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 البحث تلخيص                          
املدرسةة املووسطة ة حةوهل ايدايةة انوهة ن دةةي إسةدت املرتسوة ت ال قويةة الةت ا نة  ق ادوهةة م 
قوعلةيم القواعةةد النحويةةة. دةةذب تخاةةب ق دملةة ل قعةن املةةواد الدينيةةة  املدر سةةة ىف املعاةةد لو ةةون 

داملةل الفصةل مل  ةة ىف الفصةل النهةوذجي نة  عةدا تعليهة  الواجة  ىف املواد الالزنة تعليهاة  
املعاد.  أن  ايدف قوضع درس القواعد ىف املواد الالزنة لو ون نووازنة نع ن دة اللطغةة العبقيةة 
الةةت تةةدرس ىف املدرسةةة  ت ةةون  سةةيلة ل ايةةة  فةة نة ال لالةةة علةة  ن ةة  ال ةةالم العةةب .  ي ةةون 

نن املواد األملبت  ا تعلطةم إاط يةذا الفصةل أ  ت ةون ا صطةة أ  ةب درس القواعد النحوية أ ىل 
ق لنوةةةالة ىف الفصةةةول األملةةةبت سةةةت ربوةةة ج  إىل تنفيةةةذ العهليةةةة الوعليهيةةةة ا يةةةدة ألنط   قعةةةن 

 حيوةةة ج دةةةذا العهةةةل إىل  األسيةةة ن  ةةة ن الوطمل ةةةيال املصةةةهطم ا يوطفةةة  قونفيةةةذ الوعلةةةيم أ  ع وةةة 
   الوحليل  الوقومي.

 .النهوذجي الفصل النحوية، القواعد الوعليم، تنفيذ :لرئيسةا الكلمات
 

 المقدمة -أ

عبحن  أن درس القواعد تةدرس ىف املدرسةة الدينيةة حقةال  ا تةدرس  هدة ، دةذا ا تقةع ىف املعاةد 
 اإلسةةةالني حةةةوهل ايدايةةةة ألن دةةةذب املةةة دة تةةةدرس ىف املدرسةةةة املووسةةة ة  مل  ةةةة ىف الفصةةةل النهةةةوذجي.

درس القواعد ت ةون نةن املةواد الالزنةة تعليهاة    املدرسةة املووسة ة  أ ىل نةن املةواد أنط  الال س ة  رأت
األملةةبت، سةةت ربوةة ج  إىل العهليةةة الوعليهيةةة ا يةةدة. أنةة  ايةةدف قوضةةع  ىف املةةواد الالزنةةة ىف املدرسةةة 

ال لالةةة علةة  لو ةون نووازنةةة نةةع نة دة اللغةةة العبقيةةة الةت تةةدرس ىف املدرسةةة، لو ةون  سةةيلة ل ايةةة  فة نة 
 ن   ال الم العب .

 

                                                        
 ور ج نعة سون ن  هي اإلسالنية قوجوهفي  ةمحاضر *

mailto:devieka628@gmail.com
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 تنفيذ التعليم -ب
الةةوطعلم  الوطعلةةيم يةة  خمةةيا ن كولفةة ن ل ةةن ارتال ةة  ارتال  ةة   جةةوب العهلةةة . لةةي  الةةوعلطم  ةةبد  هةةع 
املعلونةةة ت،  ل ةةةن الةةةوعلطم دةةةو عهليةةةة عقليةةةة الةةةت ربةةةدث   خمةةةمل  سةةةت  اةةةب الوغيةةةه   الوةةةلوك. 

عل نع األحباد نع الالياة الواعيةة.  أنطة  الوعلةيم دةو ا هةع قة  ربدث النش ط العقلي قوال   جود الوف 
 (Oemar العن  ةةةب الالشةةةبية  امل ديةةةة  املباحةةة   املعةةةدات  اإلجةةةبانات املةةةرتعبة لوحقيةةة  أدةةةداف الةةةوطعلم

Hamalik, 2007: 57). 
لالةة   العهلية الوعليهية، مجيع العوانل توحبك قش ل دينة ني ي   الوطلوةلة املنخطهةة لووجية  ال 

 ىف ربقي  ددف الوعليم. الوعليم دو منال يو وطن حي  اإلجبانات اململ ال.
 نفاوم الونفيذ -1

يوم الونفيذ نن أسد عهلية ت اليق ت لألح ة ر، املفة ديم، الوطي سةة، أ  ااقو ة ر   إجةبانا 
أن  العهل  ي ي ك أعبا، إنط    تغهط املعة رف، املاة رات، القةيم،  املوااةو. أ  ت الية  الشةي  علة 

.  مي ةةن القةةول قةةنن الونفيةةذ دةةو ربقيةة  املةةنا  (.Abdullah Idi, 2013: 341) يع ةةي األعةةب
امل ووقةةة إىل خمةة ل أنشةة ة الةةوعلم.  ق لوةة ي، حةة ن تنفيةةذ املةةنا  دةةو نوياةةة ل مجةةة املةةنا  الدراسةةي 

  .(179Mulyasah :2009 ,) الت يوم ربويل املعله    مل ة املنا   الدرس مل ة ن ووقة

 يوضهن مل وة الونفيذ عالعة أنور،  دي: 
 نبسلة الومل يال  ( أ

مي ةةن أن تفوةةب الومل ةةيال علةة  أ ةة  عهليةةة  ةةل املشةة لة عةةن  بيةة  إعةةداد نناايةةة  ينالغةةي 
القيةةة م قةةة  لوحقيةةة  أدةةةداف نعينةةةة.   ا يب ةةةع زب ةةةيال الةةةدطرس حقةةةال علةةة  أنشةةة ة املعلةةةم أ  

حقيةةةة  أدةةةةداف الةةةةوعلم الةةةةت   ال  لةةةة ،  ل ةةةةن أيضةةةة  املعلهةةةة   ال ةةةةالب نعةةةة       لةةةةة لو
 .(79 :1111 ,أ ريل حبب الدين) ربديدد 

إذا أريةةد نةةن الوعلةةيم أن يقةةود الونهيةةة ىف الةةالالد،  حيقةة  األدةةداف الع نةةة الةةت نةةن أجلاةة   
 تالةدأ أنشين النخ م الوعليهي، حالقدط نن اادوه م ققضية الومل يال للوةدري  ادوه نة  ق لغة ، 

عهليةةةة الومل ةةةيال عنةةةدن   لةةة  املعلةةةم ىف سةةةالح  نةةةع نفوةةة   يف ةةةب  يوةةةدقب حيهةةة  سيدرسةةة ، 
  يةةةو يدرسةةة .  الومل ةةةيال الوةةةليم يو لةةة  نةةةن املعلةةةم أن ي ةةةون نوه نةةة   ةةة  سةةةيقول  نلهةةة  
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خبصةة    تالنيةةذب  س جةة    اةةدرا م،  ةةددا أدةةداف درسةة ، اةة درا علةة   ةةي   ت   اضةةحة 
 ،سوةةةن خمةةةح ت ) الةةةت سيدرسةةةا ،   ةةةددا أحضةةةل توةةة قع لوقةةةدميا دايقةةة،  لةةةال  وةةةوت املةةة دة 

1771: 7) . 

