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من تدريس قواعد الّلغة العربّية وفق ستهدفة العـلمّية امل قُ اآلفا

  لكفاءات يف السنة الثالثة من التعليم الثانوي.املقاربة 
  قسنطينة-، جامعة منتوري عبد احلميد كحيحةأ.

يد عيساين أ.د حتت إشراف:   ، جامعة ورقلةعبد ا

 
  ملخص:

  
هذا املقال   لمية املطلوبة واملرجوة من طرف املتخصصني دراسة ألهم اآلفاق الع ،يعد ّ

ت احلديثة كاملقاربة النصية، يف جمال الرتبية والتعليم يف ، حاليا املعتمدة ،وفق املقار
لكفاءات ،التدريس املعمول به حاليا يف منظومتنا الرتبوية  ،مع تطبيق منهج املقاربة 
البيداغوجية اليت يطمح إليها حيث تعّرضُت يف هذا املقال ألهم العناصر  ،اجلزائرية

، كذا املعايري الّالزمة ألداء مدرسي الّلغة العربّيةو ، من حمتوى تعليمي ،واضعو املنهاج
لوسائل التعليمية احلديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية  .مع االستعانة 

وحماولة تطبيقها على أرض ، هو إبراز أمهية هذه اآلفاق ،إّن هدف هذه الدراسة 
  لواقع أثناء عملية التدريس. ا

Summary 
 

This article is concerned withe the study of the most 
important scientific horizons, that are desired by spicialists 
in the field of education in occordance with the modern 
opproach, such as the textual opproach that is currently 
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adopted in teaching with the application of the approach 
competencies that is currently used  in the algerien 
educational system . 
In this article, the most important pedagogical elements that 
espired curriculum designers are educational content and 
necessory stendards for the performance of arabic language 
teachers with the use of modern teoching methods in the 
teaching of arabic grammar.  
The oin of this study is to highlight the importance of these 
horizons end try to opply them on the ground during the 
process of teaching. 

  
  :مقدمة

مما الشّك فيه أّن البحوث والدراسات الّلغوية العربّية احلديثة اهتمت مبجال      
لغة يف تنمية قدرات الفرد وتنمية  الّتدريس وأعطته العناية الفائقة ملا له من أمهّية 

تمع ورقّيه والوص، مهاراته وخرباته م ا لتايل تـََقدُّ ول به إىل مستوى طموحاته و
لت اهتمام و ، وتطلعاته قـواعد الّنحو والّصرف من بني فروع اللغة العربية اليت 

صول التـّدريس وطرائقه لغة اكتسبتها من أمهـية ، املتخّصصني  وذلك ملا هلا من أمهـية 
قـدها عملّية بسيطة كما يعتليست ، بصفة عـامة الّتدريسّن عمليـّة أل؛اللغة نفسـها

ا تقـوم بني طرفني مها املدّرس واملتعّلمالبعض؛ ما ، ألّ ومها الطرفان الّلذان اهتّم 
دريس الّلغة وقواعـدها وت، حينما حتدثوا عن القواعد الّلغويّة والكالمّية عامةسانيون اللّ 

  عتبارها العمود الفقري جلميع األنشطة األخرى.، خاصة والّصرفيةالّنحوية 
اومب       ، املعاصرة ا أّن عملية حتسني مناهج التدريس مستمرة استمرار احلياة ومتطلبا

نظرا للتطور املستمر ملناهج ، فإّن املنظومة الرتبوية اجلزائرية ليست مبنأى عن هذا التحسني
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ومن هنا فقد تبّنت منظومتنا الرتبوية منهج املقاربة ، التدريس وطرائقه وأساليبه احلديثة
ملعارف(املضامني)ومنهج ، حتسينا للمنهجني السابقنيلكفاءات  ومها منهج التدريس 

ألهداف اإلجرائية سعيا منها إىل حتسني ، وليس إلغاًء هلما كما يعتقد البعض، التدريس 
وإذا كان هذا ما ، املدّرسنيبعض  وكذا حتسني أداء، املتعّلمني بعض املستوى الّلغوي لدى

فإىل أّي مدى ميكن هلذا املنهج اجلديد حتقيق ، بوية اجلزائريةتطمح إليه املنظومة الرت 
مطامح هذه املنظومة؟وما هي اآلفاق العلمية املستهدفة من هذا املنهج يف تدريس قواعد 

  اللغة العربية يف السنة الثالثة من التعليم الثانوي؟.
التدريس هوم هذا املقال إىل عنصرين مها:مفولإلجابة على هذا التساؤل رأينا تقسيم 

اآلفاق العلمية املستهدفة من تدريس قواعد اللغة وفق املقاربة  مث، لكفاءاتاملقاربة و 
  لكفاءات.

  لكفاءات.املقاربة أوال: مفهوم التدريس و 

  مفهوم التدريس لغة واصطالحا: -1

  مفهوم التدريس لغة: 1-1

والرسم يدرس َرَس الشيء دَ  «»: َدَرسَ «لقد ورد يف لسان العرب البن منظور يف مادة 
أثر س:عفوا أثره والّدرْ :ودرسه القوم، يتعدى وال يتعدى، ودرسْته الرّيح، دروسا:عفا

ه درس األثر يدرس دروسا ودرسْتُه الرّيح تدرسه درسا أْي حمتْ :وقال أبو اهليثم، ارسالدّ 
..  

ودرس ديس.. إذا ودرس الطعام يدرس دراسا، انيهمي، داسه الطعام يدرسه: وَدَرسَ 
  راضها. :الناقة يدرسها درسا
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حىت انقاد حلفظه  كأنّه عانده:من ذلك، سة ودارسهوَدَرَس الكتاب يدرسه درسا ودرا
ما:  َدَرْسُت قرأت كتب أهـل،  وليقولوا َداَرْسُت وقـيل،  وليقولوا درْستُ  وقد ُقرئ 

مذاكهم:ودارستالكتاب  عفت  ودرست أي هـذه أخبار قد، ـُرئ:َدَرْستُ وق، ـر
  . 1»..مبالغة  ودرست أشدّ ،  واّحمت

ت بكثرة القراءة  هـذا يف التعريف اللغوي ملفهـوم الّتدريس والذي يعين تذليل الصعو
  .واملذاكرةعليم كما يعىن أيضا التّ ،  على املرء حفظه حىت خيفّ 

  :اصطالحا التدريس مفهوم 1-2

نّ ف التّ رِّ فقد عُ   ملعار إحاطة املتعلّ ‹‹ه:دريس  تلك  اكتشافف ومتكينه من م 
ملعارف اليت تُـ ، املعارف متنيه  إىلا يتجاوزها إمنّ ، كتسبى وتُ قَ لْ فهو ال يكتفي 

ليل والتصور الواضح حم والوصول به إىل التّ القدرات والتأثري يف شخصية املتعلّ 
  املنظم. فكريوالتّ 

نّ ويعّرف التّ  س يف موقف تعليمي يت يؤديها املدرّ جمموعة النشاطات الّ  ه:دريس أيضا 
   .2››دةة حمدّ أهداف تربويّ  إىلمني يف الوصول ملساعدة املتعلّ 

م ن املتعلّ هلا حبيث متكّ  طٌ طّ ة خمُ ة إجرائيّ دريس عمليّ التّ  عريف أنّ ح لنا هذا التّ يوضّ    
ة تلقني املعارف واملعلومات إىل دريس عمليّ حيث يتجاوز التّ ، من تنمية قدراته وخرباته

ف مع حميطه وجتعله يتكيّ ، ة جديد تفيده يف حياتهفها يف مواقف تعليميّ ة توظيعمليّ 
  االجتماعي.

ا أصبحت مهمته أمسى من ذلك إمنّ  ،ن للمعارف فحسبس ذلك امللقّ فلم يعّد املدرّ 
وذلك عن طريق ، م بنفسهم وجيعله يصل إىل مرحلة التعلّ ر يف املتعلّ ثّ ؤَ فهو من يُـ  ،بكثري

  مة وحمكمة. ومنهجية منظّ  زة،متميّ الة وأساليب طرق فعّ 
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نّ عّرف التّ ويُ    يف ضوء العديد ، نشاط إنساين تعدَّل جيًال بعد جيل‹‹ه:دريس أيضا 
صل اليوم إىل مستوى عال من الكفاءة وَ وَ ،  ةوالدراسات العلميّ ،  من خربات األجيال

ته وفلسفاته رة حت النظْ يت يقوم عليها ..وأصبالّ ،  ةوأسسه العلميّ ،  وأصبحت له نظر
ة عن غريها من املهن اليت هلا أمهيّ  وال تقلّ ، ه مهنة هلا فلسفتها وأسسهاعلى أنّ ،  إليه
تمع وتقدّ ة التّ قوّ  ثريها يف تكوين اإلنسان  بل أنّ ،  اإلنسان مأثري واإلسهام يف بناء ا

ا وإعدا إىلومن مثَّ فهي مهنة حتتاج ، وبناء شخصيته دالفر  ،  دهمانتقاء للقائمني 
عباء تلك وعلى أسس متكّ ، ثقافيا واجتماعيا، إعدادا علميا وفنيا نهم من القيام 

قادرة على التعامل ، اليواإلميان بوظيفتها يف إعداد أج، ومواجهة مواقفها، املهنة
تمع السريع يف تطويره وحركته ا يف سرعة ، الناجح مع هذا ا وهذا العامل احمليط 

      .3››ه ومآربهوبعد تطلعات،  تغريه
ا هو قدمي إمنّ ، دريس ليس وليد العصر احلديثالتّ  عريف أنّ نستنج من خالل هذا التّ 

فهو جتديد يف ، ل جيال بعد جيل نظرا لتجديد أفكار القائمني عليهه تعدّ النشأة لكنّ 
ومناهجه ، ومفهومه فقد أصبحت له أسسه اليت يعتمد عليها، طرقه وأساليبه وتقنياته

تمع غل الشاغل لكلّ بل أصبح الشّ ، عليها َىن بْ اليت يُـ  ر ه بتطويره تتطوّ ألنّ ؛أطياف ا
بتطوير  اهتمامهابسبب  م هذه األمم إالّ وما تقدّ ، مهاله تضعف األممو،  األمم

  والقائمني عليه واالهتمام بتكوينهم وإعدادهم.، دريسومهارات التّ  قأساليب وطر 
فيها  مّ تم ويهمة من الفعاليات يديرها املعلّ سلة منظّ سل«ه:على أنّ  دريسالتّ  فَ رِّ كما عُ 
  .4»نةة ترمى إىل حتقيق أهداف معيّ هي عمليّ و ،  م عمليا ونظرملتعلّ 

ا على أحسن وجه هذه املهمّ  ومبا أنّ  ة أضحت موكلة ملن هم قادرين على القيام 
ة  من أبرز أركان العمليّ فهذا األخري يعدّ  ،س الكفءوأقصد بذلك املدرّ 
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قد مضى ذلك «ألنّه لذا ينبغي االهتمام به وبسبل تطوير أدائه؛، الّتعليمّية/الّتعّلمّية
ا وممارستها  الوقت الذي كان يُنظر فيه إىل الّتدريس على أنّه حرفة يستطيع القيام

وعرف شيئا من قواعد احلساب ،  كّل من استطاع القراءة والكتابة  من غري إعداد هلا
نطلق ينبغي ومن هذا امل،  5»لّتدريس حرفة من ال حرفة له من هؤالءوكان ا، ومبادئه

