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 أ 

  استهالل
  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

  :قال اهللا تعاىل
  )٢: سورة يوسف" (عقلُونَت لَّعلَّكُم عربِيا قُرآنا أَنزلْناه إِنا"

  صدق اهللا العظيم                                            
  
  

 : قال عاطف فضل حممد

تعلم النحو وسيلة ال غاية تقصد لذاا، وتقدمي هذه الوسيلة هو فن من الفنون اليت "
  ١"جيب أن يتسلح ا كل من وقف أمام الطلبة يف كل املراحل الدراسية
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 ب 

  إهداء
  
  

  أهدي هذا العمل املتواضع 
  ) اهللارمحه ( احلاج داود ناسوتيونإىل والدي احلبيب 

  والديت الكرمية نور اهللا هاسيبوانو
  زوجيت احملبوبة ريين مولينا سرجيار إىل من كان معي طوال كتابة هذه رسالة الدكتوراه

  إىل قرة عيين ولدي دف أزكى الشهرين ناسوتيون
  ل جهده يف تعلم النحو وتعليمهإىل من بذ

  اهللا البتغاء مرضاةأهدي هذا البحث املتواضع 
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  شكر وتقدير
الم على أشرف ملني والصالة والسابسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب الع

به األنبياء واملرسلني، أنزل عليه ربه القرآن الكرمي، بلسان عريب مبني، وعلى آله وصح
   .أما بعد .عنيوسلم أمج

ه رسـالة  هذ كتابةباالنتهاء من  ى الباحثعلاحلمد هللا عز وجل على ما من 
لك احلمد يا ريب على جزيل نعمائـك  و، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، الدكتوراه

  .وعظيم عطائك
ملن قد ساهم التقدير أمثن الشكر ومن صميم قلبه أجزل قدم ويود الباحث أن ي

  :هم وبة هذه رسالة الدكتوراه وساعده على كتا
األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا مالك إبـراهيم   .١

 . اإلسالمية احلكومية ماالنج

األستاذ الدكتور احلاج حبرالدين، املاجستري عميد كلية الدراسات العليا جبامعة موالنـا   .٢
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الدكتور احلاج حممد عبد احلميد، املاجستري والدكتور احلاج شهداء صاحل، املاجسـري   .٣
بصفتهما رئيس وسكرتري قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة الدكتوراه جبامعة موالنا مالك 

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

خلبري املتخصص األستاذ الدكتور احلاج حممد عني، املاجستري بصفته املشرف األول وا .٤
وجه خطواته ىف كل مراحل الذي أفاد الباحث علمياً وعملياً ويف التدريس البنائي، 

منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا  ه رسالة الدكتوراهإعداد هذ
 .خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

واخلبري املتخصص يف تـدريس   الدكتور احلاج توركيس لوبيس بصفته املشرف الثاين .٥
عن شكره وتقديره فقد قدم للباحـث   الباحث فحقاً يعجز لسانالنحو الوظيفي، 

البحث فلم يبخل بعلمـه ومل يضـق    اوالتشجيع طوال فترة إعداد هذكل العون 
صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هـذا البحـث   



 د 

ه مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب أكرب األثر ىف نفس الباحث فل
 .واجلزاء

الدكتور احلاج خالصني، املاجستري كاخلبري املتخصص يف تدريس النحـو والـدكتور    .٦
احلاج أوريل حبرالدين املاجستري كاخلبري املتخصص يف تصميم التدريس، مها اللـذان  

ريس الذي قام الباحـث  أعطيا التعليقات واالقتراحات إلصالح وتصحيح منوذج التد
 . بتطويره

عميد كلية العلوم اإلنسانية ورئيس قسم اللغة العربية وأدا جبامعة موالنا مالك إبراهيم  .٧
اإلسالمية احلكومية ومجيع األساتذة واألستاذات والطالب والطالبات يف هذا القسـم  

 . الذين ساعدوا الباحث يف كتابة هذه رسالة الدكتوراه

يف الدراسات العليا احملترمني، واألصدقاء ومن اليسـتطيع الباحـث أن   مجيع األساتذة  .٨
 . يذكرهم مجيعا واحدا بعد واحد

جلمهورية إندونيسيا اليت قد مولت الباحث يف كتابـة  ) LPDP(مؤسسة املتربع التربية  .٩
 .رسالة الدكتوراههذه 

إلسـالمية  األستاذ الدكتور احلاج حسن أشعري، املاجستري بصفته مدير اجلامعـة ا   .١٠
احلكومية سومطرى الشمالية واألستاذ الدكتور شفر الدين املاجستري بصفته عميد كلية 
التربية والتعليم ذه اجلامعة مها اللذان قد أتاحا للباحث فرصة واسعة ملواصلة دراسته 
يف مرحلة الدكتوراه بقسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعـة موالنـا   

 .اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبر

 أن يقبل أعماهلم اهللا يدعو و .هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
  . الصاحلة، آمني يارب العاملني

  م  ٢٠١٦ مايو  ، ماالنج
  الباحث،

  شاه خالد ناسوتيون
 ١٣٧٤٠٠٠٢ :التسجيلرقم 
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  إقرار الطالب

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

  شاه خالد ناسوتيون:     االسم
  ١٣٧٤٠٠٠٢:   رقم التسجيل

بالتطبيق على ة البنائيالتعلم نظرية يف ضوء  منوذج تدريس النحوتطوير :           العنوان
ك جبامعة موالنا مال شعبة اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانيةطلبة 

  إندونيسيا -  ماالنجإبراهيم اإلسالمية احلكومية 

يف تعليم  دكتوراهلنيل درجة البأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط  أقر
. سالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلجبالدراسات العليا  كلية اللغة العربية

دعى أحد اوإذا . و تأليف اآلخرحضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أ
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن 

امعة موالنا مالك إبراهيم  جبالدراسات العليا  كليةتكون املسؤولية على املشرف أو على 
  . جاإلسالمية احلكومية ماالن

  . لى رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكحررت هذا اإلقرار بناء عهذا، و

  م  ٢٠١٦ مايو، ماالنج
  الطالب املقر،

  
  
  

  سوتيونشاه خالد نا
  ١٣٧٤٠٠٠٢ :التسجيلرقم 
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  مستخلص البحث
تطوير منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية بالتطبيق على طلبة م، ٢٠١٦، شاه خالد ناسوتيون

ا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم اللغة العربية وأد
، رسالة الدكتوراه، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج

ور الدكت). ٢األستاذ الدكتور احلاج حممد عني املاجستري، ). ١: إشراف. اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .احلاج توركيس لوبيس

  . تطوير، منوذج التدريس، النحو الوظيفي، نظرية التعلم البنائية :الكلمات املفتاحية

منوذج تدريس النحو يف كثري من املؤسسات التربوية مبا يف ذلك املستوى اجلامعي اليزال تقليديا 
عملية التعليم والتعلم، وينعكس ذلك  حيث أن موقف الطلبة غري متفاعلني يف) القائم على النظرية السلوكية(

من مث ال بد من أن . إىل اخنفاض دافعية الطلبة وقدرام يف تطبيق علوم النحو اليت متت دراستها ملهارام العربية
يصمم تدريس النحو القائم على النظرية البنائية كي يكون الدارس أكثر تفاعال يف عملية التعليم والتعلم حىت 

تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم منوذج تطوير يستهدف البحث ل. الطلبة وحتصيلهم الدراسي ترتفع دافعية
البنائية وملعرفة فعاليته لدافعية الطلبة ولترقية حتصيلهم الدراسي بقسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية 

  .جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
-Four منوذجتصميم التدريس البنائي وباندماج بني منوذج منهج البحث والتطوير البحث  استخدم

D’s التعريف والتصميم والتطوير والنشر: الذي يتكون من أربع مراحل .  
). ب(استخدام املدخل البنائي ). أ: (تدريس النحو املطور يتكون منمنوذج ). ١: (نتائج البحث

استخدام طرق ). ج(، )التشويق واالستكشاف والتفسري والتوسع والتقومي(لبنائي استخدام استرتيجية التعلم ا
). الطريقة الوظائفيةوطريقة حل املشكلة، والطريقة االستقرائية، وطريقة املناقشة، والطريقة اإللقائية، (التدريس 

املقرر : وتتكون من هذا النموذج متحقق يف األدوات التدريسية املطورة على أساس نظرية التعلم البنائية
بناء على تقييم اخلرباء واملدرس والطلبة أن صدق . الدراسي، وخطة التدريس اليومية، وحمتوى الدرس، والتقومي

النموذج ). ٢(. وصاحل الستخدامه يف تدريس النحو الوظيفي) ٨٦،٣٣معدل النتيجة (النموذج جيد جدا 
). ٣. (من البيانات احملصل عليها من تقييم العمل وملف العملاملطور فعال لدافعية الطلبة، هذه النتيجة تستدل 

النموذج املطور فعال أيضا يف ترقية حتصيل الطلبة ملادة النحو الوظيفي، هذه النتيجة تستدل من املقارنة بني 
 =احلسايبة -اعتمادا على نتيجة احلساب اإلحصائي عرف أن تقدير تو. نتيجة االختباري القبلي والبعدي

هذه تدل على أن نتيجة التجربة هلا وجود الفروق ذات . ١.٩٨= اجلدولية - ت أكثر من تقدير- ٢٥.٧٨١
 .مردود مقبول بينما االفتراض الصفري داللة بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي، ومن مث فإن االفتراض البديل

كان منوذج تدريسه اعتىن كثريا  نتيجة البحث ائيا أن النحو أكثر وظيفيا إلتقان املهارات العربية إذا
 .بوضع املتعلم كمحور التعليم والتعلم باألنشطة االستكشافية والتطبيقية والتعاونية
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Abstract 

Nasution, Sahkholid, 2016, The Development of Constructivism-based Naḥwu 

Learning Model Implemented to Students of Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University, Malang, Dissertation, Advisors: 1). Prof. Dr. H. 
Moh. Ainin, M.A. 2). Dr. H. Torkis Lubis, DESS. 

Keywords: Development, Learning Model, Naḥwu Waẓîfî, Constructivism. 

Naḥwu learning model in many educational institutions, including at 
university level, is still traditional (based on the theory of behaviorism), in 
which students are passive in the learning process. It then has implications 
on students’ low motivation and ability in applying Naḥwu theory learned 
for Arabic proficiency. Therefore, Naḥwu learning should be designed based 
on the theory of constructivism to make students more active in the learning 
process so that their learning motivation and outcomse can increase. Along 
with that, this study aims to develop constructivism-based Naḥwu learning 
model as well as to determine its effect on learning motivation and 
outcomes of students at Department of Arabic Language and Literature, 
Faculty of Humanities Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 
Malang. 

This study applies Research and Development approach with the 
combined models of C-ID and Four-D consisting four steps: Define, Design, 
Development, and Dissemination.  

The findings of this study are: (1). The developed Naḥwu learning 
model which consists of: a). constructivism approach, b). constructivist 
strategies (Tasywîq, Istiksyâf, Tafsîr, Tawassu', and Taqwîm), c). lecture, 
discussion, inductive, problem solving, and assignment methods. This 
model is manifested in the learning device developed based on the theory of 
constructivism and consists of: a). Syllabus, b). RPP, c). Instructional 
Materials, and d). Evaluation.  Based on the assessment of experts, 
professors and students, the validity of learning model is considered to be 
high (with the means of 86.33) to be applied in Naḥwu Waẓîfî learning. 2). 
The learning model is effective on students’ learning motivation. Students’ 
high motivation to learn, when this model was used is shown by the data 
obtained from the assessment process and portfolios, 3). The learning model 
is also effective in improving student learning outcomes in Naḥwu Waẓîfî 
subject. The improvement of students’ learning outcomes by using this 
model is indicated by the data obtained from the comparison of the pre-test 
and post-test results. Based on statistical calculations, the t-count value (-
25.781) is higher than the t-table value (1.98). This data shows that pre-test 
and post-test results indicate a significant difference. Therefore, the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 

The formal finding of the research is that Naḥwu will be very 
functional towards the mastery of all Arabic language skills, if the learning 
models take more emphasis on student-centered, exploratory, 
implementable, and cooperative activity. 
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Abstrak 

Nasution, Sahkholid, 2016, Pengembangan Model Pembelajaran Naḥwu 

Berbasis Konstruktivisme Diterapkan pada Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
Disertasi, Pembimbing: 1). Prof.Dr.H. Moh. Ainin, M.A. 2). Dr.H.Torkis 
Lubis, DESS. 

Kata Kunci: Pengembangan, Model Pembelajaran, Naḥwu Waẓîfî,Konstruktivisme 
Model pembelajaran nahwu di banyak lembaga pendidikan, tidak 

terkecuali tingkat Perguruan Tinggi, masih tradisional (berdasarkan teori 
behaviorisme), dimana mahasiswa pasif dalam proses belajar mengajar, hal 
ini kemudian berimplikasi terhadap rendahnya motivasi dan kemampuan 
peserta didik dalam menerapkan teori naḥwu yang dipelajari untuk 
kemahiran berbahasa Arab. Karena itu, hendaknya pembelajaran naḥwu 
dapat didesain berdasarkan teori konstruktivisme untuk membuat peserta 
didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga motivasi dan hasil 
belajarnya meningkat. Seiring dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan model pembelajaran naḥwu berbasis konstruktivisme 
sekaligus untuk mengetahui efektivitasnya terhadap motivasi dan pening-
katan hasil belajar mahasiswa di Jurusan BSA Fakutas Humaniora UIN 
“Maliki” Malang.  

Penelitian ini menggunakan jenis peneliitan R & D dengan model 
desain gabungan antara C-ID dan Four-D yang terdiri dari empat langkah: 
Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran. 

Temuan penelitian ini adalah: (1). Model pembelajaran nahwu yang 
dikembangkan terdiri dari: a). Berpendekatan konstruktivisme, b). Ber-
strategi konstruktivistik (tasywîq, istiksyâf, tafsîr, tawassu’, dan taqwîm), c). 
Bermetode ceramah, diskusi, induktif, pemecahan masalah, dan penugasan. 
Model ini tertuang dalam perangkat pembelajaran yang dikembangkan ber-
dasarkan teori konstruktivisme yang terdiri dari: a). Silabus, b). RPP, c). 
Bahan Ajar, dan d). Evaluasi. Berdasarkan penilaian para ahli, dosen dan 
mahasiswa, bahwa valitidas model pembelajaran ini sangat baik (dengan 
nilai rata-rata 86,33) untuk diterapkan dalam pembelajaran Naḥwu Waẓîfî. 
2). Model pembelajaran ini efektif terhadap motivasi belajar mahasiswa. 
Tingginya motivasi belajar mahasiswa dengan menggunakan model ini 
ditunjukkan oleh data yang diperoleh melalui penilaian proses dan porto-
folio, 3). Model pembelajaran ini juga efektif dalam meningkatkan hasil 
belajar mahasiswa dalam mata kuliah Naḥwu Waẓîfî. Peningkatan hasil 
belajar mahasiswa ditunjukkan oleh data yang diperolah melalui perban-
dingan nilai pretes dan postes. Berdasarkan perhitungan statistik bahwa nilai 
t-hitung (-25,781) lebih tinggi dibanding t-tabel (1.98). Data ini menunjukan 
bahwa nilai pretes dan postes menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oleh 
karena itu, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.  

Temuan formal penelitian ini adalah bahwa naḥwu sangat fungsional 
terhadap penguasaan semua keterampilan bahasa Arab, jika model 
pembelajarannya lebih menekankan pada aktivitas student centered, 
eksploratif, implementatif, dan kooperatif. 
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٢٧٥ 

  الفصل األول

 اإلطار العام

خلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث : علىهذا الفصل حيتوي 
ومواصفات اإلنتاج وفروض البحث وفوائد البحث وحدود البحث والدراسات السابقة 

  .وحتديد املصطلحات

 خلفية البحث .أ 

للنحو أمهية كبرية داخل منظومة اللغة العربية، ويلعب دورا مهما يف فهم 
أهم املواد يعترب النحو ولذلك   .أو كتابيااملقروء ويف االستماع والتعبري السليم شفهيا 

انتحاء مست كالم العرب، يف تصرفه "قال ابن جين النحو هو  ٢.يف علوم اللغة العربية
من إعراب وغريه، كالتثنية، واجلمع، والتحقري، التكسري، واإلضافة، والنسب، 

صاحة، والتركيب، وغريذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الف
  ٣."فينطق ا وإن مل يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها

يدرس النحو كمادة مستقلة من العلوم العربية يف كثري من املؤسسات 
ولكن لألسف يعد معظم . اإلسالمية بإندونيسيا من املستوى اإلبتدائي إىل اجلامعي
ث أصبحت القواعد النحوية الطلبة الذين يدرسون النحو أنه مادة مدهشة وخميفة، حبي

تدريس النحو يف معظم مستويات التعليم يتركز . ينفر منها التالميذ ويضيقون ذرعا ا
وقد . كثريا على البحث عن مواقع الكلمات أي إعراب أواخر الكلمات يف اجلملة

أدى هذا احلال إىل شبه معاداة الستخدام القواعد يف املهارات اللغوية بل انعكس ذلك 
  .كراهية التالميذ للغة العربية جبملتها واالستهانة ا ومبن يعملون يف ميداا إىل

                                                
والرسم واملعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف والشعر واإلنشاء  الصرف واإلعراب: العلوم العربية هي ثالثة عشر علما٢

جامع شيخ مصطفى غالييىن، : انظر" أهم هذه العلوم هو الصرف واإلعراب"وذهب إىل أن . واخلطابة وتاريخ األدب ومنت اللغة
  . ٨ – ٧. ، ص)م١٩٩٣املكتبة العصرية، : تريوب؛ الطعبة الثامنة والعشرون(، اجلزأ األول، الدروس العربية

  .٣٤. ، ص)اب العريب، دون التاريخدار الكت: بريوت (، الد األول، اخلصائصأبو الفتح عثمان ابن جين،  ٣



٢ 

وخباصة ملادة النحو تؤثر كثريا يف  فمن املتأكد أن كراهية الطلبة للعربية
يرى . النحويف  هماخنفاضوهذا ما يسبب ضعفهم أو  النحوتعلم  دافعيتهم يف اخنفاض

  :ة يف القواعد النحويةأن أسباب ضعف الطلب عاشور واحلوامدة
كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشعبها وكثرة تفصيالا بصورة ). ١(

. التساعد على تثبيت هذه املفاهيم يف أذهان الطلبة بل جتعلهم يضيقون ا
الكثري من القواعد النحوية اليت يتم تدريسها للتالميذ يف املدرسة ). ٢(

تدريس القواعد  يفاالقتصار ). ٣. (ميذالحتقق هدفا وظيفيا يف حياة التال
بناء بنية الكلمة أو ضبط أواخرها،  يفالنحوية على اجلوانب الشكلية 

هناك أسباب ترجع إىل البيئة ). ٤( .وعدم معاجلتها مبا يربطها باملعىن
احمليطة اليت يعيش فيها الطالب يتأثر ويؤثر فيها، البيت واتمع واألصدقاء 

ب معهم، فالطالب بني جدران الصف يدرس شيئا من الذي يتعامل الطال
النحو، فإن خرج من صفه وترك قاعة الدرس مل يلمس أي تطبيق 
والاستخدام ملا درسه وبذلك حتدث الفجوة بني ما يدرسه الطالب وبني 

املقررات الدراسية اليت ال تعين ). ٥. (ما هو مطبق على أرض الواقع
يق مفاهيمه تعميقا متدرجا، بل إن كثريا بتتابع أبواب النحو وقواعده وتعم

. منها ال يهتم بالتفصيالت املهمة اليت توضح القاعدة وتساعد على فهمها
عدم التزام بعض املعلمني بطريقة التدريس السليمة يف تدريس ). ٦(

القواعد النحوية، فبعض املعلمني يف ما يلجأ إىل الطريقة اإللقائية، ويكتفي 
. حمددة يعتمد أنه من خالهلا قد شرح القاعدة النحويةفيها بإلقاء أمثلة 

ضعف معلمي املواد األخرى يف القواعد النحوية واستخدامهم ). ٧(
  ٤ .العامية يف تدريس تلك املواد

                                                
دار املشرية : عمان، الطبعة الثالثة(، أساليب تدريس اللغة العربية، بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، ٤

  .١٠٧. ، ص)م٢٠١٠والطباعة، للنشر والتوزيع 



٣ 

مشكلة تدريس النحو ترجع إىل األمرين األساسني ومها العوامل الداخلية 
مبادة النحو بالذات، والعوامل فالعوامل الداخلية تتعلق كثريا . والعوامل اخلارجية

اخلارجية تتعلق كثريا بدافعية التعلم ومنوذج التدريس واملوارد البشرية وجتهيز الوسائل 
وبالنسبة إىل ضوء املنهج التعليمي فإن من أسباب مشكالت النحو . التعليمية وغريها

الدراسي  تتعلق كثريا بعناصر املنهج وهي أهداف الدرس واحملتوى - كما ذكر سابقا -
  .والوسائل التدريسية وعملية التدريس ومنها االستراتيجية والطريقة املناسبة

ومشكلة األهداف هي وقع احنراف أهداف تدريس النحو مما يكون وسيلة إىل 
كونه غاية، فتؤثر يف تصنيف وتأليف كتب النحو من أيدي معظم النحاة اليت تتركز 

املهارة اللغوية اليت يستفيد منها الطلبة إال  مباحثه عن اإلعراب وتعميق عنه، فليست
واعترب كثري من . مهارة القراءة، مع أن النحو أصال يهتم باملهارات اللغوية األربع كافة

النحاة واملدرسني أن النحو علم يتركز اهتمامه يف مسألة اإلعراب أو أواخر الكلمات 
  .فيشتغلون به يف تأليف كتب النحو وتدريسه

امة عند غالبية الطالب، املتمثلة يف أن الطالب قد حيفظ من قواعد عاحلالة ال
ممتاز، ولكن رغم ذلك يواجه اجلمل بشكل  إعراب ا ال بأس به، وقد يتقنالنحو قدر

التعبري العريب السليم حنويا، حني يطلب منه ذلك  إنشاء ن منضعفا شديدا يف التمك
ة يف تعبريه، وهنا يظهر لنا وية الكثريز عن جتاوز األخطاء النحنطقا أو كتابة؛ إذ يعج
ومن ناحية أخرى كانت  .رق تدريس هذا العلم وأدوات ذلكاخللل األساسي يف ط

قلة الوسائل املدرسية لتدريس النحو يف كثري من املعاهد واجلامعات اإلسالمية تؤدي 
  . إىل اخنفاض وعي الطلبة ودافعيتهم يف تعلم النحو على شكل كثري

املشكالت فإن ضعف قدرة املدرسني يف اختيار واستخدام  فضال عن تلك
وتطبيق املداخل التعليمية واستراتيجيتها وطرق تدريسها وأساليبها املناسبة يلعب دورا 

ويف كثري من اجلامعات اإلسالمية بصفة عامة . كبريا يف اخنفاض جودة تدريس النحو
متركز إىل املعلم بينما يكون واملعاهد السلفية بصفة خاصة كان منوذج تدريس النحو 



٤ 

بالنسبة إىل ذلك فإن الطرق املستخدمة مل تأت بكثري من تدريس فعال . الطلبة سلبيني
وقد قام مربوري بالبحث، ومن . كمثل طريقة القواعد والترمجة والطريقة القياسية

يزال  إذن، ال ٥."إن الطريقة القياسية ليس أكرب جناحا من الطريقة االستقرائية"نتائجه 
  .تدريس النحو رتيبا وممال مبجرد استخدام النموذج التقليدي بطريقته القدمية السلبية

وكذلك مايقع يف تدريس النحو الوظيفي بقسم اللغة العربية وأدا يف  كلية 
العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، متت عملية التدريس ملادة النحو 

املناقشة، ). ٣(احلوار، ). ٢(تقدمي العروض، ). ١"(طوات؛ الوظيفي على أربع خ
يرى الباحث أن هذه اخلطوات التدريسية مازالت  ٦."التدريبات أو التطبيقات). ٤(

إن مادة النحو الوظيفي يف هذا القسم . حمورها املدرس أي املدرس أنشط من الطلبة
ن يلم ا الطلبة يف قسم اللغة يعترب مادة من املواد النظرية والتطبيقية، الىت ينبغي أ

وهذه . وذلك من أجل زيادة فهمهم للظواهر املوجودة يف اللغة العربية. العربية وأدا
هذه كلها تنعكس على . املادة تناقش القواعد العربية الوظيفية؛ الصرفية والنحوية

افعهم اخنفاض تدريس النحو كما ونوعا مبا فيه من ضعف الطلبة يف النحو واخنفاض دو
يف تعلمه وتركيز اهتمامهم مبهارة القراءة فقط دون اهتمامهم باملهارات اللغوية 

  .األخرى كمثل مهارتي احملادثة والكتابة
. لذا ال بد من أن تكون هناك حماوالت من املؤهلني حلل هذه املشكالت

الناحية والدعوات إىل حل املشكالت قد قام ا النحاة قدميا وحديثا ولكنها تتركز من 
رضا الداخلية للنحو فقط أي تيسري مواد النحو، ولألسف أا دون جدوى ومل تنال 

 دعوات وأشهرها، ظهرت دعوات عديدة لتيسري النحو يف العصر احلديث. اجلميع
شوقي ضيف قدم مشروعا مع على سبيل املثال كان . حذف بعض األبواب تقترح

                                                
حبث جترييب مقارن لدى طالب املدرسة الثانوية (الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية، "مربوري، ٥

اإلسالمية  مالك إبراهيمكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا : ماالنج، املاجستري رسالة "،اإلسالمية احلكومية بكديري الثانية
  .١٥٦. ، ص)م٢٠١١(، احلكومية

). م٢٠١٤، اإلسالمية احلكوميةجامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج(اخلطة الدراسية ملادة النحو الوظيفي، توركيس لوبيس، ٦
  ٢. ص
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وقام ببعض التيسريات  ،افق على بعض املقترحاتوو   اللغة العربية يدرسه ملدة عامني
وقد جرى بني جمامع اللغة العربية الثالثة يف القاهرة ودمشق . رغم اهلجوم الشديد عليه

و أخريا  ،وبغداد نوع من اخلصام على التيسري وتبقى اامع بني رفض اآلراء وقبوهلا
أيضا جهودا  واقدم خرونآعلي اجلارم ووكذلك . تبقى املسألة قابلة للرفض والقبول

. وحتتاج ملعاجلة تنال رضا اجلميع ،لكن تبقى القضية مفتوحة ،كربى من أجل التيسري
ومن مث يرى الباحث أن هناك جمال آخر ال تقل أمهيته يف حل مشكالت النحو وهو 
احلل من خارج اللغة ومنها تطوير منوذج تدريس النحو مبا فيه من مداخله 

قيل أن الطريقة أهم من املادة، واملدرس أهم من . ه وأساليبهواستراتيجياته وطرق
  .الطريقة، وروح املدرس أهم من كل شيء

تطوير منوذج التدريس يتعلق كثريا مبجال العلم النفسي وخاصة بنظريات 
التعلم، أي كيف تطور عملية التدريس حسب تطور ميول الطلبة ودافعيتهم، حيث أن 

يرى الباحث أن نظرية . لعب دورا مهما لنجاح التعليم والتعلمميول الطلبة ودافعيتهم ت
التعلم السلوكية اليت يستخدمها كثري من مدرسي النحو عامل من عوامل رئيسية يف 

ومن خصائص النظرية السلوكية يف تدريس النحو هو أن املدرس . ظهور هذه القضية
لطريقة القياسية وطريقة أنشط من الطلبة، حيث أن الطلبة سلبيون، وكثرة استخدام ا

القواعد والترمجة والطريقة اإللقائية، وحفظ مادة النحو عن ظهر قلب الطلبة، وقلة 
األمثلة الواقعية، وقلة تطبيق القواعد يف احملادثة والكتابة، وكثرة استخدام كتب النحو 

قد حان الوقت الستخدام البنائية يف  ٧.العلمي وليس النحو التعليمي أوالوظيفي
  .تدريس النحو كي يكون فعاال وتؤدي إىل جناحه

                                                
لتقليدي حنو معياري النحو ا. النحو التقليدي، والنحو الشعيب والنحو العلمي والنحو التعليمي: ميكن أن منيز بني أربعة للنحو٧

أما النحو العلمي . وأما النحو الشعيب فهو خالصة وافية من املعتقدات الشعبية املتعلقة ببنية اللغة. يقوم على أساس اللغة املكتوبة
 النظريةهكتر هامريل، : انظر. وأما النحو التعليمي فهو حنو أعد دف حتيقيق أغراض تدريسية. فهو حنو وصفي وضعه اللغويون

فهرس مكتبة امللك فهد الوطنية، : رياض(، ترمجة راشد بن عبد الرمحن الدويش، التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العملية
  . ١٥٧. ، ص)هـ١٤١٥
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اهتماما كبريا ويف حني أن النظرية عليم نظرية التعلم البنائية تم بعملية الت
لذلك فإن مناصري النظرية البنائية، ينتقدون . السلوكية تم كثريا بالتحصيل الدراسي

يديا، ومل يعد صاحلا وال منوذج التعلم اللفظي أو طريقة احملاضرة باعتبارها أسلوبا تقل
ينسجم مع خصائص عصرنا، وهلا كثري من السلبيات اليت تؤثر سلبا يف تعلم التالميذ 

  . ويف تطوير قدرام، وخاصة قدرات التفكري املنطقي والتفكري الناقد
هناك الدالئل املنطقية اليت يعتمد عليها الباحث يف اختيار النظرية البنائية يف 

إن العلوم والتحصيل الدراسي عملية يبنيها الفرد، ). ١: "(دريس وهيتطوير منوذج الت
ال بد من أن يكون التعلم ). ٣(العلم هو بناء احلوادث اليت خيترب منها الطلبة، ). ٢(

التعلم ). ٥(يقع التعلم من خالل استخدام الوسائل، ). ٤(يسري على السياق املناسب، 
). ٧(يتعلم الطلبة مبا فيهم من خلفيات متنوعة،  ).٦(هو احملاورة االجتماعية داخليا، 

  ٨."فهم املعارف املدروسة هو التحصيل الرئيسي لدى الناس
فضال عن الدالئل املذكورة هناك األسباب اليت يستند عليها الباحث يف اختيار 

 : النظرية البنائية لتطوير منوذج تدريس النحو على املستوى اجلامعي، وهي
نة القرن الواحد والعشرين فأدى التطور الكبري يف كافة جماالت بالنسبة إىل أزم .١

وقد فرضت هذه األزمنة . احلياة احلديثة حباجة ماسة إىل متطلبات جديدة وفاعلة
ضرورة ملتطلبات العصر احلديث ملا شهده من تطور حضاري هائل يف كافة 

دان التطور مناحي احلياة من تكنلوجيا اإلتصاليات وعصر اإلنترنت املتسع ملي
وواحدة من ضروراا امللحة هي جمال العملية التعليمية والتربوية، . العلمي املتسع

فال بد األخذ من الطرق واألساليب التدريسية املعاصرة لتلبية غرض تلك 
وتعترب النطرية البنائية نظرية من النظريات التعليمية احلديثة بنظر الكثري . املتطلبات

عريف يف غاية األمهية التطبيقية ملا هلا من دور فاعل يف العملية من علماء النفس امل
 . التعليمية والتعلمية

                                                
8Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Cet. III; Jakarta: Dian Rakyat, 2011), 
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بصدد ترقية جودة التدريس فمن احملاوالت اليت نقوم ا الفهم عن كيف يتعلم  .٢
ألن فهم املدرس عنه يستفيد منه املدرس يف صياغة الربنامج التدريسية . الطلبة

ات املقصودة هي النظرية النفسية واللغوية والتربوية، والنظري. املناسبة لدى الطلبة
بل يعد اإلملام ا من باب معرفة العلوم بالضرورة يف جمال تدريس اللغة اهلدف أي 

 . ومن النظريات النفسية هي النظرية البنائية. اللغة الثانية كانت أم اللغة األجنبية
لتربوية قبله حيث أن يستلزم التعليم يف املستوى اجلامعي خيتلف من املستويات ا .٣

الطلبة يف هذا املستوى أن يكون أنشط وأفعل من األستاذ الذي يعلمهم يف 
هذا املفهوم يناسب . اكتشاف املعارف واخلربات داخل الفصل كان أم خارجه

 . مبفهوم النظرية البنائية حيث تذهب إىل أن طالبا يبين فكرته نفسه بكل نشاط
تعلم النحو اليتوقف يف معرفة القواعد النحوية فحسب بل ال إن الغاية الرئيسية يف  .٤

هذا املبدأ يناسب بالنظرية البنائية . بد من أن يكون وظيفيا ومطابقا يف حياة الطلبة
الىت تذهب إىل أن يكون التدريس يتيح فرصة كثرية لدى الطلبة يف اتصال معرفة 

 . يدرسوا خبربام اليومية خارج الفصل
كره، أن من مشكالت تدريس النحو تتعلق كثريا بنظرية التعلم فمما سبق ذ

. النظرية البنائيةإىل كية والنظرية السلحلل هذه املشكلة فال بد من مغادرة . املستخدمة
إن استخدام النموذج التدريسي الرتيـيب ينعكس على احنراف دافعية : "قال عني

لنحو أن يتأهل يف اختيار فينبغي على مدرس ا. الطلبة وضعف حتصيلهم الدراسي
ومن مناذج التدريس الذي ميكن . واستخدام وتطوير منوذج التعليم الفعال النشاط

هلذه الغاية حتتاج إىل البحث  ٩."تطويره هو منوذج التدريس القائم على النظرية البنائية
يف ضوء  منوذج تدريس النحوتطوير ": فيقترح الباحث موضوع األطروحة. العلمي
ا جامعة موالنا مالك أداللغة العربية و قسمبالتطبيق على طلبة ( التعلم البنائيةنظرية 

  .")إندونيسيا - ماالنجإبراهيم اإلسالمية احلكومية 
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هذه هي إجراءات تدريس النحو يف كثري من اجلامعات  مشكلة البحثإن 
من اإلسالمية مازالت مملة بسبب نظرية التعلم السلوكي الذي يستخدمها كثري 