 نبسلة الونفيذ  ( ب

  دف دذب املبسلة إىل تنفيذ ن    مجعاة    نبسلةة الومل ةيال،  ذلةس ق سةوملدام عةدد نةن 
الوقنيةة ت  املةةوارد املوجةةودة الةةت سةةددد    نبسلةةة الومل ةةيال.   ةة ن أنةةوا  األنشةة ة كولةةو، 

الوقنية املووملدنة،  األد ات املووملدنة،   ول الواة    ل املوجود.  ن  دذا ن  قق  ق  
املبسةةةونة ىف نباسةةةةل الومل ةةةةيال، نةةة جم إىل العهليةةةةة.  يةةةةوم عهليةةةةة الونفيةةةذ نةةةةن حباةةةةة نعةةةة ، 

نوياةةة يةةذا العهةةل دةةو ربقيةة  أدةةداف األنشةة ة الةةت   تعييناةة .  قصةةفة ع نةةة، أن ا   ةةل   
 .(.Oemar Hamalik, 2009: 250) تبا  النو     ت الي  املنا 

 توم عهلية الونفيذ عنةدن  يولقة  املعلةم قوالنيةذب، لوالةدأ نبسلةة الوف عةل،  ليناةع نة  سةال  أن 
مل ال.  يوواو الونفيذ ا يد عل  إتق ن نا رات الوعليم، ن ل إعة رة داحعيةة الوالنيةذ،  إدراة 

 نا رات األسةالة الشةفوية، الفصل،  ت وين عالا ت إنو نية نع الوالنيذ،  عبض الدرس، 
 .(7: سون خمح ت )  تععريع اسوا قوام

 دنة ك ىف امليةدان الوعليهةي نةن املعلهة  علةة  إلقة ن نعلونة ت اصةهة ا ي لة  نةن ال ةةالب 
تبديةةةةدد  أ  ت باردةةةة ،  نةةةةنام نةةةةن يشةةةةبح املعلونةةةة ت ىف توا ةةةةل نوةةةةوهب سةةةةت ينواةةةةي  اةةةة  

 ال ال خمةةةةهية ىف توضةةةةيهل األح ةةةة ر،  رسةةةةم الةةةةدرس،  نةةةةنام نةةةةن يشةةةةبح نوةةةةوملدن  الوةةةةالورة 
األح ةة ر   و قةةة اتال ةة ت.  هةة  أن نةةنام نةةن يعوهةةد علةة  املن اشةةة املوةةوهبة  ا ةةوار الةةدا م 
نةةع ال ةةالب،  نةةنام أيضةة  نةةن يوةةوعهل  سةةة  ل تعليهيةةة ىف أعنةة ن عهلةة ،  نةةنام نةةن لةةةي   

 ة  الوعلةيم. ح  ة   ذلس.  ل دذب ااملوالح ت ق  درتان املعله  يشه إىل نة  يوةه  ق با
 ن زالةةةة  ذات أييةةةةة مل  ةةةةة ق لنوةةةةالة لعهليةةةةة الوعلةةةةيم،  لقةةةةد أدت اادوهةةةة م  ةةةة  إىل انوشةةةة ر 

 القول قنن" املعلم الن جهل ن  دو إا  بيقة ن جحة".

املةةدرطس دةةو املوةةرت ل عةةن تنفيةةذ عهليةةة الةةوعلم   الفصةةل الدراسةةي نةةن ملةةالل عهليةةة الةةوعلم 
لةدت املةدرس ربةدد هة ح املةنا ، دةل املةنا  تعهةل ق فة نة قش ل حع ل. ألن القدرة املانيةة 
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 حع لية. يوم نوووت ال ف نة نن ملالل درجة النعونة ،  أن نوووت حع لية نن ملةالل هة ح 
 عهليةةة الةةوعلم،   خمةة ل  جةةود الوغةةهات   سةةلوك ال ةةالب،  الةةذي نعبحةة  ىف ربقيةة  الةةوعلم

(Oemar Hamalik, 2012: 169-170). 

 وميج(  نبسلة الوق

أنةة  نةةن عهليةةة إل ةةدار أس ةة م  الو ةةول إىل اةةبارات سةةول ايهةةة ملةة ة نةةن اتةة ات،  ذلةةس 
نةةن ملةةالل الوعةةبف علةة  نةةواس  القةةوة  الضةةعو حياةة  علةة  ضةةون األدةةداف ال قويةةة املقالولةةة 

 ققصد ربو  عهلية الوعليم  الوعلم.
 ن درجةة أ  تقةديب،   ذا املعىن يصالهل الوقةومي عهليةة نوةوهبة، خمة نلة اتقةو عنةد  ةبد إع ة

  نهةة  تةةبتالال ق  ةةدار أس ةة م علةة  ضةةون أدةةداف ا  نعةة يه  ةةددة،  هةة  أن الوقةةومي  ولةةو 
عةةةن القيةةة س سيةةةل يقصةةةد ق لقيةةة س إع ةةة ن ايهةةةة لصةةةفة نةةةن الصةةةف ت،  ا يو لةةة  إ ةةةدار 

 .(171-179 :أ ريل حبب الدين) أس  م سول دذب القيهة أ  ندلوا  
  إجةبان الوقيةيم   دف دذب املبسلة   أنبين. أ ا: النخب قةنن عهليةة الونفيةذ   لبا قةة، دةل 

 حقةةة  قةةة لومل يال أ    دملةةة ل ربوةةةين ت إذا  جةةةد الةةةنق . ع نيةةة : النخةةةب إىل النوةةة    األملةةةه. 
 النو    النا  ية تشه إىل نعي ر الوا   النو    احملققة ق ملق رنة نع نبسلة الومل يال.

ن قبن ن  الفصةل النهةوذج  تةدن ت ال قويةة   إ ة ر عق حةة املدرسةة ا  ليةة. توضه 
 اذباةة  قبنةة ن  الفصةةل النهةةوذجي ىف ت ةةويب  فةة نة ال لالةةة علةة  املن حوةةة ع مليةة ،  ت ةةون املعةة يه 

 للوقييم ىف عهلية الوعليم.أن  األدداف ل ن ن  الفصل النهوذجي دي:
تقةةةةدمي اتةةةةدن ت لل لالةةةةة الةةةةذين يةةةةم ال فةةةة نة أعلةةةة  نةةةةن املووسةةةةال لوونةةةة  ل ال قيةةةةة أسوةةةةن   -

 ق ف ن م.

 ت وين ا  لة الوعليهية امل  ققة قذ  ندم.  -

تصةةهيم النهةة ذج، األسةة لي ، الوسةة  ل،  املةةوارد الوعليهيةةة املن سةةالة لل لالةةة نةةن ذ ي ذ ةة ن   -
 مل ص الوعلم. 