العملية الّتعليمية/الّتعّلمية والعمل املستمر والفعلي على حتسني النظر جبديّة إىل طريف 
ما عملية الّتفاعـل بني املدّرس وطالبه وهو يف هذا « فالتدريس هو:، وتطوير خربا
يف ، والّتفاعليعين عملّية األخذ والعطاء أو احلوار  :يسالّتدر  ألنّ ، املعىن غري الّتعليم

هـو ، والّتدريس ،العطاء من جانب واحد هـو املدّرس أو املعّلم حني يعين الّتعليم:
ا الّدارس من الوصول إىل احلقيقة وليس ، تعليـم للطّرق واألساليب اليت يتمّكن 

فالّتدريس يشتمل ، وأمشل من الّتعليموهكذا فإّن الّتدريس أََعـمُّ ، تدريس احلقائق فقط
ملعارف واكتشاف تلك املعارف..   . 6»على اإلحاطة 

ومن هنـا نالحظ أّن الّتدريس أعـّم وأمشـل من الّتعليم فنقول مثال: دّرسته الفعل الّالزم 
ز أن نقول عّلمته فنون ولكن جيو ، وال نقول عّلمته الفعل الّالزم واملتعـدي ،واملتعـدي

  وعّلمته الّسياقة وال نقول دّرسته فنون القتال أو السياقة ...  ..القتال
ينظر(ستيفن كوري) إىل الّتدريس على أنّه عملّية متعّمـدة لتشكيل بنية الفرد « كما

ويكون ،  اإلشرتاك يف سلـوك معـني بصورة متّكنه من أْن يتعّلم أداء سلوك حمـّدد أو
  . 7»ذلك حتت شروط موضوعة مسّبقا

ُجيمع أغلب الّدارسني والّلغويني على أّن الّتدريس هو أقرب إىل الفّن منه إىل كما 
املقّومات األساسّية للّتدريس إّمنا هي تلك املهارة اليت تبـدو يف موقف «العْلم ألنَّ 

وكيفية حديثه معهم وقدرته على الّتصرف يف ،  املدّرس وقدرته على االّتصال بطالبه
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م م ... وعليه ميكن القول ،  تماهلموبراعته يف اس إجا ومقدرته إىل الّنفاذ إىل قلو
  . 8»أّن الّصفة الغـالبة إّمنا هي الفنّية

ال نكون من الّتدريس فـنٌّ و «حممد صاحل مسك إْذ يقـول: الباحث كما يشـُري إىل ذلك
 جمتمع  نّه أهـّم الفنون اليت جيب أْن تكون موضوع العناية يف كـلّ إاملبالغـني إذا قلنا 

  . 9...»وخاّصة يف جمال الّلغة والّدين 
نشاط إنساين تعّدل جيال بعد «ألنّه ، لكْن هذا ال ينفي الصّفة العلمّية للّتدريس

ووصل اليوم إىل ، والّدراسات العلمّية، يف ضوء العديد من خربات األجيال، جيل
ته، مستوى عال من الكفاءة لعلمّية اليت يقوم وأسسه ا، وفلسفاته، وأصبحْت له نظر

   .10»عليها.
  الكفاءات؟هذا عن التدريس فماذا عن 

  ـ تعريف الكفاءات لغة واصطالحا:2

  تعريف الكفاءة لغة: 1ـ2
إذا أرادوا  ،  كفأت القوم كفأ «جاء يف معجم الصحاح للجوهري يف مادة "َكَفَأ"

  َفاْكتَـَفُؤوا أي رجعوا.،  وجها فصرفتهم إىل غريه
لفتح  ، على فـُْعٍل وفـُُعلٍ ، وكذلك الُكْفُء والُكُفؤُ ، ظريوالَكِفيُء:النَ  واملصدر الَكَفاَءُة 

  واملّد.
لكسر أي ال نظري له..وكل شيء ساوى ، وهو يف األصل مصدر، وتقول:ال ِكفاَء له 

  شيئا حىت يكون مثله فهو ُمَكاِفٌئ له.
  وَكافَْأتُه على ما كان منه مكافأًة وكفاًء:جازيته.

  .11»أي مايل به طاقة على أن أَكاِفئه،  به ِقَبٌل وال ِكفاءتقول:مايل
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ازاة.، هذا عن التعريف اللغوي للكفاءة واليت تعين القدرة على فعل الشيء   وا

  :االصطالح يف أما 2-2

هي امتالك املعلم جمموعة من املعارف واملهارات والقدرات واملفاهيم واالجتاهات اليت «
وهي أداء عملي ميكن مالحظته وحتليله وتفسريه ، اه املتعّددةميكن اشتقاقها من أدور 

  وقياسه.
ا  فُ رَّ عَ وتُـ  جمموعة القدرات أو املكنات املرتبطة مبهام وأدوار املعلم أيضا على أ

والذي يتضح من خالل التخطيط ، سواء كانت على املستوى النظري، املختلفة
اواإلعداد لألعمال اليومية واألنشطة املتعددة و  ، التطبيقيأو على املستوى ، املتصلة 

  .12»يتضح من خالل السلوك واألداء الفعلي للمعلم داخل الفصل والذي
تعين املقصودة هي كفاءة املدرس واليت يتضح من خالل هذا التعريف أن الكفاءة 

ومهارة وخربة أثناء أداء العملية  من قدرةمجيع املمارسات اليت يؤديها املدرس 
  قصد حتقيق أهداف درسه. التدريسية

ا: أوهي ،  نشاط معريف أو مهاري ميارس على وضعيات«كما تعرف الكفاءة على أ
لنسبة للتلميذ   –لتوظيف مجلة من املعارف الفعلية والسلوكية حلل وضعية إمكانية 

للتأكد من أن التلميذ قد اكتسب كفاءة فإن املعلم يطلب منه أن حيل  ،  مشكل
  13.»مشكل -وضعية

نالحظ من خالل هذا التعريف أنه يقصد به كفاءة املتعلم واليت تعين متكنه من 
اكتساب معارف ومهارات وخربات جتعله قادرا بوساطتها حل مجيع املشكالت 

  اجلديدة اليت تعارضه يف حياته. 
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يكتسبها الطالب ،  فهي جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات«أما الكفاءة التعليمية
مج تعليمي معنينتيجة  دائه إىل مستوى من ،  إعداده وفق بر توّجه سلوكه وترتقي 
   .14»تسمح له مبمارسة مهنته بسهولة ويسر،  التمّكن
من خالل هذا التعريف أن الكفاءة التعليمية اليت يتحصل عليها املتعلم  -أيضا-نفهم 

تؤهله ال حمالة ألن من خالل ما درسه وفق منهج دراسي حمكم وُمَعدٌّ إعدادا جيدا س
  ميارس حياته املهنية بيسر ومتّكن واقتدار.

لكفاءات.    هذا عن تعريف كال من التدريس والكفاءة ومنه ننتقل إىل مفهوم املقاربة 

  :املقاربة مفهوم- 2-3

خذ يف  هي تصـّور وبناء مشروع عمل قابل لإلجناز يف ضوء خطة أو اسرتاتيجية 
داخلة يف حتقـيق األداء الفّعال واملـردود املناسب من طـريقة احلسبان كل العـوامل املت

ت البيداغوجية.، ومكان وزمان وخصائص املتعّلم، ووسائل   15والوسط والنظر

لكفـاءات: 2-4   املقـاربة 
ت احلياة بكـّل ما حتمله من ، هي بيداغـوجية وظيفّية تعمل على التحكم يف جمـر

ومن َمثَّ فهي اختيار منهجي ، يف الظواهر االجتماعّيةتشابك يف العـالقات وتعقـيد 
ا لسعي إىل تثمني ، ميّكن املتعّلم من النجاح يف هـذه احلياة على صـور وذلك 

   16وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياة.، املعـارف املدرسّية

   :املفهـوم العام للكفـاءة 5 -2
أْي ، وكذلك القدرة على الّتحويل، ق وحّل املشكالتوهي القدرة على التعّلم والتواف

ت اليت قـد يواجهها  تكييف الّتصرف مع وضعيات جديدة والتعامل مع الصعو
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ا اّدخار اجلهـد،  املتعّلم ّ دة على ذلك تعين املرونة ، كما أ واالستفـادة منه أكثر ز
  17واالستعداد والّتواصل.

لكفا،  وللتوضيح جما  للّتعلـيميعتبـر الّتدريس  تعّلم ،  ءات منهجا للتعّلم وليس بر
وليس تعلـيما ، يهـدف إىل إكساب املتعّلم كفـاءات(معارف وقـدرات  ومهارات)

حلياة، لتكديس احملفوظات واملعلومات ،   حياة املتعّلم احلاضرة واملستقبلية، تعّلم يرتبط 
لدينامي لكفاءات  ال واسعـا ، ةكما تتميز بيـداغوجيا الّتدريس  فهي تفسـح ا

للممارسة الّتعليمّية حيث تعطي املدّرس جماال واسعـا للّتصرف واإلبداع  كفاعـل 
ويف املقابل جتعل املتعّلم عنصرا فاعال  وتساهـم ، مشارك ومساعد ومنّشط للّتعّلمات

ل وال تقتصر على جمال ضيق أو إطار حمدود ممّا يكبّ ، يف تكوين القـدرات واملهارات
   18طاقات املتعّلم.

لكفاءات إىل نظام متكامل ومندمج من املعارف واألداءات  وتستند املقاربة 
واالجنازات واخلربات واملهارات املنظمة اليت تتيح للمتعّلم ضمن وضعية تعليمّية/تعّلمّيه 

  19مطالب به ومبا يتماشى وتلك الوضعّية. القيام بشكل الئق مبا هو
فإنّه ال يستقـيم إّال مع ، لكفـاءات عبارة عن نشاط معـريف وتعّلمي وإذا كان الّتدريس

ألّن هذه ، ومناهج املشروعات ،واملقاربة التّـواصلية، منهجية حّل املشكالت
فهي ختلـق لـديه ، التعّلَم ممارسة واشتغاال ذاتيا للمتعّلم ، تعتبـرُ الّتدريسالبيداغوجيا يف 

جتعله يصوغ تلقائيا أهدافا ،  امات وحاجات معـرفّية وماديّةأمام املواقف التعليمّية اهتم
لتايل ْمل يعْد املتعّلم سجني أهداف ُمصاغة بشكل قبلّي وإلزامّي.   متجددة و

لكفاءات على مفهـوم الوضعيات  عتبارهااإلدماجّيةوتعتمُد بيـداغوجيا الّتدريس   ، 
لكفاءات.   مفتاح املقاربة 
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لكفاءات تعمُد إىل جعل املتعّلم: فإّن املق،  وعموما«    اربة 
لنسبة  ُ -  ، وذاتلهيعطي معىن للتعّلمات اليت ينبغي أْن تكـون يف سياق ذي داللة 

  عالقة بوضعيات فعلّية.
على هذا األخري لكونه  ، والرتكيزواألساسييتمّكن من التمييز بني الشيء الثانوي  -

  ّكل أساس الّتعّلمات اليت سيقوَّم عليها.ألنّه يش ، أواليوميةذا فائدة يف حياته 
  يتدّرب على توظيف موارده يف خمتلف الوضعيات اليت يواجهها. -
  والقيم اإلنسانّية عامة.، جمتمعة خاصة ، وقيممواردهيرّكز على بناء روابط بني  -
يقّيم روابط بني خمتلف األفكار املكتسبة واستغالهلا يف البحث عن حلول خمتلف  -

