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 منوذج تعليم القواعد العربية

  أمحد رفاعى

 جاوا الشرقية -اإلسالمية احلكومية" كاديري"جامعة 

نمط الذي نستعمله لاأو  فهومملاهو تعليم القواعد العربية منوذج : ملخص
و الطالب  يف الفصل و استعمال تركيز  درستصميم أمناط التدريس  بني املل

 مي، وأنواع التعل)األفالم(مثل الكتب، وسائل اإلعالم  ،املادة او ادوات التعليم
ومن أمهية تعليم  .يف تعليم القواعد العربية والربامج اإلعالمية الكمبيوتر، واملنهج

ستعماهلا قواعد اللغة العربية أن من يتعلم اللغة فسوف يستعمل تلك اللغة ويف ا
 ،األمهية هذهلو . اللغة حيتاج إىل قوانني يستخدمها لفهم الكلمات أو تركيبها

الكلمات أو  ةقواعد اللغة العربية ألن �ا نعلم صحم يتعلب فينبغي لنا ان �تم 
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ب تركيبها وراء العلماء وا�تهدين كما يف مسائل الفقه اليت تكتب يف الكت
  .يةللغة العرب� ةبو تكملااملعتربة 

  ونحال ميلعت ،جذ و منلا :يةاسألسا اتملكلا

 مقدمة
هو  منوذج؟ لغة منوذج سنبحث ما هو,  التعليم منوذجنبحث أن قبل 

 ىحيث أن التعليم ١.األمر أو لشرح نيبيتيف  همفعول او مفهوم الذي يستعمل
�حلقيقة هو  ىالتعليم. هو كل نشاط اإلنسان �لكامل اليت مل تفسر �لكامل

 ىمصادر التعلم لقيادة الطالب  لإلتصال معدرس جهد الذي يعمله امل
يف هذا املعىن بّني النظر أن . األخرى من أجل حتقيق األهداف املرجوة

هو التفاعل بني املعلم واملتعلم،بينهما اإلتصال مبكثفة ومركزة حىت  ىالتعليم
هو عملية التواصل بني املعلمني  ىأو التعليم ٢.إعطاء األهداف املقرر قبال

او نظرى التعلم اليت هي احملدد األساسي  واملتعلمني �ستخدام مبادئ الرتبية
   ٣.للنجاح الرتبية

  
 

                                                 
١ Trianto, mendesain model pembelajaran inovatif- progresif,( jakarta:  

KENCANA, ٢١.(٢٠١٢ 
٢ ١٧, المرجعنفس   
٣ Agus Akhmadi, Model Pembelajaran Saintifik(yogyakarta:Araska 

Publisher, ٢٧.(٢٠١٥. 
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  التعليم منوذج
  مييلعتلا جذ و منال ىنعم

هو خطة أو منط اليت  يستعمله  ىالتعليم منوذجيف حني أن معىن 
وبعبارة األخرى، فأن اسلوب . يف الفصل  ىاساسا يف نوى التعليمدرس امل

 درسهو خطة أو منط الذي نستعمله تصميم أمناط التدريس  بني امل ىالتعليم
مثل الكتب، , و الطالب  يف الفصل و استعمال تركيز املادة او ادوات التعليم

والربامج اإلعالمية الكمبيوتر،  ى، وأنواع التعلم)األفالم(وسائل اإلعالم 
  ).دورة لتعلم(واملنهج 

لإلستخدام  ىعلينا يف نوي التعليم دلّ منوذجيف كل :  ) joyce(وقال جوز
  ٤.ىالطالب على األهداف التعليم

  ٥.التعليم منوذجفوائد 
إستعمال ) : ١٩٩٥:١٥( ) abdul aziz wahab(وقال عبد عزيز الوهاب

