 

  يا للقاضي للسجني 

  يا للغين للفقري 

  

  

  

  حتصيلي 
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  مذكرة أستاذة للسنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة أدب وفلسفة 

  أ ف  3:قواعد اللغة                                                 املستوى  :النشاط

                        يوظف: المتالكهاسم اجلمع                             الكفاءة الالزمة  :املوضوع

  التلميذ اجلمع وأنواعه          التمييز بني أنواع اجلمع :التعلمياهلدف 

  التقويم   الهدف التعلمي الوسيطي   وضعية التعليم وأنشطته  سيرورة الدرس 

  وضعية االنطالق 

  

  

  

  

  

  بناء التعلمات 

  

  

  

  

  

  

  

أذكر أهم أنواع اجلمع اليت 

  عليها؟تعرفت 

   :األمثلةتأمل 

قال اهللا تعالى عن )1

  عباده 

رجال ال تلهيهم " :الصاحلني

  "جتارة وال بيع عن ذكر اهللا 

  قال مفدى زكريا ) 2

جيش إىل النصر حتدوه 

  مالئكة 

مسومون مبوج املوت   

  يندفق 

   :المناقشة

  ؟اجلمععني اسم 

  ؟اجلمعواألن ماهو اسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جيش  ،رجال

هو الذي يدل  :اجلمعاسم 

  تشخيصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ويين تك
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  وضعية االستثمار 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

إحكام موارد املتعلم 

 :وضبطها

  يف جمال املعارف 

مفرد   هات: منزيلواجب 

  كل لفظة 

قوم واحده  فرد،رهط واحده 

 امرأة،نساء واحدها  رجل،

اخليل واحدها فرس                                                                 

وال مفرد له من  مجاعة،على 

خيل، شعب،  :مثللفظه 

  ....... نساء، ناس

ومنه ماال يستعمل إال 

بصيغة اجلمع حنو أبابيل أي 

  فرق 

إن اسم اجلمع موضوع 

�موع اآلحاد داال عليها 

داللة املفرد على أجزاء 

يدل  فإنه) قوم(مسماة ك 

  فيه،على األفراد املندرجة 

) الناس(كما تدل كلمة 

األشخاص اليت تنطوي  على

 عليها 

  حتصيلي   
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  أهمية القواعد  عن مدىدراسة وصفية تحليلية للكشف  :الثانيالمبحث 

  الدراسة  مناهج :األولالمطلب 

                                :الدراسةمنهج  -1

 املناهج،ومراجعة العديد من  السابقة،بعد حتديد مشكلة الدراسة واالطالع على الدراسات  

فهو ال يقتصر على مجع البيانات وتبويبها  الدراسة،املنهج الوصفي كونه األقرب لطبيعة  تاتبع

  ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات ذلك،وإمنا ميضي إىل ماهو أبعد من  فقط،

  : الدراسةعينة -2

وثالثون استبيانا على مستوى املؤسسات الرتبوية املتعلقة بالطور الثانوي و، مث  وزعت ثالثةلقد 

استبيانا  لألساتذة ومثنية وعشرونمخسة استبيانات  التحديد،االعتماد عليها يف التحليل على وجه 

  هي كاأليت  وهذه املؤسسات للتالميذ

 )09(ثانوية احلاج عالل بن بيتور  -1

 )07(ثانوية بلغيث أمحد   -2

 )07(بولنوارثانوية مهاية   -3

 )03(ثانوية بوعامر عمر  -4

  )04(ثانوية بن عمار موالي عبد اهللا   -5

النظر عن الصعوبات اليت واجهتها وأبرزها  ما، بغضإن توزيع االستبيان مر يف ظروف حسنة نوعا 

اإلطالع السطحي على أسئلة االستبيان من طرف التالميذ واألساتذة مما أدى إىل تقدمي إجابات غري 