   20».ات املشّكلة اليت يدعى إىل عالجهاالوضعي
إّمنا يكون يف صميم الّتدريس «هذا الفعل الّرتبوي ، فإنّ الذكروكما أسلفُت 

ملشكالت،  لكفاءات حيث يـوضع املتعّلم أمام ،  إذا كان يتمْحور حـول الّتدريس 
عتبارها نشاطات معّقـدة تطّور لديه روح املالحظة واملبا روح ،  درةوضعـيات تعّلم 

اليت تعـّد فرصة ،  وعلى املدّرس أْن يـدرك بناء الوضعّية املشكلة، اإلنتاج واإلبـداع
يتطّلب منه حتديد ما يريد حتقيقه بدّقة مع ،  الختبار مدى قدرة املتعّلم على اإلدماج

   21».املتعّلم
بل ،  افإلغاء لبيداغـوجيا األهد ليست«لكفاءاتولإلشارة فقط أّن منهج املقاربة 

،  األنشطة،  انطالقا من منظـور آخر للمنهاج (الكتاب املدرسي،  تطويرا وتفعـيال هلا
،  أساليب الّتقـومي،  دور املدّرس واملتعلّـم ،  طرائـق الّتدريس،  الـوسائل الّتعليمـّية

  22 »...اخل
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  أنـواع الكفـاءات:  2-6
ال ع ، وسأقتصرالكفاءاتتعّددت أنواع    لى ذكر ما يلي:يف هذا ا

متتّد إىل امتالك   ، بلواحلقائقال تقتصـر على املعلومات  يوهـ :معـرفّية كفـاءات

طرائق استخدام هذه املعرفة  املعرفة ومعرفةكفاءات التعّلم املستمر واستخدام أدوات 
  يف امليادين العلمّية.

ضعيات/ قـدرة املتعّلم على إظهار سلـوك ملواجهة و  لوتشمـ :األداء كفـاءات

داء الفرد ال  ، علىمشاكل حتقـيقها هنـا  ، ومعـيارمبعـرفـتهأساس أّن الكفاءات تتعلّـق 
لّسلـوك املطلـوب.    هـو القـدرة على القـيام 

ال نطلب من املتعّلم أن يكـون قـادرا على إجناز  اوهن :النتائـج كفـاءات اإلجنـاز أو

  23ـيام بفعـل.نطلب منه إجنـاز نشاط أْي الق ، بـلنشاط

لكفاءات:   نيا: اآلفاق العلمية املستهدفة من منهج املقاربة 
للواقع املرير  ، نظراالعربيةت يف تدريس قواعد اللغة لقد القى املربون واملدرسون صعو

الل ضعف األداء هذا واضحا من خ ، ونلفيككلّ ذي تعيشه املنظومة الرتبوية  ال
حملتوى التعليمي إضافة، ملتعلمنيا لبعض الّلغوي ، إىل عدة عوامل أخرى تتعلق 

  واحمليط االجتماعي واملدرسي وغريها.
هلم آفاق وطموحات وأهداف  حثني واملختصني يف ميدان التدريسومعلوم أن البا    

فقد تبّنت الوصاية املعنّية طريقة املقاربة  ، ولذلكإليهاعلمّية حمّددة يوّدون الوصول 
لكفاءاتم النصّية الّلغويّة وهو املنهج املعتمد حاليا من ، ن خالل منهج التدريس 

  .ا يسمى تربو بيداغوجيا اإلدماجوهو م، طرف وزارة الرتبية الوطنية
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،  فبعد السلبيات والنقائص اليت ظهرت يف منهجي املعارف واألهداف اإلجرائية    
ملا ،  قة وفعالية ومشوليةإىل البحث حنو منهج أكثر د يةاجلزائر املنظومة الرتبوية سعت 

لدرجة الثانية  لدرجة األوىل وأطراف العملية التعليمية/التعلمية  فيه خدمة املتعلم 
تالنقائص اليت كان يعاين منها الفعل الرتبوي يف ضوء بي«فمن جتزأة ،  داغوجيا احملتو

ها جمموعة ،  اليت مّيزت املناهج السابقةاملعارف  من املفاهيم حيث كانت تضم يف ثنا
ا إلملام  املعارف لدى املتعلم التجزيئية تراكم  ب عن هذه الرؤيةوقد ترتّ ،  يطالب 

مما حال دون امتالكه لفعل االجناز واالكتشاف حيث وجد ،  بينها دون إقامة رابط
وليس من ،  وجد نفسه يتعلم من أجل أن يتعلم بعبارة أخرى،  نفسه خزا للمعارف
وأن يتفاعل معه ،  عيشي بكل مركباتهذا التعلم على فهم حميطه املأجل أن يساعده ه

ّمت ،  وضمن مسعى عالج هذه النقائص ،  مع معطياته استناد إىل ما تعلمه ويتكيف
لكفاءات كاختيار بيداغوجياعتماد املق   24»اربة 

لنا بوضوح ما جاء يف الوثيقة املرفقة ملنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي يبني  إنّ 
النتقال من منهج  األسباب والدواعي املوضوعية اليت محلت ذوي االختصاص 
األهداف إىل منهج املقاربة كما بينت الوثيقة املرفقة ملنهاج السنة الثالثة من التعليم 

إىل الفرد –خزان املعارف  –تكوين الفرد «الثانوي دور املدرسة الذي حتول من مهمة 
ميتلك كفاءات تساعده على اإلنتاج؛ألنه مل يعد يكتفي  ، فردفاملعار املتفاعل مع 

  .25»الستهالك بل يتعداه إىل اإلبداع والتطوير والتجديد
لكفاءات والذي –فيما نرى –ومن هنا ميكننا أن نضع تصورا  ملنهج املقاربة 

،  اتهيف التعليم والتعلم متمركزة حول املتعلم ذ ةاسرتاتيجيهو:تصور بيداغوجي يتبىن 
ويسعى هذا املنهج إىل تنمية ،  جاعال منه هدف العملية التعليمية /التعلمية وحمورها
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مبا يتناسب وهذه القدرات من جهة وما يتناسب ،  قدراته وإكسابه مهارات وكفاءات
تمع واحلياة عامة من جهة أخرى ملتعلم من التعليم ،  مع متطلبات ا أي االنتقال 

إىل متعلم منتج ومبدع  -خزان املعارف–ينتقل من جمرد متعلم وبذلك ،  إىل التعلم
   .وفّعال در وجمدّ ومطوّ 

يف تدريس قواعد  ستهدفةأهم اآلفاق العلمّية امل ، إىلاملقاليف هذا  تنا تطرقومن ه  
هذه اآلفاق  من بني، و املنهجوفق هذا  الّلغة العربّية يف السنة الثالثة من التعليم الثانوي

  :العلمية
ــ  ، إلنتاجالقبليةأن يكون املتعّلم قادرا على تسخري مكتسباته ــ ـ ـــ مشافهة أو كتابةــ ـ

 ، مبارأيهإبداء  ، أوموقفالتعبري عن  ، أوفكرةأمناط متنوعة من النصوص لتحليل 
   26 االندماج يف وسط مهينجيعله قادرا على مواصلة مساره الدراسي أو 

إىل جعل متعّلم السنة  ، يطمحونالرتبويملنهاج نستنتج من خالل ذلك أّن واضعي ا
قادرا على إنتاج وكتابة  ، يكونالسنةبعد خروجه من هذه  الثالثة من التعليم الثانوي

،  ذات منط سردي أو وصفي أو حجاجي أو تفسريي أو حواري، نصوص متنوعة
جعل عد اللغة العربية مثال دون أخطاء؛أي بتوظيف ما درسه من أنشطة لغوية كقوا

هذا املتعّلم منتجا مبدعا قادر على حّل مشكالت تواجهه يف وسطه املهين وحميطه 
  االجتماعي.

العملّية  أي جعله حمورَ مرحلة التعليم إىل مرحلة الّتعلم؛ـــ نقل املتعّلم من   
،  ف واملعلوماتبعدما كان جمرد خزاّن ُمتأل فيه املعار و ،  الّتعليمّية/الّتعلمّية ككلّ 

م االمتحا ويُطالب يصبح مستثمرا وُمَوظِّفا هلذه املعارف ،  الّرمسية تسرتجاعها أ
  ومدِجما هلا ومنطِلقا منها يف مواقف تعّلمّية جديدة.
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                     ومن بينها: مستهدفة علمّية أخرىإّن هذه اآلفاق تتطّلب تضافر آفاق 

  واعد الّلغة العربّية:احملتوى الّنحوي والّصريف املطلوب يف تدريس ق :1
ميكن أْن تدّرس كّلها ملتعّلم السنة الثالثة من  ، العديدةإّن أبواب النحو والصرف    

وجزء آخر يتناوله يف ، قد تناوله يف املراحل السابقة، منها ، فجزءالثانويالتعليم 
  غة العربية. اللّ أقسام  يف املرحلة اجلامعية

ّن وحاجاته ومعلوم أ،  لم ما يتوافق مع سّنه وقدراتهومن هنا ينبغي أن يقّدم للمتع   
واملتمثل يف شعبيت ،  وهو الّفرع األديبّ  :: الفرع األّولنامتعلمي األقسام النهائية فرع

واملتمثل يف ،  فهو الفرع العلميّ  :(آداب / فلسفة ولغات أجنبية) وأّما الفرع الثاين
ضيات ضي)،   واقتصادتسيري،  العلوم التجريبية،  الشعب (الر « ومن هنا ،  تقين ر

إال أنه يف كليهما ال ميكن جلوهر املادة أن يغفل إّال ،  جيب التمييز بني التخصصني
أّن أصحاب التوجيهات األدبية ينبغي أن يعّمق هلم يف الدراسة أكثر من غريهم من 

ات النحوية ويف هذه املرحلة ينبغي أن تكون التطبيق،  ذوي التخّصص العلمي املقابل
ا ،  والصرفية هي األساس املعتمد أكثر من الدراسات النظرية لكال التخصصني إال أ

تكون أكثر كثافة يف التوجهات األدبية مع إضافة حصة نظرية لذوي التخصصات 
   .27»األدبية

ومن هذا املنطلق ينبغي أْن يراعي املنهاج واملقّرر الدراسي ما حيتاج إليه املتعلم    
ألّن قواعد النحو والصرف ليست هي الكالم ؛لسانه وقلمه من فاحش الّلحن لصقل
ا هلا،  نفسه فإن حتقق ،  ومن هنا ينبغي أن تستخدم بقدر حاجة اللغة منها وفائد

أما إذا جتاوزت احلاجة والفائدة إىل ،  ذلك كانت مقبولة مستساغة من طرف املتعلم
افتكون حين،  اإلكثار واإلفراط دون حاجة حيث يصعب فهمها ،  ها عبثا يف ذا
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ا قواعد ألن ؛28ورمبا أدى األمر إىل نفور املتعلمني من اللغة العربية نفسها،  واستيعا
ا ـ فيما نرى وهذا هو،  بل هي وسيلة لفهم اللغة، اللغة العربية ليست غاية يف حّد ذا

نظرا لنقص اخلربة   ،اخلطأ املنهجي والبيداغوجي الذي قد يقع فيه بعض املدّرسني ـ
ال «اختيار موضوعات قواعد النحو والصرف ف، التدريسية أو قّلة التكوين البيداغوجي

