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�دف هذه الدراسة إىل حتليل حمتوى القواعد اللغوية يف كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط يف 

منظومتنا الرتبوية يف اآلونة األخرية، مع اإلشارة إىل أهم الصعوبات اليت ظل اإلصالحات اليت شهد�ا 

تواجه املتعلم يف نشاط القواعد يف هذه املرحلة، كو�ا تعد مرحلة انتقالية يف مساره التعلُّمي، مث تسجيل 

املعاد كتابتها  وفق املناهجعلى ونتيجة البحث هي أن كتاب اللغة العربية املعد . النتائج اليت توصلنا إليها

أو ما يصطلح عليها مبناهج اجليل الثاين أتى ببعض اإلصالحات اليت مشلت طريقة تدريس الظواهر 

اللغوية، والرتكيز يف القاعدة على ما يهم املتعلم، وأما انتقاء حمتوى هذه الدروس فقد كان قائما على ما 

  .  واقف التواصلية املختلفةيساعد املتعلمني على استعمال لغتهم استعماال سليما يف امل

 .طريقة تدريس، إصالحات تربويةقواعد لغوية، كتاب لغة عربية، تعليمية،  :حتا الکلمات المف
Abstract:  

The purpose of  this article is to study and analyse the grammatical 
content in the first year Arabic language book for middle school, in the  light 
of the reforms that our educational system has seen recently, while pointing 
out the big difficulties that face the learner in grammar activities at this 
stage, considering it as a transitional stage in his educational path, then 
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recording the results that we have reached. The result of the research is that 
the Arabic language book prepared according to the rewritten curricula or 
what is called “the second generation curricula” brought some reforms that 
included the method of teaching linguistic phenomena, and the on what 
matters to the learner. As for the selection of the content of these lessons, it 
was based on what helps the learners to use their language properly in 
different communicative situations. 
Key words: Grammar, Arabic language book, Ddidactics, Educational 
reforms, Teaching method 

 
 :مقدمة

ميثِّل تدريس القواعد عامة، والنحو خاصة العمود الفقري لتعليم وتعلم اللغة العربية على 

اختالف املستويات التعليمية، ولعل املتعلمني يف مراحل دراستهم متفقون يف موقفهم من دروس 

صطلحات القواعد، وهذا راجع إىل الصعوبة اليت حتيط بتدريس املادة نفسها، وخاصة ما تعلق بامل

لذا حظيت ؛ شكل لديهم نفورا وصدا يف تعلمهاالنحوية اليت تُقدم هلم دون استيعا�ا وفهمها، مما 

القواعد باالهتمام الكبري يف مناهج التعليم، وهذا ما الحظناه يف اإلصالحات اليت شهد�ا 

تها تدريس اللغة املنظومة الرتبوية يف اآلونة األخرية، واليت مست مجيع جوانب التعليم، ويف مقدم

تعليمية القواعد اللغوية يف كتاب اللغة واقع : "العربية، وعلى هذا األساس كان موضوعنا موسوما بــ

، وقد انطلقنا يف دراسة هذا املوضوع من "نقدية العربية للسنة األوىل متوسط قراءة وصفية حتليلية

  :اإلشكاالت اآلتية

األوىل متوسط يف ظل اإلصالحات اجلديدة؟ وما  ما واقع تدريس القواعد اللغوية يف السنة -

 هي أهم الصعوبات اليت تعيق املتعلم يف تعلم قواعد لغته؟ 

 وهل يتماشى احملتوى النحوي املقرر يف السنة األوىل متوسط مع مستوى الفئة املستهدفة؟ -

 ؟)من السهل إىل الصعب(وهل حمتوى دروس القواعد مرتب ترتيبا منطقيا  -

فو كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط يف انتقاء حمتوى القواعد على وهل اعتمد مؤل -

 الصيغ والرتاكيب اخلاصة بالبيئة اللغوية للتلميذ؟  

 وتعلم تعليم تعيق اليت املشكالت أبرز حتديد إىل املقال هذا يف �دف فإننا وعليه،

 ضعف ملعاجلة متوسط األوىل لسنةل العربية اللغة أساتذة من املقرتحة احللول أهم وتسجيل القواعد،

     :اآلتية النقاط وفق على املقال هذا عرض يف تدرجنا وقد النشاط، هذا يف التالميذ
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 ".القواعد" مصطلح مفهوم - 

 .اللغوية القواعد تعليم إشكالية - 

قراءة يف حمتوى القواعد يف كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط، مع حتليل االستبانة  - 

 .لألساتذة املقدمة

النتائج اليت توصلنا إليها، مع تقدمي بعض التوصيات اخلاصة  أبرزلنسجل يف األخري 

  .باملوضوع

 ": القواعد"مفهوم مصطلح -أوال

تعد القواعد مبا متثله من قوانَني وضوابَط لغوية، وسيلة مهمة لتكوين امللكة اللسانية 

قيِّها إال إذا كانت هناك قواعد تضبطها الصحيحة، كما ال ميكن ألية لغة أن تصل إىل ذروة ر 

وجتعلها قادرة على تلبية حاجات الناطقني �ا يف ميدان حيا�م، وبذلك فهي أساس أية لغة، 

: ونستشف هذا املعىن من التعريف اللغوي ملصطلح القواعد على حنو ما جاء يف معجم املقاييس

وإْذ  ﴿:، ويف التنزيل»)1(رتضات يف أسفلهقواعد البيت أساسه، وقواعد اهلودج ُخَشيبات أربع مع«

 ﴾فأتى اهللا بُنَيانَهم مِّن الَقواِعد  ﴿:، وفيه]127البقرة، [ ﴾يَرفُع إبراهيم الَقواِعَد من الَبيت 

  .]26النحل، [

 الكالم حتكم اليت الضوابط جمموعة« عامة بصفة يعين )القواعد( املصطلح هذا فإنَّ  وعليه،

 العالقات وتضبط مفردا�ا بنية حتكم قواعدَ  لغة لكل أن واملقصود ؛»)2(ام بلغة واملكتوب املنطوق

  .املواقف خمتلف يف التواصل ييسر �ا وااللتزام بينها، فيما

 قبل الواقعة الفرتة يف اكتماهلا وِقمة رقيِّها ذروة بلغت العربية اللغة أنَّ  أحد على خيفى وال

 ذلك من للعرب احلاصلة امللكة وكانت« مبني، عريب انبلس القرآن بنزول معاملها وتعززت اإلسالم،

 وليس...املعاين من كثري على فيها الكلمات غري لداللة املقاصد عن إبانة وأوضحها امللكات أحسن

 أن إىل« وسجية، طبعا وينطقو�ا سليقة، يتناقلو�ا كانوا الذين »)3(العرب لغة يف إال ذلك يوجد

 ملحة احلاجة فكانت العربية، غري باألمم باختالطهم اللسانية كةاملل وضعفت السليقة، كتل َخبت

