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شكر وتقدير
﴿ َوقا َل َر ِّب أَ ْو ِّزع ِِّْن َأ ْن َأ ْش ُك َر ِّن ْع َم َت َك ال َّ ِّيت أَنْ َع ْم َت عَ َ ََّل َوعَىل و ِّ َادل َّي َوأَ ْن أَ ْ َْع َل صا ِّلحا
الصا ِّل ِّح َي﴾] المنل [91 :
تَ ْرضا ُه َوأَ ْد ِّخلْ ِِّن ِّب َر ْ َمحتِّ َك ِّيف ِّعبا ِّدكَ َّ
امحلد هللا رب العانيي أمحده محدا كثيا طيبيا مباراك فيه ،يليق جبالل وهجه وعظمي
سلطانه ،والسالم عىل النيب المي خامت انيرسلي ،الشكر وانينة أول هلل العَل
القدير اذلي أعانِن عىل اإمتام هذا البحث ،وأمدين ابلصرب والعافية وذلل يل الصعاب،
مث الشكر اإىل لك من قدم يل يد العون من قريب أو بعيد يف اإمتام هذا البحث،
وأخص ابذلكر انيرشف عىل هذا العمل الس تاذ ادلكتور عز ادلين البوش يخي اذلي
بفضل رعايته ادلائبة وتوجهياته القمية خرج هذا البحث اإىل حزي الوجود.
كام أتقدم ابلشكر اخلالص لنخبة من الس تاذة الكرام اذلين مل أتردد يوما يف طلب
انيشورة مهنم فاكنوا نعم انيوجة ونعم انيعي وأخص مهنم الس تاذ ادلكتور رش يد
بلحبيب و الس تاذ ادلكتور مبارك حنون وادلكتور حسن اخمللف وادلكتور عصام
ادلين احلافز والس تاذة اإميان الرحياوي والس تاذ فارس القطيفان  .والشكر انيوصول
اإىل جامعة قطر اليت وفرت لنا مجيع التسهيالت يف سبيل اإكامل مسيتنا العلمية.
ول يفوتِن أن أتقدم ابلشكر اجلزيل اإىل مجمع البيان التبوي عىل إااتحهتم يل الفرصة
لتطبيق هذه ادلراسة عىل عينة من تلميذاته ،وإاىل مجيع من قدم يل انيساعدة من
اإدارة ومدرسات هذا اجملمع ،وأخص ابذلكر الس تاذة الفاضةل هيا النعميي ،وكذاكل اإىل
صديقيت ش يخة الشمري نيا قدمت يل من النصح والإعانة لإمتام دراس يت العليا ،ممتنية
لها التوفيق يف مسيهتا العلمية.
وأخيا أشكر من رافقتِن طيةل فتة دراس يت العليا العنود العتييب ،اليت مل تذخر هجدا
يف نصحي وإاعانيت وتشجيعي عىل انييض يف العمل لكام وهن العزم مِن ،ودعتِن
نفيس اإىل يشء من التايخ.

ب

مقدمة البحث

املقدمة :
ُ
تولي دولة قطر أهمية بالغة للتعليم ليست في حاجة للتفسير أو التوضيح ،وقد أكد
دستورها الذي ينص على أن التعليم ركيزة أساسية .كما أكدتها رؤية قطر  2030التي
اعتبرت التنمية البشرية ركيزتها ألاولى ألنه ال تنمية وال تقدم بدون تعليم متطور وخدمات
تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتالءم مع حاجات سوق العمل وطموحات وقدرات كل
فرد.
كما أطلقت مؤسسة «التعليم فوق الجميع» ،وهي املبادرة التي أسستها صاحبة
السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند ،تبرز رؤيتها لدعم التقدم والتطور من خالل
التعليم .وإن التعليم ليس غاية مهمة بحد ذاته فحسب ،بل إنه حق يهب التمكين،
ويتسنى به الوصول إلى حقوق أخرى من حقوق إلانسان ،وإلى مشاركة مفيدة في خدمة
املجتمع ،وإلى تشجيع الاحترام العالمي لكرامة الجميع  .فهو حق يستحق الحماية منا
ً
جميعا.
وصف موضوع البحث :
لم يعد َمثا َر جدل أن واقع تعليم اللغة العربية اليوم يعاني من عدة مشكالت،
تنعكس في الضعف اللغوي امللحوظ عند املتعلمين .وترتفع ألاصوات بالشكوى التي
نسمعها من الجميع :تالميذ وطلبة ومعلمين من هذا الضعف .وقد ُعقدت عدة مؤتمرات
وصدرت عدد من التوصيات والتقارير العلمية التي تبحث في ألاسباب الكامنة خلف
ذلك ،وتقدم حلوال متنوعة للخروج من ألازمة.
ومن ألاسباب التي تناولتها عدد من ألابحاث صعوبة النحو وتعقيده .ولتجاوز
ذلك ،تعددت اجتهادات اللغويين في تقديم نحو ُميسر للمتعلمين .وهذا ما دعا إلى التفكير
في إعادة النظر في النحو الذي يعلم به تالميذنا ،ولكن مع مسايرة املستجدات العاملية في
مجال تعليم اللغات .وذلك يستلزم بالضرورة صياغة نحو تعليمي ،يفيد بالدرجة ألاولى
من نظريات الاكتساب ونظريات التعلم ،ويسترشد بضوابط صياغة قواعد النحو
التعليمي ،وانتقاء ألامثلة التي تتماش ى مع هذه املعايير .ومن هذا الباب يعد هذا البحث


ت

مساهمة لحل مشكلة متعلقة بلغتنا العربية ،نأمل تطبيقها في مدارس قطر بصفة
خاصة.
ً
أساسا لتلبية حاجات املتعلمين ،وملساعدتهم على تعلم اللغة
والنحو التعليمي يوضع
املستهدفة (أولدين (  .))Oldin 1994والنحو التعليمي يستند في صياغته إلى نظرية
لسانية في الاكتساب ونظرية نفسية في التعلم وأوصاف لسانية للغة املستهدفة وملتعلميها
في كل مراحل التعلم.
ومن أهم أهداف هذا البحث  ،معرفة ألاسس النظرية لوضع النحو التعليمي،
والاستفادة من النظريات اللسانية في مجال تعليم اللغة العربية ،وتيسير تعليمها.

إلاطار النظري واملنهجي:
يندرج موضوع هذا البحث في إطار اللسانيات التطبيقية ،وهي ميدان تحضر فيه
علوم مختلفة كاللسانيات النفسية واللسانيات التعليمية واللسانيات الاجتماعية
واللسانيات العصبية  ،...من أجل حل مشاكل املجتمع ذات ألاساس اللغوي .ويقع النحو
ً
التعليمي ضمن اهتمامات اللسانيات التعليمية التي تعد فرعا من فروع اللسانيات
التطبيقية ،كما تتقاطع مع علوم التربية وعلم النفس وغيرهما  .ويقتض ي ذلك تأكيد
مالحظتين أساسيتين هما:
 .1إن النحو التعليمي ،موضوع هذا البحث ،يندرج ضمن اللسانيات التعليمية التي
نشأت على يد العالم النيوزالندي برنار صبولسكي في (1971،Spolskyو.)1972
وقد تمكن من تحديد مكانة خاصة بهذا العلم وبلورة مفهومه وطبيعته ونطاقه
وموضوعاته في (.)1978، Spolsky
 .2إن النحو الذي نتحدث عنه في هذا البحث هو الناش ىء في أحضان اللسانيات
التعليمية باملضمون الجديد الذي ُأ َ
عطي له من أجل تحقيق أهداف محددة
وبشروط محددة .
ً
ويبنى على املالحظتين السابقتين أن النحو التعليمي في هذا البحث ليس مرادفا
لألعمال التي تدخل تحت مصطلحات :تيسير النحو أو تبسيط النحو أو تجديد النحو أو
النحو الوظيفي أو إحياء النحو أو إصالح النحو وما شابهها .

ث

ُ
كما ال ينبني على ذلك بالضرورة قطع الصلة بما قدم من مجهودات تعليمية في
تراثنا اللغوي العربي.
ومن الواضح عند دراسة النحو التعليمي وواقع تعليم اللغة العربية أننا بصدد منهج
وصفي تحليلي  ،يصف واقع النحو التعليمي العربي وفق املبادئ التي جاء بها  ، ...ومن ثم
رصد وتحليل نماذج من دروس النحو املقدمة في كتب اللغة العربية لدولة قطر.

مشكالت البحث وقضاياه :
على الرغم من الجهود التي قدمها علماء اللغة القدماء في النحو إال أن هناك عددا
من إلاشكاالت التي يصعب فهمها على الطالب بوجه خاص ،ويعد النحو من أعقد
العناصر اللغوية في مناهج تعليم اللغة العربية.
وتشير التقارير العلمية والبحوث التربوية التي أنجزت في هذا الشأن إلى ضعف
التالميذ في لغتهم العربية من حيث ألاداء املنطوق واملكتوب وكثرة ألاخطاء النحوية،
وشيوعها في كالمهم ،وقراءاتهم ،وكتاباتهم ،في جميع مراحل التعليم العام ،ولم يسلم من
ذلك طالب الجامعة واملتخرجون منها .وأهم التساؤالت التي كانت في ذهني قبل الشروع
في البحث ،هي :
 ما العالقة بين اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم ؟ً
تعليميا أو ً
علميا أو هما معا؟
 هل كان الغرض من وضع النحو العربي ما النحو التعليمي ؟ ما الفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي ؟ ما هي معايير صياغة النحو التعليمي؟ ما هي الطرق املعتمدة في تدريس قواعد اللغة العربية في مدارس قطر ؟ ما منهجية تقديم الدروس النحوية في الكتاب املدرس ي؟ ما منهجية عرض الدرس في قاعات الدرس؟ -ما الوسائل املعينة في دروس القواعد النحوية؟


ج

الدراسات السابقة :
كان العالم النيوزيالني صبولسكي أول من وضع أسس النحو التعليمي ،وحدد مفهومه
ومجاله ،وذلك في عدد من الكتب واملقاالت أهمها 1971،Spolsky( :و، )1972
( .)1978، Spolskyومن الكتابات التي كان لها السبق في دراسة بعض جوانب املوضوع
كتاب الدكتور علي آيت أوشان "اللسانيات والبيداغوجيا ،نموذج النحو الوظيفي".
وكانت الاستفادة مما قدم في صياغة قواعد النحو التعليمي من دراسة صوان (1994
 )Swanودراسة ويستني (  ( 1994 Westneyودراسة أولدين ( ،)Oldin 1994ومن
الدراسات التي قدمت نماذج ألنحاء تعليمية دراسة شولتز (،)Schulz 2000
ودراسةبيلد(.)Peled 2010
وقد أفدت ً
كثيرا من دراسات وأبحاث أعانتني في استجالء موضوع البحث ،منها
ما زودني به الدكتور عزالدين البوشيخي من مقاالت له ،خاصة مقالته "النحو التعليمي
للغة العربية  :مبادئه وإجراءاته" ،ومثلت هذه الدراسة حجر ألاساس في بنية البحث،
عالوة على ألابحاث التي أرشدني إلى الاطالع عليها.
ومن غير املقبول إنكار محاوالت العرب في تقديم أنحاء تعليمية تعين املعلمين ومنها ما
قدمه الدكتور تمام حسان في كتابه "اللغة العربية مبناها ومعانيها" ،والدكتور شوقي
ً
ً
قديما وحديثا"  ،و الدكتور
ضيف في كتابيه " تجديد النحو " و "تيسير النحو التعليمي
مهدي املخزومي في كتابه "في النحو العربي نقد وتوجية" ،و إبراهيم مصطفى في كتابه
"إحياء النحو " ،والدكتور محمد صاري "تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ؟"...


تصميم البحث :
يقع البحث في ثالثة فصول ،يتضمن الفصل ألاول إلاطار النظري للسانيات
التعليمية ،ويقدم تعريف اللسانيات التطبيقية واللسانيات التعليمية ،ويبين أهم مجاالت
ً
شرحا ألهم نظريات التعلم القديمة والحديثة
اللسانيات التعليمية وقضاياها .ويعرض
وعالقتها باللسانيات التعليمية مع التعليق بما يناسب العملية التعليمية.
ُويعنى الفصل الثاني بالنحو التعليمي في اللسانيات التعليمية ،حيث يبدأ ببيان
الطابع التعليمي لنماذج من كتب النحو العربي القديمة والحديثة ،ويدقق في التمييز بين
النحو العلمي والنحو التعليمي ،ويتوقف عند شروط النحو التعليمي ضمن ما قدم في
ً
وأخيرا يناقش موقع النحو في تعليم اللغات .
دايداكتيك النحو،

ح

وفي الفصل الثالث تقويم واقع الدرس النحوي في تعليم اللغة العربية (دراسة
ميدانية في مدارس قطر) ،حيث ُيخصص الحديث عن دراسة الدرس النحوي في الكتاب
املدرس ي من خالل تحليل معايير مناهج اللغة العربية لدولة قطر ،وتقديم نماذج منها
والنتائج املترتبة على توزيع املعايير في الكتاب املدرس ي ،ومنهجية عرض الدروس النحوية
في الكتاب املدرس ي .وينتقل الفصل بعد ذلك لبيان استراتيجية عرض الدرس النحوي في
قاعات الدرس وأهمية الخطاب النحوي املوجه للمعلمين ،وكذلك أهم الوسائل املعينة
ً
في شرح دروس القواعد النحويةُ ،ويقدم تحليال لنماذج من مخرجات الدرس النحوي
وفيه الدراسة امليدانية عن القواعد الواردة في كتاب اللغة العربية ،التي تتضمن :عينة
الدراسة و أدوات البحث و مصادر الاستبانة و تحليلها و صياغة بنودها و نتائجها في ضوء
ما قدم في قواعد صياغة النحو التعليمي.
ً
وأخيرا ،يخلص البحث إلى أهم النتائج والتوصيات التي يؤمل تحقيقها في املستقبل
القريب .

وهللا تعالى ولي التوفيق


خ

الفصل األول
اإلطار النظري للسانيات التعليمية

مدخل
ترمي اللسانيات النظرية  Theoretical Linguisticsإلى صوغ نظريات لبنية اللغة،
ووظائفها بغض النظر عن التطبيقات العملية التي قد يتضمنها البحث في اللغات .أما
اللسانيات التطبيقية  Applied Linguisticsفتهتم بتطبيق مفاهيم اللسانيات النظرية،
ونتائجها على عدد من املهام العملية ،السيما تدريس اللغة .Teaching
والعالقة بين الجانبين – النظري والتطبيقي – متينة وهي عالقة تأثير وتأثر وأخذ وعطاء.
ولكل علم من العلوم تطبيق معين على صعيد املمارسة التقنية" .فالرياضيات والفيزياء شأنهما
شأن الكيمياء ،قد وجدتا تطبيقاتهما في حل املشكالت املشخصة التي تفرض نفسها على
ً
إلانسان العامل خالل عمله في املادة انطالقا من قوانين عامه ،هي ثمار وتفكر إلانسان العاقل
ً
جسرا إنما يطبق القوانين التي وضعها عالم الفيزياء وعالم
فاملهندس الذي ينش ئ
الرياضيات"  .وعلى هذا النحو ،يمكن تصور العالقة بين اللسانيات النظرية و بين اللسانيات

التطبيقية.
في هذا الفصل سوف أقوم بتقديم تعريف للسانيات التطبيقية واللسانيات
التعليمية ،وأبين أهم مجاالت اللسانيات التعليمية وقضاياها ،وقضايا اللسانيات التعليمية
ً
ً
شرحا ألهم نظريات التعلم القديمة
وأخيرا سأقدم
مرتبطة بكل ما يطرأ في مجال التعليم،
والحديثة وعالقتها باللسانيات التعليمية مع التعليق بما يناسب املنهج السليم املتكامل في
العملية التعليمية .وستكون مراحل الفصل على الشكل آلاتي:
 .اللسانيات التطبيقية واللسانيات التعليمية.
 .2مجاالت اللسانيات التعليمية وقضاياها.
 .3اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم .

شارل بوتون ،اللسانيات التطبيقية ،ترجمة :قاسم املقداد ومحمد رياض املصري ،دون طبعة ،دون تاريخ،
ص7:
2

 -1اللسانيات التطبيقية واللسانيات التعليمية
 –1-1تعريف اللسانيات التطبيقية
ً
ً
ميدانا مستقال إال
لم تظهر اللسانيات التطبيقية  Applied Linguisticsباعتبارها
ً
ً
حديثا .على أن هذا املصطلح ظهر ً
جليا حوالي  ،1946إذ كان مرتبطا بمشكالت تعليم اللغات
ً
 Language Learningالتي أصبحت حقال من حقول اللسانيات  ،Linguisticsو صارت
ً
ً
موضوعا مستقال في معهد تعليم اللغة إلانجليزية بجامعة ميششجان
اللسانيات التطبيقية
ألامريكية على يد شارل فريز  Charles Frisesو روبارت الدو "،Robert Ladoوحيث بدأ
العلم ينششر في كثير من جامعات العالم لحاجة الناس إليه ،وتم تأسيس إلاتحاد الدولي
2

للسانيات التطبيقية سنة . "1964

ومن املعلوم أن اللسانيات التطبيقية قد أسند إليها العديد من التعريفات ،وأهمها ":
دراسة القضايا املرتبطة باللغة وتقديم الحلول للمشاكل املتعلقة بها كالتعدد اللغوي
 ،Multilingualismوالازدواجية اللغوية  ،Bilingualismواكشساب اللغة
 ،Acquisitionوتعلم اللغة الثانية
planning

a second language

 ،Languageوتعلم اللغة بالحاسوب

Language

 ،Learningوالتخطيط اللغوي

computer-assisted language learning

وعالقة اللغة بالتربية ،والترجمة  ،Translationوالترجمة آلالية ،machine-aidedtranslation

واللسانيات الحاسوبية
 ،intelligenceوغير ذلك.

computational linguistics

 ،والذكاء الاصطناعي

artificial

ومن هذا املنطلق نجد أنها تعتمد في دراستها على كل ما هو لغوي في الدرجة ألاولى،
ونشيجة تعدد الدراسات وتشعبها ظهرت علوم يمكن أن ندرجها في باب اللسانيات التطبيقية
ً
فروعا لها ،وهي :اللسانيات النفسية  psychological Linguisticsواللسانيات
ونعدها
الاجتماعية  Social Linguisticsواللسانيات التعليمية  Educational linguisticsواللسانيات

الحاسوبية " computational linguisticsوغيرها" ".
 2الراجحي ،عبده ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،دار املعرفة الجامعية ،إلاسكندرية ،مصر،1995 ،
ص8 :
نجد أن الكثير من العلوم لها عالقة مباشرة أوغير مباشرة باللسانيات التعليمية.
مقران يوسف ،دروس في اللسانيات التعليمية ،املدرسة العليا لألساتذة ،دون تاريخ ،بوزريعة ،الجزائر ،
 ،2008 -2007ص 33 :
3

فاللسانيات التطبيقية ميدان للعلوم املختلفة من أجل حل مشكالت تتعلق في اللغة .و
التعلم الحقيقي مرهون باللسانيات التطبيقية ،التي تهيمن على معظم عملية التخطيط
 planningفي تعليم أي لغة ،مثال :تتخذ التدابير التربوية بعد اسششارة اللساني التطبيقي
لتدريس اللغات  ،Language Teachingوتعد منطلقاتها هي اللسانيات العامة General
 ،Linguisticsو السيما الدراسات البنيوية و اللسانيات الوصفية  ،Descriptive linguisticsالتي
أثرت في طرائق تعليم اللغات  ،Language Learningمثل التمارين اللغوية أو الطريقة السمعية
البصرية ،وعلى حد قول الدكتور محمود فهمي حجازي  :تفيد اللسانيات التطبيقية من
النظرية العامة لعلم اللغة و مناهج التحليل اللغوي من أجل تحديد املحتوى و تحليل ألاخطاء و
بناء الاختبارات و إعداد الكتب و املعاجم،وتفيد اللسانيات التطبيقية من علم النفس ،من
حيث ألاسس العامة لتعليم اللغات وهي النظريات املقدمة لهذا العلم.
واللسانيات التطبيقية تعد خادمة ملجاالت متعددة ،نحو تعليم اللغة سواء للناطقين بها
أم لغير الناطقين بها،ألن أغلب ألابحاث في اللسانيات التطبيقية تتجه إلى تعليم اللغة الثانية
أو ألاجنبية.وأيضا النحو التعليمي  Educational grammarبوجه خاص،و مجالنا املعني
اللسانيات التعليمية بوجه عام.
ومن أجل ذلك نستطيع القول بأن اللسانيات التطبيقية هي نقطة اتصال ترتبط بين عدد من
العلوم ،ومصادره ألاساسية ويمكن أن نمثلها في على حد قول الدكتور محمود فهمي حجازي :
.
.2
.
.

علم اللغة .
علم اللغة النفس ي .
علم اللغة الاجتماعي .
علم التربية .

حجازي ،محمود فهمي ،النظريات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في تعليم العربية على املستوى
الجامعي ،مجلة التعليم ،دمشق ،سوريا ،1992 ،املركز العربي للتدريب والترجمة والتأليف والنشر،السنة
ً
الثانية ،العدد الرابع ،ص ،64 :نقال عن بلعيد ،صالح ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة لطباعة
النشر والتوزيع ،الجزائر ،ص19 :
في كتابه  :علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،ص 17 :
ً
ً
مقدما نظرية لغوية ،ووصفا لظواهر اللغة .وحين ظهرت علوم
هو العلم الذي يدرس اللغة على منهج علمي
مثل اللسانيات الاجتماعية ،واللسانيات النفسية ،واللسانيات التطبيقية ،أطلق بعض الباحثين على علم
اللغة مصطلح علم اللغة اللغوي  .Linguistic linguisticsللمزيد انظر  :حجازي ،محمود ،علم اللغة
التطبيقي وتعليم العربية ،ص18 :
4

 – 2-1تعريف اللسانيات التعليمية
إن ظهور مصطلح اللسانيات التعليمية مرتبط بعدد من الاقتراحات ،فنجد اقتراح
ماكاي تسمية هذا العلم بعلم تعليم اللغات  ،Mackey: language Didacticsواقترح تسميتها
ً
أيضا بالدراسة العلمية لتعليم اللغة ألاجنبية Teatching Wilkins D :Linguistics in
 Languageومن ثم جاءت دعوة صبولسكي  Spolskyبشسميتها اللسانيات التعليمية.
وينسب أول استعمال ملصطلح اللسانيات التعليمية إلى اللساني النيوزيالندي
صبولسكي" ،قد تمكن من تحديد مكانة خاصة لهذا العلم وبلورة مفهومه وطبيعته ونطاقه
وموضوعاته .كما حرص على تأكيد انتماء اللسانيات التعليمية إلى اللسانيات التطبيقية ،وعلى
ً
عدها فرعا من فروعها املختصة بدراسة العالقة بين اللسانيات النظرية Theoretical
 Linguisticsوبين مجال التعليم ،وتعليم اللغات خاصةً ،
داعيا إلى ضرورة الاستفادة من كل
العلوم التي تسلط الضوء على هذه العالقة ،كاللسانيات النفسية واللسانيات العصبية
 Neuro Linguisticsواللسانيات إلاكلينيكية  Clinical Linguisticsواللسانيات الاجتماعية
 Social Linguisticsواللسانيات ألانثروبولوجية  ،Anthropological linguisticsوحدد
موضوعاتها في بيداغوجيا
الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة" .
Pedagogy

تعليم اللغة األولى واللغات ألاجنبية ،وتدريس مهارات

ومن مزايا املصطلح ،تبادل الاستفادة إذ تتم إفادة اللسانيات بفعل رجعي حيث تمثل -
ً
ً
خصبا لألعمال وألابحاث امليدانية التي تثبت ما تأتي به اللسانيات
اللسانيات التعليمية -حقال
النظرية .فالقضية ال تتعلق بتعليم اللغات فحسب ،إنما ألامر يتعدى إلى إحداث جسور بين
ّ
اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم عبر قانون التأثير والتأثر ،ومن ثم علينا ترميم هذه
الجسور في وقتنا الحالي .
وأن اللسانيات التعليمية تأخذ أفكارها وأساليبها ونظرياتها من كل ما يخدم مجال
التدريس ،وخاصة ما يجري في ألاقسام املدرسية التي تحتضن تدريس اللغات" ،كما تجد
موضوعا أو ً
ً
شيئا آخر إلى أن تشمل حتى بعض القضايا
ضالتها في كل مجال يضطلع باللغة
التي تتعلق ببيداغوجيا الترجمة  Translationوتعليميتها ،وكذلك لكون عصبها هو اللغات وما
يسهل العبور من لغة إلى أخرى ،فاملشترك بينهما هو ما تسشنير به الترجمة من الدراسات

البوشيخي،عز الدين،النحو التعليمي  :مبادئه وإجرائاته ،من كتاب "وقائع مؤتمر املناهج اللسانية في تدريس
اللغة العربية" ،قيد الطبع.
5

ّ
التقابلية  Contrastive studiesالتي تجري على مختلف اللغات وما تقبل عليه اللسانيات
ّ
ألاجنبية وفي متجاوزاتها".
التعليمية من التأمل في املشسامحات الكائنة بين لغة ألام واللغات
وكما هو معروف ،فإن اللسانيات التعليمية فرع من فروع اللسانيات التطبيقية ،كما أنها
تتقاطع بعلوم التربية وتهتم باملشاكل التعليمية التي أساسها لغوي ولعل أوضح ما قدم لهذا
العلم في كتاب

The Hand Book

.

ويجمع معظم الباحثين على أن اللسانيات التعليمية في مجمل تعريفاتها ":علم يدرس طرق
ّ
املتعلم ،ومراعاة
تعليم اللغات وتقنياته ،وأشكال تنظيم مواقف التعلم التي يخضع لها
ِّ
انعكاسها على الفرد واملجتمع من حيث تنمية القدرات العقلية وتعزيز الوجدان وتوجيه
ّ
ّ
ّ
الروابط الاجتماعية،من غير إغفال نتائج ذلك التعلم على املستوى
الحركي للفرد
الحس ي
ّ
املتعلم".
ِّ

مقران يوسف ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص ـ. 18:
Spolsky ,B and Hult ,F.(2008) :The Handbook of Educational
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Linguistics.Edited by Spolsky ,B and Hult ,F.Blackwell publishing ,
USA.
ً
الدريج ،محمد ،تحليل العملية التعليمية ،قصر الكتاب ،البليدة ،الجزائر،2000،ص ، 3 :نقال عن مقران،
يوسف ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص26:
6

 -2مجاالت اللسانيات التعليمية وقضاياها
 -1-2مجاالت اللسانيات التعليمية
لكل علم مجاالت تحدد طبيعة هذا العلم ،وتوسع موضوع اللسانيات التعليمية " ألنها
تشمل موادا علمية وتطبيقات تعليمية ،بعضها مرتبط باللسانيات باعتبارها تدرس اللغة
وتصفها ،وأخرى لها صلة بكيفية تعليم اللغة والتحكم فيها ،كما تنظر في الوسائل وألاهداف
وإلاجراءات الالزمة واملحددة لكيفية تعلم اللغة وتعليمها وكذلك تعنى بمستوى تعلم وتعليم
اللغات الذي يتمتع به املتعلمون حينما يخضعون لبرامج تعليمية ،ثم إن مجالها واسع ً
جدا،
ً
إذ تستفيد مثال من الدراسات التي تنجز حول أخطاء املتعلمين ،ومما يراعى في وضع البرامج
التعليمية أن تستمد مادتها من الدراسات النظرية التي هي بدورها خالصة تنقيب في طبيعة
اللغة وكيفية عملها ". 2
واللسانيات التعليمية " تستمد أفكارها ومعطياتها ونظرياتها من كل ما يساعد في فهم
التدريس وما يجري في ألاقسام املدرسية التي تحتضن تدريس اللغات كما تجد ضالتها في كل
ً
موضوعا"  .وذلك "ال ينفي معرفة عامة بخصائص موضوع هذا العلم،
مجال يضطلع باللغة
وأن هذا التنوع والكم املعرفي الهائل والتداخل املستمر في موضوع اللسانيات التعليمية أدى
إلى عدم تحديد موضوعات معينة يدرسها هذا املجال ،وعدم تنامي موضوعه ،حيث يقول
أندري مارتيني  Andre Martiniأحد املنظرين العارفين بطبيعة الصعوبات التي تحول دون
ً
ً
ً
ً
ً
ومانعا.
جامعا
تمييزا
دقيقا وعدم إلاملام بطبيعة موضوعه وتمييزه
تحديدا
تحديد أي علم
والحال أن الدراسات املتعلقة بنظريات التعلم وبطرائق تعليم اللغات قد طالها التنوع إلى
درجة صار يحق لنا الشساؤل عما يشيح إمكانية جمعها تحت تسمية واحدة !! فما هي تلك
الشسميات املشتركة ،ذات الداللة الكافية التي تقر بها من بعضها البعض" .
ومن خالل ذلك نجد ّأن مجال اللسانيات واسع ،و مجاالت هذا العلم تتقاطع مع
غيرها في الفروع العلمية ،وهذا يحيلنا على أنها تشمل "مواد علمية وتطبيقات تعليمية"  .كما

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص 18 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص 18 :
بوتون ،شارل ،اللسانيات التطبيقية ،ص 111 :
بعضها مرتبط مباشر باللسانيات باعتبارها تدرس اللغة وتصفها ،وأخرى لها صلة معينة بكيفية تعليم
هذه اللغة والتحكم فيها.
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تنظر في الوسائل وألاهداف وإلاجراءات الالزمة واملحددة لكيفية تعلم اللغة وتعليمها .و تعنى
بمستوى تعلم وتعليم اللغات الذي يتمتع به املتعلمون بعدما يخضعون لبرامج تعليمية. .
ّإن توسع موضوع اللسانيات التعليمية ووقوعها في مفرق طرق بين علوم متنوعة
يصعب تحديد موضوعاتها بدقة ،ولكن ذلك ال ينفى معرفة عامة بخصائص هذا العلم وإنما
هذا التنوع والكم املعرفي الهائل والتدخل املستمر في اللسانيات التعليمية هو بالضرورة أدى
إلى القول بموضوعات معينة يدرسها هذا املجال .
ويمكن حصر مجال اللسانيات التعليمية كما ذكرها صبولسكي في أربعة مجاالت،
وهي كاآلتي :
.
.2
.
.

بيداغوجيا اللغة ألاولى أو الثانية .
تدريس القراءة،التهجئة،الكتابة،الاستماع.
تدريس التحدث .
تعليم كيفية استعمال اللغة ألغراض تواصلية .

 - 2-2قضايا اللسانيات التعليمية
إن اللسانيات التعليمية تندرج تحتها عدة قضايا في مجال التعليم ،التي سنفني الحديث عنها،
وهي كاآلتي:
 .تعليم اللسان ألام :فقد عرض شارل بوتون في كتابة اللسانيات
التطبيقية أهم إلاشكاالت التي تواجه تعليم اللسان ألام في املدارس
وبالتحديد في فرنسا ومن أهمها:
أ -من منطلق التقاليد نجد تعايش مستويان للسان و ً
غالبا ما
ّ
محكي ظل
يصعب مد الجسور بينهما :لساني أدبي مكتوب أو
ً
عصيا على من لم يمروا عبر القالب الكالسيكي ،ولسان آخر
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص .18 :
البيداغوجيا  :علم فن التدريس
)Splosky, B, 2003: Educational linguistics. In W. J. Frawley (ed.
International Ency – clopedia of linguistics (vol. 1 pp . 503 ) Oxford :
Oxford University press
أضاف صبولسكي املجال الرابع بعد أن أخذ اقتراح كارول  1969وهو أن الهدف البعيد من اللسانيات
التعليمية الوصول إلى فهم العوامل التي تدخل في تعليم كيفية استعمال اللغة ألغراض تواصلية .
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شعبي مكتوب ً
أيضا ،ولكن واقعه العميق ظل بشكل طبيعي في
مستوى الخطاب املحكي ،وإن انقطاع اللسان ألادبي عن جذوره
الشعبية يحكم على مستخدمه بأال يخاطب سوى أقرانه ،كما
يحكم هذا اللسان على نفسه بأال يكون سوى لسان ميت و
محافظ ،يرفض أي جديد كما يرفض أية إمكانية للتجديد تقوم
على أساس شعبي .2
و يعبر شارل بوتون عن ألازمة بقوله  " :لقد بدا الوضع الذي فرغنا من عرضه في املدرسة
عبر طالق ازدادت حدته بين لسان التلميذ من ناحية ولسان املعلم والكتب التعليمية من
ناحية أخرى أو باألحرى بين نمطين من الخطاب :خطاب الواقع اليومي وخطاب الحياة
ً
خاضعا ،دون وعي منه ،إلى تعليم مدونة
وخطاب أدبي خيالي منته بائد ،ولقد كان الطفل
2
كالمية سائدة في املدرسة ،ثم ينساها ملجرد خروجه منها" .
ونجد أن السبب الرئيس لهذه ألازمة هو غياب التأهيل الجيد للمعلمين واملربيين ،وكذلك
املسؤولين عن وضع معايير املناهج التعليمية ،وقلة الاهتمام بالبحث اللساني املتعلق باملسائل
التعليمية .
ومن أمثلة الكتب التبسيطية في تعليم لسان ألام والتي مكنت من الانتقال من حيز
النظرية إلى حيز التطبيق .أشار إليه شارل بوتون وهما كتابان متكامالن :كتاب غينوفرييه
وبيتار  ، GENOUVRIER , PYTARDوكتاب فابر وبايلون FABREET BAYLON
وال ننكر مساهمة التفكير اللساني املوجه " إلى جل القضايا التربوية املطروحة على
املعلمين على صعيد تطور اللسان ،في إظهار أن الطفل كان يشكو من تحول لساني عميق
بسبب اكششافه للقراءة والكتابة وهو اكششاف غير اقترابه من اللسان ،وألن اللسان باعتباره

 2بوتون ،شارل ،اللسانيات التطبيقية ،ص . 82-83 :
ً
 2بوتون ،شارل ،اللسانيات التطبيقية ،ص ،83 :ومن هذا املنطلق نجد دور املعلم يكون
ضعيفا وبدون وعي
منه يسعى إلى تعليم مدونة كالمية سائدة في املدرسة وينساها ملجرد خروجه منها ويعتبر هذا الوضع
اسشسالمي ويصبح املعلم كتلميذه ً
تماما.
 22غينوفرييه ،بيتار ،اللسانيات وتعليم اللغة الفرنسية ،الروس ،باريس1970 ،
 2فابر ،بايلون ،مدخل إلى اللسانيات ،ناتان ،باريس1975 ،
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أداة اتصال مباشرة ومناسبة ،وقد أصبح أداة علم ومعرفة وتفسير لواقع تم اكششافه ً
سابقا
2
بشكل تجريبي ".
 .2اكشس ـ ـ ــاب "اللغ ـ ـ ــة"  2الثاني ـ ـ ــة  :اه ـ ـ ــتم تشومس ـ ـ ــكي  Chomskyبالجان ـ ـ ــب املتعل ـ ـ ــق
باكشس ـ ــاب اللغ ـ ــة عل ـ ــى أس ـ ــاس أن ـ ــه إش ـ ــكال مه ـ ــم ،واعتم ـ ــد تشومس ـ ــكي عل ـ ــى أن
الاكشسـ ــاب ال يـ ــتم عـ ــن طريـ ــق الاسـ ــتماع واملحاكـ ــاة والتك ـ ـرار والتعزيـ ــز ،فهـ ــو خطـ ــأ
لسببين:
ً
ً
صحيحا لتطلب اكشساب اللغة وقتـا طـويال ،علـى حـين نجـد أن الطفـل
أ" -لو كان
ي ــتقن لغ ــة قوم ــه ف ــي زم ــن ال يتع ــدى ث ــالث أو أرب ــع س ــنوات ألاول ــى م ــن عم ــره ف ــي
الوقت الذي يكون فيه عقله وذكاؤه قاصرين ً
جدا.
ب -الواقــع يــدحض هــذه الفرضــية ،فمــا أن يبلــخ الطفــل الخامســة مــن عمــره وربمــا
قبل ذلك أو أكثر حتى نجـده قـاد ًرا علـى إبـداع الجمـل التـي يحتاجهـا فـي سـياقات
2
مختلفة".
ويعــد موضــوع اكشســاب اللغــة الثانيــة مــن أكثــر موضــوعات اللغــة إثــارة الهتمامــات علمــاء
الـ ــنفس اللغـ ــوي ،حيـ ــث دار ح ـ ــوار واسـ ــع حـ ــول الطـ ــرق الت ـ ــي يكشسـ ــب فيهـ ــا ألاطفـ ــال املفـ ــردات
والتراكيــب اللغويــة منــذ الســنوات ألاولــى مــن أعمــارهم ويبــدأ ألاطفــال بــتعلم كلمــاتهم ألاول ـى منــذ
السـنة ألاولـى ليتعلمـوا بعـدها الجمــل والتراكيـب اللغويـة بشـكل مقبــول مـع عمـر  4-5سـنوات مــن
العمر.
ويعب ـ ـ ــر س ـ ـ ــتيرنبرغ " Sternbergأن قابلي ـ ـ ــة إلانس ـ ـ ــان الكشس ـ ـ ــاب اللغ ـ ـ ــة ه ـ ـ ــي قابلي ـ ـ ــة نفس ـ ـ ــية
2
ً
واجتماعية ذات طابع فطري
مسشبعدا أية استعدادات بيولوجية في اكشساب اللغة ".
ويمث ـ ــل اكشس ـ ــاب اللغ ـ ــة وارتقاؤه ـ ــا أح ـ ــد املوض ـ ــوعات املهم ـ ــة ف ـ ــي عل ـ ــم ال ـ ــنفس الارتق ـ ــائي
 Psychology of ascendantوعلــم الــنفس اللغــوي  Psychology of languageالتــي حظيــت
 2بوتون ،شارل ،اللسانيات التطبيقية ،ص89 :
ً
 2يمكننا أن نورد كلمة اللسان بدال عن اللغة.
 2أوشان ،آيت ،اللسانيات والبيداغوجيا ،نموذج النحو الوظيفي "،ألاسس املعرفية والديداكتيكية" ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،املغرب،1998 ،ص  ،37 :إن اعتبار اللغة ألاصيلة بائدة مسلم به في
خضم الواقع الاجتماعي للشعوب ،لكن اللغة العربية هي اللغة الخالدة التي تحتم علينا أن نستحدث الفكر
والبحث إليصالها ألجيال بدأ الاضمحالل يوهن عروبتهم ؛ وأؤكد أن كل دراسة تستعرض القضايا اللغوية
يجب عليها بل من أولوياتها هذا ألامر.
 2العتوم ،يوسف ،علم النفس املعرفي النظرية والتطبيق ،دار املسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ألاردن،
 ،2004ص .266 :
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باهتمــام كبيــر وبحــوث متعــددة ،وتعتبــر القــدرة علــى اكشســاب اللغــة وتعلمهــا مــن الخصــائص التــي
تميز الكائن البشري عما عداه.
ويـرى ميرفــي  Murphyضـرورة التفرقــة بــين عمليتـين مختلفتــين تقومـان وراء اكشســاب الطفــل
اللغة:
ألاولى :هي عملية فهم لغة الغير من الراشدين.
الثانية :هي استخدام هذه اللغة.
ويتف ـ ــق معظ ـ ــم الب ـ ــاحثين عل ـ ــى أن العملي ـ ــة ألاول ـ ــى تس ـ ــبق الثاني ـ ــة ،فالطف ـ ــل يفه ـ ــم بع ـ ــض
العبارات ويستجيب لها استجابات مالءمة قبل أن يستطيع استخدام اللغة بمعناها الدقيق.
ويعت ــرف التجريبي ــون ال ــذين ي ــدعون أنه ــم ق ــد علم ــوا الش ــمبانزي والغ ــوريال ش ـ ًـيئا ً
قريب ـا م ــن
اللغــة إلانس ــانية :أن تل ــك الحيوان ــات الت ــي دربوه ــا ل ــم تس ــتطع أن تكشســب اللغ ــة بالطريقــة الت ــي
يكشســبها ألاطفــال ،فقــد ظلــت القــردة فيكــي  Vickyعــدة ســنوات تــتعلم النطــق بــثالث كلمــات هــي
بابا وماما وكب أي فنجان والواقع أنها قد فعلت ذلك بصعوبة كبيرة وبعد تـدريب شـاق اشـتمل
على تحريك شفتي القردة باليد بشكل مباشر .
إن وضــوح الفــرق بــين إلانســان والحيــوان فــي القــدرة الفطريــة علــى اســتخدام اللغــة -أي فــي
اس ــتعداد الطف ــل البش ــري  -لتميي ــز ألاص ــوات الت ــي تس ــتخدمها اللغ ــة ألاص ــلية وفه ــم مض ــامينها
وتعلـم اسـتخدام هــذه ألاصـوات بسـرعة وكفــاءة ال قبـل للحيـوان بهــا ،يثيـر عـدد ًا مــن ألاسـئلة عــن
التكوينات البيولوجية ووظائف هذه التكوينات في الكائن البشري .
وعل ــى أيـ ـة ح ــال فاكشس ــاب اللغ ــة ل ــدى الطف ــل يب ــدأ باألص ــوات ث ــم تب ــدأ ه ــذه ألاص ــوات ف ــي
ً
2
التمايز لتصبح كلمات لها معنى ثم تركب هذه الكلمات لتصبح جمال نحوية ذات معنى.
واملقصود هنا "تعلم لغة ثانية"  ،2مكشسبة غير اللسان ألام ويسمي شارل بوتون
ً
 Boutonهذا النوع باللسان ألاجنبي أو اكشساب اللسان الثاني ،وقد عقد فصال فـي كتابـه أسـماه
 :اكشســاب اللســان ألاجنبــي فــي ســياق املدرســة ،ويعــرض فــي كتابــه الاتجاهــات حــول تعلــيم اللســان
الثاني وهي:
Charles

 2يوسف ،جمعة  ،سيكولوجية اللغة واملرض العقلي ،عالم املعرفة ،العدد  ،145املجلس الوطني للثقافة
والفنون وآلاداب ،الكويت ،1990 ،ص . 87-85 :
 2أو يطلق عليها ثنائية اللسان فنجد أن شارل بوتون عقد فصل في كتابة وأطلق عليه " ثنائية اللسان".
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أ -التجريبيون ألاقحاح الذين يعتقدون أن املهارة تكشسب باملران،كما يعتقدون بعدم
وجود أهمية علمية لقضايا النحو النظرية ،فهم يعلمون اللسان عن طريق
الحوار ،وتشكل ممارستهم ما نسميه آلان باملحادثة خالل الدرس الخاص .
ب -يتجه املنظرون السائرون على منوال "بالزغراف" إلى تقليص ألالسن العامة في
قاعدات دقيقة ً
جدا ،كتلك املتكونة عن نحو اللسانين الالتيني واليوناني .وتعليم
تقريبا د اسة نحو هذا اللسان املعروض ً
وفقا
اللسان ألاجنبي -بالنسبة لهم -هو ً ر
ألطر النحو الالتيني ً
ً
وغالبا ما كانت كتبهم ثالثية اللسان:
وتبعا ملقوالته الدقيقة،
ألام املستخدمة كنقطة انطالق ،والالتينية املتوسطة كتعبير مرجعي ،واللسان
ألاجنبي املراد تعليمه أي  :لغة أم – التينية – لسان أجنبي.
وينبغي التنبية على أن يكون تعلم اللسان الثاني بنفس الطريقة التي تعلم اللسان
ألام أي اكشساب اللغة في هذه الحالة أو الحالة تلك مششابهة.
إن مثل هذه املشكالت في تعليم اللسان ألام واجهت الكثير من ألامم ،و اللسانيات
ً
التعليمية تقدم حلوال مرضية لتجاوز تلك املشكالت ومن ذلك ما ذكره شارل بوتون بشأن
اللغة الفرنسية ،وكيفية تجاوز املشكالت الكثيرة التي اعترضت تعليمها وانششارها.

الزغراف :هو أحد معلمي ألالسن الذي كتب في القرن السادس عشر أول كتاب نحو فرنس ي منتظم ،وقام
بتعليم الفرنسية لعائلة تودور.
بوتون ،شارل ،اللسانيات التطبيقية ،ص. 98 :
02

 – 3اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم
 -1-3نظريات التعلم
بدأ في القرن العشرين ظهور نظريات التعلم و معرفة آليات الـتعلم وشـروطه املتوخـاة مـن
أج ــل الوص ــول إل ــى نظري ــات يس ــتفيد منه ــا املعل ــم وامل ــتعلم ،وقب ــل الش ــروع ف ــي الح ــديث ع ــن ه ــذه
النظريــات ينبغــي التمييــز بــين التعلــيم  Educationوالــتعلم  ،Learningفنقــول  :إن الــتعلم علــم
يبحث في ظاهرة تعديل أو تغيير سلوك الكائن الحي ،أما التعليم فإنه إجـراء تكنولـو ي يسـتخدم
س ــيكولوجيا ال ــتعلم باإلض ــافة إل ــى عل ــوم أخ ــرى لتحقي ــق أه ــداف تربوي ــة معين ــة .وك ــذلك يمك ــن
2
النظر إلى التعليم باعتباره العملية والتعلم هو ناتج هذه العملية.
ويشب ــين مـ ــن تعري ــف الـ ــتعلم والتعلـ ــيم  :أن ال ــتعلم يشـ ــكل ألاس ــاس النظـ ــري للممارسـ ــات
التعليميــة التــي يمارســها الطلبــة فــي املواقــف الصــفية وفــي التعامــل مــع املــواد الدراســية املختلفــة،
" لــذلك نجــد أن علمــاء الــنفس التربــوي يركــزون علــى هــذا املجــال ويســشندون علــى أســس نظريــة
انتهــى فيهــا البحــث املخب ــري والتجريبــي والصــفي ووص ــل إلــى نتــائج تطبيقي ــة يفيــد منهــا التربوي ــون
وعلماء النفس التربوي ويمارسها املعلمون في املواقف الصفية املختلفة" .
ويمك ــن معرف ــة النظري ــات الت ــي تطرق ــت إل ــى ص ــوغ نظري ــات تعليمي ــة لالس ــتفادة منه ــا ف ــي
مجال التعلم ،وتنقسم هذه النظريات من حيث الزمن إلى آلاتي:
 .النظريات الكالسيكية.
 .2النظريات الحديثة.
 -1-1-3نظريات التعلم الكالسيكية
ال يعنـ ــي التعبيـ ــر بالكالسـ ــيكية أن ألامـ ــر يتعلـ ــق بنظريـ ــات قديمـ ــة ،بـ ــل يـ ــذهب ألامـ ــر إلـ ــى عـ ــرض
نظريات سيكولوجية معروفة ،تتميز بمعالجة مفهوم التعلم في سياقات عامه.

 2سليم ،مريم ،علم نفس التعلم ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،2003 ،ص. 31:
العياصرة ،وليد ،التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي ،دار أسامة للنشر التوزيع ،عمان ،ألاردن،2011 ،
ص 246:
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ومن املمكن إجمال هـذه النظريـات التـي تقـوم بـين الـذات املتعلمـة وموضـوع الـتعلم والتـي
تنحـى"منحــى بياجيـاني " ،كمــا تنــدرج ضـمن هــذه النظريـات العديــد مــن النظريـات ،أهــم محطــات
تلك النظريات،هي كاآلتي:
أ .النظرية السلوكية .
ب .النظرية إلاشراطية.
ت .النظرية الجشطلتية.
ث .النظرية البنائية.

