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و يعتمد عليه  ييعد الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية، يستعمله املعلم واملتعلم كمرجع أساس           

لبناء التعلمات، وقد شهدت املنظومة الرتبوية تغيريات كثرية يف السنوات األخرية، مطبقة مايسمى مبناهج 

  .ق مع فلسفتها وتوجها�ااجليل الثاين، مادفع إىل تعديل الكتب املدرسية مبا يتواف

�دف الدراسة إىل وصف وحتليل املضمون النحوي لكتاب اللغة العربية للسنة اخلامسة من التعليم      

  .م2019/2020االبتدائي، الذي مت إخرجه وتوزيعه مع بداية املوسم الدراسي 

  : اعتمدت الدراسة على آليات املنهج الوصفي متناولة

 .ة يف تدريس قواعد النحو خالل مرحلة التعليم االبتدائيتوجه املدرسة اجلزائري -

 .التعريف بكتاب القراءة للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي املوافق ملناهج اجليل الثاين -

تقدمي نشاط الرتاكيب النحوية من خالل ماجاء به الكتاب اجلديد وحتليل مضمون مقرر  -

 .نشاط النحو

 .صية يف تدريس الرتاكيب النحويةانعكاسات اعتماد املقاربة الن -

 .نصوص القراءة وتوافقها مع مستوى املتعلمني واحتياجا�م -

  .يف الكتاب ومدى حتقيقها لوظيفتها يف الدرس سَتعَملةـمُ ـالنحوية ال الشواهد -

 .بتدائياسنة خامسة، تعليم درسي،  مكتاب قواعد حنوية،  : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
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The textbook is an educational means used by the teacher and the learner as 
the basic reference and depends on it to build learning, the educational 
system has witnessed many changes in recent years, applying what is called 
the second generation curricula, and we fall into amending text books in 
accordance with its philosophy and orientations. 
The study aims to collate and analyze the grammar of the Arabic language 
textbook of the fifth year primary education, which was produced and 
distributed at the beginning of the 2019/2020 academic year. 
The study relied on the descriptive method mechanisms addressing:  
-  The Algerian school aims to teach grammar in primary school. 
-  Introducing the textbook of the fifth year primary education corresponding 
to the curricula of the second generation. 
-  Introducing the activity of grammatical structures through the contents of 
the new book and analyzing the content of the grammar activity course. 
-  The implications of adopting the textual approach in teaching grammatical 
structures. 
-  Reading texts and their suitability with the level of learners and their 
needs. 
-  The grammatical examples used in the book and the extent to which they 
fulfilled their function in the lesson. 
Keywords: Grammatical rules, School textbook, Fifth year, Primary 
education 

 
    :مقدمة

باعتبارها «تعترب اللغة العربية من أهم األنشطة اليت يتلقاها املتعلم يف مرحلة التعليم االبتدائي       

اللغة الوطنية الرمسية ومكونا رئيسا للهوية الوطنية، ولغة التدريس لكافة املواد التعليمية يف املراحل 

/ ا هو مفتاح العملية التعليمية ولذلك فإن التحكم فيه. الثالث، فهي بذلك كفاءة عرضية

التعلمية، وإرساء املوارد وتنمية الكفاءات اليت متكن املتعلم من هيكلة فكره، وتكوين شخصيته، 

وال يتحقق ذلك إال بالتحكم ، 1»كتابة يف خمتلف وضعيات احلياة اليوميةالوالتواصل �ا مشافهة و 

للسان من الزلل، و جاءت مناهج اجليل الثاين لتعزز يف تراكيبها النحوية باعتبارها األداة اليت تقي ا

طُبـَِّقت على الطورين  فقد، حساس باالنتماءوالتمسك باهلوية واإل نسانيةتلك القيم الوطنية واإل

خالل املوسم الدراسي  )والرابعة الثالثة السنة( والثاين) السنة األوىل والثانية(األول 

يف  توجهها وفلسفتها،ومناشري ووثائق تفسر من خالل إخرج كتب جديدة  ،م2016/2017
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حني بقي الطور الثالث املتمثل يف السنة اخلامسة يستخدم كتب مناهج اجليل األول مع بعض 

التغيريات اليت أتت �ا وثائق تكييف الكتب وفق اجليل الثاين، حىت مت إخراج كتب جديدة يف 

مع دليل املعلم والوثيقة املرافقة، ومن  وفق مناهج اجليل الثاين، م2019/2020وسم الدراسي امل

، وهو املدونة املعنية بالدراسة، مركزين على مضمون نشاط الرتاكيب لغة العربيةالقراءة لبينها كتاب 

