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  الفعالة واسرتاتيجيا�ا النحو علم تدريس طرائق
 

   الليلة عزة
  ماالنج "تورين" احلكومية الثانوية سةر املد

 
علم  النحو جزءا رئيسا يف تعليم اللغات بشكل  تشكل مادة:صخمل

ويعد هذا اجلزء من أكثر املوضوعات تعقيدا وتذبذ� يف مناهج تعليم  .عام
ومما ال شك فيه أن أسبا� عديدة تشكلت منها صعوبة . العربية خاصة 

فإىل جانب جفاف املناهج . القواعد النحوية يف ا�ال الرتبوي التعليمي
د وسوء فهم الغاية من تدريس القواع .وعقم الكتب املندرسية والطرائق

وعجز املعلمني واملربني عن استثمارها استثمارا فعاال يف إكساب املتعلم 
إىل جانب ذلك كله هناك طبيعة املادة  ،السالمة اللغوية وتلقائية التعبري

نوع   - يف الكتب واملقررات التعليمية- فهي  .النحوية املدرسة يف حد ذا�ا
دود والتفريعات ، من التحليل الفلسفي ، فيها كثري من املصطلحات واحل

وعليه ، فإن تيسري  .اليت يعجز عن فهمها املعلمون فضال عن املتعلمني 
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يف زمان يتلقى فيه الفصحى تعلما وصناعة ال  - هذه املادة على املتعلم 
واجب حتمي ، وسيظل هذا الواجب قائما يف احلاضر  -طبعا واكتسا� 

سري يف هذه املسائل لكن التي. واملستقبل ، كما كان قائما يف املاضي 
اخلطرية جهد ضائع ، أو طريق مضلة ال تعرف هلا حدود ، وال تتضح هلا 
غاية إذا مت معاجلته بعيدا عن احلقائق اليت أثبتها العلماء واملختصون يف 

 تدريس طرائق ومن هنا أراد الباحث أن يبني. ميدان علم تدريس اللغات
  .الفعالة اسرتاتيجيا�ا و النحو علم

  

 و النحو، علم تدريس، طرائق،: األساسية الكلمات
  .فعالة اسرتاتيجيات،

 
  مقدمة

حيظى تعليم علم النحو وتعلمها يف عصر� املعاصر �مهية متزايدة لدى 
ومما ال شك فيه . الدارسني واملربني يف املدارس و اجلامعات واملعاهد اإلسالمية

أن منو هذا االهتمام لدى القائمني على امليدان يعود إىل أسباب متعددة؛ 
ن هذا امليدان يواجه حضارية وثقافية واجتماعية وعلمية واقتصادية، غري أ

مشكالت تربوية حادة، لعل من أبرزها تعقيدا وتذبذ� مسألة القواعد النحوية 
فقد ظلت هذه املسألة قضية جدلية ساخنة يف تعليم العربية بشكل . وتدريسها

  . ١عام ، فهي ال تكاد �دأ حىت تعود إىل الواجهة من جديد 

                                                 
 التدریس ھیئة أعضاء قدرات تنمیة مشروع: القاھرة( ،الفعال التدریس ،مؤلفینال مجموعة١
 .٤٣- ٤١. ص) م٢٠٠٥ ،للجامعات األعلى المجلس والقیادات،
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ية على القواعد النحوية يف والدليل على ذلك أننا حني نلقي نظرة �رخي
مناهج تعليم اللغة العربية منذ مطلع النهضة نكتشف اختالفا كبريا حول أفضل 

وال غرابة أن جند يف حقل وليد وحيوي مثل . وسيلة لتيسري تدريس النحو 
اللسانيات التعليمية هذا التنوع اهلائل الذي يشبه الر�ح املتغرية والرمال 

  .٢آلخر مناقضة كاملة يف أسسه النظرية والتطبيقيةاملتحركة  بعض يناقض ا
وهناك جهود قوية لتيسري القواعد النحوية تثري حاليا العديد من 

وهي تشكل جزءا رئيسيا يف تعليم اللغات   اإلشكاالت النظرية والتطبيقية،
من أعقد  - عند مجهور املربني واملعلمني  -ويعد هذا اجلزء . بشكل عام 

فعلى الرغم من العناية الكبرية . يف مناهج تعليم اللغة العربية العناصر اللغوية
اليت تلقاها مادة النحو ، إال أن التقارير العلمية، والبحوث الرتبوية اليت أجنزت 
يف هذا الشأن، تشري إلىضعف التالميذ يف لغتهم الوطنية من حيث األداء 

كالمهم ، وقراءا�م،   املنطوق واملكتوب وكثرة األخطاء النحوية ، وشيوعها يف
وكتا��م ، يف مجيع مراحل التعليم العام ، ومل يسلم من ذلك طالب اجلامعة 

  . واملتخرجون منها 
  
  وحنلا سير دت

 تعلما العربية واملتعلمون الناشئة فيه يتلقى زمان يف النحو تدريس إن
 عن حتفظ نظرية كقواعد ال لكن ، جدا مفيد واكتسا� طبعا ال ، وصناعة

 واملران �لدربة تكتسب ، بنوية وأمناط كمثل بل ، وشاذها مطردها قلب ظهر

                                                 
. ص )م١٩٧٧العلم، دار: الكویت( المعاصرة المناھج ،شرحان المجید عبد داش الدمر٢

١٥٢. 
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 هو اهلام وإمنا ، اهلام األمر هي ليست اللغة عن نظرية معلومات معرفة ألن ؛
 طريقتني بني متيز التعليمية فإن ، الكالم هذا على بناء.  واستعماهلا مراعا�ا

  ٣ :أساسيتني
 عرضا وتتضمن:  (grammaire explicite) املباشرة الصرحية القواعد )١

  . واجلمل الرتاكيب عليها تقوم اليت للقوانني مباشرا
 العرض من ختلو اليت:   (grammaire implicite)  الضمنية القواعد )٢