 -1-1-1-3النظرية السلوكية
ظهرت املدرسة السـلوكية سـنة  1912فـي الواليـات املتحـدة ألاميركيـة ،ومـن أشـهر مؤسسـيها
جون واطسون " . John Watsonوتعتبر النظريـة السـلوكية هـي وليـدة املدرسـة السـلوكية وتنفـرد
هــذه املدرســة بنظريــة تنكــر مــن خاللهــا وجــود قــدرات واســتعدادات فطري ـة ،وتنفــي وجــود غرائــز
ً
مورثة وذكاء موروثا ،فالذكاء مجموعة معقدة من عادات يكشسبها الفـرد باملمارسـة والتـدريب فـي
أثناء نموه وفي حياته كلها "،يقول جون واطسون:
ً
"أعطــوني عشــرة أطفــال أصــحاء أســوياء التكوين،فســأختار أحــدهم جزافـا ثــم أدربــه فأصــنع منــه
ً
طبيبـ ـا أو ً
ـاجرا أو ً
م ــا أري ــد ً :
فنانـ ـا أو ت ـ ً
لصـ ـا أو مشسـ ـوال ،ذل ــك بغ ــض النظ ــر ع ــن ميول ــه ومواهب ــه
وســاللة أســالفه " الشــك أن إلانســان ابــن بياتــه لوصــح التعبيــر بــه أو الاق ـرار بمــا أورده جــون
واطس ــون ،لك ــن ألام ــر ف ــي الحقيق ــة الب ــد في ــه م ــن اعتب ــار للفط ــرة والوراث ــة ،ول ــن يع ــدم الق ــار
املنص ــف الرؤي ــة الواض ــحة له ــذا م ــن خ ــالل الت ــاريخ والواق ــع وأن الاكشس ــاب مهم ــا اس ــتحوذ عل ــى
الس ــلك التعليم ــي الب ــد لتل ــك الص ــبغة الفطري ــة ف ــي ك ــل نشـ ـ ىء أن يك ــون له ــا املك ــان املرم ــوق ف ــي
البرمجة املكشسبة.
وهــذه املدرســة كــان محورهــا الــرئيس هــو الاهتمــام فــي عمليــة الــتعلم ،وأهــم مرتك ـزات نظريــة
التعلم السلوكية كما وضحها الدكتور يوسف مقران ما يأتي :

نسبة إلى جان بياجيه و يعتبر بياجيه رائد املدرسة البنائية في علم النفس.
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص75 :
وافي،عبدالرحمن،املختصر في مباد علم النفس،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات الجزائرية ،الجزائر،
 ،2003ص:ـ. 23
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص76 :
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التركيز حول مفهوم السلوك من خالل عالقته بعلم النفس.
الاعتماد على الاختبار واملالحظة وعلى القياس التجريبي ملراقبة ذلك السلوك.
عدم الاهتمام بما هو تجريدي غير قابل للمالحظة والقياس.
التعلم بالتقليد (املحاكاة).

وبع ـ ــد النظري ـ ــة الس ـ ــلوكية ظه ـ ــرت النظري ـ ــة الس ـ ــلوكية الحديث ـ ــة عل ـ ــى ي ـ ــد رائ ـ ــداها س ـ ــكي ر
 ،Skinnerوه ــي تع ــد أه ــم امل ــدارس الت ــي قام ــت بدراس ــة الس ــلوك اللغ ــوي ويعرف ــه س ــكي ر بأن ــه:
" مجموع ــة اس ــتجابات ناتج ــة ع ــن مثيـ ـرات املح ــيط الخ ــار ي .وه ــو إم ــا أن ي ــتم دعم ــه وتعزي ــزه
فيتقــوى حدوث ــه ف ــي املســتقبل أو ال يتلق ــى ً
دعم ـا فيقــل احتمــال حدوث ــه فــي املس ــتقبل "  ،وتغي ــر
السلوك اللغوي هو نشيجة استجابة ملثير خار ي ،والـتعلم فـي النظريـة السـلوكية" :هـو عمليـة تغيـر
شــبه دائــم فــي ســلوك الفــرد "  ،وكانــت دراســة هــذه النظريــة تقــوم علــى تطبيــق مبــاد النظريــة
عل ــى املش ــكالت ف ــي الواق ــع ،ول ــذلك نج ــد التوجه ــات ف ــي إط ــالق تس ــمية له ــذه النظري ــة بالنظري ــة
إلاجرائية السلوكية أو إلاجرائية فقط.

 املباد في النظرية إلاجرائية السلوكية:-2
-

التعلم ينتج من تجارب املتعلم وتغيرات استجابته.
التعلم مرتبط بالنتائج .
التعلم يرتبط بالسلوك إلاجرائي الذي نريد بناءه.
التعلم يبنى بدعم وتعزيز ألاداءات القريبة من السلوك.
التعلم املقترن بالعقاب هو تعلم سلبي .

ومن العمق لم نلمح عند السلوكيين أي نظرية خاصة بتعليم اللغة ،بل ما لديهم
على حد قول الدكتور علي آيت أوشان "ال يتعدى بضع تطبيقات للنظريات في ميدان تعليم
اللغة كما في امليادين ألاخرى ،وقد وجدت اللسانيات نفسها قد حصلت على مجال لتطبيق
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات العليمية ،ص77 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص77 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص77 :
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أدواتها إلاجرائية وتمحيص مدى مصداقية فرضياتها وهو مجال البيداغوجيا – فن تدريس
اللغات –" وسنفصل الحديث عن هذا املجال في الفصل الثاني.

 -2-1-1-3النظرية إلاشراطية
من الواضح أن النظرية إلاشراطية هي توجه مشتق من السلوكية وليس منش ًـقا عنهـا فهـو
بمثابة توسع في ألافكار ،وتنقسم هذه النظرية إلى:
أ .التعلم إلاشراطي الكالسيكي.
ب .التعلم إلاشراطي ألاداتي.
أ .التعلم إلاشراطي الكالسيكي:
يعد ألاب الحقيقي لهذه النظرية هو العالم الفيزيولـو ي والطبيـب الرويـ ي الشـهير إيفـان
ب ــافلوف ( Ivan Petrovich Pavlov )1936 – 1849الرائ ــد ف ــي مج ــال البح ــث ف ــي امل ــنعكس
 ،Le conditionnment classiqueومج ــال تخصص ــه ف ــي
الش ــرطي ،وواض ــع م ــنهج إلاشـ ـرا
الفيزيولوجيـا وعلـم الـنفس السـلوكي  ،La psychologie comportementaleوأهـم مـا يمكـن ذكـره
كونــه صــاحب التــأثير الشــديد علــى العــالم ألامريكــي واطســون الرائــد ف ـي الســلوكية .وتميــز الــتعلم

إلاشراطي بإجراء تجارب على الحيوانات كما قام العالم بافلوف بتجريبه على الكلب.

2

و يمكــن اس ــتخالص الاس ــتجابة إلاش ـراطية بق ــانون ه ــذه التجربــة – تجربــة الكل ــب – ومعرفــة
استنتاجاتها :
" قــانون التجربــة  :رؤيــة الطعــام تقــود إلــى ســيالن لعــاب الكلــب،أي بــدء اســتجابة طبيعيــة
أو غريزية.
ً
مقرونـا بمثيــر محايــد ،صــوت الجــرس ،ملــدة متكــررة،
 اســتنتاج التجربــة  :إذا قــدم الطعــام
ســينتهي ألامــر بــأن يســيل لعــاب الكلب،كلمــا ســمع صــوت الجــرس حتــى لــو غــاب الطعــام.
ومن ثم سيصبح سيالن اللعاب استجابة إشراطية برزت بعد سماع صوت الجرس".
أوشان ،علي ،اللسانيات والبيداغوجيا ،نموذج النحو الوظيفي "،ألاسس املعرفية والديداكتيكية" ،ص
34:
 2يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص80 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص80:
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ويمكن تلخيص قوانين هذه التجربة في آلاتي:
" قــانون التعمــيم  :بعــد عمليــة إلاشـرا يمكــن لالســتجابة أن تظهــر حتــى فــي حالــة تقــديم
مثير مشابه للمثير الشرطي وهو الجرس .
 قــانون الانطفــاء :فــي حالــة الكــف عــن تقــديم املثيــر الالإش ـراطي وهــو الطعــام ،والاقتصــار
علــى تقــديم املثيــر إلاش ـراطي وهــو الجــرس ،ســنجد توقــف ســيالن اللع ـاب أو تنطفــه هــذه
ً
الاســتجابة ً
جزئي ـا ،غيــر أن ذلــك لــن يســتمر طــويال .فبمجــرد إعــادة تجربــة إلاش ـرا فيمــا
بعد ،ستعود الاستجابة من جديد ،وبكثافة أكثر.
 ق ــانون التميي ـز  :يمك ــن مح ــو الاس ــتجابة إلاش ـراطية ع ــن طري ــق إع ــادة إش ـرا العض ــوية
علــى التمييــز أو التفريــق ،وذلــك بواســطة تقــديم مثي ـرات قريبــة مــن املثيــر إلاش ـراطي حتــى
تتمكن العضوية من إقامة التمييز الوارد في التجربة" .
ب .التعلم إلاشراطي ألاداتي:
ٌ
إلاشرا ألاداتي  ، Instrumentalهو نمط ثان من إلاشرا قام باكششافه
وبلور ِّته الباحث ألامريكي ثورندايك  ، Thorndikeوكان من ألاوائل الذين حاولوا
تفسير ارتباطات بين املثيرات والاستجابات ،ويرى أن أكثر التعلم ً
تميزا عند
إلانسان والحيوان على حد سواء هو التعلم باملحاولة أو الخطأ ،فالتعلم عند
ثورندايك هو " هو تغير آلي في السلوك يتجه تدر ً
يجيا إلى الابتعاد عن املحاوالت
الخاطئة التي تؤدي إلى إزالة حالة التوتر والوصول إلى حالة إلاشباع " وأهم ما
ظهر في هذه النظرية هي "التجربة على القط" وهي كاآلتي:
" يقوم القط بداية ،بحركات مضطربة.
 مصادفة يعثر القط على آلة الفتح.

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص81- 80:
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص81:
إبراهيم ،سليمان ،علم النفس التعليمي " نماذج التعلم وتطبيقاته في حجرة الدراسة " ،دار أسامة للنشر
والتوزيع ،عمان ،ألاردن ،2003 ،ص52 :
ّ
تتلخص التجربة كما يلي:
وضع القط في قفص ،جزء منه يمكن أن ينفتح بواسطة آلية معينة ،وخارج القفص يوجد نوع من الطعام.
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 سيتمكن القط ً
الحقا من الخروج من القفص بشكل أسرع ،فينخفض عدد
ألاخطاء التي كان يقع فيها ً
سابقا".
ولخص الدكتور يوسف مقران قوانين التجربة في آلاتي :








قانون ألاثر  :ستعزز الرابطة بين املثير والاستجابة عندما يتلوهما الحصول على
الطعام ،أي في حالة إشباع معينة .وبالعكس ،ستضعف الاستجابات إذا كانت
مصحوبة بحالة ضيق أو إزعاج .
"قانون إلافالت  :نجد إلاثارة مؤذية للعضوية ،فإن هذه إلاثارة سشتمكن من
إيقافها أو القضاء عليها :عندما يوجد القط في قفص ساخن ً
جدا ،قد يقوم
بمحاولة جديدة للخروج منه عن طريق الضغط على آلة الفتح.
ّ
قانون إشرا التفادي  :إلاثارة السلبية ال يتم الشعور بها إال عندما تغيب
الاستجابة  :يوجد القط في القفص القابلة للكهرباء ،يسمع صوت الجرس أو أي
ّ
ش يء آخر قبل وصول الكهرباء إلى القفص ،يتعلم القط إذن أن يتوقع قدوم
ً
عموما من أجل
الصدمة الكهربائية ،فيضغط على دواسة لتنقطع :الذي يشغل
ّ
َ
املرتقب وإعالن املو ِّقف املضاد واملعادي ّ
حماية النفس من الضرر
يشكل
لكل ما ِّ
ً
خطرا على الكيان.
قانون التعلم الشسلسلي :يمكن القيام بترويض الحيوان على أداء سلسلة من
الاستجابات املرتبة".

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص81:
القوانين الرئيسة بحسب ثورانديك هي على الترتيب آلاتي :
 .قانون ألاثر .
 .2قانون التدريب  :وهذا القانون شقين قانون الاستعمال وقانون إلاهمال .
 .قانون الاستعداد.
أما القوانين الثانوية هي :قانون الانتماء ،قانون الاستقطاب ،قانون انششار ألاثر ،قانون التعرف،
قانون الاستجابة املماثلة وقانون قوة العناصر وسيادتها .للمزيد انظر  :إبراهيم،سليمان،علم
النفس التعليمي " نماذج التعلم وتطبيقاته في حجرة الدراسة " ،ص51-56 :
"Educational Diagnosis," Science, New Series, Vol. 37, No. 943, Jan.
24, 1913.p : 71.
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص 81 -82
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ب  .نظرية إلاشراط الفاعل
ّإن سلوكيات ألافراد ليست سلسلة منظمة ومنتظمة من التعزيزات التي يكونون قد
َ
خضعوا لها خالل حياتهم في محيط ّ
معين ،بل وتعتبر تلك السلوكيات التي يزاولها ألافر ُاد ألاداة
التي يحصلون بها على تعويضات إيجابية " 2،وألاحداث أو املثيرات – أي املعززات  -التي تشبع
الاستجابة،والتي تقوي السلوك،أو تزيد من احتمال تكرار تلك الاستجابة،تشكل في رأس سكي ر
قوة هائلة في التحكم في السلوك البشري،ومن ثم فإن املعززات جوانب أقوى بكثير من مجرد
الربط بين مثير ّأولي واستجابة تشبعه ،كما هي الحال في نموذج إلاشرا الكالسيكي "
و"التجربة في هذه النظرية" كاآلتي :
"بداية :يترك الحيوان الجائع ألمره داخل الصندوق .ثم يقوم الحيوان باستكشاف
املكان ،فيدوس فجأة على مكان ما ،وسرعان ما يحصل على قطعة من اللحم فتصبح
استجابة الدوس على مكان استجابة إشراطية .
شرو إحداث إلاشرا  :وجود مثير إيجابي أو سلبي؛ ألاول عبارة عن تعويض ،والثاني
عبارة عن نوع من العقاب البد أن يتلو املثير املعزز لالستجابة املطلوبة".
ويمكن تلخيص قوانين هذه التجربة في آلاتي:
" قانون الانطفاء :يحدث الانطفاء عندما يحذف املعززّ ،
ألن املعزز ضروري إلقامة
إلاشرا و لدوامه.
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص82:
بروان ،دوجالس ،أسس تعلم اللغة وتعليمها،ترجمة  :عبده الراجحي ،علي علي أحمد شعبان ،دار النهضة
العربية ،بيروت ،1994 ،ص86 :
ً
أطلق على هذه التجربة صندوق سكي ر ،استخدم سكي ر صندوقا أطلق عليه اسمه وهو عبارة عن
صندوق بداخله رافعة يمكن الضغط عليه ويوجد ً
أيضا بداخل الصندوق وعاء للطعام ،حيث وضع فيه
ً
سينكر ً
جائعا ،مما جعل الفأر يقوم بسلوك استكشافي وكان الضغط على الرافعة إحدى الاستجابات.
فأرا
وكان سكي ر يعزز هذا السلوك بتقديم الطعام له .للمزيد من التفاصيل انظر :إبراهيم ،سليمان ،علم
النفس التعليمي " نماذج التعلم وتطبيقاته في حجرة الدراسة " ،ص58 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص83:
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ً
بعد حدوثه ،ألنه يصبح مرتبطا بعوامل

 قانون الحاجة :من الصعب محو إلاشرا
معينة مثل الحاجات والحوافز .
 قانون الاسترداد التلقائي :بعد املحو املؤقت و الاستجابة ،ستظهر هذه الاستجابة ،مرة
أخرى ،في الوضعية إلاشراطية املماثلة.
 قانون التعميم والتمييز :الحمامة اشترطت على نقر أماكن ملونة بصورة مششابهة إلى
حد ما ،وبعد ذلك ّ
يتم محو املثيرات السلبية ودعم املثير إلايجابي ،فتنتقل الحمامة
ّ
باستجابتها من التعميم  -كل ألالوان  -إلى التمييز التركيز على اللون املطلوب".
وهنا نجد أن سكي ر واضح في وضع منهجه في نظريته عن التعلم ،فصحيح أن تجاربه
أجريت على الحيوانات،لكن نظرياته كان لها تأثير على فهم التعلم البشري ،وكذلك على التعلم.
وخير دليل كتابه " تكنولوجيا التعليم " والدكتور دوجالس بروان  Douglas Brownوصف
كتابه بأنه كالسيكي في حقل التعليم املبرمج  ، Programmed Learningوأنه " ً
وفقا لنموذج
سكي ر سوف يعتقد كل شخص أن أي موضوع يمكن أن يعلم بطريقة ناجحة ومؤثرة إذا وضع
له برنامج دقيق من التعزيز خطوة خطوة .ولقد كان للتعليم املبرمج تأثيره في تعليم اللغات
ألاجنبية ،رغم أن اللغة سلوك معقد يتخلل في أعماق املجاالت املعرفية والوجدانية لإلنسان،

فال يوجد إال حيز للتعلم املبرمج في اللغات ".
ّ
الن ّ
ظرية "الجشطلتية" أو التعلم باالستبصار:
-3-1-1-3
يعتبر ألاملاني ماكس فريتمر  Max Wertheimerهو مؤسس النظرية الجشطلتية وانضم
إليه كورت كوفكا  Kurt Koffkaوألاملاني فولفجانج كوهلر  .Wolfgang Köhlerهؤالء العلماء
املؤسسون جعلوا من مواضيع دراستهم سيكولوجيا التفكير ومشاكل املعرفة ،وأعلنت مبدأها

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص82 -83 :
Skinner , B.F .1968.The Technology of Teaching.New York :
Appleton-Century- crofts.
دوجالس ،بروان ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ص 87 :
ّ
الجشطلت ) :(Gestaltهو أصل الشسمية التي ّ
تبنتها هذه املدرسة وانشسبت إليها ،ويعني باللغة ألاملانية
َ
ً
ُ
كال مترابط ألاجزاء باتساق وانتظام ،تضفى عليه سمة الكل وتميزه عن مجموع أجزائه ،ملزيد من التفاصيل
انظر :معاوية محمود،التعلم  :تعريفه ونظرياته وتطبيقاته التربوية ،دار املسيرة ،عمان ،ألاردن ،2005 ،ص
115:
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الرئيس الذي استقرت عليه ،واملتمثل في ضرورة إعادة الاعتبار ألسبقية الكل على ألاجزاء التي
يششكل منها.
ّ
فاملنظرون للنظرية
فنظرة املدرسة الجشطلتية للتعلم تختلف عن نظرة السلوكيةِّ " ،
الجشطلتية يعتبرون أن التجارب على الحيوانات ال يمكن تطبيقها على إلانسان ،و في هذا
الصدد يرى كوفكا ّأنه في املقام ألاول يعني ّأن ال شيئ ،جديد يمكن أن يتعلمّ ،
كل ما في ألامر
هو العمل على اسشبعاد بعض هذه الاستجابات ،وتثبيت ما بقي منها ،ولكن ليس لهذا السلوك
ّ
أي غرض واضح أو اتجاه ّبين ،وعلى الحيوان أن يحاول عبثا ،إذ ليس له أدنى فكرة عن
ّ
السبب الذي من أجله يتحول سلوكه ،إنها الحيوانات تتعلم بطريقة عمياء".
وهكذا دون ذكر كافة انتقادات الجشطلتيين للسلوكيين ،فالتعلم حسب وجهة نظر
الجشطلتيين يرتبط بإدراك الكائن لذاته وملوقف التعلم" ،فهم يرون التعليم النموذ ي يكون
باإلدراك والانتقال من الغموض إلى الوضوح .فكوفكا يرى أن الطفل يكون له سلوك غير منظم
ّ
تنظيما ً
ً
كافيا ،وأن البيئة واملجتمع هما اللذان يضمنان لهذا السلوك التنظيم املتوخى .وأن كل
ّ
ً
التكيف مع املواقف التعليمية
أساسا على إلادراك ،باإلضافة إلمكانية
تعلم تحليلي ينبني
الجديدة؛ الش يء الذي يسهل بقاؤه في الذاكرة لزمن طويل .والشعور كما يرى العلماء ال
ينفصل عن الواقع مهما ذهب عن الذات".
ويمكن تلخيص قوانين نظرية الجشطلت أو التعلم باالسشبصار في آلاتي:






"قانون التنظيم  :إدراك ألاشياء بعد تنظيمها وترتيبها على شكل قوائم أو أشكال .
مبدأ الشكل وألارضية  :يعتبر هذا القانون أساس عملية إلادراك،إذ ينقسم املجال
إلادراكي إلى الشكل وهو الجزء املركز لالنشباه .وألارضية هو الشكل املنششر في البيئة.
قانون الششابه :وهي العناصر املتجمعة معا ويحدث تفاعل فيما بينها .
قانون التقارب :العناصر تميل إلى تكوين مجموعات إدراكية ً
تبعا لتموضعها في املكان.
قانون الانغالق :يسعى املتعلم إلى غلق ألاشكال غير املتكاملة للوصول إلى حالة
الاستقرار إلادراكي.

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص85:
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص85:
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 مبدأ الششارك في الاتجاه :تميل إلى إدراك مجموعة ألاشياء التي تسير في نفس الاتجاه
على أنها استمرار لش يء ما ،في حين يتم إدراك ألاشياء التي ال تشترك معها باالتجاه على
أنها خارج نطاق هذا الاستمرار.
 مبدأ البساطة :يشير هذا املبدأ إلى الطبيعة التبسيطية للنظام إلادراكي إلانساني.
 الذاكرة ونظرية ألاثر :ترى نظرية الجشطلت أن الانطباعات الحسية تخزن في الذاكرة
2
على نحو مماثل".
لقد استطاعت النظرية الجشطلية أن تضغط على املحك الرئيس للتعلم أال وهو:
إلادراك بالدرجة ألاولى والتكيف مع طرق التعليم التي تعزز الذاكرة؛ لتبقى املعلومات فيها
وتستطيع بلورة التفاعل معها بمهارة وأداء صحيح.

 -4-1-1-3النظرية البنائية
ّ
البنائية أو ما تسمى بنظرية بياجيه نسبة إلى رائدها عالم النفس
نظرية التعلم
السويسري "جان بيا ي " " (1980 – 1896) Jean Piagetالذي اشتهر بأعماله حول ّ
نمو
ّ
الطفلّ ،
علمية في مجال دراسة ّ
ّ
ّ
العقلي ،وقد أمكن
تطور الطفل
أسس مدرسة
الذكاء لدى
الاستفادة من ّ
نظريته على نطاق واسع في ّ
أثر ٌ
تربية ألاطفال ،كما كان آلرائه ٌ
كبير في إعداد
ِّ
ّ
الابتدائية تعتمد على الرسم البياني والصور وألاشياء املحسوسة".
مناهج التعليم في املرحلة
وتهتم النظرية البنائية بأمرين أساسيين هما :
 .1طريقة ألاداء :تنقسم طريقة ألاداء إلى وظيفتين:
أ -التنظيم :العلمية التي يقوم بها الفرد بشنظيم املعلومات التي تصل
إلية .
ب -التبني :تبني تلك املعلومات بعد أن يكون قد أخضعها لعمليات
التجانس بحيث تكون متماشية مع املعلومات التي سبق له اكشسابها
وتخزينها في هيكله املعرفي.
2

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص.86 :
حاز بيا ي على جائزة علم النفس ألامريكي عام .1969
يوسف،مقران،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص.86
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وتنقسم عملية التبني بدورها إلى عمليتين فرعيتين هما:
ً
أوال  :تهيئة النظام املعرفي الحالي للفرد لتقبل املعلومات الجديدة  ( .التأقلم)
ً
ثانيا  :قيام الفرد مع املوقف الجديد ( .عملية املعلومات الجديدة)

أ .الهيكل البنائي
هو الشكل الذي تبدو عليه املعلومات بعد إتمام خطوات ّ
تبنيها ،ويالحظ هذا الشكل غير
ثابت ألنه في عملية تغيير متواصل ً
تبعا لطبيعة املعلومات املكشسبة ويتكون من مجموعات من
الهياكل الفرعية املختصة بأنواع املعلومات املتعددة ،وهذه الهياكل في عملية تغيير مستمر
إليجاد نوع من التوازن العقلي الالزم مع املعلومات الجديدة ،ويمكن تمثيل ترتيب العمليات
العقلية و عالقتها ببعضها حسب مفهوم بياجيه للتطور العقلي بالخطاطة ( )1آلاتي:
التطور العقلي

عملية ألاداء ( الوظيفة )

الهيكل البنائي

Function

Structure

عملية التبني

عملية التنظيم

Adaptation

Organization

هياكل فرعية ملختلف املعلومات
Schema

عملية التأقلم

عملية املعلومات الجديدة

Accomodation

Assimilation

القذافي ،رمضان ،نظريات التعلم والتعليم،الدار العربية للكتاب ،طرابلس ،ليبيا ،1980 ،ص.182:
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ً
ّ
َ
جوانب عديدة .فبيا ي يرى مثال
البنائية مختلفة عن نظريات التعلم ألاخرى ِّمن
النظرية
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
الفرد
املؤثر في إلادراك .وملا كان
أنه "يتم اكشساب العادات وتعلمها عن طريق املنبع الخار ّي ِّ
ّ ّ
ً
جزءا منه أضحت دراسته ال يمكن أن ّ
وليد بياته و ً
ككل مركب ،كما
تتم معزولة عن محيطه
ُ
البعض
يعجز املرء عن القيام بها دون ألاخذ بعين الاعتبار العالقات الرابطة بينها .لهذا كان
ّ
البنائية  Constructivismeتسمية (البني ّوية)
يطلق في العربية على هذه النظرية
ِّ
ُ
َ
ّ
ّ
ُ
 Structuralismeالتي ال ينكر فضلها على آراء بيا ي بل قيل إنه بنيوي بمفهوم Structuraliste
كما له " ٌ
كتاب في هذا الشأن" .
ّ
ً
ّ
ّ
معرفية جديدةُّ ،
وكل بنية تنمو انطالقا ِّمن
عملية إبداع لبنى
التعلم حسب بيا ي
ّ
دوما بالفعل واملمارسة ،فالفعل ّ
ّ
جدلية .املعرفة مرتبطة ً
يؤدي إلى التعلم
بنية سابقة بطريقة
ّ
ّ
ُ
ألاطفال
وهو أداة الكشف والبناء ،والوسيلة للتغيير والتصحيح ،واعتبر بياجيه أن ما يتعلمه
َ
ّ
عن اللغة هو ما يعرفونه عن العالم.
ّ
ّ
النظرية على املفاهيم ،وربط
التعليمية املستوحاة من هذه
ويجري التركيز في الطريقة
ّ
ّ
ّ
املعرفية لدى الطفل .
املتعلمة بالقاعدة
املادة ِّ
الشك أن نظرية التعليم البنائية قد ملست الجانب الحساس في مسيرة التعليم،
واعترفت بتلك البنوية الكشساب اللغة ألام لكل طفل مجتمعي ،ألامر الذي قد تجاوزته النظرية
إلاشراطية وتضمنته النظرية الجشطلية ،واستطاعت أن تبلخ شأوها حيث سايرت طبيعة
بدايات التعلم من الكلية إلى الفرعية ،مع تهيئة املؤثرات للطريقة التعليمية من حيث التقنيات
واملحفزات والتي إذا رافتقها تلك الرغبة الفطرية للتعلم املطبوعة بالحب وإلاقبال.
 -2-1-3العالقة بين اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم الكالسكية
يبين الدكتور يوسف مقران العالقة بين اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم الكالسيكية،
على النحو آلاتي:

ّ
البنيوية ،ترجمة  :عارف منيمنة وبشير أوبري ،الطبعة الثانية ،سلسلة زدني ً
علما،
بياجاني ،جان ،
منشورات عويدات ،بيروت ،لبنان.1980 ،
غوردو ،آن ،نماذج التعليم وطرائق التفكير ،ترجمة :شفيق ياسين ،التعريب،العدد ،26.:املركز العربيّ
ّ
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،دمشق ،سوريا ،2006 ،ص.89 - 91 :
للتعريب والترجمة ،املنظمة
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ّ
عالم النفس ألامريكي وهو املعروف
 " .تتجلى العالقة على مستوى أعمال ثورندايك ِّ
ّ
ّ
ّ
الذهنية Mental
منظمة الختبارات الذكاء  IQ testsوالكفاءات
بوضعه تصورات ِّ
 ،competencyواشتهر ً
ّ
ّ
املنصبة على التعليم
لنظرية الارتبا
أيضا َببلورته
خاصة ّ
ّ
بواسطة املحاولة والخطأ والتي ّ
بالتعليم
طبقها من أجل تطوير تقنيات

وتحسين طرق استعمال قاعة القسم املدر ّ
سية وتنظيمها وتكييفها وتجهيزها
ّ ّ
ّ
َ ّ
مادتي اللغة
بيد أنه ّندد باالعتقاد السائد والقائل ّإن تعليم
ملتطلبات التعليم؛
ّ
والرياضيات في ألاقسام املدر ّ
سية في مراحلها املبتكرة هو الوحيد الظهير الذي
َ
يكفل التكوين املتين ويضمن الاستمرار في التحصيل.
 .2نجد أفكار سكي ر وأطروحاته ،قد أحدثت عدة تغييرات في التفكير التربو ّي
ً
ّ
بنظرياته
والبيداغو ي بصفة عامة .فسكي ر يعتبر مثال أن الطفل في علم التربية
ّ
الكالسيكية كان يتعلم لينجو من العقاب فحسب،مع غياب كل أشكال الدعم
ّ
إلايجابيين.
والتحفيز
ّ
ّ
اللغو ّي الذي ّ
و ّ
وضحه من خالل كتابه
فسر سكي ر ظاهرة التعلم بما فيها السلوك
ّ
ً
ّ
الطفل لغة ّ
َ
الل ّ
عشوائية يطلق عليها
أصواتا
ألام ـ إذ ُيحدث
فظي)  :بكيفية اكشساب
(السلوك
ً
معين أو مثير يستدعيهاّ ،
َ
اسم املناغاة تصدر عنه دون تنبيه ّ
التعزيز على
ويقدم ألابوان عادة
ِّ
شكل ابشسامة موجهة للطفل أو مداعبته واحتضانه ،كما يقومان بتقليد ألاصوات التي
ً
التصرف مظهر من مظاهر التعزيز ً
أيضاّ ،
ّ
يشجعه على املض ي في إصدار
أحيانا ،وهذا
ينطقها
ِّ
ّ
ّ
ُ
ألاصوات التي هي املواد ّ
ّ
ألاصوات التي
وبالتدرج تزداد
تششكل منها اللغة ،وهكذا
ألاولية التي
ِّ
ّ
الطفل ً
ُ
قربا من أصوات الراشدين كلما استطاع الحصول على ما يرغب فيه من طعام
ينتجها
وغيره.
ّ
عملية اكشساب لغة ّ
النظرية إلاجرائية على تفسير ّ
ألام من قبل
ولم تقتصر مباد
ً
ّ
الطفل ،بل انتقلت إلى طرائق تعليم اللغة؛ إذ اعتبرت هذه ألاخيرة شكال من أشكال السلوك
ّ
ّ
ُ
الل ّ ّ
املتعل ُم عليها ،ترسخ وتصبح عادة.
فظي ،يتم عن طريق سالسل من الاستجابات التي يتد ّرب ِّ
 .ساهمت نظرية التعلم في تغيير وتطوير السياسات التعليمية والتربوية في عدة دول،
ّ
وذلك في النصف ألاول من القرن العشرين .تتحكم ببيداغوجيا الجشطلت من مبدأ
ّ
الداخلية
الكل قبل الجزء ،الش يء الذي يعني إعادة التنظيم والعناية أكثر بالبنية
ملوضوع التعلم.
Skinner , B.F .1975 . Verbal behavior . New York : Appleton- Century
– Crofts.
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ً
عموما من النظرية الجشطلتية ،فأصبح التعليم
 .لقد استفادت اللسانيات التعليمية
يبدأ من تقديم املوضوع شامل ثم جزء وفق مسطرة الانتقال من ّ
الكل إلى الجزء،
دون إلاخالل بالبنية الداخلية ،وفي نفس الوقت بتحقيق الاسشبصار على كل جزء على
حدة".
ليس باإلمكان بلورة الجهود املبذولة في نظريات التعلم ،إال إذا كانت هناك تلك
ألاريحية في تقبل آراء آلاخرين شريطة أال تطغى على املباد الشخصية؛ وذلك ألن أساس
التطور يتجلى في الاستفادة من تجارب ونظريات آلاخر ال طغيانها على استراتيجيشنا،واملالحظ
أن كل هذه النظريات تهدف إلى التفسير الحقيقي الذي يفسر عملية التعلم عند
إلانسان،وبما أن التعلم مرتبط بتعليم اللغات سواء اللغة ألام أو اللغة املكشسبة ،فمن
الطبيعي أن يكون لهذه النظريات التأثير في هذا التفسير الذي كانت تبحث عنه.

 -2-3نظريات التعلم الحديثة
هــي كثيــرة والهــدف منهــا تطــوير الــنظم التعليميــة الحاليــة وتوحيــد املنــاهج التعليميــة ،ومــن
ه ــذه النظريـ ــات  :نظريـ ــة الـ ــتعلم املباشـ ــر وال ــتعلم باألهـ ــداف ونظريـ ــة الـ ــتعلم التعـ ــاوني ونظريـ ــة
ال ـ ــتعلم الاجتم ـ ــاعي  ،...ومنه ـ ــا مقارب ـ ــات :املقارب ـ ــة الس ـ ــيبرنيشيكية واملقارب ـ ــة إلادراكي ـ ــة واملقارب ـ ــة
الحالية.
تكمـ ــن العالقـ ــة الواضـ ــحة بـ ــين اللسـ ــانيات التعليميـ ــة ونظريتـ ــي الـ ــتعلم املباشـ ــر والـ ــتعلم
التعــاوني ،فــي تحقيــق الهــدف الــذي تســعى إليــه اللســانيات التعليميــة هــو خدمــة مجــال التعلــيم.
وسنفيض بالحديث عنهما.
 -1-2-3نظرية التعلم املباشر
ّ
ُ
ْ
ّ
ّ
التقريرية واملعرفة
نوعين من املعرفة" :املعرفة
نظريات التعلم عادة بين
تميز
ِّ
ً
ً
إلاجر ّ
ً
ائية"  ،وكثيرا ما تتطلب املعرفة إلاجرائية اكشسابا مسبقا ملعرفة تقريرية ،ويرى الدكتور

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص77+85:
ائية هي معرفة عن كيف تعمل شيئاً
ّ
التقريرية هي معرفة عن ش يء ،وعن موضوع ،و املعرفة إلاجر ّ
املعرفة
ً
أو موضوعا .
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ّ
ّ
ّ
مسؤولية
ويحمله
املعلم
جابر عبد الحميد أن بنية التعليم املباشر :هو نموذج يتمركز حول ِّ
ِّ
الخلل ،وله خمس خطوات:
ّ
التهيؤ ،عرض البيان ،املمارسة ّ
املوجهة ،التغذية الراجعة ،واملمارسة املمتدة ّ
ّ
املوسعة.
ّ
ّ
وعلى الرغم من ّأن املعلمين ذوي الخبرة يتعلمون تعديل تعليمهم املباشر وتطويره ليالئم
ّ
املواقف املختلفة،إال ّأن هناك خمس خطوات أو مراحل في معظم دروس التعليم املباشر:
ّ
ومبررات ّ
للدرس الذي سوف يقوم بشرحهّ ،
املعلم بتقديم أساس عقالني ّ
وييهئ التالميذ
يبدأ ِّ
ّ
ّ
دافعية عرض ّ
ّ
ّ
التعليمية،
املادة
مستعدين للتعلم ،ويشبع مرحلة إلاعداد هذه إثارة
له ،ويجعلهم
ّ
ُ
ّ
ّ
وينتهي ّ
الدر ُ
س بإتاحة الفرص للتلميذ ليمارس ويطبق ما قدم له في الدرس وللمعلم ليقدم
تغذية اجعة تتفاعل مع ما ّ
قدم من قبل التالميذ ،وخالل مرحلة املمارسة و التغذية
ر
ّ
الراجعة ،ينبغي على املعلمين أن يحاولوا ً
دائما توفير الفرص للتالميذ لنقل معرفتهم أو مهاراتهم
ّ
الحقيقية ،وهذا ما دعت إلية الدراسات الحديثة في مجال
التي ُدرست لهم إلى مواقف الحياة
النحو التعليمي.
وبين الدكتور جابر عبد الحميد أن أبرز البحوث التي أجريت على شرح املد ّرسين ً
عددا
من املالمح التي تزيد من فاعليتهّ ،
تفسيرا ًّ
ً
تاما فيما يأتي:
ويتم تفسير جميع هذه املالمح
ّ
ً
" .الوضوح :وهو ّ
واضحا وعند املستوى
للشرح حيث البد أن يكون
أهم ملمح
املناسب الذي يفهمه التالميذ.
ّ
ّ
 .2البنية :وهي أن يكون الشرح منظ ًما بعناية بحيث ّ
ألاساسية
يتم تقسيم ألافكار
ً
ّ ّ
ً
ً
ترتب هذه ً
منطقيا ومترابطا،
متتابعا
ترتيبا
واملفاهيم إلى أجزاء ذات معنى ،ثم
ً
ومعنى ذلك أن هذه ألافكار املجزئة واملرتبة يجب أن تكون مرتبة ً
ترتيبا مشسلسال .
ّ
 .الطول :ينبغي أن تكون العروض قصيرة ،وأال تستغرق عادة أكثر من عشر دقائق
ّ
الابتدائية أو عشرين دقيقة في املدارس الثانوية .وسيجد التالميذ
في املدارس
ّ
صعوبة في الاستمرار في الانشباه لفترات أطول ما لم يتخلل العرض أسئلة وأنشطة
أخرى ،وهذا ما دعت إلية الدراسات بجعل الدروس بسيطة وال سيما النحوية.
يتضمن إلالقاء والتوصيل ً
ّ
تباينا في التأكيد،
 .الحفاظ على الانتباه :ينبغي أن
ونغمة الصوت وطبقته ،وأن يتوافر التقاء عين املد ّ ِّرس بعيون التالميذ ،وأن يوزع
ّ
على الصف كله ،وأن تنقل لغة الجسم إلى التالميذ الحماس والاهتمام.

جابر ،عبدالحميد ،إستراتيجية التدريس والتعلم ،سلسلة املراجع في التربية وعلم النفس ،دار الفكر
العربي ،القاهرة ،مصر ،1999 ،ص .77-117 :
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ّ
يتجنب املد ّ س استخدام لغة ّ
ّ
معقدة أو مصطلحات غريبة وغير
 .اللغة :أن
ر
أي مصطلح أو لفظ يحتاج التالميذ معرفته،وأن ّ
مفهومة ،وأن يشرح ّ
يتجنب ذكر
مصطلحات يصعب فهمها من قبل التالميذ.
 .استخدام ألامثلة :أن يستخدم املد ّرس في شرحه أمثلة يستقيها على وجه
ّ
اليومية أو تلك التي ترتبط على نحو مباشر بخبرة التالميذ
الخصوص من الحياة
واهتماماتهم.
ً
باحثا عن أمارات ّ
تدل على
 .مراجعة الفهمّ :إن املد ّ ِّرس ينظر إلى وجوه التالميذ
ّ
حيرتهم ،ويستخدم أسئلة ليتأكد من فهم النقطة التي عرضها قبل أن ينتقل إلى
2
ما يليها ،ويشيح للتالميذ الفرصة ليسألوا ّ
عما غمض عليهم".
خالصة ذلك يمكن تحديد الدافع لخلق الفاعلية الحقيقية لصحة تلقي الطالب للدرس
والتفوق ،في تمكن املعلم من مادته وذكائه الاجتماعي والعاطفي الذي يشسم باملعرفية
النفسية.
 -2-2-3نظرية التعلم التعاوني
بدأ ألبورت وواتسون وشو وميد  Allport, Watson, Shaw, Meadفي وضع نظرية التعلم
التعاوني بعد أن وجدوا أن العمل الجماعي أكثر فعالية وكفاءة من حيث الكمية والجودة
وإلانتاجية بصفة عامة مقارنة مع العمل الفردي .أي أن ألاشخاص الذين يتعانون ويعملون
بشكل متعاون هم أكثر ً
نجاحا في تحقيق ألاهداف من الذين يسعون بشكل مستقل.
ساهم ديفيد  Davidوروجر جونسون  Roger Johnsonبفاعلية في نظرية التعلم التعاوني،
وفي عام  1975اعتبروا أن التعلم التعاوني يدعم الششابه املتبادل والتواصل ألافضل والقبول
والدعم ،إضافة إلى إظهار زيادة تنوع استراتيجيات التفكير بين أفراد املجموعة " .و ّ
تنص هذه
ّ
جميعا كعناصر ّ
ّ
ً
فعالة ومتفاعلة ومنظمة وليست
املعلمون و التالميذ
النظرية على أن يعمل ِّ
ً
ّ
ّ
ً
كال ً
ّ
نفوسا منف ِّعلة فقط يمارس عليها
يحركها من بعيد وال
دمى ِّ
يسلط عليها املعلم خيوطا ِّ
ً
نقال عن الدكتور :مقران ،يوسف في كتابه دروس في اللسانيات التعليمية ،ص91 :
Adrian, F. (2003). Cooperative Learning: The social & ،.Gilles, R.M
and intellectual Outcomes of Learning in Groups. London:Farmer Press
Johnson, D., Johnson, R. (1975). Learning together and alone,
cooperation, competition, and individualization. Englewood Cliffs, NJ:
.Prentice-Hall
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ّ
املعلم جميع قواه الرامية إلى إثارة إعجاب تلك النفوس البريئة وانهيارها"  ،يفهم من هذا أنه
ِّ
ال يقبل في هذه النظرية أسلوب املعلم التقليدي الذي يقوم على مبدأ التلقين ،حيث يكون
ً
املعلم في حلقة الدرس مجرد موجه ومشارك بحيث ينصهر في الحلقة املدرسية ،ويكون
عضوا
من ضمن أعضاء هذه الحلقة املكونة من املعلم واملتعلمين.
ّ
 سمات دروس التعلم التعاوني:.
.2
.
.

"يعمل التالميذ متعاونين في فرق إلتقان املواد الدر ّ
اسية.
ّ
تتكون الفرق من ّ
ّ
ومتوسطين ومنخفضين.
متفوقين في التحصيل
ً
ّ
ً
ّ
تضم الفرق خليطا من التالميذ من حيث ألاصول
ممكنا
وكلما كان ذلك
ّ
ّ
ّ
والجنسية.
والثقافية
العرقية
توجه أنظمة املكافأة نحو الجماعة أكثر من ّ
ّ
توجهها نحو الفرد".

 لنظرية التعلم التعاوني عدة أهداف هي:الهدف ألاول :التحصيل الدراي ّي.
تقبل ّ
الهدف الثانيّ :
التنوع.
ّ
الاجتماعية.
الهدف الثالث :تنمية املهارة
الهدف ألاولّ :
التحصيل ّ
الدراي ّي:
اسية ّ
يهدف التعلم التعاوني إلى تحسين أداء التلميذ في مهام در ّ
هامة ،ويسعى كذلك إلى
تطوير مستواه ّ
ّ
التعاونية يزيد من قيمة
الدراي ّي .ولقد برهن على ّأن نموذج بنية املكافأة
ّ
التعلم الدراي ّي عند التالميذ ّ
ويغير املعايير املرتبطة بالتحصيل .ولقد حاول سالفن Robert
ِّ
ّ
 Slavinأن ّ
ّ
التعاوني ،يقول سالفن:
يغير هذه املعايير عن طريق استخدام التعلم
وكثيرا ما ال ّ
يقدر التالميذ أترابهم الذين ّ
ّ
متفو ًقا من الناحية الدر ّ
يؤدون ً
ً
اسية،
أداءا
"
بينما ّ
يقدرون الذين ّ
ّ
الرياضية ،من هذا املنطلق نجد ّأن النجاح في
يتفوقون في ألالعاب
الرياضة ّ
َ
الفرد
يحقق فوائد للجماعات (الفريق ،املدرسة ،املدينة) بينما النجاح الدراي ّي يفيد
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص91 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص.91 :
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ّ
الصف الذي يستخدم الد جات ً
ّ
الاعتدالي ،أو ّ
ّ
أي نظام
وفقا للتوزيع
الحقّ ،أن
وحده ،وفي
ر
ّ
ً
نجاحا ّ
يقلل فرص ألافراد آلاخرين في
تنافس ّي للدرجات أو نظام للحوافز يعني ّأن
ألي فرد ِّ

النجاح ".
ّ
التعاوني يمكن أن ّ
ّ
يغير معايير ثقافة الشباب
ويرى سالفن ّأن تركيز الجماعة على التعلم
ّ
ًّ
التعلم ّ
الدراي ّي.
تقبال لالمتياز في مهام
ويجعلها أكثر
ويمكن أن يفيد التعلم التعاوني من زيادة نسبة تحصيل الطالب ذوي التحصيل
املنخفض ،فنجد العملية التبادلية مع التالميذ ذوي التحصيل املرتفع يعمل مع التالميذ ذوي
ً
تقدما در ً
التحصيل املنخفض ،فنجد في هذه العملية ً
واضحا ،وكذلك يؤدي تبادل ألافكار
اسيا
بينهم إلى تفكير عميق حول موضوعات جديدة.

تقبل ّ
الهدف الثاني ّ :
التنوع
يسمح التعلم التعاوني حسب رأي الدكتور يوسف مقران "في إتاحة الفرص للتالميذ
ّ
ذوي العقليات املتباينة والظروف املختلفة أن يعملوا معتمدين بعضهم على البعض آلاخر في
مهام مشتركة .ويبقى السؤال هنا هل تقبل التنوع يخدم مجال الدراسة في اللسانيات

التعليمية ؟"
الهدف الثالث  :تنمية املهارة الاجتماعية
القصد من هذا الهدف تنمية مهارات اجتماعية تعاونية تفيد الطالب من الجانب
إلايجابي ،ومن هذه املهارات :الشسابق والتنافس والتعاون واملبادرة ،وهذه املهارات هامة وعليه
أن يقوم املرء باكشسابها في مجتمع يتم فيه القيام بأعمال متنوعة وفي منظمات محلية يتم
فيها الاعتماد وتنوع الثقافات بالدرجة ألاولى ،وهذا ما نجده في كثير من امليادين أن الخالفات
أو اختالف آلاراء يؤدي إلى التعبير بعدم الرضا أو السخط .ولذلك يجب تنمية التعاون في
ً
املراحل املدرسية حتى يتمكن من خلق التعاون في ألاعمال مستقبال.

يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص92 :
يوسف ،مقران ،دروس في اللسانيات التعليمية ،ص 93:
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 -3-2-3العالقة بين اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم الحديثة
من املعروف أن اللسانيات التعليمية تسعى إلى تقديم كل ما يخدم تعليم اللغة،
ً
ونظريات التعلم الحديثة تقدم طرقا للتعليم التي يمكن تطبيقها في مجال تعليم اللغة.
ومن هذه النظريات ،نظرية التعلم املباشر الذي يعتمد فيها على املعلم بالدرجة ألاولى،
والتي تقابلها نظرية التعلم التعاوني التي ينصهر فيها دور املعلم ،ويكون جزء من العملية
التعليمية  .واللسانيات التعليمية توجه املعلمين في تطبيق هذه النظريات التي لها دور كبير في
تطوير التعليم ،ومن خالل الاطالع على مضمون خطوات نظرية التعلم املباشر يمكن الوصول
إلى محك العالقة في بيدغولوجيا اللغة ألاولى وهي مجال من مجاالت اللسانيات التعليمية،
وبيما أن مجال تعليم كيفية استعمال اللغة ألغراض تواصلية يعد من مجاالت اللسانيات
التعليمية يتقرر على هذا ألاساس أن خطوات نظرية التعلم التعاوني تحقق هذه املجال الذي
يعد من أهم مجاالت اللسانيات التعليمية.
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خاتمة

تعد اللسانيات التعليمية ً
فرعا من فروع اللسانيات التطبيقية وهي ميدان تحضر فيه
علوم مختلفة من أجل حل مشاكل املجتمع ذات ألاساس اللغوي.
ً
واسعا ،وقد حصره لنا صبولسكي في أربعة مجاالت وهي:
ويعد مجال اللسانيات التعليمية
 .بيداغوجيا اللغة ألاولى أو الثانية .
 .2تدريس القراءة ،التهجئة،الكتابة ،الاستماع.
 .تدريس التحدث .
 .تعليم كيفية استعمال اللغة ألغراض تواصلية.

