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ِ
توطئة:

وفن ،ولقد يرى بعضهم أ ّن التّعليم أو التّدريس مبفهومه احلديث ،صار مزجيًا ِمن ،عل ٍم يقوم على
علم ٌ
التّعليم ٌ
يتطلب قدرات ،ومهارات ،وأساليب ،ومجاليات ورؤى وأحاسيس
أسس ونظرايت وجماالت حم ّددة ،وفن
ُ
مر التّعليم مبراحل تطورية عديدة ،ارتبطت مبدى تنامي مفهومي ،البيداغوجيا عموما ،والتّعليم
وتذوق..اخل .وقد ّ
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على وجه اخلصوص؛ لذا نرى تباينا واضحا يف طرق وأساليب التّدريس ،فتارة تتخذ من املادة التّعليمية حمورا هلا،
حمورا هلا ،أو تتخذ من التفاعل بينها مبتغى .ومع ظهور
واترة تتخذ من املعلّم حمورا هلا ،واترة أخرى تتخذ من املتعلم ً
التطبيقات الرتبوية لنظرايت التّعلّم ،بدأ التّدريس يدخل مرحلة جديدة ،حيث صران نراه منظومة فرعية ضمن منظومة

أكرب ،تش ّكل سريورة ،املدخالت ،والعمليات أو اجراءات ،وتنتهي ابملخرجات.
ُ
-1التّعليم والتّعلُّم يف اللّغة واالصطالح والفرق بينهما:
أ-يف اللُّغة:

ُمنتهى "التَّعلُّم والتَّعليم" ِمن النّاحية اللُّغوية ،مثلما يَذكر ابن منظور (ت711ه) يف اللّسان  ":علم ِمن صفات
هللا عز وجل ِ
العلِيم» ،وقال َ «:ع ِاِلُ الغَْي ِ
َّه َادةِ»
الع ِاِل و َ
وجل ُ «:
العالَّم؛ قال هللا ّ
ب والش َ
وه َو اخلَالَّ ُق َ
العليم و َ
ّ ّ َ
عز ّ
وب»[ ]...وعالَّم وعالَّمةٌ إذا ابلغت يف وصفه ابلعلم أي عاِل جدًّا ،واهلاء للمبالغة [ِ ]...
وقال َ «:عالَّ ُم الغُي ِ
مت
َ
وعل ُ
ٌ
ٌ َ
ُ
ِ ِ
ِ
وعلُم وفَ ُقه [ ]...وعلَّ َمه العِلم وأَعلَ َمه
لماَ :عرفتُه .قال ابن ِّبرى :تقول َعلم وفَقه ،أي تَ َعلَّم وتَ َفقَّهَ ،
أعلمه ع ً
الشيء ُ
ِ
ِ
إايه فت علَّمه [ِ ]...
ِِ
ِ
وعلِم
أعلمهَ ]...[ ،
َ
وعلم ابلشيءَ :ش َعر به [ ]...ويقال استَعلم يل خرب فالن وأعل ْمنيه حىت َ
ََ َ
ِ
ِ
األمر وتعلَّمه :أتقنه [ِ ]...
مت عبد هللا عاقِالً []...
َ
مت يتعدى إىل مفعولني ،لذلك أجازوا َعلمتُِِن ،تقولَ :عل ُ
وعل ُ
َّ
جل ذكره -يسره ألن يُذكر ،وأما قوله َ «:علَّ َمهُ البَ يَان» ،فمعناه أنه
« َّ
الرمحَان َعلم ال ُقرآن» قيل يف تفسريه :إنه ّ -
مميزا ،يعِن االنسان ،حىت انفصل
علَّ َمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء ،ويكون معىن قوله َ «:علَّ َمهُ البَ يَان» جعله ً

العلَ ُم :شيءٌ يُنصب يف الفلوات هتتدى به
من مجيع احليوان [َ ]...
العلَم :املنار...و َ
وعلَ َمه يَعلَ ُمه َعلَ ًماَ :ومسه [ ]...و َ
()1

الضالة "

ب-يف االصطالح:

الرتبويّون والباحثون يف تعليميّات اللّغات ( ،)2بني مفهومني أساسيني «تعلُّم/تعليم» ومها صنوان خيرجان ِمن
ُُييّز ّ
مادةٍ لغويَّة واحدة؛ فالتَّعلُّم ويقابل ابملصطلح الفرنسي/اإلجنليزيِ ، (apprentissage/learning) :
ومن
ُ َ
ٍ
بشكل مباشر ولكن
تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ال يالحظ
التعريفات املوضوعة يف هذا الشأن ،نذكر" :هو عملية ُّ
تغري األداء لدى الكائن احلي" ( ،)3فهو ِمن هذا
يُستدل عليه ِمن السلوك ويتكون نتيجة املمارسة ،كما يظهر يف ُّ
املنظور" ،الوسيلة الرئيسية الكتساب الفرد كثري ِمن املعارف ،واملهارات ،وتكوين العادات السلوكية ،واالجتاهات
اليت تعترب وحدة متكاملة ،فإن التعلم يعترب ابلنسبة له أكثر ضرورة منه ألي عضو آخر يف اململكة احليوانية "()4؛ أو