 يفو  ،4»ذلك يف املؤلفات وُوِضعت الفصحاء، العرب أساليب من واستخالصها قواعدها، إبراز إىل

 عند املسماة احلركات يف العريب اللسان ملكة فسدت ملا إنه« ):هـ808ت( خلدون ابن يقول هذا

 الدروس خشية والتدوين بالكتاب اللغوية املوضوعات حفظ إىل جاحتي...باإلعراب النحو أهل
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 ظاهرة عليه سيطرت الذي العريب اللسان تقومي بغية ذلك يف الكتب ألَِّفت لذا ؛»)5()الذهاب(

  .التعليمية املراحل يف بتدريسها االهتمام كان هنا ومن اللغة، ضوابط عن اخلروج

 التعليم مناهج منظور من القواعد تعريف: 

 سدرو  بعض جانب إىل ،التعليمية املراحل يف تدريسها املقرر والصرفية النحوية املادة هي

 جتنب بغية للمتعلم تُقدَّم املتوسطة، املرحلة من األوىل والصفوف البتدائيةا املرحلة يف املربجمة اإلمالء

  .)6( منتصبا يكسر وال منخفضا يرفع فال وكتابة، قراءة اللحن يف الوقوع

 اليت واإلمالء والصرف النحو دروس معناه يف يشمل )القواعد( املصطلح هذا فإنَّ  وعليه،

  .فيها اللحن يتجاوز أن استطاع كتب أو قرأ فإن سليمة، لغوية ملكة تكوين على املتعلم تساعد

 : إشكالية تعليم القواعد اللغوية- ثانيا

لحا�ا يف أذهان تنامت حدة الشكوى من صعوبة تعلم القواعد اللغوية وتثبيت مصط

املتعلمني يف العصر احلديث، مما أدى إىل نفور التلميذ من تعلمها ومن َمث نفوره من اللغة العربية 

عامة، واحلقيقة أن مشكالت تعلم القواعد متشعبة ومتعددة، فمنها ما يتصل باملادة نفسها، 

، ومن بني )ط االجتماعيياحمل(ومنها ما يتصل بطريقة التدريس، ومنها ما يتصل بالواقع املعيش 

  :تالكهذه املش

ضعف املناهج التعليمية واضطرا�ا، وابتعادها عن أسلوب التدرُّج يف عرض أبواب النحو، إذ  -

 .إ�ا ال تراعي، غالبا، املستويات العقلية اإلدراكية بل إنَّ بعض املسائل النحوية مكرورة عادة

 .ي يف تدريس النحوغلبة اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي العمل -

ضعف مهم املتعلِّمني وانصرافهم عن تعلُّم اللغة العربية، وقلة رصيدهم اللغوي، أضف إىل   -

إذ إنَّ ساعة واحدة لتعلُّم مادة النحو غري كافية لتحصيل ) الزمن(ذلك مشكلة الوقت 

 .القواعد

اية ال وسيلة، ضعف إعداد املعلمني واختالف طرقهم يف التدريس، واختاذهم االمتحانات غ -

 .)7( وصدوفهموهذا الذي غذَّى نفور املتعلِّمني 

أما ما يتعلق باحمليط االجتماعي فال ميكن عده حبال من األحوال، حيث حلَّت العامية 

  :حملَّ اللغة العربية الفصحى إىل جانب أسباب أخرى أبرزها

 .عدم االهتمام بالتدريبات والتطبيقات -
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مبا يربطها باملعىن، بل يُقَتصر يف تدريسها على تعريف التلميذ  عدم معاجلة القواعد النحوية -

 .بقيمتها الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط آخرها

عدم تعاون ُمَدرِِّسي املواد األخرى مع ُمَدرِّسي اللغة العربية يف مراعاة القواعد عند كتابة  -

ك ظن�ا منهم بانفصال موادهم عن وذل ؛الدروس للتالميذ أو قراءة املتعلمني هلم أو لزمالئهم

 .)8( العربيةمادة اللغة 

لقد دفع هذا الواقع التعليمي للغة العربية عامة ولقواعدها خاصة إىل إحداث 

املستويات األوىل من مرحليت التعليم االبتدائي  -بداية-إصالحات يف منظومتنا الرتبوية، مشلت 

ت من هاتني املرحلتني، وهذا ما دفع مؤلفي كتاب واملتوسط لُتعمم فيما بعد على باقي املستويا

فتبىن الكتاب املقاربة "اللغة العربية للسنة األوىل متوسط إىل مواكبة الطرق التدريسية احلديثة، 

بالكفايات هدفا واملقاربة النصية �جا يف تناول مادة اللغة العربية تفكريا وتعبريا وحنوا وصرفا 

لى هذا األساس جاء تقدمي نشاط القواعد اللغوية يف إطار نصوص  ، وع")9(وإمالء وأسلوبا وفنا

كاملة بدل انتقاء عبارات أو مجل أو شواهد حنوية مركبة أو منتزعة من سياقا�ا النصية، وبذلك  

كان لزاما على القائمني على العملية التعليمية أن يتجاوزوا اخلوض يف التفاصيل يف اجلانب املعريف 

لى ما هو عملي وظيفي بغية إكساب املتعلِّم مفاتيح حلل مشكالت لغوية؛ من النظري والرتكيز ع

حيث فهم ما يقدَّم له من صياغات لغوية أو قراءة نصوص متنوعة قراءة سليمة أو كتابة فقرة 

  .بشكل صحيح

 :قراءة في محتوى القواعد في كتاب اللغة العربية للسنة األولى متوسط- ثالثا

ية للسنة األوىل متوسط مثانية مقاطع، وحيتوي كل مقطع على يشمل كتاب اللغة العرب

مثانية نصوص موزعة بني نصوص أدبية ونصوص للقراءة املشروحة، وهذه األخرية تـَُتخذ سندا 

للدراسة اللغوية من تراكيب لغوية وصيغ صرفية وقواعد إمالئية مرفقة بتطبيقات، وهذا يدل على 

يف تناول القواعد اللغوية، واجلدول اآليت يبنيِّ جمموع دروس أن الكتاب ينتهج املقاربة النصية 

  :القواعد املقررة يف احملتوى الدراسي موزعة حسب املقاطع
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نالحظ من اجلدول أنَّ هناك تنوعا يف احملتوى املقرر يف نشاط القواعد بني النحو   

 ؛ غة العربية بصفة عامةوالصرف واإلمالء، وهذه القواعد تشكل كال� متكامال يهدف إىل خدمة الل

مكونا�ا اليت هلا عالقة بالداللة اللغوية، وإدراج درس أزمنة الفعل ضمن املواضيع  برزأل�ا من أ

األوىل من هذا النشاط خطوة مهمة لرتسيخ األبعاد املختلفة للزمن ودالالته، علما أنَّ املتعلم لديه 