 بعض يرى ، التواصلي الوظيفي االجتاه ظل ويف.  قوانني ألي املباشر
 اللغات تعليم يف ضرورية الصرحية والقواعد الضمنية القواعد أن الدارسني

 املراحل مجبع يف
  النحو قواعد تدريس يف السلوكية األهداف

 املتعلم سلوك يف حدوثه املتوقع املرغوب التغري �نه السلوكي اهلدف عرف
 هذا من نالحظ. معينة تعليمية خبربه املتعلم مير أن بعد تقوميه ميكن الذي

 مهم دور عليه املعلم وان املعلم وليس �لفعل يقوم الذي هو املتعلم إن التعريف
 منها البد شروط وهناك . السلوكي الفعل يف قيامه أثناء الطالب مالحظة وهو
  . �٤ختصار بعضها نذكر السلوكية األهداف صياغة يف

 : التالني اهلدفني بني الفرق إيل مثال انظر حمدد واضحا اهلدف يكون أن
 الربيع(  نص الطالب يقرا أن )٢(. القراءة على الطالب قدرة تزداد أن )١( ٥

                                                 
 العقلیة اإلعاقة ذوي األطفال لدى اللغة وتنمیة اللعب  ،٢٠٠١ شاش، سالمة دمحم سھیر٣

 ٧٩- ٧٨. ص. المصریة األنجلو مكتبة: القاھرة  ،الثالثة الطبعة
 جامعة: بغداد( االلكتروني التعلیم مجلة الرقمیة، الذھنیة الخرائط  ،الباسط عبد دمحم حسین٤

 ٨٧. ص ) م٢٠١٣ المنصورة،
  األولى، الطبعة ،لألطفال التفكیر تعلیم طرق ،١٩٩٠ اللبابیدي، عفاف الخالیلة، الكریم عبد٥

 ٢٤-٢٣. ص. الفكر دار األردن،: عمان
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 الثاين اهلدف وإن. أخطاء ثالثة عن أخطاءه تزيد أن دون صحيحة قراءة) 
  حتديدا واألكثر األول من أوضح شك بال
 .مثال املبتدأ الطالب يعرف إن. للقياس قابال تصوغه الذي اهلدف يكون أن
 سلوك اهلدف يصف أن. مثال مجل مخس يف اخلرب مع املبتدأ التلميذ مييز أن

. املعلم على ال التلميذ على اهلدف يركز أن أي  املعلم سلوك وليس الطالب
 �ئب الطالب يستخرج أن .مثال  الفاعل �ئب الستخراج  الطالب قدرة ز�دة

 .مثال عليه تعرض اليت اجلمل من الفاعل
 وتعبري وقراءة ونصوص إمالء من األخرى اللغة وفروع القواعد بني العالقة إن

 ومن التعبري وضبط اللسان تقومي وهي كربى لغاية وسيلة والقواعد. وثيقة عالقة
 نفسه �خذ أن املعلم على بل له املخصصة على �لقواعد االهتمام نقصر أن اخلطأ

 كل يف  القواعد تطبيق ومراعاة صحيحا ضبطا الكلمات بضبط �اللتزام وتالميذه
 القواعد بعض لدراسة صاحلة أمثلة القراءة موضوعات يف املعلم جيد وسوف الدروس
 السلبية والقراءة الضبط سالمة على التالميذ وتدريب عليها التطبيق أو اللغوية
 ظالل يف القواعد يدرس أن املعلم من يتطلب القواعد بدراسة �حلديث واالجتاه

  العربية اللغة فروع بقية وبني القواعد مادة بني فصال التلميذ الجيد حىت واألدب اللغة
 دراسة إيل التالميذ يدفع حافزا النصوص أو التعبري دروس يف املعلم جيد وسوف
 يشرح أن املعلم واجب فمن التعبري يف حنوي خطا التالميذ بني شاع فإذا القواعد
   .للتالميذ قاعدته

  النحو علم تدريس مشكالت
  :٦ القواعد تدريس يف املعلمني بعض مشكالت ومن

                                                 
 تالمیذ إتقان على القواعد تدریس فى الذھنیة الخریطة استخدام أثر   ،عرابي عباس دمحم٦

: الریاض(  التربویة البحوث مجلة تجریبیة، دراسة ،العربیة اللغة لمھارات االبتدائي الخامس الصف
 ٤٣. ص) م٢٠٠٨  ، الحكمة دار
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  . الدرس أثناء يف الفصحى العربية �للغة والتالميذ املتعلم التزام عدم )١
 يف فيخوض  والعلمي الذهين التالميذ ملستوى املعلم مراعاة عدم )٢

  . القاعدة  حفظ الطالب من املعلم يطلب أن. فهمها يصعب تفصيالت
  ٠ والكتابية الشفوية التدريبات قلة )٣
 ينتهي أن بعد الكتاب من اإليضاح قراءة التالميذ من املعلم يطلب أن )٤

 الوقت هذا املعلم يستغل أن واألفضل  مباشرة الشرح من املعلم
  ٠ �لتدريبات

 تذوقا وال لغوية ثروة تعطي ال اليت ٠ التقليدية �ألمثلة املعلم اكتفاء  )٥
  ٠ أدبيا

 ٠ الفصل كراسة يف والقاعدة األمثلة كتابة التالميذ من املعلم يطلب أن )٦
  ٠ للتدربيات الوقت هذا يستغل أن واألفضل

  ٠التلميذ أذهان يف القواعد صعوبة املعلم يرسخ أن )٧
  منها القاعدة االستنباط وحماولة األمثلة من حمدود عدد على االقتصار )٨
 ويعرض ميهد الذي وهو درسه غالب يف أو فقط ملقيا املعلم يكون أن )٩

  متلقون والتالميذ ويستنتج ويوازن ويربط
  ٠ املتنوعة �لوسائل املعلم استخدام عدم   )١٠
  ٠ العربية اللغة بفروع القواعد ربط عدم )١١
  ٠ الشفوية دون فقط الكتابية �لتدريبات االكتفاء  )١٢
  ٠ كتابيا أو شفو� اخلطأ بتصويب التالميذ مطالبة عدم )١٣
 فرصه التالميذ إعطاء وعدم اخلطأ لتصويب املعلم مالحقة عدم )١٤