تكتسب معرفة عن موضوع ،أو مهارة ،عن طريق الدراسة ،أو اخلربة ،أو التعليم"()5؛ وحنو:
حتصل أو
هو " أن
َ
َ
تغري مستمر -نسبيا-يف امليل السلوكي ،وهو نتيجة ملمارسة معززة "(...،)6
" التعلُّم ُّ
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أما التَّعليم ويقابَل ب " ،)enseignement/teaching( :مساعدة شخص ما على أن يتعلَّم كيف يؤدي شيئا

ما" أو «تقدمي تعليمات» أو «التوجيه يف دراسة شيء ما» أو «التزويد ابملعرفة» أو «الدفع إىل الفهم واملعرفة» ()7؛

ويشري كذلك "إىل العملية املنظمة اهلادفة اليت تتم وفق إجراءات خمطط هلا لتحقيق تغيري (تعلّم) مرغوب يف سلوك
()8

الفرد"

والَّذي تُؤكده نظرايت التعلُّم مجيعها َّ
"أن التعلُّم مسألةٌ فردية ،وال بد للمتعلم أن يستخدم طريقته اخلاصة يف
التفكري ،وأن يسري وفق سرعته الفردية ،مما يوفر الفرص لبطيئي التعلم ،ويقرتح حلوال ملشكلة الفروق الفردية ،ويعمل
على زايدة التفاعل بني املعلمني والطلبة ،وقد أشارت نتائج الدراسات الرتبوية إىل وجود عالقة بني جناح الطالب أو
فشله دراسيا ِمن جهة ،وتطور شخصيته ِمن جهة أخرى .)9(".وما ُُيكن اخللوص إليه :أ) َّ
إن عملية التعليم منظمة

أن عملية التعلُّم ليس ابلضرورة أن تكون كذلك .ب) َّ
وهادفة ،يف حني َّ
إن عملية التعليم تتم وفق منهاج حمدد ،يف
حني أن عملية التعلم قد ال تتطلب ذلك .ج) َّ
إن عملية التعليم حمددة يف زمن معني (فرتة التعليم الرمسي) ،يف حني
عملية التعلم تبدأ منذ الوالدة ورمبا تستمر حىت املوت .د) َّ
إن عملية التعليم تتم يف املؤسسات أُعدت خصيصا هلذا
الغرض ،يف حني َّ
أن عملية التعلم ال تتطلب ابلضرورة وجود مؤسسات خاصة ،إذ قد حيدث التعلم يف الشارع أو
البيت او املدرسة أو أي مكان آخر .ه) هتدف عملية التعليم إىل حتقيق أهداف معينة أو نواتج تعليمية مرغوب
فيها ،يف حني قد يتعلم الفرد ِمن خالل عملية التعلم اخلربات املرغوب وغري املرغوب فيها ،وحنو أنّه " عملية اكتساب
املعلومات واملعارف واخلربات واملهارات عن طريق عملية التعلّم اليت يقوم هبا املتعلم بنفسه أو عن طريق غريه (املعلم)
ويتم كل ذلك بطرق ووسائل خمتلفة بعضها مباشرة وأخرى غري مباشرة .وهو نقل املعارف من الكبار إىل الصغار
وأن عمل املعلم األول يتضمن ابلدرجة األوىل تنظيم املعارف وإجياد الظروف املناسبة لنقلها من بني دفات الكتب
إىل عقول املتعلمني "

()10

يعرف جلفورد التّعلُّم أبنه ":التغري الدائم (أو الثابت) نسبيا يف سلوك الفرد الناتج عن استثارة ما ،وقد تكون
املثريات اليت يتعرض هل ا الفرد مقصودة وخمطط هلا ،كتلك املثريات اليت خيطط املدرس لتنفيذها يف الغرفة الصفية
وخارجها ،وقد تكون غري مقصودة ،كتلك املثريات اليت يتعرض هلا الفرد يف البيئة اخلارجية" .ويعرف أوزبيل التّعلم:
"عملية إحداث عالقات وارتباطات بني املعلومات املوجودة ابلفعل يف البناء املعريف للمتعلم وما يقدم له من معلومات
جديدة ،ويعرفه أبنه "تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ال يُلحظ بنحو مباشر ولكن يستدل عليه من السلوك ويتكون
نتيجة املمارسة كما يظهر يف تغري األداء عند الكائن احلي"