  .النحوية، وكيف مت تناوله

واليت تتعلق بنشاط اللغة  ا مناهج اجليل الثايناجلدول التايل أهم التغيريات اليت جاءت � يعرض

  :العربية

  
  : تعريف القواعد النحوية -أوال
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 : القواعد: قال الزجاج... أصل األس، والقواعد اإلساس، وقواعد البيت إساسه ،« : القاعدة  -

خشبات أربع معرتضة يف أسفله تركب عيدان : أساطني البناء اليت تعمده، وقواعد اهلودج

  2»اهلودج فيها

  .بىن عليها الشيءليت يُ يتضمن املعىن اللغوي مفهوم األساس والركيزة ا

  :النحو -

عن أهل اليونان، فيما يذكر املرتمجون العارفون بلسا�م ولغتهم « يف لسان العرب  ورد :لغة    

  .حنوا:أ�م يسمون علم األلفاظ والعناية بالبحث عنه

ه القصد والطريق، يكون ظرفا ويكون امسا، حناه ينحو : إعراب الكالم العريب، والنحو: والنحو     

  .3»وينحاه حنوا وانتحاه، وحنوت حنوك أي قصدت قصدك 

  .4»اجلانب: والناحية...الطريق : النحو«ومن بني املعاين املبثوثة يف القاموس احمليط 

  .فالنحو التوجه والقصد والطريق ومنه اتباع أهل العربية يف طريقة كالمهم

 :اصطالحا-

مست كالم العرب يف تعريفه من إعراب وغريه   انتحاء«:من أشهر التعريفات تعريف ابن جين      

كالتشبيه، واجلمع، والتكسري واإلضافة، والنسب، وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة 

  .5»العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق �ا وإن مل يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها

بل مجع بني النحو  ،عراب والبناءاسعة فلم يكتفي باإلابن جين نظرته للنحو كانت و      

كما .  خيدمان بعضهمانيهذين العلمني كانا متصلني متكاملوالصرف؛ وذلك طبيعي باعتبار أن 

أشار إىل الغاية من النحو؛ وهي رد من أخطأ من غري العرب إىل الصواب، فتعليم النحو ليس هو 

تكفل سالمة التعبري وصحة أدائه، وسيلة «ماينجر عن تعليمه؛ إذ يعترب  بلالغاية يف حد ذاته، 

  .6»وفهم أفكاره وإدراك معانيه يف غري لبس أو غموض

و يقوم اللسان ويصلح فتتضح أمهية النحو، أو بصيغة أدق أمهية تدريس النحو وتعلمه فه     

 ة للغة الفرد بأن جتعله خيتار الرتاكيب الصحيحة اليت تؤدي املعىنمَ ظِّ نَ آلية مُ «فهو ،مابه من عوج

وحتسن أسلوب املتكلم وجتمله من خالل العوارض املختلفة اليت تظهر يف الكالم من حذف 

  7»وإضمار وتقدمي وتأخري
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 واألسسوباجلمع بني مفهومي القواعد والنحو يتبني أن القواعد النحوية هي تلك القوانني 

بطة بني أجزاء الرتكيب املستنبطة من اللغة العربية واليت تتعلق بضبط أواخر الكلم، والعالقات الرا

نظمتها، أقوانني اللغة و  «وهي . اللغوي، واليت من شأ�ا محاية املتكلم من الوقوع يف األخطاء

ابتدعها أهل اللغة، وتعارفوا عليها، وطبقوها يف استعماال�م اللغوية، وأصبحت معيارا للحكم 

  8»على صحة هذا االستعمال من عدمه

النحو عملية تقنني للقواعد والتعميمات اليت «ين جماور بقولهصالح الد.ويؤكد هذا التوجه د

تصف تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة االستعمال، كما تقنن القواعد والتعميمات اليت 

تتعلق بضبط أواخر  الكلمات وهو كذلك دراسة للعالقات بني الكلمات يف اجلمل والعبارات 

  .9»�ا يتم التعبري عن األفكاره وقائد إىل الطرق اليت جِّ وَ فهو مُ 

يعمل النحو على ترشيد فهم الكالم بعد أن كان له دور فعال يف إنشاء قوالب لغوية       

تستوعب املعاين، فالتعبري عن األفكار يتطلب تركيب رموز لغوية ذات داللة ضمن قواعد النحو 

إلفصاح عن الصور الذهنية املتعارف عليها، وبذلك فالنحو حيول دون الوقوع يف اخلطأ عند ا