   .كوفيد  بسب مرضإضافة إىل صعوبة التنقل بني الثانويات  وغري مقنعةدقيقة 

                          تعريف مرحلة التعليم الثانوي                              -3

مرحلة متميزة من مراحل منو املتعلمني إذ تقع عليها تابعات أساسية وذلك للوفاء حباجا�م  

إذ  متوازن،ورغبا�م وتطلعا�م وهي حبكم طبيعتها وموقعها يف السلم التعليمي تقوم بدور اجتماعي 

 .يف اجلامعات واملعاهد العليا طال�ا تعليمهمتقد 
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 أداة البحث   -4

لألساتذة تركز معظم أسئلته على واقع  سؤال موجهايف االستبيان مكون من ثالثة عشر  

باإلضافة إىل الصعوبات والعوائق  الوسائل املتبعةتدريس قواعد اللغة العربية من خالل إبراز الطرق و 

وثالثة عشر سؤال موجه  تلميذ،لكل  االستيعاب اجليدمن ناحية  نتائج أفضلاليت حتول دون حتقيق 

   .والصرفللتالميذ ملعرفة أسباب الضعف يف مادة النحو 

  تحليل نتائج االستبيان  :الثانيالمطلب 

  أسئلة األساتذة 

  .العامةالبيانات  :اجلدول األول

مشلت الدراسة مخسة أستاذات واجلدول اآليت يوضح النسب املئوية حسب : متغري اجلنس   - أ

  متغري اجلنس 

  النسبة المئوية  عددال  الجنس

  00%  00  ذكر

 100%  05  أنثى

 %100  05  ا�موع

  اجلدول الثاين 

  الشهادات العلمية ونسبتها لألساتذة املستجوبني  يتناول: العلمياملؤهل - ب

  النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي

  40% 02  ليسانس

  40%  02  ماسرت

  20%  01  دكتوراه

  100%  05  ا�موع
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  اجلدول الثالث 

     :  الدراسيةمتغري اخلربة - ج

وتعين تلك املدة الزمنية اليت قضاها األساتذة يف جمال التدريس أي األقدمية يف التعليم ، وقد قسمت 

  إىل ثالث فئات وهي مبينة على اجلدول 

  النسبة املئوية  العدد  اخلربة الدراسية

  00% 00  من سنة إىل ثالث سنوات

  80% 04  إىل عشرة سنوات من أربع سنوات

 20% 01  من عشر فما فوق

  100% 05  ا�موع

  املعلومات املتعلقة بتدريس القواعد النحوية والصرفية  :الثايناحملور 

النسبة املئوية   التكرار   اإلجابة   السؤال 

ما الذي دفعك لتدريس مادة -1

  القواعد؟ 

  حب إطالعي هلا-

 ختصصي  -

01 

04 

%20 

%80  

  نعم  الفصحى؟هل تتحدث -2

  ال

05  

00  

%100  

%00  

هل ترى أ�ا غاية أم وظيفة -3

  فقط؟

  نعم

  ال

03  

02  

%60  

%40  

أي الطرق تعتمد يف تدريس -4

  القواعد؟

  حوارية

  تلقينية

  قياسية

02  

03  

00  

%40  

%60  

%00  

ما السبب الذي حيد من -5

  للقواعد؟استيعاب التالميذ 

  طريقة شرحك 

  قدرة استيعابه 

00  

05  

%00  

%100  
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كيف ترى مستوى التالميذ -6

  القواعد؟يف مادة 

  جيد

  سيء

  متوسط 

  حسن 

00  

00  

04  

01  

%00  

%00  

%80  

%20  

هل القواعد حباجة إىل -7

 التبسيط؟

  نعم

  ال

04  

01  

%80  

%20  

هل تواجه                                                                                        -8