مدرسي النحو ويستندون عليها يف إجراءات التدريس، فلم تؤد إىل التعليم والتعلم 
الفعال النشط حىت تنعكس على ضعف الطلبة يف النحو واخنفاض دافعيتهم لتعلمه، 
فريى الباحث أن ال بد من أن يكون التعليم والتعلم الفعال النشط استنادا إىل النظرية 

ولذلك ال بد من مغادرة . لبة يف تعلمه وحتصيلهم الدراسيالبنائية لترقية رغبة الط
   . يف تعليم النحو وتعلمهالنظرية البنائية إىل كية والنظرية السلاستخدام 

 أسئلة البحث .ب 
 .تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية؟ذج منوكيف تطوير  .١
لدافعية  بنائيةنظرية التعلم المنوذج تدريس النحو املطور يف ضوء  فعاليةما مدى  .٢

 ؟يف تعلم النحواللغة العربية وأدا  قسمطلبة 
لترقية  نظرية التعلم البنائيةمنوذج تدريس النحو املطور يف ضوء  فعاليةما مدى  .٣

 يف تعلم النحو؟ا أداللغة العربية و بقسم حتصيل الطلبة

 أهداف البحث .ج 
 .واصفاا اخلاصةتدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية مبذج منولتطوير  .١
لدافعية طلبة  نظرية التعلم البنائيةمنوذج تدريس النحو املطور يف ضوء  فعالية معرفة .٢

 .يف تعلم النحواللغة العربية وأدا  قسم
حتصيل لترقية  نظرية التعلم البنائيةمنوذج تدريس النحو املطور يف ضوء  فعالية معرفة .٣

 .لم النحويف تعا أداللغة العربية و بقسم الطلبة

 مواصفات اإلنتاج .د 

أدوات "بـ  مساه الباحثوة طبوعامل األدوات التدريسيةهو املطور  اإلنتاج
النموذج بشكله تميز ي".النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية تدريس

 : مبواصفاته اخلاصة وهي ااألدوات التدريسية من غريه



٩ 

 .النحو الوظيفي يف تعليم وتعلم درسنيملللطلبة وا اريتيساملطور  النموذجستهدف ي .١
أما مدخل . يتكون النموذج من املدخل واالستراتيجية والطرق واألساليب .٢

التدريس فهو املدخل البنائي، وأما استراتيجية التدريس فهي استراتيجية التعلم 
الطريقة و الطريقة اإللقائية، طريقة املناقشة،: البنائي، وأما طرق التدريس فهي

وأما األساليب فكل أنشطة  .الطريقة الوظائفيةوطريقة حل املشكلة، ورائية، االستق
مرحلة التشويق ومرحلة : املدرس والطلبة يف املراحل التدرسيية اخلمس

 . االستكشاف ومرحلة التفسري ومرحلة التوسع ومرحلة التقومي
: أربعة مكوناتحماضرة ويضمن كل منها  ١٥من األدوات التدريسية تتكون  .٣

تتميز . التقومي الدراسيملقرر الدراسي وخطة التدريس اليومية وحمتوى الدرس وا
 .هذه املكونات األربع بالنظرية البنائية املتصورة يف كل منها

معيار ). ١: (وحدات ولكل وحدة تشتمل على تسعاملقرر الدراسي يتكون من  .٤
). ٥(املؤشرات، ). ٤(احملتويات الدراسية، ). ٣(الكفاية األساسية، ). ٢(الكفاية، 

 ١٠.املصادر الدراسية). ٨(الزمن، ). ٧(التقييم، /التقومي). ٦(أنشطة التدريس، 
). ١: (تتضمن فيها من منهاولكل  خطة ١٥خطة التدريس اليومية تتكون من  .٥

أهداف ). ٤(الكفاية األساسية، ). ٣(معيار الكفاية، ). ٢(العينية الدراسية، 
إجرءات التدريس، ). ٧(طرائق التدريس، ). ٦(حمتوى الدرس، ). ٥(الدرس، 

وتتميز مبراحل التدريس  ١١.التقومي). ١٠(املصادر الدراسية، ). ٩(الزمن، ). ٨(
مرحلة التشويق ومرحلة االستكشاف ومرحلة التفسري ومرحلة : البنائية اخلمس

 .التوسع ومرحلة التقيومي
 هموضوعات). ١: (ليةيز باخلصائص التاويتمحماضرة،  ألربع عشرةحمتوى الدرس  .٦

ال يعرض حمتوى الدرس عرضا كامال بل ). ٢(سبع موضوعات، تتكون من 
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11 Daryanto dan Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Cet. I; Yogyakarta: 
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يعرض حمتوى ). ٣(، يعرض عرضا موجزا وتتاح الفرصة املوسعة للطلبة يف امتامه
الدرس عرضا منظما بالطريقة اإلستقرائية، بتقدمي أهداف الدرس ويليها أربعة 

تعلقة باملوضوع، والعمود الثاين األمر العمود األول عرض األمثلة امل: أعمدة
بضرب األمثلة األخرى مستعينا باألمثلة يف العمود األول، والعمود الثالث بناء 
فكرة الطلبة بشرح موجز عن القواعد املوجودة يف األمثلة املعروضة، والعمود 

لونة على حسب مواقعها املتقدم األمثلة ). ٤(استنباط القواعد،  الرابع هو
 .رابيةاإلع

يز خصائصيا بالتقييم الواقعي الذي ويتم ،حماضرة ألربع عشرةالتقومي الدراسي  .٧
االختبار : االختبار التكويين، وهو نوعان). ١: (حدة الدراسية وهويتضمنه كل الو

 أربعة عشريتكون من  الذي التقييم العملي). ٢( .االختبار التحريري وأالشفهي 
). ٣(. حلماسة والتعاون والرغبة والشجاعةالنشاط وا: مؤشرات خبمس تقييما

 .تقييما إثنا عشريتكون من  الذي تقييم ملف العمل

 فروض البحث .ه 
بالنسبة إىل ذلك فإن فرضية البحث هي تدريس النحو باستخدام منوذج 
التدريس املطور على أساس نظرية التعلم البنائية سيكون له أثر فعال يف دافعية الطلبة 

 . لدراسي يف تعلم النحو الوظيفيوترقية حتصيلهم ا

 فوائد البحث .و 
  : يأيت البحث بفوائد كبرية مبا فيها من نتائج إجيابية نظرية كانت أم تطبيقية

أن يكون البحث مسهما يف إثراء املعلومات حول منوذج ). ١: (من الناحية النظرية .١
هلم يف درس تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية لترقية حتصيل الطلبة وميو

أن يكون البحث مرجعا نظريا يف تطوير منوذج تدريس النحو على  ).٢(. النحو
أن يكون البحث حماولة لنهوض بعلوم اللغة ). ٣(، أساس نظرية التعلم البنائية

 .العربية بصفة عامة ومبادة علم النحو الوظيفي بصفة خاصة
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يتمىن الباحث أن يأيت : بويةترالؤسسات امللجامعات ول). ١: (من الناحية التطبيقية .٢
: للمدرسني ).٢(ميتها يف إجراء تدريس النحو فيها، البحث باملعلومات املهمة لتن

رس النحو كلما يقوم بتدريس يتمىن الباحث أن يكون البحث دليال بديال لكل مد
 يتمىن الباحث أن يكون البحث يدافع الطلبة يف تعلم النحو: للطلبة). ١(النحو، 

 .الدراسي التحصيل حىت يرتقي

 حدود البحث .ز 
هناك كثري من مناذج التدريس القائمة على النظرية البنائية اليت . احلدود املوضوعية .١

وفاعليته " منوذج التعلم البنائي"ميكن تطويرها لتدريس النحو، فيحدد الباحث 
سي التحصيل الدراب املرادو. حتصيلهم الدراسي يف تعلم النحولترقية دافعية الطلبة ول

  . هو نتائج الطلبة يف تطبيق علوم النحو الوظيفي ملهارة الكتابةهنا 

هذا البحث ينحصر على جمتمع البحث وعينته من طلبة املرحلة . احلدود املكانية .٢
، بقسم اللغة العربية وأدا، كلية العلوم )BL(ل /وب) AL(ل /أ :السابعة يف فصلي

  . سالمية احلكومية ماالنجاإلنسانية، جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإل
عقد يف فترة الفصل الدراسي األول ) جتربة اإلنتاج(هذا البحث . احلدود الزمانية .٣

، من شهر أغسطس إىل شهر ديسمرب سنة ٢٠١٦ – ٢٠١٥من العام اجلامعي 
٢٠١٥ .  

 الدراسات السابقة .ح 
أو يف الكتابة العلمية هي البحوث  الدراسات السابقةكما هو املعروف أن معىن 

الكتب اليت ألفها أوكتبها املؤلفون السابقون وهي اليت تتعلق بالبحث الذي سيقوم 
وأما البحوث السابقة املتعلقة ذا البحث تتكون من اثنا عشر حبثا؛ . الباحث بدراستها

ستة حبوث رسالة الدكتوراه، وأربعة حبوث رسالة املاجستري، وحبث علمي واحد 
 :تضح من خالل اجلدول التايلودورية علمية واحدة، وسوف ت
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٢٧٥ 

  الدراسات السابقة واختالفها ذا البحث:  ١.١اجلدول 

  الرقم
الباحث وسنة 

  الدراسة
  الفرق  الشبه  من نتائج البحث  املنهج  البحث لنيل الدرجة  ن واللغة املستخدمةالعناوي

غازي بن    .١
صالح بن 

هليل املطريف، 
  . هـ ١٤٢٨

أثر استخدام منوذج التعلم 
بنائي ىف تدريس العلوم ال

على التحصيل واالجتاه حنو 
املادة لدى طالب الصف 

  . الثالث املتوسط
البحث مكتوب باللغة 

  .العربية

ىف  الدكتوراه رسالة
املناهج وطرق تدريس 
العلوم، كلية التربية 
جامعة أم القرى 
اململكة العربية 

  . السعودية

بحث ال
  تجرييبال

 ومن نتائج البحث أظهرت نتائج
الدراسة بشكل عام أن طالب 
اموعة التجربية قد تفوقوا على 
نظائرهم ىف اموعة الضابطة ىف 
متوسط درجات التحصيل املعريف 
البعدي عند مستوى التذكر، 
ومستوى الفهم، ومستوى التطبيق، 
وعند املستويات املعرفية الثالث 

وقد كان هذا التفوق . السابقة معا
يات الداللة داال إحصائيا عند مستو

جلميع املستويات املعرفية ) ٠.٠٥(
  السابقة

إما يتكلمان 
عن منوذج 
التعلم البنائي 

  ىف التدريس 

يتركز البحث ىف جتريب 
فاعلية منوذج التعلم البنائي 
ىف تدريس العلوم، بينما 
يكون الباحث يركز حبثه 
ىف تدريس النحو 
باستخدام منوذج التعلم 

  البنائي

 
 
 
 



١٣ 

حث وسنة البا  الرقم
  الفرق  الشبه  من نتائج البحث  املنهج  البحث لنيل الدرجة  ن واللغة املستخدمةالعناوي  الدراسة

سوهارمون،   .٢
  م٢٠١٤

تطوير النمذوج التعليمي 
مبهارة الكالم ىف ضوء 

بالتطبيق (الفروق الفردية 
على طلبة جامعة حممود 
يونس اإلسالمية احلكومية 
باتوسنجكر سومطرة الغربية 

  ). دونيسياإن
  . مكتوب باللغة العربية

ىف  الدكتوراهه رسالة
كليات الدراسات 
العليا جبامعة موالنا 
مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج

بحث ال
  تطويريال

إن النموذج املطور جيعل احملاضر 
نشيطا وفعاال ىف إعداد ختطيط 
التعليم، وحتليل املواد الدراسية 

م وعملية التعلم واختيار طريقة التعلي
وكذلك الطلبة . والتعليم والتقومي

الذين يدرسون باستخدام النموذج 
التعليمي املطور أحسن وأرقى من 

  . غريه حتصيال ودراسا

إما 
يتكلمان 

عن تطوير 
منوذج 

التعليم أو 
  . التدريس

يتركز البحث ىف تطوير 
النموذج القائم على نطرية 
الفروق الفردية ىف تعليم 

ة الكالم، بينما املهارا
يكون هذا البحث متركز 
ىف تطوير النموذج القائم 
على البنائية ىف تدريس 

  . النحو

نانا جومهانا،   .٣
  م٢٠١٤

اإلجتاهات العلمية ىف تطوير 
مناهج اللغة العربية للمدارس 
الثانوية اإلسالمية ىف 

دراسة حتليلية عن (إندونيسيا 
النظرية اللغوية والنفسية ىف 

 – ١٩٨٣ة مناهج سن
   ،)م٢٠٠٨

ىف  الدكتوراهه رسالة
كليات الدراسات 
العليا جبامعة موالنا 
مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج

بحث ال
وصفي ال

- 
  تحليليال

أن هيمن أثر  النظرية البنيوية 
والسلوكية على جمريات تطوير 
مناهج تعلم اللغة العربية للمدارس 

لثانوية اإلسالمية منذ فترة عام ا
ميالدية، مبعىن أن تطوير  ١٩٨٣

هذه املناهج ظل يتأسس كثريا على 
هاتني النظريتني بوصفهما أساسا 

إما 
يتكلمان 

عن النظرية 
البنائية اليت 
هي نظرية 

من 
النظريات 

يتركز البحث عن وصف 
تطوير مناهج تعليم اللغة 
العربية للمدارس الثانوية 
اإلسالمية ىف إندونيسيا، 

يركز  بينما يكون الباحث
حبثه ىف تطوير منوذج 
تدريس النحو من أجهزته 



١٤ 

البحث مكتوب باللغة 
  العربية

فيمكن القول أن . واجتاها علميا
مناهج تعليم اللغة العربية للمدارس 

 ١٩٨٣الثانوية اإلسالمية لفترة بني 
م على الوجه العام، مل ٢٠٠٨ –

على التحرر من قيود  تكن قادرة
تأثري النظرية البنيوية والنظرية 

  .السلوكية

النفسية ىف 
  .بناء املناهج

الدراسية القائمة على 
  . النظرية البنائية

مستاجي   .٤
)Mustaji( ،

٢٠٠٩  

Pengembangan 

Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

dengan pola 

Kolaborasi dalam 

Mata Kuliah 

Masalah Sosoal) 
  مكتوب باللغة اإلندونيسية

ىف  توراهالدك رسالة
كليات الدراسات 

 ماالنجالعليا جبامعة 
  .احلكومية

بحث ال
  تطويريال

إن نتيجة التجريب من النموذج 
التدريس واألدوات التدرسية جتاه 
العملية التدريسية وحتصيلها تدل 
على أا إجيابية وصاحلة ىف 

  . استخدامها للتدرس

إما 
يتكلمان 

عن تطوير 
منوذج 

  .التدريس

ىف تطوير يتركز البحث 
منوذج التدريس على 
أساس املشكالت، بينما 
يكون الباحث يركز حبثه 
ىف تطوير النموذج القائم 
على النظرية البنائية ىف 

  . تدريس النحو
 
 
 
 
 
 
 



١٥ 

الباحث وسنة   الرقم
  الفرق  الشبه  من نتائج البحث  املنهج  البحث لنيل الدرجة  ن واللغة املستخدمةالعناوي  الدراسة

، سوفريادي  .٤
)Supriyadi (

  .م٢٠١٢

Pengembangan 

Perangkat 

Pembelajaran 

Keterampilan Karya 

Tulis Ilmiah 

Berpendekatan 

Konstruktivisme  
البحث مكتوب باللغة 

  . اإلندونيسية

ىف  الدكتوراه رسالة
كليات الدراسات 

 ماالنجالعليا جبامعة 
  .احلكومية

بحث ال
  تطويريال

بشكل بارز تقع ترقية إجناز التعلم 
ىف مادة كتابة البحث العلمي قبل 

. عملية التدريس بينه وبني ما بعده
وكذلك نتيجة من عقد احملاورة مع  
الطلبة تدل على أن تدريس كتابة 
البحث العلمي باستخدام مدخل 
التعلم البنائي يستفيد منها الطلبة 
عدة املنافع ومنها تدريب شجاعتهم 

، ىف تقدمي األراء، واملسؤولية
وتدريبهم اإلجتماعية واحترام اآلراء 

  . األخرى من خالل املناقشة

إما 
يتكلمان 

عن 
استخدام 
املدخل 

البنائي ىف 
  .التدريس

يتركز البحث ىف تطوير 
األدوات التدريسية ملادة 
مهارة كتابة البحث 
العلمي، بينما يكون 
الباحث  يركز حبثه ىف 
تطوير منوذج التدريس 

  . ملادة التحو

سامية حممد   . ٦
حممود عبد 

  م٢٠٠٧اهللا، 

أثر استخدام منوذج التعلم 
البنائي ىف اكتساب تالميذ 
احللقة الثانية من التعليم 
األساسي بعض املفاهيم 
النحوية واحتاهام حنو 

  . استخدام النموذج

املاجستري، رسالة 
بقسم املناهج وطرق 
 التدريس كلية اآلداب

  . جامعة الفيوم

بحث ال
  تجرييبال

إن التدريس باستخدام منوذج التعلم 
البنائي قد كان له آثار إجيابية ىف 
جوانب خمتلفة لدى التالميذ عينة 
البحث مما جعل ذلك ينعكس على 
اجتاهام حنو استخدامه ىف 
التدريس، ويتضح ذلك من خالل 

إما 
يتكلمان 

عن منوذج 
التعلم 

البنائي ىف 
  . التدريس

يتركز البحث ىف جتريب 
فاعلية استخدام منوذج 
التعلم البنائي ىف اكتساب 
بعض املفاهيم النحوية 
واجتاهام حنو استخدام 
النموذج، بينما يكون هذا 



١٦ 

  
البحث مكتوب باللغة 

  . العربية

مقارنة املتوسط الذي كانوا عليه 
لتجريبية باملتوسط تلقي املعاجلة ا

الذي أصبحوا عليه بعد املعاجلة 
  .التجريبية

ز ىف تطوير الباحث مترك
منوذج تدريس النحو 
باستخدام منوذج التعلم 

 . البنائي
مالك بنت   .٧

  حممد سامل
فاعلية منوذج مقترح لتعليم 
البنائية ىف تنمية ممارسات 
التدريس البنائي لدى 
معلمات العلوم وأثرها ىف 
تعديل التصورات البديلة 
ملفاهيم التغريات الكيميائية 

ات واحليوكيميائية لدى طالب
الصف األول املتوسط مبدينة 

  . الرياض
البحث مكتوب باللغة 

  . العربية

ىف ستري، رسالة املاج
قسم التربية وعلم 
النفس، كلية التربية 

 –املبنات الرياض 
اململكة العربية 

  . السعودية

بحث ال
تجرييب ال

– 
  . تقومييال

فاعلية النموذج املقترح ىف ).  ١(
بنائية تنمية املمارسات التدريسية ال
). ٢(لدى معلمات العلوم، 

االخنفاض الشديد ىف مستوى صحة 
تصورات طالبات اموعتني 
التدريبية والضابطة ملفاهيم التغريات 
الكيميائية ىف التطبيق القبلي الختيار 
التصورات البديلة، ممايدل على أن 
معظم الطالبات لديه تصورات بديلة 

. حول املفاهيم الواردة ىف االختبار
فاعلية املمارسات التدريسية ).  ٣(

الينائية ىف تعديل التصورات البديلة 
حول مفاهيم التغريات الكيميائية 

  . لدى طالبات الصف األول املتوسط

إما 
يتكلمان 

عن 
النموذج 

البنائي ىف 
  . التعليم

يتركز البحث ىف جتريب 
فاعلية منوذج التعلم البنائي 
ىف تدريس معلومات 

يكون  بينما. العلوم
الباحث يركز حبثه ىف 
تطوير منوذج تدريس 
النحو باستخدام منوذج 

  . التعلم البنائي



١٧ 

إصاف   . ٨
شافعي، 
  م٢٠٠٨

Model Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Berbasis 

Konstruktivisme di 

Perguruan Tinggi 

Islam 

  مكتوب باللغة اإلندونيسية

جامعة البحث العلمي، 
للتربية " لتقوىا"

  . ية باندونجاإلسالم

بحث ال
  تطويريال

إن منوذج التعليم ىف ضوء النظرية 
البنائية يرقي عملية التعليم واملهارات 
اللغوية لدى الطلبة ويرقي أيضا 

تكون ). ١(توظيف احملاضر، ألن 
). ٢(األوقات الدراسية أشد فعال، 
). ٣(يكون التعليم متركزا بكثري، 

   .يكون النشاط التعليمية أشد املراقبة

إما 
يتكلمان 

عن تطوير 
منوذج 

التدريس 
ىف ضوء 

النظرية 
  . البنائية

يقوم الباحث بتطوير 
منوذج تدريس اللغة العربية 
بصفة عامة، يف حني 
يكون الباحث يركز حبثه 
ىف تطوير منوذج تدريس 

  . النحو بصفة خاصة

الفجر،   .٩
  م٢٠٠٧

ترقية مهارة الكتابة باللغة 
 العربية باملدخل البنائي

لطالب الفصل السادس ىف 
قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة جواري سيوو 
اإلسالمية احلكومية بيميترو 

  .النبونج
  .البحث مكتوب بالعربية

ىف  املاجستري رسالة
كليات الدراسات 
العليا جبامعة موالنا 
مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج

بحث ال
  تجرييبال

لترقية مهارة إن املدخل البنائي فعال 
الكتابة باللغة العربية وتصل هذه 
الترقية إىل الدرجة املتوسطة عشر 
درجة، حيث نال الطلبة الدرجة 

ىف ) مستوى جيد( ١٦،٧٦املعدلة 
االختبار البعدي للدورة األويل، 

ىف  ٧،٨٧ونالوا الدرجة املعدلة 
  . االختبار البعدي للدورة الثانية

إما 
يتكلمان 

عن 
استخدام 

دخل امل
البنائي ىف 

تدريس 
  .العربية

يتركز البحث ىف جتريب 
فاعلية استخدام املدخل 
البنائي ىف تدريس مهارة 
الكتابة باللغة العربية، بينما 
يكون الباحث يركز حبثه 
ىف تطوير منوذح تدريس 
النحو على أساس النظرية 

 . البنائية



١٨ 

 

  الرقم
الباحث وسنة 

  الدراسة
  الفرق  الشبه  من نتائج البحث  املنهج  البحث لنيل الدرجة  ةالعناوين واللغة املستخدم

تطوير املواد الدراسة على   أنا أخيت  .١٠
أساس املدخل البنائي لتعليم 
اللغة العربية ىف ضوء املنهج 
الدراسي على مستوى 

  . الوحدة التربوية
  . مكتوب باللغة العربية

ىف  املاجستري رسالة
كليات الدراسات 

والنا العليا جبامعة م
مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج

بحث ال
  تطويريال

إن املواد على أساس املدخل البنائي 
فعالة لتعليم العربية ولترقية كفاءة الطلبة 
ىف تعلم العربية الكتساب املهارات 

فيستطيع الطلبة تعلم . اللغوية األربع
العربية على حسب معارفهم وخربام 

  . ىف املواقع اليومية ويربطوا املعلومات

إما 
يتكلمان 

عن املدخل 
البنائي ىف 

تطوير 
  .التدريس

يتركز البحث ىف تطوير 
املواد الدراسية، بينما 
يكون الباحث يركز حبثه 

  . ىف تطوير منوذج التدريس

. ن  . ١١
ستيانينجسه، 

  م٢٠١٢

Pengembangan 

Perangkat dan 

Model Pembelajaran 

Berbasis 

Konstruktivisme, 

Mata Kuliah 

Statistika Melalui 

Pendekatan Lesson 

Studi.  

  . مكتوب باللغة اإلندونسية

دورية البحث 
، ١٣عدد (اإلنسانية، 

  . ، فرباير١منرة 

البحث 
  تطويريال

إن استخدام منوذج التدريس على 
األساس البنائية ترقي أنشطة الطلبة 
اليت أقيست مبؤشرات القدرة ىف 

لة وطرحها وتقدمي اآلراء إجابة األسئ
  . والفكر وقدرة ىف تقدمي املالحظات

إما 
يتكلمان 

عن املدخل 
البنائي ىف 

عملية 
  .التطوير

يتركز البحث ىف تطوير 
األدوات ومنوذج التدريس 
اإلحصائية بينما يكون 
الباحث يركز حبثه ىف 
تطوير منوذج التدريس 

  . ملادة النحو



١٩ 

 

  الرقم
الباحث وسنة 

  الدراسة
  الفرق  الشبه  من نتائج البحث  املنهج  البحث لنيل الدرجة  العناوين واللغة املستخدمة

حممد قشريي،   ١٢
  م٢٠١٦

تطوير مواد النحو الوظيفي 
وأثر ستخدامها يف رفع 
دوافع الطلبة وحتصيلهم يف 

بالتطبيق على (تعلم النحو 
طلبة قسم اللغة العربية 

 .جبامعة ماالنج احلكومية
  .العربية باللغة ةمكتوب

ىف  الدكتوراه رسالة
كليات الدراسات 
العليا جبامعة موالنا 
مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج

البحث 
  التطويري

إن املواد  التعليمية املطورة فعالة 
االستخدام لرفع دوافع الطلبة 

تطبيق النحو "وحتصيلهم يف مادة 
  ". األول

إما 
يتكلمان 

النحو عن 
الوظيفي 

دوافع وال
  .والتحصيل

يتركز البحث ىف تطوير 
بينما  مواد النحو الوظيفي،

 يكون الباحث يركز حبثه 
ىف تطوير منوذج تدريس 

  .النحو الوظيفي



٢٠ 

انطالقا من اجلدول السابق فاختلف هذا البحث من البحوث السابقة حيث 
. ربيةيريد الباحث تطوير منوذج تدريس النحو خاصة وليس تدريس مهارات اللغة الع

واختار الباحث واحدا من االستراتيجيات القائمة على النظرية البنائية وهو منوذج 
التعلم البنائي وتطرق الباحث فاعلية النموذج املطور لدافعية الطلبة ولترقية حتصيلهم 

إذن كان هذا املوضوع خيتلف من البحوث السابقة . الدراسي يف تعلم النحو الوظيفي
 .يام بالبحث عنهاملوجودة ويليق الق

 املصطلحاتحتديد  .ط 

يرى الباحث أنه من الضروري حتديد معاين بعض املصطلحات الواردة يف هذا 
  : املوضوع وهو كما يلى

الدراسة املنظمة للتصميم "مبعناها العام هي " تطوير"كلمة . تطوير النموذج .١
ا يكون معىن بينم ١٢."والتطوير وتقومي الربنامج والعملية واإلنتاج لتحقيق األهداف

حماولة الستكمال وإجياد شيء جديد قائم على منهج علمي  "تطوير النموذج هو 
منوذج  ). ٢(منوذج الربنامج، ). ١:(ومن أقسام النموذج املطور هي. خاص

والنموذج املطور املراد  ١٣."منوذج  اإلرشاد). ٤(منوذج  الدورة، ). ٣(التدريس، 
ج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم يف هذا البحث يقتصر على تطوير منوذ

 . البنائية أو املدخل البنائي
طريقة، (ما يوظفه املعلم من إجراء ذي خطوات حمددة "هو  منوذج التدريس .٢

كان منوذج التدريس متنوعة، ومنوذج  ١٤".تنفيذ الدروس يف) استراتيجية وغريها
 ."منوذج التعلم البنائي"التدريس الذي يراد تطويره مقتصر على 

                                                
12Sri Pujiasturi, “R2D2” Desain Penelitian Pengembangan Cocok untuk Penelitian Pembelajaran 

Bahasa Berdasarkan Konstruktivisme, dalam buku “Bahasa dan Sastra dalam Berbagai 
Perspektif”, Anwar Efendi (Ed.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 304. 
13Fauzi Eko Purnomo, “Pengembangan Model,” http://pkbmcibanggala.blocspot.com, diakses 
tanggal 29 Desember 2014.  

أثر منوذج التعليم وأسلوب التعليم يف تطوير مهارة القراءة الناقدة  "خلدون عبد الرحيم أبو اهلجائي و عماد توفيق السعدي،١٤
  . ١٣٩. ، ص)م٢٠٠٣( ١، ١٩، الد جملة جامعة دمشق "،لدى تالميذ الصف الرابع األساسي
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نظرية التعلم البنائية أو النظرية البنائية أو املدخل البنائي، وصف بروكس وبروكس   .٣
)Brooks and Brooks, 2006 (كما نقله وردويو : 

“The constructivist approach stimulates learning only around concept in 

which teh students have a prekindled interest.” 

ات نظرية التعلم البنائية والنظرية البنائية واملدخل البنائي يف إذن، مصطلح
البنائية ختتلف من البنيوية حيث . صعيد واحد وتستخدم متبادالت يف هذا البحث

  ".Structuralisme"والبنيوية مبعىن " Constructiviseme"أن البنائية مبعىن 
نحرف من هدف إن النحو من حيث مفهومه نوعان ومها املفهوم امل. النحو

وأما مفهوم النحو الذي ينحرف من هدفه أصال . النحو أصال واملفهوم كما هو أصال
هو التعريفات اليت تتركز النحو كعلم الذي يعرف به ضبط أواخر الكلمات ومعرفة 
حالتها إعرابا وبناء وتركيب اجلملة، بينما مفهوم النحو كما هو أصال هو علم البحث 

بط ا من خواص كما أنه يتناول العالقات بني الكلمات يف يف التراكيب وما ير
النحو يف هذا البحث مقتصر على مفهوم املراد بف ١٥.اجلملة وبني اجلمل يف العبارات

 .النحو الوظيفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .١٠٣. ص.،أساليب تدريس اللغة العربيةد احلوامدة، راتب قاسم عاشور وحممد فؤا١٥
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٢٧٥ 

  الفصل الثاىن
 اإلطار النظري

التدريس وتطويره منوذج  :حث األولاملب هذا الفصل حيتوي على ستة مباحث؛
 :حث الرابعاملبنطرية التعلم البنائي و :حث الثالثاملبالنحو وتدريسه و: الثاين حثواملب

دافعية التعلم : اخلامس حثواملب باستخدام نظرية التعلم البنائيةتدريس المنوذج 
  . اإلطار الفكري: السادس حثوالتحصيل الدراسي واملب

 منوذج التدريس وتطويره: املبحث األول 

م تهدريس وطرائق تطويره وصفا مفصال يوذج التصف الباحث منقبل أن ي
الباحث بتقدمي معىن التدريس الذي يستخدمه كثريا يف هذا البحث حىت يتضح الفرق 

 ويصعب عقول مترادفنيمها كثري من املربيني املصطلحان يعد هذان . بينه وبني التعليم
يف هذا . وضعهأحيانا يستخدم يف موضع غري م مافنجد أ. بعضهم التفريق بينهما

  . البحث سيحاول الباحث توضيح معىن كل منهما بشكل موجز

 والتعليم التدريس -أ 

  مفهوم التدريس .١
من أكثر األلفاظ شيوعا واستعماال يف احلياة  هللتدريس مفاهيم عديدة، مع أن

التدريس . العملية واالجتماعية، حيث انتشر التدريس لدى مجيع فئات اتمع وطبقاته
ويطلق عليه يف اإلندونيسية  ١٦"جعله يدرس"يدرس مبعىن  –درس "فعل  لغة مصدر من

"pembelajaran " ويف اإلجنليزية"instruction وteaching"إيصال الفكرة"أي  ١٧ ".
 ١٨."إيصال الفكرة من خالل التدريس"ولذلك التدريس هو 

                                                
  . ٢١١. ، ص)م١٩٨٦دار املشرق، : بريوت السابعة وثالثون؛ الطبعة (، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، ١٦

17Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: Macdonald & Evans Ltd., 1974), 
hlm. 278. 
18Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan & Aplikasinya, (Cet. I; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2008),, hlm. 265. 
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وتعددت تعريفات مصطلح التدريس من باحث آلخر كما تعددت تعريفات 
اجلانب التطبيقي التقين "نه إحطب  عن أيبوصف سالمة نقال . صطلح التعليمم

للتربية، ويتطلب إضافة إىل شروط التعلم وشروط التعليم وجود مرشد لعملية التعلم 
تلفزيون أو احلاسوب، : والتعليم، وهذا املرشد قد تكون معلما، أو آلة التدريب مثل

وذهب رمسان إىل أنه  ١٩."الصف وخارحها إضافة إىل تفاصيل عملية التدريس داخل
، مثل االتصال عملية االتصال بني املدرس والطلبة مباشرة كانت أم غري مباشرة"

هو التدريس يف الفصل، ومثل االتصال غري مباشرة هو استخدام الوسائل  املباشر
عملية إنسانية مقصودة هدفها "احلوامدة والعدوان  عرفه كل منو ٢٠."التعلمية
ة املتعلمني على التعلم، فهو اجلانب التطبيقي التكنولوجي للتربية، ويتضمن مساعد

شروط التعلم والتعليم معا، وحيتاج إىل معلم أو آلة، وقد يتم داخل الغرفة الصفية أو 
 ٢١".خارجها

ومنظمة  عملية مقصودة وخمطط"عرف التدريس انطالقا من التعاريف السابقة 
من اإلجراءات اليت  ر التدريس تتم وفق تتابع معنيونشاط تفاعلي تواصلي بني عناص

ها وحتت إشرافها بقصد مساعدة وخارجوتالميذه داخل املدرسة  يقوم ا املدرس
  ."التالميذ على التعلم والنمو املتكامل

  مفهوم التعليم .٢
ويطلق عليه يف  ٢٣"جعله يعلم"أو  ٢٢فيعلّم مبعىن عر-مالتعليم لغة مصدر علّ

 ٢٥."teachingو  directionو instruction" ويف اإلجنليزية  ٢٤"pengajaran"اإلندونيسية 
                                                

  .١٦. ، ص)هـ١٤٢٤درا اخلرجيي للنشر والتوزيع، : رياض (، تصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة، ١٩
20Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Cet. V; Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 134. 