()11

وُيكن تعريف التّعلُّم أبنه جمموعة من املتغريات

السلوكية اليت تظهر عند املتعلمني نتيجة مرورهم خبرية معينة ويستدل عليها من خالل قياس أدائهم املعريف والنفسي
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واحلركي والوجداين أو هو مفهوم فرضي يستدل عليه من طريق نتائج عملية التّعلُّم .يعد مصطلح التّعلُّم من الناحية
كل فعل ُيارسه الشخص بذاته يقصد من ورائه اكتساب معارف ومهارات وقيم جديدة.
الرتبويةُّ ":
-2بعض املبادئ واملفاهيم يف التّعليميّات:

بوّيت/البيداغوجيا:
-1-2بني التّعليميّات وبني الرت ّ
الرتبية ( ،)la pédagogieذلك النَّمط ِمن املقاربة لِفعل التَّعليم
بوايت أو البيداغوجيا أو عِلم َّ
ال َقصد ِمن َّ
الرت َّ
العامة لِعالقة املعلِّم ِابملتعلِّم ِمن ِجهة ،وعِالقَة
يهتم ِابألبعاد َّ
والتَّدريس الَّذي ال ُّ
خيتص ِمبحتوايت مواد التَّدريس ،وامنا ُّ
الدرس ،والوسائل و ِ
هة أُخرى ،والعمليَّة التَّواصليَّة ِ
املتعلِّمني أنفسهم ِمن ِج ٍ
داخل قاعة َّ
املناهج والتِّقنيات التَّعليميَّة
والتَّقومي .وهو أيضا ،العلم الَّذي يبحث يف أهداف تنمية الفرد ِمن النَّواحي البدنيَّة و ِ
الفكريَّة واخلُلقيَّة والوسائل الَّيت
ً
تُستخدم لِتحقيق ِ
هذه األهداف.
يهتم ِمبفاهيم املصاغَة يف ِ
عليمها
شكل ُم َّ
َّعليمي (ُّ )le didacticien
قرر ُ
وحمتوى ،املر ُاد تَ ُ
والتَّعليميَّاتّ أو الت ّ
ُ
الفعل التَّعليمي و ِ
املعارف؛ و ِ
بوي عنصر ِان يتكامالن ،اذ
اكساب املتعلِّم
ئيسة،
الفعل َّ
َ
ُ
الرت ّ
وتدريسها ،فغايته الر َ
ّ
بوايتِ ،من حيث َّ
هتتم ابحملتوى (املعارف) املراد تبليغها وتدريسها ،يف
التَّعليميَّات
امتداد طبيعي َّ
للرت َّ
إن التَّعليميَّات ُّ
ٌ
بوايت ابلوسائِل (االجراءات ،املناهج ،طُرق ،أساليب )..،قَصد ِ
ايصال هذا احملتوى.
حني يكون اهتِمام َّ
الرت َّ
ِ
أحدمها عن اآلخر :ماذا نُعلِّم ِمن اللُّغة؟ وَكيف نُعلِّمه ؟ فالسؤال
وتعليم اللُّغة
ُ
يتحرك يف ضوء ُسؤالني ال ينفك ُ
ُ

بوايت.
األول َعن املحتوى تتكفَّل ابإلجابة َعنه التَّعليميَّات؛ َّأما الثاين فتُجيب عنه َّ
الرت َّ
َّ
ُ
بوايت أو البيداغوجيا اصطالحا :األصل اإلغريقي للكلمة يشري إىل جمموعة اخلطاابت واملمارسات اليت كانت
ّ
الرت ّ
ترمي إىل انتقال الطفل من حالة الطبيعية إىل حالة الثقافية ،وأن ختلق منه مواطنا صاحلا .أشار جوتري وآخرون إىل
أن فكرة جعل البيداغوجيا علما ظهرت منذ هناية القرن التاسع عشر ،فقد برزت يف أورواب والوالايت املتحدة
األمريكية على حد سواء ،وكان غرضها املشرتك أن جتعل البيداغوجيا علما تطبيقيا يركز على علم النفس الذي يعترب
علما أساسيا ،لقد سادت البيداغوجيا تعليم عصر الصناعة ،فقد انشغل هذا التعليم بصورة أساسية ابنتقاء املادة
التعليمية ،وطرق تقدُيها ووسائله ،وشاع احلديث عن املناهج واملنهجيات ،وأتهيل املدرسني ،وتقوُيهم"
َّ
َّعليمي)le triangle didactique( :
-2-2املثلث الت ّ

