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 تقديم

العادلني رب هلل الذياحلمد ابلقلم ماملوعلم اإلنسان علم
وعلىيعلم، وادلرسلني أشرفاألنبياء على والسالم والصالة

 بعدو،وسلموابركآلووصحبو
 يتطلب الفعال التعلم ومنإإن فعاليتها. ادلختربة النظرية استخدام ىل

 ذلكأالنظرية عن يشكنا الذيال التعلم مدخل ىذهو البنائية. النظرية ىو
 وفرية فرصة تتيح ارتباطلالنظرية طريق عن الدراسية ادلواد إتقان يف لطلبة

منوذجالتعلمالنشاطلدىلكتولدلسابقةوادلواداجلديدة.وىيكذادلعارفا
الطلبة.

ومساعدهتمىوتيسريالطالبالبنائيالتعلميفضوءتعليمالفإنحقيقة
الطلبةساعديالبنائيالتعلميفضوءالعلومعليمتف.وتطويرىارىمعلىتغيريأفكا

ميكنأنتفسربعضادلعلومات لفهمكيفودلاذا أكثرصحةوتتبنئها بصورة
 السابقة ادلعلومات خاللمن من الفرص اخلرباتوإاتحة طلبةللالكثرية

يتشجل ادلعلومات بناء على عهم الصحيحةاجلديدة تعلل. فإن ايذلك لعلومم
 إعادة ادلعلوماتالحيقق فإن وىكذا اآلخر بعضها مع ًتتيبلبعضاألفكار

 اجلديدة الصحيحة تستخدم السابقةلتنقيح ووجهةهالتصحيحوادلعلومات ،
الا أن فكرة ختتلفمع ادلعطيدارسلنظر وتتفقمعللمالوحيدىو علومات،

 .الصحيحةاجلديدةجيبأنيكونصانعاًللمعلوماتطلبةفكرةأنال
ان خالد شاه الدكتور ألفو الذي الكتاب ىذا ادلاجستريفإن سوتيون

 منوذجتدريسالنحو تطوير علىحتدثعن ىوالقائم البنائية التعلم النظرية



 د

 األىداف عنده )الذي ت1التالية: منوذج لتطوير عليم(. )األدواتالنحو
 القائالتدريسية( على )م البنائية. التعلم النموذجلوصف(.2نظرية فعالية

يفالدراسيهمطلبةيفتعلمالنحوولًتقيةحتصيلاللدافعية)األدواتالتدريسية(
.كتابةالعربية

النحويفكثريمن مدرسو الىتتواجهها ادلعروفأنادلشكلة ىو كما
ويشعرونمملةيفاخنفاضدافعيةالطلبةيفتعلمالنحواجلامعاتاإلسالميةىو

تعلمو.ويعداختيارالنظريةأومدخلالدرسواستخداموعاملمنالعواملاليت
 ادلشكلةتسببىذه السلوكيف، التعلم نظرية كثريمنمدرسيبإناستخدام

يف عليها ويستندون النشطالتدريسالنحو الفعال والتعلم التعليم إىل تؤد مل
يكونىناكجهوديف،فالبدمنأنلطلبةااخنفاضدافعيةحىتتنعكسعلى

يكوت الفعال والتعلم التعليم البنائيةستنمن النظرية إىل دا مغادرة. ولذلك
بديل أمر ىو وتعلمو النحو تعليم يف البنائية إىل السلوكية النظرية استخدام

.يسلكهباادلدرسيفتعليمالنحو
اناتف خالد شاه بفضيلة يفخرت جهوده على ىذاسوتيون أتليف

العربية اللغة مدرسو ىم وخاصة القراء من الكثري منو فسيستفيد الكتاب،
وهللاأعلم.إبندونيسيا.

2221مايو31ماالنج،

 األستاذ الدكتور دمحم عني املاجستري
أستاذاللغةالعربيةجبامعةماالنج

 احلكوميةجاوىالشرقية.
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 شكر وتقدير
احلمددد بالاملنيدددلدلال امللددد ع املشددد ألبيددد   ددد  ا    دددل 
 ادل سددديالن  ددده بي دددرا دددراملبددد  عاملمددد  ن يشدددلعبددد    دددالن

 بي  ملر صح ر سيم مجنيال.  ل ني .
تنبدد هادد اابال تهددل  دد ادلؤملدد  بيدداحلمدد ببدده لددمبيدد  ددل دد 

لل نيدد  دد ال  دد املدد أت اا امل الدد  بيددراملمتددللاملدد نأددلع حل  لدد حللدد مل
احلم ايا بيد كنفي6102سن  لملكإ  اا ماإلس    احلم     لال ج

.لهيم نيملئك بظ مبطلئك
ما   اددد ادلب  ددد إعاددد ااملمتدددلليتمددد ع ددد ال  ددد فلددد  نامل لددد

شددراملنحدد  ت اي امل لددماملنلملدد ادد مندد  ااملتنييدد م تطدد ي  ادد  امل لددماملنددلي
منددد  ااملتددد اي  امل لدددماخلدددل  اددد  ظ يددد املدددتنييمامل نلئ ددد   امل لدددمامل ا ددد اددد 

املتحلددد مامل ااسدددمي تبددد   هدددلاع  امل لدددماملشدددل  اددد   ظ يددد املدددتنييمامل نلئ ددد 
 ظ يددد املدددتنييمامل نلئ ددد لتددد اي املنحددد املددد    مي امل لدددماملشدددل  اددد املمتل ددد 
.االختتلأل امل لماملنل  ا من  لل

دل قد املتب ي  ا املشم    صم مقي ر له ب أل عيمل ؤ   ادلف
سدتل املد أت ااحلددلاا : اددمادلت اضد املمتدللااد ا تهددل سدلام سدلب  بيد 

 اا مل نيددد  ددد ال  لملدددكإ دددجلا ددد ي أدددلعاددد املددد نادلللشدددت   ل دددلااا لددد 
اددد للشدددت ادلا سدددتل املددد أت ااحلدددلا  املددد ي اإلسددد    احلم   ددد  دددلال جن 

 اا ماإلسدد    بم دد أي دد امل ااسددلياملنيي ددلالل نيدد  دد ال  لملددكإ دداملدد نأددلع



 

  

لشدددت  املددد أت ااحلدددلاادلللادمحمب ددد احلم ددد املددد أت ااحلددداحلم   ددد  دددلال ج 
  ل تهملائ   سم ت قشمتنيي مامليغد املني   د دل ليد تادلللش ه ا صلحل

ا سدددتل  اا ماإلسددد    احلم   ددد  دددلال جن املددد أت اا الل نيددد  ددد ال  لملدددكإ ددد
 لدددد ترألدلشدددد  ا    ت قدددديرلإملبددددل ادلللشددددت املدددد أت ااحلددددلادمحمبددددال

ألدلشد  لد تراملد أت ااحلدلاتد اأ  ملد     ذل ااملمتللادلت اضد ن املتب  
ملكقدد أل أدد مج دد ا سددلت علامل ااسددلياملنيي ددلاألص ددالن ا صدد قل . .املنددلي

 (جلمه ايددددددLPDPؤسشدددددد ادلتدددددد  املص  دددددد  ادلؤملدددددد لهيددددددماملشددددددم  املتبدددددد ي دل
املددددوتمدددد عا عأتددددلابا حل  لدددد لأتل دددد إ     شدددد لاملددددلقدددد    ملدددد ادلؤملدددد 

. ت اضنيل
ادلللشدت ستل امل أت ااحللالش   دني نأل لهيماملشم  املتب ي مل

املشدململ   ا سددتل املدد أت اجلل نيدد اإلسد    احلم   دد سدد  ط عمدد ي اأ لد تر
ل نمدلأدلع   امل ي ادلللشت  ل تربم  أي  املص    املتنيي مهب  اجلل نيد 

 لي امل أت اا .ادلؤمل حللمل لل 
سددد ت  ع  ددد ا    ا   األ ددد  ال املددد ن لهيدددماملشدددم  املتبددد ي مل

 الينشددد ادلؤملددد . يددد خيهلللنتدددراملنيي دددل يغ ددد ذلمدددل السددد  اعي اهمدددل
األ ددد ل ا  ا ندددرايدددو  مل ددد اسددد للاتبددد  لهيدددماملشدددم  املتبددد ي مله لتدددر

ذلدددممج نيدددل خدددلملعاملشدددم  بظددد ماملتبددد ي  اال تندددلع.املشددد ي  شددد ت  عن زأددد 
 املللحل ن  الايالاملنيلدلال. م بملذلم عيب ي ب  

6160 لي 5   اعن
امل ب إىلاا  املم  

 سوتيونشاه خالد ان
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 الفصل األول
 مقدمةال

 
للنحو أعلية كبَتة داخل منظومة اللغة العربية، ويلعب دورا مهما يف فهم 

ولذلك يعترب النحو أىم   ادلقروء ويف االستماع والتعبَت السليم شفهيا أو كتابيا.
قال ابن جٍت النحو ىو "انتحاء مست كالم  ٔادلواد يف علوم اللغة العربية.

راب وغَته، كالتثنية، واجلمع، والتحقَت، التكسَت، العرب، يف تصرفو من إع
واإلضافة، والنسب، والًتكيب، وغَتذلك، ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية 
أبىلها يف الفصاحة، فينطق هبا وإن مل يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد بو 

 ٕإليها."
سسات يدّرس النحو كمادة مستقلة من العلوم العربية يف كثَت من ادلؤ 

اإلسالمية إبندونيسيا من ادلستوى اإلبتدائي إىل اجلامعي. ولكن لألسف يعد 
معظم الطلبة الذين يدرسون النحو أنو مادة مدىشة وسليفة، حبيث أصبحت 
القواعد النحوية ينفر منها التالميذ ويضيقون ذرعا هبا. تدريس النحو يف معظم 

اقع الكلمات أي إعراب أواخر مستوايت التعليم يًتكز كثَتا على البحث عن مو 

                                                 
العلوم العربية ىي ثالثة عشر علما: الصرف واإلعراب والرسم وادلعاين والبيان والبديع ٔ

والعروض والقوايف والشعر واإلنشاء واخلطابة واتريخ األدب ومنت اللغة. وذىب إىل أن "أىم ىذه 
 ء، اجلز جامع الدروس العربيةالييٌت، غالشيخ مصطفى الالعلوم ىو الصرف واإلعراب" انظر: 

 . ٛ – ٚم(، ص. ٖٜٜٔبَتوت: ادلكتبة العصرية، ؛ األول، )الطعبة الثامنة والعشرون
، اجمللد األول، )بَتوت : دار الكتاب العريب، اخلصائصأبو الفتح عثمان ابن جٍت،  ٕ

 .ٖٗدون التاريخ(، ص. 
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الكلمات يف اجلملة. وقد أدى ىذا احلال إىل شبو معاداة الستخدام القواعد 
يف ادلهارات اللغوية بل انعكس ذلك إىل كراىية التالميذ للغة العربية جبملتها 

 واالستهانة هبا ودبن يعملون يف ميداهنا.
دة النحو تؤثر كثَتا يف فمن ادلتأكد أن كراىية الطلبة للعربية وخباصة دلا

اطلفاض دافعيتهم يف تعلم النحو وىذا ما يسبب ضعفهم أو اطلفاضهم يف 
 النحو. يرى عاشور واحلوامدة أن أسباب ضعف الطلبة يف القواعد النحوية:

(. كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشعبها وكثرة تفصيالهتا ٔ)
ان الطلبة بل بصورة التساعد على تثبيت ىذه ادلفاىيم يف أذى

(. الكثَت من القواعد النحوية اليت يتم ٕذبعلهم يضيقون هبا. )
تدريسها للتالميذ يف ادلدرسة الربقق ىدفا وظيفيا يف حياة 

(. االقتصار يف تدريس القواعد النحوية على اجلوانب ٖالتالميذ. )
الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط أواخرىا، وعدم معاجلتها دبا 

(. ىناك أسباب ترجع إىل البيئة احمليطة اليت ٗابدلعٌت. ) يربطها
يعيش فيها الطالب يتأثر ويؤثر فيها، البيت واجملتمع واألصدقاء 
الذي يتعامل الطالب معهم، فالطالب بُت جدران الصف يدرس 
شيئا من النحو، فإن خرج من صفو وترك قاعة الدرس مل يلمس 

ربدث الفجوة بُت ما  أي تطبيق والاستخدام دلا درسو وبذلك
(. ٘يدرسو الطالب وبُت ما ىو مطبق على أرض الواقع. )

ادلقررات الدراسية اليت ال تعٍت بتتابع أبواب النحو وقواعده وتعميق 
مفاىيمو تعميقا متدرجا، بل إن كثَتا منها ال يهتم ابلتفصيالت 
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(. عدم التزام ٙادلهمة اليت توضح القاعدة وتساعد على فهمها. )
ادلعلمُت بطريقة التدريس السليمة يف تدريس القواعد  بعض

النحوية، فبعض ادلعلمُت يف ما يلجأ إىل الطريقة اإللقائية، ويكتفي 
فيها إبلقاء أمثلة زلددة يعتمد أنو من خالذلا قد شرح القاعدة 

(. ضعف معلمي ادلواد األخرى يف القواعد النحوية ٚالنحوية. )
  ٖ س تلك ادلواد.واستخدامهم العامية يف تدري

مشكلة تدريس النحو ترجع إىل األمرين األساسُت وعلا العوامل الداخلية 
والعوامل اخلارجية. فالعوامل الداخلية تتعلق كثَتا دبادة النحو ابلذات، والعوامل 
اخلارجية تتعلق كثَتا بدافعية التعلم وظلوذج التدريس وادلوارد البشرية وذبهيز 

َتىا. وابلنسبة إىل ضوء ادلنهج التعليمي فإن من أسباب الوسائل التعليمية وغ
تتعلق كثَتا بعناصر ادلنهج وىي أىداف  -كما ذكر سابقا  -مشكالت النحو 

الدرس واحملتوى الدراسي والوسائل التدريسية وعملية التدريس ومنها 
 االسًتاتيجية والطريقة ادلناسبة.

نحو شلا يكون ومشكلة األىداف ىي وقع اضلراف أىداف تدريس ال
وسيلة إىل كونو غاية، فتؤثر يف تصنيف وأتليف كتب النحو من أيدي معظم 
النحاة اليت تًتكز مباحثو عن اإلعراب وتعميق عنو، فليست ادلهارة اللغوية اليت 
يستفيد منها الطلبة إال مهارة القراءة، مع أن النحو أصال يهتم ابدلهارات اللغوية 

من النحاة وادلدرسُت أن النحو علم يًتكز اىتمامو يف  األربع كافة. واعترب كثَت
                                                 

دريس اللغة العربية، بُت النظرية أساليب تراتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلوامدة، ٖ
 .ٚٓٔم(، ص. ٕٓٔٓعمان: دار ادلشَتة للنشر والتوزيع والطباعة، ، ، )الطبعة الثالثةوالتطبيق
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مسألة اإلعراب أو أواخر الكلمات فيشتغلون بو يف أتليف كتب النحو 
 وتدريسو.

احلالة العامة عند غالبية الطالب، ادلتمثلة يف أن الطالب قد ػلفظ من 
م اجلمل بشكل شلتاز، ولكن رغ إعراب قواعد النحو قدرا ال أبس بو، وقد يتقن

التعبَت العريب السليم ضلواي،  إنشاء ذلك يواجو ضعفا شديدا يف التمكن من
حُت يطلب منو ذلك نطقا أو كتابة؛ إذ يعجز عن ذباوز األخطاء النحوية 
الكثَتة يف تعبَته، وىنا يظهر لنا اخللل األساسي يف طرق تدريس ىذا العلم 

ية لتدريس النحو يف  ومن انحية أخرى كانت قلة الوسائل ادلدرس .وأدوات ذلك
كثَت من ادلعاىد واجلامعات اإلسالمية تؤدي إىل اطلفاض وعي الطلبة ودافعيتهم 

 يف تعلم النحو على شكل كثَت. 
فضال عن تلك ادلشكالت فإن ضعف قدرة ادلدرسُت يف اختيار 

واسًتاتيجيتها وطرق تدريسها وأساليبها  التعليميةواستخدام وتطبيق ادلداخل 
عب دورا كبَتا يف اطلفاض جودة تدريس النحو. ويف كثَت من ادلناسبة يل

اجلامعات اإلسالمية بصفة عامة وادلعاىد السلفية بصفة خاصة كان ظلوذج 
تدريس النحو مًتكز إىل ادلعلم بينما يكون الطلبة سلبيُت. ابلنسبة إىل ذلك فإن 

والًتمجة  الطرق ادلستخدمة مل أتت بكثَت من تدريس فعال كمثل طريقة القواعد
والطريقة القياسية. وقد قام مربوري ابلبحث، ومن نتائجو "إن الطريقة القياسية 
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إذن، ال يزال تدريس النحو رتيبا  ٗليس أكرب صلاحا من الطريقة االستقرائية."
 وشلال دبجرد استخدام النموذج التقليدي بطريقتو القدؽلة السلبية.

م اللغة العربية وأدهبا يف   وكذلك مايقع يف تدريس النحو الوظيفي بقس
كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج، متت عملية التدريس 

(. احلوار، ٕ(. تقدمي العروض، )ٔ؛ ")خطواتدلادة النحو الوظيفي على أربع 
يرى الباحث أن ىذه  ٘(. التدريبات أو التطبيقات."ٗ(. ادلناقشة، )ٖ)

الت زلورىا ادلدرس أي ادلدرس أنشط من الطلبة. إن اخلطوات التدريسية ماز 
مادة النحو الوظيفي يف ىذا القسم يعترب مادة من ادلواد النظرية والتطبيقية، الىت 
ينبغي أن يلم هبا الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدهبا. وذلك من أجل زايدة 

لقواعد العربية فهمهم للظواىر ادلوجودة يف اللغة العربية. وىذه ادلادة تناقش ا
الوظيفية؛ الصرفية والنحوية. ىذه كلها تنعكس على اطلفاض تدريس النحو كما 
ونوعا دبا فيو من ضعف الطلبة يف النحو واطلفاض دوافعهم يف تعلمو وتركيز 
اىتمامهم دبهارة القراءة فقط دون اىتمامهم ابدلهارات اللغوية األخرى كمثل 

 مهارَتي احملادثة والكتابة.

                                                 
الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية، )حبث "مربوري، ٗ

، ادلاجستَت رسالة "،ية بكديري الثانيةذبرييب مقارن لدى طالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوم
(، مٕٔٔٓ)كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج
 .ٙ٘ٔص. 

)ماالنج: جامعة موالان مالك اخلطة الدراسية دلادة النحو الوظيفي، توركيس لوبيس، ٘
 ٕص. م(. ٕٗٔٓ، اإلسالمية احلكوميةإبراىيم 
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ىناك زلاوالت من ادلؤىلُت حلل ىذه ادلشكالت.  تكونال بد من أن لذا 
والدعوات إىل حل ادلشكالت قد قام هبا النحاة قدؽلا وحديثا ولكنها تًتكز من 
الناحية الداخلية للنحو فقط أي تيسَت مواد النحو، ولألسف أهنا دون جيدويى 

، لتيسَت النحو يف العصر احلديث ظهرت دعوات عديدة. رضا اجلميعومل تنال 
شوقي . على سبيل ادلثال كان حذف بعض األبواب تقًتح دعوات وأشهرىا

ووافق على بعض   ضيف قدم مشروعا جملمع اللغة العربية يدرسو دلدة عامُت
وقد جرى بُت . وقام ببعض التيسَتات رغم اذلجوم الشديد عليو ،ادلقًتحات

وبغداد نوع من اخلصام على رلامع اللغة العربية الثالثة يف القاىرة ودمشق 
و أخَتا تبقى ادلسألة قابلة للرفض  ،التيسَت وتبقى اجملامع بُت رفض اآلراء وقبوذلا

أيضا جهودا كربى من أجل  واقدم آخرونعلي اجلارم و . وكذلك والقبول
ومن مث . وربتاج دلعاجلة تنال رضا اجلميع ،لكن تبقى القضية مفتوحة ،التيسَت

رلال آخر ال تقل أعليتو يف حل مشكالت النحو وىو  يرى الباحث أن ىناك
احلل من خارج اللغة ومنها تطوير ظلوذج تدريس النحو دبا فيو من مداخلو 
واسًتاتيجياتو وطرقو وأساليبو. قيل أن الطريقة أىم من ادلادة، وادلدرس أىم من 

 الطريقة، وروح ادلدرس أىم من كل شيء.
دبجال العلم النفسي وخاصة بنظرايت  تطوير ظلوذج التدريس يتعلق كثَتا

التعلم، أي كيف تطوَّر عملية التدريس حسب تطور ميول الطلبة ودافعيتهم، 
تلعب دورا مهما لنجاح التعليم والتعلم. يرى  ودافعيتهمحيث أن ميول الطلبة 

الباحث أن نظرية التعلم السلوكية اليت يستخدمها كثَت من مدرسي النحو عامل 
سية يف ظهور ىذه القضية. ومن خصائص النظرية السلوكية يف من عوامل رئي
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تدريس النحو ىو أن ادلدرس أنشط من الطلبة، حيث أن الطلبة سلبيون، وكثرة 
استخدام الطريقة القياسية وطريقة القواعد والًتمجة والطريقة اإللقائية، وحفظ 

طبيق القواعد يف مادة النحو عن ظهر قلب الطلبة، وقلة األمثلة الواقعية، وقلة ت
احملادثة والكتابة، وكثرة استخدام كتب النحو العلمي وليس النحو التعليمي 

قد حان الوقت الستخدام البنائية يف تدريس النحو كي يكون  ٙأوالوظيفي.
 فعاال وتؤدي إىل صلاحو.

اىتماما كبَتا ويف حُت أن النظرية عليم نظرية التعلم البنائية هتتم بعملية الت
السلوكية هتتم كثَتا ابلتحصيل الدراسي. لذلك فإن مناصري النظرية البنائية، 
ينتقدون ظلوذج التعلم اللفظي أو طريقة احملاضرة ابعتبارىا أسلواب تقليداي، ومل 
يعد صاحلا وال ينسجم مع خصائص عصران، وذلا كثَت من السلبيات اليت تؤثر 

وخاصة قدرات التفكَت ادلنطقي  سلبا يف تعلم التالميذ ويف تطوير قدراهتم،
 والتفكَت الناقد. 

ىناك الدالئل ادلنطقية اليت يعتمد عليها الباحث يف اختيار النظرية البنائية 
(. إن العلوم والتحصيل الدراسي عملية ٔيف تطوير ظلوذج التدريس وىي: ")

                                                 
ظليز بُت أربعة للنحو: النحو التقليدي، والنحو الشعيب والنحو العلمي  ؽلكن أنٙ

والنحو التعليمي. النحو التقليدي ضلو معياري يقوم على أساس اللغة ادلكتوبة. وأما النحو الشعيب 
فهو خالصة وافية من ادلعتقدات الشعبية ادلتعلقة ببنية اللغة. أما النحو العلمي فهو ضلو وصفي 

ويون. وأما النحو التعليمي فهو ضلو أعد هبدف ربيقيق أغراض تدريسية. انظر: ىكًت وضعو اللغ
، ترمجة راشد بن عبد الرمحن النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العمليةىامريل، 

 . ٚ٘ٔىـ(، ص. ٘ٔٗٔالدويش، )رايض: فهرس مكتبة ادللك فهد الوطنية، 
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ال بد  (.ٖالعلم ىو بناء احلوادث اليت ؼلترب منها الطلبة، ) (.ٕيبنيها الفرد، )
(. يقع التعلم من خالل ٗمن أن يكون التعلم يسَت على السياق ادلناسب، )

(. يتعلم ٙ(. التعلم ىو احملاورة االجتماعية داخليا، )٘استخدام الوسائل، )
(. فْهم ادلعارف ادلدروسة ىو التحصيل ٚالطلبة دبا فيهم من خلفيات متنوعة، )

 ٚالرئيسي لدى الناس."
اليت يستند عليها الباحث يف  األسبابذكورة ىناك فضال عن الدالئل ادل

 اختيار النظرية البنائية لتطوير ظلوذج تدريس النحو على ادلستوى اجلامعي، وىي: 
ابلنسبة إىل أزمنة القرن الواحد والعشرين فأدى التطور الكبَت يف كافة  .ٔ

رلاالت احلياة احلديثة حباجة ماسة إىل متطلبات جديدة وفاعلة. وقد 
ت ىذه األزمنة ضرورة دلتطلبات العصر احلديث دلا شهده من تطور فرض

حضاري ىائل يف كافة مناحي احلياة من تكنلوجيا اإلتصاليات وعصر 
اإلنًتنت ادلتسع دليدان التطور العلمي ادلتسع. وواحدة من ضروراهتا ادللحة 

يب ىي رلال العملية التعليمية والًتبوية، فال بد األخذ من الطرق واألسال
التدريسية ادلعاصرة لتلبية غرض تلك ادلتطلبات. وتعترب النطرية البنائية نظرية 
من النظرايت التعليمية احلديثة بنظر الكثَت من علماء النفس ادلعريف يف 

 غاية األعلية التطبيقية دلا ذلا من دور فاعل يف العملية التعليمية والتعلمية. 
الت اليت نقوم هبا الفهم عن كيف بصدد ترقية جودة التدريس فمن احملاو  .ٕ

يتعلم الطلبة. ألن فهم ادلدرس عنو يستفيد منو ادلدرس يف صياغة الربانمج 
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ٜ 
 

التدريسية ادلناسبة لدى الطلبة. والنظرايت ادلقصودة ىي النظرية النفسية 
واللغوية والًتبوية، بل يعد اإلدلام هبا من ابب معرفة العلوم ابلضرورة يف رلال 

اذلدف أي اللغة الثانية كانت أم اللغة األجنبية. ومن النظرايت  تدريس اللغة
 النفسية ىي النظرية البنائية. 

التعليم يف ادلستوى اجلامعي ؼلتلف من ادلستوايت الًتبوية قبلو حيث أن  .ٖ
يستلزم الطلبة يف ىذا ادلستوى أن يكون أنشط وأفعل من األستاذ الذي 

داخل الفصل كان أم خارجو. ىذا يعلمهم يف اكتشاف ادلعارف واخلربات 
ادلفهوم يناسب دبفهوم النظرية البنائية حيث تذىب إىل أن طالبا يبٍت 

 فكرتو نفسو بكل نشاط. 
إن الغاية الرئيسية يف تعلم النحو اليتوقف يف معرفة القواعد النحوية  .ٗ

فحسب بل ال بد من أن يكون وظيفيا ومطابقا يف حياة الطلبة. ىذا ادلبدأ 
لنظرية البنائية الىت تذىب إىل أن يكون التدريس يتيح فرصة كثَتة يناسب اب

 لدى الطلبة يف اتصال معرفة يدرسوهنا خبرباهتم اليومية خارج الفصل. 
فمما سبق ذكره، أن من مشكالت تدريس النحو تتعلق كثَتا بنظرية 

ىل النظرية السلوكية إفال بد من مغادرة  ادلشكلةالتعلم ادلستخدمة. حلل ىذه 
: "إن استخدام النموذج التدريسي الرتيـيب ينعكس على عُتقال النظرية البنائية. 

اضلراف دافعية الطلبة وضعف ربصيلهم الدراسي. فينبغي على مدرس النحو أن 
يتأىل يف اختيار واستخدام وتطوير ظلوذج التعليم الفعال النشاط. ومن ظلاذج 



ٔٓ 
 

 ٛيس القائم على النظرية البنائية."التدريس الذي ؽلكن تطويره ىو ظلوذج التدر 
 الكتاب ربت العنوان ادلؤلفيقًتح و  ،ذلذه الغاية ربتاج إىل البحث العلمي

 "نظرية التعلم البنائيةيف ضوء  ظلوذج تدريس النحوتطوير "
إن مشكلة البحث ىذه ىي إجراءات تدريس النحو يف كثَت من 

علم السلوكي الذي يستخدمها  نظرية الت بسبباجلامعات اإلسالمية مازالت شللة 
كثَت من مدرسي النحو ويستندون عليها يف إجراءات التدريس، فلم تؤد إىل 
التعليم والتعلم الفعال النشط حىت تنعكس على ضعف الطلبة يف النحو 
واطلفاض دافعيتهم لتعلمو، فَتى الباحث أن ال بد من أن يكّون التعليم والتعلم 

لنظرية البنائية لًتقية رغبة الطلبة يف تعلمو وربصيلهم الفعال النشط استنادا إىل ا
البنائية النظرية السلوكية إىل النظرية الدراسي. ولذلك ال بد من مغادرة استخدام 

 يف تعليم النحو وتعلمو. 
تدريس ظلوذج تطوير (. ٔ)إن األىداف من ىذا الكتاب الوصف عن 

ة التعلم البنائية دبواصفاهتا يف ضوء نظري)األدوات التدريسية( الوظيفي النحو 
يف ضوء نظرية التعلم )األدوات التدريسية( نموذج ادلطور الفعالية (. ٕ) اخلاصة.

نموذج ادلطور الفعالية (. ٖ) .الوظيفي البنائية لدافعية طلبة يف تعلم النحو
كتابة يف ضوء نظرية التعلم البنائية لًتقية ربصيل الطلبة يف   )األدوات التدريسية(

 .عربيةال
  بفوائد دبا فيها من نتائج إغلابية نظرية كانت أم تطبيقية: يأَت الكتابف

                                                 
8
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ٔٔ 
 

مسهما يف إثراء ادلعلومات  (. أن يكون الكتابٔاحية النظرية: )من الن .ٔ
حول ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية لًتقية ربصيل 

مرجعا  الكتابأن يكون  (.ٕ. )الوظيفي الطلبة وميوذلم يف درس النحو
(. أن يكون ٖنموذج على أساس نظرية التعلم البنائية، )النظراي يف تطوير 

زلاولة لنهوض بعلوم اللغة العربية بصفة عامة ودبادة علم النحو  الكتاب
 الوظيفي بصفة خاصة.

(. للجامعات وادلؤسسات الًتبوية: يتمٌت الباحث ٔمن الناحية التطبيقية: ) .ٕ
الوظيفي لومات ادلهمة لتنميتها يف إجراء تدريس النحو ابدلع الكتابأن أيَت 
دليال بديال لكل  الكتاب(. للمدرسُت: يتمٌت الباحث أن يكون ٕفيها، )

(. للطلبة: يتمٌت ٔ، )الوظيفي مدرس النحو كلما يقوم بتدريس النحو
حىت يرتقي  الوظيفي يف تعلم النحو هميدافع الكتابالباحث أن يكون 
 .يف كتابة العربية خاصة التحصيل الدراسي
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 الفصل الثانى
 نموذج التدريس وتطويره

 
 التدريسوالتعليمبني -أ

 مفهومالتدريس .1
للتدريس مفاىيم عديدة، مع أنو من أكثر األلفاظ شيوعا واستعماال يف 
احلياة العملية واالجتماعية، حيث انتشر التدريس لدى مجيع فئات اجملتمع 

 ٔدبعٌت "جعلو يدرس" يَُدرِّسُ  –وطبقاتو. التدريس لغة مصدر من فعل "َدرََّس 
 instruction" ويف اإلصلليزية "pembelajaranويطلق عليو يف اإلندونيسية "

أي "إيصال الفكرة." ولذلك التدريس ىو "إيصال الفكرة من  ٕ"teachingو
 ٖخالل التدريس."

التدريس من ابحث آلخر كما تعددت  مصطلحوتعددت تعريفات 
حطب إنو "اجلانب  أيبقال عن تعريفات مصطلح التعليم. وصف سالمة ن

التطبيقي التقٍت للًتبية، ويتطلب إضافة إىل شروط التعلم وشروط التعليم وجود 
مرشد لعملية التعلم والتعليم، وىذا ادلرشد قد تكون معلما، أو آلة التدريب 

 تفاصيل عملية التدريس داخل الصف ىلمثل: تلفزيون أو احلاسوب، إضافة إ

                                                 
: دار )الطبعة السابعة وثالثون؛ بَتوت ،ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، ٔ
 . ٕٔٔم(، ص. ٜٙٛٔادلشرق، 

2
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: Macdonald 

& Evans Ltd., 1974), hlm. 278. 
3
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan & Aplikasinya, 

(Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008),, hlm. 265. 



ٔٗ 
ان إىل أنو "عملية االتصال بُت ادلدرس والطلبة مباشرة  وذىب رمس ٗها."وخارج

كانت أم غَت مباشرة، مثل االتصال ادلباشر ىو التدريس يف الفصل، ومثل 
وعرفو كل من العدوان  ٘مية."ياالتصال غَت مباشرة ىو استخدام الوسائل التعل

فهو "عملية إنسانية مقصودة ىدفها مساعدة ادلتعلمُت على التعلم، واحلوامدة 
اجلانب التطبيقي التكنولوجي للًتبية، ويتضمن شروط التعلم والتعليم معا، 

 ٙ."وحيتاج إىل معلم أو آلة، وقد يتم داخل الغرفة الصفية أو خارجها
عملية مقصودة ىو التدريس  أن عرف السابقة التعاريفانطالقا من 
تتابع نشاط تفاعلي تواصلي بُت عناصر التدريس تتم وفق  وسلطط ومنظمة و

معُت من اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلدرس وتالميذه داخل ادلدرسة وخارجها 
 وربت إشرافها بقصد مساعدة التالميذ على التعلم والنمو ادلتكامل.

مفهومالتعليم .2
ويطلق عليو يف اإلندونيسية  ٚيعّلم دبعٌت عّرف-التعليم لغة مصدر عّلم

"pengajaran"ٛ ويف اإلصلليزية instruction,direction  وteaching".ٜ 

                                                 
: درا اخلرجيي للنشر والتوزيع، ، )رايضتصميم التدريسعبد احلافظ دمحم سالمة، 4
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Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme 
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، تصميم التدريس بُت النظرية والتطبيقدمحم فؤاد احلوامدة،  زيد سليمان العدوان وٙ

 ٘ٔم(، ص. ٕٔٔٓ)الطبعة األوىل؛ عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، 
، )الطبعة الرابعة؛ مصر: مكتبة الشروق الدولية، لوسيطادلعجم ارلمع اللغة العربية، ٚ
 . ٕٗٙم(، ص. ٕٗٓٓ



ٔ٘ 
ريف التعليم تعددت من ابحث آلخر ويتضح اذكره أن تعسبق كما 

ذلك فيما يلي: التعليم عند السمان ىو "إيصال ادلعلم العلم وادلعرفة إىل أذىان 
التالميذ بطريقة قودية وىي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم وادلتعلم 

مع ذلك قال انسجاما  ٓٔوادلعرفة." العلماحلصول على الوقت واجلهد يف سبيل 
التعليم ىو "إجراء تطبيقي يستخدم ما كشف عنو علم  سالمة نقال عن اللقاء

التعلم يف مواقف تعليمية وتربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوسائط 
 ٔٔالتعليمية."

يرى أن يرى الباحث أن ادلعلم يف التعليم  السابقةانطالقا من التعاريف 
يف ذىنو رلموعة من ادلعارف وادلعلومات ويرغب يف إيصاذلا للطالب ألنو يرى 
أهنم حباجة إليها فيمارس إيصاذلا ذلم مباشرة من قبلو شخصيا وفق عملية 
منظمة انتج تلك ادلمارسة ىي التعليم، ويتحكم يف درجة ربقق حصول 

ات يف ىذا اجملال. الطالب على تلك ادلعارف وادلعلومات وما يتملكو من خب 
ولذلك اذلدف من التعليم نقل ادلعلومات واخلبات وادلعارف يف ذىن ادلعلم إىل 
التالميذ احملتاجُت ذلذه ادلعلومات وادلعارف واخلبات واليت تكونت لدى ادلعلم 

رلاالت التعليم قد تعددت ومل يقتصر على  بفعل معلوماتو وخباتو وشلارستو. يف
يكاد يشمل مجيع نواحي الشخصية من عقلية وجسمية ادلعلومات فقط بل 
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ٔٙ 
أن الًتبية أعم من التعليم إال يف بعض أحيان أصبح التعليم  ابلرغمواجتماعية. 

 مرادفا للًتبية، فادلعلم ىو ادلريب، ورجال التعليم ىم رجال الًتبية.
الفرقبنيالتدريسوالتعليم .3

لتعليم أعم من التدريس يرى الباحث أن ا السابقةانطالقا من التعاريف 
(. ٔمن فروع التعليم، ألن التدريس عنده مراحل ثالثة وىي ) فرعأي التدريس 
(. بغية مساعدة ادلتعلمُت على التعلم. وال بد من ٖ(. التنفيذ، )ٕالتخطيط )

أن يكون فيو عملية تفاعلية بُت البيئة والطلبة وادلدرس. معٌت البيئة يف ىذا 
ادية والبشرية واالجتماعية للمتعلم، والعالقة ادلقصودة الصدد مجيع الظروف ادل

ىي القائمة بُت مجيع الطلبة من جهة، وبينهم وبُت ادلدرس من جهة أخرى. 
فتدور زلتوايتو حول التواصل بُت ادلدرس والطالب خبصوص رلموعة من 
األسئلة: ماذا يدرس؟ كيف يدرس؟ ومىت يدرس. تبادل التواصل بُت ادلدرس 

 والبيئة يتصور يف الرسم البياين التايل:  والطالب
 

 
 
 
 

:  صورة التواصل بُت ادلدرس والطالب والبيئة يف ٔ.ٕالرسم البياين 
 ٕٔالتدريس
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ٔٚ 
بيد أن التواصل بُت ادلعلم وادلتعلم يف التعليم يكون يف اذباه واحد كما 

 يتمثل يف الرسم البياين التايل: 

 
 ُت ادلدرس والطالب يف التعليم: صورة التواصل ب ٕ.ٕالرسم البياين 

وذىب الباحث إىل أن التواصل بُت ادلعلم وادلتعلم يف اذباه واحد ويسمى 
ابلتعليم، بينما التواصل ادلتبادل بُت ادلعلم وادلتعلم  يسمى ابلتدريس. كما ذكر 
سابقا أن التفريق بُت التدريس والتعليم من رلال اختالف العلماء. وذكر رشدي 

خالفا شلا سبق أن "التدريس ال يعٌت رلرد توصيل معلومات أو أمحد طعيمة 
يف ادلقام  –معارف من معلم إىل متعلم، إنو عملية أكب من ذلك، إذ تستهدف 

الكشف عما لدى التالميذ من استعدادات وقدرات، ومساعدهتم  –األول 
اعتمادا  ٖٔعلى استغالذلا يف أقصى طاقاهتا حىت يعلموا أنفسهم أبنفسهم." 

لكن يتفرقان  على ماسبق من تعاريف التدريس والتعليم يعرف أهنما مًتادفان و
يف الداللة واالستعمال. وشلا سبق من تفصيل حول عملية التعليم والتدريس 

 يقود الباحث إىل زلاولة التفرقة بينهما يف اجلدول التايل: 
 

                                                 
، )القاىرة: دار مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسيأمحد طعيمة، رشدي ٖٔ

 . ٓٗم(، ص. ٜٜٛٔالفكر العريب، 



ٔٛ 
 ٗٔ:  وجوه ادلقارنة بُت التعليم والتدريس ٔ.ٕاجلدول 

التعليمالتدريسرنةوجهاملقا
 ادلعلم يقصد أو ال يقصد ادلعلم يقصد كل فعل أو موفقالقصد
 سلطط أو غَت سلطط سلطط مسبقاالتخطيط
وضوح
األهداف

 واضحة أو غَت واضحة األىداف معروفة وواضحة

 زمن زلدد أو غَت زلدد زمن زلدد وملتزم بوقتزمنحمدد
 َت معلمادلعلم أو غ ادلعلم فقطالقائمعليه
 ادلدرسة أو غَت ادلدرسة ادلدرسةاملكان

اهلدف
مساعدة الطلبة على التفاعل 
مع اخلبات اليت يواجها يف 

 الصف وخارجها

حشق عقول الطلبة 
ابدلعلومات اليت يعرضها 

 ادلعلم

أدوارالطالب

تدريب الطالب على شلارسة 
عمليات االنتباه والتفكَت 
وشلارسة عمليات العلمي 

 فةادلختل

التلقي واالستماع واحلفظ 
 والًتديد

منظم للخبات وادلواقف ومعد أدواراملعلم
للمهام اليت سيتفاعل معو 

دث طيلة ايب يتجملقن إجي
الوقت ملم ابدلعرفة 

                                                 
مت التحميل ىف التاريخ  www.alferdawsschools.com/"مهارات التدريس الفعال،" ٗٔ

 م.ٕ٘ٔٓمارس  ٕٚ

http://www.alferdawsschools.com/


ٜٔ 
 ىا.خبَت  الطلبة ومستثَتا لدوافعهم

دوراخلربات
واملواد
الدراسية

وسائط تساعد الطلبة على 
تطوير أساليب تفكَتىم 

وتنظيم البٌت العقلية  وبينائ
لديهم ومواقع لتجريب 
 أفكارىم وأساليب تعلمهم

تدريب أذىان الطلبة على 
أساليب زايدة معارفهم 
واستخدامها كوسائط 

للتدريب العقلي والتكرار 
 اآليل.

منوذجالتدريس -ب
الشك أن التدريس لو غاايت أو أغراض أو أىداف. وللحصول عليها 

م العملية اليت ربصل هبا األغراض ادلستهدفة فهما ال بد لكل مدرس من أن يفه
جيدا ويقدر على تطبيقها وتنفيذىا. ادلراد ابلعملية ىنا ىي عملية التدريس بكل 
أبعادىا. وىذه العملية تسمى بنموذج التدريس. ومن أقسام النماذج ادلطورة 

(. ٗ(. منوذج الدورة، )ٖ(. منوذج التدريس، )ٕ(. منوذج البانمج، )ٔىي: )
 امج الدراسية. ها يطلق عليها بتطوير تصميم الب ىذه كل ٘ٔمنوذج اإلرشاد.

مفهوممنوذجالتدريس -1
لفظة "مَنُوذَج أو أمُْنُْوذَج" معرب من اللغة الفارسية "مَنُوَذه" مجعو مَنَاِذج 

" أي Modelويطلق عليو يف اللغة اإلندونيسية بـ " ٙٔدبعٌت "مثال الشيء."
والنموذج يف ىذا  ٚٔليت ستصنع أو ستحصل عليها.""أمناط من األشياء ا
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Fauzi Eko Purnomo, “Pengembangan Model,” http://pkbmcibanggala. 

blogspot.com, diakses tanggal 29 Desember 2014.  
 ٜٙ٘ص.  ،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، ٙٔ
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 662.  



ٕٓ 
الصدد ىو منوذج التدريس وتعددت تعريفاتو من ادلفكرين. عرفو سوتَتمان: 

وتعرف  ٛٔ"عقود أو تنسيق من مدخل التدريس واسًتاتيجيتو وطريقتو وأسلوبو."
منوذج التدريس أبهنا "اسًتاتيحيات مبنية  (Susan S. Ellis)سوزان س إليس 

ايت الًتبويُت وعلماء النفس والفالسفة وغَتىم، الذين يبحثون يف  على نظر 
كيفية يتعلم الفرد. وحيتوي النموذج على مبادئ أو أسس، وسلسلة من 
اخلطوات )أفعال وسلوك( اليت ينبغي أن يقوم هبا ادلعلم وادلتعلم، إضافة إىل 

 ٜٔوصف لألنظمة ادلساندة الضرورية، وطرائق تقوًن تطور ادلتعلم."
عتمادا على التعاريف السابقة فلخص الباحث أن منوذج التدريس ىو ا

"رلموعة من اخلطوات ادلتسلسلة وادلنظمة وادلًتابطة اليت سبثل مراحل تنفيذ 
عمليات التدريس ويعرض عليو ادلدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس إىل 

رقو وأساليبو. هنايتو وتتصور يف خاللو تطبيق مداخل التدريس واسًتاتيجياتو وط
منوذج التدريس مواسطة بُت النظرية والتطبيق." وذىب عبد هللا اثين إىل أن كل 

 منوذج لو أربع مكوانت: 
(. ادلرحلة، أي اخلطوات يف تنفيذ النموذج يف خالل عملية ٔ)

التدريس من بدايتو إىل هنايتو ويتصور فيو أنشطة ادلدرس والطلبة 
تماعي، أي يتصور فيو ادلواصلة (. النظام اإلجٕتصورا واضحا. )

(. مبدأ االستجابة، ٖبُت ادلدرس والدارسُت ووظيفة كل منهم. )
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Sutirman, Media & Model-model Pembelajaran Inovatif, (Cet. I; 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 22. 
 .eduvationaden.50webs.com/teaching%20model"تعريف منوذج التدريس،" ٜٔ

htm    ٕ٘ٔٓارس م ٕٓمت التحميل ىف التاريخ. 



ٕٔ 
أي ادلعلومات اليت يستفيد منها ادلدرس يف احًتام ما فعلو الطلبة 

(. نظام الداعم، أي وصف احلالة الداعمة ٗمن أنشطة التعلم، )
د كل منوذج (. أثر، أي عن٘. )ليت حيتاج إليها يف تنفيذ النموذجا

اآلاثر التدريسية واآلاثر التابعية. أما اآلاثر التدريسية فهي اآلاثر 
ادلباشرة ادلنتجة من األنشطة ادلنعقدة. وأما اآلاثر التابعية فهي 

 ٕٓاآلاثر ادلنتجة من خالل ادلواصلة مع بيئة التعلم.
لذلك فإن تطبيق مداخل التدريس واسًتاتيجياتو وطرقو وأساليبو البد من 

جتماعي ومبدأ االستجابة ونظام الداعم واألثر. ن يكون فيها ادلرحلة والنظام االأ
 ىذه ادلكوانت معيار لصاٌف منوذج ما. 

خصائصمنوذجالتدريس -2
لنموذج التدريس خصائص، وقد وصفها العلماء أبوصاف متعددة ومنهم 

 رومسان يرى أن خصائص منوذج التدريس فيما يلي: 
القائم على النظرايت الًتبية والتعلمية من (. منوذج التدريس ٔ)

(. منوذج التدريس عنده الرساالت أو األىداف ٕالنخبة اخلاص، )
(. ديكن أن يكون منوذج التدريس دليال ٖالتعلمية اخلاصة، )

(. لنموذج ٗلصحة أنشطة التعلم والتدريس داخل الصف، )
. مبادئ [ب]. سلسلة خطوات التعليم، [أ]التدريس عناصر: 

(. ٘. النظم الدافعية. )[د]. النظم اإلجتماعية،[ج]اإلستجابة، 
. التأثَتات التعليمية وىو [أ]عنده التأثَتات اليت تشمل على: 
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Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, hlm. 97-98.  



ٕٕ 
. التأثَتات ادلصاحبة وىي ربصيل [ب]ربصيل التعلم ادلقيس، 

(. أييت ادلدرس بتخطيط التعليم القائم ٙالتعلم على بعيد ادلدى. )
 ٕٔي اختاره.على منوذج التعليم الذ

ولذلك منوذج التدريس الديكن استخدامها لكل الظروف، وصمم 
النموذج يتعلق كثَتا حبالة وأغراض مستهدفة. ومعٌت ىذا أن تطوير النموذج 

وادلعقدة ربتاج إىل تطوير النموذج الذي  ادلتغَتةاليقف من آن آلخر. ادلواقف 
 ٕٕل تكنولوجيا التعليم. يناسبها. لذلك كانت عملية تطوير النموذج لبا يف رلا

أمهيةمنوذجالتدريس  -3
(. ٔمن أىداف التطبيق لنموذج التصميم يف رلال التدريس ىي: ")

االرتقاء دبستوى العملية التعليمية من خالل حل ادلشكالت التعليمية على 
(. ربسُت إدارة التصميم والتطوير التعليمي من خالل ٕأسس منظومية، )

(. االرتقاء ٕالتحكم والتنبؤ ابلتعلم الفعال، )وظائف التوجيو والوصف و 
(. ٗبعمليات التقوًن من خالل التغذية ادلرتدة وعمليات ادلراجعة والتنقيح، )

 ٖٕاختيار نظرايت التعليم والتعلم الذي يقوم عليها التصميم." 
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 Rusman, Model-Model Pembelajaran, hlm. 136 
صادق رللس اإلدارة ىف مجعية االتصاالت الًتبوية والتكنولوجيا  ٜٜٗٔيف عام ٕٕ

م العمليات ( يعرف تكنولوجيا التعليم أبهنا "النظرية والتطبيق يف تصميAECTاألمريكية )
 وادلصادر وتطويرىا واستخدامها وإدارهتا وتقوديها من أجل التعلم". انظر: 

Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Cet. III; 

Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.  
-html http://efh1411.blogspot.com/2013/10/blog"منوذج تصميم التدريس،" ٖٕ

pos_3867    م.ٕ٘ٔٓمارس  ٕٚمت التحميل ىف التاريخ 



ٕٖ 
زبطيط وبناء بيئة تعلم (. ٔ: )ىيأمهية أو دور منوذج التدريس لذلك 

توضيح (. ٕ. )ات لتخطيط وتصميم مواقف التعلمخالق من خالل مواصف
 تتطلب كفاءات من(. ٗ. )تعتمد على احملتوى والعمليات(. ٖ. )مهام ادلعلم

تتطلب من (. ٘. )ادلناسب يالتعليم ادلوقفقبل ادلعلم قبل اختيار النموذج يف 
وتندرج فيها ادلصطلحات اليت (. ٙ. )ادلعلم قدرة على إجياد بيئة خالقة للتعلم

كاد يشبو البعض بعضا وىي ادلدخل واالسًتاتيجية والطريقة واألسلوب. وفيما ت
يلي شرح موجز لكل منها، مع أن الباحث يرى أن العلماء قد تفاوتوا عنها 

 ويصعب ذلم يف إجياد االتفاق عنها. 
 (Teaching Approach) مدخلالتدريس (أ

حسنة،  ادلدخل لغة اسم ادلكان )موضع الدخول( إىل الشيء بصورة
فيقال ىذا حسن ادلدخل أو حسن ادلذىب يف أمر من األمور، ومجع مدخل 

اصطالحا، يرى ريتشارك أنو "رلموعة  التدريسمفهوم مدخل  ٕٗىو مداخل.
من االقًتاضات اليت تتعلق بعضها بعضا، ويعاًف طبيعة تعليم اللغة العربية 

فذلك أنو  ٕ٘ها."وتعلمها. وادلذىب بدىي يصف طبيعة ادلادة اليت يود تدريس
اذباه أو نظرة إىل طبيعة اللغة ذاهتا، أو إىل تعليمها، اذباىا يغَت من طريقة 

اإلطار العام للطريقة، والطريقة ىي اإلطار العام التدريس. يرى الناقة "أنو 

                                                 
 . ٕ٘ٚص.  ،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، ٕٗ
، ترمجة زلمود صيٍت وعبد الرمحن العبدان مذاىب وطارئق تعليم اللغاتجاك ريتشارد، 25

 .ٕٛىـ(، ص. ٓٔٗٔر صيدق عبد هللا، )الرايض: دار العامل الكتب، موع



ٕٗ 
وادلدخل غالبا ما ينبثق  ٕٙلألسلوب، واألسلوب ىو الصورة اإلجرائية للطريقة."

، وال خيتلف عنها يف كثَت من احلاالت، يبدو أنو أقرب من نظرية أو يستند إليها
منها إىل الفلسفة أو النظرة العامة، فهو أشبو ابدلبدأ الذي ينطلق منو الباحث أو 
واضع ادلنهج أو ادلعلم، وجيدد افًتاضاتو ومعتقداتو حول طبيعة اللغة واكتساهبا 

 ٕٚوتعلمها وتعليمها.
من  نقطة االنطالقتدريس ىو عرف من التعاريف السابقة أن مدخل ال

نظرتو إىل طبيعة اللغة ذاهتا وتعليمها وتعلمها. ، و ادلدرس عن عملية التدريس
وبعبارة أخرى أنو دبثابة ادلرتكز أو نقطة االنطالق اليت ينطلق منها ادلعلم، 
ويستند إليها يف الدخول إىل تدريس ادلادة دخوال حسنا، وىذا ادلرتكز قد يعتمد 

مستوحاة من خصائص ادلادة وطبيعتها أو من خصائص عملية على مسلمات 
 التعليم والتعلم يف مرحلة تعليمية معينة. 

(. ٕ(. مدخل التدريس مركز على ادلدرس، )ٔمدخل التدريس نوعان: )
مدخل التدريس مركز على الطلبة. وأما التدريس ادلتوجو إىل ادلدرس فانبثق منو 

تيجية التدريس اتيجية تدريس ادلباشرة واسًت ابعض االسًتتيجيات التالية: اسًت 
تيجية التدريس ااسًت انبثق منو التفسَتية. بينما التدريس متوجو إىل الطلبة 

 ستفسارية. تيجية التدريس االاشافية واسًت تكساإل

                                                 
، )مكة ادلكرمة، جامعة اللغة العربية للناطقُت بلغات آخرى تعليمزلمود كامل الناقة، ٕٙ
 . ٖٗ – ٕٗم(، ص. ٜ٘ٛٔأم القرى، 
، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 27

 ٕٗ - ٖٕم(، ص. ٕٕٓٓ)رايض: جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، 



ٕ٘ 
كان بعض العلماء كمثل مفلح والعصيلي يذىبان إىل أن ادلدخل 

االفًتاضات ادلتعلقة بعضها  وادلذىب والنظرية دبعٌت واحد يعٍت رلموعة من
بعض، وتعاًف طبيعة تعليم اللغة وتعلمها. إذن، كانت نظرية تعلم البنائية تعتب 
أيضا ابدلدخل التدريسي، ويسمى ابدلدخل البنائي أو مدخل التدريس البنائي. 
يرى العصيلي: "من أشهر ادلداخل يف ميدان تعليم اللغات األجنبية: ادلدخل 

ادلدخل الطبيعي وادلدخل ادلعريف وادلدخل االتصايل وادلدخل السمعي الشفهي و 
الوظيفي وادلدخل البنائي وادلدخل ادلوقفي وادلدخل اإلنساين وادلدخل التقٍت 

ادلدخل البنائي يرى الباحث أن  ٕٛوادلدخل التحليلي وادلدخل غَت التحليلي."
 .(The Structural Approach)العصيلي سابقا ىو ادلدخل البنيوي الذي يعنيو 

يف إندونيسيا  ٕٙٓٓ"ابلنسبة إىل ادلنهج  عابدينوجبانب ذلك يرى 
ىناك مداخل قالبة الستخدامها يف تعليم لغة ما وىي: ادلدخل التكاملي، 

ويف  ٜٕادلدخل التعاوين، ادلدخل السياقي، ادلدخل البنائي، ادلدخل االتصايل."
 ابدلدخل البنائي. ىذا الصدد فإن النظرية البنائية تعد مدخال ويسمى

 (Teaching Strategy) اسرتاتيجيةالتدريس (ب
كان مفهوم االسًتاتيجية يف البداية استعملت يف اجملال العسكري، قال 
معلوف "االسًتاتيجية ىي فن من الفنون العسكرية يتناول الوسائل اليت جيب 

                                                 
، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىيلي، عبد العزيز بن إبراىيم العصٕٛ

 . ٕٕ -ٕٔص. 
29

Yusuf Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Cet. 

I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 22 – 25.  



ٕٙ 
التدريس   وعند ما تقع يف مركبة واحدة مع كلمة ٖٓاألخذ هبا يف قيادة اجليوش."

فتغَتت داللتها كما وجدانىا يف تعريفات اصطالحية: يرى اللبودي أهنا 
"أدوات خاصة يقوم هبا ادلتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر أقناعا 

ويرى  ٖٔوذاتية يف التوجيو وأكثر فعالية وقابلية للتطبيق يف مواقف جديدة."
لنيل اذلدف ادلقرر يف عملية التعليم رحيم وفريدة "أهنا مجيع الطرق ادلستخدمة 

 ٕٖوالتعلم"
يرى الباحث أن االسًتاتيجية أعم من الطريقة وليس مرادف ألجراءات 

اسًتاتيجية التدريس خطط تتضمن فيها اخلطوات  فإنالتدريس، ولذلك 
 A Plan of Operation Achieving) للحصول على األىداف من التدريس

Something). 
ت قابلة الستخدامها، وقسمها سنجااي نقال عن رونًتي ىناك اسًتاتيجيا

(Rowntree, 1974)   إىل ثالثة أقسام وىي: "اسًتاتيحية التدريس التفسَتية
ويطلق عليها بعض العلماء أحياان ابسًتاتيجية تدريس ادلباشرة، اسًتاتيجية 

  ٖٖتدريس اجملموعة، اسًتاتيجية التدريس الذاتية."

                                                 
 . ٓ٘، ص. ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، ٖٓ
، )القاىرة: مكتبة الوىبة، ياتو واسًتاتيجيتو وتعليمواحلوار وفن، مٌت إبراىيم اللبودئٖ

 . ٙٚم(، ص. ٖٕٓٓ
32

Rohim dan Faridah, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), hlm. 36. 
33

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses, (Cet. 

III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),  hlm. 128 – 129.  



ٕٚ 
( اسًتاتيحية دورة ٔاليت تقوم على البنائية: ") ومن أىم االسًتاتيجيات

(. منوذج التعلم البنائي ٕ، )(Learning Cycle Strategy)التعلم 
(Constructivist Learning Model)( ،ٖمنوذج شكل .)  V(Vee Shape 

Model)( ،ٗ منوذج التغَت ادلفاىيمي .)(Conceptual Change Model)( ،٘ .)
 Problem Centred Learning)رتكز على ادلشكلة اسًتاتيجية التعلم ادل

Strategy)( ،ٙ( ،اسًتاتيجية بَتكنز وباليث .)ٚ".اسًتاتيجية وودز .)ٖٗ  وحدد
الباحث أن االسًتاتيجية اليت استخدمها يف تطوير منوذج تدريس النحو ىي 

 منوذج التعلم البنائي.
 (Teaching Methodطريقةالتدريس) (ج

والطريقة دبعناىا العام ىي:  ٖ٘أو الطبقة" ادلذىب وأالطريقة لغة "السَتة 
"اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا ىدفا معينا من عمل من األعمال أبقل جهد 

لطريقة يف الًتبية ىي اخلطة اليت يرمسها ادلدرس ادلقصود ابويف أقصر وقت. و 
نبو ليحقق هبا اذلدف من العملية التعليمية يف أقصر وقت وأبقل جهد من جا

 ةطوادلراد ابلطريقة ىنا ىي طريقة التدريس أي اخل ٖٙومن جانب التالميذ."
 .الختيار ادلادة وتنظيمها وعرضها

                                                 
النظرية البنائية وتطبيقاهتا ىف تدريس اللغة العربية، إسًتاتيجيات منيف خضَت الضوي، ٖٗ

)الطبعة األوىل؛ رايض: فهرس مكتبة ادللك فهد الوطنية التدريس احلديثة مناذج للتقوًن البنائي، 
 . ٖٔٔ – ٖٔٔم(، ص. ٖٕٔٓأثناء النشر، 

 .ٙ٘٘ص.  ،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، ٖ٘
 .ٜٛص. التوجيو ىف تدريس اللغة العربية، زلمود علي السمان، ٖٙ



ٕٛ 
النظرية التقليدية تنظر إليها وسيلة التصال ادلعلومات إىل ادلتعلم بتوسط 

ىو إال عملية صب  ادلعلم. واألساس الذي تقوم عليو ىذه النظرة أن التعليم ما
عقول ادلتعلم، وىي نظرة قاصرة تركز على ربصيل ادلعرفة دون  يفادلعلومات 

بيا يستقبل ادلعلومات فقط، االىتمام ابجلوانب األخرى، وذبعل ادلتعلم سل
 بُت ادلتعلمُت بصرف النظر عما بينهم من فروق يف القدرات وادليول. وتستوي

معٌت الطريقة يف ضوء النظرية احلديثة ىي "رلموعة من األنشطة 
اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلعلم واليت تظهر آاثرىا على نتاج التعلم الذي حيققو و 

ادلتعلمون، كما تتضمن األنشطة واخلبات اليت سيقوم هبا التالميذ إلحداث 
اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق قال الفوزان إهنا " ٖٚالتعلم."

الطريقة مايتبعو ادلدرس من أساليب األىداف ادلطلوبة من تعلم اللغة. وتتضمن 
وهبذا ادلعٌت تعد  ٖٛ"وإجراءات وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.

طريقة التدريس وسيلة لتنظيم اجملال اخلارجي الذي حييط ابدلتعلم، كي ينشط 
ويغَت من سلوكو إذا فهمنا السلوك دبعناه الواسع الذي يشمل ادلعرفة والوجدان 

 عملي. واألداء ال
وشلا سبق من تعريفات طريقة التدريس يفهم أهنا خطوات ملموسة يف 

 a way in)القيام ابإلسًتاتيجية ليحقق هبا اذلدف من العملية التدريسية 

achieving something)  يف أقصر وقت وأبقل جهد من جانبو ومن جانب
                                                 

ادلنهج ادلدرس ادلعاصر مفهومو، أسسو، مكوانتو، تنظيماتو، حسن جعفر اخلليفة، 37
 . ٖٔٔم(، ص. ٕٗٔٓ، )الطبعة األربع عشرة؛ الرايض: مكتبة الرشد، تقوديو تطويره

، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، ٖٛ
 . ٚٚم(، ص. ٕٔٔٓالرايض:  فهرس مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، بعة األوىل؛ طال)



ٕٜ 
لًتبية يف التالميذ. تعددت طرائق التدريس تبعا الختالف وجهات نظر علماء ا

تصنيفاهتا، ومن أشهر التقسيمات ما مت بناء على اجلهد الذي يقوم بو كل من 
 ادلعلم وادلتعلم، ومنها:

طرائق التدريس القائمة على جهد ادلعلم وتشمل اآليت: طريقة احملاضرة  .ٔ
)اإللقائية(، الطريقة احلوارية )ادلناقشة(، الطريقة اذلرابرتية، طريقة الوحدة يف 

 غات، طريقة التعليم ذي ادلعٌت لديفيد أوزوبل. تعليم الل
طرائق التدريس القائمة على جهد ادلعلم وادلتعلم معا وتشمل على: التعلم  .ٕ

التعاوين، التدريس ادلصغر، الرحال ادليدانية، طريقة ادلشروع، طريقة العروض 
 العملية. 