  .ل من صور مسعيةبَ قْ تَـ سْ بالكالم ، ويف الوقت نفسه مينع اللبس يف فهم ما يُ 

  :تدريس القواعد النحوية في المرحلة االبتدائية - ثانيا

، تتعامل معهاإن مرحلة التعليم االبتدائي هلا خصوصيتها من حيث الفئة العمرية اليت      

 ينتقل إىل مرحلة التجريد بعد، حىت يفهم تلك العالقات فالطفل دون العشر سنوات مل

لذلك وجب األخذ بالنحو التعليمي  املعنوية بني الكلمات  املكونة للرتكيب اللغوي،

الفعل (ال يتم التطرق إىل املفاهيم األساسية للقواعد فواالبتعاد عن نظريات النحو العلمي، 

،حىت  )ابتدائي السنة األوىل والثانية( األطوار األوىل يف...) والفاعل واملفعول به املبتدأ اخلرب 

يف السنتني  إذ يكفييصل املتعلم إىل درجة من الوعي التجريدي، انطالقا من السنة الثالثة، 

يتم تقومي لسانه عن طريق ممارسة اللغة و تصحيحها من  حيثالنحو ضمنيا  تلقينه ْني تَـ ولَ األُ 

قادرا يصبح و  ،يكتسبها عن طريق األذن املوسيقيةأن  إىل .قبل املعلم دون التطرق لألسباب

ح مايستثقله اللسان، فتعليم النحو يف هذه املرحلة ال خيرج عن اهلدف األساسي ا تقبعلى اس

منهاج التعليم االبتدائي أن فقد ورد يف  .لتعليم اللغة وهو التواصل وصون اللسان من الزلل

  :م هو جعله قادرا على أنللمتعلاهلدف من تعليم اللغة العربية 
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يفهم خطابات منطوقة من أمناط متنوعة ويتجاوب معها، من شىت الوسائط ويف  - «

  .سياقات خمتلفة

يتواصل بلسان عريب ويعرب عن رأيه، ويوضح وجهة نظره ويعللها، يف املواقف اليومية  - 

 .وعرب خمتلف الوسائط ويف سياقات خمتلفة

ءة مسرتسلة واعية، من وسائط خمتلفة مشكولة أو غري يقرأ نصوصا خمتلفة األمناط ، قرا - 

 .مشكولة

يتواصل كتابة بنصوص منسجمة من خمتلف األمناط ، وينجز مشاريع كتابية هلا دالالت  - 

 .10»اجتماعية

يُقدَّم نشاط الرتاكيب النحوية ضمن املقاربة النصية وهي املقاربة اليت جتعل النص حمورا      

 قدَّم خالهلايُ ، وتدوم احلصة  اليت )حنو صرف وإمالء(اللغوية  تدور يف فلكه كل األنشطة

بناء وضعية  ،نطالقاالوضعية : جمزأة إىل مراحل  دقيقةنيوأربع االنحوية مخسدرس القواعد 

س و در أحد استثمار املكتسبات، ومتثل الوثيقة التالية مذكرة لكيفية تناول  وضعيةو ، التعلمات

  .القواعد النحوية

  .سليمة علواين: تاذةإعداد األس

  .معلمة التعليم االبتدائي السنة اخلامسة 

  .زانة البيضاء - قيدوم العيد: مؤسسة العمل
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  :ونالحظ اعتماد النظرة التقليدية واليت تتلخص يف املراحل التالية

  .مالحظة األمثلة - «
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 .التعريف مبوضوع الدرس أو توضيح القاعدة اللغوية - 

 .ة إىل الدرسالتمارين التطبيقية العائد - 

وهذه املراحل تدل على أن التلميذ قام بتطبيق القواعد املنصوص عليها ضمن املنهج      

التقليدي حىت يصبح متمكنا من الكالم الصحيح ويستقيم لسانه انطالقا من حفظه للقواعد 

  .11»مث تطبيقها كما حفظها

 ،ونقد ،وتركيب ،ة من حتليلوهي طريقة جافة جتعل املتعلم ال يستخدم مهاراته الذهني      

بل يكتفي بالتذكر وتطبيق ماخزنه حلل التمارين اليت يف معظمها تفتقر لتحفيز املتعلمني على 

 .اإلبداع واإلنتاج إال يف حصص التعبري الكتايب

 :تعريف الكتاب المدرسي - ثالثا

الطريقة اليت الصورة التطبيقية للمحتوى التعليمي وهو الذي يرشد املعلم إىل «يعرف بأنه 

يستطيع �ا إجناز أهداف املنهاج العامة واخلاصة، كما أنه ميثل يف الوقت نفسه الوسيلة 

األكثر ثقة يف يد التلميذ نظرا ملقياس الصرامة اليت ختضع هلا حمتوياته من قبل السلطات 

