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  الفصل األول

   حتديد املشكلة

  :أوال ـ املقدمة

من البديهيات املتعارف عليها بني اللغويني ؛ أنه ليس هناك لغة من غري نظام حنـوي    
، ولقد عنِـي  ) قواعد اللغة ( وصريف ، وذلك ما يطلق عليه يف مناهج التعليم العام مسمى 

مباحثه ، ودونوا شواهده ، ورتبوا أبوابـه  العلماء  ـ قدميا وحديثا ـ ذا العلم ، فنظموا   
ومـوضوعاته ، وقاسوا ما مل يسمعوه منها على ما مسعوا ، وخلفوا ملن بعدهم تراثا ضخما 

  .من الشواهد والقواعد

ويف هذا العصر حيتل علم قواعد اللغة العربية مكانة مهمة تشمل مواد اللغة العربيـة    
فهم النصوص املسموعة واملقروءة من القـرآن الكـرمي   كلها ، ملا لقواعد اللغة من أمهية يف 

واحلديث الشريف ، وتراث األمة يف شىت العلوم واملعارف ، وأدب العربية شـعرا ونثـرا ،   
وكذلك ملا يقوم به علم النحو من حفظ للِّسان والقلم من الوقوع يف اللحن واخلطأ ، ممـا  

  .آلخرينيؤثر على الفكر والفهم، والقدرة على االتصال با

وقد اهتم القائمون على التعليم يف هذه البالد بالتعليم عامة و بتعليم قواعـد اللغـة     
  :العربية خاصة ، ومن مظاهر هذا االهتمام

ـ إعداد املعلمني املتخصصني يف تعليم قواعد اللغة العربية وتدريبهم أثناء اخلدمة   ١  
، والنظريـات احلديثـة ، يف التربيـة    لرفع مستواهم املهين ، وتزويدهم باخلربات اجلديدة 

  .واملناهج وطرق التدريس

ـ االهتمام بوضع املناهج ، وطباعة املقررات املدرسية ، وتطويرها وجتديـدها يف  ٢  
  .فترات زمنية متقاربة 

  .ـ إعادة النظر يف حمتوى املقررات املدرسية كلما تبني أن هناك ما يدعو لذلك  ٣  

تعليم قواعد اللغة العربية تعترضه بعض الصعوبات اليت على الرغم من ذلك كله ظل   



  ٣

من أبرزها ما يتعلق بالكتاب املدرسي ، إذ أنه يصعب تعليم موضوعاته من قبل املعلمـني ،  
، ما يشري إىل كون كتاب قواعد )١(وقد اتضح بعد إجراء دراسة استطالعية قام ا الباحث 

  :هذه الدراسة عن نتائج منها  اللغة العربية معوق عن تعليمها ؛ وقد أسفرت

ـ  يرى املعلمون أن الكتاب املقرر ال يراعي طبيعة اللغة ومبادئ وشروط تعلـيم  ١  
  .اللغة بدرجة كافية 

ـ  يرى املعلمون أن الكتاب حباجة إىل كتاب معلم ، واملعلم حيتاج أن يسـتعني    ٢  
  .بشواهد وأمثلة من خارج الكتاب املقرر

ن الكتاب املقرر تكثر فيه األخطاء الطباعية ، كما أنه ال خيلو ـ  يرى املعلمون أ  ٣  
  .من األخطاء النحوية

يرى املعلمون أن هناك صعوبة يف شرح موضوعات الكتاب، وأن املعلم حيتاج   -٤  
إىل إعداد شرح أكثر تفصيال مما ورد يف الكتاب ، كما أن بعض املصطلحات حتتاج لشرح 

  .معجمي 

أن هناك موضوعات مبنية على معلومات مل يدرسها التلميذ بعد يرى املعلمون   -٥  
  . وأن هناك موضوعات مهمة حذفت 

  .يرى املعلمون أن هناك موضوعات تفوق قدرات التالميذ   -٦  

وكل هذه امللحوظات اليت أبداها املعلمون جعلت تقومي حمتوى كتاب قواعد اللغـة    
ه للتعليم ضرورة علمية دفعـت الباحـث   العربية للصف األول املتوسط من حيث صالحيت

إلجراء حبث علمي يتناول هذا املوضوع ، فيكشف به عن جوانب القوة يف حمتوى مقـرر  
القواعد حىت يتم دعمها ، وجوانب القصور حىت يتم تالفيها ، ألن الكتاب إذا كان صاحلا 

هوماته ، وتيسري للتعليم  أدى ذلك إىل تذليل صعوبات اكتساب التالميذ مهارات النحو ومف
  .مهمة املعلم يف إكساب التالميذ تلك املهارات و املفهومات 

                                                           
مني ، حول املشكالت اليت تعترضهم يف الكتاب ، أثناء تعلـيم  دراسة استطالعية قام ا الباحث ، دف تعرف آراء بعض املعلـ  ) ١(

  ) . ٣(انظر امللحق رقم . قواعد اللغة العربية  يف املرحلة املتوسطة 



  ٤

      :ثانيا ـ مشكلة البحث

  : تتحدد مشكلة البحث بالسؤال التايل   

ما املعايري اليت ينبغي أن تراعى يف حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية للصـف األول  
  :هذا السؤال األسئلة التاليةاملتوسط من حيث صالحيته للتعليم ؟  ويتفرع من 

ما مدى مطابقة حمتوى كتاب قواعد اللغة العربيـة للصـف األول املتوسـط     -١  
  .ألهداف املقرر ؟

ما مدى مطابقة حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط لطبيعة  -٢  
  .قواعد اللغة العربية ؟

 كتاب قواعد اللغة العربيـة  ما مدى توفر شروط صالحية الكتاب للتعليم يف  -٣  
  .للصف األول  املتوسط ؟

  :ثالثا ـ أهداف البحث

يهدف البحث إىل الكشف عن املعايري اليت ينبغي أن تراعى يف حمتوى كتاب قواعد   
اللغة العربية للصف األول املتوسط ، حىت يتم بعد ذلك تطوير الكتاب بدعم جوانب القوة 

  .جدت فيه ، وتاليف جوانب القصور إن و

  :رابعا ـ أمهية البحث

  :تكمن أمهية البحث يف اآليت  

  .يلقي الضوء على مطابقة الكتاب لألهداف اليت يسعى التربويون لتحقيقها -١  

يلقي الضوء مبنهج علمي على ما يف الكتاب من جوانب القصور لتالفيها وعلى  -٢  
  .ما فيه من جوانب القوة لتدعيمها

  .متكامل يسهل إخضاعه للتجريب يساعد على اعتماد كتاب -٣  

  :خامسا ـ حدود البحث



  ٥

يقتصر البحث على كتاب قواعد اللغة العربية املقرر على تالميـذ الصـف األول       
  .هـ ١٤١٥املتوسط للبنني ، يف العام الدراسي 

  :سادسا ـ إجراءات البحث وخطواته 

  :يتبع البحث اخلطوات التالية   

ديد طبيعة قواعد اللغة العربية ، وعناصر منهج قواعد أوال ـ إجراء دراسة نظرية لتح  
  .اللغة وطرق تعليمها يف املرحلة املتوسطة 

  .ثانيا ـ مراجعة نتائج البحوث والدراسات السابقة املتعلقة  مبوضوع البحث   

بناء أداة البحث ، باشتقاق معايري تقومي حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية من  -ثالثا   
  .ظرية والدراسات السابقة الدراسة الن

تطبيق األداة على الكتاب بتحليله للكشف عن مدى توفر تلك املعـايري ،   -رابعا   
  . ومن مث حتليل النتائج و تفسريها

  .تقدمي التوصيات واملقترحات اليت ستسفر عنها نتائج البحث-خامسا  

  :سابعا ـ املعاجلة اإلحصائية 

  .، والتكرارات ومعامل ارتباط بريسون سوف يستخدم الباحث النسب املئوية   

  

  :ثامنا ـ مصطلحات البحث

  : سوف يقوم الباحث بشرح أهم املصطلحات اليت وردت يف مشكلة الدراسة وهي   

  :   املرحلة املتوسطة -١

هي إحدى املراحل يف التعليم العام يف اململكة ، تعقب  املرحلة االبتدائيـة وتسـبق     
ا ثالث سنوات ، ويكون سن التالميذ فيها بـني الثانيـة عشـرة    املرحلة الثانوية ، ومد

  .واخلامسة عشرة



  ٦

  :التقومي-٢

عمليـة  “ و يف االصطالح  هـو  .  )١(” تبينت قيمته :...تقَوم الشيء “ يف اللغة   
و يف هذا البحث ال يتعـدى تقـومي   . )٢(” تصدر فيها أحكام تستخدم كأساس للتخطيط 

عربية للصف األول املتوسط الكشف عن جوانب القوة وجوانب حمتوى كتاب قواعد اللغة ال
  . القصور فيه 

  :قواعد اللغة العربية   -٣

: و يف االصطالح .   )٣(” أصل األس ، والقواعد  اإلساس “  القاعدة : يف اللغة   
وتشمل ما يسميه . هي تلك اموعة من القواعد اليت حتكم املنطوق واملكتوب بلغة مـا “ 
ويف هذا البحث هي تلك املوضـوعات  . )٤(”  ) النحو والصرف ( يون من العرب  اللغو

املقررة على تالميذ الصف األول املتوسط يف مادة دراسية تسمى قواعد اللغة العربية وهلـا  
  .كتاب مقرر حيمل االسم نفسه 

                                                           
   .ت . ، القاهرة ، دار املعارف ، د  ٧٦٨ص  :  املعجم الوسيط .مصطفى ، إبراهيم وزمالؤه ـ ) ١(
   .هـ  ١٤٠١، الرياض ، دار العلوم ، ٢٠ص  :    س والتقومي يف التربية والتعليمأساسيات القيا . العبيدي ، غامن وزميلته ـ) ٢(
  .ت .، بريوت ، دار صادر ، د ) قعد( :  لسان العرب .ابن منظور ، حممد بن مكرم ـ ) ٣(
   .م  ١٩٨٤، بريوت  مكتبة لبنان  ٢٩٨ص :   معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب .وهبة ، جمدي وزميله ـ ) ٤(



  ٧
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  

للغة العربية وطبيعتها ، وعناصر منـهج  يهدف هذا الفصل إىل تبيني مفهوم قواعد ا  
  .قواعد اللغة العربية ، وطرق تعليم قواعد اللغة العربية باملرحلة املتوسطة 

  :مفهوم قواعد اللغة العربية و طبيعتها : أوال 

إن مفهوم قواعد اللغة من األمور اليت اختلف فيها الباحثون بني موسع ومضـيق ،    
ا البحث فسوف يعمد الباحث إىل حتديد مفهوم قواعد اللغـة  وألمهية هذا األمر يف جمال هذ

بعد عرض تعريفات القدماء من اللغويني للنحو ، والتعقيب بآراء املعاصرين مـن اللغـويني   
قواعـد  ( والتربويني ، مث يتحدث الباحث عن العالقة بني النحو العلمي والنحو التعليمـي   

وأخريا يتحدث الباحث عن موضوع القيـاس   ، مث يتحدث  عن الشواهد النحوية ،) اللغة 
  . يف النحو

  :تعريف النحو  -١

تكمن أمهية الوصول لتعريف حمدد ملفهوم النحو يف انعكاس ذلك على املوضوعات   
يف مـراحل التعليم  العـام ، فبناء ) قـواعد اللغة ( اليت تدرج ضمن مناهج تعليم النحو 

وبالرغم . حو يكون املنهج تطبيقا لذلك املفهوم عـلى موقف واضعي املناهج من تعريف الن
من أنه يكاد يكون مفهوم قدماء اللغويني للنحو يتفق متاما مع املفهوم الواسع الذي حيبـذه  
التربويون املعاصرون  إال أن بعض متأخري اللغويني قصر مفهوم النحو على ضبط أواخـر  

ويصدق ذلك احلكــم علـى   الكلمات وجعلوا الصرف علما آخر شأنه غري شأن النحو 
األصوات واللغة واملعاين ، وسوف يرتب الباحث تعريفات القدمـاء من اللغويني حسـب  

  :زمن وفـاة كل منهم عـلى التفصيل التايل 

النحو القصد حنو الشيء ، حنوت حنـو فـالن إذا   : قال الليث “  : قال األزهري   



  ٩

  .)١(” قصدت قصده 

ت كالم العرب ، يف تصرفه من إعراب وغـريه  هو انتحاء مس“ : ويقول ابن جين   
كالتثنية واجلمع ، والتحقري والتكسري ، واإلضافـة والنسب ، والتركيب وغـري ذلـك ،   
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة ، فينطق ا وإن مل يكـن منـهم  

  .)٢(” وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها 

. وحنوت حنـوه  . النون واحلاء والواو كلمة تدل على قصد  “: ويقول  ابن فارس   
ولذلك مسي حنو الكالم ، ألنه يقصد أصول الكلم فيتكلم على حسب مـا كان العـرب  

حنو الكالم ، وهو قصد القائل أصول العرب ليتكلم : النحو “: وقال أيضا . ) ٣(” تتكلم به 
  .) ٤(” مبثل ما تكلموا به 

نحو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بني الكلم لتأديـة  ال “ :ويقول السكاكي   
أصل املعىن مطلقا ،  مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب  وقـوانني مبنية عليهـا ، 

  .)٥(” ليحترز ا عن اخلطأ يف التركيب مـن حيث تلك الكيفية 

  .)٦(” لعربية ومنه حنو ا... الطريق واجلهة : النحو  “: ويقول الفريوز أبادي   

القصد والطريق : والنحو . إعراب الكالم العريب : النحو  “:  )٧(ويقول ابن منظور   
وحنو العربية منه ، إمنا هو انتحاء مست كالم العرب ، يف تصرفه من إعـراب وغـريه    ... 

كالتثنية واجلمع ، والتحقري والتكبري ، واإلضافة والنسب وغري ذلك، ليلحق من ليس مـن  
اللغة العربية بأهلها يف الفصاحـة، فينطق ـا وإن مل يكن منهـم ، أو إن شــذ  أهل 

                                                           
  .م١٩٦٤، القاهرة ، الدار املصرية للتأليف والترمجة  ،  ٥/٢٥٢:  ذيب اللغة .ـ األزهري ، حممد بن امحد ) ١(
  .ت . ، بريوت ، دار اهلدى ، د  ١/٣٤:  خلصائصا . ـ ابن جين ، أبو الفتح عثمان ) ٢(
  .م  ١٩٨١القاهرة ، مكتبة اخلاجني ،  ٥/٤٠٣) حنو : ( مقاييس اللغة.  ـ ابن فارس ، أبو احلسني أمحد ) ٣(
  .هـ ١٤٠٦، بريوت ، مؤسسة الرسالة ،   ٨٥٩/ ٣) حنو: (  جممل اللغة .ـ ابن فارس ، أبو احلسني أمحد ) ٤(
  .م  ١٩٨٣، بريوت ، دار الكتب العلمية ،   ٧٥ص :  مفتاح العلوم. ـ السكاكي ، يوسف بن حممد ) ٥(
  . م ١٩٧٨، بريوت ، دار الفكر  ،  ٤/٣٩٤) حنا : (  القاموس احمليط.  ـ الفريوزأبادي ، حممد بن يعقوب) ٦(
  .يالحظ هنا أن كالم ابن منظور إمنا هو منقول بنصه من كالم ابن جين السابق  -) ٧(



  ١٠

  .) ١(” بعضهم عنها رد به إليها 

هو علم بقوانني يعرف ا أحوال التراكيب العربية من : النحو  “: ويقول اجلرجاين   
 النحو  هو علم يعرف به أحوال الكلـم مـن حيـث   : اإلعراب والبناء وغريمها ، وقيل 

  .) ٢(” علم بأصول يعرف ا صحة الكالم وفساده : اإلعالل، وقيل 

مما سبق يتضح أن مفهوم النحو عند علماء اللغة األوائل مفهـوم واسـع يشـمل      
عالمات اإلعراب وايات الكلم ، كما يشمل نظم  اجلملة  ، و بناء الكلمات أو ما يسمى 

 قال بعض املستشرقني إن القواعد اليت بالصرف ، كما يشمل أيضا املعاين واألصوات ، حىت
قد تكفلت بعرض الفصحى وتصويرها يف مجيع مظاهرهـا مـن   “ ..وضعها النحاة العرب 