ليمية طرائق التدريس القائمة على جهد ادلتعلم وتشمل على: احلقائب التع .ٖ
واجملمعات التعليمية، التعليم ادلبمج، خطة كيلر، التعليم اخلصوصي ادلبمج، 
التعليم دبساعدة احلاسوب، نظام، اإلشراف السمعي، التعليم ادلوصوف 

 للفرد. 
وىناك أيضا طرائق واسًتاتيجيات تدريسية خاصة منها: "اسًتاتيجية حل 

ومن  ٜٖالستقراء والقياس."ادلشكالت، اسًتاتيجية التعليم ابالستقصاء، ا
الطرائق ادلعروفة يف ميدان تعليم اللغات األجنبية: "طريقة القواعد والًتمجة، 

                                                 
ادلناىج الًتبوية احلديثة، مفامهها وعناصرىا توفيق أمحد مرعي و دمحم زلمود احليلة، ٜٖ
 . ٕٜ – ٜٔ، )ديان: دار ادلسَتة، دون التاريخ(، ص. عملياهتاوأسسها و 



ٖٓ 
والطريقة السمعية والشفهية، والطريقة القراءة، والطريقة ادلباشرة، والطريقة 

 ٓٗالطبيعية."
ويف ضوء ادلدخل االتصايل مثال ىناك طرائق أخرى وىي: تعلم اللغة يف 

يف سنة  (Community Language Learning) تعلم لغة اجلماعيةمجاعة أو 
 The Total Physical)ة ، طريقة االستجابة اجلسدية الكاملمٜٙٚٔ

Response) م، الطريقة الصامتة ٖٜٛٔ، يف سنة(The Silent Way)  يف سنة
 ٔٗم.ٜٛٚٔيف سنة ( Suggestopedy)م، الطريقة اإلحيائية ٕٜٙٔ

س التقتصر على ىذه التقسيمات فحسب وإمنا حقيقة، أن طريقة التدري
ىناك الطرائق التدريسية األخرى اليت ال ديكن للباحث تقدديها مفصال يف ىذا 

(. طرائق التدريس القائمة ٔالبحث. وادلهم أن طرائق التدريس نوعان ومها )
(. طرائق التدريس القائمة على ٕعلى جهد ادلعلم ومسيت بطريقة التعليم، )

 لم وادلعلم ومسيت بطريقة التدريس، وىي مناسبة ابدلدخل البنائي. جهد ادلتع
 
 
 

                                                 
 ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، ٓٗ

 . ٖٕص. 
تعليم اللغة إتصاليا بُت ادلناىج رشدي أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة، ٔٗ

المية للًتبية والعلوم والثقافة، إسيسكو، )رابط: منشورات ادلنظمة اإلسواالسًتاتيجيات، 
 ٙٗم(. ص. ٕٙٓٓ



ٖٔ 
(Techniques Teaching)األسلوبأوإجراءاتالتدريس (د

اخلطوات أسلوب التدريس يطلق عليو أحياان إبجراءات التدريس. وىي "
العصيلي يقول أسلوب  ٕٗ."جراءات اليت تتم يف الصف للدرس ادلعُتواإل

شطة اليت يقوم هبا ادلعلم داخل حجرة الدراسة أو خارجها التدريس: "ىي األن
يف تطبيقو لطريقة تدريس معينة، وكل إجراء أو نشاط يعد جزءا من الطريقة أو 
مرحلة من مراحلها، وىذه اإلجراءات واألنشطة تشكل يف رلموعها طريقة 

 ٖٗالتدريس."
، لذلك فاألسلوب ىو تطبيقي، وىو ما حيدث فعال يف غرفة الدراسة

وجيب أن يكون األسلوب مطردا مع طريقة معينة، وكذلك تنسجم بدورىا مع 
مذىب معُت. ولتوضيح العالقة والفروق بُت االسًتاتيجية والطريقة واألسلوب 

 يتضح ذلك من خالل اجلدول التايل:يف رلال التدريس سوف 
 ٗٗ: العالقة والفروق بُت االسًتاتيجية والطريقة واألسلوبٕ.ٕاجلدول 

األسلوبالطريقةاالسرتاتيجيةستوىامل
خطة منظمة ومتكاملة  ادلفهوم

من اإلجراءات، تضمن 
اآللية اليت خيتارىا ادلعلم 
لتوصيل احملتوى وربقيق 

النمط الذي يتبناه 
ادلعلم لتنفيذ فلسفتو 

                                                 
، ص. إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، ٕٗ

ٚٚ . 
، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، ٖٗ

 ٕٗ - ٖٕص. 
 ٛٓٔ، ص. البنائية وتطبيقاهتا ىف تدريس اللغة العربية النظريةمنيف خضَت الضوي، ٗٗ

– ٜٔٓ . 



ٖٕ 
ربقيق األىداف ادلوضوعة 

 لفًتة زمنية زلددة. 
التدريسية حُت التواصل  األىداف. 

 لطالب. ادلباشر مع ا
رسم خطة متكاملة  اذلدف

 وشاملة لعملية التدريس 
تنفيذ التدريس جبميع 
عناصره لعملية التدريس 

 الصف.

 تنفيذ طريقة التدريس

طرق، أساليب، أىداف،  احملتوى
نشاطات، مهارات، 
 تقوًن، وسائل، مؤثرات. 

أىداف، زلتوى، 
أساليب، نشاطات، 

 تقوًن.

اتصال لفظي، اتصال 
 جسدي حركي. 

 –شهرية  –فصلية  ادلدى
 أسبوعية

موضوع رلزأ على عدة 
صة واحدة ح –حصص 

 جزء من حصة. –

 حزء من حصة دارسية. 

انطالقا من البياانت السابقة استنبط الباحث أن منوذج التدريس انبثق 
منو ادلدخل واالسًتاتيجية والطريقة واألسلوب. فإن ادلدخل أعم من 

ريقة والطريقة أعم من األسلوب. كما يتصور فيما االسًتاتيحية وىي أعم من الط
 يلي: 

   ٗ٘ 
 
 
 
 

 : النموذج بُت ادلدخل واالسًتاتيجية والطريقة واألسلوبٖ.ٕلرسم البياين ا
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ٖٖ 
وبصورة أخرى ديكن للباحث سبثيل عالقة بُت النموذج وادلدخل 

 واالسًتاتيجية والطريقة واألسلوب من خالل الرسم البياين التايل: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالسًتاتيجية : صورة أخرى عن عالقة بُت النموذج وادلدخل ٗ.ٕالرسم البياين 
 والطريقة واألسلوب

 منوذج التدريس

 / مذىبنظرية 
 

 تدريسمدخل ال

 التدريس اسًتاتيجية

 التدريس طريقة

 التدريسأسلوب 

 التدريستقنيق 

 الشيئ الذي خَيضِّب عمليات التدريس

 عقود من مدخل التدريس واسًتاتيجيتو وطريقتو  وأسلوبو

 نقطة اإلنطالق لعملية التدريس

 اخلطط الىت تتضمن فيها اخلطوات للحصول 
 على اذلدف التدريس

 ىت يسلكها ادلدرس للحصول اخلطوات ال
 على اذلدف التدريس

األساليب الىت يستعملها ادلدرس يف تنفيذ أو تطبيق 
 الطريقة

 

الطُّروز الىت يستعملها ادلدرس يف تنفيذ أو تطبيق 
 األساليب

 



ٖٗ 
 –وادلثال التايل يوضح العالقة بُت ادلفاىيم اخلمس )النموذج 

األسلوب(. البنائية نظرية لغوية نفسية، انبثق منها  –الطريقة  –النظرية/ادلدخل 
عليم اللغات األجنبية ومن أبرزىا ادلدخل االتصايل، وقد بعض ادلداخل يف ت

انبثق من ىذا ادلدخل اسًتاتبيجيات يف تعليم اللغات ومن أبرزىا اسًتاتيجية 
( وقد انبثق من ىذه االسًتاتيجية عدد Cooperative Learning)التعلم التعاوين 

اإلحيائية  (، والطريقةThe Silent Wayمن الطرائق ومنها الطريقة الصامتة )
(Sugestopedy)  وطريقة ادلناقشة(Discution Method) وذلذه الطرائق إجراءات ،

وأنشطة معروفة، ومن أبرزىا نظم اجملموعات أبنواعها، ىذه كلها يسمى بنموذج 
 التدريس البنائي. 

أنواعمنوذجالتدريس -4
قد تعددت مناذج التدريس بُت عامل وآخر حسب الضوء الذي يقوم 

عامل. قسم جويز وآخرون منوذج التدريس إىل أربع رلموعة كبَتة، وىي عليها 
، (The Information Processing Family)منوذج التدريس للمعاجلة ادلعلوماتية 

، ومنوذج التدريس الفردي (The Social Family)ومنوذج التدريس اإلجتماعي 
(The Personal Family) ومنوذج تدريس التصرف السلوكي ،(The 

Behavioral Systems Family) ىذه النماذج تقوم على أساس النظرايت .
  ٙٗالتعلم، وفيما يلي شرح موجز لكل منها: 

مناذج التدريس القائمة على ادلعاجلة ادلعلوماتية ىي تًتكز مهمتو إىل ترقية  (أ 
الدافعية الطبيعية من الناس لتأدية ادلعاىن الدنياوية اليت حييطو من خالل 
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Bruce Joyce, dkk., Models of Teaching, Model – Model Pengajaran, terj. 
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ٖ٘ 
ادلعلومات وربليل ادلشكالت وتطوير ادلفهوم واللغوي يف روج احلل  معاجلة

 النفس علم دبجال ترتبط و ادلعرفية، النظرايت أحدث منادلذكور. وىي 
 ادلعقدة، أنظمتها و البشرية الذاكرة على تعتمد النظرية ىذه وفروض ادلعريف،
 نظرية موهتت غَته، عن سلتلف ترميز أبسلوب للذاكرة نظام كل يرتبط حيث
 احلديث احلاسوب منوذج غرار على البشري التفكَت بنمط ادلعلومات معاجلة

 وطريقة االختزان، وطريقة ادلدخالت، على اىتمامها تركز هناإ حيث من
  ٚٗ.االسًتجاع

 .وخالصة القول إن ىذا النموذج متجو إىل النظرية ادلعرفية 
درة البشر ويهتم ىذا النموذج أبنظمة معاجلة ادلعلومات ووصف ق

على معاجلتها ويهدف إىل تنمية قدرة الطالب على معاجلة ادلعلومات أي 
التعامل مع مثَتات البيئة وتنظيم ادلعلومات واإلحساس ابدلشكلة وتوليد 

 ادلفاىيم واحللول للمشكالت، وتوظيف الرموز اللفظية وغَت اللفظية. 
عية، والعالقة بُت جتمااإلجتماعي يتأكد على العالقات االمنوذج التدريس  (ب 

اإلنسان والثقافة السائدة يف رلتمعو، والعالقة بُت الفرد واجملتمع الذي يعيش 
نية اليت تعطي أولوية للعالقة فيو. فهي تعكس نظرة للطبيعية اإلنسا

جتماعية وخلق رلمتع أفضل، وقال إبراىيم انصر هتدف ىذه النماذج اال
بط ابآلخرين وربسُت شلارستو إىل ربسُت قدرة الفرد على أن يتفاعل وير 

الدديقراطية وزايدة قدرتو على تطوير اجملتمع. وكذلك ما حسب كمال عبد 

                                                 
ص. ، قاموس مصطلحات صعوابت التعلم ومفرداهتا مسعد صلاح أبو الداير وزمالؤه، ٚٗ

ٕٜٓ . 



ٖٙ 
لوحيد ابلنسبة ااحلميد زيتون فإن العالقات االجتماعية ليست البعد اذلام و 

إىل النماذج ادلنطلقة من التفاعالت اإلجتماعية فهناك أبعاد أخرى ىامة 
وخالصة  ٛٗو الذات، تعلم ادلواد األكادديية.مثل، منوذج العقل وتطوره، من

 القول إن ىذا النموذج يقوم على النظرية البنائية.
منوذج التدريس الفردي تًتكز مهمتو إىل تنمية شخصية الطلبة مع اىتمامو  (ج 

بنحو العاطفي حىت يكون الطلبة واعيا أبنو مسؤول عن ترقية حياتو. 
(. ترقية اعتماد على ٔىي: )واألىداف من تنفيذ النموذج يف التدريس 

(. حيث الطلبة ٖ(. حيث الطلبة على فهم نفسو بوجو أفضل، )ٕالنفس، )
(. حيث الطلبة على تعيُت ٗعلى فهم عاطفو وانعكاسو لسلوكو، )

(. ترقية استعداد ٙ(. ترقية ابداعية الطلبة، )٘األىداف التدريسية، )
 .ظرية ادلعرفيةالطلبة خلبات جديدة. ىذا النموذج يقوم على الن

تًتكز مهمتو إىل التصرف السلوكي. ينشأ  منوذج تدريس التصرف السلوكي (د 
النموذج متماشيا على النظرية البنيوية اليت هتتم كثَتا بنظرية تعزيز ادلثَت لًتقية 

 االستجابة. كلما يرتقي ادلثَت كلما ترتقي االستجابة. 
خصائص كل منها فادلراد انطالقا من أنواع النماذج السابقة دبا فيها من 

ىو من نوع منوذج التدريس اإلجتماعي وىو الذي  البحثابلنموذج يف ىذا 
 .يقوم على النظرية البنائية

                                                 
 http://www.educapsy.com/services/modeles-nseignement"مناذج التدريس،" 48

 م.ٕ٘ٔٓمارس  ٜٕمت التحميل ىف التاريخ   48-



ٖٚ 
 .Robert L)كما نقلو رابرت ل. جريج – (Molenda)بيد أن مولندا 

Craig) –  يرى أن ىناك منوذجان مشهوران يف رلال التدريس "مها مكرومرف
(mikromorf) مورف وفارا(paramorf) يقصد مكرومرف أبنو النموذج البصري .

أو ادللموس كمثل زلاكاة احلاسوب وغَتىا، ويف حُت أن فارامورف ىو النموذج 
(. النموذج ٕ(. النموذج ادلفهومي، )ٔالرمزي وانبثق منو ثالثة مناذج وىي: )

ج ومنوذج التدريس ىو من نوع النموذ  ٜٗ(. النموذج الرايضي."ٖاإلجرائي، )
قسم مستاجي نقال اإلجرائي، أي يوصف خطوات عملية األمر وصفا متدرجا. 

 عن غوستفسان النموذج إىل أربعة أقسام وىي: 
(. النموذج ادلًتكز إىل الصف، ىذا النموذج يقوم على الفرضية ٔ)

أن ىناك متعلم ومعلم ومنهج ووسائل تعليمية فيطورىا ادلعلم لًتقية 
ًتكز إىل اإلنتاج. يهدف النموذج إىل (. النموذج ادلٕجودهتا. )

تطوير إنتاج خاص لكي يكون التعليم أفضل. ويرجى من أن 
يكون ادلنتج احملصل متناسب مع خصائص التعلم. ويستخدم ىذا 

(. النموذج ادلًتكز إىل ٖالنموذج غالبا يف رلال الًتبية والتعليم. )
ادلنظومي. إن من خصائص ىذا النموذج اعتماده على أن 

دلعطيات وادلخرجات ىي ادلنظومي. وحيتاج النموذج إىل ربليل ا
شامل يشتمل على: )أ(. البيئة ادلستخدمة، )ب(. خصائص 
العمل، )ج(. ىل القيام ابلتطوير من الضروري أم ال. ويستعمل 

(. ٗالنموذج ادلدخل ادلنظومي يف حل ادلشكالت الًتبوية. )
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ٖٛ 
موذج إىل ترقية جودة النموذج ادلًتكز إىل التأسيسي، ويهدف الن

التدريس من خالل ادلؤسسة وىيئتو إىل البيئة اجلديدة. ويستخدم 
 ٓ٘ىذا النموذج غالبا يف تطوير الكلية وادلؤسسة والًتبية.

ومنوذج التدريس ادلطور يف ىذا الصدد ىو النموذج ادلتجو إىل اإلنتاج، 
ية لًتقية دافعية منوذج التدريس يف ضوء نظرية التعلم البنائ إنتاجأي حصل على 

 الطلبة وربصيلهم الدراسي يف تعلم النحو الوظيفي. 

بعضاسرتاتيجياتالتدريسالقائمةعلىالنظريةالبنائية -5
نظرية التعلم البنائية أساسيا ىي توضيح عن مسار التعلم ومعاجلة 
ادلعلومات يف ذىن ادلتعلم. كما تقدم ذكره أن كثَتا من اخلباء وضعوا النموذج 

خل. إذا اتِبَعت ىذه الفكرة فانبثق من ادلدخل البنائي عديدة من وضع ادلدم
اسًتاتيجيات التدريس ويطلق عليها بعض اخلباء دبصطلح منوذج التدريس. 
وقسم حبرالدين ونور وحيوين مناذج التدريس القائم على النظرية البنائية إىل سبعة 

(. التعلم ٖتقبايل، )(. التعلم االسٕ(. التعلم ابالكتشايف، )ٔأقسام وىي: ")
( ٚ(. التعلم الكم، )ٙ(. التعلم التسارع، )٘(. التعلم النشط، )ٗدبساعدة، )

 ٔ٘التعليم والتعلم السياقي."
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ٖٜ 
مناذج التدريس يف ضوء البنائية تنقسم إىل أربعة وصف وردويو أن 

 ٕ٘أقسام:

 منوذج التعلم التعاوين. (أ 
ىو "أسلوب التعلم التعاوين  (Evelin Jacob) قال ابلُت يعقوب

التعليم الذي يتكون من فرق صغَتة الذي يتعاون حلل ادلشكالت ووظائف 
ورأى القحطاين وزمالؤه أن التعلم التعاوين "طريقة  ٖ٘أكادديية أو إدارية."

تعلم تعتمد على تعاون الطالب يف ربقيق أىداف التدريس، وذلك بتوزيع 
وعة إبصلاز مهامها، مهام التعلم على رلموعات صغَتة منهم، فتقوم كل رلم

وقال كوجك، التعلم التعاوين  ٗ٘مث تعرض ما أصلزتو على بقية اجملموعات."
ىو "منوذج تدريسي يتطلب من التالميذ التعلم مع بعضهم البعض، واحلوار 
فيما بينهم يتعلق ابدلادة الدراسية، وأن يعمل بعضهم بعضا، وأثناء ىذا 

 ٘٘ة واجتماعية إجيابية."التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصي
اعتمادا على التعاريف السابقة للتعلم التعاوين يعرف أن العلماء قد 
تفاوتوا يف وضع االصطالح للتعلم التعاوين، منهم من يقول إنو أسلوب 
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ٗٓ 
ومنهم من يرى أنو طريقة ومنهم من يذىب إىل أنو منوذج. فيمكن للباحث 

للتعلم التعاوين ىو "مدخل  أن يذىب إىل أنو مدخل التعليم حيث التعريف
التدريس يتضمن وجود رلموعة صغَتة من الطالب يعملون سواي هبدف 
تطوير اخلبة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى حد شلكن. حيث يعمل 
الطالب ضمن رلموعات غَت متجانسة لتحقيق ىدف تعليمي مشًتك." 

كون يف تعلم وبقول آخر إهنا "يتعلم هبا الطلبة بعضهم مع بعض ويشًت 
ادلفاىيم والقيام ابلتجارب ادلطلوبة، واحلصول على مساعدة بعضهم لبعض 
وليس من ادلعلم، ويكون العمل ضمن رلموعات غَت متجانسة يف 
التحصيل، ويقتصر دور ادلعلم فيها على إعطاء فكرة عامة عن الدرس، 

التغذية  ة عند احلاجة، وتفقد اجملموعات التعليمية، وإعطاءدوتقدًن ادلساع
 الراجعة للمجموعات، وتقييم عملية التعلم." 

ويف إطار وصف التعلم التعاوين يشار إىل أن الطالب يشعرون أحياان 
ابلعجز أو ابليأس وابإلحباط، وعندما تتهيأ ذلم الفرصة ليعملوا مع زمالء 
ذلم ضمن فريق عمل فإن ذلك يفتح ذلم نوافذ من الفرص ويعطيهم األمل 

رون أهنم أكثر قدرة والتزاما ضلو عملهم. ويف ىذا الشأن يشَت  وجيعلهم يشع
كثَت من الًتبويُت إىل أن ادلواقف التعليمي ال بد أن يصيغ بطابع تعاوين، 
"إذا أريد للفصول أن تكون أماكن حيث يبدئ الطالب اىتماما ببعضهم 



ٗٔ 
البعض، ويظهرون التزامهم ضلو صلاح كل منهم فال بد أن يكون ادلوقف 

 ٙ٘عليمي ذا طابع تعاوين.الت
 منوذج التعليم والتعلم السياقي.  (ب 

التعليم السياقي ىو عملية التعليم اليت يستهدف إىل تدريس الطلبة 
بيئتهم يف فهم ادلادة الدراسية بصفة ذي معان ابرتباطها حبياهتم الواقعية من 

بدأ واالقتصاد وغَتىا. والتعليم السياقي حيقق م الشخصية والدين واالجتماع
 الداللة الذي يعد أساسيا من شروط التعلم الناجح. 

(. التعاون بُت الدارس ٔالسياقي ىي: ) التعليمومن خصائص 
كاملة على ضلو السياق، ت(. التدريس مٖ(. التعلم ابحلرص، )ٕوادلدرس، )

(. يتعلم الطلبة ٘(. يستخدم التدريس متعدد الوسائل وادلصادر التعلم، )ٗ)
(. بيئة ادلدرسة شللوءة ٚالب انقد وادلدرس مبتكر، )(. الطٙبنشاط، )

  ٚ٘اببداعية الطالب.

 االستكشايفمنوذج التعلم  (ج 
االستكشايف تتمركز مهمتو ابلكشفية أو االستقصائية يف منوذج التعلم 

ادلالحظة العلمية ابستخدام األنشطة اليت  استخدامالتدريس ويعتمد على 
دلعرفة من تلقاء أنفسهم. وىذا النموذج تساعد التالميذ على أن يتصلوا إىل ا
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ٕٗ 
يتيح للتالميذ الفرصة للتفكَت ادلستقل وللحصول على ادلعرفة بنفسو وىي 
تضع "ادلتعلم" يف موقف ادلكتشف وليس ادلنفذ حيث أن ادلعلم يضع أمام 
ادلتعلمُت مشكالت ربتاج إىل حل وعليهم أن خيططوا أبنفسهم حللها من 

 خالل أنشطتهم العقلية. 
وديكن استخدام النشاط االستكشايف يف التدريس من خالل إعداد 
دروس سلططة بطريقة سبكن التلميذ من أن يكتشف ويتوصل للمعرفة من 

 -التنبؤ -االستنتاج -خالل العمليات العقلية اليت تشمل: ادلالحظة
تفسَت النتائج وىي اليت تتم يف مرحلة التعليم األول حيث يتم  -التطبيق

يات التعلم لدى الدارس ليصبح سلوك التفكَت موجو إىل حل إمناء عمل
ادلشكلة موضع الدراسة وىو مايعرف ابالستكشاف، وبعد ىذه ادلرحلة 
يكون التلميذ قادرا على أن يكون التوجيو من داخل الفرد نفسو فيستخدم 

 ٛ٘جانب مع العمليات العقلية ابإلضافة للتجريب ويعرف ابالستقصاء.
 ى أساس حل ادلشكلة.منوذج التعلم عل (د 

حل ادلشكالت ىي نشاط ذىٍت منظم للطالب. وىو منهج علمي 
يبدأ ابستثارة تفكَت الطالب، بوجود مشكلة ما تستق التفسَت، والبحث 
عن حلها وفق خطوات علمية، ومن خالل شلارسة عدد من النشاطات 

يكتسب الطالب من خالل ىذه الطريقة رلموعة من ادلعارف  ٜ٘التعليمية.
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ٖٗ 
لنظرية، وادلهارات العملية واالذباىات ادلرغوبة فيها، كما أنو جيب أن ا

يكتسبوا ادلهارات الالزمة للتفكَت أبنواعو وحل ادلشكالت ألن إعداد 
الطالب للحياة الىت حيبوهنا واحلياة ادلستقبلية ال ربتاج فقط إىل ادلعارف 

السريعة ومواقفها  وادلهارات العملية كي يواجهوا احلياة دبتغَتاهتا وحركتها
اجلديدة ادلتجددة، بل ال بد ذلم من االكتساب ادلهارات الالزمة للتعامل 

 بنجاح مع معطيات جديدة ومواقف مشكلة مل سبر خبباهتم من قبل. 
وتدريب الطالب على حل ادلشكالت أمر ضروري، ألن ادلواقف 

يف  ادلشكلة ترد يف حياة كل فرد وحل ادلشكالت يكسب أساليب سليمة
التفكَت، وتنمي قدرهتم على التفكَت التأملي كما أنو يساعد الطالب على 
استخدام طرق التفكَت ادلختلفة، وتكامل استخدام ادلعلومات، وإاثرة حب 
االستطالع العقلي ضلو االكتشاف وكذلك تنمية قدرة الطالب على 

درهتم التفكَت العملي، وتفسَت البياانت بطريقة منطقية صحيحة، وتنمية ق
عطاء الثقة للطالب يف إعلى رسم اخلطط للتغلب على الصعوابت، و 

أنفسهم، وتنمية االذباه العلمي يف مواجهة ادلواقف ادلشكلة غَت ادلألوفة اليت 
ذكر الضوي نقال عن زيتون: تعددت مناذج التدريس  ٓٙيتعرضون ذلا.

يما يلي: القائمة على النظرية البنائية، وديكن ربديد أىم ىذه النماذج ف
(. النموذج التوليدي يف تصويب أمناط  ٕ(. منوذج التعلم البنائي، )ٔ)

(. منوذج ٘(. منوذج التغَت ادلفهومي، )ٗ(. النموذج التوليدي، )ٖالفهم، )

                                                 
 .http://www.sst5.com/TrainingWayDet.aspx?TR=8"اسًتاتيحية حل ادلشكلة" ٓٙ

 م.ٕ٘ٔٓأبريل  ٙٔمت التحميل ىف التاريخ  



ٗٗ 
(. منوذج ٚ(. منوذج دورة التعلم، )ٙالتعلم ادلرتكز ادلتمركز حول ادلشكلة، )

ك وذج جون زاىوري(. منٜ(. منوذج التعلم التوليدي، )ٛ، )Vشكل 
  ٔٙ(. منوذج الواقعي.ٔٔ(. منوذج وودج، )ٓٔالبنائي، )

وحدد الباحث النموذج الذي يريد تطويره يف ىذا البحث ىو منوذج 
التعلم البنائي. وسوف يتضح ذلك يف ادلبحث الرابع من ىذا البحث. 

سبق من القول عن موقع منوذج التعلم البنائي يف  واختصر الباحث ما
 لنحو بُت النماذج التدريسية يف الرسم البياين التايل: تدريس ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : موقع منوذج التعلم البنائي بُت النماذج التدريسية ٘.ٕالرسم البياين 

                                                 
 – ٔ٘ص. ة العربية، النظرية البنائية وتطبيقاهتا ىف تدريس اللغمنيف خضَت الضوي، ٔٙ

ٕ٘ . 

 الكتابالنموذج ادلستخدمة وادلطور لتدريس النحو يف ىذا 

 النظرية ادلعرفية

 لىع ةمناذج التدريس القائم

 النظرية السلوكية النظرية البنائية

النموذج 
 اإلجتماعي

منوذج ادلعاجلة 
  ادلعلوماتية

 

 النموذج الفردي
 

 النموذج السلوكي
 

 مناذج أخرى منوذج التعلم البنائي



ٗ٘ 
 هوتصميممنوذجالتدريستطوير -ج

شلا الشك فيو أن كل النموذج متجو إىل تصميم التدريس ليسهل بو 
ادلستهدفة. وعرف أن منوذج التدريس  ادلدرس والطلبة يف احلصول على األغراض

من الظروف التدريسية اليت ديكن تطويرىا من خالل البحث التطويري. لذلك 
 تطوير منوذج التدريس متابع إبجراءات التطوير عاما. 

 مفهومتصميموتطويرمنوذجالتدريس -1
إن كلمة "َتْصِمْيم" مشتقة من الفعل "َصمََّم" دبعٌت عزم ومضى، صمم 

 ٕٙلى كذا أي مضى عليو رأيو بعد إرادتو. والتصميم ىو ادلضى يف األمر.فالن ع
هبذا الصدد أن معٌت عزم ىو عزم على الشيء بعد دراستو بشكل واف، وتوقعو 

أنو "رلموعة  Briggsنقال عن  Pribadiبنتائجو. والتصميم اصطالحا عرفو 
تدريسية للحصول عملية لتحليل احلوائج واألىداف وتطوير نظام زبضَت ادلواد ال

ورأى سالمة أنو "عملية زبطيط منهجية تستبق التنفيذ.  ٖٙعلى األىداف."
معٌت تصميم التدريس "علم يبحث فيو كافة اإلجراءات والطرق ادلناسبة لتحقيق 

 ٗٙنتاجات تعليمية مرغوبة فيها والسعي لتطويرىا ربت شروط وظروف زلددة."
ىو "رلموعة من العمليات  لذلك عرف الباحث أن مفهوم تصميم التدريس
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ٗٙ 
ادلنظمة وادلتسلسلة لتحليل االحتياج، واألىداف، والتجريب، والتنقيح، والتقوًن 

 جلميع األنشطة التعليمية." 
ىو "إدخال ذبديدات ومستحداثت ىي رلاذلا بقصد  ٘ٙبيد أن التطوير

ك ربسُت العملية الًتبوية، ورفع مستواىا حبيث تؤدي يف النهاية إىل تعديل سلو 
تطوير  ٙٙالتالميذ وتوجيهو يف االذباىات ادلطلوبة، ووفق األىداف ادلنشودة."

النموذج ىو زلاولة الستكمال وإجياد شيء جديد قائم على منهج عملي 
خاص. فمن ىنا يعرف أن معٌت تطوير منوذج التدريس ىو عملية التفسَت عن 

ذلك فإن منوذج التدريس إىل شكل ملموس وىو منوذج وأدوات التدريس. ل
التطوير أعم وأمشل من التصميم ألن التدريس ىو جزء من التطوير. فالتطوير 
يشمل العملية الًتبوية أبكملها فهو نظام رئيسي، بينما تصميم التدريس نظام 

وجيا التعليم ا أن تكنولوجيا الًتبية أو تكنولفرعي من ىذا النظام الرئيسي، كم
ي نظام فرعي من ىذا النظام الرئيسي،  ىي نظام رئيسي وتكنولوجيا التدريس ى

كما ديتاز تصميم التعليم ابإلبداع واخليال، وهبذا جيب على ادلعلمُت االبتعاد 
                                                 

مصطلح "التطوير" يستخدم يف مجيع ميادين احلياة ودبعاين سلتلفة يف كل ميدان عن ٘ٙ
( يف مقدمتو ٙٓٗٔإىل  ٕٖٖٔاآلخر، وأول من استخدمو ىو ابن خلدون أبو علم اإلجتماع )

الشهَتة كمفهوم يف كتاابتو العلمية، واستخدمو ليصف بو العامل اجلديد أو )عامل العمران وتطوير 
مع( مث أبصح مرادفا للنمو واحلداثة، ويف القرن العشرين استخدم للداللة على التغَت اجملت

للدرديقراطية، والإلنتقال للمجتمع الصناعي، ويف مطلع السبعيينيات ظهر يف البحوث الًتبوية يف 
الوالايت ادلتحدة األمريكية وأخذ طريقو للتطبيق يف ادليدان التعليمي. انظر: عبد العظيم عبد 

 . ٛ٘م(، ص. ٕٕٓٓ)القاىرة: دار الغريب، التكنولوجيا وتطوير التعليم، السالم الفرجاين، 
م(، ٜٚٚٔ، )كويت : دون ادلكان، ادلناىج ادلعاصرةالدمرداش عبد اجمليد سرجان، ٙٙ

 .ٕ٘ٔص. 



ٗٚ 
بداع يف لى استثمار خيال الطلبة ألجل االعن احلفظ والتلقُت، بل الًتكيز ع

 العمل. 
للتطوير مبادئ ال بد من مراعاهتا لكل من يقوم بتطوير ما من اجلوانب 

. أي ينبغي أن يكون التطوير ىادفا من حيث ىو الذي هادف(. ٔبية: )الًت 
األىداف من  ربوية مقبولة، ال بد أن تستمد ىذهيعمل على ربقيق أىداف ت

فلسفة تربوية سليمة، ومن خصائص البيئة ومطالب منو الفرد وحاجات اجملتمع، 
م تطويره . أي ينبغي أن يكون التطوير شامال، وىو ينبغي أن يتشامل(. ٕ)

بصورة كلية شاملة، حبيث يسَت التطوير على مجيع احملاور ويف مجيع اجملاالت 
دفعة واحدة، فتطوير ادلقررات على سبيل ادلثال الديكن أن حيقق أىدافو مامل 
حيصبو تطوير يف الكتب، والطرق والوسائل ومجيع مكوانن ادلنهج وعواملو، 

ميا، وىو الذي يعتمد على . أي ينبغي أن يكون التطوير علعملي(. ٖ)
االسلوب العلمي يف خططو ورداستو ويف تقوًن الواقع، واقًتاح ادلناىج اجلديدة، 

، أي مستمر(. ٗوالتأكد من سالمتها عن طريق إخضاعها للتجريب العلمي، )
ينبغي أن يكون التطوير مستمر من حيث نعطي كل ذبديد أو تطوير فرصتو 

متابعتو وتقوديو. وحيسن أن يكون التطوير تدرجييا، ادلناسبة لالستقرار وإمكانية 
، أي ينبغي أن يكون تعاوين(. ٘وأن يبدأ ابلواقع، وأن يراعي اإلمكاانت، )

التطوير تعاونيا، ألن التطوير مل يعد من شأن مجاعة من ادلدرسُت أو 
ادلتخصصُت وحدىم، بل عمال تعاونيا يشارك فيو مجيع ادلتخصصُت من خباء 

علمُت. الًتبية، والدراسات النفسية وعلماء اإلجتماع، وادلوجهُت وادلادلادة و 
عا وتعاوهنم يف عمليات التحديث والتطوير، بل إن يوليس معٌت اشًتاك ىؤالء مج



ٗٛ 
. مسايرلالجتاهاتالرتبويةاملعاصرة(. ٙذلم أوزاان متساوية يف ىذه العملية، )

ًتبوية ادلعاصرة، ألن التطوير أي ينبغي أن يكون التطوير مسايرا لالذباىات ال
يتأثر ابألساليب اليت تستخدم يف التعليم، وتتوقف ىذه األساليب بدورىا بعدد  
كبَت من العوامل. وخباصة ما يربط منها دبكوانت ادلنهج كنظام، وابلعالقة بُت 

  ٚٙىذه ادلكوانت، وابلقوي الضغوط واخلارجية اليت تؤثر فيو.
ط منهجي يعتمد على ادلعارف العلمية عرف شلا سبق أن التطوير نشا

ادلوجودة واليت مت التوصل إليها عن طريق البحث أو اخلبة العلمية والذي يكون 
اذلدف منو ىو إنتاج مواد جديدة أو منتجات وآالت تستعمل يف عمليات 

 جديدة، أو إدخال التحسينات ادلطلوبة. 
 معايريتصميمالنموذجاجليد -2

نموذج التدريسي أن يراعي ادلعايَت الذي ينبغي لكل من مصمم ال
يتأسس عليها جودة نتاج النموذج التدريسي ادلطور. ويف ىذا الصدد يرى 

( أن النموذج ادلطور يعتب أنو جيدا إذا توافر Nieveenتراينتو نقال عن نيفُت )
 يتعلق ابلسؤال: ىل اعتمد منوذج َت(. الصدق، وىذا ادلعائادلعايَت اآلتية: )

(. ٕعلى النظرية ادلنطقية القودية؟. وىل يوجد فيو الثبات الداخلية، )مطور 
سبكن التنفيذ، أي يدل على احلقيقة على أن ما ىو ادلطلوب بو قابل للتنفيذ. 

 أن النموذج ادلصمم ىو (. فعال، أي معتمد على انفعاالت اخلبة ويعتبٖ)
ودلعرفة مستوى التناسب  يت ىذا النموذج يف تطبيقو النتيجة ادلنشودة.فعال، وأي

                                                 
 ٕٛٓص.  ،ادلناىج ادلعاصرةالدمرداش عبد اجمليد سرجان، ٚٙ



ٜٗ 
من النموذج ادلطور من حيث صدقو حيتاج ادلصمم إىل اخلبَت وعامل التعليم 

 ٛٙلتحكيمو، ومن حيث فاعليتو حيتاج ادلصمم إىل األدوات التعليمية لتطبيقو.
 منوذجالتدريسمناذجتطوير -3

 منوذج التدريس ىي: من مناذج تطوير 
 (Constructivist Instruction Design)منوذج التصميم التدريسي البنائي  (أ 

 يعٍت:  R2D2البنائي أبمناط العمل  اىج التدريسىو منوذج لتطوير من

Revlective   ،)عاكسة(Recursive  ،)عودة(Design  ،)تصميم(
Development  .)ظهر ىذا النموذج على يدي ويلس )تطوير(Willis)  يف

يتكون من ثالث  (C-ID)تصميم التدريس البنائي م. منوذج ٜٜ٘ٔالسنة 
كما تتصور   ٜٙ(. النشر،ٖ(. التصميم والتطوير، )ٕ(. التعريف، )ٔمراحل: )

 يف الرسم البياين التايل: 
 
 

 منوذج تصميم التدريس البنائي: خطوات  ٙ.ٕالرسم البياين 
، أي تكوين عمل مجاعي وىو مسؤول (Define): التعريف األوىل ادلرحلة

(. فهم سياقي. ىذا ٖ. حل ادلشكلة تقدميا، )(ٕ(. عمل تعاوين، )ٔعن: )
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 التعريف
 

 التطويرو  التصميم
 

 نشر ال



٘ٓ 
س ومصمم ر الفريق يتكون من ثالثة أشخاص على األقل وىم انئب الطلبة وادلد

 وما إىل ذلك، ويعمل الفريق من بداية التطوير إىل هنايتو. 
. إن (Design and Development)الثانية: التصميم والتطوير  ادلرحلة

يفرق بعضو بعضا. ويف ىذه ادلرحلة أربع  ان والالتصميم والتطوير أمران متوحد
(. ٖ(. اختيار تصميم اإلنتاج ووسائلو، )ٕ(. اختيار البيئة، )ٔأنشطة وىي: )

تكون من ثالث ي(. تصميم وتطوير اإلنتاج الذي ٗتقرير نوع التقوًن، )
 (. سيناريو أنشطة التدريس. ٖ(. تعامل، )ٕ(. مسودة اإلنتاج، )ٔمكوانت: )

. ويف ىذه ادلرحلة تتكون من أربع (Dissemination)نشر الالثالثة:  ادلرحلة
(. ٗ(. نشر اإلنتاج، )ٖ(. اإلنتاج األخَت، )ٕ(. التقوًن، )ٔأنشطة وىي: )

البياانت احملصلة يف التقوًن ىي البياانت الكيفية والسياقية فال ديكن و التبٍت. 
رحلة يستخدم اإلنتاج يف . ويف ىذه ادلةالقيام ابلتعميم لكل الظروف التدريسي

الصف احلقيقي بكلية خاصة. وذلك من الضروري أن يؤكد الباحث ردبا يكون 
ظروف الاإلنتاج ادلطور اليناسب إال يف سياق زللي وليس يف مجيع 

 ٓٚ.يةالتدريس
ومن عناصر قوتو مطابقة لتطوير التدريس البنائي. ويف حُت، موطن 

(. ردبا يكون ٕغَت واضح، ) طويرالتو  التصميم(. ربديد مرحلة ٔضعفو: )
اإلنتاج ادلطور اليناسب إال يف سياق زللي وليس يف مجيع الظروف حىت ال 

 ديكن القيام ابلتعميم.
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٘ٔ 
 Four–D’sمنوذج   (ب 

 (Sivasailam Thiagarajan)ظهر على أيدي سفاسيلم تياغاراجان 
 .Melvyn I))و ميليفن إ. مسيل  (Dorothy S. Semmel)ودروطي س. مسيل 

Semmel ٜٔٚٗ.4يطلق بنمط  ٔٚم-D’s  ألن خطواهتا مبدوءة حبرف"D " يف
 ٕٚاإلصلليزية، أبربع مراحل:

 
 

 Four - Dمنوذج : خطوات  ٚ.ٕالرسم البياين 
النهاية، -(. الدراسة البدايةٔتتكون من أربع خطوات: ) مرحلة التعريف،

أىداف التدريس.  (. ربديدٗربليل ادلهام وادلفهوم، ) (.ٖ(. ربليل ادلتعلم، )ٕ)
(. تنظيم االختبار ادلعياري، ٔمرحلة التصميم، يتكون من أربع خطوات: )

(. زلاكاة طريقة عرض ٗض ادلادة، )(. اختيار عر ٖاختيار الوسائل، ) (.ٕ)
(.ربكيم اخلباء ٔمرحلة التطوير، تتكون من ثالث خطوات : ) ادلادة  ادلقررة.

اإلنتاج وفقا التجربة احملدودة وتنقيح  (.ٕوالتنقيح وفقا لتعليقات اخلباء )
مرحلة نشر (. التجربة ادليدانية. ٖالتجربة احملدودة. )لتعليقات الطلبة يف 

(. ٖ( النشر احملدود )ٕ( تقييم اخلباء )ٔاإلنتاج، يتكون من ثالث خطوات : )
 النشر ادليداين. 
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) 

http://efh1411.blogspot.com/2013/10/blog-pos_3867


ٕ٘ 
ألدوات (. إنو متفضل إذا استخدم لتطوير أ: )نموذجادلزااي من ىذا ال

(. ٕالتدريسية وليس لتطوير نظام التدريس كمثل منوذج ديك وكاري وغَته، )
إن مراحلو أكثر سباما وأكثر تنظيما ابلنسبة إىل منوذج التصميم التدريسي 

يم حىت يصبح يقء يف ربكيم اإلنتاج والقيام ابلت(. إنو يورط اخلباٖالبنائي، )
ىو غموض ربليل ادلفهوم  لنموذجومن القصور ا ٖٚأحسن قبل التجربة.

 والوظائف، أيهما متقدم على اآلخر.
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  ٖ٘ 

 لثالفصل الثا
 النحو وتدريسه

 
 مفهومالنحو -أ

يػحْنُحو" أي "القحْصد"، مثل: "ضلوت  –مشتق من فعل "ضلححا النحو لغة 
مصطلح "النحو" مجعو "أحضْلحاء" أو  ".ادلثلمبعٌت "أو  ٔضلوه أي قصدت قصده"

"ضُلّو" يعٍت علم إعراب كالـ العرب. مسي ىكذا ألف ادلتكلم ينحو بو منهاج  
ادا وتركيبا، فالعامل ابلنحو يقاؿ "النحوي" مجعو "النحويوف" أو كالمهم إفر 

 ,seperti, arah, bagian, jalanيًتجم "النحو" إىل اإلندونيسية بػ"  ٕ"النحاة".

mode, " ويف اإلصلليزية "Grammar"ٖ سم لقصد ادلتكلم أف ومسي هبذا اال
إال يف القرف الثاين من  . ىذا االسم مل يبد يف بداية ظهور العلميتكلم مثل العريب

اذلجرة. النحو يف بدايتو ابدلعٌت العاـ ويتضمن فيو علم األصوات وعلم الصرؼ 
( حىت ىػٓٛٔادلتوىفألفو سبويو ) الذيوعلم النحوكما يتصور يف "الكتاب" 

 يسمى بػ"قرآف النحو." 
من عامل آلخر ويتضح ذلك فو ير اعتعددت تاصطالحا فقد النحو وأما 
مست كالـ العرب،  حاء"النحو ىو انترى يىػ( ٕٜٖ)ادلتوىف  بن جٍتفيما يلي: ا

                                                 
ـ(، ص. ٜٜٗٔ، )مصر : وزارة الًتبية والتدريس، ادلعجم الوجيزة، رلمع اللغة العربئ

 .ٜٛٓ، ص. ادلعجم الوسيطأيضا: رلمع اللغة العربية،  انظر. ٙٓٙ
 . ٜٙٚص.  ،ادلنجد يف اللغة واألعالـلويس معلوؼ، ٕ

3 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, hlm. 948 



٘ٗ 
وغَته، كالتثنية، واجلمع، والتحقَت، والتكسَت، واإلضافة،  ٗيف تصرفو من إعراب

والنسب، والًتكيب، وغَت ذلك، ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية أبىلها 
نها رد بو وإف شذ بعضهم ع يف الفصاحة، فينطق هبا وإف مل يكن منهم.

قانوف أتليف الكالـ وبياف دلا جيب أف يقوؿ إف النحو ىو " اخلليفة ٘إليها."
تكوف عليو الكلمة يف اجلملة واجلملة مع اجلملة حىت تتسق العبارة وتؤدي 

النحو "قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أواخر الكلمات يقوؿ إف اذلامشي  ٙ"معناه.
 ٚإعراب وبناء وما يتبعهما." العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من

يبحث يف أحواؿ أواخر الكلمات إعرااب وبناء يف موقع "النحو يقوؿ إف  دحداح
بشر يقوؿ "النحو ليس ىو اللغة، وإمنا ىو منظومة  ٛ"ادلفردات يف اجلملة.

نعمة  ٜالقواعد والقوانُت الضابطة ألحكامها، واليت يسَت وفقا ذلا أىل اللغة."
                                                 

لغة العرب الفصحاء، إذ اإلعراب ىف األصل  يوما تقتضعراب ىو األداء الدقيق، كاإلٗ
اللغوي ىو اإليضاح والبياف والتحسُت، وليس التعرؼ واالستبانة. انظر: فخر الدين قباوة، 

 ٕٙـ(، ص. ٕٕٓٓ، )دمشق: دار الفكر، مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء
: دار الكتاب العريب، دوف ، اجمللد األوؿ، )بَتوتاخلصائص، أبو الفتح عثماف ابن جٍت٘

 . ٖٗالتاريخ(، ص. 
 اثنوي(، –متوسطة  –فصوؿ تدريس اللغة العربية )ابتدائي حسن جعفر اخلليفة، ٙ

 . ٖٔٗـ(، ص. ٕٕٓٓ)رايض: مكتبة رشد، 
)بَتوت: دار الكتب العلمية، دوف  القواعد األساسية للغة العربية،السيد أمحد اذلامشي، ٚ

 . ٙالتاريخ(، ص. 
، )بَتوت: مكتبة لبناف، إنكليزي –معجم قواعد العربية العادلية عريب ف دحداح، أنطواٛ
 ٕـ(، ص. ٕٜٜٔ

، )القاىرة: دار غريب، دوف التاريخ(، اللغة العربية بُت الوىم وسوء الفهمكماؿ بشر، ٜ
 .ٕٔٛص.



٘٘ 
لم يعرؼ بو وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر يقوؿ إف النحو "ع

اخلويل يقوؿ إف النحو ىو"علم يبحث يف بناء  ٓٔالكلمات وكيفية إعراهبا."
يونس وزمالئو يقولوف "يهتم النحو  ٔٔاجلملة أي نظم الكلمات داخل اجلملة." 

بدراسة العالقات بُت الكلمات يف اجلمل، ابإلضافة إىل العناية أبحواؿ 
ديتد مفهـو النحو إىل الًتاكيب فهو يبحث فيها وما يربط هبا من  اب، واإلعر 

 ٕٔخواص." 
العلماء يقسم تعريف النحو كذلك إىل مفهومو عند  بعضدو أف يب

يعرفوف أنو علم يعرؼ بو أواخر الكلمات  فألولوفالعلماء القدامى واحملدثُت، 
لى إعراب الكلمات، وإمنا النحو غَت قاصر ع إفإعرااب وبناء، وأما الثاىن يقولوف 

امتد إىل اختيار الكلمات، واالرتباط الداخلي بينهما، والتأليف بُت ىذه 
اجلملة والوحدات الكلمات يف نسق صويت معُت، والعالقة بُت الكلمات يف 

علم أبصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ أواخر الكلم ىو آخر  ؿوبقو  ٖٔات.ادلكونة للعبار 
 .إعرااب وبناء

                                                 
 ، )سورااباي: توكو كتاب اذلداية، دوف التاريخ(،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٓٔ

 . ٖص. 
 . ٜٙـ(، ص. ٖٜٜٔ، )األردف: دار الفالح، مدخل إىل علم اللغةدمحم علي اخلويل، ٔٔ
، )القاىرة: أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية اإلسالميةفتحي علي يونس وزمالئو، ٕٔ

 . ٜٕٙـ(، ص. ٜٔٛٔدار الثقافة للطباعة والنشر، 
القاىرة: مكتبة النهضة ؛ ، )الطبعة األوىلطرؽ تعليم اللغة العربيةعبد القادر أمحد، دمحم ٖٔ
 . ٚٙٔـ(، ص. ٜٜٚٔادلصرية، 



٘ٙ 
عٌت النحو كما ذىب إليو ابن جٍت وأكده إبراىيم ىو ى الباحث أف مأر 

أنسب التعريف للنحو خاصة يف تصميم النحو للناطقُت بغَت العربية حيث 
دراسة النحو ليست غاية مقصودة لذاهتا ولكنها وسيلة لضبط الكالـ وصحة 

القواعد وسيلة " النطق والكتابة، كما ذىب إليو النحاة، منهم إبراىيم قاؿ:
النطق والكتابة، وليست غاية مقصودة لذاهتا، وقد  كالـ، وصحةلضبط ال

اإلدلاـ  أخطأ كثَت من ادلعلمُت حُت غالوا ابلقواعد، واىتموا جبمع شواردىا، و
ثقاؿ هبذا كلو على التالميذ، ظنا منهم أف يف ذلك دتكينا اال بتفاصيلها، و

إف : "حسنقاؿ ٗٔ ."افقدارا ذلم على إجادة التعبَت والبيا للتالميذ من لغتهم، و
منزلة النحو من العلـو اللسانية منزلة الدستور من القوانُت احلديثة، ىو أصلها 

تستمد عونو، وتستلهم روحو، وترجع إليو يف جليل مسائلها، وفروع  يالذ
تشريعها، فلن جتد علما من تلك العلـو يستقل بنفسو عن النحو، أو يستغٌت 

ليس القواعد غاية "حاتو: وقاؿ ش ٘ٔ"ه وىداه.عن معونتو، أو يسًتشد بغَت نور 
تقصد لذاهتا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالـ، وتصحيح األساليب، وتقوًن 

يعُت على حتقيق ىذه  يال القدر الذإاللساف، ولذلك ينبغي أال ندرس منها 
 ٙٔ"الغاية.

                                                 
، )القاىرة: دار ادلعارؼ، ادلوجو الفٍت دلدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، ٗٔ

 ٖٕٓـ(، ص. ٜٛٙٔ
 ٙٙ، )مصر: دار ادلعارؼ، دوف التاريخ(، ص. اللغة والنحوعباس حسن، ٘ٔ
القاىرة: الدار ؛ ، )الطبعة األوىلُت النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربية بحسن شحاتة، ٙٔ

 ٕٔٓ. ص. (ـٕٜٜٔادلصرية اللبنانية، 



٘ٚ 
فإف اذلدؼ األساسي من تدريس النحو إذف أنو وسيلة وليس الغاية. 

 أنو غاية تدعو إىل ادلشكلة يف تدريس النحو. لذلك فإف النحو هبذه واضلرافو إىل
. فحدد كثَت من النحاة من دمها النحاة القدامى مثل ابن جٍتالتعاريف اليت ق

بعده على "اإلعراب" وتفصيل أحكامو وعلى العوامل اليت تؤثره )أي تغيَت 
م النحو ىو مل الداخلة عليها(. فموضوع علاعو الأواخر الكلمة الختالؼ 

الكلمات العربية من حيث البحث عن أحواؿ أواخر الكلمات من جهة 
ده وأصحو وأبسطو النحاة ادلعاصرة  ير ياإلعراب والبناء وسالمة الضبط. ىذا ما

كمثل إبراىيم مصطفى وقاؿ "فالنحاة حُت قصروا النحو على أواخر الكلمات 
كوا بو طريقا منحرفة، وعلى تعريف أحكامو قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسل

 ٚٔإىل غاية قاصرة، وضيقوا كثَتا من أحكاـ نظم الكالـ وأسرار أتليف العبارة."
 ابلنظر إىل التعاريف السابقة تؤخذ خالصة عن خصائص النحو كما يلى: 

(. النتظيم والتبويب، أي فقد عرض النحويوف القواعد اللغوية ٔ)
ة بًتتيب فيو ترابط بُت بطريقة منظمة مرتبة. رتبت ادلباحث النحوي

القضااي النحوية ادلختلفة، راؽ لكثَت من ادلؤلفُت لقدامى 
(. البحث ٕواحملدثُت، الذين حذوه، وتناولوه ابلشرح واإليضاح. )

عن األساب، أي حرص النحويوف على تعليل الظواىر اللغوية 
ادلختلفة، وعنوا بذلك عناية ابللغة، بل ألفوا يف ذلك مصنفات 

النحو. والعلل ادلنشودة ىي : )أ( العلل التعليمية، )ب(. عدة من 

                                                 
ـ(. ص. ٕٜٜٔالقاىرة: دوف ادلكاف، ؛ ، )الطبعة الثانيةإحياء النحوإبراىيم مصطفى، ٚٔ

ٕ-ٖ. 



٘ٛ 
(. الًتاكمية، أي ٖالعلل القياسية، )ج( العلل اجلدلية النظرية. )

أف النحو مل يبدأ كما ىو عليو يف عصران احلاؿ، فلم يبدأ اتما  
(. الشمولية واليقُت،أي  ٗكامال، وإمنا تدرج تدرجا واقعيا. )

دة وشاملة جلميع عناصر الظاىرة كانت الظواىر النحوية مطر 
اللغوية دوف استثناء. وعندما صلد دلسألة ضلوية حكمُت ضلويُت أو 
أكثر فإف ذلك ال يتعلق بنقض القاعدة وإمنا يتعلق ابلفهم لسياؽ 

(. الدقة والتجريد، أي النحو يكسب فهما أفضل ٘الكالـ. )
النحو دليل لقوانُت العلم، واعتماد النحويُت على ادلنطق يف قواعد 

(. النحو نشاط ٙواضح على ىذه الدقة اليت ساروا عليها. )
إنساين، أي إف قواعد النحو ونظرايتو ومبادئو معتمدة اتما على 
لغة مجاعة من الناس، مث استقراؤىا ودراستها واستنباط أحكاـ 
خاصة هبا، حىت أسس علم النحو وتشكلت أحكامو ومبادئو. 

لو، أي قد بذؿ النحويوف يف مجع  (. النحو لو أدواتو خاصةٚ)
مواد النحو أبدوات عديدة، واألىم منها ىو علم أصوؿ النحو. 
فاستنبط علماء النحو منها القواعد النحو كافة من مساع وقياس 

اىن، أي (. داللة احلركات على ادلعٛلك. )وإمجاع وعلل وغَت ذ
من خصائص النحو أنو يستدؿ على معانيها بغَت احلروؼ  أو 

لكلمات، وىي احلركات، فاحلركة تعُت الفاعل وادلفعوؿ وغَت ا
ذلك. فأصبح للحروؼ واحلركات اعتبار يف الداللة على ادلقصود 

 ٛٔمن غَت تكلف لصناعة أخرى يستفاد ذلك منها. 
                                                 

النظرية النحوية العربية وسبل االستفادة منها ىف تعليم "يوسف بن زلمود فجاؿ، ٛٔ



ٜ٘ 
فلخص الباحث اذلدؼ من وضع علم النحو من خالؿ التعريفات 

ية ادلأخوذة عن العرب (. وصف الظواىر اللغو ٔالسابقة على النحو التايل: )
(. تفسَت الظواىر اللغوية ادلختلفة، وذلك للتعرؼ ٕالفصحاء، احملتج بلغتهم. )

على النسبة بُت صيغة اللفظ وصورة ادلعٌت حبيث يتوصل إبحداىا إىل األخرى. 
 (. أف ينحو ادلتكلم إذا تعلمو منحى كالـ العرب، بقياس ما يقولو على ماٖ)

ضلواي وصرفيا، دلن خيطئ أبي لفظ أو تركيب شلا  واي(. التصحيح لغٗقالوه. )
العربية (. إحلاؽ من ليس من أىل ٘اليوافق مانطق بو العرب الفصحاء. )

 ق هبا وإف مل يكن منهم. أبىلها يف الفصاحة، فينط

 مشكالتتدريسالنحووحماوالتتيسريه -ب
 مشكالتتدريسالنحو -1

ب فسمي النحو بػ"اإلعراب". نظرا إىل اىتماـ معظم النحاة مبسألة اإلعرا
أي أف اللغة العربية ىي لغة وحيدة يف  ٜٔاإلعراب من خصائص اللغة العربية

                                                                                                                 

 ، ادلؤتر الدويل الثاىن عن جتربة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،سجل ادلؤدتر "ىا،الناطقُت بغَت 
 . ٖٗٗ – ٖٔٗ، ص. (ـٕٗٔٓديسمرب  ٜٔ-ٛٔ)

(. لغة اشتقاؽ، إف ظاىرة االشتقاؽ أكثر وضوحا ٔإف خصائص عامة للعربية ىي: )ٜٔ
أوفر عددا من األجبدايت ىف  (. لغة غنية أبصواهتا. أي ليست األجبدية العربيةٕىف العربية. )

(. لغة صيغ، أي أهنا ديكن تشكيل قدر كبَت من الصيغ من أصل واحد. ٖاللغات األخرى. )
( لغة ٘(. لغة تصريف، أي ىف العربية قد يتغَت حرؼ حبرؼ آخر كاف يًتتب عليو الثقل. )ٗ)

(. لغة ٙرىا. )إعراب، أي أف للعربية قواعد ىف ترتيب الكلمات وحتديد وظائفها وضبط أواخ
(. لغة متنوعة أساليب اجلمل، ٚغنية ىف التعبَت، أي تزايد مًتادفاهتا وتكاثر ىف التقدًن والتأخَت. )

( لغة تتميز بظاىرة النقل، أي ديكن التعبَت عن ٛأي إف العربية ذات أمناط سلتلفة للجملة. )



ٙٓ 
انسجاما مع ذلك العامل اليت توجد فيو اإلعراب وال توجد يف أية لغة أخرى. 

 دريسعترب قواعد اللغة العربية من أكثر اجملاالت غموضا وصعوبة يف منهج تت
لصعوبة ال تقتصر فقط على متعلميها من غَت اللغة بشكل عاـ، وىذه ا

الناطقُت هبا؛ بل تنسحب أيضا على الناطقُت هبا، ويرى كثَت من ادلتخصصُت 
اللغة العربية ىذه الصعوبة ويقدرىا؛ فيقوؿ قورة: "إف قواعد اللغة  دريسيف ت

نطقية وفلسفية ال يكاد مالعربية متشعبة ومتعددة، ومبنية يف تشعبها على أسس 
ل إليها الدارس من الناطقُت ابلعربية نفسها ليسرب غورىا حىت ينزلق إىل يدخ

متاىات قد يضل فيها ادلسالك، تلك ادلسالك اليت عرب عنها عيسى الناعوري 
أبهنا فلسفات لغوية تكثر فيها التسميات والقياسات، والتفريعات والتخرجيات 

 ٕٓواجلوازات."
ب صعوبة النحو العريب يف رأى شحاتة أف: "من أسبا الصددويف ىذا 

ادلدارس اآلف: كثرة ادلوضوعات يف الكتاب ادلقرر اليت يف احلقيقة جيب 
الثاين يرجع إىل ادلدرس نفسو؛ وذلك ألف ادلدرس يهتم  والسبباستبعادىا، 

بنظرايتو دوف االىتماـ ابجلوانب التطبيقية إال بقدر مساعدة الطلبة لفهم 

                                                                                                                 

سائل التعبَت عن األزمنة (. لغة غنية بو ٜادلعٌت الواحد بصغية مث يعرب  عنو بصيغة أخرى. )
(. لغة تزامحها العامية، أي ٓٔالنحوية، أي الزمن النحوية ديكن التعبَت عنو أبكثر من طريقة. )

تعليم العربية قد تباعدت فيها ادلسافة بُت اللغة الفصحى والعاميات. انظر: رشدي أمحد طعيمة، 
-سالمية للًتبية والعلـو والثقافة، )الرابط: ادلنظمة اإللغَت الناطقُت هبا: مناىجو وأساليبو

 .ٖٚ - ٖٙـ(،  ص.ٜٜٛٔإيسيسكو، 
، )القاىر: دار تعليم اللغة العربية، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقيةحسُت سليماف قورة، ٕٓ
 ٜـ(، ص.ٜٜٙٔادلعارؼ، 



ٙٔ 
حاف، وأف أسئلة االمتحاف تصاغ الختبار فهم القواعد وحفظها استعدادا لالمت
: بقوذلما الدليمي والوائليإىل ذلك  يضيفو  ٕٔالطالب وقدراهتم على احلفظ."

حينما كانت عناية معلمي اللغة العربية اجتهت إىل اجلانب النظري وإمهاؿ "
جانب التطبيق فقد الجيدوف متسعا من الوقت للتطبيق على ىذه األبواب 

شحن هبا ادلنهج الدراسي من غَت دتييز بينما ىو ضروري منها الكثَتة اليت 
 ٕٕ"وماىو غَت ضروري.
النحويُت وأصحاب العرب قد معظم ذلك كاف يف الواقع أف اعتمادا على 

قد وقعت على زلاوالت متعددة الثواىن والثوالث، و استعملوا التطويل وكثرة العلل 
 دريسريقة،  فحدد مراحل تالعربية لغَت العرب، بعضها عاًف الط دريسيف ت

ىذه اللغة، وقدـ اخلطة، وادلنهج لكل مرحلة من ادلراحل كما قدـ طريقة تديس  
وأسباب ضعف الطلبة يف النحوي عند رأي كل  كل فرع من فروع ىذه اللغة.

 من عاشور واحلوامدة ىي:
(. كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشعبها وكثرة تفصيالهتا ٔ)

على تثبيت ىذه ادلفاىيم يف أذىاف الطلبة بل بصورة التساعد 
(. الكثَت من القواعد النحوية اليت يتم ٕجتعلهم يضيقوف هبا، )

تدريسها للتالميذ يف ادلدرسة الحتقق ىدفا وظيفيا يف حياة 
(. االقتصار يف تدريس القواعد النحوية على اجلوانب ٖالتالميذ، )

                                                 
 . ٕٕٓص.  ،تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة، ٕٔ
اللغة العربية، مناىجها عبد الكرًن عباس الوائلي، طو علي حسُت الدليمي وسعاد ٕٕ

 .ٓٛٔـ(، ص ٕ٘ٓٓ، )القاىرة: دار الشروؽ للنشر والتوزيع، وطرائق تدريسها



ٕٙ 
رىا، وعدـ معاجلتها مبا الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط أواخ

(. ىناؾ أسباب ترجع إىل البيئة احمليطة اليت ٗيربطها ابدلعٌت. )
يعيش فيها الطالب يتأثر ويؤثر فيها، البيت واجملتمع واألصدقاء 

فالطالب بُت جدراف الصف يدرس يتعامل الطالب معهم،  الذي
من النحو، فإف خرج من صفو وترؾ قاعة الدرس مل يلمس  شيئا

استخداـ دلا درسو وبذلك حتدث الفجوة بُت ما  بيق والأي تط
(. ٘يدرسو الطالب وبُت ما ىو مطبق على أرض الواقع. )

ادلقررات الدراسية اليت ال تعٌت بتتابع أبواب النحو وقواعده وتعميق 
مفاىيمو تعميقا متدرجا، بل إف كثَتا منها ال يهتم ابلتفصيالت 

(. عدـ التزاـ ٙعلى فهمها. )ادلهمة اليت توضح القاعدة وتساعد 
بعض ادلعلمُت بطريقة التدريس السليمة يف تدريس القواعد 
النحوية، فبعض ادلعلمُت يف ما يلجأ إىل الطريقة اإللقائية، ويكتفي 
فيها إبلقاء أمثلة زلددة يعتمد أنو من خالذلا قد شرح القاعدة 

نحوية (. ضعف ادلعلمي ادلواد األخرى يف القواعد الٚالنحوية. )
 ٖٕ واستخدامهم العامية يف تدريس تلك ادلواد.