  صعوبة يف تدريس مادة القواعد؟

  نعم 

  ال 

01  

04  

%20  

%80  

ما رأيك يف مدى استيعاب -9

  السنوات؟التالميذ بني 

  يف حتسن 

  يف تراجع 

05  

00  

%100  

%00  

هل تلمس رغبة لدى -10

  القواعد؟التالميذ يف حصة مادة 

  نعم 

  ال 

04  

01  

%80  

%20  

ما رأيك باحلجم الساعي -11

  املادة؟يف تلقني هذه 

  كاف 

  غري كايف 

01  

04  

%20  

%80  

ما رأيك بالتدريس -12

  بالكفاءات يف نشاط التالميذ

االعتماد الكلي على 

  األستاذ 

جعل التلميذ حمور 

  الدرس 

00  

  

05  

%00  

  

%100  

هل حتافظ على أسئلة -13

  التدريس؟الكتاب املدرسي أثناء 

  نعم 

  ال 

00  

05  

%00  

%100  
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  بني إحدى عشرا تلميذا وأربعة أساتذة

  

  

%66.70
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بني إحدى عشرا تلميذا وأربعة أساتذة كنموذج مقسمة  وقد وزعت مخسة عشرا استبيانا الكرتونيا

  الجنس 

  يس قواعد النحوية والصرفية األسئلة املتعلقة بتدر 

0%

100%

الجنس

33.30%

%66.70

السؤال األول 

تخصصي لسانیات عامة

حب اطالعي لھا

                                   : الفصل الثاين 

وقد وزعت مخسة عشرا استبيانا الكرتونيا

  أسئلة األساتذة 

الجنس : التبيان األول

األسئلة املتعلقة بتدر : الثاين  التبيان

  

 

ذكر

أنثى

تخصصي لسانیات عامة

حب اطالعي لھا
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  تفسري النتائج والتعليق عليها 

وذلك إلقبال 100%أالحظ أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور ، حيث متثل نسبة اإلناث -1

  العنصر األنثوي على مهنة التدريس 

أما عن املستوي تبني يل أن هناك تعادل يف النسب بني األساتذة احملصلون على شهادة ليسانس -2

ة احلاملني لشهادة الدكتوراه وذلك ،إضافة إىل انعدام األساتذ%40وشهادة املاسرت وذلك بنسبة 

  %20لتفضيلهم العمل يف اجلامعات بنسبة 

أما بالنسبة للخربة امليدانية تبني أن األساتذة الذين ترتاوح مدة خرب�م يف التدريس من أربع -3

سنوات إىل عشر سنوات ومن عشر سنوات فما فوق هم األكرب نسبة من األساتذة ذوي اخلربة من 

هذا ملا تعتمده أغلب املؤسسات الرتبوية يف ختصيصها لألساتذة من  سنوات، ومردة سنة إىل ثالث

  أجل تدريس الصفوف املقبلة على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا 

فمنهم من كان سببه  الشك أن لكل أستاذ سبب خاص جعله خيتار تدريس مادة القواعد،-4

اك بعض األساتذة كان سببهم حب اإلطالع يف حني هن%80ختصصه اجلامعي وهو األغلب بنسبة 

   %20هلا ويقدر بنسبة 

  %100لقد أمجع معظم أساتذة علة حتدثهم اللغة الفصحى وهم بنسبة -5

إن معظم األساتذة يرون على أن التحدث بالفصحى غاية وذلك أل�م يرون فيها خدمة للنص -6

يرون أن التحدث بالفصحى %40أما عن الباقي فيقدرون بنسبة %60وتقديرا للغة وهم بنسبة 

  وظيفة إذ هي واجب يف جماهلم 

إذ أ�ا تعتمد على %60أمجع معظم األساتذة على أن الطريقة التلقينية هي األفضل بنسبة -7

إذ يعتمدون على الطريقة %40تدريس القواعد يف حتليل النصوص أما الباقي فهم قليلون بنسبة 

  احلوارية 

السبب الذي حيد من استيعاب التالميذ للقواعد هو قدرة استيعا�م  اتفق جل األساتذة على أن-8