()12

تشمل كل مواد التَّدريس دون استثناء-بني
وُُتيِّز التَّعليميَّات َّ
العامة (- )la didactique généraleوهي ُ
العالقات التَّالية:
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احلاصلة بني ِ
عالقَة املتعلِّم ابملعلِّم؛ عالقَة املتعلِّم ِابحملتوى؛ عالقَة املعلِّم ابملحتوى ،وكذا مجي ِع التَّفاعالت ِ
هذه
ُ
ُ
ٍ
ِ
عامة تُطبَّق –بِدرجات متفاوتة-يف
املدرسي.
السياق
وتتضمن التَّعليميَّات مفاهيم واجراءات َّ
َّ
األقطاب الثالثَة يف ّ
ّ
ٍ
جماالت تعليميَّة ُخمتلِ َفة.
ِ
ِ ِ
ابنتقاء جمموعة املعا ِرف العِلميَّة املراد ِهبا بلوغُ الغاايت واألهداف
َّعليمي املتعلِّق
أ-قُطب املعارفُُ :يثّل االعداد الت ّ
للنِّظام ال ِّدراسي؛ ِ
تعليمي.
انمج
وهذه املعارف تُصاغ يف مواد تعليميَّة تُ َّنزل الح ًقا يف بر ٍ
ّ
ّ
ِ
ِ
كل ما له عِالقةٌ ابمتِالك املعارف ،فبتايل نظرَّايت التَّعلُّم ههنا ،هي الَّيت تُش ّكِل جانِب
ب-قُطب املُتعلّم :وُُيثّل ّ
االستثمار واالستعمال .ويكون هو اآلخر مهيَّأ لالنتباه واالستيعاب ،وهذا يرجع اىل امتِ ِ
الكه واكتسابِه ال ُقدرات
والعادات والسلوكات الَّيت تُساعِده على ذلك؛ فيكون دور امل ِّ
درس هو احلرص على التَّدعيم املتواصل هلذه
ُ
االهتمامات وتعزيزيها قصد االرتقاء ِهبا.
ِ
ِ ِ
يتضمن
َّعليمي ( ،)l’intervention didactiqueالَّذي َّ
ج-قُطب املعلّم :وُيثّل ّ
كل ما له عالقةٌ ابلتَّدخل الت ّ
بوي ،واحلصيلة
مبهمة التَّعليم وهذا عن طريق التَّكوين
العلمي و َّ
يقوم َّ
شرح األهداف واملرامي .ويكون مهيَّأ لكي َ
الرت ّ
ّ
ِ
بوي.
املعرفيَّة َّأوال واثنيًّا التَّحسني املتواصل وهو الَّذي يكون
َّفسي و َّ
الرت ّ
ً
حمصورا يف التَّكوين اللّساينّ والن ّ
خمطَّط املثلَّث التَّعليمي-املعا ِرف ()les savoirs
عالقة التَّعلُّم

عالقة التّعليميّات

املتعلِّم ()l’apprenant

( )l’enseignantاملعلِّم
عالقة التّعليم
-3-2مفهوم املنهاج)curriculum( :

املنهاج ،مصطلح شائع يف جمال التعليميات حيث يشري إىل "واثئق الرسالة التعليمية اليت تقدمها مؤسسات التعليم
لطالهبا كي حتقق من خالهلم أهداف حمددة .وللمنهاج تعريفات عديدة يف الرتبوايت ،منها أنّه ،خطة شاملة جملموعة
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خربات تعليمية تعلمية يتم اكساهبا للمتعلم يف صف دراسي أو مرحلة دراسية حمددة داخل جدران مؤسسة تعليمية
نظامية .أما املعىن اآلخر فهو األكثر مشوال واتّساعا ،حيث يعرف أبنه :واثئق مكتوبة تضم خطة شاملة متكاملة
جملموعة متنوعة من خربات التعليم والتعلم (املعرفية -املهارية -والوجدانية) يتلقاها املتعلم يف صف دراسي أو مرحلة
دراسية حمددة ،داخل أو خارج جدران املؤسسات التعليمية النظامية.
-4-2التغذية الراجعة)feedback(:

والتغذية الراجعة جانب أساسي من عملية التعليم ،ويقصد هبا املعلومات اليت ترد إىل احملاضر وتشري إىل درجة
فهم الطالب حماضراته.وحيدث هذا بعدة أساليب أمهها األسئلة اليت يطرحها الطالب ،أو إجاابهتم عن أسئلة
احملاضر.
-5-2التقومي)evaluation( :