  ٠ للتصويب
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  ٠  صوبوا إذا  تالميذه أخطاء لتصويب املعلم متابعة عدم عدم )١٥
  ٠ له والتشويق   للدرس  التمهيد عدم )١٦
  ٠ اجلزئي �لتطبيق املعلم اهتمام عدم )١٧
  ٠ جيدا الدرس �عداد االهتمام عدم )١٨
 النحو علم قواعد تدريس طرائق

 على البحث يف نقتصر وسوف القواعد لتدريس كثرية طرائق هناك 
  ٧:  طرائق أربع

 هذه تبدا األمثلة مث القاعدة طريقة أحيا� وتسمى: القياسية الطريقة: أوال 
 ومعىن. القاعدة لتوضيح ذلك بعد األمثلة تعرض مث القاعدة بعرض الطريقة

 هذه يف القياس فكرة و�يت ٠ اجلزء إيل الكل من فيها  ينتقل الذهن إن هذا
 يقيس مث ومن أذها�م يف ووضوحها للقاعدة التالميذ فهم حيث من الطريقة
 الواضحة األخرى األمثلة على الغامضة اجلديدة األمثلة التالميذ أو املعلم

 عدم. العمياء واحملاكاة احلفظ على التالميذ تعود وأ�ا. عليها القاعدة وتطبيق
 ابتكار على القدرة فيهم تضعف .البحث يف واالستقالل النفس على االعتماد
 بعد الطريقة هذه هجرت وقد. �لسهل وتنتهي �لصعب تبدا أ�ا . والتجديد

   ٠ التالميذ لدى السليم اللغوي السلوك تكون ال أ�ا علميا ثبت أن
 البدء على الطريقة هذه وتقوم :) االستقرائية(   االستنباطية الطريقة: �نيا

. خطواته هاربرت بىن وعليها القاعدة منها تستنبط مث وتناقش تشرح �ألمثلة
 )١(:  وهي اليوم إيل عليها يعتمد منا العديد يزال ال اليت املشهورة اخلمس

                                                 
 ، العامة المصریة الھیئة النجار، الحلیم عبد تحقیق. م٢٠١٦ ، الخصائص  جني، ابن ٧

 ١١٢. ص. القاھرة
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 الورق على أو السبورة على النص أو األمثلة عرض  )٢( التمهيد أو املقدمة
 وتسمى املوازنة) ٣( معناها يف التالميذ ومناقشة النص أو األمثلة وقراءة مقوى
 املوازنة وتشمل اجلمل بني واملختلفة املشرتكة الصفات وتناول املناقشة أو الربط
 إعرا�ا وعالمة لغريها �لنسبة وموقعها ووظيفتها وعالقتها الكلمة نوع بني
 استخدامها يف ويشرتك واملوازنة املناقشة خالل من:   القاعدة استنباط) ٤(

 القاعدة على التطبيق) ٥( سهلة بلغة السبورة على وتكتب والتالميذ املعلم
 .التطبيق صور تتنوع أن وينبغي اهلامة اخلطوات من اخلطوة وهذه

 مشاركة قلة) ٢( التعليم بطيئة إ�ا) ١( : الطريقة هذه عيوب وأما
 اجزائة بني ويقارن ويوازن للدرس يقدم الذي هو املعلم الن الدرس يف التالميذ
) ٤( األخرى اجلوانب دون العقل على تركيزها) ٣( االستنتاج صياغة ويتوىل
 .واالبتكار التجديد يف املدرسني قدرات تعطيل

  احلوارية الطريقة:  �لثا 
 لتوجيه السابقة التالميذ خربات واستثمار املناقشة على جوهرها يف وتقوم

 جيدا إعدادا األسئلة يعد ان بد وال ٠ معني هدف حتقيق حنو  نشاطهم
 ومن. التالميذ على توزيعها وعدالة والرتتيب والتسلسل الوضوح فيها ويراعى
 إىل تؤدي  )٢. (طويال زمنا تستغرق أ�ا )١: (الطريقة هذه عيوب

 على املعلمني بعض قدرة عدم  )٣. (املوضوع عن واخلروج االستطراد
  .تنفيذها

  املعدلة الطريقة:   رابعا
 األساليب طريقة أيضا وتسمى  التكاملية النصوص طريقة وتسمى

 نص بعرض تبدا  ٠السابقة الطرق مزا� جتمع تكاد طريقة وهي  املتصلة
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 ٠ القراءة موضوعات تعاجل كما النص ويعاجل توجيها ته طيا يف حيمل متكامل
 الكلمات ويعاجل فيه  املعلم يناقشهم مث  صامتة قراءة النص التالميذ يقرأ حيث

 الطريقة حسب األمثلة هذه تعاجل مث جهرية قراءة التالميذ يقرا مث  الصعبة
 حىت آخر إيل مثال من االنتقال يف احلوار على املعلم معتمدا االستقرائية

 على ويكتبها سهل �سلوب املعلم فيصوغها الدرس قواعد التالميذ يستنتج
  ٠السبورة

 خالل من القواعد تدريس فرصة املعلم تعطي الطريقة هذه إن شك وال
 القواعد مزج يتم الطريقة هذه وعن والتعبري واألدب القراءة موضوعات
 امللكة تتكون حىت والتكرار واملران واالستعمال الصحيح والتعبري �لرتاكيب
 نفسها اللغة تعليم جياري الطريقة وفق القواعد تعليم إن نرى وحنن ٠ اللسانية

 ألنه النحوية للقواعد املرسومة األهداف لتحقيق الفضلى الطريقة أ�ا ونرى ٠
 رسوخ إيل املؤدي الصحيح و�لتعبري �لرتاكيب القواعد مزج طريقها عن يتم

    ٠ اإلعرابية خبصائصها مقرو� رسوخا وأساليبها اللغة
 الفعالة النحو علم قواعد تدريس اسرتاتيجيات 