و اللسانيات التعليمية تندرج تحتها عدة قضايا في مجال التعليم ،التي أثرينا الحديث عنها
وهي كاآلتي :
 .تعليم اللسان ألام.
 .2اكشساب اللغة الثانية.
ً
ميدانا ً
عمليا الختبار نظريات التعلم ،واملربي
ويجد اللساني في حقل اللسانيات التعليمية
كذلك يحتاج ميدان اللسانيات التعليمية في بناء طرقه وأساليبه.
والعالقة بين اللسانيات التعليمية ونظريات التعلم تتجلى في أعمال ثورندايك وأفكار
سكي ر و ،...فنجدها ساهمت في تطوير السياسات التعليمية والتربوية في عدة دول ،وكذلك
ً
نظريات التعلم الحديثة نجدها تقدم طرقا للتعليم التي يمكن تطبيقها في مجال تعليم اللغة.
ومن املؤكد أنه ال يمكن إنكار تلك الجهود املقدمة في هذا املجال ،كما أن ذلك يستدعي
من املتخصصين في اللغة العربية دراسة هذه النظريات وتطويعها بشكل جاد ومتفحص
ألساليب التعلم.
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الفصل الثاني
النحو التعليمي يف اللسانيات التعليمية

مدخل
اختلفت الروايات في أسباب نشأة النحو العربي وبدايته ،لكن أكثر
الباحثين يرون أن شيوع اللحن في املجتمع العربي وامتداده إلى القرآن الكريم كان
السبب الرئيس في تلك النشأة ،وأن نشاة العلوم اللغوية والشرعية عامة كانت
خدمة للنص العزيز .ويشهد لهذا اعتناء النحاة ببنائه وتراكيبه واعتناء الفقهاء
بمحكمه ومتشابهه ،واعتناء املفسرين بمعانيه وألفاظه ،واعتناء البيانيين بنظمه
وبيانه.
من املعلوم أن التراث اللغوي العربي حافل باملصنفات النحوية وبرجال
هذا العلم وبمدارسه .وأن جل ألابحاث التي تناولت نشأة النحو العربي ربطت
ظهوره بسبب تفش ي اللحن ،وتحديد هدفه في تقويم اللسان العربي .وهذا ما
جعل النحو العربي نحوا تعليميا يتحتم عليه تقويم ما اعوج من لسان املتكلمين
باللغة العربية ،وتحصين ألسنتهم من اللحن.
تروم الدراسة في هذا الفصل بيان الطابع التعليمي لكتب النحو العربي،
وبيان أن علماء النحو القدامى اجتهدوا في تقديم نحو تعليمي تجلى معظمه في
املنظومات النحوية ،كألفية ابن مالك وألاجرومية وغيرهما ،وحددت مباحث هذا
الفصل على النحو آلاتي:

 .1الطابع التعليمي في كتب النحو العربي.
 .2النحو العلمي والنحو التعليمي.
 .3موقع النحو في تعليم اللغات.
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-1الطابع التعليمي في كتب النحو العربي
 -1-1جهود القدماء في تيسير النحو
طرح الدكتور ناصر الدين أبو خضير سؤلا :هل كان الغرض ألاساس ي من وراء وضع
النحو العربي تعليميا للمبتدئين ،أم وضعه النحاة للعلماء واملتخصصين أول ثم تبعه النحو
التعليمي؟
ّ
ُ
َ
يرجح الدكتور محمد عبادة " ّأن ّ
صنيف ّ
البداية
العرب اتسم منذ
النحو ّي لدى
الت
ِ
ِ
بطاب َع ِين:
ِ
ّ
ّ
تعل َ
َ
َ ّ
ّ ْ
ُ
َ
أولهماٌ :
ّ
مين لكي
املبتدئين وامل
حو على
ِ
طابع تعليمي غرضه ألاساس ي أن يعرض مسائل الن ِ
ْ ّ
ُ
ّ
كتابتهم ِإ ْن كتبوا خطبة أو رسالة.
طق ِهم ِإن تكلموا ،وفي ِ
يطبقوها في ن ِ
ّ
ُ ّ
ُ
ُ
ّ
طاب ٌع نظر ّي
حاةُ ،و ِضع
مجرد
تظهر ِمن خالله فلسفة النحو ومناظرات الن ِ
ثانيهماِ :
ّ
ّ
ّ َ
غة وغير ذلك".
للمتخصصين في علوم الشريعة والل ِ
وبين الدكتور ناصر الدين أبو خضير أن "الناظر املتفحص لكتب النحاة ألاوائل
ْ
َ
املصدر ألاو َل في
نأخذ
يستطيع أن يجزم بثقة أن مؤلفاتهم احتوت على الطابعين معا ،ول ِ
ّ
العربي أل ُ
ُ
ّ
لسيبويه ،فقد سلك في عرض مادته النحوية في الكتاب
الكتاب
وهو
حو
ِ
الن ِ
مسلكين اثنين:
ِ
ُ
ُ
ّ
ّ
الوجوه
سيبويه في كتابه بعرض
يقوم
عليمي"  ،حيث
الوظيفي ال ّت
ألاول" :املسلك
ِ
ِ
ّ
اللغة ُ
الصحيحة في ّ
صحاء ،توجيها للقارئ كي َي ُ
الف َ
ّ
ّ
نح َو
العربي كما سمعها ِمن أهل
النحو
ِ
ِ
َ
والتعبير.
البيان
أساليب
نحوهم في
ِ
ِ
ِ
الثاني :املسلك ّ
ّ
النظر ّي
العرب
أساليب
سيبويه في كتابه بالكشف عن
البحثي ،فقد قام
ِ
ِ
ِ
َ
َ
يسترشد بها ّ
ُ
الفصحاء و َأ ْقيسة ّ
ّ
الدارسون في
ثابتة
ة
نحوي
قواعد
وضع
أجل
ن
م
،
حاة
الن
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
الخليل،
وأستاذه
سيبويه
نف املحاورات بين
ِ
ِ
شتى العلوم إلاسالمية ،ويدخل في هذا الص ِ
ِ
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،جامعة بيرزيت ،رام هللا،
حو
فلسطين ،مقال منشور في موقع رابطة أدباء الشام ،ص14 :
http://www.odabasham.net/show.php?sid=25462
عبادة ،محمد ،النحو التعليمي في التراث العربي ،مؤسسة املعارف للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان،1986،
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
ص  .10 :نقال عن الدكتور :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته.
حو
اعتمد كتابه على ألاسلوب إلارشادي في مواضع كثيرة .
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ُ
يمتلئ طول َ
وع ْرضا بأسئلة ّ
وبردود
أستاذه مستفسرا،
سيبويه إلى
يوج ُهها
فـ"الكتاب"
ٍ
ِ
ِ
ِ
الخليل وتعليقاته ".
ّ
يتعل ُق باحتواء "الكتاب" على ّ
النحو
ويصف الدكتور ناصر الدين أبوخضير ما
ّ قُ
ّ
النحو ّ
عليمي إلى جانب ّ
ّ
سيبويه يفر بين ما هو
النظر ّي ،بعد فحص الكتاب ،قائال إن "
الت
ِ
ضرور ّي في صناعة ّ
النحو للمبتدئ ،وبين ما ُ
بالجانبين
سيبويه
يفهمه العالم ،وقد ُع ِن َي
ِ
ِ
َ
عليمي ّ
ّ
طبيقي والعلمي ّ
ُ
ّ
ّ
الباحثين
بعض
النظر ّي في كتابه ،وهذا ما أشار إليه
الت
الت
َ
ّ
ولكن يمكننا أن نضع كتاب سيبويه في الطابع ّ
ألاول في التصنيف الذي
املعاصرين"،
ِ
ّ
يخص ّ
النحو ّ
والترتيب" ،وهو ّ
قدمناه فنجد أنه اتبع ّ
ّ
النمط ّ
ّ
الرائد
التبويب
عليمي فيما
الت
ُ
الذي سلكه ألاوائل من ّ
يوجد على غير نسق أو ترتيب ّ
معين ،إذ هو بمثابة َج ْم ٍع
النحاة ،فال
ِ
ّ
ّ
ّ
"1
اكيب والقوالب اللغوية وبيان أحكامها وفقا ملا استعملته العرب .والناظر في الكتاب
للتر ِ
َ
نظرة املتمكن يرى أمرا مغايرا ملا جاء به هذا الكتاب ،فـهو ّ
دقيق في تقسيم
نظام
ب
مبني
ٍ
ٍ
َ
ّ
مات واعدا القار َئ ْأن ُيفيضَ
أبوابه ،و هو ُمحك ٌم في بناء عبارا ِته ،وقد بدأه
سيبويه بمقد ٍ
ِ
وعد ،ومن هذه العبا ات التي ُتث ُ
في شرحها لحقا ،وقد أوفى بما َ
بت ما يراه البحث:
ر
ِ
ِ
"وسترى ذلك ْإن َ
شاء هللا". 2
َ
ُ
مواضع
فنجد في عبارته إثباتا ملا سيقدمه من شروح قصدها في مقدمة كتابه ،وث ّمة
َ
ْ
أمسكنا َ
إلاطالة.
ذكرها خوف
ن
ع
سيبويه
أخرى لدى
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ُ
ّ
ّ
باب ُو ِض َع
مما سبق نجد أن هناك دلئل واضحة على أن "الكتاب" أح ِكم بناؤه ،فكل ٍ
َْ َ
ثابت.
ثاقبة
ومخطط ٍ
ٍ
رؤية ٍ
في موضعه وفق ٍ
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،جامعة بيرزيت ،رام هللا،
حو
فلسطين ،مقال منشور في موقع رابطة أدباء الشام ،ص14 :
http://www.odabasham.net/show.php?sid=25462
عبادة ،محمد ،النحو التعليمي في التراث العربي ،ص  ،9 + 150:نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
حو
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،ص14 :
عبادة ،محمد ،النحو التعليمي في التراث العربي ،ص  ،150:نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
حو
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،ص14 :
 1عبادة ،محمد ،النحو التعليمي في التراث العربي ،ص  ، 19 :نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
حو
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،ص14 :
 2سيبويه ،الكتاب ،الجزء ألاول ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،الطبعة الثالثة،
بولق ،مصر ،1988 ،ص 21:
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الكثير من ألفاظ ّ
وقرر الدكتور ناصر الدين أبو خضير ّ
النحو
ثقة " ّأن الكتاب فيه
بكل ٍ
َ ِ
ِ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
سهيل على املتعلمين املبتدئين في النحو ،ونرى
عليمي التي استعملها
الت
ِ
يسير والت ِ
سيبويه للت ِ
َ
ثالث:
ّأن هذه ألالفاظ تنقسم إلى
مجموعات ٍ
ٍ
َ ّ
ّ
ْ ْ
للمتعلم القارئ نحوْ " :
فاع ِرف هذا ،فتفط ْن
وأعلم ّأن،
 .1ألفاظ فيها توجيه وإرشاد
ّ
ستج ُده".
له ،فإنك ِ
ّ
مين من أجل التمرس ّ
للمتعل َ
والتمرينْ ،
وإن لم تكن مستعملة
سيبويه
 .2أمثلة يضربها
ِ
ِ
ُ
ّ
حال ْ
ظهرا ل َ
ُ
تعلم ما أرادوا" " ،وهذا ُم ٌ
ولكن
في كالم العرب
ِ
الفصحاء نحو" :وسأمثله لك م َ ِ
ّ
ُ ْ ُ ّ
لك وجهُ
وإنما ُذكر ل ُي ّب َين َ
مث َل لك" ْ " ،
ٌ
ولكن زعم الخليل أنه
أردت أن أ
تمثيل يمثل بهِ ِ ّ ...
نصبه" .
ِ
ّ
كالمه على ما ْ
املتعل َم أن يقيس َ
 .3ألفاظ القياس التي ُ
قالته
سيبويه
يأمر من خاللها
ِ
ْ
بدأ َت"" ،فال ينبغي َ
عربي ول ْ
ُ
العرب نحو" :فعلى هذا َف ِق ْ
س" "،وهو ّ
لك أن
علي َك ِب ّأي ِهما
ّ ُ
1
َ
كر في القياس"" .
تقيس على
ِ
الشاذ املن ِ
وفي مجمل الكالم نجد سيبويه صاغ أسلوبه بطريقة علمية تخدم املعلم واملتعلم
معا من خالل عالقة تربط هما ،فنجد عبارة " واعلم أن" كأنه أراد أن يثبت للقارئ ما
يود توصيله بأن كتابه هو املعلم والقارئ الطالب الذي سيفيد مما قدمه له معلمه.
سيبويه ،الكتاب ،الجزء ألاول  :ص ،127 ،126 ،19 ،15 ،8 ،7 ،6الجزء الثاني  :ص.335 ،285 ،229 :
التعليمي :نشأة ّ
سيويه ،الكتاب،الجزء ألاول ،ص ، 237:نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
ّ
النحو
حو
ُ
ّ
الت ّ
عليمي وسماته.
التعليمي :نشأة ّ
سيويه ،الكتاب،الجزء ألاول ،ص  ،300 :نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
ّ
النحو
حو
ُ
ّ
الت ّ
عليمي وسماته.
سيويه ،الكتاب،الجزء ألاول ،ص  323 :؛ وانظر أيضا :الجزء ألاول ،ص،196 ،157 ،143 ،53 ،43 ،37 :
 ،393 ،377 ،275 ،226الجزء الثاني ،ص ،173 ،84 :نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
ّ
التعليمي:
حو
ُ
النحو ّ
نشأة ّ
الت ّ
عليمي وسماته.
سيبويه ،الكتاب ،الجزء الثاني ،ص ،8:الجزء الثالث ،ص ،426:الجزء الثالث ،ص ،540 :نقال عن :أبو
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته.
حو
التعليمي :نشأة ّ
سيبويه ،الكتاب ،الجزء الثاني ،ص ،365:نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
ّ
النحو
حو
ُ
ّ
الت ّ
عليمي وسماته.
التعليمي :نشأة ّ
سيبويه ،الكتاب ،الجزء الثاني ،ص ،402:نقال عن :أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
ّ
النحو
حو
ُ
ّ
الت ّ
عليمي وسماته.
ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،ص14 :
حو
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النحو ّ
النحو شملت شيئا من ّ
َوث ّم َة كتب أخرى في ّ
ّ
عليمي" ،لكنها قامت بإعادة
الت
ِ
صياغة أسلوب العرض ،أو تقديم أمثلة توضيحية ،أو شرح بعض ما غلب على ظنهم أنه
صرح بذلك ُ
ابن ّ
يصعب فهمها حتى تبين للقارئ أنها تعليمية في املقام ألاول ،وقد ّ
السراج
(ت316هـ ) في مقدمة كتابه "ألاصول في النحو"" :وملا ُ
َ
ْ
للعالم
الكتاب
أعمل هذا
كنت لم
ِ
ّ
ّ
املتعلم" ، 2وإذا ّ
ْ
ُ
احتج ُت إلى ْأن َ
تصفحنا الكتاب ملحنا هذا
يقرب على
أذكر ما
دون املتعلم
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
املتعلم أن ُي َ
قال"" ، 3ورت ْب ُت أنواعه وصنوفه على
يقرب على
وم ّما
الضرب من النحوِ " :
أمكن من القول وأبينه َلي َ
َ
سبق إلى القلوب ُ
َ
ويسهل على متعلميه
فهمه،
صر ما
ِ
ِ
ِ
مراتبها بأق ِ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ُ ّ َ
ّ
ٌ
ْ
باب
حفظه" "،فإنما هي ش يء قاسه النحويون ليدرب به املتعلمون"  " ،وذكرنا في كل ٍ
ّ
ٌ
للمتعلم ودر ٌ
س للعالم " ".
املسائل مقدارا كافيا فيه ُدربة
من
ِ
ّ
النحو ّ
ّ
يؤك ُد حقيقة وجود ّ
وفي هذه ّ
ّ
القدماء ،وهي
فات
الت
النقول ما
ِ
عليمي في مصن ِ
ٌ
َ
نوازع مبكرة عند النحاة ألاوائل للفصل في ّ
ٌ
الدرس
سمات واضحة للتيسير تكشف عن
"
ٍ
ُ
ّ
النحوي بين ما هو ضرور ّي للمبتدئ وبين ما ُيطيقه العالم" .
ُ
ّ
النحو ّ
نلحظ بعض سمات ّ
ّ
القدماء املختصرة منذ القرن
عليمي في كتب
الت
كما أننا
ِ
الثاني الهجري واستمر زمنا دون انقطاع ،مثل" :املوجز في النحو" لبن ّ
السراج ت
(316هـ) ،و"الجمل في النحو" ّ 1
اجي ت ( 340هـ) ،وكتاب"الواضح"ُّ 1 1
للز ّج ّ
للزَب ْي ِد ّي ت( 379
ه) ،وكتاب "اللمع في علم العربية"  1 2لبن ِج ّني ت (392هـ)" ،مختصر في النحو"،1 3
ّ
السراج ،ألاصول في النحو ،الجزء ألاول ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
 2ابن
لبنان ،د.ت ،ص 37:
 3ابن السراج ،ألاصول في النحو ،الجزء ألاول ،ص38 :
ابن السراج ،ألاصول في النحو ،الجزء ألاول ،ص56 :
ابن السراج ،ألاصول في النحو ،الجزء ألاول ،ص56 :
ابن السراج ،ألاصول في النحو ،الجزء ألاول ،ص328 :
ُ
ّ
التعليمي :نشأة ّ
أبوخضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
النحو الت ّ
ّ
عليمي وسماته ،ص4 :
حو
الطناحي ،محمود ،فهارس كتاب ألاصول في النحو ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر،1986 ،ص5-6 :
ابن سراج ،املوجز في النحو ،تحقيق :مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي ،مؤسسة أ .بدران ،دون بلد،
.1965
 1الزجاجي ،أبو القاسم ،تحقيق  :علي توفيق الحمد ،مؤسسة الرسالة ،دار ألامل ،دون بلد1980 ،
 1 1الزبيدي ،الواضح ،تحقيق :عبد الكريم خليفة ،دار جليس الزمان ،الطبعة الثانيةّ ،
عمان2011 ،
 1 2ابن جني ،اللمع في العربية ،تحقيق :فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت ،دون تاريخ
 1 3الفضلي ،عبدالهادي ،مختصر في النحو ،دار الشروق ،الطبعة السابعة ،القاهرة ،مصر1980،
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"املدخل إلى علم النحو" " ،الجامع الصغير في النحو " " ،1الكافية"  ،1الشافية ،التفاحة
في النحو ،املنمق في النحو ،املفيد ،موصل الطالب إلى قواعد إلاعراب ،الهداية الربانية إلى
1
مقاصد العربية

2-1جهود املحدثين في تيسير النحو
 3-1العرب
في ظل موجة الحداثة نجد بعض محاولت املحدثين العرب في تجديد النحو ،وكان
الهدف عند بعضهم هو التيسير والتبسيط والبعض آلاخر هو التجديد و إلاصالح؛ ونجد
من أخطأ الوجهة من البداية وراء موضة الحداثة والتجديد فقط .1
 1-3-1دراسة " إبراهيم مصطفى "
تعد محاولة الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابه " إحياء النحو "  1أولى الكتابات
ّ
التي حاولت أن تفتح أفقا جديدا في الدرس النحوي  .وقد حدد املؤلف غرضه من هذه
املحاولة بقوله  ":أطمع أن ّ
ّ
العربية ،وأن أرفع عن املتعلمين
أغير منهج البحث النحو ّي للغة
ِ
ّ
إصر هذا النحو ،وأبدلهم منه أصول سهلة يسيرة ،تقربهم من العربية ،وتهديهم إلى حظ من
الفقه بأساليبها" 1 .وكان أهم ما بنى عليه كتابه ألاصول آلاتية :
 1ابن هشام ،الجامع الصغير في النحو ،تحقيق :أحمد محمود الهرميل،مكتبة الخانجي،القاهرة ،مصر،
دون تاريخ.
 1ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق :عبد املنعم أحمد هريدي ،جامعة أم القرى مركز البحث
العلمي وإحياء التراث إلاسالمي كلية الشريعة والدراسات إلاسالمية ،مكة املكرمة ،دون تاريخ.
 1كشف لنا الدكتور محمد صاري من خالل عملية إحصاء قام بها عن وجود أكثر من أربعين متنا
بعنوان مختصر في النحو ،وأكثر من عشرة كتب بعنوان املوجز أو الوجيز في النحو ،وأكثر من عشرين رسالة
بعنوان مقدمة في النحو أو في علم النحو ،وأكثر من خمسة مصنفات بعنوان املدخل إلى النحو  .انظر :
أبو املكارم ،علي :
 النحو التعليمي في خمسة قرون ،بحوث لغوية وأدبية ،جامعة أم القرى ،مكة ،السعوية1986 ، النحو التعليمي حتى منتصف التاسع الهجري ،مجلة معهد اللغة العربية ،العدد ،2جامعة أمالقرى ،مكة ،السعودية1984 ،
 1صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ،بحث منشور في أعمال ندوة تيسير النحو ،منشورات
املجلس ألاعلى للغة العربية ،الجزائر ،2001 ،ص9 :
مصطفى ،إبراهيم ،إحياء النحو ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة1959 ،
 1مصطفى ،إبراهيم ،إحياء النحو ،املقدمة (أ ).
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 .1ليس من الضرورة الحكم على الحركات إلاعرابية حكما لفظيا خالصا ،بل هي أعالم
ملعان ؛ فالضمة علم إلاسناد ،والكسرة علم إلاضافة ،أما الفتحة ليست بعلم إعراب،
وإنما هي حركة مستحبة عند العرب في أواخر كل كلمة في الوصل ودرج الكالم ،فهي في
11
العربية نظير السكون في لغتنا العامية.
111
 .2العلل ل تعمل ،بل املتكلم هو العامل .
112
 .3ل يوجد ما نسميه عالمات أصلية وعالمات فرعية . ...
إن محاولة الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابة " إحياء النحو " قدم الدعاوى وآلامال
في مطلع كتابه كانت أكبر بكثير مما أمكن تحقيقه في مباحثه ،فلم يدعم كتابه بالجديد إل
قليال .
 2-3-1دراسة " شوقي ضيف "
وما قدمه " الدكتور شوقي ضيف " في كتابيه " تجديد النحو"  ،و " تيسير النحو التعليمي
قديما وحديثا مع نهج تجديده"  ،11ونأخذ كتابا واحدا خشية إلاطالة وهو " تجديد النحو "
وقد بنى كتابه على ألاسس آلاتية:
113

.1
.2
.3
.
.
.

إعادة تنسيق أبواب النحو .
جوانب من آراء ابن مضاء في كتاب " الرد على النحاة " .
ل تعرب أي كلمة ل يفيد إعرابها أي فائدة .
وضع ضوابط وتعريفات دقيقة .
حذف زوائد كثيرة في أبواب النحو.
11
استكمال ألبواب ضرورية .

 11مصطفى ،إبراهيم ،إحياء النحو ،ص  :و ،ز ،نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة،
ص9:
 111مصطفى ،إبراهيم ،إحياء النحو ،ص  ،33 -32:نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم
ضرورة ،ص9:
 112مصطفى ،إبراهيم ،إحياء النحو ،ص ،113-111 :نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم
ضرورة ،ص9:
 113ضيف ،شوقي ،تجديد النحو ،دار املعارف ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،مصر ،دون تاريخ
 11ضيف ،شوقي ،تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،دون
تاريخ
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"ويالحظ أن الدكتور شوقي ضيف قد عالج مسألة تيسير النحو معالجة نحوية
محضة ،ولم يعالجها معالجة تعليمية ،في ضوء املبادئ التعليمية في حقل النحو
11
التعليمي".
 3-3-1دراسة " تمام حسان "
وما جاء به الدكتور تمام حسان في كتابه " اللغة العربية معناها ومبناها "
11أراد أن يؤسس لنظرية جديدة – في زعمه – تغني عن " نظرية العامل" - 11
وصاحب فكرة إلغائها هو ابن مضاء . -فكان في تجديده املزعوم بحسب رأي الدكتور
محمد صاري  11أن" نظرية تضافر القرائن " 12اللفظية واملعنوية ،يقع على عاتقها
اللبس وعدم الوضوح في املعنى ،ول تعطي للعالمة إلاعرابية من لاهتمام ما يجعلها
أفضل القرائن ،ويقترح الدكتور تمام حسان جملة من القرائن ؛ فمثال للكشف عن
معنى الفاعلية في جملة ضرب ز ٌيد عمرا ل بد من تحديد سبع قرائن !!  ،121صحيح أن
 11ضيف ،شوقي ،تجديد النحو ،ص ،. 4-5 :نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة،
ص10:
صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ،ص110:
حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب ،دون تاريخ
 11نشأت جذور نظرية العامل لدى عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي ،وحذا حذوه عيس ى بن عمر،
وتأسس واتسع عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ،وطبقت النظرية في النحو على يد سيبويه في كتابه الذي
انطلق فيه من نظرية العامل في تقسيم أبوابه ،وتقسيم الكالم من ألافعال وألاسماء والحروف  .وسار من
بعده عدد كبير من العلماء في إنجازاتهم ومؤلفاتهم النحوية بناء على فكرة العامل وأثرها في التراكيب
النحوية  .للمزيد انظر  :السيد ،عبد الحميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التراكيب،
مجلة جامعة دمشق ،املجلد  ،18العدد  ،4+3عام  ،2002ص 46 :
صاري ،محمد ،تيسير النحو موضة أم ضرورة؟ ،ص11-12 :
 12فكرة "تضافر القرائن" جاءت إليضاح املعنى الواحد املتمثل أساسا في تفكيك بنية إلاسناد ،وبيان
عالقات الكلمات فيه كمهمة من مهمات إلاعراب كما هو معروف في النحو العربي .وهنا يتعدى مفهوم
القرائن مجرد لاهتمام بالعامل  -حسب رؤية حسان  -ومدى أثره في تحديد العالمات إلاعرابية ملباني
مكونات إلاسناد إلى التعامل مع مجموعة من املعطيات ألاخرى بما فيها القرائن املعنوية والقرائن اللفظية.
ومعناها عند الدكتور تمام حسان أنه ل يمكن لظاهرة واحدة أن تدل بمفردها على معنى بعينه ،ولو حدث
ذلك لكان عدد القرائن بعدد املعاني النحوية  .للمزيد انظر  :حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها،
ص ،194-193 :نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ،ص11-12:
 121حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ص181 :
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العالمة إلاعرابية هي قرينة من القرائن اللفظية ،لكنها القرينة ألاساسية ،ل سيما
عندما يكون الكالم غير ملبس ول مبهم  .والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو  :أي
املنهجين أفضل ؟ بل أي املنهجين أبسط وأسهل ؟ البحث عن تضافر القرائن املتشعبة
أم البحث عن قرينة واحدة ( وهي الحركة إلاعرابية ) ؟
إن الكشف عن قرينة التعليق من وجهة نظر الدكتور محمد صاري تفوق صعوبتها
بكثير صعوبة الكشف عن الحركة  .فالقرائن كثيرة جدا ،بحيث يبدو العامل النحوي مقارنة
بها ألعوبة أطفال.122

 4-3-1دراسة " مهدي املزخوممي "
والدراسة التي قدمها الدكتور مهدي املخزومي في كتابيه " في النحو العربي نقد
وتوجيه" 123و" في النحو العربي قواعد وتطبيق "  ،12حيث يرى أن محاولت التيسير التي
ظهرت في الكتب املدرسية حديثا لم تقدم شيئا جديدا ،والتيسير املنشود  -في رأيه  -ل يقوم
على لاختصار ،ول على حذف الشروح النحوية والتعليقات والحواش ي التي تمأل بطون كتب
النحو ،ولكنه ينبني على العرض الجديد ملوضوعات النحو من خالل إصالح شامل ملنهج
الدرس النحوي وموضوعاته أصول وفروعا  . 12وأهم إلاصالحات التي قدمها في كتابه ،هو
تخليص النحو مما علق به من شوائب وفلسفة حملتها فكرة العامل ،تلك الفكرة التي زعم أنها
حرفت النحو عن مساره ،فتحول شيئا فشيئا إلى درس ملفق غريب ،ليس فيه من سمات
الدرس اللغوي إل مظهره وشكله ،مما أصبح به النحو درسا في الجدل يعرض النحاة فيه
قدراتهم على التحليل العقلي . 12

 122تدخل تحت كل قرينة معنوية كبرى قرائن معنوية صغرى ،فمثال قرينة التخصيص تحتوي على تسع
قرائن ،وقرينة النسبة تضم تسعا وعشرين قرينة فرعية ،انظر  :حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها
ومبناها ،ص  ،190 :نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ،ص23:
 123املخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد وتوجية ،دار الرائد العربي ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،لبنان،
1986
 12املخزومي ،مهدي ،في النحو العربي قواعد وتطبيق ،دار الرائد العربي ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،لبنان،
1986
 12املخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد و توجية ،ص  ،15 :نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو :
موضة أم ضرورة ،ص11 :
املخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد و توجية ،ص  ،15 -14 :نقال عن :صاري ،محمد ،تيسير النحو :
موضة أم ضرورة ،ص11:
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نجد في تصريحات الدكتور مهدي املخزومي أكثر من مرة أنه حاول في كتابيه أن
يجدد موضوع الدرس النحوي بوضوح ،وأن يعيد للنحو ما فقده بإبطال فكرة العامل ،إذ
يقول  " :فقد حاولت في هذه الفصول أن أخلص الدرس النحوي من سيطرة املنهج الفلسفي
عليه ،وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل  ...وإذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما
ّ
عقدوا من أبواب أساسها القول بالعامل كباب التنازع وباب لاشتغال  ،12ثم بطل كل ما
انتهوا إليه من أحكام . 12
"لقد بالغ الدكتور مهدي املخزومي في نقده لالتجاه القديم في الدرس النحوي  .فكل ش يء
 في زعمه  -أسس على أصول غير سليمة ،وكل ش يء تحدث عنه القدماء ل صلة له بالدرساللغوي أو النحوي  .فاألصول التي تأسس عليها النحو العربي  -في نظره  -ليست من النحو في
ش يء ،بل هي دخيلة غريبة عن مجال اللغة والنحو ،وليست الحركات في زعمه آثارا للعوامل،
ولكنها عوارض لغوية اقتضاها أسلوب العربية ،وليس في النحو عامل ،وكل ما بني على ذلك
13
من أحكام ينهار ويزول  .12وهذا غلو في تهوين ما قام به النحاة ألاوائل ".
5-3-1دراسة " محمود سليمان ياقوت "
والدراسة التي قدمها الدكتور محمود سليمان ياقوت في كتابه " النحو التعليمي
والتطبيق في القرآن الكريم "  ،131وقد بنى كتابه على مجموعة من الدروس في " النحو
التعليمي" يقدمها ملحبي اللغة العربية وعشاقها ،وجمع بين الجانبين ،أولهما نظري يعرض فيه
للقاعدة النحوية وشرحها وتوضيحها ،وآلاخر تطبيقي يقدم فيه إعرابا مفصال لبعض الحروف
والكلمات وأشباه الجمل والجمل .وتوضيح القاعدة من خالل التطبيق في القرآن الكريم؛ ألن
الكثيرين من وجهة نظره من طالب العلم واملعرفة يستوعبون القاعدة النحوية حين يتم
 " 12إذا ّ
درس املعلم بابي التنازع ولاشتغال على شكل حدود وتعريفات مجردة فهو غير مفيد ،ولكن إذا
درس هذين البابين على شكل أمثلة ونماذج فهي مفيدة جدا  .أين هي املشكلة عندما نطلب من التلميذ أن
َ
الطالب علمته ) ؟ فينش ئ على غرارهما جمال عديدة
يحاكي الجملتين آلاتيتين ( وقف وتكلم الخطيب -
"،انظر :صاري محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ؟ ،ص23:
 12املخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،ص16 :
 12املخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،ص ، 299+232 :نقال عن الدكتور محمد صاري ،تيسير
النحو موضة أم ضرورة؟ ،ص 11 :
 ،صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ،ص11:
 131ياقوت ،محمود ،النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم ،دار املعرفة الجامعية ،إلاسكندرية ،مصر،
 ،2011ص8 :
34

شرحها في ضوء بعض آيات الذكر الحكيم ،وكذلك التطبيق في الحديث الشريف ،والشعر
العربي ،والجمل ،والعبارات لافتراضية.

 6-3-1دراسة " عائشة حوري "
هدفت الدكتورة في دراستها " تحليل محتوى كتب القواعد النحوية في املراحل
الدراسية في الجمهورية العربية السورية " إلى تحليل كتب القواعد النحوية في الحلقة
الثانية من التعليم ألاساس ي والتعليم الثانوي في الجمهورية العربية السورية ،من خالل تعرف
الواقع الحالي لكتب القواعد النحوية شكال ومضمونا ،وتكشف عن جوانب القصور والقوة
فيها ،والتوصل إلى التوصيات واملقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير كتب القواعد النحوية
ولارتقاء بها .

 7-3-1دراسة " مومن أحمد "
قدم الدكتور مومن أحمد مقال بعنوان " القضية النحوية وآثارها لتطوير قواعد الكتابة
"  133يعرض في املقال الجدل القائم بين الباحثين حول دور النحو التقليدي في مساعدة
الطالب على التغلب على ألاخطاء النحوية الخاصة بهم  .فإنه يدل بالتالي على أهمية في حالة
التطور النحوي في مهارات الكتابة وتحسين الكفاءة اللغوية .وقوة هذا النحو تكمن في العاملية
والتوليدية  .Generativeوهي تمكن مستخدميها للتوليد والالتناهي وتجنب عبء نقل ألاحكام
السلبية كما يقدم استراتيجيات جديدة لفهم الرواية والقصة القصيرة وتحليلها وانتقاءها
بطريقة مرضية و بشكل موضوعي.

 8-3-1دراسة الدكتور "علي آيت أمشان " :
قدم علي آيت أوشان في كتابه " اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي " ألاسس
املعرفية والديداكتية" ،13وتهدف دراسته إلى إبراز كيفية انفتاح منهاج اللغة العربية بالتعليم
حوري ،عائشة ،تحليل محتوى كتب القواعدالنحوية في املراحل الدراسية في الجمهورية العربية
السورية ،مجلة جامعة دمشق ،املجلد . 2010 ،26
Case Grammar and its Implications to Developing Writing Skills.
webreview. n°11 (1998), 53-62 ,
http://www.webreview.dz/IMG/pdf/Case_grammer_and_its_implications_to_develop
ing_writing_skills.pdf

أوشان ،علي،اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي " ،ألاسس املعرفية والديداكتية"،ص7 :
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الثانوي الشعبة ألادبية على الدرس اللساني الحديث النحو الوظيفي
ومن خالل مكون من مكوناته الدرس اللغوي وتحديد ألاسس اللسانية والوظيفية املعتمدة في
ذلك ،وكيف تم التعامل معها؟ وهل روعي في ذلك النقل الديداكتيكي ؟ وهل هذا لانفتاح هو
ضرورة معرفية وتربوية فرضها التقدم الحاصل في مجال اللسانيات أم أنه مجرد استجابة
تلقائية لدعوى التجديد ؟
Functional Grammar

ونجد في دراسة الدكتور علي آيت أوشان تقديم وصف موجز عن أهم لاتجاهات
اللسانية الحديثة وكيفية معالجتها ملسألة تعليم وتعلم اللغة وألاسس النظرية واملبادئ
املنهجية املنظمة لنظرية النحو الوظيفي ،وتحديد محتويات ومكونات الدرس اللغوي – النحو
الوظيفي – والوقوف على كيفية تنفيذه ،وقدم اقتراحا بتقديم دليل بمصطلحات النحو
الوظيفي الواردة في الكتاب املدرس ي للسنة ألاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي بهدف
مساعدة املدرس على تنفيذ الدرس اللغوي.

 9-3-1دراسة الدكتور " محمد صاري "
بين الدكتور في دراسته " تيسير النحو موضة أم ضرورة ؟" "أن مادة النحو تشكل
جزءا رئيسا في تعليم اللغات بشكل عام ،ويعد هذا الجزء من أكثر املوضوعات تعقيدا
وتذبذبا في مناهج تعليم العربية خاصة  .وبرهن على أن أسبابا عديدة تشكلت منها صعوبة
القواعد النحوية في املجال التعليمي  .فإلى جانب جفاف املناهج وعقم الكتب املدرسية
والطرائق ،وسوء فهم الغاية من تدريس القواعد وعجز املعلمين واملربين عن استثمارها
استثمارا فعال في إكساب املتعلم السالمة اللغوية وتلقائية التعبير .
وعليه ،فإن تيسير هذه املادة على املتعلم  -في زمان يتلقى فيه الفصحى تعلما
وصناعة ل طبعا واكتسابا  -واجب حتمي ،وسيظل هذا الواجب قائما في الحاضر واملستقبل،
كما كان قائما في املاض ي .لكن التيسير في هذه املسائل الخطيرة جهد ضائع ،أو طريق مضلة ل
تعرف لها حدود ،ول تتضح لها غاية إذا تم معالجته بعيدا عن الحقائق التي أثبتها العلماء
13
واملختصون في ميدان علم تدريس اللغات "Language teaching.
ومن هنا ،تأتي أهمية الدراسة التي قدمها الدكتور محمد صاري وحاول من خاللها
تحليل إلاشكالية ألاساسية آلاتية :ملاذا لم تنجح املحاولت القديمة والحديثة في تجديد النحو؟
وما هو البديل املقترح ؟
صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ؟ ،ص1 :
صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة ؟ ،ص1 :
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 4-1غير العرب
 1-4 -1دراسة ميشيل صوان
13

ناقش في الدراسة التي قدمها بعنوان " وضع معايير قواعد النحو التعليمي"
الخصائص التي تميز قواعد النحو التعليمي عن أنواع القواعد النحوية ألاخرى ،وعرف
مصطلح "القواعد التعليمية" بأنها القواعد التي تم وضعها ملساعدة الراغبين في تعلم لغة
أجنبية على فهم الجوانب الخاصة للغات التي يدرسونها (سواء أكانت هذه القواعد موجهة
ُ
مباشرة للطالب أم للمعلمين و مواد الكتاب التي من املتوقع أن ينقلوا هذه القواعد للمتعلمين
بشكل أو بآخر).
وأشار إلى أنه يتم جمع هذه القواعد "كقواعد لغوية تعليمية" و يمكن تطبيق هذا
املصطلح باعتدال حتى يتم جمع القواعد املوضوعة من أجل الطالب الذين يتعلمون كيفية
تكوين لغتهم وما أراده متعلق بإرشادات اللغة ألام.
والقواعد الستة التي افترضها على سبيل الجدل تكون مفيدة للمتعلمين وجيدة ،و يعتقد
أن الفرد باستطاعته تحديد ستة "معايير" لقواعد النحو التعليمي وهي:
 صحيحة.
 محددة.
 واضحة.
 بسيطة.
 البخل املفاهيمي.
 مألوفة.

 2-4 -1دراسة ديفيد نيوبي
الدراسة التي قدمها ديفيد نيوبي بعنوان "النحو التعليمي"  ،13وقد عرف فيها النحو
التعليمي بأنه أسلوب تنشئة نحوية للمتعلمين حيث ينقسم إلى قسمين منفصلين لكنهما
Swan, M. (1994) : Design Criteria for Pedagogic Grammar Rules .In : Bygate
”M., Tonkyn, A. & Williams, E. (eds.) “Grammar and the Language Teacher
Longman: 45-55.
Newby, David. (2000): "Pedagogical
grammar." Routledge encyclopedia of language teaching and learning. London:
Routledge.
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مترابطان من الناحية النظرية  :أولهما ،النماذج الوصفية لقواعد اللغة والتي يمكن إدراجها
ضمن قواعد النحو املرجعية التربوية و املواد التعليمية وصياغتها بطرق تجعل من السهل على
املتعلم فهم ما يتم شرحه له ،ثانيهما ،نظريات اكتساب اللغة الثانية والتي ستوفر ألاساس
ملنهجية الفصول الدراسية.
وبين لاختالفات بين النحو التعليمي والنحو العلمي حيث وصف بأشكال مختلفة منها
"النظرية" و "العلمية" ول سيما فيما يتعلق بأي وصف تربوي يجب أن يكون أساسا نظريا
وما هو هذا ألاساس الذي ينبغي أن يقوم عليه؟
وبين املجالين النظريين اللذين شكال النحو التعليمي  -الوصف و املنهجية – حيث كان هذا
ألاخير هو املحور الرئيس ي لالهتمام والذي كان في فترات متكررة من تاريخ تعليم اللغة وقد
تمثل أساس الخالف في:






أهداف تدريس قواعد اللغة (معرفة القواعد اللغوية أو استخدام القواعد اللغوية؛
التالعب بالجمل أو إلاسهاب).
تصنيف القواعد اللغوية (شكال و معنى و استخداما ) إلى وحدات تشكل أهداف املنهج
أو التدريس.
املدى الذي ينبغي التعامل به مع القواعد اللغوية بشكل منفصل عن الجوانب ألاخرى
للغة.
استخدام القواعد ،خاصة مدى التركيز املعرفي على القواعد النحوية مما يساعد على
فهمها.
أنواع التمارين وأنشطة القواعد اللغوية التي من شأنها أن تؤدي إلى إلاتقان.
وبين محاولت بعض النحاة في إعطاء أساس نظري لقواعدهم :مثلLeech, svartvic ،

) (1975اللذين كتبا عن النموذج اللغوي "القواعد النحوية الوظيفية  /النظامية؛ و في عام
) (1994حدد صوان  Swanالخطوط العريضة لكتابة "معايير التصميم" لقواعد الصياغة؛ و
نيوبي استقى عام ) (1989قواعده من نموذجه "النحوي النظري" ) .(1989aحتى آلان في كل
مجالت قواعد الصياغة هناك "قاعدة واحدة فقط لم يتم اكتشافها نسبيا بعد من وجهة
نظره" . 13

انظرWestney 1994 :
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 – 2النحو التعليمي مالنحو العلمي
 -1-2مفهوم النحو التعليمي معالقته باللسانيات التعليمية
قدمت تعريفات متعددة للنحو التعليمي " ،1من أشهرها أنه نحو يوضع أساسا لتلبية
حاجات املتعلمين ،ومساعدتهم على تعلم اللغة املستهدفة وبفحص مجمل التعريفات ،يتضح
أن النحو التعليمي يستند في صياغته إلى نظرية لسانية في لاكتساب ونظرية نفسية في التعلم
وأوصاف لسانية للغة املستهدفة وملتعلميها1 1" .ويمكن بيان أهمية هذا التعريفات في آلاتي:
أ .إ نه يعتمد على نظرية لسانية وهي نظرية لاكتساب التي قدمها تشومسكي وهي أن
1 2
الطفل يولد ولديه القدرة على اكتساب اللغة.
ب .إنه يعتمد على نظرية نفسية وتتفاوت من حيث عالقته بعلم النفس وخاصة في
1 3
نظريات التعلم املقدمة في هذا املجال .
ت .إنه يعتمد على أوصاف لسانية "للغة املستهدفة"  1وملتعلميها في جميع مراحل التعلم .

 1انظر وانك ( .)Wang 2003
 1 1البوشيخي ،النحو التعليمي للغة العربية  :مبادئة وإجراءاته ،قيد الطبع
 1 2معظم البحوث التي أجريت في مجال اللغة ،كان محورها معرفة كيفية اكتساب اللغة وكيفية ّ
تطورها
وممارسة تدريسها على أسس لسانية ونفسية واجتماعية وتربوية .ففي الخمسينيات من القرن السابق كانت
هناك نظريتان قد ّ
تطورتا وأصبحتا شائعتين حول كيفية اكتساب اللغة .وهاتان النظريتان كانتا متضادتين
في ألافكار :ألاولى النظرية السلوكية(  ) Behaviorismوهي التي ترى ّ
ّ
تتطور نتيجة عوامل أو
أن اللغة
ات بيئية( )Environmental Influencesوالنظرية الثانية ،هي النظرية الفطرية
مؤثر ٍ
( )Nativismوترى ّ
أن اللغة تتطور بفعل عوامل فطرية تولد مع إلانسان وتصاحبه في حياته ،وهي
ّ
َّ
موجودة في داخله ،أما ألافكار ووجهات النظر الحديثة حول
فتركز على
كيفية اكتساب إلانسان اللغةِ ،
الجمع أو التفاعل بين العوامل البيئية والقدرات الفطرية وهو ما يصح أن نطلق عليه النظريات التفاعلية (
 ) Interactionist Theoriesالتي تختلف في تفسيرها لعملية اكتساب اللغة،)Berk,1998(.
للتفصيل انظر :حتاملة ،موس ى ،نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها ،كلية الدراسات العربية
وإلاسالمية ،دبي ،مقال منشور في موقع مجمع اللغة العربية ألاردني :
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-69-3.html
 1 3ملعرفة نظريات التعلم انظر  :الفصل ألاول من البحث .
 1اللغة املستهدفة هي اللغة التي تريد أن تتعلمها أو التي من خاللها تقوم بالترجمة إلى لغتك ،و اللغة
املستهدفة أيضا هي اللغة التي يتم تصميمها أو إضافة املصدر لتدريسها أو التي يشير إليها املصدر نفسه.
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إذا النحو التعليمي له طابع الخدمة للمعلم واملتعلم ،بل بدون مبالغة هو البؤرة ألاساس التي
من خاللها يفيد الطرفين.
"وقد اهتدى علماء العربية إلى أسلوب تعليمي فريد ،يتمثل في املنظومات النحوية أو
ألالفيات كاألجرومية وألفية ابن مالك وغيرهما .وهي كتب نحوية تعليمية تختزل القواعد
النحوية وشواهدها وشواردها في أبيات شعرية ،وتجعل من حفظها ُملما إلى حد بقواعد النحو
العربي .فألفية ابن مالك  1تقدم املبتدأ مثال على الشكل آلاتي:

إن قلت زيد عاذر من اعتذر
فاعل أغنى في أسار ذان
يجوز نحو فائو أملو الرشد

مبتدأ زيد معاذر خبر
مأمل مبتدأ مالثاني
مقس كاستفهام النفي مقد

وعلى الرغم مما يمكن توجيهه من نقد ملا تضمنته ألالفية من القواعد والشواهد والشوارد،
إل أنها تدل على الوعي الذي صاحب النحاة بضرورة صياغة نحو تعليمي للغة العربية يساعد
متعلميها على إتقان قواعدها ،كما أنها أدت دورا ملموسا في نشر الوعي النحوي بين املتعلمين
1
والعلماء بمشاربهم املختلفة مدة من الزمان غير يسيرة".