بناء ،  وإّمنا ختتار هذه املوضوعات يف األغلب واألعمّ ،  يتّم على أساس موضوعي
   .29»والنظرة الذاتية ألعضاء جلان وضع املناهج،  على اخلربة الشخصّية

نهج يف حالة تغري مستمر وهذا ما وقع يف مناهجنا املدرسّية مما جعل موضوعات امل
ألهداف  فمنهج« ،  األمهيةعلى موضوعات يف غاية  احتوى» اإلجرائيةالتدريس 

وأمساء ، واالسم املوصول وصلته، وأمساء األفعال، اسم الفاعل واسم املفعول كعمل
 منهج«ضيع أخرى يف وحلت حملها موا، االستفهام وغريها من املواضيع اليت حذفت

لكفاءات  أحكام التمييز واحلال وما بينهما من « و»نون الوقاية « مثل » التدريس 
  وغريها.» البدل وعطف البيان « و» فروق

لذا ينبغي أن نفكر يف تغيري األساس الذي يقوم عليه اختيار قواعد النحو والصرف « 
ال ما يرى النحاة أنه ضروري لفهم ،  حبيث يتعلم التلميذ ما حيتاج إليه فعال،  املقررة

   .30»الظاهرة اللغوية وحتليلها
على  موضوع مقّرر وهو 31»نون الوقاية  فموضوع«وعلى سبيل املثال ال احلصر 

 األوىل تنينسأنّه ينبغي أْن يقّدم يف ال -أرى  - متعّلمي السنة الثالثة من التعليم الثانوي
،   مستوى السنة الثالثة الثانوية أضْف إىل ذلك والثانية الثانوية بدل من تقدميه يف

إعراب إذ وإذا « كيف ُيسوي املنهاج يف احلجم الساعي بني هذا املوضوع و موضوع 
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أحكام احلال « أو موضوع » لوما ومعانيها  –لوال  –إعراب لو« أو» وإذن وحينئذ 
  ؟!إليها املتعّلم اجة حيتمّ هماليت حتوي قواعد جزئّية »والتمييز وما بينهما من فروق 

  اآلتية:والصرف األسس  ومن هنا ينبغي أن نراعي يف اختيار قواعد النحو 
إذ ال فائدة من  «، عملّيةة أن تكون وظيفيّ  العربية األساس يف قواعد اللغة إنّ أ/ 

ا،  حفظ املعلومات وترديدها ا وسيلة وأداة ،  فهي ليست غاية يف حد ذا بل إ
فال فائدة من التعليم إذ مل ير أثر ،  تعلمه املتعلم داخل املدرسةللممارسة وتطبيق ما ي

وحله للمشكالت ،  وإدراكه لألمور،  ذلك من خالل صحة نطقه وسالمة عبارته
  .32»اليت تواجهه
،  على املدّرس أْن يدرك أّن تدريس قواعد اللغة العربية للمتعلمني أنّه ينبغيومعىن هذا 

وسيلة لفهم اللغة العربية وعدم الوقوع يف فاحش اخلطإ  بل،  ليس غاية يف حّد ذاته
  وهو دعامة لفهم حمتوى النص وحتليله.  ،  مشافهة أو كتابة

أّما أن تنحَو القواعد حنو األحكام غري العملية اليت تبحث يف التعليالت « 
؛ألّن كثرة التعليالت واجلزئيات 33»فإن ذلك ال يغين املتعلمني يف شيء،  والفلسفات

الّدقيقة والفلسفات يف تدريس قواعد اللغة قد ُتؤدي ـ فيما نرى ـ إىل  نفور بعض 
ا مادة دراسية بعيدة عن واقعهم  مللل وأ املتعّلمني من املادة ككل إْذ حيسون 

وعليه ينبغي أن نقّدم ملتعّلم السنة الثالثة من الّتعليم الثانوي ما حيتاج ،  االجتماعي
ونرتك تلك الفلسفات والتعليالت إىل املرحلة ،  ستوى الدراسيإليه فعال يف هذا امل

   أين يكون املتعّلم أكثر نضجا.      ،  اجلامعية
األول يف االجتاه حنو املعاجلة الصحيحة لقواعد اللغة أن يكون  فاألساس«ومن هنا 

بذلك أن نتخري من النحو ماله صلة  ، ونعيناملنهجلوظيفي هو أساس بناء ا النحو
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لنسبة ألواخر وثي ألساليب وداللتها على املعاين وما كان سهل اإلدراك والفهم  قة 
م يف  ،الكلمات ت الناس وقراءا ألساليب اجلارية يف كتا مث ربط ذلك كله 

الت والكتب وما إىل ذلك   . 34»الصحف وا
ذي إّن أفضل أسلوب يف تدريس قواعد اللغة العربية هو األسلوب الطبيعي ال«  /ب

وعلى هذا األساس ،  وكتابة،  وقراءة ،  وكالما،  يعتمد على ممارسة اللغة استماعا
وحماكاة األساليب اللغوية الصحيحة والتدريب ،  فاالستعمال كما يقول ابن خلدون

  .35»عليها تدريبا متصال هو األسلوب األمثل يف تدريس قواعد اللغة
ال  ،  بية يف سياق اللغة العربية الطبيعيومن هنا ينبغي أْن تدّرس قواعد اللغة العر 

جيب أْن تسلك « كما أّن قواعد اللغة ،   كقواعد جافة مفصولة عن النص األديب
طريقها الطبيعي يف تعليمها للناشئة وذلك مبختلف األنشطة األخرى اليت ميارسها 

 إذ،  36»ويف خمتلف التحركات داخل املؤسسات الرتبوية،  التالميذ داخل الصفوف
فال ،  ال ينبغي على املدّرس أن يفصل بني أنشطة اللغة العربية فهي كّل متكامل

بل يف مجيع األنشطة اللغوية ،  ينبغي عليه ممارسة قواعد اللغة يف هذا النشاط فحسب
بل ينبغي أن متارس قواعد ،  مثل املطالعة والتعبري الشفهي والكتايب...اخل،  األخرى

مثل التاريخ و اجلغرافيا ،  ىت يف بقية املواد الدراسية األخرىالّلغة العربية الصحيحة ح
ئية والرتبية البدنيةوالفلسفة والعلوم اإلسالمية و الر ،  ضيات والعلوم الطبيعية والفيز

     وهذا ما ُيسمى بيداغوجيا الكفاءة األفقية. 
شاملة ، ري جمزأةينبغي أن تكون متكاملة غ املطلوبة« والصرفيةإّن املادة النحوية  /ج

وعليه وجب أن يعاد إليها علم املعاين الذي ال ينفصل حبال ، لعناصرها غري منقوصة
عن القواعد النحوية ... فكّل القواعد النحوية دون استثناء إّمنا هي يف احلقيقة معاين 
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وكلما اختلف تركيب عن آخر دل ذلك على اختالف ، حممولة يف ألفاظ وتراكيب
   .37»معىن عن آخر...

إّن احملتوى التعليمي املطلوب يف تدريس قواعد النحو والصرف ملستوى السنة     
، الكفءميكن أْن حيقق األهداف املرجوة إّال إذا أعدد املدّرس  ، الالثانويةالثالثة 
دية هذه املهّمة على أكمل  القادر ، الرتبويعلى تطوير أدائه  ، وعملناوجهعلى 
عند احلديث عن ضرورة تطوير مدّرس اللغة العربية وطرائق ما سأتطّرق له  وهذا

  إعداده. 

  الّنحويّة والّصرفّية: اختيار األمثلة  شروط -2
لكّل قاعدة  ، وأنّ العربيةجزء ال يتجزّأ من درس قواعد اللغة  األمثلة هيمن املعلوم أّن 

تدريس قواعد ومهما كانت الطرق املستعملة يف ، اتقوم عليه ةلمثأصرفية  حنوية أو
من  سواء أكانت قياسية أم استقرائية أم طريقة النص.. أم غريها فهي ال ختلو، اللغة
  لسري مراحل الدرس. 38املثال

ا درسه ومن هنا ينبغي على املدّرس أن خيتار بد أثناء عملية ّقة األمثلة اليت سينجز 
مواضيع قواعد حيث حيّدد األهداف اخلاصة بكّل موضوع من ، ختطيط مذكرة الدرس

   لتقومي البيداغوجي. مراعيا الوقت املخّصص للدرس وطرق ا، اللغة العربية
وما أّلف بعدها يف ،  واملتتّبع لألمثلة الواردة يف صفحات أمهات كتب الّنحو« 

أّن الضرورة قد ،  سيقف على ما ال يدع جماال للشكّ ،  القرون الّتالّية للعهد األّول
  مثلة لدواع عديدة نذكر منها ما يلي: حانت لتجديد أغلب األ

لقدر لأّن املثال ينبغي أْن يكون ابن عصره ووليد بيئته  - يتفاعل معه الدارس 
  املطلوب.
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كما ينبغي أْن يكون ذا قيمة من الّقيم اليت ينبغي حتقيقها يف أّي جمتمع من   -
تمعات سواء أكانت الّقيم دينّية أْم  قومّية أم إنسانّية أم غري وطنّية أم  ، أمأخالقّيةا

  ذلك من الّقيم الفاضلة.  
 إىل حتقيق اهلدف املطلوب وهو ، يؤديفيهكما ينبغي أن يكون واضحا ال تعقيد   -

  إيصال احلكم والقاعدة إىل الدارس. 
   .39»وأْن يكون مصوغا صياغة جيدة مشدودا إىل الواقع ال تصنع فيه  -

يف تدريس قواعد الّلغة  ةلمثاأل وّفر يف اختيارهذه بعض الّشروط اليت ينبغي أْن تت
تلك األمثلة املكّررة حنو: (ضرَب عيسى موسى) أو(جاء عمُر) أو(زيٌد  ، فلنرتكالعربّية

  قائٌم) ... وغريها . 
لّشواهد  ألمثلة القريبة واالعريب  شعرالاألحاديث النبويّة الشريفة و ، و القرآنيةولنستعْن 

  .ملّيةلمّية والعَ ذا اجتهدت يف دروسك جنحت يف حياتك العِ حنو: إ من واقع التلميذ
  لو أخفقت يف االمتحان لرسبت.

  كْم قلًما عندك؟ ـ كْم كتٍب قرأَت!..اخل.
املثال الذي ينبغي أْن يُعتمد جيب أْن حيّقق مجلة من األهداف يف حياة الفرد  إنّ «

تمع وأن حيّقق فهم القاعدة فهما جّيدا بعيدا عن أّي  من خالل  ، وذلكتعقيدوا
كما جيب أن حيقق املثال قيمة يف نفس الدارس ،  السياق الذي يرد فيه املثال املقصود

تساهم بشكل من األشكال يف تقوميه وإصالحه وبنائه كفرد صاحل للحياة وأن حيقق 
  .  40»يف التلميذ تنمية الذوق الفين الذي تتحلى به اللغة العربية ... 