ي واملضارع واألمر يف املرحلة االبتدائية، وتضمن معارف سابقة عن الفعل وأزمنته املتنوعة بني املاض

املبتدأ واخلرب، (، وعناصر اجلملة االمسية ...)الفاعل، املفعول به(املقرر أيضا عناصر اجلملة الفعلية 

وبأنه وحدة داللية مهمة يف التعبري ) اجلملة(، دون اإلشارة إىل هذا املصطلح ...)إن وأخوا�ا

إما أن تكوَن اجلملة ) الرتكيب(يمي بني الرتكيب واألسلوب؛ فاألول اللغوي خيتلف معناه التعل

وفيه تكون اجلملة دالة على االستفهام، أو التعجب، أو ) األسلوب(امسية أو فعلية، والثاين 

لذا ينبغي للمعلم اإلشارة إىل ؛ تعلم بالتعرُّف على عناصرها فقطإخل، وإمنا يكتفي امل...اإلخبار 

يف املستويات ) اجلملة(درسه حبكم أنَّ املتعلم سيستخدم هذا املصطلح  ثناءأهذه املعاين يف 
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كما . الالحقة، ومن اإلجيايب أن يفرق بني املعاين األسلوبية والرتكيبية انطالقا من هذه املرحلة

حسب رأينا، اختيار موفق حبكم أ�ما  ،ومها "النعت واحلال"املقرر أيضا درسي تضمن احملتوى 

إذ يساعد ذلك املتعلم على أن يعبـَِّر  ؛لوصفي الذي بُرمج يف هذه املرحلةلنمط امن خصائص ا

  . وفق هذا النمط باستخدام مكتسباته يف نشاط القواعدعلى 

فهذا حييلنا إىل احلديث عن " كان وأخوا�ا وإنَّ واخوا�ا"وإذا تطرقنا إىل درسي   

حرف املشبهة بالفعل، إىل جانب النواسخ، األفعال الناقصة، األ: مصطلحات عديدة، مثل

االهتمام بداللة كل واحد منها، علما أنَّ املتعلم درس هذه املصطلحات يف مراحل سابقة دون 

  .دراية لكنهها، ومعرفة معناها يف هذه املرحلة خطوة إجيابية جتعله ال يرددها دون أن يفهمها

 بعض األحيان يواجهون وما جيدر أن نشري إليه يف هذا السياق هو أنَّ التالميذ يف  

الثقل، التعذر، الفرق بني حركات البناء : مصطلحات حنوية وإعرابية ال يدركون كنهها، مثل

وذلك  ؛)10( معناهاواإلعراب، وهذا جيعلهم حيفظون صيغا إعرابية بصورة آلية دون فهم وإدراك 

لرغبة والدافعية يف يشكل لديهم صعوبة يف حتصيل القواعد مما يؤدي إىل نفورهم منها وضمور ا

  .تعلمها

هلذا جيب على املعلم أن يشرح للمتعلمني املصطلحات النحوية اجلديدة يف النشاط أو   

اليت تكون لديهم دراية �ا ولكنهم ال يفهمو�ا بطريقة بسيطة ويسرية، وأالَّ يكتفي بتوجيههم إىل 

تفسري وتوضيح الحتوائها على التعريفات املوجودة يف الكتاب املدرسي فبعضها حيتاج إىل شرح و 

املبين اسم مرفوع يقع بعد الفعل «: مصطلحات مبهمة، مثل ما جاء يف درس نائب الفاعل بأنه

، »)11( ضمريا مسترتا، أو ضمريا متصال، أو امسا ظاهرا، ينوب عن الفاعل، ويكون للمجهول

رسيخ مصطلحا�ا يف فهذه القاعد جاءت خالية من األمثلة اليت تساعد املتعلم على فهمها وت

ذهنه، ولذ فهي حتتاج إىل تبسيط مفهومها عامة، و شرح املصطلحات الواردة فيها خاصة، مع 

االستعانة باألمثلة والشواهد؛ ألن التلميذ يف هذا املستوى مل يكتسب، بعد، معارف تساعده 

  .على فهمها فهما جيدا وتثبيت معانيها يف ذهنه

 تحليل االستبانة: 

حات اليت باشر�ا وزارة الرتبية والتعليم يف اجلزائر يف السنوات احلالية سعيا نظرا لإلصال

منها لضمان جودة التعليم وحتسني األداء الرتبوي والبيداغوجي أعيد تأليف الكتب املدرسية يف 
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لذا وقع اختيارنا يف  ؛حليت التعليم االبتدائي واملتوسطمر  -بداية-مجيع املواد، ومس هذا التغيري 

وفق املناهج املعاد كتابتها أو على ا املقال على كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط املعد هذ

ما يصطلح عليها مبناهج اجليل الثاين، للوقوف عند أهم التغريات اليت جاءت �ا هذه املناهج من 

استبانة إىل  حيث طريقة التدريس ومدى فاعليتها مع احملتوى املقرر، ولدراسة هذا املوضوع وجهنا

جمموعة من أساتذة اللغة العربية للسنة األوىل متوسط، ويقدر عددهم بثمانية وأربعني أستاذا 

وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، : يف الواليات اآلتية) 20(، موزعني عرب عشرين متوسطة )48(

اط القواعد، ومدى اجلزائر، برج بوعريريج، وقد ركزنا يف هذه االستبانة على احملتوى املقرر يف نش

  :مناسبته مع مستوى الفئة املستهدفة، وعلى هذا األساس جاء السؤال األول على النحو اآليت

  هل محتوى نشاط القواعد اللغوية يتماشى ومستوى الفئة المستهدفة؟-السؤال األول

  
 نالحظ من إجابات األساتذة انَّ أغلبهم يتفق على أنَّ حمتوى نشاط القواعد يتوافق مع

مستوى املتعلمني يف هذه املرحلة، وهذا يدل على أنَّ اختيار احملتوى كان قائما على أسس فعَّالة 

تراعي الفئة املستهدفة يف تقدمي هذا النشاط إلكسا�م ملكة لغوية فصيحة وصحيحة جتنِّبهم 

و الوقوع يف اخلطأ قراءة وكتابة، حيث انتقى القائمون على تأليف الكتاب من مواضيع النح

والصرف واإلمالء أكثرها فائدة وأمهية للمتعلم، واليت �دف إىل رفع مستوى أدائه اللغوي الشفهي 

والكتايب، واختاروا منها ما هو أكثر استعماال يف التواصل اللغوي اليومي، وجتاوزوا املوضوعات 

شتغال واالستغاثة واسم اليت تتسم بالصعوبة والتعقيد واليت تـَُنفر املتعلم منها كالتقدمي والتأخري واال

اهليئة والتصغري والفصل والوصل وحنوها، حبكم أ�ا تتجاوز قدرا�م العقلية ومستوى فهمهم 