  .12»العليا

ليمي، لتعفهو وسيلة تعليمية يستغلها األستاذ واملتعلم حسب مقتضيات املوقف ا     

يساعد يف بناء التعلمات وحتديد األهداف املتوخاة من الدروس،  و ميثل مرجعا مهما

يضع بني يدي املتعلم موارد هامة من « وكيفية التحضري هلا بالنسبة لألستاذ، يف حني 

النصوص وأنشطتها، رغبة يف إكساب املتعلم قاعدة علمية متينة، وبناء كفاءات 

، فهو خيدم األستاذ واملتعلم على 13»إىل الكفاءات العرضية والقيم، باإلضافة ... املواد

  .حد سواء

  :التعريف بكتاب القراءة سنة خامسة - رابعا

هو كتاب اللغة العربية ملستوى اخلامسة من التعليم االبتدائي، طباعة الديوان الوطين      

 .، طبعة أوىلم2019/2020للمطبوعات املدرسية لسنة 

  .ت يف دليل املعلمعَ اللغة العربية إال نصوص فهم املنطوق اليت مجُِ  يتضمن كل أنشطة

  : جلنة التأليف - 

 .بن الصيد بوريل سراب     مفتشة التعليم االبتدائي - 
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 .حلفاوية داود وفاء          أستاذة التعليم االبتدائي - 

 .بن عاشور عفاف          أستاذة التعليم االبتدائي - 

 .معلمة التعليم االبتدائيبوسالمة عائشة             - 

  :الفريق التقين - 

 .فوزية مليك:         التصميم والرتكيب - 

 .زهية يونسي مشول:              الرسومات - 

 .زهري حيياوي:           معاجلة الصور - 

 .زهرة بودايل و شريف عزواوي:                  التنسيق - 

  :حمتوى الكتاب - 

املنهج  يها املؤلفون التالميذ بدا واضحا أن الكتاب يتبىنمن خالل املقدمة اليت خياطب ف      

أن اللغة وحدة مرتابطة الفروع، وما تقسيمها بني «، حيث ورد فيها  املتكامل يف تعليم اللغة

تعرف نواحي  -يقصد املتعلم-استماع وقراءة وتعبري وحتليل وقواعد، إال تشريح يسهل عليك

حظة والتساؤل والتقصي والرتكيز، حىت إذا انربيت للتعبري خمتلفة من أوجه اللغة، بطريقة املال

واإلبداع، اكتملت لديك عناصر الشكل واملعىن، فيجيء إنتاجك يف التعبري بني الشفهي والكتايب 

  .14»متناسقا متكامال

والغاية من تدريس اللغة هو حتقيق التواصل يف أحسن صورة وعلى درجة من اإلبداع سواء يف      

  .كتايب أو الشفهياجلانب ال

يتضمن الكتاب مثانية مقاطع تعليمية، يعاجل كل مقطع جمموعة من املواضيع الفكرية والثقافية من 

فهم املنطوق، تعبري شفوي، قراءة، تراكيب حنوية، صيغ صرفية، قواعد (خالل األنشطة اللغوية 

م فهم املنطوق والتعبري ، مدعما مبجموعة من املشاهد اليت ختد)إمالئية، حمفوظات، تعبري كتايب

  .الشفوي ونصوص القراءة

 :نشاط التراكيب النحوية من خالل الكتاب -خامسا

  :المقرر الدراسي -1
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ثالثة وعشرين درسا عين البحث بالرتاكيب النحوية من خالل ماورد يف الكتاب، فقد عرض       

  : مرتبة كالتايل

  
  : ويتميز توزيع دروس املقرر بـ

دروس «وهي نظرية بنوية تدرس اللغة انطالقا من الكل حنو األجزاء،  :النظرة الكلية - 

الكتاب ترتكز حول البنية األساسية للرتكيب اللغوي املتثلة يف اجلملة وماينضوي حتتها 

من عناصر أساسية حبيث تستهل القائمة باجلملة وبعض جتليا�ا السياقية، ويعرج على 

) فاعل+ فعل الزم ) (مفعول به+ فاعل+ عديفعل مت(اجلملة الفعلية وبعض أشكاهلا 

) فاعل(لتصل إىل التفاصيل يف أجزاء هذه اجلملة ) نائب فاعل+ فعل مبين للمجهول(
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اجلملة االمسية ( ويتم النظر بعد ذلك يف اجلملة اإلمسية وبعض جتليا�ا ). املفعول به(

 . 15»)ااجلملة االمسية املنسوخة بإن وأخوا�) (املنسوخة بكان وأخوا�ا

تقدمي الرتاكيب اإلسنادية على الغري اإلسنادية كاجلملة الفعلية ومايتولد عنها من فاعل  - 