ية، ليس يف اللغة بو مدكور يقوؿ "إف جوىر مشكلة تعليم اللغة العر 
ذاهتا، وإمنا يف كوهنا نتعلم اللغة قواعد جافة، وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء، 

ريب  نتجرعها جترعا عميقا، بدال من تعلمها لساف أمة، ولغة حياة. إف النحو الع

                                                 
أساليب تدريس اللغة العربية، بُت النظرية راتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلوامدة، ٖٕ

 .ٚٓٔـ(، ص. ٕٓٔٓلطباعة، ، الطبعة الثالثة، )عماف: دار ادلشَتة للنشر والتوزيع واوالتطبيق



ٖٙ 
كما يعلم عندان اآلف، ليس علما لًتبية ادللكة اللسانية العربية لدى التالميذ، 
وإمنا ىو علم تعلم صناعة القواعد النحوية. وقد أدى ىذا مع مرور الزماف، إىل 

 ٕٗالنفور من دراستو، وإىل ضعف الناشئة يف اللغة بصفة عامة." 
(. ٔا يلى: )عيساىن يضيف إىل أف ادلشكالت يف تدريس النحو فيم

سبب عدـ التزامهم االلتزاـ ادلطلق ابلتأليف وفق ب"االضلراؼ من اذلدؼ النحو. 
اذلدؼ احلقيقي من علم النحو. فهل ىو غاية يف ذاتو؟ أـ ىو وسيلة من 
الوسائل اليت نستعُت هبا لفهم مضموف األسلوب العريب وتركيبو وفق ما حتدث 

غبة يف االختالؼ بُت النحويُت يف (. الصراعات والر ٕبو العرب األوائل؟. )
ادلسألة الواحدة وعدـ اتفاقهم على رأي يف ذلك عالمة كربى من العالمات 

 ٕ٘البارزة اليت ال ختفي يف النحو العريب."
ا عن ادلشكالت وقاؿ رليدي أف ادلشكالت النحوية ال ختتلف كثَت 

ا. فمن أبرز منها متعلمو اللغة العربية الناطقُت بغَتى الصرفية اليت يعاين
 ادلشكالت النحوية اليت يواجهها معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ىي مايلي:

(. اختالؼ بنية اجلملة العربية عن بنية اجلملة يف كثَت من ٔ)
لغات العامل ومن صور االختالؼ خلو اجلمل العربية من األفعاؿ 

اجلملة  (. حرية الرتبة يف عناصرٕادلساعدة أو أفعاؿ الكينونة. )

                                                 
، )عماف: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، طرؽ تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ٕٗ

 ٖٕ٘ـ(، ص. ٕٓٔٓ
نظرايت التعلم وتطبيقاهتا ىف علـو اللغة، إكتساب ادلهارات اللغوية عبد اجمليد عيساين، ٕ٘
 . ٗٙٔـ(، ص. ٕٕٔٓ، )القاىرة: دار الكتاب احلديث، األساسية



ٙٗ 
العربية أي حرية التقدًن والتأخَت من مثل تقدًن اخلرب على ادلبتدأ 

(. اختالؼ بُت ٖوادلفعوؿ على الفاعل وأحياان عن الفعل. )
(. ٗالرتب وادلواقع يف العربية عما ىي يف لغات ادلتعلمُت. )

اإلعراب أو العالمية اإلعرابية، فاإلعراب مسة من مسات اللغة 
(. نظاـ العدد يعد ٘يف أي لغة من لغات العامل. ) العربية ال تعرؼ

(. أمناط ادلطابقة، ٙمن أكثر األنظمة تشعبا يف اللغة العربية. )
فادلطابقة مسة من مسات العربية وىي واجبة بُت كثَت  من عناصر 

(. التذكَت والتأنيث وىي مشكلة عامة يف كل ٚالًتاكيب. )
ن أصعب ادلشكالت يف (. والتعريف والتذكَت وىي مٛاللغات. )

(. بعض اجلمل يف العربية تكتب بطريقة ٜتعليم اللغة األجنبية. )
مل يعهدىا كثَت من ادلتعلمُت يف لغاهتم األـ، حيث تكتب يف 

 ٕٙشكل كلمة واحدة رغم كوهنا مجلة اتمة.
تدريس النحو ال تقتصر من انحية ادلادة فحسب بل  مشكلةلذلك فإف 
 يس اليت يسكلها مدرس يف تدريس النحو. التدر  طرؽيسببها كثَت من 

 حماوالتتيسريتدريسالنحو -2
النحويوف يف زلاوالت تبسيط وتيسَت  فشرعانطالقا من ىذه ادلشكالت 

النحو. وأما النحوي األوؿ احملاوؿ على تيسَت النحو فهو ابن مضاء القرطيب 

                                                 
العربية من  "اللغة سجل ادلؤدتر "تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،"حسن رليدي، ٕٙ

ندونيسيا، اجمللد األوؿ، )ديفوؾ: أويل إبللغة العربية اجتماعي" الحتاد مدرسي ادلنظور الثقايف واال
 . ٖٖٗ – ٕٖٗـ(، ص. ٜٕٓٓالنهى، 



ٙ٘ 
( العشرين القرف منات وأما يف العصر احلديث )يف ثالثينىػ(.  ٕٜ٘-ٖٔ٘)

، ويركز ووتصنيف وفهناؾ زلاوالت من النحاة وادلؤسسات لتيسَت النحو وتبسيط
(. قد دعا إىل ختليص ىػ ٖٜٖٔ -ٖٙٓٔطو حسُت )(. ٔ) ىنا: باحثال

غالؿ. كما يرى أف النحو شللوء من الشذوذ والتناقض وتعدد اللغة من القيود واأل
(. ٕ)هجات يف القبائل. األوجو وتباين ادلذاىب وىو أثر من اختالؼ الل

ـ(. وذىب إىل أف ٖٜٚٔحياء النحو" )إألف كتاب " الذيإبراىيم مصطفى 
طالب إبلغائو. كما ذىب إىل  الذيحيدث احلركات ال العامل  الذيادلتكلم ىو 

جلنة تيسر قواعد اللغة العربية اليت ألفت عاـ (. ٖ) ٕٚأف التنوين علم التنكَت.
ـ( مبا يعترب ٕٜٗٔأمُت اخلويل )(. ٗ) مبصر. ـ بقرار من وزير ادلعارؼٖٜٚٔ

تقليل االستثناء واضطراب القواعد واختيار ما ىو بسبب من لغة احلياة 
 يشوق(. ٘) ٕٛواالستعماؿ عندان مع ضرورة التخلص من االعراب وعالماتو.

ـ(. وعالوة من ىذه الفكرة، قد ألف كتااب حتت العنواف "تيسر ٜٚٗٔضيف )
ـ( ابلقاىرة وقد دعا ٜٚ٘ٔمؤدتر مفتش اللغة العربية )(. ٙ) النحو التدريس."

ادلؤدتروف إىل تبٍت منهج جديد يقـو على أساس أف الكالـ العريب كلو مكوف من 
اللجنة من احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية  (.ٚ) مجل ومكمالت وأساليب

 جرا. وىلم ـ(ٜٙٚٔتسَت تعليم اللغة العربية يف اجلزائز ) تاليت عقد

                                                 
حو التعليمي قدديا وحديثا مع تيسَت النتفصيليا ذلذه ادلعلومة فانظر: شوقي ضيف، ٕٚ
. ٛٗ-ٕٙـ(، ص. ٜٙٛٔ، )القاىرة: دار ادلعارؼ، هنج جتديده
، )القاىرة: كلية اآلداب رللة كلية اآلدابتفصيليا ذلذه الفكرة فانظر إىل: أمُت اخلويل، ٕٛ

 . ٛٙ-ٜٕـ( ص. ٜٗٗٔجبامعة القاىرة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/513
http://ar.wikipedia.org/wiki/592
http://ar.wikipedia.org/wiki/1306_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80


ٙٙ 
ست رلردا يف الدوؿ فإف زلاوالت تيسَت النحو لي ماسبقعالوة على 

النحاة العريب ويف رلاؿ ادلواد النحوية فقط بل قد قاـ هبا ضلاة  العريب ويف يدي
آخروف يف بلداف أخرى غَت العرب. على سبيل ادلثاؿ، أف ضلاة اإلندونيسيُت قد 

خالؿ مباحثهم العلمية يف ادلراحل  اعتنوا بتطوير النحو العريب اعتناء كبَتا من
األكادديية اجلامعية بقسم تعليم العربية وقسم العربية وأدهبا من ادلرحلة 

 لوريوس وادلاجستَت حىت الدكتوراه. االبك
 أهدافتدريسالنحو -ج

إف اذلدؼ يعد أىم شيء لكل عمل، وكذلك يف تدريس النحو خاصة 
عرفو ابن جٍت كما  الذيه تعريف النحو لغَت الناطقُت ابلعربية. وال بد من انتبا

ىو ادلذكور، أف النحو ليس رلموعة من القواعد أو القانوف وإمنا ىو انتحاء 
ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية أبىلها يف الفصاحة، مست كالـ العرب 

 . فينطق هبا وإف مل يكن منهم
يف استخداـ  قاؿ اخلليفة: "فأما اذلدؼ األساسي من تعليم النحو فتتمثل

صحيحا خاليا من اللحن يف الكالـ واخلطأ يف  استخدامااللغة العربية 
مدكور: "اذلدؼ من دراسة القواعد النحوية ىو تقوًن األذف وقاؿ  ٜٕالكتابة."

واللساف والقلم؛ أي: إقدار الفرد على االستماع والكالـ والقراءة والكتابة 
، بل ىو وسيلة يقصد منها فهم والنحو ليس يف ذاتو غاية ٖٓ".بطريقة صحيحة

                                                 
 اثنوي(، –متوسطة  –فصوؿ تدريس اللغة العربية )ابتدائي حسن جعفر اخلليفة، ٜٕ

 .ٖٔٗص. 
  . ٜٕٗ، ص. طرؽ تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ٖٓ



ٙٚ 
ادلعاىن وقواعد التعبَت الصحيحة يف اللغة، أما ماندر من القواعد يف االستعماؿ 
فيًتؾ لذوي االختصاص، ونكتفي ابلنحو الوظيفي على أساس مقدار ماحيتاج 

 ٖٔإليو يف الكتابة أو اخلطابة. 
ىم ويف ضوء ما سبق ديكن القوؿ أبف تدريس النحو للناطقُت أو بغَت 

 حتقيق األىداؼ التالية:  إىلينبغي إىل أف يرمي 
قدار التالميذ على زلاكاة األساليب الصحيحة لغواي، ا(. ٔ)

وجعل ىذه احملاكاة مبنية على أساس مفهـو بدال من أف تكوف 
(. تنمية القدرة على دقة ادلالحظة والربط وفهم ٕآلية سلصة. )

قدار التالميذ ا(. ٖة. )العالقات ادلختلفة بُت الًتاكيب ادلتشاهب
على سالمة العبارة وصحة األداء وتقوًن اللساف وعصمتو من 

(. إقدار ٗاخلطأ يف الكالـ، أي حتسُت الكالـ والكتابة. )
التالميذ على ترتيب ادلعلومات وتنظيمها يف أذىاهنم وتدريبهم على 

(. وقوؼ التالميذ على ٘دقة التفكَت والتعليل واالستنباط. )
اللغة وصيغها: ألف قواعد النحو إمنا ىي وصف علمي  عأوضا 

لتلك األوضاع والصيغ، وبياف للتغيَتات اليت حتدث يف ألفاظها، 
 ٕٖوفهم لألساليب ادلتنوعة اليت يسَت عليها أىلها.

                                                 
ـ(، ٖٕٓٓ، )الرايض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةدمحم إبراىيم اخلطيب، ٖٔ

 .ٙٙٔص. 
، اثنوي( –متوسطة  –فصوؿ تدريس اللغة العربية )ابتدائي حسن جعفر اخلليفة، ٕٖ

 .ٕٖٗص. 



ٙٛ 
ويف ضوء ادلراحل التدريسية قد قسم النحويوف أىداؼ تدريس النحو إىل 

أو ادلتوسطة. ذىب السيد إىل أف ادلرحلة ية و عدادية والثاناإل مرحلتُت: األوىل أو
ة لذاهتا، إف دراسة القواعد ليست غاية مقصودبقولو  االعداديةاألوىل أو 

ولكنها وسيلة تعُت الدارس على تقوًن لسانو وعصمة أسلوبو من اللحن واخلطأ. 
 (.ٔ)أىداؼ تدريس القواعد النحوية يف ادلرحلة االبتدائية كما يلى:  وإف 

اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية وبعض صيغ اجلملة ادلركبة الشاملة  تعرؼ قواعد
تعرؼ ادلرفوعات وادلنصوابت واجملرورات األساسية يف  (.ٕ)يف االستعماؿ. 

استخداـ قواعد العدد ادلفرد وادلركب والعقود والعدد وادلعطوؼ (. ٖ)اللغة. 
ات األساسية يف تعرؼ ادلشتق (.ٗ)استخداما صحيحا قراءة وكتابة وتعبَتا. 

دتييز األمساء ادلتنوعة من الصرؼ من  (.٘)اللغة داللة كل منها يف االستعماؿ. 
ضبط نصوص أدبية ابلشكل ضبطا صحيحا وفق قواعد اللغة  (.ٙ)غَتىا. 
دتييز الًتاكيب اللغوية الصحيحة من غَتىا يف ادلقروء وادلسموع.  (.ٚ)العربية. 

  (.ٜ)صحيحة مغَتة على وفق قواعد اللغة.  قراءة النصوص األدبية قراءة (.ٛ)
كتابة النصوص وقواعد اللغة كتابة صحيحة على وفق قواعد اللغة واإلمالء. 

التعبَت الصحيح  (.ٕٔ)استخداـ ادلعاجم اللغوية استخداما صحيحا.  (.ٓٔ)
االستمتاع بقراءة النصوص (. ٖٔ)بطالقة وفهم عن حاجتو العادة يف حياتو. 

(. ٗٔ)قة اللغوية وادلواد العلمية ادلكتوبة ابللغة العربية الفصيحة. األدبية والطري
االستعماؿ الشفهي والكتايب لألمناط واألساليب اللغوية الفصيحة اجلميلة يف 

 ٖٖحديثو وكتابتو.
                                                 

اللغة العربية، مناىجها  الدليمي وسعاد بعد الكرًن عباس الوائلي، طو على حسُتٖٖ
 . ٔ٘ٔ، ص. وطرائق تدريسها



ٜٙ 
 : أو ادلتوسطة ىي الثانويةإف أىداؼ تدريس القواعد النحوية يف ادلرحلة 

يف النحو والصرؼ اليت  استكماؿ دراسة القضااي األساسية(. ٔ)
عوجلت يف ادلستويُت )الثقافة العامة ادلشًتكة وادلتطلبات 

تنمية ثروة الطالب اللغوية عن طريق ما يدرسو (. ٕ)األساسية(. 
إدراؾ العالقة بُت اإلعراب (. ٖ)من الشواىد واألمثلة واألساليب. 

عد توظيف القوا(. ٗ)وادلعٌت وأثر اللغة يف اإلابنة عن ادلضموف. 
النحوية والصرفية اليت تعلمها يف مراحل تعلمو يف حياتو العلمية 

التمييز بُت اخلطأ والصواب ومراعاة العالقات بُت (. ٘)والعملية. 
تعرؼ ادلصادر (. ٙ)الًتاكيب عن طريق التحليل  والتذوؽ. 

وادلشتقات يف اللغة وداللة كل منها يف النص وعمل ادلصدر 
ادلعاىن اليت  تعرؼ بعض أدوات اللغة و(. ٚ)وادلشتقات األخرى. 

التعمق يف فهم بعض القضااي النحوية والصرفية (. ٛ)تستعمل ذلا. 
 ٖٗعلى ضلو تفصيلي متكاملي.

النحو الذي نريد أف نعلمو ال بد لو  ابلنسبة إىل ما سبق من القوؿ فإف
من أىداؼ وأغراض واضحة ومرتبطة ابدلهارات اللغوية، وتلك األىداؼ جيب 

تكوف متماشية مع أىداؼ التدريس والتعلم، وىي خلق السلوؾ اللغوي أف 
السليم لدى ادلتعلمُت، وكما يقوؿ طعيمة: "إف ىدؼ تدريس النحو ليس 
حتفيظ الطالب رلموعة من القواعد اجملردة أو الًتاكيب ادلنفردة، وإمنا مساعدتو 

                                                 
اللغة العربية، مناىجها د الكرًن عباس الوائلي، بعحسُت الدليمي وسعاد  يطو علٖٗ

 . ٕ٘ٔ، ص. وطرائق تدريسها



ٚٓ 
د ذلك، وما على فهم التعبَت اجليد وتذوقو وتدربو على أف ينتجو صحيحا بع

فائدة النحو إذا مل يساعد الطالب على قراءة نص فيفهمو، أو التعبَت عن شيء 
 ٖ٘؟."فيجيد التعبَت عنو

 النحوالوظيفي -د
ابلنسبة إىل إحدى العوامل اليت تؤدي إىل ظهور صعوابت تعليم النحو 
ىو الكثَت من القواعد النحوية اليت يتم تدريسها للتالميذ يف ادلدرسة وال حتقق 
ىدفا وظيفيا يف حياة التالميذ، فمن احملاوالت اليت نتمكن اتباعها ىي تصنيف 

(. النحو ٔالنحو الوظيفي. قاؿ أمحد أف أساليب مقًتحة دلعاجلة النحو ىي: ")
(. الربط بُت النحو ٗ(. قوانُت التعلم، )ٖ(. حل ادلشكالت، )ٕالوظيفي، )

استنادا على ىذا الرأي فاختار الباحث النقطة األوىل )النحو  ٖٙوبقية الفروع." 
الوظيفي( والنقطة الثانية )قوانُت التعلم( كما تتمثالف يف موضوع األطروحة 
"تطوير منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية." وفيما يلي سيعرض 

 موجزا.  الباحث النحو الوظيفي من مفهومو ونبذة نشأتو ومبادئو عرضا
 مفهومالنحوالوظيفي -1

عرؼ كل من عاشور واحلوامدة النحو الوظيفي ىو "اكتساب التالميذ 
مهارات القواعد اليت تساعد على إتقاف ادلهارات األربعة: االستماع، واحملادثة، 
والقراءة، والكتابة. وبعبارة أخرى ىو ادلوضوعات النحوية ادلستعملة يف لغة 

                                                 
 .ٕٔٓص. ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو وأساليبورشدي أمحد طعيمة، ٖ٘
 .ٕٙٓ – ٕٕٓص.  طرؽ تعليم اللغة العربية،دمحم عبد القادر أمحد، ٖٙ



ٚٔ 
خداما سليما يف اإلعراب والًتاكيب، ة حبيث تستخدـ استيذ حتداث وكتابالتالم

 ٖٚوالربط ليربز ادلعٌت واضحا مفهوما."
فمن خصائص النحو الوظيفي ىي كثرة األمناط أو األساليب ادلناسبة 

فيا يظحلديث والكتابة حىت يكوف النحو و ببيئة الطلبة وديكن ذلم استعماذلا يف ا
الوظيفي "يربط بينو وبُت االستعماؿ فهو ذلم. هبذا الصدد رأى أمحد أف النحو 

يعٌت ابجلانب الوظيفي لقواعد اللغة العربية مبعٌت قصر منهج النحو على القواعد 
اليت يكثر استعماذلا يف احلديث والكتابة وجَتى دوراهنا يف األساليب الىت 

 ٖٛيستعملها التالميذ أو يستعملها غَتىم شلن يقرؤونو ذلم أو يستمعوف إليهم." 
عالوة على ما ذكر سابقا أف من العوامل اليت تؤثر على ظهور النحو 
الوظيفي من قبل النحاة ادلعاصرة عودة النحو إىل وظيفتو األساسية، وىي ضبط 
الكلمات ونظاـ أتليف اجلمل، ليسلم اللساف من اللحن أثناء النطق ويسلم 

حو بكثرة نب تعليم النتجالقلم من اخلطأ عند الكتابة. وال بد من أف ن
تفصيالهتا بصورة ال تساعد على تثبيت ادلفاىيم يف أذىاف الطلبة بل جتعلهم 
بضيقوف هبا. وكذلك أف صلتنب تعليم النحو الذي يتم تدريسو للتالميذ يف 

 ادلدرسة والحتقق ىدفا وظيفيا يف حياهتم اليومية. 
نحو يف ىذا الصدد، يقوؿ أمحد "واجلدير ابلذكر أف بناء ادلناىج على ال

الوظيفي ىو االجتاه احلديث الذي أيخذ بو واضعوا ادلناىج يف ادلدارس 

                                                 
أساليب تدريس اللغة العربية، بُت النظرية راتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلوامدة، ٖٚ

 . ٘ٓٔص.  ،والتطبيق
 .ٕٕٓ، ص. طرؽ تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أمحد، ٖٛ



ٕٚ 
األمريكية، أما تعليم القواعد يف غالبية وطننا العريب فال يزاؿ قائما على أساس 

ي جتري فيو البحوث نظرية انتقاؿ أثر التدريب، وضلن نتطلع إىل اليـو الذ
حتليل بنائها التعرؼ على النحو  ختبارات الشخصية اليت ديكن بعدادليدانية واال
 ٜٖالوظيفي." 

ويف ضوء ىذا ادلفهـو ديكن القوؿ أف النحو الوظيفي ىو ادلوضوعات 
النحوية ادلستعملة يف لغة التالميذ حتداث وكتابة حبيث تستخدـ استخداما سليما 

 يف اإلعراب والًتاكيب والربط ليربز ادلعٌت واضحا مفهوما، وذلك من خالؿ: 
ننطلق يف تدريسنا من خربة متصلة بغرض من أغراض (. أف ٔ)

(. أف تكوف االستجابة ادلراد ٕادلتعلمُت أو لشدة حاجة لديهم، )
(. ٖمن التالميذ القياـ هبا يف أثناء اخلربة يف نطاؽ استعدادهتم، )

(. عرض ٗالًتكيز على شلارسة السلوؾ ادلراد تعلمو من الطالب، )
(. تدريس ٘ة والتدريب عليها، )مواقف لغوية  الستعماؿ القاعد

النحو يف ظل األساليب أي ابختبار قطعة مشتملة على أمثلة 
(. عالج ادلشكالت إثر تشخيص جوانب ٙالقاعدة النحوية، )

(. التخفيف من النحو غَت الوظيفي، أي النحو ٚالضعف، )
 ٓٗالذي ال يستفاد منو إال يف حاالت اندرة يف ضبط الكلمات.

 

                                                 
 .ٕٗٓص.  ،اللغة العربيةطرؽ تعليم دمحم عبد القادر أمحد، ٜٖ
أساليب تدريس اللغة العربية، بُت النظرية راتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلوامدة، ٓٗ

 . ٘ٓٔص.  ،والتطبيق



ٖٚ 
 النحوالوظيفينبذةعننشأة -2

النحو الوظيفي ىو االجتاه اجلديد الذي أيخذ بو  علىإف بناء ادلناىج 
األمريكية. وبقوؿ آخر نشأت نظرية النحو الوظيفي  ادلدارسواضعوا ادلناىج يف 

مع رلموعة من الباحثُت جبامعة امسًتداـ يرأسهم الباحث اللساين سيموف ديك 
ـ، ٜٛٚٔلعامة للنحو الوظيفي سنة اذلولندي، حيث قدـ الصياغة األولية ا

وأرسى أسس النحو الذي يقًتحو، وقدـ اخلطة العامة لتنظيم مكوانتو، وذلذه 
النظرية مناذج كثَتة متعاقبة وىي نظرية تستجيب لشروط التنظَت والنموذجة، 
وانتقلت ىذه النظرية من مسقط رأسها هبولندا إىل أقطار أخرى كبلجيكا، 

دخلت العامل العريب عرب بوابة ادلملكة ادلغربية جبامعة دمحم صللًتا و إوإسبانيا، و 
اخلامس ابلرابط، على يد الباحث أمحد ادلتوكل، لتنتقل إىل غَتىا من اجلامعات 
ادلغربية لًتسم طريقا ذلا إىل بقية البالد العربية كاجلزائر وتونس وسوراي، 

 ٔٗوالعراؽ.
 مبادئالنحوالوظيفي -3

بق، إف النحو الوظيفي يقـو على مبادئ ابلنسبة إىل الشرح السا
النظرايت الوظيفية واليت تتعلق بوظيفة اللساف الطبيعي، وعالقة الوظيفة ابلبنية، 
ومفهـو القدرة اللغوية، ومفهـو الكليات اللغوية، وعالقة الوظيفة بنموذج 
الوصف اللغوي، وعالقة الوظيفية ابدلفاضلة بُت األضلاء وربطها مبفهـو الكفاءة 
التفسَتية وىذه األخَتة جتمع ثالث كفاءات مًتابطة ومتكاملة ىي الكفاءة 

                                                 
، )الطبعة ادلنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب األصوؿ واالمتدادأمحد ادلتوكل، ٔٗ

 . ٖٙ- ٜ٘ـ(، ص. ٕٙٓٓالرابط: دار األماف ادلملكة ادلغربية، ؛ األوىل



ٚٗ 
أف شليزات  لذلك يرى دمحم  ٕٗالتداولية، والكفاءة النفسية والكفاءة النمطية.

 وفر فيو:كتاب النحو الوظيفي تت
(. بسط القواعد الذي حيتاجها يف حياهتم اليومية، مبعٌت ٔ)

ذلا وظيفي، والبعد عن القواعد القواعد األساسية اليت ذلا استعما
(. ٕالعقلية االفًتاضية اليت تكد ذىن ادلتعلم دوف اجلدوى، )

االلتزاـ بعرض القواعد ابلعبارة الواضحة القريبة السهلة البعيدة عن  
(. احلرص الشديد على إزالة اجلفاؼ الذي ٖكل غموض، )

لب، يسطر على ادلادة والبعد عن اخلالفات اليت اليفيد منها الطا
(. إيراد األمثلة الضافية على كل قاعدة حىت يسهل فهمها ٗ)

(. إحلاؽ كل عنواف من عنواانت الكتاب بتمرينات ٘وضمها، )
وتدريبات شاملة كثَتة ومتنوعة، يقـو الطلبة حبلها حىت ترسخ 
ادلادة يف أذىاهنم رسوخا اتما، ومن مث تصاف األلسنة من اللحن 

 ٖٗيف القراءة والكتابة.
 
 
 

                                                 

ليبيا: دار الكتاب ؛ ، )الطبعة الثانيةاللسانيات الوظيفية مدخل نظريأمحد ادلتوكل، ٕٗ 
 .ٙ٘ـ(، ص. ٕٓٔٓاجلديد ادلتحدة، 

 ، )عماف: دار ادلسَتة للنشر و، الطبعة األوىلالنحو الوظيفيعاطف فضل دمحم، ٖٗ
 ٕٓ - ٜٔـ(، ص. ٕٔٔٓلتوزيع، ا



ٚ٘ 
 قتدريسالنحوطر -ه

أف الطريقة يف ضوء الًتبية ىي الكيفية اليت يسلكها  ادلعروؼكما ىو 
ادلدرس إليصاؿ مادة التدريس إىل أذىاف التالميذ. وىناؾ طرائق لتدريس النحو 

 منها: 

القياسية .ٔ ، ىذه الطريقة أقدـ الطرائق يف تدريس النحو، وىي الطريقة
التعريف أو ادلبدأ العاـ، مث يوضح "يستهل ادلدرس الدرس بذكر القاعدة أو 

ىذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها،  ليعقب ذلك التطبيق 
 ومن اخلاص، إىل العاـ القانوف من االنتقاؿ يتمىو " ٗٗعلى القاعدة." 

 ىذهإذف، ٘ٗ".اجلزئيات إىل العامة احلقائق ومن النتائج، إىل العامة ادلبادئ
 للقواعد يةنادلب األمثلة تليها مث النظرية واعدالق عرضتؤدى ب طريقةال

 من كثَت الطرؽ تلك استخدـألجل قدًن ىذه الطريقة فو ، ادلشروحة
 . اليـو حىت لغتهم تربية يف للعرب السيما اللغوية التعليمات

 الطالب أو ادلعلم يعتمد أف مهماف فئاشي الطريقة، ىذه ولتقدًن
 لقاء، أوؿ يف مرة أوؿ يف النحو نم القواعد تقدًن(.  ٔ) :ومها عليها،
 الطلبة يكرر مث ويقرأىا السبورة يف النظرية القواعد من ئاشي يكتب ادلعلم
 ادلعتمدة األمثلة عرض(. ٕ). ىايفهمو  حىت عديدا كرارات معلمهم يقرأ عما
 ادلطروحة األمثلة ضمن النحو موقع ادلعلم يبُت القواعد من األساليب على

                                                 
 .٘ٛٗ-ٜٚٗ، ص. للغة العربيةىف طرائق تدريس ازلمود أمحد السيد، ٗٗ
طرؽ تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء االجتاىات خاطر رشدي واآلخروف، ٘ٗ

 ٔٚـ(، ص.ٜٔٛٔالقاىرة: دار ادلعرفة،  ؛، )الطبعة الثانيةالًتبوية احلديثة



ٚٙ 
ويلخص أف ىذه الطريقة ذات  .اجيد افهم البالط هايفهمل قبل من

ادلراحل اخلمس: ادلقدمة )التمهيد( والعرض والربط ادلوازنة واالستنتاج أو 
 االستنباط والتطبيق. 

تقـو ىذه الطريقة . ستنباطيةوتسمى أيضا ابلطريقة اال الطريقةاالستقرائية .ٕ
من تتبع على أساس انتقاؿ الفكر من اجلزئيات إىل القاعدة العامة، و 

احلاالت اخلاصة للوصوؿ إىل األحكاـ العامة، وىي دراسة األمثلة مث من 
العامل –تنسب ىذه الطريقة إىل ىرابرت  ٙٗ.خالؿ األمثلة نستنبط القاعدة

النفسي األدلاين، وانتشرت يف أوراب يف أواسط القرف التاسع عشر وما بعده، 
 ة مث ذكر القواعد. وىي يوضح ادلدرس القاعدة إبيتاء األمثلة ادلتعلق

 إجراءىا وكاف. تطبيقها يف القياسية طريقة عكس على الطريقة ىذه
 وىذه. عامة جهة من القواعد تقدًن أو التعميم إىل مث تدريبات بتكثَت
 فالطلبة وادلتوسطة، ادلبتدأة ادلرحلة وأما. متقدمة مبرحلة مناسبة الطريقة
 فهم يليها مث العديدة ربياتالتد عملوا مث ويقرأوه الكامل النص يتعلموف
 العرب يف استخدامها أوؿ يف الطريقة ىذه ٚٗ.النظرية النحوية القواعد
 .العشرين القرف أوؿ من جنر اإلف بالد أو أرواب من ىؤالء وفد رجع حينما

                                                 
اىرة: الق؛ ، )الطبعة الثالثةطرؽ تدريس اللغة العربية والًتبية الدينيةإبراىيم دمحم عطا، ٙٗ

 .ٚٛـ(، اجمللد الثانية، ص.ٜٜٙٔمكتبة النهضة ادلصرية، 
ـ(،ص. ٜٜٔٔ، )الرايض: دار صواؼ، تدريس فنوف اللغة العربيةأمحد منظور، ٚٗ

ٖٖٛ. 



ٚٚ 
(. التمهيد ٔ) :التقدًن تقنية ذلا الطريقة ىذه التطبيق، انحية منف

 طالبو ادلدرس يهيئن الدروس. و وادلقدمة، يعٌت بتحديد الغرض اخلاص م
 على البسيطة األمثلة ادلدرس عرض(. ٕ. )اجلديدة العلمية ادلادة لتقبل

 بتقدًن مسمى العرض وىذا. هبا ادلتصلة القواعد عرض غَتىا مث أو السبورة
 كثَتة األمثلة أف بسبب ادلختلفة األمثلة وتقدًن وادلختلفة، ادلتنوعة األمثلة
، اختاذىا ادلرجو األمثلة إخراج مث النص عرض(. ٖ) .عميق فرؽ وبينها

 من أبنفسهم الطالب ليستنتج ادلدرس، يقف وىنا: القاعدة استنباط(. ٗ)
 قاعدة أهنا على يسجلوهنا مادة سابقاً  شرحو مت الذي ادلوضوع عرض خالؿ

 (. مث التطبيق. ٘). الدرس ذلذا
ف القاعدة (. أثبتت التجارب أٔإف مزااي الطريقة االستقرائية: )

(. ٕاليت يصل إليها ادلتعلم بنفسو تساعد على تنمية قدرتو على التفكَت. )
(. ٖادلواد ادلكتسبة عن طريق االستقراء أسهل يف الفهم من ادلواد اجلاىزة، )

جاع خطوات أي قاعدة إذا نسيها عن طريق اسًت يستطيع الطالب اسًتجاع 
لثقة ابلنفس واالعتماد (. تساعد ىذه الطريقة على اٗالتعرؼ عليها، )

(. تعمل ٙ(. تساعد على إاثرة دافعية التعلم لدى الطالب، )٘عليها، )
ىذه الطريقة على جذب انتباه الطالب والتغلب على ظاىرة الشرود 

(. التصلح لتدريس ادلواد اليت ٔالذىٍت. وإف عيوب الطريقة االستقرائية: )
(. حتتاج إىل ٕريخ واألدب، )ال حتتوي على قواعد أو قوانُت عامة مثل التا

(. التصلح للطالب الصغار ألهنا طريقة متطبقية تعتمد ٖوقت طويل، )
 على التفكَت واالستدالؿ.



ٚٛ 
ىي تقـو على تدريس القواعد  وتسمىأيضابطريقةالنصاملعدلةالطريقة .ٖ

وال األساليب  أو النصوص ادلتصلةالنحوية من خالؿ األساليب ادلتصلة 
ابألساليب ادلتصلة قطعة من القراءة يف موضوع واحد أو نص  ة. ويرادادلنطق

من النصوص يقرؤه الطالب ويفهموف معناه، مث يشار إىل اجلمل وما فيها 
من اخلصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخَتا أتيت مرحلة 

 ٛٗالتطبيق. 
تعليم القواعد وفق ىذه الطريقة، إمنا جياري تعليم اللغة نفسها، إذ 

 معاجلةأنو من الثابت الذي ال جداؿ فيو أف تعليم اللغة إمنا جيئ عن طريق 
زاولة عباراهتا، فليكن تعليم القواعد إذف على ىذا ادلنهج اللغة نفسها، وم

الذي يرتكز فيو على اللغة الصحيحة ومعاجلتها وعرضها على األمساع 
 ٜٗواألنظار، ودترين األلسنة واألقالـ على استخدامها.

 قواعد ومعرفة احلفظ أمهية إىل تؤدي الطريقة ىذه. والرتمجةالقواعدةطريق .ٗ
 معينة ليست ألهنا عامة صفة ذلا الطريقة وىذه. الرفيع ابلفهم والًتمجة النحو

 يرجى الطريقة، وهبذه. ما لغة كل بل العربية اللغة دريسلت سلصوصة و
 النص من ادلضموف مبالحظة الكالـ أو النص فهم على يقدر أف الطالب
 أف ادلعلم من ال بد الطريقة، ىذه لتطبيق و. داخلو القواعد عناصر وكذلك

 القواعد لطريقة أف عرؼ كما وذلك. عنها األساسية النظرية بطبيعة يهتم

                                                 
 .٘ٛٗ-ٜٚٗ، ص. ىف طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد،   ٛٗ
ادلرحلة اإلبتدائية  طرؽ تعليم اللغة العربية برانمج أتىيل معلميفتحي يونس وآخروف،  ٜٗ

 ٜٗٔـ(، ص.  ٜٛٛٔ)، ادلستوى الرابع، للمستوى اجلامع
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 ،اجيد القواعد فهم كفاءة على للحصوؿ الطريقة ىذه أف ،األوؿ ؛انحيتُت
 وىذاف. لنصا ترمجة كفاءة على للحصوؿ الطريقة ىذه أف والثاىن

 .األجنبية اللغة من النصوص ضمن آراء لفهم أساسي كرأمساؿ تافيكفاال

االلقائية، .٘ ستاذ، وتصلح يف التعليم وىي تعتمد على حديث األ الطريقة
وزاد العايل عادة، والطالب يسجلوف مالحظاهتم أثناء حديث األستاذ. 

وء جتريبو ىو عابد توفيق اذلامشي أنو ذىب إىل أف الطريقة الفضلى على ض
  ٓ٘لقاء.بة واالستقراء واإلااالستج البدء ابلطريقة القياسية مث االنتقاؿ ما بُت

الوظائفية، .ٙ من الًتكيب اللغوي إىل  تنطلقإف ىذه الطريقة  الطريقة
استخالص القاعدة على ضلو غَت مقصود، مبعٌت أف التالميذ ليس زلكوما 

اختباراي على ىذه ادلادة، يدرس مستقل امسو درس القاعدة، وليس زلاسبا 
ألف طريقة إعطاء ادلادة ىي اليت حتدد طريقة االختبار، فكلما أف تعلم 
القواعد الختضع لربانمج زلدد، وكذلك فإف اختبار ادلتعلمُت مستبعد ألهنم 
مطالبوف ابتقاف اللغة وصحة تراكيبها دوف التعليل لذلك. وىذه الطريقة 

لًتابط وحدات اللغة، إذ ديكن استخدامها تستمد وجاىتها من رأية تطبيقية 
يف دروس القراءة واإلنشاء واإلمالء، وادلعلم يستثمر اخلطأ الذي يقع فيو 
ادلتعلموف لينبههم إىل صحة الكالـ وصحة الًتاكيب وصوال إىل القاعدة، 
وىذا يعٌت استبعاد فكرة القواعد إذا مل يكن ىناؾ اخلطأ، صمن استدراؾ 

ادلستخرجة متعلق مستوى الصف وال يعجز التالميذ مسبق أبف القاعدة 

                                                 
بتدائية ة برانمج أتىيل معلمي ادلرحلة االطرؽ تعليم اللغة العربيفتحي يونس وآخروف،  ٓ٘

 .ٕٓ٘، ص. يللمستوى اجلامع
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عن استيعاهبا، لذلك يثار ىنا سؤاؿ مشروع عن اخلطأ الذي يتجاوز 
مستوى التالميذ؟ واجلواب مفتاحو لدى ادلعلم نفسو، فالربانمج كل 
اليتجزأ، ومستوايت الصفوؼ مًتابط. ففي ادلستوى األوؿ  من مراحل 

ابدلفردات، وإغناؤه ابللغة، على أف يفسح لو  التعليم اإلبتدائي، ديكن تزويد
اجملاؿ يف التقليد واحملاكاة، ويف ادلرحلة ادلتقدمة يدرب على رلموعة من 
الًتاكيب احملددة مسبقا واليت تعترب أساسية لغواي لتعبَت األوالد الشفوي 
والكتايب. فإف ىذه الطريقة ديكن استعانة هبا لتعليم اللغة العربية لغَت 

قُت هبا، ألهنم  حباجة ماسة إىل تراكيب لغوية صحيحة تتالئم مع الناط
ماديلكوف من مفردات استمدوىا من البيئة، وألف مداركهم العقلية تسمح 
بالستعاب، حىت إذا ما جاء تعلمهم القواعد عرضيا أثناء وقوع اخلطأ، 
سهل عليهم التمييز بُت الصحيح واخلطأ، كما سهل عليهم معرفة السبب 

خ القواعد يف أذىاهنم ويستطيعوف بعد ذلك توظيفها، خاصة إذا كانوا فًتس
ىف مرحلة متقدمة من العمر، ولن يسمح ذلم الوقت ابتقاف اللغة، وإمنا ىم 

 ٔ٘حباحة إىل توظيفها يف ادلواد اليت تدرس ابلعربية.
فمن تلك الطرائق يرى الباحث أف كثَتا من ادلدارس واجلامعات 

ا دييلوف إىل تعليم القواعد من خالؿ األساليب ادلتصلة أو اإلسالمية إبندونيسي
النصوص ادلتصلة اليت ىي عبارة عن قطعة من القراءة يف موضوع معُت، يقرأه 
الطالب ويفهموف معناه، مث يشار إىل اجلمل وما فيها من خصائصو، ويعقب 

 ذلك استنباط القاعدة، وأخَتا أتيت مرحلة التطبيق.
                                                 

، )الطبعة األوىل؛ اللغة العربية وطرؽ تدريسها نظرية وتطبيقيايوسف الصميلي، ٔ٘
 . ٕٚٔ – ٕٙٔـ(، ص. ٜٜٛٔادلكتبة العصرية،  بَتوت:
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 رابعالفصل ال

 نظرية التعلم البنائية

 
ىي رلموعة من النظرايت اليت ، و نظرايت التعلممن  نظرية التعلم البنائية

وأول ادلدارس حىت الوقت الراىن.  ادليالدي العشرين القرن مت وضعها يف بداايت
بداية  منذ. ادلدرسة السلوكيةىي الفلسفية اليت اىتمت بنظرايت التعلم والتعليم 

قرن الواحد والعشرين ظهر االنزايح يف االذباه التدريسية من التقليدية إىل ال
وكية. وظهرت النظرية البنائية البنائية. ادلراد ابلتقليدية ىي النظرية احلسية السل

قادا على النظرية السلوكية اليت تعتمد كثَتا على ادلثَت واالستجابة والتعزيز انت
احليوانية على اإلنسان حىت يهتم اىتماما كبَتا على  وىي اليت تقيس ذبربتو

ربصيل التدريس والتغَت السلوكي وأغفلت اجلانب الفطري لدى الطلبة فتميل 
إىل تكوين الطلبة بدون النشط واالبتكار، وظهر ىذه النظرية من فكرة جان 

 8بياجيو وفيجوتسكي.
الكبَت يف كافة  أدى التطورف العشرينالواحد و قرن الأزمنة ابلنسبة إىل 

. وقد فرضت ىذه ىل متطلبات جديدة وفاعلةإرلاالت احلياة احلديثة احلاجة 
ضرورة دلتطلبات العصر احلديث دلا شهده من تطور حضاري ىائل يف  األزمنة 

نًتنت ادلتسع دلدايت كافة مناحي احلياة من تكنلوجيا اإلتصاالت وعصر اإل
العملية التعليمية  ىي رلالاهتا ادللةة التطور العلمي ادلتسع. وواحدة من ضروراي

                                                 
1
Mohamad Nur dan Prima Retno Wilkandari, Pengajaran Berpusat Kepada 

Siswa dan Pendekatan Konstruktivis dalam Pembelajaran, (Surabaya: UNS, 2000), 

hlm. 3. 
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فال بد األخذ  ابلطرق واألساليب التدريسية ادلعاصرة لتلبية غرض ، والًتبوية

النظرايت التعليمية احلديثة  وتعترب النظرية البنائية واحدة من .تلك ادلتطلبات
ور د بنظر الكثَت من علماء النفس ادلعريف يف غاية األمهية التطبيقية دلا ذلا من

. مع أن ليس ىناك أصح نظرية تعتمد عليها مية والتعلميةيلفاعل يف العملية التع
عملية التدريس فالنظرية البنائية تدعو إىل نشاط وابتكار الطلبة يف التعلم ألن 
اإلنسان بفطرتو ىو حيوان انطق أي ليس كاحليوان اآلخرين، فينبغي تنميتو 

يكون قادرا على حل مشكالتو احليوية وتطويره من خالل عملية التدريس حىت 
 وفيما يلي عرض البياانت ادلكتبية عن ىذه النظرية وبعض ما يتعلق هبا. بذاتو. 

 نظريةالتعلم -أ
 لتدريسايفمفهومالنظريةوأمهيتها -1

قبل تعريض مفهوم نظرية التعلم البنائية مفصال، جدير ابلذكر ىنا معٌت 
ية عند اجلرجاين: "ىو الذي يتوقف حصولو النظر  النظرية وأمهيتها يف التدريس.

نقل  8على نظر وكسب كتصور النفس والعقل والتصديق أبن العامل حادث." 
االقتصادية، معٌت النظرية "كل رلرد من ادلفاىيم  ادلوسوعةدويدري من كتاب 

وعرفها جاك  3يتةد يف سياق منطقي تقوم عليو معرف عملية للظاىرات."
ُت على رأي معُت، مؤيد دبعلومات توضح ة دلبدأ عاماغرتشاردز "مقولة أو صي

                                                 
لتاريخ(، ص. )القاىرة: دار الكتاب ادلصري، دون االتعريفات، دمحم بن علي اجلرجاين، 8

858  . 
بعة طال، )البةث العلمي أساسياتو النظرية وشلارستو العمليةرجاء وحيد دويدري، 3
 .888م(، ص. 8008دمشق: دار الفكر، الرابعة؛ 
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قال سالمة  4حقائق معينة أو تفسر ظاىرة من الظواىر أو حادثة من احلوادث."

نقال عن القطامي: "أن النظرية ىي رلموعة من البياانت ادلنظمة بشكل جيد، 
  5تساعد يف تفسَت األحداث، والتنبؤ دبا سيةدث والتةكم يف احلدث."

السابقة خيلصها الباحث أبن النظرية ىي أسلوب  التعريفاتدا على اعتما
تعميمها. قال سالمة يف الفهم والنقد وتكوين اآلراء، سبهيدا لصياغة القوانُت و 

 أن أمهية النظرية وعالقتها ابلتدريس ىي:  نقال عن قطامي
(. من األجبدايت الًتبوية أن نظرية التدريس ىامة ابلنسبة إىل 8)

، حيث ربميو من الوقوع يف اجلدول النظري وإمكانية رساادلد
تطبيقو يف الواقع، واخلالفات اليت ديكن أن يقع فيها مع زمالئو 

(. وكذلك فهي مفيدة 8حينما يتعمقون يف اجملال النظري. )
غالبا مايتأىل يف كليات ادلعلمُت أو كليات  الذيللطالب ادلعلم، و 

النظرية لن يستطيع ربديد  التأىيل الًتبوي، فهو بدون مثل ىذه
دور ادلتلقي يف دفًت ربضَته بشكل دقيق، وقد يعم اللبس 

(. 3والغموض يف كل إجراءاتو التدريسية اليت خيطط ذلا مسبقا، )
وىي مفيدة دلخططي ادلنهج حيث تساعدىم يف الوصول إىل 
ربديد خصائص ادلتعلمُت: اجلسمية، والعقلية، والوجدانية بشكل 

عد يف فهم طبيعة التعلم وما تتضمنو من عناصر جيد، شلا يسا
(. تساعد نظرية التدريس علماء النفس الًتبوي يف 4متفاعلة، )

                                                 
4
Richards (et, al). Longman Dictionary of Language, Teaching and Aplied 

Linguistics, (England: Essex, 1992), hlm. 379. 
 .38، ص. تصميم التدريسعبد احلافظ دمحم سالمة، 5
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فهم أفضل لعلم االجتماع واألنًتوبولوجيا واليت تساعد بدورىا يف 

فرادا ورلموعات، أفهم أفضل للعالقات االجتماعية بُت الدارسُت 
أو خارجو وتوظيفها يف وفهم أفضل لألنشطة ادلرافقة يف الفصل 

(. تساعد نظرية التدريس 5خدمة العملية التدريسية رلد، )
الباحثُت يف تصميم برانمج لتطوير مهارات التفكَت، وذلك 
بتةويل ما ىو نظري إىل واقع عملي. بدون وجود مثل ىذه 
النظرية فإن التخبط سيكون ادلسيطر لدى ىؤالء الباحثُت 

التعلم عن القيام دبهام نظرية التدريس، (. عجز نظرية 6الًتبويُت، )
ذلك أن نظرية التعلم تبةث يف تفسَت عملية التعلم، وابلتايل 
النستطيع ربديد طرق التدريس ادلناسبة أو األنشطة الصفية، يف 
حُت أن نظرية الندريس تبةث يف كيف يتم التدريس وما حيتاجو 

التدريسية،  من كفاءة بشرية وتقينات تعليميمة، وربديد األنشطة
 6وىذا أدى إىل اذباه جديد يف ظهور علم النفس التدريسي.

مع ذلك قال براون "أن النظرية اللغوية ونظرية تعلم اللغة دبثابة  انسجاما
ىو  -تبعا لرأيو-اللغة. ادلذىبادلذىب الذي تتأسس عليو أنشطة تعليم 

دراسية وتعُت فًتاضات واألسس النظرية اليت ربدد ما سيةدث يف احلجرة الكاال
 7ما حيتاج الطالب إىل تعلمو وكيفية احلصول عليو."

                                                 
 . 34-33، ص. تصميم التدريسعبد احلافظ دمحم سالمة، 6

7
James Dean Brown, The Element of Language Curriculum, (Boston: Heinle 

& Heinle, Publisher, 1995), hlm. 4 -5.  
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ومن أشهر النظرايت ذات العالقة بتعلم اللغات وتدريسها ىي النظرية 
البنيوية، والنظرية التةويلية التوليدية اللتان تعتمدان على األساس اللغوي. 

 تعتمدن على األساس والنظرية السلوكية، والنظرية ادلعرفية، والنظرية البنائية اليت
النفسي. وقد يطلق عليها مدارس أو مناىج أو اذباىات بدال من مصطلح 

 النظرايت.
لذلك فإن النظرية يتأسس عليها عملية التعليم. فهناك عدة معايَت ديكن 
وضعها إلصدار حكم على أن نظرية ما جيدة أم ال، وادلعايَت ادلقصورة ىي: 

(. مدى بعدىا عن 8ات التدريس وعملياتو. )(. مدى مشوليتها جلميع متغَت 8)
(. الدقة واالتساق الداخلي والىت يقود إىل 3الذاتية، وقرهبا من ادلوضوعية، )

(. أن تكون مطابقة 5(. منظمة، أي تسَت بشكل منظم ومنطقي، )4الثبات، )
(. الوضوح ابلبعد عن التعدد 6للواقع، أي إجراءات وقابلة للتطبيق، )

 8ولة، واقتصادية وادلرونة )قابلة للتطوير والتوليد(. )البساطة( والش
ابلنسبة إىل ذلك يضيف اثىن أن ىناك أمور ال بد من فهمها حينما 

مفهوم (. 8ادلدرس خيتار نظرية ما و يود استخدامها يف التدريس وىي:  )
إذا  (. 8األساسي من النظرايت ادلذكورة وخصائصها والشروط اليت ربيطها. )

ايت مستخدمة فما ىو موقف ادلدرس ووظيفتو يف عملية التدريس. النظر كانت 
(. اخلطوات اليت 4(. وماىي العوامل البيئية اليت تدافع إىل عملية التدريس. )3)

(. األمور اليت ال 5ينبغي للمدرس القيام هبا يف خالل تطبيق عملية التدريس. )
 9بد من الطالب القيام هبا يف خالل عملية التعلم.

                                                 
 34ص. تصميم التدريس، عبد احلافظ دمحم سالمة، 8

9
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ىذا الصدد إن من أفضل الطرق لتعليم الطالب إشراكهم فكراي ويف 

 ويدواي يف األنشطة العلمية، حيث يالحظون ويصنفون ويقيسون ويتوقعون و
ما يقوم بو العلماء. حىت يتمكن ادلعلم  دياثليستنتجون ويفسرون وجيربون دبا 

يتعلم  من تعليم الطالب دبا ديكنهم من شلارسة ذلك، ال بد لو من معرفة كيف
الطالب يف ادلراحل العمرية ادلختلفة، وكيف يفكرون. وىذا يعٌت أن ادلعلم ال بد 
أن يبٍت نظريتو يف التدريس. فالنظرية ستساعده على تنظيم تصور للعلمية 
التعليمية، فضال عن أمهيتها يف مساعدتو على ربليل العملية التعليمية وتوقع 

 نتائجها. 
 ئيةمفهومنظريةالتعلمالبنا -2

 هامن أصل تشتقاأو البنية، وىي اليت  البناءكلمة البنائي تشتق من  
 النظرية البنائيةوتعرب . دبعٌت الطريقة اليت يقام هبا مبٌت ما "Sturere"ة الالتيني

بصورة نشطة على يد  أن ادلعرفة تُبٍت"مدلوالاهتا عن  وأوضحيف أبسط صورىا 
نظرية التعلم البنائية تطلق  80" .ئةادلتعلم وال يستقبلها بصورة سلبية من البي

عليها أيضا ابلنظرية البنائية بكثَت. تكون كلمة "البنائية" مقابلة ابدلصطلح 
اإلندونيسية تًتجم اللغة ويف  "Constructivism" اإلصلليزية

". قدم بروان أن البنائية "سبثل نوعا من ادلعرفة البنية فهي Konstruktivisme"بـ

                                                 
educ.com/theories-http://www.new-،" "النظرية البنائية يف التعليم80

-le-dapprentissage contructivisme  م.8085يناير  84مت التةميل ىف التاريخ 

http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-
http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-
http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-
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ذباىات ادلتنوعة، انبثقت من أنظمة معرفية متنوعة من بينها: توحيد اال ذبسيم و

  88علم اللغوايت، وعلم النفس وعلم االجتماع."
قال جونسون أن النظرية البنائية ىي "رلموعة من عملية الًتبية 

يقوم على العلمية  الذيوالتدريسية اليت يتمةور حول ادلتعلم، أي التدريس 
عّرف ادلعجم الدويل للًتبية  88الب واحتياجااهتم."التفاعلية مع مراعاة ميول الط

ية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الضوي أن البنائية "رؤ  نقلوالبنائية، كما 
الطفل يكون نشطا يف بناء أمناط التفكَت لديو نتيجة تفاعل قدراتو الفطرية مع 

لقائمة على :"فلسفة التعلم اا كل من سويونو وىاراينتو وعرّفه 83"اخلربة.
االفًتاض القائل أبننا نبٍت فهمنا للعامل الذي نعيش فيو ابالعتماد على 

  84".خرباتنا
ويالحظ شلا سبق أنو ابلرغم من وجود تفاوت إىل حد ما بُت منظري 
البنائية يف تعريفااهتم ذلا، إال أهنا تتفق على أن ادلتعلم يكون معرفتو بنفسو 

و السابقة شلا يؤكد على أمهية اخلربات السابقة  مستخدما معلوماتو احلالية وخربات
كأساس للتعلم عن طريق النظرية البنائية، كما تؤكد أيضا على بناء الفرد دلعرفتو 
بنفسو حبيث ال يستقبلها من اآلخرين مباشرة بطريقة سلبية، ولكن ديكن أن 

                                                 
11

H. Douglas Brown, Principles of Language and Teaching, (New York, 

Pearson Education, Inc. 2007), hlm. 13.  
12

Genevieve Marie Johnson, “Constructivist Remediation: Correction in 

Context,” International Journal of Special Education, Vol. 19 No. 1 (2004), hlm. 

72. 
 . 88ص. النظرية البنائية وتطبيقااهتا يف تدريس اللغة العربية،  منيف خضَت الضوي،83

14
Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep 

Dasar, (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 105 
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يتعاون معهم لبناء ىذه ادلعرفة مستخدمًا وموظفا ألساليب ادلالحظة 

 كتشاف والتجريب والعديد من ادلهارات والقدرات العقلية.واال 
تركز على بناء ادلعرفة  البنائية النظرية د أنصل ةالسابق اريفيف ضوء التع

اجلديدة يف ضوء اخلربات وادلعارف السابقة اليت تكون موجودة لدى ادلتعلم، مع 
األخذ بعُت االعتبار البيئة اليت ربدث فيها عملية التعليم والتعلم، وعلى ذلك 

أبهنا عملية تفاعل نشط بُت ثالث عناصر  البنائية فإن التعريف اإلجرائي للنظرية
يف ادلوقف التعليمي: اخلربات السابقة، وادلواقف التعليمية ادلقدمة للمتعلم، 
وادلناخ البيئي الذي ربدث فيو عملية التعلم، وذلك من أجل بناء وتطوير 

رنة ابدلعرفة السابقة، تراكيب معرفية جديدة، سبتاز ابلشمولية والعمومية مقا
. واستخدام ىذه الًتاكيب ادلعرفية اجلديدة يف معاجلة مواقف بيئية جديدة

 ولذلك فإن البنائية يتأسس عليها التعليم السياقية. 
التكيف  خالل يتم من أن التعلم ادلعريف ترى النظرية البنائيةوبذلك 

 وتؤكد الظروف احمليطة، عم والتأقلم فهم الواقع توازن يف أن حيدث دبعٌت العقلي،
مع  ادلباشر تفاعلو خالل معرفتو بنفسو من يبٍت ادلتعلم على أن النظرية البنائية

 يف تغَتات دبا حُيدث ابلسابقة اجلديدة ادلعلومات ربط وكذلك التعلم، مادة
 والتعلم التعليم تشمل والنظرية البنائية اجلديدة، أساس ادلعاين على بنيتو ادلعرفية

 وما عقل ادلتعلم، داخل الذي حيدث التعلم :أساسُت مها على تعتمد ذمعا، إ
 كما تتضمن ادلعٌت، تؤكد وىي التعليمي، يف ادلوقف من أداء ادلعلم يقوم بو
 ادلشكالت، وحل تستهدف تنمية االستقصاء تعاونية أنشطة يف الطلبة إشًتاك

 ادلوجو وادلرشد. دبنزلة ويكون دور ادلعلم

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8607
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8607
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8607
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8607
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8607
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8607
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 التعلمالبنائيةومبادئهانظرية افرتاضات -3

يرى العلماء أن النظرية البنائية تقوم على رلموعة من االفًتاضات اليت 
 تشكل يف رلملها طريقة تكوين ادلعرفة وىي:

أن بناء ادلعرفة يتم من اخلربة: دبعٌت أن التعليم عملية بنائية (. 8)
يتم فيها قيام ادلتعلم بنفسو ببناء سبثيل داخلي للمعلومات 

ادلتعلم يقوم بعمل تفسَت (. 8) ستخدمًا يف ذلك خربتو السابقة.م
شخصي: فلكل متعلم تفسَته اخلاص، ويف التعلم البنائي ال 
يشًتك أكثر من شخص يف تفسَت واحد بنفس الطريقة للواقع 

: دبعٌت أن ىذا النوع يالتعلم تسامه(. 3) الذي حييط بكل منهما.
ن خالل أكثر من وجهة نظر من التعلم يناقش ادلعٌت ادلعروض م

من خالل ادلشاركة للموقف أو  يواحدة )وأييت النمو ادلفاىيم
ادلفهوم استجابة لوجهات النظر ىذه( والتعليم جيب أن يسمح فيو 
ابدلسامهة مع اآلخرين لعرض وجهات النظر ادلتعددة اليت ديكن 

التعلم (.4) استةضارىا للوصول إىل موقف مت اختياره ذاتياً.
ينبغي أن يتم التعلم من خالل  ،من خالل مواقف حقيقية حيدث

وضع ادلتعلم يف مواقف تعليمية حقيقية يتم إعدادىا وذبهيزىا 
حبيث تقوم على أساس براىُت قوية تعكس إحساس ادلتعلمُت 

 85.ابلعامل احلقيقي

                                                 
 م. 8084ديسمرب  89مت التةميل يف التاريخ  /http://uqu.edu.sa" النظرية البنائية"85

http://uqu.edu.sa/


90 
فيتمكن للباحث  النظرية البنائيةفًتاضات اب ادلتعلقةفمما سبق من النقاط 

البنائية تفًتض أبن ديكن دلتعلمُت أن يفسروا ادلعلومات من  أنة من اخلالص
سياق خربااهتم فقط. وما يقومون بتفسَته ىو تفسَت فردى. فادلتعلمون يفسرون 
الرسائل التعليمية من سياق خربااهتم اخلاصة. ويقومون ببناء ادلعٌت وفقا حلاجتهم 

 ادلعرفية. ؛وخلفيااهتم
ن ادلعرفة ليست رلموعة من الوقائع أو وذىبت النظرية البنائية إىل أ

ادلفهاىم اجلاىزة والثابتة ليأخذىا اإلنسان وحيفظها على ظهر قلبو وابلعكس ال 
بد لإلنسان من أن يبٍت ادلعرفة ويفسرىا عن طريق خرباتو احلقيقة، ولذلك 
فادلعرفة اليت يبنيها اإلنسان تتصف بصفة مؤقتة، وكلما امتةنت ىذه ادلعرفة 

تتجو ىذه النظرية إىل  86جديدة ترسخت ىذه ادلعرفة يف ذىن اإلنسان.خبربات 
ا هنأن الطلبة دبراجعة األخبار وادلعلومات اجلديدة ابلقواعد القددية ويغَتو 

  87ابلقواعد اجلديدة إذا كانت غَت مناسبة.
أو  ات السابقة فتبٌت منها رلموعة من ادلبادئاعتمادا على االفًتاض

(. إن ادلتعلم يبٍت معلوماتو 8) :كما يلي  ها النظرية البنائيةاألسس اليت تقوم علي
(. إن ادلعلومات ال تنقل من ادلعلم إىل ادلتعلم إال 8داخليا فرداي أو اجتماعيا، )

(. يبٍت ادلتعلم معرفتو نشيطا ومستمرا حىت 3أن يكون ادلتعلم انشطا يف فهمو، )

                                                 
16

Nurhadi, dkk. Pembelajaran Konseptual dan Penerapannya dalam KBK, 

(Malang : UM Pess, 2004), hlm. 33.  
17

 Trianto, Model – Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktifistik, hlm. 13. 
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علم ووسائلو لتجعل الطالب (. ادلعلم يهيئ بيئة الت4يكون مفهومو مكتمال، )

 قال دمحم:  88بيٍت معرفتو بنفسو.
(. تشــجيع وتقبــل 8(. تبــٌت علــى ادلــتعلم ولــيس علــى التعلــيم، )8)

، كمبـــــدعُت(. ذبعـــــل ادلتعلمـــــُت  3اســـــتقاللية ومبـــــادرة ادلتعلمـــــُت، )
تشــــجع البةــــث واالستقصــــاء (. 5) ذبعــــل الــــتعلم كعمليــــة.(. 4)

(. 7) ناقــد للخــربة يف الــتعلم.تؤكــد علــى الــدور ال(. 6) للمتعلمــُت.
للمـتعلم  يأتخذ النموذج العقلـ(. 8) تؤكد على حب االستطالع.

(. 80) تؤكــد األداء والفهــم عنــد تقيــيم الــتعلم.(. 9) يف احلســبان.
تعمـل علـى اسـتخدام (. 88) تؤسس على مبـادئ النظريـة ادلعرفيـة.

خذ أت(. 88)التةليل. -اال بداع -ادلصطلةات ادلعرفية مثل التنبؤ
تشـــجع ادلتعلمـــُت علـــى (. 83) يف االعتبــار كيـــف يـــتعلم الطـــالب.

ترتكـز علـى (. 84) و فيمـا بيـنهم.أاالشًتاك يف ادلناقشة مـع ادلعلـم 
(. 86) تضع ادلتعلمُت يف مواقف حقيقية.(. 85) التعلم التعاوىن.

أتخــذ يف االعتبــار (. 87) حيــدث الــتعلم. الــذيتؤكــد علــى احملتــوى 
تـزود ادلتعلمـُت ابلفـرض (. 88) ىـات للمتعلمـُت.ادلعتقدات واالذبا

 89ادلناسبة لبناء ادلعرفة اجلديدة والفهم من اخلربات الواقعية.
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 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, (Cet. VII; 

Yogyakarya: Kanisius, 2007), hlm. 49.  
القائمة على الفكر  ادلدخل ادلنظومى وبعـض مناذج التدريس"الصبور دمحم،  مٌت عبد89

دمسبَت  89 ىف التاريخ تةميلالمت  www.satlcentral.com/ abstract/-arabic،" البنائى
8084. 
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 :وىينقاط  يف مخس تًتكز النظرية البنائية مبادئالقول أن  وخالصة 

، أي يفسر الفرد اخلربات السابقة(. 3، )الفهم(. 8، )ادلشاركة والنشاط(. 8)
 البناء الذايت(. 4عٌت بناء على ما لديو من معلومات، )ما يستقبلو ويبٍت ادل

 .االبتكار(. 5، )ادلتجدد
 التعلموالتعليميفضوءالنظريةالبنائية خصائص -4
التعلميفضوءالنظريةالبنائية خصائص (أ

قالت كل من سرجيار وانرا نقال من درافَت وألدام أن خصائص التعلم يف 
. االذباه أي إاتحة الفرصة لدى الطلبة لًتقية (8ىي: ") البنائيةضوء النظرية 

(. ادلتمغط أي يقدم الطلبة 8دوافعو يف تعلم ادلوضوع من خالل ادلالحظة. )
(. إعادة البناء أي توضيح فكرتو 3من خالل ادلناقشة والكتابة وغَتىا. ) فكرتو

يف  (. استخدام الفكرة اجلديدة4دبا يراه اآلخر، ويبٌت فكرة جديدة وتقوديها. )
(. 5السياق ادلتنوعة، أي تنفيذ وتطبيق الفكرة احملصلة يف السياق ادلختلفة. )

دة النظر أي ينبغي للفكرة ادلستخدمة أن يراجعها الطلبة بتطويرىا أو اإع
وقل سوفرنو "أن التعلم ليس عملية مجع ادلعلومات أو حفظ  80تغيَتىا."