- لو«ثال ال احلصر منوذج من الشواهد القرآنية والشعرية يف درس وهذا على سبيل امل
  » لوما ومعانيها-لوال
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سورة آل ».ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنْـَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ   َوَلو« تعاىل:يقول  -
     .159عمران:اآلية

ُر أَْلَف َسَنٍة  َأَحُدُهْم َلو يـََودُّ « تعاىل:يقول  -   .96ة البقرة:اآلية سور ». يـَُعمَّ
ُهْم َكَما َتَربَّأُوا ِمنَّا الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َلو َوقَالَ « تعاىل:يقول  - سورة ».أَنَّ لََنا َكرًَّة فَـنَـَتَربََّأ ِمنـْ

   .167البقرة:اآلية 
  . 41...»غريك قاهلا  أ عبيدة  لو« عنه:قال عمر رضي هللا  -
  42اس كّلهم *** اجلوُد يفقر واإلقدام قّتاللوال املشّقة ساد الن الشاعر:وقال  -

ولوال  فهذه شواهد قرآنية يستطيع بواسطتها املدرس الوصول إىل بعض معاين لو
ا عمر (ض) وهي يف نفس  ، وقولالشاعرالشيء يقال على قول  ، ونفسوإعرا

   املتعلم.الوقت ذات قيمة يف نفس 
ها املدرس حينما ال جيد نصا متكامال ولإلشارة هنا أن هذه الشواهد املتفرقة يلجأ إلي

للمدرس اختيار شواهد أخرى يراها أنسب  ، وميكنولوال يستويف املعاين األساسية للو
روع الشواهد  ، فرتاثناالدرسلتسيري وتيسري املوضوع املعاجل من خالل  اللغوي يزخر 

ار هلذه شرطا أن يتقيد املدّرس بنوع خاص منها وإال أصبح التكر  ، فليسالنحوية
    الشواهد ممال ركيكا. 

الذي ينبغي أن يسود يف األمثلة والنصوص اليت تتخذ وسيلة  فإن«ومن هذا املنطلق 
  لتثبيت القواعد النحوية وترسيخها هو: 

لقرآن الكرمي جبميع القراءات اليت أقر العلماء  - ، صحتهااالعتماد على االستشهاد 
وحفص بصفتهما القراءتني األكثر انتشارا بني  قراءايت ورشس من الرتكيز على  وال

   واألقوام.األمم 
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حاديث الرسول (ص) الصحيحة اليت ضبطها العلماء  -  واالستشهاد 
لشعر والنثر القدمي واحلديث  - يكون هادفا وذا صياغة  ، عندمامنهواالستشهاد 

   جيدة.
على أحسن  وتصوره ،املعيشواالعتماد على النصوص األدبية اليت تعكس الواقع  -

يستثمره يف  ، وأنجيداحال ألن ذلك يضمن للدارس أن يتفاعل مع النص تفاعال 
  43»حياته العملية.

اختيار األمثلة املناسبة ينبغي أن يتجّسد من خالل انتقاء النصوص األدبية ذات إّن  
إّن األمثلة والشواهد جيب أن تؤدي دورها اإلجيايب يف «، واملتعّلمداللة يف سلوك 

حرتام قيمة النصوص املختارة   .44»تكوين الناشئة وال يكون ذلك إال 

م أن الرتبيــة احلديثــة و لــمع:وطرائــق إعــداده العربيــة ضــرورة تطــوير مــدّرس اللغــة :3

 أيْ ؛فقـــد أصـــبح مرشـــدا وموجهـــا للمتعلمـــني،  نظـــرة جديـــدة أصـــبحت تنظـــر إىل املـــدّرس
ت الـدرس يلّقـن املعلومـات بعـدما كـان هـو املهـيمن علـى ،  طا للعمليـة التدريسـيةمنشّ  جمـر

م االختبارات الرمسية سرتجاعها أ و هذا ما أشـار إليـه الباحـث حسـن ،  للمتعّلم ويطالبه 
ويف إطــار ثــورة أساســها «شـحاتة حينمــا حتــّدث عــن تكــوين معلــم اللغـة العربيــة حيــث قــال:

،  أصـــبح يُنظـــر إىل املــدّرس علـــى أنّـــه مــديٌر للعملّيـــة الّتعليمّيـــة ةا و النظـــرة العلميّــالتكنولوجيــ
إّن املـــدّرس ،  45»يُوفّــق فيهـــا بــني العالقـــة اإلنســـانية وحتقيــق األهـــداف الّتعليميــة املنشـــودة

ة التدريسية وعليه يُعّول على  نقل املـتعّلم مـن مرحلـة التعلـيم إىل يلعب دورا مهما يف العمليّ 
تطـويره والبحـث ومن هنا وجب على الوصاية املعنية أن تعمل جاهدة على ،  مرحلة الّتعّلم

يئتــه الّتهيئــة الّالزمــة للقيــام مبهمــة الّتــدريس علــى أحســن وجــه وحيّقــق  عــن طرائــق إعــداده و
واحلاجة ،  ة وحال أدائهة العربيّ استجابة ملا تقدم من دور مدرس اللغّ و ،  األهداف املنشودة
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ة إىل تطــويره ظهــرت اجتاهــات عديــدة يف تطــوير مــدرس اللغــة العربيــة وطرائــق إعــداده امللّحــ
  : 46ومنها 

  :هائأثنايف قبل اخلدمة و املدّرسني  إعداده الّتكامل وتواصل اجتا -3-1
جيب أن يستمر مع املدرس ، س اللغة العربية وتطويره مبوجب هذا االجتاهإعداد مدرّ إّن 

الرتبية مفهوم  وهو يتأسس على، يتوقف على ما قبل اخلدمةوال ، مادام ميارس مهنته
ال الرتبوي وقد ظهراملستمرة  وهناك ، هذا االجتاه يف ستينيات القرن املاضي يف ا

دة يف ممارسة املهنة حتت دعوات يف جمال التدريب بعد التخرج حبيث ميضي املدرس م
  .التدريب

لتكوين املستمر للمدّرسوعليه ينبغي أن ُتويل الوصاية املْعنّية اه عتبار ، تماما أكرب 
والوسائل الرتبوية مستمر  أّن جتديد وحتسني املضامني واملناهج وطرائق التدريس

  ومتواصل.
  

ت: -3-2   االّجتاه القائم على الكفا
كون املدرس القدير   ، رافضااملاضيوقد ظهر هذا االّجتاه يف السبعينيات من القرن 

ملعلومات املراد منه توصيلها إىل والكفء هو ذلك امل  ، وهذااملتعلمنيدرس الذي أملَّ 
ت أساسا إلعداد  أصبح مطلو منه حتديد  ، ومبوجبهااملدرساالّجتاه يعتمد الكفا

  .اخلطط الكفيلة بذلك ، ووضعحتقيقهااملرامي اليت يسعى إىل 
،  حاجيات املتعلمني قادرا على تلبية،  إّن هذا االجتاه  يدعو إىل جعل املدرس كفء

اليت هي معرفة طريقة تطبيق ما سيدّرس ،  ملما مباّدته اللغويّة وبقواعد التدريس
وهذا يتطّلب منه إعدادا جّيدا ملا سيقدمه من مادة علمية ،  للمتعلم داخل القاعة
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ا ليست أمرا هّينا،  للمتعلم ومعرفة إمكانيات املتعلمني  ،ودربة على مهنة التدريس؛أل
م ومعرفة أهداف تدريس اللغة العربية وقواعدهاوا ساليب ، ستعدادا واإلحاطة 

تلك «هي: ألن الكفاية اللغوية التدريس لوضعها موضع التطبيق أثناء عملية التدريس؛
واملهارات واالجتاهات الالزمة ،  املعرفة املتكاملة اليت تشمل جممل مفردات املعرفة

          .47»ة من املهام احملّددة بنجاح وفاعلّيةألداء مهّمة ما أو مجلة مرتابط

  اّجتاه اإلعداد القائم على أساس املهارات: -3-4
ت املعرفية غري كافية  يرى أصحاب هذا االجتاه أنّ  جيب أن  ، إمناللمدرسالكفا

ت    قدرته على ممارسة املعرفة داخل القسم.  ، أيأدائيةتسند بكفا
عملّية تدريس قواعد اللغة العربّية حبيث تكون فّعالة  ويستدعي هذا االّجتاه حتليل

ت  ، وذلكاملرجّوةاألهداف  ، وحتّققوجّيدة إىل جمموعة من املهارات أو الكفا
ليكون  ، وممارستهاأدائيةاألدائية التدريسية مث يعد املدرس للتمكن من أداء كل كفاية 

  . جحا فعاال
مج ونستط     يع تطبيقه على الواقع الرتبوي؟ تتطلب ولكن كيف ينجح هذا الرب

  :48اإلجابة على هذا توافر جمموعة من القضا أّمهها
ملدّرس اليت يعمل فيها املتدرب بعد خترجه وتبادل املعرفة  - ربط مؤسسات اإلعداد 

قواعد  ، وخصوصيةاملدرسما تريده املدرسة من  واملدرس حولبني تلك املؤسسات 
منهج) حول  -على املستجدات (طرائق  ، وتطلعهاتدريسها ، وأهدافالعربيةاللغة 

   مثال.هذا الرافد اللغوي 
  اإلعداد والتطوير يف أثنائها .  ، وبرامجاخلدمةينبغي ربط برامج اإلعداد قبل  -



213 
 

ينبغي الربط بني ما تلقاه املتدرب نظر حول مادة اللغة العربية وبني تطبيقها عمليا  -
     القسم.داخل 

ن هنا ينبغي توفر املعايري الّالزمة ألداء مدرسي الّلغة العربّية فاملدّرس يعّد حجر وم    
، أدائه وتطويره تتحسن هذه العملية فبتحسن التعلمية،الزاوية يف العملية التعليمية / 

   :49ومن بني املعايري اليت ينبغي أن تتوافر يف مدرس اللغة العربية ما يلي
يتطلب أن  ، وهذاللمتعلمنيب اللغة العربية وقواعدها أن يكون قادرا على حتبي

ا عنها، ، ومدافعاهلانفسه حمبا  يكون هو جاعال كل صعب منها سهال ، معتزا 
  وخارجها. ، يف قاعة التدريس، يف متناول مجيع املتعلمني، ميسورا

جما خمططا   -    يلي:درس قواعد اللغة كما  ، لتقدميلهكما ينبغي عليه أن يعد بر
  

    :50الّتخطيط واإلعداد لتدريس قواعد الّلغة العربّية -أ

األستاذ والكتاب  ، ودليلاملدرسيعلى املنهاج  ، اعتماداالسنويحتضري التوزيع  -
مة العطل  ، يوزعاملدرسي فيه مواضيع قواعد اللغة بني أشهر السنة الدراسية مراعيا رز

   الفصلية.واالختبارات 
  السنوية.لعامة هلذا الرافد اللغوي يف اخلطة يذكر وحيدد األهداف ا -
حتضري مذكرة لكل موضوع من مواضيع قواعد اللغة يذكر فيها األهداف السلوكية  -

  حتقيقها.(اخلاصة) املطلوب 
  الدرس.حتديد الوسائل التعليمية املعينة اليت يستعملها يف  -
  .املعاجلحتديد الطريقة أوالطرائق املناسبة لطبيعة املوضوع  -
  للدرس.حيدد أسلوب التقدمي  -
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جياز  -   ووضوح.يكتب القاعدة النحوية أو الصرفية مصوغة 
  اليت ميارسها أثناء الدرس .  للتطبيقات الشفهيةيضع خطة  -
   الدرس.الوقت املخصص للحصة بني خطوات  ، ويوزعالتمارينيضع خطة حلل  -

  :الّتقدمي -ب

لوض - لبدء    املشكلة.عية جلب انتباه املتعلمني 
يرتكه بعد صياغة القاعدة حىت يشد انتباه  ، وقدواضحكتابة عنوان املوضوع خبط   -

   املعاجل.رغبتهم يف التعرف على عنوان املوضوع  ، ويثرياملتعلمني
 ، والتحليلواملناقشةتقدمي الدرس بطريقة نشطة فعالة يستعمل فيها أسلوب احلوار  -

    به.ية الفصحى فيما يتحدث التزام اللغة العرب ، معوغريها

  : 51والّربط الّعرض -ج

   ويتّم ذلك حسب الطريقة اليت يعتمدها ويسلكها مدرس اللغة العربية.