 ...ونائب فاعل، وتأخري الرتاكيب الغري إسنادية كاملفعول املطلق واالستثناء والعطف 

، عة من الظواهر اللغوية املتشا�ةوقد اعتمد الكتاب على مقابلة جممو :املنهج املقارن - 

، املضارع املنصوب مسيةومن ذلك اجلملة الفعلية واالاء بأضدادها تعرف، فاألشي

إذ أظهرت اللسانيات التقابلية «.وا�زوم، مجع املذكر السامل، مجع املؤنث السامل 

احلديثة مدى أمهية وتأثري عملية املقارنة بني اخلصائص اللغوية يف تعزيز التقبل 

 .16»واالستيعاب عند متعلم اللغة

ترتيب الدروس ال بد أن خيضع لتفكري معمق قبل طرحه، حىت يتم جتنب الالمنطقية       

والقطيعة يف عرضها، إذ عليها أن ترد مرتابطة مشكلة جمموعات لغوية تسمح للمتعلم من 

فال قيمة لوحدات لغوية الواحدة منها مأخوذة مبعزل عن ا�موع، بل إ�ا تتحقق « استيعا�ا 

، وال نرى يف 17»ها وبتداخلها لتشكل يف جمموعها وحدة متكاملة ومنسجمةبالتقابل فيما بين

املعرب : تأخري بعض الدروس مايفيد املتعلم بل بالعكس، تقدميها يعود بفائدة أكرب مثل 

واملبين وعالمات اإلعراب األصلية والفرعية ، ومكا�ا بعد أنواع اجلملة،أيضا الالزم واملتعدي 

نائب الفاعل ونرى ضرورة تقدمي دروس أخرى مل تنل االهتمام مثل، يسبق املبين للمجهول و 

أنواع الكلمة، أنواع اجلمع، كما نقرتح تبويب املوضوعات حىت يسهل استيعا�ا، إذ ختزن يف 

  .ذهن املتعلم مرتبة حتت عناوين كربى وأخرى فرعية، مما جيعل تذكرها سريعا وفعاال

 :ونقرتح التوزيع التايل     

  .وأنواعهااجلملة  - 

  .املعرب واملبين - 

  .عالمات اإلعراب األصلية والفرعية - 

  .اجلملة املنسوخة بإن وأخوا�ا  - 

  .اجلملة املنسوخة بكان وأخوا�ا - 
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  .الفعل املاضي -:   األفعال

  .الفعل املضارع املرفوع -       

  .الفعل املضارع املنصوب -               

  .ومالفعل املضارع ا�ز  -                

  .األفعال اخلمسة -                

  .الفعل الالزم واملتعدي -               

  .املبين للمجهول ونائب الفاعل -               

  .إعراب الفعل املعتل -               

  .إعراب املفرد ومجع تكسري -:       األمساء

  .إعراب املثىن -               

  .إعراب مجع املذكر السامل -               

  .إعراب مجع املؤنث السامل -               

  .األمساء اخلمسة -               

  .املفعول املطلق -             

  .االستثناء بإال وغري وسوى -             

  .املضاف واملضاف إليه -             

  .العطف -              

  :طريقة التدريس -2

وهو  ،هل درس الرتاكيب النحوية بأالحظ وأكتشفتَ سْ تهج الكتاب املقاربة النصية إذ يُ ين      

جزء مقتطف من نص القراءة، يـُْفتَـَرض أن يتضمن شواهد ختدم القاعدة النحوية، ويسعى من 

خالهلا املعلم إىل بناء أجزاء القاعدة من خالل تنشيط التفاعل بينه وبني املتعلمني باستعمال 

  .ن األسئلة بعضها مقرتح يف كتاب املتعلمجمموعة م

ميثل الشاهد اللغوي املرجعية الرئيسية اليت تؤسس لبناء القاعدة اللغوية،  «: الشواهد - 

وعليه فهو ،  18»والنموذج الذي يقاس عليه إلثبات صحة القاعدة، والقياس عليه

يعتمد الكتاب يكتسي أمهية كبرية، ويسهم يف فهم املتعلمني وإثراء رصيدهم اللغوي، و 
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تغطية كل عناصر القاعدة  املقاربة النصية كما سلف الذكر، إال أ�ا قاصرة على

، كما أن بعض الشواهد وردت مفككة تفتقر لالنسجام والرتابط، وحنس فيها النحوية

: مع مضمون النص والقاعدة معا مثل نوعا من التكلف واملغاالة يف حماولة جلعلها تتواءم