  ون نصدرا للح هة   العهل. تنهية تععز تع ليم اإلسالم سيل ت  -

 اجملوهع. أ  املدرسة داملل سوان اليونية ا ي ة   الدينية الوع ليم ىف امله رسة  -

 ربو  املواو  الولوك لدت ال لالة.  -
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 ت وين ر ح الوهيع  هيع املوا ن    املدرسة.  -

 تشايع  نو عدة  ل ال  لالة لووعبف ق ن  ن  م. -

 مل  قبة   الوحصيل الدراسي.ت وين الشعور للهون حوة  ا  -

 اإله ز   األ  دميية   ه األ  دميية.  -

 تبج  قوجود أ  قوحقي  دذا ال ن ن  األنور اآلتية:
 ال لالة ا درة عل  ابانة القبآن قش ل  حيهل. 111٪   -

 ال لالة ا درا عل  ابانة ال و  الصفبان نن ملالل أد ات العلوم. 91٪  -

 نن ال لالة توملبج نن املدرسة قنوياة جيد.  11٪   -

 ال لالة ا درة عل  ن   ااهليعية  العبقية.   97٪   -

 
 القواعد النحوية -ج

القواعةةد دةةي مجةةع نةةن ا عةةدة، حاةةي اا ةة الح ت لةة  علةة  األ ةةل  القةة نون  الضةة قال  تعةةبطف 
ال بيةة ، امل ةةل، املقةةدار، قن ةة  أنةةب  لطةةي ين الةة  علةة  مجةةع جع ي تةة ،  أنةة  النحةةو لغةةة ا  نةة ، ا اةةة، 

.  القواعد الةت تقصةد دةو النحةو  دةو علةم قن ةول (341 :1771 لوي  ننلوف اليووعي،)  القصد
نةن سيةل نة  يعةبض ية  ىف سة ل   تعبف  ة  أسةوال ال لهة ت العبقيةة نةن سيةل اإلعةباب  الالنة ن أي

ح لقواعةةةد إذن  سةةةيلة  ليوةةة    يةةةة قةةةذا  ،  الغةةةبض نةةةن  (.1 :1113، نصةةة ف  الغالييةةةي) تب يالاةةة 
تدريوةا  ينالغة  أن ي ةون الوعالةه  الفاةم حفة   ة ل ال و قةة  ا ةديل،  هة  ينالغة  الةبقال قة  الق عةدة 

 .(111 :1717 ,رخمد أمحد  عيهة)  تذ ق األس لي 
 أدداف تعليم القواعد  -1

يقصةةد ق ألدةةداف عهليةةة إسةةداث تغةةهات إ  قيةةة ىف سةةلوك املوعلهةة ، يعةةي أيط تغةةهط يةةباد    
ات الطةةةت يةةةباد إسةةةداعا  ىف سةةةلوك  إسداعةةة  ىف سةةةلوك املوعلهةةة   نوياةةةة لعهليةةةة الةةةوعلطم.  نةةةن الوغةةةهط
املوعلهةة  نةة ال إضةة حة نعلونةة ت جديةةدة إىل نةة  لةةديام نةةن نعلونةة ت أ  إ وةة  م ناةة رات نعينةةة 

 ة   )   ل نن اجملالت، أ  تنهية نف ديم نعينة لديام، أ  اسوالصة ر، أ  تقةديب أ   ةو ذلةس ىف
 . (19 ذي ب دندي:
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 تصنيف ت األدداف الوعليهية

توةةةوملدم   ألسةةة س لصةةةي  ة ايةةةدف نةةةن املةةةنا  الدراسةةةي،  أدةةةداف إن األدةةةداف الوعليهيةةةة 
 نن عدطة ا  ل،  دي: الوعلم.   يو ون تصنيو ايدف

 اجمل ل املعب   -

 دو األدداف ال قوية املبتال ة ق لقدرة الف بية أ  القدرة علة  الوطف ةه ن ةل القةدرة علة  الوةذ ب 
 املاةة رات  ةةلط املشةة  ل.  يونةة  ل اجملةة ل املعةةبىف الوغةةهات الةةت ت ةةبأ علةة  نعةة رف املةةبن  أح ةة رب 

ل قويةةة ىف اجملةة ل املعةةبىف  ندر  تةة  ىف الوةةلو ي ت اململولفةةة.  يشةةوهل تصةةنيو قلةةوم لألدةةداف ا
العقلةةة  سةةةوة نوةةةووي ت: نوةةةووت املعبحةةةة، نوةةةووت ااسةةةويع ب، نوةةةووت الو اليةةة ، الوحليةةةل، 

 .(179-173 :1111،  ليد أمحد ج قب) نوووت ال  ي   الالن ن، الوقومي  إ دار األس  م
 اجمل ل الع  في  -

 املشةة عب،  العوا ةةو  اتصةةة     يوعلةة  اجملةة ل العةة  في علةة  املوااةةو،  القةةيم،  الوقةةديب، 
 األملالاية،  الت دي جوان  د نة لو ويب ال الب. 

 النفوحب ي اجمل ل -

.  يشةهل دةذا (Hamalik :79-82) دةو الغةبض املوعلقةة ققةدرة املاة رة أ  املاة رات الشةمل  
الوصةةةنيو: األدةةةداف الةةةت توصةةةل ق  ب ةةة ت ال ةةة ت، األدةةةداف الةةةت توصةةةل ق ملاةةة رات دايقةةةة 
الون سة ، األدةداف الةت توصةل دباة رات الووا ةةل  ةه اللفخيةة، األعةداف الةت توصةل ق لوةةلوك 

 .(131-177 : ليد أمحد ج قب) اللفخ 
 الوس  ل لوحقي  األدداف الوعليهية   ( أ

ا خمةةس أن  ةةل نةةن يعهةةل   الوةةلس ال قةةوي ي هةةهل إىل ربقيةة  ددحةة  ال قةةوي  يوالةةع عةةدة 
حهةة  ح  ةةدة ال قيةةة إن   ت هةةب  إن    .امل لةةوب نةةن  ةةل نةةب سةةالل لاللةةوف ددحةة   دةةذا دةةو األنةةب 

ربق  األدداف املبجوة ننا   لةي  دنة ك أمجةل نةن أن يةبت املةب  أن جاةودب ت هةب  تنةو  أجية ل 
 . اعية  ن قفة
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    ا خمةس حية  أن دنة ك أسة   خمةب ط  عوانةل نوة عدة نةن خمة    أن توة عد العة نلون 
خمةس أن دةةذب األنةور يوشة رك حياةة   ةل نةةن لة   ةةلة   أدةةداحام  ا  الوةلس ال قةوي نةةن ربقية  

ق جمل ل ال قوي  دم اإلدارة  املعلم  ال  ل   األدل دذب اإل باف دي األس سةية   قلةوف دةدف 
 خمب ط  عوانل ربقي  األدداف ال قوية: .ال قية املنشود  ا قد نن أملذد  قع  ااعوال ر

ة األ ةةباف الةةت يةة  عالاةةة ق لوةةلس ال قةةوي   املدرسةةةة ربقيةة  الوعةة  ن  الوضةة حب قةة    حةة  (1
 دةةةم اإلدارة  املعلةةةم  األدةةةل  ال  لةةة    يةةة ب أي نخاةةةب نةةةن نخةةة دب الوعةةة  ن يعةةةي تن ةةةل 

 .اآلن ل   ربقي  األدداف ال قوية املنشودة

 أن ي ون دن ك مل ة تبقوية  اضحة املالنهل يوالعا   ل  بف نو ل ق ل قية.  (1

ملوةووت املدرسةي للهدرسةة،  ربوة  نوةووت املدرسةة ل  حةة ا وانة  العهل علة  ربوة  ا  (1
 ااجوه عية الدامللية  الوعليهية  ال قوية.

املوال ر ات ة ال قوية نن االل املورت ل الوعليهي ملعبحة سون     ت ويبد   نعبحة عغبا     (4
  إع دة تبنيها .

يم نخبيةة  ت اليقة ت عهليةة" قةنن عند  ليد أمحد ج قب ىف  و ق  "تدري  اللغة العبقية نفة د
 دن ك  هوعة أنش ة مي ن أن تو عد ىف ربقي  األدداف ىف تعليم القواعد النحوية، ننا : 

الوولوةةل ىف تنةة  ل نوضةةوع   ، حبيةةل يالةةدأ ق ملوضةةوع ت الوةةالة،  قنةة ن قعةةن نوضةةوع      (1
 عل  ن  سال   تعلطه  ال الب ننا .