  :اليت تشتمل على ىهو إعطاء الفوائد يف نشاط التعلم التعليم منوذج

                                                 
٤ Ngalimun, strategi dan model pembelajaran(yogyakarta:Aswaja 

Pressindo,٢٧.(٢٠١٤ 
٥ Nik puji lestari, peningkatan ketrampilan menulis cerita pendek 

dengan model pembelajaran picture and picture(skripsi: universitas sebelas 
maret, surakata, ١٤-١٣ ,(٢٠١١. 
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 مدرسعندما يستخدم , كيفية التعليم جيداعن  الطالب  املدرستشجيع . ا
عمل اليف ذالك , اقيلشحد الذاكرة وتدريب الطالب على التفكر عم

  .  درسيعلمه امل الذى شيئ عنب  حتسني فهم الطال
 ةستعمال الطريق� ىكيفية الذاكرة و التعلم  مدرسيدّرب على الطالب . ب

عّمق  الذي تاملعني �ل ىيف شرح بر�مج التعليم مدرسوأحسن  ةاملعين
  .ن الطالب معروف قبالاوك ىيرتابط مع طريق التعليم

هارات مدرمسواحسن   اكيفية الذاكرةقائمعن  الطالب  املدرسيدّرب . ج
وبعد  مدرسالطالب يف التعلم القائم �لنفس دون اإلعتماد الكامل على 

  .هبلق مدرساملسئلة الىت مل يعّلم  تحليلذلك يقدر الطالب طلبا من
قة يثل طر هارات مملالطالب إسرتاجيا من تفّكر مجع ا املدرسيدّرب . د

هارات مليف حني تستخدم هذه املالحظات عند التعامل مع ا والرصد،
  .األخرى

  .التعليم منوذجخصائص 
نهج واالسرتاجي واألساليب والتقنيات املاوسع من  التعليم منوذج

لديهم أربع  ،إذا, التعليم منوذجيسمى كما ذكر السابقة  لذلك. معنا
  :خصائص ، وهي

  .نية النظرية املنطقية اليت يركبها خالقهعقال. ا
  .)اماأهداف التعليم مت(أساس املنطقي ماذا وكيف يتعلم الطالب . ب
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  .األخالق حيتاج لكي األسلوب املذكور يستطيع متعمدا بنجاح. ج
و نور يف تريئأنطأن كردي ( بيئة التعلم الذي حيتاجإىل غاية األهداف .  د

٦). ٢٠٠٧  
  التعليم منوذجأنواع 

 lapp, bender, ellenwood dan(قال الف و بندر و النوود و جوهأن

john :(  

يف  درسيهتمه امل منوذجهذا ): The classical model(الكالسيكية منوذج. ا
  .درسالذي يبّينه امل ىمّن اإلعالم الذي يكون تعليما و مادة التعلم

يهتمه  منوذجهذا ):  The technological model(لتكنولوجية منوذج. ب
  .على دور اخلرب الذي يستعمل لرتقية األمهارات الطالب بنفس درسامل
عملي    منوذجهذا ):  The personalised model(شخصية منوذج. ج

يتطّور إصغاء إىل رغبة الطالب و خربة الطالب و نشوئة الطالب 
  .إلستخدام العمل األمهارات بنفس

يهتم تعامال بني  منوذجهذا):  The interaction model(التفاعل منوذج. د
  .ىو الطالب  حىت يوجد اتصال يف عملية التعليم درسامل

يعّرب مخس ):  ١٩٩٧( ) stalling(حيث أن قال ستاليع
  اسلوب يف تعليم

                                                 
٦ Ngalimun, strategi dan model pembelajaran(yogyakarta:Aswaja 

Pressindo,٥ (٢٠١٤  
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يهدف   منوذجهذا :) The exploratory model(استكشافية منوذج. ١
  .إىل تطّور اإلبتكار و تعامل الطالب

 منوذجهذا ):  The group process model(عملية جمموعة منوذج. ب
يهدف إىل تطّور وعي النفس و شعور التكافل و قدرة التعاون بني 

  .الطالب 
):  The  developmental cognitive model(التنموية املعرفية منوذج. ج

  .يهدف إىل تطّور األمهارات الذكر�ت منوذجهذا 
يهدف إىل  منوذجهذا ):  The programmed model(اسلوب برجمة. د