 االسرتاتيجيات تعريف
 تلك وتنعكس املعلم، يتخذها قرارات من جمموعة هى اإلسرتاتيجيات

 التعليمى، املوقف ىف والطلبة املعلم يؤديها األفعال من أمناط ىف القرارات
 يتم حيث جوهرية عالقة املختارة واإلسرتاتيجية التعليمية األهداف بني والعالقة
  .٨األهداف لتحقيق وسيلة أنسب أ�ا أساس على اإلسرتاتيجية إختيار

                                                 
  األولى، الطبعة ،لألطفال التفكیر تعلیم طرق ،١٩٩٠ اللبابیدي، عفاف الخالیلة، الكریم عبد٨

 ٢٤-٢٣. ص. الفكر دار األردن،: عمان
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  التعليمية االسرتاتيجيات
 خطوات ��ا التعليمية االسرتاتيجيات شاش سالمة دمحم سهري عرف

 املتعلمني، لطبيعة ومراعية ومرنة شاملة تكون حبيث ومتسلسلة منتظمة إجرائية
 استغالل من الدراسة قاعة داخل حيدث ملا احلقيقي الواقع متثل واليت

 حتركات جمموعة .فيها مرغوب تعليمية خمرجات لتحقيق متاحة، إلمكا�ت
 إىل �دف ومتسلسل منتظم بشكل حتدث اليت الدراسة قاعة داخل املعلم
  ٩.التعليمية األهداف حتقيق

 )Teaching Strategy( التعليمية �إلسرتاتيجية املقصود أن الباحث ورأى
 هدف لتحقيق املعلم قبل من للطلبة املادة توصيل �سلوب يتعلق ما كل هو،
 هذا وإدارته؛ الصف لضبط املعلم يتخذها اليت الوسائل كل يشمل وذلك ما،

 بعملية تساهم اليت الفيزيقية والرتتيبات الطلبة يعيشه الذي العام اجلو إىل و�إلضافة
 إ�رة على �ألساس االسرتاتيجيات تعمل. املبتغاة واملفاهيم لألفكار الطالب تقريب
. املطلوب التغيري حنو توجيهه إىل وتؤدي املعلومات، الستقبال املتعلم ودافعية تفاعل

 على املعلم، يستخدمها اليت اإلجراءات أو الطرائق أو ل،الوسائ تشتمل وقد
 أو االستقرائية أو اإلستنتاجية الطريقة أو ،)املواجهة( التلقيين الشرح طريقة
  .احلديثة أو التقليدية  األشكال من ذلك غري و املّوجهة أو احلرة التجربة شكل

  الفعالة التعليمية اإلسرتاتيجية
 السهل من والتواتر التخطيط هي الفعالة التعليمية اإلسرتاتيجية أما و

 تفعيل يف للوقت الناجع واالستعمال ا�هول، إىل املعروف ومن الصعب إىل
 مالئمة هو الباحثون خيصه ما أهم ومن اهتمامهم، من والز�دة الطلبة

                                                 
 العقلیة اإلعاقة ذوي األطفال لدى اللغة وتنمیة اللعب  ،٢٠٠١ شاش، سالمة دمحم سھیر٩

 ٧٩- ٧٨. ص. المصریة األنجلو مكتبة: القاھرة  ،الثالثة الطبعة
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 والتوطئة اخللفية توفري خالل من الدائم والتوضيح واإلرشادات التعليمات
 من بدالً  والتواتر اخلطوات وانتهاج األساس، املضمون يف الشروع قبل الالزمة
 من بدالً  الفهم وفحص السرد، على السؤال وتفضيل اهلوة، وتعميق القفز

 يرعى مبا وتوجيهه دائم، بشكل الطالب قدرات وفحص والرتتيل، احلفظ
  .لديه الفردية وامليول االجتاهات
 عامة وحملة مبدخل أوالً  الشروع خالل من املضمون يبين الناجع املعلم ألن

 األساس، املوضوع على والتأكيد احلصة، من املتوخاة �ألهداف الطالب تعّرف
 وهو احلصة، �اية يف وإمجاهلا احلصة، يف التقدم أثناء وتلخيصها �ألجزاء والتعريف

 والربط أجزائه وعالقة املضمون، ملفاهيم خبارطة ويزوده الطالب يوجه ذلك يف
 التعليم على والتأكيد املراجعة إىل ويعمد كما. املطروحة األجزاء �مل والتلخيص

 وحتليل الكلي، العرض يشمل مبا املنطقي، للتفكري أولية قوانني تثبيت خالل من
 واضح، بشكل الدرس عرض وان �لكل، اجلزء تصل مبفاهيم إمجاهلا مث ومن األجزاء

 موضوع إىل الطالب وجذب لشد النافذة الدالالت أهم من وتناغمي ومحاسي
 .احلصة

 مبا تعلُّم جو خلق يف تساعد واملؤثرة الفاعلة التعليم واسرتاتيجيات
  :يشمل

 وتبسيطها؛ التعلم أهداف على التأكيد )١
 ونتائجه؛ التعلم أهداف اجياز )٢
 التعليمية التجربة مع يتناسب مبا احلصة ملراحل وحريص دقيق ختطيط )٣

 للطالب؛
 للموضوع؛ وفهمهم تقدمهم لفحص للطالب الدائم �لسؤال التعرض )٤
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 والتعامل التقدم لضمان وتدعيمه للتمرن، الكافية الفرص الطالب منح )٥
 األخطاء؛ مع الناجح

 .للموضوع وفهمه تقدمه حول للطلبة دائمة ومساءلة مستمرة مراجعة )٦
  

 إىل يهدف والذي الفعال، التعلم إلحداث العامة الطرائق الباحث يبّني 
 مث ومن. واحملاجاة الدائم والتساؤل البحث، مهارات من الطالب متكني