 88يم جديدة."نتاج مفاىإالقواعد وإمنا عملية تطوير األفكار مع 
لها أسس كما قال  خصائص التعلم يف ضوء النظرية البنائية فابلنسبة إىل 

ع النشاطات يف عملية التدريس. يتدريب الطلبة على مج(. 8)مولياسا وىي: "
أتويل ادلعلومات عن أشياء (. 8)ربط ادلواد أبنشطة الطالب احلقيقية. (. 8)
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Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Cet. 

II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 39. 
21

Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, hlm. 61. 
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ربقيق ىذه األنشطة ابالستفسار (. 4)جديدة بطريقة ادلناقشة وتبادل األفكار. 

مع اآلخرين، إن كان الطالب مل يقدم األسئلة  ومل يتكلم فلم تنجح عملية 
التعلم ليس علمية انتقال ادلعلومات وإمنا عملية تطوير األفكار (. 5)التدريس. 

ومن أمثلة بعض األنشطة يف الفصول الدارسية البنائية ما  88وتطوير الكفاءة."
 يلي: 

التجارب ادليدانية، أي أداء التالميذ بشكل فردي ومن مث  (.8)
(. ادلشاريع البةثية، أي 8التجربة معا كفريق دلناقشة النتائج، )

حبوث التالميذ يف موضع معُت وديكن تقدًن نتائجو إىل اجملموعة، 
(. الرحالت ادليدانية، أي ىذا يتيح للتالميذ وضع ادلفاىيم 3)

الصف يف سياق العامل احلقيقي. وغالبا واألفكار اليت نوقشت يف 
(. األفالم، 4ما تكون الرحالت ادليدانية تلتها مناقشات صفية، )

أي توفر للتالميذ السياق البصري وبذلك ذبعل ذبربة التعلم سلتلفة 
(. رلموعات النقاش، أي تستخدم ىذه 5دي، )يعن السياق التقل

هنا واحدة من أىم التقنية يف كل من األساليب ادلذكورة أعاله، إ
 83الفروق يف طرق التدريس البنائية.

وخالصة القول فإن النظرية البنائية متطورة من النظرية ادلعرفية ويًتكز 
اىتمامها على أن التالميذ عندىم دور كبَت يف إجياد معلومااهتم اجلديدة. قال 
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E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan 

Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 239 – 240.  
 808ص. ، النظرية البنائية وتطبيقااهتا يف تدريس اللغة العربيةمنيف خضَت الضوي، 83

– 803 . 
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يبٍت  (.8)ديدي رشاد نقال عن كوكاك أن بؤرة النظرية البنائية عن التعلم ىي: "

التلميذ فهمو بناء فرداي الذي حصلها من خالل التعلم وليس شلا يلقيو ادلدرس. 
ديكن ترقية جودة التعلم (. 3)الدرس اجلديد يتأثر كثَتا ابلدرس ما قبلو. (. 8)

التعلم من خالل إاتحة  ديكن ترقية معاين(. 4)من خالل التعامل اإلجتماعية. 
 84الواجبات عند التعلم."

ينفصل  التعلم ال يعٌتأىم مبادئ التعلم يف ىذه النظرية  منإن ولذلك ف
التعلم يقًتن ابشتغال الذات  ،النمائي للعالقة بُت الذات وادلوضوع التطورعن 

على ادلوضوع وليس ابقتناء معارف عنو؛ االستدالل شرط لبناء ادلفهوم، حيث 
بُت ما ىو مشًتك ادلفهوم يربط العناصر واألشياء بعضها ببعض واخلطاطة ذبمع 

وبُت األفعال اليت ذبري يف حلظات سلتلفة، وعليو فإن ادلفهوم اليبٌت إال على 
أساس استنتاجات استداللية تستمد ماداهتا من خطاطات الفعل؛ اخلطأ شرط 
التعلم، إذ أن اخلطأ ىو فرصة وموقف من خالل ذباوزه يتم بناء ادلعرفة اليت 

للتعلم؛ التعلم يقًتن ابلتجربة وليس نعتربىا صةيةة؛ الفهم شرط ضروري 
مسات وخالصة القول فإن  85ابلتلقُت؛ التعلم ىو ذباوز ونفي لإلضطراب.

 اجتماعي (.8و) نشط،(. 8): يف ضوء النظرية البنائية ىي الطالبأو  ادلتعلم
 .مبتكر(. 3)
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 خصائصالتعليميفضوءالنظريةالبنائية (ب

ية البنائية سابقا، فيمكن التعلم يف ضوء النظر  خصائصانطالقا من 
قال فرانوو على النةو ربديد خصائص التدريس يف ضوء النظرية البنائية، كما 

 التايل : 
(. طـــوال الـــتعلم يبـــٍت الطالـــب بذاتـــو معرفتـــو عـــن موضـــوع مـــا. 8)
ا دلفهوم وجدىا مـن قبـل. (. طوال التعلم يتأثر الطالب أتثرا كبَت 8)
ع والفـروق وسياق اجملتم لدوافعة التعلم ذي معان تؤثره ايل(. عم3)

ـــل(. عم4الفرديـــة. ) ـــتعلم ذي معـــان ســـوف تكـــون ســـهلة مـــن ي ة ال
(. إن اإلشـراح الدراسـية 5خالل إاتحـة الواجبـات ادلنزليـة الذاتيـة. )

الصادرة من الطلبة أسهل للفهم من اإلشراح الدراسية الصادرة من 
ن يرافقــو (. اليكفــي أن يــًتك الطلبــة يــتعلم بذاتــو اال أ6الــدارس. )

ادلـــــدرس ويســـــاعده ويوجهـــــو يف بنـــــاء ادلعرفـــــة مـــــن خـــــالل تعاملـــــو 
(. التـــدريس يف ضـــوء النظريـــة البنائيـــة تعطـــي الفـــرص 7ابجملتمـــع. )

الكثَتة للتعلم الفعال لـدي الطلبـة كـي حيلـل هبـا ادلشـكالت اليوميـة 
ـــة مـــن ادلـــدرس. كمـــا ىـــو ادلعـــروف  ن إحـــدى ادلقـــدمات أمـــع مراقب

أن األطفال يبنون معرفتهم بشكل نشط وليس ادلنطقية للبنائية ىي 
فعلــى ســبيل ادلثــال افــًتض  ،بتشــرب األفكــار الــيت يقوذلــا ادلعلــم ذلــم

 جــان بياجيــو أبن األطفــال يكونــون ادلعــٌت بطــرق زبتلــف عــن تلــك 
الطرق اليت يستخدمها الكبار ويتعلمون مـن خـالل عمليـة حيـاولون 

ادلعرفــة (. 8) اهتم.فيهــا جعــل األحــداث تقــع بتنظــيمهم الــذايت لبيئــا
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. ليست خارج ادلتعلم، ولكنها تبٌت فردايً ومجاعياً فهى متغـَتة دائمـاً 

ىل ادلواقــف التعليميــة ومعــو مفاىيمــو، لــيس فقــط إادلعلــم  أييت(. 9)
ادلعرفة اخلاصـة دبوضـوع معـُت، ولكـن ايضـاً  رائـو اخلاصـة ابلتـدريس 

. (80)والـــــتعلم وذلـــــك بـــــدوره يـــــؤثر يف تفاعلـــــو داخـــــل الفصــــــل. 
التـــدريس لـــيس نقـــل ادلعرفـــة، ولكنـــو يتطلـــب تنظـــيم ادلواقـــف داخـــل 

(. 88) الـتعلم. يالفصل، وتصميم ادلهام بطريقة مـن شـأهنا أن تنمـ
يـــتم تعلمـــو، ولكنـــو بـــرانمج مهـــام الـــتعلم  الـــذيادلـــنهج لـــيس ذلـــك 

تولــد (. 88) ادلتعلمــُت معــرفتهم. وادلــواد وادلصــادر، والــيت منهــا يبــٍت
ة عــن طــرق التــدريس والــتعلم، وكيفيــة تنفيــذىا يف البنائيــة أراء سلتلفــ

الفصــل، حــىت تكــون متســقة مــع ادلتطلبــات العادليــة للمنــاىج والــيت 
. تـــنص علـــى أن أفكـــار ادلتعلمـــُت ســـوف تتغـــَت مـــع اتســـاع خـــربااهتم

ىناك دور جوىرى للمعلـم يف ىـذه العمليـة فـادلعلم  وقال وردويو أن
لة ويستند علـى التةـدايت ن يتفاعل مع ادلتعلم، ويثَت األسئأديكنو 

التــدريس عمليــة بنائيــة روابــط معــارف أو (. 83) احلاليــة واخلــربات.
خـــربات أو مـــواد دراســـية دبعـــارف الطلبـــة أو خـــربااهتم الســـابقة الـــيت 

 86تطورت يف عملية بناء ادلعٌت.
كيفية الطلبة يف التعلم،   ذىبت نظرية التعلم البنائية إىل ابلنسبة إىل ما

 النظرية يف صف الدراسة ابخلطوات التالية:  فيمكن تطبيق ىذه
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(. إحياء وتشجيع الطلبة من خالل معرفااهتم السابقة. يتم 8)

ذلك عن طريق احلوار وادلناقشة وتبادل اآلراء. وألن ادلعرفة السابقة 
من الطلبة أساس لنجاحو يف تعلم ادلعارف أو ادلعلومات اجلديدة. 

خبالل معرفتهم السابقة قبل  فينبغي للمعلم أن حييي ويشجع الطلبة
(. احلصول على ادلعرفة اجلديدة، 8تزويدىم دبعلومات جديدة، )

ويتم ذلك عن طريق تعلم مواد أو أشياء بصفة شاملة قبل 
(. فهم ادلعرفة. فينبغي للطلبة أن يكتشف 3االىتمام بتفاصيل، )

ديتةنها، يتم ذلك عن طريق ادلناقشة  ويالحظ ادلعرفة اجلديدة و
(. تطبيق ادلعرفة، ينبغي للمعلم أن يتيح 4ادل اآلراء مع غَته. )وتب

(. تقييم ادلعرفة. 5معرفتهم. ) الطلبة فرصا كافيا لتطبيق وتطوير
 87يم مدى صلاح الطلبة يف فهم ادلعرفة وتطويره.ينبغي تقي
  :األمور التالية ييقتضيف التدريس  البنائيةإن استخدام النظرية لذلك ف

ري أن يعرف ادلعلم كيفية بناء كل متعلم دلعرفتو من الضرو (. 8)
حينئذ ديكن مساعدتو أن يكتسب اخلربة اجلديدة. ويتم ذلك أبن 
يقدم ادلعلم بعض األسئلة الكاشفة اليت توضح إن كان لديو خربة 

وىذا (. 8)، ت ذلا عالقة ابدلوضوع اجلديد من عدموانايسابقة وب
بعض األنشطة الكاشفة لذلك ابلضرورة يستلزم قيام ادلعلم بتنفيذ 

توضح لو مستوى ادلتعلمُت ومدى خربااهتم  ةواليت تعد دبثابة استبان
ضرورة أن يتفاعل ادلعلم يف العملية البنائية مع كل (. 3)، السابقة
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 Nurhadi, dkk. Pembelajaran Konseptual dan Penerapannya dalam KBK, 
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يقوم كل منهم ببناء   واحد من طالبو على حده لكي يرى كيف

صفة الذاتية الادلعرفة. ويساعد ادلتعلم على تشكيل ادلعلومة وإضافة 
ابلطريقة اليت تروق لكل منهم من خالل استخدام ادلعلم  عليها و

 88لبعض التوجيهات البسيطة.
الًتكيز على اهتيئة ادلطلوب من ادلعلم اعتمادا على البياانت السابقة فإن 

إذن فالفرق اجلوىري أن النظرية . ادلساعدة يف الوصول دلصادر التعلمبيئة التعلم و 
 التعلم ىو نقل ادلعلومات إىل ادلتعلم فةسب بينما النظرية البنائية التقليدية تعترب

تعترب أن التعلم عند ىذه النقطة مل يبدأ بعد وإمنا يبدأ بعدىا فالتعلم ىو ما 
حيدث بعد وصول ادلعلومات إىل ادلتعلم الذي يقوم بصناعة ادلعٌت الشخصي 

ذه النظرية تغَت كبَت يف وقد حدث على إثر تطبيق ى. الذايت الناتج عن ادلعرفة
طرق وأساليب التعليم والتعلم وطرق التدريس وبيئتو وكذلك يف تقوديو واإلشراف 

 . عليو
(. 8): يف ضوء النظرية البنائية ىي مسات ادلعلموخالصة القول فإن 

(. الكفاءة )حل ما 3، )ذاتية ادلتعلم وأسئلتو قبول (.8) انتقاء األنشطة،
 ابدلعتقدات و و ابلذات )وعي بتفكَته (. الوعي4يواجهو من مشكالت(، )

(. ادلهنية واحلرفية 6(. ادلرونة )القدرة على التفكَت يف البدائل(، )5األفكال(، )
 التغذية الراجعة وتوظيفها لتةسُت أدائو(.  –)السعي إىل ذبويد األداء 

 
                                                 

صنعاء: ) ،مناىج العلوم العامة وأساليب تدريسهاو خرون:  ،خليل يوسف اخلليلي88
 885(، ص. م8993، وزارة الًتبية والتعليم
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 يةلنظريةالتعلمالبنائيةخياجلذورالتار -ب

شرين ظهر ادلذىب أو النظرية اجلديدة يف ات يف القرن العمنذ الثمانن
البنائية. وىي تذىب إىل أن عملية التعلم ىي  النظريةأو  مذىبالتعلم وىي 

النشطة الداخلي لدي ادلتعلم يف بناء ادلعرفة. يتعلم ادلتعلم ادلعاين من خالل 
تطبيق العلوم يف حل ادلشكالت وللتواصل مع غَته.  وخطة التدريس على 

ة البنائية يًتكز التدريس على العملية التعليمية من خالل تواصلو مع أساس النظري
غَته من الناس والعلم حىت يتمكن لو إجياد ادلعاين من خالل ادلعرفة اليت 

اكتسبت النظرية البنائية شعبية كبَتة يف السنوات األخَتة على الرغم حصلها. 
و النظرية البنائية من أن فكراهتا ليست حديثة إذ ديكن مالحظة االذباىات ضل

 ق. م(، 470ـ  380من خالل أعمال كل من سقراط، وأفالطون، وأرسطو )
 " تكوين ادلعرفة"عن   و الذين ربدثوا مجيعاً 

قال الضوي نقال عن مطرايف، يرى كثَت من الًتبويُت أن البنائية تكونت 
ية فيما نتيجة جلهود عديد من العلماء والفالسفة كانت أفكارىم امتدادا للبنائ

 بعد ومنهم: 
 (Giambattisa Vico)(. الفيلسوف اإليطايل جيامبتسافيكو 8)

م، أطروحتو عن بناء ادلعرفة، حيث يرى أن العقل البشري 8780
(. مسامهات 8يبٍت ادلعرفة فال يعرف العقل إال ما يبنيو بنفسو، )

حيث يرون أن القعل  (Kant)أنصار ادلذىب النقدي أمثال كانت 
(. جهود ادلذىب 3نشئ ادلعرفة وفقا لتصوراتو، )البشري ي

 .R)وروبرت تشمربز  (P.Moreau)موري  ًتييٍت ومنهم بالدارو 
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Chambers)  وتشارلز داروين(Charles Darwin) حيث وضعوا ،

(. 4سا للتكيف، )افكرة ادلوائمة بُت الكائن احلي والبنية سبثل أس
جون ديوي مسامهات أصةاب ادلذىب الربمجايت وعلى رأسهم 

(John Dewey’s)خدمة ، والذي يرى أن ادلعرفة  لة وظيفية يف 
وتتطور من خالل اكتساب مزيد من  مطالب احلياة، وأهنا تنمو

ىو الذي قدم (. أعمال ومسامهات جان بياجيو، و 5اخلربات، )
ا حول كيفية اكتساب ادلعرفة، ويعد بياجيو للبنائية أىم أفكارى

 89نائيةواضح اللبنان األوىل للب
النظرية البنائية مشتقة من كل من نظرية بياجيو )البنائية ادلعرفية( ونظرية 

(. 8فيجوتسكي )البنائية االجتماعية( وبذلك فالتعليم ينةصر يف رؤيتُت: )
رؤية بياجيو اليت تشَت إىل أن التعليم يتةدد يف ضوء ما حيصل عليو ادلتعلم من 

(. رؤية فيجوتسكي اليت تشَت إىل أن 8نتائح منسوبة لدرجة الفهم العلمي، )
التعلم يتةدد يف ضوء سياق اجتماعي يتطلب درجة من التمهن يف تعلم مادة 

 العلوم. 
ىكذا إذن نستطيع القول أن البنائية تعد نظرية يف ادلعرفة منذ زمن طويل 

وليس غريبًا رؤية ىذا التكرار من عدة فالسفة ومنظرين عرب  ،ديتد عرب القرون
حُت يبقى ادلنظر احلديث الوحيد الذي حاول تركيب ىذه  يف ،تاريخىذا ال

األفكار ادلتعددة يف نظرية متكاملة وشاملة ىو العامل جان بياجيو، إذ قام 

                                                 
 – 87ص. ، وتطبيقااهتا يف تدريس اللغة العربية النظرية البنائيةمنيف خضَت الضوي، 89

88  
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بتوحيد الفلسفة وعلم النفس لتةويل انتباه الناس إىل االىتمام ابلتفكَت و 

يف الًتبية وعلم الذكاء لدى األطفال وفاربًا الطريق إىل نظرة ومنظمة جديدة 
 30."النفس

 النظريةالبنائيةبنينظرايتالتعلم -ج
بصدد ترقية جودة التدريس فمن احملاوالت اليت نقوم هبا الفهم عن كيف 
يتعلم الطلبة. ألن فهم ادلدرس عنو يستفيد منو يف صياغة برانمج التدريس 

رايت ادلناسب لدى الطلبة. وبذلك أن عملية التدريس ذلا عالقة وطيدة بنظ
اليستقل منها أبدا، ألن من األىداف األساسية من التدريس ىو كيف التعلم و 

جيعل الطالب يتعلم بذاتو. ولذلك فإن تدريس اللغة وتعلمها عملية تقوم على 
أساس نظرايت وىي نظرية نفسية ولغوية وتربوية، بل يعد اإلدلام هبا من ابب 

ة الثانية كانت أم معرفة العلوم ابلضرورة يف رلال تدريس اللغة اذلدف أي اللغ
اللغة األجنبية. قال عبد هللا: "سبثل نظرايت اللغة ونظرايت التعلم مصدرا 
أساسييا ديد طرائق تعليم اللغات ابإلفًتاضات وادلبادئ التعليمية واللغوية ادلتعلقة 
بطبيعة اللغة وكيفية تعلمها. فنظرايت اللغة ىي اليت تصف اللغة وتقوم بتةليلها 

عملها وتستخرج بعد ذلك أىم القوانُت اليت ربكم النظام اللغوي وتفسَت كيفية 
 38وادلبادئ واألسس اليت تقوم عليها طبيعة اللغة." 

                                                 
dapprentissage -educ.com/theories-http://www.new"النظرية البنائية يف التعلم،" 30

constructivisme-le-   8085يناير  84مت التةميل يف التاريخ . 
 –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرق عمر الصديق عبد هللا، 38

 . 88(، ص. م8008اذلرم: دار العادلية للنشر والتوزيع، )، الوسائل

http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage%20-le-constructivisme
http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage%20-le-constructivisme
http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage%20-le-constructivisme
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نظرايت تعلم اللغة  -منهم عمر الصديق عبد هللا –قد قسم العلماء 

وتعليمها إىل ثالثة أقسام وىي األساس النفسي لتعلم اللغة واألساس اللغوي 
س الًتبوي لتعليم اللغة. "فاألساس النفسي ينقسم إىل ثالثة لتعلم اللغة واألسا

أو العقالنية وتطورت ىذه  النظرية السلوكية والنظرية ادلعرفيةنظرايت وىي 
بعض العلماء  يها. ويضيف إلالنظرية حىت تكون ثالثة وىي النظرية البنائية

ان عبد هللا نظريتُت ومها النظرية اإلنسانية والنظرية سربنيتك كما ووصفو رضو 
  38اثين يف كتابو إبداع التدريس."

ينقسم إىل قسمُت ومها النظرية البنيوية لتعلم اللغة واألساس اللغوي 
واألساس الًتبوي لتعليم اللغة تصدر منو عدة التوليدية.  –التةويلية والنظرية 

قة طريو طريقة القراءة، و طريقة ادلباشرة، و طريقة النةو والًتمجة، الطرائق ومنها 
طريقة السمعية والطريقة الفهم وحل الرموز اللغوية، و طريقة الطبيعية، والالصامتة، 

طريقة اإلحيائية، والطريقة التواصلية، والطريقة السمعية البصرية، والالشفهية، 
الطريقة االستجابة /الطريقة و طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة، وال

الباحث النظرية البنائية فيما سبق  وقد شرح 33.التوليفية/الطريقة ادلختارة
النظرية و  النظرية السلوكية والنظرية ادلعرفيةفسيعرض موجزا ما بقي من النظرايت: 

 .التوليدية –التةويلية البنيوية والنظرية 
 
 

                                                 
32

 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, hlm. 4 – 35.   
 –األساليب  –للناطقُت بغَتىا الطرق تعليم اللغة العربية عمر الصديق عبد هللا، 33
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(Behavioral Theory)النظريةالسلوكية .1

نظرية من نظرايت تعلم اللغات على أساس علم النفس.  النظرية السلوكية
طية اليت الًتابالنظرية و  لنظرية السلوكيةتطلق عليها أحياان اب النظرية السلوكية

يد العامل  دليالدي وبداية القرن العشرين علىعشر ا التاسعظهرت يف هناية القرن 
م( الذي عرفت فيما بعد دبدرسة اإلشراط 8936 – 8849الروسي ابفلوف )

 . التقليدي
هنا عادة يسهل التةكم فيها والسيطرة ينظر السلوكيون إىل اللغة على أ

عليها، وأهنا جزء من السلوك اإلنساين الذي تشكلو البيئة احمليطة بو وتتةكم 
فيو، وأن اختالفات اللغوية بُت الناس ليست وراثية، بل نتيجة الختالف 

والبيئة اليت تقصد ىنا ىي البيئة اللغوية وىي كل العناصر اليت  34البيئات اللغوية.
ادلدرسية والطرائق التعليمية أثناء الفصل الدراسي ا ادلدرس كمثل الكتب حيشدى

 قبلو وبعده. 
القصوى للتدريب وادلران يف تعلم اللغات،  األمهيةويؤكد ىؤالء السلوكيون 

عن ظهر قلب، بل حفظ قطع كبَتة أبكملها  وحفظ بعض العبارات وادلفردات
ظهرون اىتماما واضةا ابلنواحي وأغلبها زلاداثت من سؤال وجواب، كما أهنم ي

الشكلية يف اللغة من نطق سليم، وىجاء مضبوط، واتباع لقواعد النةو 
والصرف، ويقل اىتمامهم بشكل واضح دبضمون الكالم ومعناه وقدرة 

                                                 
، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 34

 50ص. 
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اىتمت بدراسة  ةالنظري ىذه 35ادلتةدثُت على تبادل األفكار عن طريقو.

ية ربدث نتيجة ن العملية التعليمأ ةرى ىذه النظريتللمتعلم. و  يالسلوك الظاىر 
ىذه إىل  إىل استجاابت من قبل ادلتعلم، فالتعلم ابلنسبة يمؤثرات خارجية تؤد

أن ىذه النظرايت اهتتم ابلسلوك  أيالنظرايت ىو تعديل يف سلوك الفرد 
 .واهتتم دبا حيدث داخل عقل للمتعلم وال يالظاىر 

بيئية اخلارجية والسيطرة عليها السلوكيون يهتمون اىتماما كبَتا ابدلؤثرات ال
بوصف ادلتغَت األساسي يف عملية التعليم. وكذلك يتهمون دبفاىيم ذات العالقة 

مفهوم التعزيز اإلجيايب  وطيدة ابدلتغَت ادلشار إليو مثل مفهوم ادلثَت واالستجابة و
رى تولذا والسليب وغَتىا من ادلفاىيم اليت أذاعها السلوكيون يف احمليط الًتبوي. 

ن أحيدث التعلم جيب  ين التعلم يتم بدفع من مؤثرات خارجية ولكأ ةالنظري
النتائج على مالحظات  ن تبٍتأاهتيأ الظروف اخلارجية ادلناسبة لذلك، كما جيب 

 للمتعلمُت. يالسلوك الظاىر 
عادات، ويعتمد على التعزيز  تكوينفاكتساب الطفل لغتو يقوم على 

لمو، أو من غَتىم من احمليطُت بو،  لده أو من معاإلجيايب، الذي يتلقاه من وا
على التعزيز السليب، الذي يتلقاه من ىؤالء  كلما نطبق نطقا سليما، كما يعتمد

 36عن طريق العقاب ادلباشرة، أو غَت ادلباشرة، يف استبعاد اإلجاابت اخلاطئة.

                                                 
، )الطبعة تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 35
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 ن جييب عن السؤال التاىل:أن على ادلعلم أويرى أنصار ىذه النظرايت 

صلد ومن مث  و أوضح" الدافعية للتعلم لدى ادلتعلمُت؟أبرز "أن أ ف ديكنٍتكي
ن ادلناىج وطرق أ" حول ادلناىج وطرق التدريس: روادىا يضعون االفًتاض التايل

ن احلكم على ألذا صلد . التدريس تعمل على إبراز  الدافعية لدى ادلتعلمُت"
ذا مل يعر ادلتعلمُت إًتاض. فمثاًل طبيعة العملية التعليمية يتم على أساس ىذا االف

و أوم غالبًا ما يلقى على ادلادة التعليمية األنشطة ادلعملية اىتماماً، فإن الل
و مصممى ادلواد التعليمية، وصلدىم اندرًا ما يصنعون قدرات ادلتعلمُت أادلعلمُت 

حىت السلوكية  ةولقد كانت السيادة ذلذه النظري يف احلسبان يف مثل ىذه احلالة.
 8975.37قبل عام 

(Cognitive Theory)أوالعقالنيةالنظريةاملعرفية .2
ىي النظرية  -تطلق عليها أحياان بنظرية التعلم ادلعريف –ادلعرفية النظرية 

أساس علم النفس. ظهرت ىذه النظرية  علىالثانية من نظرايت تعلم اللغات 
(. التعلم ىو نتيجة 8رافضة للنظرية احلسية السلوكية اليت تعتمد على أن: )

(. أن عقل الطالب ىو كأنو صفةة بيضاء تسطر 8دلؤثرات خارجية فقط، )
 عليها العوامل البيئة ما يًتاءي ذلا من أفكار.

يرى أنصار ىذه النظرية أن ادلتعلم ىو الذي يسيطر على عملية التعلم 
 إجيااب أو ويتةكم فيها، وأن البيئة ليس ىي ادلراجع األوىل واألخَتة يف التأثَت

                                                 
لتدريس القائمة على الفكر ادلدخل ادلنظومى وبعـض مناذج ا"مٌت عبدالصبور دمحم، 37
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بدراسة العمليات العقلية اليت ة النظريىذه اىتمت أي  38سلبا يف نتيجة التعلم.

اهتتم دبا جيرى داخل عقل ادلتعلم  يةربدث داخل عقل ادلتعلم. وىذه النظر 
على كيفية اكتساب ادلعرفة  ةؤكد النظريتإىل العوامل اخلارجية للتعلم. و ابإلضافة 

ة واستخدامها يف التعلم الالحق والتفكَت فيما يتم وتنظيمها وزبزينها يف الذاكر 
 تعلمو. 

فادلتعلم يتعلم كلما بذل جهدا معرفيا، وكلما ربول من السلبية إىل 
ية. وتتةدد وظيفة ادلتعلم يف التعلم ادلعريف دائما بتوليد صورة جديدة من اإلجياب

عكس اخلربة وتنظيمها وصياغتها بصورة ذاتية تعكس قدراتو العقلية، وت
سًتاتيجياتو ادلعرفية يف معاجلتو للقضااي وادلواقف وادلشكالت اليت يواجهها. ا

فادلتعلم يتعلم عندما يفهم ويدرك العالقات، وعندما حيدث التعلم فإنو يرى 
األشياء يف صورة جديدة عندما ترتبط ادلعلومات اجلديدة دبا ىو قائم يف البنية 

وائل أنظر التعلم ادلعريف أتييدًا كبَتًا منذ ادلعرفية للمتعلم. وقد اكتسبت وجهة 
 39اخلمسينات من القرن ادلاضى.

تذىب ادلدرسة ادلعرفية إىل اللغة على أهنا قدرات كامنة عند اإلنسان، 
تعمل البيئة احمليطة على تفتةها وتطويرىا، بعكس ادلدرسة السلوكية اليت ترى أن 

حاسة السمع بعد أن يتم اللغة عادات تكتسب من الوسط اخلارجي عن طريق 
تعزيز االستجاابت الصةيةة، وسبيز ادلدرسة ادلعرفية بُت كل من الكالم واللغة، 

                                                 
 88، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 38
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حيث تذىب النظرية ادلعرفية إىل أن السلوك اللغوي ينقسم إىل جانبُت: اللغة 

الداخلية، يف حُت أن  (Competence)والكالم. فاللغة ىي الكفاءة أو القدرة 
. (Performance)لقدرة الداخلية يف صورة أداء  عرب عن الكالم مظهر خارجي ي

وبذلك فإن دراسة اللغة ينبغي أن تركز على القدرة الداخلية، وليس على األداء 
الذي يعكس تلك القدرة إال إذا كان اذلدف من دراسة األداء استنتاج ما 
ينطوي عليو من قدرة داخلية. يرى تشومسكي أن كل فر "يولد مزودا بقدرة 

هبا، وىذه الفطرة أمساىا تشومسكي جهاز اسطرية سبكنو من تعلم اللغة واكتف
 40.(Language Acquisition Device)اكتساب اللغة 

ولذلك فالفرق بُت النظرية السلوكية والنظرية ادلعرفية حيث أن النظرية 
السلوكية تعترب أن الطفل يولد صةيفة بيضاء، وأن اللغات ليست سوى عادات 

اإلنسان من بيئتو عن طريق احلفظ والتكرار واحملاكاة وربط كل قيد يكسبها 
لغوي ابالستجابة ادلالئمة ذلا، فإن النظرية ادلعرفية تعترب أن تعلم اللغات يقوم 

 على أسس فطرية وإن كانت البيئة تساعد على حسن األداء. 
(Structural Theory)النظريةالبنيوية .3

بدأت عند أيضا ابلنظرية البنيانية، وىي اليت  عليهاتطلق ية يو النظرية البن
،Ferdinand De Saussure) دي سوسَتالعامل اللغوي السويسري ىو فرديناند 

 Leonard) بلومفيلدليوانرد  لى يدوازدىرت ع (م8983 – 8857

Bloomfield) . 
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(. إن تعلم اللغة 8ادلبادئ اليت تقوم عليها البنيانوين فهي: ) أىموأما من 

(. إن احلديث ادلنطوق ىو 8كتساب عادات تقوى ابلتدريب والتعزيز. )ىو ا 
(. كل لغة ذلا نظام فريد يف اببو زبتلف بو عن غَتىا 3أصل اللغات مجيعا. )

(.  4من اللغات، وال ينبغي أن ضللل إحدى اللغات يف إطار نظام لغة أخرى. )
ود متةديثها. كل لغة ربتوى على نظام متكامل كاف للتعبَت عن أي فكرة ترا

هبا  (. اللغات احلية كلها تتغَت وتتطور دبرور الزمان ألسباب عدة، فتتغَت5)
(. ادلرجع األول واألخَت يف 6اللغة يف كل أبعادىا من مفردااهتا حىت قواعدىا. )

سالمة اللغة وصةتها ىم ادلتةدثون هبا، وال سبلك أكادديية علمية أو مدرسة 
على الناس معايَت تؤيد استخدام بعض العبارات ضلوية أو رلمع لغوي أن يفرض 

(. إن تبادل األفكار وادلعاين واالتصال بُت الناس ىو 7) وترفض بقاء غَتىا.
اذلدف الرئيسي الستخدام اللغات والسبب يف وجودىا، ولكي نصل إىل ادلعٌت 
احلقيقي وإىل األفكار اليت تدور يف ذىن كل من ادلتةدث والسامع علينا أن 

بتةليل مظاىر اللغة احملسوسة من صوتيات وقواعد ومفرادات بطريقة نبدأ 
(. تطبيق أساليب البةث العلمي السائدة يف ميدان العلوم 8وظيفة. )

 48البيولوجية والطبيعية على ربليل اللغات. 
ىذه النظرية ترى أن ادلهم يف دراسة اللغة فمن ادلبادئ السابقة يعرف أن 

ادة( اللغوية اليت أمامنا ابعتبارىا الشيء احلقيقي مث ىو الًتكيز على دراسة )ادل
 ترى أن دراستها يف إطار )سلوكي( يؤكد أن أي فعل ال يفهم إال يف ضوء ادلثَت

                                                 
 83، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 48
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فتنظر البنانية إىل اللغة على أهنا نوع من أنواع ادلثَت واالستجابة  واالستجابة.

 طار سلوك إنساين. للمثَت، واللغة ضمن ىذا اإل
(. تبٌت عملية 8ىيم البنيانية فيما خيتص بتعليم اللغة على: )تقوم ادلفا

تعليم اللغة على منهجية تكوين عادات كالمية انطالقا من ااثرة ادلثَت ومن 
(. تتم تقوية العادات الكالمية بوساطة تعزيزىا 8االستجابة التلقائية ذلذا ادلثَت. )

اسية ادلتعمدة هبدف (. تقتضي االساليب االس3وتدعيمها بصورة متواصلة. )
تنمية االداء الكالمي للتلميذ الًتداد وادلمارسة وتدعيم العناصر الكالمية 

  48وتتابعها يف السياق الكالمي.
العريب أن أسس تعلم اللغات احلية اعتمادا  ذكرعالوة على ما سبق، 

 على مبادئ النظرية البنيانية اليت سبق ذكرىا فيما يلي: 
غة ىو اكتساب عادات فال بد من أتكيد دبا أن تعلم الل(. 8)

قيمة التكرار والتدرب واحملاكاة واحلفظ، وعلى ادلدرس أن يقوم 
دبا أن احلديث ادلنطوق (. 8)ابلدور اإلجيايب األول يف ىذا اجملال. 

ىو أىم جوانب اللغة فال بد للمدرس أن يبدأ بتدريب طلبتو على 
هم مهارات القراءة االستماع والفهم مث الكالم، وبعد ذلك يعلم

تتطلب االختالفات  بُت اللغة األصلية للطالب (. 3)والكتابة. 
واللغة األجنبية اليت يتعلمها اىتماما كبَتا من الدرس الذي جيب 
أن خيطط لطريقة تدريسيو حبيث يعطى ىذه الفروق أولوية يف 

يبُت مدرس الًتمجة لطلبتو أنو ديكن نقل (. 4)أنشطة التعلم. 
                                                 

 .809، ص. ىف طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد، 48
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كار اليت تعرب عنها اللغة األجنبية إىل اللغة األصلية  نفس األف

حيرص (. 5)وابلعكس دون فارق يذكر يف قوة التعبَت أو التأثَت. 
ادلدرس على أن يبُت أن قواعد اللغة ليست هنائية أو اثبتة بصورة 

(. 6)مطلقة دائمة بل إهنا تتغَت وتتطور كتطور اللغة نفسها. 
دقيقا دلا يستخدمو ادلتةدثون هبا يف ليست قواعد اللغة إال وصفا 

أايمهم وينبغي أال تتقيد ابلقواعد العتيقة اليت يفرضها األكاددييون 
يؤكد ادلدرس على ادلظاىر احلسية يف اللغة  (. 7)على اللغة. 

يمة كالنطق الصةيح واذلجاء ادلضبوط واستخدام العبارات السل
يتبع (. 8)اللغوية.  ٌت هبا الًتاكيببيويبُت للمتعلم الطريقة اليت 

مدرس اللغات يف شرح درسو لتالميذه نفس األساليب اليت يتبعها 
عامل اللغوايت عندما جيري حبثا ميدانيا حياول بو اكتشاف 

  43اخلصائص اللغوية للغة غَت معروفة لو.
لقد اتسع واشتهر أثر النظرية البنيوية يف تدريس اللغات احلية اتساعا 

إابن اخلمسُت سنة اآلخَت، واليزال أثر ىذه  كلوويل  واسعا على اجملال الد
 النظرية واضةا حىت اآلن يف كل برامج تعليم اللغات األجنبية والقومية كمثل ما

 يقع يف إندونيسيا يف تعليم اللغة العربية. 
 
 

                                                 
 85، ص.  النظرية والتطبيقتعلم اللغات احلية وتعليمها بُتصالح عبد اجمليد العريب، 43

– 86. 
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(Transformational-Generative Theoryالتوليدية-التحويليةالنظرية .4

أيدي  م على8957بدأت أسسو منذ سنة ية النظرية التةويلية التوليد
حىت تطلق عليها  -كيياللغوي األمر - ،(Noam Chomsky) تشومسكيانعوم 

انتقد  انعوم تشومسكي مبادئ علم أحياان ابلنظرية التةويلية االبتكارية. 
النفس السلوكي يف اجملال اللغوي، ودعا إىل إقامة نظرية لغوية شاملة بدال من 

تمرينات البنيوية يف رلال تعليم اللغة، كما أن رد الكالم إىل االعتماد على ال
سلوك تقتصر على عادات كالمية يبدو تصورا خاطئا وإذا ما أتملنا النمو 
اللغوي عند الطفل يف سنيو األوىل ودرسنا ادلراحل اليت سبر هبا لغتو إىل أن يصل 

لطفل يكتسب إىل اكتساب لغة زليطة تبُت لنا خطأ االعتقاد السائد أبن ا
الستجابة الكالم من خالل زلاكاة لغة الكبار ومن خالل ادلمارسة وتقوية ا

سان يف حقيقتو خيتلف عن سائر احليواانت يف أن لديو للمثَتات الكالمية. واإلن
قدرة ابداعية أو كفاية لغوية تقود اكتشافو لقواعد لغتو وتكوينو لكفايتو اللغوية. 

ة وحدات قائمة على العادات الكالمية وقف ما ومفهوم اللغة على أهنا سلسل
يراعي حقيقة  بداعية يف اللغة واللبنانيون ال يتالءم والناحية االيذىب إليو ا

 44نسان العقلية الكامنة وراء كل سلوك فعلي.اإل
تنادي أن كل متةدث بلغة ما ال بد أن يعرف النظام النظرية ىذه 

اال مااستطاع أن يبتكر مجال وعبارات مل اللغة، و  ذلذهالصويت، الصريف والنةوي، 
ترى النظرية التةويلية التوليدية أن اللغة  45يسبق لو مساعها أو استخدامها.

                                                 
 .808، ص. ىف طرائق تدريس اللغة العربية زلمود أمحد السيد،44
 .86، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 45
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 ،وىي )الشخصية( األوىل لإلنسان ،اإلنسانية أكرب نشاط ينهض بو اإلنسان

ومن مث جيب الوصول إىل )طبيعة( ىذه اللغة ال عن طريق )ادلادة( ادللموسة 
وإمنا عن طريق القدرات اإلنسانية الكامنة اليت ال تظهر على  ،مناالظاىرة أما
( Competence) ومن مث كان التوجو إىل دراسة )الفطرة( اللغوية ،)السطح(

وىي قدرة فطرية تولد مع  ،ابعتبار أن لدى كل إنسان )قدرة( على اللغة
 ،ة احلالوىذه القدرة ال بد أن تكون واحدة عند الناس مجيعا بطبيع ،اإلنسان

ومن ىنا فإن اللغات تتشابو يف أشياء كثَتة أساسية شلا يعرف اآلن )ابلكليات 
وىذه القدرة على اللغة تؤكد أن اللغة اإلنسانية ال ديكن أن تكون  ،اللغوية(

وإمنا لغة إبداعية تتكون من عناصر  ،وإال كانت نشاطا ) ليا( ،استجابة دلثَت
ومن مث فإن  ،ال ال تنتهي عند حصرلكنها تنتج مج ،زلدودة ديكن حصرىا

. وبعد ذلك أييت اإلنسان ينتج كل يوم مئات من اجلمل مل ينتجها من قبل
، وىو مايتةقق أمامنا فعال، لكن ال ديكن (Performance)درس األداء اللغوّي 

فهمو إال يف ضوء معرفتها ابلفطرة اللغوية، من ىنا ظهر مصطلح البينة العميقة، 
 46ةية.والبنية السط

شرحها العريب، أما مبادئ نظرية التةويلية والتوليدية وتفاوت بينها وبُت 
  النظرية البنيانية فهي كما يلي:

أن القدرات اللغوية ىي قدرة ذىنية سبكن ادلتةدث والسامع (. 8)
من حل مشكالت االتصال عن طريق تطبيق قواعد معينة. بينما 

                                                 
.uqu .edu.sa/file2/tiny_mce/plugins/.../1،" عازي مفلح، "اذباىات تعليم اللغة46

doc. 5808 مارس 87 ىف التاريخ ةميل التمت.  

http://www.satlcentral.com/arabic-abstract/.../dr-mona.d
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م اللغات ىو اكتساب عاداة يعتقد اتباع النظرية البنيانية أن تعل

ترى نظرية (. 8)لغوية عن طريق احملاكاة والتقليد والتعزيز. 
التةويلية والتوليدية أن ىناك عناصر مشًتكة كثَتة بُت لغات العامل 
يف كل أبعادىا من نظام صويت ونظام صريف ونظام ضلوي ونظام 

ديكن داليل. بينما ترى النظرية البنيانية أن لكل لغات فروق وال
واندى البنائيون أبن (. 3)ربليل لغة ابستخدام نظام لغة أخرى. 

اللغات كلها تتغَت وتتطور، غَت أهنا يف رأي أنصار النظرية  
(. 4)التةويلية والتوليدية تتغَت على مستوى البناء الطاىر فقط. 

يبُت أنصار التطرية التةويلية والتوليدية أنو مع تسليمهم أبن 
ة ىم الثقات فيما خيتص دبا ىو سليم أو خطأ يف ادلتةدثُت ابللغ

التعبَت، إال أنو ال جيوز لنا أن ضللل حديث كل طبقة وكل ذلجة 
على حدة. فاللغة ليست ملكا خاصا ألحد يتصرف فيها كما 

يف الوقت الذي اىتم فيو البنائينون ابلشكل أو ابلبناء (. 5)يشاء. 
و واستخالص ادلعاين عن الظاىري للتعبَت اللغوي ودأبوا على ربليل

صرف أنظار نظرية التةويلية والتوليدية اىتمامهم إىل  ةطريق
العمليات اللغوية اليت تسبق ىذا ادلظهر اخلارجي. أي أن الشكل 
البناء الظاىري لس ىو ادلفتاح لفهم احملتوى، ولكن العمليات 

 47النةوية الصرفية والكفاءة اللغوية ىي األساس دلا يسمع ويقرأ.

                                                 
 38، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  47

- 34. 
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م أن ىناك نقاط االختالف الواضح بُت ىااتن النظريتُت كما سبق رغ

(. الكالم ادلنطوق ىو 8ذكرىا ولكن مها تتقفان سبام االتفاق يف نقطتُت، ومها )
أصل اللغات مجيعا وىو يسبق الكتابة يف كل للغات من حيث اتريخ النشأة، 

كل لغة (. أن ل8وذلذا كان لكل نص كتايب مايقابلو من حديث منطوق. )
نظاما شامال متكامال جيعل ادلتةدث قادرا على التعبَت عن أية فكرة تراوده، وال 

 عربة ابلقول أن إحدى اللغات بدائية أو بسيطة وإن غَتىا لغة حضارة ومدنية.
قد خلص الباحث نظرايت تعلم اللغات وموقع النظرية البنائية فيها كما 

 التايل: ىو يف الرسم البياين
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 االجيابياتوالسلبياتمنالنظريةالبنائية -د

  :تتميز نظرية التعلم البنائية بعدة شليزات منها
جيعل من ادلتعلم زلورا للعملية التعليمية، فهو مطالب (. 8)

يتيح (. 8) إىل ادلفاىيم بنفسو.ابلبةث والتقصي لكي يصل 
فرصة دلمارسة عمليات العلم مثل ادلالحظة واالستنتاج وفرض 

يسود (. 3) علم.تالفروض واختبار صةتها وغَتىا من عمليات ال
اجلو التعاوين الذي يتيح فرصة للتفاعل بُت ادلتعلمُت مع بعضهم 

 يربط النموذج بُت(. 4) البعض ومع ادلعلم من خالل األنشطة.
العلم والتكنولوجيا؛ شلا يتيح الرؤية أمام ادلتعلمُت إىل دور ادلعلم يف 

يتطلب من ادلتعلمُت إعطاء أكرب (. 5) حل مشكالت اجملتمع.
قدر من احللول للمشكلة الواحدة؛ شلا جيعل ادلتعلمُت يف حالة 
 تفكَت مستمر، شلا يؤدي إىل تنمية التفكَت أبنواعو لدى ادلتعلمُت.

رصة للمتعلمُت لتصةيح الفهم اخلاطىء اليت قد يتيح ف(. 6)
تنوع األسئلة احملفزة (. 7) يصلون إليها من خالل جلسات احلوار.

للمتعلمُت للرجوع على مصادر ادلعرفة ادلتنوعة اليت تدعم 
اقتصار دور ادلعلم على التوجيو والتنظيم (. 8) التفسَتات الناذبة.

يزود ىذا النموذج . (9) واإلرشاد، ومصدر للمعلومات أيضاً.
(. 80) ادلتعلمُت بوسائل التقوًن ادلختلفة من خالل مرحلة التقوًن.



887 
مشول النموذج دلعظم مزااي التعلم البنائي دلعرفة ادلتعلمُت أبنفسهم 

 48من خالل مراحلو.
  :ىي ابلنسبة إىل السلبية البنائية النظريةوىناك من ينقد 

ها البعض يف شكل ذبزئة مراحل النمو وفصلها عن بعض(. 8)
فًتات مستقلة تعتمد أساسا التةديد العمري مرورا ابخلصائص 
الذىنية لكل مرحلة وانتهاء بنواذبها احملتملة وادلفًتضة، وكأن الفرد 
موضوع ىذه التجزئة اثبت ال يتغَت مهما كانت الظروف احمليطة 
بو، فجان بياجيو اعترب تقسيمو العلمي منوذجا عادليا حيتذى بو 

واقع يناقض توجهو. ولذلك ديكن اعتبار النظرية البنائية مفتقرة وال
إىل ادلرونة يف ىذا ادلستوى وال تالءم كل األوساط الثقافية 
واالجتماعية وابلتايل ال ديكن اعتمادىا يف رلال التعلم اإلنساين 
دبعناه الكوين وفيما عدا ذلك تظل أعمال جان بياجيو ذات قيمة 

عند األخذ هبذه النظرية فنةن (. 8). ية والتعليماثبتة يف رلال الًتب
(. 3) .ضلتاج إىل وقت كبَت فال يوجد طالبان لديهم معرفة واحدة

صعوبة التعرف على ادلعارف السابقة عند ادلتعلم ومدى 
 49.صةتها

                                                 
 .5ص. التعلم، البنائية وعالقتها بعملية التعليم و زكراي حسن عبد احلسُت عبد هللا، 48
(، ص. م8005، عمان: دار ادلسَتة) ،يعماتعليم العلوم للج ،خطايبة عبدهللا دمحم49

885. 
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نظرية التعلم البنائية تتميز من انطالقا من ادلنقول السابق عرف أن 

ويدفعو ألن يكون  زلور للعملية التعليميةتعلم ىو األخرى أبهنا ترى ادلالنظرايت 
من خالل تعاملو مع اآلخرين. لذلك فإن عملية  وخرباتونشاطا يف تنمية معرفتو 

صعوبة التعليم والتعلم القائمة على النظرية البنائية ربتاج إىل وقت متسع و 
خَتة ، وىذه اجلوانب األعلى ادلعارف السابقة عند ادلتعلمعند ادلدرس التعرف 

 تعد من عيوب ىذه النظرية. 
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 لخامسالفصل ا

نموذج التدريس ونظرية التعلم 

 البنائية 

 
سابقا أف ىناؾ مناذج التدريس القائم على النظرية  ادلذكوركما ىو 

البنائية ومجيع النماذج البنائية السابقة ال زبرج عن كوهنا إجراءات سبكن الطلبة 
تج ادلعرفة ناشط العلمية ومشاركتهم الفعالة فيها ليستنمن القياـ ابلعديد من ادل

بنفسو، وحيدث عنده التعلم دلستوايت متقدمة تؤدي إىل تنظيم البينة ادلعرفية لو. 
ومن أىم النماذج السابقة منوذج التعلم البنائي. يف ىذا البحث كانت النظرية 
البنائية تعترب أهنا مدخل تدريس النحو بينما التعلم البنائي يعرب كاسًتاتيجية 

 مفصال لنموذج التعلم البنائي.  لتدريسو. وفيما يلي شرح

 مفهوممنوذجالتعلمالبنائي -أ

ويسمى ( Trwobridge and Bybee)قدـ ىذا النموذج تروبريد وابييب 
دبسميات عدة منها النموذج التعليمي التعلمي أو منوذج ادلنحى البنائي يف 

لية التعليم وغَتىا. ويتم يف ىذا النموذج الًتكيز على جعل ادلتعلم زلور العم
 التعليمية. قاؿ الضوي: 

تتميز البنائية أبهنا ذبمع بُت كوهنا نظرية يف ادلعرفة، ومنهجا يف 
التفكَت وطريقة يف التدريس. وقد تعددت تطبيقات البنائية يف 
طرؽ التدريس وتنوعت، إال أف مجيعها ترتكز على بناء ادلعرفة من 

( أو مناذج قبل التلميذ. ومن أىم تلك التطبيقات )االسًتاتيحية
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التدريس القائمة على البنائية دور التعلم. ويعرفو زيتوف وكماؿ أبنو 
"منوذج تدريسي بنائي ذو مراحل مخس ىي االشًتاؾ أو التشويق 
وجذب اإلنتباه أو الدعوة واالكتشاؼ والتقسَت  والتوسع والتقومي 

" ألف جيمع مراحلو ابتدأت Five E’sحىت يطلق عليو ابسم "
 اللةة اإلصلليزية. تعد دورة التعلم من التطبيقات " يفEحبرؼ "

 1يف ميداف ادلناىج وطرؽ التدريس. (Piaget)الًتبوية لنظرية بياجيو 

يعد منوذج التعلم البنائي أحد مناذح التدريس القائمة على الفلسفة البنائية 
اليت تؤكد بصفة عامة على الدور النشط للمتعلم يف أثناء موقف التعليمي، 

يقـو التالميذ ابلعديد من األنشطة والتجارب يف داخل رلموعات العمل  حيث
حبيث حيدث تعلم ذو معٌت قائم على الفهم، كما يؤكد ذلك النموذج على أمهية 
وضع التالميذ يف موقف بو مشكلة حقيقية ذبعلهم يفكروف يف إجياد احللوؿ عن 

 طريق البحث التنقيب.
 مراحلمنوذجالتعلمالبنائي -ب

 : ا النموذج يتضمن فيو ادلراحل وىيادلطريف إف ىذقاؿ 
(. مرحلة الدعوة )االشًتاؾ( أي إعداد الدعوة دلشاركة الطالب 1)

بصورة فعالة. ويتم فيو دعوة  التالميذ إىل التعلم من خالؿ عدة 
(. مرحلة االستكشاؼ واالبتكار أي استخداـ تصورات 2طرؽ، )

يادة الدرس. ويتم ذلك  ومفاىيم الطالب وأفكارىم يف توجيو وق
                                                 

 - 52ص.، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  فمني1
53. 
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من البحث عن إجاابت ألسئلتهم اخلاصة اليت تولدت لديهم من 
خالؿ ادلالحظة والقياس والتجريب، وتعمل اجملموعات مع 

(. مرحلة اقًتاح 3بعضها، ولكل رلموعة مهاـ زلددة خاصة هبا، )
التفسَتات واحللوؿ، أي إاتحة الفرصة للطالب يف مناقشة ما مت 

يل ادلثاؿ قدـ فيها التالميذ اقًتاحاهتم للمتةَتات مجعن. على سب
واحللوؿ من خالؿ مرورىم خبربات جديدة من خالؿ أدائهم 

(. إعداد أسئلة )التوسع( ربفز الطالب 4للتجارب اجلديدة، )
(. مرحلة ازباذ اإلجراء 5على الرجوع للمصادر ادلتنوعة، )

 2تفسَتات.)التقومي( أي تشجيع ادلتعلمُت على ربسُت وتعديل و 
أف منوذج  (Gagnon & Collay) قاؿ فرابدي نقال عن غاغن وجويل

(. التصنيف 2(. ادلواقف، )1مراحل وىي : ") تالتعلم البنائي يتكوف من س
(. 6(. العرض، )5سئلة، )(. األ4(. اإلرتباط، )3أو نظاـ اجملموعات، )

 3التأمل."

قدمو تروبردج وابييب  البنائي بُت ما التعلمى الباحث أف مراحل منوذج أر 
(Trowbridge and Bybee) –كما نقلو غازي بن صالح بن ىليل ادلطريف– 

 –كما نقلو بٍت أ. فرابدي – (Gagnon & Collay)وجويل  غاعنوبُت ما قالو 
جويل خيتصاف  و احات، حيث أف غاغتلفاف إال يف التسمية أو ادلصطلال خي

                                                 
غازي بن صالح بن ىليل ادلطريف، "أثر استخداـ منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلـو 2

، رسالة الدكتوراه على التحصيل واالذباه ضلو ادلادة لدى طالب الصف الثالث ادلتوسط،"
 24ىػ(، ص. 1428ىػ/ 1427لسعودية: كلية الًتبية جامعة أـ القرى، )ادلملكة العربية ا

3
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ها تربردج وابيبيب يف ادلرحلة األوىل أي اإلرتباط يف ادلرحلة الواحدة بينما جيعل

 الدعوة أو االشًتاؾ. وفيما يلي شرح كل منها موجزا: 
 (Engagement)مرحلة التشويق أو جذب االنتباه  .1

ويتم فيها ربديد ادلعلومات السابقة لدى التالميذ وتشويقهم وشد 
إىل  انتباىهم، وإاثرة دافعيتهم للتفكَت يف موضوع الدرس عن طريق توزيعهم

رلموعات عمل، حبيث تضم كل رلموعة فردين أو أكثر وفقا لطبيعة العمل 
واحتياجو، ويتعرؼ التالميذ على األنشطة ادلرتبطة بكل رلموعة، وديكن للمعلم  
أف يتبع طرقا كثَتة الستشارة التالميذ لالشًتاؾ يف موضوع الدرس منها: طرح 

 4األسئلة وتقدمي ادلثَتات وسبثيل ادلواقف.
رس، (. خيلق اىتماما لدى الدا1ن دور ادلدرس يف ىذه ادلرحلة: )فم

ضح و (. ي4(. يثَت األسئلة، )3، )(. يولد فضوال حوؿ ادلوضوع2)
االستجاابت اليت تكشف عن معارؼ ادلتعلمُت السابقة ومدى فهمهم 
. بينما دور الدارس يف ىذه ادلرحلة يقًتحوف عدة األسئلة  للموضوع أو ادلفهـو

رس. ومن األنشطة ادلقًتحة يف ىذه ادلرحلة مثال ىي : عرض مثَت، كتابة إىل ادلد
حرة، خريطة مفاىيم لتقومي ادلعرفة السابقة للمتعلمُت والعالقة بُت ادلفاىيم، 
خريطة ذىنية، قراءة وربليل منظم بصري، عصف ذىٍت، قراءة، ربليل صورة 

 5أسئلة مثَتة.

                                                 
 .55ص. ، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  منيف4
 – 57ص. ، يس اللةة العربيةالنظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدر خضَت الضوي،  منيف5

59. 
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  (Exploration)االسكتشاؼ  مرحلة .2

ل فيها التالميذ مع اخلربات ادلباشرة اليت تثَت تساؤالت مفتوحة ويتفاع
النهائية يصعب عليهم إجابة عنها إال ابلبحث واالطالع سواء بصورة فردية أو 
مجاعية، وتكوف إجابة تلك األسئلة ىي زلرر ادلدرس، ويقـو ادلعلم بدور 

النهاية من  التشجيع والتوجيو إىل مصادر ادلعلومات حىت يتمكن التالميذ يف
الوصوؿ إىل ادلفاىيم ادلتضمنة ابلدرس من خالؿ رلموعات العمل، وابلتايل فهم 
يبنوف قاعدة خربة مشًتكة تساعدىم يف ادلشاركة يف ادلواقف التعليمي داخل 

  6الفصل.
(. تشجيع ادلتعلمُت على العمل 1فمن دور ادلدرس يف ىذه ادلرحلة: )

(. 3تعلمُت أثناء تفاعلهم مع بعضهم، )(. االستماع وادلالحظة للم2معا، )
طرح أسئلة السابرة إلعادة توجيو االستقصاء واستجاابت ادلتعلمُت عندما يكوف 

(. يعطي وقتا كافيا 4(. يعمل كمستشار للمتعلمُت، )4ذلك ضروراي، )
 للمتعلمُت.

(. خيترب 2(. يفكر حبرية ضمن حدود النشاط، )1بينما دور الدارس: )
(. جيرب البدائل 4(. يكوف توقعات جديدة، )3رضيات. )التوقعات والف

(.  يسأؿ أسئلة 6(. يسجل ادلالحظات واألفكار، )5ويناقشها مع اآلخرين، )
(. يطلق األحكاـ ويعمم النتائح. ومن األنشطة 7ذات عالقة ابدلوضوع. )

                                                 
 . 55ص. ، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  منيف6
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(. قراءة مصادر 2(. القياـ بنشاط استكشايف، )1ادلقًتحة يف ىذه ادلرحلة: )

 7(. حل ادلشكالت.3قة ومجع ادلعلومات، )موثو 
  (Explanation)سَت فالت مرحلة .3

ويف ىذه ادلرحلة يبدأ ادلعلم يف وضع خربة التالميذ اجملردة يف شكل قابل 
للنقل وتوفر اللةة االتصاؿ اجليد بُت ادلعلم واجملموعات أثناء عرض اخلربات 

ء الفصل، وكذلك ويسمح ادلعلم لكل رلموعة بعرض ماتوصلت إليو مع زمال
والنتائج اليت توصلوا إليها، وكذلك األساليب اليت  والتفسَتاتيعرضوف احللوؿ 

 استخدموىا للوصوؿ إىل احللوؿ ويتم ذلك من خالؿ ادلناقشة اجلماعية. 
فرابدي والعرض الذي قدمها  التصنيفواندرج يف ىذه ادلرحلة مرحلة 

موعات يف أنشطة التدريس نقال عن غاعن وجويل. إف التصنيف أو نظاـ اجمل
البنائي ىو إاتحة الفرصة للطلبة ليتواصل بعضهم مع بعض. والتصنيف يتعلق  
كثَتا دبواقف التعلم واخلربة اليت يريدىا الطلبة سيطرىا. ويعقد التصنيف عشوئية 
أو زلددة. إف تعزيز عملية التدريس من قبل ادلعلمُت وذلك جبعل الطالب 

موعة يتم فيها ادلناقشة حلل طالب للمج 3أو  2من يتعلموف بشكل رلموعات 
ة  ادلعينة مع دور رمزي لتدخل ادلعلم. ومن ذلك يتم توافق اآلراء بُت لكادلش

 8سلتلف اجملموعات الصةَتة للوصوؿ إىل حل ادلشكلة.

                                                 
 – 57، ص. النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  منيف7

59 . 
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(. يشجع ادلتعلمُت على شرح 1مثال: ) ادلرحلةفمن دور ادلدرس يف ىذه 

(. يسأؿ عن التربير )الربىاف واإلثبات( 2اخلاصة، ) ادلفاىيم والتعارؼ بكلماهتم
(. تقدمي التوضيح والشرح النموذجي للتعاريف 3أو إليضاح من ادلتعلمُت، )

(. يستخدـ خربات 4والتفسَتات العلمية والعناوين اجلديدة إذا احتيج لذلك، )
 . (. تقومي منو فهم ادلتعلمُت5ادلتعلمُت السابقة كقاعدة لشرح ادلفاىيم، )

(. 2(. يشرح أجوبة أو حلوؿ زلتملة لآلخرين، )1بينما دور الدارس: )
(. يطرح األسئلة حوؿ إجاابت 3، )اآلخرينيستمع بطريقة انقدة إلجاابت 

(. يرجع إىل 5(. يستمع وحياوؿ أف يستوعب تفسَتات ادلعلم، )4اآلخرين، )
رح، (. يستخدـ مالحظات مسجلة يف التفسَت والش6األنشطة السابقة، )

(. يقـو فهمو اخلاص. ومن األنشطة ادلقًتحة يف ىذه ادلرحلة مثال ىي: 7)
(. دعم األفكار ابلرباىُت واألدلة، 2(. ربليالت وتفسَتات ادلتعلمُت، )1)
(. أنشطة 6(. تفسَتات ادلعلم، )5(. القراءة وادلناقشة، )4(. أسئلة مبنية، )3)

 9األخطاء.مهارات تفكَت مثل ادلقارنة والتصنيف وربليل 

 ( Elaboration)التوسع  مرحلة .4

وتعلم تلك ادلرحلة على توسيع التفكَت لدى التالميذ يف موضوع الدرس 
ربطوف ي شًتؾ مجيع التالميذ يف التفكَت ولتةطية الدرس من كافة األوجو، وي

                                                 
- 61، ص. النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  منيف9

61 
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ادلفاىيم اليت تعلموىا ابدلفاىيم السابقة ويطبقوف ما تعلموه يف مواقف جديدة 

 11مثلة والتطبيقات ادلتنوعة على الدرس. من خالؿ األ
(. يتوقع من ادلتعلمُت استخداـ 1يف ىذه ادلرحلة: ) ادلدرسفمن دور 

(. يشجع 2التعاريف النموذجية )الرمسية( والتفسَتات التعلمية ادلقدمة مسبقا، )
(. 3تطبيق أو توسيع ادلفاىيم وادلهارات لتشمل أوضاع جديدة، )ادلتعلمُت على 

(. يرجع ادلتعلمُت إىل ادلعلومات البياانت 4علمُت بتفسَتات بديلة، )يذكر ادلت
 والرباىُت ادلتوفرة ويسأؿ : ماذا تعرؼ سابقا؟ دلاذا تظن أف ذلك كذلك؟.

تعريفات وتفسَتات ومهارات  (. يطبق عناوين و1بينما دور الدارس: )
لة، (. يستخدـ ادلعلومات السابقة لطرح أسئ2وضاع جديدة مشاهبة، )ايف 

(. يتوصل إىل استنتاجات 3يتخذ قرارات ويصمم ذبارب، ) يقدـ حلوؿ،
ف.  ومن األنشطة ا(. يتأكذ من الفهم بُت األقر 4معقولة من النتائج والرباىُت، )

(. ازباذ القرارات، 2(. حل ادلشكالت، )1ادلقًتحة يف ىذه ادلرحلة مثال: )
مثل ادلقارنة والتصنيف  (. أنشطة مهارات التفكَت4(. ذبربة استقصائية، )3)

 11والتطبيق. 