 نباع ة األيية ىف تقدمي املوضوع ت الت ي  ب إسوعه ي  ىف لغة ال  ل .  (1

 أن يالوعد الولهيذ عن سفظ القواعد سفخ  خم لي .  (1

 أن تو ح الولهيذ حبص الو الي  ال  هة عليا  ست يصل إىل درجة ااتق ن.  (4

 .(141 : ليد أمحد ج قب) أن يو و ن  تعله  ننا  ىف لغو  ىف املدرسة  مل رجا   (7

 الغةةةبض نةةةن الوعلةةةيم دةةةو الوغيةةةه   سةةةلوك ال ةةةالب إنةةة  الوغةةةهات الوةةةلو ية   املعبحيةةةة، 
الوجدانية،  ا ب ية. الونهية الولو ية   اجمل ل املعب  دو ت ويب القدرات الف بية لدت ال ةالب، 

  في ن ةةل إضةة حة اةةدرة الفاةةم  املعبحةةة  املعلونةة ت لو ةةون أسوةةن. الونهيةةة الوةةلو ية   اجملةة ل العةة
دةةو ت ةةويب اذب دةة ت ال لالةةة  ةةو الةةوعلم  املةةواد  العهليةة ت ن  ققةة  قةة ملوااو الوةة  دة   اجملوهةةع. 
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الونهية الولو ية   اجمل ل النفوحب ي دو ت ويب القدرة علة  اسةوملدام العضةالت أ  أداة نعينةة، 
 أ  اسوملدام إن  ن ت الدن ف  ل املش الت املعينة.

 ق  " تعليم اللغة العبقية قة  النخبيةة  الو الية " قةنن دنة ك  عند د وور سون خمح تة ىف  و
  هوعة أنش ة مي ن أن تو عد ىف ربقي  األدداف ىف تعليم القواعد النحوية، ننا : 

 األلع ب اللغوية  (1

دنةة ك أنةةوا  نةةن األلعةة ب اللغويةةة نناةة ، لعالةةة الونغيهيةةة،  لعالةةة الصةةند ق.  علةة  مجيةةع املةةدرس 
 ة دذب األلع ب جيدا ست توه األلع ب  ه  ي ال  األ ف ل ق ملواد.أن تووح  الد ر ملبااال

 الودري  الشفوت ا هع  ق لال  ا ت  (1

ت وة  األسةالة ىف ق  اة ت خبةال  اضةهل، ا  ة ب عةن دةذب األسةالة ىف ق  اة ت أملةبت خبةال 
 اضهل أيض . ا  بت الودري  قنن يقبأ تلهيذ نةن سة نل  ق  اة ت األسةالة الوةرتال الةذت ىف 
ق  اوةةة  جاةةةبا.  عند ةةةذ  يالةةة  نةةةن حيهةةةل الال  اةةةة ات  ةةةة ق إلج قةةةة عةةةن دةةةذا الوةةةرتال ققةةةبانة 

 ا واق  جابا.

 املن اشة الشفوية عق  سبد القصة أ  القبانة  (1
عقةة  سةةبد القصةةة توجةة  إىل األ فةة ل أسةةالة اسةة ج عية يقصةةد نناةة  نوةة عدة األ فةة ل علةة  

ا م  لاةةة  أ  قعضةةةا .  ينالغةةة  أن يعلةةةم ت ةةةوين القصةةةة.  ىف األسةةةالة توةةةوملدم أد ات ااسةةةوف
املةةةدرس أن الوةةةدري  علةةة  اواعةةةد النحةةةو يةةةنت  عبضةةة  ملةةةالل األسةةةالة،  لةةةذلس  ةةة  أن تغةةةه 
أد ات ااسوفا م، ست تةرتدت املوة نات الشةفوية الغةبض نناة   دةو الوةدري  العبضة  علة  

 القواعد، نع ااسوه    الفام  الوذ ق.
 الودري  الوحبيبت ق لال  ا ت (4

قصةةةةةةود ننةةةةةة  إعةةةةةةداد ق  اةةةةةة ت نودرجةةةةةةة، زبصةةةةةة   هوعةةةةةةة نناةةةةةة  ل ةةةةةةل أداة نةةةةةةن أد ات  امل
ااسةةةوفا م، حيةةةد ن ىف  ةةةل ق  اةةةة عةةةدد نةةةن األسةةةالة خبةةةال  اضةةةهل، ا تةةةوز  علةةة  الوالنيةةةذ، 
 ي لةة  نةةنام اإلج قةةة عةةن دةةذب األسةةالة ىف  باسةة  م نةةع  و قةةة راةةم الال  اةةة، حةة ذا انواةةو نةةن 

مي ةةةن اانوفةةة   ىف دةةةذا الوةةةدري  ق ألسةةةالة الو هيليةةةة،  هوعةةةة انوقلةةةوا إىل  هوعةةةة أملةةةبت.   
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سوةن )   ذلس أسالة الو وين  ال  ي ،  ىف  و  القواعد الت ق يدت األ فة ل ال  ةه نناة 
 .(.111-113 :خمح ت 

نةةن دةةذب النخبيةةة ال ةةل اسةةونال   الال س ةةة ىف عهليةةة الالحةةل قةةنن الوسةة  ل لوحقيةة  أدةةداف 
 النهوذجي نونوعة، ننا : تعليم القواعد النحوية ىف الفصل 

 ربقي  الوع  ن  الوض حب ق    حة األ باف الت ي  عالاة ق لولس ال قوي   املدرسة.  (1

  ضع ات ة ال قوية الواضحة أ  مل ة الودري .  (1

املوالةة ر ات ةةة ال قويةةة نةةن االةةل املوةةرت ل الوعليهةةي ملعبحةةة سوةةن     ت ويبدةة   نعبحةةة عغبا ةة    (1
  إع دة تبنيها .

الوولوةةل ىف تنةة  ل نوضةةوع   ، حبيةةل يالةةدأ ق ملوضةةوع ت الوةةالة،  قنةة ن قعةةن نوضةةوع      (4
 عل  ن  سال   تعلطه  ال الب ننا .

 نباع ة األيية ىف تقدمي املوضوع ت الت ي  ب إسوعه ي  ىف لغة ال  ل .  (7

و اليةة  أن توةة ح الولهيةةذ حةةبص الو اليةة  ال  ةةهة علياةة  سةةت يصةةل إىل درجةةة ااتقةة ن نةةع أن ال  (3
 نن الو الي  الشفوت أ  الوحبيبت.