  .)12(وإدراكهم، وهي أكثر مالءمة للمتخصصني يف هذا اجلانب

، يرون أن احملتوى )%20.83(إال أَّنَّ بعض األساتذة، والذين قدِّرت نسبتهم بــ   

، فكيف للمعلم "نائب الفاعل"صعب على املتعلمني استيعا�ا، مثل درس تضمن عناصر حنوية ي

نائب الفاعل هو مفعول به حل حمل الفاعل الذي اختفى لغرض من «أن يقنع التلميذ بأنَّ 

املفعول به، (، واحلال نفسه مع درس النعت السبيب إىل جانب اخللط بني املفاعيل ») 13(األغراض
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، إضافة إىل عدم استيعا�م لبعض املصطلحات )جله، املفعول معهاملفعول املطلق، املفعول أل

األحرف املشبهة بالفعل، الثقل، التعذر، ثبوت النون وحذفها، فرغم أنَّ : النحوية واإلعرابية مثل

قدرة التلميذ على التجريد تنمو إىل حد ما يف هذه املرحلة إالَّ أنه ال يستطيع أن يصل إىل فهم 

 .وية املعقدةاالستعماالت النح

  هل محتوى نشاط القواعد يتماشى مع الحم الساعي المخصص له؟- السؤال الثاني

  
نشاط القواعد  األساتذة يرون أنَّ  من) %66.67(يتبنيَّ من نتائج اجلدول أنَّ نسبة 

، للحصة التعليمية من املعلم ى التنظيم اجليديتماشى مع احلجم الساعي احملدد له، وهذا يدل عل

د ارتباط بني احملتوى املقرر واجلدول الزمين املخصص له حسب كل نشاط، واملعلم ملزم إذ يوج

ولذا جيب عليه أن يدرك خبربته املعلومات اليت حيتاجها املتعلم من كل درس  ؛باحرتام هذا اجلدول

وتوزيعها حسب احلجم الساعي للحصة لكي حيقق الكفاية املستهدفة يف النشاط، ومن َمثَّ يكون 

تلميذ قادرا على إنتاج فقرة كتابية أو شفهية مراعيا الضوابط النحوية والصرفية واإلمالئية املكتسبة ال

  . من احلصص التعلُّمية

حصة، واجلدول اآليت يبنيِّ نسبة ) 32( اثنتان وثالثون وجمموع حصص القواعد هو  

  :توزيعها حسب نوع الظاهرة املدروسة

  
أنَّ القواعد النحوية تستحوذ على أغلبية احلصص يف برنامج إنَّ املتتبع هلذا اجلدول يرى 

هذا املستوى، تليها القواعد اإلمالئية بنسبة ال تكاد تقل عن سابقتها مقارنة بقواعد الصرف 

الذي ُخصِّصت له حصتان، وهي نسبة تنسجم ومستوى املتعلم الذي يكون أكثر حاجة يف هذه 

اهر النحوية واإلمالئية، علما أنَّ الكثري من القواعد النحوية املرحلة إىل امتالك عدد ممكن من الظو 

متداخلة مع قضايا صرفية إىل درجة يصعب الفصل بينهما، وُختَصص لكل حصة ساعة واحدة 
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، كما )د30(يـَُقدَّم فيها النشاط، وهناك بعض الظواهر اللغوية اليت تـَُقدم يف مدة زمنية قدرها 

  .درس األلف اللينة، عالمات الوقف: يف أكثر من حصة مثل يوجد بعض الدروس اليت بُرِجمت

، رأوا أنَّ احلجم )%33.33(غري أنَّ بعض األساتذة، والذين قدرت نسبتهم بــ   

الساعي لربنامج القواعد غري كاٍف لتقدمي كل األنشطة نظرا لكثافة املادة؛ حيث يوجد بعض 

ن جيدر بواضعيها أن ُيربجموها يف أكثر من الظواهر اليت يستحيل تقدميها يف حصة واحدة، إذ كا

فمثل هذه القواعد هي أطول ...ساعة مثل درس النعت السبيب، املبتدأ واخلرب، كان وأخوا�ا، 

 .وأعسر إذا ما قورِنت بدرس عالمات الوقف أو األلف اللينة مثال

هل إلى من الس(هل محتوى نشاط القواعد خاضع لمبدأ التدرُّج في عرضه -السؤال الثالث

  ؟)الصعب

  
إنَّ مراعاة الرتتيب يف تقدمي احملتوى يقود املتعلم إىل التحصيل اجليد للمعارف فال يشعر 

بتلك الفجوة بني درس وآخر، وإمنا حيس بوجود تكامل وتسلسل ومتاسك بني الدروس؛ حبيث 

ة ومتهيد ملا يكون كل موضوع يقدَّم له يف احلصة التعلمية فيه تدعيم وتثبيت للمكتسبات السابق

  .بعده

وبالعودة إىل حمتوى القواعد يف كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط فإنَّ أغلب 

، يتفقون على أنَّ الكتاب اعتمد التدرج يف )%66.67(األساتذة، والذين قدرت نسبتهم بــ 

 يستطيع املتعلم الطرح والتناول من البسيط إىل املركب، إذ من الضروري البدء باملسائل السهلة اليت

" املبتدأ واخلرب"، وجاء درس "الفاعل"سابقا لدرس " الفعل وأزمنته"استيعا�ا ببساطة فكان درس 

، مث مير إىل غريها من الظواهر اللغوية إلدراكها "إنَّ وأخوا�ا"و " كان وأخوا�ا"قبل درسي 

وم إمنا يكون مفيدا إذا كان اعلم أنَّ تلقني العل«): هـ808ت(تدرجييا، وعن هذا يقول ابن خلدون

، وعندها حتصل امللكة دون ضغط أو إرغام وتكون قد »)14(على التدرج شيئا فشيئا وقليال قليال

  .هيَّأته لفهم ما يورد عليه يف هذا الفن
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من األساتذة يرون أنَّ الكتاب فيه بعض االختالل ) %33.33(يف حني أنَّ نسبة 

يف مستهل هذا النشاط وهو عنصر " التعت"رود درس املنهجي يف ترتيب دروس القواعد، كو 

بعد " الفاعل"فضلة يف اجلملة العربية قبل درس الفعل الذي يعد عنصرا عمدة فيها، وجميء درس 

" التاء املربوطة واملفتوحة"، أضف إىل ذلك ورود درس "األمساء املوصولة"و " أمساء اإلشارة"درسي 

يكون املتعلم قد درس العديد من القواعد النحوية، فال نظن  يف مرحلة متأخرة من الربنامج بعد أن

املبتدأ "، "النعت السبيب"أنه مازال ال يفرق بينهما، بعد، وقد مرَّت معه دروس مكثفة مثل 

، وهلمَّ جرا، إذ البد أن ينتقل يف سلم تصاعدي من السهل والبسيط إىل "الفعل وأزمنته"، "واخلرب

القمرية، واأللف اللينة، اليت " ال"الشمسية و "ال"واألمر نفسه مع  ما هو أكثر عمقا يف الطرح،