 العامة، و�حلالة و�ملضمون �ملعرفة وربطها اخلاصة واحلالة للدرس التلخيص
 واملزود املعلم، بفعل املَوجه للتمرن فرص و�يئة سيتعلمون، مبا الطالب فتعريف
 احلالة هذه يف. للمهام وإمتامه الطالب مثابرة يف تسهم واليت التدعيم بوسائل
 ورمزيته، مهنيته يعرض التعليمية، العملية يف املوجه القائد مبثابة املعلم يكون
  . التقين ومتكنه

 واالحرتام الطالب تعلم ويدعم يسهم مما املعرفة تنمي اخلطوات هذه
 تعليمهم يف نفوذاً  ويزدادون املعلمون ينجح. الرتبوية العملية أطراف بني والثقة

 من والتقدم التعليمية، التجربة بناء يراعون عندما وذلك األساسية، للمهارات
 ومتكني الدقيقة، والتفاصيل �لشرح واالستعانة و�بتة، صغرية خطوات خالل

 أكرب خالل من للموضوع والتعرض احملدد، املوضوع على التعرف من الطالب
 التعرُّف مث ومن والتوّسع النقاش على الطالب وحتفيز األسئلة من ممكن عدد

 املشاركة من الطالب من األكثر الكم ومتكني و�يئة الدؤوب، البحث بواسطة
  .املعنوية النجاح مبسببات وشحنهم وتدعيمهم والتمرن،

 التعليم حصة يف الفاعل الطالب حضور أن على الرتبوية األحباث وتؤكد
 املعلم قدرة مشاركتهم، على املؤثرة العوامل ومن �ملائة، ٩٠ -٣٠ بني ما يرتاوح
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 إشراكه وجناعة وفاعلية الفعلية، ومواقفه تدريسه، أساليب وفاعلية التأثري، على
 الدائم والتساؤل جهة من التبسيط خالل من املشاركة الطالب من األكرب للعدد

 وتزيد وظيفة، أو مهنة كونه قبل رسالة فالتعليم والتشجيع؛ �لدفع املصحوب
 الضمريي �لقصد املدفوعة الكفاءة وزادت أطرافه بني الثقة تعمقت كلما فاعليته
 املمارسة خطاب يف يتجلى الذي واإلخالص والتفاين اهلادفة، الرؤية بفعل املوجه

 التوجه وليس الرتبوي، والعطاء للفعل زاوية كل ويف الصف يف �فذة تدب اليت
 تعم اليت والقهر اجلرب وعالقات الفوكوي" واملعاقبة املراقبة" خطاب بفعل املدفوع
  .مدارسنا من األكثر العدد

 تشكل واليت متعددة و�ج وأساليب تعليمية مهارات املعلمون وميلك
 نوعيتها يف ختتلف بشرية قدرات البعض وميلك يلعبونه، الذي الدور ملكية

 ملكية جعبة توسيع حيتم املدرسية اجلودة وبلوغ اآلخرين، عن وفاعليتها
 املشرتك والتعليم التعلُّم خالل من التنوع وتشجيع الفردية التدريس

“collaborative learning and teaching” فان ذلك إىل �إلضافة 
 وتتكرر ايضاً، خمتلفة تعليم ملكات اىل حتتاج املختلفة التدريس مواضيع
 أو جتديد حماولة دون العام، تلو عاماً  املعلمني بعض عند التعليم أساليب
 ضعفها، أو قو�ا ومواطن األساليب هذه فاعلية مدى على التعرف أو كسب،

  .املغلق الصف سياسة بفعل
 سينجي بيرت أدعاه ما هذه اجلماعية الكفاءات تطوير يف ويفيد

 اجلماعية، الرؤية بفعل واملوجه" املتعلم التنظيم" مفهوم تثبيت يف) م٢٠٠٠(
 فوالن عليه أطلق ما اجلماعي التعلم هذا اجلماعية، املهنية واملمارسة احملددة

(Fullan) "فاعل كمفكر املعلم "“thinker in action” أداؤه يتعمق 
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 هادف ونقد مستمرة بدراسة موجهة مجاعية عمل آليات بناء بواسطة وعطاؤه
 أبواب وفتح واجلماعية، الفردية النجاحات وعرض" القر�ء لتعلم" يؤسس
 االنعكاسات على احلصول لغرض الواحد التنظيم زمالء أمام املدرسي الصف
  ١٠.الدائم والتطوير للنهوض الالزمة

  اجليدة التعليمية اإلسرتاتيجيات خصائص
 اجليدة التعليمية اإلسرتاتيجيات خصائص أن شاكر محدي وقال

 :١١منها
 واالحتماالت املواقف كل تتضمن أ�ا مبعىن شاملة تكون أن )١

 .املتوقعة
 واالجتماعية الرتبوية �ألهداف واضحا ارتباطاً  ترتبط أن )٢

 .واالقتصادية
 .نتيجة كل وتبعات النتائج تتوقع حبيث املدى طويلة تكون أن )٣
 .للتطوير والقابلية �ملرونة تتسم أن )٤
 إمكا�ت من ماحتتاجه مقارنة حيث من الكفاءة عالية تكون أن )٥

 .تعليمية خمرجات من تنتجه ما مع التنفيذ عند
 .التعلم عملية أثناء ىف للمتعلم املتعة وحتقق جاذبة تكون أن )٦

                                                 
١٠D. Hopkins and A Harris, Differential strategies for school 
development’ in D.Van Veen and C. Day (eds) Professional Development and 
School Improvement: Strategies for Growth, Mahwah, (London: NJ Erlbaum, 

٢٠٠٠) hlm. ٥٦-٥٥. 
 دار: القاھرة  الثانیة، الطبعة ،والمعلمات بالمعلمین الخاصة التربیة ،٢٠٠٥ شاكر، حمدي١١

  ٤٤- ٤٣. ص  والتوزیع، للنشر األندلس
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 .املتعلمني بني فعالة وشراكة ، املتعلم من إجيابية مشاركة توفر أن )٧
 استخدمت ىف مهاراته يطور الذى املعلم هو الناجح املعلم ألن