  :الّتمارين وحلّ  الّتطبيق -د

خيتار املدرس التمارين والتطبيقات اليت ختدم موضوع القواعد املقرر يف املنهاج كأن  -
يت تنطبق عليها القاعدة من بني مجل أو نصوص يطلب من املتعلمني متييز الكلمات ال

صديقك أحسن منك يلي: ميز بني احلال والتمييز فيما  :مثل، هلم قصرية يقدمها
خلقا. ـ كْم طالب خترّج من هذه الثانوية وصار من إطارات األّمة. ـ جاءين صديقي 

  وهو حيمل بشرى جناحنا يف االمتحان.   
 اإلعراب اليتهلا من  ال حملاليت  ، واجلملاإلعرابمن  اليت هلا حمل مّيز بني اجلمل  

(يعتمد على الفهم) والتدريب والتطبيق. ـ  )النحو العريب(.حنو:.. وغريهابني قوسني
ألمس.   أقبل فصل الربيع (يبتسم). زارين الذي (أكرمته) 
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حيّل مثاال أو مثالني من كل مترين من مترينات الكتاب املدرسي مع مشاركة  -
  تعلمني يف ذلك. امل
لواجبات املنزلية لبقية التمارين اليت مل تعاجل داخل  -  ، معاحلصةتكليف املتعلمني 

  على األقل مرة كل شهر.  ، وتقييمها، وهذاتقوميها ، مثوتصحيحهامتابعتها 
  
، القرآنيةجزءا من النصوص  –على األقل  –أن يكون مدرس اللغة العربية حافظا  -

احلكم واألمثال  ، وبعضالشعريةاألبيات  ، وبعضالشريفةلنبوية األحاديث ا وبعض
ا  ثريا يف نفوس  ، فتزيدهلسانهليصقل     املتعلمني.حسنا و

أن يكون قادرا على املوازنة بني مهارات اللغة (الكالم والكتابة واالستماع  -
  والقراءة). 

إىل تدريسها كال  حاز، وينالتدريسأن يكون قادرا على الربط بني فروع اللغة يف  -
   بعضها.أجزاء منفصلة عن  ، وليستمتكامال

حيدد مواطن  ، حبيثاللغةلتعليم  األغراض الوظيفيةأن يكون قادرا على تقدمي  -
وأن يزود املتعلم ، أنه يضع قواعد اللغة يف خدمة احلياة ، أياليوميةاحلاجة يف احلياة 

   .52مبا ميكنه من مواجهة تلك املواقف 
 ينبغي أن تتوافر يف كلّ  ، واليتالعربيةعض املعايري الالزمة ألداء مدرس اللغة هذه ب

ا وبقواعدها إىل املستوى املطلوب واهلدف  مدرس هلذه اللغة إذا أرد االرتقاء 
  .املرجوّ 
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  :املدرسيّ  الكتاب :4

إذ هو ، يعّد الكتاب املدرسي وسيلة تربوية هامة يعتمدها املدرس يف حتضري درسه
لصورة ، ومن هذا املنطلق ينبغي العناية به، ترمجة ألهداف املنهاج املدرسي وإعداده 

كد اليوم أن يكون هذا العمل مثرة متازج « فقد ، اليت حتقق اهلدف املنشود
،  وهم اللسانيون التطبيقيون، والباحثني املختصني، اختصاصات بني املدرسني املهرة

اللساين التطبيقي  وهكذا يغدو، مبهمة التدريس او طّلعوكم حيسن أن يكونوا ممن ا
ا، مسهما يف عملية تعليم اللغات كليا ا حقل تعاوين حيكمه ، دون أن ينفرد  أل

مبدأ تضافر االختصاصات وجناحه رهن بتفهم كل األطراف للمبادئ اليت تتحرك 
  .  53»العملية طبقها

يستند إىل دراسات  ، وأناملطلوبةإّن إعداد هذه املقررات ينبغي إن يراعي األهداف 
 ، وكذلكالثانويميدانية للحاجات العملية ملتعلمي مستوى السنة الثالثة من التعليم 

اهلدف من  حتديد«ذلك أن  منها.التعبريية اليت يعانون  ، واملشاكلاللغويةالعثرات 
للغة املقرر اللغوي يؤدي إىل حتديد احملتوى املنشود من اجلوانب اخلاصة ببنية ا

ملعجم كذلك إىل حتديد   ، ويؤدياملنشودةأيضا إىل حتديد املهارات اللغوية  ، ويؤديو
   .54»الطريقة املناسبة لتنمية هذه املهارات

املتعّلمني يف األداء والّرتكيب الّلغوي  ضعف بعضكيفية معاجلة   :5

  الّصحيح:
غوي الصحيح نطقا يعانون من ضعف األداء الل ،يف هذا املستوى بعض املتعلمني إنّ 

  وكتابة. 
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ذا اجلانبوهذا ما يستد ألّن اللغة كما هو معلوم  ظاهرة ؛عي مزيدا من العناية 
ومن مث ينبغي يف تعليم اللغة وقواعدها « ،  صوتية منطوقة مسموعة يف املقام األول

ا،  النحوية والصرفية لتحدث  وتقدمي مهاريت االستماع والتحدث على ،  االهتمام 
  . 55»اريت القراءة والكتابةمه

فينبغي أن ،  الصحيح املتعلمني يف الرتكيب اللغوي بعض أّما الشكوى من ضعف
حيث يستنبط قواعد اللغة من نصوص رفيعة ،  يعتمد يف معاجلتها على النحو الرتبوي

متس  أومن أمثلة واضحة متنوعة،  واهتماماته،  يراعى فيها واقع املتعلم،  املستوى
لكفاءات ألن النص األديب  ؛انب املوضوع املدروسمجيع جو  وفق منهج املقاربة 

حيث يعمل املدّرس رفقة املتعّلمني على استخراج ،  أصبح حمور العملية التدريسية
ويعاجل عناصر املوضوع من ،  أمثلة موضوع قواعد الّلغة املقّرر يف املنهاج املدرسي

اليت هي عمود هام من أعمدة  املقاربة  لتحقيق هدف املقاربة النصّية خالل النص؛
   لكفاءات.     

قد أتقن ، أن يكون املتعلم ، بعدمتقدمةل إىل مرحلة النحو النظري فيؤجّ  أّما«
فيكون تدريس قواعد النحو والصرف جمرد تنظري ، االستخدام الصحيح واملنشود

  . 56»ألمناط يستخدمها الدارس
ا كما ينبغي أال تقدم املعارف الل  -  ، بلالتخاطبيةغوية للمتعلم معزولة عن سياقا

ن املتعلم من امتالك املهارات االستعمالية س من خالل منهج تواصلي تفاعلي ميكّ تدرّ 
 للغة يف مواقف خمتلفة
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تم فقط بتعليم املتعلم إنتاج كلمات مرتابطة « كوردر):  (بيثذلك كما قال و  ال 
ا ويتلقى ،  خدام اللغة لغرض مابل بتعليمه است،  حنو بطريقة مقبولة ليتخاطب 

ا    .57»أي تعليمه أداء ادوار بعينها،  خماطبة 
وال شّك أّن إقدار املتعلم على امتالك املهارات اللغوية الشفهية والكتابية سوف ميّكنه 

ته التخيّ ،  من تفتيق قدراته اإلبداعية إذا مت دعم ذلك ،  ة خصوصاليّ وتفتيح إمكا
أومن اإلبداع ،  ن النصوص األدبية الرفيعة سواء كانت من الرتاث اخلالدبقراءات م

هاوثن،  والغوص يف أعماقها،  املتعلم قادر على ولوج عواملها فإنّ ،  احلديث ،  ا
الفصحى هي مفتاح تلك الكنوز الضخمة من  إنّ « فكما قال املستشرق (كاشيا):

ا ال يوازيه ثبات أي لغ،  املاضي العريق ويف احلاضر يستطيع الناشئ العريب يف ،  ةثبا
ا وجبهد قليل إىل ،  إذا كان قادرا وطموحا،  املرحلة الثانوية من تعليمه  أن يعرب 
  .58 »ويكون هذا السجل يف متناوله،  ضيةالسجل الكامل لأللف والثالمثائة عام املا

، املتعّلمني بعض ومن هذا املنطلق ينبغي أن نواجه هذا الضعف املتفشي لدى    
ملرحلة  وذلك بتحديد األهداف العامة املرجوة من تطوير تدريس قواعد اللغة العربية 
  وميكن اختصارها فيما يلي:  ، وخاصة مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، الثانوية

.، دعم امللكة اللغوية للمتعلم -    وقدرته على فهم اللغة واستعماهلا لفظا وبناء وأسلو
لنماذج ذات القيمة الفنية العالية يف اللغة  - تفتيح القدرة اإلبداعية للمتعلم بربطه 

  العربية. 
تطوير القدرة التواصلية للمتعلم بتمكينه من أسباب االستعمال السليم للغة يف  -

  والتعبري األديب القدمي. ، وإقداره على اإلنشاء اللغوي السليم، مواقف ختاطبية خمتلفة
    



219 
 

لوسائل التعليمية يف تدريس قواعد اللغة العربية :.6    االستعانة 
تعّد الوسائل التعليمية من أهم الوسائط اليت يستعملها مدّرس اللغة العربية إلجناز 

وله احلريّة يف اختيار الوسيلة التعليمية األنسب لتحقيق أهداف ، درسه داخل القسم
      كون الفيديو هو األنسب..اخل.يفقد تكون الشاشة هي األنسب وقد ، الدرس

املعينات التعليمية هي مجيع الوسائط اليت يستخدمها  لوسائل أو«إن املقصود 
، وذلك لتوصيل األفكار واحلقائق إىل التالميذ، املدرس يف املواقف التعليمية املختلفة

ألمر املستحدث  ، وعليه فإنه ال حدود ألنواع الوسائل التعليمية كلية وهي ليست 
ا استخدمت منذ أن   ولكّن األمر  ..كان هناك موقف تعليمي يف احلياةأل

ال هو تغيري النظرة للمع   .59».مهيتها. ينات التعليمية والوعياملستحدث يف هذا ا
ا جتلو اخلربة وتوضحها ؛يةاملعينة الزمة جلميع املواقف التعليم فالوسائل«هناومن   ،  أل

بل تربزها يف جمال من جماالت ،  على جمرد النقل اللفظيوجتعلها ليست بقاصرة 
ا وإدراكها .. فهذه ،  العمل املباشر الذي يعترب من أمثل الطرق وأقومها يف إكسا

خلربة، الوسائل جتذب انتباه املتعلم فيتم لديه اإلدراك ، ويتفاعل معها، وجتعله ينفعل 
ا افيستمر تذكره هلا و ، السليم هلا واالهتمام    . 60»يدوم نشاطه يف ميدا

  ومن بني هذه الوسائل التعليمية املعينة: 

  :الّلغوية املختربات 6-1

عتبارها قاعات «وهي  عبارة عن غرف خمصصة للتدريب يف تعلم اللغات 
موعة ، متخصصة دوات حبيث ال يؤثر صوت الفرد الواحد على بقية ا صنعت 

وية أن املدرس يستطيع من خالل األجهزة داخل القاعة. وفائدة املختربات اللغ
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املستخدمة أن يتحكم يف مساع وإمساع مجيع الطلبة فردا إن شاء أن يكلمه دون بقية 
  .61».اآلخرين.األفراد 

فهي ـ فيما أرى ـ صاحلة ، ومبا أّن هذه املختربات هي صاحلة للتدريب يف تعّلم اللغات
تعمال الصحيح للغة العربية خاصة لتدريب بعض املتعّلمني يف التدريب على االس

منهم   َمْن يعانون ضعفا يف األداء اللغوي الصحيح ويتم ذلك من خالل حصص 
     التطبيقات أو االستدراك.