  . )15(وردت يف آخر حصص هذا النشاط

 هل الموضوعات المقررة في نشاط القواعد اللغوية هي من النحو الوظيفي؟-السؤال الرابع

   
مما ال شك فيه أنَّ النحو ال يُدرَّس على أنه غاية يف ذاته، وإمنا هو وسيلة لتقومي القلم 

واللسان من اللحن والزلل، وهلذا عمل الرتبويون على انتقاء املادة النحوية اليت تعني املتعلم على 

يات احلديثة؛ الدقة يف التعبري والفهم، فحاولوا االستفادة من النتائج اليت توصلت إليها اللسان

واليت تبناها أمحد  Simon dik وذلك باالعتماد على نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك

، إذ تسعى )16(املتوكل يف العامل العريب، وهي تعد من أبرز النظريات ذات الوجهة الوظيفية التداولية

وتفاضل بني "هلا،  إىل بناء حنو منوذجي يربط بني البنية والوظيفة ارتباطا جيعل البنية انعكاسا

األحناء حسب استجابتها ملبدأ الوظيفية، أي حسب قدر�ا على رصد الظواهر اللغوية وتفسريها 

  .")17(يف إطار االرتباط القائم بني البنية والوظيفة

وعليه، فإنَّ تعليم النحو يف ظل نظرية النحو الوظيفي ال يعين تدريس كل قضاياه دفعة   

نها بالعناصر الوظيفية اليت تشمل االستعمال اليومي، وقد أحلَّ على هذا واحدة، وإمنا االكتفاء م

ينبغي أن تكون املوضوعات اليت تقدَّم «: األمر العديد من الباحثني، من بينهم أمحد السيد بقوله

إىل الدارس يف النحو موضوعات وظيفية، مبعىن أن ختدم اإلنسان يف حياته، فتليب حاجاته اللغوية، 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1088 -  1068: ص 

 

1079 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   جلزائرا  -تامنغستجامعة 

عملية التفاعل االجتماعي حبيث يقرأ بصورة سليمة ويكتب بأسلوب سليم، ويُعربِّ  وتسهل له

وذلك جيعل املتعلمني  ؛»)18(بشكل صحيح، ويستمع فتعينه معرفته النحوية على فهم ما يستمع

يدركون الصلة املوجودة بني اللغة العربية والقواعد اليت ختدمها بدل النفور منها، ويعون أنَّ 

لذا حاول مؤلفو كتاب اللغة العربية للسنة ؛ ما هي إال ضوابط يقتضيها املعىننحوية األحكام ال

األوىل متوسط يف ظل املناهج املعاد كتابتها االهتمام باجلانب الوظيفي عند اختيارهم للمحتوى 

النحوي، فأولوا عناية للموضوعات اليت هلا صلة بالتواصل اليومي، وهذا ما اتفق عليه أغلب 

، وأشاروا )%72.92(ذة حسب النتائج املبينة يف اجلدول أعاله، والذين قدرت نسبتهم بــ األسات

إىل أنَّ دروس القواعد اليت تضمنها الكتاب وردت خمتصرة ومركزة على ما يهم املتعلم يف هذا 

املستوى، وحتميه من اللحن لسانا وقلما وتساعده على التواصل مع غريه بلغة سليمة، فجاء درس 

، »)19(ما دل على الذي يقوم بالفعل، وحكمه اإلعرايب الرفع«اعل مثال مقتصرا على أنه الف

واقتصر درس املبتدأ واخلرب على تعريف املبتدأ وتعريف اخلرب، وأنَّ اخلرب يطابق املبتدأ يف النوع، ويف 

ية، ، دون تفصيل، واحلال نفسه مع بقية دروس الظواهر اللغو )20(العدد، ويف احلكم اإلعرايب

وتنطلق كل قاعدة من هذه القواعد مبثال أو أكثر من نصوص القراءة املشروحة، لُرتفق بعدها 

بتطبيقات يُكلَّف املتعلمون بإجنازها للتأكد من استيعا�م للمعلومات املقدَّمة هلم، وهي متنوعة 

غوية حسب كل درس بني إنشاء مجل، وملء فراغ، وإعراب مفردات ترسيخا ألجزاء الظاهرة الل

  .املدروسة، وهذا جيعل املتعلم ال ينفر من املادة وإمنا يقبل على تعلُّمها واالستزادة يف طلبها

وقد اعتمد القائمون على تأليف الكتاب على جمموعة من املصادر واملراجع لبناء   

  :)21( وهيالقاعدة اللغوية، 
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حوية والصرفية واإلمالئية عند تصفحنا جلملة من هذه الكتب ألفينا أ�ا قدمت املادة الن

بشكل واضح وخمتصر وبسيط تشمل طرائق التدريس املعروفة، وأغلبها كانت �دف إىل التيسري 

واالبتعاد عن التعقيد، وكل ما من شأنه أن يـُنَـفِّر املتعلم من تعلُّم القواعد، كالرتاكيب الشاذة 

 املألوفقدر املستطاع عدم اخلروج عن  والعبارات النادرة والتأويالت البعيدة، وقد حاول مؤلِّفوها

، واهلدف من ذلك هو متكني التلميذ من إنتاج وفهم عبارات لغوية سليمة يف مواقف تواصلية )22(

  .دالة قصد حتقيق أغراض معينة

، يرون أنَّ الكتاب )%27.08(إال أنَّ بعض األساتذة، والذين قدرت نسبتهم بــ   

النعت "ملتعلم استيعا�ا يف هذا املستوى، مثل درس احتوى بعض الدروس اليت يصعب على ا

، وكذا صعوبة التمييز بني املنصوبات اليت بُرجمت يف مرحلة واحدة "نائب الفاعل"، ودرس "السبيب

، ويف هذا السباق يقول اجلاحظ )املفعول به، املفعول املطلق، املفعول ألجله، املفعول معه(

وأما النحو فال تشغل قلبه منه إال بقدر ما يؤديه «: صيبيف رسائله يف فصل رياضة ال) هـ255ت(

إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، 

وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أوىل به، ومذهل عما هو أَردُّ عليه منه . وشيء إن وصفه

، فهذه دعوة صرحية منه إىل ضرورة »)23(والتعبري البارع من رواية املثل والشاهد، واخلرب الصادق،

االنتقاء من املسائل النحوية بقدر ما حيتاجه املتعلم يف تعلُّمه بغية اإلفادة منها يف املواقف 

  .التواصلية مع غريه

ومما يؤاخذ أيضا على كتاب اللغة العربية يف هذا املستوى هو أنَّ دروس القواعد مل تـَُعزَّز   

لة والشواهد اليت تساعد املتعلمني على فهمها وحماكا�ا وتعينهم على تكوين ملكة اللسان باألمث