  .مهارات األساس بشركة األخالقتطّور األ
 يهدف إىلمنوذجهذا):   The fundamental model(منوذج األساسي. ه

  ٧.مهارات األساس بعلوم الئصليتطّور األ

 تعريف تعليم قواعد اللغة العربية

 التعليم تعريف

التعليم اإلصطالحي حماولة يعّلم الناس أو جمموعة الناس جبهود 
يستطيع التعليم . واسرتاتيجية ومناهج ومقاربة قد خّطط إىل إجناز اهلدف

                                                 
٧ Aunurrahman, belajar dan pembelajaran (bandung: 

ALFABETA,cv,١٤٨-١٤٧,(٢٠١٣. 
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حلظ كعملية املعّلم برب�جمي لكي جيعل الطالب نشاطا يف التعليم أّكد على 
بذلك، جوهر التعليم بر�مج ختطيط يهّيج الناس . حتضري مصدر التعليم

سينفقرب�مج التعليم . لكي يستطيع التعليم جبّيد يناسب �هداف التعليم
 : بر�جمان رئيسّيان، يعين

  تغّري السلوك عن بر�مج التعليماألّول، كيف يعمل الناس عمل 

  .الثاين، كيف يعمل الناس عمل إرسال العلوم عن بر�مج التعليم

بذلك، وضع معىن التعليم ظاهر يف التعّلم، الذي بينه يعمل املعّلم 
  .يف تنظيم الناس للتعليم

ذلك عرض، يصّور أن التعليم طريقة داخلة الطالب والتعليم  
 ٨.فعل التعليم جّهة املعّلم، التعّلم عاقبةمن . وضع ظاهر يف التعّلم

 تعريف قواعد اللغة العربية

هي تركيب اللغة وكيفية األحاد لغوي كالكلمة اليت حتصل الكلمات 
عادة تعترب قواعد اللغة املعىن وعمل الكلمات على كل نظام . يف تلك اللغة

 ٩.اللغة وتشمل أصوات

                                                 
٨Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, ١١٠-١٠٩ ,(٢٠١٢.  
٩Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Tata Bahasa Kasus, (Bandung: 

Angkasa, ٣ ,(٢٠٠٩.  
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وهيئة خاصة هو  فالبحث عنها وهي فردة، لتكون على وزن خاص
والبحث عنها وهي مركبة، ليكون اخرها على ما يقتضيه منهج . من موضوع

العرب يف كالمهم من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة، 
  ١٠.من غري تغري

 أمهية تعليمقواعد اللغة العربية

ومن أمهية تعليم قواعد اللغة العربية أن من يتعلم اللغة فسوف 
تلك اللغة ويف استعماهلا اللغة حيتاج إىل قوانني يستخدمها لفهم  يستعمل

 ١١.الكلمات أو تركيبها
ولتلك األمهية فينبغي لنا ان �تم تعلم  القواعد اللغة العربية ألن �ا 
نعلم صحيح الكلمات أو تركيبها وراء العلماء وا�تهدين كما يف مسائل الفقه 

  .تخدام اللغة العربيةاليت تكتب يف الكتاب املعتربة �س

 قواعد اللغة العربية أهداف 

  :كما يلي  القواعد اللغة العربية من أهداف تعليم 
  تصليح أساليب اللغة عن اخلطأ )١
 تعني الطالب أن تصمم قصد األساليب عندها فرق قليل )٢
 تطوير مادة اللغوية لسهلة يف فهمه )٣

                                                 
 ٨، )٢٠٠٤دار الكتب العلمیة، : بیروت( جامع الدروس العربیة،مصطفى الغالییني، ١٠
 طرائق تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا،محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعیمة،  ١١

  .٢٠٢، )٢٠٠٣مطبعة المعارف الجدیدة،: دون المطبع(
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 تقيم البيئة اللغوية احلقيقية )٤
 املعىنحفظ تركيب اللغة وحسن  )٥
 تصغري اإللتباس وضعف املعىن يف فهم العبارة العربية )٦