 (Evaluation)التقومي  مرحلة .5
ويتم فيها التقومي ما توصل إليو التالميذ من حلوؿ وأفكار ومعلومات 

أال تقتصر  تلك العملية على هناية الدرس بل تكوف مستمرة، وديكن أف على 
نوعة تتم بعد كل مرحلة من مراحل النموذج على أف يزود ادلعلم بوسائل مت

                                                 
 56، ص. النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  منيف11
 62، ص. النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةخضَت الضوي،  منيف11
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نة وقوائم مالحظة، ومقابالت شلا يساعدىم يف احلكم للتقومي من اختبارات معي

ويف تعبَت آخر "أف تقييم أفكار  12على ما مت التوصل إليو ومدى اإلفادة منو. 
الطالب وردود أفعاذلم فيما قاموا ابلتفكَت فيو أثناء ادلوقف التعلمي، والتعرؼ 

 13اليت مت اتباعها." على أفكار الطالب حوؿ طريقة تعلمهم

والتايل فاالنظر إىل التقومي أبنو عملية مستمرة جيعل النموذج نظاما دائراي، 
 وتكوف عملية التعلم مفتوحة النهاية كما يضع ذلك يف الرسم البياين التايل: 

 
 
 
 
 

 : مراحل منوذج التعلم البنائي5.1الرسم البياين 
حظ ادلتعلمُت خالؿ تطبيق (. يال1ادلدرس يف ىذه ادلرحلة: ) دورفمن 

(. 3(. يقـو معارؼ ومهارات ادلتعلمُت، )2اجلديدة، ) وادلهاراتادلفاىيم 
(. ديكن 4يبحث عن الرباىُت اليت تثبت تةَت تفكَت ادلتعلمُت وسلوكهم، )

ادلتعلمُت من  تقومي تعلمهم أبنفسهم ويقـو مهارات عمليات التعلم اجلماعي، 
                                                 

 65، ص. ة البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةالنظريخضَت الضوي،  منيف12
مت التحميل  http://www.multka.net "التعلم والتعليم البنائي: النظرية البنائية،" 13
 ـ.2115أبريل  4ىف التاريخ 

1 3 

4 

5 

2 
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دلاذا يفكر ...؟ ماىو الربىاف واإلثبات...؟   (. يسأؿ أسئلة مفتوحة مثل5)

 كيف ديكن أف يفسر...؟. 
(. جييب على األسئلة ادلفتوحة 1يف ىذه ادلرحلة: ) الدارسبينما دور 

(. 2، الرباىُت، واإلثبااتت، والتفسَتات ادلقبولة مسبقا، )ادلالحظاتابستخداـ 
أسئلة ذات عالقة (. يسأؿ 3يظهر فهما ومعرفة عميقة ابدلفهـو وادلهارة، )

قات واستكشافات مستقبلة. ومن يديكن أف تشجع على فحوصات وربق
(. يستخدـ أي من األنشطة 1حة يف ىذه ادلرحلة مثال ىي: )ًت األنشطة ادلق
(. 5(. تقومي أداء )4(. اختبار، )3(. بناء سلم تقدير لفظي، )2السابقة، )

 14ملف اإلصلاز.  (.7(. صحيفة التعلم، )6تقومي منتجات ادلتعلمُت، )

 تصميممنوذجالتعلمالبنائي -ج
هتتم فلسفة التعلم البنائي جبميع أوجو التعليم ادلختلفة حيث هتتم بعناصر 

(. طرؽ التدريس، 3(. زلتوى التعلم، )2(. األىداؼ التعليمية، )1التالية: )
 15.(. التقومي7(. بيئة التعلم البنائي، )6(. دور ادلعلم، )5(. دور ادلتعلم، )4)
األىداؼ التعليمية: يصاغ األىداؼ التعلمية وفقا للنموذج البنائي يف صورة  .1

أغراض عامة ربدد من خالؿ معاوضة اجتماعية بُت ادلعلم والطالب حبيث 

                                                 
 – 63ص. ، لعربيةالنظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة اخضَت الضوي،  منيف14

64. 
أثر استخداـ منوذج التعلم البنائي يف تدريس غازي بن صالح بن ىليل ادلطريف، "15
...  146"، ص.  العلـو
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يتضمن  عرضا عاما دلهمة التعليم يسعي مجيع الطالب لتحقيقو، ابإلضافة 

 إىل أعراض ذاتية زبص كل طالب أو عدة طالب على حده.
ى التعلم: يكوف زلتوى الدرس يف صورة مهاـ ذات صلة حبياة التالميذ زلتو  .2

وواقعهم، وكلما ارتبطت ىذه ادلشكالت بواقع التالميذ كاف احملتوى أكثر 
فعالية وأاتح الفرصة للبحث عن ادلعرفة يف صورة حلوؿ للمشكالت، 

مواد وابلتايل يتيح الفرصة ذلم لبناء ادلعرفة أبنفسهم. ويف ىذا الصدد فإف 
تدريس النحو خيتارىا الباحث ادلوضوعات الشائعة استعماذلا يف حياة 
الطلبة كمثل استخداـ اخلرب مقدـ ومبتدأ مؤخر من خالؿ الكلمات 
االستفهامية وغَتىا. واستدؿ الباحث على قولو أمحد "وبذلك يكوف النحو 

ج إليو يف خدمة احلياة، ويؤدي وظيفة حية يف حياة التالميذ، فتعملو ماحيتا 
  16اليرى النحاة أنو ضروري لفهم اللةوية وتعليمها." 

على مواجهة  –غالبا  –طرؽ التدريس: تعتمد طرؽ التدريس وفق البنائية  .3
الطالب ديوقف مشكل حقيقي حياولوف إجياد حلوؿ لو من خالؿ البحث. 
ويف ىذا الصدد فإف الطريقة ادلستخدمة يف تدريس النحو ىي الطريقة 

نطرية البنائية وىي الطريقة االستقرائية، رغم أهنا ليست وحيدة ادلناسبة لل
 وديكن استخداـ الطريقة األخرى ادلناسبة للنظرية البنائية. 

دور ادلتعلم:  ادلتعلم مكتشف دلا يتعلمو من خالؿ شلارستو للتفكَت العلمي،  .4
ارؾ وىو ابحث عن ادلعٌت خلرباتو مع مهاـ التعلم، إضافة إىل أنو دلعرفتو ومش

يف مسؤولية إدارة التعليم وتقوديو. ادلتعلم يف النموذج البنائي أكثر نشاطا، 
                                                 

 213ص. ، طرؽ تعليم اللةة العربيةدمحم عبد القادر أمحد، 16
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ويؤدي دور العامل يف البحث والتنقيب الكتشاؼ احللوؿ ادلناسبة 

ناء ر ىذا النموذج ومركز اىتمامو. وبللمشكالت اليت تواجهو، فهو يعد زلو 
تد نشاطو حىت على ذلك فادلتعلم ويؤدي دورا نشطا يف عملية تعلمو، ودي

 بعد التعلم دلرحلة تقومي تعلمو ذاتيا. 
(. 1دور ادلعلم: ادلعلم وفقا للنظرية البنائية ديارس عدة أدوار تتمثل يف: ) .5

منظم لبيئة التعلم، حبيث يشيع فيها جو االنفتاح العقلي ودديقراطية التعبَت 
لـز (. مصدر احتياطي للمعلومات إذا 2عن الرأي وقبوؿ الرأي اآلخر،  )

(. موفر ألدوات التعلم، 4(. منوذج يكسب منو الطالب اخلربة، )3األمر، )
 (. مشارؾ لتعلمية إدراؾ التعلم وتقوديو. 5)

وادلعلم عندما خيطط لتنفيذ أحد الدروس ابستخداـ منوذج التعلم 
(. حيدد ادلعلم ادلفهـو ادلراد 1البنائي عليو أف يراعي ادلبادئ التالية: )

. يقـو ادلعلم بصياغة بعض ادلشكالت والصعوابت اليت قد (2للتالميذ، )
(. كتابة 3يقابلها التالميذ يف كل مرحلة من مراحل منوذج التعلم البنائي، )

يقة الصلة ابدلفهـو ادلراد ثديكن توفَته من اخلربات احلسية و  قائمة بكل ما
يت (. التخطيط دلرحلة الدعوة بتحديد األسئلة أو األشياء ال4تعلمو، )

تعرض على التالميذ واليت تؤدي إىل شعورىم ابحلاجة إىل البحث والتنقيب 
(. يشجع تالميذه على التعاوف والعمل اجلماعي من 5للوصوؿ للحل، )

خالؿ تقسيم التالميذ إىل رلموعات صةَتة ربتوي كل رلموعة مستوايت 
عدد ستكشاؼ واالبتكار ابختيار (. التخطيط دلرحلة اال6سلتلفة، ) دراسية

من اخلربات احلسية ادلتباينة من حيث الشكل والوثيقة ابحملتوى األىداؼ 
(. التخطيط دلرحلة اقًتاح التفسَتات واحللوؿ من خالؿ عمل 7منها. )
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جلسات احلوار بُت ادلعلم وتالميذه وإحالؿ ادلفاىيم الصحيحة زلل ادلفاىيم 

ميذه إىل تطبيق ما (. التخطيط دلرحلة ازباذ اإلجراء بتوجيو تال8اخلاطئة، )
(. يتقبل أخطاء تالميذه وال 9تعلموه من خربات يف حياهتم العملية، )

يعنفهم عليها، ويقـو بتوجيو التالميذ إىل تصحيح األخطاء أبنفسهم ربت 
 توجيو وإرشاد منو لطريقة لتوصل إىل اإلجابة الصحيحة. 

. تعد عملية التقومي: مل يقدـ البنائيوف صيةة متكاملة عن عملية التقومي .6
التقومي من ادلشكالت اليت تواجو منوذج البنائي. أف النموذج مل يقدـ صيةة 

الحظ أف بعض متكاملة ومقبولة طبقا إلطاره الفلسفي والسيكولوجي، وي
ستةناء عن االختبارات ادلوضوعية لعدـ استطاعتها قياس البنائيُت ينادي ابال

لة، والبعض اآلخر منهم مستوايت التفكَت العليا ومهارات حل ادلشك
 يعًتض على ىذه الفكرة. 

بيئة التعلم البنائي: تعد بيئة التعلم البنائي ادلكاف الذي يعمل فيو ادلتعلموف  .7
معا، وىي بيئة مرنة تساعد ادلتعلم على التعلم ذي ادلعٌت القائم على أنشطة 

ة رب (. يعطي اعتبار للخ1حقيقية. إف خصائص البيئة البنائية للتعلم ىي: )
(. يسمح بتعدد وجهات النظر، 2ادلعرفة لدى الطالب، ) يف عملية بناء

(. يتم تشجيع الطالب ابحًتاـ رأيو يف 4م ابلواقع، )ي(. يتم ربط التعل3)
(. يتم 6(. يتم دمج التعلم ابحلياة االجتماعية للطالب، )5عملية التعلم، )

دراؾ الذايت (. يتم تدعيم درجة اإل7تشجيع ادلناقشات بُت الطالب، )
 لعملية بناء ادلعرفة. 
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 ييفالوظمنوذجالتعلمالبنائيىفتدريسالنحو -د

فيما يلي عرض الباحث ما يراه الضوي عن منوذج التعلم البنائي يف 
 17تدريس النحو الذي يتضمن فيو أىداؼ الدرس وخطواتو: 

 5.1اجلدوؿ 
 الضوي عن منوذج التعلم البنائي يف تدريس النحورأي 

 حصتاف اثتناف : الزمن .1
يتوقع بعد اإلنتهاء من الدرس أف يكوف الطلبة  : أىداؼ الدرس .2

. 1قادرا على أف: ) (. حيدد معٌت الفعل الالـز
(. يفرؽ بُت 3(. يعرؼ فعال ادلتعدي. )2)

(. يستخدـ 4الفعل الالـز والفعل ادلتعدي. )
(. 5الفعل الالـز وادلتعدي بطريقة سليمة. )

. )يستنتج قاعدة الفعل  (. ديثل للفعل 6الالـز
(. يستنتج قاعدة 7الالـز يف مجل مفيدة. )

(. ديثل للفعل ادلتعدي يف 8الفعل ادلتعدي. )
 مجل مفيدة.

(. الكتاب 2(. أوراؽ نشاط ادللونة، )1) : الوسائل التعلمية .3
(. سبورة الطباشَت أو السبورة 3ادلدرسي، )

 ادللونة.

                                                 
 237ص. ، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللةة العربيةمنيف خضَت الضوي، 17

– 241 . 
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(. 1العناصر التالية: ) يتم تقسيم الدرس إىل : عناصر الدرس .4

( . (. مفهـو الفعل 2مفهـو الفعل الالـز
(. مفهـو 4(. مفهـو الفاعل، )3ادلتعدي. )
 ادلفعوؿ بو.

. يتم فيها إاثرة انتباه التالميذ للدرس التشويق : خطوات التدريس  .5
(. احلوار مع التالميذ حوؿ 1من خالؿ: )

(. 2مفهـو الالـز وادلتعدي والفرؽ بينهما، )
جيو األسئلة التالية للطلبة: ما معٌت الالـز تو 

من الفعل ؟، ما معٌت الفعل ادلتعدي؟، 
؟  مامكوانت اجلملة الفعلية مع الفعل الالـز
مامكوانت اجلملة الفعلية مع الفعل ادلتعدي 

 (. كتابة عنواف الدرس.3؟. )
(. 1. يقـو ادلعلم فيها دبايلي: )االستكشاؼ  

ات وفقا لعناصر توزيع التالميذ إىل رلموع
(. ربديد عمل كل رلموعة ودرو 2الدرس، )

(. توزيع أوراؽ األنشطة 3كل عضو فيها. )
على كل رلموعة، وتتضمن كل ورقة أسئلة 
حوؿ  أحد عناصر الدرس احملددة سابقا، 

(. بياف الةرض من األسئلة للطلبة 4)
وإرشادىم للتعاوف فيما بينهم مث التوجيو 

للطلبة فرصة ادلناقشة (. يتيح 5وادلتابعة. )
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 حوؿ ادلالحظات اليت قاموا بستجيعها.

(. 1. يقـو ادلعلم فيها دبا يلي: )التفسَت  
مناقشة التالميذ ىف النتائج اليت توصلوا إليها، 
ويسأذلم األسئلة التالية: ما مفهـو الفعل 
؟، ما تعريف الفعل ادلتعدي؟، ما أوجو  الالـز

(. 2دلتعدي؟/ )االختالؼ بُت الفعال الالـز وا
(. 3تسجيل اإلجاابت على السبورة. )

مطالبة الطلبة ابلتمثيل للفعل ادلتعدي والفعل 
 الالـز وكتابتها يف كراساهتم.

. ويقـو ادلعلم فيها دبطالعة الطلبة التوسع  
(. التمثيل للفعل الالـز يف مجل 1دبايلي: )
(. التمثيل للفعل ادلعتدي يف مجل 2متنوعة، )
(. ربديد ادلكوانت اجلملة الفعلية 3متنوعة، )

( ، (. ربديد ادلكوانت 4مع الفعل الالـز
(. بياف 5اجلملة الفعلية مع الفعل ادلتعدي، )

 الفرؽ بُت الفعل الالـز والفعل ادلتعدي.
ويقـو ادلعلم فيها بتوجيو األسئلة ادلتنوعة على  : التقومي. .6

 النحو التايل:
 العبارات التالية: ( أماـ x( وعالمة )√) ضع عالمة  .أ 

 ()         دلتعدي يرفع فاعال فقط الفعل ا -
 )     (    الفعل ادلتعدي ينصب مفعوال بو  -
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  (      )                       د مع مجلة الفعل الالـزادلفعوؿ بو زائ -
 )     (   ادلفعوؿ بو أساسي مع مجلة الفعل الالـز -
وعها من حيث اللزـو ضع األفعاؿ التالية يف مجل مفيدة حدد ن .ب 

 صلح.  –قرأ  –وعد  –محد  –صاـ  –والتعدي: كتب 
 ضع مكاف النقط فعال مناسبا وحدد نوعو من حيث اللزـو وادلتعدي:  .ج 

 نوعو: ........   ................ ادلؤمن ربو  -
 : ........     نوعو ................ ادلؤمن الصالة يف أوقاهتا -
 نوعو: ........   عيدا ................ دمحم س -
 نوعو: ........  ................ اجليش يف ادلعركة -
 نوعو: ........   ................ الطالب دروسو -
انطالقا شلا ذكر أف اخلصائص ادلتقدمة من التعليم والتعلم القائم على  .د 

اسًتاتيجية النموذج البنائي يتوقع يف مراحلو التعلمية اخلمس وىي 
 واإلستكشاؼ والتفسَت والتوسع والتقومي. التشويق 

 املميزاتوالنقائصمنمنوذجالتعلمالبنائي -ه
منوذج التعلم البنائي يف العملية التعليمية دبا ينعكس إجيااب على لنجاح 

ادلتعلمُت فإف ىناؾ شليزات ذلذا النموذج بنبةي توظيفها بكل جيد يف العملية 
(. جيعل من 1البنائي بعدة ميزات وىي: )التعلم  منوذجالتعليمية، حيث يتميز 

ادلتعلم مركزا للعملية التعلميية، فهو مطالب ابلبحث والتفصي لكي يصل إىل 
اإلجيايب مع قضااي  (. يتيح فرصة للمتعلمُت للتفاعل2ادلفاىيم بنفسو، )

(. يتيح فرصة أماـ ادلتعلمُت دلمارسة 3تمع الذي يعيش فيو، )ومشكالت اجمل
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ادلختلفة مثل ادلالحظة  واالستناج وفرض الفروض واختيار عمليات العلم 

(. يتم التعلم من خاللو  يف جو 4صحتها وغَتىا من عمليات العلم، )
دديقراطي يتيح الفرصة للتفاعل النشط بُت التالميذ بعضهم بعضا وبُت التالميذ 

اـ (. يربط النموذج بُت العلم والتكنولوجيا، شلا يوضح الرؤية أم5والعلم، )
(. مت العلم من خاللو يف 6ادلتعلمُت إىل دور العلم يف حل مشكالت اجملتمع، )

(. يتطلب من 7موعات  شلا ينمي روح التعاوف والعمل التعاوين اإلجيايب، )رل
ادلتعلمُت إعطاء أكرب قدرة من احللوؿ للمشكلة الواحدة  شلا جيعل ادلتعلمُت يف 

(. 8التفكَت أبنواعو لدى ادلتعلمُت، ) حالة تفكَت مستمر، شلا يؤدي إىل تنمية
يتيح الفرصة أماـ ادلتعلمُت لتصحيح ادلفاىيم اخلاطئة اليت قد يصلوف إليها من 

(. تتوفر من اخلالؿ األسئلة اليت 9خالؿ جلسات احلوار اليت يعقدىا ادلعلم، )
إىل ادلصادر ادلتنوعة للمعلومات للوصوؿ إىل تدعيم  للرجوعربفر ادلتعلموف 

(. يقتصر دور ادلعلم 11فسَتات اليت توصلوا إليها لظاىرة أو مشكلة معينة، )للت
على تنظيم بيئة التعلم والتوجيو واإلرشاد ومصدر للمعلومات يف بعض األحياف 

(. يزود ىذا النموذج التالميذ بوسائل التقومي 11ومنسق للجلسات احلوار، )
(. 12اختبارات مقننة، ) ادلخلتفة من خالؿ مرحلة التقومي، وذلك ابستخداـ

يسمح ىذا النموذج الستخداـ عديد من ادلناشط  التجارب وعرض األفالـ 
(. 13التعليمية واستخداـ الوسائل ادلختلفة اليت تساعد يف تعلم التالميذ، )

يعترب ىذا النموذج شامال للتعلم البنائي من خالؿ بناء التالميذ للمعرفة 
 ادلختلفة. أبنفسهم، وذلك من خالؿ مراحلو 

والعكس لنموذج التعلم البنائي عدة النقائص من الصعوابت أو 
(. ليست كل ادلعرفة 1ادلشكالت اليت تواجو التدريس هبذا النموذج وىي: )
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: مثل بعض أنواع ادلعرفة البنائية التقريرية، حيث  الطالبديكن بنائها بواسطة 

ك تتكوف القشرة يصعب أو يستحيل تنميتها من خالؿ النموذج، ومثاؿ ذل
(. 2األرضية من الصخور النارية، والصخور ادلتحولة والصخور الرسوبية، )

د ادلعريف يف مهاـ التعلم. غالبا ما يتضمن موقف التعلم مشكلة يبذؿ فيها يالتعق
ادلتعلم جهدا ليصل حللها، ويتطلب حل ادلشكلة أف يكوف ادلتعلم شلتلكا خللفية 

ة، وإال ستصبح ابلنسبة لو مشكلة معقدة معرفيا، معرفية وثيقة الصلة ابدلشكل
وللتةلب على ىذه ادلشكلة فعلى ادلعلم تقدمي ما يعرؼ ابلسقاالت العقلية 
لعبور الفجوة بُت ما يعرفو ادلتعلم، وما يسعى دلعرفتو، وتقليل التعقيد ادلعريف 

د ادلتضمن يف بعض مهاـ التعلم، وأتيت ىذه السقاالت إما من ادلعلم، أو أح
(. مشكلة التقومي:حيث 3الزمالء، أو من كتاب أو أي مصدر آخر للمعرفة، )

يرفض البنائيوف كل سبل التقومي التقليدية كالتقومي مرجعي احملك ومعيار احملك، 
حيث إف ىذا النموذج مل يقدر صيةة متكاملة، ومقبولة عن التقومي تساير إطاره 

ناؾ إجتهادات واقًتاحات الفلسفي والسيكولوجي، واحلدير ابلذكر أف ى
مطروحة يف األدبيات الًتبوية اليت تتعلق إبجراء التقومي طبقا للنموذج البنائي غَت 

(. مشكلة 4أهنا مل تشكل بعد يف ذاهتا صيةة متكاملة يعتدهبا التقومي ادلعريف، )
القبوؿ االجتماعي للنموذج البنائي يف التعليم، فاآلابء وادلعلموف يريدوف ابلدرجة 

ألوىل تعلميا يزود الطالب ابألساسية ادلعرفية وينقل الًتاث الثقايف من جيل ا
وىو أمر ال يبدو واضحا يف أساسيات النموذج البنائي يف التعلم،  –آلخر 

(. مقاومة ادلعلمُت للنموذج البنائي يف التعلم. ألسباب عدة لعل من أبرزىا 5)
ديدة اليت يفرضها عليهم ىذا أهنم قد يكونوف غَت مؤىلُت دلواكبة األدوار اجل

(. 6قية داخل الفصوؿ ادلدرسية، )ياجلديد، األمر الذي يشكل عقبة أماـ تطب
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تقف كثافة الفصوؿ يف معظم مدارسنا عقبة أماـ التدريس ابستخداـ منوذج 
التعلم البنائي، حيث يتطلب التدريس هبذا النموذج تقسيم الطالب يف الفصل 

( طالب 6 - 4موعات عمل صةَتة يًتاوح عددىا )الدراسي )ادلخترب( إىل رل
( طالبا، كما ىو احلاؿ 31شلا يعد صعبا إذا كاف الفصل حيتوي على أكثر من )

(. إف التدريس ابستخداـ ىذا النموذج حيتاج إىل وقت 7يف معظم مدارسنا، )
طويل نسبيا شأنو يف ذلك شأف طرؽ التدريس االستكشافية، شلا يؤدي إىل 

دلقرر الدراسي يف الوقت احملدد لو، وابلتايل يقتصر التدريس عدـ تةطية ا
ابستخداـ النموذج البنائي على وجود معامل  مهيأة ابألدوات والوسائل الالزمة 
لتدريس العلـو وىو مااليتوافر يف الوقت احلايل يف عدد كبَت من ادلدارس خاصة 

 18رس.ادلستأجرة منها على الرغم من التوسع يف بناء وفتح ادلدا
عرؼ أف ادلزااي والنقائص من النموذج التعلم  السابقانطالقا من ادلنقوؿ 

النظرية التعلم البنائية إال أنو يتضح فيو ادلراحل  ونقائصالبنائي مساير دبزااي 
لفلسفة النظرية البنائية اليت ترى أف الطلبة زلور لعملية  تنفيذاالتعليمية اخلمس 
 التعليم والتعلم. 

 
 
 

 
  

                                                 
أثر استخداـ منوذج التعلم البنائي يف تدريس ازي بن صالح بن ىليل ادلطريف، "غ18

 198..."، ص.  العلـو
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 الفصل السادس
 امتحصيل امدراسي وتقويم 

 مهارة امكتابة

 
 مفهومالتحصيلالدراسي -أ

قد تعددت تعاريف التحصيل الدراسي بُت عادل وآخر. يعرف مسارة 
وآخرين التحصيل الدراسي أبنو مقدار ما حققو ادلتعلم من أىداف تعليمية يف 

تعلمية. ويعرفو  –مادة دراسية معينة نتيجة مروره يف خربات ومواقف تعليمية 
احلامد، أبن التحصيل الدراسي مايتعلمو الفرد يف ادلدرسة من معلومات خالل 
دراسة مادة معينة وما يدركو ادلتعلم من العالقات بُت ىذه ادلعلومات وما 
يستنبطو منها من حقائق تنعكس  يف أداء ادلتعلم على اختبار يوضح وفق 

لم كميا مبا يسمى بدرجات التحصيل،  قواعد معينة متكن من تقدير أداء ادلتع
كما يعرفو اللقاين واجلمل أبنو مدى استيعاب الطالب دلا فعلوا من خربات 
معينة، من خالل مقررات دراسية، ويقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها الطالب 

 1يف االختبارات التحصيلية ادلعدة ذلذا الغرض.
لدرجة الىت حيصل لذلك، ذىب الباحث إذل أن التحصيل الدراسي ىو ا

عليها الطالب من خالل إجابتهم على فقرات االختبار التحصيلي )معرفة 
                                                 

 يف صحصيل ينمان بن عبد العزيز ادلفدي، "أثر استخدام التعلم التعاو صاحل بن سلي1
مت التحميل    ./faculty.ksu.edu.sa طالب الصف الثاين الثانوي دلادة الفقو دراسة جتريبية(،"

 م.5112أبريل  6ىف التاريخ 

http://www.elanguages.org/files/42698.
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ووجدانية( وما فعلو من األفعال )نفسحركية( الذي أعده ادلدرس ألغراض 

 خاصة. 

 أنواعالتحصيلالدراسي -ب

يصنف التحصيل الدراسي إذل ثالثة أقسام وىي فعالية وفعالة وجذابة. 
علق حبصول األىداف من التدريس، وكلما تكثر األىداف التزال الفعالية تت

(. 1احملصلة كلما يكون فعالية. ومقياس فعالية الشيء ىناك سبعة معايَت: )
(. مناسب للعملية، 9(. سرعة عرض العمل، )5تبصر السيطرة السلوكية، )

(. 7(. مستوى تغَت التعلم، )6(. كيفية حصيلة، )2(. كمية العمل، )4)
تفاظ. وتستخدم ثالثة مؤشرات على األقل دلعيار فعال كل مستوى اإلح

(. ومصادر التعلم احملصل. 9(. شخصيات، )5(. الوقت، )1الشيء: )
(. احلرص لدوام التعلم 5(. التعزيز، )1ويسمى التعلم جذااب إذا كان ىناك: )

 من أجل جودة التعليم.  
ن خالل عرض ويف ىذا التطوير يقوم الباحث مبقياس فعالية التدريس م

العمل من الطلبة يف مادة النحو الوظيفي وخاصة يف مهارة الكتابة مبقارنة بُت 
نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي الذي يقاس بو مدى جناح الطلبة يف 

 مادة النحو الوظيفي. 

 تقوميالتحصيلالدراسي -ج

من للحصول على التحصيل الدراسي من عملية التدريس ال بد للمدرس 
فشل عملية  أن يقوم ابلتقومي الدراسي، فمن خاللو يتوقف صحديد مدى جناح أو

التدريس. فيعد التقومي قلب أي نظام تربوي أو تعليمي. وذىب العبسي إذل أن 
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االختبار التحصيلي "طريقة منظمة لتحديد مستوى صحصيل الطلبة دلعلومات 

خالل إجاابهتم على  ومهارات يف مادة دراسية مت تعلمها مسبقا، وذلك من
  5رلموعة من الفقرات متثل زلتوى ادلادة الدراسية."

ىناك مصطلحات يعدىا كثَت من ادلربيُت يف صعيد واحد بيد أهنا تتميز 
، (Evaluation)بعضها عن بعض وابلعكس يًتبط البعض ابلبعض، وىي التقومي 

االختبار و  (Measurement)، والقياس (Assessment)والتقدير أو التقييم 
(Tets)  . 

فعال، تعددت تعريفات مصطلح التقومي من ابحث آلخر كما تعددت 
تعريفات مصطلح التقدير والقياس واالختبار. التقومي ىو عملية منظمة 
ومتالحقة لتحديد الكيفي من شيء ابعتماد على ادلوازنة واخلصائص ادلعينة 

جيد، غَت جيد وقوي،  الختاذ القرار. ويعتٍت ابلكيفي كمثل العلي، منخفض،
كدوك "التقومي عملية تقوم على مجع احلقائق وادلعلومات قال   9ضعيف... إخل.

عن سلوك ما، أو نتائج عملي إنساين، كالوسائل وادلباين واإلدارة والربامج 
 4الدراسية واإلمتحان ...إخل."

 التقدير أو التقييم "ىو عملية منظمة ومتالحقة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة
ابلعملية والتحصيل الدراسي الختاذ القرار اعتمادا على ادلوازنة واخلصائص 

                                                 
)عمان: دار ادلسَتة للنشر  .مي الواقعي يف العملية التدريسيةالتقو دمحم مصطفى العبسي. 5
 147م(، ص. 1119والتوزيع، 

3
Imam Asrori, dkk., Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. IV; Malang: 

Misykat Indonesia,  2014), hlm. 2. 
(، )الرايض: عمليةتكنولوجيا التعليم )ادلاىية واألسس والتطبيقات العبد الرمحن كدوك، 4

 . 119م(، ص. 5111ادلفردات، 
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عطاء الدرجة والنجاح إادلعينة. ويعتٌت ابختاذ القرار يتعلق ابلطلبة خاصة كمثل 

أن التقومي أعم من التقدير  ثولذلك اختلف التقومي عن التقدير حي 2والفشل."
ليمية ويف احلُت يشمل التقومي على ألن التقدير يتعلق بعنصر من العناصر التع

 مجيع تلك العناصر. 
القياس أو ادلعيار "ىو عملية أو أنشطة يسلكها مدرس لتحديد كمية 
الشيء، مبا فيو من طالب ومدرس ومدرسة وغَتىا من العناصر التعليمية 

ىذا منسجم بقول   6ابستخدام األساليب القياسية؛ االختبار أم غَت اختبار."
لقياس عبارة عن تقدير ادلستوايت تقديرا كميا ابإلضافة إذل حكم كدوك أن "ا

ولذلك اخلتف القياس عن التقومي والتقدير  7على القيمة أو التقدير الكمي."
حيث أن القياس بوصفو كمي بيد أن التقومي والتقدير بوصفهما كيفيا. ولكن 

 القياس أسلوب من أساليب التقومي والتقدير. 
وب من أساليب القياس عن شيء بصورتو اجملردة،  االختبار "ىو أسل

عة القدرة على الكالم والقدرة رة على ادلراجكمثل القدرة على التفكَت والقد
على الكتابة والقدرات اللغوية األخرى. فيحصل منو التقدير على شكل كمي 

انطالقا من البياانت السابقة استخلص  8ويتمكن دلدرس من تفسَتىا ذاتيا."
أن التقومي أعم من التقدير والتقدير أعم من القياس والقياس أعم من الباحث 

 االختبار، كما يتمثل يف التارل:

                                                 
5
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur, (Cet. V; 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.  
6
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur, hlm. 4. 

 . 81ص. ، تكنولوجيا التعليم )ادلاىية واألسس والتطبيقات العملية(ك، عبد الرمحن كدو 7
8
M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, 

(Cet. I; Jakarta: PT. Indeks, 2008), hlm. 15.  
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 : العالقة بُت التقومي والتقدير والقياس واالختبار 6.1الرسم البياين 

 تقوميالتحصيلالدراسيعندنظريةالتعلمالبنائية -د

فق نظرة منظري النظرية و مي وصف الضوي نقال عن الدواد، أن التقو 
البنائية غَت واضح الرؤية، وينادي كثَت منهم ابالستغناء عن االختبارات 
ادلوضوعية، وذلك لقصورىا يف قياس مستوى التفكَت العلمي، ومهارات حل 
ادلشكلة، واألخذ أبسلوب التقومي احلقيقي لفهم تعلم التالميذ حيث يتم 

مة ومعٌت تبدو كنشاطات تعلم وليس  انعكاس التالميذ يف مهمات ذات قي
كاختبارات تقليدية، ويتضمن ذلك نشاطات واسعة تشمل ادلقابالت الشفهية، 

كن االستفادة من أدوات ديومهمات حل ادلسائل وغَتىا. ولكن الضوي يقول "
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 التقومي كافة خلدمة ادلوقف التعليمي وفق النظرية البنائية حيث تتعد أدوات

 9التقومي الًتبوي اليت ديكن االعتماد عليها."
ابلنسبة إذل ما تقدم ذكره عن التقومي وفق النظرية البنائية فيحدد الباحث 
عملية التقومي يف تدريس النحو على أساس نظرية التعلم البنائية أن يستغٍت 
الباحث عن االختبارات ادلوضوعية كمثل : اختبارات الصح واخلطأ، االختبار 

متعدد، اختبار ادلزواجة، اختبار التكميل، اختبارات اإلجابة والقصَتة،  من
 اختبارات إعادة الًتتيب. 

 وفيما يلي أنواع االختبارات ادلستعملة يف منوذج تدريس النحو ادلطور: 
الشفهية، حيث يلقي ادلعلم بعض األسئلة شفاىية على  االختبارات -1

 التالميذ.

تطلب فيها اإلجابة عنها كتابة مقال أو االختبارات التحريرية، حيث ت -5
موضوع إنشائي يتحدد حجمو حبجم ادلطلوب يف السؤال والذي يبدأ عادة 

: احبث عن ... إخل. االختبارات التحريرية ادلقالية عكسها التحريرية بكلمة
 11ادلوضوعية.

ملف العمل، وىو ملف شخصي (. 5ة، )الحظ(. ادل1التقييم الواقعي: ) -9
ل وعاء رلموعة من النشاطات واألعمال اليت تعكس لكل متعلم مبث

                                                 
 – 597ص. ، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربيةمنيف خضَت الضوي، 9

141 . 
 597 ص.، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربيةمنيف خضَت الضوي، 11

– 141. 
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زه، ويراجع ادلتعلم أعمالو ويقومها قبل اجناشخصيتو متثل أفضل ما قام بو و 

 أن يقرر تضمينها يف ملف.

 تقييممهارةالكتابة -ه

مهارة الكتابة ىي صحويل األفكار الذىنية إذل رموز مكتوبة. وأتيت مهارة 
مهارة االستماع، مهارة )بُت بقية ادلهارات؛ الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها 

  ىي أتيت بعد مهارة القراءة.الكالم، مهارة القراءة( و 
(. 5). رسم احلروف والكلمات(. التدريب على 1: )مراحلللكتابة أربع 

(. التدريب 4)، التعبَت ادلقّيد (. التدريب على9التدريب على كتابة اجلمل، )
اليت يراد تدريبها وتقييمها يف ىذا البحث مجيعها  وادلراحل 11.التعبَت احلر على

 إال األول.
يقدم ادلدرس للطالب عددا من األسئلة، ، حيث التدريب على كتابة اجلمل -1

صورة، أو فقرة، وتؤدي اإلجابة عن تلك األسئلة الًتاكيب، أو تدور حول 
عن كل مجلة (. اكتب 1) إذل كتابة عدد من اجلمل. ومن تطبيقاهتا:

 اكتب مجلة عن كل صورة من الصور التالية.(. 5يب التالية، )الًتاك
يستخدم ادلدرس يف ىذا التدريب رلموعة من الصور ، حيث قيدالتعبَت ادل -5

تؤلف قصة واحدة، أو موضوعا واحدا. وإذا رأى ادلدرس أن طالبو يف 
حاجة إذل بعض الكلمات والتعبَتات، سجلها على السبورة وانقشهم فيها. 

رس أن خيتار موضوعات تناسب مستوى الطالب اللغوي والثقايف وعلى ادلد

                                                 
، ص. إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، 11

512. 
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وتكون جذابة. ويستحسن يف درس التعبَت ادلصور أن يتحدث الطالب 

بعد أن يكون قد  أوال، ويناقشوا زلتوى الصور، مث أيخذوا يف الكتابة،
 .اتضح ذلم كل شيء

س أال يتعجل ىو ادلـرحلة األخَتة من تعليم اللغة، وعلى ادلدر ، التعبَت احلر -9
ه ادلرحلة، كما جيب أال يدفعهم للكتابة احلرة، إال ذالوصول بطالبو إذل ى

بعد أن يتلقوا تدريبات مكثفة على أنواع التعبَت السابقة. يًتك للطالب 
فرصة أن حيّول أفكاره الذىنية إذل لغة مكتوبة تعرب بوضوح عّما يريد قولو، 

ن أمثلتو: الكتابة حول اإلجازات مع احًتام رأيو, وىذه مرحلة عقلية.  وم
ويطلب من الطالب الكتابة يف موضوعات لديهم . وما يفعل فيها...

، إذل معرفة حصيلتهم من ادلعلومات ادلعلومات الكافية عنها؛ ألننا ال هندف
 وإمنا هندف إذل تدريبهم على أن يصوغوىا مكتوبة بطريقة صحيحة.

لطالب للمعلومات  األصل أن يكون الًتكيز على كيفية عرض ا
ال كمية ادلعلومات؛ لذلك ينصح ادلعلم ومعّد الكتاب أبن ال يطلبوا  ،كتابيا

من الطالب احلديث أو الكتابة يف موضوع تنقصهم فيو ادلعرفة وادلعلومات؛ 
ألن التعثر الذي حيصل ذلم سيكون بسبب نقص ادلعلومة ال بسبب ضعف 

 الكفاية اللغوية.
تعبَت عن الرؤى وىو لكتابة اإلبداعية ابيسمى أيضا  التعبَت احلر

الشخصية، وما صحتويو من انفعاالت، وما تكتشف عنو من حساسية 
فالكتابة اإلبداعية ابتكار وليس تقليد،  خاصة جتاه التجارب اإلنسانية.

وأتليف ال تكرار، ختتلف من شخص آلخر حسب ما يتوفر لكل من 
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، ومواىب أدبية، وىي تبدأ مهارات خاصة، وخربات سابقة، وقدرات لغوية

  ابلفطرة، مث تنمو ابلتدريب واالطالع.
من أن األصل يف الكتابة أنو صحويل الفكر إذل لغة مكتوبة صحمل  انطالقاو 

ادلعاين اذلدف؛ لذلك جيب أن يعتمد التقييم على مدى أداء ىذا اذلدف 
 ابلدرجة األوذل وليس جودة الرسم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 
 



 

ٜٔٗ 

  سابعالفصل ال
 نظرية التعلم البنائية 
 في تدريس النحو الوظيفي نموذجا

 هتءااإجرو التطويرمنوذج -أ
 Research and)منهج البحث كالتطوير حث االباستخدـ 

Development)  يطلق عليو أيضا دبنهج البحث كالتنمية. كقاؿ سوكماديناات
نتاج جديد أك أف معٌت البحث كالتطوير عاما "عملية كخطوات لتطوير إ

ل سوغيونو أف البحث كالتطوير ىو "طريقة البحث أر ك  ٔالستكمالو."
كمفهـو البحث  ٕادلستخدمة للحصوؿ على إنتاج معُت كذبريبة فعالية."

كالتطوير يف رلاؿ التدريس عرّفو بركغ كغاؿ "العملية ادلستخدمة للتطوير 
  ٖكتصديق صحة اإلنتاج التدريسي."

ؼ إىل اكتشاؼ القوانُت أك اختبار تطبيقاهتا البحث كالتطوير اليهد
كلكن يهدؼ إىل اخًتاع نتاجات كتلك النتاجات ليست مادية فحسب  
كمثل ادلواد التعليمية ككسائلها ادلستخدمة يف الفصل أك يف ادلعمل، كإظلا 
يكوف يف األدكات ادلربرلة أيضا كمثل الربانمج احلاسوبية حلل البياانت 

يف الفصل أك يف ادلكتبة ككذلك ظلاذج التدريس  التدريسية ادلستخدمة
                                                 

1
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. III; 

Bandung: Pascasarjana UPI dan PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 57. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 407.   
3
R. Walter Brog and  Merediet Damien Gall, Educational Research – An 

Introduction, (Fourth Edition; Now York: Longman Inc, 1983), hlm. 772.   



ٔ٘ٓ 
كالتدريب كالتقومي كاإلدارية كغَتىا. كأما الذم طوره الباحث من خالؿ ىذا 
البحث فهو ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية كي تكوف 

 .عملية التعلم كالتعليم فعاال لًتقية ربصيل الطلبة فيو كرغبتهم يف تعلمو
ظلوذج ىو  يف ىذا الكتابتطويره بد ادلرا إىل اإلنتاج ابلنسبة

التطوير لو  أنسب منهج ادلؤلفاختار القائم على النظرية البنائية فالتدريس 
البنائي  يتصميم التدريسالظلوذج ىو النموذج القائم على البنائية يعٍت 

(Constructivist Instructional Design) ىو ظلوذج لتطوير منهاج ،
)عاكسة(،  Revlective يعٍت:  R2D2سي البنائي أبظلاط العمل التدري

Recursive  ،)عودة(Design  ،)تصميم(Development  كمن انحية .)تطوير(
ادلتحقق يف األدكات التدريسية، فاختار نموذج أخرل، ابلنسبة إىل تطوير ال

  .Four–D’sأنسب ظلوذج لتطوير األدكات التدريسية كىو ظلوذج  ادلؤلف
تصميم التدريس ظلوذج  قا من ىذه الظاىرة فاستخدـ ادلؤلفطالان

. إذف، همابطريقة اإلندماج كالتعديالت بين Four – D’sظلوذج  ك البنائي
 فإجراءات التطوير ادلستخدمة يف ىذا البحث كما يلي:
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 التطوير: خطوات  ٔ.ٚالرسم البياين 
 : جاذو ظلكفيما يلي شرحها 

تعريف الشركط الالزمة للتطوير كيتكوف من مخس لة األكىل: التعريف، ادلرح .ٔ
 خطوات:

ال
شر

 ن
يف

تعر
 ال

ميم
تص

 ال
وير

لتط
 ا

 ربليل ادلتعلم النهاية -ربليل البداية 

 تقييم اخلرباء

 النشر ادليداين

 النشر احملدكد

اختيار 
 الشكل/النموذج

 

 اختيار الوسائل تنظيم اإلختبار 

 اإلنتاجتنقيح  ربكيم اخلرباء

 التجربة

 تنظيم رلموعة التطوير
 

ادلفهـو ربديد 
 كاألىداؼ

 
 

 يةاألكل النسخة
 

 اإلنتاجتنقيح 



ٕٔ٘ 
النهاية، كاستهدفت إىل ربديد ادلشكالت األساسية  -ربليل البداية  (أ 

(. ٔ. قاـ الباحث: )لًتقية جودة التدريساليت تواجو مدرس كزلاكلة 
ك ابلدراسة النظرية من خالؿ ادلراجع كالواثئق ادلتعلقة ابدلشكالت أ

(. بتحليل ظلوذج تدريس النحو الذم ٕالقضااي يف تدريس النحو )
(. بتحليل استجابة الطلبة عن ٖاستخدمو مدرس النحو من قبل. )

(. بتحليل أنواع النماذج البدائل اليت ٗمشكالت التعليم كتعلم النحو )
 يراد اختيارىا كتطويرىا حلل ادلشكالت.

طلبة، بتعيُت خصائصهم إىل مطالعة ال كاستهدؼربليل الطلبة،   (ب 
بتعيُت اخللفية الدراسية من  (.ٔقاـ الباحث: )ادلناسبة للنموذج ادلطور. 

 (. بتعيُت قدراهتم يف مادة النحو. ٕالطلبة )
 ربليل رلموعة التطوير، تتكوف من الباحث كالطلبة كاخلرباء كادلدرس.  (ج 
،  (د  هارات (. تعيُت ادلٔإىل ) كاستهدؼربليل ادلهاـ كاألىداؼ كادلفهـو

(. ربديد زلتول ٖ(. ربديد أىداؼ الدرس، )ٕاألساسية يف الدرس، )
تعيُت ادلهارات األساسية ادلرادة يف ىذه اخلطوة: )أ(.  عقدالدرس. 

)ب(. ليحصل عليها الطلبة من خالؿ تدريس مادة النحو الوظيفي 
 ، ربديد ادلوضوعات  )ج(.كيهدؼ ربليل األىداؼ إىل تطوير ادلفهـو

مادة النحو الوظيفي كينظمها تنظيما ليت يراد تدريسها يف األساسية ا
أىداؼ الدرس ادلناسبة للنظرية ادلستخدمة. كأىداؼ  تدحد. منطقيا

إىل قسمُت: اذلدؼ العاـ كاألىداؼ اخلاصة لدرس النحو  تقسمالدرس 
 الوظيفي. 



ٖٔ٘ 
 أم تصميم النموذج األّكيّل لألدكات التدريسية يفادلرحلة الثانية: التصميم.  .ٕ

 ىذه ادلرحلة تتكوف من أربع خطوات: .مادة النحو
تنظيم االختبار كمعياره. ىذه اخلطوة تربط بُت مرحلة التعريف  (أ 

كالتصميم، ألف تنظيم االختبار كمعياره يقـو على خصائص أىداؼ 
اختبارات درس النحو الوظيفي اليت تطوير مث الدرس كربليل الطلبة. 

 م كاالختبار التكويٍت. تتكوف من االختبار القبلي كالبعد
اختيار الوسائل. كاستهدؼ إىل تعيُت الوسائل ادلناسبة خلصائص   (ب 

تطوير الوسائل التدريسية ادلناسبة دلادة النحو ادلطور القائم مث  ،ادلادة
 على النظرية البنائية.

اختيار الشكل، كاستهدؼ إىل زبطيط الشكل الرائع ألجهزة تدريس  (ج 
اختيار لطلبة كيساعدىم يف تعلمو، مث  يسهل االنحو الوظيفي حىت

 مدخل التدريس كاسًتاتيجيتو كطرقو كمصادره التعلمية. 
اليت النسخة األكلية، أم مْسوّدة قبل التجريب ألجهزة تدريس النحو  (د 

(. ٖ(. خطة التدريس اليومية، )ٕ(. ادلقرر الدراسي، )ٔتشمل على: )
 (. التقومي.ٗزلتول الدرس، )

األدكات التدريسية دلادة النحو الوظيفي. نتج تلتطوير. أم الثالثة: ا ادلرحلة .ٖ
 ىذه ادلرحلة تتكوف من أربع خطوات:



ٔ٘ٗ 
اخلبَت ىف (. ٔتقدمي اإلنتاج إىل اخلرباء كىم: )أم  ربكيم اخلرباء.   (أ 

اخلبَت ىف تدريس (. ٖ)اخلبَت ىف تدريس النحو، (. ٕ)التدريس البنائي، 
 األدكات التدريسية. اخلبَت ىف تصميم (. ٗ)النحو الوظيفي، 

دكات التدريسية دلادة النحو الوظيفي األتنقيح اإلنتاج، أم تعديل   (ب 
ابلنسبة إىل التعليقات أك ادلداخالت من كل اخلرباء، حىت تكوف أحسن 

 كأكثر فعالة ك أكثر سهولة يف استخدامها. 
األدكات التدريسية لدل الطلبة حىت ػلصل منها التجربة، أم ذبريب  (ج 

 احملدكدة كادليدانية.  ذبريبتامث عقد قاهتم أك مداخالهتم عنها. على تعلي
التعديل على األدكات التدريسية دلادة النحو  أمتنقيح اإلنتاج،  (د 

الوظيفي ابلنسبة إىل التعليقات أك ادلداخالت من الطلبة حىت تكوف 
 أكثر فعالة ك أكثر سهولة يف استخداـ.

تقييم (. ٔتتكوف من ثالث خطوات: )الرابعة: النشر. ىذه ادلرحلة  ادلرحلة .ٗ
 .النشر ادليداين(. ٖ، )النشر احملدكد(. ٕ، )اخلرباء

يعتٍت ابلتأكيد ىنا ردبا يكوف تنفيذ اإلنتاجات ادلطورة  بيد أف الكاتب
التناسب إال يف السياؽ احمللي أم يف مكاف تصميم النموذج كتطويره. معٌت 

ادلادة الدراسية، حىت يكوف التطوير ال السياقي يتعلق ابلوقت كاحلالة كادلسألة ك 
ؽلكن تعميمو يف كل ظركؼ التدريس، كادلهم أف اإلنتاجات ادلطورة البد من 

(. مستند إىل الدراسات السابقة ٕ(. القائم على مشكالت التدريس، )ٔ)
(.  ٘(. القياـ بتنقيح ادلنتحات، )ٗ(. القياـ بتجريب اإلنتاجات، )ٖادلناسبة، )

 احلة لًتقية جودة التدريس.كونو مفيدة كص



ٔ٘٘ 
 النموذجتطوير -ب

البنائية دبا فيو من التعلم نظرية يف ضوء د ظلوذج تدريس النحو حد
  ، كما يلي: ربديد مدخل التدريس كاسًتاتيجيتو كطرقو كمصادره

 مدخل التدريس. حدد مدخل التدريس ادلستخدـ ىو ادلدخل البنائي.  (ٔ
ابدلدخل. إذف، كاف  إف النظرية يف ىذا الصدد يف صعيد كاحد

مدخل تدريس النحو ادلطور ىو ادلدخل البنائي أك النظرية البنائية أك نطرية 
التعلم البنائية. فانبثق من ىذا ادلدخل عدد من اسًتاتيجيات التدريس، 

تيجية من ىذه االسًتاتيجات الكثَتة كىي اسًتاتيجية التعلم ااسًت  تكحدد
ىذه االسًتاتيجية ىي مراحل البنائية. كما ذكر سابقا أف خصائص 

التدريس. كال يكتفي بتطبيق ىذه ادلراحل يف كل زلاضرات النحو 
فحسب، بل استكملها ببعض األلعاب اللغوية حىت ال يصبح التدريس 

 شلال كرتيبا لدل الطلبة.

 تاسًتاتيجية التدريس. اعتمادا على ادلدخل البنائي ادلستخدـ فحدد (ٕ
سًتاتيجية التعلم البنائي دبراحلها اخلمسة االسًتاتيجية ادلستخدمة ىي ا

 )التشويق، كاالستكشاؼ، كالتفسَت، كالتوسع، كالتقومي( كما يلي: 
 : ظلوذج تدريس النحو دبا فيو من أنشطة ادلدرس كالطلبة يف كل ادلراحل التدريسية ٔ.ٚاجلدكؿ 

أنشطةالطلبةأنشطةادلدرسمراحل

التشويق .1
أم إعداد الدعوة 

طالب بصورة الشًتاؾ ال

  من جذب االنتباه الطلبة
 خالؿ:

 السؤاؿ التأملي/ طرح -
 العصف الذىٍت

 عن األسئلة كفق خربتو. التفكَت 
 العصف  بة السؤاؿ/اجاإلتياف إب

 الذىٍت.
 التفكَت عن عنواف الدرس. 
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 ذبذلك جب يتمفعالة. 

 ـتهكدعو ادلتعلمُت انتباه
 عرض خالؿ من للتعلم
 ادلواقف بعض

 أك كاألحداث
 يصل حىت ادلشكالت،

 ربديد إىل ادلتعلموف
 إىل ربتاج  مشكل

 .حل

(Brainstorming) 
 عن موضوع الدرس. 

راض الواجبات ستعا -
 ادلنزلية من الطلبة.

عرض عنواف الدرس يف  -
 .السبورة/ الشاشة

ادللونة عرض الصورة  -
أك اللغز  التأملية 

اللغويي على الشاشة/ 
 السبورة. 

  ربط الدرس اليـو ابلدرس
 السابق. 

 ة يتقدمي الكفاية األساس
 كأىداؼ الدرس. 

  تقسيم الطلبة إىل
رلموعات عمل كفقا 

للحاجة.

 عنواف طرح األسئلة ادلتعلقة ب
 الدرس.

  اللغوم.غليب على اللغز 
  الوصف عن الصورة ادللونة بلغتو

 ذاتيا.
 .تقدمي الواجبات ادلنزلية 
  يقًتح عدة األسئلة ادلتعلقة

 لواجبات ادلنزلية.اب
 الكفاية األساسة َت عن التفك

 كأىداؼ الدرس. 
  دليل التعلم القائم التفكَت عن

 على ظلوذج التعلم البنائي.
  .غلتمع الطلبة حسب اجملموعة

.االستكشاف2
 ابلبحث ادلتعلموف يقـو

 من ادلشكلة، حوؿ
 أبنشطة القياـ خالؿ

 استقصائية متنوعة،
 ادلتعلموف يقارف كما

 ما لتجميع أفكارىم
 معلومات من ػلتاجونو

. كيتم خاصة ابدلشكلة
ذلك  أيضا من البحث 

  توريط الطلبة يف استكشاؼ
ادلعلومات الواسعة كذلك 

 من خالؿ: 
شكلة/ تقدمي عدة ادل -

األسئلة ادلتعلقة 
 دبوضوع الدرس. 

إرشاد الطلبة للتعاكف  -
بينهم مث التوجيو 

 كاإلشراؼ كادلتابعة. 
تقدمي التوجيهات  -

 كشف ادلعلومات يسشت
 ةادلطلوبة من خالؿ القراء

كادلالحظة من مصادرىا 
ادلتنوعة عما يتعلق دبوضوع 

 .الدرس
  يالحظ أسئلة ادلدرس

جملموعتو الذم يتم توزيعو 
  عليهم.

  مناقشة ادلشكلة/األسئلة مع
اآلخرين من أعضاء رلموعاتو 
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عن إجاابت ألسئلتهم 
اخلاصة اليت تولدت 
لديهم من خالؿ 
ادلالحظة كالقياس 
كالتجريب كتعمل 
اجملموعات مع بعضها، 
كلكل رلموعة مهاـ 

 زلددة خاصة هبا.

للطلبة لطرؽ مجع 
ادلعلومات من خالؿ 
االستكشاؼ من 
مصادر متنوعة 

  متعلقة ابلدرس.
 لدلإاتحة الفرصة  •

الطلبة من أجل ادلناقشة 
   حوؿ عمل كل رلموعة. 

 مع إرشاد ادلدرس. كىي: 
قراءة األمثلة ادلتعلقة  -

 دبوضوع الدرس.
تكوين اجلمل/األمثلة  -

األخرل شفهيا كربريراي 
مستفيدا من األمثلة 

 السابقة.
  القياـ ببناء الفكرة أك الفهم عن

الدرس من خالؿ توجيو بناء 
  الفكرة.

 التفسري .3
إاتحة الفرصة أم 

للطالب يف مناقشة ما 
مت مجعها. كمثل قدـ 
فيها التالميذ اقًتاحاهتم 
للمتغَتات كاحللوؿ من 

ىم خبربات خالؿ مركر 
جديدة من خالؿ 
أدائهم للتجارب 

 اجلديدة.

  مناقشة الطلبة يف
ادلعلومات اليت توصلوا إليها 

  مع تعديل أخطائهم.
  تسجيل ادلعلومات اليت

توسلت إليها كل رلموعة 
  على سبورة الفصل.

  مطالبة الطلبة التمثيل لكل
عنصر من ادلوضوع 

 كتسجيلها يف كراساهتم.  

 ىيم بلغتو ػلاكؿ تفسَت ادلفا
نفسو اليت كجدىا من خالؿ 

تكشاؼ مع تقدمي سعملية اال
 الرباىن  أك الدالئل ذلا. 

  يستخدـ مالحظات مسجلة
  يف التفسَت كالشرح.

  يستمع بطريقة انقدة ك يطرح
األسئلة حوؿ اإلجاابت اليت 

  قدمها اآلخركف.
  يقدـ الطلبة التمثيل لكل عنصر

من ادلوضوع كتسجيلها يف  
  كراساهتم.

  يستمع كػلاكؿ أف يستوعب
  .تفسَتات ادلدرس كيفهمها

 التوسع .4
 التوصل مت ما تطبيقأم 
 حلوؿ من إليو

  يطلب من الطلبة تطبيق
مفاىيم الدرس يف احملادثة 
كالكتابة، كذلك من 

  يبُت الطلبة اإلتفاؽ كاإلختالؼ
بُت األمثلة اليت سبثل موضوع 

دلصادر ىل اإالدرس مستندا 
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 حلل كاستنتاجات

 جديدة، مشكالت
 يف منها كاالستفادة

 تعلمية تعليمية مواقف
 

 خالؿ: 
يطلب من الطلبة  -

تفاؽ بة االبياف أجو 
كاإلختالؼ بُت 
األمثلة اليت سبثل 

ىل إالدرس مستندا 
 دلصادر ادلتنوعة.ا

يتأكد الطلبة من  -
 الفهم بُت األقراف.

 . ادلتنوعة
  يطبق مفاىيم الدرس كيقدمها

يف أكضاع جديدة مشاهبة 
  زلادثة ككتابة(.)

  يتوصل إىل استنتاجات معقولة
 من النتائج كالرباىُت. 

 .يتأكد من الفهم بُت األقراف  

 التقومي .5
تشجيع ادلتعلمُت أم 

على ربسُت كتعديل 
 كتفسَتات.

 

  اشًتؾ الطلبة يف استنباط
 الدرس.

 إتقاف  قاـ ابلتقومي عن
الطلبة يف تطبيق زلتول 
الدرس من خالؿ االختبار 

 كالتحريرم. الشفهي
  قاـ ابلتقومي العملي من

 خالؿ ادلالحظة.
  يقدـ الواجبات ادلنزلية على

الطلبة )التقومي الواقعي 
)ملف العمل(. أنظر 

 صفحة التقومي.
  يطلب من الطلبة التغزية

 الراجعة.
  .يقرأ كشف احلضور 
 .ؼلتم احملاضرة  

  يستنبط الطلبة الدرس مشًتكا
 مع ادلدرس. 

 ختبارات غليب على أسئلة اال
التكوينية شفهيا كربريراي 
ابستخداـ ادلالحظات كالرباىُت 
كاإلثبااتت كالتفسَتات ادلقبولة 

  مسبقا.
  يسأؿ أسئلة ذات عالقة ؽلكن

أف تشجع على فحوصات 
كربققات كاستكشافات 

  مستقبلة.
  يالحظ الواجبات ادلنزلية

)التقومي الواقعي )ادللف العمل( 
 كغَته.

 عة. تقدمي التغزية الراج 
 . ؼلتم احملاضرة 
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الطرؽ  تطرؽ التدريس. بناء على اسًتاتيجية التعلم البنائي فطور  (ٖ

ادلستخدمة يف تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية كما 
الطريقة (. ٖ)طريقة ادلناقشة، (. ٕ)الطريقة اإللقائية، (. ٔ)يلي: 

 .طريقة الوظائفيةال (.٘)طريقة حل ادلشكلة، (. ٗ)االستقرائية، 
رغم أف الطريقة اإللقائية من الطرؽ القدؽلة كلكن ال يستغٍت منو 

ابلنسبة إىل بعض األنشطة من ىذه ادلراحل الذم استعمل الطريقة أحد 
 اإللقائية.

يف معظم ادلراحل التدريسية  طريقة ادلناقشة اـاستخد
قاـ الطلبة  )االستكشاؼ كالتفسَت كالتوسع كالتقيم( إال مرحلة التشويق.

أعضاء اجملموعة  تابدلناقشة بُت اجملموعات يف كل زلاضرة النحو، كحدد
 عشوائيا ذبنبا من أف تصبح ادلناقشة شللة كرتيبة. 

يف تدريس النحو خاصية من  الطريقة االستقرائيةاستخداـ 
الطريقة  تخصائص ىذا النموذج ادلطور على أساس النظرية البنائية. طبق

تدريس زلتول الدرس؛ بعد ما قاـ الطلبة بقراءة األمثلة  االستقرائية يف
كعرض األمثلة األخرل كفهم القواعد ادلتضمنة يف األمثلة فطلب ادلدرس 

ة دببادئ التدريس منهم استنباط القواعد النحوية. ىذه العملية مطابق
 رية البنائية.القائم على النظ

ريس لكل منذ بداية التد طريقة حل ادلشكلةاستخدـ ادلدرس 
لدل  (Brainstorming) الذىٍت /العصفةالتأمليزلاضرة. طرح األسئلة 

الطلبة يف مرحلة التشويق نوع من طريقة حل ادلشكلة. فأمر ادلدرس الطلبة 



ٔٙٓ 
بقراءة األمثلة كإتياف األمثلة األخرل معتمدا على األمثلة السابقة، مث قاـ 

وع طريقة حل ادلشكلة. بتوجيو الفكرة كاستنتباط القواعد، ىذه كلها من ن
 ىذه الطريقة خاصية من خصائص التدريس القائم على النظرية البنائية. 

يف معظم هناية كل احملاضرة بتقدمي  الطريقة الوظائفية تاستخدم
لتدريب  الطريقة الوظائفيةتقييم ملف العمل لكل الطلبة. استهدفت 

درين على بناء معلوماهتم الطلبة يف القياـ ابلواجبات ادلنزلية فأصبحوا هبا قا
 اجلديدة عن النحو الوظيفي. 

أساليب التدريس: كل أنشطة ادلدرس كالطلبة يف كل ادلراحل اخلمس كما  (ٗ
 سبق ذكرىا يف االسًتاتيجية.

اعتمادا على ما سبق من تطوير عناصر النموذج فحصل على 
 مالمح ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية كما يلي: 
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 : مالمح ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية  ٕ.ٚالرسم البياين 
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 البنائية ادلستخدـة / ادلدخل نظريال
 

 ظلوذج التعلم البنائي االسًتاتيجية ادلستخدمة
 

 الطرؽ ادلستخدمة
طريقة ادلناقشة،  ،يةقائالطريقة اإلل

طريقة حل  الطريقة االستقرائية،
 .ادلشكلة، الطريقة الوظائفية

 

كل أنشطة ادلدرس داخل الفصل يف  األساليب ادلستخدمة
 من الطريقة ادلستخدمة.   تنفيذ كل

 

 ستكشاؼاال التشويق

 التوسع التفسَت
 التقومي



ٕٔٙ 
 النموذجعناصرتطوير -ج

 مؤشرات احلصوؿ كأىداؼ الدرس   -ٔ
مؤشرات احلصوؿ كأىداؼ الدرس ادلناسبة للنظرية ادلستخدمة،  تر طو 

اليومية كيف زلتول الدرس. كأىداؼ كعرضها يف ادلقرر الدراسي كخطة التدريس 
الدرس الذم ضلن بصددىا قسم إىل قسمُت: اذلدؼ العاـ كاألىداؼ اخلاصة 

 كما يلي:   ترتب. ك الوظيفي لدرس النحو
يُطّبق الطلبة القواعد النحوية تطبيقا كظيفيا حىت يتمكنوا  ىواذلدؼ العاـ  (أ )

 .العربيةمن النطق السليم كالكتابة الصحيحة كالفهم الصحيح للغة 
 مؤشرات احلصوؿ كما يلي: تقدميمع  كرتبت األىداؼ اخلاصة (ب )

 مؤشرات احلصوؿ كاألىداؼ اخلاصة للنحو الوظيفي : ٕ.ٚاجلدكؿ 

األهدافاخلاصةمؤشراتاحلصولاحملاضرات
أف يصف الطلبة شليزات أك  ٔ.ٔ ٔ

خصائص النحو الوظيفي عن 
 النحو العلمي أك التخصصي. 

 
أف يصف الطلبة العقد  ٕ.ٔ

لدراسي دبا فيها من إجراءات ا
التدريس كحقوؽ ككاجبات 
لكل من ادلدرس كالطلبة يف 

 تدريس النحو الوظيفي.

وصف عن شليزات أك ال ٔ.ٔ
خصائص النحو الوظيفي 
عن النحو العلمي أك 

 .التخصصي
الوصف عن العقد  ٕ.ٔ

الدراسي دبافيو من  
إجراءات التدريس ك 
حقوؽ ككاجبات لكل من 

س ادلدرس كالطلبة يف تدري
 النحو الوظيفي.