  لعدم رغبتهم يف املادة  لكوذ%100مبعدل 
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وذلك راجع  %80إن معظم األساتذة يرون إن مستوى التالميذ يف مادة القواعد متوسط بنسبة -9

سن يف مستوى لرأيتهم حت%20إىل عدم املباالة من طرف التالميذ أما الباقي فأمجع على نسبة 

  التالميذ هذا يعود إىل اهتمامهم وحبهم للمادة يف حد ذا�ا 

 نسبتهممن تبسيط بالنسبة للقواعد وتقدر  أجد أن أغلبية األساتذة يرون أنه البد-10

  أمجعت على أن القواعد ليست حباجة إىل تبسيط %20والنسبة الباقية واليت تقدر 80%

  %80يواجهون صعوبة يف تدريس القواعد إذ يقدرون بنسبة  اتفق معظم األساتذة على أ�م ال-11

  %100األساتذة على حتسن استيعاب التالميذ بني السنوات بنسبة  أمجع-12

أن معظم األساتذة يرون أن احلجم الساعي املخصص لتدريس مادة القواعد كايف  أالحظ-13

البعض يرون العكس وهم  ويعود ذالك للتنظيم اجليد لألستاذ يف حني جند%80وتقدر نسيتهم 

  وقد يعود ذلك لكثافة املادة %20بنسبة 

معظم األساتذة يرون أن التدريس بالكفاءات يف نشاط التالميذ أحدث تغري يف نشاط  إن-14

  %100األستاذ فهي جتعل التلميذ حمور الدرس ويقدرون بنسبة 

ي أثناء التدريس إذ تقدر اتفق جل األساتذة على عدم حمافظتهم على أسئلة الكتاب املدرس -15

  %100نسبتهم ب
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  أسئلة التالميذ 

  جدولة النتائج 

  حمور املعلومات الشخصية : اجلدول اخلامس  

  النسبة املئوية   التكرار   اإلجابة   السؤال 

  ذكر   اجلنس 

  أنثى 

03  

25  

10.71%  

89.28%  

  أوىل ثانوي   السنة 

  ثانية ثانوي 

  ثالثة ثانوي 

03  

05  

20  

10.71%  

17.85%  

71.42%  

  املعلومات املتعلقة بتعلم القواعد النحوية والصرفية : اجلدول السادس 

  النسبة املئوية   التكرار   اإلجابة   السؤال 

  ملاذا النحو صعب؟-1

  

  

  

  

  ألنه ليس علم دقيق -

ألنك ال تراه ضروري يف -

  دراستك 

 االستيعاب  ألنه صعب-

 

07  

  

02  

  

19 

25%  

  

7.14%  

  

67.85%  

إىل أي مدى تفصل  -2

مادة القواعد مقارنة باملواد 

  األخرى 

 

  نعم

  ال

  

17  

11  

 

60.71%  

%39.28 
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هل تواجه صعوبة يف  -3

  تعلم مادة اللغة ؟

  صعوبة املادة -

  كثافة املادة  -

  طريقة الشرح -

  ضعف قدراتك  -

02  

18  

07  

01  

7.14%  

64.28%  

25%  

3.57%  

هل حتضر دروس  -4

  ؟القواعد يف املنزل 

  نعم -

  ال-

  أحيانا -

08  

06  

14  

28.57%  

21.42%  

50%  

برنامج اللغة العربية يف -5

  0هذه املرحلة ؟

  مكثف 

  عادي 

19  

09  

67.85%  

32.14%  

ما رأيك يف قواعد اللغة -6

  ؟

  صعبة 

  سهلة 

11  

17  

39.28%  

60.71%  

ما رأيك يف نوعية -7

  األمثلة املوضوعة لكم ؟

  بسيطة

  معقدة 

14  

13  

50%  

46.42%  

هل تشارك أثناء الدرس -8

  ؟

  نعم 

  ال 

26  

02  

92.85%  

7.14%  

هل تقوم مادة القواعد -9

  على املناقشة واحلوار ؟

  نعم 

  ال

  نسبيا 

20  

02  

06  

71.42%  

7.14%  

21.42%  

هل حتب مادة -10

  القواعد ؟

  نعم 

  ال 

20  

08 

71.42%  

28.57%  

هل تساعدك اللغة -11

حى يف فهم األستاذ الفص

  أثناء الشرح ؟

  نعم 

  ال 

  نسبيا 

15  

02  

11  

53.57%  

7.14%  

39.28%  
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ما رأيك يف أستاذك -12