  .)٣(” ناحية األصوات والصيغ وتركيب اجلمل ومعاين املفردات على صورة حميطة شاملة 

العام ولكن ألمر ما ضاق مفهوم النحو عند واضعي كتب القواعد يف برامج التعليم   
وإن كانت تتناول أحيانا بعض املـوضوعات الصرفية ، وقد أحس علماء التربية واملفكرون 

  :العرب ذه املشكلة وفيما يلي عرض ألقوال بعضهم 

يف االصطالح هو العلـم املسـتخرج   : النحو  “: يقول حممد مسري جنيب اللبدي    
إىل معرفـة أحكام أجزائه اليت ائتلـف  باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة 

وهو ذا التعريف مرادف لعلم العربية وليس قسيما للصرف ، وهـذا االصـطالح   . منها 
  ، الصـرف ـلُه قسيمللقدماء ، أما اصطالح املتأخرين فهو ختصيصه بفن اإلعراب ، وجع

  .) ٤(” اًء  وهلذا يعرفُـه املتأخرون بأنه علم يبحث عن أواخر الكلم إعرابا وبن

وقد طالبت بنت الشاطئ جبعل علم املعاين جزءا من علم النحو ونعت على النحويني   
هذا العزل الشاذ بني اإلعراب واملعىن هو الذي  “  ..فصلهم النحو عن علم املعاين ورأت أن 

                                                           
  .، مرجع سابق ٣١٠ـ٣٠٩/  ١٥) حنا : (  لسان العرب. ابن منظور ، حممد بن مكرم  -) ١(
  .م  ١٩٨٧، بريوت ، عامل الكتب ،  ٢٩٥ص :  عريفاتلتا. اجلرجاين ، علي بن حممد -)٢(
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  .م  ١٩٨٠اخلاجني ، 
  .هـ ١٤٠٦وت ،  مؤسسة الرسالة ، ، بري ٢١٨-٢١٧ص :  معجم املصطلحات النحوية والصرفية .اللبدي ، حممد مسري -)٤(



  ١١

  .)١(” جار على جدوى التعليم يف كسب ذوق العربية ومعرفة منطقها 

تبدو أكثر صلة بالنحو منـها بالنقــد    “.. راسة للمعىن ويرى متام حسان أن الد  
ومن هنا نشأت هذه الفكرة الـيت تتـردد علـى    . األديب الذي أريد ا خطـأً أن تكونه 

اخلواطر منذ زمن طويل ؛ أن النحو العريب أحوج ما يكون إىل أن يدعي لنفسه هذا القسـم  
ليحسن يف رأيي أن يكون علم املعـاين   من أقسام البالغة الذي يسمى علم املعاين ، حىت إنه

  . )٢(” قمة الدراسـات النحوية أو فلسـفتهـا إن صح التعبري 

وقد الحظ حممود السيد أن هناك قصورا واضحا يف فهم مفهوم النحـو بصـورته     
الواسعة ، وأن ذلك  املفهـوم مل يكن متمثال بصورته الكلية يف أذهان بعض القــائمني  

، وقد انعكس ذلك بصورة سلبية على مناهج قواعـد   )٣(واملؤلفني فيه  على تدريس النحو 
اللغة العربية اليت تقـدم يف مدارس التعليم العام نتيجة للقصور يف هذا اجلانب الذي تنبغـي  

  .مراعاته عند وضع كتب قواعد اللغة العربية 

ل فيـه مـا   حبيث يدخ) لقواعد اللغة العربية ( و يرى الباحث أن التعريف الشامل   
يسمى بالصرف واللغة واألصوات ، هو التعريف املالئم للعملية التعليمية اليت متيل لتـدريس  
اللغة بوصفها وحدة متكاملة مترابطة تتفق مع السياق الطبيعي يف استخدام اللغة ، فـاملتكلم  
حينما يريد احلديث فهو ينطق باجلملة كاملة دون أن يكون يف ذهنه فصل بني مـا سـبيله   

  . النحو وما هو من موضوعات الصرف وما هو من قبيل  اللغة واملفردات 

ومن هنا ينبغي على واضعي مناهج النحو أن يراعوا ذلك ، فيكون الكتاب املقـرر    
ملادة قواعد اللغة العربية شامال للموضوعات اليت تدخل يف تعريف  قواعد اللغـة العربيـة    

ة قواعد اللغة العربية ، وييسر تعليم اللغة يف جو طبيعي باملفهوم الشامل ، ممـا يتفق مع طبيع
  .حياكي طريقة استخدامها يف احلياة الطبيعية 

  : )قواعد اللغة ( ـ النحو العلمي والنحو التعليمي ٢
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لعلَّ املشكالت اليت تعترض سبيل تعليم قواعد اللغة العربية يف مدارس التعليم العـام    
ذهان واضعي املناهج بني النحو يف صورته العلمية ، والنحو راجعةٌ لعدم وضوح الفرق يف أ

  ).قـواعد اللغة العربية ( يف صورته التعليمية أي 

إن  النحو العلمي يدرس أصول اللغة ويهتم بتسمية كل ظاهرة لغوية مبصـطلحها    
عانة اخلاص ا ؛ أكثر من اهتمامه بتطبيق اللغة واستعماهلا ،  ويعمد علماء النحو إىل االسـت 

مبنظومة من األسباب والعلل يف وصفهم الظاهرة اللغوية للوصول إىل نوع من املعايري الـيت  
ميكن استعماهلا بصورة واسعة من التعميم ، وال بد أن يكون النحو العلمي دقيقا وحمـددا ،  
وأن يكون من اإلسهـاب والتعقيد والتجريد حبسب الدرجة اليت تلزم لكامل املعرفة باللغة ، 

، ) ١(حتقيق تلك املطـالب العلمية جيعل هذا النوع من النحو غري صاحل ألغراض تعليميـة  و
أما قواعد اللغة اليت تقدم يف برامج التعليم العام فلها هدف آخر ، يرتكز يف الصـورة األوىل  
عـلى تقدمي إطـار تربوي من التعريفات والقواعد والتدريبات اليت تساعد املـتعلّم علـى   

  .اعد اللغة ، واستخدامها بشكل صحيح معرفة قو

والعالقة بني قواعد اللغة اليت تقدم يف الربامج التعليمية وعلم النحو عالقة وثيقـة ،    
فواضع منهج القواعد البد أن يعود إىل علم النحو لكي يتحقق من صحة قواعده وتعريفاته ،  

ويـة إىل صـياغة تناسـب    مبراجعتها على األصول النحوية ، ولكنه حيول الصياغـة النح
  .املتعلمني ويسهل عرضها يف صورة تعني على تيسري العملية التعليمية التعلمية 

ومن هنا ينبغي لواضعي مناهج قواعد اللغة للتعليم العام أن يبتعدوا ـ عند وضـع      
تلك املناهج ـ عن التفاصيل املتخصصة واملعقدة والصعبة والشاذة اليت تعج ا كتب النحو  

لمي ، ويقتصروا على املوضوعات اليت يكثر استعماهلا وحيتاجها املتعلمـون يف حيـام   الع
  . العلمية والعملية 

  : الشواهد النحوية -٣
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  .هـ  ١٤١٥سفري ، 



  ١٣

تربز أمهية احلديث عن الشواهد النحوية يف عالقتها باألمثلة والقطع اليت تصدر ـا    
ال خيضع لذوق املصنفني فقط إن اختيار تلك األمثلة . الدروس يف كتب قواعد اللغة العربية 

بل البد أن يكون متفقا مع طبيعة الشواهد يف النحو العريب ، ولكي تتضح الصورة حيسن أن 
يدور احلديث حول طبيعة  الشواهد النحوية ، وما  املصادر اليت يعتمـد عليهـا يف تلـك    

  .الشواهد ، وما حيسن أن يضمن كتب القواعد منها وما ينبغي استبعاده 

قام علماء اللغة األوائل جبمع اللغة من أفواه العرب الفصحاء فرحـلوا إليهم يف لقد   
بواديهم وكتبوا عنهم ما مسعوه منهم حىت تكونت هلم ثروة هائلة من الشواهد من كـالم  
العرب شعرا ونثرا ، مث كـانت اخلطوة التالية أن وقف العلمـاء أمـام هـذه الشـواهد     

  .تنبطوا منها القواعد اللغوية فمحصوها ، ودققوا فيهـا ، واس

وقد حرص علماء اللغة األوائل  يف مجع الشواهد حرصـا شـديدا ، ودققـوا يف      
اختيارها غـاية التدقيق ، مث وضعوا قواعد اللغة بعد استقرائهـم تلك الشواهد ، ورتبـوا  
 قواعد اللغة على األفصح واألكثر من كالم العرب وتركوا الشاذ منها ، وخرجـوا  تلـك  

  .الشواهد الشاذة مبا يتوافق مع أكثرية اللغة 

وقد قسم علماء اللغة العرب أقساما تتفاوت درجام من حيث حجية النقل عنـهم    
يف الزمان واملكان ، فقد حبثـوا فيمن نقـل الـرواة عنهم من أهل املدر والوبر قــدماء  

قول من يوثـق بفصـاحته   وحمدثني ، وتقصوا أحواهلم ونقدوها ، فأمجعوا على االحتجاج ب
وسالمـة لغته ، فقبلوا االحتجاج بأقوال عرب اجلاهلية وفصحاء اإلسالم حىت منتصـف  
القرن الثاين سواء أسكنوا احلضر أم البادية ، أما القبائل  فقد اختلفت درجاا يف االحتجاج 

كن يف قلـب  على اختالف قرا أو بعدها من االختالط باألمم ااورة ، فالقبائل اليت تس
جزيرة العـرب قبلوا االحتجاج بكالمها ، وردوا كالم القبائل اليت تسكن على السـواحل  

  .)١(أو يف جوار األعاجم من الروم والفرس واألحباش 

و القاعدة يف ذلك هي أنه حيتج بكالم كل عريب باق على فصاحته مل يتلوث بشيء   
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  ١٤

يف بـاب مسـاه        ) اخلصائص ( كتابه  يف ) ابن جين ( مـن العجمة ، وقد أشار إىل ذلك 
علـة امتنـاع   “ : ، فقـال ) باب ترك األخذ عـن أهل املدر كما أخذ عن أهل الوبر ( 

ذلك ما عرض للغات احلاضرة وأهل املدر من االختالل والفساد واخلطل ، ولـو علـم أن   
جب أهـل مدينة باقون على فصاحتهم ، ومل يعترض شيء مـن الفساد للغتـهم ، لــو  

وكذلك أيضا لو فشا يف أهل الوبر ما شـاع يف  . األخـذ عنهم كما يؤخذ من أهل الوبر 
لغة أهل املدر من اضطراب األلسنة ، وخباهلا ، وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها ، لوجب 

  .)١(” رفض لغتهـا ، وترك تلقي ما يرد عنها 

ققهم من صـحة نسـبة   وامللحوظ أن النحاة قد جوا منهج علماء الشريعة يف حت  
الشواهد اللغوية إىل من يوثق بعربيته ، مث يف كيفية استنباط القواعد اللغوية من تلك الشواهد 
فقـد كان علماء العربية األوائل  جيمعون إىل علمهم بالنحو وعلـوم اللغة  العلم بفنـون  

سـام هـذه   أخرى وعلى رأسها العلم بفنون الشريعة كاحلديث والفقه والقراءات ، واكت
العلوم جعلهم يتأثرون بطرائق أهلها ، فاحتذوا طريق احملدثني من حيـث العنايـة بالسـند    
ورجاله وجترحيهم وتعديلهم ، وطرق حتمل اللغة ، فكانت للنحاة نصوصهم اللغوية كمـا  
كان لعلماء الشريعة نصوصهم احلديثية ، مث حاكوا الفقهاء أخريا يف وضعهم أصوال للنحـو  

ين بوضـع الفقهاء  أصول الفقه ، وتكلموا يف االجتهاد يف النحو كما تكلم الفقهـاء  متأثر
يف االجتهاد يف الفقه ، وكان هلم طرازهم يف بناء القواعد على السماع والقياس واإلمجـاع  

  .  )٢(كما بىن الفقهاء أحكامهم على السماع والقياس واإلمجاع 

  : ومصادر الشواهد اليت ينبغي اعتمادها هي

  : أ ـ القرآن الكرمي

لعل من نافلة القول أن الدراسات اللغوية يف النحو والبالغة دارت حـول القـرآن     
الكرمي من بداياا األوىل ، والسبب احلقيقي يف نشأة النحو وعلوم العربية  هو خدمة القرآن 
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  .)١(ليقرأ قراءة سليمة ، وليفهم الفهم الذي يرضي اهللا سبحانه وتعاىل 

ك إمجاع بني النحويني على االستشهاد بالقرآن الكرمي يف قواعد اللغـة حنـوا   وهنا  
وصرفا وداللة ، وقد شكلت القراءات القرآنية  معينا ال ينضب للغويني يف استشهاد كـل  
منهم ملا يذهب إليه ، وقد أمجعوا على االحتجاج ا حىت وجد منهـم من احتج بالقراءات 

اللغة إذا وردت يف القرآن “ ي أن إمجاع العلماء منعقد على أنّ وقد نقل السيوط. )٢(الشاذة 
  .)٣(” فهي أفصح مما يف غري القرآن ، ال خالف يف ذلك 

لقد اهتم النحاة األوائل بكتاب اهللا العزيز وكان استشهادهم بآياته واضحا ، كمـا    
نحو والصرف ، وجعلوا بني العلماء أنواع  اللغة املسموعة ، اليت تعد أساسا لبناء قـواعد ال

. ) ٤(آيات القرآن الكرمي أعالها مرتلة ، وأمساها رتبة ، وأفضلها أسلوبا ، وأفصحها  تعبريا  
تواتر رواياته ، وعنايـة العلمـاء بضـبطها    “  وذلك راجع ملا يتميز به القرآن الكرمي من  

ء األثبات الفصحـاء وحتريرها متنا وسندا ، وتدوينها وضبطها باملشافهة عن أفـواه العلما
فهو النص امع على تالوته بالطرق  �األبيناء من التابعني ، عن الصحابة ، عن الرسول  

اليت وصل إلينا ا يف األداء واحلركات والسكنات ، ومل تعنت أمة بنص ما اعتىن املسـلمون  
لغة والنحو وعلى هذا يكون هو النص الصحيح امع على االحتجاج به يف ال. بنص قرآم 

والصرف والبالغـة ، وقـراءاته مجيعا الواصلة إلينا بالسند الصحيح حجـة ال تضـاهيها   
أمـا طرقه املختلفة يف األداء فهي كذلك ، إذ أا مروية عـن الصـحابة وقـراء    . حجة 

التابعني، وهم مجيعا ممن حيتج بكالمهم العادي ، بله قراءام اليت حتروا ضبطها جهد طاقتهم 
وقد جرى عرف العلماء على االحتجاج برواياته سواء ...   � مسعوها من رسول اهللا  كما

والقراءة الشاذة اليت منع القراء قراءا يف التالوة . أكانت متواترة أم روايات آحاد أم  شاذة 
إذ هي ـ على كل حال ـ أقوى سندا وأصح نقال من كل مـا    . حيتج ا يف اللغة والنحو 

وأنت تعرف أن النحاة حيتجون بكالم من ... ماء من الكالم العريب غري القرآن احتج به العل
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  .م ١٩٨٦ة ، ، صيدا ، املكتبة  العصري ٢١٣/ ١:  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها .السيوطي ، جالل الدين  -)٣(
  .م  ١٩٨١، بغداد ، دار الرشيد  ١٤ص :  موقف النحاة من االحتجاج باحلديث. احلديثي ، خدجية -)٤(



  ١٦

مل تفسد سالئقهم من تابعي التابعني فألن حيتجوا بقراءة أعيان التابعني والصـحابة أوىل ،  
  . )١(” ورجحان قراءات القرآن يف حجيتها اللغوية والنحوية عرف قدمي تعاوره العلماء 

ملصدر اللغوي الذي ال يتطرق إليه شك يف االحتجاج به يف اللغة فالقرآن الكرمي هو ا  
، ومل يشـكك أحـد يف    )٢(والنحـو ، وآياته الكرمية شواهد لغوية وحنوية مؤكدة النسبة 

ثبوت عربيته حىت من كفار العرب الذين مل جيادلوا يف فصاحته ، مع اعتراضهم عليه بوصفه 
   .كتاب دين وعقيدة 

تجاج بالقرآن الكرمي يف اللغة والنحو أوىل من إثبات اللغة ببيـت  ومن هنا كان االح  
إذا جوزنا إثبـات  “  :من الشعر منسوب جلاهلي ال يعرف امسه وال مكانه ، يقول الرازي 