دار املسرية للنشر : الطبعة األوىل؛ عمان(، تصميم التدريس بني النظرية والتطبيقزيد سليمان العدوان وحممد فؤاد احلوامدة، ٢١
  ١٥. ، ص)م٢٠١١والتوزيع، 

  . ٦٢٤. ، ص)م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، : مصر؛ الطبعة الرابعة(، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٢٢
  . ٥٢٦. صاملنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف، ٢٣

24Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 
Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 520.  
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ريف التعليم تعددت من باحث آلخر ويتضح ذلك فيما اأن تع هذكرسبق كما 
ل املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة اإيص"التعليم عند السمان هو : يلي

املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل  قومية وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من
اللقائي التعليم نقال عن سالمة  قالمع ذلك  اماانسج ٢٦."احلصول على العلم واملعرفة

إجراء تطبيقي يستخدم ما كشف عنه علم التعلم يف مواقف تعليمية وتربوية "هو 
  ٢٧."داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوسائط التعليمية

لسابقة يرى الباحث أن املعلم يف التعليم يرى أن يف ذهنه انطالقا من التعاريف ا
جمموعة من املعارف واملعلومات ويرغب يف إيصاهلا للطالب ألنه يرى أم حباجة إليها 
فيمارس إيصاهلا هلم مباشرة من قبله شخصيا وفق عملية منظمة ناتج تلك املمارسة 

لك املعارف واملعلومات هي التعليم، ويتحكم يف درجة حتقق حصول الطالب على ت
ولذلك اهلدف من التعليم نقل املعلومات . وما يتملكه من خربات يف هذا اال

واخلربات واملعارف يف ذهن املعلم إىل التالميذ احملتاجني هلذه املعلومات واملعارف 
فمجاالت التعليم . واخلربات واليت تكونت لدى املعلم بفعل معلوماته وخرباته وممارسته

نواحي الشخصية من تعددت ومل يقتصر على املعلومات فقط بل يكاد يشمل مجيع قد 
ح بصبعض أحيان أ أن التربية أعم من التعليم إال يف بالرغم. سمية واجتماعيةعقلية وج

  .التعليم مرادفا للتربية، فاملعلم هو املريب، ورجال التعليم هم رجال التربية

  س و التعليميالفرق بني التدر .٣

ا من التعاريف السابقة يرى الباحث أن التعليم أعم من التدريس أي انطالق
التخطيط ). ١(التدريس فرع من فروع التعليم، ألن التدريس عنده مراحل ثالثة وهي 

من أن يكون فيه عملية  ال بدو. بغية مساعدة املتعلمني على التعلم). ٣(التنفيذ، ). ٢(
ىن البيئة يف هذا الصدد مجيع الظروف املادية مع. تفاعلية بني البيئة والطلبة واملدرس

                                                                                                                                 
25Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, hlm. 636. 

  . ١٢. ، ص)م١٩٨٣دار املعارف، : القاهرة(التوجيه ىف تدريس اللغة العربية، حممود علي السمان، ٢٦
  .١٥. ، صتصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة، ٢٧
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من هي القائمة بني مجيع الطلبة  والبشرية واالجتماعية للمتعلم، والعالقة املقصودة
فتدور حمتوياته حول التواصل بني املدرس . جهة، وبينهم وبني املدرس من جهة أخرى

. درسماذا يدرس؟ كيف يدرس؟ ومىت ي: والطالب خبصوص جمموعة من األسئلة
  : تبادل التواصل بني املدرس والطالب والبيئة يتصور يف الرسم البياين التايل

  
 
  
  
  
  
  

  ٢٨صورة التواصل بني املدرس والطالب والبيئة يف التدريس  : ٢.١الرسم البياين 
بيد أن التواصل بني املعلم واملتعلم يف التعليم يكون يف اجتاه واحد كما يتمثل 

  : التايل يف الرسم البياين

  
  صورة التواصل بني املدرس والطالب يف التعليم : ٢.٢الرسم البياين 

تعلم يف اجتاه واحد ويسمى وذهب الباحث إىل أن التواصل بني املعلم وامل
ذكر سابقا  كما. بني املعلم واملتعلم  يسمى بالتدريس التعليم، بينما التواصل املتبادلب

وذكر رشدي أمحد طعيمة . من جمال اختالف العلماء أن التفريق بني التدريس والتعليم
التدريس ال يعىن جمرد توصيل معلومات أو معارف من معلم إىل "خالفا مما سبق أن 

الكشف عما لدى  –يف املقام األول  –متعلم، إنه عملية أكرب من ذلك، إذ تستهدف 
                                                

28 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 91 
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طاقاا حىت يف أقصى  االتالميذ من استعدادات وقدرات، ومساعدم على استغالهل
مادا على ماسبق من تعاريف التدريس والتعليم تاع ٢٩." يعلموا أنفسهم بأنفسهم

سبق من تفصيل  ومما. ستعمالااليعرف أما مترادفان ولكن يتفرقان يف الداللة و
  : حول عملية التعليم والتدريس يقود الباحث إىل حماولة التفرقة بينهما يف اجلدول التايل

  ٣٠جوه املقارنة بني التعليم والتدريسو :  ٢.١اجلدول 

  التعليم  التدريس  وجه املقارنة
  املعلم يقصد أو ال يقصد  املعلم يقصد كل فعل أو موفق  القصد

  خمطط أو غري خمطط  خمطط مسبقا  التخطيط
  واضحة أو غري واضحة  األهداف معروفة وواضحة  وضوح األهداف

  غري حمددزمن حمدد أو   زمن حمدد وملتزم بوقت  زمن حمدد
  املعلم أو غري معلم  املعلم فقط  القائم عليه

  املدرسة أو غري املدرسة  املدرسة  املكان
مساعدة الطلبة على التفاعل مع اخلربات اليت   اهلدف

  يواجها يف الصف وخارجها
حشق عقول الطلبة باملعلومات اليت 

  يعرضها املعلم
نتباه تدريب الطالب على ممارسة عمليات اال  أدوار الطالب

  والتفكري وممارسة عمليات العلمي املختلفة
  التلقي واالستماع واحلفظ والترديد

منظم للخربات واملواقف ومعد للمهام اليت   أدوار املعلم
  سيتفاعل معه الطلبة ومستثريا لدوافعهم

ملقن إجيبايب يتجدث طيلة الوقت ملم 
  .باملعرفة خبريا

دور اخلربات 
  واملواد الدراسية

ط تساعد الطلبة على تطوير أساليب وسائ
تفكريهم وبينائ وتنظيم البىن العقلية لديهم 
  ومواقع لتجريب أفكارهم وأساليب تعلمهم

تدريب أذهان الطلبة على أساليب 
زيادة معارفهم واستخدامها كوسائط 

  .للتدريب العقلي والتكرار اآليل

  منوذج التدريس  -  ب

 ال بدوللحصول عليها . أهداف الشك أن التدريس له غايات أو أغراض أو
لكل مدرس من أن يفهم العملية اليت حتصل ا األغراض املستهدفة فهما جيدا ويقدر 

                                                
  . ٤٠. ، ص)م١٩٩٨دار الفكر العريب، : القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة، ٢٩
  .م٢٠١٥مارس  ٢٧لتاريخ مت التحميل ىف ا  /www.alferdawsschools.com  "،مهارات التدريس الفعال"٣٠
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هذه و. دهااهي عملية التدريس بكل أبع هناالعملية املراد ب. على تطبيقها وتنفيذها
منوذج ). ١: (ومن أقسام النماذج املطورة هي. العملية تسمى بنموذج التدريس

هذه  ٣١.منوذج اإلرشاد). ٤(منوذج الدورة، ). ٣(، يسمنوذج التدر). ٢(امج، الربن
 . بتطوير تصميم الربنامج الدراسية اكلها يطلق عليه

  مفهوم منوذج التدريس .١
مجعه نماذج " نموذَه"معرب من اللغة الفارسية " نموذَج أو أُنموذَج"لفظة 

أمناط من "أي " Model"ة اإلندونيسية بـ ويطلق عليه يف اللغ ٣٢."شيءمثال ال"مبعىن 
والنموذج يف هذا الصدد هو منوذج  ٣٣."األشياء اليت ستصنع أو ستحصل عليها
عقود أو تنسيق من مدخل " :عرفه سوتريمان. التدريس وتعددت تعريفاته من املفكرين

 .Susan S(وتعرف سوزان س إليس  ٣٤."التدريس واستراتيجيته وطريقته وأسلوبه

Ellis(  ااستراتيحيات مبنية على نظريات التربويني وعلماء النفس "منوذج التدريس بأ
وحيتوي النموذج على مبادئ . والفالسفة وغريهم، الذين يبحثون يف كيفية يتعلم الفرد

اليت ينبغي أن يقوم ا املعلم واملتعلم، ) أفعال وسلوك(أو أسس، وسلسلة من اخلطوات 
  ٣٥."ساندة الضرورية، وطرائق تقومي تطور املتعلمإضافة إىل وصف لألنظمة امل

اعتمادا على التعاريف السابقة فلخص الباحث أن منوذج التدريس هو 
جمموعة من اخلطوات املتسلسلة واملنظمة واملترابطة اليت متثل مراحل تنفيذ عمليات "

ر يف التدريس ويعرض عليه املدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس إىل ايته وتتصو

                                                
31Fauzi Eko Purnomo, “Pengembangan Model,” http://pkbmcibanggala.blogspot.com, diakses 
tanggal 29 Desember 2014.  

  ٩٥٦. ص ،املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٣٢
33Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: 
Balai Pustaka, 1995), hlm. 662.  
34Sutirman, Media & Model-model Pembelajaran Inovatif, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2013), hlm. 22. 

 ٢٠مت التحميل ىف التاريخ    eduvationaden.50webs.com/teaching%20model.htm "،منوذج التدريستعريف "٣٥
  .٢٠١٥مارس 
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منوذج التدريس مواسطة . خل التدريس واستراتيجياته وطرقه وأساليبهاخالله تطبيق مد
  : إىل أن كل منوذج له أربع مكونات ثاينعبد اهللا وذهب " .بني النظرية والتطبيق

املرحلة، أي اخلطوات يف تنفيذ النموذج يف خالل عملية التدريس ). ١(
. طة املدرس والطلبة تصورا واضحامن بدايته إىل ايته ويتصور فيه أنش

النظام اإلجتماعي، أي يتصور فيه املواصلة بني املدرس والدارسني ). ٢(
مبدأ االستجابة، أي املعلومات اليت يستفيد منها ). ٣. (ووظيفة كل منهم

نظام الداعم، أي ). ٤(املدرس يف احترام ما فعله الطلبة من أنشطة التعلم، 
أثر، أي ). ٥( .تنفيذ النموذح  حيتاج إليها يفوصف احلالة الداعمة اليت

اآلثار التدريسية فهي  اأم. ةيعند كل منوذج اآلثار التدريسية واآلثار التابع
ة فهي اآلثار يوأما اآلثار التابع. اآلثار املباشرة املنتجة من األنشطة املنعقدة

  ٣٦.املنتجة من خالل املواصلة مع بيئة التعلم
البد من أن  تدريس واستراتيجياته وطرقه وأساليبهالل خاتطبيق مدلذلك فإن 

هذه . ثرواأل نظام الداعمو مبدأ االستجابةو النظام اإلجتماعيو املرحلةيكون فيها 
  . املكونات معيار لصاحل منوذج ما

  خصائص منوذج التدريس .٢
متعددة ومنهم بأوصاف وقد وصفها العلماء  ،لنموذج التدريس خصائص

  : ئص منوذج التدريس فيما يليرومسان يرى أن خصا
تربية والتعلمية من النخبة قائم على النظريات الالمنوذج التدريس ). ١(

منوذج التدريس عنده الرساالت أو األهداف التعلمية ). ٢(، اخلاص
ميكن أن يكون منوذج التدريس دليال لصحة أنشطة التعلم ). ٣(اخلاصة، 

سلسلة . ]أ[: يس عناصرنموذج التدرل). ٤(والتدريس داخل الصف، 
. ]د[النظم اإلجتماعية،. ]ج[تجابة، مبادئ اإلس. ]ب[خطوات التعليم، 

                                                
36Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, hlm. 97-98.  
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التأثريات . ]أ[: عنده التأثريات اليت تشمل على). ٥( .النظم الدافعية
ات املصاحبة وهي التأثري. ]ب[التعليمية وهو حتصيل التعلم املقيس، 

درس بتخطيط التعليم القائم يأيت امل). ٦. (بعيد املدى حتصيل التعلم على
 ٣٧.على منوذج التعليم الذي اختاره

ولذلك منوذج التدريس الميكن استخدامها لكل الظروف، وصمم النموذج 
ومعىن هذا أن تطوير النموذج اليقف من آن . يتعلق كثريا حبالة وأغراض مستهدفة

لذلك كانت . اسبهاينالذي املواقف املتغرية واملعقدة حتتاج إىل تطوير النموذج . آلخر
 ٣٨. عملية تطوير النموذج لبا يف جمال تكنولوجيا التعليم

  منوذج التدريس أمهية .٣
االرتقاء ). ١(": هيمن أهداف التطبيق لنموذج التصميم يف جمال التدريس 

مبستوى العملية التعليمية من خالل حل املشكالت التعليمية على أسس منظومية، 
لتطوير التعليمي من خالل وظائف التوجيه والوصف حتسني إدارة التصميم وا). ٢(

االرتقاء بعمليات التقومي من خالل التغذية ). ٢(والتحكم والتنبؤ بالتعلم الفعال، 
ي يقوم ختيار نظريات التعليم والتعلم الذا). ٤(املرتدة وعمليات املراجعة والتنقيح، 

  ٣٩ ".عليها التصميم
ختطيط وبناء بيئة تعلم خالق ). ١( :هيأمهية أو دور منوذج التدريس لذلك 

. توضيح مهام املعلم). ٢. (من خالل مواصفات لتخطيط وتصميم مواقف التعلم
قبل املعلم قبل اختيار  تتطلب كفاءات من). ٤. (تعتمد على احملتوى والعمليات). ٣(

                                                
37 Rusman, Model-Model Pembelajaran, hlm. 136 

تعليم يعرف تكنولوجيا ال) AECT(صادق جملس اإلدارة ىف مجعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا األمريكية  ١٩٩٤يف عام ٣٨
  : انظر". النظرية والتطبيق يف تصميم العمليات واملصادر وتطويرها واستخدامها وإدارا وتقوميها من أجل التعلم"بأا 

Yusuf Hadi Miarso, Menyamai Benih Teknologi Pendidikan, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007), 
hlm. 76.  

مت التحميل ىف    html http://efh1411.blogspot.com/2013/10/blog-pos_3867 "،منوذج تصميم التدريس"٣٩
  .م٢٠١٥مارس  ٢٧التاريخ 
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تتطلب من املعلم قدرة على إجياد بيئة ). ٥. (املناسب ياملوقف التعليم النموذج يف
وتندرج فيها املصطلحات اليت تكاد يشبه البعض بعضا وهي ). ٦. (القة للتعلمخ

منها، مع أن  كلموجز لشرح يلي وفيما . املدخل واالستراتيجية والطريقة واألسلوب
  . يف إجياد االتفاق عنها مويصعب هلعنها  واتفاوتقد أن العلماء  الباحث يرى

   (Teaching Approach) مدخل التدريس )أ 
بصورة حسنة، فيقال  شيءال إىل) موضع الدخول(اسم املكان ل لغة املدخ

هذا حسن املدخل أو حسن املذهب يف أمر من األمور، ومجع مدخل هو 
جمموعة من "ى ريتشارك أنه يرمفهوم مدخل التدريس اصطالحا،  ٤٠.مداخل

. االقتراضات اليت تتعلق بعضها بعضا، ويعاجل طبيعة تعليم اللغة العربية وتعلمها
فذلك أنه اجتاه أو نظرة  ٤١."واملذهب بدهي يصف طبيعة املادة اليت يود تدريسها

الناقة  يرى. إىل طبيعة اللغة ذاا، أو إىل تعليمها، اجتاها يغري من طريقة التدريس
اإلطار العام للطريقة، والطريقة هي اإلطار العام لألسلوب، واألسلوب هو  نهأ"

واملدخل غالبا ما ينبثق من نظرية أو يستند إليها،  ٤٢."الصورة اإلجرائية للطريقة
وال خيتلف عنها يف كثري من احلاالت، يبدو أنه أقرب منها إىل الفلسفة أو النظرة 
العامة، فهو أشبه باملبدأ الذي ينطلق منه الباحث أو واضع املنهج أو املعلم، وجيدد 

  ٤٣.وتعليمها افتراضاته ومعتقداته حول طبيعة اللغة واكتساا وتعلمها
 a way( نقطة االنطالقعرف من التعاريف السابقة أن مدخل التدريس هو 

of beginning something (نظرته إىل طبيعة اللغة ، ومن املدرس عن عملية التدريس

                                                
  . ٢٧٥. ص ،املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٤٠
دار : الرياض(ر صيدق عبد اهللا، م، ترمجة حممود صيين وعبد الرمحن العبدان وعمذاهب وطارئق تعليم اللغات جاك ريتشارد،٤١

  .٢٨. ، ص)هـ١٤١٠العامل الكتب، 

  . ٤٣ – ٤٢. ، ص)م١٩٨٥مكة املكرمة، جامعة أم القرى، (، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات آخرىحممود كامل الناقة، ٤٢

جامعة اإلمام حممد بن سعود : رياض(، خرىأطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٤٣
  ٢٤ - ٢٣. ، ص)م٢٠٠٢اإلسالمية، 
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ارة أخرى أنه مبثابة املرتكز أو نقطة االنطالق اليت بوبع. ذاا وتعليمها وتعلمها
ليها يف الدخول إىل تدريس املادة دخوال حسنا، وهذا ينطلق منها املعلم، ويستند إ

املرتكز قد يعتمد على مسلمات مستوحاة من خصائص املادة وطبيعتها أو من 
  . خصائص عملية التعليم والتعلم يف مرحلة تعليمية معينة

). ٢(ركز على املدرس، التدريس ممدخل ). ١: (مدخل التدريس نوعان
وأما التدريس املتوجه إىل املدرس فانبثق منه . ةركز على الطلبالتدريس ممدخل 

واسترتيجية التدريس  استرتيجية تدريس املباشرة: التاليةبعض االسترتيجيات 
استرتيجية التدريس انبثق منه بينما التدريس متوجه إىل الطلبة . التفسريية

  . اإلكتشافية واسترتيجية التدريس اإلستفسارية
واملذهب والعصيلي يذهبان إىل أن املدخل كان بعض العلماء كمثل مفلح 

ات املتعلقة بعضها بعض، وتعاجل والنظرية مبعىن واحد يعين جمموعة من االفتراض
تعترب أيضا باملدخل  كانت نظرية تعلم البنائية ،إذن. طبيعة تعليم اللغة وتعلمها

 :يرى العصيلي. التدريسي، ويسمى باملدخل البنائي أو مدخل التدريس البنائي
املدخل السمعي الشفهي : من أشهر املداخل يف ميدان تعليم اللغات األجنبية"
املدخل واملدخل الوظيفي واملدخل االتصايل واملدخل املعريف واملدخل الطبيعي و

املدخل التحليلي واملدخل التقين واملدخل اإلنساين واملدخل املوقفي والبنائي 
العصيلي ه الذي يعنيملدخل البنائي ايرى الباحث أن  ٤٤."املدخل غري التحليليو

  .)The Structural Approach( سابقا هو املدخل البنيوي
يف إندونيسيا هناك  ٢٠٠٦بالنسبة إىل املنهج "عابدين  يرىوجبانب ذلك 

املدخل التكاملي، املدخل : مداخل قالبة الستخدامها يف تعليم لغة ما وهي

                                                
  . ٢٢ -٢١. ص ،خرىأطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٤٤
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ويف هذا الصدد  ٤٥".، املدخل االتصايلي، املدخل البنائالتعاوين، املدخل السياقي
  .مدخال ويسمى باملدخل البنائي تعد النظرية البنائيةفإن 

   (Teaching Strategy) استراتيجية التدريس  )ب 

ل قا، اال العسكرييف  تستعملاكان مفهوم االستراتيجية يف البداية 
اليت جيب االستراتيجية هي فن من الفنون العسكرية يتناول الوسائل "معلوف 

ما تقع يف مركبة واحدة مع كلمة التدريس   وعند ٤٦."األخذ ا يف قيادة اجليوش
أدوات "ا أاللبودي  يرى :تعريفات اصطالحية فتغريت داللتها كما وجدناها يف

خاصة يقوم ا املتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر أقناعا وذاتية يف 
رحيم وفريدة  يرىو ٤٧."ة للتطبيق يف مواقف جديدةالتوجيه وأكثر فعالية وقابلي

  ٤٨"عملية التعليم والتعلم ا مجيع الطرق املستخدمة لنيل اهلدف املقرر يفأ"
ستراتيجية أعم من الطريقة وليس مرادف ألجراءات االيرى الباحث أن 

من فيها اخلطوات للحصول استراتيجية التدريس خطط تتضالتدريس، ولذلك فإن 
  .)A Plan of Operation Achieving Something(اف من التدريس على األهد

هناك استراتيجيات قابلة الستخدامها، وقسمها سنجايا نقال عن رونتري 
)Rowntree, 1974 (يطلق واستراتيحية التدريس التفسريية  ": إىل ثالثة أقسام وهي

جية تدريس عليها بعض العلماء أحيانا باستراتيجية تدريس املباشرة، استراتي
  ٤٩".اموعة، استراتيجية التدريس الذاتية

استراتيحية دورة ) ١(": جيات اليت تقوم على البنائيةيومن أهم االسترات
 Constructivist(منوذج التعلم البنائي ). ٢(، )Learning Cycle Strategy(التعلم 

                                                
45Yusuf Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Cet. I; Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2012), hlm. 22 – 25.  

  . ٥٠. ، صاألعالماملنجد يف اللغة ولويس معلوف، ٤٦
  . ٧٦. ، ص)م٢٠٠٣مكتبة الوهبة، : القاهرة(، احلوار وفناياته واستراتيجيته وتعليمهمىن إبراهيم اللبودي، ٤٧

48Rohim dan Faridah, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 
36. 
49Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses, (Cet. III; Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2007),  hlm. 128 – 129.  
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Learning Model( ،)٣ .( منوذج شكل V)Vee Shape Model( ،)ج منوذ). ٤
استراتيجية التعلم املرتكز ). ٥(، )Conceptual Change Model(غري املفاهيمي تال

ستراتيجية بريكنز ا). ٦(، )Problem Centred Learning Strategy(على املشكلة 
وحدد الباحث أن االستراتيجية اليت  ٥٠".ستراتيجية وودزا). ٧(وباليث، 

  .ذج التعلم البنائيستخدمها يف تطوير منوذج تدريس النحو هي منوا

 )Teaching Method(طريقة التدريس  )ج 
 :والطريقة مبعناها العام هي ٥١"السرية أواملذهب أو الطبقة"الطريقة لغة 

اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق ا هدفا معينا من عمل من األعمال بأقل جهد "
املدرس الطريقة يف التربية هي اخلطة اليت يرمسها املقصود بو. ويف أقصر وقت

ليحقق ا اهلدف من العملية التعليمية يف أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه ومن 
الختيار  ةطاخلهي طريقة التدريس أي هنا الطريقة املراد بو ٥٢."جانب التالميذ

  .املادة وتنظيمها وعرضها
وسيلة التصال املعلومات إىل املتعلم بتوسط  النظرية التقليدية تنظر إليها

ساس الذي تقوم عليه هذه النظرة أن التعليم ماهو إال عملية صب واأل. املعلم
املعلومات يف عقول املتعلم، وهي نظرة قاصرة تركز على حتصيل املعرفة دون 
االهتمام باجلوانب األخرى، وجتعل املتعلم سلبيا يستقبل املعلومات فقط، وتستوى 

  .ت وامليولبني املتعلمني بصرف النظر عما بينهم من فروق يف القدرا
جمموعة من األنشطة "معىن الطريقة يف ضوء النظرية احلديثة هي 

واإلجراءات اليت يقوم ا املعلم واليت تظهر آثارها على نتاج التعلم الذي حيققه 
املتعلمون، كما تتضمن األنشطة واخلربات اليت سيقوم ا التالميذ إلحداث 

                                                
النظرية البنائية وتطبيقاا ىف تدريس اللغة العربية، إستراتيجيات التدريس احلديثة مناذج للتقومي البنائي، منيف خضري الضوي، ٥٠
  . ١١٣ – ١١٣. ، ص)م٢٠١٣فهد الوطنية أثناء النشر،  فهرس مكتبة امللك: رياضالطبعة األوىل؛ (

  .٥٥٦. ص ،املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٥١
  .٨٩. ص التوجيه ىف تدريس اللغة العربية،حممود علي السمان، ٥٢
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اليت يستعني ا املدرس لتحقيق  اخلطة الشاملة" إا ل الفوزانقا ٥٣."التعلم
وتتضمن الطريقة مايتبعه املدرس من أساليب . األهداف املطلوبة من تعلم اللغة

وذا املعىن تعد  ٥٤".وإجراءات وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل معينة
طريقة التدريس وسيلة لتنظيم اال اخلارجي الذي حييط باملتعلم، كي ينشط ويغري 

شمل املعرفة والوجدان واألداء ه إذا فهمنا السلوك مبعناه الواسع الذي يمن سلوك
   .العملي

ومما سبق من تعريفات طريقة التدريس يفهم أا خطوات ملموسة يف 
 a way in achieving(القيام باإلستراتيجية ليحقق ا اهلدف من العملية التدريسية 

something (تتعدد .ومن جانب التالميذ يف أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه 
طرائق التدريس تبعا الختالف وجهات نظر علماء التربية يف تصنيفاا، ومن أشهر 

  :به كل من املعلم واملتعلم، ومنهامت بناء على اجلهد الذي يقوم  التقسيمات ما
طريقة احملاضرة : طرائق التدريس القائمة على جهد املعلم وتشمل اآليت .١

، الطريقة اهلربارتية، طريقة الوحدة يف )املناقشة(يقة احلوارية الطر ،)اإللقائية(
 . تعليم اللغات، طريقة التعليم ذي املعىن لديفيد أوزوبل

التعلم : على طرائق التدريس القائمة على جهد املعلم واملتعلم معا وتشمل .٢
التعاوين، التدريس املصغر، الرحال امليدانية، طريقة املشروع، طريقة العروض 

 . لعمليةا
احلقائب التعليمية : علىطرائق التدريس القائمة على جهد املتعلم وتشمل  .٣

وامعات التعليمية، التعليم املربمج، خطة كيلر، التعليم اخلصوصي املربمج، 
 . التعليم املوصوف للفرد ،التعليم مبساعدة احلاسوب، نظام، اإلشراف السمعي

                                                
 ؛شرةالطبعة األربع ع(، املنهج املدرس املعاصر مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته، تقوميه تطويرهحسن جعفر اخلليفة، ٥٣

  . ١٣١. ، ص)م٢٠١٤مكتبة الرشد، : الرياض
فهرس مكتبة امللك :  الرياض؛ بعة األوىلطال(، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ٥٤

  . ٧٧. ، ص)م٢٠١١فهد الوطنية أثناء النشر، 



٣٥ 

استراتيجية حل ": نهامة خاصة جيات تدريسيتيوهناك أيضا طرائق واسترا
ومن الطرائق  ٥٥".استراتيجية التعليم باالستقصاء، االستقراء والقياس، املشكالت

طريقة القواعد والترمجة، والطريقة ": للغات األجنبيةااملعروفة يف ميدان تعليم 
  ٥٦".السمعية والشفهية، والطريقة القراءة، والطريقة املباشرة، والطريقة الطبيعية

تعلم اللغة يف : ضوء املدخل االتصايل مثال هناك طرائق أخرى وهي ويف
م، ١٩٧٦يف سنة ) Community Language Learning(مجاعة أو تعلم لغة اجلماعية 

، يف سنة )The Total Physical Respone(طريقة االستجابة اجلسدية الكامية 
لطريقة اإلحيائية م، ا١٩٦٢يف سنة ) The Silent Way(م، الطريقة الصامتة ١٩٨٣

)Sugestopedy ( ٥٧.م١٩٧٨يف سنة  
مات فحسب وإمنا يسقة التدريس التقتصر على هذه التقحقيقة، أن طري

ميكن للباحث تقدميها مفصال يف هذا  سية األخرى اليت اليهناك الطرائق التدر
طرائق التدريس القائمة على ). ١(ومها  نوعانواملهم أن طرائق التدريس . البحث
طرائق التدريس القائمة على جهد املتعلم ). ٢(بطريقة التعليم،  تملعلم ومسيجهد ا

 . باملدخل البنائي ةناسبمبطريقة التدريس، وهي  تواملعلم ومسي

  )Techniques Teaching(سلوب أو إجراءات التدريس األ )د 
طوات اخل"وهي . أسلوب التدريس يطلق عليه أحيانا بإجراءات التدريس

: أسلوب التدريسالعصيلي يقول  ٥٨."تتم يف الصف للدرس املعني واالجراءات اليت
األنشطة اليت يقوم ا املعلم داخل حجرة الدراسة أو خارجها يف تطبيقه هي "

                                                
دار املسرية، : ميان(، وية احلديثة، مفامهها وعناصرها وأسسها وعملياااملناهج التربتوفيق أمحد مرعي و حممد حممود احليلة، ٥٥

  . ٩٢ – ٩١. ، ص)دون التاريخ
  . ٢٣. ص ،خرىأطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٥٦
منشورات املنظمة اإلسالمية : رباط(تراتيجيات، تعليم اللغة إتصاليا بني املناهج واالسرشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، ٥٧

  ٤٦. ص). م٢٠٠٦للتربية والعلوم والثقافة، إسيسكو، 
  . ٧٧. ، صإضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ٥٨



٣٦ 

لطريقة تدريس معينة، وكل إجراء أو نشاط يعد جزءا من الطريقة أو مرحلة من 
  ٥٩".دريسمراحلها، وهذه اإلجراءات واألنشطة تشكل يف جمموعها طريقة الت

، ةاألسلوب هو تطبيقي، وهو ما حيدث فعال يف غرفة الدراسلذلك ف
وجيب أن يكون األسلوب مطردا مع طريقة معينة، وكذلك تنسجم بدورها مع 

ولتوضيح العالقة والفروق بني االستراتيجية والطريقة واألسلوب يف . مذهب معني
  : التدريس سوف يتضح ذلك من خالل اجلدول التايلجمال 

  ٦٠العالقة والفروق بني االستراتيجية والطريقة واألسلوب: ٢.٢جلدول ا

  األسلوب  الطريقة  االستراتيجية  املستوى
خطة منظمة ومتكاملة   املفهوم

من اإلجراءات، تضمن 
حتقيق األهداف 
املوضوعة لفترة زمنية 

  . حمددة

اآللية اليت خيتارها املعلم لتوصيل 
  . احملتوى وحتقيق األهداف

لذي يتبناه املعلم النمط ا
لتنفيذ فلسفته التدريسية 
حني التواصل املباشر مع 

  . الطالب

رسم خطة متكاملة   اهلدف
  وشاملة لعملية التدريس 

تنفيذ التدريس جبميع عناصره 
  .لعملية التدريس الصف

  تنفيذ طريقة التدريس

طرق، أساليب، أهداف،   احملتوى
نشاطات، مهارات، 

  . تقومي، وسائل، مؤثرات

أهداف، حمتوى، أساليب، 
  .نشاطات، تقومي

اتصال لفظي، اتصال 
  . جسدي حركي

 –شهرية  –فصلية   املدى
  أسبوعية

 –موضوع جمزأ على عدة حصص 
  .جزء من حصة –خصة واحدة 

  . حزء من حصة دارسية

انطالقا من البيانات السابقة استنبط الباحث أن منوذج التدريس انبثق منه 
فإن املدخل أعم من االستراتيحية . ة والطريقة واألسلوباملدخل واالستراتيجي

  : فيما يليكما يتصور . أعم من الطريقة والطريقة أعم من األسلوب هيو

                                                
  ٢٤ -  ٢٣. ، صخرىأطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٥٩
  . ١٠٩ – ١٠٨. ، صبيقاا ىف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتطمنيف خضري الضوي، ٦٠
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   ٦١  
 

 

  
  

  موقع النموذج بني املدخل واالستراتيجية والطريقة واألسلوب: ٢.٣الرسم البياين 
خل وبصورة أخرى ميكن للباحث متثيل عالقة بني النموذج واملد

  : واالستراتيجية والطريقة واألسلوب من خالل الرسم البياين التايل
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورة أخرى عن عالقة بني النموذج واملدخل واالستراتيجية  :٢.٤الرسم البياين 
  .والطريقة واألسلوب

                                                
61Dimodifikasi dari Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, hlm. 90;  

التدريس منوذج  

  مذهب/ نظرية 
 

  مدخل التدريس

  التدريس استراتيجية

  التدريس طريقة

  التدريسأسلوب 

  التدريستقنيق 

 الشيئ الذي خيَضب عمليات التدريس

  عقود من مدخل التدريس واستراتيجيته وطريقته  وأسلوبه

 نقطة اإلنطالق لعملية التدريس

  ل اخلطط الىت تتضمن فيها اخلطوات للحصو
  على اهلدف التدريس

  اخلطوات الىت يسلكها املدرس للحصول 
  على اهلدف التدريس

 األساليب الىت يستعملها املدرس يف تنفيذ أو تطبيق الطريقة
 

  الطُّروز الىت يستعملها املدرس يف تنفيذ أو تطبيق األساليب
  



٣٨ 

 –املدخل /النظرية –النموذج (واملثال التايل يوضح العالقة بني املفاهيم اخلمس 
البنائية نظرية لغوية نفسية، انبثق منها بعض املداخل يف تعليم ). األسلوب –طريقة ال

من أبرزها املدخل االتصايل، وقد انبثق من هذا املدخل واللغات األجنبية 
 Cooperative(استراتبيجيات يف تعليم اللغات ومن أبرزها استراتيجية التعلم التعاوين 

Learning (ستراتيجية عدد من الطرائق ومنها الطريقة الصامتة وقد انبثق من هذه اال
)The Silent Way( والطريقة اإلحيائية ،)Sugestopedy ( وطريقة املناقشة)Discution 

Method( موعاتوهلذه الطرائق إجراءات وأنشطة معروفة، ومن أبرزها نظم ا ،
 . بأنواعها، هذه كلها يسمى بنموذج التدريس البنائي

  التدريس أنواع منوذج .٤
آخر حسب الضوء الذي يقوم عليها وم قد تعددت مناذج التدريس بني عال