  ؟

  جيد

  متوسط

25  

03  

89.28%  

10.71%  

هل يراعي األستاذ -13

  مستوى الفهم بينكم ؟

  

  نعم

  ال

  نسبيا 

23  

02  

03 

82.14%  

7.14%  

10.71%  

ماذا تشعر أثناء  -14

  تقدمي درس القواعد ؟

  ملل -

  سهولة الدرس-

  صعوبة الدرس -

  نشاط  -

06  

09  

01  

12  

21.42%  

32.14%  

3.57%  

42.85%  
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27.25%
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  كنموذج   استبيان أسئلة التالميذ

54.5%

45.5%

الجنس

27.25%

45.5%

السؤال األول 

ألنھ لیس علم دقیق 

ألنھ صعب االستیعاب

لیس لھ عالقة بتخصصي 

                                   : الفصل الثاين 

استبيان أسئلة التالميذ

 : التبيان األول

 :التبيان الثاني 

  

  

ذكر

أنثى

ألنھ لیس علم دقیق 

ألنھ صعب االستیعاب

لیس لھ عالقة بتخصصي 



 القواعد النحوية والصرفية بالتعليم الثانوي                                            : الفصل الثاين 

 

 
65 

  تفسير النتائج والتعليق عليها 

  .ا�تمعأمر طبيعي الرتفاع عددهن يف  الذكور، وهذانسبة اإلناث أعلى من نسبة -1

نسبة تالميذ السنة الثالثة ثانوي مرتفعة بالنسبة للسنوات األخرى وهذا بسبب تواجدهم على -2

  .املرضمستوى الثانويات للمراجعة ولسبب ثاين هو 

أجاب معظم التالميذ على كون النحو صعب من حيث أنه يعترب صعب االستيعاب بنسبة -3

 25سمت بني من يرون أنه ليس علم دقيق بنسبة وهذا لكثرة القواعد أما البقية فتق67.85%

  % .7.14وأ�م ال يرونه ضروري يف دراستهم بنسبة %

معظم التالميذ على تفضيلهم ملادة القواعد مقارنة باملواد األخرى وهذا بنسبة  اتفق-4

بسبب أ�م يرو�ا مساعدة هلم اضافة إىل التوصل إىل اإلعراب الصحيح وما تبقي من 60.71%

  .يفضلو�افهم ال  %39.28ميذ مبعدل التال

 64.28أما من ناحية الصعوبة يف تعلم قواعد اللغة فقد ركز التالميذ على كثافة املادة بنسبة -5

 ،%25ألن برنامج اللغة العربية مكتظ والبقية تقسمت على العناصر األخرى من طريقة الشرح %

  %3.57وضعف القدرات بنسبة  ،%7.14وصعوبة املادة بنسبة 

أما عن حتضري دروس القواعد يف املنزل فأرى أن معظم التالميذ حيضرون الدرس يف املنزل وتقدر -6

أما الذين قالوا ال  تالميذه،وهذا راجع إىل االهتمام من طرف املدرس يف تقييم %78نسبتهم ب

  .تالميذهقبته لتحضريات هذا ما يدل على إمهال املدرس وعدم مرا%21.42ب فنسبتهم تقدر

ويعود %67.85باللغة العربية مكثف وتقدر نسبتهم أمجع معظم التالميذ على أن برنامج -7

ذلك عدم التقسيم املنتظم للحصص والنسبة الباقية رأت أن برنامج اللغة العربية غري مكثف وعادي 