اللغة بشعر جمهول ، فجواز إثباا بالقرآن العظيم أوىل ، وكثريا ما ترى النحويني مـتحريين  
لقرآن، فإذا استشهدوا يف تقريرها ببيت جمهول فرحوا بـه ،  يف تقرير األلفـاظ الواردة يف ا

وأنا شديد التعجب منهم فإم إذا جعلوا ورود ذلك البيت اهول على وفقها دليال علـى  
    . )٣(”  صحتها ، فألن جيعلوا ورود القرآن دليال على صحتها كان أوىل

  : ب ـ احلديث الشريف

وأقوال الصحابة اليت حتكي أفعـال   �الكرمي يقصد باحلديث الشريف  أقوال النيب   
من األحداث ، على أن كتـب احلـديث    � وتصف سريته وما وقع يف زمنه   �النيب  

املـدونة قد جتمع إىل ذلك فتاوى التابعني ، وأقواهلم كسعيد بن املسيب ، وحممـد بـن   
  .شهاب الزهري ، وعروة بن الزبري وغريهم 

صح من احلديث الشريف املصدر الثاين للتشـريع  وقد أمجعت األمة على جعل ما   
ان اإلسالمي لثقتهم فيه وعدالة ناقليه ، فإذا كان هذا شأن احلديث يف الدين والعبادة فقد ك

احلق بالبداهة أن يتقدم احلديث سائر كالم العرب من نثـر وشـعر يف بـاب     من املنهج 
ة يف تارخيها  بعد القرآن الكرمي بيانا االحتجاج يف اللغة وقواعد اإلعراب ، إذ ال تعهد العربي

                                                           
  .، مرجع سابق  ٢٩ـ ٢٨: النحو يف أصول. األفغاين ، سعيد  -)١(
  .، مرجع سابق  ١٠٣ص :  النحو العريب شواهده ومقدماته. البقري ، أمحد ماهر  -)٢(
  .م١٩٨٣، دار الفكر ، بريوت ،  ٣/١٩٣:  مفاتيح الغيب. د بن عمر  الرازي ، حمم -)٣(



  ١٧

  .  )١( أبلغ وال أصح لفظا وال أقوم معىن من الكالم النبوي 

ونعلم قطعا من غري شك أن رسول اهللا  “ : وقد روى البغدادي عن  أيب حيان قوله 
كان أفصح العرب  فلم يكن يتكلم إال بأفصح اللغات وأحسن التراكيـب وأشـهرها     �

ما جاءنا عن أحد من روائع “ : وروى اجلاحظ عن يونس بن حبيب قوله.  )٢(” وأجزهلا 
  . )٣(”   �الكالم ما جاءنا عن  رسول اهللا  

واخلالصة أن االستشهاد بألفاظ ما يروى يف كتب احلديث املدونة يف الصدر األول   
يف روايـة   وإن اختلفت الرواية فيها ، أمر جائز وال يستثين من ذلك  إال األلفاظ اليت جتيء

شاذة ، أو يغمزها بعض احملدثني بالغلط أو التصحيف غمزا ال مرد له ، فقد كان مجهـور  
  . )٤(اللغويني وطائفة عظيمة من النحويني يستشهدون باأللفاظ الواردة يف احلديث الشريف  

وهذا على أي حال خري من اختيار شواهد وأمثلة مصنوعة لتبيني القاعدة النحوية ، 
  . تبع اآلن يف مناهج قواعد اللغة العربية كما هو م

  : ج ـ كالم العرب

الكالم العريب بقسميه الشعر والنثر ، مها بإمجاع علماء اللغة حجة يف اللغة والنحـو    
، إال أن الشـعر    )٥(والصرف ، بشرط واحد هو أن يكون القائل من الذين يوثق بعربيتهم 

دون النثر ، حىت أصبح املروي مـن النثـر يف   حاز نصيب األسد يف استشهاد النحويني به 
، ومن ينعم النظر يف املعاجم وكتب  )٦(التراث اللغوي واألديب أقل بكثري مما روي من الشعر

النحو جيد أن اللغويني قد أكثروا من االستشهاد بالشعر والنثر على السواء يف إثبات معىن أو 
  .)٧(على الشعر  استعمال كلمة ، وجيد أن النحاة يكادون يقتصرون

                                                           
  .مرجع سابق  ٤٦ص :   يف أصول النحو. األفغاين ، سعيد  -)١(
  .هـ ١٣٤٨، القاهرة ،  املطبعة السلفية ،  ١/٤١:  خزانة األدب. البغدادي ، عبد القادر  -)٢(
  . ت . ، بريوت ، دار الفكر ، د ٢/١٨:  البيان والتبيني .اجلاحظ ، عمر بن حبر -)٣(
  .مرجع السابق   . ٥٨ص :  يف أصول النحو. األفغاين ، سعيد -)٤(
  .م١٩٨٨، القاهرة ، عامل الكتب ،  ٣٥ص :  االستشهاد واالحتجاج باللغة. عيد ، حممد -)٥(
  .م  ١٩٧١، القاهرة ، دار املعارف ،  ٣٨ص :  رواية اللغة .الشالقاين ، عبد احلميد -)٦(
  .، مرجع سابق  ٥٩ص :  يف أصول النحو. األفغاين ، سعيد -)٧(



  ١٨

و على الرغم من أن هناك من العلماء من يغمز من قناة املستشهدين بالشعر ؛ بـأن  
،  إال أن النحاة العرب قد أمجعوا  )١(الشعر فيه جمال للتجوزات اللغوية والضرورات الشعرية 

ـ  وز على االحتجاج  بالشعر العريب يف النحو واللغة ، على خالف بينهم يف العصور اليت جي
جاهليني مل يـدركوا  : االحتجاج بنتاجها   الشعـري ، فقد صنفوا الشعراء أصنافا أربعة 

اإلسـالم ، وخمضرمني أدركوا اجلاهلية واإلسالم ، وإسالميني مل يدركوا من اجلاهلية شيئا، 
وشبه اإلمجاع انعقد على صـحة االستشـهاد بـالطبقتني    . وحمـدثني أوهلم بشار بن برد 

تلفوا يف الطبقة الثالثة ، أما الطبقة الرابعة فقد أمجعوا على عـدم االستشـهاد   األوليني واخ
  . )٢(بكالمها يف علوم اللغة والنحو والصرف خاصة 

وهناك من العلماء من جعل االحتجاج بأشعار احملدثني جائزا على غري اللغة والنحو   
اللغة والنحـو  : ألدب ستة علوم ا: قال الرعيين “ : والصرف ، يقول عبد القادر البغدادي 

والصـرف ، واملعاين ، والبيان ، والبديع ، والثالثة األوىل ال يستشهد عليهـا إال بكـالم   
.  )٣(” العرب دون الثالثة األخرية فإنه يستشهد عليها بكالم املولدين ألا راجعة إىل املعاين 

دثني وكالمهـم يف  و ميكن أن يضاف إىل ذلك يف رأي الباحث جواز استخدام أشعار احمل. 
التدريبات والتمرينات املصـاحبة للدروس ، كما أنه ميكن أن يستخدم يف ذلـك كـالم   
األدباء املعاصرين ، وبعض األمثلة املصنوعة خصوصا يف األسئلة اليت يراد أن يدرب الطالب 

  .فيها على استخدام مهارة التصويب 

 ؛) ٤(الة يف حتبيب النحو إىل النشء و مبا أن الشواهد النحوية هي إحدى الوسائل الفع  

فالبد من العناية يف اختيار تلك الشواهد واختيار السهل الواضح الفصيح الذي حيمل معىن  ؛
مجيال ويؤدي الغرض الذي سيق له بيسر ودون مشقة على التالميذ ، والبعد عـن تكلـف   

  .صياغة الشواهد 

                                                           
  . م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، الرياض،  جامعة الرياض،  ١٤٩ص :  مصادر اللغة. الشالقاين ، عبد احلميد -)١(
  .، مرجع سابق  . ١٩ص :  يف أصول النحو. األفغاين ، سعيد  -)٢(
  .مرجع سابق  ، ١/٣٠:  خزانة األدب. البغدادي ، عبد القادر -)٣(
  .، مرجع سابق  ١١ص :  النحو العريب شواهده ومقدماته. البقري ، أمحد ماهر  -)٤(



  ١٩

واعد ينبو عنـها الـذوق   وقد توجد يف بعض كتب النحو شواهد لتقرير بعض الق   
السليم ، وجيد الطالب فيها بعض الصعوبة ،  وبعض األلفاظ الشاذة اليت جتعل املتعلم ينشغل 
مبحاولة فهمها وفك رموزها عن القاعدة اليت تقررها ، فيحسن بواضعي منـاهج القواعـد   

مـن  للمرحلة املتوسطة خصوصا أن جيتنبوا تلك الشواهد وهلم مندوحة عنها يف الفصـيح  
الشواهد اللغوية مـن القـرآن الكرمي واحلديث الشريف و الشعـر العريب الفصيح  ، فهذا  

النحــو  ( عباس حسن يقول شارحا طريقته يف اختيار الشواهد النحويـة  يف كتابــه   
تركت كثريا من الشواهد القدمية ، املرددة بني أغلب املراجع النحوية ألـا  “ ) : الـوايف 

اظ اللغوية الصعبة ، وباملعاين البعيدة اليت تتطلب اليوم من املتعلم عناء وجهـدا  مليئة باأللفـ
  . )١(” ال يطيقهمـا وال يتسع وقته للسعي وراءها 

وينبغي أن تكون الشواهد اليت تساق لتقرير القواعد من الشواهد األصيلة وال فـرق    
بغض النظر عن الزوبعـة  -يف أن تكون مـن القرآن الكرمي أو من احلديث النبوي الشريف

أو تكون تلك الشواهد من الشعر العريب الذي -اليت أثارها بعض اللغويني حول االحتجاج به
قيل يف عصور االحتجاج ولكن ال بأس من اإلتيان بأشعار من ليس حجـة يف التـدريبات   
والتمرينات بشرط أن تكون من الشعر الفصيح غري املتكلف  الذي حيمل يف طياتـه معـىن   

  .يال أو حكمة بليغة مج

وميكن أن يؤتى بأمثلة مصنوعة يف التدريبات اليت يراد منها تدريب التالميذ علـى    
مهارة تصويب اخلطأ ، بشرط أن يكون اهلدف من ذلك واضحا ومنصوصا عليه حـىت ال  

  .ختتلط يف أذهان التالميذ بالشواهد الصحيحة 

  القياس يف النحو -٤

ق إحدى وسائل االستدالل اليت تساعد على تنظيم الفكر يعد القياس عند أهل املنط  
بطريقة صورية ، وقد عرف قدميا يف املنطق األرسطي ، ومع اتصـال العـرب بالثقافـات    
األجنبية يف العصر العباسي دخل القياس املنطقي كغريه من مباحـث الفلسـفة يف العلـوم    

                                                           
  .ت . ، القاهرة ، دار املعارف ، د  ٦/ ١:  النحو  الوايف. حسن ، عباس  -)١(
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  .العربية، كالنحو وعلوم الشريعة 

قول مؤلف من قضايا ومقدمات  إذا سلمت لزم “ اس بأنه  يعرف أهل املنطق القي  
  . )١(” عنها لذاا قول آخر  

القياس يف اللغة عبارة عن التقدير ، “ : أما التعريف اللغوي للقياس فيقول اجلرجاين   
قست النعل بالنعـل إذا قـدرته وسويته ، وهـو عبارة عـن رد الشـيء إىل  : يقـال 
هو محل غري املنقـول علـى   “  : بن األنباري يف تعـريف القياسويقول ا. )٢(” نظريه  

  . )٣(” املنقول إذا كان يف معناه 

ومعىن ذلك أن اللغويني العرب يستنبطون حكم ما مل يسمعوه بقياسه على ما نقـل    
من كالم العرب وأصبح قاعدة مطردة ، فالنحو هو التعبري العلمي عن القوانني اليت يتبعهـا  

ـوغ ألفاظهم ، ويف تركيب عبارام ألداء املعـاين ، أو هـو بتعـبري أدق    كل قوم يف ص
جمموعة القوانني اليت حتكم العادات اللسانية اليت جيري عليها قوم يف التعبري بلغتهم اخلاصـة  

وقد عـين  .  )٤(وعمل النحويني هو استنباط هذه القوانني ، وتفسريها وربط بعضها ببعض 
.   )٥(” إمنا النحو قياس يتبـع  “  : فائقة حىت اشتهر عنهم قوهلم اللغويون بالقياس عناية 

لئن أخطـئ يف  “ : وقد نقل عن أيب عـلى الفارسي  يف تفضيل القياس على السماع قوله 
  . )٦(” مخسني مسألة مما بابه الرواية أحب إيل من أن  أخطئ يف مسألة واحدة قياسية 

لى رأسهم ابن مضاء القرطيب مـن أنكـر   على أن هناك من علماء اللغة القدماء وع  
فكرة القياس ، وحاول قصر الناس على السماع ، لكنه مل يكتب ملذهبه البقاء وذلك ألنـه  
خمالف لطبائع األشياء وألنه من غري املعقول أن يكون كـالمنا كـلــه مبفـرداتــه   

                                                           
  .، بريوت ، مرجع سابق  ٢٣١ص  :  التعريفات .اجلرجاين ، علي بن حممد  -)١(
  .  ٢٣١ -٢٣٠ص : املرجع السابق  -)٢(
  .م ١٩٥٧، دمشق ، ٤٥ص  : جدل اإلعراب.ابن األنباري ، عبد الرمحن بن حممد  -) ٣(
  .م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، دمشق ، دار الفكر ، ١٢٠ص :  القياس يف النحو. إلياس ، مىن  -)٤(
   .ت. ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، د   ١١/٤١٢: تاريخ بغداد .البغدادي ،  -)٥(
  .ت . ، بريوت  ، دار إحياء التراث العريب، د ٧/٢٥٤ :معجم األدباء . ، ياقوت احلموي  -)٦(
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إنكـار  اعلـم أن  “  : ، يقـول ابن األنباري  ) ١(وتـراكيبه مسمـوع مـن العـرب 
  .)٢(” القياس يف النحو ال يتحقق ، ألن النحو كله قياس 

وقد استهوى رأى ابن مضاء يف إنكار القياس يف النحو بعض البـاحثني احملـدثني     
فأشادوا برأي ابن مضاء وزعموا أن ذلك يتفق مع علم اللغة احلديث وعليهم ترد مىن إلياس 

ياس من النحويني من جهة ، وينادون من والعجب ممن ينعون على من يأخذ بالق“ : فتقول 
جهة أخرى بدرء اجلمود يف اللغة واقتصـارها على وجوه التعبري املأثور عـن املـتكلمني   

ولكن مما ينبغي اإلقرار به ؛ أن إبـداع  . القـدامى ا ، فإن القياس هو األساس يف ذلك 
ا هو مما تتفتق عنه قرائح صور جديدة من الكالم ال ينبغي أن يكون من عمل النحويني ، وإمن

األبيناء من شعـراء األمة وكتاا ، ممن ثقفوا أصول لغتهم ، وهدم حاستهم البيانيـة إىل  
إبداع هذه الصور اجلديدة ، كما متليها عبقرية اللغة نفسها ، وإمنا يأيت عمل النحويني إلقرار 

  .)٣(” هذه الصور ورصدها ، وبيان وجوه تالؤمها مع أوضاع اللغة  

  :ـ اخلالصة  ٥

لكي يكون كتاب قواعد اللغة العربية مراعيا لطبيعة النحو العريب فالبـد مـن أن     
  :يتصف باآليت  

أن يلتزم فيه  مبفهوم قواعد اللغة العربية الشامل حبيث يشمل  النحو والصـرف   -١  
  .واملعاين واللغة واألصوات 

شـواهد أصـيلة مـن عصـور     أن تكون الشواهد اليت تستنبط منها القواعد  -٢  
  .االحتجاج من القرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر العريب 

  .أن تكون القواعد من القواعد املطردة غري الشاذة ، وغري قليلة االستعمال -٣  

ـ ميكن أن يؤتى بأمثلة مصنوعة يف التمرينات والتدريبات املصاحبة للدروس من ٤  

                                                           
  .مرجع سابق   . ٧٩ص :  يف أصول النحو. األفغاين ، سعيد  -)١(
  .، مرجع سابق ٩٥ص :  جدل اإلعراب.ابن األنباري ، عبد الرمحن بن حممد  -)٢(
  .بق مرجع سا، ١٦٧ص :  القياس يف النحو. إلياس ، مىن  -)٣(