قسم جويز وآخرون منوذج التدريس إىل أربع جمموعة كبرية، وهي منوذج . معال
، ومنوذج )The Information Processing Famlily(التدريس للمعاجلة املعلوماتية 

 The Personal( ومنوذج التدريس الفردي ،)The Social Famlily( التدريس اإلجتماعي

Famlily( تدريس التصرف السلوكي، ومنوذج )The Behavioral Systems Famlily .(
   ٦٢: كل منهال موجزهذه النماذج تقوم على أساس النظريات التعلم، وفيما يلي شرح 

الدافعية ركز مهمته إىل ترقية هي تت مناذج التدريس القائمة على املعاجلة املعلوماتية )أ 
ل معاجلة املعلومات الطبيعية من الناس لتأدية املعاىن الدنياوية اليت حييطه من خال

 منوهي . ت وتطوير املفهوم واللغوي يف روج احلل املذكورالكوحتليل املش
 النظرية هذه وفروض املعريف، النفس علم مبجال وترتبط املعرفية، النظريات أحدث
 للذاكرة نظام كل يرتبط حيث املعقدة، أنظمتها و البشرية الذاكرة على تعتمد

 التفكري بنمط املعلومات معاجلة نظرية وتم غريه، عن خمتلف ترميز بأسلوب

                                                
62Bruce Joyce, dkk., Models of Teaching, Model – Model Pengajaran, terj. Ahmad Fawaid dan 
Ateilla Mirza, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),  hlm. 31 – 41.  
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 على اهتمامها تركز اإ حيث من احلديث احلاسوب منوذج غرار على البشري
  ٦٣.االسترجاع وطريقة االختزان، وطريقة املدخالت،

 .متجه إىل النظرية املعرفية نموذجوخالصة القول إن هذا ال 
ويهتم هذا النموذج بأنظمة معاجلة املعلومات ووصف قدرة البشر على 
معاجلتها ويهدف إىل تنمية قدرة الطالب على معاجلة املعلومات أي التعامل مع 
مثريات البيئة وتنظيم املعلومات واإلحساس باملشكلة وتوليد املفاهيم واحللول 

 . وز اللفظية وغري اللفظيةللمشكالت، وتوظيف الرم
يتأكد على العالقات اإلجتماعية، والعالقة بني اإلنسان  التدريس اإلجتماعيمنوذج  )ب 

فهي . والثقافة السائدة يف جمتمعه، والعالقة بني الفرد واتمع الذي يعيش فيه
تعكس نظرة للطبيعية اإلنسانية اليت تعطي أولوية للعالقة اإلجتماعية وخلق جممتع 

ل، وقال إبراهيم ناصر دف هذه النماذج إىل حتسني قدرة الفرد على أن أفض
يتفاعل ويربط باآلخرين وحتسني ممارسته الدميقراطية وزيادة قدرته على تطوير 

وكذلك ما حسب كمال عبد احلميد زيتون فإن العالقات االجتماعية . اتمع
قة من التفاعالت اإلجتماعية ليست البعد اهلام ولوحيد بالنسبة إىل النماذج املنطل

فهناك أبعاد أخرى هامة مثل، منوذج العقل وتطوره، منو الذات، تعلم املواد 
 .ن هذا النموذج يقوم على النظرية البنائيةإوخالصة القول  ٦٤.األكادميية

ركز مهمته إىل تنمية شخصية الطلبة مع اهتمامه بنحو تت منوذج التدريس الفردي )ج 
واألهداف من . طلبة واعيا بأنه مسؤول عن ترقية حياتهالعاطفي حىت يكون ال

حيث ). ٢(ترقية اعتماد على النفس، ). ١: (تنفيذ النموذج يف التدريس هي
حيث الطلبة على فهم عاطفه وانعكاسه ). ٣(الطلبة على فهم نفسه بوجه أفضل، 

ية ترقية ابداع). ٥(حيث الطلبة على تعيني األهداف التدريسية، ). ٤(لسلوكه، 
                                                

  . ٢٠٩. ص،  قاموس مصطلحات صعوبات التعلم ومفرداا  مسعد جناح أبو الديار وزمالؤه،٦٣
ريخ مت التحميل ىف التا  http://www.educapsy.com/services/modeles-enseignement-48 "،مناذج التدريس"٦٤
  .م٢٠١٥مارس  ٢٩
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هذا النموذج يقوم على النظرية . ترقية استعداد الطلبة خلربات جديدة). ٦(الطلبة، 
 .املعرفية

ينشأ . تتركز مهمته إىل التصرف السلوكي منوذج تدريس التصرف السلوكي )د 
تم كثريا بنظرية تعزيز املثري لترقية  اليتا على النظرية البنيوية ماشيالنموذج مت
 . املثري كلما ترتقي االستجابةكلما يرتقي . االستجابة

املراد فيها من خصائص كل منها ف انطالقا من أنواع النماذج السابقة مبا
منوذج التدريس اإلجتماعي وهو الذي يقوم من نوع النموذج يف هذا البحث هو ب

  .على النظرية البنائية
 –) Robert L. Craig(جريج . كما نقله رابرت ل–) Molenda(بيد أن مولندا 

) mikromorf(مها مكرومرف "يرى أن هناك منوذجان مشهوران يف جمال التدريس 
يقصد مكرومرف بأنه النموذج البصري أو امللموس كمثل ). paramorf(وفارامورف 

حماكاة احلاسوب وغريها، ويف حني أن فارامورف هو النموذج الرمزي وانبثق منه 
النموذج ). ٣(النموذج اإلجرائي، . )٢(النموذج املفهومي، ). ١: (ثالثة مناذج وهي

ج التدريس هو من نوع النموذج اإلجرائي، أي يوصف خطوات وذومن ٦٥".الرياضي
عة غوستفسان النموذج إىل أربنقال عن مستاجي قسم  .عملية األمر وصفا متدرجا

  : أقسام وهي
ركز إىل الصف، هذا النموذج يقوم على الفرضية أن النموذج املت). ١(

. سائل تعليمية فيطورها املعلم لترقية جودام ومعلم ومنهج ووهناك متعل
يهدف النموذج إىل تطوير إنتاج . ركز إىل اإلنتاجالنموذج املت). ٢(

ويرجى من أن يكون املنتج احملصل . لكي يكون التعليم أفضلخاص 
ويستخدم هذا النموذج غالبا يف جمال التربية . خصائص التعلم مع متناسب
إن من خصائص هذا . ركز إىل املنظومياملت النموذج). ٣(. والتعليم

                                                
65Robert L. Craih (Ed), The ASTD Training and Development Handbook: A Guide to Human 

Resource Depelopment, (Alexandria: ASTD and McGraw Hill, 1996), hlm. 226.  
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وحيتاج . النموذج اعتماده على أن املعطيات واملخرجات هي املنظومي
). ب(، ةبيئة املستخدمال). أ: (النموذج إىل حتليل شامل يشتمل على

ويستعمل . أم ال من الضروريهل القيام بالتطوير ). ج(خصائص العمل، 
النموذج ). ٤. (نظومي يف حل املشكالت التربويةالنموذج املدخل امل

يهدف النموذج إىل ترقية جودة التدريس من و ،ركز إىل التأسيسياملت
ويستخدم هذا النموذج غالبا يف . خالل املؤسسة وهيئته إىل البيئة اجلديدة

 ٦٦.تطوير الكلية واملؤسسة والتربية
تجه إىل اإلنتاج، أي ومنوذج التدريس املطور يف هذا الصدد هو النموذج امل

لترقية دافعية الطلبة  نظرية التعلم البنائيةحصل على إنتاج منوذج التدريس يف ضوء 
  . الوظيفي وحتصيلهم الدراسي يف تعلم النحو

  بعض استراتيجيات التدريس القائمة على النظرية البنائية  .٥
ملعلومات يف أساسيا هي توضيح عن مسار التعلم ومعاجلة ا نظرية التعلم البنائية

إذا . النموذج موضع املدخل أن كثريا من اخلرباء وضعوا هذكرتقدم كما . ذهن املتعلم
هذه الفكرة فانبثق من املدخل البنائي عديدة من استراتيجيات التدريس ويطلق  اتبِعت

 وقسم حبرالدين ونور وحيوين مناذج. عليها بعض اخلرباء مبصطلح منوذج التدريس
شايف، تالتعلم باالك). ١(": النظرية البنائية إىل سبعة أقسام وهي علىالقائم التدريس 

التعلم ). ٥(التعلم النشط، ). ٤(التعلم مبساعدة، ). ٣(التعلم االستقبايل، ). ٢(
 ٦٧".التعليم والتعلم السياقي) ٧(التعلم الكم، ). ٦(التسارع، 

 ٦٨: أقسام ةبعذج التدريس يف ضوء البنائية تنقسم إىل أرمناردويو أن وصف و
 .منوذج التعلم التعاوين )أ 
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67Baharuddin dan Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
1997), hlm. 129.  
68Sigit Mangun Wardoyo, Pembelajaran Konstruktivisme, Teori dan Aplikasi Pembelajaran 

Dalam Pembentukan Karakter, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 42 – 70. 



٤٢ 

أسلوب التعليم الذي "التعلم التعاوين هو ) Evelin Jacob(قال ابلني يعقوب 
يتكون من فرق صغرية الذي يتعاون حلل املشكالت ووظائف أكادميية أو 

طريقة تعلم تعتمد على " التعاوينالقحطاين وزمالؤه أن التعلم ورأى  ٦٩."إدارية
 حتقيق أهداف التدريس، وذلك بتوزيع مهام التعلم على تعاون الطالب يف

جمموعات صغرية منهم، فتقوم كل جمموعة بإجناز مهامها، مث تعرض ما أجنزته على 
منوذج تدريسي يتطلب من "وقال كوجك، التعلم التعاوين هو  ٧٠."بقية اموعات

ادة الدراسية، وأن علم مع بعضهم البعض، واحلوار فيما بينهم يتعلق باملتالتالميذ ال
يعمل بعضهم بعضا، وأثناء هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية 

  ٧١."واجتماعية إجيابية
اعتمادا على التعاريف السابقة للتعلم التعاوين يعرف أن العلماء قد تفاوتوا 

نه أسلوب ومنهم من يرى إيف وضع االصطالح للتعلم التعاوين، منهم من يقول 
فيمكن للباحث أن يذهب إىل أنه . ومنهم من يذهب إىل أنه منوذج أنه طريقة

مدخل التدريس يتضمن وجود "مدخل التعليم حيث التعريف للتعلم التعاوين هو 
جمموعة صغرية من الطالب يعملون سويا دف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو 

جانسة حيث يعمل الطالب ضمن جمموعات غري مت. فيها إىل أقصى حد ممكن
يتعلم ا الطلبة بعضهم مع "ا إوبقول آخر  ".ف تعليمي مشتركلتحقيق هد

بعض ويشتركون يف تعلم املفاهيم والقيام بالتجارب املطلوبة، واحلصول على 
مساعدة بعضهم لبعض وليس من املعلم، ويكون العمل ضمن جمموعات غري 

ء فكرة عامة عن متجانسة يف التحصيل، ويقتصر دور املعلم فيها على إعطا

                                                
69Evelyn Jacob, Cooperative Learning in Context: An Educational Innovation in Everuday 

Classroom, (New York: State University of New York Press, 1999), hlm. 89 
وزارة التربية والتعليم  :اململكة العربية السعودية(الكفايات اللغوية للتعليم الثانوي، مجعان بن سعيد القحطاين وزمالؤه، ٧٠

  . ١٨٣. ، ص)م٢٠٠٣والتطوير التربوي، 
. ، ص)م١٩٩٧عامل الكتب، : القاهرة؛ الطبعة الثانية(، حديثة ىف املناهج وطرق التدريس اجتاهاتكوثر حيس كوجك، ٧١

٣١٥ .  



٤٣ 

الدرس، وتقدمي املساعة عند احلاجة، وتفقد اموعات التعليمية، وإعطاء التغذية 
   ".الراجعة للمجموعات، وتقييم عملية التعلم

ويف إطار وصف التعلم التعاوين يشار إىل أن الطالب يشعرون أحيانا 
ع زمالء هلم بالعجز أو باليأس وباإلحباط، وعندما تتهيأ هلم الفرصة ليعملوا م

ضمن فريق عمل فإن ذلك يفتح هلم نوافذ من الفرص ويعطيهم األمل وجيعلهم 
ويف هذا الشأن يشري كثري من . يشعرون أم أكثر قدرة والتزاما حنو عملهم

يد للفصول إذا أر" ،أن يصيغ بطابع تعاوين ال بدالتربويني إىل أن املواقف التعليمي 
اهتماما ببعضهم البعض، ويظهرون التزامهم  الطالب أن تكون أماكن حيث يبدئ

  ٧٢.أن يكون املوقف التعليمي ذا طابع تعاوين ال بدحنو جناح كل منهم ف
 .السياقيوالتعلم منوذج التعليم   )ب 

يستهدف إىل تدريس الطلبة يف فهم اليت التعليم السياقي هو عملية التعليم 
ا حبيام الواقعية من بيئتهم بارتباطه) Meaninfull(املادة الدراسية بصفة ذي معان 

والتعليم السياقي حيقق مبدأ . ي واالقتصاد وغريهاعالشخصية والدين واالجتما
   .الداللة الذي يعد أساسيا من شروط التعلم الناجح

التعاون بني الدارس واملدرس، ). ١: (التعليم السياقي هيومن خصائص 
يستخدم ). ٤(و السياق، التدريس مكاملة على حن). ٣(التعلم باحلرص، ). ٢(

الطالب ). ٦(يتعلم الطلبة بنشاط، ). ٥(متعدد الوسائل واملصادر التعلم،  التدريس
  ٧٣.ة بابداعية الطالببيئة املدرسة مملوء). ٧(س مبتكر، ناقد واملدر

 منوذج التعليم باالستكشايف )ج 

ستقصائية يف تتمركز مهمته بالكشفية أو االمنوذج التعليم باالستكشايف 
لتدريس ويعتمد على استخدام املالحظة العلمية باستخدام األنشطة اليت تساعد ا

                                                
 .qassimedu.gov.sa/www "استراتيجيات التدريس يف مراكز مصادر التعلم،" عبد العزيز بن عبد اهللا اخلبيت،٧٢

edu/attachment.php?   م٢٠١٥مارس  ١٩مت التحميل ىف التاريخ.  
73Nanang Hanafiyah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Cet. II; Bandung: PT. 
Rafika Aditama, 2011), hlm. 69.  



٤٤ 

وهذا النموذج يتيح للتالميذ . التالميذ على أن يتصلوا إىل املعرفة من تلقاء أنفسهم
يف " املتعلم"الفرصة للتفكري املستقل وللحصول على املعرفة بنفسه وهي تضع 

لم يضع أمام املتعلمني مشكالت حتتاج موقف املكتشف وليس املنفذ حيث أن املع
  . إىل حل وعليهم أن خيططوا بأنفسهم حللها من خالل أنشطتهم العقلية

وميكن استخدام النشاط االستكشايف يف التدريس من خالل إعداد دروس 
خمططة بطريقة متكن التلميذ من أن يكتشف ويتوصل للمعرفة من خالل العمليات 

تفسري النتائج وهي  - التطبيق -التنبؤ -االستنتاج -ظةاملالح: العقلية اليت تشمل
علم لدى الدارس ليصبح تاليت تتم يف مرحلة التعليم األول حيث يتم إمناء عمليات ال

سلوك التفكري موجه إىل حل املشكلة موضع الدراسة وهو مايعرف باالستكشاف، 
اخل الفرد نفسه وبعد هذه املرحلة يكون التلميذ قادرا على أن يكون التوجيه من د

 ٧٤.فيستخدم جانب مع العمليات العقلية باإلضافة للتجريب ويعرف باالستقصاء

 .منوذج التعلم على أساس حل املشكلة )د 

وهو منهج علمي يبدأ . حل املشكالت هي نشاط ذهين منظم للطالب
باستثارة تفكري الطالب، بوجود مشكلة ما تستق التفسري، والبحث عن حلها وفق 

يكتسب  ٧٥.ة، ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات التعليميةخطوات علمي
الطالب من خالل هذه الطريقة جمموعة من املعارف النظرية، واملهارات العملية 
واالجتاهات املرغوبة فيها، كما أنه جيب أن يكتسبوا املهارات الالزمة للتفكري 

واحلياة املستقبلية ال  بأنواعه وحل املشكالت ألن إعداد الطالب للحياة الىت حيبوا
حتتاج فقط إىل املعارف واملهارات العملية كي يواجهوا احلياة مبتغرياا وحركتها 

كتساب املهارات الالزمة السريعة ومواقفها اجلديدة املتجددة، بل ال بد هلم من اال
  . للتعامل بنجاح مع معطيات جديدة ومواقف مشكلة مل متر خبربام من قبل

                                                
  .م٢٠١٥مارس  ٢٧مت التحميل ىف التاريخ   http://diselearning.blogspot.com "،التعلم باالستكشاف"٧٤

75Tiranto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif, Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Cet. VI; Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013), hlm. 91.  



٤٥ 

ب على حل املشكالت أمر ضروري، ألن املواقف املشكلة وتدريب الطال
نمي تترد يف حياة كل فرد وحل املشكالت يكسب أساليب سليمة يف التفكري، و

قدرم على التفكري التأملي كما أنه يساعد الطالب على استخدام طرق التفكري 
 املختلفة، وتكامل استخدام املعلومات، وإثارة حب االستطالع العقلي حنو
االكتشاف وكذلك تنمية قدرة الطالب على التفكري العملي، وتفسري البيانات 
بطريقة منطقية صحيحة، وتنمية قدرم على رسم اخلطط للتغلب على 
الصعوبات، واعطاء الثقة للطالب يف أنفسهم، وتنمية االجتاه العلمي يف مواجهة 

: لضوي نقال عن زيتونذكر ا ٧٦.املواقف املشكلة غري املألوفة اليت يتعرضون هلا
، وميكن حتديد أهم هذه البنائية تعددت مناذج التدريس القائمة على النظرية

النموذج التوليدي يف تصويب ). ٢(منوذج التعلم البنائي، ). ١: (النماذج فيما يلي
منوذج ). ٥(منوذج التغري املفهومي، ). ٤(النموذج التوليدي، ). ٣(أمناط  الفهم، 
منوذج ). ٧(منوذج دورة التعلم، ). ٦(املتمركز حول املشكلة،  التعلم املرتكز

منوذج جون زاهوربك البنائي، ). ٩(منوذج التعلم التوليدي، ). ٨(، Vشكل 
   ٧٧.منوذج الواقعي). ١١(منوذج وودج، ). ١٠(

وحدد الباحث النموذج الذي يريد تطويره يف هذا البحث هو منوذج 
واختصر . من هذا البحث املبحث الرابع ف يتضح ذلك يفووس. التعلم البنائي

الباحث ماسبق من القول عن موقع منوذج التعلم البنائي يف تدريس النحو بني 
  : النماذج التدريسية يف الرسم البياين التايل

  
  
  

                                                
 ١٦مت التحميل ىف التاريخ   .http://www.sst5.com/TrainingWayDet.aspx?TR=8 "استراتيحية حل املشكلة"٧٦

 .م٢٠١٥أبريل 
  . ٥٢ – ٥١. ص، بيقاا ىف تدريس اللغة العربيةنظرية البنائية وتطالمنيف خضري الضوي، ٧٧



٤٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع منوذج التعلم البنائي بني النماذج التدريسية : ٢.٥الرسم البياين 

 ستصميم منوذج التدريوتطوير  - ج
تجه إىل تصميم التدريس ليسهل به املدرس مفيه أن كل النموذج  مما الشك

أن منوذج التدريس من الظروف  وعرف. والطلبة يف احلصول على األغراض املستهدفة
لذلك تطوير منوذج . التدريسية اليت ميكن تطويرها من خالل البحث التطويري

 . التدريس متابع بإجراءات التطوير عاما

 تطوير منوذج التدريسوميم مفهوم تص .١
مبعىن عزم ومضى، صمم فالن " ممص"مشتقة من الفعل " ميمصت"إن كلمة 

ذا الصدد  ٧٨.والتصميم هو املضى يف األمر. على كذا أي مضى عليه رأيه بعد إرادته
. بعد دراسته بشكل واف، وتوقعه بنتائجه شيءن معىن عزم هو عزم على الأ

وائج لتحليل احل ةجمموعة عملي"أنه  Briggsنقال عن  Pribadiرفه والتصميم اصطالحا ع
ورأى  ٧٩".واألهداف وتطوير نظام ختضري املواد التدريسية للحصول على األهداف

علم يبحث "معىن تصميم التدريس . عملية ختطيط منهجية تستبق التنفيذ"سالمة أنه 
                                                

  ٢٥٠٣. ، ص)دار املعارف، دون التاريخ: القاهرة(، الد الرابع، لسان العربابن منظور، ٧٨
79Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Cet: III; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 
2011), hlm. 58.  

 النموذج املستخدمة واملطور لتدريس النحو يف هذا البحث

 عرفيةالنظرية امل

 على ةمناذج التدريس القائم

 النظرية السلوكية النظرية البنائية

النموذج 
اإلجتماعي

منوذج املعاجلة 
    املعلوماتية

  النموذج الفردي
 

  النموذج السلوكي
 

 مناذج أخرى منوذج التعلم البنائي



٤٧ 

فيها والسعي  ةليمية مرغوبفيه كافة اإلجراءات والطرق املناسبة لتحقيق نتاجات تع
ذلك عرف الباحث أن مفهوم تصميم ل ٨٠."لتطويرها حتت شروط وظروف حمددة

تحليل االحتياج، واألهداف، لجمموعة من العمليات املنظمة واملتسلسلة "التدريس هو 
   ".والتجريب، والتنقيح، والتقومي جلميع األنشطة التعليمية

ومستحدثات هي جماهلا بقصد حتسني إدخال جتديدات "هو  ٨١بيد أن التطوير
العملية التربوية، ورفع مستواها حبيث تؤدي يف النهاية إىل تعديل سلوك التالميذ 

تطوير النموذج هو  ٨٢".وتوجيهه يف االجتاهات املطلوبة، ووفق األهداف املنشودة
فمن هنا يعرف أن . على منهج عملي خاص ة الستكمال وإجياد شيء جديد قائمحماول
تطوير منوذج التدريس هو عملية التفسري عن منوذج التدريس إىل شكل ملموس  معىن

لذلك فإن التطوير أعم وأمشل من التصميم ألن . وهو منوذج وأدوات التدريس
فالتطوير يشمل العملية التربوية بأكملها فهو نظام . التدريس هو جزء من التطوير

النظام الرئيسي، كما أن بينما تصميم التدريس نظام فرعي من هذا  ،رئيسي
تكنولوجيا التربية أو تكنوليوجيا التعليم هي نظام رئيسي وتكنولوجيا التدريس هي 

اع واخليال، وذا ي، كما ميتاز تصميم التعليم باإلبدنظام فرعي من هذا النظام الرئيس
لبة جيب على املعلمني االبتعاد عن احلفظ والتلقني، بل التركيز على استثمار خيال الط

  . اع يف العملال بدألجل ا
: وانب التربيةاجلما من  من مراعاا لكل من يقوم بتطوير ال بدللتطوير مبادئ 

أي ينبغي أن يكون التطوير هادفا من حيث هو الذي يعمل على حتقيق . هادف). ١(
                                                

  . ١٩. ص، تصميم التدريسبد احلافظ حممد سالمة، ع٨٠
يستخدم يف مجيع ميادين احلياة ومبعاين خمتلفة يف كل ميدان عن اآلخر، وأول من استخدمه هو ابن خلدون " التطوير"مصطلح ٨١

مل اجلديد أو يف مقدمته الشهرية كمفهوم يف كتاباته العلمية، واستخدمه ليصف به العا) ١٤٠٦إىل  ١٣٣٢(أبو علم اإلجتماع 
التغري للدرميقراطية،  القرن العشرين استخدم للداللة علىمث أبصح مرادفا للنمو واحلداثة، ويف ) عامل العمران وتطوير اتمع(

والإلنتقال للمجتمع الصناعي، ويف مطلع السبعيينيات ظهر يف البحوث التربوية يف الواليات املتحدة األمريكية وأخذ طريقه 
دار الغريب، : القاهرة(التكنولوجيا وتطوير التعليم، عبد العظيم عبد السالم الفرجاين، : انظر. امليدان التعليميللتطبيق يف 

  . ٥٨. ، ص)م٢٠٠٢
  .١٥٢. ، ص)م١٩٧٧دون املكان، : كويت (، املناهج املعاصرةالدمرداش عبد ايد سرجان، ٨٢



٤٨ 

أن تستمد هذا األهداف من فلسفة تربوية سليمة، ومن  ال بدأهداف تربوية مقبولة، 
أي ينبغي أن يكون . شامل). ٢(البيئة ومطالب منو الفرد وحاجات اتمع، خصائص 

التطوير شامال، وهو ينبغي أن يتم تطويره بصورة كلية شاملة، حبيث يسري التطوير 
على مجيع احملاور ويف مجيع ااالت دفعة واحدة، فتطوير املقررات على سبيل املثال 

طوير يف الكتب، والطرق والوسائل ومجيع الميكن أن حيقق أهدافه مامل حيصبه ت
أي ينبغي أن يكون التطوير علميا، وهو الذي . عملي). ٣(مكونان املنهج وعوامله، 

يعتمد على االسلوب العلمي يف خططه ورداسته ويف تقومي الواقع، واقتراح املناهج 
، رمستم). ٤(اجلديدة، والتأكد من سالمتها عن طريق إخضاعها للتجريب العلمي، 

أي ينبغي أن يكون التطوير مستمر من حيث نعطي كل جتديد أو تطوير فرصته 
وحيسن أن يكون التطوير تدرجييا، وأن . املناسبة لالستقرار وإمكانية متابعته وتقوميه

، أي ينبغي أن يكون التطوير تعاوين). ٥(يبدأ بالواقع، وأن يراعي اإلمكانات، 
ن مجاعة من املدرسني أو املتخصصني وحدهم، بل تعاونيا، ألن التطوير مل يعد من شأ

عمال تعاونيا يشارك فيه مجيع املتخصصني من خرباء املادة والتربية، والدراسات 
وليس معىن اشتراك هؤالء جيمعا . النفسية وعلماء اإلجتماع، واملوجهني واملعلمني

العملية،  هذه بل إن هلم أوزانا متساوية يف وتعاوم يف عمليات التحديث والتطوير،
أي ينبغي أن يكون التطوير مسايرا . لالجتاهات التربوية املعاصرة مساير). ٦(

لالجتاهات التربوية املعاصرة، ألن التطوير يتأثر باألساليب اليت تستخدم يف التعليم، 
وخباصة ما يربط منها . وتتوقف هذه األساليب بدورها بعدد كبري من العوامل

، وبالعالقة بني هذه املكونات، وبالقوي الضغوط واخلارجية مبكونات املنهج كنظام
   ٨٣.اليت تؤثر فيه

املعارف العلمية املوجودة  أن التطوير نشاط منهجي يعتمد علىعرف مما سبق 
واليت مت التوصل إليها عن طريق البحث أو اخلربة العلمية والذي يكون اهلدف منه هو 

                                                
  ٢٠٨. ص ،املناهج املعاصرةالدمرداش عبد ايد سرجان، ٨٣
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مل يف عمليات جديدة، أو إدخال إنتاج مواد جديدة أو منتجات وآالت تستع
  . التحسينات املطلوبة

 معايري تصميم النموذج اجليد .٢

ينبغي لكل من مصمم النموذج التدريسي أن يراعي املعايري الذي يتأسس عليها 
ى تريانتو نقال عن نيفني يرويف هذا الصدد . جودة نتاج النموذج التدريسي املطور

)Nieveen (أنه جيدا إذا توافر املعايري اآلتيةرب تعأن النموذج املطور ي) :الصدق، ). ١
. ة؟هل اعتمد منوذج مطور على النظرية املنطقية القومي :وهذا املعاير يتعلق بالسؤال

متكن التنفيذ، أي يدل على احلقيقة على أن ما ). ٢(وهل يوجد فيه الثبات الداخلية، 
انفعاالت اخلربة ويعترب أن  فعال، أي معتمد على). ٣. (هو املطلوب به قابل للتنفيذ

وملعرفة . النموذج املصمم هو فعال، ويؤيت هذا النموذج يف تطبيقه النتيجة املنشودة
مستوى التناسب من النموذج املطور من حيث صدقه حيتاج املصمم إىل اخلبري وعامل 

 ٨٤.التعليم لتحكيمه، ومن حيث فاعليته حيتاج املصمم إىل األدوات التعليمية لتطبيقه

 منوذج التدريستطوير  مناذج .٣

 : هي منوذج التدريستطوير  ذجمن منا
  )Constructivist Instruction Design(منوذج التصميم التدريسي البنائي  )أ 

 : يعين R2D2هو منوذج لتطوير منهاج التدريسي البنائي بأمناط العمل 

Revlective  )عاكسة( ،Recursive )عودة( ،Design )تصميم( ،Development 
 منوذج. م١٩٩٥يف السنة  )Willis( ويلسظهر هذا النموذج على يدي ). تطوير(

). ٢(التعريف، ). ١: (مراحل يتكون من ثالث (C-ID) تصميم التدريس البنائي
  : يف الرسم البياين التايلكما تتصور  ٨٥،نشرال). ٣(التطوير، والتصميم 
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٥٠ 

  
  
 البنائي تصميم التدريسمنوذج خطوات :  ٢.٦الرسم البياين 

: ، أي تكوين عمل مجاعي وهو مسؤول عن)Difine(التعريف : األوىل املرحلة
هذا الفريق يتكون . فهم سياقي). ٣(حل املشكلة تقدميا، ). ٢(عمل تعاوين، ). ١(

س ومصمم وما إىل ذلك، رمن ثالثة أشخاص على األقل وهم نائب الطلبة واملد
  . تهويعمل الفريق من بداية التطوير إىل اي

إن التصميم ). Disign and Development(التصميم والتطوير : الثانية املرحلة
: ويف هذه املرحلة أربع أنشطة وهي. يفرق بعضه بعضا والتطوير أمران متوحدان وال

تقرير نوع التقومي، ). ٣(اختيار تصميم اإلنتاج ووسائله، ). ٢(اختيار البيئة، ). ١(
مسودة اإلنتاج، ). ١: (تكون من ثالث مكوناتيالذي تصميم وتطوير اإلنتاج ). ٤(
  . سيناريو أنشطة التدريس). ٣(تعامل، ). ٢(

املرحلة تتكون من أربع ويف هذه ). Dessemination(نشر ال: الثالثة املرحلة
. التبين). ٤(نشر اإلنتاج، ). ٣(اإلنتاج األخري، ). ٢(التقومي، ). ١: (أنشطة وهي

التقومي هي البيانات الكيفية والسياقية فال ميكن القيام بالتعميم البيانات احملصلة يف و
ويف هذه املرحلة يستخدم اإلنتاج يف الصف احلقيقي بكلية . ةلكل الظروف التدريسي

وذلك من الضروري أن يؤكد الباحث رمبا يكون اإلنتاج املطور اليناسب إال . خاصة
 ٨٦.يةظروف التدريساليف سياق حملي وليس يف مجيع 

 :هضعفموطن  ،ويف حني. لتطوير التدريس البنائي مطابقة قوتهومن عناصر 
رمبا يكون اإلنتاج املطور ). ٢(غري واضح،  التطويرو التصميمحتديد مرحلة ). ١(

 .ميكن القيام بالتعميم ظروف حىت الالاليناسب إال يف سياق حملي وليس يف مجيع 
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  التطويرو  التصميم
 

 نشر ال
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  Four–D’sمنوذج   )ب 
ودروطي  )Sivasailam Thiagarajan( غاراجانسفاسيلم تيا أيديظهر على 

 ٨٧.م١٩٧٤ Melvyn I. Semmel)(مسيل . ميليفن إ و) Dorothy S. Semmel(مسيل . س
  ٨٨:يف اإلجنليزية، بأربع مراحل" D"ألن خطواا مبدوءة حبرف  D’s-4يطلق بنمط 

  
 

 Four - Dمنوذج خطوات :  ٢.٧الرسم البياين 
النهاية، -الدراسة البداية). ١: (ع خطواتتكون من أربت مرحلة التعريف،

 مرحلة .حتديد أهداف التدريس). ٤(حتليل املهام واملفهوم،  ).٣(حتليل املتعلم، ). ٢(
اختيار ). ٢( ،املعياري االختبارتنظيم ). ١( :خطوات أربعيتكون من  ،التصميم
  .ملقررةحماكاة طريقة عرض املادة  ا). ٤(، اختيار عروض املادة). ٣(، الوسائل

حتكيم اخلرباء والتنقيح وفقا ).١( : خطوات ثالثتكون من مرحلة التطوير، ت
التجربة الطلبة يف اإلنتاج وفقا لتعليقات تنقيح و التجربة احملدودة). ٢( لتعليقات اخلرباء

 : خطوات ثالثيتكون من ، نشر اإلنتاجمرحلة  .التجربة امليدانية). ٣( .احملدودة
  . النشر امليداين). ٣(النشر احملدود ) ٢(تقييم اخلرباء ) ١(

إنه متفضل إذا استخدم لتطوير األدوات ). ١: (نموذجاملزايا من هذا ال
إن ). ٢(التدريسية وليس لتطوير نظام التدريس كمثل منوذج ديك وكاري وغريه، 
إنه ). ٣(مراحله أكثر متاما وأكثر تنظيما بالنسبة إىل منوذج التصميم التدريسي البنائي، 
ومن  ٨٩.يورط اخلرباء يف حتكيم اإلنتاج والقيام بالتنقيم حىت يصبح أحسن قبل التجربة

 .القصور النموذح هو غموض حتليل املفهوم والوظائف، أيهما متقدم على اآلخر
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 النحو و تدريسه: املبحث الثاين 
 مفهوم النحو -أ 

حنوت حنوه أي : "، مثل"القَصد"أي " ينحو –نحا "مشتق من فعل النحو لغة 
يعين علم " حنُو"أو " أَنحاء"مجعه " النحو"مصطلح  ."املثل"مبعىن أو  ٩٠"قصدت قصده