العريب، مما جيعلهم أقرب إىل نسيا�ا مبجرد خروجهم من قاعة الدرس؛ أل�ا جاءت على شكل 

على من ) هـ808ت(قوانني جمرَّدة بـَُعَدت عن مناحي اللسان وملكته، وهلذا عاب ابن خلدون

كتب النحو العارية من الشواهد والرتاكيب العربية، وتقتصر فقط على مجلة من قوانني   يعكف على

لذا ينبغي للمعلم االجتهاد يف تدعيم القاعدة ؛ )24(املنطق أو اجلدل وتبتعد عن حتقيق غايتها

باألمثلة اليت تساعد التلميذ على فهم أجزائها، وترسيخ هذه الرتاكيب يف ذهنه قصد اإلفادة منها 

  . تعبريه الكتايب والشفهييف

  هل هناك اهتمام بنشاط القواعد من المتعلم؟-السؤال الخامس
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يعد املتعلم عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية، وجناحها يعتمد على مدى 

إقباله على التعلم، وكما هو معلوم فإنَّ ضعف التالميذ يف القواعد اللغوية جعلهم ينفرون منها وال 

ون على تعلمها، ولعل أبرز سبب يف ذلك هو عدم مراعاة الناحية الوظيفية يف اختيار يُقبل

املباحث النحوية والصرفية واإلمالئية، وتشعبها وكثرة تفصيال�ا بصورة ال تساعد على تثبيت 

  .)25( أذها�ممفاهيمها ومصطلحا�ا يف 

يت شهد�ا منظومتنا كل ذلك دفع واضعي كتاب اللغة العربية يف إطار اإلصالحات ال  

الرتبوية يف اآلونة األخرية إىل ربط املتعلم بواقعه اللغوي، فاختريت املوضوعات اليت �م املتعلم 

وتعينه على تكوين العادات اللغوية الصحيحة، وترفع من أدائه اللغوي وحتقق له الغاية من تعلم 

ه حتديد الكفاية الشاملة يف الكتاب الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية، وهو األمر الذي يوضح

يتواصل التلميذ بلغة سليمة ويقرأ قراءة مسرتسلة منغَّمة مركَّبة سردية وصفية ال تقل عن : "نفسه

وذلك جعل املتعلم ؛ ")26(مائة وسبعني كلمة وينتجها مشافهة وكتابة يف وضعيات تواصلية دالة

ده معظم األساتذة حسب النتائج اليت يهتم بنشاط القواعد ويقبل على تعلمها، وهذا ما أك

، يف حني رأى بعضهم خالف ذلك، وُقدِّرت نسبتهم )%72.92(توصلنا إليها، واليت قدِّرت بــ 

، وأشاروا إىل أنَّ املتعلم مازالت تنقصه الدافعية يف تعلم اللغة العربية عامة )%27.08(بــ 

علم لدى التلميذ؛ إذ إنه ميتلك قدرات وقواعدها خاصة، وهنا ينبغي للمعلم استغالل دوافع الت

وعادات واهتمامات جتعله مهيَّأ سلفا لالنتباه واالستيعاب، ودور األستاذ هو احلرص على التدعيم 

، كأن جيعل تدريس القواعد مثال قائما على حل )27(املستمر الهتماماته وتعزيزها لُيقبل على التعلم

م يف القراءة والكتابة ميكن أن تُعَتمد يف وضعيات املشكالت، فاألخطاء اليت يقع فيها املتعل

هل �ا املعلم درسه، وأن يُتيح له االستكشاف الذايت هلذه القواعد مستحضرا تاالنطالق ليس

  .)28(مكتسباته القبلية

وعلى املعلم اختيار طريقة تدريس مناسبة جتعل من القواعد مادة حية، وليست جمرد   

  . رياضيات والفيزياء حيفظها ويطبقهاقوانني جافة توازي قوانني ال
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  عالم تعتمد طريقة تدريسك للقواعد اللغوية؟- السؤال السادس

  
ينتهجون الطريقة النصية يف  من األساتذة) %77.08(تظهر نتائج اجلدول أنَّ 

، يف حني أن )%22.92(تدريسهم لنشاط القواعد اللغوية، تليها الطريقة االستقرائية بنسبة 

ياسية مل تسجل أية نسبة؛ وذلك أل�ا جتعل التلميذ خامال وغري فاعل يف احلصة الطريقة الق

  .التعلمية خالف الطريقتني السابقتني

وانتهاج املقاربة النصية يف التدريس يعد دعامة أساسية يف تكوين الكفاية اللغوية عند   

أل�ا جتعل  ؛غوية املدروسةالتلميذ، إذ متكنه من إنتاج نصوص مبختلف أمناطها مستثمرا الظواهر الل

يقرأه ُمث ميارس بواسطته التعبري الشفهي والتواصل «من النص املقدم للمتعلم املنطلق الوحيد هلا، 

ويتعرف على كيفية بنائه ويستنبط منه القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية ليدجمها يف إنتاجه 

  .»)29(الكتايب

على الطريقة النصية ساعد املتعلمني على فهم  وقد أشار األساتذة إىل أنَّ اعتمادهم  

واستيعاب ما يـَُقدَّم هلم يف نشاط القواعد اللغوية، إذ إ�ا عملت على تفعيل احملتوى وتنظيم 

احلصة املقررة يف تناول الظاهرة اللغوية، كما مكنت املتعلم من اكتساب القاعدة واملهارة يف 

را ونشيطا بعد أن كان جمرد مستقبل ملا يورد عليه من تطبيقها؛ أل�ا جعلته عنصرا فاعال، حماو 

معارف يف الطرائق السابقة، وهذا يدل على أنَّ هذه الطريقة تكفل التفاعل بني املعلم واملتعلم من 

  . ناحية، وبني املتعلم واحملتوى من ناحية أخرى

القاعدة،  ويف حالة عدم توافر نص القراءة املشروحة على كل األمثلة اليت تشمل عناصر

أو يكون النص غري خادم للظاهرة اللغوية يلجأ األستاذ إىل التصرُّف يف املعاين إلنشاء مثال 

مناسب، أو يأيت بأمثلة من خارج النص، وهنا يكون قد استعان بالطريقة االستقرائية يف تقدمي 

  .النشاط
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ط القواعد بم يتوصل األستاذ إلى معرفة عدم استيعاب المتعلم لنشا-السؤال السابع

  اللغوية؟

  
من األساتذة يتوصلون إىل معرفة عدم  )%66.67(يتبني من نتائج اجلدول أنَّ 

استيعاب املتعلم للظاهرة اللغوية من األسئلة املطروحة عليهم يف احلصة التعلمية، يف حني أنَّ 

) %12.5(يتوصلون إىل ذلك عن طريق التقييم الفصلي، وهناك  من األساتذة) 20.83%(

  .ْن جيمع بني الرأيني معامَ 

ويعد طرح املعلم لألسئلة ومناقشتها مع التلميذ يف احلصة التعلمية شيئا إجيابيا يدل على   