 -2-2التمييز بين النحو العلمي مالنحو التعليمي
قبل التفريق بين النحو التعليمي والنحو العلمي  ،Scientific Grammarيتوجب معرفة
نشأة النحو فعندما نتحدث عن البصرة فنحن نتحدث عن النحو العربي منذ نشأته وحتى
عصرنا الحاضر ،فمن املعروف أن النحو نشأ بصريا وتطور بصريا وذلك ل شك فيه،
فالبصرة هي التي سبقت إلى وضع النحو منذ القرن ألاول للهجرة ،فهي التي عرفت في تاريخ
1
النحو بأنها املدرسة التي وضعت أصول القياس في النحو.
ولكن السؤال هنا :ما السبب الذي دفع العرب إلى وضع النحو؟

 1ابن مالك ،محمد ،ألفية ابن مالك ،دار التعاون ،دون طبعة ،القاهرة ،مصر،دون تاريخ ،ص7:
البوشيخي ،النحو التعليمي للغة العربية  :مبادئة وإجراءاته ،قيد الطبع
 1الراجحي ،عبده ،دروس في كتب النحو ،دار النهضة العربية للطباعة ،بيروت ،لبنان ،1975،ص.10 -9:
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يجمع الدارسون على أن النحو العربي نشأ لحفظ القرآن من اللحن ،وأن علي بن
أبي طالب أمر أبا ألاسود الدؤلي أن ينحو نحوا لحفظ السليقة العربية ،فوضع الدؤلي النحو
لقول سيدنا علي ( انح هذا النحو) .
ويعــد وضــع النحــو فــي تــاريخ اللغــة عريقــا ،غيــر أنــه ل يكتســب الســمات العامــة املميــزة للغــة
التــي ينتمــي إليهــا فــي العــادة إل بعــد مــرور حقــب طويلــة مــن التطــور تتبلــور فيهــا قواعــده العامــة،
وأن قواعــد النحــو العربــي ّ
تطبـق بالســليقة إلــى أن قضــت الحاجــة بعــد الفتــوح إلــى وضــع أصــولها
وتدوينها وحدث هذا منذ أواسط القرن ألاول الهجري .
وقــد اختلــف النــاس كــذلك فــي الســبب الــذي دعــا إلــى البــادرة ألاولــى التــي دعــت إلــى وضــع
النحو ،وأن علم النحو قد تطور في املئة سنة ألاولى من وضعه بل قل إنه طفر طفـرة كبيـرة بـين
مؤلــف أبــي لاســود وكتــاب ســيبويه ،ولقــد شــهد النصــف ألاخيــر مــن القــرن الثــاني للهجــرة توســعا
في الدراسات النحوية و تناول التوسع الظواهر النحوية وتعليلها .
ويب ــدو ملتتب ــع التـ ـآليف النحوي ــة إب ــان نش ــأة عل ــم النح ــو أن ه ــذه النش ــأة ل ــم تس ــر س ــيرا
مط ــردا وإنم ــا بش ــكل طف ــرتين كبي ــرتين أولهم ــا عل ــى ي ــد عيسـ ـ ى ب ــن عم ــر املت ــوفى س ــنة  146هـ ــ،
1
وألاخرى على يد سيبويه املتوفى حوالي سنة  170ه.ـ.
ّ
وألام عند الجمهور ،واصطالحا :
ومن هذا يمكن تعريف النحو "لغة  :القصد
"انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتنكير
وإلاضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ،ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في
الفصاحة ،فينطق بها وإن لم يكن منهم ،وإن شذ بعضهم عنها ر ّد إليها وهو في ألاصل مصدر
1
شائع ،أي نحوت نحوا ،كقولك قصدت قصدا ،ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم".
فنجد الكثير من القدامى قدموا تعريفا للنحو يمكن اعتباره بداية في علوم اللغة العربية دون
تحديد ،وهي كاآلتي:
 السكاكي(626هـ)  :يعرف السكاكي علم النحو " :بأن ينحو كيفية التركيب فيما بين
الكلم لتأدية أصل املعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب
1
وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية".
ترزي ،فؤاد ،في أصول اللغة والنحو ،دار الكتب ،بيروت ،لبنان ،دون

 1ابن جني،
 1ترزي ،فؤاد ،في أصول اللغة والنحو ،ص93-94 :
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تاريخ ،ص100-95 :

 عبد القاهر الجرجاني(816هـ)  :يعرفه بأنه" :هو علم بقوانين يعرف بها أحوال
التراكيب العربية من إلاعراب والبناء وغيرهما .وقيل  :النحو علم يعرف بها أحوال
1 1
الكلمة من حيث إلاعالل ،وقيل :علم بأصول يعرف بها صحة الكالم وفساده".
وعلى هذا ألاساس بني الحديث على ما قدم في السابق ،فنجد املتوكل 1 2وضح مفهوم
النحو وقال إنه "لينطبق مصطلح "النحو" على مفهوم واحد بل على ّ
عدة مفاهيم أهمها أربعة :
ّأول :النحو في مقابل اللسانيات  :دأب املشتغلون بتاريخ الدرس اللغوي على التمييز بين
املرحلة القديمة ،مرحلة الدراسات النحوية ،واملرحلة الحديثة،مرحلةاللسانيات .إذا كان
لاتفاق حاصال على التمييز بين هاتين املرحلتين الكبريتين.
ثانيا :النحو باعتباره فرعا من فروع الدرس اللغوي  :يطلق مصطلح النحو كذلك على فرع من
فروع الدرس اللغوي قديمه وحديثه يختص بالتركيب أو الصرف أو يشملهما معا.
ثالثا :النحو باعتباره نمذجة صورية للواقع اللغوي  :مصطلح النحو وأكثرها انتشارا آلان في
ألادبيات اللسانية إطالقه من الجهاز الواصف نفسه  .وقد يتوسع في ذلك فيطلق هذا التوسع
" النحو التوليدي " 1 3و " النحو املعجمي الوظيفي "و " نحو ألاحوال " و " النحو املركبي املعمم "
و " النحو الوظيفي" . 1
 1 1ترزي ،فؤاد ،في أصول اللغة والنحو ،ص93:
 1 2املتوكل ،أحمد ،املنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (ألاصول ولامتداد) ،دار ألامان ،الرباط،
املغرب ،2006 ،ص 36-39 :
" 1 3النحو التوليدي التحويلي"وهذا النحو قام بوضعه رائد اللسانيات الحديثة (نعوم تشومسكي)وهو النحو
النقيض للنحو التقليدي حيث ليمكن للنحو التقليدي حصر الجمل الالمتناهية التي تولدها اللغة ،ولكن
خالف ذلك النحو التوليدي الذي يقوم على أساس التوليد الرياض ي حيث يصاغ على هيئة صيغ رياضية
يمكن من خاللها توليد عدد كبير من الجمل وتركيبات الجمل السليمة للغة ما ،ومن املعروف أن النحو
التوليدي يفترض ثنائية البنية بما معنى أنه هناك بنية ذهنية عميقة تشمل العناصر الكاملة للمقولة
اللغوية التي تتحول إلى بنية سطحية منطوقة .للتفصيل انظر  :بناني ،محمد الصغير ،املدارس اللسانية في
التراث العربي وفي الدراسات الحديثة ،دار الحكمة ،الجزائر ،ص76 :
" 1النحو الوظيفي" الذي ظهر عند سيمون ديك وهو يعتبر القدرة التواصلية هي الجهاز الذهني الذي يمكن
للمخلوقات البشرية التواصل بها عن طريق العبارات اللغوية ،فمن هذا يمكن القول إن امللكة التواصلية
عنده أشمل من امللكة النحوية بل يمكن القول إنها تحتويها أيضا ،فنتاج امللكة التواصلية العبارات اللغوية
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رابعا :النحو باملعنى الواسع أي النظرية.
وهنا ل بد من التفريق بين النحو العلمي والنحو التعليمي ،فكل منهما يعد علما
مستقال بذاته ،ونجد أن بعض النحويين اللغويين يعلو صوتهم بالحتجاج والنكير على أي
مسعى فيه جانب من تطوير وإصالح تعليم النحو ،خوفا على هذا العلم من أن يداخله فساد،
والواقع أن معظم أولئك املحتجين ممن لم يدرسوا النحو ولم يواجهوا مشكالت تعليمية،
1
وكلها لغاية جعل نحو العربية يخلو من أي ش يء يمكن أن يؤثر على ألامة العربية .
نحن نتحدث هنا عن نحو تعليمي يزود الطالب بما هو ضروري ل بما هو كمالي .أو
على حد عبارة الجاحظ  " :أما النحو فال تشغل قلبه " أي صبي" إل بقدر ما يؤديه إلى السالمة
من فاحش اللحن ،ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه ،وشعر إن أنشده ،وش يء إن
وضعه ،وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى "  ،1فما املردود اللغوي من أن نعلم طالب
1
النحو " أن الضمير ( أنا ) له خمس لغات هي  ( :أناِ ،أن ،آنْ ،أن ،أنه)"
إن إلاجابة عن هذا التساؤل تكمن في اختيار أيسر السبل في تعلم الطالب ما يلزمه
ملمارسة حياته بلغة سليمة تقيه من وقوعه في اللحن ،بناء عليه سوف تعقد الدراسة مقارنة
ب ين النحو العلمي والنحو التعليمي على أساس التوفيق بين النظرية والتطبيق ،وقد بين
الدكتور دوجالس براون 1ما نسمية بالنحو التعليمي و العلمي ،فالنحو التعليمي وصف نحوي
للغة ،وضع لهدف خاص وهو املساعدة في تعليم هذه اللغة ،والنحو العلمي لم يوضع كي يكون
نحوا تعليميا قط .وخير نموذج للنحو التعليمي كتاب روبرت كرون " بنية اللغة إلانجليزية "
املستعملة في مقامات تواصلية وليست الجمل املجردة؛ لذلك فإن فهم بنية هذه امللكة ومكوناتها وطريقة
عملها يتم من خالل دراسة العبارات اللغوية التي تصدرها هذه امللكة ،فمن هذا أعلن ديك أن النحو
الوظيفي ل يمكن أن ينحصر في وصف بنية الجمل اللغوية .للتفصيل انظر  :البوشيخي ،عز الدين ،لسانيات
النص في ضوء النحو الوظيفي الخطابي ،مقال منشور في موقع صوت العربية :
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=894:2011-0622-15-12-17&Itemid=336
 1خسارة ،ممدوح ،تيسير تعليم النحو ،مجلة اللسانيات ،الجزائر ،2003 ،ص 66 :
 1السيد ،محمود ،أضواء على تدريس النحو – ندوة النحو والصرف  ،-الكتاب الثاني دمشق ،1994 ،ص
.10 :
 1ابن يعيش ،شرح املفصل ،املطبوعات املنيرية ،دون طبعة ،دون بلد ،دون تاريخ ،الجزء الثالث ،ص :
 ،93-94ولسان العرب  :أنن  .نقال عن  :خسارة ،ممدوح ،تيسير تعليم النحو ،ص67 :
 1براون ،دوجالس ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ص182-181 :
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،1ومعظم كتب تدريس اللغة و النحو التي تستخدم في دروس تعليم اللغات لاجنبية هي
كتب تندرج ضمن النحو التعليمي  .أما النحو العلمي الذي يسمى أحيانا " النحو التحليلي" فهو
يحاول أن يفسر بنية اللغة دون إلاشارة إلى التعليم أو التدرج ،أو مستويات الصعوبة أو
سالسة الشرح .

والنحــو التعليمــي  pedagogical grammarيقــوم علــى أســس لغويــة ونفســية وتربويــة
حيــث يركــز عل ــى م ــا يحت ــاج إلي ــه امل ــتعلم ،فيس ــتثمر"بع ــض املفــاهيم أو املص ــطلحات النحوي ــة
له ــذه النظري ــة -النظري ــة النحوي ــة -أو تل ــك ،ليتخ ــذ منه ــا أص ــول ،يبن ــي عليه ــا منهجي ــة تعليمي ــة
متس ـ ــقة ومنظم ـ ــة ،تعتم ـ ــد علـ ـ ــى النت ـ ــائي التـ ـ ــي توص ـ ــل إليهـ ـ ــا علم ـ ــاء ال ـ ــنفس والبيـ ـ ــداغوجيا
واللس ــانيات التطبيقي ــة"  .1ويس ــمى أيض ــا "النح ــو ال ــوظيفي" .1 1وهن ــا يح ــدث الت ــداخل ب ــين
النح ــو التعليم ــي والنح ــو ال ــوظيفي وم ــن الضـ ــرورة خض ــوع النح ــو التعليم ــي والنح ــو العلمـ ــي
لتوجيه وظيفي يراعي حاجات املـتعلم ،ويعـرض لـه بأسـاليب مشـوقة ،تدفعـه ملتابعتـه .غيـر أن
الواقع بخالف ذلـك" ،فأصـبح النحـو الـوظيفي عنـد بعضـهم نحـوا علميـا ،نحـو مـا فعلـه أحمـد
املتوكل فقد درس العربية بتطبيق النحو الوظيفي في نظامها التركيبي".1 2

)Krohn,R,(1971

 1بعيطيش ،يحيى ،النحو العربي بين التعصير والتيسير ،بحث منشور في كتاب أعمال ندوة تيسير النحو،

منشورات املجلس ألاعلى للغة العربية ،الجزائر،2001 ،ص .120 :نقال عن  :بسندي ،خالد ،محاولت
التجديد والتيسير في النحو العربي (املصطلح واملنهج :نقد ورؤية) ،جامعة امللك سعود ،بحث
منشور في مجلة الخطاب الثقافي ،العدد ،3الرياض ،اململكة العربية السعودية ،2008 ،ص :
13
1 1

إبراهيم ،عبد العليم ،النحو الوظيفي ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة ،القاهرة،مصر ،1978 ،ص .5:نقال

عن  :بسندي ،خالد ،محاولت التجديد والتيسير في النحو العربي (املصطلح واملنهج :نقد
ورؤية) ،جامعة امللك سعود ،بحث منشور في مجلة الخطاب الثقافي ،العدد ،3الرياض،
اململكة العربية السعودية ،2008 ،ص 13 :
 1 2املتوكل ،أحمد ،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب،
،1988ص .7وينظر العجمي ،فالح ،تطوير مقررات اللغة العربية في التعليم العام ،ص  ،596 :نقال عن :

بسندي ،خالد ،محاولت التجديد والتيسير في النحو العربي (املصطلح واملنهج :نقد ورؤية)،
جامعة امللك سعود ،بحث منشور في مجلة الخطاب الثقافي ،العدد ،3الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،2008 ،ص 13 :
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وقد عرف أولدين بأنه "نحو يوضع أساسا لتلبية حاجات املتعلمين ،وملساعدتهم على
تعلم اللغة املستهدفة (أولدين ( .))Oldin 1994ويقابله النحو العلمي الذي يشمل أنماطا
متعددة من ألانحاء ،كاألنحاء الوصفية ،أو املعيارية ،أو التوليدية ،أو الوظيفية".1 3

 - 3-2شرمط النحو التعليمي منماذج منه في اللغات ألاخرى
قواعد صياغة النحو التعليمي ،حسب (أولدين ( ))Oldin 1994بصورة تكون فيها :1
 واقعية (أي غير مجردة)
 بسيطة
 واضحة
 تراكمية
 مألوفة
 غير تقنية

ويمكن أن نفسر هذه الشروط باآلتي :
 واقعية  :يجب أن تصاغ ألامثلة املتناولة في الدروس النحوية من الواقع اللغوي،
ويجب استثمارها في الواقع ول تعتمد للحفظ ويجري تطبيق القاعدة في الواقع
اللغوي ،ولكن في الوقت ذاته لبد أن تكون معززة لقيمة محددة عند الطالب ،فعلى
سبيل املثال نجد أن ألامثلة النحوية التي تكون مستمدة من الحديث الشريف والقرآن
الكريم من الطبيعي أن تالمس الواقع من خالل تقديم الوعظ والنصح وإلارشاد.
 بسيطة  :يجب أن تكون القاعدة التعليمية بحسب رأي صوان ُمبسطة فهناك حتما
بعض املفاضلة مع الحقيقة أو الوضوح.

 1 3البوشيخي ،النحو التعليمي للغة العربية  :مبادئة وإجراءاته ،قيد الطبع
1انظر صيغة أخرى للمعايير التي يجب أن تراعى في قواعد النحو التعليمي ،في :صوان ()Swan 1994
ويستني ( .)1994 Westney
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والتبسيط يمكن أن يسهم في الوضوح ،كما استخدمه كمصطلح يتعلق في املقام ألاول بجميع
الطرق الخاصة بالشرح؛ والتبسيط 1في طريقة البناء .علي سبيل املثال ،عن طريق الحد من
عدد من الفئات أو التقسيمات الفرعية أو من خالل ترك التفاصيل غير الجوهرية.
وأحد ألاشياء التي تميز القواعد التعليمية من وجهة نظر صوان عن القواعد الوصفية
هي التبسيط و تعتبر القواعد الواضحة و البسيطة ذات قيمة من الناحية النفسية ألنها تجعل
الطالب يشعرون بأنهم يمكنهم الفهم و السيطرة على أدوات املعارف املعقدة جدا التي
يواجهونها.
وأفضل نوع من أنواع التبسيط هو تحديد إطار املادة عن طريق التفاعل بين مالمح
'املحدد' و 'املعروف للمستمع" و بالتالي إعطاء أربعة مدركات ممكنة:
-1
-2
-3
-

معروف و محدد للمستمع } النظر إلى الشمس! { .
محدد لكن غير معروف للمستمع } مررت بقرية{ .
غير محدد لكن معروف للمستمع } ألاسد حيوان خطير ،أسد خطير ،ألاسود
خطرة{.
1
غير محدد و غير معروف للمستمع} إذا أراد شخص ما شيئا ما{ .

لقد تم فقد بعض التوضيحات أثناء التبسيط – حالة املحدد غير املشروح و املعروف
للمستمع يستخدم للتقاط املصطلح .قام املؤلفون أيضا بقطع زاوية أو زاويتين  -على وجه
الخصوص ،-فقد قرروا عدم التعامل مع استخدام أدوات التعريف لصنع تمييز عام  /محدد،
لكن ما تبقى يعطي قدرا كبيرا من الصحة حول استخدام أدوات التعريف و يعطيها إطارا
يمكن أن يجعل من املعقد جدا الوصول إلى متوسط تقدم الطالب أو املعلم.
توجد عملية تبسيط أخرى مثيرة لإلعجاب أثارها صوان في مقال عن تعليم زمن املضارع
التام ،وأن من الغالب ما نعتقد أن هناك قواعد ل نهائية لجملة املضارع التام  .وفي الواقع
هذه يمكن إرجاعه إلى مبدأين بسيطين وهما:
 -1وصف ألافعال التي تبدأ في املاض ي و تستمر إلى الحاضر (وربما إلى املستقبل):
"لقد زرعت أربع عشرة وردة حتى هذا الصباح"
 1الوضوح عكس الغموض ويعني تجنب مفاهيم غير واضحة املعالم أو املصطلحات الغامضة أو املضللة.
التبسيط عكس التعقيد أيضا فالتبسيط وصفا ينطوي علي التشذيب لجعله أكثر قابلية للفهم.
Todd , L , & Hancock , I , 1986 . International English Usage , Croom Helm
.Andover .
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 -2إلاشارة إلى ألافعال التي قد تحدث أو ل تحدث في وقت غير محدد في املاض ي مع
نوع من الوصول إلى الوقت الحاضر :هل اجتزت اختبار القيادة الخاص بك؟
إن كل استخدامات الزمن املضارع التام (على سبيل املثال مع ،منذ ذلك الحين ،الخ) سوف
ينسجم مع إحدى هذه القواعد حيث تنتشر القواعد من دون نهاية مما يجعل صالبة هذه الجملة
1
أكثر صعوبة مما هو عليه في الواقع.
سواء كان التبسيط الخاص صالحا أم ل فهذا يعتمد في نهاية املطاف على الذين يقومون به من
حيث حجم معرفتهم و حجم تعاطيهم وقدرتهم على التعامل معه و القيمة التي يضيفها الطالب و
املعلمون لجعله دقيقا .على الرغم من ذلك ،يمكن للمرء أن يتساءل هل كان ألكسندر نحويا تعليميا
ممتازا على الرغم من أنه لم يدفع ثمنا باهظا للتبسيط ،ومن السهل نفاد صبره وسط غابة من
القواعد التي غالبا ما تتوفر في محاولة يائسة لتثبيت استخدام زمن املضارع التام ،ومن ناحية
1
أخرى ،هذا ألامر هو ألاصعب؛ لذلك قام النحاة بصنع مثل هذا الجو العكر.

 واضحة  :في مجال الدروس النحوية يتوجب لابتعاد عن صياغة أسئلة معقدة ،بل
يمكن استخدام أسئلة سهلة التطبيق؛ حتى ل يحصل تداخل في القواعد النحوية.
وقد يميل املعلمون كما يرى ميشيل صوان  1إلى أن يكونوا جيدين في جعل ألامور
واضحة حيث إ ّن تدريبهم املنهي و خبرتهم جعلتهم مهرة في تقديم املعلومات بطريقة منظمة
وذلك باستخدام أمثلة بناءة و التركيز على ما هو أهم و القضاء على الغموض.

Alexander , L.G 1998 b, The three best kept secrets about grammar , partical
English teaching , vol . 9 , no 2,59 , 60.

قدم صوان مثال لهذه القضية وهو  ( :تحديد استخدام زمن املضارع التام هو باألحرى أشبه بمحاولة
وضع بالون في جيبك و تخرج من الجيب آلاخر ) و أنها مثيرة لالهتمام نجدها في كتاب لونجمان لقواعد
اللغة إلانجليزية (  )1988aكرس ألكسندر فعليا الكثير من املساحة  -أكثر من  140سطرا  -لهذه النقطة.
باملقارنة مع ( كوبويلد سنكلير )1990 ،الذي كرس  58سطرا ،جري باوم و كتاب قواعد لغة الطالب ()1990
لكويرك به 80سطرا ،أما طومسون و مارتينيه ( )1980فقد خاضا معركة حتى املوت مع هذه ألازمنة بعيدة
املنال حيث كرسا أكثر من 380سطرا.
Swan, M. (1994) : Design Criteria for Pedagogic Grammar Rules
.In : Bygate M., Tonkyn, A. & Williams, E. (eds.) “Grammar and the
Language Teacher” Longman: 45-55.
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وتمت كتابة قواعد النحو التعليمية الحديثة في أغلب ألاحيان من قبل أشخاص خبراء
في مجال التدريس حيث وضحوا ألاشياء بشكل جيد مما يسهل العثور على القواعد الواضحة
غير الصحيحة أكثر من العثور على القواعد الصحيحة غير الواضحة .وغالبا ما تكون القواعد
غير واضحة بسبب استخدام مصطلحات غير مرضية وهذا قد يخفي حقيقة أن الكاتب نفسه
ل يفهم النقطة التي يتحدث عنها مستخدما عبارات غامضة مثل التوكيد والوضوح ولاعتياد
والضمير والحالة ،والطريقة أو النمط الذي يمكنه إعطاء إيهام بالتفسير دون توصيل املعنى
بدقة.
ومن املهم عند صياغة الشروح التعليمية أن يسأل الفرد نفسه عما إذا كان هذا املعلم
يفهم املراد بالضبط من املصطلح الذي يستخدمه ،و على افتراض أنه يفهم ،هل يبدو على فرد
حاضر أنه يفهم ألاشياء كما يفهمها املعلم باعتبارها شيئا واحدا؟
 تراكمية  :تبنى املهارات النحوية في الدروس النحوية على أساس مهارات
مكتسبة ،ويمكن تكرار القواعد حتى تترسخ القاعدة عند الطالب ،وزيادة
التطبيقات النحوية يعزز فهم القاعدة.
 مألوفة  :تصاغ املعلومات في الدروس النحوية بطريقة مألوفة تسهل على الطالب
عملية الفهم؛ حتى ل يشعر الطالب بامللل ،والشعور بالعالقة بين القاعدة النحوية
وا للغة املستعملة ،يفهم من هذا أن الكلمات املتوافرة في ألامثلة النحوية ينبغي أن
تكون كلمات مستعملة غير غريبة على الطالب ،حتى ل يكون أمام أمرين محيرين،
فيصبح في حيرة وهي أيتوصل إلى معنى الكلمة الغريبة؟ أم يفهم القاعدة النحوية
املطلوبة؟
 غير تقنية  :أو بمعنى أخر غير رمزية أو حسابية ،أي ل يمكن صياغة القواعد النحوية
صياغة رياضية أو رمزية في الدرس اللغوي ،ول يمكن اعتماد التعقيد في صياغة
القاعدة النحوية .وقد عبر عنها بمصطلح البخل املفهومي conceptual parsimony
ولتفسير هذا يجب لاستفادة من إلاطار املفاهيمي للمتعلم ،فنجد أن مبدأي البساطة
والوضوح ل يكونان كافيين؛ فأحدهما يمكنه أن يقلل بشكل كبير من تعقيد التفسير
واستخدام املصطلحات شديدة الدقة و أن تظل محتفظة بش يء من الصعوبة على غير
املتخصص .عندما يتم توصيل معلومات جديدة فغالبا ما يكون هناك فجوة بين
الكاتب واملتحدث و القارئ واملستمع.
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ليس بالضرورة أن يكون ألاسبق أعلم من السابق؛ فيمكن له تحليل أدوات التعريف
باستخدام املفاهيم والفئات التي على الرغم من وضوحها لكنها غير مألوفة للمتلقي .من أجل
التواصل بشكل فعال قد يكون من املهم ألاخذ بعين لاعتبار إلاطار املفاهيمي املتاح للقارئ أو
املستمع مع محاولة العمل على هذا بقدر املعقول.
إذا كانت طريقة أحد ما في تحليل موضوع ما بعيدة عن التحليل الذي أتي به أحد
الحضور فمن املرجح أن يؤدى ذلك إلى فقد التواصل .وإذا كان هناك نحوي محترف يكتب
لزمالئه أو لهواة مطلعين فإنه ل يحتاج إلى القيام بالكثير من التنازلت ليتوافق مع مبدأ البخل
املفاهيمي ،فيمكنه افتراض أن معظم القراء سيكونون على دراية باملفاهيم واملصطلحات
املستخدمة؛ فيمكن أن نتوقع منهم القيام بالعمل الالزم لفهم املقصود بالضبط عن طريق
التلفظ بالكلمات بطريقة غير صحيحة .ومن ناحية أخرى ،يقوم النحوي التعليمي أو املعلم
بإعطاء املتعلمين قاعدة يمكنها في أغلب ألاحيان جعل قرائه أو املستمعين افتراض القليل من
التكلف املفاهيمي لذلك يجب عليه محاولة الوصول إلى ألاشياء عبر استخدام أبسط املفاهيم
النحوية املمكنة .وذلك سيتم اختيار املصطلحات ملعرفتها بدل من دقتها .و من الضروري في
بعض ألاحيان تزويد الطالب بمفاهيم جديدة من أجل الوصول إلى نقطة تواصل ،لكن يجب
على املرء أن يهدف إلى الوصول إلى الحد ألادنى من التدخل وهذا غالبا ما يعني التسوية –
الجادة ربما  -مع عنصر صحة القاعدة ،ومثال ذلك :
أي من القواعد التالية يمكن أن تكون ألاكثر فهما من جانب متوسط املتعلمين؟
 . 1نستخدم "كثيرا" مع ألاسماء غير املعدودة و "العديد" مع ألاسماء املعدودة الجمع.
 . 2نستخدم "كثيرا" مع ألاسماء املفردة و "العديد" مع الجمع.
ويرى ميشيل صوان في هذه الحالة ،أن إضافة الدقة من خالل إلاشارة إلى الجمع ليس له قيمة إل
1 11
إذا كان الطالب على دراية تامة بهذا املفهوم .
يبدو أن الطالب الذين يستطيعون التمييز بين املفرد والجمع من غير املرجح أنهم يحاولون استخدام
"الكثير" مع ألاسماء املفردة القابلة للعد ألن الجمل مثل "كثير حصان" ل معنى لها لذلك فإن "ألاسماء
املفردة" سيتم توجيهها بشكل فعال نحو ألاسماء غير املعدودة في هذه الحالة.
Swan, M. (1994): Design Criteria for Pedagogic Grammar Rules .
In : Bygate M., Tonkyn, A. & Williams, E. (eds.) “Grammar and the Language
Teacher” Longman: 45-55.
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نماذج من اللغات ألاخرى
قدم الدكتور عز الدين البوشيخي
النحو آلاتي:

1 2

مثال ملا تناوله بيلد Peled

1 3

في تقديم املبتدأ على

يقدم ابن ال ّسراج  1املبتدأ قائال:
املبتدأ :ما جردته من عوامل ألاسماء ومن ألافعال والحروف وكان القصد فيه أن تجعله أول
لثان مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره ول يستغنى واحد منهما عن صاحبه ،وهما
ٍ
مرفوعان أبدا فاملبتدأ رفع بالبتداء ،والخبر رفع بهما ،نحو قولك :هللا ربنا ،ومحمد نبينا،
واملبتدأ ل يكون كالما ًّ
تاما إل بخبره وهو معرض ملا يعمل في ألاسماء نحو :كان وأخواتها ،وما
أشبه ذلك من العوامل ،تقول :عمرو أخونا ،وإن زيدا أخونا ،وسنذكر العوامل التي تدخل على
املبتدأ وخبره فتغيره عما كان عليه في موضعها إن شاء هللا.
واملبتدأ يبتدأ فيه بالسم املحدث عنه قبل الحديث ،وكذلك حكم كل مخبر ،والفرق بينه وبين
الفاعل :أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبله ،أل ترى أنك إذا قلت :زيد منطلق فإنما بدأت "بزيد"
وهو الذي حدثت عنه بالنطالق والحديث عنه بعده ،وإذا قلت :ينطلق زيد فقد بدأ بالحديث
وهو انطالقه ،ثم ذكرت زيدا املحدث عنه بالنطالق بعد أن ذكرت الحديث .فالفاعل مضارع
للمبتدأ من أجل أنهما جميعا محدث عنهما وإنهما جملتان.
ويقدم ابن ألانباري  1املبتدأ قائال:
إن قال قائل ما املبتدأ قيل كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا وتقديرا.
ويقدم ابن جني  1املبتدأ قائال:
َ
َ
ْ
اع َلم َأن ْاملُ ْب َت َدأ كل ْ
اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضته ل َها َو َج َعلته أول لثان
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
يكون الثا ِني خبرا َعن ألاول َو ُم ْسندا ِإل ْي ِه َو ُه َو َم ْرفوع ِب ِال ْب ِت َد ِاء تقول زيد قا ِئم َو ُم َح ّمد منطلق
َ
بعدهما خبر َع ْن ُه َما.
ف زيد َو ُم َح ّمد مرفوعان ِب ِال ْب ِت َد ِاء َو َما
 1 2البوشيخي ،عزالدين ،النحو التعليمي :مبادئه وإجراءاته ،قيد الطبع
Peled, Yishai . (2010): Sibawayhi's Kitab and TheTeaching of Arabic Grammar
JSAI, 37(2010).

 1ابن السراج ،ألاصول في النحو ،ص58:
 1ابن ألانباري ،أسرار العربية،دار البيطار للنشر ،دون تاريخ ،ص 66:
 1ابن جني ،اللمع في العربية ،ص.12:
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ويخلص بيلد ) )Peled 2010بعد املقارنة إلى أن هذه الكتب النحوية الثالثة وغيرها مثلها ،ل
يمكن عدها كتبا تعليمية باملعنى الدقيق ،ول يمكن أن تفيد متعلم العربية املفتقد لكثير من
املفاهيم الواردة فيها.
واستطرادا ملا سبق سنورد مثال آخر يعزز رأي بيلد  ،Peledكما أنه يمنحنا تلك الفكرة
املتألقة التي استطاع علماؤنا العرب بلورتها في أساليبهم التعليمية اللغوية ،ومن ثم
استطاعت الدراسات الحديثة أن تقتبس منها لتقدم لنا تمازجا واقعيا وأساليب ثرية تمض ي
بنا قدما إلى تحقيق النتائي التعليمية الناجحة.
يقدم ابن السراج  1املفعول به قائال:
شرح الثاني :وهو املفعول به.
قد ّ
تقدم قولنا في املفعول على الحقيقة إنه املصدر ،وملا كانت هذه تكون على ضربين :ضرب
فيها يالقي شيئا ويؤثر فيه .وضرب منه ل يالقي شيئا ول يؤثر فيه ،فسمي الفعل املالقي متعديا
وما ل يالقي غير متعد .فأما الفعل الذي هو غير متعد فهو الذي لم يالق مصدره مفعول نحو:
وطال .إذا أ دت به ضد قصر خاصة ،وإن أ َ
وأحمر َ
َ
دت ِبه معنى عال كان متعديا ،وألافعال
قام
ر
ر
التي ل تتعدى هي ما كان منها خلقة أو حركة للجسم في ذاته وهيئة له ،أو فعال من أفعال
النفس غير متشبث بش يء خارج عنها.
يقدم ابن ألانباري 1املفعول به قائال :
[تعريف املفعول به]
إن قال قائل :ما املفعول /به/؟ قيل :كل اسم َّ
تعدى إليه فعل.
ويقدم ابن جني  1املفعول به قائال:
َ ْ
َْ ُ َ َْ
َ َ َْ َ َ ُ
َْ َ َْْ ُ
اعل ِألن ال ِف ْعل قبل كل َو ِاحد
واعلم أن املفعول ِب ِه ِفي هذا الباب ي ْرت ِفع من حيث ْيرتفع الف ِ
ُ
م ْن ُه َما َحديث َع ُ
نه ومسند إ َل ْيه َو َذل َك َق ْولك ُ َ
ضرب َ ْزيد وشت َم بكر
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َُْ َ ّ َ
من املتع ِدي ِإلى مفعولين.

 1ابن السراج ،ألاصول في النحو ،ص162 :
 1ابن ألانباري ،أسرار العربية،ص 66 :
 1ابن جني ،اللمع في العربية ،ص33:
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وفي هذا الصدد قدم الدكتور عز الدين البوشيخي 1نموذجين لكيفية صياغة
قواعد النحو التعليمي ،ألاول يستند إلى التحليل إلى املكونات املباشرة من جهة ،ويستفيد مما
ورد في كتاب سيبويه من أوصاف نحوية .أما النموذج الثاني فيستند إلى النحو املعجمي
الوظيفي من جهة ،ويعيد صياغتها بما يتالءم وشروط النحو التعليمي .وكال النموذجين
منشغالن بتعليم اللغة العربية.
النموذج ألاول:
يبين (بيلد (  )) Peled 2010إمكان لاستفادة من كتاب سيبويه ،الذي يمثل النحو
العلمي ،في صياغة نحو تعليمي مالئم ملتعلمي اللغة العربية.
ينطلق (بيلد) من مالحظة (أوينز(  ))Owens 1988التي يشير فيها إلى أن النحويين
العرب كانوا يدركون مفهوم املركب لاسمي ،مستدل على ذلك بتحليل سيبويه 1 1لجملة:
هذا الرجل منطلق
حيث قال:
الرجل صفة لهذا وهما بمنزلة اسم واحد كأنك قلت هذا منطلق
فكل من اسم إلاشارة (هذا) ولاسم (الرجل) "هما بمنزلة اسم واحد" ،أي يشكالن معا "مركبا
اسميا" بتعبيرنا اليوم.
وبناء على ذلك ،قدم (بيلد) تحليال للجملة العربية قائما على مفهوم املركب الذي يتكون من
رأس وفضلة ،مبينا جدواه في تعليم اللغة العربية .ومن ألامثلة التي قدمها في هذا الصدد:
خالد قائد بطل ال يهاب ألاعداء.
وتحليلها املقترح نمثله في الخطاطة ( )2آلاتية :

قدم الدكتور عز الدين البوشيخي مقال بعنوان " النحو التعليمي للغة العربية :مبادئه وإجراءاته" وبين
فيه نماذج من النحو التعليمي كما هي موضحة في البحث.
 1 1سيبويه ،الكتاب ،الجزء ألاول ،ص221 :
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خبر

مبتدأ

رأس

جملة صفة ل – قائد

صفة

بطل
فعل +

مفعول به

فاعل

خالد

قائد

بطل

ال

يهاب

ألاعدء

هذه جملة اسمية ،تتكون من مبتدأ هو (خالد) ،وخبر هو (قائد بطل ل يهاب ألاعداء)
باعتباره مركبا واحدا .لاسم (قائد) رأس املركب الوصفي (قائد بطل) ،و(ل يهاب ألاعداء) جملة
صفة ملا قبلها .ومن الناحية الدللية يحمل املركب (قائد بطل ل يهاب ألاعداء) املعلومات
الجديدة عن (خالد).
في حين تقدم الكتب النحوية القديمة والحديثة معا املعلومات آلاتية عن هذه الجملة:
خالد  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة في آخره .
قائد  :خبر أول مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره.
بطل  :خبر ثان مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره.
ل يهاب ألاعداء  :جملة فعلية في محل رفع خبر ثالث.
ويستمر (بيلد) في دعم رؤيته للنحو التعليمي بتحليل أمثلة أخرى ُمظهرا مدى
انسجام التحليل وبساطته ومالءمته للمتعلمين رغم اختالف بنيات الجمل التي تم تحليلها

 املدينة شوارعها نظيفة.
 الطفل في املنزل.
 أخوك حسن وجهه.
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 إن هللا على كل ش يء قدير.
 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
واستخلص أن هذه الطريقة في تقديم املعلومات النحوية عن الجملة العربية
وظواهرها تتسم بالوضوح ولانسجام والبساطة خالفا للمعلومات املعقدة التي تقدمها كتب
النحو العربي.
النموذج الثاني
يقدم شولز ( )Schulz 20001 2مثال عن كيفية لانتقال من نحو علمي كالنحو املعجمي
الوظيفي إلى نحو تعليمي يستثمر أوصاف النحو العلمي:
ُ
ترصد ظاهرة إلاضافة في اللغة العربية في نموذج النحو الوظيفي املعجمي بالقواعد آلاتية:

NP= N

NP

(↑=↓ DEF

↑=↓ ( DEF

↓ CAS=gen

يتألف املركب إلاضافي من اسم (س) ومركب اسمي (م س)،
يتلقى لاسم (س) الحالة إلاعرابية الرفع بموجب كونه رأسا للمركب كله ،ويتلقى التعريف من
املركب لاسمي املوالي،
يتلقى املركب لاسمي (م س) التعريف بموجب أداة التعريف (ال)،
ويتلقى الحالة إلاعرابية الجر من رأس املركب إلاضافي :لاسم (س).
182

Schulz, Eckehard. (2000) :Standard Arabic: An Elementary–Intermediate
Course. Cambridge: University Press.
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وطبعا ،فإن هذا الوصف ل يتناسب مع ضوابط النحو التعليمي إلخالله بالشروط
السابقة الذكر ،لذلك ،تمت صياغة وصف مناسب للغرض التعليمي 1 3وفق آلاتي:

قدم على سبيل التجربة لطلبة جامعة لوفيل في مادة مدخل للغة العربية .انظر( :طومان
( .))2002 Thomann
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النموذج الثالث
يذهب كيرم  Kiroفي دراسته حول النحو في اللغة الفرنسية ،إلى أن ألامثلة الواردة
التي يضعها مؤلفو كتب النحو في اللغة الفرنسية ل تنطبق في بعض ألاحيان على القاعدة
املوضوعة لها ،أي إنهم ل يعرفون كيفية توضيح املفاهيم النحوية بأمثلة حسية ،فهذه
ألامثلة تخفي الظواهر التي تدعي أنها توضحها .
فواضع القواعد يثبت املثال نفسه ،وقد يلتبس عليه ألامر في وضع التركيب الدللي على أنه
تركيب نحوي ،هذا يجعلنا ندرك أن واضع القواعد يدخل في شروحه أمورا وإحداثيات
غريبة عن علم القواعد ؛ ألنه يعتمد على التصور الذاتي ولاجتهادات الشخصية .
وعلى هذا ،فالقواعد بالنسبة إلى الطالب مبهمة ،ويمكن أن تلتبس عليهم لسيما فيما يتعلق
بمضمون النص ،فهم عندما يتكلمون بها ،أو يكتبون ل يدركون عموما القواعد التي
يستخدمونها ،ألنها بالنسبة إليهم وسيلة ضرورية لكتساب الكتابة وإلامالء والتعبير السليم،
ول يمكن لاستغناء عنها.
Guiraud pierre , 1963, " LASYN TAXE DU FRANCAIS " Presses universitaires
de france- collection "QUE SAIS – JE " 1 ere Edition 1962 ,2 eme Edition , 126 ,
 :pages : 13-14نقال عن :حوري ،عائشة ،تحليل محتوى كتب القواعدالنحوية في املراحل الدراسية في

الجمهورية العربية السورية،ص146 -145 :
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وعقبت الدكتورة عائشة حوري 1على دراسة كيرو عن النحو في اللغة الفرنسية
أن هذه الدراسة بينت الثغرات التي يقع فيها واضعو الكتب النحوية ،عندما يضعون أمثلة
ل تنطبق على القاعدة ،أو أن املفاهيم قد تكون غير واضحة ،ألامر الذي يقلل من اهتمام
املتعلمين بهذه الكتب النحوية ،كذلك توصلت إلى أن اختيار ألامثلة املوضوعة في هذه الكتب
يجب أن تنطلق من محاكاة املتعلمين لألمثلة حتى تمكنهم من اكتساب مهارات النحو عمليا،
وليس الغاية حفظ هذه ألامثلة ،وسكبها في ورقة لامتحان من دون معرفة استعمالها
الصحيح في مواقف الحياة املختلفة .
النموذج الرابع
يبين بلمر  Palmerفي دراسته حول "القواعد"  1وكتب تعليمها من خالل واقع
التعليم في املدارس البريطانية ،أن معظم طالب املدرسة قد تخلصوا من الضجر بعد إهمال
تدريس القواعد في الخطة الدراسية للمنهاج  .ولكن ما حدث أن الطلبة أصبحوا ل يفرقون
أبدا بين الصفة والفعل .
ويرى أن هذه حالة غير عادية ،ومثيرة لليأس تماما ،ألننا نمض ي وقتنا الحالي في املحادثة
ولاستماع والقراءة ،أي أن القواعد تتبوأ مكانة في اللغة؛ لهذا كان لاهتمام بتلك القواعد
ضروريا بالنسبة إلى أي شخص مثقف وذكي ،وإن كان ثمة تقصير ،فيرجع إلى الطريقة التي
تعرض فيها ،أو إلاخفاق في فهم أهميتها ،وفي أنها اللغة الفعالة أو ألاساسية .
وعلى هذا فهو يدعو إلى النظر من جديد في القواعد ،ألنها توضح ميكانيكية اللغة ،وحساب
تكاملها وتفاضلها ومجازاتها ألاخرى .
و أن بعض الناس يعرفون قواعد لغتهم ،وآخرون ل يعرفونها ،وهذا أمر حاذق ،ألنه يبين أن
اللغة ليس لها قواعد حتى تصبح واضحة ،ويمكن أن تدرس من كتاب قواعد ،أو في
املدرسة ،ويؤكد أن معرفة قواعد لغة يعني أن نستطيع أن نتحدث بها قواعديا  .مثال:
الرجل إلانجليزي الذي يقول إنه يمكن أن يعرف قواعد الفرنسية تماما إذا تحدث بها
قواعديا كرجل فرنس ي ،وإن لم يكن قد التحق بصف ،أو قرأ كتابا عن الفرنسية ،فالقواعد
تصف ما يفعله الناس عندما يتحدثون عن لغتهم ،فهي ليست شيئا يجب أن تتضمن في
الكتب ،بحيث يكتب أو يتعلم عن ظهر غيب.

حوري ،عائشة ،تحليل محتوى كتب القواعدالنحوية في املراحل الدراسية في الجمهورية العربية
السورية ،ص146 :
Plamer , frank , 1971."GRAMMER" Made and Printed in Great Britain,
Copyright, p.p 7-301
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وضحت الدكتورة عائشة حوري أهمية الدراسة في امتالك القواعد األاساسية التي
تقدم فائدة إلى املتعلمين ،فهناك هوة بين ما يدرسه املتعلمون ،وتوظيف هذه القواعد في
1
لاستعمالت اللغوية املختلفة.
 - 4-1شرمط ديداكتيك النحو
ظهر مصطلح ديداكتيك 1في اللسانيات التعليمية كتخصص جديد يعمل على نقل
تدريس املواد التعليمية من املعرفة العلمية إلى املعرفة التعليمية ،أي من نحو عملي إلى نحو
تعليمي ،ويمكن أن نمثل ذلك في الخطاطة ( ) 3آلاتية:

املعرفة

املعرفة

العلمية

التعليمية

نحو علمي

نحو تعليمي

ش

حوري ،عائشة ،تحليل محتوى كتب القواعدالنحوية في املراحل الدراسية في الجمهورية العربية
السورية ،ص147:
استعملت كلمة ديداكتيك  didactiqueمنذ مدة طويلة ،للدللة على كل ما يرتبط بالتعليم ،من
أنشطة تحدث في العادة داخل ألاقسام وفي املدارس و تستهدف نقل املعلومات واملهارات من املدرس إلى
التالميذ ،و يستعمل لفظ ديداكتيك،حسب أسطولفي ( )Astolfi,J.P 2001كمرادف للبيداغوجيا ،بيد
أنه إذا ما استبعدنا بعض لاستعمالت ألاسلوبية ،فإن اللفظ يوحي بمعاني أخرى تعبر عن مقاربة خاصة
ملشكالت التعليم  .فالديداكتيك ل تشكل حقال معرفيا قائما بذاته أو فرعا لحقل معرفي ما ،كما ل تشكل
أيضا مجموعة من الحقول املعرفية ،إنها نهج ،أو بمعنى أدق ،أسلوب معين لتحليل الظواهر التعليمية.
للمزيد انظر  :لعقون ،خالد ،في مفهوم التعليمية العامة ((الديداكتيك(( ،مقال منشور في املفتشية العامة
للبيدغولوجياhttp://www.igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=381 :
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وبين الدكتور علي آيت أوشان أن انتقال املعرفة من مجالها العلمي الصرف إلى املجال
التعليمي يحدث فيها تغيرات عديدة ،ويشير ( أستولفي  ) Astolfi /إلى أن تعيين عنصر ما من
املعرفة العلمية ليصبح موضوعا للتدريس يحدث تحول كبيرا في طبيعة هذا العنصر في الوقت
الذي تتغير ألاسئلة يسمح باإلجابة عنها وكذا الشبكات العالئقية التي يقيمها مع مفاهيم
أخرى ،وبناء عليه توجد إبستمولوجيا مدرسية  school Epestemologicيمكن تمييزها عن
إلابستمولوجيا املعتمدة في املعارف املرجعية  . 1 ....إل أن هذه التغييرات التي تلحق املعرفة
حين نريد تدريسها ينبغي اشتقاقها عبر النقل الديداكتيكي ،ويرى ( دوفالي  )Develayأنه على
املدرس أن يستحضر ثالث صيغ منطقية في أثناء إعداده لوضعية تعليمية  :منطق املحتويات
ومنطق التالميذ ومنطقه البيداغوجي الخاص .1
وفيما يلي تقديم للخطاطة ( )4التي يقترحها دوفالي ،ويسعى خاللها إلى تحديد موضوع
املفاهيم الديداكتيكية بما في ذلك النقل الديداكتيكي:

? (j.f) astolfi ct M . Develay : La didactique des Sciences , que sais-je
3 ed . P.U.F. 1993, P.42.
نقال عن الدكتور :أوشان ،علي ،اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي " ألاسس املعرفية
والديداكتيكية " ،ص 119 :
أوشان ،علي ،اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي " ألاسس املعرفية والديداكتيكية " ،ص :
119
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القطب
السيكولوجي

املتعلم
التعاقد الديداكتيكي

التمثيالت أم ( التصورات )

املدرس

املعرفة الواجب تدريسها

الشبكة املفاهيمية – مستويات الصياغة – ألاهداف – العوائق

القطب
إلابستمولوجي

القطب
النقل الديداكتيكي

البيداغوجي

معرفة العالم

إن املعطيات ألاساسية التي تمكن من لانتقال لتصبح معرفة مدرسة بحكم تغيير
الفرضيات وألاسئلة وألاهداف التي تتحكم بكل حقل معرفي ،ولكن ل ينبغي أن تؤثر في معرفة
املدرس والتلميذ ،وعلى هذا ألاساس يجب على املدرس أن يبني أسسه على املعرفة املدروسة
واملعرفة العلمية واملعرفة التي يكتسبها التلميذ وكيفية النقل الديداكتيكي للمحتويات املعرفية
واملفاهيم فإن بناء " إبستمولوجيا مدرسية " على حد قول الدكتور علي آيت أوشان يبدو أمرا

63

مستعصيا؛ لذا ينبغي التفكير في أحسن السبل التي تمكن املتعلم من استيعاب املعارف حتى
يتمكن من عقلنة النقل الديداكتيكي .