عن ، لة يف ترسيخ وتثبيت القواعد النحوية والصرفيةوسيلة فعاّ  ويعدّ : الفيلم 6-2

ون أمام وسيلة متثل له حقيقة ؛ألّن املتعلم وفق هذه الوسيلة يكطريقة التكرار املستمر
ا تشّد انتباهه وتركيزه إىل الظاهرة اللغوية املدروسة.   ،  ما يتعّلمه    إضافة على أ

استخدام الفيلم يف العملية التعليمية يزيد من قدرة التالميذ على التعلم كما يزيد  إنّ «
امن حصائل احلقائق اليت  ويعترب الفيلم ،  العبء عن كاهل املدرس ، وخيففيتعلمو

من الوسائل الطبية إلظهار األخطاء يف تعلم املهارات ويعني عو كبري على 
  .62»حتاشيها

حر يقوم بتنمية اجلانب املعريف للطالب  نشاط«وهي :املدرسّيةالصحافة  6-3

   .63»عن طريق تشجيعه على القراءة واالطالع ومجع املعلومات
ا فهوتعّد لغتها من مستوى املتعلمني الذي ي بسيطة سهلة ولكنها عربية ن ينجزو

إذا فتحنا له جمال البحث الذايت أو ، فاملتعّلم يكون أكثر شغفا بعملية التعّلم، فصيحة
        .فنجده أكثر حيوية ونشاطا من أن نقّدم له املعارف جاهزة، اجلماعي

املعلوم أّن احلاسوب دخل معظم  نم :املعلوماتّيةاستخدام التقنية  6-4

للغة ، املدارس تالعربيةوالبيوت ومع تقدم األنظمة والربجميات التعليمية وظهورها   ، 
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 ، وذلكوالتعلممن الضروري طرح قضية استخدام أمناط احلاسوب يف عملييت التعليم 
فرصة لتسهيل البحث للمتعلم  ، فهذهاالنرتنتالنتشار املواقع العربية على شبكة 

  العربية؟التقنية يف تدريس قواعد اللغة ال نستغل هذه  ، وملالعريب
ملعلوماتية:هو  تقنية التعامل مع اإلعالم بواسطة احلاسوب والذي « واملقصود 

  .64»ومنها املعلوماتية الرتبوية والتعليمية،  يستعمل يف جماالت كثرية
فذةجديدةإّن جهاز الكومبيوتر يفتح للمتعلم آفاقا  ، واملعارفعلى املعلومات  ، و

وجتعلها أكثر  ،التقنية تفعل عملية تدريس قواعد اللغة ، وهذهمتناولهيف  جيعلهاو 
  دينامية. 

احلاسوب ثقافة  ، حولموضوعاتومن هذا املنطلق ينبغي أن حيتوي املنهاج الدراسي 
  استغالهلا واستخدامها االستخدام الصحيح.  ، وكيفيةاملعلوماتصناعة  وتقنية

دروس النصوص واملطالعة معلومات حول أمهية  ففي املنهاج ينبغي أن تتضمن
ا املختلفة، احلاسوب وشبكات املعرفة االلكرتونية ا إىل غري ، وتقنيا وشرح مصطلحا

عتبار أن األلفية الثالثة عامل جديد65ذلك مما يرسخ ثقافة احلاسوب حبيث حتتل ، . و
ى املعلومات بسرعة يصبح املتعلم قادرا على احلصول عل، فيه التكنولوجيا الصدارة

عتبارها مدرسة املستقبل والكتاب احلي «وخاصة مع اتساع رقعة االنرتنت ، ودقة
   .66»املتجدد

لتنمية البشرية ت واملتغريات العلمية ، ويرتبط هذا املوضوع  انطالقا من التحد
تمع ضرورة التحول إىل جمتمع معريف مستوعبا« ملضامني العوملة ، حيث جيد ا

مل يعد الكومبيوتر تطورا «حبيث 67»وما حتمله من مظاهر اهليمنة، علوماتيةوامل
  .      68»بل هو تطّور اجتماعي، تكنولوجيا فحسب
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ومن هنا ينبغي أن نتناول هذه التقنية من خالل الدور التعليمي للمعلوماتّية وجماهلا يف 
هادفة وأن ختتار املواضيع الة و مة وفعّ بطريقة تربوية منظّ ،  تدريس قواعد اللغة العربية

وحنّذر املتعّلمني من ،  مد من طرف وزارة الرتبية الوطنيةاملقررة يف املنهاج املدرسي املعت
تمع ككلّ  لتايل ا لسلب على املتعّلم و ا وأضرارها اليت تعود  وحول أمهّية ،  سلبيا

أن «:فهمي حجازي حممود لباحثهذه الوسيلة يف التنمية اللغوية لدى املتعلم يقول ا
إلفادة اجلادة من وسائل اإلعالم يف التكوين  مستقبل اللغة العربية مرتبط أيضا 

وللتكوين ،  اللغوي املنشود ... وهي يف املقام األول أدوات للتكوين االجتماعي
ملعاصرة،  اللغوي ومن مث ،  ودورها يتجاوز دور املدرسة،  ولتكوين الوعي اجلديد 

وال ميكن تصور مستقبل لغوي ال تقوم ،  ا الكبرية يف التنمية اللغويةتكون مسؤوليته
   .69وعلى مراحل متدرجة وواعية،  فيه وسائل االتصال بدور كبري وحاسم

  توظيف التكنولوجيا يف تدريس قواعد الّلغة العربّية: 6-5
ديد من نستطيع تنفيذ الع، وفق نظام الكرتوين، آلة ملعاجلة املعلومات الكومبيوتر هو

ا بسرعة فائقة ومن هنا ميكننا االستعانة به يف معاجلة مواضيع قواعد ، األوامر املخزنة 
معاجلة التمارين  ، وكذلكالثانوياللغة املقررة على متعلمي السنة الثالثة من التعليم 

  اللغوية. 
 أثبت«مة بعض هذه املواضيع مع احلجم الساعي فقد ءومبا أننا نعاين من عدم مال

ته يف ميدان  ، مماوالوقتذا اجلهاز كفاءة وفرت اجلهد ه مكا حث على االستفادة 
دة التحصيل العلمي مبعونة الكومبيوتر« و70»التعليم. ،  قد دّلت الّدراسات على ز

لتعلم وعدم ،   وعلى اختزال زمن التعلم كما يساعد على االكتشاف واالستمتاع 
   .71»ويشجع على االبتكار،  بني اليد والعنيوأنه يساعد يف التنسيق ،  السلبية
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ستعمال الوسائل التقليدية املعروفة (السبورة  ومعلوم أن هذه األمور هي صعبة املنال 
ت يف  والطباشري) لكن بفضل هذه الوسائل احلديثة ميكن جتاوز كثري من الصعو

وحتديث س أن أذكر هنا بعض جتارب تطوير  ، والوالصرفتدريس قواعد النحو 
،  »سورية « و،  »العربية السعودية  اململكة«من تدريس اللغة العربية يف كل 

لتكنولوجيا يف تدريس اللغة العربية.    واالستعانة 
ولإلشارة هنا أّن هذه التجارب أجريت على احللقة األوىل من التعليم األساس     

ض في جامعة امللك سعود يف اململكة العربّية السعوديّة يفف تطوير لغة برجمة  ، متالر
(كاتب) وتتميز  تدعى authoring systemحاسوبية عربية لتأليف الدروس 

  . 72مكانية إخراج الرسوم التخطيطية امللونة والتخاطب الصويت مع احلاسوب
ن « ويف اجلمهورية العربية السورية نقف عند جتربة الدكتور  (نظرية » عبد هللا الّد

لفطرة واملمارسةاكتساب احملاد للغة العربية الفصحى)  اليت تعتمد أسسا علمية ،  ثة 
لفطرة السليقية ا  ،  بتة وتكون قابلة للتطبيق وهي (إتقان اللغة العربية) واكتسا

ويتم عن طريق  ،  حيث يكون اكتساب اللغة يف سن السادسة سهال دون عناء
ة لفظا وقواعد ومعاين وتطبيقا فتمتزج فيتقن الّلغ،  كشف الطفل للقواعد كشفا ذاتيا

وقد انطلق يف جتربته حملاولة حل مشكلة تدريس اللغة العربية ،  بدمه وفكره وعواطفه
وقد اختذ التطبيق العملي املذكور ثالثة أشكال: األول: جتربة ،  يف الوطن العريب

لكويت،  سل ر العربية والثالث: روضة األزها،  والثاين: دار احلضانة العربية 
  بدمشق ومن بني أهداف هذا املشروع: 

اللغة العربية الفصحى فطر قبل سن السادسة  ، وهياملدرسةإتقان لغة املعرفة يف  -
  دون احلاجة إىل إنفاق وقت طويل على الرتاكيب اللغوية. 
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تعديل املنهج املدرسي حبيث تستغل الساعات املوفرة للنهوض بتعليم اللغة األجنبية  -
ضيات والعلوم. وا   لر
ميكن أن يقدم املشروع منوذجا يؤدي إىل تطور تدريس اللغة العربية يف البلدان  -

   .73معاجلته على احلاسوب أمر سهل وواضح اإلسالمية وإمكانية
 ، وحتديثتطويرومن هنا ينبغي االستفادة من جتارب الدول العربية املذكورة سابقا يف 

لتدرج يف منظومتنا الرتبوية ، هاتدريس اللغة العربية وقواعد ومجيع فروعها األخرى 
مث تعميم هذه التجارب يف مراحل التعليم العام وصوال إىل مرحلة التعليم ، اجلزائرية
  .الثانوي

املطلوبة واملنشودة لتطوير عملية تدريس قواعد  املستهدفة و إّن هذه اآلفاق العلمية   
،  ينبغي أّال تغفل النظرة التكاملية، التعليم الثانوي اللغة العربية يف السنة الثالثة من

،  حبيث يتكامل املنهج الدراسي مع طريقة التدريس،  ملختلف جوانب هذا املوضوع
هيل املدرس للوصول إىل نتيجة وال ميكن لكل هذه األمور أن ،  تربوية مثلى مع 

يت أكلها ومثارها إال إذا تضافرت جهود ،  تبلغ مداها ،  يف املدرسة،  اجلميعوأن 
، ووسائل اإلعالم لدعم املستوى اللغوي والنهوض به حنو األفضل لدى املتعلم، والبيت

لنفع على ، وشحذها وتفتيقها وتطويرها، ومتكينه من ممارسة مهاراته اللغوية مبا يعود 
ملناهج تدريس ،  وال شك أن مراجعة، والنماء االقتصادي للبالد، التكوين العلمي

قد أصبحت ملحة يف ، ومواضيع قواعدها النحوية والصرفية، وبراجمها، للغة العربيةا
ومن هذا املنطلق ينبغي أن ، خمتلف مراحل التعليم وخاصة مرحلة التعليم الثانوي

وبكل جدية وعزم على تطوير تدريس قواعد النحو ،  تتكاثف جهود اجلميع
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ا الّتليد وأن حنفظ أجيالنا من الضياع إذا أرد أن نعيد للغتنا سابق جمده،  والصرف
  اللغوي . 