 



ٖٔٙ 
ٕ– ٖ أف يقرأ الطلبة النصوص أك  ٔ.ٕ 

تضمن فيها ادلبتدأ تاألمثلة اليت 
 قراءة صحيحة. كاخلرب

أف يعُّت الطلبة أنواع ادلبتدأ  ٕ.ٕ
كاخلرب من النصوص أك األمثلة 

تعيينا  ادلقركءة أك ادلسموعة
 جيدا.

أف يكتب الطلبة اجلمل ادلفيدة  ٖ.ٕ
تذكر فيها كل من ادلبتدأ  اليت

  كتابة سليمة. كاخلرب
أف يطبق الطلبة تراكيب ادلبتدأ  ٗ.ٕ

اخلرب يف اجلمل الوظيفية  +
 تطبيقا جيدا.

 تتضمنقراءة األمثلة اليت  ٔ.ٕ
 شفهيا فيها ادلبتدأ كاخلرب

 
 

تعيُت أنواع ادلبتدأ كاخلرب  ٕ.ٕ
من النص أك األمثلة 

 ادلقركءة أك ادلسموعة. 
تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.ٕ

 .فيها كل من ادلبتدأ كاخلرب
 

تطبيق تراكيب ادلبتدأ  ٗ.ٕ
 كاخلرب  يف اجلمل الوظيفية.

أف يقرأ الطلبة النصوص أك  ٔ.ٖ ٘ -ٗ
فيها الفعل تتضمن األمثلة اليت 

كالفاعل كادلفعوؿ بو قراءة 
 صحيحة.

أف يعُّت الطلبة أنواع الفاعل  ٕ.ٖ
كادلفعوؿ بو من النصوص أك 
األمثلة ادلقركءة أك ادلسموعة 

 تعيينا جيدا.
 اليتمل أف يكتب الطلبة اجل ٖ.ٖ

تذكر فيها كل من الفعل 
كالفاعل كادلفعوؿ بو كتابة 

 سليمة.

 تتضمنقراءة األمثلة اليت  ٔ.ٖ
فيها "الفعل كالفاعل 

 كادلفعوؿ بو" شفهيا.
 

تعيُت أنواع الفاعل  ٕ.ٖ
كادلفعوؿ بو من النصوص 

األمثلة ادلقركءة أك أك 
 ادلسموعة. 

تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.ٖ
فيها كل من "الفعل 

 كالفاعل كادلفعوؿ بو."
 



ٔٙٗ 
أف يطبق الطلبة تراكيب الفعل  ٗ.ٖ

كالفاعل كادلفعوؿ بو يف اجلمل 
 الوظيفية تطبيقا إبداعيا.

تطبيق تراكيب "الفعل  ٗ.ٖ
كالفاعل كادلفعوؿ بو" يف 

 اجلمل الوظيفية.
أف يقرأ الطلبة النصوص أك  ٔ.ٗ ٚ –ٙ

فيها "الفعل  تتضمناألمثلة اليت 
كانئب الفاعل كاجملركر" قراءة 

 صحيحة.
عُّت الطلبة أنواع انئب أف ي ٕ.ٗ

الفاعل كاجملركرات من النصوص 
أك األمثلة ادلقركءة أك ادلسموعة 

 تعيينا جيدا.
 اليتأف يكتب الطلبة اجلمل  ٖ.ٗ

تذكر فيها كل من الفعل كانئب 
 الفاعل كاجملركرات كتابة سليمة.

أف يطبق الطلبة تراكيب "الفعل  ٗ.ٗ
كانئب الفاعل كاجملركر " يف 

 قا إبداعيا.اجلمل الوظيفية تطبي

قراءة األمثلة أك النصوص  ٔ.ٗ
فيها "الفعل  تتضمناليت 

 كانئب الفاعل كرلركر."
 

تعيُت أنواع انئب الفاعل  ٕ.ٗ
كرلركر من النصوص أك 
األمثلة ادلقركءة أك 

 ادلسموعة. 
تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.ٗ

فيها كل من "الفعل كانئب 
 الفاعل كرلركر."

تطبيق تراكيب "الفعل  ٗ.ٗ
كر" يف كانئب الفاعل كرلر 

 اجلمل الوظيفية.
أف يقرأ الطلبة األمثلة أك  ٔ.٘ ٛ

فيها كل  تتضمنالنصوص اليت 
من تراكيب:  "ادلبتدأ + اخلرب 
كتراكيب "فعل + الفاعل + 
ادلفعوؿ بو" كتراكيب "فعل + 
انئب الفاعل + جار كرلركر" 

 يف قراءة كاحملادثة كالكتابة.

أف يعُت الطلبة كل تراكيب:   ٕ.٘

قراءة األمثلة أك النصوص  ٔ.٘
فيها تراكيب  تتضمناليت 

+ اخلرب  كل من "ادلبتدأ 
ك"فعل + الفاعل + 
ادلفعوؿ بو" ك"فعل + 
انئب الفاعل + جار 

 كرلركر".

تعيُت تراكيب كل من  ٕ.٘



ٔٙ٘ 
ك تراكيب  "ادلبتدأ + اخلرب

"فعل + الفاعل + ادلفعوؿ بو" 
ك تراكيب "فعل + انئب 
الفاعل + جار كرلركر" من 
النصوص أك األمثلة ادلقركءة أك 

 ادلسموعة. 

 اليتأف يكتب الطلبة اجلمل  ٖ.٘
تذكر فيها كل من تراكيب:  
"ادلبتدأ + اخلرب كتراكيب "فعل 
+ الفاعل + ادلفعوؿ بو" 
كتراكيب "فعل + انئب الفاعل 

جار كرلركر" يف القراءة  +
 كاحملادثة كالكتابة.

أف يطبق الطلبة تراكيب كل  ٗ.٘
من تراكيب:  "ادلبتدأ + اخلرب 
كتراكيب "فعل + الفاعل + 
ادلفعوؿ بو" كتراكيب "فعل + 
انئب الفاعل + جار كرلركر" 

 يف اجلمل الوظيفية.

"ادلبتدأ + اخلرب  ك"فعل + 
الفاعل + ادلفعوؿ بو" 
ك"فعل + انئب الفاعل + 
جار كرلركر" من النصوص 
أك األمثلة ادلقركءة أك 

 ادلسموعة. 

تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.٘
 فيها تراكيب كل من
"ادلبتدأ + اخلرب  ك"فعل + 
الفاعل + ادلفعوؿ بو" 
ك"فعل + انئب الفاعل + 

 جار كرلركر".
 

تطبيق تراكيب كل "ادلبتدأ  ٗ.٘
+ اخلرب  ك"فعل + الفاعل 
+ ادلفعوؿ بو" ك"فعل + 
انئب الفاعل + جار 
كرلركر" يف اجلمل 

 الوظيفية.
أف يقرأ الطلبة النصوص أك  ٔ.ٙ ٓٔ – ٜ

كل من   ًتكب فيهاتاألمثلة اليت 
"كاف كأخواهتا + امسها + 

 خربىا" قراءة صحيحة.
أف يعُّت الطلبة كاف كأخواهتا +  ٕ.ٙ

امسها + خربىا من النصوص أك 

قراءة األمثلة أك النصوص  ٔ.ٙ
فيها "كاف  تتضمناليت 

كأخواهتا + امسها + 
 خربىا."

تعيُت "كاف كأخواهتا +  ٕ.ٙ
امسها + خربىا" من 



ٔٙٙ 
األمثلة ادلقركءة أك ادلسموعة 

 تعيينا جيدا.
 اليتأف يكتب الطلبة اجلمل  ٖ.ٙ

تذكر فيها كل من كاف كأخواهتا 
 + امسها + خربىا كتابة سليمة.

كاف   أف يطبق الطلبة تراكيب ٗ.ٙ
كأخواهتا + امسها + خربىا يف 

 اجلمل الوظيفية تطبيقا إبداعيا.

النصوص أك األمثلة 
 ادلقركءة أك ادلسموعة. 

 
تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.ٙ

فيها كل من "كاف 
كأخواهتا + امسها + 

 خربىا."
تطبيق تراكيب "كاف  ٗ.ٙ

كأخواهتا + امسها + 
 خربىا" يف اجلمل الوظيفية.

أف يقرأ الطلبة النصوص أك  ٔ.ٚ ٕٔ -ٔٔ
فيها "إفَّ  تتضمناألمثلة اليت 

كأخواهتا + امسها + خربىا" 
 قراءة صحيحة.

أف يعُّت الطلبة "إفَّ كأخواهتا +  ٕ.ٚ
امسها + خربىا" من النصوص 

مثلة ادلقركءة أك ادلسموعة أك األ
 تعيينا جيدا.

 اليتأف يكتب الطلبة اجلمل  ٖ.ٚ
تذكر فيها كل من "إفَّ كأخواهتا 
+ امسها + خربىا كتابة" 

 سليمة.
أف يطبق الطلبة تراكيب "إفَّ  ٗ.ٚ

كأخواهتا + امسها + خربىا" 
 تطبيقا إبداعيا.

قراءة األمثلة أك النصوص  ٔ.ٚ
فيها "إفَّ  تتصمناليت 

ها + كأخواهتا + امس
 خربىا."

تعيُت "إفَّ كأخواهتا +  ٕ.ٚ
امسها + خربىا" من 
النصوص أك األمثلة 

 ادلقركءة أك ادلسموعة. 
تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.ٚ

فيها كل من "إفَّ كأخواهتا 
 + امسها + خربىا."

 
تطبيق تراكيب "إفَّ  ٗ.ٚ

كأخواهتا + امسها + 
 خربىا" يف اجلمل الوظيفية.



ٔٙٚ 
أف يقرأ الطلبة النصوص أك  ٔ.ٔ ٖٔ

فيها  تتضمنألمثلة اليت ا
  تراكيب كل من أنواع التوابع

 لألمساء قراءة صحيحة.
أف يعُّت الطلبة أنواعا لكل من  ٕ.ٔ

التوابع لألمساء من النصوص أك 
 األمثلة ادلقركءة أك ادلسموعة

 تعيينا جيدا.
 اليتأف يكتب الطلبة اجلمل  ٖ.ٔ

تذكر فيها تراكيب كل من أنواع 
  التوابع لألمساء كتابة سليمة.

أف يطبق الطلبة تراكيب كل من  ٗ.ٔ
أنواع التوابع لألمساء يف اجلمل 

 الوظيفية تطبيقا إبداعيا.

قراءة األمثلة أك النصوص  ٔ.ٛ
فيها تراكيب  تتضمناليت 

 كل من أنواع التوابع.
 

تعيُت تراكيب كل من أنواع  ٕ.ٛ
التوابع من النصوص أك 
األمثلة ادلقركءة أك 

 ادلسموعة. 
 

تذكر  اليتكتابة اجلمل  ٖ.ٛ
يها تراكيب كل من أنواع ف

 التوابع.
 

تطبيق تراكيب كل من  ٗ.ٛ
أنواع التوابع يف اجلمل 

 الوظيفية.
النصوص أك  أ الطلبةقر أم ي ٔ.ٜ ٗٔ

فيها تراكيب  تتضمناألمثلة اليت 
كل من "كاف كأخواهتا + امسها 
+ خربىا" ك إفَّ + امسها + 
خربىا" كتراكيب كل من أنواع 

 التوابع لألمساء.
ة كل تراكيب :  أف يعُت الطلب ٕ.ٜ

"كاف + امسها + خربىا" 
كتراكيب "إف كأخواهتا + سامها 

قراءة األمثلة أك النصوص  ٔ.ٜ
فيها تراكيب  تتضمناليت 

ف كأخواهتا + كل من "كا
امسها + خربىا" ك إفَّ + 
امسها + خربىا" كتراكيب 
كل من أنواع التوابع 

 لألمساء.
تعيُت تراكيب كل من  ٕ.ٜ

"كاف كأخواهتا + امسها + 



ٔٙٛ 
+ خربىا" كتراكيب "التوابع 
لألمساء" من النصوص أك األمثلة 

 ادلقركءة أك ادلسموعة. 
 اليتأف يكتب الطلبة اجلمل  ٖ.ٜ

تذكر فيها كل من تراكيب:  
"كاف + امسها + خربىا" 
كتراكيب "إف كأخواهتا + سامها 

كتراكيب "التوابع + خربىا" 
لألمساء" يف القراءة كاحملادثة 

 كالكتابة.
أف يطبق الطلبة تراكيب كل من  ٗ.ٜ

تراكيب:  "كاف + امسها + 
خربىا" كتراكيب "إف كأخواهتا + 
سامها + خربىا" كتراكيب 
"التوابع لألمساء" يف اجلمل 

 الوظيفية."

خربىا" ك إفَّ + امسها + 
خربىا" كتراكيب كل من 
أنواع التوابع لألمساء من 
النصوص أك األمثلة 

 ادلقركءة أك ادلسموعة. 
تذكر  ليتاكتابة اجلمل  ٖ.ٜ

فيها تراكيب كل من "كاف 
كأخواهتا + امسها + 
خربىا" ك إفَّ + امسها + 
خربىا" كتراكيب كل من 

 .أنواع التوابع لألمساء
تطبيق تراكيب كل من  ٗ.ٜ

"كاف كأخواهتا + امسها + 
خربىا" ك إفَّ + امسها + 
خربىا" كتراكيب كل من 
أنواع التوابع لألمساء  يف 

 اجلمل الوظيفية.

  ات النحو الوظيفيموضوع  -ٕ
الذم كاف يف كثَت من النحو الوظيفي  ادلوضوعات تلعطبعد ما 
 فإفالبنائي كفلسفة النحو الوظيفي،  ، كابلنسبة إىل ادلدخلادلقرر الدراسي

ادلوضوعات ال تتناسب سباـ ادلناسبة دبادة النحو الوظيفي، أم ال بد من أف 
النحو موضوعات  تفقرر  ،داهتاتكوف ادلادة كظيفية كتطبيقية؛ تراكيبها كمفر 

 فيما يلي:الوظيفي 



ٜٔٙ 
 موضوعات النحو الوظيفي ادلطورة:  ٖ.ٚاجلدكؿ 

ادلوضوعاتاحملاضرات
 ادلدخل العاـ حوؿ زلتول النحو الوظيفي ٔ

 ادلبتدأ + اخلرب""التطبيق الوظيفي عن  تركيب  ٖ – ٕ
فعل + فاعل + مفعوؿ "التطبيق الوظيفي عن تركيب  ٘ – ٗ

 بو"
التطبيق الوظيفي عن تركيب "فعل + انئب فاعل +  ٚ – ٙ

 رلركر"
 ادلراجعة ٛ

+ اسم + كأخواهتا التطبيق الوظيفي عن تركيب "كاف  ٓٔ – ٜ
 خرب"

+ اسم + كأخواهتا التطبيق الوظيفي عن تركيب "إفَّ  ٕٔ – ٔٔ
 خرب"

 التطبيق الوظيفي عن تركيب "التوابع لألمساء" ٖٔ
 ادلراجعة ٗٔ

 يار الوسائل ادلناسبةاخت -ٖ
الوسائل التدريسية ادلناسبة دلادة النحو الوظيفي ادلطورة  تدحد

جهاز (. ٔىي: )ك  لو حدد الوسائل ادلالئمةف ،القائمة على النظرية البنائية
، نًتنتاإل(. ٗ، )القلم(. ٖ، )السبورة(. ٕ، )(LCDالعركض اإللكًتكين )



ٔٚٓ 
، ميةيأكراؽ األنشطة التعل(. ٙ) ،فديو ابللغة العربية(. ٘، )احلاسوب(. ٘)
 كغَتىا. (. الصور ادللونةٛ)أكراؽ ادلالحظة، (. ٚ)

 ػلتوم على: ادلقرر الدراسي، ك تطوير   -ٗ
عينبة، كىي تشمل على اسم اجلامعة كاسم ادلادة كعدد الساعات  (أ )

 ادلعتمدة كادلرحلة كأستاذ ادلادة، كما ىو يف اجلدكؿ التايل: 
 الدراسي ادلقرر: عينية  ٗ.ٚاجلدكؿ 

 .......اللغة العربية تعليم قسم  : اسم ادلؤسسة الًتبوية
 النحو الوظيفي : مادة

 ٕ : عدد الساعات ادلعتمدة
 .......  : ادلرحلة 

 ....... : أستاذ ادلادة

معيار الكفاية. طور معيار الكفاية ذلذه ادلادة أكثر متجو إىل انحية  (ب )
عد النحوية تطبيقا كظيفيا حىت يطّبق الطلبة القواالنفسحركي كىي "

يتمكنوا من النطق السليم كالكتابة الصحيحة كالفهم الصحيح للغة 
 دبهارة الكتابة. معيار الكفاية" يهتم العربية.

كفاية أساسية كاحدة خلطيت التدريس   تالكفاية األساسية. طور  (ج )
اليومية، إال يف خطة التدريس اليومية األكىل، كتتضمن كفايتاف 

ف، كتتصور يف ىذه الكفاايت اجلانب النفسحركي أك ادلهارة. أساسيتا
كاجملموع من الكفاايت األساسية ادلوجودة يف ادلقرر الدراسي ىي 



ٔٚٔ 
عشرة كفاية أساسية. كفيما يلي عرض الكفاايت األساسية لكل 

 احملاضرة: 
 الكفاايت األساسية دلادة النحو الوظيفي: تطوير  ٘.ٚاجلدكؿ 

كفاايتاألساسيةالاحملضاراتالرقم
شليزات أك خصائص النحو الوصف عن  ٔ.ٔ ٔ .ٔ

 ن النحو العلمي أك التخصصي. مالوظيفي 
العقد التدريسي دبا فيو من  الوصف عن ٕ.ٔ

حقوؽ ككاجبات لكل ك تدريس الإجراءات 
من ادلدرس كالطلبة يف تدريس النحو 

 الوظيفي.
اجلمل العربية اليت تتضمن فيها  كوينت ٔ.ٔ ٖ-ٕ .ٕ

 خلرب.ا+ ادلبتدأ 
اجلمل العربية اليت تتضمن فيها فعل  كوينت ٔ.ٖ ٘ - ٗ .ٖ

 .+ الفاعل + ادلفعوؿ بو
اجلمل العربية اليت تتضمن فيها فعل  كوينت ٔ.ٗ ٚ -ٙ .ٗ

 .+ جار رلركر + انئب الفاعل
  اجلمل العربية اليت تتضمن فيها كوينت ٔ.٘ ٛ .٘

 :كل من تراكيب
 "ادلبتدأ + اخلرب  -
  "فعل + الفاعل + ادلفعوؿ بو" -



ٕٔٚ 

 "فعل + انئب الفاعل + جار كرلركر"  -
اجلمل العربية اليت تتضمن فيها  كوينت ٔ.ٙ ٓٔ -ٜ .ٙ

 "كاف أخواهتا + امسها + خربىا."
إفَّ "اجلمل العربية اليت تتضمن فيها  كوينت ٔ.ٚ ٕٔ -ٔٔ .ٚ

 "+ امسها + خربىا.كأخواهتا 
اجلمل العربية اليت تتضمن فيها  كوينت ٔ.ٛ ٖٔ .ٛ

لتوابع يف احملادثة تراكيب كل من أنواع ا
 كالكتابة.

كل   اجلمل العربية اليت تتضمن فيها كوينت ٔ.ٜ ٗٔ .ٜ
  :من تراكيب

 "كاف + امسها + خربىا"  -
 "إف كأخواهتا + سامها + خربىا"  -
 "التوابع لألمساء". -

زلتول الدرس. طور ست كحدات، كلكل كحدة زلاضراتف اثنتاف  (د )
. كعناصر البنائية ادلوجودة ابإلضافة إىل مدخل احملاضرة كادلراجعة مرتُت

لدرس أنو منظم كمرتب ابلطريقة االستقرائية أم من يف زلتول ا
ستنباط أك من الشيء العاـ إىل الشيء اخلاص أك من ادلشكالت إىل اال

 تقدمي األمثلة ادلختلفة إىل استنباط القاعدة.



ٖٔٚ 
 أنشطة التدريس. ابلنسبة إىل ظلوذج التعلم البنائي فإف أنشطة التدريس (ق )

يتكوف من مخس خطوات كىي: التشويق كاالستكشاؼ كالتفسَت 
كالوسع كالتقومي. ىذه اخلطوات اخلمس ذبرم يف كل احملاضرات كتتصور 

 يف كل خطة التدريس اليومية. 
(. ٔ: )أربع مؤشرات لكل كحدة الدرس كىيمؤشرات احلصوؿ. طور  (ك )

من النص أك  ةماىية ادلواقع اإلعرابيتعيُت  .(ٕأك النص، ) قراءة األمثلة
السابقة،  األمثلة كمثلكتابة اجلمل  (. ٖ، )األمثلة ادلقركءة أك ادلسموعة

 .الواقعيةيف اجلمل كادلفردات الوظيفية ًتاكيب التطبيق (. ٖ)
التقومي. طور نوعاف اثناف من التقومي كعلا التقومي التكويٍت كالتقومي  (ز )

(. ٕ) ات الشفهيةاالختبار (. ٔالواقعي. التقومي التكويٍت يتكوف من: )
ي العمل(. التقييم ٔ. كالتقومي الواقعي يتكوف من: )االختبارات التحريرية

 .ملف العمل(. ٕ) الحظةمن خالؿ ادل

زميل التبادؿ احلوار مع تقاـ بوصف الصور ك  االختبارات الشفهية (.ٔ)
 موضوع خاص. اجملاكر حوؿ 

ية وظيفالفيدة ك ادلمل اجل ةباكتتقاـ ب، االختبارات التحريرية (.ٕ)
 احملددة.معتمدا على ادلواقع اإلعرابية 

األعماؿ أك أنشطة الطلبة يف  الحظةي، يقاـ دبالعملالتقييم  (.ٖ)
 خالؿ التدريس من البداية إىل النهاية. 



ٔٚٗ 
، يقاـ بتوزيع الواجبات ادلنزلية يف كل هناية التدريس ملف العمل (.ٗ)

كيطلب منهم تفويضها يف احملاضرة التالية. يف كل ملف العمل 
ال (. ال بد من أف تكوف الكتابة ٔماؿ ادلطلوبة كىي : )األع

، %( ٖ٘ ذلذه النقطة ىينتيجة أكثر الكلمة )  ٓٓٔتقل من 
تراكيب على األقل من  ٓٔتكرر فيها (. ال بد من أف ٕ)

(. ٖ، )%( ٖ٘  ة ذلذه النقطة ىينتيجال أكثر) الًتاكيب ادلقررة
نتيجة أكثر ال) رةالًتاكيب ادلقر كل   كال بد من أف أييت خبط ربت

 %(. ٖٓ ذلذه النقطة ىي
( دقيقة، كىي ٓٓٔالزمن. لكل احملاضرة أك احلصة تتاح ذلا مائة ) (ح )

دقيقة، كللمرحلة  ٕٓتنقسم إىل ثالث مراحل؛ للمرحلة التمهيدية 
 دقيقة.  ٕٓدقيقة، كللمرحلة اخلتامية  ٓٙاألساسية 

ية متنوعة ادلصادر الدراسية. حقيقة ينبغي أف تكوف مصادر الدراس (ط )
ككاقعية. كال بد من أف تكوف مصادر التدريس من ادلعلومات الرئيسية 
كادلواد اذلندسية حىت يقدر الطلبة على ادلواصلة معها كيتمكن ذلم 
احلصوؿ عليها من خالؿ اإلنًتنت. فادلصادر األساسية ذلذه ادلادة 

 تتكوف من مذكرة كاالنًتنت كالكتب ادلتعلقة ابلنحو الوظيفي. 
 خطة التدريس اليوميةطوير ت  -٘

طور مخس عشرة خطة، ككل خطة تتضمن فيها: عينية، كمعيار 
الكفاية، كالكفاية األساسية، كمؤشرات احلصوؿ، كىدؼ الدرس، كزلتول 



ٔٚ٘ 
الدرس، كادلدخل كاسًتاتيجية التدريس، كطرؽ التدريس، كأنشطة الدرس، 

 ية من جوانب اتلية:الوسائل التدريسية، كالتقومي. تتميز خطة التدريس اليوم
ىدؼ الدرس؛ أم: إف غرض الدرس يف ضوء ظلوذج التعلم البنائي ىو  (أ 

بناء الفهم كونو مهم جدا، فيقدر بو الطلبة إعطاء معٌت لكل مادة 
يدرسوهنا، لذلك ليس التعلم للحصوؿ على أشياء أكثر كإظلا إعطاء 

 : ت األىداؼ إىل ما يليالفهم ىو األىم من كل شيء. فحدد

 زلتول الدرسها نتضميقرأ الطلبة النصوص أك األمثلة اليت أف ي (.ٔ)
 قراءة صحيحة.

ماىية ادلواقع اإلعرابية اليت يتضمنها زلتول أف يعُّت الطلبة  (.ٕ)
تعيينا  النصوص أك األمثلة ادلقركءة أك ادلسموعةخالؿ من  الدرس
 جيدا.

كتابة   يتضمنها زلتول الدرس اليتأف يكتب الطلبة اجلمل ادلفيدة  (.ٖ)
 ة.سليم

يف اجلمل اليت يتضمنها زلتول الدرس ًتاكيب الأف يطبق الطلبة  (.ٗ)
 الوظيفية تطبيقا جيدا.

ادلدخل كاسًتاتيجية التدريس. برغم أف ال يستطيع ادلدرس أف ػلدد   (ب 
اسًتاتيجية التدريس الذم يريد استخدامها فال بد من أف يالئمها 

ئي كاسًتاتيجية حباجة إليو كظركؼ التدريس، بل حدد ظلوذج التعلم البنا
ذلذا النموذج. أما النظرية أك ادلدخل الذم يقـو عليها التدريس ىي 

اسًتاتيجية من  تالنطرية البنائية أك ادلدخل البنائي، فحدد



ٔٚٙ 
اسًتاتيجيات النظرية البنائية يعٍت اسًتاتيجية التعلم البنائي الذم يتكوف 

 عد. من مخس مراحل. كما تتصور يف األنشطة التدريسية فيما ب
األنشطة التدريسية. كما ذكر سابقا، أف اسًتاتيجية التعلم البنائي  (ج 

 التوسعك  التفسَتك  االستكشاؼك  التشويقعندىا مخس مراحل، كىي 
. ىذه ادلراحل زبتلف مع ادلراحل التدريسية القائمة على النظرية التقوميك 

 السلوكية.
ريس. طرؽ التدريس. إف طرؽ التدريس تقـو على اسًتاتيجية التد (د 

ىي اسًتاتيجية التعلم البنائي ك  ادلختارةابلنسبة إىل اسًتاتيجية التدريس 
اختيار طرؽ التدريس القائمة على ىذه االسًتاتيجية. كتلك إىل توجو ادل

الطريقة (. ٖ)طريقة ادلناقشة، (. ٕ)الطريقة اإللقائية، (. ٔ)الطرؽ ىي 
 .الوظائفية الطريقة(. ٘)طريقة حل ادلشكلة، (. ٗ)االستقرائية، 

الوسائل التدريسية، مبدئيا أف التدريس القائم على النظرية البنائية ربتاج  (ق 
إىل الوسائل ادلتنوعة، كيف ىذا البحث إف الوسائل اجملهزة تتكوف من: 

، القلم(. ٖ)، السبورة(. ٕ)، (LCDجهاز العركض اإللكًتكين )(. ٔ)
(. ٚ)، لعربيةفديو ابللغة ا(. ٙ)، احلاسوب(. ٘)، االنًتنت(. ٗ)

 أكراؽ ادلالحظة. كغَتىا(. ٛ)، ميةيأكراؽ األنشطة التعل
ار تلك الوسائل ألهنا تسهل عملية تطوير ظلوذج تدريس ياخت

النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية. تلك الوسائل تسهل الطلبة 
كادلدرس يف القياـ ابلتشويق كاالستكشاؼ كالتفسَت كالتوسع كالتقومي. 

ل رلهزة كمتوفرة يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية كتلك الوسائ



ٔٚٚ 
 أكراؽ األنشطة التعلميةك  فديو ابللغة العربيةاحلكومية إال بعضا منها )

(  اليت جهزىا ادلدرس كالصور ادللونة أك اللغز اللغومأكراؽ ادلالحظة، ك 
تستخدـ لعرض  دريسيةالوسائل التىذه قبل دخوؿ غرفة الدرس. 

 دريسية.تالادة دلوجود اباحملتول ادل
 كالتقومي.  (ك 

زلتول الدرس. عرض زلتول درس النحو الوظيفي على الطريقة تطوير  -ٙ
اإلستقرائية أم يبدأ من عرض األمثلة إىل استنباط القواعد. كنظم زلتول 

 الدرس لكل الوحدة على ترتيب العمود التايل: 
قة دبوضوع الدرس. العمود األكؿ: عرض األمثلة الواقعية كالوظيفية ادلتعل (أ 

كأمر ادلدرس الطلبة بقراءتو جيدا. كتتمثل أنشطة االستكشاؼ يف ىذه 
 ادلرحلة.

أمثلة أخرل شفهيا كربريراي العمود الثاين: كأمر ادلدرس الطلبة بتقدمي  (ب 
. كاستهدؼ إىل تدريب الطلبة يف بناء مستفيدا من األمثلة السابقة

أك معارفهم أك مفاىيمهم  الفكرة كالفهم عن موضوع مستعينا خبرباهتم
 كتتمثل أنشطة االستكشاؼ يف ىذه ادلرحلة.عن األمثلة السابقة. 

العمود الثالث: توجيو بناء الفكرة من خالؿ تقدمي حملة عن االستنباط،  (ج 
كيهدؼ إىل أف يبذؿ الطلبة جهدىم يف فهم احملتول من خالؿ ادلناقشة 

  ىذه ادلرحلة.كتبادؿ األفكار بينهم. كتتمثل أنشطة التفسَت يف



ٔٚٛ 
الطلبة  ستنبطيالعمود الرابع : استنباط القواعد. كاستهدؼ إىل أف  (د 

كتتمثل أنشطة التفسَت ، مستعينا بتوجيو بناء الفكرةالنحوية القواعد 
 كالتوسع يف ىذه ادلرحلة.

التقومي. إف التقومي يف ضوء النظرية البنائية مًتكز يف عملية التدريس. تطوير  -ٚ
ماما كبَتا بنجاح العملية كليس يف صحتها. طور كل كاىتم ادلدرس اىت

احملاضرة فيها التقييم التكويٍت كالتقييم الواقعي. التقييم التكويٍت يتكوف من: 
. كالتقييم الواقعي االختبارات التحريرية(. ٕ) االختبارات الشفهية(. ٔ)

 .ملف العمل(. ٕ) الحظةي من خالؿ ادلالعمل(. التقييم ٔيتكوف من: )
 : يليكما أنواع التقييم   تمقس

 ات يف تدريس النحو الوظيفي: تطوير االختبار  ٙ.ٚاجلدكؿ 

 أنواع االختبارات التقييم احملاضرات

ٔ 
 .االختبار الشفهي، االختبار التحريرم التكويٍت (أ 
 .العملي التقييم الواقعي (ب 

ٕ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
تبار ملف العمل، العملي، اخ التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٖ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ  ٗ



ٜٔٚ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

٘ 
 .شفهي كالتحريرماالختبار ال التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٙ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٚ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
مل، العملي، اختبار ملف الع التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٛ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (أ 
 .العملي التقييم الواقعي (ب 

ٜ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٔٓ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
ار ملف العمل، العملي، اختب التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٔٔ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 



ٔٛٓ 
 الواجبة ادلنزلية

ٕٔ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٖٔ 
 .لشفهي كالتحريرماالختبار ا التكويٍت (.أ 
العملي، اختبار ملف العمل،  التقييم الواقعي (.ب 

 الواجبة ادلنزلية

ٔٗ 
 .االختبار الشفهي كالتحريرم التكويٍت (.أ 
 .العملي التقييم الواقعي (.ب 

االختبار القبلي مرة كاحدة يعٍت قبل ذبربة اإلنتاج، كاستهدؼ عقد 
ار البعدم مرة كاحدة االختبأتدية إىل معرفة القدرة األكلية من الطلبة. ك

أيضا، يعٍت بعد ذبربة اإلنتاج، كاستهدؼ إىل معرفة ترقية معرفة الطلبة عن 
النحو الوظيفي ككذلك دلعرفة فعالية تطوير ظلوذج تدريس النحو يف ضوء 

 نظرية التعلم البنائية. 
 ٗٔكعقد االختبار الشفهي كالتحريرم يف كل احملاضرات يعٌت 

طبق يف كل هناية زلاضرة ادلن نوع االختبار التكويٍت مرة. ىذاف االختباراف م
النحو الوظيفي. قد قاـ هبما معظم الطلبة بكل جهد كِجدِّمِّ مع إرشاد 
ادلدرس، كتنقيح أجوبة الطلبة يف كل زلاضرة كردىا على الطلبة يف احملاضرة 
ادلقبلة، فاستفاد منو الطلبة كثَتا يف العملية التكيف كإصالح كل ما فعلو 

 من اخلطأ. 



ٔٛٔ 
 ٗٔكعقد التقييم العملي يف كل زلاضرات النحو الوظيفي يعٌت 

عن الطلبة معتمدا على مخس  من خالؿ مالحظة يعقدمرة. ىذا التقييم 
ستفاد من ىذا يمؤشرات: النشاط كاحلماسة كالتعاكف كالبهجة كالشجاعة. ك 

 التقومي دلعرفة ترقية دافعية الطلبة. 
، ىذا التقييم عقد يف كل زلاضرات ك كذلك ابختبار ملف العمل

عشر.  بعةاالر مرة( إال يف احملاضرة األكىل كالثامنة ك  ٕٔالنحو الوظيفي )
احملاضرة األكىل ىي ادلدخل العاـ دلادة النحو الوظيفي على حُت فإف 

ستفاد من ىذا التقومي دلعرفة اياحملاضرة الثامنة كاخلامسة عشر علا ادلراجعة. ك 
يف مبحث فاعلية اإلنتاج ادلطور لدافعية عرض لبة كما ترقية دافعية الط

 الطلبة.

 النموذجفعالية -د
 الوظيفي تقييم اخلرباء عن النموذج ادلطور يف تدريس النحوقد حصل 

 يلي:  على أساس نظرية التعلم البنائي كما

 حتكيماخلرباءقبلمنفعاليةالنموذج .1
 حتكيمخبريالتدريسالبنائي (أ

يف تطوير ظلوذج تدريس ة ستخدمادلية البنائية ابلنسبة إىل النظر 
 اإلنتاج إىل اخلبَت يف التدريس البنائي، كىو فضيلة ميقدتالنحو فينبغي 

. قدـ اإلنتاج حلضرتو كقد قاـ دبالحظة صدؽ اإلنتاج من انحية xاألستاذ 



ٕٔٛ 
78مفاىيم التدريس البنائي ك رلموع نتائج ربكيمو ىو  كبشكل عاـ، ،

 نتاج ادلطور ىو جيد.خلبَت أف اإلقدر ا
، دلت ىذه النتيجة معيار التفسَت لتقدير جودة اإلنتاجابلنسبة إىل 

كىو صاحل الستخداـ بقليل من التنقيح.  جيدعلى أف اإلنتاج ادلطور يعترب 
اإلنتاج ادلتطور قد   كىذا دبعٌت أف مبادئ النظرية البنائية اليت تتصور يف

 كانت كافية.
1–وحتكيمخبريتدريسالنح  (ب

، .x تدريس النحو، كىو فضيلة األستاذ قدـ اإلنتاج إىل اخلبَت يف
قدـ اإلنتاج حلضرتو كقاـ اخلبَت دبالحظة صدؽ اإلنتاج من انحية زلتول 

، كبشكل عاـ، قدر ٚٛمادة النحو الوظيفي. كرلموع نتائج ربكيمو ىو 
 . َت أف اإلنتاج ادلطور ىو جيد جدااخلب

2–حتكيمخبريتدريسالنحو (ج
قدـ اإلنتاج أيضا إىل مستخدـ اإلنتاج أك مدرس النحو الوظيفي 

كقاـ اخلبَت ابدلالحظة إابف عملية ذبربة حلضرتو قدـ اإلنتاج  .xستاذ األكىو 
، ٜٗاإلنتاج يف الفصلُت، كأعطى ربكيمو لو، كرلموع نتائج ربكيمو ىو 

 .َت أف اإلنتاج ادلطور ىو جيد جداكبشكل عاـ، قدر اخلب
دلت ىذه النتيجة   معيار التفسَت لتقدير جودة اإلنتاجنسبة إىل ابل

كىو صاحل الستخداـ بقليل من  جدا جيدعلى أف اإلنتاج ادلطور يعترب 
التنقيح أك بدكنو. كىذا دبعٌت أف مبادئ نظرية النحو الوظيفي اليت تتصور 

 يف زلتول ادلادة ادلتطورة قد كانت كافية.



ٖٔٛ 
التدريسيةحتكيمخبريتصميماألدوات (د

كقاـ دبالحظاتو كربكيمو لإلنتاج، كرلموع حلضرتو قدـ اإلنتاج 
، كبشكل عاـ، قدر اخلبَت أف اإلنتاج ادلطور ىو جيد ٜ٘نتائج ربكيمو ىو 

 جدا. 
دلت ىذه النتيجة   معيار التفسَت لتقدير جودة اإلنتاجابلنسبة إىل 

امو بقليل من كىو صاحل الستخد جدا جيدعلى أف اإلنتاج ادلطور يعترب 
التنقيح أك بدكنو. كىذا دبعٌت أف مبادئ تصميم األدكات التدريسية اليت 

 . اإلنتاج ادلتطور قد كانت كافيةتتصورت يف
انطالقا من رلموع النتائج من اخلرباء، عرؼ أف رلموع معدؿ 

، كاعتمادا على جدكؿ معيار التفسَت جلودة ٘،ٛٛالنتائج من اخلرباء ىو 
أف اإلنتاج د يف الفصل الثالث، فإف ىذه النتيجة تدؿ على اإلنتاج كما كر 
جداادلطور يعترب  تخدامو بقليل من التنقيح أك كصاحل جدا الس جيد

 : بدكف، كما يلي
 : نتائج اإلنتاج من اخلرباء ٚ.ٚاجلدكؿ 

النسبة
ادلئوية  نتيجةال اجلودة

(x)  الرقم (nاخلرباء)

 .ٔ يتدريس البنائيف اخلبَت  ٛٚ جيد % ٕٕ
 .ٕ  ٔ – اخلبَت يف تدريس النحو ٚٛ جيد جدا % ٕ٘
 .ٖ  ٕ -النحو تدريس يف اخلبَت  ٜٗ جيد جدا % ٕٙ
اخلبَت يف تصميم األدكات  ٜ٘ جيد جدا % ٕٚ ٗ. 



ٔٛٗ 
 التدريسية

ٔٓٓ % 354 (x ∑)جمموعالنتيجة

جيد جدا 88،5
 ( = x)ادلعدل
88,5= 

السابق، عرؼ أف رلموع معدؿ النتائج من  اجلدكؿنطالقا من ا
، كاعتمادا على جدكؿ معيار التفسَت جلودة اإلنتاج كما ٘،ٛٛاخلرباء يعٍت 

أف النموذج ادلطور يعترب كرد يف الفصل الثالث، فإف ىذه النتيجة تدؿ على 
 كصاحل جدا الستخدامو بقليل من التنقيح أك بدكنو. جيدجدا

 يةاإلنتاج تجربةالمنخاللنموذجفعاليةال .2
جرب النموذج بعد ما مت تنقيح اإلنتاج حسب مالحظات اخلرباء ف

داخل الفصل أم ذبربة ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية. 
استهدفت التجربة إىل معرفة مدل صالحية اإلنتاج ادلطور حسب مالحظات 

 الطلبة. 
ية دلادة النحو الوظيفي لدل الطلبة حىت دكات التدريسذبربة األ عقدت

ستفاد منها للقياـ يالتعليقات أك ادلداخالت ك  ػلصل منهم على ادلالحظات أك
ابلتصويبات حىت يكوف اإلنتاج أكثر فعالة كسهولة يف االستخداـ كيتضمن فيو 

 :مفصال ذبربيت احملدكدة كادليدانية، كفيما يلي شرح بياانهتما عقدتجودة عالية. 
 
 



ٔٛ٘ 
 التجربةاحملدودة (أ

(. نتيجة ٔالبياانت احملصلة من التجربة احملدكدة ىي: )
لدل الطلبة،  ادلقدمةاالستباانت عن صالحية اإلنتاج عرب االستباانت 

 (. التعليقات أك ادلداخالت أك ادلقًتحات عن اإلنتاج.ٕ)
ستة طلبة  تلتجربة ادليدانية، كاختَت تجربة احملدكدة قبل االعقدت 

كثالثة طلبة من  (أ)كعينة ذلذه التجربة؛ ثالثة طلبة من الفصل   ئيااعشو 
 . أقيمت التجربة يف أربع زلاضرات؛ زلاضرتُت لكل الفصل(ب)فصل 

 كما يلي: نتائج استبانة الطلبة  كحصلت 
 : نتائج اإلنتاج يف التجربة احملدكدة ٛ.ٚاجلدكؿ 

رقم
ال


 

 بنودالتقومي
  (n) الطلبة

(x) النتيجة
جمموع
 النتيجة


 معدل
x =

123456
ظلوذج التدريس يبٍت  ٔ

االتصاؿ الفعاؿ بُت 
الطلبة بطريقة ادلناقشة 

 كتبادؿ األفكار.

3 3 4 4 3 5 ٕٕ ٖ،ٙ 

ظلوذج التدريس موافق  ٕ
 ٛ،ٖ ٖٕ 4 4 4 4 3 4 دبا أحتاج إليو.

النموذج غلعل  ٖ
 ٛ،ٖ ٖٕ 4 4 5 3 3 4 التدريس دؽلقراطيا

 ٛ،ٖ ٖٕ 4 4 4 3 4 4ظلوذج التدريس يعطي  ٗ



ٔٛٙ 
الفرصة الكثَتة للطلبة 

 يف حل ادلشكالت.
ظلوذج التدريس يهتم  ٘

 ٛ،ٖ ٖٕ 4 3 4 4 4 4 كثَتا خبربات الطلبة.

خطوات التدريس  ٙ
توّجهٍت يف 
االستكشاؼ كالتوسع 
ك التأكيد يف علم 
النحو الوظيفي من 

ؿ خالؿ ادلناقشة كتباد
اآلراء كادلصادر 

 ادلتنوعة.

5 5 4 4 5 5 ٕٛ ٗ،ٙ  

التدريس ليس نقل  ٚ
ادلعرفة كلكنو بناء 

 الفهم كادلعرفة.
4 4 3 4 5 5 ٕ٘ ٗ،ٔ 

طرؽ التدريس  ٛ
ادلستخدمة كثَتة 

 كمتنوعة.
5 4 3 4 3 5 ٕٗ ٗ،ٓ 

أكثر طرؽ مستخدمة  ٜ
يف التدريس ىي 

 الطريقة ادلناقشة.
4 4 4 4 5 5 ٕٙ ٗ،ٖ 

دلدرس ليس دكره ا ٓٔ
مصدرا كحيدا يف 
التدريس كلكنو منظم 

 لبيئة التعليم كالتعلم.

3 5 4 4 5 4 ٕ٘ ٗ،ٔ 



ٔٛٚ 
زلتول الدرس ػلثٍت  ٔٔ

دلراجعة علـو النحو 
 اليت درستها مسبقا.

4 3 5 4 5 3 ٕٗ ٗ،ٓ 

يُنظم زلتول الدرس  ٕٔ
على الطريقة 

 االستقرائية.
4 3 4 4 4 4 ٕ٘ ٗ،ٔ 

ول ادلوضوعات يف زلت ٖٔ
الدرس شائعة 
كُتستعمل كثَتة يف 

 حياتنا اليومية.

5 4 4 4 4 4 ٕ٘ ٗ،ٔ 

األمثلة يف مادة  ٗٔ
 ٓ،ٗ ٕٗ 4 4 4 4 3 5 الدرس أكثر كظيفية.

مصادر التعلم متنوعة  ٘ٔ
 ٔ،ٗ ٕ٘ 5 4 4 4 5 4 ككاقعيا.

التقومي ػلثٍت لتفهيم  ٙٔ
 ٔ،ٗ ٕ٘ 4 4 4 4 4 5 ادلادة فرداي كمجاعيا.

يساعدين يف التقومي  ٚٔ
ترقية مهارة الكتابة 
أكثر من مهاريت 

 الكالـ كالقراءة.

5 4 5 4 5 5 ٕٛ ٗ،ٙ 

التقومي الواقعي أكثر  ٛٔ
استخداما يف عملية 

 التدريس.
5 4 4 4 4 4 ٕ٘ ٗ،ٔ 

التقومي يدربٍت تطبيق  ٜٔ
 ٘،ٗ ٕٚ 4 5 5 4 5 4الًتاكيب النحوية 



ٔٛٛ 
 تدريبا كثَتا.

التقومي يدربٍت التعلم  ٕٓ
 ٔ،ٗ ٕ٘ 5 4 3 4 5 4 ذايت كالتعاكين.ال

49582،5 اجملموع
نتائج اإلنتاج يف التجربة احملدكدة من خالؿ اعتمادا على اجلدكؿ 

الطلبة التقدير عن صالحية اإلنتاج يف السابقة، قد أعطى  االستبانة
( جيدجدا،+ )ٗ،+ )جيد( خلمسة أسئلة، ك ٖكمعدلو  التجربة احملدكدة

الطلبة يف التجربة احملدكدة . كرلموع معدؿ التقدير من خلمس عشرة سؤاال
كما كرد يف   معيار التفسَت لتقدير جودة اإلنتاج. اعتمادا على 82،5ىو 

جيدالباب الثالث من ىذه األطركحة فإف ىذه النتيجة تدؿ على أنو يعترب 
 كلذلك أنو صاحل الستخدامو بقليل من التنقيح أك بدكنو. جدا

 يةالتجربةادليدان (ب
التجربة احملدكدة كإصالح اإلنتاج حسب عقدت  افبعد 

يف الفصل احلقيقي، كىم يتكونوف من سبعة  طّبقمالحظات الطلبة، ف
 كمخسُت طالبا. أقيمت ىذه التجربة يف أربع عشرة زلاضرة لكل الفصل.

كما فعل يف التجربة احملدكدة، كيف هناية التدريس يف التجربة 
ستبانة يف التجربة احملدكدة لدل الطلبة راجيا من أكراؽ اال تادليدانية، كزع

تقييمهم كانطباعاهتم عن اإلنتاج ادلطور. ىذه االستبانة تتكوف من عشرين 
 .ٕٔ،ٕٛكحصل على معدؿ النتيجة من تقييمهم كىي مؤشرة، 



ٜٔٛ 
( جيد جدا،+ )ٗمعدؿ النتيجة  الطلبة يف التجربة ادليدانيةقد قّيم 

،+ )جيد( لسؤاؿ كاحد فقط، كال ٖتيجة لتسعة عشر سؤاال، كمعدؿ الن
ة مقبوال كانقصا كانقصا جدا. كرلموع معدؿ النتيجة يجأحد منهم يقيم نت

معيار التفسَت . اعتمادا على ٕٔ،ٕٛالطلبة يف التجربة ادليدانية ىو من 
كما كرد يف الباب الثالث من ىذه األطركحة فإف ىذه   لتقدير جودة اإلنتاج

إلنتاج ادلطور يعترب النتيجة تدؿ على أف ا جدا كلذلك أنو صاحل جيد
 .الستخدامو بقليل من التنقيح أك بدكنو

معدؿ نتيجيت التجربة احملدكدة كالتجربة ادليدانية إف كأخَتا 
  =    = x =           Xابستعماؿ الرمز التايل:  

  
جيد ف جودة اإلنتاج ىي ( تدؿ على أٔٙ،ٕٛىذه النتيجة )

 صاحل الستخدامو بقليل من التنقيح أك بدكنو.يعٍت  جدا

فاعليةاإلنتاجلرتقيةالتحصيلالدراسي .3
للحصوؿ على البياانت عن فاعلية النموذج لًتقية التحصيل الدراسي 

(. االختبار البعدم. كاستهدؼ ٕ(. االختبار القبلي، )ٔف: )اختبارَاقد عف
دلعرفة الكفاية األساسية لكل الطلبة قبل ذبربة اإلنتاج، االختبار القبلي 

كاستهدؼ االختبار البعدم دلعرفة الكفاية األساسية لكل الطلبة بعد ذبربة 
اإلنتاج، كإذا ترتقي كفاية الطلبة بعد متابعة التجربة فيمكن ازباذ االستنباط أف 

 اإلنتاج ادلطور صالحية كفاعلية، ككذلك العكس.



ٜٔٓ 
ىي مهارة الكتابة. كأما ادلؤشرات ادلقّيسة ىي  ادلقصودةّيسة الكفاية ادلق

. تتكوف قواعداي كإمالئيا كسياقيا يحةصح هاكيبا (. تر ٕكظيفية، ) ا(. مفرداهتٔ)
، حيت ٗأسئلة االختبار من مخس كعشرين سؤاال، ككل إجابة صحيحة نتيجتها 

 . ٓٓٔيكوف رلموع النتجية 
دم بعد ما قاـ ابلتجربة ادليدانية كعرض اجلدكؿ لنتيجة االختبار البع

لبعدم مساكاي مع االختبار يف االختبار ا ادلوجودةلألدكات التدريسية. كاألسئلة 
 .  القبلي

يف بداية احملاضرة من زلاضرات النحو الوظيفي كزع االختبار القبلي 
كفاايهتم يف مادة النحو   تلدل الطلبة، كطلب منهم إجابة األسئلة حىت عرف

. كما ذكر سابقا، أف ادلراد ابلكفاايت النحوية يف ىذا البحث ىي الوظيفي
تًتكز يف مهارة الكتابة من دكف ترؾ تدريبات مهاريت الكالـ كالقراءة على شكل 

 قليل. 
كيف هناية احملاضرة من زلاضرات النحو الوظيفي كزع االختبار البعدم 

ختبار القبلي حىت لدل الطلبة، كطلب منهم إجابة األسئلة ادلتساكية مع اال
عرؼ ترقية كفاايهتم يف مادة النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية بعد 
مشاركتهم يف التجربة. كحصل الطلب يف االختبار القبلي على معدؿ النتجية 

 .87،23 االختبار البعدم ىو، بينما معدؿ النتيجة يف 68،25
، يدؿ ار القبلي كالبعدملنتيجة االختب اعتمادا على معيار التفسَت

على أف قدرات الطلبة يف ( 68،25الطلبة يف االختبار القبلي )معدؿ نتائج 
مادة النحو الوظيفي )خاصة يف مهارة الكتابة( قبل تطبيق اإلنتاج على ادلستول 



ٜٔٔ 
. كبعد أف اشًتكوا ذبربة اإلنتاج دلدة فًتة فصل دراسي الضعيفأك  الناقص

ىذه النتجية تدؿ  .87،23فنالوا الدرجة ابدلعدلة كقاموا ابالختبار البعدم 
. كىذا دبعٌت اجليدعلى أف قدرات الطلبة يف مادة النحو الوظيفي على ادلستول 

أف تطبيق ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثَتا يف ارتفاع 
يعد ك، التحصيل الدراسي من الطلبة يف مادة النحو الوظيفي. كانسجم مع ذل

 بعرض النسبة ادلئوية عن نتائج الطلبة يف االختبار القبلي كالبعدم:ادلهم 
 تصنيف نتيجة االختبار القبلي كالبعدم كنسبتها ادلئوية:  ٜ.ٚاجلدكؿ 

فيئةالرقم

النتائج
التقدير

االختبارالبعدياالختبارالقبلي

النسبةالرتددالنسبةادلئويةالرتدد
ادلئوية

 %ٗٛ،ٖٙ ٕٔ % ٓ ٓ /انجحشلتاز ٓٓٔ – ٜٓ .ٔ
 %٘ٔ،ٖٙ ٖٙ %ٓ،ٗٔ ٛ جيد/انجح ٜٛ – ٓٛ . ٕ
 % ٓ ٓ %ٛٓ،ٖ٘ ٕٓ مقبوؿ/انجح ٜٚ – ٓٚ .ٖ
 % ٓ ٓ %ٚٛ،ٓ٘ ٜٕ انقص/راسب ٜٙ – ٓٙ .ٗ
 % ٓ ٓ % ٓ ٓ انقص جدا/راسب ٜ٘ – ٓ .٘

%57111%57111اجملموع

نفرا  ٕٛن يدؿ اجلدكؿ السابق على ارتفاع عدد الناجحُت م
%(  ٗٛ،ٖٙنفرا ) ٕٔ%(، بل حصل  ٓٓٔنفرا ) ٚ٘%( إىل ٛٓ،ٜٗ)

%( حصلوا على درجة اجليد.  ٘ٔ،ٖٙنفرا ) ٖٙمنهم على درجة اإلمتياز ك 
%.  ٓ%( إىل  ٚٛ،ٓ٘نفرا ) ٜٕكابلعكس يظهر اطلفاض عدد الراسبُت من 



ٜٕٔ 
يؤثر كثرا يف فيبعدك أف تطبيق ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية 

 ارتفاع التحصيل الدراسي أك نتائج الطلبة يف تعلم مادة النحو الوظيفي.
بناء على اجلدكؿ السابق عرؼ أيضا أف النسبة ادلئوية من نتائج الطلبة 

%( انلوا درجة الناقص/الراسب ، ٚٛ،ٓ٘طالبا أك  ٜٕقبل التجربة معظمهم )
رجة ادلقبوؿ/الناجح، كأقل %( انلوا دٛٓ،ٖ٘طالبا أك  ٕٓكاألكثر الثاين )

%( انلوا درجة اجليد/الناجح، كال أحد منهم انلوا ٓ،ٗٔطالبا أك  ٛالدرجة )
 . متازدرجة الناقص جدا ك ادل

قبل ذبربة اإلنتاج كثَت من الطلبة أجابوا أسئلة االختبار بدكف اىتمامهم 
طلوبة. مثال، ابدلفردات الوظيفية كالسياقية ابإلضافة إىل األخطاء الًتاكيبية ادل

 طلب السؤاؿ ألف يكتب الطلبة اجلمل ادلًتكبة من مبتدأ كاخلرب كما يلي:
 من أمثلة أجوبة الطلبة:   ٓٔ.ٚاجلدكؿ 

+خربمبتدأالرقم

 + اجلملة اإلمسية مفرد  -معرب  ٔ
 الكلب أيكل اخلبز أماـ البيت 

 + اجلملة الفعلية مجع –معرب  ٕ
 احلفلة  ادلسلموف يشربوف اخلمر يف

 + مثٌت –معرب  مثٌت –مبٍت  ٖ
 سالمية علا تلميذاف يف اجلامعة اإل

 إف األخطاء ادلوجودة يف ىذه األجوبة كما يلي: 
 إف خربىا )أيكل( ليس اجلملة االمسية بل ىي اجلملة الفعلية.  -   األكؿ:  .ٔ



ٜٖٔ 
 ليست كظيفية ألهنا اندر كال تستخدـ كثَتا يف كالمنا اليومية.  -

 إهنا ليست سياقية، ألف شرب اخلمر من األعماؿ احملرمة.  -    : الثاين .ٕ
 إهنا ليست كظيفية، ألف مصطلح التلميذ يستخدـ للمتعلم   -  الثالث:  .ٖ

 يف ادلستول ادلدرسي، كالطالب يف ادلستول اجلامعي.              
%( درجة ٘ٔ،ٖٙطلبة أك  ٖٙكيف حُت، بعد التجربة فناؿ أكثرىم ) 
%( انلوا درجة ٗٛ،ٖٙطالبا أك  ٕٔاجح كاألكثر الثاين )اجليد/الن

/الناجح، كاليوجد الطالب الذم انؿ درجة ادلقبوؿ كالناقص كالناقص متازادل
 نتائج الطلبة يف االختبار القبلي كاالختبار البعدمكفيما يلي ادلقارنة بُت جدا. 

 على شكل الرسم البياين التايل:
 

 




نتائج الطلبة )فصل أ/ؿ( يف االختبار القبلي رنة مقا:  ٖ.ٚالرسم البياين 
 كالبعدم

 



ٜٔٗ 






نتائج  الطلبة )فصل ب/ؿ( يف االختبار القبلي مقارنة :  ٗ.ٚالرسم البياين 
 كالبعدم

نتائج  الطلبة يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم ربليل البياانت عن 
ائية كما كرد يف صاإلح طبعا مل يكف إال ابلتحليل اإلحصائي ابستخداـ الرموز

بياانت نتائج الطلبة يف االختبار القبلي  تالفصل الثالث. بعد ما كجد
 ابخلطوات التالية:  ار البعدم كما سبق ذكرىا، مث حللتكاالختب

X1ربديد رلموع الدرجة  .ٔ
X1ك  2

من اجلدكؿ السابق،  X1X2 ك   2
 كنتيجتها كما يلي

X1رلموع ادلربعات من :  ٔٔ.ٚاجلدكؿ 
X1 ك 2

 X1X2 ك   2

X1X2 X2
2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

ٕ٘ٓٓ ٙٗٓٓ ٕٕٗ٘ ٛٓ ٙ٘ ٔ 
ٜٖٙٓ ٜٛٓٔ ٜٗٓٓ ٜٜ ٚٓ ٕ 
ٖ٘ٗٓ ٜٕٚٔ ٖٙٓٓ ٜٛ ٙٓ ٖ 
٘ٚ٘ٔ ٙ٘ٙٔ ٘ٓٗٔ ٛٔ ٚٔ ٗ 



ٜٔ٘ 
X1X2 X2

2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

٘ٗٗٓ ٙٗٓٓ ٕٗٙٗ ٛٓ ٙٛ ٘ 
ٙٙٓٓ ٚٚٗٗ ٕ٘ٙ٘ ٛٛ ٚ٘ ٙ 
ٗٛٛٓ ٙٗٓٓ ٖٕٚٔ ٛٓ ٙٔ ٚ 
ٜ٘ٗٗ ٕٙٚٗ ٜٗٗٛ ٕٛ ٙٚ ٛ 
ٗٛٓٓ ٙٗٓٓ ٖٙٓٓ ٛٓ ٙٓ ٜ 
٘ٚ٘ٔ ٙ٘ٙٔ ٘ٓٗٔ ٛٔ ٚٔ ٔٓ 
ٕ٘ٛٓ ٚٚٗٗ ٖٙٓٓ ٛٛ ٙٓ ٔٔ 
٘ٛٔٓ ٜٙٛٛ ٜٗٓٓ ٖٛ ٚٓ ٕٔ 
ٗٛٙٓ ٙ٘ٙٔ ٖٙٓٓ ٛٔ ٙٓ ٖٔ 
ٜٖ٘ٛ ٜٙٛٛ ٘ٓٗٔ ٖٛ ٚٔ ٔٗ 
ٙٗ٘ٓ ٖٜٚٙ ٕ٘ٙ٘ ٛٙ ٚ٘ ٔ٘ 
ٖٙٓٓ ٜٚ٘ٙ ٗٚٙٔ ٛٚ ٜٙ ٔٙ 
ٜ٘ٗٓ ٛٔٓٓ ٖٕٚٔ ٜٓ ٙٔ ٔٚ 
ٙٙٗٓ ٜٙٛٛ ٙٗٓٓ ٖٛ ٛٓ ٔٛ 
ٗٛٛٓ ٙٗٓٓ ٖٕٚٔ ٛٓ ٙٔ ٜٔ 
ٗٛٓٓ ٙٗٓٓ ٖٙٓٓ ٛٓ ٙٓ ٕٓ 
ٜٗٛٓ ٜٙٛٛ ٖٗٓٓ ٖٛ ٙٓ ٕٔ 
ٛٓٓٓ ٔٓٓٓٓ ٙٗٓٓ ٔٓٓ ٛٓ ٕٕ 
ٖٙٓٓ ٜٚ٘ٙ ٗٚٙٔ ٛٚ ٜٙ ٕٖ 



ٜٔٙ 
X1X2 X2

2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

ٕٚٔٓ ٜٕٚٔ ٙٗٓٓ ٜٛ ٛٓ ٕٗ 
ٖٙٚٓ ٕٛٛٔ ٜٗٓٓ ٜٔ ٚٓ ٕ٘ 
ٖٜٙٔ ٜٕٚٔ ٘ٓٗٔ ٜٛ ٚٔ ٕٙ 
ٗٛٙٓ ٙ٘ٙٔ ٖٙٓٓ ٛٔ ٙٓ ٕٚ 
ٖٙٓٓ ٛٔٓٓ ٜٗٓٓ ٜٓ ٚٓ ٕٛ 
ٖٙٓٓ ٛٔٓٓ ٜٗٓٓ ٜٓ ٚٓ ٕٜ 
ٕ٘ٛٓ ٚٚٗٗ ٖٙٓٓ ٛٛ ٙٓ ٖٓ 
ٕٕ٘ٛ ٕٙٚٗ ٘ٓٗٔ ٕٛ ٚٔ ٖٔ 
٘٘ٓٛ ٙ٘ٙٔ ٕٗٙٗ ٛٔ ٙٛ ٖٕ 
ٚٙ٘ٓ ٛٔٓٓ ٕٕٚ٘ ٜٓ ٛ٘ ٖٖ 
ٗٛٛٓ ٙٗٓٓ ٖٕٚٔ ٛٓ ٙٔ ٖٗ 
ٖ٘ٙٓ ٙٗٓٓ ٜٗٗٛ ٛٓ ٙٚ ٖ٘ 
ٕ٘ٛٓ ٜٜٗٓ ٖٙٓٓ ٜٚ ٙٓ ٖٙ 
ٙٔٓٙ ٖٜٚٙ ٘ٓٗٔ ٛٙ ٚٔ ٖٚ 
ٗٛٙٓ ٙ٘ٙٔ ٖٙٓٓ ٛٔ ٙٓ ٖٛ 
ٖٙٓٓ ٛٔٓٓ ٜٗٓٓ ٜٓ ٚٓ ٖٜ 
ٜٙ٘ٛ ٜٙٓٗ ٘ٓٗٔ ٜٛ ٚٔ ٗٓ 
ٕٚٓٓ ٛٔٓٓ ٙٗٓٓ ٜٓ ٛٓ ٗٔ 
٘ٓٗٓ ٚٓ٘ٙ ٖٙٓٓ ٛٗ ٙٓ ٕٗ 



ٜٔٚ 
X1X2 X2

2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

ٖٜٙٓ ٛٔٓٓ ٘ٓٗٔ ٜٓ ٚٔ ٖٗ 
ٙٙٚ٘ ٜٕٚٔ ٕ٘ٙ٘ ٜٛ ٚ٘ ٗٗ 
٘ٛٙ٘ ٕٕٚ٘ ٗٚٙٔ ٖٛ ٜٙ ٗ٘ 
ٜ٘ٔٚ ٜٜٗٓ ٖٕٚٔ ٜٚ ٙٔ ٗٙ 
ٚٛٗٓ ٜٙٓٗ ٙٗٓٓ ٜٛ ٛٓ ٗٚ 
ٜ٘ٚٛ ٜٙٓٗ ٖٕٚٔ ٜٛ ٙٔ ٗٛ 
ٕ٘ٛٓ ٜٜٗٓ ٖٙٓٓ ٜٚ ٙٓ ٜٗ 
٘ٛٛٓ ٜٙٓٗ ٖٙٓٓ ٜٛ ٙٓ ٘ٓ 
ٜٙٙٓ ٜٚ٘ٙ ٙٗٓٓ ٛٚ ٛٓ ٘ٔ 
٘ٛٙ٘ ٕٕٚ٘ ٗٚٙٔ ٛ٘ ٜٙ ٕ٘ 
ٕٚٓٓ ٛٔٓٓ ٙٗٓٓ ٜٓ ٛٓ ٖ٘ 
ٖٙٓٓ ٛٔٓٓ ٜٗٓٓ ٜٓ ٚٓ ٘ٗ 
ٖٜٙٓ ٛٔٓٓ ٘ٓٗٔ ٜٓ ٚٔ ٘٘ 
ٗٛٓٓ ٙٗٓٓ ٖٙٓٓ ٛٓ ٙٓ ٘ٙ 
ٙٙٙٓ ٛٔٓٓ ٘ٗٚٙ ٜٓ ٚٗ ٘ٚ 

 جمموع ٜٖٓٛ ٕٜٚٗ ٕٕٙٙٛٙ ٖٙٔٚ٘ٗ ٜٖٖٛٙٛ
 ات كما يلي: بناء على اجلدكؿ السابق كجد رلموع ادلربع

 X1 =  398.3  X1² = 868.866    X1 X2=  33..868 

 X2 = 49..8   X2² =  453..16    N =  5. 