1 1

 - 5-2حقائق تعليم النحو
قدم الدكتور محمد صاري

1 2

أهم الحقائق التي أثبتها العلماء والباحثون في تعليم مادة

النحو ،ما يأتي :
أ  -املتعلم وتحليل لاحتياجات :
"يعد تحليل احتياجات املتعلمين  -في اللسانيات التعليمية  -خطوة أساسية ومرحلة
أولية ل بد منها .فتحديد محتوى التدريس تحديدا علميا ل يكون بتحليل املادة التعليمية
فحسب ،بل يتعداها إلى تحليل جمهور املتعلمين وقدراتهم واستعداداتهم وأهدافهم ،وألاهم
من ذلك كله تحليل احتياجاتهم اللغوية ) . (language needsفتدريس النحو ،بل اللغة
بشكل عام إلى س و ع ( زيد وعمرو ) يقتض ي قبل كل ش يء معرفة من هو (س) ومن هو (ع)،
وماذا يريد كل منهما أن يتعلم من اللغة ؟ وملاذا ؟
وبناء على هذا ،فإن تحديد ألاهداف التعليمية ومحتوى التدريس والطريقة التي
يعرض بها ذلك املحتوى يستلزم تحديدا أوليا ملركز لاهتمام ومحور العلمية التعليمية ،أل وهو
املتعلم  .والخطاطة ( )5آلاتية توضح هذا لاقتراح":1 3

 1 1أوشان ،علي ،اللسانيات والبيداغولوجيا " نموذج النحو الوظيفي " ،ص 121 :
 1 2صاري ،محمد ،تيسير النحو  :موضة أم ضرورة؟ ،ص14-17 :
صاري ،محمد ،التمارين اللغوية ،دراسة تحليلة نقدية ،رسالة ماجستير مخطوط ،جامعة عنابة،
 ،1991ص ،11 :نقال من محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص14 :
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املحتوى

الهدف

املتعلم
املتعلم

الطريقة

التقييم

فنجد أن املتعلم هو املحور ألاساس ي في العملية التعليمية قبل تحديد لاهداف
التعليمية واملحتويات والطريقة ،فإن فطن املتعلم ماذا يريد أن يتعلم فسوف يتعلم ماذا
يريد.
ب  -لانتقاء والترتيب والعرض :
"تؤكد اللسانيات التعليمية على أن لانتقاء املوضوعي والجيد ملحتوى التدريس كما
وكيفا ل يصنع ،بل ل يضمن تعليما جيدا لتلك املادة ؛ ألن لاختيار العلمي خطوة مهمة ل بد
منها ،ولكن ألاهم من ذلك هو طريقة عرض ذلك املحتوى على املتعلم وترسيخه في ذهنه ،بعد
توزيعه على املستويات املختلفة والدروس ،وإعطائه صبغة التدرج املناسب الذي يتقدم
املتعلم على أساسه في مسيرة التعلم"  .1وهذه الحقيقة جيدة في لارتقاء في املسيرة التعليمية.
ج  -نوعية النحو :
"في الوقت الراهن ،تميز اللسانيات التعليمية بين مستويين من النحو  :النحو كعلم
والنحو كتعليم  .فالنحو العلمي ش يء والنحو التعليمي ش يء آخر  .وليس الغرض من تدريس

 1الشريفوني ،عيس ى ،اعتبارات نظرية وتطبيقية في تدريس قواعد ملتعلمي العربية من غير الناطقين بها،
املجلد  ،18العدد الثاني ،1998 ،ص  ،47 :نقال من محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص:
15
34

املستوى ألاخير تخريي جميع التالميذ علماء في علم النحو أو اللسانيات " ،1فتحديد نوعية
النحو تعيين على الوسيلة املناسبة لتدريسه.
د  -الطريقة :
"من البديهي أن تدريس النحو في زمان يتلقى فيه الناشئة واملتعلمون العربية تعلما
وصناعة ،ل طبعا واكتسابا مفيدا ،لكن ل كقواعد نظرية تحفظ عن ظهر قلب مطردها
وشاذها ،بل كمثل وأنماط بنيوية ،تكتسب بالتدريب واملران ؛ ألن معرفة معلومات نظرية عن
اللغة ليست هي ألامر الهام ،وإنما الهام هو مراعاتها واستعمالها  .بناء على هذا الكالم ،فإن
التعليمية تميز بين طريقتين" :1
 - 1القواعد الصريحة املباشرة  : explicit grammarوتتضمن عرضا مباشرا
للقوانين التي تقوم عليها التراكيب والجمل .
 -2القواعد الضمنية  :1 implicit grammarالتي تخلو من العرض املباشر ألي
قوانين  .وفي ظل لاتجاه الوظيفي التواصلي ،يرى بعض الدارسين أن القواعد
الضمنية والقواعد الصريحة ضرورية في تعليم اللغات في جميع املراحل .
والخطاطة ( (6توضح ذلك :1

 1صالح،عبد الرحمن الحاج ،ألاسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل
الجامعي ،مجلة اللغة العربية ،املجلس ألاعلى للغة العربية ،العدد الثالث ،الجزائر  ،2000ص  ،118 :نقال
من محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص16 :
 1محمد ،صاري ،تيسير النحو :موضو أم ضرورة؟ ،ص16 :
 1يتمثل هذا النموذج املثالي في اكتساب الطفل لغة املنشأ مع جهله التام بالقواعد ،ومع أن بعض طرائق
تعليم اللغات تحاول أن تستثمر هذا النموذج في تعليم اللغة للناطقين ولغير الناطقين بها ،إل أنها ل يمكن
أن تعيد صورة ذلك التعلم بحذافيره  -وخاصة عند الكبار  -فهناك موانع تطورية ،وذهنية ،ونفسية
وعملية  ...تحول دون ذلك  .الشريفوني ،اعتبارات نظرية وتطبيقية في تدريس القواعد ملتعلمي العربية من
غير الناطقين بها ،ص ،46 :نقال من محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص16 :
 1خرما نايف و حجاج علي ،اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها ،عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة
والفنون وآلاداب ،الكويت  ،1988ص ،243 - 242 :نقال من محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم
ضرورة؟ ،ص16 :
34

املستوى املبتدئ

املتوسط

املتقدم

الوظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال ـ ـ ـ ـ ــقواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
نحو ضمني ( مظائف لغوية )
نحو صريح ( معلومات نظرية )

غير أن لاقتصاد في الوقت والجهد يقتض ي تقديم املرحلة الضمنية على املرحلة
الصريحة.
هـ  -نظام الوحدة التعليمية بدل الدرس :
"يرى املختصون في اللسانيات التعليمية أن منهج تدريس اللغة ينبغي أن يكون مبنيا على
شكل وحدات تعليمية  teaching unitsمتكاملة يرتبط فيها النحو بالنصوص والقراءة ،ومن
خاللها يتم تعليم التعبير الشفوي والكتابي .ومن غير املعقول أن تدرس اللغة في مراحلها ألاولى
 وهي مهارات وعناصر متكاملة  -في صورة مواد دراسية مجزأة ومنفصلة ،تضطر املعلم إلى.1
فتح نافذة إضافية أو ملف جديد للنحو ! "
و  -تعليمية النحو والوسائل البيداغوجية :
"من أهم الوسائل البيداغوجية التي تقترحها  -حاليا – اللسانيات التعليمية على
املشتغلين بتدريس اللغة عامة والنحو خاصة التمارين البنوية structural exercises

واملشجرات . trees
محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص13 :
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أما التمارين البنوية ،فهي تقنية جديدة 2نشأت في ظل مدرستين  :مدرسة لسانية
وصفية ( البنوية ) ،وأخرى سلوكية نفسية  behaviorismكرد فعل على إفراط املعلمين
واملربين في الشروح النحوية النظرية عند تعليمهم للغة.
وأما املشجرات ،فإن الهدف منها هو رسم التركيب الباطني املستتر للجملة ،وهو رسم
تجريدي أفضل من إلاعراب ،يمثل البنية التركيبية للجملة ،ويساعد املتعلم على تصور هيئات
التركيب في يسر وبساطة" . 2 1وتتبين هذه القواعد من خالل الخطاطة ( )7التالية : 2 2

ومن خالل هذا التركيب املشجر يمكن لطالب إدارك املكونات التي تتكون منها الجملة،
دون الحاجة إلى التعقيد في فهم هذه املكونات .وبهذا يتم اختصار الوقت والجهد للمعلم
والتلميذ.

فهي جديدة بالنسبة إلينا بالتأكيد ،ألن البعض تجاوزها إلى نحو خطاب ما زالت مجهولة عند معلمي
اللغة العربية .
محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص14-13 :
صالح ،عبد الرحمن الحاج ،النظريات النحوية والدللية في اللسانيات التحويلية والتوليدية  :محاولة
لسبرها وتطبيقها على النحو العربي ،مجلة اللسانيات ،العدد السادس ،معهد العلوم اللسانية والصوتية،
الجزائر ،1982 ،ص ،،31 :نقال من محمد ،صاري ،تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟ ،ص17 :
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 –3موقع النحو من تعليم اللغات
يمثل النحو جزءا رئيسا في تعليم اللغات بوجه عام ،ويعد النحو في مناهج تعليم
العربية أكثر املوضوعات تعقيدا وصعوبة .ولذلك نجد الحركة الداعية إلى تهميشه والتقليل
من أهمية تدريسه ،على الرغم من العناية التي يلقاها النحو إل أن التقارير العلمية ،2 3وتشير
البحوث التي أنجزت في هذا الشأن  " ،2إلى ضعف التالميذ في لغتهم الوطنية من حيث ألاداء
املنطوق واملكتوب وكثرة ألاخطاء النحوية ،وشيوعها في كالمهم ،وقراءاتهم ،وكتاباتهم ،في جميع
مراحل التعليم العام ،ولم يسلم من ذلك طالب الجامعة واملتخرجون منها"  ،2ومما ل شك
فيه أن خلق هذه الدواعي يعود إلى أسباب ،أهمها:
 .1ضعف فهم وظيفة القواعد ،وعدم وضوح ألاهداف املتوخاة من تدريس النحو ،أدى
إلى سوء تدريس مادة النحو من قبل املعلمين واملربين ،فنجد الكثير منهم يقوم بتعليمه
2
بعيدا عن الهدف املقصود.
 .2عدم وجود مادة نحوية تعليمية ،يتم إعدادها للمتعلمين وعرضها عليهم في ضوء ما
قدم في علم اللسانيات وعلم التربية وعلم النفس" ،ومنها يخص طبيعة املعرفة التي
2
تعد لها هذه املادة ،ومنها ما يخص الدارسين الذين يستخدمونها".
 2 3أذكر على سبيل املثال الندوتين العلميتين آلاتيتين:
 اجتماع خبراء متخصصين في اللغة العربية لتحديد مشكالت تدريسها في التعليم العام بالبالد
العربية ،وترتيب أولوياتها ،واقتراح خطط لبحثها ،نظمتها إدارة التربية باملنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،بعمان عام 1974
 ندوة تيسير تعليم النحو ،نظمها اتحاد املجامع اللغوية العلمية العربية بالجزائر عام  ،1976حصر
لنا هذا املثال الدكتور محمد صاري في مقالته  :تيسير النحو ،موضة أم ضرورة؟
 2السيد ،محمود ،املحاولت العملية ونتائجها في كتاب " تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب
التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس ،1987

نقًل عن :صاري ،حممد ،تيسري النحو موضة أم ضرورة؟
ص  ،65 – 50ا
 2صاري ،محمد ،تيسير النحو موضة أم ضرورة ؟ ،ص2:
 2قال ابن خلدون في هذا الشأن  " :وعلى قدر جودة التعليم ،وملكة املعلم ،يكون حذق املتعلم في
الصناعة وحصول امللكة " املقدمة ،الجزء الثاني ،الدار التونسية للنشر – املؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،ص482 :
 2صاري ،محمد ،تيسير النحو موضة أم ضرورة ؟ ،وفي هذا الصدد نذكر قول ابن خلدون في هذا الشأن:
"أعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختالف لاصطالحات في
التعليم وتعدد طرقها ،ثم مطالبة املتعلم والتلميذ باستحضار ذلك " ...املقدمة ،الجزء الثاني ،ص690 :
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 .3ضعف طرائق التدريس ،وسوء إعداد معلمي اللغة العربية ،مقارنة بما يجري عند
الغربيين في تدريس اللغات .
 .املادة النحوية املد َّرسة في حد ذاتها فيها نوع من التحليل الفلسفي ،بوجود عدد من
املصطلحات والحدود والتفريعات التي يعجز عن فهمها املعلمون ،فضال عن املتعلمين.
ُّ
يع ّد النحو في اللغة العربية من أكثر املجالت تعقيدا وصعوبة في منهج تعليم اللغة
بشكل ّ
عام ،وهذه الصعوبة ل تقتصر على متعلمي اللغة من غير الناطقين بها ،بل تضم
ُّ
ّ
أبناءها التي تعد اللغة العربية لغتهم ألامَ ،ويرى
املتخصصون في تعليم اللغة العربية هذه
ِ
الصعوبة ّ
ُّ
ويقدرونها.
ِ
قدم بيس وبوركيي ( )Besse H, Porquier R 1991الصلة التي تربط ألانحاء بتعليم اللغات
ُّ
الطبيعية وتعلمها ،وصاغها الدكتور زكرياء أرسالن 2 ،على النحو التالي:
أ – هل يساعد تعليم مضمون نحوي ما على ِاستيعاب قواعد اللغة؟
ب – هل تكون قواعد اللغة عامال مساعدا أو طريقا مختصرا ملعرفة كيفيات ِاستعمال لغة ما
ِاستعمال مناسبا عند التواصل بها؟ فإذا كان الجواب باإليجاب ،فما هي طبيعة النحو الذي
ينبغي تعليمه في املدارس والجامعات؟
ج – ما هي أفضل املناهج لتعليم النحو؟
ومن الواضح ّأن أهمية تعليم النحو تتمثل في تحقيق هدفين ِاثنين ؛
ُ
أول :يتمحور حول مهارات املتعلم املعبرة شفهيا وكتابيا.
ّ
ثانيا  :يركز على نوعية املعرفة التي يجب أن يعلمها عن النظام الذاتي للغة.
فهذه املعرفة من شأنها أن تزيد من مهارته في ِاستعمال اللغةِ .واعتبارا لهذه ألاهمية ُع ّد
ُّ
النحو املدخل الطبيعي لتعليم اللغات وتعلمها في ألانحاء التقليدية واملعاصرة على السواء.
وبهـذا يتبــين لنــا أن النحــو الحقيقــي الــذي ينبغــي أن ُيق ّـدم فــي تعلــيم اللغــة هــو النحــو التعليمــي
ل النحو العلمي .وبناء على هذا استطاع الدكتور عبدالسالم حامد 2أن يوضح منزلة النحو فـي
تعليم اللغة في عدة نقاط هي :
أرسالن ،زكريا ،القاعدة النحوية وتعليم العربية  :نحو مقاربة تفاعلية ،بحث قدم في املؤتمر الدولي
الثالث  " :اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية " ،جامعة قطر5-5-2014 ،
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1ـ ـ إنن ــا إذا ق ــدمنا ف ــي تعل ــيم اللغ ــة النح ــو العلم ــي النظ ــري ،فه ــذا يع ــد عيب ـا وخط ـا ف ــي امل ــنهج
والتخطــيط ل عيبـا وخطـا فــي النحــو نفســه ،وبــذلك يكــون النحــو العربــي بريئـا مــن التهمــة املوجهــة
إليه في تهميشه .
2ـ إن تعليم النحو ل يعني بالضرورة إتقان اللغة والـتمكن مـن اسـتخدامها اسـتخداما صـحيحا
مــا لــم يصــحبه تمــرن وســماع مســتمران؛ وذلــك ألن النحــو يكســب إلاملــام بقواعــد اللغــة واملعرفــة
بقوانينه ــا ويقربه ــا ،واللغ ــة ملك ــة تكتس ــب باملمارس ــة واملحاك ــاة املس ــتمرة والت ــدريب ،يق ــول اب ــن
خلــدون " :والســبب فــي ذلــك أن صــناعة العربيــة إنمــا هــي معرفــة قــوانين هــذه امللكــة ومقاييســها
خاص ــة فه ــو عل ــم بكيفي ــة ل نف ــس الكيفي ــة ،فليس ــت نف ــس امللك ــة وإنم ــا ه ــي بمثاب ــة م ــن يع ــرف
صناعة من الصنائع علما ول يحكمها عمال "  21ومثال ذلـك أن " اكتسـاب سـليقة الشـطرني ـ إن
صـح هــذا التعبيــر ـ ـ ـ ل يكــون باســتظهار القواعـد وإنمــا يكــون باملشــاركة فـي اللعــب " 211وكــذلك مــن
يق ـرأ عشــرة كتــب فــي قيــادة الســيارات ويحفظهــا ويعــرف كــل مــا فيهــا ،ولكنــه ل يســتطيع القيــادة
ألنه لم يتدرب على ذلك ولم يمارسه. 212
ـ النحو وسيلة وليس غاية 213ودوره محصور في تقريب تعليم اللغة وتنظيم إكساب السليقة
بمعرفة قواعده ،وإرشاد املتعلم لطرق سالمة العبارة وإلاعانة على الفهم السليم ،وهو بهذا
املفهوم جزء من تعليم اللغة الذي هو مشروع كبير أو عملية كبرى لها عناصرعديدة ينبغي أن
تتم بصورة متآزرة منظمة  .ولم يصبح هذا التعليم مجرد آراء واجتهادات وإنما هو آلان علم له
أصوله وضوابطه ومنهجه ،ونجد ذلك في علم اللغة التطبيقي الذي يعد تعليم اللغة أهم
مباحثه  .وهو يدلنا على أن هذا ألامر ليس بهين ،بل إنه يحتاج إلى ثقافة متنوعة وإملام بعلم
اللغة بفروعة املختلفة النظرية والنفسية ولاجتماعية وعلم التربية . 214
 2حامد ،عبدالسالم ،مشكلة تعليم النحو ،من كتاب مؤتمر  :اللغة العربية في التعليم العام ،دار العلوم،
جامعة القاهرة ،مصر ،2004 ،ص3+4 :
 21ابن خلدون ،املقدمة ،تحقيق :علي عبد الواحد وافي ،الجزء الثالث ،دار نهضة ،الطبعة الثالثة ،مصر،
دون تاريخ ،ص ،1286 :وانظر  :إلايضاح في علل النحو للزجاجي ،تحقيق مازن املبارك ،الطبعة الثالثة ،دار
النفائس ـ بيروت ـ  ،1972ص92:
ى
211حسان ،تمام ،مقالت في اللغة وألادب ،مطبوعات جامعة أم القر ـ مكة الكرمة 1985 ،ص.86:
 212عبداللطيف ،محمد حماسة ،اللغة وبناء الشعر ،دار غريب ،القاهرة ،مصر ،1994 ،ص 280 :
 213إلابراش ي ،محمد التوانس ي ،املوجز في الطرق التربوية لتدريس اللغة العربية،دار نهضة مصر ـ القاهرة،
 ،1980ص 137 :
 21انظر  :الراجحي ،عبده ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،ص.33 :
36

ومعنى هذا أن سبب تردي حالة تعليم العربية عندنا ليس هو النحو ،بل هو غياب الرؤية
املتكاملة لعملية تعليمها وعدم تنفيذها .
وقد زادت أهمية النحو التعليمي "بعد أن أكدت ألابحاث أهمية النحو في تعلم اللغات
(تايلر ( ،)Tyler 1994و(هيدج ( ،))Hedge 2000وبعد أن تراجعت الحركة الداعية إلى تهميشه
والتقليل من أهمية تدريسه؛ إذ لم يعد السؤال منصبا على مدى أهمية تدريس النحو في
تعليم اللغات ،بل أصبح السؤال منصبا على أي نمط من النحو يجب تدريسه ،وعلى أي
21
الطرق أنجع لتدرسيه (مومن".)1998 ،

-1-3اللسانيات التعليمية في ماقعنا العربي
مما ل شك فيه أن اللسانيات التعليمية تشكو نقصا واضحا وذلك لغياب رؤية
شاملة،وافتقار مؤسساتنا إلى مشروع متكامل في هذا املجال " .و كل ما أنجز إنما هو في مجملة
من حصيلة املبادرات الظرفية – فردية كانت أو جماعية – فتأتي املحاولت محدودة املدى "
21
.
ّ
ونجد روادا من اللسانيين قد نبهوا على هذا القصور منذ زمن  "،21ول يغفل أحد عن
الجهود املتعاقبة التي بادرت إليها مؤسسات علمية وثقافية عديدة في الوطن العربي والتي كان
في مدارها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،وقد جاءت كلها صورة لالستثمار الدقيق
الذي يغني التجربة التربوية بقدر إغنائه املعرفة اللغوية ذاتها. 21 ".
فقد نظمت جامعة الرياض " الندوة العاملية ألاولى لتعليم العربية لغير الناطقين بها "
ونظم مكتب التربية العربي لدول الخليي سلسلة من الندوات في املدينة املنورة والكويت

21

 21البوشيخي ،النحو التعليمي للغة العربية  :مبادئة وإجراءاته ،قيد الطبع
 21املسدي ،عبدالسالم،قضايا في العلم اللغوي ،الدار التونسية للنشر ،تونس،1994 ،ص 19 :
 21انظر على سبيل املثال ما كتبه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في هذا املجال ضمن سلسلة مقالته
" مدخل إلى علم اللسان الحديث ".املنشور في مجلة اللسانيات الصادرة عن معهد العلوم اللسانية
والصوتية بالجزائر،فقد خصص الحلقة الرابعة إلى " أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرس ي اللغة
العربية " اللسانيات،العدد الرابع ،1974 -1973 ،ص 17-79 :
 21املسدي،عبد السالم،قضايا في العلم اللغوي،ص 21 :
 21وذلك في الفترة  30 -12مارس ،1978وصدرت ألابحاث في ثالثة مجلدات بعنوان " السجل العلمي للندوة
العاملية ألاولى لتعليم العربية لغير الناطقين بها " نشر عمادة شؤون املكتبات،جامعة الرياض1980 ،
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والدوحة تناولت موضوع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،22ونجد ما قدمته جامعة
قطر في مؤتمر "اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية " 221إلى تسليط الضوء على ألاهمية
القصوى التي يكتسيها استثمار اللسانيات في تطوير تعليم اللغة العربية ،سواء للناطقين بها أم
للناطقين بغيرها؛ وذلك بالنكباب على دراسة الجوانب النظرية والتطبيقية وإلاجرائية التي
يقتضيها هذا التطوير ،مع لانفتاح على التجارب الدولية ،وما تتيحه التقنيات املعلوماتية
املعاصرة من إمكانات.
ُ
باإلضافة إلى ما سلف تضاف جهود فردية متميزة كثيرة ومنها ما قدمه الدكتور عز
الدين البوشيخي في بحث بعنوان "املقاربة التواصلية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
"222حيث بين أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في إطار تعليم اللغات ألاجنبية عموما
يتميز بخصيصتين  :ألاولى أنه تعليم موجه للكبار عادة ،والثانية أنه تعليم ُموجه لغايات
محددة .ومعنى ذلك أن وضع املتعلم وحاجاته في هذا النوع من التعليم يختلف عن وضع
املتعلم وحاجاته في تعليم اللغة ألاجنبية العام.
وكذلك ما قدمه الدكتور يوسف مقران في كتابه دروس في اللسانيات التعليمية يعد جملة
من املفاهيم ألاساسية املتداولة في اللسانيات التعليمية وكذلك الدكتور لطفي بو قربة في
كتابه محاضرات في اللسانيات التطبيقية وقد خصص في كتابه الحديث عن عالقة اللسانيات
223
بتعليم اللغات وبين مدى الصلة القوية بينهما،فكالهما يحتاج لآلخر .

 22وذلك خالل جمادي ألاول وجمادي آلاخر ورجب،ونشر مكتب التربية العربي لدول الخليي وقائع
الندوة،الرياض. 1983 –1403،
مؤتمر" :اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية" قسم اللغة العربية  -كلية آلاداب والعلوم ،جامعة
قطر ،الدوحة 2014/ 5/ 5-4
 222البوشيخي ،عز الدين ،املقاربة التواصلية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،مقال منشور في موقع

صوت العربية /http://www.voiceofarabic.net :
 223فنجد اللساني يجد في حقل اللسانيات التعليمية ميدانا عمليا لختبار نظرياته العلمية،واملربي باملقابل
يحتاج ميدان اللسانيات التعليمية أن يبني طرقه وأساليبه على معرفة القوانين العامة التي أثبتها
اللسانيات.للمزيد انظر  :بوقربة ،لطفي ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،جامعة بشار ،الجزائر ،ص 8 -10 :
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خاتمة
ل يمكننا أن ننكر جهود القدماء في النحو :كالكتاب لسيبويه ،وألفية ابن مالك لبن مالك
واللمع لبن جني وأسرار العربية لبن ألانباري ،وفي العصر الحديث نجد أن هناك محاولت
لتيسير النحو العربي وأهمها محاولة الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابة " إحياء النحو "،
والدكتور شوقي ضيف في كتابيه " تجديد النحو " و " تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا "،
والدكتور تمام حسان في كتابه " اللغة العربية مبانها ومعانيها "  ،...ول يمكن أن نجهل
الدراسات التي قدمت من الغرب أهمها :دراسة كيرو في النحو في اللغة الفرنسية ،ودراسة
بلمر في " القواعد وكتب تعلمها من خالل واقع التعليم في املدارس " ،وميشيل صوان في " وضع
معايير النحو التعليمي ،وديفيد نيوبي ودراسته في " النحو التعليمي " .
نحن نتحدث هنا عن نحو تعليمي يزود التلميذ بما هو ضروري لتلبية حاجاته اللغوية
وليس ول بد من التمييز بين النحو التعليمي والنحو العلمي وذلك بتطبيق ما يسمى ب (
ديداكتيك النحو ) وهو يعمل على نقل تدريس املواد التعليمية من املعرفة النظرية إلى املعرفة
العلمية ،أي من نحو عملي إلى نحو تعليمي.
وتتمركز أهمية النحو في تعليم اللغات ،وتبين لنا أن النحو الحقيقي الذي ينبغي أن
يقدم في تعليم اللغات هو النحو التعليمي ل النحو العلمي.
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الفصل الثالث
تقويم واقع الدرس النحوي يف تعليم اللغة العربية
(دراسة ميدانية يف مدارس قطر)

مدخل
تواج ههللاة ا ههبلاةفي ع ههبلم ههتل

لتف عمع ههبلةف ههنل هههل ميأل ه ل ا ه ةبلاة وا ه ل

ههي ل ه

اةنحوي ههبلرت هاا ه  .فه ههال ه ريلجوليي ههبلرة ه لفواع ه ل م عههبلت ه فتلايههي لرت ه ف ل ه لت ع ه ل
ن لمن ءلاين هجلراي هيها  .ر ه لاةهي ل ههلاو هورلاةيةمويهبلاي لرةهبلةا يي ه ل ههل هنلاةا معهلل
فإ لاةنا عجلايح بل–متلت هاسلللهلاي ري-لاللتف سلح ع بل ليخ صلة ل هلأ هلرج .
سههونل خ ههصلاوحه ي لمههتللههلالاة

ههنلل هههلرهاسههبلاةه هولاةنحههوتلمههتلاة اه لاي ه ه ال

ه هههلح ه ه التح عه ههنل فه ه ي ةل نه ه هجلاة اه ههبلاةفي عه ههبلة رةه ههبل ه ههي لرت ه ه ي ل م ه ه

ل ه ه لرتوضه ههع ل

نه ع ههبل ههيولاة ه هرولاةنحوي ههبلم ههتلاة ا ه لاي ه ه ا لرس ههونل ه لرا ههتللاة ه هولاةنح ههوتلم ههتل
ه لاة ه هولر لمعههبلاوو ه لاةنحههوتلايوج ههللة مف م ه لر ههلة لل ل ه لاةوس ه عنلايفعنههبلم ههتل
شهي لرهرولاة وا ه لاةنحويههب رلتح عههنل مه

ل هههل خيجه لاةه هولاةنحههوتل هههلحه الاة عه ل

م هاس ههبل ع ا ع ههبلح ههوالاة وا ه لاة ههواهريلم ههتل ا ه لاة ا ههبلاةفي ع ههب لرس ههونلتا ههو لاة هاس ههبلل هههل
حه الاسههة بلتههوأعل ه لاةا معههلا لرسفه ل لسههونل ههو لماح ع ه لرفههلل فه ي ةلاةنحههولاةاف ع ههال
م ه ه لأ ه ه

ل رة ه ه يهلم ه ههوهيلتا ه ههو لف ه ه ل :با ه ههع بلرراض ه ههحبلر ةوف ه ههبلر ه هةلت نع ه ههبلرتيا مع ه ههبل

ررا فعب.
سااو ل ياحنلللالاة

نلرفللآلاتي:

 .1اة هولاةنحوتلمتلاة ا لاي ه ا.
 .2اة هولاةنحوتلمتلاةوا تلاةاف ع ا.
 .3تح عنل م

ل هل خيج لاة هولاةنحوت.
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 – 1الدرس النحوي في الكتاب املدرس ي
 -1-1تعريف الكتاب املدرس ي
يفين لفياناوالها ورر  Francois Richodoاة ا لاي ه الم ل "
ة سافم الراحنل م ع لاةاف لراةااويهلايا لل " .21

وعل نظ ل وجلل

رلو ل" جموع لاةوث عل لاي و ب لاياافم ب لمت لاةا هاس لرح وأ ل اب لاةام هيهل
راةا ع لر ابلاة ياءيلر ابلاةاف ع لايبة جلراو لا ا لر ةل " .21
راة ا لاي ه الحابلررالن ة  Dolancerلول هيل هل" ؤةفلري ا اعايليا وهل
أ لألجنلتف ل ف هنلر ها ل بة جبلراحنل يهلح صلمم ريلرهاسعبل رل جمو بل وارل
ا ه بلفعم لمع " .21
لللللللللللراف للاة اوهل ن فل اوحلل لاةافيي لم ة وا لإ ل " ح لألاررا لألاس سعبل
– راحنل ؤسا لاةيةمعبل لاوو وصل– لةا ارا لايفيفبلرتفمعم "  21لرلول يض ل" ح ل
ررا لايؤسابلاةيةمويب .إ لل وعل م لتفيفلل بلاة حوثلاة ي ا اع عب ل يافللة ا معلل
راحنلاة نلرح هجل .ر م للول لة لف ول رايلي ريبل manuelنل لياو ل رايلف ييبلأل لل
وجل ل– ل ؤساع لرري ا اع ع ل– لألجن لاةة اعن لرالاشاا ا لاةلاتي لراة ا لاي ه ا لفوقل
ة ل رايلري ا اع عبلرسع ب لف ولاللياوجلل عع ل هل ؤةفل لإل ل ا لل ف لمنللول ح ل
ررا لايؤسابلاي هسعب" .22
ر ينلاة اوهل حم لحا لاة ني ل" لول ة لاةو ءلاةلتليض لايحاوى ل هلاي ريل
اة هاسعب لر لي ح ل ه لرس عن لتف عمعب لر ن ب لرت هي لرت ع لر س ةعب لت وي ل
 21ل ن ف ل اوحل ل لهل لاة ع ا وجع لايف أيي لرهاسبلمت ل ض م لاةاف لراة فب لاي هسعب راهل
فيي ع لاة يق لاة اهلاة عض ءل لاياي ل2007ل لص.236 :
 21ل ن ف ل اوحل للهل لاة ع ا وجع لايف أيي لرهاسبلمتل ض م لاةاف لراة فبلاي هسعب لص:
.237
 21ل ن ف ل اوحل لهل لاة ع ا وجع لايف أيي لرهاسب لمت ل ض م لاةاف لراة فب لاي هسعب لص:
.237
21ل ن ف ل لاوحل لهل لاة ع ا وجع لايف أيي لرهاسبلمتل ض م لاةاف لراة فبلاي هسعب ل 2007ل
ص.236 :
 22ل ن ف ل اوحل للهل لاة ع ا وجع لايف أيي لرهاسبلمتل ض م لاةاف لراة فبلاي هسعب لص:
236
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بلة ماف لرف يس ليفيولاي يهلب انل
خا ب لريض لاة ا ل يض ل
221
يض ل عمبلم ي لح لراي يرا ل ةلاي ةوفبلم ةنا بلإل لاياف م "

لر وجز ل م ل
ا ل
عا بل
ل ل
لفم ل

هلح الت لاةاف هيفلايانو ب ج لأفو بللمتللإيج رلتفييفللش نللج تللة
اي ه ا ل لف ن كل ه ليفابةه ل راي ل نظمب لر وج ب لرآحير ليير لفعل لس ب ل لع ل
ةف ل لر يض للن كل هليياهلف يس ليفيولفعلل رتل  .فإ الك للاة اهسو لالليا و
تفييفل وح لة لهلاةوثع ب لف نلليا و ل لرظ ع لر ل اف ؟للرإ الك لألا يل لة
هتلت لألال ان؟لر عفليم هلتح ع ؟
 - 2-1وظائف الكتاب املدرس ي
ي و لاة ا لاي ه البف يلرظ عف لر ل:
 رظع بل نلايف هنلرهتل ثةلاةوظ عفلش ييلرتيت طلم ياف ل.
 رظع ب لت وييلاة
هلايف و

ي لراة ها لمحع لتام ل لة لمةنظع لايف هن لراة ح ل

لراةااويهل. ...

 رظع بلت ع لاي ةا

.

 رظع بلت وي لاي ةا
 ي

.

لتيجمبل معبلة م

لاة ها الر س ةعبلتن عله.

 يفابةلرةع لة م هولمتلاةاحض ةلرإلا ج ألراةا وي .
 يفابةل
للللللللراااخ

هال هل
لاة ا

رهلتف لاةا معل.
لاي ه ا لم ا هه ل

ها ل ه ل

رهلاياف لررسع ب ل هل

رس ع ل لر هل ل انلاساخ ا للضمهل واهرلاة هولررس ع ل ل ل:
 سن لياضمهلاةن وصلايا


يجتلة ام هيهلاةتالي اانل

يلراةوث عللاةتالتف ل ن

لة ن طلاي ه ا.

لاةا عل.

 فض ءلة وهلراةيسو لاةاوضعحعبلألاحيىلاةتالتاوافيلة ا عل.


هلة ياءيلايلح

لراة ير ل.

اة ني ل حم لحا ل"اينهج :ألاسس اياو

اةانظعم "

16
18

ة لاة اب اة ليي 1995

ي ص:



ا

لإجياءل م ع لاةا وي ل.

ل
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 -3-1مضمون منهج اللغة العربية
لللللللللللللليفام ل نهجلاة ابلاةفي عبلمتلتن علهل

ل يلس نل ل:

223

 -1وظائف التدريس  :تل لي و لمللاي هو لرهتل:
 رظع بلاةاخ عطل.
 رظع بلاةانظع ل.
 رظع بلاةان عطل.
 رظع بلاةا وي ل.
 -2أنشطة التعلم  :تل لي و لمللاةا معل لرهتل:
 إ ج أل

لاةاف .

 ايا لمبلمتلاةن طلاةاف ع ا.
 الات الم يحعطلاةوث ع ي.
 إ ج ألاة يرو.
 اةن طلاي او .
 -3الوسائل والوسائط :
 الوسائل : لم لاة ا لاي ه الاةلتليفام ل
رايوضو

ل

لتف لاةاف ع لراةاا نلم لايح رهل

ل.

 الوسائط :رتم نلسن ال م لةف بلاةاواأنلم لايف لراياف لر ل:
 اةوث عللراي و

رهلة مف و

لاةتالت انل

ل.

 اةيسو لراو ارال.
 222لاة هاسي ل اة عف لتحض ةلاة هرولرتخ عطل م عبلاةاف ل :رهاسبلمتلألاسسلاةنظييبلرت ع ت ل
ايفيفبلاةيةمويبلألارل ل فبلاةنج لاو ي ي لاة اهلاة عض ء لاياي ل 1996لصل 13 :ل ل هل :رش ل
ت لاة ا ع لراة ع ا وجع ل" ألاسسلايفيفعبلراة ي ا اعبل" لص111-1 :
رش ل ت لاة ا ع لراة ع ا وجع ل" ألاسسلايفيفعبلراة ي ا اعبل" ص.110 -109 :
18

 ايفعن لاةامفعبلراة ييبلل....
 - 4 -1خصائص الدرس اللغوي
ي امن لاة هو لاة اوت ل
ت ةالفعم لي

ل جمو ب ل ه لاةفن أيلراياو

لحل عللمتلاة ح لاة ي ا اعايلمم و لاسيةاتعجعبلاةاف ع لراةاف للل 22؛لل

حع لتاح رلح عصلاة هولفعم لي تي :
.1

لتاف ى لاي ري لايفيفعب لةا

ل

22

ل ااوىلألال انلياوخ لاة هوللتح عللآلاتي:
 .ا ةا لاةا علل ف و

لر ف هنلج ي ي.

 .ت عللر م هسبلطيي بلمتلاةفمنلراةا ة.
 .ت علل لت لاةاوأنلإةعللمتلرضفع ل حيى.
ث .ا

يلاةا علل

لالا ة ن.

 .تي عبلاة هرولاةا م ب.
 .تلوعصلاي لع لألاس سعب.
خ .اةي طلم لاة هرولاةا م بلراة ح بل

ل ااوىلايحاوىل.

 .2ي ز ل لياو ل حاوى لاة هو لصحعح لرج ي ا لر لياو ل نس م ل ت ل ااوي ل
اياف م لراي يلاةز نعبل.
.3

ل ااوىلاة نعبلتخا فلمنع لاة هولحابلطياعللاةاف ل ...رإ لك تلت ل ة ل
م ةي طلم يف ع لاةا م بلرتناهالب .

 22اة هاسي ل اة عف لتحض ةلاة هرولرتخ
ايفيفبلاةيةمويبلألارل ل فبلاةنج لاو ي ي
اة ا ع لراة ع ا وجع ل" ألاسسلايفيفعبلراة ي
 22لاة هاسي ل اة عف لتحض ةلاة هرولرتخ
صل ،13:ل ه :رش ل ت لاة ا ع لراة ع

عطل م عبلاةاف ل :رهاسبلمتلألاسسلاةنظييبلرت ع ت ل
لاة اهلاة عض ء لاياي لصل 12:ل ل ه :رش ل ت ل
ا اعبل" لص112 :
عطل م عبلاةاف ل :رهاسبلمتلألاسسلاةنظييبلرت ع ت ل
ا وجع ل" ألاسسلايفيفعبلراة ي ا اعبل" لص112 :
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 - 5-1ألاهداف من تدريس النحو
ي نلاة هولاةنحوتلإل لتح علل لي تيل :22
 .1تفييفلاةا معللم س ةعبلاةفي عبلرتفوي هل

لإرهاكلاوو لفعم لي ي لراامتل

ر لياجنبل ة لمتلح ي للر ياءتللر ا مال.
 .2ي نلاةنحولإل لض طلاة
 .3ا

يلاةا معلل

لرصحبلاةن للراة ا مبل.

لف ل لي ي لراامتلف م لر ع .

 .ت عفلاةا معللر ة ل هلطييللأي ريل ف و تللم أل بلايف هلراةا هيبل

ل

الاشا قلراساخ ا لايف ج لالساخيا لاةا م لاي و بل.
 .أي ري لثيري لاةا معل لاة ظعب لراة اويب لر ة لم ساخ ا لألا ب لايف يل
راةا هيبل

لالاشا قلراساخ ا لايف ج لالساخيا لاةا م لاي و بل.

 .رضت لاة وا

لاةنحويب لراة يفعب ل وضت لاةا عل لاةفم ت ل ياءي لر ح رثبل

ر ا مب لرلولاةا يبل هلت هاسلاةنحول.
 - 6-1أهداف معايير مناهج اللغة العربية لدولة قطر
ف ي ةلاين هج ل :هت ل هي ل ه ل جمو ب ل ه لايح را لتوضت ل ه ل جن لتوضع لاةيؤيبل
اة

بلراينه عبلاةا عمبلمتلايوضو

لاةتالين غتلرهاس لمتلكنل ااوى ل هلايااوي ل

اة هاسعب.ل م لتح رل جمو بلاي ها لرايف هنلاةتالياو تل هلاة
رتف لللهلايف ي ةل أ لي

ل لايف مو لمتلتح ي ل وضو

لا ةا ب .
لاة هرولاياضمنبلمتل

اين هجلاي هسعب ر هلح ة لي اللايف ل ل اف لياع لةاح ع لمتلاوح بلاة هاسعب رب ل
ييسمو لح

لرافام ر ل

لطياعللاةا هاسلاين س بلراةا عع لاو ع  .ركنل ة لييجتلإل ل

22لإميالع لأ يي لطيقلت هاسلاة ابلاةفي عب لراهلايفيفبلاو فعب إلاس ن هيب ل
.
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ي ل  1999لصل200:

لاةفم عب لاةاف عمعب لاةتا لن اولف ل ه لاةن ص لاةواضح لمت لر ان لاوح لت لرررةب ل يل

إأ

تلموضتل ف ي ةلةانلايوارلاة هاسعب 22لاةتاليا لت يم لةا عل لمتلاي اهولاياا بل.
-1-6-1معايير مناهج اللغة العربية
لللللللللرهت لتم ه لاة ةب ل ه لاساخ ا لاة اب لاةفي عب لب ان لفف ا لمت لاةاواأن لراةا ةل
اةن ت لم إلض فبلإل لتم عنلل هلتلرقلاةن وصلألارمعبلرفنون لايخا ب لفض ل هلاة ا مبل
إلام ا عب .رةلالفإ لايف ي ةلتي زل لتح عللالاساخ ا لاةا ع لراة ف الة اب لرت وييل ها ل
اة ح لاةف ا لرت فع ل هل ياءيلجع يلة حوثلرجمتلايف و لرلت نع لراساخ ا لمتل
اة ا مب لرتنمعب لاة و عب لالاسا ةعب لة ةب لمت لاة ح لراةاف لم إلض فب لإل لتي ع ل لمتل
22
اة ابلاةفي عبلم ا هل لاة ابلألا .
-2-6-1أهداف معايير اللغة العربية
يف ي ةلاة ابلاةفي عبل جمو بل هلألال ان لرهتل لي












لاة ةبل رهال

:

ح لم ب لمت ل راء لاي ها ل

اساخ ا لاة اب لاةفي عب لب ان لصحع لراساخ ا لاة
اة اويبلألاس سعبلألاهست.
ف لاةنحولاةفيسيلراساخ ا للاساخ ا لرظع ع لم الل هلاةنظيلإل لاةنحول ا يبلمتل
ح ل اتل.
ف لسم لاةن وصلألارمعبلر ةلألارمعبلراساخ ا لللهلاةام لمتل ا مبل وصل
ب ب.
ف لاة ح لرتوظع لمم لي ع لايو فلرايا يل
ف لألار لاةفيسيلرتلر لل هلاةف يلاو ل تلرحتىلاةف يلاوح ي .
اساخ ا لاة ابلاةفي عبلةا وييل ها لاة ح لراةا عع لرتوظعفل ة لمتلاينهج.
اةا ةلاين يلةا يع لرج بل ظيل فعنبل رل ف هض .
احيةا لاة ع لايح عبلرإلا عمعبلراةوطنعبلراة ينعبلرإلانا عب.

 22لايف ي ةلاي ب لمت ل وار :اةيةمعب لإلاس عب لراة اب لاةفي عب لراة اب لالا ج زيب لر لاةيي ضع لراةف و ل
رت نوةوجع لايف و لراةيةمعبلاة عبلراةف و لالاجام عبلرتف ع لايياحنلاي ييلرلر لاةاف ع لإلاض متل
راة فبلألاسييبلراةيةمعبلاة عمعبلراةفمنلاةا وعتلراوو بلايجامفعبل.
ايج سلألا لة اف ع ل
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/Offices/Pag
es/cstandard.aspx
18



احيةا ل ا بلاة

ح لمتلاة ف لاةفي عبلرإلاس عب.

22

 - 7-1تحليل معايير مناهج اللغة العربية لدولة قطر ونماذج منها
ييى لراضفول ف ي ةلاة ابلاةفي عبلضيرهيل لتاو ل ف ي ةلاةا مبلراةنحول مف ي ةلح ر بل
لم ل
ةا ةل ل ه لاي ها لاة اويب لمت ل ف ي ةلايح ره لاة ثب لألاحيى  23لر ة لة ةمط لاة
تف م لاةفي عبلر ج ح لمتلاساخ ا لاساخ ا لرظع ع  .رتاف نلايف ي ةل تلاةنحول ل لل
َ
رسع بلةض طلاساخ ا لاة اب لراللتنظيلإةعلل ل لل يبلمتلح ل اتل .ف ي و ل لياف ل
اة ةبلاةنحولةعام هل هلف ل حاوى لايوارلألاحيى لمتلاينهجلاة ها ا لرت ل موا لاةنحول
ثة ل ه ل يي لة ةب لفمف ي ة لكن لأف لتياجت ل لس ل لتف مل لمت لاةانوا لاي ضعبل
232 231
رتفزأه .
راة هرولاةنحويبلمتلاييح بلإلا اريبلراة ويبلتاو لمنا ب ل %20م للول وضحلمتل
رثع بلايف ي ةلة رةبل يل

لاوو طبل(  )8آلاتعبل:

لاة ع بلمتلاي اهولاياا ب ل 23يول 2012ل ال

ايج سلألا لة اف ع لاة ابلاةفي عبلتحانل ا
ن وهلمتل و تلايج سلألا لة اف ع :
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsI
D=8265

ل ف ي ةلاةاح ثلرالاسام علراة ياءيلراة ا مبل.
م لاةافزيزلمتلكنل ااوي لاييح بلإلا اريبلراة ويبلمع ل للالل م لمتلايااوىلاةا ستلتفزيزالركنل
ل لمتل ف ي ةلاة ابلاةفي عبلج ي ل لاةا معلل.
ايج سلألا لة اف ع لاة ابلاةفي عبلتحانل ا لاة ع بلمتلاي اهولاياا ب ل 23مايو  2012ل ال
ن وهلمتل و تلايج سلألا لة اف ع ل:
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsI
D=8265
11

ريم هلتلوعصل لرهرلمتل ف ي ةل ن هجلاة ابلاةفي عبل هلاةن حعبلاةنحويبلمتلرثع بل
ف ي ةلاة ابلاةفي عبلة رةبل يللمتلآلاتيل:
للللللللللللللللللل ف ي ةلاة فلاةا بتل
لللللللللليافينلاة ةبل

ل واعلاة فنلاةصحع ل :اةا ة لراي موألرايضففلر واعلاة فنل
ل عب لاة

ايفان ل :اي ا لرألاجون لراةن ص ل م ليافين ل
راااخ لإ ّ لر حوات لاساخ ا لصحعح لر لة لألافف الاة أ بلراياف يبلراي نالة مف و ل
رة مج وا لرألا ار ل ه ل 1-9لريح ر ل ف ني لك لر حوات لررظ ع

ن لررظع ال لمت لاو م ب ل

لاةنحويب لر شا ة لمتل

ايض هعلرألا يل.
للللللللف ةا معللمتلاة فلاةا بتليةن را لاو م بلالاسمعبلراو م بلاة ف عبلر لر حوات لرك ل
ر حوات لتفزيزا لراو ي لمتلايااوىلاةا بتللولاةافينل
ررظع بل عبلاة

ل ف نيل لر حوات لرك لر حوات ل

نلر لة لليافينل

لألافف الاة أ بلراياف يبلرألافف المتلأعاتالاة ن ءل

ة مف و لرايج وا لر ع عب ل ا مب ل وا

لألا ار ل ه ل .9-1رت نعف لاة هرو لك آلتي لمتل

اوو طب ( :)9
الدروس النحوية في كتاب املستوى السابع

تفزيزلاي هرول
%32
ت هاسلاو ي ل
%

18

ف ي ةلايااوىلاةا بت

233ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب

233

ي | اة ف اةا بت لعئب اةاف ع ل 2005لصل 172 :ل173
89

ف ي ةلاة فلاة هل
للللللللليافين لاة ةب لاة يق لم لألاسم ء لاي نعب لرايفي ب لرألافف ا لاي ا ب لراو
ر حا لحيرنلاةف بلمتلألافف ال فا بلآلاحيل .ريافينل
رجمت لايؤ

يل

لاي نى لرجمتلايل يلاةا ة ل

لاةا ة لرألاسم ء لاووماب لرألافف ا لاووماب لر سم ء لإلاش هي لرألاسم ءل

ايوأوةب لرألافف الاي

وهي لرايفا ب لرحلنلحينلاةف بلمتلح ةبلاو ز ل .ريافينلاة ةبل

ايمنوعل هلاة ين لر فف الاي ه بلراةيج ء لراي فوالاي ل لراي فوالألج ل لرظيمتلاةز ل
رايا لراوح ا لر حا ل ا مبلاةف رل هل11إل ل 19لرحيرنلاو يلاة ئفب.
لللللللللللف ةا معل لمت لايااوى لاة ه ليةن را لإ لر حوات لرك لر حوات لرألافف ا لاياف يبل
راة أ بلرألافف المتلأعاتالاة ن ءلة مف و لرايج وا لرف ل ا مبل وا لاةف رل ه9-1للتفزيزال
ي لت ّ لتن رةللمتلايااوىلاةا ملل .راو ي لمتلايااوىلاة هلاةافينل لايمنوعل هلاة ينل
ر فف ا لاي ه ب لراةيج ء لراة يق لم لألافف ا لاي نعب لرايفي ب لر حظب لاةااع ةا لمت لألافف ال
فا ب لآلاحي لرتح ي لاوحيرن لاة اةب ل
ألاسم ء لاووماب لراساخ ا

لاي نى لراو مت لريافين ل

لث ثب ل سم ء ل هل

لر سم ء لإلاش هي لرألاسم ء لايوأوةب لراساخ ا

لرتح ي ل

ألاسم ءلاي

وه يلراين وأب لرحلنلحينلاةف بلمتلألافف الايفا بلآلاحيلمت لأعابلألا ي ل

ريافينل

لاي فوا لاي للراي فوا لألج للرظيمتلايا لراةز لر فن لم لرتح ي لاة ئتل

هلحيرنلاو يل .رت نعفلاة هرولك آلتيلمتلاوو طب (:)10

الدروس النحوية في املستوى الثامن

تفزيزلاي هرو
%23

ت هاسلاو ي
%68

88

ف ي ةلاة فلاة ه

23ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب

23

ي | اة ف اةا بت لعئب اةاف ع ل 2005لصل 184 :ل. 185
88

ف ي ةلاة فلاةا ستل
لاي

يافين لاةا معل ل

ن لراس لاي فوا لرأعغ لاي ةابل

ه لراس لاة

ر فف ا لاةا ضعن لر فن ل لراساخ ا ت ل م ليااخ
اةف ف ريافين لاةا معل ل ل

ل عمب ل وسفب ل ه ل ررا ل

لاةاو ع لمنو عل لراة ا لراةنفت لري

راةن اء لراةاع ب لر س وسي لاي

لالاساثن ء ل

لراةل لر م م لراةف ر ل(  99 - 21لراةف ور لرل

100ر ةفلر عو ).
ف و ي لمت لايااوى لاةا ست اةافين ل
اةنفتلررظ ع

للالنحویة

لراةافينل

ف لالاساثن ءللراةية زل

لو

ل هلاة ا:لم البفضل هلكنلر الالاشام ا لرل

ل :اةا لايوجبلراةا لاين يل رلاي يغ لراةافينل

اةن اءل ل"ي " لرألاسم ءلايفيفبلم ألةفلراة
ل فف للر ففنلمل لرف ل س وسيلاي
راةافين ل

ل وا

اةاو ع منو عل رف مل لرلاةافين ل

لراةافينل

ل منل س و ل

ل منل س و لاةاع بللم عاتال

لراةل ل م م لرف لاساخ ا لاةف رل هل 99-21ل

ل ا مب ل ة ظ لاةف ور لراي عب لرألاةف لراي عو لراساخ ا

صحعح لر ح ةا لاةافين ل

ل

لاساخ ا ل

ل ررا لاة يرط لر فف ا لاة يرع ل .ريم ه لتم ع ل لمت لاوو طبل

آلاتعبل(: ) 11

الدروس النحوية في املستوى التاسع

ت هاسلاو ي
%100

88

تفزيزلاي هرول
%0

ف ي ةلاة فلاةا ست

23ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب

23

ي | اة ف اةا ست لعئب اةاف ع ل 2005لصل 197 :ل.198
88

88

ف ي ةلاة فلاةف شيل
يافينلاةا معلل
اةنابلري

ل س و لاةا ا ةلري

ل ع عبلأو ل لري

ل ع عبلأع اللريح رلرظ ع ل ل م ليافينل

لطيقلتفييفلاةف رلم ألةفلراة

لري

ل فنىلاللاةن فعبل

ةل نس لر م لر س و لاة ا لراة يق لمت ل فنى ل" " مت ل س وسي لالاسا
ّ 23
ر لة ل منل –ل ل–لإ ل–لإ .