 جييد والذى ، والتعلم التعليم اسرتاتيجيات من كبرية تشكيلة
  .املختلفة التعليمية املواقف ىف املالئمة اإلسرتاتيجيات استخدام

   النحو علم قواعد لــتدريس الفعالة االسرتاتيجيات
 هر فردريك يوحنا األملاين الفيلسوف إيل تنسب مخس خطوات وهي

  ١٢ :عنها االستغناء ميكن ال وحيدة سليمة خطوات وهي �رت
   التمهيد:  أوال

 الدرس إيل والتلميذ املعلم املعلم من كل منها يدخل اليت البوابة هو
 وربط اجلديد املوضوع لتلقى وتركيزه التلميذ انتباه جذب منه والغرض

 يف أسئلة) ١( : التمهيد أساليب ومن. �جلديدة القدمية املوضوعات
 يكون أن املعلم ويراعى٠ اجلديد �لدرس املتصلة السابقة املعلومات

 للدرس املشوقة الوسيلة عرض) ٢. (ومشوقة واضحة قليلة األسئلة
 جيدا متهيدا الدرس ميهد كيف يعرف الذي هو الناجح واملدرس. اجلديد
  ٠ومشوقا

  العرض:   �نيا
 أو مقوى ورق على النص املعلم ويعرض ٠ الدرس مراحل أهم من وهو
 قراءة النص قراءة التالميذ من ويطلب الكتاب طريق عن أو السبورة على

 يطلب مث  الصعبة الكلمات ويعاجل ذلك بعد املعلم يناقشهم مث صامتة

                                                 
 األسس اإللكتروني التعلیم أنشطة تصمیم العلق، أحمد فاتن و العزیــــــز عبد أحمد حمدي ١٢

 .١١٩ ص،) م٢٠١٤ العربي، الفكر دار: القاھرة( التطبیقات و النماذج و



  طرائق تدریس علم النحو واستراتیجیاتھا الفعالة ،الليلة عزة

    ٨٦                                   ٢٠١٦ یونیو -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

 إيل املعلم يوجه ذلك وبعد  جهرية قراءة النص قراءة التالميذ أحد من
 يدون مث .للدرس الصاحلة األمثلة إجابتها تكون النص يف أسئلة التالميذ

 اجلمل هذه كتابة أثناء يف املدرس على وجيب السبورة على اجلمل هذا
 حىت خمالف بلون يكتبها �ن �لقاعدة تربط اليت الكلمات حيدد أن

 الكلمات هذه يضبط أن أيضا عليه وجيب التالميذ أمام �رزة تكون
 معهم يبدا مث الكلمات هذه إيل النظر إيل طالبه املعلم يوجه مث �لشكل
  مناقشتها

  : والربط املوازنة:  �لثا
 اوجه من بينها ما التالميذ ليدرك األمثلة أو اجلزيئات بني املعلم يوازن وفيها

 احلكم الستنباط متيدا واخلاصة املشرتكة الصفات ومعرفة االختالف و التشابه
 تفيده الذي املعىن )٢( الكلمة نوع )١( املوازنة وتشمل)  القاعدة( ٠ العام

  أواخرها ضبط )٣(
  ٠ راسية موازنة -٢  أفقية موازنة -١:  نوعان واملوازنة

 مجلتني يف اكثر أو كلمة بني املوازنة �ا يقصد اليت وهي: األفقية املوازنة:  أوال
 دمحم كان -  جمتهد دمحم:  وبدونه الناسخ مع االمسية اجلملة:  مثل خمتلفتني
 كسر:  للمجهول والبناء للمعلوم البناء حالة يف الفعلية واجلملة ٠ جمتهدا
 نوعان وهي:   الراسية املوازنة:  �لثا. وهكذا  - القلم كسر -  القلم خالد

 املشرتكة الصفات إلدراك متشا�ني مثاليني بني املوازنة وهي:   جزئية موازنة :
 يف)  وغزيرا جمتهدا(  كلميت بني املوازنة مثل:  قاعدة الستنباط متهيدا بينهما

 بني املوازنة وهي:  كلية موازنة  ٠ غزيرا املطر كان -  جمتهدا دمحم كان:  
 أن املعلم وعلى ٠ بينها واملختلفة املشرتكة الصفات إلدراك األمثلة طوائف

 وصل تتبعه أو موازنته يف متأنيا املعلم كان وكلما ٠ مثاال األمثلة يتتبع
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 جناح ويتوقف ٠ وسهولة بيسر إليه يصل أن يريد الذي اهلدف إيل
 بني الربط اوجه وإدراك األمثلة بني املوازنة يف املعلم مهارة على الدرس

 قبل من التالميذ �ا مر اليت القدمية املعلومات وبني اجلديدة املعلومات
  : القاعدة استنباط:  رابعا٠
 إيل الوصول طالبه على سهل السابقة اخلطوات يف املعلم جنح إذا

 وصلوا اليت النتيجة عن �نفسهم يعربوا أن وعليهم. العام واحلكم القاعدة
 التالميذ إشراك دون القاعدة �ستنباط املعلم يقوم أن ينبغي وال ٠ إليها

 منهم يكتفي بل الكتاب يف كما نصا �لقاعدة �توا �ن يطالبهم أو
 عبارا�م بتصحيح يقوم أن املعلم وعلى املعىن إيل مؤدية واضحة بعبارات

  ٠ واضح خبط السبورة على القاعدة بكتابة املعلم يقوم مث ٠
  التطبيق:  خامسا

 التالميذ أذهان يف القاعدة ترسخ طريقة وعن  للدرس العملية الثمرة وهو
 تستغرق حبيث واستنباطها القاعدة شرح يف املعلم يسرف أال اخلري ومن

 التطبيق إيل املعلم تنتقل أن جيب بل  القاعدة شرح يف كلها احلصة
 األثر هلا يكون ال والقواعد إ�ها الطلبة فهم إيل يطمئن أن مبجرد