متّون الطالب مهارة اللغوية خاصة مهارة قواعد اللغة لكي يعرف خطأ  
 عن تركيب الكلمة

 ١٢.لرتكيب الكلمة مناسبة يف جعل الكلمة التامة )٨

 يزات قواعد اللغة العربيةمم

، راللغة األخكان قواعد اللغة العربية قواعدا ليست يف قواعد 
 :تلك القواعد كما تلي

 القواعداللغة جنسية )١
  القواعداللغة إمجالية )٢
 القواعداللغة زمنية )٣
 القواعد اللغة ضمريية )٤
 ١٣القواعد اللغة �لبناء واإلعراب )٥

                                                 
٥Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١١), ٩٧.  
٦Imanuddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab 

Sistematis,(Yogyakarta: Nurma Media Idea, ٢٠٠٨). 
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 عناصر قواعد اللغة العربية

أهل العربية من ضياعها، بعد أن اختلطوا �ألعاجم، دونوها  ملاخشي
وتسمى هذه . وأصلوا هلا اصوال حتفظها من اخلطأ) القواميس(يف املعاجم 

 ).العلم العربية(األصول 
�ا إىل عصمة اللسان والقلم  يتوصلهي العلوم اليت : فالعلوم العربية

وجيمعها إسم (اب الصرف، واإلعر : ((وهي ثالثة عشر علما. من اخلطأ
، والرسم، واملعاين، والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، )النحو

الصرف (وأهم هذه العلوم )). واإلنشاء، واخلطابة، و�ريخ األدب، ومنت اللغة
 ).واإلعراب

  الصرف )١
�ا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت �عراب  تعرفعلم �صول 

يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف  فهو علم. وال بناء
وإعالل وإدغام وإبدال وبه نعرف ما جيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل 

  .انتظامها يف اجلملة
 النحو )٢

علم �صول تعرف �ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
فبه نعرف ما جيب . أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. والبناء
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ه أن يكون أخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزوم علي
  ١٤.حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة

 مناذج تعليم قواعد اللغة العربية

ينطبق هنا ما سبق أن قلناه من حيث عدم وجود منوذج معني للسري 
ولذا تقتصر هنا على بعض املقرتحات العامة اليت ينبغي أن . القواعد درسيف 

ولكن قبل أن نعرض هذه . خيضعها املدرس ألغراضه وحالة تالميذه
إذا . املقرتحات حيسن أن نعرض النماذج الثالث املتعبة يف تدريس القواعد
ثالث  حبثنا يف النماذج اليت اتبعت يف نصف القرن األخري أللفني أ�ا انتقلت

انتقالت مهمة، ففي بداية القرن كانت النموذج القياسية النموذج اإلستقرائية 
  .والنموذج املعدلة

 وذج القياسيةمن

وهي أقدم الطرق الثالث، وقد احتلت مكانة عظيمة يف التدريس 
يستهل املدرسون بذكر القاعدة أو التعريف : قدميا، وتسري يف خطوات ثالث

أو املبدأ العام، مث يوضحون هذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق 
و أما األساس الذي تقوم عليه فه. عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة

عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العامة اليت احلقائق اجلزئية، 
ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة، ومن الكلي إىل جزئي، ومن املبادئ 
                                                 

  .٨، .جامع الدروس العربیةالغالییني،  ٧



  نموذج تعلیم القواعد العربیة ،  رفاعىأمحد 

    ١٤٩                                 ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

إىل النتائج، وهي بذلك إحدى طرق التفكري اليت يسلكها العقل يف الوصول 
تدريس القواعد النحوية يف من املعلوم إىل ا�هول، ولقد كانت سائدة يف 

مطلع هذا القرن، فيعمد املدرس إىل ذكر القاعدة مباشرة موضحا إ�ها ببعض 
األمثلة، مث �يت �لتطبيقات والتمرينات عليها، ولقد ألفت بعض الكتب 