مسي هكذا ألن املتكلم ينحو به منهاج كالمهم إفرادا وتركيبا، . إعراب كالم العرب
إىل " النحو"يترجم   ٩١".النحاة"أو " النحويون"مجعه " النحوي"فالعامل بالنحو يقال 

 ٩٢"Grammar"ويف اإلجنليزية "  ,seperti, arah, bagian, jalan, mode"ة بـياإلندونيس
هذا االسم مل يبد يف بداية ظهور . سم لقصد املتكلم أن يتكلم مثل العريبومسي ذا اال

باملعىن العام ويتضمن فيه علم  بدايته النحو يف. ةاهلجرال يف القرن الثاين من إالعلم 
الذى ألفه سبويه " الكتاب"النحوكما يتصور يف  األصوات وعلم الصرف وعلم

  ." قرآن النحو"حىت يسمى بـ) هـ١٨٠املتوىف(
آلخر ويتضح ذلك فيما  من عاملفه يراعتعددت تاصطالحا فقد النحو وأما 

مست كالم العرب، يف  حاءالنحو هو انت"رى ي) هـ٣٩٢ املتوىف( بن جينا: يلي
مع، والتحقري، والتكسري، واإلضافة، وغريه، كالتثنية، واجل ٩٣تصرفه من إعراب

والنسب، والتركيب، وغري ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف 
 اخلليفة ٩٤".وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها .الفصاحة، فينطق ا وإن مل يكن منهم

 قانون تأليف الكالم وبيان ملا جيب أن تكون عليه الكلمة يف"إن النحو هو يقول 
                                                

جممع اللغة العربية، : أيضا انظر. ٦٠٦. ، ص)م١٩٩٤وزارة التربية والتدريس، : مصر (، املعجم الوجيزجممع اللغة العربية، ٩٠
  .٩٠٨. ، صاملعجم الوسيط

  . ٧٩٦. ص ،املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، ٩١
92 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, hlm. 948 

يضاح والبيان والتحسني، اإلعراب هو األداء الدقيق، كما تقتضى لغة العرب الفصحاء، إذ اإلعراب ىف األصل اللغوي هو اإل٩٣
. ، ص)م٢٠٠٢دار الفكر، : دمشق(، مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاءفخر الدين قباوة، : انظر. وليس التعرف واالستبانة

٦٢  
  . ٣٤. ، ص)دار الكتاب العريب، دون التاريخ: بريوت(، الد األول، اخلصائصأبو الفتح عثمان ابن جىن، ٩٤
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النحو ن إيقول اهلامشي  ٩٥".اجلملة واجلملة مع اجلملة حىت تتسق العبارة وتؤدي معناه
قواعد يعرف ا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت بتركيب بعضها مع "

يبحث يف أحوال "النحو ن إيقول  دحداح ٩٦."بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما
النحو ليس "بشر يقول  ٩٧".فردات يف اجلملةأواخر الكلمات إعرابا وبناء يف موقع امل

هو اللغة، وإمنا هو منظومة القواعد والقوانني الضابطة ألحكامها، واليت يسري وفقا هلا 
علم يعرف به وظيفة كل كلمة داخل اجلملة "ن النحو إنعمة يقول  ٩٨."أهل اللغة

م يبحث يف عل"النحو هوإن اخلويل يقول  ٩٩."وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراا
يهتم النحو "يونس وزمالئه يقولون  ١٠٠." بناء اجلملة أي نظم الكلمات داخل اجلملة

بدراسة العالقات بني الكلمات يف اجلمل، باإلضافة إىل العناية بأحوال اإلعراب، وميتد 
 ١٠١." مفهوم النحو إىل التراكيب فهو يبحث فيها وما يربط ا من خواص

إىل مفهومه عند العلماء  عريف النحو كذلكأن بعض العلماء يقسم ت وديب
واحملدثني، فألولون يعرفون أنه علم يعرف به أواخر الكلمات إعرابا وبناء،  القدامى

ن النحو غري قاصر على إعراب الكلمات، وإمنا امتد إىل اختيار إوأما الثاىن يقولون 
 نسق صويت الكلمات، واالرتباط الداخلي بينهما، والتأليف بني هذه الكلمات يف

آخر  لوبقو ١٠٢.معني، والعالقة بني الكلمات يف اجلملة والوحدات املكونة للعباربات
  .علم بأصول تعرف ا أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءهو 

                                                
. ، ص)م٢٠٠٢مكتبة رشد، : رياض( ،)ثانوي –متوسطة  –ابتدائي (فصول تدريس اللغة العربية  حسن جعفر اخلليفة،٩٥
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أنسب الباحث أن معىن النحو كما ذهب إليه ابن جين وأكده إبراهيم هو يرى 
النحو  ةسدراحيث  يةالعرب التعريف للنحو خاصة يف تصميم النحو للناطقني بغري

وسيلة لضبط الكالم وصحة النطق والكتابة، كما  اليست غاية مقصودة لذاا ولكنه
النطق  القواعد وسيلة لضبط الكالم، وصحة" :قال إبراهيم منهم ،ذهب إليه النحاة

والكتابة، وليست غاية مقصودة لذاا، وقد أخطأ كثري من املعلمني حني غالوا 
اهتموا جبمع شواردها، واإلملام بتفاصيلها، واإلثقال ذا كله على التالميذ، بالقواعد، و

ظنا منهم أن يف ذلك متكينا للتالميذ من لغتهم، وإقدارا هلم على إجادة التعبري 
إن منزلة النحو من العلوم اللسانية منزلة الدستور من : "حسنقال ١٠٣ ."والبيان

د عونه، وتستلهم روحه، وترجع إليه يف جليل القوانني احلديثة، هو أصلها الذى تستم
مسائلها، وفروع تشريعها، فلن جتد علما من تلك العلوم يستقل بنفسه عن النحو، أو 

ليس القواعد ": حاتهقال شو ١٠٤".يستغىن عن معونته، أو يسترشد بغري نوره وهداه
ومي غاية تقصد لذاا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح األساليب، وتق

 ١٠٥".اللسان، ولذلك ينبغي أال ندرس منها اال القدر الذى يعني على حتقيق هذه الغاية
رافه واحن. فإن اهلدف األساسي من تدريس النحو إذن أنه وسيلة وليس الغاية

لذلك فإن النحو ذه التعاريف اليت . إىل أنه غاية تدعو إىل املشكلة يف تدريس النحو
" اإلعراب"فحدد كثري من النحاة من بعده على . ابن جىن قدمها النحاة القدامى كمثل

أي تغيري أواخر الكلمة الختالف عومل (وتفصيل أحكامه وعلى العوامل اليت تؤثره 
فموضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث البحث عن ). الداخلة عليها

ارده وأصحه هذا م. أحوال أواخر الكلمات من جهة اإلعراب والبناء وسالمة الضبط
فالنحاة حني قصروا النحو على "وأبسطه النحاة املعاصرة كمثل إبراهيم مصطفى وقال 

قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به  أواخر الكلمات وعلى تعريف أحكامه
                                                

 ٢٠٣. ، ص)م١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة(، املوجه الفين ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ١٠٣
 ٦٦. ، ص)دار املعارف، دون التاريخ: مصر(، اللغة والنحوعباس حسن، ١٠٤
 ٢٠١. ص. )م١٩٩٢للبنانية، الدار املصرية ا: القاهرة؛ الطبعة األوىل(، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، ١٠٥
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طريقا منحرفة، إىل غاية قاصرة، وضيقوا كثريا من أحكام نظم الكالم وأسرار تأليف 
  : تعاريف السابقة تؤخذ خالصة عن خصائص النحو كما يلىبالنظر إىل ال ١٠٦."العبارة

النتظيم والتبويب، أي فقد عرض النحويون القواعد اللغوية بطريقة ). ١(
رتبت املباحث النحوية بترتيب فيه ترابط بني القضايا . منظمة مرتبة

النحوية املختلفة، راق لكثري من املؤلفني لقدامى واحملدثني، الذين حذوه، 
البحث عن األساب، أي حرص ). ٢. (وه بالشرح واإليضاحوتناول

النحويون على تعليل الظواهر اللغوية املختلفة، وعنوا بذلك عناية باللغة، 
) أ: (والعلل املنشودة هي . بل ألفوا يف ذلك مصنفات عدة من النحو

). ٣. (العلل اجلدلية النظرية) ج(العلل القياسية، ). ب(العلل التعليمية، 
كمية، أي أن النحو مل يبدأ كما هو عليه يف عصرنا احلال، فلم يبدأ الترا

الشمولية واليقني،أي كانت ). ٤. (تاما كامال، وإمنا تدرج تدرجا واقعيا
الظواهر النحوية مطردة وشاملة جلميع عناصر الظاهرة اللغوية دون 

وعندما جند ملسألة حنوية حكمني حنويني أو أكثر فإن ذلك ال . استثناء
الدقة ). ٥. (يتعلق بنقض القاعدة وإمنا يتعلق بالفهم لسياق الكالم

والتجريد، أي النحو يكسب فهما أفضل لقوانني العلم، واعتماد النحويني 
. على املنطق يف قواعد النحو دليل واضح على هذه الدقة اليت ساروا عليها

معتمدة النحو نشاط إنساين، أي إن قواعد النحو ونظرياته ومبادئه ). ٦(
تاما على لغة مجاعة من الناس، مث استقراؤها ودراستها واستنباط أحكام 

النحو ). ٧. (خاصة ا، حىت أسس علم النحو وتشكلت أحكامه ومبادئه
له أدواته خاصة له، أي قد بذل النحويون يف مجع مواد النحو بأدوات 

منها فاستنبط علماء النحو . عديدة، واألهم منها هو علم أصول النحو
). ٨. (القواعد النحو كافة من مساع وقياس وإمجاع وعلل وغري ذلك

                                                
  .٣-٢. ص). م١٩٩٢دون املكان، : القاهرة؛ الطبعة الثانية(، إحياء النحوإبراهيم مصطفى، ١٠٦
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داللة احلركات على املعناىن، أي من خصائص النحو أنه يستدل على 
معانيها بغري احلروف  أو الكلمات، وهي احلركات، فاحلركة تعني الفاعل 

فأصبح للحروف واحلركات اعتبار يف الداللة على . واملفعول وغري ذلك
 ١٠٧. قصود من غري تكلف لصناعة أخرى يستفاد ذلك منهاامل

اهلدف من وضع علم النحو من خالل التعريفات السابقة  فلخص الباحث
واهر اللغوية املأخوذة عن العرب الفصحاء، احملتج وصف الظ). ١: (على النحو التايل

ني صيغة تفسري الظواهر اللغوية املختلفة، وذلك للتعرف على النسبة ب). ٢. (بلغتهم
أن ينحو املتكلم إذا ). ٣. (اللفظ وصورة املعىن حبيث يتوصل بإحداها إىل األخرى
حنويا  التصحيح لغويا). ٤. (تعلمه منحى كالم العرب، بقياس ما يقوله على ماقالوه

). ٥. (وصرفيا، ملن خيطئ بأي لفظ أو تركيب مما اليوافق مانطق به العرب الفصحاء
  . عربية بأهلها يف الفصاحة، فينطبق ا وإن مل يكن منهمإحلاق من ليس من أهل ال

 مشكالت تدريس النحو وحماوالت تيسريه - ب 

 مشكالت تدريس النحو .١
". اإلعراب"إىل اهتمام معظم النحاة مبسألة اإلعراب فسمي النحو بـنظرا 

أي أن اللغة العربية هي لغة وحيدة يف العامل  ١٠٨اإلعراب من خصائص اللغة العربية

                                                
، املؤتر الدويل سجل املؤمتر "،النظرية النحوية العربية وسبل االستفادة منها ىف تعليم الناطقني بغريها"يوسف بن حممود فجال، ١٠٧

  . ٤٣٤ – ٤٣١. ، ص)م٢٠١٤ديسمرب  ١٩- ١٨( العربية للناطقني بغريها،لغة الثاىن عن جتربة تعليم ال
أي . لغة غنية بأصواا). ٢. (لغة اشتقاق، إن ظاهرة االشتقاق أكثر وضوحا ىف العربية). ١: (إن خصائص عامة للعربية هي١٠٨

ا ميكن تشكيل قدر كبري من الصيغ لغة صيغ، أي أ). ٣. (ليست األجبدية العربية أوفر عددا من األجبديات ىف اللغات األخرى
لغة إعراب، أي أن ) ٥. (لغة تصريف، أي ىف العربية قد يتغري حرف حبرف آخر كان يترتب عليه الثقل). ٤. (من أصل واحد

لغة غنية ىف التعبري، أي تزايد مترادفاا وتكاثر ىف ). ٦. (للعربية قواعد ىف ترتيب الكلمات وحتديد وظائفها وضبط أواخرها
لغة تتميز بظاهرة النقل، أي ) ٨. (لغة متنوعة أساليب اجلمل، أي إن العربية ذات أمناط خمتلفة للجملة). ٧. (التقدمي والتأخري

لغة غنية بوسائل التعبري عن األزمنة النحوية، أي الزمن ). ٩. (ميكن التعبري عن املعىن الواحد بصغية مث يعرب  عنه بصيغة أخرى
. لغة تزامحها العامية، أي قد تباعدت فيها املسافة بني اللغة الفصحى والعاميات). ١٠. ( عنه بأكثر من طريقةالنحوية ميكن التعبري

- املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة: الرباط(، مناهجه وأساليبه: تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة، : انظر
  .٣٧ - ٣٦.،  ص)م١٩٨٩إيسيسكو، 
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عترب قواعد تمع ذلك  اماسجان. توجد يف أية لغة أخرى وجد فيه اإلعراب والاليت ت
اللغة بشكل عام،  دريساللغة العربية من أكثر ااالت غموضا وصعوبة يف منهج ت

وهذه الصعوبة ال تقتصر فقط على متعلميها من غري الناطقني ا؛ بل تنسحب أيضا 
اللغة العربية هذه الصعوبة  دريس يف تعلى الناطقني ا، ويرى كثري من املتخصصني

إن قواعد اللغة العربية متشعبة ومتعددة، ومبنية يف تشعبها : "ويقدرها؛ فيقول قورة
على أسس نطقية وفلسفية ال يكاد يدخل إليها الدارس من الناطقني بالعربية نفسها 

اليت عرب ليسرب غورها حىت ينزلق إىل متاهات قد يضل فيها املسالك، تلك املسالك 
عنها عيسى الناعوري بأا فلسفات لغوية تكثر فيها التسميات والقياسات، 

  ١٠٩."والتفريعات والتخرجيات واجلوازات
من أسباب صعوبة النحو العريب يف املدارس : "رأى شحاتة أنويف هذا الصدد 

كثرة املوضوعات يف الكتاب املقرر اليت يف احلقيقة جيب استبعادها، والسبب : اآلن
الثاين يرجع إىل املدرس نفسه؛ وذلك ألن املدرس يهتم بنظرياته دون االهتمام 
باجلوانب التطبيقية إال بقدر مساعدة الطلبة لفهم القواعد وحفظها استعدادا لالمتحان، 

 يضيفو ١١٠."وأن أسئلة االمتحان تصاغ الختبار فهم الطالب وقدرام على احلفظ
حينما كانت عناية معلمي اللغة العربية اجتهت إىل ": بقوهلما الدليمي والوائليإىل ذلك 

اجلانب النظري وإمهال جانب التطبيق فقد الجيدون متسعا من الوقت للتطبيق على 
هذه األبواب الكثرية اليت شحن ا املنهج الدراسي من غري متييز بينما هو ضروري 

  ١١١".منها وماهو غري ضروري
النحويني وأصحاب العرب قد معظم ذلك كان يف الواقع أن اعتمادا على 

قد وقعت على حماوالت متعددة يف الثواىن والثوالث، واستعملوا التطويل وكثرة العلل 

                                                
  ٩.، ص)م١٩٦٩دار املعارف، : القاهر(، تعليم اللغة العربية، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقيةحسني سليمان قورة، ١٠٩
  . ٢٠٢. ص ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، ١١٠
دار الشروق : القاهرة(، االلغة العربية، مناهجها وطرائق تدريسهطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ١١١

  .١٨٠، ص )م٢٠٠٥للنشر والتوزيع، 
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هذه اللغة،  دريسالعربية لغري العرب، بعضها عاجل الطريقة،  فحدد مراحل ت دريست
وقدم اخلطة، واملنهج لكل مرحلة من املراحل كما قدم طريقة تديس كل فرع من 

عاشور  عند رأي كل من النحويوأسباب ضعف الطلبة يف  .ع هذه اللغةفرو
  :هي واحلوامدة

كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشعبها وكثرة تفصيالا بصورة ). ١(
التساعد على تثبيت هذه املفاهيم يف أذهان الطلبة بل جتعلهم يضيقون ا، 

للتالميذ يف املدرسة  الكثري من القواعد النحوية اليت يتم تدريسها). ٢(
االقتصار يف تدريس القواعد ). ٣(الحتقق هدفا وظيفيا يف حياة التالميذ، 

النحوية على اجلوانب الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط أواخرها، 
هناك أسباب ترجع إىل البيئة ). ٤. (وعدم معاجلتها مبا يربطها باملعىن

يؤثر فيها، البيت واتمع واألصدقاء احمليطة اليت يعيش فيها الطالب يتأثر و
ا من شيءالذى يتعامل الطالب معهم، فالطالب بني جدران الصف يدرس 

النحو، فإن خرج من صفه وترك قاعة الدرس مل يلمس أي تطبيق 
والاستخدام ملا درسه وبذلك حتدث الفجوة بني ما يدرسه الطالب وبني 

الدراسية اليت ال تعىن املقررات ). ٥. (ما هو مطبق على أرض الواقع
بتتابع أبواب النحو وقواعده وتعميق مفاهيمه تعميقا متدرجا، بل إن كثريا 

. منها ال يهتم بالتفصيالت املهمة اليت توضح القاعدة وتساعد على فهمها
عدم التزام بعض املعلمني بطريقة التدريس السليمة يف تدريس ). ٦(

يلجأ إىل الطريقة اإللقائية، ويكتفي القواعد النحوية، فبعض املعلمني يف ما 
. فيها بإلقاء أمثلة حمددة يعتمد أنه من خالهلا قد شرح القاعدة النحوية

ضعف املعلمي املواد األخرى يف القواعد النحوية واستخدامهم ). ٧(
  ١١٢ .العامية يف تدريس تلك املواد

                                                
دار : عمان(، الطبعة الثالثة، أساليب تدريس اللغة العربية، بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، ١١٢

  .١٠٧. ، ص)م٢٠١٠املشرية للنشر والتوزيع والطباعة، 
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ذاا، وإمنا إن جوهر مشكلة تعليم اللغة العرية، ليس يف اللغة " يقولمدكور  و
لقينية، وقوالب صماء، نتجرعها جترعا لم اللغة قواعد جافة، وإجراءات تيف كوا نتع

إن النحو العريب كما يعلم عندنا اآلن، . عميقا، بدال من تعلمها لسان أمة، ولغة حياة
ليس علما لتربية امللكة اللسانية العربية لدى التالميذ، وإمنا هو علم تعلم صناعة 

وقد أدى هذا مع مرور الزمان، إىل النفور من دراسته، وإىل ضعف . النحوية القواعد
 ١١٣." الناشئة يف اللغة بصفة عامة

االحنراف "). ١: (عيساىن يضيف إىل أن املشكالت يف تدريس النحو فيما يلى
فسبب عدم التزامهم االلتزام املطلق بالتأليف وفق اهلدف احلقيقي . من اهلدف النحو

فهل هو غاية يف ذاته؟ أم هو وسيلة من الوسائل اليت نستعني ا لفهم . ومن علم النح
الصراعات ). ٢. (مضمون األسلوب العريب وتركيبه وفق ما حتدث به العرب األوائل؟

والرغبة يف االختالف بني النحويني يف املسألة الواحدة وعدم اتفاقهم على رأي يف 
 ١١٤". ال ختفي يف النحو العريبذلك عالمة كربى من العالمات البارزة اليت

وقال جميدي أن املشكالت النحوية ال ختتلف كثريا عن املشكالت الصرفية اليت 
فمن أبرز املشكالت النحوية اليت . يعاىن منها متعلمو اللغة العربية الناطقني بغريها

  :عربية للناطقني بغريها هي مايلييواجهها معلم اللغة ال
العربية عن بنية اجلملة يف كثري من لغات العامل  اختالف بنية اجلملة). ١(

ومن صور االختالف خلو اجلمل العربية من األفعال املساعدة أو أفعال 
حرية الرتبة يف عناصر اجلملة العربية أي حرية التقدمي ). ٢. (الكينونة

والتأخري من مثل تقدمي اخلرب على املبتدأ واملفعول على الفاعل وأحيانا عن 
اختالف بني الرتب واملواقع يف العربية عما هي يف لغات ). ٣(. الفعل

اإلعراب أو العالمية اإلعرابية، فاإلعراب مسة من مسات ). ٤. (املتعلمني
                                                

  ٢٥٣. ، ص)م٢٠١٠دار املسرية للنشر والتوزيع، : عمان(، بيةطرق تدريس اللغة العرعلي أمحد مدكور، ١١٣
دار الكتاب : القاهرة(، نظريات التعلم وتطبيقاا ىف علوم اللغة، إكتساب املهارات اللغوية األساسيةعبد ايد عيساين، ١١٤

  . ١٦٤. ، ص)م٢٠١٢احلديث، 



٦٠ 

نظام العدد يعد ). ٥. (اللغة العربية ال تعرف يف أي لغة من لغات العامل
ملطابقة مسة أمناط املطابقة، فا). ٦. (من أكثر األنظمة تشعبا يف اللغة العربية

). ٧. (من مسات العربية وهي واجبة بني كثري  من عناصر التراكيب
والتعريف ). ٨. (التذكري والتأنيث وهي مشكلة عامة يف كل اللغات

بعض ). ٩. (والتذكري وهي من أصعب املشكالت يف تعليم اللغة األجنبية
لغام اجلمل يف العربية تكتب بطريقة مل يعهدها كثري من املتعلمني يف 

  ١١٥.األم، حيث تكتب يف شكل كلمة واحدة رغم كوا مجلة تامة
لذلك فإن مشكلة تدريس النحو ال تقتصر من ناحية املادة فحسب بل يسببها 

  . كثري من طرق التدريس اليت يسكلها مدرس يف تدريس النحو

 تدريس النحو حماوالت تيسري .٢
ت تبسيط وتيسري فشرع النحويون يف حماوالانطالقا من هذه املشكالت 

- ٥١٣(وأما النحوي األول احملاول على تيسري النحو فهو ابن مضاء القرطيب . النحو
فهناك ) لعشرينا القرن منيف ثالثينيات (وأما يف العصر احلديث ). هـ ٥٩٢

 :هنا باحث، ويركز الهوتصنيف هحماوالت من النحاة واملؤسسات لتيسري النحو وتبسيط
ا إىل ختليص اللغة من القيود قد دع). هـ ١٣٩٣ -١٣٠٦(طه حسني ). ١(

كما يرى أن النحو مملوء من الشذوذ والتناقض وتعدد األوجه وتباين . غاللواإل
إبراهيم مصطفى الذى ألف ). ٢(. املذاهب وهو أثر من اختالف اللهجات يف القبائل

كات ال وذهب إىل أن املتكلم هو الذى حيدث احلر). م١٩٣٧" (حياء النحوإ"كتاب 
جلنة تيسر ). ٣( ١١٦.كما ذهب إىل أن التنوين علم التنكري. العامل الذى طالب بإلغائه

أمني ). ٤( .م بقرار من وزير املعارف مبصر١٩٣٧قواعد اللغة العربية اليت ألفت عام 
                                                

الحتاد " اللغة العربية من املنظور الثقايف واإلجتماعي" مترسجل املؤ "،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا"حسن جميدي، ١١٥
  . ٣٤٣ – ٣٤٢. ، ص)م٢٠٠٩أويل النهى، : ديفوك(إندونيسيا، الد األول، بللغة العربية ا مدرسي

، دار املعارف: القاهرة(، تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع ج جتديدهشوقي ضيف، : تفصيليا هلذه املعلومة فانظر١١٦
  . ٤٨-٢٦. ، ص)م١٩٨٦
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مبا يعترب تقليل االستثناء واضطراب القواعد واختيار ما هو بسبب ) م١٩٤٢(اخلويل 
). ٥( ١١٧.ستعمال عندنا مع ضرورة التخلص من االعراب وعالماتهمن لغة احلياة واال

تيسر "وعالوة من هذه الفكرة، قد ألف كتابا حتت العنوان ). م١٩٤٧(ضيف  يشوق
بالقاهرة وقد دعا ) م١٩٥٧(مؤمتر مفتش اللغة العربية ). ٦( ."النحو التدريس

يب كله مكون من مجل املؤمترون إىل تبين منهج جديد يقوم على أساس أن الكالم العر
اللجنة من احتاد اامع اللغوية العلمية العربية اليت عقد تسري  ).٧( ومكمالت وأساليب
  .وهلم جرا )م١٩٧٦(اجلزائز  تعليم اللغة العربية يف

فإن حماوالت تيسري النحو ليست جمردا يف الدول العريب ويف سبق ماعلى عالوة 
يف بلدان  ونالنحوية فقط بل قد قام ا حناة آخريدى النحاة العريب ويف جمال املواد 

ن حناة اإلندونيسيني قد اعتنوا بتطوير النحو أل املثال، يبعلى س. أخرى غري العرب
العريب اعتناء كبريا من خالل مباحثهم العلمية يف املراحل األكادميية اجلامعية بقسم 

  . وس واملاجستري حىت الدكتوراهتعليم العربية وقسم العربية وأدا من املرحلة البكلوري

 أهداف تدريس النحو  - ج 

لكل عمل، وكذلك يف تدريس النحو خاصة لغري  شيءإن اهلدف يعد أهم 
من انتباه تعريف النحو الذى عرفه ابن جين كما هو  ال بدو. الناطقني بالعربية

م املذكور، أن النحو ليس جمموعة من القواعد أو القانون وإمنا هو انتحاء مست كال
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق ا وإن مل العرب 

  . يكن منهم
فأما اهلدف األساسي من تعليم النحو فتتمثل يف استخدام اللغة " :قال اخلليفة

وقال  ١١٨".العربية استخداما صحيحا خاليا من اللحن يف الكالم واخلطأ يف الكتابة

                                                
- ٢٩. ص) م١٩٤٤كلية اآلداب جبامعة القاهرة، : القاهرة(، جملة كلية اآلدابأمني اخلويل، : تفصيليا هلذه الفكرة فانظر إىل١١٧
٦٨ .  
  .٣٤١. ص ،)ثانوي –متوسطة  –ابتدائي (فصول تدريس اللغة العربية حسن جعفر اخلليفة، ١١٨
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: سة القواعد النحوية هو تقومي األذن واللسان والقلم؛ أياهلدف من درا: "مدكور
والنحو  ١١٩".إقدار الفرد على االستماع والكالم والقراءة والكتابة بطريقة صحيحة

اىن وقواعد التعبري الصحيحة يف بل هو وسيلة يقصد منها فهم املع ليس يف ذاته غاية،
االختصاص، ونكتفي بالنحو  ياالستعمال فيترك لذو اللغة، أما ماندر من القواعد يف

  ١٢٠. الوظيفي على أساس مقدار ماحيتاج إليه يف الكتابة أو اخلطابة
ينبغي إىل  النحو للناطقني أو بغريهم ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن تدريس

  : إىل حتقيق األهداف التالية يرميأن 
ه إقدار التالميذ على حماكاة األساليب الصحيحة لغويا، وجعل هذ). ١(

تنمية ). ٢. (احملاكاة مبنية على أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية خمصة
القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقات املختلفة بني التراكيب 

إقدار التالميذ على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي ). ٣. (املتشاة
). ٤. (الكتابةاللسان وعصمته من اخلطأ يف الكالم، أي حتسني الكالم و

إقدار التالميذ على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف أذهام وتدريبهم على 
وقوف التالميذ على أوضاء اللغة ). ٥. (دقة التفكري والتعليل واالستنباط

ألن قواعد النحو إمنا هي وصف علمي لتلك األوضاع والصيغ، : وصيغها
ألساليب املتنوعة اليت يسري وبيان للتغيريات اليت حتدث يف ألفاظها، وفهم ل

  ١٢١.عليها أهلها
ىل إويف ضوء املراحل التدريسية قد قسم النحويون أهداف تدريس النحو 

األوىل إىل أن املرحلة السيد ذهب . توسطةاألوىل أواالعدادية والثانية أو امل :مرحلتني
سيلة تعني ن دراسة القواعد ليست غاية مقصورة لذاا، ولكنها وإ بقولهاالعدادية  أو

أهداف تدريس وإن . الدارس على تقومي لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن واخلطأ
                                                

   . ٢٤٩. ، صربيةطرق تدريس اللغة الععلي أمحد مدكور، ١١٩
  .١٦٦. ، ص)م٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب، ١٢٠
  .٣٤٢. ، ص)ثانوي –متوسطة  –ابتدائي (فصول تدريس اللغة العربية حسن جعفر اخلليفة، ١٢١
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تعرف قواعد اجلملة الفعلية  ).١(:  القواعد النحوية يف املرحلة االبتدائية كما يلى
تعرف  ).٢(. واجلملة اإلمسية وبعض صيغ اجلملة املركبة الشاملة يف االستعمال

استخدام قواعد العدد ). ٣(. رورات األساسية يف اللغةاملرفوعات واملنصوبات وا
. املفرد واملركب والعقود والعدد واملعطوف استخداما صحيحا قراءة وكتابة وتعبريا

متييز  ).٥(. تعرف املشتقات األساسية يف اللغة داللة كل منها يف االستعمال ).٤(
ة بالشكل ضبطا ضبط نصوص أدبي ).٦(. األمساء املتنوعة من الصرف من غريها

متييز التراكيب اللغوية الصحيحة من غريها يف  ).٧(. صحيحا وفق قواعد اللغة العربية
قراءة النصوص األدبية قراءة صحيحة مغرية على وفق قواعد  ).٨(. املقروء واملسموع

كتابة النصوص وقواعد اللغة كتابة صحيحة على وفق قواعد اللغة  ).٩(. اللغة
التعبري الصحيح  ).١٢(. ستخدام املعاجم اللغوية استخداما صحيحاا ).١٠(. واإلمالء

االستمتاع بقراءة النصوص األدبية ). ١٣(. بطالقة وفهم عن حاجته العادة يف حياته
االستعمال ). ١٤(. فصيحةالعربية الغة للاوالطريقة اللغوية واملواد العلمية املكتوبة ب

  ١٢٢.هتوية الفصيحة اجلميلة يف حديثه وكتابالشفهي والكتايب لألمناط واألساليب اللغ
  : هي توسطةأو املإن أهداف تدريس القواعد النحوية يف املرحلة الثانوية 

استكمال دراسة القضايا األساسية يف النحو والصرف اليت عوجلت ). ١(
تنمية ). ٢(). الثقافة العامة املشتركة واملتطلبات األساسية(يف املستويني 

غوية عن طريق ما يدرسه من الشواهد واألمثلة ثروة الطالب الل
إدراك العالقة بني اإلعراب واملعىن وأثر اللغة يف اإلبانة ). ٣(. واألساليب

والصرفية اليت تعلمها يف  يةتوظيف القواعد النحو). ٤(. عن املضمون
التمييز بني اخلطأ والصواب ). ٥(. مراحل تعلمه يف حياته العلمية والعملية

). ٦(. لعالقات بني التراكيب عن طريق التحليل  والتذوقومراعاة ا
تعرف املصادر واملشتقات يف اللغة وداللة كل منها يف النص وعمل 

                                                
  . ١٥١. ، صها وطرائق تدريسهااللغة العربية، مناهجطه على حسني الدليمي وسعاد بعد الكرمي عباس الوائلي، ١٢٢
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تعرف بعض أدوات اللغة واملعاىن اليت ). ٧(. املصدر واملشتقات األخرى
التعمق يف فهم بعض القضايا النحوية والصرفية على ). ٨(. تستعمل هلا

  ١٢٣.يملكاتحنو تفصيلي م
النحو الذي نريد أن نعلمه ال بد له من  بالنسبة إىل ما سبق من القول فإن

أهداف وأغراض واضحة ومرتبطة باملهارات اللغوية، وتلك األهداف جيب أن تكون 
متماشية مع أهداف التدريس والتعلم، وهي خلق السلوك اللغوي السليم لدى 

لنحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة إن هدف تدريس ا: "املتعلمني، وكما يقول طعيمة
من القواعد اردة أو التراكيب املنفردة، وإمنا مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقه 
وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك، وما فائدة النحو إذا مل يساعد الطالب على 

  ١٢٤."؟قراءة نص فيفهمه، أو التعبري عن شيء فيجيد التعبري عنه

 فيالنحو الوظي -د 
بالنسبة إىل إحدى العوامل اليت تؤدي إىل ظهور صعوبات تعليم النحو هو 
الكثري من القواعد النحوية اليت يتم تدريسها للتالميذ يف املدرسة وال حتقق هدفا وظيفيا 

قال . يف حياة التالميذ، فمن احملاوالت اليت نتمكن اتباعها هي تصنيف النحو الوظيفي
حل ). ٢(النحو الوظيفي، ). ١(": عاجلة النحو هيأمحد أن أساليب مقترحة مل

استنادا  ١٢٥ ".الربط بني النحو وبقية الفروع). ٤(قوانني التعلم، ). ٣(املشكالت، 
قوانني (والنقطة الثانية ) النحو الوظيفي(على هذا الرأي فاختار الباحث النقطة األوىل 

ريس النحو يف ضوء تطوير منوذج تد"كما تتمثالن يف موضوع األطروحة ) التعلم
وفيما يلي سيعرض الباحث النحو الوظيفي من مفهومه ونبذة ." نظرية التعلم البنائية

  . نشأته ومبادئه عرضا موجزا

                                                
  . ١٥٢. ، صاللغة العربية، مناهجها وطرائق تدريسهاطه على حسني الدليمي وسعاد بعد الكرمي عباس الوائلي، ١٢٣
  .٢٠١.، صمناهجه وأساليبه: تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة، ١٢٤
  .٢٠٦ – ٢٠٢. ص طرق تعليم اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد، ١٢٥
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 الوظيفي مفهوم النحو .١