لراةاع ب ل

ف ةا معل لمت لايااوى لاةف شيليةن را ل لت لتن رةل ل ه لمن ء لاو م ب لرف لطيق لتفييفل
اةف ر لم ألةف لراة ل فيفب لال لاةن فعب لةل نس لر فن ل فيفب لاة ا لرحيرن لاة ا ل
رتفزيزلف لجم بلاة ا لمتلإلاث لر فيفبلاة يقلم يفنىلم ل لالاسا عبلر لاووبةيب ل
ف لأن – أن – إن – إن:
 +ايض هعل
 +اي ض ا
لاةتالتة تلفف ل هل فف الاةي بل
ِ لاي هيبل
ٌ لاةتالتة تلفف ل هل فف الايفيفبلراةظه
ٌ ل نلاو م بلاة ف عبل
إ ٌ ل ا و بلم ة فنل ال رل ا تل
إ لاة يطعبل
فا نعفلاة هروليم هلتم ع للمتلاوو طبلآلاتعب( ( ) ) :) 11

الدروس النحوية في المستوى العاشر
تفزيزلاي هرول
%14

ت هاسلاو ي ل
%86

23لالليوج لفيقلمتل ف ي ةلاة ابلاةفي عبل هلج بلاةنحولم لايااوىلاةف شيلراةف شيلايا
لرهرلمتلرثع بل ف ي ةلاة ابلاةفي عبل.
88

ل

لحابل

معايير الصف العاشر – تأسيس ي

 23ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب
210

23

ي | اة ف اةف شي – ااوى ت سيس ا للعئبلاةاف ع ل 2005لص-209 :
88

81

ف ي ةلاة فلاةف شيل–ل ا

 23ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب
223

23

ي | اة ف اةف شي  -ااوى ا
88

للعئب اةاف ع ل 2005لصل 222 :ل

899

ي

ف ي ةلاة فلاوح رتل

لللللللللل يافينلاةا معلل فنىلجمتلاة بلر ع عبلأع ال لري
ريافينلألافف الاياف يبلي فوة ل.

لاة ةبلألا ار لراةامع ز ل

23

لللللللللللف ةا معللمتلايااوى لاوح رتل

يليفزأل ل لاةن طلاةيعيابلمتل حولاو م بلر ررا ل

اةاو ع لراو ي لف ل س و لألا يلرف ل فن ه لمت لاةاع ق لر ررا لالاسا

لر فن ل ل.

فعم هلتم عنلت نعفلاة هرولمتلاوو طبل(  )12آلاتعب:

الدروس النحوية في املستوى الحادي عشر

تفزيزلاي هرول
%40

 23ل ج لإلاض فبلمتل ف ي ةلاة فلاوح رتل
أع بل س وسيلألا يلراةنها.

يل– ل ا
898

ت هاسل
او ي ل
%60

ل هلح الاةافينل

ل ررا لاةاو ع لر ع عبل

ف ي ةلاة فلاوح رتل

ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب
253-236

ي-لت سيس ا

ي | اة ف اوح رتل

2

ي  -ااوى ت سيس ا للعئب اةاف ع ل 2005لص:

898

898

ف ي ةلاوح رتل

ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب
250-252

ي-ل ا

2 1

ي | اة ف اوح رتل

ي  -ااوى ا

898

ل للعئب اةاف ع ل 2005لصل:

898

898

ف ي ةلاة فلاة نيل
يافينل

يل–لت سيس ال

ل ررا لاةاو ع لألا يلراةنهالرل ررا لالاسا

ل2 2.ف ةا معللمتلايااوىلاة نيل

يليا ل ياجفبل ل لاةن طلاةيعيابلمتل حولاو م بل رلممفنىل رقلتفزيزل لت لمتلايااوي ل
اةا م بل .ريم هلتم عنلت نعفلاة هرولمتلاوو طبل(  ( 12آلاتعبل:
الدروس النحوية في املستوى الثاني عشر

ت هاسلاو ي
%0

تفزيزلاي هرو
%100

2 2ل ج لمتل ف ي ةلاة فلاة نيل

يل–ل ا

ليافينلاة ةبل
898

لاةن طلاةيعياعبلمتل حولاو م ب.

ف ي ةلاة نيل

 2 3ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب
 265ل266

يل–لت سيس ال

2 3

ي | اة ف اة ني
891

ي – ااوى ت سيس ا لعئب اةاف ع ل 2005لص:

معايير الثاني عشر – متقدم

2ل ف ي ة اة اب اةفي عب ة رةب

2

ي | اة ف اة ني

ي  -ااوى ا

898

لعئب اةاف ع ل 2005لصل279 :

 - 8-1النتائج املترتبة على توزيع الدروس النحوية في الكتاب املدرس ي
لس عنلإلايج ألضمهل ل

يم هلح يلللهلاةنا عجل

لمتل ف ي ةلاةنحولاةاف ع ال

2

:
 .1فع هلاةوا فعب  :ل ج ل
اة هرولاةنحويبل هل

لمتل

لاة اب لاةفي عب ليوا ب لاةوا ت ل ه لح ا ل ل

بل انو بلتن سبل ااوىلاةا عل لرلبفضلللهلألا بل

اام يل هلاة يآ لاة يي لراوح ي لاة ييفلراوح لرل ...لر ج لاةوا فعبلت مهل
متلاسةعف لاةا معللةأل بلاةواهريلمتلاة هرولاةنحويب لفمفع هلاةوا فعبل مالل
متلاة ا لاي ه الب انلراضح لف لةوحظل لألا بلاي يرحبلمتل
اةفي عبلمتلررةبل يلت و ل

لاة ابل

لتفزيزل ع ل وجوريلمتلاةوا ت.

 .2فع هلاة ا طب  :بف لاي حظبلراي ه بلم لايياحنلاي هسعبلت يهل لللالايفع هل
عنلمتلايااوى لاةا ستلراةف شيلر ة لة ثةيلاة هرولاةنحويبلاو ي يلراي يهيل
لاةا معل لف ي لايااوى لاةا ست ل ج ل لمنا ب ل %100راةف شيلمنا ب ل%86
ل سلايااوي لآلاحيى؛لإ ل ج لمتلايااوي لاةا بتلراة هلمنا بل%68
رايااوى لاوح رتل
اةنظيلفعم ل

يلمنا بل %60لراة نيل

لمتلاة هرولاةنحويب لرح ةلش ل ل ل ج هلمتلرهولاة فنلايض هعل

إ ليف ىلمتلكنلايياحنلاة هاسعبل م لي فبلاة
اةنظيلمت ل ن لللا لاة هو لاي
حاوي

يلممااوى ل . % 0فعن غتلإ ريل

لايفع هلك

لحع ليج

ل

لاةا معل لرين غتلإ ريل

ل ف لاة ف لاةيابت لمت لإ

ءل

لإال ل ل لسعف ر ل ال لمت لايياحن لاةا ةعب لة لا لاة فل

اة ها ا ف م الالليف ىلب انل اطل رلجزءل هلللالايفع هللمتلكنل ااوىل هل
ايااوي لاة هاسعب ل ت لتفزيزل لمت لايياحن لاةا ةعب لرإض فب لاو ي إل لح ل
ا ام ا لايفع ه؟ لرب لا لاة ان لياو ل لطغ ل فع هلاة ا طب ل

لللا لاينهجل

اةنحوت.
 .3فع هلاةوضو  :ل ج هل ةلراهرلمتلايااوى لاةا ستلر ة لةوجورلاة هرولاةنحويبل
او ي يلمنا بل %100لر ل سل ة ل ج لايااوىلاة نيل

يلمنا بل %0تل

لاة هرولاةنحويبل ان رةبلمتلاةانوا لاةا م بلرللالجع لم ةنا بلة مااوىل
يفيفبلت

عنلللهلايف ي ةلا ظيلاة

نلاة نيل هلاة ح ل.
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اة ني ل

ي لرة ه لين غت لاةا ه لمت لس لاة هرو لاةنحويب لمنا ب ل ا رتبل

م ساثن ء لايااوى لاة ني ل

ي لرالاماف ر ل ه لكن ل لي ةت لاةا معل لمت لاة هول

اةنحوت لر لت يق لة لهلاةن بل ي عنلأوا لإ له ى

ل ا مبل وا لاةنحول

اةاف عمعب لاوح ي ب لمت ل ب لألاحع لتاو لمواس ب ل شو ص لحبةاء لمت ل ج ال
اةا هاس لحع ليوضحو لألاشع ء لب ان لجع ل م ليا ن لاةف وه ل
اةواضحبل ةلاةصحعحبل ثةل هلاةف وهل

لاة وا لاةصحعحبل ةلاةواضحب.

ة ل لتاو لاة وا ل ةلاةواضحب لبا ب لاساخ ا ل
رللال ليخ يلح ع بل لاةا تبل اللاللي
ل ااخ

ك

ل ها ل لتاو لل

لاة وا ل

لح ل ةل يضعبل

لاةن بلاةتالياح ثل

لف م ل

ضبلمتلاة

ل نل :رهاسبلاةاو ع لررهاسبل

اةضم ة ل ...راة يي ب ل رلاةنمط لاةلت ليم نل لإ

ء لإي لم ةا ا ةلرر لتوأعنل

ايفنىلم ب .2
 .فع هلاةيةا معب  :ياح للللالايفع هلمتلايااوي لاةا بتلراة هلمتلتفزيزلاة هرول
اةنحويب لفا لمنا ب ل %32ل لت هاس لاو ي لفا لمنا ب ل %68لفا علل
فع هلاةيةا معب لراضح لمت لللي لايااوي ل

ل س ل ة ل ج لمت لايااوىل

اةا ست ل لكن لاة هرو لايان رةب لفعل لج ي ي ل

لاةا معل لرة ل م لاةيةا لمتل

اة هرولاةنحويبلاي

لراضعتل ن هجلاة ابلاةفي عبلإ ريلاةنظيل

ب لفعن غتل

متلللالاو بل.
 .فع هلاي ةوفب  :لةوحظلتح لللاةواضحلمتلايااوى لاة نيل

يلرللال ا لل علل

مت لجمعتل ن هجلاة ابلاةفي عبلمتلآحيل ااوى ليا لت ي لاة هرولاةنحويبلتفزيزال
راللت

لرهرس لج ي ي لة ا عل لمع ل ل لياح ل لمناب لضئع ب لمت لايااوي ل

اةا م ب لحع ل أ لاةا معلل
اة

ل ما للم  :ت ا ةلايف نيلاو ي ي لرف ل

يلاةنحويبلاو ي ي.

 .6فع هل ةلت نعب  :ةوحظل

لتح لل ب انلراضحل هلح ال ل

لمتلاة هرول

اةنحويب ل ا ل ة لمت لايااوى لاة ه ليةن را لاةا معل لاةف ي ل ه لايف و

ل

اةنظييب لراي و عب ل :ح ال لايمنوع ل ه لاة ين لألاسم ء لاووماب ل ...لر لة ل

يزي ل هلاةا أعنلا ظيلاة

نلاة نيل هلاة ح .
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لح ل ةيلمتلاة هولاةواح ل ال لفنج ل هلألافضنلت اع ل

اساخ ا ل

اة هولاةنحوت لحتىليا نلف ملل
اي

لاة ةبلر لة لالاماف رل هلاياا عل هل

لح لايف يل.

 - 9-1منهجية عرض الدروس النحوية في الكتاب املدرس ي
اوو وا لألاس سعبلةفيولاة هولاةنحوتلمتلاة ا لاي ه الاللتخي ل هلاوو وا ل
آلاتعبل:
ي

ل

تاو ل هل

ل  2ر بلاةن وصلتاو ل هلت ةعفلو نبلت ةعفل ا لاة ابلاةفي عبل رل ل
رهل حيى 2لرسفضلاة هروللتاو لة ل

بل حيى لراوو وا ليم هل ل م ل

متلاوو طبل(  (13لآلاتعبل:
الحظلرت ن

ط للرت ه

اساخ ص

اوو ويلألارل ل :الحظلرت ن
متلللهلاوو ويل ج لتنوعلأعغلاي حظبلراةا ن لر بلاو منل رلاةا م لاةتالي حظ ل
اةا معللريا

لتاو لم و ل خ ةف لرللال ليم زلاة هرولاةنحويبلم لتف يلاة ةبل و ل

 2لتةنوعلاةن وصلاي
اة ابلاةفي عبلة رةبل يل:
وصل ف و تعبل.

وصلت ا ةيبل.

وصلرأ عبل.

وصلسيريب.

وصلإ ن عب.

وصل شعب.

وصلشفييبل

وصلإجياععبل /إهش ريب.


بلحابل صلاةوح يلاة هاسعبلاي

بلمتلاة ا

لر واعلاةن وصلمتل

ل

 2ل يل لس عنلاي ا لرهولايمنوعل هلاة ينلك ل هلاةنصل هل ا للح جت ل حم ل اهول
اةن لألارسيلاوح ي لاة اهلاي ييبلاة عب لرر لط فب لرر لت هيخ
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ه لالاساما ع ليفيفب لس ب ل خ ة ب لاو م ب ل رلاةا مب ل ه لم قت لاةنص لراااناج لب ل نوا ل
يلألاس سعبلة هولاةنحوت رل ل:

اة هول رلاة

ل .لي لباؤاا لتةنوعلأعغلألاسئ بلمهل:

ال؟ لر ل؟ لر ؟ لإال ل؟لرلنل؟ لإل ل تل؟ ...

ل .إ م الاة ياغلي تيلم عابلت نل رلالحظل رلاساخي لل رل ...ل ال
ت نل

بلإ ياب لمتلاو منلاة ثبل :فف بلهفف ل ....... :ر

جيل ل....... :

ل ة ل:
ل ....... :ر

بل

بل

2

 ر لياو لإ م الاة ياغلب لالاة ان : 2

اة فنلاةن سخ
...................................
.....................................

حبةه

اسمل

.................................. .....................................
................................. ........................................

 .تح ي لاي و لرأعابلاةاح ي لتاو لمهلأعابلألا يلح ر ل ال
اي ا ل عللمتلكنل هلألا بلاةا م ب 2 1ل ال

ل ة ل :ح رل

ل ة ل:

 م هلللاللت منلراج ت . م هلللالرففهل هلرطنا.ر .او ارا  :تاضمهلايف و

لريافينلاةا معلل هلح ة لل

لاةاا ةا لاةتالتم نلل

هلاسانا لاة هو ل المتلرهولاة فنلاي نالة مف و لرلاة فنلاي نالة مج وال
ة مااوىلاةا بت: 2 2

 2ا لاة ابلاةفي عب لاة نلاة ها الألارا للايااوى لاة ه لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
ي ل 2014--2013لصل117 :
 2ا لاة ابلاةفي عب لاة نلاة ها الألارا للايااوى لاةا بت لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
ي ل 2014--2013لصل165:
 2 1ا لاة ابلاةفي عب لاة نلاة ها الاة ني للايااوىلاةف شي للايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
ي ل 2014-2013لصل24:
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الفعل املاض ي عند بنائه للمجهول
للمجهول

الفعل املضارع عند بنائه

الفعل املبني للمعلوم

الفعل املبني للمجهول

ما حدث له من تغيير

بذلت الحكومة

ُبذلت مجهودات

الفعل " بذل " صحيح،

مجهودات محمودة

محمودة في إنشاء

فعند بنائه للمجهول

في إنشاء مشروع
" لؤلؤة قطر " .

مشروع " لؤلؤة
قطر ".

يضم أوله ،ويكسر
الحرف الذي قبله .

ُ ِّ
تحق ُق الحكومة

ُ
تحق ُق ألاهداف

الفعل " تحقق "

ألاهداف املوضوعة

املوضوعة

صحيح ،فعند بنائه

الستكمال رؤية
قطر  0202م .

الستكمال رؤية

للمجهول يضم أوله

قطر  0202م .

ويفتح ما قبل آخره.

اوو ويلاة عبل :اساخ صل
متلللهلاوو ويليا ل يلاة

هل ل :2 3ا لاة وا لألاس سعبلمتلاةنحول

اةنحويبل
راة ين

يلاةنحويبلب انل نظ لرايف و

2

لراةنحو لاةوامت لر لاةنحو لألاس ا

2

2

لاةواهريلمتلاة وا ل

لر ا لاة وا لألاس سعبلة نحول

راةنحو لاي

ى

2

لر لج ت لاة هرول

 2 2ل ابلاة ابلاةفي عب لاة
ي ل 2014-2013لصل32 :
 2 3ج لمتلبفضلاة هرول ل يل هلايف و لاةواهريلمتلاة ي لمتلايااوىلاةف شيلمتلرهولف ل
من ل ل ل ا لاة اب لاةفي عب لايااوى لاةف شي لاة ن لاة ها ا لاة ني لايج س لألاا لة اف ع ل
لعئبلاةاف ع ل ي ل 2014-2013لصل94- 93 :
2ل ل حم لاة وا لألاس سعبلمتلاةنحو لاة عئبلاةف بلة ؤر لاي بتلألا ةيب ل.1994
2لاوحم رت ليوسف لآحير لاة وا لالاس سعبلمتلاةنحولراة ين لاي بتلألا ةيب ل.1994
ى ل ميل حم لاةنحولألاس ا ل ا لاةا سنل لاة فبلاةيابفب لاةاويت ل
 2حم سبل حم لأليا ل
1994
نلاة ها الألارا للايااوى لاة ه لايج سلألا
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لة اف ع للعئبلاةاف ع ل

اةفي عب

2

اةواضحل

2 1

لر ل وا

لراةنحولألاس ا لر لتاو لأع بلاة

يا ىلم ةة
رال :اةة
ج لاةة

لاة اب لاةفي عب  2راةا عل لاة يمت لرلاة

ةلر لة ل يلايف و

ل

يل

ب لاةواضحب

2

لراةنحول

للعئبلحياعطل لنعبل 2 2رل ل

للعئبل ن ريهلفي عبلرشيح ل .ال:

ةل
ةلراهرالمتلايااوىلاة هلمتلرهولاة فنلاةصحع لراة فنلايفان لر حلل

اة فنلاةصحع ل

لس عنلاي ا:

2ل ع ل حم لاةنحولاي ى ل ة لاة ا لاة ليي ل ي ل.2005
ى لج ت لاة هرو لاةفي عب لاي ا ب لاةف ييب لاة فب لاة نب لراةف ير لاة ليي ل
 2لاةا يعنا ل
ي لل. 1993
2ل أف لح نا ل وا لاة ابلاةفي عب ل ا بلآلارا لاة ليي ل ي ل.2008
ى لاة بلاةواضحب ل ا بلآلارا لرر لط فب لرر لم لرر لت هيخ.
2لاو ه ل ت ل ل
لاةنحولاةواضح لاة اهلاي ييبلاةافوريب لرر لت هيخ.
ىل
2 1لاو ه ل ت ل
2 2لهتلطيي بلةيةتيبلايف و لرتم ع ل لشانل ي لة للهل م لي ةلتونيلموأا لأ حبلللهلاة يي.
رللهلاة يي بلتفم لإل لهس لحيي بل رلشانليم ثنل ع عبل ياءيلاةللهلة مف و ب لحع لياو لايي زللول
اة ييلألاس و .ريا يعل هلللهلاة ييلفيرعل لحابلالاحا صل رلاةا نعفل رلاةاوالت.
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 ين ا لاة فنل هلحع لاةصحبلرالا ا الإل ل:
 .1اة فنلاةصحع ل :ففنلح تلحيرفللألاأ عبل هل ح ل حينلاةف ب لرين ا لإل ل:

الفعل الصحيح
مهموز

سالم

مضعف

ما كان أحد حروفه ألاصلية همزة

هو ما خلت حروفه ألاصلية
من الهمز والتضعيف ؛ مثل :

ثالثي ما كان

رباعي ما كان
ًّ
رباعيا
أصله

من جنس

وكان أوله

واحد مثل :

وثالثه من

عينه والمه

شرب
قتل
خرج

مهموز

مهموز

مهموز

ألاول

الوسط

آلاخر

مثل:

مثل:

مثل:

سأل

بدأ

دأب

قرأ

أكل
أفل

رد
شد

جنس واحد،
وثانيه ورابعه
من جنس
واحد ِّ
أيضا،
مثل  :زلزل

ث ع ل :اةفن ريهلاة ي عبل
رلول هيل هل نوا لفيعتلري

لبف هل رل هيل هلت ي ل لع ل ال هل

ل فو

رهولاة فنلاة أ لراة فنلاياف تل:2 3

الفعل الالزم  :هو الفعل الذي يكتفي بفاعله وال يحتاج إلى مفعول به.
الفعل املتعدي  :هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ويتعداه ،ويحتاج إلى
مفعول به واحد أو أكثر ليكمل معنى الجملة .

ا لاة ابلاةفي عب لاة
ي ل 2014-2013لصل75:

نلاة ها الألارا للايااوى لاةا بت لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
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اوو ويلاة ة بل :ط للرت ه ل
اةنحويبلرهتلن طلتي وتل س الالليم هل

رمتلللهلاوو ويل هيل هلت عللاةا هي

الاساان ءل نللمتل تلطيي بلتف عمعب ل م لك تل ن

ت لراحاع هات لاة ا عبلراينه عب .فهال

اة ييللاة ععتلرايخا يلةااويهلآلاةع ل رلاي ها لاةصحعحب لر راي ل ع يلج الة ع ول
يرررلاةاف ع لر ا عجل .م ل ن لرسع بلة

فل هل واحتلاة ويلراةضففل ن لاياف م  .فهال

م حا هلايحيك لألاس ا لمت لتف ع لاة اب لرا ةا ب
ُ
اةلتليف ل ل لح ويلمتلتن عللاة هو .2

2

لألن لتم ن لاو ب لاةفم ت لإلاجيائيل

إ لاط ن ه ل ه لح ههع بلاةام ه هيهلاةنحوي ههبلاةت ههالتض ههمن ل ا ههبلاة ا ههبلاةفي ع ههبلاي ههيهيلم ههتل
ياحههنلاةاف ههع

2ل ث ةههتلةنه لشههعوعل ههواعل ههةيل لم ه ل :اةافعه لراةا عه لراةامع ههز لراةاح يه ل

رالاسه ه ههاخيا لراةاحويه ه ههن لرإلا ه ه هيا لراةة ه ه ه عن لراةاا ه ههويه لراةية ع ه ههب لراةا م ه ههبلراةاامه ه ههب ل
راةيةتيب لرلاةاصحع لراةاف عنلراةاصحع لراةاخع ةلراةا نعفلراةالوعص .2
للللللللللراو ييلم ي حظبلحوالللهلاةام هيهلاةتالاحاوت ل اهبلاة اهبلاةفي عهبل  2لهولاشهام ة ل
ه ل مه

لج ي ه يلة ه لت هههل وجههوريلمههتلاي ههيها لاة يمههب  .2رتظ هيللههلهلاةاميين ه لموضههو ل

ه ل اههاوىلح ههوي " ط ههللرته ه " لرهههتلح ههويلإجياععههبلمههتلرهولاةنحههو  2لتاضههمهل جمو ههبل
هلاةام هيهلاوح ي ب اةتالت نل م ليز لايؤة و  2 1لإل لتح علل ل ل ل انلته هاسلاةنحهو ل
رلولح بلاةاف ةلب ا عللاين وقلراي او  .رتام نلللهلايجمو بلمتلاةنم

2ل م ليللبلإل ل ة ل م ءلاةن سلراة ا عو ل

لآلاتعبل:

ا" :س عنة" ر"مع جعل"ر"هر ةل ةياو ل".

هلاةنحولاةضمنا لرسع ب لةافويض لاة ير لاةنحويب لاي وةب لاةتا ل هل ت لك لنل

فها لم ةنا ب لأل
اةا عللرايف م .
 2حهلمتلأ رلايياحنلإلا اريبلراة ويب.
2ل ا لاة ابلاةفي عبلة مياحنلإلا اريبلراة ويبل.
2لا ظيل ابلاة ابلاةفي عبلايلكوهيلس م .
2لاةتالظ ي لمتلاةااينع لراةا فعنع لراة م عنع .
 2لللأل لاة هولمتلللهلاي يها ل او ل هلح وا ل يت بل لاةا ه لآلاتي ( :الحظلرت نلراساخ صل
رط للرت ه ).
 2 1لاةوا تل ل يح بلط للرت ه لاللت منل لتم هيهلتخ لاةاف ةيهلاة ا سيلراة وت لم هل لت منل
لتم هيهلتخصلاةاح عنلرإلا يا .
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 تمييهلت ويبلاوومتلللالاةنوعل هلاةا هي

ليافم ل ؤةفلاة ا لاهتا ل ح ءل حويب لث ُلي هبل ههلاةا معهلل

ا ة ف لرتصحعح ل ا: 2 2
"

ل ا مبلاو منلآلاتعبلبف لت ويبل لب ل هل ح ٍءل:
 ح َولاة يي ِ ل هي ٍ ل ةي.
.......................................................
 أ لايا م لرايا م لأ عم .........................................................
-

عن لاة نلجمع ا .
.........................................................

ث -ك له ض لللالاةف لث ثو ليو .
..........................................................
 تمييهلاةاح ي لراة نل نللتم

لاةا معلل هلتح ي لاي و ل هلاةاؤاا ل ال:2 3

 2 2ا لاة ابلاةفي عب لاة
ي ل 2014-2013لصل.77:
ا لاة ابلاةفي عب لاة نلاة ها الاة ني للايااوىلاةف شي لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
ي ل 2014 -2013لصل.61:
نلاة ها الاة ني للايااوى لاة ه لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
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"ح رلجوا لاة ا لر رايلاةاو ع لمتلألا بلآلاتعب :
جوا لاة ا

او م ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههب

ررا لاةاو ع

ّ
وةللتف ل ل { :ت ة للأل ع ل
} ]ألا ع ءل:

أن

................................................................

[.

< وةللتف ل ل { :ت هلللة لآثيكل
ّ
اة لل عن } ]يوسف .[ 1 :
<رهللالإنيلألحوللمبلتامولإل ل

...................................................

...............................................................

........................................

.

...........

...................................................

.....................................

ايج لراللت يةلل.

م هلللإ لاة يهلةياي.

...................................................

.....................................

.............

..............

 تمييهلاةامع زلاة نل نلل ليم زلاةا معللم لجمنل رلك م لمتل حوهل ل ال : 2
" زل ة ظ لجمت لايل يلاةا ة ل ه لايلحل لمجمت لايل يلاةا ة ل ه لم لاةا م ل
آلاتعب:
( أي ر –ل يت فو ل–لتافو ل–ل جامفو ل–ل حم ر ل–ل ل و -ل يو ل)
جمع املذكر السالم

ا لاة ابلاةفي عب لاة
ي ل 2014-2013لصل.77:

امللحق بجمع املذكر السالم

نلاة ها الاة ني للايااوى لاة ه لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
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 تمييهلإ ريلاة ع بللللللللاة نل نللتم
اوو

لاةا معلل هل ياءيلاو م بل ياءيلصحعحبل ا عبلتم نلل هلا ة نل

لر ليةنوع لإ ري لاة ع ب لمت لتاع ةلك مب لةا

ةة منل فوالل

لشيئ لآحي ل

ب ل :تاع ةلاو م بل

ل رلتاع ةلاو م بليخ ط بل نىل رل ...ل ال:

لأع بلاو منلآلاتعبلمحع لت منل فواللألج ل ل يا ع لض ل لر ةل لي ز ل : 2
 -ح فظل

ل ظ فبل ينتالةايل ةيز لمواجبال حولرطنال.

..........................................................................................................................
 تلةنلاة رةبلاةف لة ماة مييهلةايلت ِ ّ تلالاسة م ه...........................................................................................................................
 -ياحيىلاة ض الاة بلأل للياع لإل لاةو ونل

لاوحلل.

...........................................................................................................................

خ-

تمييهلاةا ع ل

اة نل نللمع لاي و لم ل ن أيل ح ريلمتلاة هولاةنحوت ل ال :م ل وعل(
كنل هلاو منلآلاتعب لث لضتل
ل ير ل

-

بلاةية ع لاين س بلمتلن يبلكنلجم بل

ل) متل

:2

اللاة رةبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل وعل( ) :
ل ري لللللللللللللللللللللل

وعل( ) :

-

ل ا ل ي لاةف رلةع

-

ليو ل ضياللمتلايفيول ااماف لللللللللللللللللللللللللللل وعل( ) :

ث -هل ل ا بلاشيةيتلللهلاة ابللللللللللللللللللللللللللل وعل( ) :
-

ل هل ة لح لاةوطهللللللللللللللل

وعل( ) :

 2ا لاة ابلاةفي عب لاة
ي ل 2014-2013لصل38:
ا لاة ابلاةفي عب لاة نلاة ها الاة ني للايااوىلاةف شي لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
ي ل 2014-2013لصل69:
نلاة ها الاة ني للايااوى لاة ه لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل
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– 2لاة هولاةنحوتلمتلاةوا تلاةاف ع ال
-1-2ل نه عبل يولاة هولمتل

لاة هول

لن كل يلطيقلةفيولاة هولاةنحوت ر :


يولاةنصلث لألا بلث لاين

 رلألا بلث لاة ي لث لاة

بلث لاة
يلث لاةا هي

يلث لحنلاةا هي

.2

.

 رلا ي لث لالحظلث لا ينلث لط ل.
 رلت عئبلث ل يولث ل لل

2

ريم هل ل م نلللهلاوو وا لمتلاوو طب ( )14لآلاتعبل:

تةنوعلأعغلاةا هي لمتل نهجلاة ابلاةفي عب ل حلل لس عنلاي ال :رهولجمتلايل يلاةا ة لرايؤ ل
اةا ة لراي نىلة مااوىلاة ه لفنم لت هي لاة هولتاو ل انو بلرهتل لاةيةتيبلآلاتيل:
 احيةلإلاج مبلاةصحعحبل هلم لاة اعنلفعم لي تيل.منلاو منلاةا ةعبلمم للول و لم لاة وس ل يا ع ل ت لإلا يامعب.
ل ا مبلاو منلآلاتعبلبف لت ويبل لب ل هل ح ء.
زل ة ظلجمتلايل يلاةا ة ل هلايلحللمجمتلايل يلاةا ة ل هلم لاةا م لآلاتعب.
ّ
 ِثهلك مبل( ال بل) راجمف لث لضتل ل لمتلجم بل ع يل هلإن ع .ي لاةا م لاةتالتح لحط.
يفام ل بلايف م ل لللالاةنمطل هلاةا هاسلرلول هيل هلت عئبلي يلحمسلر عللرف ليا ل
اسا اهكلاة ةبلةفنوا لاة هولايان را لرسف ل لاةفيولرلول هيل هل يول بل رل صل رل ...راةا لل
هيل هلت عللي لت لتن رةللسواءلك ل لره بل منل رلمتلاة ا لاي ه ال.
888

الحظ

2
ا ين

اي
1

3

طل

4
ر هههلاةواضههحل للههلهلاوو ههوا  2لرإ لاحا ههتلتاههمع ل هههل اه لإل ه لآحههي لفهههال
ُ
هههلأههمع لاة يي ههبلالاسههان طعبل(اة سههع عب) 2لاةتههالت ههو ل ه ل ههيولاةههنصلاةههلتلتاههاخي ل
ُ
ُ
ن ههللألا ه ُ
هبلةان ه م لرتا ههان طل ه لألاحا ه لاةنحوي ههبلاةت ههالتج ههيىل ه لت ع ه لفوهي ههب لث ه ل

ُ
تااخ صلاة وا لاةا عهبلاة ععهب .ريا هول ةه لا يهةا لتميينه لت ع عهبل ة ه ل ه لتاهو ل ظييهبلالل
بلة لم ةاف ةلب ا عللاة وتلراة ا سي.
 2إ ل ل لاةا نع ل رلألاس ةعبلاةتاليا ه ل لاةا عل لمتل نلللهلاوو وا لايلكوهيلس م ل(ا ي ل
الحظ لا ين لط ل) لاللتخي ل هل م ع لاةاح ي ل) (Identificationل رلاةا نعفل)(Classificationل
رلاةانظع ل ) (systematizationل رلاةا عل ل) (Applicationل رلاةافمع ل) (generalizationلللا ل لل
ث ةاللبفضلاة حوثلايع ا عبلاةتالتة فتلرهرولاة وا ل ن ل جمو بل هلاي هس .
ُ
 2تفين للله لاة يي ب لمت لألارس ط لاةيةمويب لم س ل"طيي ب للي ه " اييسي لألاي ني لاةلت لح رلة ل ياحنل
اةا ُ
ةلسمعتللمخ وا ل"لي ه " ألاهستلرهتل :اي بل رلاةام ع لاةي طل رلايواأ ب لالاسان طلث لاةا عل.
ر لج ء لبف ل"لي ه " يل ه لت عله لايي لفجف ول لحمس لح وا لهت لاي ب لراةفيو لراةي طل
ُ
رالاسان طلراةا عل .إ لللهلاة يي بلاةتالة لياج رأل لاةاف ع ل ن لتف لطيي بلت ع يبلج الم ةنا بل
ة رالايا بلاةتاله يت ل نللأ هلبفع  .يزي ل هلايف و لا ظيل :شح تب لحاه لاين هجلاة هاسعبلم ل
لاة ليي ل ل

اةنظييبلراةا عل ل ا بلاة اهلاةفي عبلة ا
هاع لاةيةمعبلاةف بلر أوالاةا هاس لراهلاة ا لاة ن ني لاة فبلاة عب لم ةر لة ن
.
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ي 1998ص  107-104 :ر

لاوحمع لف ي ل
 1975لص56-55 :

ههب ل رل ههوصل

ه ه ةيلت عه ه ل ا ههاوىلاةا ع ههللم ههتل

فح ههصلاةنح ههول ه ه ريلتن ههلل هههل
ُ
ة ظ ه لر ف ه لث ه لت ههي لم ههتلم اي ههبلاوح ههبلاي ههيهيل هياءيلس ههيافبل هههلايف ه لث ه ل هههلت مع ههلل رل
ت مع ههليهل رلاةف ههسل ه ه لت ه ه لاة ه هياءيل هههلت مع ههلل رلت مع ههليهلثه ه لايف ه ه لُ 2 1لي اه هيل ثن ءله ه ل ه ه ل
ُ
ُمههضل هههل ة ه ظ لرلت ههي لف ه ل جمو ههبل هههلألاسههئ بلرر ل لين ههبل ة ه لإل ه لرهولمههتلت ا ه ةل
اةن ههوصل؛لف ن ه كلسههؤاال رلاثن ه لة ه لاةههنص لرآح هيليياجف هبل ه لت ه لمههتلاوح ههبلاةا ه م ب.
راةاؤاالألاح ةليوضتل هل جنلت عئبلألا ل لحوالاة هولاو ي .2 2
متل يح بل"ا ي لرالحظ"ليا فلاةا عللم ة ياءيلراي حظبلث لاساخيا لألا بل رلاةا م ل
اي و ب لر ا م ل لاةا وهيل–ل رل تلرسع بلتف عمعبل حيىل -يت بلرفلل لت اضعللط عفبل
اة هولر ن أيه.
م ههتل يح ههبل"ا ههين"لتن ه ملألا ههبل ن ههبل ا هج ههب لتةن ه رالاة حه ه ل هههل رج ههللاة ه ه لل
ُ
رالاحها نلمه لألا هبلاةنمو جعهب ُ
لفاف ه لايواأ ه لألاف عهبل ه لراةفموريهب لرتاهاناجلاة ه يل
جه ههزءالج ه ههزءالمما ه ه ءةبلاةا ع ه ههللرإش ه هيا

لرته ههوج

لم ه ههتل م ع ه ه لالاس ه ههان ط .ريخ ه هها لايف ه ه ل

تح ع ل ل ري لمالوعصلرج زلو م بل لاساخ لللولرت علهل هل حا لر وا .
للللللللرم ه ههتل يح ه ه ههبلط ه ه ههل ل ُيا ه ه ههفلاةا عه ه ههللبفه ه ه لكه ه ههنلرهولمإ ج ه ه ه أل جمو ه ه ههبل ه ه هههلاةا ه ه ه هي

ل

اةا ع عب2 3لمتلاة ا لم ة هلاةلتليام لمللاةو تلمتلح ل.
للللللللر ه لاةههي ل هههلاةفه رلاي ههوالجه ال هههلاةاه هي

ُ
هالته ّ
هلينلب ه لرهرولاةنحههول
لايانو ههبلاةته

م ههتل ا ههبلاة ا ههبلاةفي ع ههب لإالل ههلل هههلاة ههفبلاةاوفع ههللم ه لض ههعللاةو ههتلايخ ههصلة ا ع ههل ل
رإجياءلكنلاةاميين لايبة جبل بلاة هولمتلاوح بلاةواح يل رلاوح ا لالاثنا .
للللللللفه يف ل ة ه لاللي عههللاةو ههتلإلجهياءل ه لين غههتلإجهياؤهل هههلته هي
ايف و ه ه لراي ةاه ه

لرت ع ه لةا عههتل

 .أل لاوح ههبلايبة ج ههبلة ه ه هولاةواحه ه لالليافه ه ىللأ ه ه لسه ه بلراحه ه ي ل

رجزءل ةل ليمض المتلاةام ع لراةفيولراة ي لرالاساخ ص.
 2 1لالليم هلح يلللهلاي مبلفإن لتيجتلإل ل س و لكنل ف لمتلت ي لاة هولاةنحوتل.
 2 2ل ج للن لايف لحيلمتلشي لرهسلل هلح الشي لاة هو لر م عبلاة ياءيل لتاو ل اعبلفا ل هل
ايف لث لاةا معلل رلاةف س.
ل لتاو لاةا هي لاةا ع عبلمتلاة ا لاي ه ال رل رهاقل منل فعنبلة ا علل رلرس عنل فعنبل حيى ل
ة مزي لا ظيلاة نلاة ة لضمهل نوا ل :اةوس عنلايفعنبلمتلرهرولاة وا لاةنحويب.
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للللللللرةههلا لفههإ لايف ه ليفمههنل ه لإجهياءل ه لتياهيل ه لأل ههلل هةل ههز لمإ ج أله لك ه  .2ر مه لالل
ههوىلوحههنل ث هةل هههلتمههييهلراح ه ل رلاثن ه لر ه ل

ش ه لفعههللف ه لاةو ههتلالليةاههتلمههتلاوح ه ال لاة

لإل لح بل حيىل رلي و لاة ةبل اللمح لمتلر تلآحي.

يؤجنلحنلاةا هي
- 2-2لاوو

لاةنحوتلة مف ل

رتظ هيلمههتللههلهلاوو ههوا ل لمعههبلاوو ه لاةنحههوتلة مف ه لر و عاههل  2لفمهههلح ه السههعتل
اي هس لايااميلةا ييهبلايف و ه لاةنحويهبلإله ل له لاةا عهللرت عع ه لم اهبلسه بلراضهحب ل
ُ
ُي ثهةلبفضه ل هههلاة ههير لراةا أههعنلراي ه لح لراة هها ع لاةتههالاللتانههالراللتن ههت لفعاحههوال
اوو ه ل ههتل ةه لاة ههي لراةا ععههف ل حع ه لإل ه لح ه ل ه ضلر خا ههفل هههلاةههنصلاي اههو ل
اةلتلرهرلمتلتحض ةلايف ل رل ا لاةا معل .2
 -3-2الوسائل املعينة في دروس القواعد النحوية
تف لاةوس عنلاةاف عمعبلجزءالاللياجز ل هلاين هجلاة هاسعب لفهال م لتؤ لاة حوثل
راةاج ه لرس عطلتي ويبلر ررا لتوضعحعبل ع يلج ا لرلمخ أبلإ ال حاهلايي و لاحاع هل ل
رتوظع .2
ف إلض فبلإله ل اه لم لإلايج معهبلمهتلت عهتلايف و ه

لرتاه عنل م عهبلاسهيةج

لفههال

توضههحلاي ه لع لرلت ههوصلاوح ه عل لرلتههوفيلاو ه لفاجفههنلاي ه لع لايجههيريلة ه ىلاة اهس ه ل
حاوسب لرلايف ه يلباهع ب لرلاةا ضهبل يي هب .رلةهلاليهيىلبفهضلاة اه ع ل ل حاههلاة هيقل
 2لل ال ل ة ل ج لمتلرهول( اي هل– لاس لاة نل– لاس لاي فوا ل) ة مااوى لاةا ستل للةيسل
م إل ا لت ي لكنل لمتلاة هولمتلح بل رلح ا ل؛لر ة لة ثةيلايف و لاةنظييبلاةواهريلفعللرللال ل
يخ ةف ل ف ي ةلاةنحولاةاف ع المت لجفن لايف و ل ةوفب لر ةلت نعب .ة مزي لا ظيل :ا لاة اب لاةفي عب ل
اة نلاة ها الألارا للايااوى لاةا ست لايج سلألا لة اف ع للعئبلاةاف ع ل ي ل 2014-2013لصل
180 - 176:
لاةنحوت لة مف لراحن لاة ا ل رهي لإ لة لت هل
 2لاةوا ت ل لاة حوث لاةتا لتن رةت ل وضوع لاوو
ف ر ب.
 2للالحظلبفضلاة ح ل لاوو لاةنحوت لاين وق ل ن لبفضلايف م ليخا فل ه اةنص لاي او .
ي تلاي هولمتل ة لرلولياع لإل لاةا اعطلراةاوضع لراةا ععف.
2لاة جب ل لاة ا ل أوالت هاسلاةفي عب م لاةنظييبلرلايم هسب لاييح بلألاس سعبلاة ع لراهلاة ي ل
م ل 2000

لص594:
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اةيةمويهبلةاح هعنلاةنحهولاةنظههيت لرلت ه رتلاةهنصلاياه بلاةهلتلي هفبلح ظههل لههتلاةتهالت ه ل
ف و ته ههللرل وا ينه ههلل ه ه لشه ههانلهسه ههو لمع عه ههبلباه ههع ب لي ه ه هلف ه ه لإل ه ه لاةف ه ه لرلاةفم ع ه ه ل
مه ةي وأ 2لراو ه ارالراةاه لرألا ههواولراي ه يا رلألاةههوا  .فمه لهههتل نزةهبلاةوسه عنلاةيةمويههبل
ايفعنبلمتلرهرولاة وا ل؟
إ ّ لاةوس عطلاةيةمويبلايفعنبلمتلرهرولاةنحولمتلت هاسلاة ابلاةفي عبللتام نلمت:
 .1او ارال :متلاةامع زل رلاةا نعفل رلاةاوظعفل رلإلا يا ل رلاةاح ي ل رلإلا م ال. ...
 .2اةا م ه ه لاي و ه ههب:للاةت ه ههالرظ ه ه لةامع ه هزلاة ه ه ل ل رلاةفن أ ه هيلاةنحوي ه ههبلايا ه ه فبل ه هههل
ي.

اة هو ل رلةا ط ةلاة

 .3اة ههوهلاي و ههب:لاةت ههالته ه أ لاة ههنصلم ههتلاةامه ه هيهلاةنحوي ههبل .ف ة ههوهلراض ههحبلرة ه ه ل فن ههىل
رف ع يلتف عمعبلة هول.
 .اي

يلاةنحويبل.

يا :لر ج لاساخ ا لراضحلمتلاساخ صلاة

 .ألاةف ه لاةاف عمعههبل :يضههتلايف ه لمي ج ه لتيف ع ه لي ههو ل ه ل ن هيلاين فاههبلراةاح ه تل
راة ههلتليه ه فتلاي ههاف لريزيه ه ل هههلحم س ههللتفامه ه لألاةفه ه لاةاف عمع ههبل ه ه لر ههجل م ع ههبل
اةههاف لم ة فههبلمههتل مههو ليةن فاههو ل هههلح ةههللةلح ههوال ه لبفههضلاةن ه ط لريم هههل
ت عههلللههلهلألاةفه لمههتلاةه هرولاةنحويههبلر ه ل :إ ه ريلتيتيههبلاة

ه لةااههويهلجم ههبل

إ يامع ههبل رلت ههنعفلألاففه ه ال رلاوح ههيرنل ...لر ه ه لتا ههو لألاةفه ه لمإثه ه هيل س ههئ بلتف ههيل
اةا معلل و ل هلاةف فلاةللنال رل سئ بلتفزيزيبلت ةلاةللهلة ي .
 .رهاقلاةفمههن  :رهههتلتاههو لمم مههبلت ه هي
ي ه لت ه هي

لتف عمعههبلإض ه فعبلرهههتلتف ههىلإ الك ه لاة ا ه ل

ل ب هةل هههلاياههاوىلاي ههو ل رلت ه ل ا ه هي

ل جعههبلرتفزيزيههبلي ه ها ل

حويبلس م بلتم هلاةا معلل هلاةا ةلمتل سل ااوىلم عبلاةا عل .
 .اي

لراة

.

 .اةا وهيلاةل عب:ليم هلت فع لةاوف ةلاةو تلراو

لمتلشي لاة هرو رإ ارل .