 
داخل النص،  ةً وَ نْـ ودٍَّس للشاهد عُ  ،ص مشتت، يبدو فيه نوع من املغاالةفهذا الن     

 .وكان من األفضل استغالل املقاربة اجلملية، اليت ختدم الدرس أكثر

كما أن اختيار األمثلة من النص، جيعل املتعلم حيس بالنمطية والروتني، حمصورا يف      

وكأن الظاهرة اللغوية املدروسة ال ميكن موضوع واحد، مما َحيُدُّ من تفكريه وإبداعه، 

  .إجيادها إال يف ذلك النص واملوضوع

وبعض النصوص غري وظيفية ال تستجيب حلاجات املتعلم وال تعمل على ترقية لغته، 

فنجدها فارغة من حيث املوضوع، ضعيفة اللغة ، وأخرى تتطرق ملواضيع ليست من 

  : ومن ذلكاهتمامات املعتلم أو تفوق قدراته العقلية 

وهو نص يفتقد للقيم اليت نصت عليها مناهج اجليل الثاين، ويفتقر للرصيد : مهنة الغد - 

فالحظ هذا اجلزء  .اللغوي الذي يفرتض أن يكتسبه املتعلم فهو أقرب إىل العامية

  :املقتطف منه

  
يتميز هذا النص بكونه يتحدث عن حقبة تارخيية جمهولة بالنسبة : تاكفاريناس يتحدث - 

مدرك للعديد من التسميات  وض يف تفاصيلها جيعله تائها غريمتعلم واخللل
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فالحظ  .، مما يبعد النص عن وظيفته)مازيغ، الرومانالنوميديني، األ( واملصطلحات

  :ازدحام املعارف التارخيية اليت حتتاج لشرح مطول يف هذه الفقرة 

  
نه لعدد من القيم كالوطنية، ، رغم تضماملتعلم نص خيوض يف حقبة تارخيية ال ختدمفهو 

، فهذه املواضيع ميكن تناول فرتة زمنية أقرب للمتعلمنيمن األفضل  لكن ،والشجاعة

  .الثورة اجلزائرية أو أحد أبطاهلانصوص تتناول توفرها يف 

نه يفوق وإمنا لكو  ،وهو نص علمي بكل املقاييس، والعيب ليس يف هذا:وادي احلياة  - 

وتركيبه واملناعة، وجيعل  تهائي،  فهو يتحدث عن الدم ووظيفاالبتد مستوى املتعلم يف

املعلم يدخل يف متاهات مركزا على شرح األمور العلمية، فيغفل عن اجلانب اللغوي 

  .الذي جيب حتقيقه من احلصة

وكان من املفرتض انتقاء نصوص ختدم الوحدة التعليمية من حيث اجلانب اللغوي، 

  .ا ينهل منها املتعلمونومتثل أرقى مستوى ليكون مرجع

  :وهذا املقتطف يبني ذلك

  
      . العلوم، بدال من درس اللغةوهنا جيد املعلم نفسه يشرح درسا يف

يكتسي السؤال أمهية كبرية يف طرق التدريس النشطة فمن خالله ميكن تنشيط  :األسئلة  - 

اسهم باحلرية احلوار بني املتعلمني وكذلك حتفيزهم على التفكري، فالسؤال نابع عن إحس
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جتاه مشكلة حتتاج حلل، وال بد أن ميتلك املعلم مهارة طرح األسئلة، حبيث يرتبها 

لديهم « بطريقة تسلسلية متدرجة متكن املتعلمني من الوصول للحقائق، فيكشف عما

من فهم خاطئ يف خربا�م، فضال عن إجياد الرتابط بني األفكار الواردة يف إجابا�م، 

  .19»عرفة لدى الطلبة اعتمادا على معارفه السابقةوتعزيز بناء امل

أورد الكتاب جمموعة من األسئلة اليت تناقش الشواهد وتساعد املتعلم للوصول إىل  - 

، وقد جاءت األسئلة  مباشرة تستهدف الظاهرة اللغوية، متجاهلة اجلانب  القاعدة

يهتم بتتبع « و ال  املعنوي الذي له دور كبري يف معرفة الوظيفة النحوية ،إذ أن النح

عالمات اإلعراب والبناء وحسب، بل هو علم يهتم أيضا مبعاين الكالم ومقاصد 

، فمن الضروري إبراز املعاين اليت تتضمنها األمثلة و دور كل عنصر يف  20»املتكلمني

  . اجلملة، مما يساعد املتعلمني على ربط النحو باملعىن واستشعار أمهية ذلك 

ثر الكتايب املقدم للمتعلم، وقد متيز الكتاب بتحديده ملعامل القاعدة تعترب األ: القاعدة - 