وجود تفاعل بينهما، حيث يسأل املعلم طالبه ويسمع منهم األجوبة املختلفة فيكتشف نقاط 

عتمدة الضعف ويعمل على تصويبها بتوجيه املتعلمني وإرشادهم، شرط أن تكون ا
ُ
ألسئلة امل

واضحة تشمل الظاهرة اللغوية املدروسة، وهذا يشيع جوا من احليوية يف القسم، فيكسر اجلمود 

ويدفع امللل ويثري الدافعية للتعلم، ويفسح ا�ال أمام املعلم لتنمية انتباه املتعلم ليشعر أنه يساهم 

رحلة التقييم الفصلي الذي ُميكِّن املعلم يف سري الدرس ومن َمثَّ تثبت املعلومات يف ذهنه، مث تأيت م

من قياس مستوى حتصيل التالميذ، ومدى قدر�م يف استخدام القواعد املكتسبة ليسجل األخطاء 

  .الشائعة اليت وقع فيها أغلب املتعلمني والعمل على تقوميها

  تابة؟هل المتعلم قادر على ضبط الكلمات ضبطا صحيحا أثناء القراءة والك-السؤال الثامن
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، يتفقون على )%83.33(تظهر النتائج أنَّ أغلب األساتذة، والذين ُقدِّرت نسبتهم بــ     

أنَّ املتعلم يف هذه املرحلة قادر، نسبيا، على ضبط الكلمات ضبطا صحيحا أثناء القراءة 

والكتابة، وهذا يدل على وجود حتسن يف تعلم القواعد، بعد أن كانت تسجل ضعف التالميذ 

وذلك راجع إىل اإلصالحات اليت شهد�ا منظومتنا الرتبوية يف  ؛ها مما جيعلهم ينفرون من تعلمهافي

  .اآلونة األخرية، واليت أتت أكلها يف هذا النشاط

ولكن قد ثبت بالتجربة أنَّ املتعلمني كثريا ما يبذلون جهدا يف استيعاب ما يورد عليهم   

إمالئية، وحياولون فهمها، بل ويتحصلون على من مصطلحات حنوية، وصيغ صرفية، وقواعد 

نتائج جيدة يف االمتحانات الفصلية، إال أ�م، وبعد انتهاء أي مرحلة، جيدون أنفسهم غري 

، )30(قادرين على إجياد الرتاكيب النحوية الصحيحة للتعبري عن أفكارهم كتابة وخاصة شفاهة

للغوي للتلميذ يف املرحلة املتوسطة، إذ قالوا وهذا ما أشار إليه األساتذة يف حديثهم عن املستوى ا

إ�م غالبا ما جيدون تعابري ركيكة تفتقر إىل االتساق واالنسجام، إىل جانب كثرة األخطاء الصرفية 

 :والنحوية واإلمالئية، ورمبا يعود ذلك إىل أسباب عديدة نذكر منها

تلميذ وُجيهد ذهنه، فيؤدي به ذلك كثرة األوجه اإلعرابية املختلفة وتداخلها مما يُثقل كاهل ال -

إىل صعوبة التفريق بينها، كاخللط بني ثبوت النون يف األفعال واجلمع املذكر السامل يف 

 ؛فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الواو والنون :يف إعراب يكتبون- مثال-األمساء، فيقولون

 ...ألنه مجع مذكر سامل، وهكذا

النعت السبيب، واإلعراب التقديري  :وية، مثلصعوبة استيعاب بعض املصطلحات النح -

 ...).الثقل، التعذر، (

ازدواجية اللغة؛ وذلك بوجود لغتني إحدامها للقراءة والكتابة واحلديث واليت يسمعها التلميذ  -

يف املدرسة، وأخرى لغة عامية يستعملها العامة يف حيا�م اليومية لقضاء حاجا�م وللتواصل 

ثر تأثريا على لسان التلميذ، حيث ال ختلو هذه اللغة من األخطاء فيما بينهم، وهي األك

 . )31( بصلةالرتكيبية والصرفية باإلضافة إىل احتوائها ملصطلحات ال متت للعربية 

وفق املناهج املعاد  على هلذا سعى مؤلفو كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط املعد  

ية املوجودة يف البيئة اللغوية للتلميذ، واليت تتضمن أخطاء كتابتها إىل إيراد بعض الرتاكيب اللغو 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1088 -  1068: ص 

 

1085 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   جلزائرا  -تامنغستجامعة 

ُأَصوُِّب : "شائعة، مث تصويبها مع التعليل يف �اية كل مقطع، عدا املقطع اخلامس حتت عنوان

 .أخطائي

وعليه، جيب على املتعلم أن يستفيد من هذه الرتاكيب والصيغ يف تعبريه الشفهي 

ا لكي ُيكوِّن ملكة لسانية صحيحة وفصيحة يستثمرها يف والكتايب، وأن يتعود على استعماهل

 . مواقفه التواصلية املختلفة

ما هي الحلول المقترحة، في رأيك، لمعالجة ضعف التالميذ في نشاط -السؤال التاسع

  القواعد اللغوية؟  

ط اقرتح األساتذة بعض احللول ملعاجلة ضعف التالميذ يف القواعد اللغوية نوجزها يف النقا  

  :اآلتية

 .مراعاة التدرُّج يف تقدمي الظواهر اللغوية حسب مستوى استيعاب التلميذ -

العمل على تبسيط القواعد، والرتكيز على ما يهم املتعلم يف تواصله اليومي، وتعويده على  -

 .استعمال املصطلحات النحوية واإلعرابية، والتفريق بينها

 .املطالعةإرشاد املتعلمني إىل قراءة القرآن الكرمي و  -

 .العمل على تكثيف التطبيقات بعد كل قاعدة لغوية -

إعادة النظر يف عدد التالميذ يف القسم الذي أصبح يتجاوز أربعني تلميذا يف بعض األقسام،  -

 .وهذا يعيق انتهاج املقاربات التدريسية اجلديدة اليت تستدعي عددا قليال من التالميذ

ية يف تواصله مع التالميذ لكي يتعودوا على حرص األستاذ على استخدام اللغة العرب -

 .استعماهلا دون حرج

 .احلرص على اختيار طرائق تدريس تناسب كل درس كي ال يشعر التالميذ بامللل -

  :خاتـــــــــــــمـــــــة

  :بعد دراستنا هلذا املوضوع خلصنا إىل بعض النتائج، جنملها يف النقاط اآلتية  

يف انتقاء حمتوى القواعد اللغوية، ) النحو الوظيفي(سانية احلديثة االستفادة من النظريات الل -

 .فكانت غالبا ما تشمل الصيغ والرتاكيب اخلاصة باالستعمال اليومي للغة

تقدمي القواعد اللغوية بطريقة خمتصرة لتيسري استيعا�ا مقارنة بالقواعد الواردة يف كتاب اللغة  -