  ٢٢

  .ليس من أهل عصور االحتجاج  الشعر والنثر احلديث ومن كالم من

  .ـ ميكن أن يؤتى بأمثلة مغلوطة يف التدريبات على تصويب اخلطأ بصفة خاصة٥  

  :عناصر منهج قواعد اللغة العربية  -ثانيا

سوف يتحدث الباحث هنا عن أهداف تعليم القواعد ، واختيار وتنظيم خـربات    
  . منهج قواعد اللغة العربية 

  :د ـ أهداف تعليم القواع١

تعد األهداف من أهم عناصر املنهج املدرسي ، وذلك ألن العناصر األخرى تعتمـد    
بشكل أو بآخر على األهداف وترتبط ا ارتباطا وثيقا ، ومن هنا كـان اختيـار تلـك    

فاألهداف . )١(األهداف وصياغتها متثل العملية األساسية األوىل ملخططي املناهج ومصمميها 
اليت يف ضوئها ختتار املواد الدراسية وتنظم حمتوياا ، وتعـد أسـاليب    التربوية هي املعايري

  .) ٢(التدريس واالختبارات واالمتحانات وغريها من أساليب التقومي 

وملا لألهداف  من أثر ينعكس إجيابا أو سلبا على عملية التعليم ،  فإن كتاب قواعد   
حتدد أهدافه ، وتشتق من مصادرها  أوال  اللغة العربية لكي يكون صاحلا للتعليم ، ينبغي أن

قبل اختيار احملتوى ، مث يبىن ذلك احملتوى على تلك األهداف ، وينبغي أن توضـع تلـك   
األهداف يف مقدمة الكتاب املقرر لكي يراها املعلمون واملشرفون التربويون حىت يتأكدوا من 

  .حتقيقها يف العملية التربوية 

  :منهج قواعد اللغة العربية ـ مصادر اشتقاق أهداف  ١:١

إن اشتقاق األهداف التربوية ال يتم بصورة اعتباطية بدون معايري تضـبط عمليـة     
االشتقاق ، بل البد من اشتقاق تلك األهداف من املصادر اليت تساعد على تصور واضـح  
للعملية التربوية بعد دراسة تلك املصادر دراسة علمية تكشف عن اجلوانب الـيت تسـاعد   
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  ٢٣

  :لتربويني يف اختيار األهداف ، وأهم تلك املصادر ا

  : التلميذ املتعلمـ ١:١:١

مبا أن املنهج املدرسي يوضع أصال للتلميذ ليتعلمه ، وحيقق أهدافه بإشراف املعلم ،   
فإن معرفة خصائص هذا املتعلم يعد مصدرا مهما من مصادر اشتقاق األهداف كخصائص 

إن كتاب قواعـد اللغـة   . واهتمامام وقدرام وميوهلم  النمو عند التالميذ ، وحاجام
العـربية للصف األول املتوسط ينبغي أن يكون مصدرا بأهداف تعليم القواعـد للصـف   
األول املتوسط خاصة ، بعد دراسة خصائص النمو عند هؤالء الطـالب ، ومعرفـة مـا    

استعدادام اللغوية لتقبـل   حيتاجون إلية يف حيام العملية من استعماالت لغوية ، ومعرفة
اجلديد املبين عـلى ما لديهم من خربات سابقة ، واملشبع الهتمامام وميـوهلم ، بالقـدر   

  .الذي حيقق اهلدف من تعليم قواعد اللغة العربية

  : احلياة االجتماعية املعاصرة ـ٢:١:١

بإجيابية ، فـإن   إذا كان هدف التربية هو إعداد املتعلم ليشارك يف احلياة االجتماعية  
معرفة ما يدور يف احلياة خارج املدرسة يساعد يف اشتقاق األهـداف التربويـة الـيت إذا   
  .حتققت بصورة جيده كان ذلك معينا للتلميذ على املشاركة الناجحة يف احلياة االجتماعية 

وبناء على ما مضي فإن من الضروري أن تقوم دراسـة ملعــرفة االسـتعماالت     
يت حيتاجها الناس يف تعاملهم اليومي ، سواء كان معيشيا أم ثقافيا ، وبناء عليها يقو اللغوية ال

  .م التربويون باشتقاق أهداف منهج القواعد الذي سوف يقدم للتالميذ ليتعلموه 

  : اقتراحات املتخصصني يف النحوـ ٣:١:١

ـو على كل ، وه )١(وهذا املصدر يعد واحدا من املصادر له أنصاره وله منتقـدوه   
حال من املصادر املهمة يف اشتقاق أهداف منهج قواعد اللغة العربية ، فالبد مـن أخذ آراء 
املتخصصني يف احلسبان من معلمني وتربويني وعلماء يف النحو ، وجعل ذلك جنبا إىل جنب 
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  ٢٤

  .مع بقية مصادر األهداف األخرى 

  : استخدام الفلسفة التربوية ـ٤:١:١

ويون باشتقاق األهداف من املصادر الثالثة السابقة ، فمن الطبيعي عندما يقوم الترب  
أن تربز بعض املشكالت اليت ميكن أن يتغلب عليها باستخدام الفلسفة التربوية ؛ فمثال قـد  
تكون األهداف املقترحة من الكثرة حبيث يتعذر تنفيذها كلها يف برنامج تربوي معني ، أو 

ألهداف وأهداف أخرى ، ومن هنا يأيت دور الفلسـفة  يكون هناك عدم تناسق بني بعض ا
التربوية يف اختيار األهداف اهلامة اليت ميكن حتقيقها بدرجة فعالة يف حـدود اإلمكانـات   

  . )١(املتاحة وبدرجة معقولة من التناسق 

  :  استخدام سيكولوجية التعلمـ ٥:١:١

تائج يراد حتقيقها عن طريق مبا أن األهداف التربوية غايات تربوية ، وهي عبارة عن ن  
التعلم ، فإا ينبغي  أن تنتقى يف ضوء معايري معينة لسيكولوجية التعلم ، حبيث تكون متفقة 

  .)٢(مع الظروف والعوامل الداخلية للتعلم، وإال تفقد تلك األهداف أمهيتها وقيمتها 

ت الـيت ميكـن   إن اختيار األهداف يف ضوء سيكولوجية التعلم يفيد يف متييز التغريا  
حدوثها ، وحيدد األهداف القابلة للتنفيذ عن تلك اليت ال ميكن حتقيقهـا ، أو ميكن حتقيقها 
يف مستوى عمري معني غري املرحلة اليت وضع هلا املنهج ، أو تلك األهداف الـيت يتطلـب   

  . حتقيقها زمنا طويال وإمكانات غري متوفرة يف املدرسة 

ة التعلم يف توزيع األهداف على الصفوف الدراسية وكذلك تفيد معرفة سيكولوجي  
املختلفة ومعرفة الظروف املناسبة لتحقيق تلك األهداف والطــريقة الـيت تصـاغ ـا     

ولكي نستخدم سيكولوجية التعلم يف اختيار األهداف ؛ فإنه من املفيد أن “ .. األهـداف 
واليت ميكننا الدفاع عنها بالنسبة  نكتب العناصر اهلامـة لسيكولوجية التعلم اليت نأخذ ا ،

لألهداف التربوية ، ويفيد ذلك يف حتـديد واختيار األهداف املقترحة ، فتختار األهـداف  

                                                           
  . ٤٩ـ  ٤٨ص : ـ املرجع السابق ) ١(
  .٥٣ص : ـ  املرجع السابق ) ٢(



  ٢٥

على أا مناسبة من وجهة النظر السيكولوجية ، أو تستبعد ألا غري ممكنة التنفيذ ، أو أـا  
لغري ذلك من األسباب اليت جيعلها ال  غري مناسبة ملستوى العمـر ، أو أا بالغة التعميم ، أو

  ) .١(” تتفق مع سيكولوجية التعلم 

  :ـ حمتوى منهج قواعد اللغة العربية ٢

إن اختيار خربات حمتوى منهج ما وتنظيمها يعد جانبا من اجلوانب األساسية الـيت    
وجنـاح  ينبغي أن تتم بعناية ، بناء على األسس واملعايري اليت تضمن حتقيق أهداف املنـهج  

  .العملية التربوية 

  :ـ اختيار حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية  ١:٢

تعد عملية اختيار احملتوى من أهم اخلطوات يف بناء املناهج ، واختيار احملتوى الذي   
حيقق األهداف التربوية ، ويناسب التالميذ ، عملية ليست باليسرية ، وال ميكن أن تـتم يف  

فـالتفجر املعـريف ، وتنـوع    . من املعوقات اليت تعترض سبيلها شكل ارجتايل ، بالـرغم 
األهداف التربوية ، وتعدد الفلسفات التربوية ، واهتمامات اتمـع املتنوعــة ، واآلراء   
املتباينة للمتخصصني ، وتزايد أعداد التالميذ ، كل ذلك يشكل عقبات جتعل مـن عمليـة  

ف إىل ذلك يف النحو العريب ذلك املوروث املتراكم اختيار احملتوى عملية صعبة ودقيقة ، يضا
من القواعد واآلراء والتخرجيات والشواهد اليت تعج ا كتب النحو ، وهذا ما يرتب علـى  
واضعي منهج قواعد اللغة العربية مسئوليات جسام يف اختيار املوضوعات الـيت حيتاجهـا   

  .التالميذ وتناسب قدرام العقلية  

  :  ار احملتوىـ طرق اختي١:١:٢

هناك طـرق متنوعة الختيار حمتوى منهـج قواعد اللغة العربية ، ومـن أهــم    
  : ) ٢(تلك الطرق 

                                                           
  .٥٩ص :  املرجع السابق : ـ ) ١(
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  ٢٦

أ ـ آراء املتخصصني يف النحو ، حيث تشكل جلـان مـن أسـاتذة اجلامعـات        
املتخصصني يف النحو لوضع املنهج ، على أم جيب أن يستعينوا بـبعض املتخصصـني يف   

  .ة وعلم النفس ، وينبغي أن يسترشدوا بآراء معلمي املادة و املشرفني التربوينياملناهج والتربي

ب ـ التجريب ، وذلك باختيار حمتوى معني ، بناء على معايري حمددة وتطبيقه على    
جمموعة جتريبية ، ومن مث مقارنة النتائج بنتائج اموعة الضابطة للوصول إىل نتيجة مطمئنة 

  .عديله باعتماد الكتاب أو ت

وذلك بتحديد النشاطات اليت يراد إعداد التالميذ هلـا ، ومـن مث   : ج ـ التحليل    
  .اختيار احملتوى الذي يساعد على حتقيقها 

ملعرفـة حاجـات التالميـذ    ) عينة ممثلة ( د ـ مجع آراء شرائح خمتلفة من اتمع    
  .ومشكالم اليت ينبغي أن يتصدى هلا املنهج 

أخرى تطبق يف جمتمعات خمتلفة لالستفادة منها ومقارنتـها ،   هـ ـ دراسة مناهج 
لكن جيب أن ينبه هنا إىل خطأ نقل منهج من جمتمع إىل جمتمع آخر خيتلف عنه يف ظروفـه  

  .وحاجاته ومشكالته 

إن اعتماد طريقة من الطرق السابقة والقول بأا هي الطريقة اليت حتقق اهلدف قول   
قف ذلك على حجم العمل وقدرة العـاملني علـى االختيـار    جمانب للصواب ، وإمنا يتو

  .واإلمكانات البشرية واملادية املتاحة والوقت املتوفر 

  :  ـ معايري اختيار احملتوى٢:١:٢

لكي يتم اختيار حمتوى املنهج بصورة منظمة البد من وضع معايري يتم يف ضـوئها    
اخلربات البشرية املتاحة الـيت يـراد   اختيار خربات املنهج من الكم املتراكم من املعارف و

  : تقدميها للتالميذ يف مدارس التعليم العام ، وأهم تلك املعايري 

   :أ ـ الصدق 

يتمثل صدق احملتوى يف جوانب متعددة أمهها أن يكون متطابقا مع األهداف الـيت    



  ٢٧

تفقـا مـع   وضع من أجلها ، وأن يكون متفقا مع طبيعة املادة العلمية ، وأن يكون واقعيا م
  .العصر الذي وضع فيه 

  :ب ـ األمهية 

كانت املناهج قدميا تركز على تعليم التالميذ كميات هائلة من املعارف واحلقـائق    
وهي وإن كانت متثل جانبا من األمهية ؛ فإا ال تصبح مهمة حىت يتم ربطها باملفهومـات  

، وأسـاليب تنظـيم املعــرفة ،   والنظريات واملبادئ ، مع العناية بتنمية املهارات العقلية 
  .)١(وجعلهـا مفيدة للتلميذ وتنمية االجتاهات اإلجيابية لديه 

  

  :ج ـ مراعاة اهتمامات التالميذ وميوهلم 

البد من دراسة اهتمامات التالميذ وميوهلم ، وإعطائها األولوية عند اختيار احملتوى ،   
فيه إشباعا مليوهلم واهتمامام ، فإن ذلك وعندما يكون احملتوى ذا فائدة للتالميذ ، وجيدون 

يعد عامال من عوامل جناح العملية التعليمية التعلمية ، وبعبارة أخرى فإن احملتوى اجليد هـو  
الذي يكون مشوقا للتالميذ ومرتبطا باهتمامام حسب مرحلة النمو اليت ينتمون إليهـا ،  

  .ويعطيهم الفرصة حلل مشكالم 

  :ى للتعلم د ـ قابلية احملتو

وذلك بأن تتم فيه مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ، وأن يراعي قدرام العقليـة    
حسب مرحلة منوهم ، وأن يكون مراعيا للتدرج يف عرض املـادة العلميـة ، وأن تكـون    

  .املصطلحات واملفاهيم اليت تستخدم فيه مناسبة ملستوى نضج التالميذ وقدرام 

  :دا هـ ـ أن يكون مفي

وذلك بأن يكون مرتبطا حبياة التالميذ ارتباطا قويا ، حىت يستفيدوا منـه يف حـل     
مشكالم حاضرا ومستقبال ، وأن يكون مشتمال على معلومات ومعارف ومهارات حتقق 
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  ٢٨

  . ) ١(املطالب الرئيسية ملا يراد أن يعد له التالميذ يف حيام العملية 

  :عي و ـ االتساق مع الواقع االجتما

وذلك بأن يتم ربط احملتوى ببيئة التلميذ ، وواقع جمتمعه ، حىت ال حيدث تنافر بـني    
  .البيت واملدرسة 

  :ز ـ العاملية 

يف الوقت الذي ينبغي أن يعكس حمتوى املنهج الواقع احمللى ، فإنه ينبغي أن يتضمن   
  . معلومات تربط التلميذ بالعامل املعاصر 

  : وىـ تنظيم خربات احملت٢:٢

إن عملية تنظيم احملتوى من العمليات الضرورية يف بناء املنهج وذلك راجع ملا هلـذه    
العملية من أثر كبري يف مدى حدوث التغريات التربوية يف التلميذ ومدى كفايـة التعلـيم   

وهناك ثالثة معايري رئيسية ينبغي استخدامها يف عمليـة التنظـيم لتحقيـق    .  )٢(وجودته 
  :خاة بفاعلية وهي األهداف املتو

  :Continuityاالستمرارية ـ ١:٢:٢

العالقة الرأسية بني العناصر الرئيسية للمنهج ، وذلك يعـين أن   ) ٣(ومتثل عند تايلور   
يكون هناك نوع من التكرار املرة تلو املرة للمفاهيم واملهارات اليت يراد أن يدرب عليهـا  

  .ررة لكي ميارسوا هذه املهارات وحيسنوها التالميذ ، حبيث يتاح هلم فرصا مستمرة ومتك

  :Sequence التدرجـ ٢:٢:٢

وهو يعين أن تكون كل خربة جديدة مبنية على اخلربات السابقة بشكل يـؤدي إىل    
اتساع وتعمق أكرب للمسائل اليت تتضمنها اخلربات ، فهو مثل معيار االستمرارية يف اعتماد 

                                                           
  .٣٦٦ص : ـ املرجع السابق ) ١(
  .مرجع سابق  ١٠٤ص  :  أساسيات املناهج. ـ تايلور  ، رالف ) ٢(
  .  ١٠٥ص : ـ املرجع السابق) ٣(



  ٢٩

  .) ١(للمعاجلة مع كل خرب ة تعليمية تالية  التكرارية ، ولكنه يؤكد مستويات أعلى 

  : Integration) الوحدة ( التكامل ـ ٣:٢:٢

وهو ميثل العالقة األفقية بني خربات املنهج ، حيث يعين تنظيم هذه اخلربات بشكل   
يساعد التالميذ على حتقيق نظرة موحدة ومتسقة ،  يستخدمها التلميذ بطريقة فعالة يف املواد 