النحوية، ما يساعد املعلم وخيلصه من مشكل إعداد امللخص الذي خيشى فيه أن يـُْفرِط 

أو أن يـَُفرِّط فيكون مقصرا يف  ،يف املعارف فيكون قد قدم ما يفوق مستوى متعلميه

االختصار والطابع التعليمي، وهذا مستحسن  ت بأثبت، طغى عليهاِمسَ حقهم، وقد وُ 

أسطر، إال أن التلخيص الذي َميُسُّ باملعارف األساسية  سبعةللغاية، فأغلبها ال تتجاوز 

يـَُعدُّ غفلة وضعفا يف تقدمي املادة النحوية، فمنها ما كان يفتقر للدقة والتفصيل ومن 

  .ذلك درس حروف العطف

  
وف العطف واليت نالحظ فيها عدم إدراج معاين حروف العطف متثل الصورة قاعدة درس حر      

فهذا األمر ليس باملعقد الذي يستوجب حذفه يف هذا  ،ونرى يف ذلك تقصريا. وهي مهمة جدا



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  262 - 243: ص 

 

258 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

املستوى، وإمنا يستدعي ضرورة تقدميها للمتعلمني بغرض حتسني مستوى تعبريا�م وعدم الوقوع 

  .يف خطأ توظيفها

عد كل قاعدة حنوية منوذجا إعرابيا واحد، ونرى أن ذلك غري كاف، كما خصص الكتاب ب     

اليت كان من -فلو أدرج على األقل مثالني أو ثالثة، ولكن أكثر ما يعاب على هذه النماذج 

أ�ا يف كثري  -املفروض أن تكون دعما للمتعلمني ومنوذجا يتبعونه وينسجون إجابا�م على منواله

يست من املقرر الدراسي ال يف السنة اخلامسة وال قبلها، مثل من احلاالت تتضمن ظواهر ل

  . وهي موضوعات جمردة تفوق مستوى املتعلمني...الضمري املتصل، الضمري املسترت

   

  
عملية إجرائية الغرض منه تدريب « يعرف التمرين اللغوي على أنه : التمارين اللغوية - 

، ويتم ذلك يف صوغ أسئلة إجرائية تكون املتعلم لرتسيخ بعض القواعد واألنظمة اللغوية

هذه املعلومات  ترسخى مبثابة تشخيص لصعوبات املتعلم والتأكد من مد

  .21»واملكتسبات

تنعدم التمارين اللغوية احلينية يف الكتاب، وقد مت ختصيص كتاب األنشطة لتقدمي          

  .التمارين والتطبيقات

  : الشكل -3



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  262 - 243: ص 

 

259 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

يف ا�ال الرتبوي كاسرتتيجية من قبل نوفك وقوين «ت وقد استعمل: خرائط املفاهيم - 

منذ أوائل الستينات حتت اسم منظومة املفاهيم أو خرائط املفاهيم، وهي عبارة عن 

أشكال ختطيطية تربط املفاهيم ببعضها البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب 

  .22»عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بني مفهوم وآخر

وهذه املخططات قادرة على تسهيل استيعاب املتعلمني وكذلك تساعد على تبويب املعارف      

أن  يستحسنتقدمي النحو عبد الرمحان احلاج صاحل يرى أن فاليت تلقاها وتصنيفها بني أصل وفرع، 

على شكل رسوم بيانية بسيطة يشار فيها إىل العالقات والعمليات بالرموز، ومن أحسن « يكون

                   ، واألسهم[ ]،()واألقواس + ائل للتبسيط االعتماد على الصياغة الرياضية ، كعالمات اجلمعالوس

  23»كل ما يساعد على إبراز العالقات البنيوية اليت تربط العناصرو 

صفحاته  ضمنة للعديد من الدروس صَ خِّ لَ مُ ـاملفامهية الصصة للخرائط يف الكتاب مساحة خم وجند

األخرية، نشيد بذلك كثريا فهي طريقة فعالة تسهل على املتعلم ترسيخ معارفه ، وجتعله متمسكا 

 .بكتابه

 املعلومات بني املنطقي والربط االنتباه، جذب على يساعد اللون«: الطباعة واأللوان - 

  24»يف الدرس الرئيسة املفاهيم على التأكيد يف ستخدمي كما. .. عنها البحث وسرعة

لذلك نالحظ أن الكتاب قد استغل هذه النقطة بشكل جيد إذ ميز بني األمثلة 

 .والقاعدة، واستعمل األلوان لتوضيح العناوين والكلمات الرئيسية يف الدرس

ستعملت األطر لتقسيم ت النماذج اإلعرابية بلون مغاير من أجل إبرازها، وانَ وِّ كما لُ 