  .الدرسوهذا راجع إىل طريقة األستاذ يف سري  %32.14وهم مبعدل

إذ يعود ذلك تركيزهم أثناء الدرس  %60أغلب التالميذ على سهولة القواعد وهم مبعدل  أجاب-8

  .انتباههموهذا راجع إىل كسلهم أو قلة  %39وهضمهم للمعلومة أما النسبة املتبقية فهي مبعدل 

وذلك راجع إىل %50أما عن نوعية األمثلة فمعظم التالميذ يرون أ�ا واضحة وتقدر نسبتهم -9

فريون العكس وهذا يعود إىل  %40النسبة الباقية  أخرى، أماعاب اجليد وعدم االنشغال بأمور االستي

  .حتليلهاعدم الفهم أو االستهالك فقط للمادة دون 
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أما عن املشاركة أثناء الدرس فغالبية التالميذ كانت إجابا�م بنعم إذ تقدر نسبتهم -10

تيعا�م لطريقة األستاذ أما النسبة الباقية وهي وذلك راجع إىل طبيعة الدرس املتناول واس%92ب

والسبب هو عدم استيعاب طريقة األستاذ أو الشرود أثناء الدرس أو ضعف  %7قليلة مبعدل 

  .املستوى

ويعود %53أما عن مساعدة اللغة الفصحى يف فهم األستاذ فأغلبهم أجاب نعم وهم مبعدل -11

كانت %7البقية فهم مبعدل  بالفصحى، أمادث ذلك إىل حرص األستاذ على املداومة يف التح

  .الإجابا�م 

وهذا دليل على التفاهم %89اتفق معظم التالميذ على حبهم ألستاذهم إذ تقدر نسبتهم ب -12

  .والسبب هو لسلوكيا�م الغري حمرتمة لألستاذ %7فيما بينهم، أما عن البقية فهم قليلون مبعدل 

العنصر اإلجيايب إذ ا�م يرون مراعاة من طرف األستاذ يف  إجابات التالميذ كانت على أغلب-13

البقية  املعلومة، أماوهذا دليل على حرص األستاذ يف إيصال  %82مستوى الفهم بينهم وهم مبعدل 

  .السليبركزوا على العنصر 

أما من حيث شعورهم أثناء تقدمي درس القواعد فتمحورت معظم إجابا�م على النشاط مبعدل -14

إذ يعود ذلك إىل الرتكيز واملفامهة اليت ينشأها  %32وعلى سهولة الدرس أيضا مبعدل  ،42%

 %21وما تبقي من أجوبة كانت لصعوبة الدرس وشعورهم بامللل وهم مبعدل  القاعة،األستاذ يف 

  .يرجع ذلك إىل الطريقة املتبعة يف شرح الدرس وإىل اخلمول إىل ساعات املادة 
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  الخاتمة 

  :ما يليما ميكن استخالصه من هذا البحث 

ترتبط باملواد الدراسية من حيث  ونظريا�ا،التعليمية هي علم من علوم الرتبية هلا قواعدها  -

  .املضمون

التعلم ليس جمرد اكتساب للمعارف واخلربات واملهارات إمنا هو نظام حيتم على املتعلم أن يدرك أنه  -

  .معنييسري حنو حتقيق هدف 

تدريس قواعد اللغة بدأ منذ القدم فهناك طرائق تقليدية وأخرى حديثة ولكل منها مؤيدين -

  .ومعارضني

لتدريس قواعد اللغة العربية أسس ووسائل تتناسب مع فئة املتعلمني وقدرا�م وحاجا�م ، فلكل فئة -

ضها إىل طريقة عمرية متطلبا�ا وحاجا�ا ، لكن هناك صعوبات يف تدريس هذه املادة قد يعود بع