 2لأ وح لاوح ل ثيلاة ا ع لمت لاة وو لممااوى ل ه الاة اب لاةفي عب ل ج ب لاة ا ع ل لاةف رل
اةيابتل لاو زاعيل1974 - 1973ل لصل27:
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 .او

ألاة وحتلTablet

: 2ت لإرح ةللمتل ج الاةاف ع ل هلح الحنلبفضلاةا هي

 .1ج ه ألاة م ع ههوتي :لي هها ل ههيولبف ههضلألا ههبلايفعن ههبل رلش ههي لاة ه هول رلت ه هي

.

ل حوي ههبل

ل رفب.

ج ألةوحتل: Tabletشوص الةانلط ةبليااخ للراحنلاي هسب لرح هج ل تلإ ا عبلاةوأوا لإل ل
جمعتلاةا ع لإلاة يةر عب.
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 – 3تحليل نماذج من مخرجات الدرس النحوي ( الدراسة امليدانية)
-1-3لاسة بلحواله تلاة ة

لمتل وا لاةنحولاةواهريلمتل ا لاة ابلاةفي عبل

- 1-1-3ل عنبلاة هاسبل
ت لإجياءلالاسة بل لايياحنلاةاف عمعبلإلا اريبلراة ويب راة ئبلاةفمييبل هل– 14
 17لراو رال()1لي لتوأاتل فيارل عنبلاة ح لحابلايااوىلاة ها ا.
توزيع عدد الطالبات حسب املستوى الدراس ي
املستوى الدراس ي

املجموع

السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
املجموع

31
32
28
36
50
15
192

- 2-1-3ل ررا لاة ح
ت لاحاع هلالاسة ب لرسع ب لو مت لايف و لاياف ب لم ة ح لمت ل ى لت عل لاة هرول
اةنحويبليف ي ةلاةنحولاةاف ع ا ييىلف لراة 2ل لالاسة بلهتل رايل ففبلمتلاوح وال ل
ايف و لمتلاة حوثلاةيةمويبلراة هاس لاوو أبلم آلهاءلرالاتج ل  .رتما ألالاسة بلبا وةبل
ت ع ل ل جمو ل ةيلمتلر تل ةل.
ر لاشام تلالاسة بل

لمنورل ع ي لط لة نلاياوخ ل هلاةاؤاالرضم لة ع

اي و لجمف لرتمتلأع بلألاسئ بل

ف لراة ل ن هجلاة ح لمتلاةيةمعبلر
اي ييب لاة ليي ي  1997لصل431 :

ل

ل ع ولث ثيل( نف لال لالل ينل) .

لاةن س لتيجمبل حم ل عنل وفنلرآحير ل ا بلألا ج ول
888

- 3-1-3لاسة بلاةا معلا ل

2 1

شم ت اة هاسب ايع ا عب ل جمت لاة ع لاةيةموت 2 2ه لفئب لاة ن لرهؤيب لايجمت لت ن لإل ل
تاويهل جامتلتف ع ال لتلايااوى ل فام ل هل نل نظم لرلعئ لررةعب لي لمي ج ل
تف عمع ل ااميال يايال هل نلكوارهلت هااعبل ا ل ءيلرت لعنل ك ري الر نهال ا لةعخي ل
واطن ل اؤرال لر ناج لح أ ل ل ؤلن ل ك ري ا لر نها ل ة ا لي ا لةل ل موا لاةنج لمتل
اوحع يلاةفم عبلراا ل لمتلن ضبلرطنل.
ه لح ا ل ل لمت لهؤيب ( جمت لاة ع لاةيةموت) ل حظ ل ل هي ل"ي لمي ج لتف عمع ل
ااميال يايا" لتا ق ل تل ل لل نل هل ل ان لاةنحولاةاف ع ا لرلو :تح عللتف ع لةاوتل
فف الم نل ج ور؛لرلول لتاع لإةعللاة هاس لاوح ي بلمتلاة ا ع لاةاف عمعب.
- 4-1-3ل

رهلالاسة بل

ت لت مع لالاسة بلمتلضوءل ل

لمتل:

 .1ن هجلاة ابلاةفي عبلة ميح ا لالا اريبلراة ويبل.
 .2خ

من اة اب اةفي عب  2 3ة رةب

ي .2

 .3ف ي ةل ن هجلاة ابلاةفي عب .2
ا ظيلايلحلل()2
هس ةبل جمتلاة ع لاةيةموتلتاع لةام لاياف ل( هل ااوىلاةيرضبلإل لايااوىلاة نيل يل) هل
لم س ةعبل ا لط عفبل اح يبلمتلظنل
ايح فظبل للوياللرث فالل بةل نهجل نال ل ف ي ةل يعبل
ميئبلت نوةوجعبلرا مبلر ا بل تلايجامتلتف سلهر لر ع لح وقلإلانا لاةف ةعبل تل يا يلاياف م ل
رت لالاحاع ج لاوو أب ل ت لاةيزا لايجمت لم إلهت ء لمخبةا لاياف م لمت لاو وا ب لاةف عب لرلاةن اعبل
رالاجام عبلراة عبلرتزري ل لم ة ف لايانو بلةا وييل هات لر اؤرةع ت ل حولتف ل ىلاوحع يل.
لاةفمن لررهي ل ا ب لييت ط لف لاةاخ عط لم ةا هاس لراةا عع لمت لحي ب ل ضويبل
 2 3ت ان ل خ
ر ا ب لف ةا هاسلاو ع ل وا للاةاخ عطلاةا ع لراةاخ عطلاةا ع ليوج للاةا عع لاة ف ال .ة مزي ل
من اة اب اةفي عب ة رةب ي لايج س ألا ة اف ع اي ب  2006لصل 5-6 :ل ن وهيل
ا ظيل :خ
متل و تلايج سلألا لة اف ع ل:
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/Ara
bic/Pages/WorkPlans.aspx
لاةفمنلة هرولاةنحويبل.
2لايح لله ل(  )3يحاوىل ل م ل هل خ
 2ل ف ي ة لاة اب لاةفي عب لة رةب ل ي للعئب لاةاف ع ل 2005ل ن وهي لمت ل و ت لايج س لألا ل
ة اف ع :
881

 .اووياعطلاةا ف عب . 2
 .ف ي ةلأع بلاةنحولاةاف ع الحابل رة يهل.2 Oldin 1994

 - 5-1-3صياغة بنود الاستبانة
تمتلأع ب منورلالاسة بلمتلضوءل ف ي ةلاةنحولاةاف ع الحابل( رة يهل( ))Oldin 1994م وهيل
تاو لف  2لريم هلتم ع لمتلاوو طبلآلاتعبل) : (16
واقعية

بسيطة

التعليم
واضحة

ي

معايير صياغة النحو

تراكمية

التعليمي

مألوفة

غير تقنية

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/Ara
bic/Pages/CS_Arabic.aspx
ايلحلله ل(  )4يحاوتل ل م لاووياعطلاةا ف عبل هلايااوىلاةا بتلإل لايااوىلاة نيل
 2يفيفبلاةا أعنلهاجتلاة نلاة نيل.
 2لا ظيلأعابل حيى لة مف ي ةلاةتاليجبل لتياع لمتل وا لاةنحولاةاف ع ا لمت( :أوا ل()Swan 1994
ر)رااانال .)(1994) Westney
ي.
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- 6-1-3لتح عنلالاسة ب
للللللتا ةف الاسة ب ه سابل ف ي ةللرياضمهلكنل فع هل ث ثبل سئ ب لرهتلك آلتيل:

ايفع هلألارال :را فعبل
شمنلللالايفع هلألاسئ بلآلاتعبل:
يلاةتالتااخ لمتلاة هوليجيتلت ع لمتلاةوا تلاة اوت؟

 .1لنلاة

 .2لنلألا بلاي

بل ثن ءلاة ي ل

بل هلاةوا تلاة اوت؟

لرهولاةنحوللالسة م ههلمتلتف ةكلاة اوت ل رلت و لمح ظللة نج لمتلالا اح لف ط؟

 .3لنلت

لاةاؤاالألارا لرلولاساخ ا لاة

ي لمت لاةوا ت لاة اوت ل ج ل %59.35ك ت لإلاج مبل

منف ل ل %25.52ك تلإلاج مبلم لرل %15.1م ل

بل ثن ءل

إج مبلاة ة

ل

لمينم لاةاؤاالاة نيلرلولألا بلاي

اة ي ل هلاةوا تلاة اوت ل ج ل %73.96لك تلإلاج مبلمنف ل ل%11.46ك تلإلاج مبلم لر  % 14.85م ل
لراةاؤاالألاح ةللرلولاسة م هلاةنحولمتلاةاف ةلاة اوتل لةلح ظلرة نج لف طلفنج لل %49.48ك تل
إلاج مبلمنف لر % 33.33م لرل17.19لم ل

.

ريم هلتوضعحبلمتلاوو طبل() 17آلاتعب :
واقعية
100
90
73.96

80
70

59.38
49.48

50
40

33.33
25.52
15.1 14.5817.19

60

30
20

11.46

10
الأعلم %

ال%

نعم%

15.1

25.52

59.38

14.58

11.46

73.96

17.19

33.33

49.48
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0

 هل القاعدة التي تستخدم فيالدرس یجري تطبیقها في الواقع
اللغوي؟
 هل األمثلة المقدمة أثناء الشرحأمثلة من الواقع اللغوي؟
 هل تفهم درس النحو الستثمارهفي تعبیرك اللغوي ،أو تقوم بحفظه
للنجاح في االمتحان فقط؟

املعيار الثاني  :بسيطة
شمنلللالايفع هلألاسئ بلآلاتعبل:
 .1لنلت فيليهل لاي لع لايااخ بلمتلاة هولاةنحوتلباع بل؟
لاة ا لاي ه الت هي

 .2لنلي

لباع بل؟

 .3لنلت فييهلم الساما عل ثن ءلاة هولاةنحوت؟
ل

إج مبلاة ة

لاةاؤاالألارا لرلولاي لع لايااخ بلمتلاة هولاةنحوت لباع بل ج ل

 %46.35ك تلإلاج مبلمنف لمينم ل% 33.33ك تلم لر%20.31م ل
متلت ي لاة ا لاي ه ال

ل‘

لاةاؤاالاة نيل

بلباع بل ج ل %68.38ك تلنف لمينم ل % 20.83ك تلم لر

لراةاؤاا لألاح ةلرلولالاساما ع ل ثن ء لشي لاة هو لاةنحوت ل ج ل%42.19

% 10.94م ل

ل.

ك تلمنف لمينم ل % 40.63ك تلم لر17.19لم ل
ريم هلتوضعحللمتلاوو طبل()18لآلاتعب :

بسيطة
100

90
68.23

80
70
60

42.19

40.63
20.31

17.19
10.94
ال

ل%

46.35

50
40

33.33

30

20.83

20
10
0

ال%

نف %

20.31

33.33

46.35

 -1لنلت فيليهل لاي لع ل
ايااخ بلمتلاة هولاةنحوتل
باع بل؟

10.94

20.83

68.23

 -2لنلي لاة ا لاي ه ال
ت هي لباع بل؟

17.19

40.63

42.19

 -3لنلت فييهلم الساما عل ثن ءل
اة هولاةنحوت؟
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ايفع هلاة ة ل :راضحبل
شمنلللالايفع هللألاسئ بلآلاتعب:
 .1لنلألاسئ بلمتل ج الاةنحول ف يل؟
 .2لنلاة وا لاةنحويبلس بلاةا عل؟
 .3لنليح ثلت احنلمتلاة وا لاةنحويبل؟
إج مبلاة ة

لاةاؤاالألارالرلوللنلألاسئ بل ف يلمتل ج الاةنحول ج ل %39.06نف ل

ل

اةاؤاا اة ني مت س وةب ت عل اة وا اةنحويب فنج

ر  %41.15م ر %19.79م

راةاؤاا ألاح ة مت ت احن

 %51.06ك ت إلاج مب منف ر  % 34.38م ر  14.58م

اة وا اةنحويب فنج  %54.17ك ت إلاج مب منف ر  %15.1ك ت إلاج مب م ر  %30.73م
م ل مت اوو طب (  ) 19آلاتعب :

 .ريم ه

واضحة
100
90
80
70
54.17
51.04

50

41.15
34.38

30.73

60

39.06

40
30

19.79
14.58

20

15.1

10

ال

ل%

0

ال%

نف %

19.79

41.15

39.06

 -1لنلألاسئ بلمتل ج الاةنحول
ف يل؟

14.58

34.38

51.04

 -2لنلاة وا لاةنحويبلس بل
اةا عل؟

54.17

 -3لنليح ثلت احنلمتلاة وا ل
اةنحويبل؟

املعيا
30.73

15.1
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ايفع هلاةيابت :تيا معب
شمنلللالايفع هللألاسئ بلآلاتعب:
 .1لنلاة هرولاةنحويبلاي

بليي طلبفض لم فض؟

 .2لنلت ياهلاة وا لاةنحويبلييسخلايف و ب؟
 .3لنلت ع
إج مبلاة ة

لاة هرولاةنحويبلتفزألف لاة
ل

يل؟

لاةاؤاالألارالرهتلاة هرولاةنحويبلاي

بليي طلبفض لم فضل

فنج ل % 61.46ك ت لإلاج مب لمنف لمينم ل %14.58ك ت لم لرل23.96م ل
راةاؤاالاة نيل هلت ياهلاة
منف لرل 12.5لم لرل 9.9لم ل
تفزألف لاة
ك تلم ل

يلاةنحويبلييسخلايف و بلفنج ل % 77.6ك تلإلاج مبل
ل .راةاؤاالألاح ة هلت ع

لاة هرولاةنحويبل

يلل ج ل %70.31ك تلإج م لمنف لرل % 8.85ك تلم لر % 20.83
.لريم هلتوضعحللمتلاوو طبل( )20آلاتعب:

تراكمية
100
77.6
70.31
61.46

90
80

70
60
50
40
30

23.96

20.83
9.9
ال

8.85
ل%

.

14.5812.5

20
10
0

ال%

نف %

23.96

14.58

61.46

9.9

12.5

77.6

 -2لنلت ياهلاة وا لاةنحويبل
ييسخلايف و ب؟

20.83

8.85

70.31

 -3لنلت ع لاة هرولاةنحويبل
تفزألف لاة يل؟
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 -1لنلاة هرولاةنحويبلاي
يي طلبفض لم فض؟

بل

ايفع هلاوو سل :ةوفب
شمنلللالايفع هلل

لألاسئ بلاةا ةعب:

 .1لنللتج يهل لاة هولاةنحوتلرهول ةونلة ي ؟
 .2لنلت فييهلم ي نل ن لشي لاة هولاةنحوت؟ل
 .3لنلت ه لرجورل
ل

إج مب لاة ة

بلم لاة

يلاةنحويبلراة ابلاياافم ب؟ل

لاةاؤاا لألارا لرلو ل لاة هو لاةنحوت ل ةون لة ى لاة ة ب لفنج ل
ل .راةاؤاالاة نيلاة فوهلم ي نل ن ل

 %52.08ك تلمنف لرل %25.52م لرل %22.4لم ل

شي لاة هولاةنحوتلل ج ل% 38.54ك تلإج م لمنف لرل %41.51م لر % 20.31م ل
بلم لاة

.راةاؤاالألاح ةلإرهاكلموجورل

يلاةنحويبلراة ابلاياافم بلل ج ل%41.51

ك تلإلاج مبلمنف لرل %22.92م لرل % 35.94م ل

 .لريم هلتوضعحللمتلاوو طبل( )21

آلاتعب:

مألوفة

52.08
41.15

35.94
22.420.31

ال

ل%

38.5441.15

25.52

22.92

ل

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ال%

نف %

22.4

25.52

52.08

 -1لنللتج يهل لاة هولاةنحوتل
رهول ةونلة ي ؟

20.31

41.15

38.54

 -2لنلت فييهلم ي نل ن لشي ل
اة هولاةنحوت؟

35.94

22.92

41.15

 -3لنلت ه لرجورل بلم ل
اة يلاةنحويبلراة ابل
اياافم ب؟
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ايفع هلاةا رول :ةلت نعب
شمنلللالايفع هلألاسئ بلآلاتعب:
 .1لنلتاافمنلاي هسبلأع بلهي ضعبل رله زيبلمتلشي لاة هولاةنحوت؟
 .2لنللن كلتف ع لمتلأع بلاة
 .3لنلاي

يلاةنحويب؟

لح لمتلاة هولاةنحوتليم هلاسةعف ب لبا وةب؟

فنج لإج م لاة ة

لاةاؤاا لمت لاسافم ا لأع ب لهي ضعب لمت لشي لاة هو لاةنحوتل

ل

 %31.77ك ت لمنف لرل% 32.81ك ت لم لرل % 35.42لك ت لم ل
تف ع لأع بلاة
%م ل

ل .راةاؤاا لاة ني لمتل

رلاةنحويبل ج ل % 30.21ك تلإلاج مبلمنف لرل % 46.35لم لرل23.44

ل .راةاؤاالألاح ةللمتلاسةعف لاي

مينم ل %25م لرل % 15.1م ل

لح لاةنحويبلبا وةبلك تل % 59.9نف ل

 .ريم هلتم ع للمتلاوو طبل() 22آلاتعب:

غير تقنية
100
90
80
70
59.9

60

46.35
35.42
23.44

32.81

50
40
31.7730.21
30

25

20

15.1

10
الأعلم %

ال%

نعم%

35.42

32.81

31.77

46.35

30.21

25

59.9

23.44نتائج الاستبيان :
.7
15.1
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0
غیر تقنیة  -هل تستعمل المدرسة صیاغة
ریاضیة أو رمزیة في شرح الدرس
النحوي؟
غیر تقنیة  -هل هناك تعقید في صیاغة
القاعدة النحویة؟
غیر تقنیة  -هل المصطلحات في الدرس
النحوي یمكن استیعابها بسهولة؟

- 7-1-3ل ا عجلالاسة ب
هلح الاةاح عنلتوأ ن لإل لاةنا عجلآلاتعب:
 .ألا ب لاةواهري لمت لاة ا لاي ه ال هلاةوا تلاة اوت لرهت ل انو ب لر حو ي ل هلاة يآ لاة يي ل
راوح ي لاة ييفلرألا الراة فيلراوح ل....
 .ثةي لاة وا لاي يرضب ل
ح ظ لفإ ل

لاةا معل لحع لي فيلم لح ظ ليا ب ل نل ل ج ورا ل ةا لرإ ال

ةل للولاةناع لراوح ظلةا ي لالاحا هلف ط.

 .ا ام رلاة ا لاي ه ال

لت هي

لباع بلتواأتل ل

لمتل ف ي ةلاةنحولاةاف ع ال؛لرة هل ج ل

ثةت لمتلاة هرولاةنحويبلل.
ّ
له طل وا لاةنحولم ة ياءيلراةاف ةل هلج بلر وارلاة هاسبلألاحيىلمتل ةل ريلاة ابلاةفي عبل
.
ه لج ب ل حيى لةلة لفها ل ةل يت ب لمموا ف لاوحع ي لب ان ل
رالام تلل

لرحع ي لاةا معل لر عوةلل

لرجللاوو وص.

 .اة يي بلايا فبلمتلت هاسل ريلاة وا لاللتخي ل هلاةفيولاي شي لرلاة ةعنل
اةنحوت لة م هس لراحن لاة ا لاةلت ليظ يل ه لح ةل لاةية زل

ل ة لاوو

ل

لاو ب لايفيمت لاةنظيت ل

راة ر لم و بلاةوظع ي ل م ل ل فضنل شا التف ع لاةنحولهتلت لاةتالتاف ىلح ررلاوح ظل
رلالاسةعف لة مف و
متلاوو

لرلاة هيل

لرلاةا عغ لرلل

 .يم ه لة ةب لاسةعف

لتح ع لرت ع لإل لتنمعبلاة هيل

لتوظع لرل م هس ل

ل لتنجحلرهاسبلاةنحولرر لت هيبلرلت عل.
لاي

لح

لاةنحويب لر ة ل ن

ليضت ل وس لح أ لي

اةنحولل-لاما اءل هلاييح بلاة ويبل-لحتىليا نل علل فيفبل ف نيلاي

لح ل

لح لاةنحويبل 2ل ال

ل ة ل:
 .ف نلsubject :
اة

ن لرظع ب لراهري لمت لاة اب لاةفي عب لإ لإن لت فب لررها لمت لاةي ط لم لاة نعب لاوحم عب لراة نعبل

اياو عبلررهررلاة

نلمتلللهلاة ابل لليم هل ليان لاللإل لايوضوعلاين لل( رلاة ويل رلاياوضتل

رلاوح عن) رايوضوعلايا نلرايوضوعلاياا نلفحاب لمنل لة لإل لاوح ررلاة واحللك وح ل
اوح ي ل رلاوح لاةز

ل رلاوح لايا ل...

3

 2لا ظيل لس عن لاي ا ل ل ل ل لآيت ل رش لمت ل ا مل لاة ا ع لراة ع وجع ل مو لاةنحول
لح لاةنحولاةوظع ي لريم هل
اةوظع ي ل" ألاسس لايفيفعب لراة ي ا اع عب ل"اة ن لاة ة ل :رةعن ل
لاييح بلاة ويبلحتىليم هلاةا معلل هلف ل ف نيلاي لح .
رضفللة
 3رش ل ت لاة ا ع لراة ع ا وجع لص158 :
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 .اةا ر لمتلاة فوهلم ي نلمتلح صلشي لاة هرولاةنحويب لرللالييجتلإل ل س و لايف  3 1لمتل
اة هجبلألارل ل لر لة لإل لاة يرقلاة يريبلم لاةا عللمتلاة هجبلاة عب.

2-3لاةاوأع ل
 .تيتيبلاة هرولاةنحويبلمحع لتحية لاةا ه لايفيمتلراةاف ع ال.
 .ياجفبلاةنحولمحع لتاو ل ض ي هل

ابلة ابلاةفي عبلايف أيي لر حع لاللت هول

إاللاة ض ي لرألاموا لاةتال لتزاالحعبلمتلاة ابلاةفي عبلايف أييل.
 .اةفمن ل

لت اعط ل ري لاةنحول ه لاو

ايج تلاة اويبل3 2رآهاءلايخا

لاي جت لراةا ع ي لرألاحل لمم يةح ل

لمتلللالايج ا.

 .تفوي لاةا علل لسم علألاس ةعبلاةفي عبلاةصحعحبلرتيري ل لرت ع ل لم سامياه ل
ّ
رإلاتع لم ب ل ب ب لر لة لتاو لح ب لاة اب لاةفي عب لت ع لة وا لاةنحول
اةفيسيل هلطييللاةا هاسلراةا ع لرايم هسب.
 .ضيرهي ل يا ي ل ااوي
اةصحعحبلراةا ع

ل

لاةا عل لر ياحن ل مول لاة اوت لة ى لت هاس لألاس ةعبل
.

 3 1ليوضحلاة ح ل سيةر ةت لرس ياغ )(Mastropieri & Scruggs, 1994
اةن طلاة بلةضم ل ج ل تلرهولمتلاة اب لرهتلك ةا لت:
لحوالاي ريلاةتالت لتميييل لمتلاة هولاةا مل.
( )1ايياجفبلاةعو عبل تلاة
ّ
لفف ةب.
( )2ر يول ريل رل و لج ي لم ساخ ا لرس عنلايض
( )3رتوف ةلت هي ل ّ
.
وج بلب انل ع لة ها لاة
ليحا جو لإل لت هي ل اتعب لإلت لاي ها لاي و ب.
( ) م ل لاة
( ) ر هلث لاةفمنل لت عع لألاراءلح الر تل ةلر ح ر .إض فبلإل ل ة لف ن ة لح جبل سب لإل ل
ل لطيي بلت ييلاةو تلراةفمنل لاة ءلرالا ءلرفللاةو تلايف ىلة  .ريم هلة ل ل
ت هيبلاة
ي وا لإل لت لاة هجب لبف ل ليا لت هي ل ه ل ن لايف ل لاساخ ا لاةا ب لراةا ه ل ل ع ول
اةو تلراةية زلمتلاي مب(Mastropieri & Scruggs, 1994).
حيصل جمتلاة ابلاةفي عبلمتلاة لييل لتيا ةلاةنحولاةفيسيلمتل ياها ل ةي لر ح لللهلاة ياها ل ل
يواج للاييةجمو لراةا ت و لراياا مو ل هلأفو لمتلجفنل لي ا و لل رلي وةو لل م لة وا ل
لمإيج رل ن ٍللتن لل نللإل لاة ابلاةفي عب ل
اةنحويب لف نلايجمتل لش عل ل ةان لر لجي لملل
إالل لل لتج رألمتلبفضل ياهاتللح لاة والمتلتيا ةلبفضلايا عنلف ج أل ل هل ةلرةعنل فا لملل رل بل
وج ب .ة مزي لا ظيل :اةف ع ا لسفور لاة ياها لاةنحويبلراةا يي عبليجمتلاة ابلاةفي عبلم ة لييلجمف ل
ررهاسبلرت ويم ل ال ن وهلمتل و تلاة ههلاةانعب
http://dorar.net/lib/book_end/9830
لس عنلاي ا لبفضل
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 .ضيرهيلاحاع هلألاس ةعبلاةتالتيت طلمحع يلاةا معللرتا نلات اللرثع لم يئاللرتف لل
تل فيارل جامفللر ؤسا تللكيلتاو لس بلاة
.

لرالاساخ ا .
لجمعت ل ها ل

ل ف لاة اب لاةفي عب لت عل لاة وا لاةنحويب لب ان لصحع ل
اة ابلاةفي عبل.

.

لإلاسياعلمتلالا ءل هلاي يهلرر لاةا

ل هلإ ا عبلت علللاة وا ل م ع ل هل

ح ال للاةا عللر ا م ت .
 .تجييبلاة ا ل
.

ل عنبل هلاي اهول نلت ع لل

إ ريلاةنظيلمتلاةا ع

لجمعتلاي اهو.

لاةنحويبلةاح عللألال انلاين وريلمتل ف ي ةلاةنحول

اةاف ع ال.
.

ضيرهي لاساخ ا لاة يق لاوح ي ب لمت ل يو لاة هرو لاةنحويب لةا يي ل ل هل

اةا عل لم ساخ ا لاوح سو لرإ ا تللايانو ب لراووياعطلاةللنعب لراي
.

إ ريلاةنظيلفعم ل

اة هرولاي يهيل
.

ر هع لالساخ أ

لمتلاة هرولاةنحويبلمتلايااوىلاةا ستلراةف شي لة ثةيل

لاةا علل م لي فبلف لللهلاة هرول

جفن لاةا معل ل ة
ل لاة ا

يا .

لة

ي لاةنحويب لر ااخ

.
لة لرةيس ل ا ع لة ل

لاي ه ا لرللا لم عفب لاوح ا ليفام ل

ل س ةعبل

اةا هاسلاوح ي ب.
.
تسويلة

ل ؤتميا لت ا لما علل ف ي ةلاةنحولاةاف ع ا لرت

لاة هرولاةنحويب لرإهش رلايف لوحضوهل لأل لاةن صلاةواضحلمتلت هاسل

اةنحولييجتلة يقلايف لمتلإ
.

ل س ةعب لررس عنل

ئ .

ة بلايف م لم ة ي لم ة ابلاةفي عبلاة

رتفوي لت علل ل

لاةاح ثلم ة

ح لرح أبل ف الاة ابلاةفي عبل

ح لر وا لس عمب.
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خاتمة
ح

تلاوح ي لمتلللالاة

نلة هاسبلاة هولاةنحوت لمتلاة ا لاي ه ال هلح ال

تح عنل ف ي ةل ن هجلاة ابلاةفي عبلة رةبل ي لرت ي ل م

ل

لراةنا عجلاييةت بل

لتوأاتل

ايف ي ةلمت لاة ا لاي ه ا لر نه عب ل يو لاة هرو لاةنحويب لمت لاة ا لاي ه ا لرا ا تل
م وح ي لإل لاة هو لاةنحوت لمت ل

لاة هو لر لمعب لاوو

لاةنحوت لايوجل لة مف م ل
ل هل خيج ل

ر لة لاةوس عنلايفعنبلمتلشي لاة هرولاةنحويب ر ح ةال متلماح عنل م

اة هو لاةنحوت ل ه لح ا لاة هاسب لايع ا عب ل حولاة وا لاةواهري لمت ل ا لاة اب لاةفي عب ل
ر ة لماح عن لاة وا

لاةنحويب لاةواهري لمت لاة ا

الاساف بلم سة بلت لتوأاف ل
اة هاسبلر ررا لاة ح لر
الاسة ب لمت لضوء ل ل
خيج

لاي ه ا لراةوا ت لاةاف ع ا ل ه لح ال

ل عنب ل هلاةا معلا لر لت لاةاح عنلرفللآلاتي :عنبل

رهلالاسة بلرلتح عنلالاسة بلرأع بلمنورلالاسة بلر ا عجل
لمت ل وا لأع ب لاةنحولاةاف ع ا .لر ح ةا ل

ت لتح ع لةنم

لاة هو لاةنحوت لرتوأ ت لاة هاسب لإل لجم ب ل ه لاةنا عج لراةاوأع

ت ع لمتلاياا ن.
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ل

لاةتا ل نل

خامتة البحث

خاتمة البحث
تعددت اجتهادات اللغويين في تقديم نحو ُميسر للمتعلمين .وهذا ما دعا إلى التفكير في
إعادة النظر في النحو الذي يعلم به تالميذنا ،ولكن مع مسايرة املستجدات العاملية في مجال
تعليم اللغات .يستلزم بالضرورة صياغة نحو تعليمي ،يفيد بالدرجة ألاولى من نظريات
الاكتساب ونظريات التعلم ،ويسترشد بضوابط صياغة قواعد للنحو التعليمي ،وانتقاء ألامثلة
التي تتماش ى مع هذه املعايير .ومن هذا الباب يعد هذا البحث مساهمة لحل مشكلة متعلقة
بلغتنا العربية ،نأمل تطبيقها في مدارس قطر بصفة خاصة.
سلطت الضوء في الفصل ألاول على اللسانيات التعليمية التي تعد ً
فرعا من فروع
اللسانيات التطبيقية وهي ميدان تحضر فيه علوم مختلفة من أجل حل مشكالت ذات أساس
لغوي ،مستفيدة بصفة خاصة مما تحقق من نتائج في اللسانيات النظرية .
وخلصت بأن مجال اللسانيات التعليمية واسع وقد حصره لنا صبولسكي في أربعة
مجاالت ،هي :
أ-
ب-
ت-
ث-

بيداغوجيا اللغة ألاولى أو الثانية.
تدريس القراءة ،والتهجئة ،والكتابة ،والاستماع.
تدريس التحدث.
تعليم كيفية استعمال اللغة ألغراض تواصلية.

وتندرج قضيتان في اللسانيات التعليمية أثرينا الحديث عنهما ،وهما:
 اكتساب اللسان ألام .
 تعليم اللغة الثانية .
ً
ميدانا ً
عمليا الختبار نظريات الاكتساب ،و
ويجد اللساني في حقل اللسانيات التعليمية
كذلك املربي يحتاج إلى ميدان اللسانيات التعليمية في بناء مناهج التعليم وأساليبه .
ً
موضوعا من موضوعات اللسانيات
وأما الفصل الثاني فكان بعنوان "النحو التعليمي
التعليمية" ،وفيه قدمت نبذة عن جهود القدماء واملحدثين في النحو كالكتاب لسيبويه ،وألفية
ابن مالك البن مالك واللمع البن جني وأسرار العربية البن ألانباري ،ومحاوالت املحدثين لتيسير
النحو العربي وأهمها محاولة الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابة "إحياء النحو " ،والدكتور
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ً
شوقي ضيف في كتابيه " تجديد النحو " و " تيسير النحو التعليمي ً
قديما وحديثا " ،و الدكتور
تمام حسان في كتابه " اللغة العربية معناها ومبناها "  ،...كما عنيت بالدراسات الغربية،
وأهمها دراسة كيرو عن النحو في اللغة الفرنسية ،ودراسة بلمر عن "القواعد وكتب تعلمها من
خالل واقع التعليم في املدارس " ،ودراسة ميشيل صوان عن "وضع معايير النحو التعليمي"،
ودراسة ديفيد نيوبي عن " النحو التعليمي " .
وتوقفت عند التمييز بين النحو التعليمي والنحو العلمي ،مع التركيز على ما يسمى
"ديداكتيك النحو" ،أي نقل تدريس املواد التعليمية من املعرفة النظرية إلى املعرفة العلمية،
أي من نحو علمي إلى نحو تعليمي .وقمت ببيان أهمية النحو في تعليم اللغات ،وتبين لي أن
النحو الحقيقي الذي ينبغي أن يقدم في تعليم اللغات هو النحو التعليمي ال النحو العلمي.
وحرصت في الفصل الثالث على الاستفادة مما قدم في اللسانيات التعليمية عامة،
والنحو التعليمي خاصة ،وذلك بدراسة واقع تعليم اللغة العربية من خالل الدرس النحوي في
الكتاب املدرس ي ،وتحليل نماذج من معايير مناهج اللغة العربية لدولة قطر من املستوى
السابع إلى املستوى التاسع ،وتحليل معايير املناهج في ضوء ما قدم في صياغة النحو التعليمي،
وبعدها قمت برصد النتائج املترتبة على توزيع هذه املعايير في الكتاب املدرس ي ،مع توضيح
منهجية عرض الدرس النحوي في قاعات الدرس وأهمية الخطاب النحوي املوجه للمعلمين،
وكذلك الوسائل املعينة في شرح الدروس النحوية،
وبعد ذلك ،قمت بتحليل نماذج من مخرجات الدرس النحوي من خالل الدراسة امليدانية
باالستعانة باستبانة تم توزيعها على عينة من التلميذات في مدارس قطر ،وعليها تم التحليل
وفق آلاتي :عينة الدراسة وأدوات البحث ومصادر الاستبانة و تحليل الاستبانة وصياغة بنود
ً
وأخيرا قدمت
الاستبانة ونتائج الاستبانة في ضوء ما قدم في قواعد صياغة النحو التعليمي.
تحليال لنماذج من مخرجات الدرس النحوي.
وقد مكنني كل ذلك من الخلوص إلى جملة من الخالصات والنتائج ،وهي:
 .1إن املعرفة باللسانيات التعليمية كفيلة بتطوير مجال تعليم اللغة العربية عامة
وتدريس النحو خاصة.
 .2يعد النحو التعليمي ً
جزءا من اللسانيات التعليمية ،يمكن أن يساهم في حل مشاكل
تعليم اللغة العربية.
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 .3إن الانتقال من النحو العلمي إلى النحو التعليمي يستدعي اللجوء إلى النقل
الديداكتيكي الذي ُيؤمن تحويل املعرفة العلمية إلى معرفة تعليمية.
 .4رغم كل املحاوالت املتداولة عن تيسير النحو ،إال أنه لم يقدم باملفهوم املتداول في
اللسانيات التعليمية وهو النحو التعليمي.
ً
نحويا ،حين يطلب منهم كتابة أو
 .5الضعف الشديد عند التالميذ في التعبير السليم
ً
نطقا ،إذ َيعجز عن تجاوز ألاخطاء النحوية الكثيرة في تعبيرهم.
 .6تأكيد صعوبة الدرس النحوي بالنسبة للتالميذ في مدارس قطر.
 .7غياب الرؤية املتكاملة في تعليم النحو ،وعدم الاستفادة مما قدم في ديداكتيك النحو.
 .8الحاجة امللحة لصياغة نحو تعليمي ملدارس قطر .
 .9ضرورة اطالع هيئات التعليم وكل من له عالقة بمجال تدريس النحو على مجال
ً
اللسانيات التعليمية ،وشروط صياغة النحو التعليمي وصوال إلى نهضة شاملة في
تعليم اللغات.
أظهر هذا البحث أهمية الاستفادة مما قدم في نظريات الاكتساب ونظريات التعلم،
والاسترشاد بضوابط صياغة قواعد النحو التعليمي ملدارس الوطن العربي عامة ،ومدارس
قطر خاصة .وذلك باالستعانة بما قدم في هذا املجال من صياغات للنحو التعليمي ،و إعادة
ترتيب الدروس النحوية في مناهج اللغة العربية لدولة قطر وفق التدرج املعرفي والتعليمي؛
لتواكب املسيرة العلمية والتعليمية خاصة .والاجتهاد في موضوع تدريس النحو وذلك باكتشاف
طرائق لتدريسه من :ألعاب تعليمية ،واستخدام الحاسب آلالي. ... ،
لقد فتح لي هذا املوضوع آفاقا واسعة للبحث ،يمكن استعراض بعض التساؤالت التي
يمكن أن تكون موضوع بحث قادم :
 .1كيف يمكننا الاستفادة من اللسانيات التعليمية في مجال تطوير تعليم اللغة العربية؟
 .2ما هي إلاجراءات الالزمة لبناء نحو تعليمي للغة العربية؟
 .3كيف يمكن أن يؤثر نحو تعليمي للغة العربية في إتقانها ،وفي التحصيل الدراس ي لها؟
 .4ما هي املنهجية املتبعة في إعادة تنظيم وترتيب هذه الدروس النحوية بحسب املراحل
التعليمية ملدارس قطر؟
 .5كيف يمكن الربط بين الدرس النحوي والدرس ألادبي؟
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وغير ذلك من ألاسئلة الجديرة بالدراسة والبحث.
و هللا تعالى ولي التوفيق والسداد
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املراجع

املراجع
أ .العربية
 .1القرآن الكريم.
 .2إلابراش ي ،محمد التوانس ي ،املوجز في الطرق التربوية لتدريس اللغة العربية،دار نهضة
مصر ـ القاهرة. 1980 ،
 .3إبراهيم ،زكريا ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار املعرفة الجامعية ،إلاسكندرية ،مصر،
. 1999
 .4إبراهيم ،سليمان ،علم النفس التعليمي "نماذج التعلم وتطبيقاته في حجرة الدراسة"،
دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،ألاردن.2003 ،
 .5إبراهيم ،عبد العليم ،النحو الوظيفي ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة ،القاهرة،مصر،
. 1978
 .6ابن ألانباري ،أسرار العربية،دار البيطارللنشر ،دون تاريخ ،دون بلد.
 .7ابن ّ
السراج:
 املوجز في النحو ،تحقيق :مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي ،مؤسسة أ.
بدران،دون البلد. 1965 ،
 ألاصول في النحو ،الجزء ألاول ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،لبنان ،دون تاريخ.
 .8ابن جني ،اللمع في العربية ،تحقيق :فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت ،دون
تاريخ.
 .9ابن خلدون ،املقدمة ،تحقيق :علي عبد الواحد وافي ،الجزء الثالث ،دار نهضة ،الطبعة
الثالثة ،مصر ،دون تاريخ
 .11ابن مالك ،محمد ،ألفية ابن مالك ،دار التعاون ،دون طبعة ،القاهرة ،مصر،دون
تاريخ .
 .11ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،دون طبعة ،تونس ،دون تاريخ .
 .12ابن هشام ،الجامع الصغير في النحو ،تحقيق :أحمد محمود الهرميل،مكتبة
الخانجي،القاهرة ،مصر ،دون تاريخ .
 .13ابن يعيش ،شرح املفصل ،املطبوعات املنيرية ،دون طبعة ،دون بلد ،دون تاريخ.

741

ُ
النحو ّ
التعليمي :نشأة ّ
 .14أبو خضير ،ناصر الدينّ ،
الن ُ
ّ
ّ
عليمي وسماته ،جامعة
الت
حو
بيرزيت ،رام هللا ،فلسطين ،مقال منشور في موقع رابطة أدباء الشام:
http://www.odabasham.net/show.php?sid=25462
 .15أبو املكارم ،علي :
 في النحو العربي قواعد وتطبيق ،دار الرائد العربي ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،لبنان،
.1986
 في النحو العربي نقد وتوجيه ،دار الرائد العربي ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،لبنان،
.1986
 .16أرسلن ،زكريا ،القاعدة النحوية وععليم العربية  :نحو مقاربة تفاعلية ،بحث قدم في
املؤتمر الدولي الثالث  " :اللسانيات وتطوير ععليم اللغة العربية " ،جامعة قطر5-5- ،
.2014
 .17أوشان ،آيت ،اللسانيات والبيداغوجيا ،نموذج النحو الوظيفي "،ألاسس املعرفية
والديداكتيكية" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،املغرب.1998 ،
 .18البجة ،عبد الفتاح ،أصول تدريس العربيةبين النظرية و املمارسة ،املرحلة ألاساسية
الدنيا ،دار الفكر ،عمان. 2000،
 .19بروان ،دوجلس ،أسس ععلم اللغة وععليمها،ترجمة  :عبده الراجحي ،علي علي أحمد
شعبان ،دار النهضة العربية ،بيروت.1994 ،
 .21بسندي ،خالد ،محاوالت التجديد والتيسير في النحو العربي (املصطلح واملنهج :نقد
ورؤية) ،جامعة امللك سعود ،بحث منشور في مجلة الخطاب الثقافي ،العدد،3
الرياض ،اململكة العربية السعودية2008 ،
 .21بعيطيش ،يحيى ،النحو العربي بين التعصير والتيسير ،بحث منشور في كتاب أعمال
ندوة تيسير النحو ،منشورات املجلس ألاعلى للغة العربية ،الجزائر. 2001 ،
 .22بلعيد ،صالح ،دروس في اللسانيات التطبيقية،دار هومة لطباعة النشر والتوزيع،
الجزائر ،دون تاريخ .
 .23بناني ،محمد الصغير ،املدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة ،دار
الحكمة ،الجزائر ،دون تاريخ.
 .24البوشيخي ،عز الدين:
 لسانيات النص في ضوء النحو الوظيفي الخطابي ،مقال منشور في موقع
صوت العربية:
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http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view
=article&id=894:2011-06-22-15-12-17&Itemid=336
 املقاربة التواصلية في ععليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،مقال منشور في
موقع صوت العربية/http://www.voiceofarabic.net :
 النحو التعليمي :مبادئه وإجرائاته ،من كتاب وقائع مؤتمر املناهج اللسانية في
تدريس اللغة العربية ،قيد الطبع
 .25بوقربه ،لطفي ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،جامعة بشار ،الجزائر ،دون تاريخ.
ّ
البنيوية ،ترجمة  :عارف منيمنة وبشير أوبري ،الطبعة الثانية ،سلسلة
 .26بياجاني ،جان،
زدني ً
علما ،منشورات عويدات ،بيروت ،لبنان.1980 ،
 .27ترزي ،فؤاد ،في أصول اللغة والنحو ،دار الكتب ،بيروت ،لبنان ،دون تاريخ
 .28جابر ،عبدالحميد ،إستراتيجية التدريس والتعلم ،سلسلة املراجع في التربية وعلم
النفس ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.1999 ،
 .29الجارم علي ،أمين مصطفى ،البلغة الواضحة ،مكتبة آلاداب ،دون طبعة ،دون بلد،
دون تاريخ.
 .31الجارم ،علي ،مصطفى أمين ،النحو الواضح ،الدار املصرية السعودية،دون بلد ،دون
تاريخ.
 .31حامد ،عبدالسلم ،مشكلة ععليم النحو ،من كتاب مؤتمر  :اللغة العربية في التعليم
العام ،دار العلوم ،جامعة القاهرة ،مصر.2004 ،
 .32حتاملة ،موس ى ،نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها ،كلية الدراسات العربية
وإلاسلمية ،دبي ،مقال منشور في موقع مجمع اللغة العربية ألاردني :
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-693.html
 .33حجازي ،محمود ،النظريات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في ععليم العربية على
املستوى الجامعي ،مجلة التعليم ،املركز العربي للتدريب والترجمة والتاليف
والنشر،السنة الثانية ،العدد  ،4دمشق ،سوريا.1992 ،
 .34حسان ،تمام:
 اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب ،دون تاريخ.
 مقاالت في اللغة وألادب ،مطبوعات جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.1985 ،
 .35الحمادي ،يوسف ،وآخرون ،القواعد الاساسية في النحو والصرف ،املطابع الاميرية،
مصر. 1994 ،
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 .36حماسة محمد ،زهران مصطفى ،عمر أحمد ،النحو ألاساس ي ،ذات السلسل ،الطبعة
الرابعة ،الكويت.1994 ،
 .37حماسة ،محمد ،اللغة وبناء الشعر ،دار غريب ،القاهرة ،مصر.1994 ،
 .38حوري ،عائشة ،تحليل محتوى كتب القواعدالنحوية في املراحل الدراسية في
الجمهورية العربية السورية ،مجلة جامعة دمشق ،املجلد . 2010 ،26
 .39خرما نايف و حجاج علي ،اللغات ألاجنبية ععليمها وععلمها ،عالم املعرفة ،املجلس
الوطني للثقافة والفنون وآلاداب ،الكويت .1988
 .41خسارة ،ممدوح ،تيسير ععليم النحو ،مجلة اللسانيات ،الجزائر.2003 ،
 .41الدريج ،محمد ،تحليل العملية التعليمية ،قصر الكتاب ،البليدة ،الجزائر.2000،
 .42الراجحي ،عبده:
 دروس في كتب النحو ،دار النهضة العربية للطباعة ،بيروت ،لبنان.1975 ،
 علم اللغة التطبيقي وععليم العربية ،دار املعرفة الجامعية ،إلاسكندرية،
مصر.1995 ،
 .43الزبيدي ،الواضح ،تحقيق :عبد الكريم خليفة ،دار جليس الزمان ،الطبعة الثانية،
ّ
عمان. 2011 ،
 .44الزجاجي ،إلايضاح في علل النحو ،تحقيق  :مازن املبارك ،الطبعة الثالثة ،دار النفائس ـ
بيروت ـ .1972
 .45سليم ،مريم ،علم نفس التعلم ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان. 2003 ،
 .46سيبويه،الكتاب ،الجزء ألاول ،تحقيق :عبد السلم محمد هارون ،مكتبة الخانجي،
الطبعة الثالثة ،القاهرة ،مصر.1988 ،
 .47السيد ،عبد الحميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التراكيب ،مجلة
جامعة دمشق ،املجلد  ،18العدد .2002 ،4+3
 .48السيد ،محمود:
 أضواء على تدريس النحو – ندوة النحو والصرف  ،-الكتاب الثاني دمشق،
.1994
 املحاوالت العملية ونتائجها في " تطوير مناهج ععليم القواعد النحوية وأساليب
التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي" ،املنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،تونس.1987 ،
 .49شحاتة ،حسن ،املناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الدار العربية للكتاب،
القاهرة ،مصر.1998،
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 .51الشريفوني ،عيس ى ،اعتبارات نظرية وتطبيقية في تدريس قواعد ملتعلمي العربية من
غير الناطقين بها ،املجلد  ،18العدد الثاني.1998 ،
 .51صاري ،محمد ،تيسير النحو :موضة أم ضرورة ،بحث منشور في أعمال ندوة تيسير
النحو ،منشورات املجلس ألاعلى للغة العربية ،الجزائر.2001 ،
 .52صالح ،عبدالرحمن:
 أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرس ي اللغة العربية ،مجلة اللسانيات،
العدد الرابع ،الجزائر1973-1974 ،
 ألاسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل
الجامعي ،مجلة اللغة العربية ،املجلس ألاعلى للغة العربية ،العدد الثالث،
الجزائر.2000،
 النظريات النحوية والداللية في اللسانيات التحويلية والتوليدية  :محاولة
لسبرها وتطبيقها على النحو العربي ،مجلة اللسانيات ،العدد السادس ،معهد
العلوم اللسانية والصوتية ،الجزائر.1982 ،
 مدخل إلى علم اللسان الحديث ،املنشور في مجلة اللسانيات الصادرة عن
معهد العلوم اللسانية والصوتية ،مجلة اللسانيات ،الجزائر ،العدد -1973،4
.1974
 .53ضيف ،شوقي:
 تجديد النحو ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،دون تاريخ.
ً
 تيسير النحو التعليمي ً
قديما وحديثا مع نهج تجديده ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر،
دون تاريخ.
 .54الطناحي ،محمود ،فهارس كتاب ألاصول في النحو ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر،
.1986
 .55عبادة ،محمد ،النحو التعليمي في التراث العربي ،مؤسسة املعارف للطباعة والنشر،
بيروت ،لبنان.1986،
 .56عبد الحميد ،فايد ،رائد التربية العامة وأصول التدريس ،دار الكتاب اللبناني ،الطبعة
الثانية ،بيروت ،لبنان. 1975 ،
 .57عبد هللا ،محمد ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق :عبد املنعم أحمد هريدي ،جامعة أم
القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث إلاسلمي كلية الشريعة والدراسات
إلاسلمية،مكة املكرمة ،دون تاريخ.
 .58العتوم  ،يوسف ،علم النفس املعرفي النظرية والتطبيق ،دار املسيرة للنشر والتوزيع،
عمان،ألاردن. 2004،
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 .59العجمي ،فالح ،تطوير مقررات اللغة العربية في التعليم العام ،مؤتمر علم اللغة الثاني
بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،مصر. 2004 ،
 .61العصيمي ،سعود ،القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ً
جمعا
ً
وتقويما ،مقال منشور في موقع الدرر السنية:
ودراسة
http://dorar.net/lib/book_end/9830
 .61عطا ،محمد ،القواعد ألاساسية في النحو ،الهيئة العامة لشؤون املطابع ألاميرية ،دون
بلد.1994 ،
 .62العياصرة ،وليد ،التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي ،دار أسامة للنشر ةالتوزيع،
عمان ،ألاردن.2011 ،
 .63عيد ،محمد ،النحو املصفى ،عالم الكتاب ،القاهرة ،مصر.2005 ،
 .64الغلييني ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،املكتبة العصرية ،الطبعة الثامنة
والعشرون ،القاهرة ،مصر.1993 ،
 .65غوردو ،آن ،نماذج التعليم وطرائق التفكير ،ترجمة :شفيق ياسين ،التعريب،العدد:
ّ
ّ
العربية للتربية والثقافة والعلوم،
العربي للتعريب والترجمة ،املنظمة
 ،26املركز
دمشق ،سوريا.2006 ،
 .66غينوفرييه ،بيتار ،اللسانيات وععليم اللغة الفرنسية ،الروس ،باريس.1970 ،
 .67فابر ،بايلون ،مدخل إلى اللسانيات ،ناتان ،باريس.1975 ،
 .68الفارابي ،عبداللطيف ،تحضير الدروس وتخطيط عملية التعلم  :دراسة في ألاسس
النظرية وتطبيقاتها ،املعرفة التربوية ألاولى ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
املغرب.1996 ،
 .69فان دالين ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون،
مكتبة الانجلو املصرية ،القاهرة ،مصر.1997 ،
 .71الفضلي ،عبدالهادي ،مختصر في النحو ،دار الشروق ،الطبعة السابعة ،القاهرة،
مصر.1980،
 .71القذافي ،رمضان ،نظريات التعلم والتعليم،الدار العربية للكتاب ،طرابلس ،ليبيا،
.1980
 .72كتاب اللغة العربية :
 املستوى السابع ،الفصل الدراس ي ألاول ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة التعليم.2014 ،
 املستوى السابع ،الفصل الدراس ي الثاني ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة التعليم.2014 ،
 املستوى الثامن ،الفصل الدراس ي ألاول ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة التعليم.2014 ،
 املستوى الثامن ،الفصل الدراس ي الثاني ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة التعليم.2014 ،
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 املستوى الحادي عشر -تأسيس ي ،الفصل الدراس ي ألاول ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة
التعليم.2014 ،
 املستوى الحادي عشر -تأسيس ي ،الفصل الدراس ي الثاني ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة
التعليم.2014 ،
 املستوى الحادي عشر -متقدم ،الفصل الدراس ي ألاول ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة التعليم،
.2014
 املستوى الحادي عشر -متقدم ،الفصل الدراس ي الثاني ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة
التعليم.2014 ،
 املستوى الثاني عشر -تأسيس ي ،الفصل الدراس ي ألاول ،املجلس الاعلى للتعليم ،هيئة التعليم،
.2014
 املستوى الثاني عشر -تأسيس ي ،الفصل الدراس ي الثاني ،املجلس ألاعلى للتعليم ،هيئة
التعليم.2014 ،
 املستوى الثاني عشر -متقدم ،الفصل الدراس ي ألاول ،املجلس الاعلى للتعليم ،هيئة التعليم،
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مصطلحات البحث
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امللحق الثاني
استبانة الطالبات