 اسوملدام نو  األلع ب اللغوية امل  ققة ق ملوضوع ت.  (9

 

  ووت تعليم القواعد  -1

 يشةةوهل احملوةةوت علةة  العديةةد نةةن ا قةة     املعةة رف  املفةة ديم  الوعهيهةة ت  ردبةة  املالةة دئ 
نن قةي حبيةل يةومط  ضةع   القوان   النخبي ت، لذلس عل  املعلم أن يقوم دةذب ا وانة  قشة ل 

 ةةل اوةةةم نناةةة  ىف نبسلةةةة نعينةةةة نةةةن نباسةةةل الةةةدرس، ا يةةةوز  الواةةة  املوةةة ح للةةةدرس علةةة  تلةةةس 
 .(114 :أ ريل حبب الدين) املباسل

إن املويةةةةة ر نوضةةةةةوع ت النحةةةةةو ىف ندارسةةةةةن    لالةةةةة  نةةةةة  يعوهةةةةةد أس سةةةةة  علةةةةة  آران اتةةةةة ان 
 ، ح ألسةةةةة س دةةةةةو اتةةةةة ة  املوملصصةةةةة  ىف املةةةةة دة،  ايةةةةةوم علةةةةة  أسةةةةة س علهةةةةة  نوضةةةةةوع  دايةةةةة

الشملصية  النخبة الذاتية ألعض ن   ن  ضع املن د ،  نن ا ح ن نصه دةذب املوضةوع ت   لالة  
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نةةةة  ي ةةةةون الوالةةةةديل  الوغيةةةةه،  ذلةةةةس تالعةةةة  لوغةةةةه أعضةةةة ن اللاةةةة ن اململوصةةةةة ق ملويةةةة ر املوضةةةةوع ت 
 النحوية.

 املوضو ،  دي:دن ك قعن األخمي ن الت    أملذد    ااعوال ر   ربديد 
    أن ي ون املوضو  نن سال  للهنا  الدراسي  ذلس لدعم ربقي  األدداف الوعليهية.  (أ 

    أن ي ون املوضو  نن سال  ملوووت الوعليم  ت ويب املوعله  قش ل ع م.   (ب 

  ينالغي تنخيم املوضو  ق بيقة ننااية  نووهبة. (ج 

 Iskandarwassid dan) املف ديهيةةإن املوضو  ينالغي أن يشهل األخمي ن الت دي  ااعية    (د 

Dadang Sunendar, 2013 .219). 
 عنةةد  هةةةد عالةةةد القةةة در أمحةةد ىف  و قةةة  " ةةةبق تعلةةةيم اللغةةة العبقيةةةة" أن املالةةة دئ الةةةت ذبةةة  

 :(.11-11 :1797،  هد عالد الق در أمحد) نباعوا  ىف املوي ر ن دة الدر س  تبتيالا ، دي
نن املعلم ىف املوي ر امل دة املعب ضة. حةال يعةبض علة   حة امل دة:  ي ل  ذلس سب     عي   (أ 

 الوالنيذ إا ن  دو  حيهل نن ن سية الف بة  األسلوب.

نن سةةالوا  لعقةةول الوالنيةةذ نةةن سيةةل نوةةوواد . حةةال ت ةةون حةةبق نوةةووادم حيهيلةةون نناةةة ،  ا  (ب 
 د ن نوووادم حيووا  ن   .

  الالياة الت يعيش حيا .أن ت ون امل دة اململو رة نبتال ة حبي ة الولهيذ  (ج 

 أن ت ون امل دة نن سالة لوا  ا صة.  (د 

 ةة  أن تبتةة  املةة دة تبتيالةة  نن قيةة  حبيةةل يةةا  ةةل جةةعن علةة  سةة ققة  يةةبتالال قالسقةةة نةةن  ةةه  (ه 
 ت لو.

أن تقوطةةم املةة دة املقةةبر إىل  سةةدات تةةوز  علةة  أخمةةاب الوةةنة.  لةةي  نةةن الضةةب ري أن يوهشةة    (و 
وةةةل املوجةةةود ىف  وةةة ب الةةةوزارة. قةةةل نةةةن املووحوةةةن أن يوةةةه املعلةةةم ىف توزيةةةع املقةةةبر نةةةن الوول

 الوولول سو  اوان  الوعليم  ننا  الالدن ق لوال ا يودرج إىل الصع .

 رقال ن دة الدرس ا ديد دب دة الدرس القدمي أ  ق ملواد األملبت.  (ز 

  نن ا حعند نوضوع ت النحو الت ينالغ  تعلها  ينالغ  أن تباع  عدة أس  ننا :
 ي ت امل دة النحوية نن  جاة نخب ات ان  املوملصص .أس س  (أ 
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 امل  ل  اللغوية للدارس .  (ب 

 :1111  هةةةود رخمةةةدت ملةةة  ب   نصةةة ف  رسةةةالن،) نو لالةةة ت اجملوهةةةع  العصةةةب اللةةةذت نعيشةةة   (ج 
179). 

أن ربديةةةةةد نوضةةةةةوع ت النحةةةةةو الةةةةةت ينالغةةةةة   أن نعلهاةةةةة   ةةةةة  أن توةةةةةال  قنحبةةةةة ث علهيةةةةةة 
ال النيةةةة  ال و قيةةةة الةةةت تشةةةيع ىف  ةةةل نبسلةةةة نةةةن نباسةةةل الوعلةةةيم، توةةةوادف نعبحةةةة األسةةة لي  

 الصعوق ت الت  دد  الوالنيذ ىف الوعالةه عةن أح ة ردم  نشة عبدم  نشة ال م. حة ذا عبحنة  دةذب 
 تلةةس الصةةعوق ت أن ةةن أن نوملةةه املوضةةوع ت النحويةةة الةةت توةة عد الوالنيةةذ ىف الوةةي بة علياةة ، 

-173: 1111، علةة  أمحةةد نةةد ور) سةةة تبتيالةة  يوفةة  نةةع منةةوب العقلةة  أن ن  ةة  علةة  سةةنوات الدرا

179.). 
نةةن دةةةذب النخبيةةةة ال ةةةل اسةةةونال   الال س ةةةة ىف عهليةةةة الالحةةةل قةةةنن االةةةل  ضةةةع املوضةةةوع ت 

 الدراسية عل  املدرس أن تباع  قالعن األنور اآلتية، ننا : 
    أن ي ون املوضو  نن سال  للهنا  الدراسي  ذلس لوحقي  أدداف الوعليم.  (أ 

    أن ي ون املوضو  نن سال  ملوووت الوعليم  ت ويب املوعله  قش ل ع م.  (ب 

 ينالغةةي تنخةةيم املوضةةو  ق بيقةةة نناايةةة  نوةةوهبة، سةةت تن سةة  قعقةةول الوالنيةةذ نةةن سيةةل   (ج 
 نووواد   ا ت لو الوالنيذ.

 دة اململو رة نبتال ة حبي ة الولهيذ  الالياة الت يعيش حيا .أن ت ون امل  (د 

 أن ت ون امل دة نن سالة لوا  ا صة.  (ه 

 رقال ن دة الدرس ا ديد دب دة الدرس القدمي أ  ق ملواد األملبت. (و 

  بيقة تعليم القواعد. -1
نعينةة  ال بيقة   إ  ر دذب الوعبيف ت دي ات ة الع نة املووهدة نن نخبية ت  اح اضة ت 

لوعليم اللغة  تعلها   الت يوالعا  املعلم   تقةدمي املةواد اللغويةة  ي القاة    عهليةة تعليهيةة تعلهيةة 
-117 :1111 كوة ر ال ة دب سوة ،)   سابة الدراسة نةن ملةالل إجةبانات  ةفية تن الة  علياة 

111). 
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املعلةةةةم ىف إن  بيقةةةةة الوعلةةةةيم نفاةةةةوم أ سةةةةع  أقعةةةةد نةةةةن  ةةةةبد إجةةةةبانات تدريوةةةةية يقةةةةوم  ةةةة  
الفصل. إن ال بيقةة دنة  تعةىن ات ةة الشة نلة الةت يوةوع ن  ة  ىف ربقية  ايةدف ال قةوي املنشةود. 
أي  هوعةةة نةةن األسةة لي  الةةت يةةوم قواسةة وا  تنخةةيم اجملةة ل اتةة رج  للهةةوعلم نةةن أجةةل ربقيةة  

قونفيةةذ . تلعةة  ال بيقةةة د را ناهةة  ألن يوعلةة  (37 :رخمةةدي أمحةةد  عيهةةة) أدةةداف تبقويةةة نعينةةة
 املنا .