اكتساب التالميذ "عاشور واحلوامدة النحو الوظيفي هو كل من عرف 
الستماع، واحملادثة، ا: مهارات القواعد اليت تساعد على إتقان املهارات األربعة

وبعبارة أخرى هو املوضوعات النحوية املستعملة يف لغة التالميذ . والقراءة، والكتابة
حتدثا وكتابة حبيث تستخدم استتخداما سليما يف اإلعراب والتراكيب، والربط ليربز 

  ١٢٦."ماواملعىن واضحا مفه
سبة ببيئة فمن خصائص النحو الوظيفي هي كثرة األمناط أو األساليب املنا

ذا . الطلبة وميكن هلم استعماهلا يف احلديث والكتابة حىت يكون النحو واظفيا هلم
يربط بينه وبني االستعمال فهو يعىن باجلانب "الوظيفي  أى أمحد أن النحورالصدد 

الوظيفي لقواعد اللغة العربية مبعىن قصر منهج النحو على القواعد اليت يكثر استعماهلا 
الكتابة وجريى دوراا يف األساليب الىت يستعملها التالميذ أو يستعملها يف احلديث و

  ١٢٧ ".غريهم ممن يقرؤونه هلم أو يستمعون إليهم
لى ظهور النحو الوظيفي ععالوة على ما ذكر سابقا أن من العوامل اليت تؤثر 

ام من قبل النحاة املعاصرة عودة النحو إىل وظيفته األساسية، وهي ضبط الكلمات ونظ
. تأليف اجلمل، ليسلم اللسان من اللحن أثناء النطق ويسلم القلم من اخلطأ عند الكتابة

تساعد على تثبيت  من أن جنتنب تعليم النحو بكثرة تفصيالا بصورة ال ال بدو
وكذلك أن جنتنب تعليم النحو الذي . املفاهيم يف أذهان الطلبة بل جتعلهم بضيقون ا

  .  املدرسة والحتقق هدفا وظيفيا يف حيام اليوميةيتم تدريسه للتالميذ يف
واجلدير بالذكر أن بناء املناهج على النحو "يف هذا الصدد، يقول أمحد 

الوظيفي هو االجتاه احلديث الذي يأخذ به واضعوا املناهج يف املدارس األمريكية، أما 
نظرية انتقال أثر  يزال قائما على أساس تعليم القواعد يف غالبية وطننا العريب فال

                                                
  . ١٠٥. ص ،أساليب تدريس اللغة العربية، بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، ١٢٦
  .٢٠٢. ص ،طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، ١٢٧
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التدريب، وحنن نتطلع إىل اليوم الذي جتري فيه البحوث امليدانية واإلختبارات 
  ١٢٨ ".ها التعرف على النحو الوظيفينائالشخصية اليت ميكن بعد حتليل ب

ويف ضوء هذا املفهوم ميكن القول أن النحو الوظيفي هو املوضوعات النحوية 
وكتابة حبيث تستخدم استخداما سليما يف اإلعراب املستعملة يف لغة التالميذ حتدثا 

  : والتراكيب والربط ليربز املعىن واضحا مفهوما، وذلك من خالل
املتعلمني  أن ننطلق يف تدريسنا من خربة متصلة بغرض من أغراض). ١(

أن تكون االستجابة املراد من التالميذ القيام ). ٢(حاجة لديهم،  أو لشدة
التركيز على ممارسة السلوك ). ٣(يف نطاق استعدادم، ا يف أثناء اخلربة 

عرض مواقف لغوية  الستعمال القاعدة ). ٤(املراد تعلمه من الطالب، 
تدريس النحو يف ظل األساليب أي باختبار قطعة ). ٥(والتدريب عليها، 

عالج املشكالت إثر تشخيص ). ٦(أمثلة القاعدة النحوية،  علىمشتملة 
التخفيف من النحو غري الوظيفي، أي النحو الذي ). ٧(جوانب الضعف، 

  ١٢٩.ال يستفاد منه إال يف حاالت نادرة يف ضبط الكلمات

 النحو الوظيفينبذة عن نشأة  .٢
إن بناء املناهج على النحو الوظيفي هو االجتاه اجلديد الذي يأخذ به واضعوا 

ظيفي مع جمموعة وبقول آخر نشأت نظرية النحو الو. املناهج يف املدارس األمريكية
من الباحثني جبامعة امستردام يرأسهم الباحث اللساين سيمون ديك اهلولندي، حيث 

سس النحو الذي م، وأرسى أ١٩٧٨قدم الصياغة األولية العامة للنحو الوظيفي سنة 
طة العامة لتنظيم مكوناته، وهلذه النظرية مناذج كثرية متعاقبة وهي يقترحه، وقدم اخل
شروط التنظري والنموذجة، وانتقلت هذه النظرية من مسقط رأسها نظرية تستجيب ل

ولندا إىل أقطار أخرى كبلجيكا، وإسبانيا، واجنلترا ودخلت العامل العريب عرب بوابة 

                                                
  .٢٠٤. ص ،طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، ١٢٨
  . ١٠٥. ص ،أساليب تدريس اللغة العربية، بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، ١٢٩
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لرباط، على يد الباحث أمحد املتوكل، لتنتقل املغربية جبامعة حممد اخلامس با اململكة
طريقا هلا إىل بقية البالد العربية كاجلزائر وتونس إىل غريها من اجلامعات املغربية لترسم 

 ١٣٠.وسوريا، والعراق

 مبادئ النحو الوظيفي .٣
بالنسبة إىل الشرح السابق، إن النحو الوظيفي يقوم على مبادئ النظريات 
الوظيفية واليت تتعلق بوظيفة اللسان الطبيعي، وعالقة الوظيفة بالبنية، ومفهوم القدرة 

يات اللغوية، وعالقة الوظيفة بنموذج الوصف اللغوي، وعالقة اللغوية، ومفهوم الكل
الوظيفية باملفاضلة بني األحناء وربطها مبفهوم الكفاءة التفسريية وهذه األخرية جتمع 
ثالث كفاءات مترابطة ومتكاملة هي الكفاءة التداولية، والكفاءة النفسية والكفاءة 

  :في تتفوفر فيهحو الوظين مميزات كتاب النيرى حممد ألذلك  ١٣١.النمطية
بسط القواعد الذي حيتاجها يف حيام اليومية، مبعىن القواعد ). ١(

األساسية اليت هلا استعماهلا وظيفي، والبعد عن القواعد العقلية االفتراضية 
االلتزام بعرض القواعد بالعبارة ). ٢(اليت تكد ذهن املتعلم دون اجلدوى، 

احلرص الشديد ). ٣(ة عن كل غموض، الواضحة القريبة السهلة البعيد
ات اليت اليفيد يسطر على املادة والبعد عن اخلالفعلى إزالة اجلفاف الذي 

إيراد األمثلة الضافية على كل قاعدة حىت يسهل ). ٤(منها الطالب، 
إحلاق كل عنوان من عنوانات الكتاب بتمرينات ). ٥(فهمها وضمها، 

م الطلبة حبلها حىت ترسخ املادة يف وتدريبات شاملة كثرية ومتنوعة، يقو
أذهام رسوخا تاما، ومن مث تصان األلسنة من اللحن يف القراءة 

  ١٣٢.والكتابة
                                                

دار األمان اململكة املغربية، : الرباط؛ الطبعة األوىل(، اللغوي العريب األصول واالمتداداملنحى الوظيفي يف الفكر أمحد املتوكل، ١٣٠
  . ٦٣- ٥٩. ، ص)م٢٠٠٦

  .٥٦. ، ص)م٢٠١٠دار الكتاب اجلديد املتحدة، : ليبيا؛ الثانية الطبعة(، يفية مدخل نظرياللسانيات الوظأمحد املتوكل، ١٣١ 
  ٢٠ -  ١٩. ، ص)م٢٠١١دار املسرية للنشر وللتوزيع، : عمان(، الطبعة األويل، النحو الوظيفيعاطف فضل حممد، ١٣٢
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 طرق تدريس النحو - ه 

الكيفية اليت يسلكها املدرس  يف ضوء التربية هيكما هو املعروف أن الطريقة 
  : منها النحو وهناك طرائق لتدريس. إليصال مادة التدريس إىل أذهان التالميذ

يستهل "وهي  تدريس النحو، ، هذه الطريقة أقدم الطرائق يفالطريقة القياسية .١
املدرس الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام، مث يوضح هذه القاعدة 

هو  ١٣٣ ".ها،  ليعقب ذلك التطبيق على القاعدةعليبذكر بعض األمثلة اليت تنطبق 
 ومن النتائج، إىل العامة املبادئ ومن اخلاص، إىل العام القانون من االنتقال يتم"

 النظرية القواعد عرضتؤدى ب طريقةال هذهإذن، ١٣٤".اجلزئيات إىل العامة احلقائق
 تلك استخدمألجل قدمي هذه الطريقة فو، املشروحة للقواعد ةيناملب األمثلة تليها مث

  . اليوم حىت ملغته تربية يف للعرب السيما اللغوية ماتعليالت من كثري الطرق
 ها،علي الطالب أو املعلم يعتمد أن مهمان نئاشي الطريقة، هذه ولتقدمي

 اشيء يكتب املعلم لقاء، أول يف مرة أول يف النحو من القواعد تقدمي).  ١( :ومها
 كرارات معلمهم يقرأ عما الطلبة يكرر مث ويقرأها السبورة يف النظرية القواعد من

 يبني القواعد من األساليب على املعتمدة األمثلة عرض ).٢(. اهايفهمو حىت عديدا
 .اجيد افهم الطالب هايفهمل قبل من املطروحة األمثلة ضمن النحو موقع املعلم

والعرض والربط ) التمهيد(املقدمة : ويلخص أن هذه الطريقة ذات املراحل اخلمس
 . املوازنة واالستنتاج أو االستنباط والتطبيق

تقوم هذه الطريقة على . أيضا بالطريقة اإلستنباطية تسمىو يةالطريقة االستقرائ .٢
أساس انتقال الفكر من اجلزئيات إىل القاعدة العامة، ومن تتبع احلاالت اخلاصة 
للوصول إىل األحكام العامة، وهي دراسة األمثلة مث من خالل األمثلة نستنبط 

                                                
  .٤٨٥-٤٧٩. ص ،ىف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد، ١٣٣
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ملاين، وانتشرت ألالعامل النفسي ا–تنسب هذه الطريقة إىل هربارت  ١٣٥.القاعدة
وهي يوضح املدرس القاعدة  ،يف أوربا يف أواسط القرن التاسع عشر وما بعده

 . بإيتاء األمثلة املتعلقة مث ذكر القواعد

 بتكثري إجراءها وكان. تطبيقها يف القياسية طريقة عكس على الطريقة هذه
 مناسبة يقةالطر وهذه. عامة جهة من القواعد تقدمي أو التعميم إىل مث تدريبات

 الكامل النص يتعلمون فالطلبة واملتوسطة، املبتدأة املرحلة وأما. متقدمة مبرحلة
 هذه ١٣٦.النظرية النحوية القواعد فهم يليها مث العديدة التدربيات عملوا مث ويقرأوه
 بالد أو أروبا من هؤالء وفد رجع حينما العرب يف استخدامها أول يف الطريقة
  .العشرين القرن أول من اإلفنرج

التمهيد واملقدمة، ). ١( :التقدمي تقنية هلا الطريقة هذه ،التطبيق ناحية منف
 العلمية املادة لتقبل طالبه املدرس يهيئو. يعىن بتحديد الغرض اخلاص من الدروس

 عرض غريها مث أو السبورة على البسيطة األمثلة املدرس عرض). ٢. (اجلديدة
 وتقدمي واملختلفة، املتنوعة األمثلة بتقدمي مسمى رضالع وهذا. ا املتصلة القواعد
 مث النص عرض). ٣( .عميق فرق وبينها كثرية األمثلة أن بسبب املختلفة األمثلة
 ليستنتج املدرس، يقف وهنا: القاعدة استنباط). ٤(، اختاذها املرجو األمثلة إخراج

 يسجلوا ادةم سابقاً شرحه مت الذي املوضوع عرض خالل من بأنفسهم الطالب
  . مث التطبيق). ٥(. الدرس هلذا قاعدة أا على

أثبتت التجارب أن القاعدة اليت يصل ). ١: (إن مزايا الطريقة االستقرائية
املواد املكتسبة عن ). ٢. (تعلم بنفسه تساعد على تنمية قدرته على التفكريإليها امل

يستطيع الطالب ). ٣(طريق االستقراء أسهل يف الفهم من املواد اجلاهزة، 
). ٤(ها، علياسترجاع أي قاعدة إذا نسيها عن طريق استراجاع خطوات التعرف 
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  .٨٧.الثانية، ص
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تساعد على إثارة ). ٥(ها، عليتساعد هذه الطريقة على الثقة بالنفس واالعتماد 
الطريقة على جذب انتباه الطالب  تعمل هذه). ٦(التعلم لدى الطالب، دافعية 

). ١: (وإن عيوب الطريقة االستقرائية. ذهينوالتغلب على ظاهرة الشرود ال
التصلح لتدريس املواد اليت ال حتتوي على قواعد أو قوانني عامة مثل التاريخ 

التصلح للطالب الصغار ألا طريقة ). ٣(حتتاج إىل وقت طويل، ). ٢(واألدب، 
  .قية تعتمد على التفكري واالستداللبمتط

هي تقوم على تدريس القواعد النحوية  النصسمى أيضا بطريقة تالطريقة املعدلة و .٣
ويراد . وال األساليب املنتقطة أو النصوص املتصلةمن خالل األساليب املتصلة 

باألساليب املتصلة قطعة من القراءة يف موضوع واحد أو نص من النصوص يقرؤه 
الطالب ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل وما فيها من اخلصائص ويعقب ذلك 

 ١٣٧. مرحلة التطبيق قاعدة منها، وأخريا تأيتاط الاستنب
م عليم القواعد وفق هذه الطريقة، إمنا جياري تعليت: "ل يونس وآخرونقا

م اللغة إمنا جيئ عن طريق علينه من الثابت الذي ال جدال فيه أن تأاللغة نفسها، إذ 
ى هذا املنهج م القواعد إذن علعليمعاجلة اللغة نفسها، ومنزاولة عباراا، فليكن ت

الذي يرتكز فيه على اللغة الصحيحة ومعاجلتها وعرضها على األمساع واألنظار، 
 ١٣٨".ومترين األلسنة واألقالم على استخدامها

 النحو قواعد ومعرفة احلفظ أمهية إىل تؤدي الطريقة هذه. والترمجة القواعد طريقة .٤
 وخمصوصة معينة ليست األ عامة صفة هلا الطريقة وهذه. الرفيع بالفهم والترمجة

 على يقدر أن الطالب يرجى الطريقة، وذه. ما لغة كل بل العربية اللغة دريسلت
. داخله القواعد عناصر وكذلك النص من املضمون مبالحظة الكالم أو النص فهم

. عنها األساسية النظرية بطبيعة يهتم أن املعلم من ال بد الطريقة، هذه ولتطبيق
                                                

  .٤٨٥- ٤٧٩. ص ،ىف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،   ١٣٧
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 للحصول الطريقة هذه أن ،األول ؛ناحيتني القواعد لطريقة أن عرف كما وذلك
 كفاءة على للحصول الطريقة هذه أن والثاىن ،اجيد القواعد فهم كفاءة على

 من النصوص ضمن آراء لفهم أساسي كرأمسال تانئكفاال وهذان. النص ترمجة
 .األجنبية اللغة

م العايل عادة، علييف التوهي تعتمد على حديث االستاذ، وتصلح  الطريقة االلقائية، .٥
وزاد عابد توفيق اهلامشي أنه . والطالب يسجلون مالحظام أثناء حديث األستاذ

ذهب إىل أن الطريقة الفضلى على ضوء جتريبه هو البدء بالطريقة القياسية مث 
  ١٣٩. االنتقال ما بني االستجوبة واالستقراء وااللقاء

كيب اللغوي إىل استخالص ق من الترتنطلإن هذه الطريقة  الطريقة الوظائفية، .٦
القاعدة على حنو غري مقصود، مبعىن أن التالميذ ليس حمكوما يدرس مستقل امسه 
درس القاعدة، وليس حماسبا اختباريا على هذه املادة، ألن طريقة إعطاء املادة هي 
اليت حتدد طريقة االختبار، فكلما أن تعلم القواعد الختضع لربنامج حمدد، وكذلك 

إن اختبار املتعلمني مستبعد ألم مطالبون باتقان اللغة وصحة تراكيبها دون ف
وهذه الطريقة تستمد وجاهتها من رأية تطبيقية لترابط وحدات . ل لذلكعليالت

اللغة، إذ ميكن استخدامها يف دروس القراءة واإلنشاء واإلمالء، واملعلم يستثمر 
 صحة الكالم وصحة التراكيب وصوال اخلطأ الذي يقع فيه املتعلمون لينبههم إىل

إىل القاعدة، وهذا يعىن استبعاد فكرة القواعد إذا مل يكن هناك اخلطأ، صمن 
استدراك مسبق بأن القاعدة املستخرجة متعلق مستوى الصف وال يعجز التالميذ 
عن استيعاا، لذلك يثار هنا سؤال مشروع عن اخلطأ الذي يتجاوز مستوى 

ب مفتاحه لدى املعلم نفسه، فالربنامج كل اليتجزأ، ومستويات التالميذ؟ واجلوا
م اإلبتدائي، ميكن تزويد عليففي املستوى األول  من مراحل الت. الصفوف مترابط

باملفردات، وإغناؤه باللغة، على أن يفسح له اال يف التقليد واحملاكاة، ويف املرحلة 
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ة مسبقا واليت تعترب أساسية لغويا املتقدمة يدرب على جمموعة من التراكيب احملدد
م اللغة عليفإن هذه الطريقة ميكن استعانة ا لت. لتعبري األوالد الشفوي والكتايب

العربية لغري الناطقني ا، ألم  حباجة ماسة إىل تراكيب لغوية صحيحة تتالئم مع 
ماميلكون من مفردات استمدوها من البيئة، وألن مداركهم العقلية تسمح 

ستعاب، حىت إذا ما جاء تعلمهم القواعد عرضيا أثناء وقوع اخلطأ، سهل بال
هم معرفة السبب فترسخ عليهم التمييز بني الصحيح واخلطأ، كما سهل علي

القواعد يف أذهام ويستطيعون بعد ذلك توظيفها، خاصة إذا كانوا ىف مرحلة 
هم حباحة إىل توظيفها  متقدمة من العمر، ولن يسمح هلم الوقت باتقان اللغة، وإمنا

  ١٤٠.يف املواد اليت تدرس بالعربية
الباحث أن كثريا من املدارس واجلامعات اإلسالمية  فمن تلك الطرائق يرى

م القواعد من خالل األساليب املتصلة أو النصوص املتصلة عليبإندونيسيا مييلون إىل ت
الب ويفهمون معناه، اليت هي عبارة عن قطعة من القراءة يف موضوع معني، يقرأه الط

مث يشار إىل اجلمل وما فيها من خصائصه، ويعقب ذلك استنباط القاعدة، وأخريا تأيت 
 .مرحلة التطبيق

 نظرية التعلم البنائية: املبحث الثالث 

هي جمموعة من النظريات اليت مت ، ونظريات التعلممن  نظرية التعلم البنائية
وأول املدارس الفلسفية . حىت الوقت الراهن امليالدي العشرين القرن وضعها يف بدايات

منذ بداية قرن الواحد . املدرسة السلوكيةهي م علياليت اهتمت بنظريات التعلم والت
التقليدية املراد ب. والعشرين ظهر االنزياح يف االجتاه التدريسية من التقليدية إىل البنائية

ظرية البنائية اننقادا على النظرية السلوكية وظهرت الن. هي النظرية احلسية السلوكية
اليت تعتمد كثريا على املثري واالستجابة والتعزيز وهي اليت تقيس جتربته احليوانية على 

                                                
. ، ص)م١٩٩٨املكتبة العصرية، : بريوت؛ الطبعة األوىل(، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقيايوسف الصميلي، ١٤٠

١٢٧ – ١٢٦ .  
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ريا على حتصيل التدريس والتغري السلوكي وأغفلت م اهتماما كباإلنسان حىت يهت
تكار، وظهر واالب اجلانب الفطري لدى الطلبة فتميل إىل تكوين الطلبة بدون النشط

  ١٤١.هذه النظرية من فكرة جان بياجيه وفيجوتسكي
أدى التطور الكبري يف كافة جماالت ف العشرينالواحد وقرن الأزمنة بالنسبة إىل 

ضرورة وقد فرضت هذه األزمنة . ىل متطلبات جديدة وفاعلةإاحلياة احلديثة احلاجة 
ة من ئل يف كافة مناحي احلياملتطلبات العصر احلديث ملا شهده من تطور حضاري ها

وواحدة . نترنت املتسع ملديات التطور العلمي املتسعتكنلوجيا اإلتصاالت وعصر اإل
األخذ  بالطرق  ال بدف، مية والتربويةعليالعملية الت هي جمالمن ضرورياا امللحة 

ئية وتعترب النظرية البنا .واألساليب التدريسية املعاصرة لتلبية غرض تلك املتطلبات
مية احلديثة بنظر الكثري من علماء النفس املعريف يف غاية عليالنظريات الت واحدة من

مع أن ليس هناك . األمهية التطبيقية ملا هلا من دور فاعل يف العملية التعيلمية والتعلمية
ها عملية التدريس فالنظرية البنائية تدعو إىل نشاط وابتكار عليأصح نظرية تعتمد 

تعلم ألن اإلنسان بفطرته هو حيوان ناطق أي ليس كاحليوان اآلخرين، الطلبة يف ال
فينبغي تنميته وتطويره من خالل عملية التدريس حىت يكون قادرا على حل مشكالته 

  . وفيما يلي عرض البيانات املكتبية عن هذه النظرية وبعض ما يتعلق ا. احليوية بذاته
 نظرية التعلم -أ 

 لتدريسمفهوم النظرية وأمهيتها ل .١
مفصال، جدير بالذكر هنا معىن النظرية  نظرية التعلم البنائيةقبل تعريض مفهوم 

هو الذي يتوقف حصوله على نظر : "اجلرجاينالنظرية عند  .وأمهيتها يف التدريس
نقل دويدري من  ١٤٢." وكسب كتصور النفس والعقل والتصديق بأن العامل حادث

كل جمرد من املفاهيم يتحد يف سياق "ية كتاب املوسوعة االقتصادية، معىن النظر

                                                
141Mohamad Nur dan Prima Retno Wilkandari, Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan 

Pendekatan Konstruktivis dalam Pembelajaran, (Surabaya: UNS, 2000), hlm. 3. 
  .  ٢٥١. ، ص)دار الكتاب املصري، دون التاريخ: القاهرة(التعريفات، ، حممد بن علي اجلرجاين١٤٢
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مقولة أو "وعرفها جاك رتشاردز  ١٤٣."ه معرف عملية للظاهراتعليمنطقي تقوم 
صياغة ملبدأ عامييني على رأي معني، مؤيد مبعلومات توضح حقائق معينة أو تفسر 

أن : "ن القطاميعقال سالمة نقال  ١٤٤".ظاهرة من الظواهر أو حادثة من احلوادث
هي جمموعة من البيانات املنظمة بشكل جيد، تساعد يف تفسري األحداث،  النظرية

   ١٤٥."والتنبؤ مبا سيحدث والتحكم يف احلدث
أسلوب يف  هيصها الباحث بأن النظرية لخياعتمادا على التعريفات السابقة 

نقال عن قال سالمة . الفهم والنقد وتكوين اآلراء، متهيدا لصياغة القوانني وتعميمها
  : هيأن أمهية النظرية وعالقتها بالتدريس  قطامى
من األجبديات التربوية أن نظرية التدريس هامة بالنسبة إىل املدرس، ). ١(

حيث حتميه من الوقوع يف اجلدول النظري وإمكانية تطبيقه يف الواقع، 
واخلالفات اليت ميكن أن يقع فيها مع زمالئه حينما يتعمقون يف اال 

لك فهي مفيدة للطالب املعلم، والذى غالبا مايتأهل وكذ). ٢. (النظري
يف كليات املعلمني أو كليات التأهيل التربوي، فهو بدون مثل هذه 
النظرية لن يستطيع حتديد دور املتلقي يف دفتر حتضريه بشكل دقيق، وقد 
يعم اللبس والغموض يف كل إجراءاته التدريسية اليت خيطط هلا مسبقا، 

خططي املنهج حيث تساعدهم يف الوصول إىل حتديد وهي مفيدة مل). ٣(
اجلسمية، والعقلية، والوجدانية بشكل جيد، مما : خصائص املتعلمني

تساعد ). ٤(يساعد يف فهم طبيعة التعلم وما تتضمنه من عناصر متفاعلة، 
نظرية التدريس علماء النفس التربوي يف فهم أفضل لعلم االجتماع 

عد بدورها يف فهم أفضل للعالقات االجتماعية واألنتروبولوجيا واليت تسا
                                                

. ، ص)م٢٠٠٨دار الفكر، : دمشق؛ بعة الرابعةطال(، اته النظرية وممارسته العمليةالبحث العلمي أساسيرجاء وحيد دويدري، ١٤٣
١١٨.  

144Richards (et, al). Longman Dictionary of Language, Teaching and Aplied Linguistics, (England: 
Essex, 1992), hlm. 379. 
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بني الدارسني افرادا وجمموعات، وفهم أفضل لألنشطة املرافقة يف الفصل 
تساعد نظرية ). ٥(أو خارجه وتوظيفها يف خدمة العملية التدريسية جمد، 

التدريس الباحثني يف تصميم برنامج لتطوير مهارات التفكري، وذلك 
بدون وجود مثل هذه النظرية فإن . واقع عملي بتحويل ما هو نظري إىل

عجز نظرية ). ٦(التخبط سيكون املسيطر لدى هؤالء الباحثني التربويني، 
التعلم عن القيام مبهام نظرية التدريس، ذلك أن نظرية التعلم تبحث يف 
تفسري عملية التعلم، وبالتايل النستطيع حتديد طرق التدريس املناسبة أو 

، يف حني أن نظرية الندريس تبحث يف كيف يتم التدريس األنشطة الصفية
ميمة، وحتديد األنشطة عليوما حيتاجه من كفاءة بشرية وتقينات ت

  ١٤٦.التدريسية، وهذا أدى إىل اجتاه جديد يف ظهور علم النفس التدريسي
أن النظرية اللغوية ونظرية تعلم اللغة مبثابة "ل براون انسجاما مع ذلك قا

هو كاإلفتراضات -هتبعا لرأي-املذهب. عليم اللغةه أنشطة تعليتأسس املذهب الذي ت
واألسس النظرية اليت حتدد ما سيحدث يف احلجرة الدراسية وتعني ما حيتاج الطالب 

 ١٤٧".هعليإىل تعلمه وكيفية احلصول 
ومن أشهر النظريات ذات العالقة بتعلم اللغات وتدريسها هي النظرية البنيوية، 

والنظرية السلوكية، . يلية التوليدية اللتان تعتمدان على األساس اللغويوالنظرية التحو
ها عليوقد يطلق . ن على األساس النفسيتعتمد والنظرية املعرفية، والنظرية البنائية اليت

  .مدارس أو مناهج أو اجتاهات بدال من مصطلح النظريات
عايري ميكن وضعها فهناك عدة م. معليها عملية التعليلذلك فإن النظرية يتأسس 

مدى ). ١: (إلصدار حكم على أن نظرية ما جيدة أم ال، واملعايري املقصورة هي
مدى بعدها عن الذاتية، وقرا من ). ٢. (مشوليتها جلميع متغريات التدريس وعملياته

                                                
  . ٣٤-٣٣. ، صتصميم التدريسحممد سالمة،  عبد احلافظ١٤٦

147James Dean Brown, The Element of Language Curriculum, (Boston: Heinle & Heinle, 
Publisher, 1995), hlm. 4 -5.  
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منظمة، أي ). ٤(الدقة واالتساق الداخلي والىت يقود إىل الثبات، ). ٣(املوضوعية، 
أن تكون مطابقة للواقع، أي إجراءات وقابلة ). ٥(، م ومنطقيتسري بشكل منظ

والشولة، واقتصادية واملرونة ) البساطة(الوضوح بالبعد عن التعدد ). ٦(للتطبيق، 
  ١٤٨). قابلة للتطوير والتوليد(

من فهمها حينما املدرس  ال بدبالنسبة إىل ذلك يضيف ثاىن أن هناك أمور 
مفهوم األساسي من ). ١:  (ا يف التدريس وهييود استخدامه خيتار نظرية ما و

النظريات إذا كانت ). ٢. (النظريات املذكورة وخصائصها والشروط اليت حتيطها
وماهي العوامل ). ٣. (مستخدمة فما هو موقف املدرس ووظيفته يف عملية التدريس

يام ا يف اخلطوات اليت ينبغي للمدرس الق). ٤. (البيئية اليت تدافع إىل عملية التدريس
من الطالب القيام ا يف خالل  ال بداألمور اليت ). ٥. (خالل تطبيق عملية التدريس

  ١٤٩.عملية التعلم
م الطالب إشراكهم فكريا ويدويا عليويف هذا الصدد إن من أفضل الطرق لت

يف األنشطة العلمية، حيث يالحظون ويصنفون ويقيسون ويتوقعون ويستنتجون 
م الطالب عليحىت يتمكن املعلم من ت. مياثل ما يقوم به العلماء ويفسرون وجيربون مبا

له من معرفة كيف يتعلم الطالب يف املراحل  ال بدمبا ميكنهم من ممارسة ذلك، 
أن يبين نظريته يف  ال بدوهذا يعىن أن املعلم . العمرية املختلفة، وكيف يفكرون

مية، فضال عن أمهيتها يف عليالتفالنظرية ستساعده على تنظيم تصور للعلمية . التدريس
 . مية وتوقع نتائجهاعليمساعدته على حتليل العملية الت

 نظرية التعلم البنائيةمفهوم  .٢

ة الالتيني هامن أصل تشتقاأو البنية، وهي اليت  البناءكلمة البنائي تشتق من 
"Sturere" ا مبىن ما أبسط صورها يف  النظرية البنائيةتعرب و. مبعىن الطريقة اليت يقام

                                                
  ٣٤. ص، تصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة، ١٤٨
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بصورة نشطة على يد املتعلم وال يستقبلها  أن املعرفة تبين"وأوضح مدلوالا عن 
ها أيضا بالنظرية البنائية عليتطلق  نظرية التعلم البنائية ١٥٠ ".بصورة سلبية من البيئة

اللغة ويف " Constructivism"مقابلة باملصطلح اإلجنليزية " البنائية"تكون كلمة . بكثري
متثل نوعا من املعرفة "قدم بروان أن البنائية ". Konstruktivisme"ونيسية تترجم بـاإلند

البنية فهي جتسيم وتوحيد االجتاهات املتنوعة، انبثقت من أنظمة معرفية متنوعة من 
   ١٥١."علم اللغويات، وعلم النفس وعلم االجتماع: بينها

التربية والتدريسية اليت جمموعة من عملية "سون أن النظرية البنائية هي ونقال ج
ة مع مراعاة ميول علييتمحور حول املتعلم، أي التدريس الذى يقوم على العلمية التفا

أن الضوي   نقلهعرف املعجم الدويل للتربية البنائية، كما  ١٥٢."الطالب واحتياجام
مناط رأية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطا يف بناء أ"البنائية 

ا كل من سويونو وعرفه ١٥٣".التفكري لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة
فلسفة التعلم القائمة على االفتراض القائل بأننا نبين فهمنا للعامل الذي :"وهاريانتو 

  ١٥٤".نعيش فيه باالعتماد على خرباتنا
البنائية ويالحظ مما سبق أنه بالرغم من وجود تفاوت إىل حد ما بني منظري 

يف تعريفام هلا، إال أا تتفق على أن املتعلم يكون معرفته بنفسه مستخدما معلوماته 
احلالية وخرباته السابقة مما يؤكد على أمهية اخلربات السابقة كأساس للتعلم عن طريق 
النظرية البنائية، كما تؤكد أيضا على بناء الفرد ملعرفته بنفسه حبيث ال يستقبلها من 

رين مباشرة بطريقة سلبية، ولكن ميكن أن يتعاون معهم لبناء هذه املعرفة اآلخ

                                                
مت  http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-contructivisme "،رية البنائية يف التعليمالنظ"١٥٠

  .م٢٠١٥يناير  ١٤التحميل ىف التاريخ 
151H. Douglas Brown, Principles of Language and Teaching, (New York, Pearson Education, Inc. 
2007), hlm. 13.  
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مستخدماً وموظفا ألساليب املالحظة واالكتشاف والتجريب والعديد من املهارات 
  .والقدرات العقلية

تركز على بناء املعرفة اجلديدة  البنائية النظرية د أنجن ةالسابق اريفيف ضوء التع
يف ضوء اخلربات واملعارف السابقة اليت تكون موجودة لدى املتعلم، مع األخذ بعني 

والتعلم، وعلى ذلك فإن التعريف اإلجرائي م علياالعتبار البيئة اليت حتدث فيها عملية الت
اخلربات : ميعليبأا عملية تفاعل نشط بني ثالث عناصر يف املوقف الت البنائية للنظرية

ئي الذي حتدث فيه عملية مية املقدمة للمتعلم، واملناخ البيعليالسابقة، واملواقف الت
التعلم، وذلك من أجل بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة، متتاز بالشمولية والعمومية 
مقارنة باملعرفة السابقة، واستخدام هذه التراكيب املعرفية اجلديدة يف معاجلة مواقف 

  . م السياقيةعليها التعليولذلك فإن البنائية يتأسس . بيئية جديدة
 التكيف العقلي، خالل يتم من أن التعلم املعريف ترى ية البنائيةالنظروبذلك 

النظرية  وتؤكد الظروف احمليطة، مع والتأقلم فهم الواقع توازن يف أن حيدث مبعىن
 التعلم، مع مادة املباشر تفاعله خالل معرفته بنفسه من يبين املتعلم على أن البنائية

 على بنيته املعرفية يف تغريات ا يحدثمب بالسابقة اجلديدة املعلومات ربط وكذلك
 على تعتمد معا، إذ والتعلم معليالت تشمل والنظرية البنائية اجلديدة، أساس املعاين
يف  من أداء املعلم يقوم به وما عقل املتعلم، داخل الذي حيدث التعلم :أساسني مها

 تعاونية نشطةأ يف الطلبة إشتراك كما تتضمن املعىن، تؤكد وهي مي،عليالت املوقف
  .املوجه واملرشد مبنزلة ويكون دور املعلم املشكالت، وحل تستهدف تنمية االستقصاء

  ومبادئها نظرية التعلم البنائية افتراضات .٣

يرى العلماء أن النظرية البنائية تقوم على جمموعة من االفتراضات اليت تشكل 
  :يف جمملها طريقة تكوين املعرفة وهي

م عملية بنائية يتم فيها عليمبعىن أن الت: ة يتم من اخلربةأن بناء املعرف). ١(
قيام املتعلم بنفسه ببناء متثيل داخلي للمعلومات مستخدماً يف ذلك خربته 
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فلكل متعلم تفسريه : املتعلم يقوم بعمل تفسري شخصي). ٢( .السابقة
اخلاص، ويف التعلم البنائي ال يشترك أكثر من شخص يف تفسري واحد 

مبعىن : يالتعلم تسامه). ٣( .ريقة للواقع الذي حييط بكل منهمابنفس الط
أن هذا النوع من التعلم يناقش املعىن املعروض من خالل أكثر من وجهة 

من خالل املشاركة للموقف أو املفهوم  يويأيت النمو املفاهيم(نظر واحدة 
م جيب أن يسمح فيه باملسامهة مع عليوالت) استجابة لوجهات النظر هذه

اآلخرين لعرض وجهات النظر املتعددة اليت ميكن استحضارها للوصول 
 ،التعلم حيدث من خالل مواقف حقيقية).٤( .إىل موقف مت اختياره ذاتياً

مية حقيقية يتم عليينبغي أن يتم التعلم من خالل وضع املتعلم يف مواقف ت
إعدادها وجتهيزها حبيث تقوم على أساس براهني قوية تعكس إحساس 

 ١٥٥.تعلمني بالعامل احلقيقيامل
من مكن للباحث تفي النظرية البنائيةافتراضات ب ةعلقاملتفمما سبق من النقاط 

البنائية تفترض بأن ميكن ملتعلمني أن يفسروا املعلومات من سياق خربام اخلالصة أن 
مية من عليفاملتعلمون يفسرون الرسائل الت. وما يقومون بتفسريه هو تفسري فردى. فقط

  .املعرفية ؛ويقومون ببناء املعىن وفقا حلاجتهم وخلفيام. سياق خربام اخلاصة
وذهبت النظرية البنائية إىل أن املعرفة ليست جمموعة من الوقائع أو املفهاهم 

لإلنسان من  ال بداجلاهزة والثابتة ليأخذها اإلنسان وحيفظها على ظهر قلبه وبالعكس 
ولذلك فاملعرفة اليت يبنيها اإلنسان  ،ريق خرباته احلقيقةأن يبين املعرفة ويفسرها عن ط

وكلما امتحنت هذه املعرفة خبربات جديدة ترسخت هذه املعرفة  ،تتصف بصفة مؤقتة
تتجه هذه النظرية إىل أن الطلبة مبراجعة األخبار واملعلومات  ١٥٦.يف ذهن اإلنسان

   ١٥٧.ا كانت غري مناسبةاجلديدة بالقواعد القدمية ويغريوها بالقواعد اجلديدة إذ
                                                

  . م٢٠١٤ديسمرب  ٢٩مت التحميل يف التاريخ  /http://uqu.edu.sa "النظرية البنائية"١٥٥
156Nurhadi, dkk. Pembelajaran Konseptual dan Penerapannya dalam KBK, (Malang : UM Pess, 
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157 Trianto, Model – Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktifistik, hlm. 13. 