  .النحوية على هذا األساس ككتاب قواعد اللغة العربية

 )اإلستنباطية(منوذج اإلستقرائية 

قة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أور�، نشأت هذه الطري
فقد نشأ هؤالء يف ظل الطريقة القياسية، إال أ�م �ثروا لدى وجودهم يف أور� 
�لثورت اليت قام �ا املريب األملاين يوحنا فردريك هر�رت يف �اية القرن التاسع 

 طرق عشر ومستهل القرن العشرين، فإذا �م ينقلون مباديء هر�رت إىل
تدريسهم للمواد ومنها القواعد النحوية، حيث يرتب الدرس إىل عدة نقاط 

املقدمة، العرض، الربط، القاعدة أو : وهي) خطوات الدرس(يسميها هر�رت 
  .اإلستنباط، التطبيق

 منوذج املعدلة

وهي أحدث الطرق الثالث من جهة الرتتيب التارخيي، وقد نشأت 
س السابقة، ولذا أمسيناها منوذج املعدلة، وهي نتيجة تعديل يف منوذج التدري

تقوم على تدريس القواعد النحوية يف خالل األساليب املتصلة ال أساليب 
املنقطعة، ويراد �ألساليب املتصلة قطعة من القراءة يف موضوع واحد، أو نص 
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من النصوص، يقرؤه الطالب ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل وما فيها من 
  ١٥.ص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخريا �يت مرحلة التطبيقاخلصائ

  
 خطوات التعليم قواعد اللغة العربية

 ألتمهيد )١
تتوقف طريقته على نوع األمثلة، ويكون عادة �سئلة يف املعلومات 

ويف حالة استخدام النص املساعد الستخالص . السابقة املتصلة �لدرس
مث يعرض على السبورة إضافيه، إذا مل يكن مدو� األمثلة منه، ميهد ملوضوعه 

يف الكتاب، ويطالب التالميذ بقراءته قراءة صامتة، مث يناقشون يف معناه 
 .العامل

  عرض األمثلة )٢
ويكون �حدى الطرق السابقة، ويف حالة استخدام النص 
املساعد، يوجه إىل التالميذ أسئلة يف النص، تكون إجابتها أمثلة صاحلة 

وميكن للمدرس أن يستخلص بنفسه هذه األمثلة من النص للدرس، 
مباشرة وذلك اقتصادا يف الوقت مث تدون هذه األمثلة �لتدريج أو فعة 
واحدة على اجلانب األمين من السبورة األصلية يف وضع رأسي وعلى شكل 
 زمر متناسقة، وتوضع خطوط حتت الكلمات املطلوبة وتضبط أواخرها

يسعف خلطوط والضبط إىل حني املناشقة وإذا مل وميكن أن يؤجل وضع ا

                                                 
دار المعرفة، : القاھرة(، طرق تدریس اللغة العربیةواألخرون، محمور رشدي خاطر  ٨

٢٢٠-٢١٥، )١٩٨٣.  
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النص يف تقدمي ألمثلة متعددة للنوع الواحد فال مانع حينئذ أن يزاوج 
  .املدرس بني األمثلة اليت تؤخذ من النص، وأمثلة أخرى يضيفها من عنده

 املوازنة )٣
ويف هذه املرحلة تناقش األمثلة ) املناقشة أو الربط(وتسمى 
فات املشرتكة أو املختلفة بني اجلمل، متهيدا الستنباط مناقشة تتناول الص

وتشمل املوازنة نوع الكلمة، ونوع ). قاعدة(احلكم العام الذي نسميه 
كما ...إعرا�ا، ووظيفتها املعنوية، وموقعها �لنسبة إىل غريها، وهكذا

تشمل املوازنة طوائف األمثلة املختلفة، كل ذلك يف سبيل الوصول إىل 
ومن البديهي أن طريقة املوازنة ختتلف �ختالف : ملطلوبةالقاعدة ا

  .املوضوعات
  اإلستنباط )٤

بعد اإلنتهاء من املوازنة وبيان ما تشرتك فيه األمثلة وما ختتلف فيه 
من الظواهر اللغوية، يستطيع املدرس أن يشرك التالميذ يف استنباط 