ٜٔٛ 
 ( استعمل الرمز التايل:x1إلحصاء رلموع ادلربعات ) -

( )

2.790,56

57

890.3
266.286

)Σ(
ΣΣ

2

2

12

1

2

1

=

=

=
N

X
Xx

 

 ( استعمل الرمز التايل:x2إلحصاء رلموع ادلربعات ) -

( )

2.018,04

57

4.972
43.5716

)Σ(
ΣΣ

2

2

22

2

2

2

=

=

=
N

X
Xx

 
 صاء رلموع اإلنتاج استعمل الرمز:إلح -

( )( )

550,81

57

4.9723.890
339.868

)Σ)(Σ(
ΣΣ

21

2121

=

=

=
N

XX
XXxx

 

استعمل  X2 ك  X1( منkoefisien korelasi) االرتباط إلحصاء معامل .ٕ
 الرمز التايل:

( )( )

232,0

0,23211

2.018,042.790,56

550,81

)Σ)(Σ(

Σ

2

2

2

1

21

12

=

=

=

=

r

xx

xx
r

 



ٜٜٔ 
 ( تتضح يف اجلدكؿ التايل: X2 ك  X1) استعداد إلحصاء اضلراؼ ادلربعات .ٖ

 (X2 ك  X1) ربعاتاستعداد إحصاء اضلراؼ ادل:  ٕٔ.ٚاجلدكؿ 

(X2i – M2)
2
 (X2i – M2) (X1i - M1)

2
 

(X1i - 

M1) 
X2 X2 الطلبة 

ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٔٓ.ٕ٘ٙ٘ ٖ.ٕ٘- ٛٓ ٙ٘ ٔ 
ٖٔٛ.ٖٕٜ٘ ٔٔ.ٚٚ ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٜٜ ٚٓ ٕ 

ٖ.ٖٕٜٔ ٔ.ٚٚ ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٜٛ ٙٓ ٖ 
ٖٛ.ٕٜٛٔ ٙ.ٕٖ- ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٛٔ ٚٔ ٗ 
ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٓ.ٕٓٙ٘ ٓ.ٕ٘- ٛٓ ٙٛ ٘ 
ٓ.ٜٕٜ٘ ٓ.ٚٚ ٗ٘.ٕ٘ٙ٘ ٙ.ٚ٘ ٛٛ ٚ٘ ٙ 

ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٕ٘.ٕ٘ٙ٘ ٚ.ٕ٘- ٛٓ ٙٔ ٚ 
ٕٚ.ٖٕٜ٘ ٘.ٕٖ- ٔ.ٕ٘ٙ٘ ٔ.ٕ٘- ٕٛ ٙٚ ٛ 
ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٓ ٙٓ ٜ 
ٖٛ.ٕٜٛٔ ٙ.ٕٖ- ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٛٔ ٚٔ ٔٓ 
ٓ.ٜٕٜ٘ ٓ.ٚٚ ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٛ ٙٓ ٔٔ 

ٔٚ.ٜٕٛٛ ٗ.ٕٖ- ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٖٛ ٚٓ ٕٔ 
ٖٛ.ٕٜٛٔ ٙ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٔ ٙٓ ٖٔ 
ٔٚ.ٜٕٜٛ ٗ.ٕٖ- ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٖٛ ٚٔ ٔٗ 
ٔ.ٕٜ٘ٔ ٔ.ٕٖ- ٗ٘.ٕ٘ٙ٘ ٙ.ٚ٘ ٛٙ ٚ٘ ٔ٘ 
ٓ.ٕٜٓ٘ ٓ.ٕٖ- ٓ.ٕ٘ٙ٘ ٓ.ٚ٘ ٛٚ ٜٙ ٔٙ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٕ٘.ٕ٘ٙ٘ ٚ.ٕ٘- ٜٓ ٙٔ ٔٚ 



ٕٓٓ 
ٔٚ.ٜٕٜٛ ٗ.ٕٖ- ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٖٛ ٛٓ ٔٛ 
ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٕ٘.ٕ٘ٙ٘ ٚ.ٕ٘- ٛٓ ٙٔ ٜٔ 
ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٓ ٙٓ ٕٓ 
ٔٚ.ٜٕٜٛ ٗ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٖٛ ٙٓ ٕٔ 

ٖٔٙ.ٕٜٓٚ ٕٔ.ٚٚ ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٔٓٓ ٛٓ ٕٕ 
ٓ.ٕٜٓ٘ ٓ.ٕٖ- ٓ.ٕ٘ٙ٘ ٓ.ٚ٘ ٛٚ ٜٙ ٕٖ 
ٖ.ٕٜٔٔ ٔ.ٚٚ ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٜٛ ٛٓ ٕٗ 

ٔٗ.ٕٕٜٔ ٖ.ٚٚ ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٜٔ ٚٓ ٕ٘ 
ٖ.ٖٕٜٔ ٔ.ٚٚ ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٜٛ ٚٔ ٕٙ 

ٖٛ.ٕٜٛٔ ٙ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٔ ٙٓ ٕٚ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٜٓ ٚٓ ٕٛ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٜٓ ٚٓ ٕٜ 
ٓ.ٜٕٜ٘ ٓ.ٚٚ ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٛ ٙٓ ٖٓ 

ٕٚ.ٕٕٜ٘ ٘.ٕٖ- ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٕٛ ٚٔ ٖٔ 
ٖٛ.ٕٜٛٔ ٙ.ٕٖ- ٓ.ٕٓٙ٘ ٓ.ٕ٘- ٛٔ ٙٛ ٖٕ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٕٛٓ.ٕ٘ٙ٘ ٔٙ.ٚ٘ ٜٓ ٛ٘ ٖٖ 

ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٕ٘.ٕ٘ٙ٘ ٚ.ٕ٘- ٛٓ ٙٔ ٖٗ 
ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٔ.ٕ٘ٙ٘ ٔ.ٕ٘- ٛٓ ٙٚ ٖ٘ 
ٜ٘.ٕٜٗ٘ ٜ.ٚٚ ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٜٚ ٙٓ ٖٙ 
ٔ.ٕٜ٘ٔ ٔ.ٕٖ- ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٛٙ ٚٔ ٖٚ 



ٕٓٔ 
ٖٛ.ٕٜٛٔ ٙ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٔ ٙٓ ٖٛ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٜٓ ٚٓ ٖٜ 

ٔٔ٘.ٜٜٕٜ ٔٓ.ٚٚ ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٜٛ ٚٔ ٗٓ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٜٓ ٛٓ ٗٔ 

ٔٓ.ٖٕٜٗ ٖ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٗ ٙٓ ٕٗ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٜٓ ٚٔ ٖٗ 
ٖ.ٖٕٜٔ ٔ.ٚٚ ٗ٘.ٕ٘ٙ٘ ٙ.ٚ٘ ٜٛ ٚ٘ ٗٗ 
ٗ.ٜٕٜٚ ٕ.ٕٖ- ٓ.ٕ٘ٙ٘ ٓ.ٚ٘ ٖٛ ٜٙ ٗ٘ 
ٜٕٜ٘ٗ٘ ٜ.ٚٚ ٕ٘.ٕ٘ٙ٘ ٚ.ٕ٘- ٜٚ ٙٔ ٗٙ 

ٔٔ٘.ٜٜٕٜ ٔٓ.ٚٚ ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٜٛ ٛٓ ٗٚ 
ٔٔ٘.ٜٜٕٜ ٔٓ.ٓٓ ٕ٘.ٕ٘ٙ٘ ٚ.ٕ٘- ٜٛ ٙٔ ٗٛ 
ٜ٘.ٕٜٗ٘ ٜ.ٚٚ ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٜٚ ٙٓ ٜٗ 

ٔٔ٘.ٜٜٕٜ ٔٓ.ٚٚ ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٜٛ ٙٓ ٘ٓ 
ٓ.ٕٜٓ٘ ٓ.ٕٖ- ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٛٚ ٛٓ ٘ٔ 
ٗ.ٜٕٜٚ ٕ.ٕٖ- ٓ.ٕ٘ٙ٘ ٓ.ٚ٘ ٛ٘ ٜٙ ٕ٘ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖٔٛ.ٕٓٙ٘ ٔٔ.ٚ٘ ٜٓ ٛٓ ٖ٘ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖ.ٕٓٙ٘ ٔ.ٚ٘ ٜٓ ٚٓ ٘ٗ 
ٙ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٚ.ٕ٘ٙ٘ ٕ.ٚ٘ ٜٓ ٚٔ ٘٘ 

ٕ٘.ٕٕٜٚ ٚ.ٕٖ- ٙٛ.ٕٓٙ٘ ٛ.ٕ٘- ٛٓ ٙٓ ٘ٙ 
ٚ.ٕٜٙٚ ٕ.ٚٚ ٖٖ.ٕٓٙ٘ ٘.ٚ٘ ٜٓ ٚٗ ٘ٚ 

موعجم ٜٖٓٛ ٕٜٚٗ - ٕ٘ٙ٘.ٜٕٓٚ - ٖٖ٘ٓ.ٕٛٔٓ  



ٕٕٓ 
 نظرا إىل اجلدكؿ السابق تعرؼ النتائج كما يلي: 

(X1i – M1)
2
 = 8...3,5685  dan (X2i – M2)

2
 = 8.318,3353 

 كما يلي: X2 ك  X1( variansكربصى تفاكت )
VAR1 = s1)نتيجة تفاكت  -

 ىي:   X1من االختبار القبلي أك  (2

( )

48,957

57

2.790,5625

∑ 2

11

1

=

=

=
N

MX
VAR

i

 

 رم جذر من التفاكت، كىي:كيف حُت، أف االضلراؼ ادلعيا

6,997

957,48

11

=

=

= VARs

 

VAR2 = s2)نتيجة تفاكت  -
 ىي:  X2من االختبار البعدم أك  (2

( )

35,404

57

2.018,0353

∑ 2

22

2

=

=

=
N

MX
VAR

i

 

 كيف حُت، أف االضلراؼ ادلعيارم جذر من التفاكت، كىي:

5,950

35,404

22

=

=

= VARs
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( )
-25,781

0,730390,464-1,48002

18,98-

57

5,95

57

6,997
0,2322

57

35,404

57

48,957

87,23-68,25

2
1

1

1

1

2

2

2

1

2
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 ربديد معيار التجربة :  .٘

" )ت "اعتمادا على نتيجة الرمز السابق، عرؼ أف تقدير 
اجلدكلية( =  –" )ت أكثر من تقدير "25,781- احلسايبة( =  –

.  ىذه تدؿ على أف نتيجة التجربة ذلا كجود الفركؽ ذات داللة بُت 1,98
 البعدم، كمن مث فإف االفًتاض الصفرم " نتيجة االختبار القبلي كاالختبار

Ho" مردكد كاالفًتاض البديل "Ha مقبوؿ. كتدؿ ىذه النتيجة اإلحصائية "
أف النموذج ادلطور يؤثر كثَتا يف دافعية الطلبة كيف ترقية التحصيل الدراسي 

 يف تعلم النحو الوظيفي.

 النتائجحتليل -ه
ة كمدرسي النحو. ىذا البحث ينطلق من ادلشكلة اليت تواجو الطلب

كتلك ادلشكالت ىي اطلفاض رغبة الطلبة كربصيلهم الدراسي يف تعلم النحو، 
ربصيلهم كيف نفس الوقت يواجو مدرس النحو ادلشكلة يف ترقية رغبة الطلبة ك 

ف إحدل احملاكالت حلل ىذه ادلشكلة ىي ربسُت إالدراسي يف تعلم النحو. 
س يتعلق كثَتا ابختيار النموذج عملية تدريس النحو. ربسُت عملية التدري



ٕٓٗ 
ادلناسب للطلبة كتقدـ العلـو كاحلضارة، كىو ظلوذج التدريس القائم على 

استناد أف  يعد نظرايت التعلم. كمن ىذه النظرايت ىي النظرية البنائية، ك
تساعد يف التغلب على زلاكلة تدريس النحو على النظرية البنائية أحسن 

 .طالب كبُت إتقاف درس النحوبُت الاليت ربوؿ الصعوابت 
ر ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم يطكذلذا اذلدؼ ينبغي أف 

البنائية من خالؿ البحث العلمي. كالنموذج ادلطور يف ىذا البحث متحقق يف 
األدكات التدريسية ادلطورة اليت تتكوف من ادلقرر الدراسي كخطة التدريس اليومية 

 . كزلتول الدرس كالتقومي
ظلوذج عملية دمج بُت عقدت كللحصوؿ على األدكات التدريسية 

يف السنة  (Willis)كيلس  ( الذم طوره C-IDتصميم التدريس البنائي )
(. ٖ(. التصميم كالتطوير، )ٕ(. التعريف، )ٔـ خبطواتو الثالث: )ٜٜ٘ٔ

 Sivasailam)سفاسيلم تياغاراجاف  الذم طوره Four–D’sظلوذج  ك ٗالنشر

Thiagarajan)  خبطواتو األربع: التعريف كالتصميم  ٘ـٜٗٚٔكآخركف يف السنة
 كالتطوير كالنشر.

                                                 
4
Wanda Ramansyah, “Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Strategi 

Pembelajaran Untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar,” Jurnal Widya 

Gogik, Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2013), hlm. 21; Kastam Syamsi “Model 

Perangkat Pembelajaran Menulis Berdasarkan Pendekatan Proses Genre Bagi 

Siswa SMP 1,” Litera, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya, 

Vol. 11, Nomor 2, (Oktober 2012), hlm. 9. 
5
Bustang Buhari, “Four-D Model (Model Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran dari Thiagarajan, dkk)”https://bustangbuhari.wordpress.com/2011/08 

/25/four-d-model-model-pengembangan-perangkat-pembelajaran-dari-thiagarajan-

dkk/, diakses pada tanggal 27 Juni 2015 

https://bustangbuhari.wordpress.com/author/bustang/
https://bustangbuhari.wordpress.com/2011/08%20/25/four-d-model-model-pengembangan-perangkat-pembelajaran-dari-thiagarajan-dkk/
https://bustangbuhari.wordpress.com/2011/08%20/25/four-d-model-model-pengembangan-perangkat-pembelajaran-dari-thiagarajan-dkk/
https://bustangbuhari.wordpress.com/2011/08%20/25/four-d-model-model-pengembangan-perangkat-pembelajaran-dari-thiagarajan-dkk/


ٕٓ٘ 
ألف النموذج ادلطور ىو  (C-ID)التدريس البنائي  تصميمار ظلوذج ياخت

 نموذجألنو أنسب ال Four–D’sظلوذج القائم على النظرية البنائية. كاستخدـ 
كأ.بدر الدين أف بعض ادلزااي من  تراينتو للتطوير األدكات التدريسية، كما ير 

ىو يستخدـ لتطوير األدكات التدريسية كليس لتطوير نظاـ  Four–D’sظلوذج 
 Four–D’sتصميم التدريس البنائي كظلوذج لذلك اندمج ظلوذج  ٙالتدريس.

فابتدأ البحث دبرحلة التعريف أبربع لتطوير اإلنتاج بعد القياـ ابلتعديالت. 
يم أبربع خطوات، مث مرحلة التطوير أبربع خطوات، خطوات، مث مرحلة التصم

 مث مرحلة النشر بثالث خطوات.
استهدؼ تطوير ظلوذج تدريس النحو لتسهيل الطلبة يف إتقاف مهارة 
الكتابة من خالؿ تعلم النحو الوظيفي القائم على نظرية التعلم البنائية. ككذلك 

استخداـ األدكات لتسهيل ادلدرسُت يف تدريس النحو الوظيفي من خالؿ 
 التدريسية دلادة النحو الوظيفي. 

من خالؿ نتيجة ادلالحظة تدؿ على أف عملية التدريس سارت على 
ية؛ حيث أف الدرس يبدأه ادلدرس ابلتشويق من خالؿ خطوات التدريس البنائ

ليعرؼ بو ادلعرفة القبلية من الطالب عن  (Brainstorming)العصف الذىٍت 
لفرص الكثَتة لدل الطلبة يف استكشاؼ ادلصادر فرداي أك ادلادة. مث يتيح ا

                                                 
6
Tiranto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif, Konsep, 

Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 189.; Andy 

Rusdi, “Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran,” https://anrusmath. 

wordpress. com/ 2008/08/16/ pengembangan/, diakses tanggal 28 Juni 2015; A. 

Badarudin, “Model Pengembangan Perangkat Desain Pembelajaran” http:// 

badarudinalbanna. wordpress.com/2010/04/22/model pengembangan perangkat-

desain-pembelajaran/, diakses pada tanggal 28 Juni 2015. 

https://anrusmath.wordpress.com/2008/08/16/pengembangan/


ٕٓٙ 
اجتماعيا من خالؿ الدراسة ادلكتبية أكالتمثيل أك ادلناقشة. البياانت ادلعلوماتية 
احملصولة عليها غلعلها الطلبة مادة للقياـ ابدلناقشة بُت اجملموعات الفصلية. 

ألسئلة أك غَتىا من ػلتوم ىذا اجلزء على اكاخلطوة األخَتة ىي التقومي حيث 
دريس. لقياس مدل ربقق أىداؼ الت ها ادلدرسستخدميالوسائل اليت ؽلكن أف 

ىي  الذم ضلن بصددىا نتائج ربليل الىذه كلها من خصائص التدريس البنائي. 
 كما يلي: 

 جودةالنموذجالتحليلعن -1
قد قّومو خبَت تدريس البنائي بتقدير جيد ككذلك تقومي من خبَت 

لنحو، بينما خبَت تدريس النحو الوظيفي أك مستخدـ اإلنتاج تدريس ا
كاخلبَت يف تصميم األدكات التدريسية قّوماه بتقدير جيد جدا. كمعدؿ 

( يدؿ أف جودة اإلنتاج كانت جيد جدا؛ ٘،ٛٛالنتائج من ربكيم اخلرباء )
 كىو صاحل الستخداـ بقليل من التنقيح أك بدكنو. 

ة العالية كفقا لتوفَت عناصر النموذج حصل اإلنتاج على ىذه اجلود
نقال عن نيفُت  (Trianto)يراه تراينتو اجليد فيو. ىذا منسجم دبا 

(Nieveen )(" :ٔأف النموذج ادلطور يعترب أنو جيدا إذا توافر ادلعايَت اآلتية .)
، كىذا ادلعاير يتعلق ابلسؤاؿ: ىل اعتمد ظلوذج مطور على (Valid)الصدؽ 

(. سبكن ٕة القوؽلة؟. كىل يوجد فيو الثبات الداخلية؟، )النظرية ادلنطقي
، أم يدؿ على احلقيقة على أف ما ىو ادلطلوب بو قابل (Aflikatif)التنفيذ 

، أم معتمد على انفعاالت اخلربة كيعترب أف (Efektif)(. فعاؿ ٖللتنفيذ. )



ٕٓٚ 
النموذج ادلصمم ىو فعاؿ، كيؤيت ىذا النموذج يف تطبيقو النتيجة 

 ٚودة."ادلنش
ابإلضافة إىل توفَت عناصر النموذج اجليد قد يتضمن فيو مكوانت 

 اإلنتاج، كما ذىب اثين إىل أف كل ظلوذج لو أربع مكوانت، كىي: "
، أم اخلطوات يف تنفيذ النموذج يف (Sintak)(. ادلرحلة ٔ)

خالؿ عملية التدريس من بدايتو إىل هنايتو كيتصور فيو أنشطة 
 Sosial)(. النظاـ االجتماعي ٕرا كاضحا. )ادلدرس كالطلبة تصو 

Sistem)  أم يتصور فيو ادلواصلة بُت ادلدرس كالدارسُت ككظيفة ،
، أم (Prinsip Reaksi)(. مبدأ االستجابة ٖكل منهم. )

ادلعلومات اليت يستفيد منها ادلدرس يف احًتاـ ما فعلو الطلبة من 
، أم (Sistem Pendukung)(. نظاـ الداعم ٗأنشطة التعلم، )

(. ٘كصف احلالة الداعمة اليت ػلتاج إليها يف تنفيذ النموذح. )
، أم عند كل ظلوذج اآلاثر التدريسية كاآلاثر (Dampak)أثر 

التابعية. أما اآلاثر التدريسية فهي اآلاثر ادلباشرة اإلنتاجة من 
األنشطة ادلنعقدة. كأما اآلاثر التابعية فهي اآلاثر اإلنتاجة من 

 ٛواصلة مع بيئة التعلم."خالؿ ادل
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Trinato, Model – Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 
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ٕٓٛ 
قد تصورت ادلراحل اخلمس يف ىذا النموذج؛ التشويق 
كاالستكشاؼ كالتفسَت كالتوسع كالتقومي. كقد تصورت فيو أنشطة ادلدرس 

 كالطلبة تصورا كاضحا يف خالؿ عملية التدريس من بدايتو إىل هنايتو.
رس قد سبثل يف ىذا النموذج النظاـ االجتماعي من كظيفة كل ادلد

كالدارسُت. كظيفة ادلدرس ليس نقل ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ بل ىو 
مسهل للتدريس كمنظمو حىت يتعلم الطلبة بسهولة. ككظيفة الدارسُت ىي 
بناء الفكرة كالفهم من خالؿ االختبارات ادلعقدة؛ الشفهية، التحريرية، 

 كملف العمل. 
ور يف كجود مبدأ االستجابة ادلتضمنة يف ىذا النموذج يتص

ادلعلومات اليت يستفيد منها ادلدرس يف احًتاـ ما فعلو الطلبة من أنشطة 
التعلم. كأما نظاـ الداعم ادلوجود يف ىذا النموذج فهو الوسائل اجلاىزة 

يف كل خطة كانت معركضة   كادلستخدمة يف عملية التدريس. ىذه الوسائل 
 النموذح.  التدريس اليومية. كىذه الوسائل زلتاجة يف تنفيذ

كأما عنصر األثر يف ىذا النموذج فهو ترقية دافعية الطلبة كربصيلهم 
الدراسي بعد اشًتاكهم يف التدريس القائم على نظرية التعلم البنائية. ىذا 
 األثر مليئة ابدلعاين، كما دؿ عليو نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم. 

دلطبق ابدلستول اجلامعي كمن انحية أخرل كاف النموذج ادلطور كا
مناسب مع نظرية التعلم البنائية. ألف استخداـ البنائية كنظرية أك مدخل 
التدريس ال بد من أف يكوف الطلبة لديهم االختبارات. ابلنسبة إىل تطوير 
ظلوذج تدريس النحو الوظيفي يف ىذا البحث، فإف الطلبة قد تعلموا النحو 



ٕٜٓ 
قد كاف لديهم خربات كثَتة يف تعلم  أربع مرات قبل ىذه ادلادة، لذلك

النحو. كبناء على تقييم الطلبة عن النموذج البنائي معظمهم يركف أف ظلوذج 
 التدريس موافق دبا ػلتاجوف إليو. ىذا مناسب مع قوؿ الضوم: 

"ادلعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذك ادلعٌت. 
رد، لذا فادلعٌت ادلتكوف لدل فاخلربة ىي احملور االساسي دلعرفة الف

ادلتعلم يتأثر خبرباتو السابقة كما يتأثر ابلسياؽ الذم يكتسب 
كمعارفو يف بناء  التلميذ يستخدـ معلوماتوففيو ىذا ادلعٌت، 

ة اليت يقتنع هبا، كادلعلم ال يستطيع أف يدرس ادلعرفة اجلديد
وفق ادلعرفة كيتوقع استيعاهبا بواسطة تالميذه، كلكن غلب أف ت

بينها كبُت معارؼ تالميذه السابقة لتحدث عملية الفهم 
  ٜكاالستيعاب."

فضال عن ذلك فإف التعلم ىف ادلستول اجلامعي ؼلتلف من 
(. من ٕ(. من حيث ادلستهدفُت، )ٔادلستوايت الًتبوية قبل اجلامعي: )

(. من حيث عبء التعلم، أم: أف يستلـز ٖحيث ادلوضوعات/احملتول، )
ادلستول اجلامعي أف يكوف أنشط كأفعل من األستاذ الذم الطلبة ىف 

يعلمهم ىف اكتساب ادلهارات اللغوية. ىذا ادلفهـو مالئم دبفهـو نظرية التعلم 
البنائية حيث يذىب إىل أف الطلبة يبٍت فكرتو نفسو من خالؿ خرباتو. قاؿ 

                                                 
سًتاتيجيات التدريس االنظرية البنائية كتطبيقاهتا ىف تدريس اللغة العربية، منيف خضَت الضوم، ٜ

ـ(، ٖٕٔٓرايض: فهرس مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، )الطبعة األكىل؛ احلديثة ظلاذج للتقومي البنائي، 
 .ٕٛص. 



ٕٔٓ 
ستقبلها سويونو "يبٌت الفرد الواعي ادلعرفة اعتمادا على خربتو اخلاصة، كالي

 ٓٔبصورة سليمة من اآلخرين."
دكر ادلدرس يف التدريس البنائي ىو ادلسهل كرلهز األدكات 
التدريسية كبيئة التدريس، كيف حُت، فإف دكر الطالب ىو ابحث نشاط يف 
حل ادلشكالت اليت تواجو الطلبة كادلدرس. كانسجاما مع ذلك قوؿ عبد 

 هللا: 
يتوجو ضلو  –دم كالعشريناحلا–"إف التعليم يف القرف احلايل 

توظيف التعليم ادلدرسي يف رلاالت احلياة، كاستخداـ 
التكنولوجيا كالعديد من األىداؼ اليت ال تعتمد على احلفظ 
كالتلقُت، بل سبتد كتتعمق أكثر يف عملييت التعليم كالتعلم الفعاؿ 
القائم على نظرايت تعليمية متحددة دبا يطلب من ادلؤسسات 

ادة النظر يف برارلها كتطويرىا؛ كي تفي حباجات التعليمية إع
احلياة العصرية كمواكبة ادلتغَتات العادلية اليت تستدعى إىل تطبيق 

 ٔٔتعليم من نوع جديد يف كل مراحل كأنواع التعليم."
 ادلدرسيف ضوء النظرية البنائية ابحث إغلايب، لذلك فدكر  الطالب

وجها كمرشدا، كما أنّو منظم جعل ادلفاىيم كاضحة، فهو ليس ملقنا بل م
 .لبيئة التعّلم، كموفر ألدكات التعليم، كمشارؾ يف إدارة التعّلم كتقوؽلو
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Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep 

Dasar, (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 105. 
)شللكة البحرين: كزارة البنائية كعالقتها بعملية التعليم كالتعلم، زكراي حسن عبد احلسُت عبد هللا، ٔٔ

 . ٕـ(، ص. ٕٓٔٓالًتبية كالتعليم إدارة اإلشراؼ الًتبوم قسم نظاـ الفصل، 



ٕٔٔ 
 البنائيةالتعلماسبالنموذجمببادئنظريةتنالتحليلعن -2

األدكات التدريسية ذلا خصائص زبتلف مع من  النموذج ادلطور
. ا ركح النظرية البنائيةاألدكات التدريسية التقليدية حيث يتمثل يف كل أدكاهت

نظرية تقـو على أف التعلم ال يتم عن طريق النقل اآليل ىي النظرية البنائية 
معٌت دلا يتعلمو  طالبة، كإظلا عن طريق بناء الالطلبةإىل  درسللمعرفة من ادل

 .بنفسو بناءن على خرباتو كمعرفتو السابقة

 ادلقررالدراسي -(أ
(. ٔسبر بثالث مراحل كىي ) كما ىو ادلعركؼ أف عملية التدريس

(. التقومي. ىذه ادلراحل الثالث تتصور يف ٖ(. التنفيذ، )ٕالتخطيط، )
ادلقرر الدراسي، كيندرج منو خطة التدريس كزلتول الدرس كالتقومي. ىذه 

 . ألدكات التدريسيةادلكوانت مسيت اب
الوزير الًتبية كالتعليمب  قانوفادلقرر الدراسي معتمدا على طور 

(. معيار ٔ)ـ الذم يشمل على: ٖٕٔٓسنة ل ٙ٘هورية إندكنيسيا ظلرة مجب
(. ادلؤشرات، ٗ(. زلتول الدرس، )ٖ(. الكفاية األساسية، )ٕالكفاية، )

(. ادلصادر ٛ(. الزمن، )ٚ(. التقومي/التقييم، )ٙ(. أنشطة التدريس، )٘)
 الدراسية.

كاف (. ٔمبادئ تطويره، كما يلي: )على  مسايرادلقرر الدراسي 
ادلقرر الدراسي ادلطور علمية؛ أم: مجيع احملتوايت كاألنشطة فيو قابل دلهاـ 

كاف ادلقرر الدراسي ادلطور مطابقة؛ أم: إف مضموف (. ٕ)بصفة علمية، 
ادلقرر الدراسي كترتيب عرض احملتول مالئم بتنشئة فكرة الطلبة كخرباهتم، 



ٕٕٔ 
وانت ادلقرر الدراسي كاف ادلقرر الدراسي ادلطور منظمة؛ أم: إف مك(. ٖ)

كاف (. ٗ)تتواصل البعض على بعض للحصوؿ على الكفاايت احملدكدة، 
ادلقرر الدراسي ادلطور ثبوات؛ أم: ىناؾ ثبوت متُت بُت األجزاء التالية كىي 
الكفاية األساسية كادلؤشرات كاحملتوايت كاألنشطة كادلصادر الدراسية 

ر كفاية؛ أم: أف اشتماؿ كاف ادلقرر الدراسي ادلطو (. ٘)كالتقومي، 
ادلؤشرات كاحملتوايت كاألنشطة كادلصادر الدراسية كالتقومي صح يف األذىاف 

كاف ادلقرر الدراسي ادلطور سياقيا؛ (. ٙ)للحصوؿ على الكفاية األساسية، 
بتطور العلـو كادلعرفة  كظواىر احلياة اإلنسانية يف تنظيم  اـىتماالأم: 

(. ٚ)كاألنشطة كادلصادر الدراسية كالتقومي،  اشتماؿ ادلؤشرات كاحملتوايت
د على احتياج اعتماالكاف ادلقرر الدراسي ادلطور بصفة ال مركزية؛ أم: 

 اجلامعة كخلفية الطلبة كادلنهج الدراسي يف تطوير ادلقرر الدراسي.
ىذه ادلبادئ مالئم دبا ذىب إليها كل من داركانتو كأريس دكم 

(. الثبوت، ٗ(. ادلنظمة، )ٖ، )ادلطابقة(. ٕ(. العلمية، )ٔجهيونو، ىي )
فخاصية ادلقرر الدراسي  ٕٔ(. ال مركزية.ٚ(. السياقي، )ٙ(. الكفاية، )٘)

تتصور يف أنشطة التدريس كنوع التقومي. ظهرت  يف أنشطة التدريس عملية 
التشويق كاالستكشاؼ كالتفسَت كالتوسع، ىذه األنشطة من خصائص 

لية التقومي ذبرم على شكل تكاملي كال يتجزأ من التعلم البنائية، بينما عم
 عملية التدريس، كىذه من خصائص النظرية البنائية.
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Daryanto dan Aris Dwi Cahyono, Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar), (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit 

Gava Media, 2014), hlm. 8 – 9.  



ٕٖٔ 
 خطةالتدريساليومية -(ب

سي اليومية ىي عملية تصور مسبق للموقف التعليمي يدر تخطة ال
التعلمي لتحقيق األىداؼ، كقواـ ىذه العملية ربديد األىداؼ كاختيار 

ل ربققها يف فًتة زمنية معلومة كدلستول زلدد أساليب ربقيقها كتقومي مد
 . من التالميذ

بناء على ما سبق ذكره أف اخلبَت يف تصميم األدكات التدريسية قد 
)جيد( خلمسة  ٖ( لعشرين سؤاال، كنتيجة جيد جدا) ٗأعطى نتيجة 

)انقص( كلو كاحدا ذلذا اإلنتاج.  ٔ)مقبوؿ( ك  ٕأسئلة، كاليعطي نتيجة 
)مخسة كتسعوف(.  ٜ٘اخلبَت يف التدريس البنائي ىو من  كرلموع النتيجة

جداف النموذج ادلطور يعترب إاعتمادا على ىذه النتيجة ف كصاحل  جيد
 الستخدامو بقليل من التنقيح أك بدكنو.

ف اخلبَت يعطي الدرجة العالية ذلذه خطة التدريس اليومية لتوفَتىا إ
(. الكفاية ٖكفاية، )(. معيار الٕ، )عينية(. الٔ)": من مكوانهتا
(. طرائق ٙالدرس، ) ل(. زلتو ٘(. أىداؼ الدرس، )ٗاألساسية، )
(. ادلصادر الدراسية، ٜ(. الزمن، )ٛالتدريس، ) أنشطة(. ٚالتدريس، )

  ٖٔ"(. التقومي.ٓٔ)

كابإلضافة إيل ذلك فإف خطة التدريس اليومية ادلطورة كما سبق 
كادلكوانت الفنية. يرل مفلح "إف ذكرىا قد توفرت فيها ادلكوانت الركتينية 
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Daryanto dan Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran, hlm. 95 – 101.  



ٕٔٗ 
مكوانت اخلطة التدريسية تتكوف من ادلكوانت الركتينية كادلكوانت الفنية. 

(. ٖ(. التاريخ، )ٕ(. عنواف الدرس، )ٔكأما ادلكوانت الركتينية فهي: )
(. ٔ( الصف كالفصل كالقسم. كأما ادلكوانت الفنية فهي: )ٗالزمن، )

(. ادلواد كاألجهزة التعيلمية، ٖلتدريس، )(. إجراءات إأىداؼ التعلم، )
 ٗٔ(. زمن التدريس."ٙ(. الواجبات ادلنزلية، )٘(. تقومي التعلم، )ٗ)

ىذه اخلطة التدريسة ادلطورة نوع من نوعي خطط التدريس؛ 
التخطيط بعيد ادلدل، ألهنا طورت ألربع عشرة زلاضرة أك لفصل دراسي. 

اسي )حوؿ أربعة أشهر(، يرل قنديل ىي التخطيط الذم يتم لفصل در 
كيقـو ادلعلموف هبذا النوع من التخطيط ربت عنواف توزيع ادلقرر كذلك يف 
أك كل فصل دراسي.  كالنوع الثاين من خطط التدريس ىو التخطيط قصَت 
ادلدل، كىو التخطيط الذم يتم لفًتة كجيزة، كالتخطيط األسبوعي، أك 

 ٘ٔأك درسُت.التخطيط اليومي الذم يتم من أجل درس كاحد 
دبا قدمتها مرأة  مطابقةتلك خطوات التدريس ادلطورة كانت 

صاحلة كآخركف يف نتيجة حبثهم، أف أنشطة التدريس القائم على البنائية 
أنشطة التدريس تتيح الفرصة للطلبة يف (. ٔعندىا خصائص كما يلي: )

َت أنشطة التدريس تتيح الفرصة للطلبة يف تفك(. ٕ)تقدمي آرائو ذاتيا، 
أنشطة التدريس تتيح الفرصة (. ٖ)خربتو حىت يصبح أكثر ابتكاراي، 

                                                 
الرايض: مكتبة ؛ ، )الطبعة األكىلدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم العاـدليل تغازم مفلح، ٗٔ

 ٛٔ - ٚٔـ(، ص. ٕٚٓٓالرشد انشركف، 
، )الطبعة الثانية؛ رايض: فهرسة مكتبة ادللك فهد التدريس  كإعداد ادلعلميس عبد الرمحن قنديل، ٘ٔ

 .ٜٕٔ - ٜٕٔـ(، ص. ٕٓٓٓالوطنية أثناء النشر، 



ٕٔ٘ 
أنشطة التدريس تتيح الطلبة اخلربة (. ٗ)للطلبة يف ذبربة آراء جديدة، 

أنشطة التدريس ربث الطلبة يف (. ٘)اجلديدة ادلتعلقة خبرباتو القدؽلة. 
 ٙٔئة.أنشطة التدريس هتيئ بيئة التعلم اذلاد(. ٙ)تفكَت تغَت أرائهم.

ىو األفراد الذين يشًتكوف  إف ادلضموف األساسي للنموذج البنائي
يف تعلم نشط، كيف رلموعات تعاكنية إبمكاهنم اكتساب ادلعرفة كبناء ادلعٌت 

على أف يكوف التعلم عملية نشطة تتم  النموذجأبنفسهم ، كلذلك يركز ىذا 
يف أغلب يف بيئة تعاكنية، كال شك أف التعلم التعاكين جانب أساسي 

 .مراحل النموذج
من الضركرم تبدأ مرحلة التشويق بطرح األسئلة لدل الطلبة ألنو 

أف يعرؼ ادلعلم كيفية بناء كل متعلم دلعرفتو حينئذ ؽلكن مساعدتو أف 
يكتسب اخلربة اجلديدة. كيتم ذلك أبف يقدـ ادلعلم بعض األسئلة الكاشفة 

ا عالقة ابدلوضوع اجلديد من اليت توضح إف كاف لديو خربة سابقة كبنيات ذل
كىذا ابلضركرة يستلـز قياـ ادلعلم بتنفيذ بعض األنشطة الكاشفة  عدمو.

لذلك كاليت تعد دبثابة استبانو توضح لو مستول ادلتعلمُت كمدل خرباهتم 
 السابقة.

(.  ٔتصورت أدكار ادلدرس البنائي يف تلك خطة التدريس اليومية: )
  ٚٔ(. كمرجعية.ٔدبر، )(. كمٖ(. كمكتشف، )ٕكمسهل، )
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Mar’atun Sholihah, dkk. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Konstruktivisme Dengan Mengoptimalkan Kecerdasan Majemuk Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar Siswa SMP Bab 

Bunyi. Laporan Penelitian. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013), hlm. 6-7. 



ٕٔٙ 
(. إاتحة أدكات كتساب ادلهارات ٔإف مالمح ادلدرس كمسهل : )

(. إرشاد ٖ(. إاتحة مصادر ادلعلومات ادلناسبة للطالبة، )ٕاللغوية، )
(. توجيو الطلبة ادلباشر ٗالطلبة لوسائط تعليمية ككسائل شيقة كجذابة، )

 كالغَت ادلباشر لطرؽ اكتساب اللغة كمهاراهتا. 
(. مداكلة البحث كاالتصاؿ ٔىي : ) كمكتشفالمح ادلدرس  م

(. زلاكاة انتاج اللغات ٕدبصادر ادلعرفة كمصادر الدعم يف تدريس النحو، )
(. االطالع على توصيات ادلؤسبرات ٖاألخرل يف تعليم لغتهم كلغة اثنية، )

(. اعداد أدكات الكشف من ٗكالفعاليات اليت تعينو على القياـ برسالتو، )
 قوميس حديثة كدكرايت حبثية كاجلديد من ادلناىج. 

(. ٕ(. ادلدرس كمخطط، )ٔكمالمح ادلدرس كمدبر ىي: )
(. ادلدرس كمنسق، ادلدرس كمنظم. بينما مالمح ادلدرس  ٖادلدرس كقائد، )

(. التمكن من علـو اللغة العربية األساسية كمهارات ٔكمرجعية ىي: )
حاؿ السؤاؿ خاصة يف األسئلة الشائعة، (. جاىزية الرد ٕاللغة األربعة، )

(. الدراية بتصنيف علـو اللغة العربية كفركعها احلديثة كخاصة علم اللغة، ٖ)
 (. الدراية كاإلدلاـ دبكتبة علمية لغوية تصلح لتوجيو الطالب إليها. ٗ)

مع كل كاحد من  البنائيةف يتفاعل يف العملية كادلدرس كمسهل أب
يقـو كل منهم ببناء ادلعرفة. كيساعد   كيف  طالبو على حده لكي يرل

                                                                                                                 
السيد، "ادلنافسات يف سوؽ العمل خلرغلي أقساـ اللغة العربية : بُت الفرص كالتحدايت،" كليد ٚٔ

، ٕ٘ٔٓديسمرب  ٛٔكرقة العمل، قدمت يف الندكة الدكلية دبناسبة االحتفاؿ ابليـو العادلي للغة العربية، اتريخ 
 . ٗ – ٖص.  ـ(،ٕ٘ٔٓ)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 



ٕٔٚ 
ادلتعلم على تشكيل ادلعلومة كإضافة صفة الذاتية عليها كابلطريقة اليت تركؽ 

 . لكل منهم من خالؿ استخداـ ادلعلم لبعض التوجيهات البسيطة

 حمتوىالدرس -(ج
ار نظرية التعلم البنائية كمنطلق أك مبدأ لتطوير ظلوذج تدريس ياخت
ىي التطبيق الوظيفي عن علـو  الوظيفيفي. ألف ماىية النحو النحو الوظي

النحو، كذلك ال بد من أف يكوف تدريسو قائما على نظرية ذبعل الطلبة 
انشطُت يف التعلم. كنظرية التعلم اليت ذبعل الطلبة انشطُت يف التعلم ىي 
 نظرية البنائية. ىذا االستنباط أيده معظم ادلربيُت، منهم جينيبييب مارم
جنوسوف يقوؿ أف النظرية البنائية ىي "رلموعة من عملية الًتبية كالتدريسية 
اليت يتمحور حوؿ ادلتعلم، أم التدريس الذل يقـو على العلمية التفاعلية 

نقال عن  الضومقوؿ  كذلك  ٛٔمع مراعاة ميوؿ الطالب كاحتياجاهتم."
و الطفل قوامها أف البنائية "رأية يف نظرية التعلم كظل يقوؿ أفادلعجم الدكيل 

الطفل يكوف نشطا يف بناء أظلاط التفكَت لديو نتيجة تفاعل قدراتو الفطرية 
:"فلسفة التعلم كذلك سويونو كىاراينتو يقوؿ أف البنائية ك  ٜٔ"مع اخلربة.

القائمة على االفًتاض القائل أبننا نبٍت فهمنا للعامل الذم نعيش فيو 
 ٕٓابالعتماد على خرباتنا"
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ٕٔٛ 
عرفو كل من ىو التطبيق الوظيفي كما ي الوظيفينحو إف معٌت ال

عاشور كاحلوامدة أنو "اكتساب التالميذ مهارات القواعد اليت تساعد على 
إتقاف ادلهارات األربعة: االستماع، كاحملادثة، كالقراءة، كالكتابة. كبعبارة 
 أخرل ىو ادلوضوعات النحوية ادلستعملة يف لغة التالميذ ربداث ككتابة حبيث

تخداما سليما يف اإلعراب كالًتاكيب، كالربط ليربز ادلعٌت تستخدـ اس
  ٕٔكاضحا مفهوما."

(. فهم ٔكؼلتار ظلوذج التعلم البنائي إذا يراد التدريس لػ: )
(. تطبيق ادلعلومات يف مواطن / سياقات جديدة، ٕادلعلومات األساسية، )

ية مهارات البحث (. تنمٗ(. تعديل الفهم كالتصورات القبلية اخلطأ، )ٖ)
(. تنمية االذباه ضلو موضوع الدرس، ٙ(. تنمية أنواع التفكَت، )٘العلمي، )

 (. تنمية مهارات ادلناقشة كاحلوار أك العمل اجلماعي أك عمل الفريق.ٚ)
ىو التطبيق الوظيفي عن علـو أف معٌت النحو الوظيفي  انطالقا من

لبحث اليت زبتلف مع موضوعات النحو الوظيفي يف ىذا ا تالنحو، فرتب
 رجاؿ القسم كأستاذ النحو الوظيفي.  رتبهاموضوعات النحو الوظيفي اليت 

كطبقها لدل  -كما ذكر يف الفصل الرابع–ادلوضوعات  تقد رتب
الطلبة كطلب منهم التعليقات عنها، فحصل على أف معظم الطلبة يركف أف 

 ياهتم اليومية. ادلوضوعات يف زلتول الدرس شائعة كُتستعمل كثَتة يف ح

                                                 
، النظرية كالتطبيقأساليب تدريس اللغة العربية، بُت راتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد احلوامدة، ٕٔ
 . ٘ٓٔـ(، ص. ٕٓٔٓعماف: دار ادلشَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، ؛ )الطبعة الثالثة



ٕٜٔ 
لذلك أف ادلوضوعات ادلطورة مطابقة خبصائص تدريس النحو 
الوظيفي يعٍت كثَتة األظلاط ادلناسبة ببيئة الطلبة كؽلكن ذلم استعماذلا يف 
احلديث كالكتابة حىت يكوف النحو كظيفيا ذلم، أم علينا أف صلتنب تدريس 

ق ىدفا كظيفيا يف النحو الذم يتم تدريسو للتالميذ يف ادلدرسة كال ربق
حياهتم اليومية. فالنحو الوظيفي حيث أف موضوعاتو ادلستعملة يف لغة 
التالميذ ربداث ككتابة حبيث تستخدـ استخداما سليما يف اإلعراب كالًتكيب 

(. أف ننطلق يف ٔكذلك من خالؿ: )كالربط ليربز ادلعٌت كاضحا مفهوما، 
لمُت أك لسد حاجة تدريسنا من خربة متصلة بغرض من أغراض ادلتع

(. أف تكوف االستجابة ادلراد من التالميذ القياـ هبا يف أثناء ٕلديهم، )
(. الًتكيز على شلارسة السلوؾ ادلراد تعلمو ٖاخلربة يف نطاؽ استعدادهتم، )

(. عرض مواقف لغوية الستعماؿ القاعدة كالتدريب ٗمن الطالب، )
ابختبار قطعة مشتملة  (. تدريس النحو يف ظل األساليب أم٘عليها، )

 أمثلة القاعدة النحوية. على
 ىذه النتيجة منسجمة بنتيجة البحث من ادلطريف كىو يقوؿ : 

يكوف زلتول التعليم يف صورة مهاـ أك مشكالت ذات صلة "
حبياة التالميذ ككاقعهم، ككلما ارتبطت ىذه ادلشكالت بواقع 

للبحث عن التالميذ كاف احملتول أكثر فاعلية كأاتح الفرصة 
ادلعرفة يف صورة حلوؿ للمشكالت، كابلتايل يتيح الفرصة ذلم 
لبناء ادلعرفة أبنفسهم. كيف ىذا الصدد فإف مواد تدريس النحو 

ادلوضوعات الشائعة استعماذلا يف حياة الطلبة كمثل  ادلختارة ىي



ٕٕٓ 
استخداـ اخلرب مقدـ كمبتدأ مؤخر من خالؿ الكلمات 

 ٕٕاالستفهامية كغَتىا."
عة القواعد اليت تؤدم إىل الوظيفة األساسية للنحو، كىي رلمو 

ضْبط الكلمات كنظاـ أتليف اجلمل؛ لَيسَلم اللساف من اللحن أثناء النطق، 
 ٖٕ.كَيسلم القلم من اخلطأ عند الكتابة

كمن انحية أخرل، طور زلتول الدرس على الطريقة االستقرائية. قد 
الوظيفي الذم يدرسوهنا يف تعّرؼ معظم الطلبة أبف زلتول درس النحو 

خالؿ التجربة احملدكدة كادليدانية، نظم على الطريقة االستقرائية. كمعدؿ 
، ىذه النتيجة تدؿ على أف درجة ٘ٓ،ٗالنتيجة من ىذه ادلؤشرة ىو 
على أساس انتقاؿ  الطريقة االستقرائيةتقـو اإلنتاج جيد جدا. قاؿ عطا "

ة، كمن تتبع احلاالت اخلاصة للوصوؿ الفكر من اجلزئيات إىل القاعدة العام
إىل األحكاـ العامة، كىي دراسة األمثلة مث من خالؿ األمثلة نستنبط 

 ٕٗ."القاعدة

                                                 
أثر استخداـ ظلوذج التعلم البنائي يف تدريس العلـو على "غازم بن صالح بن ىليل ادلطريف، ٕٕ
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ٕٕٔ 
يتميز زلتول درس النحو الوظيفي ادلطور من كتب النحو الوظيفي 

االستقرائية، كيف حُت أف كتب النحو  ابلطريقةاآلخرين، حيث أنو مؤلَّف 
ىا مولفة ابلطريقة القياسية. أعد زلتول الدرس الوظيفي ادلنتشرة  أكثر 

 ابلطريقة االستقرائية معتمدا على كصف اسًتاتيجيات التعلم البنائي. 
استخداـ الطريقة االستقرائية يف تعليم النحو ىو من أساليب 

االستقراء كالبعد قدر  الًتكيز على  تدريس النحو ادلقًتح يف ىذا القرف، أم
لسفي كادلنطقي يف تدريس القواعد النحوية؛ ألهنا اإلمكاف عن النهج الف

 . كما يف االستقراء تفتقر إىل سبرس الطالب ابدلالحظة العامة
قاؿ حبرالدين "إف من خصائص االسًتاتيجية تعلم البنائي ىي 

، أم يتعلم الطلبة من  (Top-down processing)"عملية القمة ألسفل" 
 كاف ٕ٘ك ادلهارة احملتاجة."مشكالت دقيقة ليحصل على االستنباط أ

كفقا للبنائية يف صورة مهاـ أك زلتول درس النحو الوظيفي ادلطور 
 مشكالت حقيقية ذات صلة حبياة الطلبة كدافعيتهم، أك ظواىر طبيعية. 

ابإلضافة إىل ذلك، فإف زلتول درس النحو الوظيفي ادلطور مؤلفة 
ب ادلوضوعات النحوية على األظلاط أك الًتاكيب النحوية كليس بعرض إعرا

كاحدا بعد كاحد كمثل عرض الدركس يف الكتب النحوية، مثال الدرس 
األكؿ ادلبتدأ ك الدرس الثاين اخلرب ك الدرس الثالث كاف كأخواهتا كغَتىا، 
بل يرتب احملتول على سبيل الًتاكيب النحوية، كمثل الدرس األكؿ تراكيب 
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ٕٕٕ 
فاعل + مفعوؿ بو، كالدرس  مبتدأ + خرب، الدرس الثاين تراكيب فعل +

 الثالث تراكيب فعل + انئب الفاعل + جار رلركر كغَتىا.
 ،إف تراكيب اللغة ىي القوالب الناذبة عن اجتماع الوحدات اللغوية

كالسيما يف  ،كىو استعماؿ شاع يف تعليم اللغات للداللة على قواعد اللغة
ية الشائعة دكف الذين يعّلموف ىذه القوالب الوظيف ،مستول ادلبتدئُت

الدخوؿ يف مصطلحات النحو النظرية. يلخص لنا الدكتور دمحم اخلويل ىذا 
 الفرؽ فيما يلي:

اجلملػػػة قػػػوؿ حقيقػػػي ، يف حػػػُت أف القالػػػب )أك الًتكيػػػب( ىػػػو الصػػػيغة  (أ 
 الكامنة خلف اجلملة.

يوجػػد يف أيػػة لغػػة عػػدد ال هنػػائي مػػن اجلمػػل الػػيت سػػبق نطقهػػا أك الػػيت  (ب 
أمػػػا عػػػدد القوالػػػب يف أيػػػة لغػػػة فهػػػو عػػػدد  ،قبلسػػػيقع نطقهػػػا يف ادلسػػػت

 زلدكد كمعركؼ.
لكل مجلة قالب كاحػد يطابقهػاو كلكػن لكػل قالػب عػدد ال هنػائي مػن   (ج 

فهػذه اجلملػة يقابلهػا  فرحا" الطالب "فرحاجلمل اليت تطابقو. فإذا قلنا 
قالب كاحد ىو ) فعل + فاعل + مفعوؿ مطلق ( كلكن ىذا القالػب 

 اليُت اجلمل يف اللغة.األخَت تتطابق معو م
ترتيب زلتول ادلادة النحوية على أساس كظيفي كما ذكر إنو أيضا 
معتمد على ادلدخل اإلتصايل، بينما كاف ىذا ادلدخل مستندا إىل الفلسفة 
البنائي. العصيلي يقوؿ إف من خصائص القواعد اليت يقـو على ادلدخل 

ة، مث ترتيبها، كتقدؽلها (. اختيار زلتول ادلادة اللغوئاإلتصايل ىي: ")



ٕٕٖ 
على أساس كظيفي، ال على أساس لغوم شكلي أك ظلطي، فاحلاجة 
االتصالية ىي اليت تفرض تقدمي عنصر لغوم على غَته من العناصر اللغوية 

االىتماـ ابلقواعد الوظيفية، ابعتبارىا اذليكل العظمى (. ٕاألخرل. )
كغَت مباشر أحياان  للغة، كتقدؽلها للدارسُت أبسلوب مباشر أحيناان،

 ٕٙأخرل، حسب الغاية."
كيهدؼ من ىذا العرض إىل أف يكوف الدرس كظيفيا من حيث 
الًتاكيب كادلفردات ادلستخدمة. ىذه ىي ماىية النحو الوظيفي كما قاؿ 

 عاشور كاحلوامدة:
النحو الوظيفي ىو ادلوضوعات النحوية ادلستعملة يف لغة "إف 

تستخدـ استخداما سليما يف التالميذ ربداث ككتابة، حبيث 
كذلك  .اإلعراب كالًتكيب كالربط؛ ليربز ادلعٌت كاضحا كمفهوما

أف ننطلق يف تدريسنا من خربة متصلة بغرض  (.ٔ: )من خالؿ
أف تكوف   (.ٕ، )من أغراض ادلتعلمُت، أك لسد حاجة لديهم

االستجابة ادلراد من التالميذ القياـ هبا يف أثناء اخلربة يف نطاؽ 
الًتكيز على شلارسة السلوؾ ادلراد تعلمو من  (.ٖ، )عداداهتماست

عْرض مواقف لُغوية الستعماؿ القاعدة  (.ٗ) .الطالب
:  تدريس النحو يف ظل األساليب؛ أم (.٘، )كالتدريب عليها

عالج  (.ٙ، )ابختيار قطعة مشتملة على أمثلة القاعدة النحوية

                                                 
رايض: جامعة ). النظرايت اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي.  ٕٙ

 . ٙٔٔ(، ص. ـٜٜٜٔاإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، 



ٕٕٗ 
خفيف من الت (.ٚ، )ادلشكالت إثر تشخيص جوانب الضعف

النحو غَت الوظيفي؛ أم: النحو الذم ال ُيستفاد منو إال يف 
 ٕٚ."حاالت اندرة يف ضبط الكلمات

مطابقة خبصائص احملتول على رأم البنائيُت  ادلوضوعاتف ىذه إ
يف صورة مهاـ أك مشكالت ذات صلة احملتول يكوف الذين يقولوف أف 

ادلدرسة السلوكية أف  اهتر  ىذا احملتول ؼلتلف مع ما ككاقعهم.الطلبة ببيئة 
األفضل للتدريس شلا ينشأ عنو العديد  ىواخلرباء  ادلستنبط من آراءاحملتول 

تم يف تختالؼ ادلعايَت اليت المن ادلشكالت ذلذا النموذج ادلتسلط، كذلك 
ضوئها اختيار اخلبَت. كما أف ىذا احملتول قد ال يالئم ثقافات األفراد اليت 

 قد تكوف سلتلفة.
ُت آراء النظرية البنائية يف تطوير األدكات التدرسية كخاصة يف تضم

عنصر زلتول الدرس حيث أنو ُعِرض بشكل عملية البناء كليس على 
معركض بغَت مفصلة. لذلك نظم زلتول شكل استالـ ادلعارؼ. لذلك أنو 

الدرس على أربعة عمود؛ العمود األكؿ ػلتول على األمثلة الوظيفية ادلتعلقة 
ع الدرس، كالعمود الثاين يطلب من الطلبة اإلتياف ابألمثلة األخرل دبوضو 

معتمدا على األمثلة يف العمود األكؿ، العمود الثالث ػلتول على توجيو 
 بناء الفكرة كالعمود الرابع استنباط القواعد. 

كآخركف يف نتيجة حبثهم أف تصميم زلتول قدمت مرأة صاحلة 
 ائية عنده خصائص كىي : الدرس القائم على النظرية البن
                                                 

 .٘ٓٔص.  أساليب تدريس اللغة العربية،راتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد احلوامدة، ٕٚ



ٕٕ٘ 
إف زلتول الدرس ادلطور اليعطي ادلادة أك ادلعرفة مباشرة (. ٔ)

إف زلتول الدرس ادلطور يطلب النشط من (. ٕ)لدل الطلبة، 
إف زلتول الدرس (. ٖ)الطلبة يف القياـ بعدة عمليات التدريس، 

 ادلطور استفاد من معرفة الطلبة ادلسبقة يف بناء الفكرة اجلديدة عن
إف زلتول الدرس استدعى الطلبة  (. ٗ)تطبيق النحو الوظيفي، 

إف زلتول الدرس (. ٘)إىل بناء فكرتو اجلديدة عن تطبيق النحو، 
إف زلتول (. ٙ)سهل الطلبة القياـ أبنشطة الدرس ادلًتكزة عليهم، 

الدرس أرشد ادلدرس تسهيل الطلبة للتعلم، كإف دكره مسهل 
إف (. ٚ)خطة التدريس اليومية،  كمنطم التدريس كما يتصور يف

زلتول الدرس قد اندمج التدريس حىت جرم التفاعل كالتعاكف بينو 
إف زلتول الدرس قد كَرط الطلبة عاطفيا (. ٛ)ن. يكبُت اآلخر 

 ٕٛ لى التعلم.ماعيا حىت يصبح لو جذااب كػلفزه عكاجت

 التقومي -(د
الواقعي.  طور تقومي النموذج على نوعُت: التقييم التكويٍت كالتقييم

أما التقومي التكويٍت يتكوف من االختبار الشفهي كاالختبار التحريرم، كأما 
 التقييم الواقعي يتكوف من ادلالحظة كملف العمل.

ابستمرار يف كل احملاضرات كيف كل مرحلة  ادلطبقةىذه االختبارات 
من مراحل ظلوذج التعلم البنائي. كما قاؿ منيف خضَت الضوم "هتدؼ إىل 

فة مدل سبكن التالميذ من القاعد النحوية، كتكوف مستمرة طواؿ معر 
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ٕٕٙ 
الدرس، كيتم فيها توجيو أسئلة متنوعة لكل رلموعة كفقا ألىداؼ الدرس 
كعناصره لكل رلموعة، كؽلكن أف يتم يف كل مرحلة من مراحل النموذج كال 

  .8يقتصر على هنايتو فقط."
، بل طور تقومي لتقومي ال توجد لديهم رؤية كاضحة لُتالبنائيمع أف 

يرل السلوكيوف ختالفها مع النظرية السلوكية. حيث االنموذج معتمدا على 
أف اإلمتحاانت اليت ترتكز على االستظهار كاحلفظ لدل التالميذ ىي 
أفضل سبيل لتكوين رؤية صادقة حوؿ تعلم األفراد. كتتكوف معظم 

لنزع حكم ادلعلم شلارسات اإلمتحاف الشائعة من أسئلة موضوعية مصممة 
كذاتيتو أثناء كضع الدرجات. إال أف ادلعلم ىو الذم يقرر صياغة زلتول 

فمثال يف اختبارات االختيار من متعدد تذكر إجاابت لكل  اإلمتحاف.
سؤاؿ، كلكن إذا تصور التلميذ مشكلة بشكل ؼلتلف عما كاف يقصده 

ل، فيجعل ادلالذ ادلعلم فسيشعر التلميذ ابلفشل يف ذكر إجابة تتفق مع احل
الوحيد ىو ترؾ مكاف اإلجابة فارغا أك التخمُت، كال يتم يف ىذا النوع من 
اإلمتحاانت كضع اعتبار للحلوؿ البديلة، أك طرؽ الفهم البديلة يف التقومي 
للحلوؿ؛ مع أف تلك احللوؿ قد تكوف قابلة للتطبيق كلكن ىذه 

ما يعرفو التلميذ، اإلمتحاانت ردبا تكوف قد كضعت بطريقة ال تكتشف 
كإظلا لتزيح الستار عن مدل درجة توافق معرفة التلميذ مع معرفة كاضعي 

 . اإلمتحاانت

                                                 
 .ٖٕٚص.  ، النظرية البنائية كتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربية،منيف خضَت الضومٜٕ



ٕٕٚ 
ابالستغناء عن مناصرم النظرية البنائية  ينادم كثَت منيف حُت، ك 

اإلمتحاانت ادلوضوعية، كذلك لقصورىا يف قياس مستوايت التفكَت 
وب التقومي احلقيقي لفهم العلمي، كمهارات حل ادلشكلة، كاألخذ أبسل

تعلم التالميذ حيث يتم انغماس التالميذ يف مهمات ذات قيمة كمعٌت تبدك  
كنشاطات تعلم كليس كاختبارات تقليدية. كيتضمن ذلك نشاطات كاسعة 
تشمل ادلقابالت الشفوية، كمهمات حل ادلسائل اجلماعية، كملفات 

 التالميذ.
( ملف األعماؿك  ادلالحظة)ف من أنواع التقييم الواقعي نوعا طور

 "إف الذم يقوؿ القيسيعند رأم التقييم الواقعي  مطابقة مع تقسيم أنواع
(. ٖ، )ادلقابالت(. ٕ، )ادلالحظة(. ٔ) :منهاأدكات التقييم احلقيقي 

التقييم (. ٙ، )ملف األعماؿ(. ٘، )سجل تقييم األداء(. ٗ، )ادلؤسبرات
 ٖٓ."تقييم األقراف(. ٚ، )الذايت

من تقييم ملف العمل جعل الطلبة كمحور التدريس،  كاذلدؼ
ألهنم القائموف حبل ادلشكالت فرداي كاجتماعيا عم يتعلق بتطبيق النحو 
لًتقية مهارة الكتابة. قاؿ فراانات يف نتيجة حبثو: "لذلك يعد تقييم ملف 
العمل كنموذج التقييم ادلناسب مع ظلوذج التدريس الذم كضع ادلتعلم  

  31التعلم كالتعليم."كمحور أنشطة 

                                                 
ذلا  يف  درجة معرفة معلمي الًتبية اإلسالمية ابلنظرية البنائية كاستخدامهم"دمحم بن علي القيسي،  ٖٓ

 ٕ٘ـ(، ص. ٕٓٔٓكرقة حبثية، )جامعة مؤتة  "يػة السعوديػػة،ضوء مقوالتػها األساسية يف ادلملكة العرب
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ٕٕٛ 
لذلك فإف تطوير ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية 

التدريسية قد دفع الطلبة إىل أف يكونوا انشطُت يف  الذم يتمثل يف األدكات
الدرس )االستكشاؼ كالتفسَت كالتوسع(. ىذه النتيجة مناسب مع نتيجة 

يف رلاؿ آخر، كمنها  البحث األخرل الذم قاـ بو الباحثوف اآلخركف
البحث الذم قاـ بو صيفن صديق عبد هللا كآخرف كمن نتائج حبثو "إف 
استخداـ األدكات التدريسية القائمة على النظرية البنائية ابستعماؿ 

التدريس البنائي  ٕٖاألسطوانة، ػلث الطلبة إىل األنشط يف عملية الدرس."
ة التعليمية، كاالىتماـ بو معرفيا ىو الًتكيز على ادلتعلم ابعتباره زلور العملي

 ككجدانيا. 