 .العربية للجيل األول
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درس النعت : ميذ لبعض الظواهر اللغوية رغم كل حماوالت التيسري، مثلصعوبة فهم التل -

 .السبيب ودرس نائب الفاعل

 ...).املفعول به، املفعول ألجله، املفعول معه، (صعوبة متييز املتعلم بني املنصوبات  -

عدم استيعاب التلميذ لبعض املصطلحات النحوية، مثل الثقل والتعذر وثبوت النون أو  -

 .خللط بني مصطلحْي ثبوت النون واجلمع املذكر السامل يف إعراب األفعالحذفها، وا

بعض الدروس غري مرتبة ترتيبا منطقيا من السهل إىل الصعب، فمن غري املعقول أن يكون  -

القمرية ) ال(الشمية و) ال(درس النعت السبيب ضمن الدروس األوىل يف حني جند درس 

 .مثال يف آخر دروس القواعد

عض التوصيات اليت نقدمها لتفادي بعض اجلوانب اليت تعيق الوصول إىل اهلدف وهذه ب   

  :املرجو من تدريس القواعد اللغوية

إعادة النظر يف إدراج درس النعت السبيب ضمن احملتوى املقرر للظواهر اللغوية يف هذه  -

 .املرحلة

عة واحدة تكييف احلجم الساعي حسب كل درس ومدى صعوبة فهمه لدى املتعلمني، فسا -

 .أو أقل غري كافية لتقدمي بعض الظواهر اللغوية، مثل درس املبتدأ واخلرب

 .إعادة النظر يف ترتيب بعض الظواهر اللغوية حسب مدى صعوبتها وعالقتها ببعضها -

  .إرفاق القواعد اللغوية باألمثلة التوضيحية اليت تساعد املتعلم على الفهم واالستيعاب -

  

 :هوامش

                                                           
عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : ، مقاييس اللغة، تح)هـ395ت(بن فارس ا -1

  .109، ص5م، ج1979-ه1399 ، دط،)القاهرة(
 ،2ط ،)بريوت(ندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان جمدي وهبة وكامل امله -2

  .298م، ص1983
 ،)دمشق( عبد اهللا حممد الدرويش، دار يعرب: ، مقدمة ابن خلدون، تح)هـ808ت(ابن خلدون عبد الرمحن  -3

  .367، ص2م، ج2004-هـ1425 ،1ط
بني النظرية واملمارسة املرحلة األساسية الدنيا، دار الفكر حسن البجة عبد الفتاح، أصول تدريس اللغة العربية  -4

  .497م، ص2000- هـ1420 ،1ط ،)األردن( للطباعة والنشر والتوزيع
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  .370، مقدمة ابن خلدون، ص)هـ808ت(بن خلدون عبد الرمحن ا -5
م، 1991 ط،د ،)مصر( ينظر مدكور علي أمحد، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف للنشر والتوزيع -6

  .321ص
م، 2007، 25العدد  تيسريية، جملة جذور، جدة، لوحيشي ناصر، الدرس النحوي مشكالت ومقرتحات -7

  .  230-229ص
  .230املرجع السابق، ص -8
م، 2016، )اجلزائر( ، موفم للنشر- السنة األوىل متوسط–كحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية   -9

  .مقدمة الكتاب
 ر بوعناين سعاد آمنة، النص التعليمي تأصيل املصطلح وحقيقة املفهوم، خمرب اللغة العربية واالتصالينظ -10

  .50م، ص2015 دط، ،)اجلزائر(
  .97كحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية السنة األوىل متوسط، ص  -11
، جملة السنة أوىل متوسط أمنوذجا– تدريس النحو بني كتايب اجليل األول واجليل الثاينينظر حامد نوال،  -12

  .05ص م،2018 ،16العدد / 5ا�لد  التعليمية، اجلزائر،
  .193م، ص2009 دط، ،)اجلزائر( بلعيد صاحل، مقاالت لغوية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -13
  .347، ص2ابن خلدون عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، ج -14
قراءة يف كتاب اللغة العربية (اللغوية والنحوية من منظور املقاربة بالكفاءات  ينظر الصاحل حممد، الظواهر -15

  .7ص م،2018 ،16العدد / 5ا�لد  لتعليمية، اجلزائر،، جملة ا)-اجليل الثاين–للسنة األوىل متوسط 
- هـ1424 ،1ط ،)الرباط( ينظر املتوكل أمحد، الوظيفية بني الكلية والنمطية، دار األمان للنشر والتوزيع -16

  .19م، ص2003
 املتوكل أمحد، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية، منشورات عكاظ -17

  .10م ص1993 دط، ،)الرباط(
، نقال 05، ص-السنة أوىل متوسط أمنوذجا–حامد نوال، تدريس النحو بني كتايب اجليل األول واجليل الثاين  -18

  .132محد السيد، املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية وآدا�ا، صحممود أ: عن
  .45كحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية السنة األوىل متوسط، ص  -19
  .73ينظر املرجع نفسه،  -20
  .املرجع نفسه، صفحة أهم املصادر واملراجع -21
نصوص لتالمذة السنة الثانية من التعليم الثانوي، ينظر بكري عبد الوهاب وآخرون، النحو العريب من خالل ال -22

  . 05م، ص1987-هـ1407دط،  ،)تونس( الشركة التونسية للتونسية للتوزيع
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عبد السالم حممد هارون، مكتبة : ، رسائل اجلاحظ، تح)هـ255ت(اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر  -23

  .38، ص3م، ج1979- هـ1399 دط، ،)مصر( اخلاجني
  .386، ص2عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، جابن خلدون  -24
ينظر زايد فهد خليل، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، فهد خليل زايد، دار اليازوري العلمية  -25

 .264م، ص2006 دط، ،)األردن( للنشر والتوزيع
  .اية كل مقطعكحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية السنة األوىل متوسط، يف بد  -26
ديوان املطبوعات اجلامعية  ،- حقل تعليمية اللغات– ينظر حساين أمحد، دراسات يف اللسانيات التطبيقية -27

  .142ص م،2000، دط، )اجلزائر(
ينظر صومان أمحد إبراهيم، اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة املرحلة األساسية األوىل، دار كنوز املعرفة  -28

  .245م، ص2013 ،1ط ،)األردن( والتوزيع العلمية للنشر
 ،39العدد  لة اللغة العربية، اجلزائر،بومحلة عمر، أثر املقاربة النصية يف اكتساب املتعلم للكفاءة اللغوية، جم -29

  .106ص دت،
بات ينظر بعطيش حيي، تعليمية النحو العريب بني القدمي واحلديث دراسة تقوميية للطريقة القدمية وبعض املقار  -30

  .76ص م،2003 ،19العدد  ثة، جملة املريب، اجلزائر،احلدي
  89، 88ينظر زايد فهد خليل، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، فهد خليل زايد، ص ص -31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