فاملهارة اليت يتعلمها التلميذ يف مادة ما ال جيوز أن تنمى عنده كسلوك منعـزلٍ    املختلفة ،
يستخدمه يف هذه املادة بعينها فحسب ، بل من الضروري أن تنمى على أا مهارات ترتبط 
بالقدرات الكلية للتلميذ ، لكي يستخدمها يف املقررات مجيعها واملواقف املتنوعة يف حياتـه  

  .)٢(اليومية 

ويعين تنظيم املواد الـيت تشـترك   : التكامل من اخلارج : والتكامل له جانبان مها   
بطريقة توضح العالقة بني احلقـائق و املفهومـات   ) كمواد اللغة العربية ( بعناصر متشاة 

ويعـين مسـاعدة التلميـذ    : والتكامل من الداخل . والتعميمات اليت تتضمنها هذه املواد 
  .)٣(عرفة للوصول إىل وحدة امل

  :طرق تدريس قواعد اللغة العربية  -ثالثا 

ملا لطريقة التدريس من أثر يف تعليم قواعد اللغة العربية ويف حتقيـق األهـداف        
التعليمية اليت ينشدها املربون ، فإنه حيسن اإلملام بالطرق املتعددة لتدريس قواعد اللغة العربية 

ساعدا على اختيار الطريقة اليت تناسب طبيعة املـادة  اليت ينبغي أن يكـون الكتاب املقرر م
  .من جهة وطبيعة املتعلمني من جهة أخرى 

  :ـ مفهوم طريقة التدريس ١

كانت طريقة التدريس يف املاضي تركز أساسا على توصيل املعلومـات إىل ذهـن     
لـى يئـة   التلميذ بطريقة تسهل استيعاا ، أما حديثا فإا تعىن إىل جانب ذلك بالعمل ع

                                                           
  . ١٠٦ص : ـاملرجع السابق  ) ١(
  .١٠٦ص : ـ املرجع السابق ) ٢(
  .م  ١٩٧٧، دار القلم ،  الكويت ،  ٣٢٣:  املنهج املدرسي ، أسسه وتطبيقاته التربوية .ـ جماور ، حممد صالح الدين وزميله ) ٣(



  ٣٠

الفـرص أمام التالميذ الكتساب اخلربات ، وذلك عن طريق النشاط واملمارسـة ، وـذا   
يتسع الـدور الذي تقوم به طريقة التدريس ، وتصبح جزءا ال يتجزأ من املنـهج مبعنـاه   

  . )١(الواسع املتطور، بدال من كوا وسيلة لنقل املعلومات إىل التالميذ فحسب 

فريق بني شيئني خيلط بينهما كثري من العاملني يف احلقل التربوي ، على أنه حيسن الت  
ومها طريقة التدريس  و األساليب واإلجراءات اليت يتخـذها املعلــم داخـل الصـف     

أما األساليب ..  )٢( ”هي خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية  “.. فالطـريقة 
واخلطـوات والوسـائل اليت تأخـذ مكاــا  اخلطط والتدابري  “.. واإلجـراءات فهي 

فعال يف حجرة الـدراسة ، وتستخدم لتحقيق اهلـدف من عملية التـدريس يف املوقـف   
  . )٣(”  التعليمي ذاتـه 

  :ـ طرق تدريس قواعد اللغة العربية الشائعة ٢

بية يشيع لدى التربويني ثالث طرق أساسية يتبعها املعلمون يف تعليم قواعد اللغة العر  
  :وفيما يلي عرض لكل طريقة منها باختصار 

  :  أ ـ الطريقة القياسية

الطريقة القياسية يف تعليم النحو تعتمد على القياس ، الذي هـو أسـلوب عقلـي      
للوصول إىل املعرفة ، من خالل التدرج من املعلوم إىل اهول ، ومن احلقـائق العامـة إىل   

  :املبادئ إىل النتائج وهي تسري وفق ثالث خطوات هي التفصيالت و احلقائق اجلزئية ، ومن 

  .ـ البدء بذكر القاعدة النحوية أوال والنص عليها   

  .ـ ذكر األمثلة والشواهد اليت توضح تلك القاعدة   

  .ـ التطبيق والتدريب على القاعدة   

                                                           
  .م١٩٨٢مكتبة األجنلو ، القاهرة ، .  ٣٨ص :  تطوير املناهج. ـ  الوكيل ، حلمي أمحد )  ١(
من ص ) حبث منشور يف  جملة حبوث تربوية ونفسية : ( حتديد معىن طريقة التدريس يف إطار علمي متجدد . ان خالد ـ بادي ، غس) ٢(
  .هـ  ١٤٠٦، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ،  ٩٧إىل ص  ٨٣
  .ـ  املرجع السابق ) ٣(



  ٣١

  :  الطريقة االستقرائية  االستنباطية -ب

يف الوصول إىل املعرفة واكتشاف اهول ،  يعد االستقراء أسلوبا من أساليب العقل  
. )١(وهو عبارة عن البدء بفحص اجلزئيات ، مث التدرج منها إىل الكليات لتكوين حكم عام 

ففي درس القواعد يقوم املعلم بتقدمي جمموعة من األمثلة اليت تتضمن القاعدة ، مث يقوم بعد 
لومات القدمية عنـد التالميـذ ، ويوجـه    قـراءة األمثلة بطرح أسئلة معينة يستثري ا املع

أنظارهم إىل أجزاء معينة من األمثلة ليالحظوها ، ويستنبطوا منها مبساعدته القاعـدة الـيت   
  . بنيت عليها 

  :وقد بنيت هذه الطريقة على طريقة هربارت ذات اخلطوات اخلمس وهي   

  : املقدمة

، عن طريق احلوار أو القصـص أو  وهي عبارة عن يئة التالميذ لتقبل املادة العلمية   
    . )٢(املناقشة لتهيئة أذهان التالميذ للدخول يف صلب املوضوع 

  : العرض

وهنا يقوم املعلم بعرض األمثلة اليت تتضمن القاعدة ، مع توجيه التالميـذ ملكـان     
    .الشاهد من األمثلة ، ولفت أنظارهم إليه 

  : الربط

املعلم والتالميـذ باالسـتقراء واالسـتدالل    وهو أعقد هذه اخلطوات ، ففيه يقوم   
واملوازنة والتحليل واستثارة املعلومات القدمية يف أذهان التالميذ من الـدروس السـابقة ،   

    .للوصول للخطوة اليت تليها ، وهي استنباط القاعدة  

  : استنباط القاعدة

                                                           
، مل يذكر  ٢١٨ص : جتاهات التربوية احلديثةطرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء اال. خاطر ، رشدي وآخرون -)١(

  . م  ١٩٨٩الناشر أو مكان النشر  ، 
  .٢١٧ص : املرجع السابق  -)٢(



  ٣٢

من األمثلة ، ويقوم وهنا يقوم املعلم مبساعدة التالميذ للوصول إىل القاعدة املستنبطة   
  .املعلم بصياغتها صياغة علمية ، مث يدوا على السبورة 

  : التطبيق

وهذا اجلزء خاص بالتالميذ ودور املعلم هنا هو املراقبة والتصحيح ، فيقـوم املعلـم     
بإعطاء التالميذ بعض األمثلة والتدريبات ، وهم بدورهم يقومون بتطبيق القاعــدة الـيت   

و هدف الدرس ونتيجته ، وهنا يتبني للمعلم مدى جناحـه يف مسـاعدة   درسوها ، وهذا ه
  .التالميذ للوصول للقاعدة وتطبيقها 

  :   ج ـ الطريقة املعدلة

وقد نشأت عن طريق تعديل الطريقة السابقة ، ومن هنا عرف باسم الطريقة املعدلة   
عنها من حيث األمثلـة ،   وهي مبنية على الطريقة االستنباطية االستقرائية ، غري أا ختتلف

فعلى حني تكون األمثلة يف الطريقة االستقرائية مجال مقطعة ، ال رابط بينها ، فإن الطريقـة  
املعدلة تعتمد على تقدمي تلك الشواهد واألمثلة عن طريق األساليب املتصلة ، ومـن هنـا   

  .تسمى باسم آخر هو طريقة السياق املتصل 

ريقة بعرض نص يشتمل على فكرة أو حدث يف صورة وتدرس القواعد تبعا هلذه الط  
طبيعية ، مث بعد أن يقرأ التالميذ النص ويفهموا معناه ، يلفت املعلم انتباههم إىل مجل معينة 
يتضمنها النص ، وهي تشتمل على القاعدة اليت يراد تقريرها ، مث تستنبط القاعدة ، وتدون 

  .)١(القاعدة  على السبورة ، مث يقوم التالميذ بتطبيق تلك

  : )٢(وتقوم الطريقة املعدلة على أساسني   

لغوي ، ويتمثل يف كون السياق الطبيعي ملستخدم اللغـة يتنـاول اللغـة    :  أوهلما   
بوصفها ظاهرة كلية ، تؤدي عناصرها متضافرة وظيفة اللغة ، دون فصل ملا هو من شـان  

                                                           
  .هـ ١٤٠٤، مكتبة الفالح ، الكويت ،  ٢٨٠ص :  تدريس فنون اللغة العربية .مدكور ، علي أمحد -)١(
، املكتب العريب  ٣٢٦ص :  عربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانويةاالجتاهات احلديثة لتدريس اللغة ال. عصر ، حسين عبد اهلادي -)٢(

  .ت . احلديث  اإلسكندرية ، د 



  ٣٣

غري ذلك من عناصر اللغـة ،  النحو ، عما سبيله الصرف ، عما هو من باب األصوات ، و
كالداللة واملعاين والتركيب ، وهذا ال يتم إال من خالل نصوص متكاملة ، ال تغفل شيئا من 

غري أنه ينبغي أن يراعى يف اختيار تلك النصوص ما سبق اإلشـارة إليـة يف   . تلك العناصر 
نعة ويف  مبحث الشواهـد واألمثلة النحوية ؛ وهو أن تكون الشواهد أصيلة غـري مصـط  
  .الوقت نفسه تكون صاحلة لالستشهاد ا يف النحو باتباع الشروط املنوه عنها آنفا 

أساس تربوي ، ويتمثل يف أن املتعلم كلما كان متفاعال مع مـا  :  الثاين واألساس  
  .يتعلمه ، لتعلقه خبربته املباشرة ، أدى ذلك إىل جناح العملية التعليمية التعلمية 

نبغي عدم التحيز إىل واحدة من هذه الطرق على أا هي الطريقة املثلى وأخريا فإنه ي  
اليت حتقق أهداف النحو ، وإمنا الذي ينبغي أن يشار إليه هو أن واضعي منهج قواعد اللغـة  
العربية ال بد أن يكون واضحا هلم مطالب كل طريقة ، من شواهد وأمثلة وتدريبات ، وأن 

  . ملقرر ينعكس ذلك يف تأليف الكتاب ا



  ٣٤
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  ٣٥

  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة 

يستعرض الباحث يف هذا الفصل البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت تعلـيم    
قواعد اللغة العربية لالستفادة منها فيما يتعلق بتعليم  قواعد اللغة العربية وتعلّمها يف املرحلة 

  :املتوسطة ، وفيما يلي عرض خمتصر لتلك الدراسات 

  :أوال ـ الدراسات العربية 

فيما يلي عرض ألبرز الدراسات العربية اليت تناولت قواعد اللغة العربيـة حسـب     
  :ترتيبها الزمين 

  : )م  ١٩٦٩( )١(دراسة حممود أمحد السيد  -١

وهي عبارة عن رسالة علمية للحصول على درجة املاجستري يف كلية التربية جبامعـة    
القياسية و االسـتنباطية والطريقـة   ( ملقارنة بني الطرق الثالث ا: عني مشس ، وهدفها هو

املتبعة يف تدريس النحو ، وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية مؤداها أن الضعف ) املعدلة 
احلاصل لدى التالميذ يف حتصيل النحو إمنا يرجع إىل طريقة التدريس اليت يتبعها املعلمون يف 

  .تقدمي املادة النحوية 

اء على نتائج البحث أوصى بتعليم النحو يف املرحلة املتوسطة باتبـاع الطريقـة   وبن  
القياسية ، و لفت إىل أنه ينبغي اإلكثار من األمثلة لشرح القاعــدة ، واإلكثـار مــن    
التدريبات الشفوية والتحريرية عند تطبيق القاعدة باختيار نصوص قصـرية تناسـب بيئـة    

  .أساليب سهلة وواضحة الطالب ، وما يدور يف حميطه ب

  

  : )م  ١٩٧١(  )١(دراسة صاحل جواد الطعمة  -٢

                                                           
، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة عني مشس  " دراسة مقارنة بني طرق تدريس قواعد اللغة العربية  ". ـ السيد ، حممود أمحد ) ١(

  .م  ١٩٦٩



  ٣٦

) م  ١٩٥٦( وهي عبارة عن استفتاء طبقه الباحث مرتني ، األوىل يف العام امليالدي   
، وهذا االستفتاء  موجه إىل مدرسي املرحلة الثانوية ، وقد ) م  ١٩٦٩( واألخرى يف عام 
أي القائل إن صعوبة النحو يف مدارسنا ناجتة عن احتواء هل تؤيد الر: ( تضمن هذا السؤال 

  ) .املنهج موضوعات كثرية يصعب على التالميذ إدراكها ؟

  :وقد خلص الباحث إىل أن أهم األسباب اليت يشكو منها املعلمون هي  

  .كثرة املوضوعات اليت يدرسها التالميذ  -١  

  . ضوعات قليلة االستعمال مشول املنهج موضوعات غري مستعملة مطلقا ، ومو -٢  

  .مشول املنهج موضوعات صعبة ومعقدة وغري مناسبة لعقول التالميذ  -٣  

  .عدم تنظيم املوضوعات تنظيما يراعي ما بينها من ترابط  -٤  

  .جفاف األمثلة وافتعاهلا وخلوها من الذوق األديب  -٥  

  .عدم وضوح الطريقة اليت ينبغي أن تشرح ا األمثلة -٦  

  .ضيق الوقت املخصص لتدريس موضوعات النحو  -٧  

وتفيد هذه الدراسة يف أنه ينبغي حصر عدد املوضوعات اليت يدرسـها التالميـذ ،     
كذلك حصر عدد القواعد األساسية يف كل درس ، مع قصر املوضوعات املدروسة علـى  

وضوعات تنظيمـا  املوضوعات اليت حيتاجها التلميذ يف حياته اليومية والثقافية ، مع تنظيم امل
  .يراعي الترابط بينها 

  : )م  ١٩٧٢(  )٢(دراسة حممود أمحد السيد  -٣

وهي عبارة عن رسالة علمية للحصول على درجة الدكتوراه يف كلية التربية جبامعة   
وهدفها وضع أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية يف منهج تعليم اللغـة   .عني مشس 

                                                                                                                                                                          
:  عرض وحتليل آلراء مدرسي اللغة العربية -دريس اللغة العربية يف مرحلة الدراسة الثانوية مشكالت ت .الطعمة، صاحل جواد  -)١(

  .م ١٩٧١بغداد ،   وزارة التعليم العايل ، 
رسـالة  " : أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية يف منهج تعليم اللغة العربية باملرحلـة اإلعداديـة   . " ـ السيد ، حممود أمحد ) ٢(

  .م ١٩٧٢غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، دكتوراه 



  ٣٧

  :، وقد حددها الباحث بأسس ثالث هي  العربية باملرحلة املتوسطة

أساسيات املادة النحوية اليت يرى اخلرباء واملختصون أا ضـرورية يف صـحة    -١  
وقد توصل الباحث لذلك عن طريق عقد مقابلة شخصية مـع  . األسلوب وسالمة التعبري 

ويني وأعضاء يف جمموعة من املهتمني بتعليم اللغة العربية من أساتذة اجلامعات واملشرفني الترب
  .جممع اللغة العربية 

املطالب اللغوية لتالميذ املرحلة املتوسطة ، بعد حصر املوضوعات النحوية الـيت   -٢  
يستعملوا يف التعبري الشفهي والكتايب ، وبيان األخطاء النحوية اليت يقع التالميذ فيها بعـد  

للغة ، ومن مث توزيع تلك املوضوعات الرجوع إىل ما أتقنوه يف املرحلة االبتدائية من قواعد ا
  .على صفوف املرحلة املتوسطة

مطالب العصر ، وذلك حبصر املوضوعات النحوية الـيت يسـتعملها الكتـاب     -٣  
املعاصرون يف خمتلف ميادين املعرفة ، ومعرفة االستعماالت النحوية اليت ميارسـها خرجيـو   