قسم اللغة العربية
برنامج املاجستير
مسار الدراسات اللغوية

استبيانة حول
تقويم واقع الدرس النحوي في مدارس قطر
ً
( مجمع البيان التربوي
نموذجا )
إعداد الباحثة  :نورة خليفة آل ثاني

الطالبة ( ......................................... :اختياري) املستوى ...................... :
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رؤية مجمع البيان التربوي :
مجمع البيان التربوي يهدف إلى تكوين مجتمع تعليمي عالي املستوى ،معتمد من قبل
منظمات وهيئات دولية ،يقدم برنامجا تعليميا مستمرا ميسرا من قبل كوادر
تدريسية ذات كفاءة وتأهيل أكاديمي ومنهي عال ،ليخرج مواطنا مسؤوال ومنتجا
حاصال على مؤهل أكاديمي ومنهي عالمي يفتح له أبواب النجاح في الحياة العملية
ويساهم في نهضة وطنه.
من خالل ما قدم في رؤية (مجمع البيان التربوي) نالح أن عبارة "يقدم ب ً
رنامجا
ً
ً
ً
ميسرا" ،تتالقى مع أهم هدف من أهداف النحو التعليمي :تحقيق
مستمرا
تعليميا
تعليم لغوي فعال بأقل مجهود؛ وهو ما تسعى له الدراسات الحديثة في اللسانيات
التعليمية.
وفي هذه الدراسة امليدانية التي تقوم على إنجازها الباحثة  /نورة خليفة آل ثاني،
ً
نموذجا"
بعنوان " :النحو التعليمي وواقع تعليم اللغة العربية ،مدارس قطر
تستعرض أهم معايير النحو التعليمي ،وتنظر في مدى توافق الدرس النحوي في
الكتاب املدرس ي مع هذه املعايير ،وفي مدى تحقيقه لالهداف التعليمية املتوخاة
منه.
إشكالية البحث:
إن مسألة النحو التعليمي تثير العديد من إلاشكاالت النظرية والتطبيقية .فالنحو
يشكل ً
جزءأ رئيس ًيا في تعليم اللغات بشكل خاص  .وعلى الرغم من الجهود املقدمة
من علماء النحو القدماء إال أن هناك عددا من إلاشكاالت التي يصعب فهمها على
الطالب بوجه خاص.
ويعد النحو من أعقد العناصر اللغوية في مناهج تعليم اللغة العربية .فعلى الرغم
من العناية الكبيرة التي تلقاها مادة النحو ،إال أن التقارير العلمية ،والبحوث
التربوية التي أنجزت في هذا الشأن ،تشير إلى ضعف التالميذ في لغتهم الوطنية من
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حيث ألاداء املنطوق واملكتوب وكثرة ألاخطاء النحوية ،وشيوعها في كالمهم،
وقراءاتهم ،وكتاباتهم ،في جميع مراحل التعليم العام ،ولم يسلم من ذلك طالب
الجامعة واملتخرجون منها.
موضوع البحث:
بعدما أكدت ألابحاث أهمية النحو في تعليم اللغات ،سيعمل هذا البحث على
الاستفادة من اللسانيات التطبيقية واللسانيات التعليمية بوجه الخصوص في
وضع مالمح نحو تعليمي يمكن تقديمه ملعلمي اللغة العربية ،وسنلجأ إلى دراسة
واقع النحو في تعليم اللغة العربية في عينة من مدارس قطر وتقويمها في ضوء
املستجدات الطارئة في مجال اللسانيات التعليمية والنحو التعليمي خاصة.
أهدافه:
 .1معرفة ألاسس النظرية لتعليم النحو التعليمي.
 .2الاستفادة من النظريات اللسانية في مجال تعليم اللغة العربية.
 .3تيسير تعليم اللغة العربية وتصحيح بعض املفاهيم الخاطئة عن النحو
العربي.
 .4تطوير مناهج تعليم اللغة العربية.
حدود الدراسة:
ً
يتحدد هذا البحث بطالبات مجمع البيان التربوي من عمر  12إلى عمر  17عاما خالل
الفصل الدراس ي الثاني من العام 2014-2013
مصطلحات البحث:
] النحو التعليمي [
ً
أساسا لتلبية حاجات املتعلمين  ،ومن خالل ما قدم في
من أشهر التعريفات أنه يوضع
دراسات صوان ( )Swan 1994وويستني (  )1994 Westneyفي صياغة قواعد النحو
التعليمي ،وفق آلاتي:
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بسيطة

واقعية

التعليمي
واضحة

قواعد النحو التعليمي

مألوفة

تراكمية

غير تقنية

استبيان حول رأي الطالبات في قواعد النحو الواردة في كتاب اللغة العربية

املعيار

العنصر

 .1هل القاعدة التي تستخدم في الدرس
يجري تطبيقها في الواقع اللغوي؟

واقعية

 .2هل ألامثلة املقدمة أثناء الشرح أمثلة
من الواقع اللغوي؟
 .3هل تفهم درس النحو الستثماره في
تعبيرك اللغوي ،أو تقوم بحفظه
للنجاح في الامتحان فقط؟
 .1هل تشعر ين أن املفاهيم املستخدمة
في الدرس النحوي بسيطة ؟
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نعم

ال

ال أعلم

بسيطة

 .2هل يقدم الكتاب املدرس ي تدريبات
بسيطة ؟
 .3هل تشعرين باالستمتاع أثناء الدرس
النحوي؟

 .1هل ألاسئلة في مجال النحو معقدة ؟

واضحة

 .2هل القواعد النحوية سهلة التطبيق؟
 .3هل يحدث تداخل في القواعد
النحوية ؟

 .1هل الدروس النحوية املقدمة يربط
بعضها ببعض؟

تراكمية

 .2هل تكرار القواعد النحوية يرسخ
املعلومة؟
 .3هل تطبيقات الدروس النحوية تعزز
فهم القاعدة ؟
 .1هل تجدين أن الدرس النحوي درس
مألوف لديك؟

مألوفة

 .2هل تشعرين بامللل عند شرح الدرس
النحوي؟
 .3هل تدركين وجود عالقة بين القاعدة
النحوية واللغة املستعملة؟
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 .1هل تستعمل املدرسة صياغة رياضية
أو رمزية في شرح الدرس النحوي؟

غير
تقنية

 .2هل هناك تعقيد في صياغة القاعدة
النحوية؟
 .3هل املصطلحات في الدرس النحوي
يمكن استيعابها بسهولة؟
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امللحق الثالث
خمططات عمل اللغة العربية
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امللحق الرابع
اخلرائط التدفقية
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111
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111
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امللحق اخلامس
مناذج من الدروس النحوية يف الكتاب
املدرسي

املستوى السابع
نجد في كتاب املستوى السابع في درس نائب الفاعل تم تقديم الدرس على
الشكل آلاتي :
تذكر
ينقسم الفعل إلى فعل  ( :مبني للمعلوم – مبني للمجهول ) :
 -1الفعل املبني للمعلوم  :هو الفعل الذي ذكر فاعله في الكالم .
 -2الفعل املبني للمجهول  :هو الذي حذف فاعله من الكالم ،ويعوض عن
فاعله املحذوف بنائب يسمى نائب الفاعل .
 -3نائب الفاعل  :اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه ،وتغيرت معه
صورة الفعل ،ويأخذ حكم الفاعل فال يتقدم على الفعل .

طبق وتدرب
 -1استخرج نائب الفاعل ،وبين عالمة إلاعراب في الجمل آلاتية :
الجملة

ُ
ك ِّرمت املرأة القطرية في كثير من املجاالت .
تبذل املجهودات لالرتقاء بمستوى املواطن
القطري.
تقام صالتا العشاء والصبح في ظالم الليل.
يذكر املخلصون بأعمالهم الخالدة في املجتمع.
أعطي املفتاحان لحارس املبنى.
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نائب الفاعل عالمة إعرابه

 -2اجعل الفعل املبني للمجهول فيما ياتي ً
مبنيا للمعلوم ،وغير ما يلزم:
الفعل عند بنائه للمعلوم

الجملة
عوقب املهمل لتقصيره في واجبه.
حفظ القرآن ً
تقربا هلل عز وجل.
حقق الاكتفاء الذاتي بإقامة أكبر محطات
الكهرباء واملياه لدولة قطر
تنشأ العديد من املستشفيات ؛ لتخفيف
الضغط على مستشفى حمد العام .
 -3اذكر مثاال ً
واحدا مما يأتي :

أ .نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ألالف.
......................................................................................................
ب .نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعة الواو.
......................................................................................................
ت .نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعة الضمة املقدرة .
......................................................................................................
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املستوى الثامن
في املستوى الثامن تم تقديم درس ألاسماء الخمسة بالشكل آلاتي :
املعيار  : 8-2-8 :تعرف ثالثة من الاسماء الخمسة ( أب – أخ – ذو ) واستخدامها
ً
ً
صحيحا :
استخداما
اقرأ الفقرة آلاتية ثم ،أجب عما يليهما من أسئلة :
كان أبو عبيدة بن الجراح (رض ي هللا عنه)طويل القامة ،نحيف الجسم ،معروق
الوجه ،خفيف اللحية ،وقد أسلم على يده أبي بكر الصديق (رض ي هللا عنه) في ألايام
ألاولى لإلسالم ،وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ،ثم عاد منها ليجاهد مع رسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم) في بدر وأحد وبقية الغزوات ،وكان أول من لقب ب ـ (أمير ألامراء)
فقد جعله النبي (صلى هللا عليه وسلم) ً
أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر (رض ي هللا
عنهم).
أحب رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) أبا عبيدة ً
كثيرا وسماه ( أمين ألامة ) ،فكان
عند حب رسول هللا له ،وواصل سيره القوي بعد وفاته ،فصحب خليفته أبا بكر ،ثم
ً
ً
مستقبال أمور دينه في زهد زتقوى
صحب أمير املؤمنين عمر ،نابذا الدنيا وراء ظهره
وصمود وأمانة .
 .1ما الفكرة العامة التي تدور حولها الفقرة السابقة ؟
 .2ما نوع كلمة ( أب ) في الفقرة السابقة  ( :اسم أم فعل أم حرف ) ؟
 .3كتبت كلمة ( أب ) على ثالثة صور  :هكذا ( أبو) ،و  ،........و ..........
 .4هل وردت كلمة ( اب ) في الفقرة السابقة ً
جمعا .
 .5هل أضيفت إلى ياء املتكلم؟
الحظ َّ
وتأمل
الحظ
وتأمل
 الحظ أن كلمة (أب) وردت خالل الفقرة السابقة في الجمل الثالث أ ً
سما
ً
مفردا ،وهي مضافة في كل مرة إلى كلمة أخرى غير ياء املتكلم ،وإذا تأملتها في
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الجملة ألاولى تجدها مرفوعة فهي  ،.....وإذا تأمتلها في الجملة الثانية تجدها
مجرورة فهي  ،......وإذا تأملتها في الجملة الثالثة تجدها منصوبة فهي . .........
 تأمل عالمة إعرابها في الجمل الثالث :
فعالمة رفعها هي  ............. :وعالمة نصبها هي  ................. :وعالمة جرها هي ..................:
 وهناك اسمان آخران حكمهما حكم هذه الكلمة في إعرابها ،وهما  ( :اخ ،ذو)
 تنتمي هذه ألاسماء (أب ،أخ ،ذو) إلى مجموعة أسماء تسمى (ألاسماء
الخمسة).
استخلص
ألاسماء الخمسة هي  :أب ،وأخ ،وحم ،وفو ( بمعنى فم ) ،وذو ( بمعنى فم ) ن وذو
( بمعنى صاحب ) .
 شروط إعرابها :
 .1أن تكون مفردة ليست مثنى وال ً
جمعأ ،فلو كانت مثناه أعربت إعراب
املثنى ،فترفع باأللف ( هذان أخوان لي في هللا ) ،وتنصب وتجر بالياء ( إن
ً
جمعا أعربت إعراب
أخويك كريمان – أعجبت بأخويك) ،وإن كانت
جمع التكسير ،فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة (يكرم
آلاباء في عيدهم – علينا أن نبر آلاباء – بر آلاباء يقربنا إلى هللا)
 .2أن تكون مضافة لغير ياء املتكلم ،فإذا أضيفت إلى ياء املتكلم أعربت
بحركات مقدرة على ما قبل ياء املتكلم ر ً
ً
ونصبا ً
وجرا (أبي رجل عظيم
فعا
– إن أبي رجل عظيم – تعلمت من أبي الكثير)
 .3أن تكون مكبرة غير مصغرة ،وإال أعربت بالحركات ألاصلية الظاهرة .

122

وتدرربب :
طبقوتد
طبق
 .1عين كل اسم من ألاسماء الخمسة في الجمل آلاتية واذكر عالمة إعرابه:
الاسم

الجملة

عالمة إعرابه

أ .ذو العلم محمود.
ب .احترم أخاك ألاكبر.
ج .أبو محمد رجل كريم.
 -4أصبح محمود ذا شهرة واسعة .
ه .حضر أخو علي.
و .رض ي هللا عن أبي بكر الصديق.
 .2ميز ألاسماء الخمسة املستوفية للشروط من غيرها من الاسماء في الجمل
آلاتية ،واذكر سبب استبعادك غيرها من ألاسماء :
أ .ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

وأخو الجهالة في الشقاوى ينعم

..................................................................................................
ب .أخي جاوز الظاملون املدى

فحق الجهاد وحق الفدا

..................................................................................................
ث .حضر ألابوان الحفل املدرس ي.
..................................................................................................
ج .ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله

على قومه يستغن ويذمم

..................................................................................................
ه .أحترم الفتيات ذوات إلاحساس العالي باملسؤولية.
..................................................................................................
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 .3اختر ً
اسما من الاسميين آلاتيين ( أب – أخ ) وضعه في جملتين على أن يكون
ً
في إحداهما مجرورا بالياء وفي ألاخرى مجرو ًرا بالكسرة.
..................................................................................................
 .4أعرب ما تحته خط في الجمل آلاتية:
أ .أبو هريرة (رض ي هللا عنه) صحابي جليل .
..................................................................................................
ب .يقدر الناس ذا املروءة .
..................................................................................................
ح .اعطف على أخيك ألاصغر .
..................................................................................................
د .لعل أباك طبيب ماهر .
..................................................................................................
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املستوى التاسع:
في املستوى التاسع تم تقديم درس املصدر – اسم الفاعل – اسم املفعول
بالشكل آلاتي:
املعايير :
 : 9-1-9تعرف املصدر وفهم معناه.
 :11-1-9تعرف اسم الفاعل وفهم معناه.
 :12-1-9تعرف اسم املفعول وفهم معناه .
فوق هذه الصينية الصغيرة يستوي حوض واسع من الصاج مفروش
بالفطائر املخبوزة ،وكان الحوض قد انزلق رغم قبضتها الدقيقة التي
ً
مهددا بالسقوط
استماتت عليه ،حتى أصبح ما تحمله كله
أمثلة أخرى :
قلة مياه ألامطار من املخاطر املهددة لألمن الغذائي في الوطن العربي.
غدا ً
من أهمل عمله وجد نفسه ً
فاقدا وظيفته.
الحظ َّ
وتأمل
 الحظ الكلمتين ( مفروش – املخبوزة ) :
 إالم تشير كل منهما ؟ ( من قام بالفعل – من وقع عليه الفعل ) الكلمة التي دلت على املؤنث منهما هي ................................. : الحظ كلمة ( السقوط ) في الفقرة السابقة :
 هل ارتبطت بزمن معين ؟ وضح............................................................................................................
 الحظ كلمة ( ً
فاقدا ) املوجودة في املثال الثاني :
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 إلى أي الصيغ الصرفية تنتمي هذه الكلمة ؟ ( اسم الفاعل – اسم املفعول-املصدر )

ً
مهددة) املوجودة في املثال
 تأمل كلمة ( مهددا ) املوجودة آخر الفقرة ،وكلمة ( ِّألاول :
 أي الكلمتين تشير إلى من قام بالفعل ؟ وأي منهما تشير إلى من وقع عليهالفعل؟
............................................................................................................
 ما حركة الحرف ألاول في الكلمتين ؟ وما حركة الحرف قبل ألاخير فيهما .............................................................................................................
استخلص
املصدر  :أصل املشتقات كلها ،وهو اسم جامد يدل على حدث مجرد من
الزمان ،مثل  ( :الكتابة ،القراءة ،إلاخالص ،إلايمان).
تنقسم املصادر ً
تبعا ألصلها إلى أربعة أنواع :
 مصادر ألافعال الثالثية  :أكثرها سماعية ،أي تؤخذ بالسماع ،وليس لهاقاعدة محددة في صياغتها .
 مصادر ألافعال الرباعية  :لألفعال الرباعية أربعة أوزان :أفعل

إفعال

فاعل

فعال – مفاعلة

َّ
فعل

تفعيل تفعلة

فعلل

فعالن – فعللة

 مصادر ألافعال الخماسية  :وألافعال الخماسية إما تكون مبدوءة بـ :( همزة وصل ) – أو ( تاء زائدة ).
 .1همزة وصل  :تأتي مصادرها على وزن الفعل مع زيادة ألف قبل
الحرف ألاخير وكسر الحرف الثالث ،مثل  ( :اندفع – اندفاع )( ،
َّ
اصفر – اصفرار)
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 .2تاء زائدة  :تأتي مصادرها على وزن الفعل مع ضم الحرف الرابع،
تقدم ُّ :
مثل َّ ( :
َ
ُ
تدحرج )
تدحرج –
تقدم )( ،
 مصادر ألافعال السداسية  :لها عدة أوزان قياسية ،أشهرها :استفعل

استفعال

استخرج

استخراج

اسم الفاعل :
 هو أسم مشتق للداللة على من قام بالفعل . يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن فاعل ،ومن الفعل الرباعي أوالثالثي املزيد بإبدال حرف املضارعة ً
ميمأ مضمومة وكسر ما قبل آلاخر.
 أسم الفاعل حاالت خاصة ،اهمها : إذا كان الفعل معتل الوسط باأللف ( أجوف ) ،تقلب ألفه همزة ،مثل ( :قال – قائل ) ( ،نام – نائم ) .
ً
ناقصا ) ،فإن اسم الفاعل ينطبق عليه ما
 إذا كان الفعل معتل آلاخر (ينطبق على الاسم املنقوص ،أي تحذف ياؤه ألاخيرة في حالتي الرفع والجر،
وتبقى في حالة النصب.
ً
قاضيا .
بقاض – رأيت
قاض – مررت
ٍ
مثل  :جاء ٍ
 اسم املفعول :هو اسم مشتق للداللة على من وقع عليه الفعل .
 يصاغ اسم املفعول من الفعل الثالثي على وزن مفعول ،ومن غير الثالثيبإبدال حرف املضارعة ً
ميما مضمومة وفتح ما قبل آلاخر.
السم املفعول حاالت خاصة ،أهمها :
 إذا كان وسط املضارع ألفا ترد في اسم املفعول إلى أصلها الواو أو الياء،مثل  ( :خاف – يخاف – مخوف )
ً
ناقصا ) نأتي باملضارع منه ،ثم نحذف حرف
 إذا كان الفعل معتل آلاخر (املضارعة ونضع مكانها ً
ميما مفتوحة ،ونضعف الحرف ألاخير الذي هو حرف
العلة ،سواء أكان أصله ً
واوا أو ً
مرمي)
ياء ،مثل  ( :رمى – يرمي –
ِّ
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 قد يشترك اسما الفاعل واملفعول في نفس الصيغة الصرفية ،وذلك فيالحالتين آلاتيتين:
عندما يكون الفعل قبل آخره ألف  :مثل  :احتار – اختار – انهار.
َّ
عندما يكون آخر الفعل َّ
مشد َّدا ،مثل َّ :
اشتد.
اختل –
طبق وتدرب
 -1اختر ا إجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي :
أ -أي الكلمات آلاتية تعد اسم فاعل لفعل من غير الثالثي ؟
( واحد – صاحب – ضابط – مساعد )
ب -اسم املفعول من الفعل ( دعا ) هو :
( داع – َّ
ٌّ
مدعو – مدعى )
مدع –
ٍ
ت -كل الجمل آلاتية حوت مصد ًرا لفعل رباعي ،عدا :
 تهدف أكاديمية أسباير إلى تنشئة الشباب تنشئة رياضية سليمة.
 تعتمد الدولة على الشباب في تحسين مستوياتها الاقتصادية.
 ساعد الانترنت بشكل كبير في دعم الاتصال بين املجتمعات املختلفة.
 ال شك أن إقامة أسواق عربية مشتركة سيسهم في رفع اقتصاد البالد.
ث -الجملة التي لم يرد فيها اسم فاعل :
 ادع إلى غافر الذنوب مجيب الدعاء.
 أسهم وشارك في بناء مستقبل بلدك.
 الصديق حافظ العهد صديق وفي.
 يبارك هللا في رزق كل متقن عمله.
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 -2اقرأ الفقرة آلاتية ،ثم أجب :
ً
ً
يعد مسجد إلامام محمد بن عبد الوهاب دليال واضحا على تمي العمارة القطرية
وإبداعها ،فهو بحق تحفة من تحف املعمار العربي ،متمي عن غيره من املساجد
بمساحته الواسعة ،وأسقفه املرتفعة ،وجدرانه املزينة واملزخرفة ،وفرشه املعطرة،
وسرجه املنيرة التي تشع في املكان إضاءة ،وفي النفس بهجة وار ً
تياحا ،ومما زاد املكان
ً
جماال أن كانت ساحته مملوءة باملصلين.
 أكمل الجمل آلاتية :
أ .إلى أي الصيغ الصرفية تنتمي كلمة ( مملوءة) ؟
( اسم الفاعل – اسم املفعول – املصدر )
ب .نوع املصدر ( ارتياح)  ،................... :وفعلة هو .................................. :
ت .استخرج من الفقرة السابقة :
 اسم فاعل لفعل ثالثي وآخر لفعل غير ثالثي.
اسم فاعل لفعل ثالثي  ،...........:اسم فاعل لفعل غير ثالثي .................... :
 اسم مفعول لفعل ثالثي وآخر لفعل غير ثالثي.
اسم مفعول لفعل ثالثي  ،.........:اسم مفعول لفعل غير ثالثي ................... :
 مصدر لفعل ثالثي وآخر لفعل رباعي.
املصدر لفعل ثالثي  ،....................... :املصدر لفعل رباعي ......................... :
 مصدرين خماسيين.
ألاول  ،........................................:والثاني ........................................ :
ث .بين أي الكلمات التي تحتها خط اسم فاعل وأيها اسم مفعول وفق معناها في
السياق ؟
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 كلمة ( املختار ) في :
أ .وصل الندوة الشاعر املختار إللقاء كلمة عن الشعر املعاصر.
( ) ....................
ب .أنت مختار البرامج التي ستعرض ً
غدا في بداية الحفل.
( ) ...................
 كلمة ( محتل ) في :
ت .يقاوم الشعب الفلسطيني العدو الصهيوني املحتل.
( ) ...................
ث .يندد املجتمع الدولي باملمارسات الوحشية في ألاراض ي املحتلة.
( ) ...................
 أكمل الجدول آلاتي :
الفعل

اسم الفاعل

اسم املفعول

املصدر

قرأ
................
................
................
صان
................

................
................
مشارك
................
................
محترم

................
مستخرج
................
................
................
................

................
................
................
كتابة
................
................

ً
 أنش ئ جمال من تعبيرك يكون فيها كل من ألافعال آلاتية اسم فاعل مرة ،واسم
مفعول مرة أخرى ،مر ً
اعيا أن تكون الجمل موضحة معنى الصيغتين:
( كسا – دان – نس ي )
الكلمة

جملة اسم الفاعل

جملة اسم املفعول

كسا
دان
نس ي

............................
............................
............................

............................
............................
............................
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املستوى العاشر
في املستوى العاشر تم تقديم درس أسلوب القسم بهذا الشكل :
املعيار  : 4-2-11 :فهم كيفية صياغة أسلوب القسم باستخدام حروف القسم.
ملاذا ال نفكر في التراجع عن الخطأ فوهللا إنه يغسل درن الذنوب ويمحو أثرها ،وملاذا
ً
تذهب عقولنا بعد الخطأ إلى تلمس املعاذير ؟ باهلل إن هذا يعد غرورا وإصرا ًرا ،فأبوانا (
عليهما السالم) أخطآ فأقرا بالزلة  .تاهلل لقد غفر هللا لهما وتاب عليهما أما إبليس فأبى
واستكبر عليه لعنت هللا .
أمثلة أخرى :
 باهلل ال تهمل واجباتك . تاهلل ألدافعن عن وطني .الحظ
الحظ الكلمات امللونة باللون ألاحمر :
 ماذا أفاد دخولها على ما بعدها ؟
 كل منها بدأ بحرف ،واختلف إلى ثالثة أحرف ؛ هي . .......... ،....... ،........ :
 حدد املقسم عليه في كل من ألامثلة السابقة .
استخلص
أسلوب القسم  :يتكون القسم من ثالثة أركان ،هي :
 أداة القسم  ( :الواو – الباء – التاء ) .
 املقسم به  :وهو هللا ( عز وجل ) ،أو ما أقسم به هللا تعالى في قرآنه
الكريم .
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 املقسم عليه :وهو الجملة املرادة من القسم ،وتكون جملة أسمية أو
فعلية .
نموذج لإلعراب :
(وهللا إن الحق منتصر ) .
الواو  :حرف قسم وجر مبني ال محل له من إلاعراب .
هللا  :لفظ الجاللة مقسم به مجرور ،وعالمة جره الكسرة .
إن :حرف ناسخ يفيد التوكيد.
الحق :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
منتصر  :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،وجملة جواب القسم  ( :إن الحق
منتصر) ال محل لها من إلاعراب ؛ ألنها جملة جواب القسم.
طبق وتدرب
 .1حلل جمل جواب القسم في كل من الجمل ا آتية :
ألامثلة
نس َ
قوله تعالىَ :
صر * إ َّن إلا َ
﴿و ْال َع ْ
ان
ِّ ِّ ِّ
َ
ل ِّفي ﴾ ] العصر [ 2-1 :
َ
َ ُ َ َّ
قوله تعالى﴿ :قالوا تالل ِّه ِّإ َّن َك ل ِّفي
ََ
َْ
ضال ِّل َك الق ِّد ِّيم ﴾] يوسف [ 95 :
باهلل ما قلت فيك إال ً
خيرا .
وهللا إن الحق لغالب ولو بعد
حين.

أداة القسم

املقسم به جملة جواب القسم

............... ..................

..................

............... ..................

..................

............... ..................
............... ..................

..................
..................
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 .2استخدم أسلوب القسم في توكيد الجمل آلاتية :
 ألامر باملعروف واجب على كل مسلم .
.......................................................
 ا البتعاد عن الفضيلة ينذر بسوء العاقبة.
............................................................
 السالم على ألارض غاية ال تتحقق إال بالحوار.
...............................................................
 .3أعرب الكلمة التي تحتها خط في الجملة آلاتية :
تاهلل ما خاب من استخار .
إلاعراب .......................................................................... :
 .4استخدم اسلوب القسم في ثالث جمل من إنشائك ،ثم اكتبها مر ً
اعيا فيها
سالمة النحو وإلامالء.
............................................................
............................................................
............................................................
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املستوى الحادي عشر
 : 2-2فهم كتابة ألاعداد وموافقتها أو مخالفتها للمعدود في التذكير والتأنيث،
ً
ً
صحيحا .
استخداما
واستخدامها
قواعد العدد << تذكير العدد وتأنيثه >>
الزيوت العطرية توجد في أكثر من ألفي نبات ،وهي مركبات معقدة ً
جدا ؛ حيث يحوي
ً
أبسط زيت عطري أكثر من ثمانين عنصرا من املكونات الكيميائية املختلفة .
املواد املطلوبة :
إذا أردت مئة جرام من العطر فحضر ما يأتي :
ً
ً
 ما بين خمسة وعشرين جراما إلى ثالثين جراما من املادة الخام.
ً
ً
 حوالي سبعين جراما كحوال.
 من ثالثة جرامات إلى خمسة جرامات ً
مثبتا .
 من أربع نقط إلى خمس نقط من املاء املقطر.
 ست مالعق كبيرة من ماء الورد .

طريقة التحضير :
ً
توضع املكونات في زجاجة ،وتغلق بإحكام ،وتترك ما بين عشرة أيام إلى اثني عشر يوما ،أو
ً
ً
من أحد عشر يوما إلى ثالثة عشرة يوما ،ثم تصفى ،ويحفظ السائل العطري الناتج في
زجاجة ملدة يوم أو يومين في الثالجة .
الحظ وتأمل
تأمل الجمل امللونة باللون ألازرق وال حظ ما يأتي :
 هناك أعداد تطابق معدودها في التذكير والتأنيث ،وهي ( ) 2 ،1
 وهناك أعداد تخالف معدودها في التذكير والتأنيث ،وهي ألاعداد ( . )9-3
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ً
مفردا ،ويطابقه إذا
 أما العدد (  ) 11فنجده يخالف معدوده إذا جاء
جاء ً
مركبا مع ألاعداد من ( ) 9-1
ً
ً
تذكيرا وتأنيثا وهي ألفاظ العقود ( – 21
 وهناك أعداد ال تتأثر باملعدود
 ) 91واملئة وألالف ومضاعفاتها .
استخلص
تنقسم ألاعداد من حيث موافقتها أو مخالفتها للمعدود في التذكير والتأنيث
إلى :
ً
أوال :ألاعداد املفردة :
 )2-1( يتطابقان مع املعدود من حيث التذكير والتأنيث ،وهما منفردان
بعد املعدود.
 )9-3( تخالف املعدود في التذكير والتأنيث.
 )11( يخالف معدوده في التذكير والتأنيث كاألعداد من (. )9-3
 ألاعداد ( مئة  /ألف  /مليون ) ثابته ال تتأثر بمعدودها ،ويكون معدودها
ً
مفردا مجرو ًرا.
ً
ثانيا  :ألاعداد املركبة :
 )12( ،)11( يتفق جزآهما مع املعدود ،فيذكران بتذكيره ،ويؤنثان بتأنيثه.
 )19-13( الجزء ألاول يخالف املعدود والثاني يطابق املعدود.
ً
ثالثا  :ألاعداد املعطوفة (: )99-21
 العددان ( )2-1يوافقان املعدود .
 ألاعداد ( )9-3تخالف املعدود .
ً
مذكرا
 ألفاظ العقود ( ) ... ،21،31،41أعداد ثابته ال تتأثر باملعدود سواء أكان
ً
أم مؤنثا.
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طبق وتدرب
 -1اختر العدد املناسب مللء الفراغ من بين البدائل آلاتية :
أ .يربي املزارع في مزرعته  .........بقرة .
( أحد عشر – أربعة عشرة – اثنتا عشر – خمس عشرة )
ب .أقلت السيارة  ...............صورة .
( عشر – اثنا عشر – سبعة – ست )
ج .أثناء تجولي في سوق واقف التقطت  .......صورة .
( سبع عشرة – سبعة عشرة – سبع عشر – سبعة عشر )
 -2صوب الخطأ فيما يأتي:
 تنتج شجرة الزيتون ما معدله اثنتان وأربعون كيلو جر ًاما من الزيت.
 اشتريت تسع عشرة ً
كتابا من معرض الدوحة للكتاب.
 ألاسبوع سبع أيام وسبعة ليال.
 -3حول ألارقام في العبارة آلاتية إلى حروف عربية:
ً
عدد صفحات الكتاب ( )1111صفحة ،وفيه ( )111صورة ،و( )521هامشا،
ً
مرجعا.
وعدد مراجعة ( )181
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
تعد صناعة العطور من املشروعات البسيطة في أدواتها ،لذلك يمكنك
صناعة عطر من الليمون بطريقة سريعة ،وهي كاآلتي:
ً
 11 مكياال من اوراق الليمون الطازجة املقطعة.
 4 مالعق كبيرة من قشر الليمون املبشور.
ً
كحوال ً
نقيا.
 285 ملليجر ًاما
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 425 ملليجر ًاما ماء.
طريقة التحضير :
 تخلط ألاوراق والقشر والكحول في زجاجة محكمة الغلق.
 يترك الخليط عشرة أيام ،ثم يصفى ،ويخلط السائل الناتج باملاء ،ويعبأ
املستحضر في زجاجة ،مع مراعاة الزجاجة قبل الاستعمال .

اكتب ألارقام في النص السابق بالحروف العربية .
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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املستوى الثاني عشر
 : 1-2-12تعرف أدوات الاستفهام ( مثل  :الهمزة – هل – من – ما – متى –
أين – كيف -كم – أي )
الاستفهام ومعانيه
صغيران ضال عن أهلهما في هذا الليل ،يمشيان على حيد الطريق في ذلة وانكسار... ،
منقطعان في ظالم الليل ،وليس على ألارض أهنأ من ليل الطفل النائم ،فهل يكون فيها
أشقى من ليل الطفل الضائع ؟  ...يا من ال إله إال هو ،من سواك لهاتين النملتين في حنح
هذا الليل الذي يشبه نقطة من غضبك ؟
أمثلة أخرى :
أ .كيف عاد الحجيج إلى أرض الوطن؟
ب .أين سيقام الحفل السنوي لتكريم أوائل الطلبة؟
ت .من هذا الذي يظن أنه خالد في الدنيا؟
الحظ وتأمل
 الحظ الكلمات امللونة باللون الاحمر :
هل يحتاج السؤال فيها إلى جواب حتى يكتمل املعنى ؟ وضح بذكر أمثلة .
.....................................................................................................................
 وظفت أداة الاستفهام ( كيف ) للسؤال عن  ، ........بينما وظفت أداة الاستفهام (
أين ) للسؤال عن .......
 الحظ الكلمات امللونة باللون ألاخضر :
 هل يحتاج السؤال فيها إلى جواب حتى يكتمل املعنى ؟ وملاذا؟
.............................................................................................................................
 الغرض البالغي الذي أفاد السؤال  " :من سواك لهاتين َّ
النملتين ؟" هو
( ).....................
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 بينما كان السؤال الذي أفاد (النفي) هو :
......................................................................
استخلص
 -1أدوات الاستفهام هي :
( من – متى – ما – أين – كيف – كم – أي – هل – الهمزة ) .
 من  :يستفهم بها عن القائل ،قال تعالى :
 ما  :يستفهم بها عن غير العاقل ،وتحذف ألفها بعد حرف الجر ،قال تعالى :
 متى  :يستفهم بها عن الزمان " ،متى يسافر والدك؟ "
 كيف  :يستفهم بها عن الحال " ،كيف أصبحت اليوم ؟ "
 كم  :يستفهم بها عن العدد ،قال تعالى  ( :قال كم لبثت ) ] البقرة [259 :
 هل  :يسأل بها عن ألاشياء التي يجاوب عنها بنعم أو ال " ،هل يذوب الحديد
في النار ؟"
ً
 الهمزة (أ)  :وهي بمعنى ( هل )ً " ،
ماشيا؟ "
أركبا جئت أم
 أي  :يختلف مرادها حسب ما تضاف إلية " ،أي أخويك أكبر ؟"
 -2من ا أغراض البالغية لالستفهام :
َ
َ َْ
 ألامر  :كقولة تعالى ( :ف َه ْل أن ُت ْم ُم ْن َت ُهون ) ] املائدة [91 :
ََ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ
ان أ ْن ُيت َر َك ُس ًدى) ] القيامة [31 :
 إلانكار  :كقولة تعالى ( :أيحسب ِّإلانس
 التعجب  :مثل  :كيف نجوت من الخطر ؟!
ً
مشيرا إلى حقارته أو حقارة من لته .
 التحقير  :كقولك  :من هذا
 النفي  :مثل  :من يعصمك من هللا؟
طبق وتدرب
 -1أي أساليب ا استفهام آلاتية حقيقي ،وأيها جاء لغرض بالغي ؟
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ْ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
الله َأ ْن ُي ْذ َك َر ف َيها ْ
َ َ ْ َ َْ ُ
اس ُم ُه َو َس َعى ِّفي خ َر ِّاب َها
ِّ
 { ومن أظلم ِّم َّمن منع مس ِّاجد ِّ
ُّ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ
ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ
آلاخ َر ِّة
أول ِّئك ما كان ل ُهم أن يدخلوها ِّإال خا ِّئ ِّفين ل ُهم ِّفي الدنيا ِّخزي ول ُهم ِّفي ِّ
اب َع ِّظ ٌ
َع َذ ٌ
يم } ] البقرة [114 :
َ
َ ُ
َّ
َ َٰ َ
( قالوا َمن ف َع َل َهذا ِّب ِّآل َه ِّت َنا ِّإ َّن ُه ِّمل َن الظ ِّ ِّامل َين) ]ألانبياء [59 :
 جاء رجل إلى رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) فقال  " :يا رسول هللا ،من
أحق الناس بحسن صحابتي ؟  ] " ...رواه الشيخان[
 يفنى الكالم وال يحيط بوصفكم

أيحيط ما يفنى بما ال ينفد؟
أبو الطيب املتنبي

 فدع الوعيد فما وعيدك ضائري

أطنين أجنحة الذباب يضير؟
عبدهللا بن أبي عيينة

 -2متى تولى الفاروق ( رض ي هللا عنه ) خالفة املسلمين ؟
ألاسئلة الاستفهامية ذات الغرض الحقيقي

ألاسئلة الاستفهامية ذات الغرض
البالغي

................................................................
................................................................
................................................................

................................................................
................................................................
................................................................

 -3بين الغرض من الاستفهام فيما يلي :
الغرض البالغي

املثال

َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
الله َأ ْن ُي ْذ َك َر ف َيها ْ
اس ُم ُه ..................
ِّ
قولة تعالى  { :ومن أظلم ِّم َّمن منع مس ِّاجد ِّ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
وها ِّإال خا ِّئ ِّف َين ل ُه ْم ِّفي
َو َس َعى ِّفي خر ِّابها أول ِّئك ما كان لهم أن يدخل
ُّ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ
اب َع ِّظ ٌ
آلاخ َر ِّة َع َذ ٌ
يم } ] البقرة [114 :
الدنيا ِّخزي ول ُهم ِّفي ِّ

أهلي وال جيرانها جيراني
ما للمنازل أصبحت ال أهلها
شمس الدين الكوفي
َّ َ
َ ْ
َ ََٰ ُ َّ ُ ْ
َ َ
َّ
الضال ُل ..................
قوله تعالى ( :فذ ِلك ُم الل ُه َرُّبك ُم ال َح ُّق ف َماذا َب ْعد ال َح ِق ِإال
َ َ َّ َٰ ُ ْ ُ َ
ص َرفون) ] يونس [32 :
فأنى ت
..................
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َ
َ ْ ُُْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ
اح ٍد ف ْاد ُع ..................
قوله تعالى  { :و ِإذ قلتم يا موس ى لن نص ِب َر على طع ٍام و ِ
َ َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ
وم َها
ف
لنا ربك يخ ِرج لنا ِمما تن ِبت ألارض ِمن بق ِلها و ِقث ِائها و ِ
َ َ
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ
ال أت ْست ْب ِدلون ال ِذي ُه َو أ ْدنى ِبال ِذي ُه َو خ ْي ٌر
وعد ِسها وبص ِلها ق
َ
َ
َ
ْ
ْ ُ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ ً َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
ْ ُ
الذلة واملسكنة
اه ِبطوا ِمصرا ف ِإن لكم ما سألتم وض ِربت علي ِهم ِ
َّ
ُ َ
َ َ
َ َّ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ
ََ
ات الل ِه َو َي ْق ُتلون
وب ُاءوا ِبغض ٍب ِمن الل ِه ذ ِلك ِبأن ُهم كانوا يكف ُرون بآي ِ
َ َ
َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ص ْوا َوكانوا َي ْعت ُدون } ] البقرة [11 :
الن ِب ِيين ِبغي ِر الح ِق ذ ِلك ِبما ع
قول الشاعر  :أبياض شيب واحمرار ثياب؟ أين التناسب يا أولي ..................
ألالباب
 -4مثل لكل مما يأتي بجملة استفهامية من إنشائك :
 استفهام بغرض إلانكار .
.................. .................. .................. ..................
 استفهام بغرض التعجب .
.................. .................. .................. ..................

 استفهام بغرض التحقير .
.................. .................. .................. ..................
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ملخص البحث

ملخص البحث باللغة العربية

ً
نموذجا )
النحو التعليمي وواقع تعليم اللغة العربية ( مدارس قطر
إعداد الطالبة  :نورة خليفة آل ثاني
إشراف  :أ.د عز الدين البوشيخي
ملخص
على الرغم من الجهود التي قدمها علماء اللغة القدماء في النحو إال أن هناك عددا من
إلاشكاالت التي يستصعب فهمها على الطالب بوجه خاص ،ويعد النحو من أعقد العناصر
اللغوية في مناهج تعليم اللغة العربية .وذلك ما دعا إلى ضرورة التفكير في صياغة نحو تعليمي
للغة العربية ،ولتالميذ مدارس قطر خاصة.
وتكمن أهمية البحث في معرفة ما توصلت إليه اللسانيات التعليمية ،في مجال النحو التعليمي
الذي يستند في صياغته إلى نظرية لسانية في الاكتساب ونظرية نفسية في التعلم وأوصاف
لسانية في اللغة املستهدفة وملتعلميها في كل املراحل .ودراسة النحو التعليمي يقع ضمن
ً
اهتمامات اللسانيات التعليمية التي تعد فرعا من فروع اللسانيات التطبيقية ،كما تتقاطع مع
علوم التربية وعلم النفس وغيرهما.
واملنهج املتبع فيه البحث هو منهج وصفي تحليلي ،حيث تم وصف واقع النحو التعليمي العربي
وفق املبادئ التي جاء بها أولدين ،ومن ثم رصد وتحليل نماذج من دروس النحو املقدمة في
كتب اللغة العربية في قاعات الدرس بدولة قطر .وألادوات البحثية املتناولة في البحث هي
الاستبانة املغلقة التي تكون فيها إلاجابات مقيدة.
وأهم ما خلص إليه البحث من نتائج :الحاجة امللحة لصياغة نحو تعليمي للغة العربية في
مدارس قطر ،وغياب الرؤية املتكاملة في تعليم النحو ،وعدم الاستفادة مما قدم في ديداكتيك
ً
ً
النحو ،و الضعف الشديد عند التالميذ في التعبير السليم نحويا ،كتابة أو نطقا .وتكمن داللة
النتائج في إعادة ترتيب الدروس النحوية في مناهج اللغة العربية وفق التدرج املعرفي
والتعليمي ،والاجتهاد اكتشاف طرائق ناجعة في تدريسه .وإمكانية تطبيق نتائج هذا البحث في
إعادة املنهجية املتبعة في تنظيم الدروس النحوية بحسب املراحل التعليمية ،وصياغتها وفق
شروط النحو التعليمي.
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Education grammar and the reality of teaching Arabic (Qatar Schools model)
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Supervision: a. Dr. Ezzedine Albouchekhi
Summary

Despite the efforts made by scientists in the ancient language, there are a
number of difficulties that face students particularly in understanding. Grammar is the
most complex element of language in the curricula of teaching Arabic. Thus, that is
what called the need to think about the formulation of education of the Arabic
language, and especially for Qatar schoolchildren.
The importance of research lies in the recent knowledge in educational
linguistics. In addition, in the field of education which is formulated based on the
lingual theory in acquisition, the psychological theory in learning, and the linguistic
descriptions in the target language and in learners from all stages. The study
educational grammar falls within the interests of educational linguistics, which is a
branch of applied linguistics. Which also intersect with science of education,
psychology, and others.
The approach of the research is descriptive and analytical approach. which
describe the reality of the Arab education in accordance with the principles that came
out by Oddin, and then monitor and analyze samples of the lessons which are
provided in the Arabic language books to classroom students in Qatar. And the
research tools which have been used in the research is an enclosed questionnaire in
which the answers are restricted.
The most important results concluded from the research are: the urgent need
to formulate some educational Arabic language schools in Qatar, and the absence of
integrated vision of education as such, not making use of feet in the didactic way, and
extreme weakness within pupils to express proper grammar, in writing or orally. The
significance of the results lies in rearranging grammatical lessons in Arabic language
curricula according to the gradient of knowledge and education, and diligence in the
discovery of effective methods of teaching. The possibility of applying the results of
this research in the methodology used in the re-organization of grammatical lessons
according to levels of education, and formulated according to the terms educational
grammar.
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