 فاعليةالنموذجالتحليلعن -3
 ةدافعيةالطلبفاعليتهل -(أ

الشركط األساسية اليت يتوقف عليها ربقيق  ىي شرط من الدافعية
يف  تعلم كاف اذلدؼ من  عملية التعلم يف أم رلاؿ من رلاالتو ادلتعددة، سواء  

الذباىات كالقيم أك تعديل بعضها أك أساليب كطرؼ التفكَت، أك تكوين ا
ربصيل ادلعلومات التفكَت أك تكوين االذباىات كالقيم أك تعديل بعضها أك 

كخالصة القوؿ ليس التعلم  ربصيل ادلعلومات كادلعارؼ أك يف حل ادلشكالت.
 إال ابلدافعية. 
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ٕٕٜ 
ذلذه الغاية طور ظلوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية راجيا 

ن أف يكوف الطلبة ػلتفزكف يف متابعة تعلم النحو الوظيفي كتطبيقو حىت م
 يستفيد منو الطلبة يف ترقية مهاراهتم اللغوية. 

كما أف النموذج ادلطور من األدكات التدريسية يوثر كثَتا يف دكافع 
الطلبة لتعلم النحو الوظيفي. ىذا االستنباط معتمد على معدؿ نتيجة مالحظة 

ىو نتيجة التقييم العملي يم كالتعلم كتقييم ادللف العمل. إف معدؿ عملية التعل
يف متابعة زلاضرات مادة النحو  عاليةأف دكافع الطلبة ، ىذا دبعٌت ٖٜ،ٖ

ىو  نتيجة اختبار ملف العمل الوظيفي ادلطور بنموذج التعلم البنائي. كمعدؿ
اضرات مادة أيضا يف متابعة زل عاليةأف دكافع الطلبة  ، ىذا يدؿ علىٕٖ،ٛ

 النحو الوظيفي ادلطور بنموذج التعلم البنائي. 
يبدك ارتفاع دافعية الطلبة يف بعض سلوكهم اإلغلايب، يعٌت نشاطهم 
كمحاستهم كتعاكهنم كرغبتهم كشجاعتهم يف متابعة عملية التعلم كالتعليم. تبدك 

يف  اآلتية كىي حضورىم يف الفصل على كقتو، نشاطهمنشاطهم يف ىذه األمور 
تقدمي األسئلة كاألجوبة، نشاطهم يف رلموعة ادلناقشة. كتبدك محاستهم يف ىذه 
األمور : حرصهم يف شلارسة الوظائف، كزلاكلتهم القياـ جبميع الوظائف يف 
الوقت احملدد، كجديتهم يف متابعة شرح الدرس، كسرعة استقباذلم على الوظائف 

 كالتدريبات. 
ية، كىي سهولة التعامل كالتعاكف فيما بينهم يف األمور التاليبدك تعاكهنم 

يف تنفيذ رلموعة من الوظائف، كإلقاء ادلداخالت يف الوظائف بنشاط، كظهور 
ركح اإلخاء فيما بينهم خالؿ التدريس. كيبدك هبجتهم يف األمور التالية: طبقة 



ٕٖٓ 
ظهور الشعور ابلعبء الثقيل يف القياـ ابلوظائف. الوجوه خالؿ التعليم كعدـ 

يبدك شجاعتهم يف األمور التالية: االبتكار ادلباشر لفهم معٌت اخلطاب، كتقدمي ك 
 األسئلة إىل ادلدرس إذا كاف لديهم مشكالت يف الدركس.

انسجاما مع ذلك، ارتفعت دافعية الطلبة من أجل استخداـ اللغز 
اللغوم يف كثَت من زلاضرات النحو الوظيفي. ألف اللغز اللغوم شيئ ضركرم 

ب انتباه الطلبة دلشاركة الدرس، كقد بدأ التدريس بعرض اللغز اللغوم يف جذ
 فيًتكز اىتماـ الطلبة دلتابعة الدرس.

يرل زلبب عبد الوىاب؛ إف اللغز النحوم أك اللغوم من أساليب 
تدريس النحو الذم ينبغي أف يهتم بو مدرسو النحو الرتفاع دكافع الطلبة، كىم 

 33بتدريس النحو. كلما يقوموفمتطلوف يف عرضو  
رية البنائية يف تدريس النحو الوظيفي فقد جعلت من خالؿ تطبيق النظ

ضع ك ك  الطالبحيث يناقش ، (Active Learner)النشط (. الفرد ٔالطلبَة )
كأيخذ كجهات النظر ادلختلفة بدال من أف يسمع كيقرأ  ىالفرضيات كيستقص

ال حيث  (Social Learner) االجتماعي (. الفردٕ. )كيقـو ابألعماؿ الركتينية
ببناء ادلعرفة بشكل فردم، كإظلا بشكل اجتماعي بطريق احلوار مع الطالب يبدأ 

ػلتاجوف  الطلبة، حيث أف (Creative Learner)الفرد ادلبدع (. ٖ، )اآلخرين
 ط.ألف يبتدعوا ادلعرفة ألنفسهم كال يكفي افًتاض دكرىم النش
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ٕٖٔ 
اع دافعية الطلبة فإف دكر ادلعلم من عالكة شلا ذكر من ادلؤشرات عن ارتف

دكرا مهما يف ترقية دافعية الطلبة، ألف ادلدرس قد قاـ ابألمور جانب آخر يلعب 
(. تنمية اجلانب الركحي لتعلم ٕ(. كعي الطالب ابألىداؼ؛ )ٔالتالية: )
(. البناء ٗ(. تقدمي ادلهارات كادلعلومات يف سياقات ذات معٌت؛ )ٖالنحو؛ )

(. التنوع ٙ(. ربفيز ادلشركات اإلغلابية للدارسُت؛ )٘لدارسُت؛ )على خربات ا
(. ٛ(. استخداـ أساليب التعزيز ادلتعددة؛ )ٚيف أكجو النشاط الصفي؛ )

 يف الفصل.  العالقات اإلنسانية
أداة من األدكات دلعرفة دافعية الطلبة يف عملية  تقومي ملف العمل

ادللف بد الشكور إبراىيم "أف التدريس. كما تعّرؼ كل من سرم كحيوين كع
ىو رلموعة من أعماؿ الطلبة اليت تدؿ على نتيجة فكرهتم أك رغبتهم أك  العملي

مو دلعرفة دافعية الذلك فاستخد ٖٗأغراضهم أك آماذلم من جوانب سلتلفة."
 الطلبة يف تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية.

كتعلم النحو الوظيفي القائم على النظرية  مالتعليدلاذا ػلتفز الطلبة يف 
 البنائية؟ ألف ظلوذج التعلم البنائي:

غلعل من ادلتعلم زلورا للعملية التعليمية، فهو مطالب (. ٔ")
يتيح (. ٕ) ابلبحث كالتقصي لكي يصل إىل ادلفاىيم بنفسو.

فرصة دلمارسة عمليات العلم مثل ادلالحظة كاالستنتاج كفرض 
يسود (. ٖ) صحتها كغَتىا من عمليات العلم. الفركض كاختبار

اجلو التعاكين الذم يتيح فرصة للتفاعل بُت ادلتعلمُت مع بعضهم 
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ٕٖٕ 
يربط النموذج بُت (. ٗ) البعض كمع ادلعلم من خالؿ األنشطة.

العلم كالتكنولوجيا؛ شلا يتيح الرؤية أماـ ادلتعلمُت إىل دكر ادلعلم يف 
من ادلتعلمُت إعطاء أكرب يتطلب (. ٘) حل مشكالت اجملتمع.

قدر من احللوؿ للمشكلة الواحدة؛ شلا غلعل ادلتعلمُت يف حالة 
 تفكَت مستمر، شلا يؤدم إىل تنمية التفكَت أبنواعو لدل ادلتعلمُت.

يتيح فرصة للمتعلمُت لتصحيح الفهم اخلاطىء اليت قد (. ٙ)
زة تنوع األسئلة احملف(. ٚ) يصلوف إليها من خالؿ جلسات احلوار.

للمتعلمُت للرجوع على مصادر ادلعرفة ادلتنوعة اليت تدعم 
اقتصار دكر ادلعلم على التوجيو كالتنظيم (. ٛ) التفسَتات الناذبة.

يزكد ىذا النموذج (. ٜ) كاإلرشاد، كمصدر للمعلومات أيضان.
(. ٓٔ) ادلتعلمُت بوسائل التقومي ادلختلفة من خالؿ مرحلة التقومي.

مزااي التعلم البنائي دلعرفة ادلتعلمُت أبنفسهم  مشوؿ النموذج دلعظم
 ٖ٘"من خالؿ مراحلو.

مالحظة العملية التدريسية كادللف بناء على معدؿ النتائج من أدايت 
العمل استنتج أف ظلوذج تدريس النحو ادلطور يف ضوء نظرية التعلم البنائية فعاؿ 

ا كلية العلـو اإلنسانية ىاـ كيؤثر كثَتا يف دافعية طلبة قسم اللغة العربية كأدهب
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

أتسيس تدريس النحو الوظيفي على النظرية البنائية مطابق دبا قدـ 
طعيمة كآخركف عن مقًتاحاهتم اليت تساعد على خلق جو مناسب لتعلم العربية  

                                                 
 ٚص.  البنائية كعالقتها بعملية التعليم كالتعلم،زكراي حسن عبد احلسُت عبد هللا، ٖ٘



ٕٖٖ 
اصلة اجلهد فيها، كىي: كلغة أجنبية كاشتثارة دكافع الدارسُت لتعلمها كمو 

(. تقدمي ادلعلومات يف سياقات ذات ٕ، )(. كعي الطالب ابألىداؼٔ")
(. ادلشاركة اإلغلابية للدارسُت، ٗ(. البناء على خربات الدارسُت، )ٖمعٌت، )

(. ٛ(. التعزيز، )ٚ(. األنشطة الثقافية، )ٙ( التنوع يف أكجو النشاط، )٘)
 36(. العالقة اإلنسانية يف الفصل."ٓٔ(. الًتكيح، )ٜمراعاة الفركؽ، )

وث السابقة، كمنها البحث الذم قاـ بو عبد ا البحهتىذه النتيجة أكد
ـ كمن نتائج حبثو ىي "أف التدريس ابستخداـ ظلوذج التعلم البنائي ٕٚٓٓهللا، 

لو آاثر إغلابية ىف جوانب سلتلفة لدل التالميذ عينة البحث شلا جعل ذلك 
ضلو استخدامو ىف التدريس، كيتضح ذلك من خالؿ  ينعكس على اذباىاهتم

مقارنة ادلتوسط الذم كانوا عليو تلقي ادلعاجلة التجريبية ابدلتوسط الذم أصبحوا 
 ٖٚعليو بعد ادلعاجلة التجريبية."

ـ، يقوؿ "إف تدريس كتابة ادلقالة يف ضوء النظرية ٖٕٔٓسوفرايدم، 
كأكثر حرص يف متابعة الدرس. البنائية تدفع الطالب إىل أف يكوف أكثر محاسة 

محاسة الطلبة  كحرصهم يظهر يف اىتمامهم الكبَت بعمليات استكشاؼ 

                                                 
، ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أمحد طعيمة كآخركف، ٖٙ

 . ٕٚٔ – ٕٕٔص. ـ(، ٕٓٔٓ)القاىرة: دار الفكر العريب، 
من  أثر استخداـ ظلوذج التعلم البنائي يف اكتساب تالميذ احللقة الثانية، "سامية دمحم زلمود عبد هللاٖٚ

 http://www.gulfkids.com،ضلو استخداـ النموذج ادلفاىيم النحوية كاذباىاهتمالتعليم األساسي بعض 
، "رسالة ادلاجس  ـ. ٕٚٓٓتَت. كلية الًتبية جامعة الفيـو

http://www.gulfkids.com/


ٕٖٗ 
ادلعلومات من مصادرىا ادلتنوعة، ككذلك يف عملية مناقشة الدرس كتقدمي اآلراء 

 ٖٛكيف عملية التفسَتات."

فاعليةالنموذجلرتقيةالتحصيلالدراسي -(ب
ىداؼ التعليمية فإهنا تعد من أىم إذا كانت الدافعية كسيلة لتحقيق األ

العوامل اليت تساعد على ربصيل ادلعرفة كالفهم كادلهارات كغَتىا من األىداؼ 
اليت نسعى لتحقيقها مثلها يف ذلك مثل الذكاء كاخلربة السابقة، فادلتعلموف 
)الطالب( الذين يتمتعوف بدافعية عالية يتم ربصيلهم الدراسي بفاعلية أكرب يف 

ادلتعلمُت الذين ليس لديهم دافعية عالية قد يصبحوف مثار شغب حُت أف 
 ٜٖداخل الفصل.  كسخرية

أف النموذج ادلطور من األدكات التدريسية يوثر   الكاتبكما استنتج 
كثَتا يف ترقية التحصيل الدراسي من الطلبة يف تعلم النحو الوظيفي. ىذا 

(. ٕيف التجربة ادليدانية، )(. نتيجة استبانة الطلبة ٔاالستنباط معتمد على: )
 مقارنة بُت معدؿ نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم. 

الطلبة يف اعتمادا على ما سبق بيانو، إف رلموع معدؿ النتيجة من 
من ىذه النتيجة أف النموذج  الكاتب. فاستنتج ٕٔ،ٕٛالتجربة ادليدانية ىو 

كيبدك أف  من التنقيح أك بدكنو. كصاحل الستخدامو بقليل جيد جداادلطور يعترب 
 ىذا االستنباط مستند إىل معيار التفسَت جلودة اإلنتاج.
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 . ٕ٘ٔٓفرباير  ٕٙالتحميل يف 



ٕٖ٘ 
ة االختبار القبلي، يبدك أف الطلبة انلوا الدرجة ادلعدلة نتيج نظرا إىل

ىذه النتجية تدؿ على أف قدرات الطلبة يف مادة النحو الوظيفي يف  .68،25
لبة يف مادة النحو الوظيفي )مهارة . كمن ىنا فإف قدرة الطالناقصادلستول 

 .ضعيفةالكتابة الوظيفية( بصفة عامة 
كبعد ما اشًتكوا ذبربة اإلنتاج كقاموا ابالختبار البعدم فنالوا الدرجة 

ىذه النتجية تدؿ على أف قدرات الطلبة يف مادة النحو  .87،23ادلعدلة 
دة النحو الوظيفي . كمن ىنا فإف قدرة الطلبة يف مااجليدالوظيفي يف ادلستول 

 . مرتفعة)مهارة الكتابة( أصحبت 
" "السابق، عرؼ أف تقدير اعمادا على التحليل اإلحصائي 

اجلدكلية( =  –" )ت أكثر من تقدير " -ٔٛٚ،ٕ٘( = احلسايبة –)ت 
.  ىذه تدؿ على أف نتيجة التجربة ذلا كجود الفركؽ ذات داللة بُت ٜٛ،ٔ
" Hoاالختبار القبلي كاالختبار البعدم، كمن مث فإف االفًتاض الصفرم " نتيجة

كتدؿ ىذه النتيجة اإلحصائية أف  " مقبوؿ.Haمردكد كاالفًتاض البديل "
النموذج ادلطور يؤثر كثَتا يف دافعية الطلبة كيف ترقية التحصيل الدراسي يف تعلم 

 النحو الوظيفي.
ة )استبانة الطلبة كاالختبار القبلي من النتائج الثالث الكاتبفاستنبط 

كاالختبار البعدم( اليت سبق ذكرىا أف ىذا النموذج ادلطور على أساس نظرية 
 .فعالمهموإجيايبالتعلم البنائية يف تدريس النحو الوظيفي ادلطور 



ٕٖٙ 
:  تتعلق بػق الذكر أف مؤشرات احلصوؿ أك صحة أجوبة الطلبة بكما س

(. اإلمالء كعالمات الًتقيم، ٖ( القواعد، )ٕ، )( كضوح األفكار ك ثراؤىأ)
 .وظيفية(. ثراء ادلفردات الٗ)

أخطأ كثَت من الطلبة يف تكوين اجلملة قواعداي قبل مشاركتهم يف 
احملاضرات القائمة على نظرية التعلم البنائية. على سبيل ادلثاؿ، طلب السؤاؿ 

مفرد( + خرب  -رب من الطلبة يف تكوين اجلملة ادلًتكبة من: "مبتدأ )مع
)اجلملة اإلسالمية(" فيأيت الطلبة مع إجابتو "خالد طالب يف اجلامعة" اخلرب يف 

 ىذه اجلملة ىو "طالب" إنو ليس مجلة بل ىو مفرد. 
من الطلبة يف استخداـ ادلفردات الوظيفية، على  ككذلك قد أخطأ كثَت

كبة من: "فعل )مفرد( سبيل ادلثاؿ طلب السؤاؿ من الطلبة يف تكوين اجلملة ادلًت 
+ فاعل )مفرد( + مفعوؿ بو )مفدرل( فيأيت الطلبة مع إجابتو " ضرب زيد 

 عمرا" إهنا ليست كظيفية كاندر استعماذلا يف حياة الطلبة.  
كقد أخطأ كثَت من الطلبة يف تكوين اجلملة سياقيا، على سبيل ادلثاؿ 

مفرد( +  -"مبتدأ )مبٍت  طلب السؤاؿ من الطلبة يف تكوين اجلملة ادلًتكبة من:
مفرد( فيأيت الطلبة مع إجابتو "ىي طالبة يف ادلدرسة" كاألصح  -خرب )معرب 

ىو "ىي تلميذة يف ادلدرسة" أك "ىي طالبة يف اجلامعة" ألف "طالب" يستخدـ 
للمتعلم يف ادلستول اجلامعي، كالتلميذ للمتعلم يف ادلراحل ما قبل اجلامعي أك 

 ادلدرسة. 
أ قليل من الطلبة يف تكوين اجلملة إمالئية، على سبيل ككذلك أخط

 -ادلثاؿ طلب السؤاؿ من الطلبة يف تكوين اجلملة ادلًتكبة من: "مبتدأ )مبٍت 



ٕٖٚ 
مفرد( فيأيت الطلبة مع إجابتو "أان طالب يف اجلامعة"  -مفرد( + خرب )معرب 

 إنو يقصد "طالب". 
نموذج يبٍت أف ال بعد ما اشًتؾ الطلبة ىذا النموذج فمعظمهم يركف

ككذلك  بطريقة ادلناقشة كتبادؿ األفكار. هم كبُت ادلدرساالتصاؿ الفعاؿ بين
 معظهم يركف أف النموذج يعطيهم الفرصة الكثَتة يف حل ادلشكالت النحوية.

إف من صعوابت تعليم كتعلم النحو ىي قلة التطبيق الوظيفي عن علـو 
كتابة. كأف النحو يف كاد كمهارة النحو دلهارات اللغة، كخاصة يف مهارة ال

احلالة العامة عند غالبية الطالب، ادلتمثلة يف أف الطالب الكتابة يف كاد آخر. 
اجلمل بشكل  إعراب قد ػلفظ من قواعد النحو قدرا ال أبس بو، كقد يتقن

التعبَت العريب  إنشاء شلتاز، كلكن رغم ذلك يواجو ضعفا شديدا يف التمكن من
حُت يطلب منو ذلك نطقا أك كتابة؛ إذ يعجز عن ذباكز األخطاء السليم ضلواي، 

النحوية الكثَتة يف تعبَته، كىنا يظهر لنا اخللل األساسي يف طرؽ تدريس ىذا 
قوؿ سوفرنو "إف التعلم البنائي  الكاتبكيضيف إليها  ٓٗ.العلم كأدكات ذلك

فكار مع ليس عملية مجع ادلعلومات أك حفظ القواعد كإظلا عملية تطوير األ
 ٔٗإنتاج مفاىيم جديدة."

                                                 
 http://www.alukah.net/literatur "،مشكالت تدريس النحو العريب كعالجها"ٓٗ

e_language/0/46327/ ـ.ٕ٘ٔٓديسمرب  ٕٗحميل ىف التاريخ مت الت 
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ٕٖٛ 
نموذج البنائي يتعلق كثَتا دبجاؿ العلم النفسي كخاصة كيف حُت، أف ال

بنظرايت التعلم، أم كيف نطور عملية التدريس حسب تطور ميوؿ كدافعية 
 الطلبة، حيث أف ميوؿ الطلبة كدافعيتهم تلعب دكرا مهما لنجاح التعليم كالتعلم.

تعليم النحو ال يتوفق ىف معرفة القواعد النحوية  إف الغاية الرئيسية ىف
فحسب بل ال بد من أف يكوف كظيفيا كمطابقا ىف حياة الطلبة. ىذا ادلبدأ 
يناسب بنظرية التعلم البنائية اليت تذىب إىل أف يكوف التدريس يتيح فرصة كثَتة 

 جو.لدل الطلبة يف اتصاؿ معرفة يدرسوهنا خبرباهتم اليومية داخل الفصل كخار 
ىذه النتيجة أكدهتا نتائج البحوث السابقة، كمنها سوفرايدم يقوؿ 

ادلقالة يف ضوء النظرية البنائية تدافع الطالب إىل أف يكوف  "إف تدريس كتابة
أكثر محاسة كأكثر حرص يف متابعة الدرس. محاسة الطلبة  كحرصهم يظهر يف 

ا ادلتنوعة، ككذلك اىتمامهم الكبَت بعمليات استكشاؼ ادلعلومات من مصادرى
 ٕٗيف عملية مناقشة الدرس كتقدمي اآلراء كيف عملية التفسَتات."

شافعي، يقوؿ "إف ظلوذج التعليم ىف ضوء النظرية البنائية يرقي عملية 
(. ٔالتعليم كادلهارات اللغوية لدل الطلبة كيرقي أيضا توظيف احملاضر، ألف )

(. ٖالتعليم مًتكزا بكثَت، )(. يكوف ٕتكوف األكقات الدراسية أشد فعاؿ، )
ككذلك نتيجة البحث من ف.  43يكوف النشاط التعليمية أشد ادلراقبة."

ستياصلسيو كىي تقوؿ "أف استخداـ ظلوذج التدريس القائم على النظرية البنائية 
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ٕٖٜ 
قادر على ترقية أنشطة الطلبة ادلقيسة ابدلؤشرات التالية: القدرة يف إجابة 

 44 اآلراء، كالقدرة يف تقدمي الفركض."السؤاؿ، كالقدرة يف تقدمي
قاؿ ادلطرؼ "أظهرت نتائج الدراسة بشكل عاـ أف طالب اجملموعة 
التجربية قد تفوقوا على نظائرىم ىف اجملموعة الضابطة ىف متوسط درجات 
التحصيل ادلعريف البعدم عند مستول التذكر، كمستول الفهم، كمستول 

الثالث السابقة معا. كقد كاف ىذا التفوؽ داال التطبيق، كعند ادلستيوات ادلعرفية 
( جلميع ادلستوايت ادلعرفية السابقة، ٘ٓ.ٓإحصائيا عند مستوايت الداللة )

(. إف النموذج ادلطور غلعل احملاضر نشيطا كفعاال ىف إعداد زبطيط التعليم، ٕ)
لتقومي. كربليل ادلواد الدراسية كاختيار طريقة التعليم كعملية التعلم كالتعليم كا

ككذلك الطلبة الذين يدرسوف ابستخداـ النموذج التعليمي ادلطور أحسن كأرقى 
ككذلك ما حصل عليو مكنوف من خالؿ حبثو  ٘ٗمن غَته ربصيال كدراسا."

كىو يقوؿ: "إف ظلوذج التعلم البنائي قادر على ترقية فهم الطلبة عن ادلفاىيم 
صية. ىذه يدؿ على أف ظلوذج التعلم األساسية دلادة فزاي ابدلدرسة الثانوية التخص

 ٙٗالبنائي صاحل لالستعماؿ لًتقية فهم الطلبة عن ادلفاىيم األساسية دلادة فزاي." 
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ٕٗٓ 
للباحثُت الالحقُت أف يقوموا بتطوير ظلوذج  الكاتبإذف، اقًتح 

التدريس دلواد العلـو العربية األخرل يف ضوء نظرية التعلم البنائية، ألف النطرية 
أكثر مطابقة بتدريس العلـو أك ادلهارات العربية األخرل يف ادلراحل البنائية 

يقـو عليها  اليتالتدريسية بعد ادلرحلة اإلبتدائية. على حُت، فإف أفضل النظرية 
تدريس ادلهارات اللغوية يف ادلرحلة اإلبتدائية ىي النظرية احلسية السلوكية، ألف 

خلربات التعليمية الكافية كما تطلبها الطلبة يف ىذه ادلرحلة مل يكن لديهم من ا
 .النظرية البنائية



 

ٜٔٗ 

 



ٕٗٔ 

 ثامنالفصل ال
  االختتام 

 
وحيتوي على ثالثة  الكتاب ابلباب الثامناختـتم ادلؤلف ىذا 

 كما يلي:   والتوصيات واالقرتاحات اخلالصةأقسام: 
 اخلالصة -أ

تدريس ابستخدام منوذج التصميم التدريسي البنائي و منوذج الطور قد 
رحلة الذي يتكون من أربع مراحل: مرحلة التعريف وم Four–D’sمنوذج 

من خالل فالتصميم ومرحلة التطوير ومرحلة النشر، ولكل ادلراحل خطوات. 
تدريس النحو الذي يتكون على تصميم منوذج  ادلؤلففحصل  عملية التطوير

(. ٕ(. مدخل التدريس يعين ادلدخل البنائي أو النظرية البنائية، )ٔمن : )
ليت تتكون من التشويق تيجية التدريس يعين اسرتتيجية التعلم البنائية اااسرت 

الطريقة (. طرق التدريس يعين ٖواالستكشاف والتفسًن والتوسع والتقومي، )
الطريقة و طريقة حل ادلشكلة، و الطريقة االستقرائية، و طريقة ادلناقشة، و اإللقائية، 
(. أسلوب التدريس يعين كل أنشطة ادلدرس داخل الفصل يف ٗ، )الوظائفية

 دمة. تنفيذ كل من الطرق ادلستخ
منوذج التدريس ادلذكور فيما أعاله يتصور يف األدوات التدريسية ادلطورة 

(. ٖ(. خطة التدريس اليومية، )ٕادلقرر الدراسي، )(. ٔوىي اليت تتكون من: )
األدوات التدريسية على أساس (. التقومي. ُصممت ىذه ٗحمتوى الدرس، )



ٕٕٗ 
 

دلطورة على أساس النظرية ز من األدوات التدريسية ايالنظرية البنائية، فتتم
 التقليدية/ السلوكية.

خاصية ادلقرر الدراسي تتصور يف أنشطة التدريس ونوع التقومي. ظهرت 
التشويق واالستكشاف والتفسًن والتوسع، ىذه يف أنشطة التدريس عملية 

األنشطة من خصائص التعلم البنائية، بينما عملية التقومي جتري على شكل 
من عملية التدريس، وىذه من خصائص النظرية البنائية. تكاملي وال يتجزأ 

وخاصية خطة التدريس اليومية تتصور يف مؤشرات احلصول وأىداف الدرس 
وأنشطة التدريس، حيث يتصور يف مؤشرات احلصول وأىداف الدرس عدة 
األنشطة قام هبا الطلبة ومنها نشاط التعيٌن والقراءة والكتابة والتطبيق، ىذه  

نشطة التعلم البنائي، بينما تتصور البنائية يف أنشطة التدريس وىي كلها من أ
أنشطة التشويق وأنشطة االستكشاف وأنشطة التفسًن وأنشطة التوسع وأنشطة 

صورة مؤلَّف ابلطريقة االستقرائية على التقومي. وأما خاصية حمتوى الدرس فهو 
لذلك ُعِرض بشكل اليومية،  وواقعهمالطلبة مهام أو مشكالت ذات صلة ببيئة 

وىذه  عملية البناء وليس على شكل استالم ادلعارف فهو معروض بغًن مفصل. 
مطور ابلتقومي . وأما خاصية التقومي فإنو كلها من خصائص النظرية البنائية

 . ملف العملالواقعي يعىن التقييم العملي و 
إن صدق النموذج ادلطور جيد جدا طبقا على تقييم اخلرباء وادلدرس 

. ٖٖ،ٙٛ وىينتائج تقييمهم ذلذا النموذج ادلطور  صدقوالطلبة. وتدل على و 
ىذه النتيجة تدل على أنو صاحل الستخدامو بقليل من التنقيح أو بدونو. 
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ابإلضاف إىل ذلك فقد مّر ىذا النموذج ابدلراحل من التنقيح حسب تعديالت 
 اخلرباء وادلدرس والطلبة.

ء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثًنا يف منوذج تدريس النحو ادلطور يف ضو 
. البياانت احملصلة تدل على ذلك؛ حيث أن معدل النحودافعية الطلبة لتعلم 

 عاليةأن دافعية الطلبة ، ىذه الدرجة تدل على ٖٓ،ٗىي نتيجة التقييم العملي 
نتيجة اختبار ملف جبانب ذلك، إن يف متابعة حماضرات مادة النحو الوظيفي. 

أن  ادلؤلففاستنتج . أيضا عاليةأن دافعية الطلبة تدل على  ٕٖ،ٛىن يع العمل
منوذج تدريس النحو ادلطور يف ضوء نظرية التعلم البنائية فعالية ىامة لدافعية 
طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىيم 

يبدوا يف نشاطهم ومحاستهم وتعاوهنم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ىذا االرتفاع 
 وهبجتهم وشجاعتهم يف عملية التدريس. 

منوذج تدريس النحو ادلطور يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثًنا يف 
ترقية حتصيل الطلبة لتعلم النحو الوظيفي. البياانت احملصلة تدل على أن معدل 

ة من نتائجهم يف االختبار ( مرتفعٖٕ،ٚٛنتائج الطلبة يف االختبار البعدي )
منوذج تدريس النحو ادلطور يف ضوء أن ادلؤلف فاستنتج (. ٕ٘،ٛٙالقبلي )

نظرية التعلم البنائية فعالية لرتقية التحصيل الدراسي من طلبة قسم اللغة العربية 
هبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية اوأد

 ماالنج لتعلم النحو الوظيفي. 
احلسايبة -، عرف أن تقدير تاعتمادا على التحليل اإلحصائي

(.  ىذه تدل على أن ٜٛ،ٔاجلدولية  )-( أكثر من تقدير ت-ٔٛٚ،ٕ٘)
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ٌن نتيجة االختبار القبلي واالختبار نتيجة التجربة ذلا وجود الفروق ذات داللة ب
البعدي، ومن مث فإن االفرتاض الصفري مردود واالفرتاض البديل مقبول. وتدل 
ىذه النتيجة اإلحصائية على أن النموذج ادلطور فعال ويؤثر كثًنا يف ترقية 

 التحصيل الدراسي يف تعلم النحو الوظيفي.
ائل التدريسية اجملهزة، كمثل فعالية ىذا النموذج تتعلق كثًنا بتوفًن الوس

االنرتنت، وادلكتبة ادلتمثلة وغًنمها، ألن التدريس القائم على النظرية البنائية 
 حيتاج كثًنا إىل الوسائل التدريسية ادلتوفرة والكاملة. 

نتيجة البحث هنائيا أن النحو أكثر وظيفيا انطالقا مما تقدم ذكره ف
اعتىن كثًنا بوضع ادلتعلم كمحور  تدريسووذج إلتقان ادلهارات العربية إذا كان من

 التعليم والتعلم ابألنشطة االستكشافية والتطبيقية والتعاونية.
 وصياتالت -ب

 : كما يليالتوصيات   ادلؤلفاعتمادا على نتائج السابقة يقدم 
 دلدرسي النحو .ٔ

 أن يستخدموا ىذا النموذج ادلطور يف تدريس النحو الوظيفي ابجلامعة.  (.أ 
قائم على نظرية ويراعوا أساسيات تدريس النحو الوظيفي الأن يهتموا  (.ب 

 التعلم البنائية.
أن أيخذوا ىذا النموذج أو األدوات التدريسية دليال يف تطوير  (.ج 

 النموذج أو األدوات التدريسية دلواد النحو األخرى. 
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أن يقوموا إبعداد كتب النحو الوظيفي أو العلمي على أساس النظرية  (.د 
 البنائية.

 علوم اللغة العربية دلدرسي .ٕ
العربية القائم على النظرية العلوم  تدريسمن  وانتقلأن ي (أ 

تاز مت، ألهنا البنائيةالقائم على النظرية  دريستالإىل  التقليدية/السلوكية
 . بعدة ميزات

 أن يقوموا بتأسيس تدريس علوم اللغة العربية على نظرية التعلم البنائية.   (ب 
تدريسية يف العلوم أو ادلهارات العربية على أن يقوموا إبعداد الكتب ال  (ج 

 أساس نظرية التعلم البنائية.
 لرؤساء اجلامعة .ٖ

أن يوفروا الوسائل التدريسية، ألن التدريس القائم على النظرية البنائية  (أ 
 حيتاج كثًنا إىل الوسائل التدريسية ادلتوفرة.

ي اللغة إعداد برانمج تدرييب مقرتح لتنمية الكفاايت التدريسية دلدرس  (ب 
 العربية يف ضوء نظرية التعلم البنائية.

 للباحثٌن الالحقٌن .ٗ
أن يقوموا بتطوير منوذج التدريس دلواد العلوم العربية األخرى يف 

رية البنائية أكثر مطابقة بتدريس العلوم نظرية التعلم البنائية، ألن النظ ضوء
 بتدائية.االحلة أو ادلهارات العربية األخرى يف ادلراحل التدريسية بعد ادلر 
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 االقرتاحات .ج
 فيما يلي:  االقرتاحات الستعمال نتائج البحث

أسهم إنتاج البحث يف مادة النحو الوظيفي وميكن تنفيذه مباشرة يف  (أ 
تدريسو ابجلامعات أو ادلدارس بعد ادلدرسة اإلبتدائية، ألن استخدام 

تخدامها النظرية البنائية حتتاج كثًنا إىل اخلربة القبلية. لذلك فإن اس
 للمبتدئٌن غًن مناسب.

وقد أسهم إنتاج البحث أيضا سهما كبًنا يف مادة اللغة العربية بصفة   (ب 
 عامة، ألن النحو علم من العلوم العربية.

َْعِنيَّة يف تدريس النحو وىم  إنتاج البحث منتستفيد  (ج 
اجلهات ادل

وخاصة يف األساتيذ يف قسم تعليم اللغة العربية وقسم اللغة العربية وأدهبا 
 تدريس مادة النحو.

 االقرتاحات للبحوث التطويرية التكميلية.  .ٔ
تتطلب البحوث التكميية يف توظيف نظرية التعلم البنائية يف علوم اللغة  (أ 

 العربية األخرى. 
ية لتربىن ميزات توظيف نظرية التعلم البنائية لتتطلب البحوث التكمي  (ب 

ستوى اجلامعي فتحتاج يف عملية التدريس. مازال ىذا البحث يف ادل
 البحوث يف ادلستوايت ما قبل اجلامعي.
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تتطلب البحوث ادلتعلقة ابلعوامل الداعمة والعوامل العائقة يف التديس  (ج 
 القائم على نظرية التعلم البنائية. 

 يتطلب تطوير التدريس البنائي تواصليا.  (د 
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 م.4111األوىل، عمان: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، 
. اجلزأ األول، الطعبة الثامنة جامع الدروس العربيةغالييىن، شيخ مصطفى. 

 م. 1992وعشرون، بًنوت: ادلكتبة العصرية، 
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القاىرة: دار  .يمالتكنولوجيا وتطوير التعل .عبد العظيم عبد السالم، الفرجاين

 م. 4114الغريب، 
 .إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا .عبد الرمحن بن إبراىيم، الفوزان

الطبعة األوىل، الرايض:  فهرس مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
 م. 4111

دمشق: دار . مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء .فخر الدين، قباوة
 .م4114، الفكر

ادلملكة  .الكفاايت اللغوية للتعليم الثانوي .محعان بن سعيد وزمالؤه، القحطاين
 .م4112العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم والتطوير الرتبوي، 

، الطبعة الثانية، رايض: فهرسة التدريس  وإعداد ادلعلمقنديل، س عبد الرمحن، 
 م.4111شر، مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء الن

 .تعليم اللغة العربية، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية .حسٌن سليمان، قورة
 .م1999القاىر: دار ادلعارف، 

 .(تكنولوجيا التعليم )ادلاىية واألسس والتطبيقات العملية .عبد الرمحن، كدوك
 م. 4111الرايض: ادلفردات، 

الطبعة  .تدريساجتاىات حديثة ىف ادلناىج وطرق ال .كوثر حيس،  كوجك
 م. 1999الثانية، القاىرة: عامل الكتب، 

القاىرة: مكتبة  .احلوار وفناايتو واسرتاتيجيتو وتعليمو .مىن إبراىيم، اللبودي
 م. 4112الوىبة، 
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ماالنج: جامعة موالان اخلطة الدراسية دلادة النحو الوظيفي، توركيس، ، لوبيس

 م.4112، اإلسالمية احلكوميةمالك إبراىيم 
الطبعة الثانية، ليبيا: دار  .اللسانيات الوظيفية مدخل نظري .أمحد، دلتوكلا

 م.4111الكتاب اجلديد ادلتحدة، 
 .ادلنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب األصول واالمتداد .أمحد، ادلتوكل

 م. 4119الطبعة األوىل، الرابط: دار األمان ادلملكة ادلغربية، 
 م.1992مصر : وزارة الرتبية والتدريس،  .جم الوجيزادلع .رلمع اللغة العربية

مصر: مكتبة الشروق  .الطبعة الرابعة .ادلعجم الوسيط .رلمع اللغة العربية
 م. 4112الدولية، 

الطبعة األوىل، عمان: دار ادلسًنة للنشر  .النحو الوظيفي .عاطف فضل، دمحم
 .م4111وللتوزيع، 

عمان: دار ادلسًنة للنشر  .عربيةطرق تدريس اللغة ال .علي أمحد، مدكور
 .م4111والتوزيع، 

ادلناىج الرتبوية احلديثة، مفامهها  .توفيق أمحد و دمحم زلمود احليلة، مرعي
 ميان: دار ادلسًنة، دون التاريخ.  .وعناصرىا وأسسها وعملياهتا

 م.1994الطبعة الثانية، القاىرة: دون ادلكان،  .إحياء النحو .إبراىيم، مصطفى
بًنوت:  الطبعة الثانية، .قواعد النحو الوظيفي، دراسة وتطبيق .انيف، وفمعر 

 م.  1992دار بًنوت احملروسة للطباعة والنشر، 
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بًنوت :  .الطبعة السابعة والثالثون .ادلنجد يف اللغة واألعالم. معلوف، لويس

 .م1919دار ادلشرق، 
. الطبعة األوىل، م العامدليل تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليمفلح، غازي. 

 م.4119الرايض: مكتبة الرشد انشرون، 
 م.1991الرايض: دار صواف،  .تدريس فنون اللغة العربية .أمحد، منظور
طريقة تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن  ورشدي أمحد طعيمة. دمحم كامل، الناقة

إيسيسكو،  –الرابط: ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  .هبا
 م. 4112

مكة ادلكرمة،  .تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات آخرى .زلمود كامل، الناقة
 م. 1912جامعة أم القرى، 

سورااباي: توكو كتاب اذلداية، دون  .ملخص قواعد اللغة العربية .فؤاد، نعمة
 التاريخ. 

ماالنق: جامعة  .ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغًن الناطقٌن هبا .نور، ىادي
 .م4111موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

بًنوت: دار الكتب  .القواعد األساسية للغة العربية .السيد أمحد، اذلامشي
 العلمية، دون التاريخ. 

ترمجة  .النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العملية .ىكرت، يلىامر 
ض: فهرس مكتبة ادللك فهد راشد بن عبد الرمحن الدويش، راي

 .ىـ1212الوطنية، 
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 .أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية .وآخرون فتحي علي، يونس

 م. 1911القاىرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، 
طرق تعليم اللغة العربية برانمج أتىيل معلمي  .وآخرون فتحي علي، يونس

 .م1911ادلستوى الرابع،  .عادلرحلة اإلبتدائية للمستوى اجلام

البحوث  -2
أبو اذلجائي، خلدون عبد الرحيم و عماد توفيق السعدي. "أثر منوذج التعليم 
وأسلوب التعليم ىف تطوير مهارة القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف 

، العدد األول 19، اجمللد رللة جامعة دمشقالرابع األساسي،" 
 م.4112

العلمية ىف تطوير مناىج اللغة العربية للمدارس اإلجتاىات " .انان، جومهاان
الثانوية اإلسالمية ىف إندونيسيا )دراسة حتليلية عن النظرية اللغوية 

 ،دكتوراةالرسالة  "،م(4111 – 1912والنفسية ىف مناىج سنة 
كلية الدراسات العلياء جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية   ج:ماالن

 م. 4112احلكومية، 
تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية " .زكية ،عارفة

ج: ، ماالنرسالة ادلاحستًن :احلكومية جبمرب )ادلشكالت وحلوذلا(،
 .4114، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

ة، مربوري. "الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية ىف تعليم قواعد اللغة العربي
)حبث جترييب مقارن لدى طالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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، ماالنج: كلية الدراسات العليا رسالة ادلاجستًن بكديري الثانية."

 م.4111جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف " .غازي بن صالح بن ىليل، ادلطريف

العلوم على التحصيل واالجتاه حنو ادلادة لدى طالب الصف  تدريس
كلية   :، ادلملكة العربية السعوديةالدكتوراه رسالة "الثالث ادلتوسط،

 .ىـ1241ىـ/ 1249جامعة أم القرى،  ،الرتبية
قشًني، دمحم. "تطوير مواد النحو الوظيفي وأثر ستخدامها يف رفع دوافع الطلبة 

)ابلتطبيق على طلبة قسم اللغة العربية جبامعة وحتصيلهم يف تعلم النحو 
كلية الدراسات العلياء   ج:ماالن ،دكتوراةالرسالة ماالنج احلكومية" 

 م.4119جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

اجملالتوالدورايتوالنشرات  -3
، القاىرة: كلية اآلداب جبامعة القاىرةرللة كلية اآلداب، اخلويل، أمٌن. 
 م. 1922

صعبوابت تعلم اللعة العربية لدى " .مجسوري دمحم مشس ومهدي مسعود، الدين
طالب العلوم اإلنسانية )علم الساسية( ىف اجلامعة اإلسالمية العادلية 

سجل ادلؤمتر الدويل الثالث واألسبوع العلمي ، ورقة عمل "مباليزاي،
اإلسالمي منهجا اخلامس الوطين حتت ادلوضوع "اللغة العربية واألدب  

وتطورا" الذي عقده احتاد ادلدرسٌن للغة العربية، زلرر دودونج رمحت 
 م.4111ىداية واياين نور بيان، بندونج : 
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دراسة عن تيسًن النحو العريب لطالب الناطقٌن بغًن " .إسحاق، رمحاين

"اللغة العربية من ادلنظور الثقايف واإلجتماعي" ، سجل ادلؤمتر "العربية،
د ادلدرسٌن للغة العربية ىف إندونيسيا، اجمللد األول، ديفوك: أويل الحتا

 م. 4119النهى، 
النظرية النحوية العربية وسبل االستفادة منها ىف " .يوسف بن زلمود، فجال

، ادلؤتر الدويل الثاىن عن جتربة سجل ادلؤمتر "تعليم الناطقٌن بغًنىا،
 م. 4112ديسمرب  19- 11تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا، 

"اللغة  سجل ادلؤمتر "تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا،" .حسن، رليدي
العربية من ادلنظور الثقايف واإلجتماعي" الحتاد ادلدرسٌن للغة العربية ىف 

 م. 4119إندونيسيا، اجمللد األول، ديفوك: أويل النهى، 
، العدد دورية العربية التعاوين،" مهاجر. "تدريس اللغة العربية على أساس التعلم

 م.4119يونيو  1منرة  4
سجل  "االجتاىات احلديثة ىف تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا،" .فيصل، ىندرا

"اللغة العربية من ادلنظور الثقايف واإلجتماعي" الحتاد ادلدرسٌن  ،ادلؤمتر
 م.4119هى، للغة العربية ىف إندونيسيا، اجمللد األول، ديفوك: أويل الن

السيد، وليد، "ادلنافسات يف سوق العمل خلرجيي أقسام اللغة العربية : بٌن 
، قدمت يف الندوة الدولية مبناسبة ورقة العملالفرص والتحدايت،" 

، 4112ديسمرب  11االحتفال ابليوم العادلي للغة العربية، اتريخ 
 م.4112ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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 ةيمخطة الحدزيع اليى 

 اطم املؤطظة التربىية :  ظىمطشة الشمالُتجامػت ؤلاظالمُت الحيىمُت ال

 داة امل : الىدى الىظُفي

 املعحمد  عدة الظداعدات : 2

1 x 111  الصمً : (خصت واخذة)دكُلت 

 املسحلة : العابػت

  مىضىع املداة : "فػل + فاغل + مفػٌى به" جشهُبالخطبُم الىظُفي غً 
   

طّبم ختى ًخمىىىا مً الىطم العلُم والىخابت الصحُدت  جطبُلا وظُفُا ٍتللىاغذ الىدى االطلبت  ًُ

 والفهم الصحُذ للغت الػشبُت

 معيداز الكفداًة .1 :

   
3.1 ً  الكفداًة ألاطداطية .2 : .”فػل + الفاغل + اإلافػٌى به“الجمل الػشبُت التي جخضمً فيها  جيٍى
   

 كشاءة صحُدت. فيها الفػل والفاغل واإلافػٌى بهجخضمً أو ألامثلت التي الىصىص الطلبت أن ًلشأ  3.1

 أن ٌػين الطلبت أهىاع الفاغل واإلافػٌى به مً الىصىص اإلالشوءة أو اإلاعمىغت حػُِىا حُذا. 3.2

 أن ًىخب الطلبت الجمل التى جزهش فيها الفػل والفاغل واإلافػٌى به هخابت ظلُمت. 3.3

 مؤشسات الحصىل  4 :

خطة 
الحدزيع 
 اليىمية
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 اغل واإلافػٌى به في الجمل الىظُفُت جطبُلا إبذاغُا.الفػل والف جشهُبأن ًطبم الطلبت  3.4

عُت  :   ًخمىً الطلبت مً بػذ مشاسن ألاوشطت الخذَس

 شفهُا." الفػل والفاغل واإلافػٌى به"فيها  جخضمًكشاءة ألامثلت التي  3.1

 حػُين أهىاع الفاغل واإلافػٌى به مً الىصىص أو ألامثلت اإلالشوءة أو اإلاعمىغت.  3.2

 خابت الجمل التى جزهش فيها "الفػل والفاغل واإلافػٌى به."ه 3.3

 "الفػل والفاغل واإلافػٌى به" في الجمل الىظُفُت. جشهُبجطبُم  3.4

 أهداف الدزض 4 :

   
 مححىي الدزض 5 : "فػل + فاغل + مفػٌى به" جشهُبالخطبُم الىظُفي غً 

 البيدان مححىي الدزض املحداضس 

 اإلابنيو  إلاػشبامً خُث :  الفاغلأهىاع  o ألاولى

o اإلازهش واإلاؤهثو  اإلافشد واإلاثنى والجمؼ مً خُث : فاغلهمؼ  مطابلت الفػل 

 1  - امللحق

 
 
 تاإلاذخل البىائي و اظتراجُجُت الخػلم البىائُ : اطتراثيجية الحدزيعاملدخل و  6

لت ؤلاللائُت، (. 1) : طسق الحدزيع 7 لت اإلاىاكشت، (. 2)الطٍش لت الاظخلش (. 3)طٍش لت خل (. 4)ائُت، الطٍش طٍش

لت الىظائفُت(. 5)اإلاشيلت،   .الطٍش

  : دزضأوشطة ال 8
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 املساحل
 يةطألاوشطة الدزا

ً
صم

ال
 أوشطة الطلبة أوشطة املدزض أهىاع 

 مً خالٌ:حزب الاهدباه الطلبت   1.1.1 1.1 1

 غً مىضىع الذسط. لعؤاٌ الخأمليا طشح -

 .الشاشتالعبىسة/ غشض غىىان الذسط في -

 :   اكشأ هزا الجملت. ى الشاشتغل اللغضغشض  -

 

 

 

 

 

لُت -  .مً الطلبت اظخػشاض الىاحباث اإلانًز

 سبط الذسط الُىم بالذسط العابم.  2.1.1

 جلذًم الىفاًت ألاظاظت وأهذاف الذسط.  3.1.1

 جلعُم الطلبت إلى مجمىغاث غمل وفلا للحاحت. 4.1.1

 الخفىير غً ألاظئلت وفم خبرجه.  1.1.1

 .العؤاٌبت احئؤلاجُان ب 1.1.2

  لذسطالخفىير غً غىىان ا 1.1.3

 ػىىان جلذًم ألاظئلت اإلاخػللت ب 1.1.4

ًجُب غلى اللغض بىضؼ الىلط  1.1.5

 والحشواث. 

 جلذًم الىاحباث اإلانزلُت.  1.1.6

ًلترح غذة ألاظئلت اإلاخػللت  1.1.7

 الىاحباث اإلانزلُت بالذسط و 

الىفاًت ألاظاظت الخفىير غً  1.1.8

 وأهذاف الذسط. 

 ًجخمؼ الطلبت خعب املجمىغت. 1.1.9
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جىسٍط الطلبت في اظخىشاف اإلاػلىماث الىاظػت  2.1.1 2.1 2

 ورلً مً خالٌ: 

 جلذًم غذة اإلاشيلت اإلاخػللت بمىضىع الذسط -

يل ل (اإلافػٌى به+الفاغل+الفػل جشهُب)

 مجمىغت

إسشاد الطلبت للخػاون بُنهم ثم الخىحُه  -

 وؤلاششاف واإلاخابػت. 

للطلبت لطشق حمؼ اإلاػلىماث  جلذًم الخىحيهاث -

مً خالٌ الاظخىشاف مً مصادس مخىىغت 

  مخػللت بالذسط.

إجاخت الفشصت أمام الطلبت مً أحل اإلاىاكشت  2.1.2

  خٌى غمل ول مجمىغت. 

ٌعشخىشف اإلاػلىماث  2.1.1

اإلاطلىبت مً خالٌ اللشاء 

واإلاالخظت مً مصادسها 

 .ترهُبالاإلاخىىغت غما ًخػلم ب

خه ًالخظ أظئلت اإلاذسط ملجمىغ 2.1.2

  الزي ًخم جىصَػه غليهم.

أغضاء بين  مىاكشت اإلاشيلت 2.1.3

 مجمىغاجه مؼ إسشاد اإلاذسط: 

 اإلاخػللت. كشاءة ألامثلت -

ً الجمل شفهُا  - جيٍى

ا معخفُذا مً ألامثلت  ٍش وجدٍش

 العابلت.

اللُام ببىاء الفىشة غً  -

الذسط مً خالٌ جىحُه بىاء 

 الفىشة.
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مىاكشت الطلبت في اإلاػلىماث التي جىصلىا إليها مؼ  2.2.1 2.2

  حػذًل أخطائهم.

حسجُل اإلاػلىماث التي جىظلذ إليها ول مجمىغت  2.2.2

  غلى ظبىسة الفصل.

مطالبت الطلبت الخمثُل ليل غىصش مً اإلاىضىع  2.2.3

  وحسجُلها في هشاظاتهم. 

ًداٌو جفعير اإلافاهُم بلغخه  2.2.1

فعه التي وحذها مً خالٌ ه

غملُت الاشخىشاف مؼ جلذًم 

 البراهً  أو الذالئل لها. 

ٌعخخذم مالخظاث مسجلت في  2.2.2

  الخفعير والششح.

لت هاكذة و ًطشح  2.2.3 ٌعخمؼ بطٍش

ألاظئلت خٌى ؤلاحاباث التي 

  كذمها آلاخشون.

ًلذم الطلبت الخمثُل ليل  2.2.4

غىصش مً اإلاىضىع وحسجُلها 

  في هشاظاتهم.

دا 2.2.5 ٌو أن ٌعخىغب ٌعخمؼ ٍو

فهمها  .جفعيراث اإلاذسط ٍو
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ًطلب مً الطلبت جطبُم مفاهُم الذسط في  2.3.1 2.3 

 املحادثت والىخابت، ورلً مً خالٌ: 

ًطلب مً الطلبت بُان أحىبت ألاجفاق  -

والاخخالف بين ألامثلت التي جمثل الذسط 

 إلاصادس اإلاخىىغت.معدىذا غلى ا

 بت مً الفهم بين ألاكشان.ًخأهذ الطل -

ًبين الطلبت ؤلاجفاق والاخخالف  2.3.1

بين ألامثلت التي جمثل مىضىع 

إلاصادس الذسط معدىذا غلى ا

 . اإلاخىىغت

لذمها  2.3.2 ًطبم مفاهُم الذسط ٍو

في أوضاع حذًذة مشابهت 

  )مدادثت وهخابت(.

ًخىصل إلى اظخيخاحاث مػلىلت  2.3.3

 مً الىخائج والبراهين. 

 كشان.ًخأهذ مً الفهم بين ألا 2.3.4

 

  

ع 
ط
حى

ال
 

(
El

ab
or

at
io

n
) 



7 

 

الخطبُم ) اشترن الطلبت في اظخيباط الذسط 3.1.1 3.1 3

اإلافػٌى +الفاغل+"الفػل الىظُفي غً جشهُب

 (به

م غً 3.1.2 اجلان الطلبت في جطبُم مدخىي  كام بالخلٍى

شي.  الذسط مً خالٌ الاخخباس الشفهي والخدٍش

م(  )أهظش صفدت الخلٍى

م  3.1.3  خالٌ اإلاالخظت.الػملي مً كام بالخلٍى

م  3.2.1 ًلذم الىاحباث اإلانزلُت غلى الطلبت )الخلٍى

م.ملف الػمل() الىاكعي  . أهظش صفدت الخلٍى

ت الشاحػت. 3.2.2  ًطلب مً الطلبت الخغٍض

 ًلشأ هشف الحضىس.  3.2.3

 ًخخم املحاضشة. 3.2.4

ٌعخيبط الطلبت الذسط  3.1.1

 الخطبُم الىظُفي غً جشهُب)

"( اإلافػٌى به+ الفاغل + "الفػل

  روا مؼ اإلاذسط.تمش

ًجُب غلى أظئلت الاخخباساث  3.1.2

يُت  ٍشو  اشفهُالخيٍى  اجدٍش

باظخخذام اإلاالخظاث والبراهين 

وؤلاثباجاث والخفعيراث اإلالبىلت 

  معبلا.

ٌعأٌ أظئلت راث غالكت ًمىً  3.1.3

أن حشجؼ غلى فدىصاث 

وجدللاث واظخىشافاث 

  معخلبلت.

ًالخظ الىاحباث اإلانزلُت  3.1.4
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م  اإلالف ) الىاكعي)الخلٍى

 وغيره. الػمل(

ت الشاحػت.  3.1.5  جلذًم الخغٍض

 ًخخم املحاضشة . 3.1.6

 فذًى باللغت الػشبُت.، و الحاظىب، و الاهترهذوالللم ,و  العبىسة، و (LCDحهاص الػشوض ؤلالىترووي ) .1 : الىطدائل الحدزيظية 9

 .الصىس اإلالىهتو  اإلاالخظتأوساق و  أوساق ألاوشطت الخػلمُت

ت : إمالء مػنى الصىس  .2  ألالػاب اللغٍى

  : الحقىيم 12

 يمهىع الحقى  هىع الاخحبداز البيدان

ني الاخخباس الشفهي  م الخيٍى  الخلٍى

شي    الاخخباس الخدٍش

م الىاكعي الاخخباس الػملي / اإلاالخظت   الخلٍى

 ملف الػمل 
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 " + الفاغل + مفػٌى بهالخطبُم الىظُفي غً جشهُب "فػل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس : أهداف ال

 ًخىكؼ بػذ اهتهاء هزا الذسط أن ًخمىً الطلبت مً :

 فيها "الفػل والفاغل واإلافػٌى به."جخضمً كشاءة ألامثلت التي  3.1

 حػُين أهىاع الفاغل واإلافػٌى به مً الىصىص أو ألامثلت اإلالشوءة أو اإلاعمىغت.  3.2

 هخابت الجمل التى جزهش فيها "الفػل والفاغل واإلافػٌى به." 3.3

 "الفػل والفاغل واإلافػٌى به" في الجمل الىظُفُت. جشهُبجطبُم  3.1

 املداة 
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 اقسأ ألامثلة الحدالية

هدات أمثلة أخسي شفهيدا 

وثحسيسيدا مظحفيدا مً 

  ألامثلة الظدابقة.

 ثىجيه بىداء الفكس  أو الفهم

اطحيبط القىاعد 

حىجيه مظحعيىدا ب

 بىداء الفكس 

 مفعىل به + فداعل + فعل

م:  هللا قدال .1 غض وحل في اللشآن الىٍش

 "اكشأ"

 املحداميدان عثساف .2

 في اإلاباساة. املحىدافظىن  ثىدافع .3

 .غلى الىشس ي جلظد .4

 في وكتها.  حضسألاظخار  .1

 الطالب اليشُط. هرا هجح .5

ال. الري جداء .6  هيخظشه طٍى

 في الامخدان.  أن ثفىش  ًيبغي .7

هجحذ في اإلاباساة   أهك طسوي .8

  العابلت.

1. .................................. . 

................................... 

2. ................................... 

................................... 

3. ................................... 

................................... 

4. ................................... 

................................... 

5. ................................... 

................................... 

6. ................................... 

................................... 

هي الفعل  التي ثحتهدا الخطإن ألامثلة الظدابقة  .1

والفداعل واملفعىل به، ثأملهدا وهداقشهدا مع شمالئك. 

    الفداعل.  حتى جعسفىا أهىاع

 عالمدات إلاعساب هىع الكلمدات

 ضمت مفشد -مػشب  اللشآن

................. .................... ........................... 

................. .................... ........................... 

................. .................... ........................... 

................. .................... ........................... 

 

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

.............................. 

.............................. 
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 اقسأ ألامثلة الحدالية

هدات أمثلة أخسي شفهيدا 

وثحسيسيدا مظحفيدا مً 

  ألامثلة الظدابقة.

 ثىجيه بىداء الفكس  أو الفهم

اطحيبط القىاعد 

مظحعيىدا بحىجيه 

 بىداء الفكس 

 مفعىل به + فداعل + فعل

 في اإلاذسظت غلى وكخه. املدزض حضس .1

في  إلى ُمَذسظه سظالت الطدالب أزطل .2

 اإلاذسظت

إلى اإلاعدشفى ول  الطبيبدان جداء .3

 صباح.

 إلى خاسج البالد. املظدافسون طدافس .4

 املظلمىن به  ًححفلغُذ الفطش  .5

 بفشح وظشوس.

في  املحعلمين ألاطحداذ  علمد .6

 الفصل.

 املدزطىن  هداطيحضس هزا الحفل   .7

 واإلاىظفىن.

1. ................................... 

................................... 

2. ................................... 

................................... 

3. ................................... 

................................... 

4. ................................... 

................................... 

5. ................................... 

................................... 

6. ................................... 

................................... 

7. ................................... 

إن ألامثلة الظدابقة التي ثحتهدا الخط هي الفعل و  .2

الفداعل واملفعىل به، ثأملهدا وهداقشهدا مع شمالئك. 

 حتى جعسفىا مطدابقة الفعل مع فداعله مً هداحية:  

 جمع  –مثنى  –املفسة  -

 في أمثلة زقم فداعل فعل

 1 مفشد مفشد

 ..................... مفشد ............

 ..................... مفشد ............

 إلخ  إلخ

 في أمثلة زقم فداعل فعل

 3 مثنى مفشد

 ..................... مثنى ............

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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إال اإلاعلمىن  املكة ًصوزال  .8

 واإلاعلماث.

 ال كخل الىكذ.ش يء إ أي   ًفعلىن ال  .9

 الػُذ. أًدام الطدالبة فسحد .11

 إلى اإلاذسظت صباخا. الطدالبة ثرهب .11

 أمام الفصل. مقدالتهدا ثقدمد شييب .12

إلى  فداطمةأمغ  طدافست/طدافس .13

ا.  ماليًز

 .طدالبةبالذسط  اهحم/اهحمد .14

 .أطحداذ فُه  زغب/زغبد .15

 .ذلك أعترضإرا كلذ هزلً فأها  .16

 إلى حاهشجا. خدالد أمغ  طدافس .17

 ول ًىم عالشم ثطلع .18

 ول صباح. الشمع ًطلع .19

  إلى اإلاذًش. معداوية جداء .22

................................... 

8. ................................... 

................................... 

9. ................................... 

................................... 

11. ................................... 

................................... 

11. ................................... 

................................... 

12. ................................... 

................................... 

13. ................................... 

................................... 

14. ................................... 

................................... 

15. ................................... 

................................... 

 إلخ  إلخ

 في أمثلة زقم فداعل فعل

 4 حمؼ مفشد

 ..................... حمؼ ............

 ..................... حمؼ ............

 إلخ  إلخ

 مؤهث.  –مركس  -

 في أمثلة زقم فداعل فعل

 5 مزهش مزهش

 ..................... مزهش ............

 إلخ  إلخ

 في ألامثلت فاغل فػل

 6 مؤهث مؤهث

 ..................... مؤهث ............

 إلخ  إلخ
 

...............................

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 
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  "فػل + فاغل +مفػٌى به"  جشهُبصف ول واخذ مً هزه الصىس وصفا بعُطا خُث أهً مً فيها باظخخذام  :  1 حدزيبال

 .والجلل مً جشهُبين اثىين ليل الصىسة   

 

 

 

 

 ."جشهُب "فػل + فاغل +مفػٌى به جبادٌ الحىاس  مؼ صمُلً املجاوس غما فػلذ مً الصباح ختى آلان باظخخذام:   2 الحدزيب

 

 

 

 الحقييم
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 :ػخمذا غلى اإلاىاكؼ ؤلاغشابُت الخالُت، هما في اإلاثاٌ ووظُفت ماهخب حمال مفُذة :  3الحدزيب 

 السقم
 + مفعىل به فداعل فعل 

 + مفسة مركس -جمع   مفسة

 هخب الطلبت الشظالت الػلمُت لُدصلىا غلى دسحت البيالىسٍىط.  اإلاثاٌ:

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................................................... 
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 السقم
 + مفعىل به فداعل فعل 

 + جمع مؤهث حقيقي –مفسة   مفسة

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................................................... 

 + مفسة مصدز مؤول   مفسة السقم

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
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 + مفسة جمع ثكظير  مفسة السقم

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................................................... 

 + 3أو  2 مؤهث –مثنى   مفسة السقم

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................................................... 
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 1 - وسكت اإلاالخظت

 أطمداء الطلبة لخسحيلزقم ا السقم
 املجمىع ساتالفق

 (1- 5) 
 البيدان

 الشجداعة البهجة الحعداون  حمداطةال يشداطال

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

11.          
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 1 – ملف الػملوسكت 

خ  1:   املحاضشة  ..............................................................: ............. اظم الطالب/ــــت   .................................:   الُىم والخاٍس
 الدزجة ألاعمدال املطلىبة املشسوع املطلىب املححىي الدزاس ي املحداضس 

الخطبُم الىظُفي غً  4

"فػل + فاغل +  جشهُب

 مفػٌى به"

خبرجً في  صف

عخىي اإلا مً الذساظت 

بخذائي ختى ؤلا 

 .الجامعي

تت )ولم 111ال جلل مً  -  %( 35 :اليعبت اإلائٍى

كل مً "فػل + فاغل + غلى ألا جشهُب 11جىشس فيها  -

ت) مفػٌى به "  ( % 35  :اليعبت اإلائٍى

اليعبت ) "فػل + فاغل + مفػٌى به "! جشهُبول   واظطش -

ت  %( 31 :اإلائٍى

 

 إلاجدابة :  

............................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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