  :التطبيق عند ويراعى عليها  التطبيق من اإلكثار بعد إال املطلوب
 املختارة واألمثلة القطع يكون أن. الصعب إيل السهل من يتدرج أن

 يف تكون فال ٠ متنوعة تكون أن .الرتكيب وسهلة  العبارة فصيحة
 إيل تصل أال بشرط  التفكري إيل التالميذ تدعو وان وحده اإلعراب

 والغموض التصنع من خالية والقطع األمثلة تكون أن ٠التعجيز درجة
  . املادة جبوهر قوية صلتها تكون وان
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 قبل تستنبط قاعدة كل بعد �يت وهو:   جزئي) ١( : نوعان والتطبيق
  مل حرف بعد املضارع الفعل جزم على التطبيق مثل غريها إيل االنتقال
 مشلها اليت القواعد مجيع من االنتهاء بعد ويكون:   كلي)٢( اجلزمية
 الفعل جزم على التطبيق مثل ٠ مجيعا القواعد هذه حول ويدور الدرس
  ٠ املضارع الفعل جزم درس يف وذلك املختلفة اجلزم أدوات بعد املضارع

  تطبيق تدريس علم النحو �لوسائل البيداغوجية 
 على التعليمية -  حاليا -  تقرتحها اليت البيداغوجية الوسائل أهم من  
  .واملشجرات البنوية التمارين خاصة والنحو عامة اللغة بتدريس املشتغلني
:  مدرستني ظل يف نشأت جديدة تقنية فهي ، البنوية التمارين أما  

 (behaviorisme) نفسية سلوكية وأخرى ،) البنوية(    وصفية لسانية مدرسة
 تعليمهم عند النظرية النحوية الشروح يف واملربني املعلمني إفراط على فعل كرد
  . للغة

 املسترت الباطين الرتكيب رسم هو منها اهلدف فإن ، املشجرات وأما  
 ، للجملة الرتكيبية البنية ميثل ، اإلعراب من أفضل جتريدي رسم وهو ، للجملة
 هذه وتتبني.  وبساطة يسر يف الرتكيب هيئات تصور على املتعلم ويساعد
  : ١٣ التالية الصورة خالل من القواعد

  
  

  ج مجلة 
  

                                                 
 التعلیمیة االنترنت مواقھ انتاج مھارات لتنمیة تدریبي برنامج  ،الشكلي سالم بن یوسف١٣

 البحوث معھد: عمان(  ماجستیر رسالة عمان، بسلطنة األساسي التعلیم مدارس معلمي لدى
 ٧٦.ص  )م٢٠١٢ ،العربیة والدراسات
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  )مركب امسي ( م إ     )مركب فعلي(م ف     
  

  )صفة(صف    تع   إ   )مركب امسي(م إ   ) فعل(ف   
  

  إ     تعر               ) اسم(إ   تعر  فع  ف م   
  تعريف)     فعل(     فعل ماض  
  
  

  لساين    ال  مؤمتر  ال   الرئيس  ال  فتح        ز  
فهذا الرتكيب املشجر يعني التلميذ على إدراك الوحدات املكونة 

  .للجملة ، دون حاجة إىل حشو دماغه مبصطلحات وتعريفات جمردة
 من النوع وهذا. الشفوي التطبيق. وكتايب شفوي:   نوعان أيضا والتطبيق

 راسخة النحو لقواعد الطالب مراعاة لنجعل منه نكثر أن جيب الذي هو التطبيق
 على أو السبورة على متنوعة أسئلة بكتابة  ويكون. وطبع سليقة عن تصدر كأ�ا

 الكتاب يف املوجودة الشفوية التدريبات طريقة عن أو التالميذ على توزع بطاقات
 األخطاء مناقشة إيل التالميذ بتوجيه يكون كما. فيها عما اإلجابة منهم ويطلب

 )١(: الشفوي التطبيق من والغرض  القراءة أو التعبري دروس يف منهم تقع اليت
 يف القاعدة ترسيخ )٢( عالجه يف تالميذه يف الضعف مواطن على املدرس وقوف
 يف يساعد السليم والتعبري الصحيح النطق التالميذ تعويد  )٣( التالميذ أذهان

 بني املنافسة ويثري ٠ هلم وحيببها القواعد درس إيل ويشوقهم التالميذ تشجيع
  ٠ الفصل تالميذ مجيع

  : الكتايب التطبيق 
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 والقدرة الفهم يف واالستقالل النفس على االعتماد الطالب يتعود أن
 وتنظيم املالحظة دقة التالميذ يف يريب .واالستنباط والقياس التفكري على

 املنافسة يثري .بدقة تلميذ كل مستوى على املدرس فيها يقف. األفكار
 �عثا تكون درجات من منهم لكل  املدرس يقدره مبا ٠ التالميذ بني الشريفة

   ٠ والنشاط اجلد على
  خالصة

لقواعد النحو يف بعض مراكز البحث العلمي   ظهرت علم التدريس
كتخصص جديد يعمل على نقل تدريس املواد التعليمية من صبغته الفنية اليت 

الفردية ، ليكسبه طابعا تعتمد على مواهب املدرسني واجتهادا�م وجتار�م 
إن نضج البحث الديداكتيكي واستوائه كتخصص علمي . علميا حتليليا 

مستقل ، اكتسب من خالل نتائجه وضعية النشاط العلمي التحليلي املعقلن 
، بعد رفضه لالتباعية القائمة على التقليد األعمى للطرائق واملناهج الفلسفية 

  .املشتغلني �لتدريس اليت كانت البيداغوجيا تفرضها على
خطوة  - يف التعليمية احلديثة  - يعد حتليل احتياجات املتعلمني   

فتحديد حمتوى التدريس حتديدا علميا ال . ال بد منها أساسية ومرحلة أولية،
يكون بتحليل املادة التعليمية فحسب ، بل يتعداها إىل حتليل مجهور املتعلمني 