امليادين ، ومن مث معرفـة الصـعوبات      املدارس العامة واجلامعات الذين يعملون يف خمتلف
  .النحوية اليت تعترض سبيلهم يف مواقف النشاط اللغوي 

وتفيد هذه الدراسة يف معرفة املبادئ اخلاصة اليت ينبغي اتباعها عند اختيار الشواهد   
  . واألمثلة النحوية ، مع ربطها خبربات التالميذ واحتياجام 

  :) ١( )م  ١٩٨٢( دراسة حورية اخلياط  -٤

وهي عبارة عن رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه ، وهدفها هو إعادة بناء مفاهيم    
النحو يف املرحلة املتوسطة ، وتنظيمها بناء على تسلسل املفهومات ، مبا يؤدي إىل حتقيـق  

  .األهداف املبتغاة من تدريس هذه املادة 

  :ولتحقيق ذلك قامت الباحثة مبا يلي   

املادة العلمية املضمنة للكتب املقررة يف مادة القواعد على تالميذ املرحلة مراجعة  -١  
                                                           

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية، جامعة عني مشس ، ” إعادة بناء مفاهيم النحو يف املرحلة اإلعدادية “. اخلياط ، حورية -)١(
  . م  ١٩٨٢القاهرة   



  ٣٨

  :املتوسطة بصفوفها الثالثة ، وفقا ملا يلي 

  .حتليل املادة العلمية كما وردت يف الكتب املقررة  -أ   

  .نقد املادة العلمية إلظهار أوجه القوة والضعف فيها  -ب   

  .األول املتوسط  وضع شجرة ملفاهيم النحو للصف -ج   

اختيار جمموعة من املوضوعات النحوية مث بناء مادة علمية بعد إعـادة تنظـيم    -٢  
املفهومات النحوية الواردة فيها ، مبا يراعي طبيعة املادة ، وعملية تكون املفهومات لـدى  

  .التالميذ ، مث بناء اختبار حتصيلي لقياس استيعاب التالميذ لتلك املفهومات 

امت الباحثة بتجربة طبقتها على تالميذ الصف األول  املتوسط للتأكد من مث ق -٣  
فاعلية البناء اجلديد ملفهومات النحو يف املوضوعات املختارة مقارنة بالبناء التقليدي  بعد أن 

  .قسمت التالميذ جمموعتني جتريبية وضابطة 

هومات والتطبيق عليها وقد أظهرت النتائج أن اموعة التجريبية كان استيعاا للمف  
  : وقد أوصت الباحثة مبجموعة من التوصيات أمهها . أفضل من استيعاب اموعة الضابطة 

االلتفات عند تعليم النحو إىل السمات اليت حتدد املفهوم النحـوي يف داخـل     -١  
  .القاعدة 

ـ   -٢   . لةالقيام بأحباث حلصر املفهومات النحوية وترتيبها تصاعديا بصورة متسلس
  .وتصميم معيار علمي موضوعي صاحل للحكم على جدوى هذا البناء 

توضيح غموض بعض املصطلحات النحوية ، واالبتعاد عن املصطلحات الشاذة   -٢  
  .واملصطلحات غري الضرورية 

وتفيد هذه الدراسة يف أن الكتاب املقرر البد أن يراعي تسلسل املفهومات النحوية ،   
اليت يتضمنها الكتاب واضحة يف أذهان التالميـذ ، مـع جتنـب    وأن تكون املصطلحات 

  .املصطلحات قليلة االستعمال واملصطلحات غري الضرورية 

  :   ثانيا ـ الدراسة األجنبية



  ٣٩

  :وفيما يلي عرض خمتصر هلا ) ١() م  ١٩٩١( وهي دراسة شاناهان وليستر 

هارة اليت عقد مـن  يشري الباحث إىل أنه ينبغي أن يكون كل نشاط لغوي ينمي امل  
لذلك جيب أن تشجع كتب اللغة ممارسة استخدام اللغة من قبل الدارسني ، مث يشري . أجلها 

إىل أن  تعلم اللغة يتطلب معرفة أصوات اللغة وتنظيم احلديث ، و تكوين اجلمل ومعرفـة  
  .مبفردات اللغة  ، ودراية حباجات التواصل  لدى اآلخرين وغري ذلك 

على ضرورة إكساب التالميذ املعرفة عن طريق املمارسة بالرغم من  ويشدد الباحث  
أن اللغة تتطلب شيئا من املعرفة ، فهي تكتسب باملمارسة أكثر من أن تكون جمموعة مـن  

  . املعلومات 

ويرى  أن  اهلدف من استخدام اللغة يف احلياة االجتماعية  ينبغي يكون واضحا يف   
  .كتب اللغة  أذهان املعلمني عند اختيارهم

مث يركز الباحث على أن القراءة والكتابة والتحدث واالستماع ليست أمورا منفصلة   
  .عن بعضها البعض بل هي جمموعة مترابطة من الوسائل لتعلم اللغة

ألن آداب اللغة تعتمد على املعرفة اللغوية والنفسية ، فهذا التكوين يزيـد  : مث يقول   
هنا جيب على كتب اللغـة أن توضـح للمـتعلمني كيـف      ومن. من فاعلية تعلم اللغة 

  .يستخدمون اللغة بفاعلية 

ويشري الباحث إىل أن التالميذ يتغريون مع تقدم الزمن ، وهذا التغري يصيب معارفهم 
كما يصيب أيضا ما ميكن أن يتعلموه أو يفهموه ، ولذا جيب على كتب اللغة  أن تشـجع  

ك جيعل وقوع األخطاء ممكنا ـ فيجب أن متـد هـذه    التالميذ على املشاركة ـ وألن ذل 
الكتب املعلمني باملعلومات عن أنواع االختالفات احملتملة يف مستويات النمو املختلفة وجيب 

  .أن تقدم أيضا النصيحة عن االستجابة هلذه االختالفات 

يذ ويرى الباحث أن املعلمني هم صناع القرار ، ولذا جيب أن يالحظوا خربات التالم  
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  ٤٠

وأن يقوموا ما أجنزوه من أعمال ، وأن يبحثوا أيضا عن املعلومات والطرق الفعالة يف التعلم 
وجيب على كتب اللغة  أن تساعد . وأن حياولوا التوصل إىل الطرق اليت تسهل عملية التعلم 
وجيب أيضا أن تساعد املعلمـني يف  . املعلمني يف احلصول على ما يدل على تقدم التالميذ  

وعلى هذه الكتب أيضا أن تشجع املعلمني على الـتفكري  . قومي املعلومات املتجمعة لديهم ت
وهذه اإلجراءات جيب أيضا أن تشتمل علـى دور  . فيما أجنزه املتعلمون من خالل أعماهلم 

  .للمتعلمني يف معرفة مدى ما أجنزوه من عمل يف جمال التعلم 

سة هو مساعدة التالميذ علـى اإلملـام   ويرى الباحث أن اهلدف األساسي من الدرا  
باملعرفة يف ااالت املختلفة ؛ كالرياضيات والتاريخ والعلوم االجتماعية والصحة وجمـاالت  

  .أخرى ، فواحد من أهم أهداف تعلم اللغة هو املقدرة على استخدام اللغة يف التعلم 

  

  :  خالصة: ثالثا 

  :ما يلي يتلخص ما يستفاد من الدراسات السابقة يف   

  .ـ  التجريب امليداين قبل احلكم على فاعلية طريقة بعينها يف تدريس النحو١

  .ـ اإلكثار من األمثلة والتدريبات لشرح القاعـدة والتدريب عليها ٢

ـ  التطبيق يكون من خالل نصوص واقعية تناسب لغة التالميذ أنفسهم  ، مـع  ٣
  .التنويع يف صياغة األسئلة بصور خمتلفة 

حصر عدد املوضوعات اليت يدرسها التالميذ ، كذلك حصر عدد القواعـد  ـ  ٤
  . األساسية يف كل درس 

ـ قصر املوضوعات املدروسة على املوضوعات اليت حيتاجها التلميـذ يف حياتـه   ٥
  .اليومية والثقافية ، مع تنظيم املوضوعات تنظيما يراعي الترابط بينها 

  . يذ على التفكري املنطقيـ اعتماد طريقة تدريس تساعد التالم٦

ـ  تضمني املنهج ما يساعد املعلم على القيام باملهمة السابقة ، خصوصا وجـود  ٧



  ٤١

متارين وتدريبات ضمن الكتاب املقرر معدة بأسلوب علمي تتناول خمتلف مهارات تعلـيم  
  .اللغة 

ويـة  ـ معرفة املبادئ اخلاصة اليت جيب اتباعها عند اختيار الشواهد واألمثلة النح٨
  .وضرورة ربطها خبربات التالميذ  واحتياجام 

ـ املصطلحات اليت يتضمنها كتاب القواعد ينبغي أن تكون واضحة ، مع جتنب ٩
  .املصطلحات قليلة االستعمال واملصطلحات غري الضرورية 



  ٤٢
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  ٤٣

   الفصل الرابع

  إجراءات البحث

ه ، وأداته ، وفيما يلي سوف يتناول الباحث يف هذا الفصل منهج البحث ، وجمتمع  
  :تفصيل ذلك كله 

  : منهج البحثأوال ـ 

لإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث  أحد أنواع املنهج الوصفي وهو مـا    
يسمى بتحليل احملتوى ، حيث يتم حتليل حمتوى كتاب قواعد اللغة العربيـة للصـف األول   

  .رض ، واليت سريد ذكر حمتواها فيما يلي املتوسط باستخدام أداة البحث اليت أعدت هلذا الغ

  : جمتمع البحثثانيا ـ 

يتكون جمتمع البحث من كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسـط املقـرر      
وهـو  ) . هـ ١٤١٥( على مدارس البنني يف التعليم العام باململكة ، الطبعة األوىل ، عام 

  :يتكون من قسمني 

صفحة ، وهو خمصص للتدريس يف الفصـل  ) ١٠٠(اته وعدد صفح: القسم األول 
األول من العام الدراسي ، وحيتوى على مقدمة ، يليها تدريبات على ما سبقت دراسـته يف  
املرحلة االبتدائية ، مث بعد ذلك تأيت دروس الكتاب وعددها تسعة دروس ، مث ينتهي الكتاب  

  .بتدريبات عامة على ما متت دراسته يف الفصل األول 

صفحة ، وهو خمصص للتدريس يف الفصـل  )  ٨٠( وعدد صفحاته : القسم الثاين 
الثاين من العام الدراسي ، و حيتوى على تسعة دروس أيضا ، تليها تدريبات عامة على مـا  

  . متت دراسته يف الفصل الثاين ، مث ينتهي الكتاب بذكر املراجع اليت وردت يف هوامشه 

  

  : تصميم أداة البحثثالثا ـ 



  ٤٤

قام الباحث بدارسة نظرية دف إىل معرفة طبيعة قواعـد  ) ١(إلعداد بطاقة التحليل   
اللغة العربية وحتديد تعريف جامع هلا ، كما دف إىل معرفة ما يتعلق ا من شواهد حنوية 

بعد ذلك . وقياس ، ومعرفة عناصر منهجها الدراسي ، وطرق تدريسها يف املرحلة املتوسطة 
مبراجعة نتائج البحوث والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث ملعرفـة   قـام الباحث

نتائجها واالطالع على توصياا ، فتم عن ذلك كله تصميم أداة البحث ، كما تأكد مـن  
  : صدقها وثباا مبا يلي 

  : صدق أداة البحثـ ١

 صـدق احملتـوى والصـدق   : حتقق الباحث من صدق أداة البحث بأسلوبني مها   
الظاهري ، أما صدق احملتوى فقد تطابقت املعايري مع كل من الدراسة النظرية والدراسـات  
السابقة ، على حني أن الصدق الظاهري قد حتقق بأن  عرض الباحث األداة على جمموعـة  

املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس ويف علم النحو ويف علم اللغة العام  )٢(من احملكمني 
التطبيقي ، لالسترشاد بآرائهم واالستفادة منـها يف معرفـة صـدق األداة     ويف علم اللغة

  . ومناسبتها ووضوح عباراا وبنودها 

  : ـ حمتوى أداة البحث٢

قام الباحث بإخراج األداة يف صورا النهائية ، بعد األخذ مبقترحات احملكمني ، وقد   
  :مشلت اثنني وعشرين معيارا يف أربعة حماور أساسية هي 

  : ـ معايري األهداف ١:  ٢

  :وعددها أربعة معايري ، وهي 

ـ يتضمن الكتاب أهداف تعليم قواعد اللغـة العربيـة  للصـف األول      ١:١:٢
  .املتوسط

  .ـ تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب  أهداف التعليم العامة باململكة ٢:١:٢

                                                           
  ) . ١( ـ انظر امللحق رقم ) ١(
  ) . ٢( ـ انظر امللحق رقم ) ٢(



  ٤٥

قواعد اللغة العربية يف ـ  تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب أهداف تعليم ٣:١:٢
  .املرحلة املتوسطة 
  .ـ تالئم األهداف التعليمية يف الكتاب طبيعة قواعد اللغة العربية ٤:١:٢

  : معايري احملتوىـ   ٢: ٢

  :وعددها مثانية معايري ، وهي  

  .ـ يتطابق حمتوى الكتاب مع األهداف اليت وضع من أجلها ١:٢:٢
  . جل موضوعات صرفية ـ حيتوي الكتاب على دروس تعا٢:٢:٢
  .ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات صوتية ٣:٢:٢
  .ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات يف علم املعاين ٤:٢:٢
  .ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات معجمية ٥:٢:٢
  .ـ حيتوي الكتاب على شواهد من القرآن الكرمي ٦:٢:٢
  .شواهد من احلديث الشريف ـ حيتوي الكتاب على ٧:٢:٢
  .ـ حيتوي الكتاب على شواهد من الشعر العريب يف عصور االحتجاج ٨:٢:٢

  :  معايري أساليب التقومي ـ ٣: ٢

  :وعددها مثانية معايري وهي    

  .ـ جتمع تدريبات الكتاب بني القراءة والكتابة والتحدث واالستماع ١:٣:٢
  .البسيط إىل املركب  ـ تتدرج التدريبات والتمرينات  من٢:٣:٢
  .ـ حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تفسري املقروء ٣:٣:٢
  .ـ حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية التحليل اللغوي ٤:٣:٢
  .ـ حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تصويب األخطاء ٥:٣:٢
ات ومترينات تقيس كفاية استخدام  معلومات ـ  حيتوى الكتاب على تدريب٦:٣:٢
  .الدروس النحوية 
  .ـ حيتوى الكتاب على اختبارات مراجعة وتقومي ذايت للتالميذ ٧:٣:٢



  ٤٦

  .ـ مت حتديد الواجبات املرتلية يف الكتاب بعد كل درس ٨:٣:٢

  :معايري وسائل اإليضاح ـ  ٤: ٢

  :وعددها معياران ،  ومها  

  .وسائل إيضاح وأشكال توضيحية متنوعة  ـ حيتوي الكتاب على١:٤:٢
     .ـ ترتبط الوسائل واألشكال التوضيحية مبوضوعات الكتاب ٢:٤:٢

  :ثبات التحليل  ـ٣

  :لقياس ثبات حتليل حمتوى الكتاب قام الباحث مبا يلي   

ـ حتليل كتاب قواعد اللغة العربية للصـف األول املتوسـط يف ضـوء أداة      ١: ٣
  .البحث 

  كرارات توفر كل معيار من املعايريـ رصد ت ٢: ٣

  .حساب تكرارات توفر املعايري يف دروس الكتاب . ـ ٣:٣

  .ـ  إعادة التحليل مرة ثانية بعد مضي  أسبوعني على التحليل يف املرة األوىل ٤: ٣

  .ـ رصد تكرارات التحليل الثاين  ٥: ٣

حيث تبني أن )  بريسون( ـ حساب ثبات التحليل  باستخدام معامل ارتباط   ٦: ٣  
وهذا  ارتباط مرتفـع يـدل   )  ٠,٩٥٧( درجة ارتباط التحليل األول بالتحليل الثاين  تبلغ 

  .على أن درجة ثبات التحليل  مرتفعة ، وميكن اعتماد نتائجه وتفسريها مث مناقشتها 
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  ٤٧

   الفصل اخلامس

  نتائج البحث

ل إليها بعد حتليـل  سوف يستعرض الباحث يف هذا الفصل نتائج البحث اليت توص
  .الكتاب يف ضوء أداة البحث حسب احملاور األساسية لألداة  