مذكرة أمنوذجية حلصة قواعد الّلغة العربّية للسنة الثالثة من الّتعليم  هنا أجنزتومن      
متثل هذه املذكرة أمنوذجا حلّصة قواعد الّلغة العربّية يف هذا املستوى  ، حيثالثانوي

وتقدميها  ،طيط درس قواعد اللغةكيفية تنفيذ وخت  بّينُت من خالهلا ،الدراسي
لكفاءات وتطبيق املقاربة النصية  ،للمتعلمني داخل القسم وفق منهج املقاربة 

  النص األديب املقرر يف املنهاج.  ، منانطالقا
هذا األمنوذج تسري عليه مجيع املذكرات املقدمة للمتعلم يف هذا الرافد  ، أنهنا ريشأو 

  اللغوي. 
ألنّه موضوع مشرتك بني  »اإلعراباليت ال حمل هلا من  اجلمل«ولقد اخرتُت موضوع 

من خالهلا كيفية توزيع الوقت املخّصص  تُ كما بّين  ،يع الشَُّعِب األدبّية والعلمّيةمج
ا من مخس دقائق إىل  وهي، للحّصة على سري مراحل الّدرس الكفاءة القاعديّة ومد

وفيها يتذّكر ، النطالق للدرسومتثل نقطة ا، سبع دقائق حسب طبيعة كّل موضوع
املتعّلم النّص األديب املدروس عن طريق توجيه أسئلة مرّكزة ودقيقة من طرف املّدرس 

، مث يضع املتعلم يف وضعية مشكلة لالنطالق يف املوضوع اجلديد املراد تقدميه، له
  النصية. وذلك بتطبيق املقاربة

ا وذلك حسب ،  دقيقة فما فوق 45من  واخلطوة الثانية هي الكفاءة املرحلية : ومد
وهنا يتم بناء معارف جديدة يكون  ،املقدم وعناصره وقواعده اجلزئيةطبيعة املوضوع 

بتطبيق احلوار واملناقشة واألسئلة املركزة والدقيقة من طرف ،  املتعلم وفقها نشطا فعاال
لكفاءة اخلتامية : واخلطوة األخرية هي ا ،  كما هو مبني يف املذكرة،   تعلماملدرس للم
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ا  لتقومي التحصيلي للموضوع املقدم،  دقائق 10ومد ،  يقوم من خالهلا املدرس 
جراء تطبيق أو تطبيقني حسب طبيعته ونوعه وهنا يكون املتعلم مبدعا ،  وذلك 

إذا كان سؤال التطبيق مثال : حرر فقرة ال تتجاوز مخسة أسطر ،  ومنتجا،  وفعاال
  ال حمل هلما من اإلعراب حول موضوع العلم .  توظف فيها مجلتني

، القسمإن الداعي إلجناز هذه املذكرة هو إظهار ما يقوم به املدرس فعال داخل 
   للمتعلم.واقع تقدمي مواضيع قواعد اللغة العربية  وإظهار
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  .2املرجع نفسه:ص -16
  .2املرجع نفسه:ص -17
ئق الرتبوية -18 لكفاءات:أ/فريد حاجي: املركز الوطين للو   .1ص،  ينظر:التدريس والتقومي 
  .4املرجع نفسه:ص -19
الديوان  ،  وزارة الرتبية الوطنية،  الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -20

  .3ص،  الوطين للمطبوعات املدرسية
  .3املرجع نفسه:ص -21
  .3املرجع نفسه ص -22
لكفاءات كبيداغوجيا إدماجية: أ/ف -23   .8-7ريد حاجي:صاملقاربة 
اللجنة  ،  وزارة الرتبية الوطنية ،  الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -24

   .3ص ،  الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية ،  الوطنية للمناهج
  .2ص ،  املرجع نفسه  -25
ا مناهج السنة الثالثة من التعليم الثانوي -26 الشعبتان:أداب وفلسفة / ،  العام والتكنولوجي اللغة العربية وأدا

     .  5ص  ،   2006مارس  ،  اللجنة الوطنية للمناهج  ،  لغات أجنبية: وزارة الرتبية الوطنية 
يد عيساين ،  النحو العريب بني األصالة والتجديد 27  ،  دراسة وصفية نقدية لبعض اآلراء النحوية: د/ عبد ا

  297ص ،  2008بريوت لبنان ،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 1ط
  .  291ص   2000 القاهرة مصر ،  دار الفكر العريب،  تدريس فنون اللغة العربية: د/ علي أمحد مدكور 28
  جتاهات الرتبوية دار املعرفة يف ضوء اال،  طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية : د/ حممود رشدي خاطر 29
 . 235ص ،  1981،  ط) -(د  ،  مصر،  القاهرة،  احلديثة

  . 292ص ،  تدريس فنون اللغة العربية : د/ علي أمحد مدكور 30 
ا : السنة الثالثة من التعليم الثانوي  – 31 للشعبتني : أداب وفلسفة / لغات  ،  ينظر : كتاب اللغة العربية وآدا

ص  ،   2008-2007 ،  اجلزائر  ،  الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية  ،  لرتبية الوطنية وزارة ا ،  أجنبية 
62  .  
 ،  الدار املصرية اللبنانية 1ط ،  تدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات احلديثة: د/ ظبية سعيد السليطي  32

  114ص  2002القاهرة مصر
يد عيساين النحو العريب بني األصالة والتجديد : 33   .   329ص ،  د/ عبد ا
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القاهرة  ،  دار الفكر العريب ،  تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية: د/حممد صالح الدين جماور  34
  .403ص  2000مصر
  . 293ص ،  ون اللغة العربية : د/ علي أمحد مدكورفنتدريس  -35
يد عيساينالعريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد  النحو -36   . 329ص ،  ا

  . 330ص ،  املرجع نفسه  37
يد عيساين النحو ينظر: -38   . 313ص ،  العريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد ا
   314ص ،  املرجع نفسه  -39

  .  315ص ،   املرجع نفسه 40
دار الشريفة للطباعة والنشر ،  ليمحد حبيأ –السنة الثالثة من التعليم الثانوي –ينظر : اجلديد يف األدب  – -41

  . 124 – 119ص ،  2007،  ط) والتوزيع(د
  . 124 – 119ص ،  املرجع نفسه   - 42
يد عيساين -43   . 316ص ،  النحو العريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد ا
يد عيساين -44   . 329ص ،  النحو العريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد ا
مصر ط  ،  القاهرة  ،  اللغة العربية بني النظرية والتطبيق : د/ حسن شحاتة : الدار املصرية اللبنانية تعليم  -45

  .  416ص  ،   2002 ،   5
ت األدائية: د/ حمسن علي عطية -46  ،  دار املناهج للنشر والتوزيع 1ط،  تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفا

  . 45ص  2007عمان األردن
يد  ،  ية وطرق التدريس : صاحل عبد العزيز الرتب -47  12ط  ،  مصر  ،  دار املعارف  ،  وعبد العزيز عبد ا
  .  159ص  ،  
ت األدائية: د/ حمسن علي عطية -48   .  46ص  ،  تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفا
 ،  دار الشروق للنشر والتوزيع 1ط ،  الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية: د/ حمسن علي عطيةينظر : -49

   183ص  .2006عمان األردن
ت األدائية : د/ حمسن علي عطية -50   . 207 - 206ص ،  ينظر : تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفا
ت األدائية : د/ حمسن علي عطية  51   .  208 – 207ص  ،  ينظر : تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفا

  . 184 - 183ص ،  يف أساليب تدريس اللغة العربية : د/ حمسن علي عطية ينظر : الكايف  52
،  1986،  ط) -(د  ،  الدار التونسية للنشر،  اللسانيات وأسسها املعرفية : د/ عبد السالم املسدي 53

  .  142ص 
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 ص،  س) -(د ،  ط) -(د ،  القاهرة،  مكتبة غريب،  البحث اللغوي : د/ حممود فهمي حجازي 54
122  .  
  .  137ص ،  املرجع نفسه  55
  .  138ص ،  املرجع نفسه   56
ت التطبيقية: بيث كوردر 57  ،  جملة اللسان العريب،  ترمجة: مجال صربي -الفصل الثاين -مدخل إىل اللغو
   16جملد 
  . 207ص ،  1978 ،  1ج    

ص ،  1996،  212الكويت عدد  ،  عرفةسلسلة عامل امل،  احلصيلة اللغوية :د/ أمحد حممد املعتوق 58
107  . 
يد عيساين النحو 59   . 345 - 344ص ،  العريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد ا
ا املسلكية وأمناطها العلمية: د/ حممد صاحل مسك 60 دار الفكر  ،  فن التدريس للرتبية اللغوية وانطباعا
  . 601ص ،   القاهرة مصر ،  العريب
يد عيساين لنحوا -61   . 345ص ،  العريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد ا
  . 609ص ،  فن التدريس للرتبية اللغوية : د/ حممد صاحل مسك  62
يد عيساين النحو  63    . 348ص ،  العريب بني األصالة والتجديد : د/ عبد ا
64 -  L'exique de L'éducation , René la  brodrie , ed/Nathan , Paris , 

1998 , p 80 .   
ت مطلع القرن احلادي والعشرين: د/ إبراهيم عبد الوكيل الفأر  -65 ت احلاسوب وحتد دار  ،  ينظر: تربو

   ،  الفكر العريب
  .  96ص ،  2004،  2ط -مصر –القاهرة     

- (د ،  ط)  -(د،  ة اللبنانية الدار املصري –املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق: د/ حسن شحاتة  66
  .  195ص ،  س)

،  1ط-القاهرة –مكتبة الدار العربية للكتاب ،  يف التنمية البشرية وتعليم املستقبل: د/ حامد عمار 67
   96ص ،  م 1999
  .  14ص ،  40/2000عدد ،  حضارة احلاسوب واالنرتنت (كتاب العريب) : د/ سليمان العسكري 68

(د ،  ط) -(د  –القاهرة  –دار غريب ،  ني الرتاث واملناهج احلديثة : د/ حممود فهمي حجازيعلم اللغة ب -69
  س)   -
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  . 95ص      
،  دار غريب للطباعة والنشر،  الرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا الرتبية : د/ عبد العظيم عبد السالم الفرجاين 70

  القاهرة   
  .  183ص ،  س) -(د ،  ط) -(د     

  . 183ص ،  املرجع نفسه  71
ت مطلع القرن احلادي والعشرين: د/ إبراهيم عبد الوكيل الفأر 72 ت احلاسوب وحتد ص  ،  ينظر: تربو
101 – 102   

    – 125 – 126 – 127   .  
ن 73 للغة العربية الفصحى : د/ عبد هللا الد مج تعليم احملادثة  القاهرة   ،مركز الضاد للتدريب،  ينظر : بر

   -مصر –
  .  34 – 26ص ،  2006

  
  