يعد التقومي العملية املركبة اليت حيكم هبا املعلم على مدى حتقيق األهداف املنشودة ،والتقومي يتضمن التقدير مبعىن
تشخيص وتوجيه الطالب ،وهو ليس جمرد إصدار حكم على قيمة السلوك ،بل هو عملية مجع وتصنيف وحتليل
وتفسري إجاابت الطالب .والتقومي آخر خطوات اسرتاتيجية التدريس ابستخدام االستقراء ،وينبغي أن يكون مرتبطاً
ابألهداف اليت حددها املعلم مسبقاً.
-6-2مهارات التّعلّم األربع)four learning skills( :
إ ّن تعلّم أية ٍ
لغة جديدة يتطلب إتقان أربع مهارات بدرجات وتركيبات متباينة وتلك املهارات هي :االستماع
 listeningوالتكلم  speakingوالقراءة  readingوالكتابة  .writingويطلق مدرسو اللغة على هذه املهارات
مهارات التّعلم األربع أو مهارات اللغة األربع .ويف بعض األحيان يطلق على الثقافة والقواعد مهارتني ولكنهما
ختتلفان عن املهارات األربع .فمصطلح مهارة يعِن القدرة  abilityأو اخلربة  expertnessأو الرباعة
 proficiencyوعادة ما تكتسب املهارات بصورة متزايدة أثناء عملية تطور اللغة.
-1-6-2مهارة االستماع)listening skill( :

يلقب االستماع أبب امللكات اللغوية ،حيث تتشكل هذه املهارة منذ والدة الطفل ،فهو يسمع مناغاة أمه
وأصوات أخرى يف املنزل وابلتايل يتعلم من السماع جمموعة من األصوات والكلمات إىل أن تكتمل هذه اإلصغاء
وحسن االصغاء ،إحدى املهارات األساسيّة واألوليّة والفاعلة يف االتصال مع اآلخرين؛ ويقصد
تعد مهارة االستماع ُ
به االنصات والفهم والتفسري ،وتتضمن عملية االستماع ثالث خطوات رئيسة ،وهي:
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-1استقبال احملتوى السمعي وجتاهل التشويش-2 .االنتباه للمحتوى السمعي والرتكيز على ما يقوله املتكلم ،وهذه
العملية تتطلب جهدا عقليا وجسميا-3 .تفسري احملتوى السمعي والتفاعل معه حبيث يقوم املستمع بتصنيف
املعلومات وتبويبها ومقارنتها وربطها مع البنية املعرفية لديه.
وهناك معوقات للعملية السمعية ،على املع لم ختطيها وجتنبها ،اليت حتول دون االستماع اجليد ،فقد تكون هذه
املعوقات عائدة إىل أسباب جسمية ،كأن يعاين املستمع ِمن مشكالت يف السمع ،فال يستطيع أن ُييز األصوات
اليت تنطلق ِمن املتحدث (املعلم) األمر الذي يؤدي إىل التشويش واالضطراب وعدم فهم مضمون الرسالة؛ وأحياان
نفسية مثل امللل والتشتت ،فقد ُيل املستمع من تركيز انتباهه ،وينصرف كليا عن املتحدث.
-2-6-2مهارة الكالم/التحدث)speaking skill( :

والقصد منها استعمال اللغة ارجتاال مبساعدة أعضاء اجلهاز النطقي املتمثل يف اللسان والشفتني ،وهبما يتم التعبري
عن األفكار واألحاسيس واآلراء اخلاصة وتبليغيها للطرف األخر وتقتضي هذه املهارة سالمة األداء النطقي من
اخللل واالضطراب وتتطلب هذه املهارة القدرة على استعمال أصوات اللغة بصورة صحيحة وتساعده يف ذلك
مهارة االستماع اجليد يضمن االستعمال اجليد ألصواهتا وصيغها الصرفية وتراكيب كلماهتا فضال عن حسن صياغة
اللغة يف اطارها االجتماعي ،و الشيء الذي يساعد على منو التحدث ،هو املمارسة والنقاش الفعال بني املتعلم
واملدرس من جهة وبينه وبني زمالئه منجهة اثنية فضال عن مساندة األسرة له ألن اهلدف األساسي من تعلم اللغة،
وهو ممارستها واستعماهلا فعليا على أرض الواقع.
ويستخدم التحدث يف خمتلف ألوان النشاط املدرسي ،وال يقتصر دور الطالب على االستماع ،بل يتعداه إىل
تبادل األدوار مع املعلم والرفاق هبدف احلصول على تعلم أكثر فعالية ،ونظرا ألمهية التحدث كوسيلة داخل املدرسة،
على املعلم مراعاة ما يلي- :اختيار املفردات بدقة وعناية واستخدام كلمات مألوفة لدى الطالب ومجل قصرية تفي
ابلغرض– .أن تكون اللغة ذات معىن ابلنسبة للمتعلم– .استخدام حيوية اللغة وتوظيفها وذلك من خالل انتقاء
التعبريات اجلميلة– .االهتمام بطريقة االلقاء من حيث شدة الصوت وطبقته والسرعة يف الكالم.
-3-6-2مهارة القراءة)reading skill( :

تُعرف القراءة على أ ّهنا ":عمليّة عقلية تشمل تفسري الرموز الّيت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه ،وتتطلب الربط