  .التدريس أو إىل املدرس يف حد ذاته أو إىل الوسائل أو غري ذلك 

  .تعترب القواعد أساس النشاطات املختلفة يف اللغة العربية-

يوصي منهاج التعليم الثانوي بتناول درس القواعد عقب االنتهاء من دراسة النصوص وذلك  -

  . باستقاء األمثلة من النص

املساعدة للنحو حذف بعض األبواب النحوية اليت تصعب على الطلبة أما عن  ومن بني الوسائل -

يتعدى احلد الذي يعني على حتقيق غايته  أالالوسائل املساعدة للصرف درس القواعد ينبغي 

  .الكالماألساسية وهي أن دراسة القواعد ليست غاية إمنا وسيلة لضبط 

ميذ يف مادة قواعد اللغة منها صعوبة املادة ، عدم هناك أسباب عدة تقف وراء تدين مستوى التال -

  .للدرس مباالة التالميذ وشرودهم أثناء الدراسة ، طريقة شرح األستاذ 

وأن يصاحب دروسهم احليوية  الصعوبة،جيب على األساتذة أن يبدلوا جهدهم يف التذليل من  -

  .والعرضوأن يسهلوا القاعدة  والنشاط،

وزارة الرتبية أن ينقصوا من وحدات برنامج اللغة العربية وهذا لكي  ومن بني التوصيات فعلى -

  .يساعد التالميذ على هضم الدروس واستيعا�ا
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  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكرمي برواية ورش  -

  المصادر  -أ

   2008بريوت لبنان  03اخلصائص إلبن جين دار الكتب العلمية ط-01

  1999بريوت لبنان  01الصحاح للجوهري دار الكتب العلمية ط-02

   1990بريوت لبنان  01لسان العرب إلبن منظور دار الفكر ط-03

   2003)ط.ب(خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي دار احلديث -04

   1996بريوت لبنان  01املصباح املنري أمحد بن حممد بن علي الفيومي املكتبة العصرية ط-05

   2003بريوت لبنان  01معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي دار الكتب العلمية ط-06

  2008بريوت لبنان  02س اللغة لفارس بن زكريا الرازي دار الكتب العلمية طمعجم مقايي-07

  المراجع  -ب 

أصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسة املرحلة األساسية العليا عبد الفتاح حسن جبه  دار  -08

   1999 01للطباعة والنشر والتوزيع ط

  1984بريوت لبنان  01الرائد العريب طأصول تدريس اللغة العربية لعلي جواد الطاهر  -09

التدريس العلمي والفين الشفاف مبقاربة الكفاءات واألهداف خالد لبصيص دار التنوير  -10

    2004اجلزائر )ط.ب(
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  2007بريوت لبنان  04ط

القاهرة  01قواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس الثانوية حفين ناصف وآخرون الطبعة األمريية ط  -18
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  2012مصر )ب ط(و إلبراهيم مصطفى مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة إحياء النح-20
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1957  
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. د ط) عريب. فرنسي. إجنليزي(املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات . مكتب تنسيق التعريب -23

  2002اجلزائر . مطبعة النجاح اجلديدة

  1988أمهية الوسائل التعلمية يف عملية التعلم عامة حممد وطاس املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر -24

ديوان املطبوعات اجلامعية . قل تعليمية اللغاتدراسات يف اللسانيات التطبيقية أمحد حساين ح -25

   2000اجلزائر 
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العملية التعليمية وآليات التقومي يف الفكر الرتبوي عند ابن خلدون سورية قادري جملة آفاق علمية -26
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انفتاح الدرس الصريف بني املنهج والظاهرة أمساء حممد رفعت عبد احلكيم مراد جملة كلية األدب العدد -27

  جامعة السويس  2017جانفي  07

  الرسائل الجامعية -ث   

رسالة  تعليمية نشاط التعبري الكتايب يف ضوء املقاربة بالكفاءات السنة الثالثة متوسط زوليخة عالل -28
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