متوفر بدرجة كـبرية ، متـوفر   : ( وقد خصص الباحث للمعايري عدة أوزان هي  
ومبا أن عدد دروس الكتـاب مثانيـة   ). بدرجة متوسطة ، متوفر بدرجة قليلة ، وغري متوفر

توفر املعيار هـي أربعة خيارات ، فقد قام الباحث عشر درسا ، واخليارات املتاحة لدرجة 
باعتبار أن درجة غري متوفر ) ٣(على ) ١٨(باستخراج درجة توفر املعايري بعد قسمة العدد 

  :كما يلي ) صفر )  (٠(هي 

ـ يعد املعيار متوفرا بدرجة كبرية إذا توفر  يف أكثر من اثين عشر درسـا مـن   ١  
  .  دروس الكتاب 

يار متوفرا بدرجة متوسطة إذا توفر  يف أكثر من ستة دروس ومل يـزد  ـ  يعد املع٢  
  .على اثين عشر درسا 

ـ يعد املعيار متوفرا بدرجة قليلة إذا توفر  يف ستة دروس أو أقل حىت درس واحد ٣
  .من دروس الكتاب 

وقد تبني بعد حتليل الكتاب  أن هناك اختالفا واضحـا يف تكرارات توفر املعايري يف   
كتاب، حيث يبلغ عـدد املعايري غري املتوفرة ثالثة عشر معيارا ، وهـي تشـكل مــا   ال

من املعايري البالغ عددها اثنني وعشرين معيارا ، وذلك يعين أن الكتـاب  % )  ٥٩(نسبته 
يفتقر إىل معظم املعايري اليت جيب توفرها يف الكتاب املقرر لقواعد اللغة العربية للصف األول 

  :هو موضح يف اجلدول  التايل  املتوسط كما

  

  )  ١( جدول رقم 



  ٤٨

  تكرارات توفر املعايري يف دروس الكتاب
  النسبة  التكرار  الدروس ٠  
املعاي
  ير

  %  ك   ١٧   ١٦   ١٥   ١٤   ١٣   ١٢   ١١   ١٠   ٩   ٨   ٧   ٦   ٥   ٤   ٣   ٢   ١   

                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
   bb  bbbb        bbb  bbb٦٦,٦٧  ١٢%  
     bb  bbb        bb  bbbb٦١  ١١%  
               b  b    b            ١٦,٦٧  ٣%  
         b        b    bb          ٢٢,٢٢  ٤%  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
   bbbbbbbbbbbbbbbbbb١٠٠  ١٨%  
   bbbbbbbbbbbbbbbbbb١٠٠  ١٨%  
   bbbbbbbbbbbb  bb    b٨٣,٣٣  ١٥%  
   bbbbbbbbbbbbbbbbbb١٠٠  ١٨%  
                                       ٠  ٠  
   bbbbbbbbbbbbbbbbbb١٠٠  ١٨%  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  
                                       ٠  ٠  

  

  :وفيما يلي عرض مفصل للنتائج حسب احملاور األساسية لألداة 

  : أوال ـ نتائج متعلقة مبحور األهداف

يتناول الباحث هنا النتائج املتعلقة مبحور األهداف ، كما هو موضـح يف اجلـدول     
  :التايل 

  ة توفر املعايري يف الكتاب يف حمور األهداف يوضح درج) ٢( جدول رقم 
 غري متوفر  قليلة  متوسطة  كبرية   املعايري  الرقم 

  b        .يتضمن الكتاب أهداف تعليم قواعد اللغة العربية  للصف األول املتوسط   



  ٤٩
  b        .تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب  أهداف التعليم العامة باململكة    
  b        .ليمية يف الكتاب أهداف تعليم قواعد اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة تطابق األهداف التع   
  b        .تالئم األهداف التعليمية يف الكتاب طبيعة قواعد اللغة العربية    

  :يتضح من اجلدول السابق ما يلي 

  :أ ـ عدد املعايري غري املتوفرة أربعة معايري ، وهي   

  . قواعد اللغة العربية  للصف األول املتوسط ـ يتضمن الكتاب أهداف تعليم ١
وهذا يعين  أن الكتاب ال يتضمن تلك األهداف على الرغم من أمهيتـها ، فهـي   

ولعدم توفر األهداف التعليمية يف الكتاب كان من . املوجهات الرئيسية لعمل املعلم واملتعلم 
   :قبيل حتصيل احلاصل أال تتوفر املعايري الثالثة األخرى وهي 

  .ـ تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب  أهداف التعليم العامة باململكة ٢
ـ تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب أهداف تعليم قواعد اللغة العربية يف املرحلة ٣
  .املتوسطة 

  .ـ تالئم األهداف التعليمية يف الكتاب طبيعة قواعد اللغة العربية ٤

من املعايري املتوفرة بدرجة كبرية أو املتوفرة بدرجـة   ب ـ مل يشمل هذا احملور  أياً   
  .متوسطة أو املتوفرة بدرجة قليلة 

وهذا يعين أن كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط مل حتـدد أهدافـه     
التعليمية بصورة واضحة ، وهذا ينعكس سلبا على عمل املعلمني داخل الصف ، فهـم ال  

نبغي هلم حتقيقها ، وقد يترتب على ذلك عدم اتساق عمل  املشرفني يعلمون األهداف اليت ي
التربويني ، حيث يتعذر على كل منهم أن يراقب العـملية التعليمية بصورة منظمة ومقننة ، 
حيث إن األهداف اليت ينبغي أن يتأكد املشرف التربوي من حتقيقها غري موجودة ، فاملعلم 

  .داف تضبط عملية تعليم قواعد اللغة العربية واملشرف التربوي يسريان بدون أه

إنه من الضروري أن يعاد النظر يف الكتاب املقرر وحتدد أهداف تعليمـه بصـورة     
واضحة ، سواء كانت األهداف العامة للكتاب ، أو كانت األهداف اخلاصة بكـل درس  

  .على حدة 
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  : ثانيا ـ نتائج متعلقة مبحور احملتوى

املعايري يف حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية للصـف األول   ويف ما يلي درجة توفر  
  :املتوسط ، ومناقشتها والتعليق عليها 

  ـ مدى توفر املعايري يف حمتوى الكتاب  ٣جدل رقم  
  غري متوفر  قليلة متوسطة  كبرية  املعايري  الرقم 
  b        .يتطابق حمتوى الكتاب مع األهداف اليت وضع من أجلها    
      b    .ب على دروس تعاجل موضوعات صرفية حيتوي الكتا   
      b    .حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات صوتية    
    b      .حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات يف علم املعاين    
    b      .حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات معجمية    
  b        .حيتوي الكتاب على شواهد القرآن الكرمي    
  b        .لكتاب على شواهد من احلديث الشريف حيتوي ا   
  b        .حيتوي الكتاب على شواهد من الشعر العريب يف عصور االحتجاج    

  :يتضح من اجلدول السابق ما يلي 

  :أ ـ  عدد املعايري غري املتوفرة أربعة معايري ، وهي تشري إىل ما يلي 

  . لها ـ ال يتطابق حمتوى الكتاب مع األهداف اليت وضع من أج١
وهذا مبين على نتيجة احملور السابق ، حيث أن الكتاب ال يتضمن األهداف التعليمية 

  .وبالتايل ال ميكن احلكم على مدى مطابقة احملتوى لألهداف 
  .ـ ال حيتوي الكتاب على شواهد من القرآن الكرمي ٢

  .ـ ال حيتوي الكتاب على شواهد من احلديث الشريف ٣   
  . اب على شواهد من الشعر العريب يف عصور االحتجاج ـ ال حيتوي الكت٤   

ولعل ذلك راجع إىل ظن املؤلفني أن الشواهد األصيلة من القرآن الكرمي واحلـديث  
الشريف والشعر العريب ال تتناسب مع مستويات التالميذ ، فاستبعدوها ، وهذا ما ينـاقض  

ديث عن الشـواهد النحويـة ،   طبيعة شواهـد النحو العريب كمـا أشري إليه آنفا عند احل
ولعله من املفيد هنا اإلشارة إىل أنه ينبغي أن تقوم دراسة علمية لتحديـد شـواهد النحـو    
األصيلة اليت تتناسب مع مستويات التالميذ يف كل مرحلة من مراحل التعليم عامة ، واملرحلة 

تكـون  املتوسطة خـاصة ، والصف األول املتوسط بشكل أخص ، حيث إنه ينبغـي أن  
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املناهج التعليمية مطابقة لطبيعة املـادة املراد تعليمها ، والنحو العريب ال ميكـن أن يـدرس   
  . بصورة صحيحة بعيدا عن شواهده األصيلة 

  .ب ـ مل حيتو هذا احملور على أي من املعايري املتوفرة بدرجة كبرية   

اللغة العربية ، إذ  وذلك بالرغم من أن هذا احملور هو أهم عناصر منهج تعليم قواعد  
أن حمتوى كتاب القواعد إذا كان خاليا من املعايري اليت جيب أن تتوفر يف كـل درس مـن   
دروس القـواعد فإن ذلك يشري إىل ما يعتري هذا املقرر من قصور واضح ، ممـا جيعـل   

  .احلاجة إىل إعادة النظر يف حمتوى الكتاب املقرر ضرورة ملحة الستكماله 

  :ايري املتوفرة بدرجة متوسطة معياران ومها ج ـ عدد املع  

  .ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات صرفية ١
  . ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات صوتية ٢

وذلك بالرغم من أن التعريف التقليدي لقواعد اللغة العربية هو أا تشـمل النحـو   
، على الرغم من أن املعلومات الصرفية والصرف ، إال أن نصيب الصرف هنا أقل من النحو 

اليت تتعلق ببناء الكلمة ، ينبغي أن تقدم جنبا إىل جنب مع املعلومات النحوية الـيت تتعلـق   
  .بنظم اجلملة ، وذلك ما يقتضيه االستعمال الطبيعي للغة 

إن التعريف الشامل للنحو  يتضمن فيما يتضمنه معاجلة القضايا الصوتية ، والكتاب 
ر لتعليم قواعد اللغة العربية إذا كان ال يتضمن هذه املسائل فإنه يعد قاصرا عن  املفهوم املقر

  .الشامل للنحو 

  :د ـ عدد املعايري املتوفرة بدرجة قليلة معياران ، ومها   

  .ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات يف علم املعاين ١
    .ة ـ حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات معجمي٢

لقد تقرر يف تعريف قواعد اللغة العربية أا تشمل النحو والصرف واللغة واألصوات   
واملعـاين ، وليس معىن ذلك أن يصبح درس القواعد درس بالغة أو أدب أو معاجم ، وإمنا 
ذلك يعين أن يتضمن الدرس النحوي مـا تدعو احلاجة إليه من معلومات ضرورية صـوتية  
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غية ، عندمـا يأيت جماهلا من خالل احلديث حول الشاهد النحـوي ،  أو معـجمية أو بال
فيمكن أن يشار إىل مـا يف ذلك الشاهد من قضايا بالغية تـؤثر يف املعـىن ، كاحلـذف    
والتقدمي والتأخري ، أو مسائل صوتية ، كالقلب واإلدغام وحـذف نون املـثىن واجلمـع   

  .املذكر السامل عند اإلضافة وغري ذلك 

  : ـ نتائج متعلقة مبحور أساليب التقوميثالثا 

  :وفيما يلي سوف يتناول الباحث نتائج التحليل املتعلقة مبحور أساليب التقومي    

  يبني مدى توفر املعايري يف حمور أساليب التقومي )  ٤( جدول رقم 
غري   قليلة  متوسطة كبرية  املعيار  الرقم 

  متوفر
        b  .الكتابة والتحدث واالستماع جتمع تدريبات الكتاب بني القراءة و    

        b  .تتدرج التدريبات والتمرينات  من البسيط إىل املركب    

        b  .حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تفسري املقروء    

        b  .حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية التحليل اللغوي    

  b        .مترينات تقيس كفاية تصويب األخطاء حيتوى الكتاب على تدريبات و   
       b  .حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية استخدام  معلومات الدروس النحوية   

  b        .حيتوى الكتاب على اختبارات مراجعة وتقومي ذايت للتالميذ    
  b       .مت حتديد الواجبات املرتلية يف الكتاب بعد كل درس    

  :دول السابق ما يلي يتضح من اجل

أ ـ لقد غطى الكتاب معظم معايري هذا احملور ، حيث بلغ عدد املعـايري املتـوفرة      
بدرجة كبرية  مخسة  معايري ، على حني أنه افتقر إىل توفر ثالثة معايري أخرى ، أما املعايري 

  :اليت توفرت بدرجة كبرية فهي 

١(Ü لتحدث واالستماع جتمع تدريبات الكتاب بني القراءة والكتابة وا.  
٢(Ü  تتدرج التدريبات والتمرينات  من البسيط إىل املركب.  
٣(Ü  حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تفسري املقروء.  
٤(Ü  حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية التحليل اللغوي.  
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٥(Ü    حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية اسـتخدام  معلومـات
  .دروس النحوية ال

  :ب ـ عدد املعايري غري املتوفرة ثالثة معايري، وهي تشري إىل ما يلي   

١(Ü  ال حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تصويب األخطاء.  
٢(Ü  ال حيتوى الكتاب على اختبارات مراجعة وتقومي ذايت للتالميذ.  
٣(Ü مل يتم حتديد الواجبات املرتلية يف الكتاب بعد كل درس .  

  :مما سبق يتضح ما يلي 
ـ عدم تضمن الكتاب تدريبات تقيس كفاية تصويب األخطاء إخـالل بإحـدى   

  .كفايات النحو الرئيسية ، وهو قصور يف الكتاب املقرر ينبغي تالفيه 
ـ إن اختبارات املراجعة والتقومي الذاتية تساعد التالميذ علـى معرفـة مسـتواهم    

واحي القصور اليت يكتشفوا بأنفسهم ، مما له أكرب األثر يف جبهدهم الذايت وحماولة معاجلة ن
حتصيلهم العلمي وتنمية مهارام بأنفسهم ، ومن هنا ينبغي أن يتضمن الكتاب املقرر هـذه  

  .االختبارات 
ـ يساعد حتديد الواجبات املرتلية يف الكتاب املقرر على تنظيم العملية التربويـة ،  

ات شاملة لكل مهارات النحو وكفاياته ، بدال من أن يتـرك   كما يساعد على إعداد تدريب
األمر للمعلمني خشية أن  يقع اختيارهم على تدريبات ال تتحقق ا أهداف تعلـيم مقـرر   

  .قواعد اللغة العربية 

  

  : رابعا ـ نتائج متعلقة مبحور وسائل اإليضاح

  :وسائل اإليضاح  وفيما يلي سوف يتناول الباحث نتائج التحليل املتعلقة مبحور  

  يبني مدى توفر املعايري يف حمور وسائل اإليضاح) ٥(جدول رقم 
 غري متوفر  قليلة   متوسطة   كبرية  املعيار  الرقم 

  b        .حيتوي الكتاب على وسائل إيضاح وأشكال توضيحية متنوعة    
  b        .ترتبط الوسائل واألشكال التوضيحية مبوضوعات الكتاب    



  ٥٤

  :لسابق أن احملتوى يفتقر إىل معايري وسائل اإليضاح كلها ، وهي يتضح من اجلدول ا

  .ـ  حيتوي الكتاب على وسائل إيضاح وأشكال توضيحية متنوعة ١
لقد تقرر أن الوسائل واألشكال التوضيحية مما يساعد يف تقريب املفهومات العلمية   

لومات الذهنية اـردة ،  للتالميذ بصورة حسية ، ومن املعلوم أن علم النحو يعتمد على املع
ومن هنا تكون احلاجة للوسائل أكثر إحلاحا ، وعدم توفر هذا املعيار يف احملتوى قد جيعـل  

  .عملية التعليم أمرا صعبا على املعلم ، كما جيعل تعلّم التلميذ بالكتاب أكثر صعوبة 
  . ـ ترتبط الوسائل واألشكال التوضيحية مبوضوعات الكتاب ٢

ى السابق حيث إن معرفة مـدى ارتبـاط الوسـائل واألشـكال     وهذا مترتب عل
  .التوضيحية مبوضوعات الكتاب ال ميكن معرفته إال إذا وجدت تلك الوسائل واألشكال  

  



  ٥٥
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  ٥٦

   الفصل السادس

  التوصيات واملقترحات

  .ويف ما يلي التوصيات واملقترحات اليت أسفرت عنها نتائج البحث 

  : توصيات البحثأوالـ 

  :ادا إىل ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحث يوصي مبا يلي استن  