يد، مع عدم بعد أن يقدم هلم اإلسم اإلصطالحي اجلد .القاعدة املطلوبة
بعد نضج القاعدة يف أذهان  -وال مانع: اإلسراف يف املصطلحات

من تسجيلها على السبورة أمام األمثلة، وتكليف  - التالميذ ويف ألسنتهم
  . أحد التالميذ قراء�ا

كما جيب، بعد ذلك، أن يطلب املدرس من بعض التالميذ قراءة 
اكيبها وربطها �ألمثلة القاعدة املدونة يف الكتاب لشرح مما غمض من تر 

  .املدونة على السبورة
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  التطبيق )٥
جزئي وكلي، فاالتطبيق : هو الثمرة العملية للدرس، وهو نوعان

اجلزئي يعقب كل قاعدة تستنبط قبل اإلنتقال إىل غريها، والتطبيق الكلي 
يكون بعد اإلنتهاء من مجيع القواعد اليت يشملها الدرس ويدور حول 

  .مجيعهاهذه القواعد 
وال يؤدي الدرس غايته إذا مل خيتتم بتطبيق شفهي لتثبيت القواعد 

  .املعطاة ونقلها إىل امليدان العملي
وينبغي يف التطبيق أن يتدرج فيه املدرس من السهل إىل الصعب 

  :وطريقة ذلك
أن يعرض املدرس مجال �مة أونّصا قصريا، فيه ما يراد التدريب عليه،   -  أ

عيني الشيئ املراد، كأن يطلب ذكر الظرف أو ويطالب التالميذ بت
  .احلال يف اجلملة أو يف النص املعطى للتطبيق

 .ان يعرض مجال �قصة، ويطلب التالميذ بتكميلها �إلسم املطلوب  -  ب
أن يعرض الكلمات ليستخدمها التالميذ يف مجل من إنشائهم، على   -  ج

أن تؤدي هذه الكلمات وظيفة معنوية معينة، على حسب موضوع 
 .الدرس
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أن يطالب التالميذ بتكوين مجل كاملة تطبيقا على القاعدة   - د
 ١٦.املدروسة

  صعوبة التعليم قواعد اللغة العربية
ترجع صعوبة القواعد إىل كثرة ما فيها من أقوال، وأوجه جائزة وشاذة،  )١

واعتمادها على التحليل املنطقى الذي يستدعى حصر الفكر الستنباط 
كثرية متنوعة، مما دعا علماء الرتبية أن ينادوا األحكام العامة من أمثلة  

بتأخري دراسة القواعد إىل سن املراهقة حيث يصل التلميذ إىل تفكري 
  .يساعده على احتمال الدراسات النحوية وقبوهلا

تدريس القواعد عن طريق تذوق النصوص األدبية يلزم التلميذ مبحصول  )٢
ن من استيعاب األمثلة وافر من األلفاظ والتعبريات املتعددة ليتمك

املعروضة عليه يف درس القواعد وفهمها، والسن املبكرة ال تستجيب ملثل 
هذا احملصول اللغوي، مما يدعو إىل إرجاء تدريس القواعد إىل مرحليت 

 .والثانوي) املتوسط(اإلعدادي 
طرق تدريس القواعد هلا دخل كبري يف صعوبتها، وسهولتها، فإذا درست  )٣

افة، ال تستثري التالميذ، وال تستحفز مههم، رغبوا عنها، بطريقة الية ج
أما إذا روعى يف تدريسها طريقة حديثة تثري شوقهم وتسرتعى اهتمامهم، 

 .مالوا إليها وألفوا دراستها
                                                 

- ١٣٧) ١٩٩٨دار الفكر المعاصر،  :بیروت(طرق تدریس اللغة العربیة، جورت الركابي، ٩
١٣٨.  
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من األمور اليت تزيد من صعوبة القواعد وتضاعف من جفافها أن تكون  )٤
متكلفة بعيدة عن دراستها يف مناذج بعيدة الصلة عن حيات التالميذ، 