()13

بني اخلربة الشخصية ومعاين هذه الرموز ،ومن هنا كانت العمليات النفسية املرتبطة ابلقراءة معقدة لدرجة كبرية"
وهي أيضا ":عمليّة التّعرف على الرموز املكتوبة أو املطبوعة اليت تستدعي معاين تكونت ِمن خالل اخلربة السابقة
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للقارئ يف صورة مفاهيم أدرك مضامينها الواقعية ،ومثل هذه املعاين يسهم يف حتديديها كل ِمن الكاتب والقارئ
معا".
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-4-6-2مهارة الكتابة)writting skill( :

وتعد الكتابة ِمن املهارات األساسية يف النظام اللغوي إذ تتكامل مع اللغة الشفهية والقراءة يف هذا النظام ،وهي

ُتثل مهارة اتصالية للتعبري عن الذات ،وهي أيضا مهارة تعليمية .وهي تتضمن عدة أبعاد ،ولذلك جند أن العديد
من األفراد ذوي صعوابت التعلم يف الكتابة ،تكون لديهم صعوابت يف التهجئة ويف التعبري الكتايب ،يف مواقف
التعليم املدرسي ،وكل ذلك من شأنه أن يؤثر أتثريا ابلغا يف التحصيل الدراسي.
-3تعليميّة النحو:

أ-الطريقة االستقرائيّة:
وهي طريقة أسسها الرتبوي جوهان فريدريش هرابرت  Johann Friedrich Herbartفيلسوف وتربوي أملاين،
وهي تستند إىل أساس فلسفي مؤداه أ ّن االستقراء هو األسلوب الذي ُيلكه العقل يف تتبع مسار املعرفة ليصل به إىل املعرفة الكليّة

وهي تعتمد على مخس خطوات هي :املقدمة ،العرض والربط والقاعدة والتطبيق؛ فهي تنطلق من األمثلة ومن خالل
الشرح واملناقشة ،وبطريقة االستقراء يتوصل املتعلم إىل القاعدة ليجيء التطبيق عليها ونتيجة للخطوات املنطقية

اخلمس اليت وضعها هاربرت ،وهي طرقة متّبعةٌ يف أغلب الدول العربيّة خاصة يف التعليم الثانوي؛ ولقد أُلّف كتاب

لعلي جارم ومصطفى أمني على هذا األساس .ومن حماسن هذه الطريقة خري معني لتحقيق أهداف
النّحو الواضح ّ
القواعد النحوية إذ إ ّهنا تُ ِ
وصل إىل احلكم والقاعدة ابلتدريج بطريقة االستقراء وهذا ما جيعل القاعدة راسخة يف
معرضة للنسيان ،كما أ ّهنا هتتم ابملتعلّم واملعلّم على ح ّد سواء ،فهما يشرتكان يف عمليّة التدريس ،فبني
الذهن وغري ّ

حيدث التواصل اللّغوي ،فهو يؤثّر إجيابيا على نفسيّة املتعلّم ،ألنّه جيد نفسه قد فهم وشارك وأبدى
الرد
ُ
األخذ و ّ

آبرائه يف العمليّة التعليميّة .فهي طريقة تدرب الطالب على عمليّة اكتشاف القاعدة وإدراك كنه العمل اللغوي بنفسه
وهي أيضا تنمي فيه القدرة على الفهم والتحليل واالستنتاج والتذوق كما تنمي لديه الدقة يف احلكم ،وهبذا يتجنب

التكرار واحلشو .ولكن بعضهم ينتقد هذه الطريقة ألهنا تعمل على تشتيت ذهن املتعلم ألن أمثلتها مستمدة من
مصادر خمتلفة وال رابط بينها.
ب-الطريقة التكاملية:
وتسمى طريقة النّصوص املع ّدلة ،فهي تعتمد على دراسة القواعد النّحوية يف ظل اللغة ،ويكون ذلك ابعتماد على
نص كامل من النصوص العربية بدالً من األمثلة والشواهد املتفرقة ،فشواهد ال ّدرس تُستخرج ِمن النّص ،إذن فالقاعدة
ّ
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تُدرس ضمن سياق متّصل ال منفصل ،واملتعلّم ُحي ّقق اجلملة دون أدىن وعي ،كما حيصل يف الطريقة االستقرائية.
وبذلك يستفيد املتعلّم فوائد كثرية ،لفهم املعىن واستنباط القاعدة ،مث التطبيق عليها .وهلذه الطريقة أساسان ،أحدمها
عناصرها ،تتكون ِمن صوت وصرف
األول فينطلق من كون اللغة ظاهرة كليّة متآزرةٌ
بوي ،و ّأما ّ
لغوي واآلخر تر ّ
ّ
ُ
الرتبوي فمؤداه دراسة النّصوص األدبية ،شعرا ونثرا مبا جيعل املتعلّم يعيش خربةً كليّة
وتركيب وداللة؛ و ّأما األساس
ّ
خاصة إذا كان النّص ُمعربا عن واقع املتعلّم
متضمنا يف هذه النّصوصّ ،
مباشرة ذات معىن لديه ويكون النّحو هنا ّ
ومراعيا ميله ومنوه العقلي ،مما جيعله يشعر ابتّصال لغته ابحلياة.