واألهم من ذلك كله حتليل احتياجا�م  وقدرا�م واستعدادا�م وأهدافهم ،
  .اللغوية

 من نوع النحو تيسري أن الدراسة هذه من إليها خنلص اليت والنتيجة
 يف -  النحو تعليم تيسري أما.  الزمان جتاوزها عابرة وموضة ، الفكري الرتف
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 كل يف الناس حاجات تقتضيها ملحة ضرورة - ككل اللغات تدريس تيسري إطار
  . الطريقة على يقوم أن ينبغي التيسري جوهر فإن ، ولذا.  زمان

 اليت تلك هي املعلم على الديداكتيك تقرتحها طريقة أفضل وإن  
 ال أنه املؤكد ومن.  هلا ومراجعته واختياره الشخصية بصياغته هو يستخلصها

 النظرية األوضاع فهم دون �جعا اختيارا خيتار وأن ، فعاال تعليما يعلم أن يستطيع
 النظرية التنوعات من يتنخل أن من ميكنه الذي األساس هو فذلك.  املتنوعة
 دون دمية فيصبح ، متعجل عشوائي اختيار أي إلغراء يستسلم أن بدل الكثرية
  .  ذايت حتكم

 جديدا منوذجا تتطلب االختيار يف والتحكم التنخل على القدرة إن  
 معلم وكل ، فريد شخص متعلم كل أن جيدا يدركون الذين املعلمني من

 معلم بني عالقة وكل ، فريدة مادة تعليمي حمتوى وكل ، كذلك فريد شخص
 النوع هذا.  العالقات هذه خصائص يفهم أن ومهمته .فريدة عالقة ومتعلم

 ذهاب يف يظل الذي الباحث، املعلم اسم بعضهم عليه أطلق املعلمني من
 يدرس ؛ واإلبداع االكتشاف على قادرا فيكون ، والتطبيق التنظري بني وإ�ب

  .�ستمرار وجيدد ويكتشف وحيذف ويضيف ، ويعدل ، ويقيم ،

  مراجع
  

 ، العامة املصرية اهليئة النجار، احلليم عبد حتقيق. م٢٠١٦ اخلصائص،  جين، ابن
   .القاهرة

 اإللكرتوين التعليم أنشطة تصميم العلق، أمحد فاتن و العزيــــــز عبد أمحد محدي
  .)م٢٠١٤ العريب، الفكر دار: القاهرة( التطبيقات و النماذج و األسس
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 احلاسبات شبكات �ستخدام بعد عن التعلم لربامج منوذج  مصطفى، عطية سوزان
: القاهرة( ، الرتبوية، الدراسات معهد دكتوراه، رسالة ،اجلامعي التعليم يف

 .) م٢٠٠٤ القاهرة، جامعة مطبعة
 النيب عبد.  د.  اصطيف : ترمجة ، األديب النقد مناهج  اإلسكندري، أمحد

 دار : دمشق( أديب نقد أم.   ثقايف نقد ، هللا عبد. الغذامي و
 .)م٢٠٠٤ ، الفكر

 و التغيري إدارة العطيات، النمران يوسف بن دمحم قاله ما على وفقا األسباب
 العشرين و احلدي القرن ملدير معاصرة رؤية للمدير العصرية التحد�ت

  ).م٢٠٠٥ التوزيع، و للنشر احلامد دار: األردن(
  .)م١٩٧٧العلم، دار: الكويت( املعاصرة املناهج شرحان، ا�يد عبد داش الدمر

: بغداد( االلكرتوين التعليم جملة الرقمية، الذهنية اخلرائط  الباسط، عبد دمحم حسني
  .)م٢٠١٣ املنصورة، جامعة

 اإلعاقة ذوي األطفال لدى اللغة وتنمية اللعب  ،٢٠٠١ شاش، سالمة دمحم سهري
 .املصرية األجنلو مكتبة: القاهرة  ،الثالثة الطبعة العقلية

 يف الظل خيال الستخدام املعلمة الطالبة مهارات لتنمية بر�مج فعالية  مغين، شفيق
 ر�ض كلية ماجستري، رسالة ،الروضة داخل األنشطة جماالت بعض

  .)م ٢٠١٤ القاهرة، جامعة مطبعة :القاهرة( األطفال
 لغري العربية اللغة ملعلمي التدريبية الدورات دروس الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد

 االسالمي، الوقف مؤسسة :الر�ض( النظري �ا،اجلانب الناطقني
  ).ه١٤٢٤

 ،لألطفال التفكري تعليم طرق ،١٩٩٠ اللبابيدي، عفاف اخلاليلة، الكرمي عبد
  .الفكر دار األردن،: عمان  األوىل، الطبعة
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 هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع: القاهرة( ،الفعال التدريس املؤلفني، جمموعة
  .)م٢٠٠٥ للجامعات، األعلى ا�لس والقيادات، التدريس

 إتقان على القواعد تدريس ىف الذهنية اخلريطة استخدام أثر   ،عرايب عباس دمحم
 جملة جتريبية، دراسة ،العربية اللغة ملهارات االبتدائي اخلامس الصف تالميذ

  .)م٢٠٠٨  ، احلكمة دار: الر�ض(  الرتبوية البحوث
 للنشر مصر �ضة دار ، :القاهرة(  ٣ ط املقارن، األدب هالل، غنيمي دمحم

  .)م١٩٩٨  والتوزيع،
 االلكرتوين والتدريب التعليم خدمة يف ٢ ويب تقنيات توظيف اخلليفة، هند

  ).م٢٠١٠ ساوثهمبتون، جامعة: املتحدة اململكة(
 واحملفوظات األ�شيد:  على تشتمل العربية املدارس يف األدبية والدراسات

 إبراهيم، العليم عبد. ( والبالغة األدب و�ريخ األدبية والنصوص
  ) م١٩٧٣

 االنرتنت مواقه انتاج مهارات لتنمية تدرييب بر�مج  الشكلي، سامل بن يوسف
 رسالة عمان، بسلطنة األساسي التعليم مدارس معلمي لدى التعليمية
  .)م٢٠١٢ العربية، والدراسات البحوث معهد: عمان(  ماجستري