إدراكها، ال تثري يف نفوسهم مشاعر، وال حترك عواطف فيحسو�ا 
 .مكروهة ثقيلة

وإذا التزم املدرس يف اختيار مناذج القواعد قريبة من بيئة حياة التالميذ،  )٥
وتدرج يف تدريسها من السهل إىل الصعب، والتزم يف حصتها بنوع 

ذلك يدعو التالميذ إىل حب خاص الكالم �للغة العربية املعربة، فإن 
 .القواعد، والرغبة يف دراستها

اجناه بعض املعلمني �لقواعد اجتاها علميا، ال هم هلم فيه إال حفظ  )٦
املصطلحات النحوية وسردها أدى إىل عدم انتفاع التالميذ بدروس 

 .القواعد، رغم ما يبذله هؤالء املعلمون من جهود مضنية يف التدريس
بتالميذهم حنو اإلنتفاع �لقواعد انتفاعا عمليا فأكثروا  لو اجته املدرسون )٧

من التطبيق الشفهي يف دروس القراءة واحملفوظات، وانتهزوا الفرص 
املناسبة ال صلح اخلطأ النحوي عند وقوعه، ألدى هذا إىل جناحهم 

 .واستفادة تالميذهم، وعدم شعورهم بصعوبة القواعد
ل سالمة التعبري وصحة دراسة القواعد �عتبارها وسيلة تكف

أدائه، وفهم أفكاره وإدراك معنيه يف غري لبس أو غموض، يشجع 
التالميذ على دراستها، لذا ينبغي أن يقتصر يف دراسة النحو على ما يلزم 
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من القواعد لتقومي ألسنة التالميذ، وتصحيح أسلو�م، أما ما ال لزوم له، 
ه يرتك للذين يتخصصون وخاصة ما حيتمل يف إعرابه أكثر من وجه، فإن

 .يف دراسة اللغة العربية
وال يغيب عنا أن كثرة التدريب على استعمال األلفاظ واجلمل 
والعبارات استعماال صحيحا، يقوى ألسنة التالميذ، ويباعد بينهم وبني 
اخلطأ يف الكالم، ولو سر� معهم يف هذا التدريب أشواطا متكررة ألصبح  

ة هلم وسليقة، فالقواعد إذا ربطت �ساليب كالمهم الصحيح السليم عاد
التعبري اليومى، وما يتصل خبربات التالميذ اللغوية، جعلهم حيسون �ن هلا 

كتابة (هدفا البد من بلوغه والوصول إليه، هو ضبط التعبري بشقية 
، لذا ينبغي أال يصرف املدرس وقته يف حتفيظها، بل عليه أن )ومشافهة

دب والنصوص �عتبارها وسيلة لفهم القواعد، أكثر يتجه حنو العناية �أل
  ١٧.من عنايته �ستيعاب هذه القواعد وحفظها

  ةصالخ
 :من األمور السابقة ميكن االستنباط

منوذج التعليم القواعد العربية هو مفهوم أو منط الذي نستعمله تصميم  -١
املادة أمناط التدريس  بني املدرس و الطالب  يف الفصل و استعمال تركيز 

 ى، وأنواع التعلم)األفالم(مثل الكتب، وسائل اإلعالم , او ادوات التعليم
 .والربامج اإلعالمية الكمبيوتر، واملنهج

                                                 
مكتب : شارع كامل صدقي(، طرق تدریس اللغة العربیةعبد المنعم سید عبد العال،  ١٠

  .١٣٤، )غریب، دون السنة
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قواعد اللغة العربية هي تركيب اللغة وكيفية األحاد لغوي كالكلمة اليت  -٢
عادة تعترب قواعد اللغة املعىن وعمل . حتصل الكلمات يف تلك اللغة

 .كل نظام اللغة وتشمل أصواتالكلمات على  

النماذج الثالث املتعبة يف تدريس القواعد هي النموذج القياسية  -٣
 النموذج اإلستقرائية و النموذج املعدلة
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