بظهور موجة الدعوة إىل تيسري النّحو ،بدت كتب يف هذا الشأن حنو كتاب "النّحو اجلديد" لعبد املتعال الصعيدي،
ولقد درست القواعد النّحوية هبذه الطريقة يف البلدان العربية ولقيت رواجا يف األوساط التّعليمية ملا هلا ِمن رسوخ
مقروان خبصائصها االعرابية ،كما أ ّهنا تعتمد على املران املستمد من االستعمال الصحيح للغة
رسوخا ً
اللُّغة وأساليبها ً

يف جماالهتا احليوية ،ويف استعماهلا الواقعي ،وهي أسرع من الطريقة االستقرائية اليت حتتاج إىل ع ّدة خطط للوصول
إىل النتيجة.

كما بدا أفق االجتاه الوظيفي يف تدريس النحو العريب ،وذلك ابختيار القواعد اليت حيتاج إليها املتعلم ،وتؤدي
وظيفة اتصالية يف حياته ،وقد ظهرت تطبيقات حديثة على هذا االجتاه ،وإن بقي املضمون متشاهباً .واملقصود
بتوجيه تعليم اللغة توجيهاً وظيفيا أن يهدف تعليمها إىل حتقيق القدرات اللغوية عند املتعلم حبيث يتمكن من
ممارستها يف وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة ،وال ُيكن أن يتجه تعليم هذا االجتاه إال إذا كانت هذه
الوظائف الطبيعية للغة واضحة يف ذهن كل من املعلم واملتعلم .ويرى فتحي يونس وحممود كامل الناقة ،أ ّن الوظيفية
يف دروس القواعد تعِن " اختيار ما هو أكثر شيوعاً وفائدة للتالميذ واالبتعاد عن القواعد اليت يندر ورودها
واستخدامها يف اللغة احلية الدارجة ،فاللغة ليست جمرد كلمات وتراكيب يعرفها التلميذ ،وال هي قواعد يستظهرها،
وإمنا هي فوق ذلك تنظيم فكر ومشكالت اجتماعية وتربوية نعاجلها .والكفاءة النحوية يف ضوء االجتاه الوظيفي
حتقق عدداً من األهداف املتعلقة بكفاءة اللغة والصحة النحوية منها أهنا :أ-تساعد املتعلم على صحة القراءة وفهم
املقروء .ب تساعد املتعلم على صحة األداء الكتايب .ج تساعد يف إدراك اجلملة وُتييز عناصرها .د تساهم يف
تشكل األفكار والتعميمات.
حلل مشكلة الضعف النحوي:
*حلول مقرتحة ّ

-1أن تكون دروس النحو هلا عالقة قوية وصلة دقيقة ابألساليب اليت تواجه املتعلم يف احلياة العامة أو اليت
يستخدمها.
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-2استغالل دوافع التعلم لدى املتعلمني ،حيث يساعد ذلك على تعلم القواعد وتفهمها جيداً ،وُيكن للمعلم أن
جيعل الدراسة قائمة على حل املشكالت.
-3تدريس القواعد النحوية يف إطار األساليب اليت يف حميط املتعلم ودائرة اهتمامه ،واليت ترتبط بواقع حياته.
-4االهتمام ابملوقف التعليمي والوسائط التعليمية وطريقة التدريس املناسبة.
-4تعليميّة البالغة:

يقوم تدريس البالغة على أسس عامة ينبغي على مدرس البالغة أن يدركها ويؤمن هبا ،ويكون حريصا على