 أنوا   بيقة تدري  القواعد النحوية ( أ

إذا حب نةةةة  ىف ال ةةةةبق الةةةةت اتالعةةةة  ىف نصةةةةو القةةةةبن األملةةةةه أللفينةةةة  أ ةةةة  انوقلةةةة  عةةةةالث 
انوقةةة ات ناهةةةة، حفةةة  قدايةةةة القةةةبن   نةةة  ال بيقةةةة القي سةةةية دةةةي ال بيقةةةة املوالعةةةة ىف تةةةدري  

نال  ية"، ا  اةبت أملةها ال بيقةة املعدلةة القواعد، ا عدل عنا  إىل ال بيقةة ااسةوقبا ية "ااسةو
الق  هة عل  تدري  القواعد نن ملالل النصوص املو  نلة،  اآلن نالحةل  ةل  بيقةة نةن دةذب 

 :(117 :1711 ،مل  ب  رخمدت  آملب ن) ال بق
 ال بيقة القي سية

 دي نن أادم ال بق ال الث،  اةد اسولة  ن  نةة عخيهةة ىف الوعلةيم اةدمي ،  توةه  
 عالث:ىف مل وات 

 الالدن قذ ب الق عدة النحوية أ  الوعبيو أ  املالدأ الع م. -
 توضيهل دذب الق عدة قذ ب األن لة. -
 الو الي   الودري  عل  دذب الق عدة. -

أي أ ةة  توةةوادف دةةذب ال بيقةةة ربفةةيظ القواعةةد  اسةةوخا رد  ق عوال ردةة    يةةة ىف ذا ةة ، 
  ليو   سيلة.

 أنص رد  يعوة  ن أحضةل ال ةبق،  ملصةونا  يةب ن أ ة  أن ل ل  بيقة أنص را  ملصون ، 
ا ذبةةدت ىف تةةدري  القواعةةد النحويةةة، حننصةة ر ال بيقةةة القي سةةية يةةب ن أ ةة  ملةةه نعةة  لوةةدري  
النحو نن ن سية ساولوا  أ  سبعوا  ىف األدان.  ىف س  يبت ملصةوم دةذب ال بيقةة أ ة  ضة رة 

 ا فةظ،  تعةةودب احمل  ة ة العهية ن  ااعوهة د علةة    ةه نفيةد، أل ة  )تالعةةل ىف الولهيةذ امليةل إىل
  هب،  تضعو حي  اوة ااقو  ر ىف األح  ر  األدان(.
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إذ أن املوعةةةةةة رف أن األس ةةةةةة م الع نةةةةةةة ىف دةةةةةةذب ال بيقةةةةةةة تع ةةةةةة  أ ا، ا توالةةةةةةع ق ألن لةةةةةةة 
  ا ع يةة ت، ملالحةة  ل بيةة  العقةةل ىف الو ةةول إىل إدراك األنةةور ال ليةةو قعةةد نشةة ددة جع يةة ت

 (.  117 :ون خمح ت س)

 ال بيقة ااسوقبا ية "ااسونال  ية"

 ألن اواعةةةد اللغةةةة نةةةن علةةةوم العبقيةةةة الةةةت يقصةةةد قوعليهاةةة   وةةة  املعبحةةةة، حةةة ن ال بيقةةةة 
 ااسةةوقبا ية دةةي أاةةبب ال ةةبق نال هةةة لودريوةةا ، اذ الوةةه حياةة  ي ةةون نةةن األن لةةة إىل الق عةةدة

  .(171 :1711  هود عل  الوه ن،)
حف  درس القواعد يقوم املعلم قوقدمي  هوعة نن األن لة الت توضةهن الق عةدة، ا يقةوم 
قعةةةةد اةةةةبانة األن لةةةةة ي ةةةةبح أسةةةةالة نعينةةةةة يوةةةةو ه  ةةةة  املعلونةةةة ت القدميةةةةة عنةةةةد الوالنيةةةةذ،  يوجةةةة  
أنخ ردم إىل أجعان نعينة نن األن لة ليالسخود ،  يوونال وا ننا  دبو عدت  الق عةدة الةت قنية  

 ا . علي
  ربو ج دذب ال بيقة ااسوقبا ية عل  عهلي ت نوو قعة:

 أ ي : املالسخة،  حيا  تعبض األن لة لودرس دراسة  احية تخاب     ف ت  ل ننا .
ع نيا : املوازنة،  حيا  يوازن الولهيذ ق  أسالة، لهت  جود اتالف حيا ،  ن  اخمة    أ  اح اة  

 حي  نن الصف ت.
أ  ااسونال ط،  حيا  ذبةبد الصةف ت املشة  ة  ربةذف  هدة ،  توةونالال الق عةدة أ   ع ل ا : الوابيد

 الوعبيو أ  ا  م.
 راقعاةةة : الوعهةةةيم أ  الو اليةةة ،  حياةةة  يعهةةةم ا  ةةةم،  ت الةةة  الق عةةةدة علةةة  جع يةةة ت  أن لةةةة أملةةةبت 

 .(171 :1711  هود عل  الوه ن،) جديدة

 
 الطريقة المعدلة

اةةد نشةةنت تعةةديل ىف  بيقةةة الوعلةةيم الوةة ققة،  لةةذا ا"ين دةة  "املعدلةةة"  دةةي تقةةوم علةة  تةةدري  
القواعد النحوية نن ملالل األس لي  املوصلة ا األسة لي  امللوق ةة،  يةباد ق ألسة لي  املوصةلة ا عةة 
نةةةن القةةةبانة ىف نوضةةةو   اسةةةد أ نةةة  نةةةن النصةةةوص يقةةةبؤب ال ةةةالب  يفاهةةةون نعنةةة ب، ا يشةةة ر إىل 
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  هةةةل  ن حياةةة  نةةةن اتصةةة    يعقةةة  ذلةةةس اسةةةونال ط الق عةةةدة نناةةة ،  أملةةةها يةةةنت  نبسلةةةة الو اليةةة ا
 .(417-414 :1779-1773 ، هود أمحد الويد)

 يةةبت أنصةة ر دةةذب ال بيقةةة أ ةة   بيقةةة نن سةةالة ىف ربقيةة  األدةةداف املبسةةونة للقواعةةد النحويةةة، 
الةةذت يةةةرتدي إىل رسةةوخ اللغةةة  أسةةة ليالا . عةةن  بيةة  نةةعج دةةةذب القواعةةد ق ل ا يةة   قةةة لوعاله الوةةليم 

 ل ةةن يةةبت ملصةةوم دةةذب ال بيقةةة أ ةة  تعهةةل علةة  إضةةع ف الوالنيةةذ ق للغةةة العبقيةةة ألن املالةةدأ الةةذت 
تقوم علي ، إمن  دو ضي   للوا  ألن الولهيذ يشوغل دبوضوع ت ج نالية تصبح  عن الق عةدة النحويةة 

 .(117 :1111 ،اندةرات  ا سم ع خمور   هد حرتاد ا و ) املباد خمبسا 
نن دذب النخبية ال ل اسونال   الال س ة قننط ال بيقة املووملدنة للوعليم دي ال بيقة القي سةية، 
ال بيقة احمل ضةبة، ال بيقةة املن اشةة، نةن دةذب ال بيقةة املوةوملدنة رأت الال س ةة أنط املعلطةم ا توةوملدم 

ا قيقةةة ليوةة   حقةةال ىف  بيقةةة  اسةةدة عنةةد الوعلةةيم قةةل أ  ةةب، سةةت تونةةوط  أسةة ليال  الوعلةةيم ألن ىف
دن ك  بيقة ن ل  خم حية  إمن  املوي ر ال بيقة يوواو عل   اليعة املواةو الوعليهة    ةلط  نة  حية  نةن 
نوغةةةةهات عديةةةةدة، انعلةةةةم  ادراتةةةة   مح سةةةة ،  اليعةةةةة اتةةةة ة النحويةةةةة املوعلهةةةةة، ال ةةةةالب  داحعةةةةيام 

  نوووي  م  ادرا م املونوعة. 