ـ إعادة النظر يف أهداف كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط العامة  ١
  .وتضمينها يف مقدمة الكتاب أو يف كتاب املعلم 

  .ـ تضمني الكتاب املقرر األهداف اخلاصة بكل درس من دروس الكتاب ٢

لنظر يف حمتوى الكتاب حبيث يكون مطابقا لطبيعة قواعد اللغة العربيـة  ـ إعادة ا٣
  .من حيث مشوله كل ما يقع حتت املفهوم الشامل للنحو 

ـ االهتمام بالشواهد النحوية األصيلة يف حمتوى الكتاب ، واشتقاق القواعد مـن  ٤
  .شواهدها األصيلة كما تقرر 

  .األخطاء النحوية عند التالميذ  ـ تضمني الكتاب تدريبات تنمي مهارة تصويب٥

ـ تضمني الكتاب اختبارات للمراجعة والتقومي الذايت للتالميذ ، وحتديد الواجبات ٦
  .املرتلية بعد كل درس 

  .ـ  االهتمام باألشكال التوضيحية يف الكتاب وربطها مبوضوعات الكتاب ٧

  :  مقترحات البحث: ثانيا 

ية األصيلة من القرآن الكـرمي واحلـديث   ـ إجراء حبوث حلصر الشواهد النحو١  
  .الشريف والشعر العريب اليت تناسب مستوى التالميذ يف الصف األول املتوسط 

ـ إجراء حبوث مشاة يف موضوع البحث يف فروع اللغة العربيـة األخـرى يف   ٢  
  .الصف األول املتوسط 



  ٥٧

ملراحل الدراسية ـ إجراء حبوث مشاة يف موضوع البحث  يف مادة القواعد يف  ا٣  
  .األخرى 

  .ـ إجراء حبوث تعاجل اجلوانب األخرى اليت مل يتطرق هلا البحث يف املقرر نفسه ٤  

  

  



  ٥٨

  املراجع 

  : الكتب: أوال 
  .م ١٩٩٢القاهرة ، مكتبة النهضة ، .   طرق التدريس العامة .أمحد ، حممد عبد القادر ـ ١ 
  .م ١٩٦٤لقاهرة ، الدار املصرية للتأليف ،  ا.  ذيب اللغة .ـ األزهري ، حممد بن أمحد ٢
  .  هـ  ١٤٠٧بريوت ،  املكتب اإلسالمي ، .  يف أصول النحو. ـ األفغاين ، سعيد ٣
  .ت . بريوت ، دار الفكر ،  د .  من تاريخ النحو. ـ األفغاين ، سعيد ٤
  .م ١٩٨٥دمشق ، دار الفكر ، .  القياس يف النحو. ـ إلياس ، مىن ٥
  .م ١٩٥٧دمشق ، .  جدل اإلعراب.نباري ، عبد الرمحن بن حممد ـ ابن األ٦
   .ت. بريوت ، دار الكتب العلمية ، د .  تاريخ بغداد .ـ البغدادي ، أمحد بن علي  ٧
  .هـ ١٣٤٨القاهرة ،  املطبعة السلفية ، .  خزانة األدب. ـ البغدادي ، عبد القادر ٨
اإلسكندرية ، مؤسسة شباب  اجلامعة  .  واهده ومقدماتهش -النحو العريب . ـ البقري ، أمحد ماهر ٩

  .م ١٩٨٨

جابر عبد احلميد وزميله ، القاهرة ، دار النهضة : تعريب .  أساسيات املناهج. ـ تايلور ، رالف   ١٠
  .م  ١٩٨٢العربية ، 

  .ت . ، بريوت ، دار الفكر ، د.  البيان والتبيني. ـ اجلاحظ ، عمر بن حبر ١١

  .م  ١٩٨٧بريوت ، عامل الكتب ، .  التعريفات .، علي بن حممد  ـ اجلرجاين١٢
  .ت . بريوت ، دار اهلدى ، د .  اخلصائص . ـ ابن جين ، أبو الفتح عثمان  ١٣
  .م  ١٩٨١بغداد ، دار الرشيد .  موقف النحاة من االحتجاج باحلديث. ـ احلديثي ، خدجية ١٤
  . ت. الدار البيضاء ، دار الثقافة ، د.  بناهااللغة العربية معناها وم. ـ حسان ، متام ١٥
  .ت . القاهرة ، دار املعارف ، د .  النحو  الوايف. ـ حسن ، عباس  ١٦
  .ت . بريوت  ، دار إحياء التراث العريب ، د.  معجم األدباء. ـ احلموي ، ياقوت ١٧

دينيـة يف ضـوء   طرق تدريس اللغو العربية والتربيـة ال . ـ خاطر ، حممود رشدي وآخرون   ١٨

  .م  ١٩٨٩مل يذكر الناشر أو مكان النشر  ، . االجتاهات التربوية احلديثة

  .م١٩٨٣بريوت ، دار الفكر ، .  مفاتيح الغيب. ـ الرازي ، حممد بن عمر  ١٩
  .م   ١٩٩١عمان ، دار عمار ، .  املنهج املدرسي الفعال. ـ سعادة ، جودت أمحد وزميله ٢٠



  ٥٩

  .م  ١٩٨٣بريوت ، دار الكتب العلمية ،  .  مفتاح العلوم. ن حممد ـ السكاكي ، يوسف ب ٢١
تونس ، املنظمة العربيـة للتربيـة   .  تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية. ـ السيد ، حممود أمحد ٢٢

  . هـ  ١٤٠٨والثقافة والعلوم ، 
  .م١٩٨٦العصرية ،   صيدا ، املكتبة. املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. ـ السيوطي ، جالل الدين ٢٣
  .م  ١٩٧١القاهرة ، دار املعارف ، .  رواية اللغة. ـ الشالقاين ، عبد احلميد ٢٤
  . هـ  ١٤٠٠، الرياض،  جامعة الرياض.  مصادر اللغة. ـ الشالقاين ، عبد احلميد ٢٥
عـرض   -مشكالت تدريس اللغة العربية يف مرحلة الدراسة الثانويـة   .ـ الطعمة، صاحل جواد ٢٦

  .م ١٩٧١بغداد ،   وزارة التعليم العايل ، .  حتليل آلراء مدرسي اللغة العربيةو
  . م  ١٩٦٩، القاهرة دار املعارف ، .  لغتنا واحلياة.  ـ عبد الرمحن ، عائشة ٢٧
عمـان ، دار  .  البحث العلمي ـ مفهومه ـ أدواته ـ أسـاليبه    ـ عبيدات ، ذوقان وآخرون ، ٢٨

  .م ١٩٧٠الفكر ، 
الرياض ، دار العلوم، .   أساسيات القياس والتقومي يف التربية والتعليم . بيدي ، غامن وزميلتهـ الع٢٩

   .هـ  ١٤٠١
االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعداديـة  . ـ عصر ، حسين عبد اهلادي ٣٠

  .ت . اإلسكندرية ، املكتب العريب احلديث  ، د .  والثانوية
عمـان ، دار  .  اإلحصاء للباحث يف التربية والعلوم  اإلنسانية .، أمحد سليمان وزميله  ـ عودة٣١

  .م ١٩٨٨الفكر ،  
  .م١٩٨٨القاهرة ، عامل الكتب ، .  االستشهاد واالحتجاج باللغة. ـ عيد ، حممد ٣٢
  .هـ ١٤٠٦بريوت ، مؤسسة الرسالة ، .  جممل اللغة .ـ ابن فارس ، أبو احلسني أمحد ٣٣
  .م  ١٩٨١القاهرة ، مكتبة اخلاجني .  مقاييس اللغة.  ـ ابن فارس ، أبو احلسني أمحد ٣٤
عبد احلليم النجار  : تعريب .  العربية ـ دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب . ـ فك ، يوهان   ٣٥

  .م  ١٩٨٠القاهرة ، مكتبة  اخلاجني ، 
  . م ١٩٧٨بريوت ، دار الفكر  ، .  طالقاموس احملي. ـ الفريوزأبادي ، حممد بن يعقوب  ٣٦
جامعـة   -الرياض ، عمادة شئون املكتبـات  .  املصطلح النحوي. ـ القوزي ، عوض بن محد ٣٧

  .هـ  ١٤٠١، ) امللك سعود الحقا ( الرياض  
بريوت ،  مؤسسـة الرسـالة ،   .  معجم املصطلحات النحوية والصرفية .ـ اللبدي ، حممد مسري ٣٨

  .هـ ١٤٠٦



  ٦٠

الكويـت ،  .  املنهج املدرسي ـ أسسه وتطبيقاته التربوية  .ر ، حممد صالح الدين وزميله ـ جماو٣٩
  .م  ١٩٧٧دار القلم ، 

  .هـ ١٤٠٤الكويت ، مكتبة الفالح ، .  تدريس فنون اللغة العربية .ـ مدكور ، علي أمحد  ٤٠
   .ت . د  القاهرة ، دار املعارف ،.   املعجم الوسيط .ـ مصطفى ، إبراهيم وزمالؤه ٤١
  .ت .بريوت ، دار صادر ، د .   لسان العرب .ـ منظور ، حممد بن مكرم ٤٢
راشـد  : تعريـب  .  النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العملية. ـ هامريل ، هكتر ٤٣

  .هـ  ١٤١٥الدويش ،  الرياض ، مطبعة سفري ، 
م الشافعي ، عمادة شـؤون املكتبـات ،   إبراهي: تعريب .  طرق التدريس. ـ هايتمان ، رونالد ٤٤

  . هـ  ١٤٠٣جامعة امللك سعود بالرياض ، 
  .م١٩٨٢القاهرة ، مكتبة األجنلو ، .  تطوير املناهج. ـ الوكيل ، حلمي أمحد ٤٥
بريوت ، مكتبـة لبنـان   . معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب .ـ وهبة ، جمدي وزميله ٤٦

   .م  ١٩٨٤
  .ت. القاهرة ، دار الثقافة ، د .  أساسيات تعليم اللغة العربية .على وزمياله  ـ يونس ، فتحي٤٧

  : الدوريات: ثانيا 
حبث منشور يف  . (  حتديد معىن طريقة التدريس يف إطار علمي متجدد .ـ بادي ، غسان خالد   ٤٨

  .هـ ١٤٠٦ ، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، ٩٧إىل ص  ٨٣من ص ) جملة حبوث تربوية ونفسية 

حبث منشـور يف جملـة   .    (  أطر أساسية يف اختيار و تنظيم احملتوى. ـ التميمي ، عواد جاسم ٤٩
  . هـ  ١٤٠٨، الرياض ، مكتب التربية لدول اخلليج العربية ، ٢٤العدد ) رسالة اخلليج العريب 

   : البحوث والرسائل العلمية: ثالثا 
رسـالة دكتـوراه غـري    ” اهيم النحو يف املرحلة اإلعدادية إعادة بناء مف“. ـ اخلياط ، حورية   ٥٠

  . م  ١٩٨٢منشورة، كلية التربية ، جامعة عني مشس ، القاهرة   
رسـالة  ” فعالية  التعليم املربمج يف تدريس مادة النحو باملرحلة اإلعدادية “ . ـ اخلياط ، حورية ٥١

  .م  ١٩٧٩شق ، ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة دمشق ، دم
أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية يف منهج تعليم اللغة العربيـة  . " ـ السيد ، حممود أمحد ٥٢

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عـني مشـس ، القـاهرة ،    " . باملرحلة اإلعدادية 
  .م ١٩٧٢



  ٦١

، رسالة ماجستري " قواعد اللغة العربية  دراسة مقارنة بني طرق تدريس. " ـ السيد ، حممود أمحد ٥٣
  .م  ١٩٦٩غري منشورة ، جامعة عني مشس ، 

حتديد مطالب تعليم قواعد اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة باململكـة  . " ـ العويضي ، وفاء حافظ ٥٤
 ١٤١٠ة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية للبنات ، جد" . العربية السعودية ـ مدينة جدة  

  .هـ 
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  ) ١( ملحق رقم 
  

  بطاقة التحليل
  

  النسبة  التكرار  املعيار  الرقم
      .يتضمن الكتاب أهداف تعليم قواعد اللغة العربية  للصف األول املتوسط   
      .تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب  أهداف التعليم العامة باململكة    
      .داف تعليم قواعد اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة تطابق األهداف التعليمية يف الكتاب أه   
      .تالئم األهداف التعليمية يف الكتاب طبيعة قواعد اللغة العربية    
      .يتطابق حمتوى الكتاب مع األهداف اليت وضع من أجلها    
      . حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات صرفية    
      .ضوعات صوتية حيتوي الكتاب على دروس تعاجل مو   
      .حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات يف علم املعاين    
      .حيتوي الكتاب على دروس تعاجل موضوعات معجمية    
      .حيتوي الكتاب على شواهد من القرآن الكرمي    
      .حيتوي الكتاب على شواهد من احلديث الشريف    
      . عصور االحتجاج حيتوي الكتاب على شواهد من الشعر العريب يف   

      .جتمع تدريبات الكتاب بني القراءة والكتابة والتحدث واالستماع     
      .تتدرج التدريبات والتمرينات  من البسيط إىل املركب    
      .حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تفسري املقروء    
      .حليل اللغوي حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية الت   
      .حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية تصويب األخطاء    
      .حيتوى الكتاب على تدريبات ومترينات تقيس كفاية استخدام  معلومات الدروس النحوية    
      .حيتوى الكتاب على اختبارات مراجعة وتقومي ذايت للتالميذ    
     .رتلية بعد كل درس يتضمن الكتاب حتديد الواجبات امل   
      .حيتوي الكتاب على وسائل إيضاح وأشكال توضيحية متنوعة    
      .ترتبط الوسائل واألشكال التوضيحية مبوضوعات الكتاب    

 



  ٦٤

  
  ) ٢( امللحق رقم 

   حمكمو أداة الدراسة
  

  الكلية   القسم   االسم  مسلسل
  كلية التربية   دريسقسم املناهج وطرق الت  إبراهيم بسيوين عمرية . د / أ   ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم تدريب املعلمني  خليل خليفة/ د   ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم إعداد املعلمني  راشد عبد الرمحن الدويش/ د  ـ 
  كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  سر اخلتم عثمان على/ د  ـ 
  هد اللغة العربيةمع  قسم إعداد املعلمني  عبد الرمحن إبراهيم الفوزان/ د  ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم إعداد املعلمني  عبد اهللا احلسيين/ د  ـ 
  كلية التربية   قسم املناهج وطرق التدريس  عثمان الربيكان / د  ـ 
  كلية التربية   قسم املناهج وطرق التدريس  عزت اهلواري/ د  ـ 
  كلية اآلداب  قسم اللغة العربية  عوض محد القوزي/ د  ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم تدريب املعلمني  ى الشريويفعيس/ د  ـ 
  كلية التربية   قسم املناهج وطرق التدريس  فتحي الكرداين. د/أ   ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم تدريب املعلمني  فهد عبد احلميد العريك/ د  ـ 
  كلية التربية   قسم املناهج وطرق التدريس  حممد الدحيان / د  ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم اللغة والثقافة  لحممد الفاتح فض/ د  ـ 
  كلية التربية   قسم املناهج وطرق التدريس  حممد موسى عقيالن/ د  ـ 
  معهد اللغة العربية  قسم اللغة والثقافة  مصطفى عمر محيدة/ د  ـ 

 
  



  ٦٥

  )٣(ملحق رقم 
  أسئلة الدراسة االستطالعية

يف املرحلـة املتوسـطة ،   قام الباحث بإجراء مقابلة شخصية مع عدد من املعلمني   
  :وطرح عليهم األسئلة التالية 

  .ـ ما رأيك يف الكتاب بشكل عام ؟١  
  .ـ هل ترى أن الكتاب املقرر يراعي طبيعة اللغة العربية ؟٢  
  .ـ هل ترى أن الكتاب املقرر يراعي مبادئ وشروط تعليم اللغة ؟٣  
وأمثلة من خارج ـ هل حتتاج عند شرح موضوعات الكتاب أن تستعني بشواهد ٤  

  .الكتاب املقرر ؟
  .ـ هل تواجهك صعوبات يف شرح الكتاب ؟ اذكرها ٥  
  .ـ هل ترى أن الكتاب حيتوى موضوعات غري مهمة ؟٦  
  .ـ هل الكتاب مناسب ملستوى التالميذ ؟٧  
  .ـ هل لديك ملحوظات أخرى ؟٨  