٨٠ 

األسس اليت أو  منها جمموعة من املبادئ السابقة فتبىن اعتمادا على االفتراضيات
إن املتعلم يبين معلوماته داخليـا فرديـا أو   ). ١( :كما يلي ها النظرية البنائيةعليتقوم 

ناشطا  إن املعلومات ال تنقل من املعلم إىل املتعلم إال أن يكون املتعلم). ٢(اجتماعيا، 
). ٤(يبين املتعلم معرفته نشيطا ومستمرا حىت يكون مفهومه مكتمال، ). ٣(يف فهمه، 

  : حممدل قا ١٥٨.املعلم يهيئ بيئة التعلم ووسائله لتجعل الطالب بيين معرفته بنفسه
تشجيع وتقبل استقاللية ). ٢(م، عليتبىن على املتعلم وليس على الت). ١(

الـتعلم   جتعـل ). ٤(، كمبـدعني املتعلمني جتعل ). ٣(ومبادرة املتعلمني، 
تؤكد علـى  ). ٦( .تشجع البحث واالستقصاء للمتعلمني). ٥( .كعملية

). ٨( .تؤكد على حب االسـتطالع ). ٧( .الدور الناقد للخربة يف التعلم
تؤكد األداء والفهم عند ). ٩( .تأخذ النموذج العقلى للمتعلم يف احلسبان

تعمـل  ). ١١( .مبادئ النظرية املعرفية تؤسس على). ١٠( .تقييم التعلم
). ١٢(. التحليل-اعال بدا -على استخدام املصطلحات املعرفية مثل التنبؤ

تشجع املـتعلمني علـى   ). ١٣( .تأخذ يف االعتبار كيف يتعلم الطالب
ترتكز على الـتعلم  ). ١٤( .االشتراك يف املناقشة مع املعلم او فيما بينهم

تؤكد علـى  ). ١٦( .علمني يف مواقف حقيقيةتضع املت). ١٥( .التعاوىن
تأخـذ يف االعتبـار املعتقـدات    ). ١٧( .احملتوى الذى حيدث الـتعلم 

تزود املتعلمني بالفرض املناسبة لبناء املعرفة ). ١٨( .واالجتاهات للمتعلمني
 ١٥٩.اجلديدة والفهم من اخلربات الواقعية

). ١( :وهينقاط  مخسيف  تتركز النظرية البنائية مبادئالقول أن  وخالصة 
، أي يفسر الفرد ما يستقبله اخلربات السابقة). ٣(، الفهم). ٢(، املشاركة والنشاط

  .االبتكار). ٥(، املتجدد البناء الذايت). ٤(ويبين املعىن بناء على ما لديه من معلومات، 
                                                

158 Paul Suparno, Filsafat Konstruktifisme Dalam Pendidikan, (Cet. VII; Yogyakarya: Kanisius, 
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  يف ضوء النظرية البنائية  التعلم والتعليم خصائص .٤

  البنائيةالتعلم يف ضوء النظرية  خصائص )أ 

درافري وألدام أن خصائص التعلم يف نقال من سرجيار ونارا كل من  تقال
االجتاه أي إتاحة الفرصة لدى الطلبة لترقية دوافعه ). ١(": ضوء النظرية البنائية هي

املتمغط أي يقدم الطلبة فكرته من ). ٢. (يف تعلم املوضوع من خالل املالحظة
إعادة البناء أي توضيح فكرته مبا يراه ). ٣(. خالل املناقشة والكتابة وغريها

استخدام الفكرة اجلديدة يف السياق ). ٤. (اآلخر، ويبىن فكرة جديدة وتقوميها
إعدة النظر أي ). ٥. (املتنوعة، أي تنفيذ وتطبيق الفكرة احملصلة يف السياق املختلفة

قل سوفرنو و ١٦٠".ينبغي للفكرة املستخدمة أن يراجعها الطلبة بتطويرها أو تغيريها
أن التعلم ليس عملية مجع املعلومات أو حفظ القواعد وإمنا عملية تطوير األفكار "

  ١٦١".مع انتاج مفاهيم جديدة
لها أسس كما قال  خصائص التعلم يف ضوء النظرية البنائية فبالنسبة إىل 

. تدريب الطلبة على مجع النشاطات يف عملية التدريس). ١(": مولياسا وهي
تأويل املعلومات عن أشياء ). ١(. املواد بأنشطة الطالب احلقيقية ربط). ٢(

حتقيق هذه األنشطة باالستفسار مع ). ٤(. جديدة بطريقة املناقشة وتبادل األفكار
. اآلخرين، إن كان الطالب مل يقدم األسئلة  ومل يتكلم فلم تنجح عملية التدريس

عملية تطوير األفكار وتطوير التعلم ليس علمية انتقال املعلومات وإمنا ). ٥(
  : ومن أمثلة بعض األنشطة يف الفصول الدارسية البنائية ما يلي ١٦٢".الكفاءة

التجارب امليدانية، أي أداء التالميذ بشكل فردي ومن مث التجربة ). ١(
املشاريع البحثية، أي حبوث التالميذ يف ). ٢(معا كفريق ملناقشة النتائج، 
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الرحالت امليدانية، ). ٣(تائجه إىل اموعة، موضع معني وميكن تقدمي ن
لتالميذ وضع املفاهيم واألفكار اليت نوقشت يف الصف يف لأي هذا يتيح 

وغالبا ما تكون الرحالت امليدانية تلتها مناقشات . سياق العامل احلقيقي
األفالم، أي توفر للتالميذ السياق البصري وبذلك جتعل ). ٤(صفية، 

جمموعات النقاش، أي ). ٥(فة عن السياق التقلدي، جتربة التعلم خمتل
تستخدم هذه التقنية يف كل من األساليب املذكورة أعاله، إا واحدة من 

  ١٦٣.أهم الفروق يف طرق التدريس البنائية
تركز متطورة من النظرية املعرفية وي وخالصة القول فإن النظرية البنائية

ديدي  قال.  يف إجياد معلومام اجلديدةأن التالميذ عندهم دور كبريعلى  ااهتمامه
يبين التلميذ  ).١(": كوكاك أن بؤرة النظرية البنائية عن التعلم هينقال عن رشاد 

). ٢(. فهمه بناء فرديا الذي حصلها من خالل التعلم وليس مما يلقيه املدرس
ن ميكن ترقية جودة التعلم م). ٣(. الدرس اجلديد يتأثر كثريا بالدرس ما قبله

ميكن ترقية معاىن التعلم من خالل إتاحة ). ٤(. خالل التعامل اإلجتماعية
 ١٦٤".الواجبات عند التعلم
ينفصل عن  التعلم ال يعىنأهم مبادئ التعلم يف هذه النظرية  منولذلك فإن 

التعلم يقترن باشتغال الذات على  ،التطور النمائي للعالقة بني الذات واملوضوع
معارف عنه؛ االستدالل شرط لبناء املفهوم، حيث املفهوم  املوضوع وليس باقتناء

يربط العناصر واألشياء بعضها ببعض واخلطاطة جتمع بني ما هو مشترك وبني 
ه فإن املفهوم اليبىن إال على أساس علياألفعال اليت جتري يف حلظات خمتلفة، و

تعلم، إذ أن استنتاجات استداللية تستمد مادا من خطاطات الفعل؛ اخلطأ شرط ال
اخلطأ هو فرصة وموقف من خالل جتاوزه يتم بناء املعرفة اليت نعتربها صحيحة؛ 

                                                
  . ١٠٣ – ١٠٢. ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتمنيف خضري الضوي، ١٦٣
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الفهم شرط ضروري للتعلم؛ التعلم يقترن بالتجربة وليس بالتلقني؛ التعلم هو 
يف ضوء  الطالبأو  مسات املتعلموخالصة القول فإن  ١٦٥.جتاوز ونفي لإلضطراب

  .مبتكر). ٣( اجتماعي ).٢(و نشط،). ١(: النظرية البنائية هي

  يف ضوء النظرية البنائية التعليمخصائص  )ب 

فيمكن حتديـد   ،يف ضوء النظرية البنائية سابقا التعلمانطالقا من خصائص 
  : على النحو التايل قال فرانوو كما  ،خصائص التدريس يف ضوء النظرية البنائية

طوال ). ٢. (اطوال التعلم يبين الطالب بذاته معرفته عن موضوع م). ١(
عميلة التعلم ). ٣. (التعلم يتأثر الطالب تأثرا كبريا ملفهوم وجدها من قبل

عميلـة  ). ٤. (ذي معان تؤثره الدوافع وسياق امتع والفروق الفرديـة 
التعلم ذي معان سوف تكون سهلة من خالل إتاحة الواجبات املنزليـة  

طلبة أسهل للفهم مـن  إن اإلشراح الدراسية الصادرة من ال). ٥. (الذاتية
اليكفي أن يتـرك الطلبـة   ). ٦. (اإلشراح الدراسية الصادرة من الدارس

يتعلم بذاته اال أن يرافقه املدرس ويساعده ويوجهه يف بناء املعرفـة مـن   
التدريس يف ضوء النظرية البنائيـة تعطـي   ). ٧. (خالل تعامله باتمع

لل ا املشكالت اليوميـة  الفرص الكثرية للتعلم الفعال لدي الطلبة كي حي
ن إحدى املقـدمات املنطقيـة   أكما هو املعروف . مع مراقبة من املدرس

للبنائية هي أن األطفال يبنون معرفتهم بشكل نشـط ولـيس بتشـرب    
فعلى سبيل املثال افترض جان بياجيه بـأن   ،األفكار اليت يقوهلا املعلم هلم

لطرق اليت يسـتخدمها  ا األطفال يكونون املعىن بطرق ختتلف عن تلك 
الكبار ويتعلمون من خالل عملية حياولون فيها جعل األحـداث تقـع   

املعرفة ليست خارج املتعلم، ولكنها تـبىن  ). ٨( .بتنظيمهم الذايت لبيئام
ميـة  عليىل املواقف التإاملعلم  يأيت). ٩. (فردياً ومجاعياً فهى متغرية دائماً
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صة مبوضوع معني، ولكن ايضاً آرائه ومعه مفاهيمه، ليس فقط املعرفة اخلا
. اخلاصة بالتدريس والتعلم وذلك بدوره يؤثر يف تفاعله داخـل الفصـل  

التدريس ليس نقل املعرفة، ولكنه يتطلب تنظيم املواقف داخـل  ). ١٠(
املنـهج  ). ١١( .التعلم يالفصل، وتصميم املهام بطريقة من شأا أن تنم

امج مهام التعلم واملواد واملصـادر،  ليس ذلك الذى يتم تعلمه، ولكنه برن
تولد البنائية أراء خمتلفـة عـن   ). ١٢( .املتعلمني معرفتهم واليت منها يبين

طرق التدريس والتعلم، وكيفية تنفيذها يف الفصل، حىت تكون متسقة مع 
املتطلبات العاملية للمناهج واليت تنص على أن أفكار املتعلمني سوف تتغري 

هناك دور جوهرى للمعلم يف هذه  وقال وردويو أن. مع اتساع خربام
ن يتفاعل مع املتعلم، ويثري األسئلة ويسـتند علـى   أالعملية فاملعلم ميكنه 

التدريس عملية بنائية روابط معارف ). ١٣( .التحديات احلالية واخلربات
أو خربات أو مواد دراسية مبعارف الطلبة أو خربام السابقة اليت تطورت 

 ١٦٦.بناء املعىنيف عملية 
إيل كيفية الطلبة يف التعلم، فيمكن  نظرية التعلم البنائيةبالنسبة إىل ماذهبت 

  : تاليةالطوات اخلتطبيق هذه النظرية يف صف الدراسة ب
يتم ذلك عن . إحياء وتشجيع الطلبة من خالل معرفام السابقة). ١(

بقة من الطلبة وألن املعرفة السا. طريق احلوار واملناقشة وتبادل اآلراء
فينبغي للمعلم أن . أساس لنجاحه يف تعلم املعارف أو املعلومات اجلديدة

حييي ويشجع الطلبة خبالل معرفتهم السابقة قبل تزويدهم مبعلومات 
احلصول على املعرفة اجلديدة، ويتم ذلك عن طريق تعلم ). ٢(جديدة، 

. فهم املعرفة). ٣(مواد أو أشياء بصفة شاملة قبل االهتمام بتفاصيل، 
فينبغي للطلبة أن يكتشف ويالحظ املعرفة اجلديدة وميتحنها، يتم ذلك عن 
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تطبيق املعرفة، ينبغي للمعلم ). ٤. (طريق املناقشة وتبادل اآلراء مع غريه
. تقييم املعرفة). ٥. (أن يتيح الطلبة فرصا كافيا لتطبيق وتطوير معرفتهم

  ١٦٧.عرفة وتطويرهيتبغي تقومي مدى جناح الطلبة يف فهم امل
   :األمور التالية ييقتضيف التدريس إن استخدام النظرية البنائية لذلك ف

من الضروري أن يعرف املعلم كيفية بناء كل متعلم ملعرفته حينئذ ). ١(
ويتم ذلك بأن يقدم املعلم . ميكن مساعدته أن يكتسب اخلربة اجلديدة

ت هلا نااية سابقة وببعض األسئلة الكاشفة اليت توضح إن كان لديه خرب
وهذا بالضرورة يستلزم قيام ). ٢(، عالقة باملوضوع اجلديد من عدمه

توضح  ةاملعلم بتنفيذ بعض األنشطة الكاشفة لذلك واليت تعد مبثابة استبان
ضرورة أن يتفاعل ). ٣(، له مستوى املتعلمني ومدى خربام السابقة

البه على حده لكي يرى املعلم يف العملية البنائية مع كل واحد من ط
ويساعد املتعلم على تشكيل املعلومة . يقوم كل منهم ببناء املعرفة  كيف

ها وبالطريقة اليت تروق لكل منهم من خالل عليصفة الذاتية الوإضافة 
 ١٦٨.استخدام املعلم لبعض التوجيهات البسيطة

يئة بيئة املطلوب من املعلم التركيز على اعتمادا على البيانات السابقة فإن 
إذن فالفرق اجلوهري أن النظرية . التعلم و املساعدة يف الوصول ملصادر التعلم

التقليدية تعترب التعلم هو نقل املعلومات إىل املتعلم فحسب بينما النظرية البنائية 
تعترب أن التعلم عند هذه النقطة مل يبدأ بعد وإمنا يبدأ بعدها فالتعلم هو ما حيدث 

ومات إىل املتعلم الذي يقوم بصناعة املعىن الشخصي الذايت الناتج بعد وصول املعل
وقد حدث على إثر تطبيق هذه النظرية تغري كبري يف طرق وأساليب . عن املعرفة

  . هعليم والتعلم وطرق التدريس وبيئته وكذلك يف تقوميه واإلشراف عليالت

                                                
167 Nurhadi, dkk. Pembelajaran Konseptual dan Penerapannya dalam KBK, hlm. 39-41. 
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انتقاء ). ١(: يف ضوء النظرية البنائية هي مسات املعلموخالصة القول فإن 
حل ما يواجهه من (الكفاءة ). ٣(، ذاتية املتعلم وأسئلته قبول ).٢( األنشطة،
). ٥(، )وعي بتفكرية وباملعتقدات واألفكال(الوعي بالذات ). ٤(، )مشكالت

السعي إىل جتويد (املهنية واحلرفية ). ٦(، )القدرة على التفكري يف البدائل(املرونة 
  ). عة وتوظيفها لتحسني أدائهالتغذية الراج –األداء 

 نظرية التعلم البنائيةاجلذور التارخية ل - ب 
منذ الثمانيات يف القرن العشرين ظهر املذهب أو النظرية اجلديدة يف التعلم 

وهي تذهب إىل أن عملية التعلم هي النشطة الداخلي . وهي مذهب أو النظرية البنائية
م املعاين من خالل تطبيق العلوم يف حل يتعلم املتعل. لدي املتعلم يف بناء املعرفة

وخطة التدريس على أساس النظرية البنائية يتركز .  املشكالت وللتواصل مع غريه
مية من خالل تواصله مع غريه من الناس والعلم حىت عليالتدريس على العملية الت

ة شعبية اكتسبت النظرية البنائي. يتمكن له إجياد املعاين من خالل املعرفة اليت حصلها
كبرية يف السنوات األخرية على الرغم من أن فكرا ليست حديثة إذ ميكن مالحظة 
االجتاهات حنو النظرية البنائية من خالل أعمال كل من سقراط، وأفالطون، وأرسطو 

  " تكوين املعرفة"عن   و الذين حتدثوا مجيعاً ،)م. ق ٤٧٠ـ  ٣٢٠(
 أن البنائية تكونت نتيجة نيالتربوينقال عن مطرايف، يرى كثري من  الضويقال 

  : لبنائية فيما بعد ومنهملجلهود عديد من العلماء والفالسفة كانت أفكارهم امتدادا 
م، ١٧١٠) Giambattisa Vico(الفيلسوف اإليطايل جيامبتسافيكو ). ١(

أطروحته عن بناء املعرفة، حيث يرى أن العقل البشري يبين املعرفة فال 
مسامهات أنصار املذهب النقدي ). ٢(ما يبنيه بنفسه، يعرف العقل إال 

حيث يرون أن القعل البشري ينشئ املعرفة وفقا ) Kant(أمثال كانت 
) P.Moreau(جهود املذهب الداروين ومنهم بيريموري ). ٣(لتصوراته، 

، )Charles Darwin(وتشارلز داروين ) R. Chambers(وروبرت تشمربز 
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بني الكائن احلي والبنية متثل أسسا للتكيف،  حيث وضعوا فكرة املوائمة
مسامهات أصحاب املذهب الربمجايت وعلى رأسهم جون ديوي ). ٤(
)John Deweys( والذي يرى أن املعرفة آلة وظيفية يف خدمة مطالب ،

). ٥(احلياة، وأا تنموا وتتطور من خالل اكتساب مزيد من اخلربات، 
لذي قدم للبنائية أهم أفكارهها أعمال ومسامهات جان بياجيه، وهو ا

 ١٦٩لبنائيةلحول كيفية اكتساب املعرفة، ويعد بياجيه واضح اللبنان األوىل 
ونظرية ) البنائية املعرفية(النظرية البنائية مشتقة من كل من نظرية بياجيه 

رؤية ). ١: (م ينحصر يف رؤيتنيعليوبذلك فالت) البنائية االجتماعية(فيجوتسكي 
ه املتعلم من نتائح منسوبة عليم يتحدد يف ضوء ما حيصل عليشري إىل أن التبياجيه اليت ت

رؤية فيجوتسكي اليت تشري إىل أن التعلم يتحدد يف ضوء ). ٢(لدرجة الفهم العلمي، 
  . سياق اجتماعي يتطلب درجة من التمهن يف تعلم مادة العلوم

منذ زمن طويل ميتد هكذا إذن نستطيع القول أن البنائية تعد نظرية يف املعرفة 
 ،وليس غريباً رؤية هذا التكرار من عدة فالسفة ومنظرين عرب هذا التاريخ ،عرب القرون

حني يبقى املنظر احلديث الوحيد الذي حاول تركيب هذه األفكار املتعددة يف  يف
نظرية متكاملة وشاملة هو العامل جان بياجيه، إذ قام بتوحيد الفلسفة وعلم النفس 

تباه الناس إىل االهتمام بالتفكري و الذكاء لدى األطفال وفاحتاً الطريق إىل لتحويل ان
 ١٧٠."نظرة ومنظمة جديدة يف التربية وعلم النفس

 النظرية البنائية بني نظريات التعلم  -ج 
بصدد ترقية جودة التدريس فمن احملاوالت اليت نقوم ا الفهم عن كيف يتعلم 

منه يف صياغة برنامج التدريس املناسب لدى  ألن فهم املدرس عنه يستفيد. الطلبة

                                                
   ١٨ – ١٧. ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتمنيف خضري الضوي، ١٦٩
مت   http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-constructivisme "،النظرية البنائية يف التعلم"١٧٠

  . ٢٠١٥يناير  ١٤التحميل يف التاريخ 
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وبذلك أن عملية التدريس هلا عالقة وطيدة بنظريات التعلم واليستقل منها . الطلبة
. يتعلم بذاته هو كيف جيعل الطالبأبدا، ألن من األهداف األساسية من التدريس 

نفسية  ولذلك فإن تدريس اللغة وتعلمها عملية تقوم على أساس نظريات وهي نظرية
ولغوية وتربوية، بل يعد اإلملام ا من باب معرفة العلوم بالضرورة يف جمال تدريس 

متثل نظريات اللغة " :قال عبد اهللا. اللغة اهلدف أي اللغة الثانية كانت أم اللغة األجنبية
م اللغات باإلفتراضات واملبادئ عليونظريات التعلم مصدرا أساسييا ميد طرائق ت

فنظريات اللغة هي اليت تصف . للغوية املتعلقة بطبيعة اللغة وكيفية تعلمهامية واعليالت
اللغة وتقوم بتحليلها وتفسري كيفية عملها وتستخرج بعد ذلك أهم القوانني اليت حتكم 

  ١٧١." ها طبيعة اللغةعليالنظام اللغوي واملبادئ واألسس اليت تقوم 
مها عليريات تعلم اللغة وتنظ -منهم عمر الصديق عبد اهللا –قد قسم العلماء 

إىل ثالثة أقسام وهي األساس النفسي لتعلم اللغة واألساس اللغوي لتعلم اللغة 
نقسم إىل ثالثة نظريات وهي يفاألساس النفسي ". م اللغةعليواألساس التربوي لت

أو العقالنية وتطورت هذه النظرية حىت تكون ثالثة  النظرية السلوكية والنظرية املعرفية
بعض العلماء نظريتني ومها النظرية اإلنسانية  يهاويضيف إل. النظرية البنائية وهي

   ١٧٢".والنظرية سربنيتك كما ووصفه رضوان عبد اهللا ثاين يف كتابه إبداع التدريس
النظرية وينقسم إىل قسمني ومها النظرية البنيوية لتعلم اللغة واألساس اللغوي 

م اللغة تصدر منه عدة الطرائق ومنها عليربوي لتواألساس الت. التوليدية –التحويلية 
طريقة والطريقة الصامتة، وطريقة القراءة، وطريقة املباشرة، وطريقة النحو والترمجة، 

طريقة والطريقة السمعية الشفهية، والطريقة الفهم وحل الرموز اللغوية، والطبيعية، 
طريقة االستجابة اجلسدية والية، طريقة اإلحيائوالطريقة التواصلية، والالسمعية البصرية، 

                                                
لتوزيع، دار العاملية للنشر وا: اهلرم(، الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد اهللا، ١٧١

  . ١٨. ، ص)م٢٠٠٨
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وقد شرح  ١٧٣.الطريقة املختارة/الطريقة التوليفية/الطريقة االستجابة والكاملة، 
النظرية : الباحث النظرية البنائية فيما سبق فسيعرض موجزا ما بقي من النظريات

  .التوليدية –التحويلية النظرية البنيوية والنظرية و السلوكية والنظرية املعرفية

  )Behavioral Theory( النظرية السلوكية .١
. تعلم اللغات على أساس علم النفس نظرية من نظريات النظرية السلوكية

الترابتطية اليت ظهرت النظرية و النظرية السلوكيةها أحيانا بعليتطلق  النظرية السلوكية
لروسي يد العامل ا علييف اية القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن العشرين 

  . الذي عرفت فيما بعد مبدرسة اإلشراط التقليدي) م١٩٣٦ – ١٨٤٩(بافلوف 
ها، عليينظر السلوكيون إىل اللغة على أا عادة يسهل التحكم فيها والسيطرة 

وأا جزء من السلوك اإلنساين الذي تشكله البيئة احمليطة به وتتحكم فيه، وأن 
 ١٧٤.ة، بل نتيجة الختالف البيئات اللغويةاختالفات اللغوية بني الناس ليست وراثي

والبيئة اليت تقصد هنا هي البيئة اللغوية وهي كل العناصر اليت حيشدها املدرس كمثل 
  . مية أثناء الفصل الدراسي قبله وبعدهعليالكتب املدرسية والطرائق الت

ويؤكد هؤالء السلوكيون األمهية القصوى للتدريب واملران يف تعلم اللغات، 
ظ بعض العبارات واملفردات عن ظهر قلب، بل حفظ قطع كبرية بأكملها وحف

وأغلبها حمادثات من سؤال وجواب، كما أم يظهرون اهتماما واضحا بالنواحي 
الشكلية يف اللغة من نطق سليم، وهجاء مضبوط، واتباع لقواعد النحو والصرف، 

تحدثني على تبادل ضمون الكالم ومعناه وقدرة املمبويقل اهتمامهم بشكل واضح 
رى تو. للمتعلم ياهتمت بدراسة السلوك الظاهر ةالنظري هذه ١٧٥.األفكار عن طريقه

مية حتدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤدى إىل استجابات علين العملية التأ ةهذه النظري
                                                

  .٤٧ – ٢٠. ص ،الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد اهللا، ١٧٣
  ٥٠. ، صأخرىطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ١٧٤
، )م١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت؛ الطبعة األوىل(، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ايد العريب، ١٧٥
  ١١. ص
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أن  أيهذه النظريات هو تعديل يف سلوك الفرد إىل  من قبل املتعلم، فالتعلم بالنسبة
  .هللمتعلم والتم مبا حيدث داخل عقل يت تم بالسلوك الظاهرهذه النظريا

ها علين يهتمون اهتماما كبريا باملؤثرات البيئية اخلارجية والسيطرة والسلوكي
وكذلك يتهمون مبفاهيم ذات العالقة وطيدة . معليبوصف املتغري األساسي يف عملية الت

بة ومفهوم التعزيز اإلجيايب والسليب وغريها باملتغري املشار إليه مثل مفهوم املثري واالستجا
ن التعلم يتم أ ةرى النظريتولذا . من املفاهيم اليت أذاعها السلوكيون يف احمليط التربوي

ن يأ الظروف اخلارجية املناسبة أحيدث التعلم جيب  يبدفع من مؤثرات خارجية ولك
  .للمتعلمني يرالنتائج على مالحظات السلوك الظاه ن تبينألذلك، كما جيب 

فاكتساب الطفل لغته يقوم على تكوين عادات، ويعتمد على التعزيز 
اإلجيايب، الذي يتلقاه من والده أو من معلمه، أو من غريهم من احمليطني به، كلما 
نطبق نطقا سليما، كما يعتمدعلى التعزيز السليب، الذي يتلقاه من هؤالء عن 

  ١٧٦.رة، يف استبعاد اإلجابات اخلاطئةطريق العقاب املباشرة، أو غري املباش
كيف  :ن جييب عن السؤال التاىلأن على املعلم أويرى أنصار هذه النظريات 

ومن مث جند روادها يضعون  الدافعية للتعلم لدى املتعلمني؟" و أوضحأ"برز أن أ ميكنين
ى ن املناهج وطرق التدريس تعمل علأ" :االفتراض التاىل حول املناهج وطرق التدريس

مية يتم على علين احلكم على طبيعة العملية التألذا جند . "إبراز  الدافعية لدى املتعلمني
ذا مل يعر املتعلمني األنشطة املعملية اهتماماً، فإن اللوم إفمثالً . أساس هذا االفتراض

راً مية، وجندهم نادعليو مصممى املواد التأو املعلمني أمية عليغالباً ما يلقى على املادة الت
ولقد كانت السيادة هلذه  .ما يصنعون قدرات املتعلمني يف احلسبان يف مثل هذه احلالة

  ١٩٧٥.١٧٧السلوكية حىت قبل عام  ةالنظري

                                                
  ٢٤. ، صطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،١٧٦
 "،مى وبعـض مناذج التدريس القائمة على الفكر البنائىاملدخل املنظو"مىن عبدالصبور حممد، ١٧٧

abstract/-www.satlcentral.com/arabic ٢٠١٤سمرب يد ٢٩ ىف التاريخ حميل التمت.  
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  )Cognitive Theory(أو العقالنية النظرية املعرفية  .٢

هي النظرية الثانية  -ها أحيانا بنظرية التعلم املعريفعليتطلق  –املعرفية النظرية 
ظهرت هذه النظرية رافضة للنظرية . تعلم اللغات على أساس علم النفس من نظريات

التعلم هو نتيجة ملؤثرات خارجية فقط، ). ١( :احلسية السلوكية اليت تعتمد على أن
البيئة ما يتراءي هلا  ها العواملعليأن عقل الطالب هو كأنه صفحة بيضاء تسطر ). ٢(

  .من أفكار
تعلم هو الذي يسيطر على عملية التعلم ويتحكم يرى أنصار هذه النظرية أن امل

فيها، وأن البيئة ليس هي املراجع األوىل واألخرية يف التأثري إجيابا أو سلبا يف نتيجة 
بدراسة العمليات العقلية اليت حتدث داخل عقل ة النظريهذه اهتمت أي  ١٧٨.التعلم
ضافة إىل العوامل اخلارجية تم مبا جيرى داخل عقل املتعلم باإل يةوهذه النظر. املتعلم
على كيفية اكتساب املعرفة وتنظيمها وختزينها يف الذاكرة  ةؤكد النظريتو. للتعلم

  . واستخدامها يف التعلم الالحق والتفكري فيما يتم تعلمه
. فاملتعلم يتعلم كلما بذل جهدا معرفيا، وكلما حتول من السلبية إىل اإلجيابية

تعلم املعريف دائما بتوليد صورة جديدة من اخلربة وتنظيمها وتتحدد وظيفة املتعلم يف ال
وصياغتها بصورة ذاتية تعكس قدراته العقلية، وتعكس إستراتيجياته املعرفية يف 

فاملتعلم يتعلم عندما يفهم ويدرك . معاجلته للقضايا واملواقف واملشكالت اليت يواجهها
يف صورة جديدة عندما ترتبط العالقات، وعندما حيدث التعلم فإنه يرى األشياء 

وقد اكتسبت وجهة نظر . املعلومات اجلديدة مبا هو قائم يف البنية املعرفية للمتعلم
  ١٧٩.وائل اخلمسينات من القرن املاضىأالتعلم املعريف تأييداً كبرياً منذ 

تذهب املدرسة املعرفية إىل اللغة على أا قدرات كامنة عند اإلنسان، تعمل 
ة على تفتحها وتطويرها، بعكس املدرسة السلوكية اليت ترى أن اللغة البيئة احمليط