 تقومي تعليم القواعد -3
ا توةةبف ىف خمةةبح الق عةةدة  اسةةونال  ا  نةةن العالةة رات حبيةةل توةةوغبق ا صةةة  لاةة  نةةن اتةةه أ 

ىف خمةةةبح الق عةةةدة، قةةةل  ةةة  أن ننوقةةةل إىل الو اليةةة  علياةةة  دباةةةبد أن ن هةةةان إىل حاةةةم ال لالةةةة إي دةةة ، 
ح لو الي  دو أدم ن     أن توا  إلي  عن ية املعلم،  القواعد  ه  اةدنن  ا ي ةون ية  األعةب امل لةوب 

 :سوةن خمةح ت ) ويد ال  ل  سةبعة األدان نةع  ةحة الوعالةه إا قعةد اإل  ة ر نةن الو الية  علياة ىف تع

111). 
 دراسةةة القواعةةد ا تةةرتت  إ ردةة  إا ق  ةةبة الو اليةة  علياةة ،  تةةدري  الوالنيةةذ تةةدريال    حيةة  علةة  

،  الو اليقةة ت األقةةواب الةةت يدرسةةو  ، ح إلملةة م ق لقواعةةد مي ةةل ا  نةة  النخةةبت نةةن اتصةة    اللغويةةة
مي ل ا  ن  العهل ، الذت تالد  ح  دت  ىف القبانة الوليهة،  الوعاله الوليم،  الو الي  الشةفوت  يالة  
-القواعةةةد ىف أذدةةة ن الوالنيةةةذ،  يعةةةدط نةةةن ال ةةةبق ال اليعةةةة لو ةةةوين العةةة دات اللغويةةةة الصةةةحيحة،  دةةةو
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 عةةن نةةواس  القصةةور نقيةة س دايةة  ملوةةووت الوالنيةةذ   سةةيلة لل شةةو عةةن الضةةعف ن نةةنام، - ةةذلس
 .(117 :1117، عالد العليم إقباديم) حيام

 أمن ط الوقومي ( أ

توجد عدة أمن ط للوقومي سو      فا   الوواي  الذي تووملدم حية  أعنة ن العهليةة الوعليهيةة، 
  نن أمن  ا : 

أسي نة  يومط ع دة االةل قدايةة عهليةة الوعلةيم،  ي لة  علةي ، Initial Evaluationالوقومي األ طي   (1
تقديب ا  ج ت الوعليهيةة  ياةوم قوقةومي ال  لة  نةن سيةل ادراتة   ربصةيل   نيولة   س ج تة  

  اذب د ت .

حيةةدث عةةدة نةةبات أعنةة ن عهليةةة الوعلةةيم  الةةوعلم، ، Formative Evaluation الوقةةومي الالنةة  ي  (1
حةةةيه ن أن  ةةةبت عقةةة  انواةةة ن تةةةدري  نفاةةةوم نعةةة  ا  ناةةة رة نعينةةةة أ  جةةةعن أس سةةةي نةةةن 

 قبر،    لال  ي ون ىف  ورة املوال رات اصهة تب ع عل  أدداف جع ية  ددة.امل

ياوم قة لوعبف علة  ال ةالب اللةذين يعة نون  ،Diagnostic Evaluationالوقومي الوشمليصي   (1
 نن  عوق ت دراسية نو برة لوحديد   ل دذب الصعوق ت،     لة ال شو عن أسال   .

يةنت  عة دة ىف   يةة ال نة ن  أ  العهةل الوعليهةي  ،Summative Evaluationالوقومي اتو ني   (4
للوعةةبف علةة  نةةدت نةة ربق  نةةن نوةة   ،  اةةد ي ةةون ذلةةس ىف   يةةة  سةةدة دراسةةية، أ  نقةةبر 

-111 أ ريةل حبةب الةدين:) نع ، أ  حصل دراسةي، أ  سةنة دراسةية أ  ىف   يةة نبسلةة نعينةة

114). 

 ب( أس لي  الوقومي 

 دن ك نوع ن أس سي ن نن أس لي  الوقومي:   

الوقةةةةومي الشةةةةفوي:  املةةةةباد  ةةةة  ااملوالةةةة رات الشةةةةفاية،  دةةةةي  سةةةةيلة ناهةةةةة لقيةةةة س ربصةةةةيل  (1
ال ةةةالب، مل  ةةةةة ىف ايةةةة س ال الاةةةة اللغويةةةةة،  دةةةةو إسةةةدت الوسةةةة  ل ىف أن تصةةةةالهل نباعةةةة ة 

 القواعد النحوية نا رة ا حيو ج نعا  إىل   ه نن الوننل  الوف ه. 

الوقةةةومي الوحبيةةةبي:  دةةةو األسةةة لي  األ  ةةةب خمةةةيوع  ىف تقةةةومي تعلةةةم ال ةةةالب،  عةةة دة تشةةةهل  (2
علةةةة  املوالةةةة رات املقةةةة ل  املوالةةةة رات املوضةةةةوعية،  هةةةة  تشةةةةهل أيضةةةة  علةةةة  املوالةةةة ر ال وةةةة ب 
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املفوةةوح. حهةةن الواجةة  أا يشةةبح أ  ينةة اش إا قعةةد أن  يةة  عنةة  الوالنيةةذ  ينواةة  املعلةةم 
 .(111: سون خمح ت ) إىل امل ن ام  يقونون قوصويالا  نن إ الس ،  سينذاك يبخمد ن

نةةةن دةةةذب النخبيةةةة ال ةةةل اسةةةونال   الال س ةةةة قةةةننط األسةةة لي  املوةةةوملدنة لو اليةةة  الوقةةةومي نوعةةة ن، 
الشةةةفوت  الوحبيةةةبي.  تو ةةةوطن الوقةةةومي الوحبيةةةبي ق ج قةةةة األسةةةالة لةةةدت ال لالةةةة الةةةت ديطرت دةةة  نوةةةرت ل 

سفةةةظ القواعةةد  ت اليقةةة  ىف تعهيةةة   وةةة  نةةةن  قةةةومي الشةةفوياملدرسةةة عةةةن املوضةةةوع ت املقةةبطر،  أنةةة  الو
مي ةةةن القةةةول قةةةننط األسةةة لي  نونوطعةةةة  ل ةةةن   نقةةةل قةةةننط دةةةذا النةةةو  نال هةةةة ألنط اانوحةةة ن الةةة اث.   