تنفيذها ،ومن أهم هذه األسس:
-1أن تكون البالغة ذات صلة وثيقة ابلنصوص األدبية والنقد  ،وأن هبذه الصلة نتجه ابلبالغة اجتاها ذوقيا
خالصا ومن اخلطأ فصل البالغة عن األدب  ،ألن فصلها يعِن معاملتها معاملة النحو يف عرض األمثلة واستنباط
القاعدة وهذه طريقة غري صاحلة يف تدريس فن يعتمد الذوق واإلحساس.
-2أن يتم الوصول اىل موضوعات البالغة بعد فهم النصوص األدبية فهما جيدا فالطالب ال يدرك أسرار اجلمال
يف النص إال بعد فهم دقيق ملعاين النص وصوره الفنية أي أن خيضع النص أوال للقراءة اجليدة  ،وفهم املعىن ،
والتحليل  ،وعقد املوازانت  ،واملقارانت ،مث تذوق النص وُتثله.
-3أن يتمرن الطلبة ُترينا كافيا على الصور البالغية وخري ما يتدرب عليه الطلبة آايت من القرآن الكرمي،
واألحاديث النبوية الشريفة ،وخمتارات من عيون الشعر ،وخمتارات من جيد النثر.
وأخذ املدرسون يف تدريس علوم البالغة اترة ابلطريقة االستنتاجية االستقرائية ،فيسوقون األمثلة ويناقشوهنا
ويستنبطون منها مع التالميذ القاعدة أو ابلطريقة القياسية فيذكرون القاعدة أوال مث يقيسون عليها أمثلة تندرج
حتتها .ويذكر بعض املختصني أن الطريقة االستقرائية أصلح هذه الطرق لتدريس البالغة وأكثرها فائدة ،إذ تقدم
النصوص أمام الطلبة ويدرس معناها بصورة تفصيلية وتوضح معانيها ويشار اىل ما فيها من نواحي فنية جيء هبا
لتجسم املعىن أو لتثري إحساسا فنيا مبا هلا من جرس وإيقاع مث صياغة القاعدة بلغة سليمة .ويستحسن أال تكون
األمثلة املستشهد هبا يف دروس البالغة من األمثلة الغريبة ،كما حتتاج بعض اصطالحات البالغة اىل عناية خاصة
يف التوضيح لتصبح معانيها املقصودة مفهومة ويسعى املدرس إىل إظهار ما لدى الطلبة من فهم لألساليب.
غري أن من الواجب أن يكون األساس الذي يقوم عليه تدريس البالغة هو عرض النصوص األدبية واستنباط ما
فيها من النواحي اجلمالية ،وجعلها وسائل تعمل يف تكوين الذوق األديب وإدراك مظاهر اجلمال يف الكالم البليغ
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وذلك بتبصري الطلبة حبال النص من نواحي القوة واجلمال ،واشرتاكهم يف حتليله ومن خالل ذلك يلمون
ابملصطلحات البالغية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
اإلحاالت:
-1يُنظر :ابن منظور ،مجال الدين أبو الفضل ،لسان العرب ،طبعة جديدة وحمققة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ت.
مادةَ [ :علِم] ،ص  3082و.3083
-2تعليميّات اللّغات أو  ،la didactique des languesأحد فروع اللّسانيات التطبيقيّة ،وهو ّأول فروعها

حىت أ ّن اللسانيّات التّطبيقيّة كانت –يف أول نشأهتا-حمصورةً يف تعليميّات اللّغات..،ومع تعلُّق البحث اللّساين
ابلعلوم األخرى اجملاورة ،نتجت فروع أخرى ،حنو اللسانيات االجتماعية ،والنفسية ،واحلاسوبية ،والعصبية،
واملصطلحيات ،واملعجميات ،وعلم اللهجات وغري ذلكّ .أما املقصود من تعليميّات اللّغات ،فهو " العلم يبحث

مناهج تعليم اللّغات وتدريسها " ،ينظر:

J. Dubois et autres, dictionnaire de linguistique et sciences du langage,
LAROUSSE, 1994, p147.

-3يُنظر :الشرقاوي ،أنور حممد ،التَّعلُّم نظرايت وتطبيقات ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة2012 ،م ،ص 11
و  12و.15

-4نفسه ،ص.15
-5ينظر :ه .دوجالس براون ،أسس تعلُّم اللغة وتعليمها ،تر عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان ،دار النهضة
العربية ،بريوت1994 ،م ،ص .25
-6نفسه ص .25
-7الزغول ،عماد عبد الرحيم ،مبادئ علم النفس الرتبوي ،ط ،02دار الكتاب اجلامعي ،األردن ،ص.80
-8حيىي ،أبو حرب وآخرون ،اجلديد يف التعلُّم التعاوين ملراحل التعليم والتعليم العايل ،ط ،01مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع ،الكويت2004 ،م ،ص .21
-9نفسه ،الصفحة نفسها.
-10سعد علي ،زاير ،مسا ،تركي داخل ،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ،ط ،01الدار املنهجية للنشر
والتوزيع ،جامعة بغداد2015 ،م ،ص.111
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-11نفسه ،ص 111و.112
-12ينظر :حذيفة ،مازن عبد اجمليد ،مزهر ،شعبان العاين ،التّعليم االلكرتوين التفاعلي ،ط ،01مركز الكتاب
األكادُيي ،عمان2015 ،م ،ص  13و.14
-13سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم ،املرجع يف صعوابت التعلّم ،ط ،01مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة،
2010م ص .295
-14نفسه ،الصفحة نفسها.
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