صفحة الكتاب، فالفصل بني األمثلة والقاعدة والنموذج اإلعرايب يسهم يف تركيز 

  .املتعلمني وشد انتباههم، وجتنب التيهان

  :الخاتمة

، فهو من أكثر الوسائل فاعلية، كما مكانة مهمة يف العملية التعليميةحيتل الكتاب املدرسي      

طرف وزارة الرتبية باعتباره مرتمجا للمنهاج، والوسيلة التعليمية األوىل اليت أنه حيظى برعاية كبرية من 

  .لى انتقاء مضامينه وكيفية إخراجهجيب احلرص ع ايعتمد عليها املعلم واملتعلم على حد سواء، لذ
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عين البحث بوصف وحتليل مضمون نشاط الرتاكيب النحوية يف كتاب اللغة العربية للسنة       

خالل املوسم الدراسي  ثَ دِ حْ تُ سْ بتدائي، املوافق ملناهج اجليل الثاين، والذي اُ اخلامسة ا

  .م2019/2020

حمتويات  يفتوصل البحث �موعة من النتائج اليت ميكن على ضوئها إجراء بعض التعديالت      

حتسني تدريس نشاط الرتاكيب النحوية، ألمهيته يف تعليم اللغة، وميكن من أجل  ،الكتاب

  :خيصها يف النقاط التاليةتل

ترتيب عناوين املقرر ضمن أبواب أصلية وفرعية لتسهيل متثلها وتذكرها، واستغالل مبدأ  - 

فذلك يساعد  ،املقارنة وا�موعات، وجعل العناوين املتعلقة ببعضها البعض ترد متتابعة

هن املتعلم على استيعا�ا، فالرتتيب املتسلسل واملنطقي للدروس يؤدي إىل ترتيبها يف ذ

بشكل يستدعي  بعضها البعض يف حالة احلاجة لذلك، وبالتايل السرعة يف التذكر 

 .واالسرتجاع

كسر روتني املقاربة النصية واللجوء إىل شواهد من عيون اللغة العربية كالقرآن والشعر،  - 

لمني وعدم االنقياد التام ملاجاء به الكتاب املدرسي، وفتح جمال احلرية البيداغوجية للمع

 .ومستوى املتعلمني من أجل تكييف األمثلة مبا يناسب الدرس

تزويد كتاب املتعلم بفهرس للشواهد النحوية يراعى فيها إثراء الرصيد اللغوي وتوسيع  - 

آفاق اخليال لدى املتعلمني، فال تبقى الظاهرة اللغوية حكرا على نص القراءة، كما 

 .ةيستعني �ا املعلم للشرح أو كنماذج تطبيقي

تنويع طرائق تقدمي دروس الرتاكيب النحوية واخلروج من النظرة التقليدية، تلك النظرة  - 

البنيوية اليت �تم بالبنية وتعتمد قوالب جافة وثابتة للتمارين اللغوية، واستبداهلا بطرق 

زه على توليد وإنتاج مناذج جديدة للظاهرة يحديثة تستدعي تطوير إبداع املتعلم وحتف

 .اللغوية

دم ختوذات بعد أخالقي وثقايف ووظيفي  انتقاء نصوص أرقى من حيث املستوى اللغوي - 

علمية والتارخيية، اليت تبعد ، والتخلص من النصوص الناسب مستواهتحاجات املتعلم و 
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علم عن الكفاءة املستهدفة وتغرقه يف شرح مفاهيم معقدة ال حيتاجها املتعلم يف هذه امل

 .املرحلة

تعليمي ضروري ولكن دون تقصري يف تقدمي التفاصيل املهمة للدروس احرتام النحو ال - 

معاين حروف اجلر، معاين إن وأخوا�ا، بعض معاين حروف العطف ، : ومن ذلك 

 ...األمساء املبنية 

 .أنواع الكلمة، أزمنة الفعل، أنواع اجلمع: إدراج بعض الدروس املهمة منها - 

 .تكثيف النماذج اإلعرابية - 

الضمري املتصل واملسترت : يما هو غري مقرر ويفوق مستوى املتعلمني مثلجتنب اخلوض ف - 

 .واإلعراب التقديري الذي حيتاج للتأويل

وسيلة تعليمية، للمعلم احلرية يف التعامل معها ويف   جتدر اإلشارة إىل أن كتاب املتعلم - 

  .طريقة استغالهلا، بالكيفية اليت يراها ختدمه وختدم متعلميه
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