اوا إىل ا  ن  املعبىف أ  ب ق لنوالة األملبت.  اذبط

 

 الخالصة -د

تعلةيم القواعةد النحويةة دةي: وحقية  أدةداف ل اس اتياية قعن نن أن نوونالال، املق لة دذب نن
ربقي  الوع  ن  الوضة حب قة    حةة األ ةباف الةت ية  عالاةة ق لوةلس ال قةوي   املدرسةة، الوولوةل ىف 
تنةة  ل نوضةةوع   ، حبيةةل يالةةدأ ق ملوضةةوع ت الوةةالة،  قنةة ن قعةةن نوضةةوع    علةة  نةة  سةةال   تعلطهةة  

ي  ةةب إسةوعه ي  ىف لغةةة ال  لة .  أن توةةيهل  ال ةالب نناةة .  نباعة ة األييةةة ىف تقةدمي املوضةةوع ت الةت
الولهيةةةذ حةةةةبص الو اليةةةة  ال  ةةةةهة علياةةةة  سةةةةت يصةةةل إىل درجةةةةة ااتقةةةة ن نةةةةع أن  الو اليةةةة  نةةةةن الو اليةةةة  

 الشفوت أ  الوحبيبت

 احملوةةوت املوةةوملدم ىف الوعلةةيم سوةة  املقةةبر الدراسةةي للهدرسةةة  دةةذب املقةةبر  ضةةعواد  نوةةرت ل 

ان  ذلةةس لوحقيةة  أدةداف الوعلةةيم،  ي ةةون املوضةةو  نن سةةال  دبوةةووت املدرسةة سوةة  اتةة ة  آران اتةة  

الوعلةةةيم لل لالةةةة سةةةت ت ةةةون تنخةةةيم املوضةةةو  نناايةةةة.  ىف قعةةةن األسيةةة ن هةةةد أن الواةةة  املوةةةوملدم 

ةة  عةةن املةة دة  يو لةة  إىل الواةة   للاليةة ن  الوعهةة  عةةن املةة دة نةة ا  سةةت ربوةة ج إىل الواةة  العا ةةد للوعهط

عقةةةد املعلةةم ا لقةةةة/ااجوه ع ت أ  ت ةةوين الفباةةةة للةةةوعلطم  لةةة نقصةةة ن الواةة  اإلضةة   إل ه لةةة .  حمل 

ة  تعلطهة  ىف الصطةال ح ل ةن توةوملدم أيضة   ايدف نن  أن دةذب الفباةة توةوملدم لةي  حقةال  للو الية  عهط

   لوناي امل دة إذا   ت هل ىف الصال ح.
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ة، ال بيقةة املن اشةة، نةن دةذب  ال بيقة املووملدنة للوعليم دي ال بيقة القي سية، ال بيقةة احمل ضةب 

ال بيقةة املوةةوملدنة رأت الال س ةة أنط املعلطةةم ا توةوملدم حقةةال ىف  بيقةةة  اسةدة عنةةد الوعلةيم قةةل أ  ةةب، 

سةةةت تونةةةوط  أسةةة ليال  الوعلةةةيم ألن ىف ا قيقةةةة ليوةةة  دنةةة ك  بيقةةةة ن لةةة  خمةةة حية  إمنةةة  املويةةة ر ال بيقةةةة 

 ن نوغهات عديدة.يوواو عل   اليعة املواو الوعليه    لط  ن  حي  ن

 األسةة لي  املوةةوملدنة لو اليةة  الوقةةومي نوعةة ن، الشةةفوت  الوحبيةةبي.  تو ةةوطن الوقةةومي الوحبيةةبي 

 ق ج قة األسالة لدت ال لالة الت ديطرت د  نورت ل املدرسة عن املوضةوع ت املقةبطر،  أنة  الوقةومي الشةفوي

األس لي  نونوطعة  ل ةن   نقةل  مي ن القول قننط سفظ القواعد  ت اليق  ىف تعهي   و  ال اث.   نن 

اوا إىل ا  ن  املعبىف أ  ب ق لنوالة األملبت.  قننط دذا النو  نال هة ألنط اانوح ن اذبط

 

 قائمة المصادر والمراجع:
نةةة ان : ن العةةةة مهاااارات التعلااايم نحاااو سعاااداد مااادر  اللءاااة العربياااة الكااا    أ ريةةةل حبةةةب الةةةدين، 

 .1111ج نعة نوان  ن لس إقباديم اإلسالنية ا  ونية، 
 .1771الق دبة: دار املصبية اللالن نية، تعليم اللءة العربة بين النظرية والتطبيق  سون خمح ت ، 

طرق تادري  اللءاة العربياة والتربياة الدينياة فاى تاو  االتجاراات التربوياة مل  ب  رخمدت آملب ن، 
 .  1711ة: دار املعبحة،الق دب الحديثة  

، أساااليت تاادري  اللءااة العربيااة بااين النظريااة والتطبيااقراتةة  ا سةةم ع خمةةور   هةةد حةةرتاد ا وانةةدة، 
 .1111عه ن: دار املوهة للنشب  الووزيع، 

، إيويوة و: ننشةورة تعليم اللءة العربية لءير الناطقين بهاا: منارجهاا وأسااليبهارخمد أمحد  عيهة، 
 .1717لل قية  العلوم  ال ق حة، املنخهة اإلسالنية 

 دار الف ب لل ال عة  النشب  الووزيع.دراسات فى المنارج واألساليت العامة      ذي ب دندي، 
 .1117الق دبة: دار املع رف،الموجه الفنى لمدرسى اللءة العربية  عالد العليم إقباديم، 

 .1111الق دبة: دار الف ب العبىب، تدري  فنون اللءة العربية  عل  أمحد ند ور، 



... تعليم القواعد النحوية ىف الفصل النهوذجيتنفيذ   
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لالنةة ن: -ال العةةة الوةة قعة  ال العةةون، قةةه تالمنجااد فااى العربيااة واإلعااال   لةةوي  نةةنلوف اليوةةوعي، 
 .1771.دار املشبق

 .1797نصب: ن والة الناضة، ال العة األ ىل. طرق تعليم اللءة العربية   هد عالد الق در أمحد، 
-1773دنشةة : ننشةةورات ج نعةةة دنشةة ، اللءااة العربيااة   فااى طرائااق تاادري  هةةود أمحةةد الوةةيد، 

1779. 

القةة دبة: دار ال ق حةةة تعلاايم اللءااة العربيااة والتربيااة الدينيااة   هةةود رخمةةدت ملةة  ب نصةة ف  رسةةالن، 
 .1111 النشب  الووزيع،

التوجيه فى تدري  اللءة العربية كتاب المعلام والموجاه والبا اث فاى طارق  هود عل  الوةه ن، 
   .1711الق دبة: دار املع رف، تدري  اللءة العربية  
، تعلاايم اللءااة العربيااة للناااطقين بءيررااا فااي تااو  المنااارج الحديثااةكوةة ر ال ةة دب سوةة ، 

 .1111 ه ننشورة: الدار الع ملية للنشب  الووزيع، 

لالنةة ن: دار ال وةة  العلهيةةة، -ال العةةة الوةة قعة، قةةه تجااامع الاادرو  العربيااة  يةةي، نصةة ف  الغالي
1113. 

عهة ن: دار الف ةب لل ال عةة نظرية وتطبيقاات عملياة   تدري  اللءة العربية مفاريم ليد أمحد ج قب، 
 .1111 النشب  الووزيع، 
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