                                                
  ١٢. ، صظرية والتطبيقتعلم اللغات احلية وتعليمها بني النصالح عبد ايد العريب، ١٧٨
 "،املدخل املنظومى وبعـض مناذج التدريس القائمة على الفكر البنائى"مىن عبدالصبور حممد، ١٧٩

abstract/-www.satlcentral.com/arabic ٢٠١٤سمرب يد ٢٩ ىف التاريخ حميل التمت.  
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عادات تكتسب من الوسط اخلارجي عن طريق حاسة السمع بعد أن يتم تعزيز 
االستجابات الصحيحة، ومتيز املدرسة املعرفية بني كل من الكالم واللغة، حيث تذهب 

فاللغة هي . اللغة والكالم: بنيالنظرية املعرفية إىل أن السلوك اللغوي ينقسم إىل جان
الداخلية، يف حني أن الكالم مظهر خارجي يعرب عن ) Competence(الكفاءة أو القدرة 

وبذلك فإن دراسة اللغة ينبغي أن ). Performance(القدرة الداخلية يف صورة أداء  
ن تركز على القدرة الداخلية، وليس على األداء الذي يعكس تلك القدرة إال إذا كا

يرى تشومسكي أن . ه من قدرة داخليةعلياهلدف من دراسة األداء استنتاج ما ينطوي 
أمساها  يولد مزودا بقدرة فطرية متكنه من تعلم اللغة واكتاسبها، وهذه الفطرة"كل فر 

  ١٨٠).Language Acquistion Device(هاز اكتساب اللغة تشومسكي ج
النظرية املعرفية حيث أن  ولذلك فالفرق بني النظرية السلوكية والنظرية

ة تعترب أن الطفل يولد صحيفة بيضاء، وأن اللغات ليست سوى عادات يكالسلو
يكسبها اإلنسان من بيئته عن طريق احلفظ والتكرار واحملاكاة وربط كل قيد لغوي 
باالستجابة املالئمة هلا، فإن النظرية املعرفية تعترب أن تعلم اللغات يقوم على أسس 

  . كانت البيئة تساعد على حسن األداء فطرية وإن

  )Structural Theory(النظرية البنيوية  .٣
العامل بدأت عند ، وهي اليت بالنظرية البنيانيةها أيضا عليتطلق ية يوالنظرية البن

 – ١٨٥٧، Ferdinand De Saussure( دي سوسرياللغوي السويسري هو فرديناند 
  ). Leonard Bloomfield( دبلومفيلليونارد  لى يدوازدهرت ع )م١٩١٣

إن تعلم اللغة هو ). ١: (هيها البنيانوين فعليوأما من أهم املبادئ اليت تقوم 
إن احلديث املنطوق هو أصل اللغات ). ٢. (اكتساب عادات تقوى بالتدريب والتعزيز

كل لغة هلا نظام فريد يف بابه ختتلف به عن غريها من اللغات، وال ينبغي ). ٣. (مجيعا
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كل لغة حتتوى على نظام ). ٤. (حنلل إحدى اللغات يف إطار نظام لغة أخرىأن 
اللغات احلية كلها تتغري ). ٥. (متكامل كاف للتعبري عن أي فكرة تراود متحديثها

وتتطور مبرور الزمان ألسباب عدة، فتتغريا اللغة يف كل أبعادها من مفرداا حىت 
 سالمة اللغة وصحتها هم املتحدثون ا، وال املرجع األول واألخري يف). ٦. (قواعدها

متلك أكادميية علمية أو مدرسة حنوية أو جممع لغوي أن يفرض على الناس معايري تؤيد 
إن تبادل األفكار واملعاين ). ٧( .استخدام بعض العبارات وترفض بقاء غريها

دها، واالتصال بني الناس هو اهلدف الرئيسي الستخدام اللغات والسبب يف وجو
ولكي نصل إىل املعىن احلقيقي وإىل األفكار اليت تدور يف ذهن كل من املتحدث 

نا أن نبدأ بتحليل مظاهر اللغة احملسوسة من صوتيات وقواعد ومفرادات عليوالسامع 
تطبيق أساليب البحث العلمي السائدة يف ميدان العلوم ). ٨. (بطريقة وظيفة

  ١٨١. غاتالبيولوجية والطبيعية على حتليل الل
هذه النظرية ترى أن املهم يف دراسة اللغة هو فمن املبادئ السابقة يعرف أن 

اللغوية اليت أمامنا باعتبارها الشيء احلقيقي مث ترى أن ) املادة(التركيز على دراسة 
 .واالستجابة يؤكد أن أي فعل ال يفهم إال يف ضوء املثري) سلوكي(دراستها يف إطار 
للغة على أا نوع من أنواع املثري واالستجابة للمثري، واللغة ضمن فتنظر البنانية إىل ا

  . هذا االطار سلوك إنساين
م اللغة عليتبىن عملية ت). ١: (م اللغة علىعليتقوم املفاهيم البنيانية فيما خيتص بت

على منهجية تكوين عادات كالمية انطالقا من اثارة املثري ومن االستجابة التلقائية هلذا 
. تتم تقوية العادات الكالمية بوساطة تعزيزها وتدعيمها بصورة متواصلة). ٢. (رياملث
تقتضي االساليب االساسية املتعمدة دف تنمية االداء الكالمي للتلميذ الترداد ). ٣(

   ١٨٢.واملمارسة وتدعيم العناصر الكالمية وتتابعها يف السياق الكالمي

                                                
  . ٢٤ – ٢٣. ، صتعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ايد العريب، ١٨١
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علم اللغات احلية اعتمادا على ذكر العريب أن أسس ت، ما سبقعلى عالوة 
  : مبادئ النظرية البنيانية اليت سبق ذكرها فيما يلي

من تأكيد قيمة التكرار  ال بدمبا أن تعلم اللغة هو اكتساب عادات ف). ١(
والتدرب واحملاكاة واحلفظ، وعلى املدرس أن يقوم بالدور اإلجيايب األول 

 ال بدهو أهم جوانب اللغة ف مبا أن احلديث املنطوق). ٢(. يف هذا اال
للمدرس أن يبدأ بتدريب طلبته على االستماع والفهم مث الكالم، وبعد 

تتطلب االختالفات  بني ). ٣(. ذلك يعلمهم مهارات القراءة والكتابة
اللغة األصلية للطالب واللغة األجنبية اليت يتعلمها اهتماما كبريا  من 

سيه حبيث يعطى هذه الفروق الدرس الذي جيب أن خيطط لطريقة تدري
يبني مدرس الترمجة لطلبته أنه ميكن نقل ). ٤(. أولوية يف أنشطة التعلم

نفس األفكار اليت تعرب عنها اللغة األجنبية إىل اللغة األصلية  وبالعكس 
حيرص املدرس على أن ). ٥(. دون فارق يذكر يف قوة التعبري أو التأثري

ة أو ثابتة بصورة مطلقة دائمة بل إا تتغري يبني أن قواعد اللغة ليست ائي
ليست قواعد اللغة إال وصفا دقيقا ملا ). ٦(. وتتطور كتطور اللغة نفسها

يستخدمه املتحدثون ا يف أيامهم وينبغي أال تتقيد بالقواعد العتيقة اليت 
يؤكد املدرس على املظاهر احلسية ). ٧(. يفرضها األكادمييون على اللغة

كالنطق الصحيح واهلجاء املضبوط واستخدام العبارات السليمة يف اللغة 
يتبع مدرس ). ٨(. ويبني للمتعلم الطريقة اليت بيىن ا التراكيب اللغوية

اللغات يف شرح درسه لتالميذه نفس األساليب اليت يتبعها عامل اللغويات 
 عندما جيري حبثا ميدانيا حياول به اكتشاف اخلصائص اللغوية للغة غري

   ١٨٣.معروفة له
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لقد اتسع واشتهر أثر النظرية البنيوية يف تدريس اللغات احلية اتساعا واسعا 
على اال الدويل كله إبان اخلمسني سنة اآلخري، واليزال أثر هذه النظرية واضحا 

م اللغات األجنبية والقومية كمثل مايقع يف إندونيسيا يف عليحىت اآلن يف كل برامج ت
  . عربيةم اللغة العليت

  ).Transformational-Generative Theory(التوليدية  –التحويلية النظرية  .٤
ناعوم أيدي  م على١٩٥٧بدأت أسسه منذ سنة النظرية التحويلية التوليدية 

ها أحيانا بالنظرية عليحىت تطلق  -اللغوي األمركي- ،)Naom Chomsky( تشومسكي
ي مبادئ علم النفس السلوكي يف اال انتقد  ناعوم تشومسك. التحويلية االبتكارية

اللغوي، ودعا إىل إقامة نظرية لغوية شاملة بدال من االعتماد على التمرينات البنيوية يف 
م اللغة، كما أن رد الكالم إىل سلوك تقتصر على عادات كالمية يبدو تصورا عليجمال ت

ودرسنا املراحل اليت متر ا  خاطئا وإذا ما تأملنا النمو اللغوي عند الطفل يف سنيه األوىل
لغته إىل أن يصل إىل اكتساب لغة حميطة تبني لنا خطأ االعتقاد السائد بأن الطفل يكتسب 
الكالم من خالل حماكاة لغة الكبار ومن خالل املمارسة وتقوية االستجابة للمثريات 

ابداعية أو كفاية واألسان يف حقيقته خيتلف عن سائر احليوانات يف أن لديه قدرة . الكالمية
ومفهوم اللغة على أا سلسلة . لغوية تقود اكتشافه لقواعد لغته وتكوينه لكفايته اللغوية

ال وحدات قائمة على العادات الكالمية وقف ما يذهب إليه البنانيون ال يتالءم والناحية ا
 ١٨٤.علياعية يف اللغة واليراعي حقيقة االنسان العقلية الكامنة وراء كل سلوك فبد

أن يعرف النظام الصويت،  ال بدتنادي أن كل متحدث بلغة ما النظرية هذه 
الصريف والنحوي، هلذه اللغة، واال مااستطاع أن يبتكر مجال وعبارات مل يسبق له 

ترى النظرية التحويلية التوليدية أن اللغة اإلنسانية أكرب  ١٨٥.مساعها أو استخدامها
ومن مث جيب الوصول إىل  ،األوىل لإلنسان) ةالشخصي(وهي  ،نشاط ينهض به اإلنسان

وإمنا عن طريق  ،امللموسة الظاهرة أمامنا) املادة(هذه اللغة ال عن طريق ) طبيعة(
                                                

  .١٠١. ، صىف طرائق تدريس اللغة العربية حممود أمحد السيد،١٨٤
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ومن مث كان التوجه إىل دراسة  ،)السطح(القدرات اإلنسانية الكامنة اليت ال تظهر على 
وهي  ،على اللغة) ةقدر(باعتبار أن لدى كل إنسان ) Competence( اللغوية) الفطرة(

وهذه القدرة ال بد أن تكون واحدة عند الناس مجيعا  ،قدرة فطرية تولد مع اإلنسان
ومن هنا فإن اللغات تتشابه يف أشياء كثرية أساسية مما يعرف اآلن  ،بطبيعة احلال

وهذه القدرة على اللغة تؤكد أن اللغة اإلنسانية ال ميكن أن تكون  ،)بالكليات اللغوية(
وإمنا لغة إبداعية تتكون من عناصر حمدودة  ،)آليا(وإال كانت نشاطا  ،ابة ملثرياستج

ومن مث فإن اإلنسان ينتج كل  ،لكنها تنتج مجال ال تنتهي عند حصر ،ميكن حصرها
وبعد ذلك يأيت درس األداء اللغوي . يوم مئات من اجلمل مل ينتجها من قبل

)Performance(،لكن ال ميكن فهمه إال يف ضوء معرفتها  ، وهو مايتحقق أمامنا فعال
  ١٨٦.بالفطرة اللغوية، من هنا ظهر مصطلح البينة العميقة، والبنية السطحية

بينها وبني  وتفاوتأما مبادئ نظرية التحويلية والتوليدية العريب، شرحها 
   :النظرية البنيانية فهي كما يلي

والسامع من  أن القدرات اللغوية هي قدرة ذهنية متكن املتحدث). ١(
بينما يعتقد اتباع . حل مشكالت االتصال عن طريق تطبيق قواعد معينة

النظرية البنيانية أن تعلم اللغات هو اكتساب عاداة لغوية عن طريق 
ترى نظرية التحويلية والتوليدية أن هناك ). ٢(. احملاكاة والتقليد والتعزيز

ها من نظام صويت عناصر مشتركة كثرية بني لغات العامل يف كل أبعاد
بينما ترى النظرية البنيانية أن لكل . ونظام صريف ونظام حنوي ونظام داليل

ونادى ). ٣(. لغات فروق والميكن حتليل لغة باستخدام نظام لغة أخرى
البنائيون بأن اللغات كلها تتغري وتتطور، غري أا يف رأي أنصار النظرية  

يبني ). ٤(. البناء الطاهر فقط التحويلية والتوليدية تتغري على مستوى
أنصار التطرية التحويلية والتوليدية أنه مع تسليمهم بأن املتحدثني باللغة 
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هم الثقات فيما خيتص مبا هو سليم أو خطأ يف التعبري، إال أنه ال جيوز لنا 
فاللغة ليست ملكا . أن حنلل حديث كل طبقة وكل هلجة على حدة

يف الوقت الذي اهتم فيه ). ٥(. ءخاصا ألحد يتصرف فيها كما يشا
البنائينون بالشكل أو بالبناء الظاهري للتعبري اللغوي ودأبوا على حتليله 
واستخالص املعاين عن طريقه صرف أنظار نظرية التحويلية والتوليدية 

أي أن . اهتمامهم إىل العمليات اللغوية اليت تسبق هذا املظهر اخلارجي
املفتاح لفهم احملتوى، ولكن العمليات  الشكل البناء الظاهري لس هو

 ١٨٧.لغوية هي األساس ملا يسمع ويقرأالنحوية الصرفية والكفاءة ال
رغم أن هناك نقاط االختالف الواضح بني هاتان النظريتني كما سبق ذكرها 

الكالم املنطوق هو أصل اللغات ). ١(ولكن مها تتقفان متام االتفاق يف نقطتني، ومها 
ق الكتابة يف كل للغات من حيث تاريخ النشأة، وهلذا كان لكل نص مجيعا وهو يسب

أن لكل لغة نظاما شامال متكامال جيعل ). ٢. (كتايب مايقابله من حديث منطوق
املتحدث قادرا على التعبري عن أية فكرة تراوده، وال عربة بالقول أن إحدى اللغات 

  .بدائية أو بسيطة وإن غريها لغة حضارة ومدنية
يف  هوص الباحث نظريات تعلم اللغات وموقع النظرية البنائية فيها كما لخقد 

  :الرسم البياىن التايل
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٤ - ٣٢. ، صلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقتعصالح عبد ايد العريب،  ١٨٧



٩٨ 

                                          

  
ىن 

لبيا
م ا

رس
ال

٢.
٨

 :
 الت

ات
ظري

ني ن
ية ب

بنائ
ة ال

ظري
 الن

وقع
م

علي
علم

والت
م 

  

  /الطريقة االستجابة 
  /الطريقة التوليفية 
 الطريقة املختارة

طريقة الفهم وحل 
  الرموز اللغوية

 

  س النظرية ىف التعليم والتعلماألس

  م اللغةتعليلالتربوي األساس   تعلم اللغةلاألساس اللغوي  تعلم اللغةلاألساس النفسي 

  النظرية السلوكية

  النظرية املعرفية
  أو العقالنية

 النظرية البنائية

  النظرية البنيوية

 - التحويلية النظرية 
  التوليدية

طريقة النحو 
  والترمجة

  طريقة املباشرة

  طريقة القراءة

طريقة السمعية 

طريقة السمعية 

  طريقة التواصلية

  طريقة اإلحيائية  طريقة الصامتة

طريقة االستجابة 
  اجلسدية الكاملة

  طريقة الطبيعية

 جمال البحث



٩٩ 

 ةنظرية البنائياللسلبيات من ااالجيابيات و -د 

   :عدة مميزات منهاب نظرية التعلم البنائيةتميز ت
مية، فهو مطالب بالبحث عليجيعل من املتعلم حمورا للعملية الت). ١(

يتيح فرصة ملمارسة ). ٢( .والتقصي لكي يصل إىل املفاهيم بنفسه
عمليات العلم مثل املالحظة واالستنتاج وفرض الفروض واختبار صحتها 

يتيح فرصة  يسود اجلو التعاوين الذي). ٣( .علمتوغريها من عمليات ال
 .للتفاعل بني املتعلمني مع بعضهم البعض ومع املعلم من خالل األنشطة

يربط النموذج بني العلم والتكنولوجيا؛ مما يتيح الرؤية أمام املتعلمني ). ٤(
يتطلب من املتعلمني إعطاء ). ٥( .إىل دور املعلم يف حل مشكالت اتمع

جيعل املتعلمني يف حالة تفكري أكرب قدر من احللول للمشكلة الواحدة؛ مما 
يتيح ). ٦( .مستمر، مما يؤدي إىل تنمية التفكري بأنواعه لدى املتعلمني

فرصة للمتعلمني لتصحيح الفهم اخلاطىء اليت قد يصلون إليها من خالل 
تنوع األسئلة احملفزة للمتعلمني للرجوع على ). ٧( .جلسات احلوار

اقتصار دور ). ٨( .تفسريات الناجتةمصادر املعرفة املتنوعة اليت تدعم ال
). ٩( .املعلم على التوجيه والتنظيم واإلرشاد، ومصدر للمعلومات أيضاً

يزود هذا النموذج املتعلمني بوسائل التقومي املختلفة من خالل مرحلة 
مشول النموذج ملعظم مزايا التعلم البنائي ملعرفة املتعلمني ). ١٠( .التقومي

  ١٨٨.لهبأنفسهم من خالل مراح
   :هي بالنسبة إىل السلبية وهناك من ينقد النظرية البنائية

جتزئة مراحل النمو وفصلها عن بعضها البعض يف شكل فترات ). ١(
مستقلة تعتمد أساسا التحديد العمري مرورا باخلصائص الذهنية لكل 
مرحلة وانتهاء بنواجتها احملتملة واملفترضة، وكأن الفرد موضوع هذه 

                                                
  .٥. صالبنائية وعالقتها بعملية التعليم والتعلم، زكريا حسن عبد احلسني عبد اهللا، ١٨٨
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ال يتغري مهما كانت الظروف احمليطة به، فجان بياجيه اعترب  التجزئة ثابت
ولذلك . تقسيمه العلمي منوذجا عامليا حيتذى به والواقع يناقض توجهه

ميكن اعتبار النظرية البنائية مفتقرة إىل املرونة يف هذا املستوى وال تالءم 
ال كل األوساط الثقافية واالجتماعية وبالتايل ال ميكن اعتمادها يف جم

التعلم اإلنساين مبعناه الكوين وفيما عدا ذلك تظل أعمال جان بياجيه 
عند األخذ ذه النظرية ). ٢(. معليذات قيمة ثابتة يف جمال التربية والت

). ٣( .فنحن حنتاج إىل وقت كبري فال يوجد طالبان لديهم معرفة واحدة
  ١٨٩.اصعوبة التعرف على املعارف السابقة عند املتعلم ومدى صحته

نظرية التعلم البنائية تتميز من النظريات انطالقا من املنقول السابق عرف أن 
ويدفعه ألن يكون نشاطا يف تنمية  ميةعليللعملية الت حموراألخرى بأا ترى املتعلم هو 

لذلك فإن عملية التعليم والتعلم القائمة . معرفته وخرباته من خالل تعامله مع اآلخرين
على املعارف عند املدرس صعوبة التعرف ائية حتتاج إىل وقت متسع وعلى النظرية البن

  .  ، وهذه اجلوانب األخرية تعد من عيوب هذه النظريةالسابقة عند املتعلم

  منوذج التعلم البنائيمنوذج التدريس باستخدام :  املبحث الرابع 

نائية كما هو املذكور سابقا أن هناك مناذج التدريس القائم على النظرية الب
ومجيع النماذج البنائية السابقة ال خترج عن كوا إجراءات متكن الطلبة من القيام 
بالعديد من املناشط العلمية ومشاركتهم الفعالة فيها ليستنتج املعرفة بنفسه، وحيدث 

ومن أهم النماذج . عنده التعلم ملستويات متقدمة تؤدي إىل تنظيم البينة املعرفية له
يف هذا البحث كانت النظرية البنائية تعترب أا مدخل . التعلم البنائيالسابقة منوذج 

وفيما يلي شرح مفصال . تدريس النحو بينما التعلم البنائي يعرب كاستراتيجية لتدريسه
  . البنائيالتعلم لنموذج 

  
                                                

  .٢١٥. ، ص)م٢٠٠٥، دار املسرية: عمان( ،يعماتعليم العلوم للج ،خطايبة عبداهللا حممد١٨٩
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 مفهوم منوذج التعلم البنائي -أ 

ى مبسميات ويسم) Trwobridge and Bybee(قدم هذا النموذج تروبريد وباييب 
ويتم . م وغريهاعليمي التعلمي أو منوذج املنحى البنائي يف التعليعدة منها النموذج الت

  : قال الضوي. ميةعلييف هذا النموذج التركيز على جعل املتعلم حمور العملية الت
تتميز البنائية بأا جتمع بني كوا نظرية يف املعرفة، ومنهجا يف التفكري 

وقد تعددت تطبيقات البنائية يف طرق التدريس . وطريقة يف التدريس
ومن أهم . وتنوعت، إال أن مجيعها ترتكز على بناء املعرفة من قبل التلميذ

أو مناذج التدريس القائمة على البنائية دور ) االستراتيحية(تلك التطبيقات 
منوذج تدريسي بنائي ذو مراحل مخس "ويعرفه زيتون وكمال بأنه . التعلم

واالكتشاف والتقسري  أو الدعوة تراك أو التشويق وجذب اإلنتباه هي االش
ألن جيمع مراحله " Five E’s"ه باسم عليوالتوسع والتقومي حىت يطلق 

م من التطبيقات علتعد دورة الت. يف اللغة اإلجنليزية" E"حبرف  تابتدأ
 ١٩٠.يف ميدان املناهج وطرق التدريس )Piaget(التربوية لنظرية بياجيه 

أحد مناذح التدريس القائمة على الفلسفة البنائية اليت  منوذج التعلم البنائي يعد
مي، حيث يقوم عليتؤكد بصفة عامة على الدور النشط للمتعلم يف أثناء موقف الت

يث حيدث تعلم والتجارب يف داخل جمموعات العمل حبالتالميذ بالعديد من األنشطة 
ذج على أمهية وضع التالميذ يف النمو ذو معىن قائم على الفهم، كما يؤكد ذلك

  .به مشكلة حقيقية جتعلهم يفكرون يف إجياد احللول عن طريق البحث التنقيب فقمو

 مراحل منوذج التعلم البنائي - ب 

  : يتضمن فيه املراحل وهي هذا النموذج إن املطريف قال 
أي إعداد الدعوة ملشاركة الطالب ) االشتراك(مرحلة الدعوة ). ١(

ويتم فيه دعوة  التالميذ إىل التعلم من خالل عدة طرق، . الةبصورة فع
                                                

  .٥٣ - ٥٢.ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتخضري الضوي،  منيف١٩٠
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مرحلة االستكشاف واالبتكار أي استخدام تصورات ومفاهيم ). ٢(
ويتم ذلك  من البحث عن . الطالب وأفكارهم يف توجيه وقيادة الدرس

إجابات ألسئلتهم اخلاصة اليت تولدت لديهم من خالل املالحظة والقياس 
اموعات مع بعضها، ولكل جمموعة مهام حمددة والتجريب، وتعمل 

مرحلة اقتراح التفسريات واحللول، أي إتاحة الفرصة ). ٣(خاصة ا، 
على سبيل املثال قدم فيها التالميذ . للطالب يف مناقشة ما مت مجعن

اقتراحام للمتغريات واحللول من خالل مرورهم خبربات جديدة من 
حتفز ) التوسع(إعداد أسئلة ). ٤(، خالل أدائهم للتجارب اجلديدة

مرحلة اختاذ اإلجراء ). ٥(الطالب على الرجوع للمصادر املتنوعة، 
  ١٩١.أي تشجيع املتعلمني على حتسني وتعديل وتفسريات) التقومي(

أن منوذج التعلم ) Gagnon & Collay(قال فربادي نقال عن غاغن وجويل 
التصنيف أو نظام ). ٢(واقف، امل). ١(": البنائي يتكون من سة مراحل وهي 

 ١٩٢" .التأمل). ٦(العرض، ). ٥(األسئلة، ). ٤(اإلرتباط، ). ٣(اموعات، 

يرى الباحث أن مراحل منوذج التعلم البنائي بني ماقدمه تروبردج وباييب 
)Trwobridge and Bybee (–وبني ما  –كما نقله غازي بن صالح بن هليل املطريف

ال خيتلفان إال يف  –فربادي . كما نقله بين أ–) Gagnon & Collay(قاله غاعن وجويل 
التسمية أو املصطالحات، حيث أن غاغن وجويل خيتصان اإلرتباط يف املرحلة الواحدة 

وفيما يلي شرح . بينما جيعلها تربردج وبايبيب يف املرحلة األوىل أي الدعوة أو االشتراك
  : كل منها موجزا

  

                                                
أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى " غازي بن صالح بن هليل املطريف،١٩١

/ هـ١٤٢٧قرى، كلية التربية جامعة أم ال :اململكة العربية السعودية(، رسالة الدكتوراه "طالب الصف الثالث املتوسط،
  ٢٤. ، ص)هـ١٤٢٨
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 )Engagement(تباه مرحلة التشويق أو جذب االن .١

ويتم فيها حتديد املعلومات السابقة لدى التالميذ وتشويقهم وشد 
انتباههم، وإثارة دافعيتهم للتفكري يف موضوع الدرس عن طريق توزيعهم إىل 
جمموعات عمل، حبيث تضم كل جمموعة فردين أو أكثر وفقا لطبيعة العمل 

ة بكل جمموعة، وميكن للمعلم  واحتياجه، ويتعرف التالميذ على األنشطة املرتبط
طرح : أن يتبع طرقا كثرية الستشارة التالميذ لالشتراك يف موضوع الدرس منها

  ١٩٣.األسئلة وتقدمي املثريات ومتثيل املواقف
). ٢(خيلق اهتماما لدى الدارس، ). ١: (ملرحلةافمن دور املدرس يف هذه 

زضح االستجابات اليت ي). ٤(يثري األسئلة، ). ٣(يولد فضوال حول املوضوعا، 
بينما . تكشف عن معارف املتعلمني السابقة ومدى فهمهم للموضوع أو املفهوم

ومن األنشطة . دور الدارس يف هذه املرحلة يقترحون عدة األسئلة إىل املدرس
عرض مثري، كتابة حرة، خريطة مفاهيم لتقومي : املقترحة يف هذه املرحلة مثال هي 

لمني والعالقة بني املفاهيم، خريطة ذهنية، قراءة وحتليل منظم املعرفة السبابقة للمتع
 ١٩٤.حتليل صورة أسئلة مثرية ،قراءة عصف ذهين،بصري، 

 ) Exploration(االسكتشاف  مرحلة .٢

ويتفاعل فيها التالميذ مع اخلربات املباشرة اليت تثري تساؤالت مفتوحة 
سواء بصورة فردية أو هم إجابة عنها إال بالبحث واالطالع عليالنهائية يصعب 

مجاعية، وتكون إجابة تلك األسئلة هي حمرر املدرس، ويقوم املعلم بدور التشجيع 
والتوجيه إىل مصادر املعلومات حىت يتمكن التالميذ يف النهاية من الوصول إىل 
املفاهيم املتضمنة بالدرس من خالل جمموعات العمل، وبالتايل فهم يبنون قاعدة 

   ١٩٥.مي داخل الفصلعليدهم يف املشاركة يف املواقف التخربة مشتركة تساع
                                                

 .٥٥. ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتخضري الضوي،  منيف١٩٣
  .٥٩ – ٥٧ .ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتخضري الضوي،  منيف١٩٤
  . ٥٥. ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتخضري الضوي،  يفمن١٩٥



١٠٤ 

 ،تشجيع املتعلمني على العمل معا). ١: (فمن دور املدرس يف هذه املرحلة
طرح أسئلة ). ٣(االستماع واملالحظة للمتعلمني أثناء تفاعلهم مع بعضهم، ). ٢(

السابرة إلعادة توجيه االستقصاء واستجابات املتعلمني عندما يكون ذلك 
  .لمتعلمنييعطي وقتا كافيا ل). ٤(يعمل كمستشار للمتعلمني، ). ٤(ضروريا، 

خيترب ). ٢(يفكر حبرية ضمن حدود النشاط، ). ١: (بينما دور الدارس
جيرب البدائل ويناقشها ). ٤(يكون توقعات جديدة، ). ٣. (التوقعات والفرضيات

سئلة ذات عالقة يسأل أ).  ٦(يسجل املالحظات واألفكار، ). ٥(مع اآلخرين، 
ومن األنشطة املقترحة يف هذه . يطلق األحكام ويعمم النتائح). ٧. (باملوضوع

قراءة مصادر موثوقة ومجع ). ٢(القيام بنشاط استكشايف، ). ١: (املرحلة
  ١٩٦.حل املشكالت). ٣(املعلومات، 

 ) Explanation(التقسري  مرحلة .٣

ميذ اردة يف شكل قابل ويف هذه املرحلة يبدأ املعلم يف وضع خربة التال
للنقل وتوفر اللغة االتصال اجليد بني املعلم واموعات أثناء عرض اخلربات 
ويسمح املعلم لكل جمموعة بعرض ماتوصلت إليه مع زمالء الفصل، وكذلك 
يعرضون احللول والتفسريات والنتائج اليت توصلوا إليها، وكذلك األساليب اليت 

  . لول ويتم ذلك من خالل املناقشة اجلماعيةاستخدموها للوصول إىل احل
نقال فربادي واندرج يف هذه املرحلة مرحلة التصنيف والعرض الذي قدمها 

إن التصنيف أو نظام اموعات يف أنشطة التدريس البنائي هو . غاعن وجويل عن
والتصنيف يتعلق كثريا مبواقف . إتاحة الفرصة للطلبة ليتواصل بعضهم مع بعض

إن . ويعقد التصنيف عشوئية أو حمددة. واخلربة اليت يريدها الطلبة سيطرها التعلم
تعزيز عملية التدريس من قبل املعلمني وذلك جبعل الطالب يتعلمون بشكل 

عينة مع املطالب للمجموعة يتم فيها املناقشة حلل املشلكة   ٣أو  ٢جمموعات من 

                                                
  . ٥٩ – ٥٧. ، صطبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتخضري الضوي،  منيف١٩٦
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ء بني خمتلف اموعات ومن ذلك يتم توافق اآلرا. دور رمزي لتدخل املعلم
  ١٩٧.ةالصغرية للوصول إىل حل املشكل

يشجع املتعلمني على شرح ). ١: (فمن دور املدرس يف هذه املرحلة مثال
أو ) الربهان واإلثبات(يسأل عن التربير ). ٢(املفاهيم والتعارف بكلمام اخلاصة، 

اريف تقدمي التوضيح والشرح النموذجي للتع). ٣(إليضاح من املتعلمني، 
يستخدم خربات ). ٤(والتفسريات العلمية والعناوين اجلديدة إذا احتيج لذلك، 

  . تقومي منو فهم املتعلمني). ٥(املتعلمني السابقة كقاعدة لشرح املفاهيم، 
). ٢(يشرح أجوبة أو حلول حمتملة لآلخرين، ). ١: (بينما دور الدارس

األسئلة حول إجابات يطرح ). ٣(يستمع بطريقة ناقدة إلجابات اآلخرين، 
يرجع إىل ). ٥(يستمع وحياول أن يستوعب تفسريات املعلم، ). ٤(اآلخرين، 

). ٧(يستخدم مالحظات مسجلة يف التفسري والشرح، ). ٦(األنشطة السابقة، 
). ١: (ومن األنشطة املقترحة يف هذه املرحلة مثال هي. يقوم فهمه اخلاص

أسئلة ). ٣(األفكار بالرباهني واألدلة،  دعم). ٢(حتليالت وتفسريات املتعلمني، 
أنشطة مهارات تفكري ). ٦(تفسريات املعلم، ). ٥(القراءة واملناقشة، ). ٤(مبنية، 

 ١٩٨.مثل املقارنة والتصنيف وحتليل األخطاء

 ) Elaboration(التوسع  مرحلة .٤

وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري لدى التالميذ يف موضوع الدرس 
رس من كافة األوجه، ويشترك مجيع التالميذ يف التفكري وبربطون لتغطية الد

املفاهيم اليت تعلموها باملفاهيم السابقة ويطبقون ما تعلموه يف مواقف جديدة من 
  ١٩٩. خالل األمثلة والتطبيقات املتنوعة على الدرس

                                                
197  Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, hlm. 164. 

  ٦١- ٦٠. ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةة وتالنظرية البنائيخضري الضوي،  منيف١٩٨
  ٥٦. ، صطبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتخضري الضوي،  منيف١٩٩



١٠٦ 

يتوقع من املتعلمني استخدام ). ١: (فمن دور املدرس يف هذه املرحلة
يشجع ). ٢(والتفسريات التعلمية املقدمة مسبقا، ) الرمسية(موذجية التعاريف الن

). ٣(املتعلمني على تطبيق أو توسيع املفاهيم واملهارات لتشمل أوضاع جديدة، 
يرجع املتعلمني إىل املعلومات البيانات ). ٤(يذكر املتعلمني بتفسريات بديلة، 

  .ا تظن أن ذلك كذلك؟ف سابقا؟ ملاذماذا تعر: والرباهني املتوفرة ويسأل 
يتطبق عناوين وتعريفات وتفسريات ومهارات يف ). ١: (بينما دور الدارس
يستخدم املعلومات السابقة لطرح أسئلة، يقدم ). ٢(أوضاع جديدة مشاة، 

يتوصل إىل استنتاجات معقولة من ). ٣(حلول، يتخذ قرارات ويصمم جتارب، 
ومن األنشطة املقترحة يف  . بني األقرأن يتأكذ من الفهم). ٤(النتائج والرباهني، 
جتربة ). ٣(اختاذ القرارات، ). ٢(حل املشكالت، ). ١: (هذه املرحلة مثال

  ٢٠٠. أنشطة مهارات التفكري مثل املقارنة والتصنيف والتطبيق). ٤(استقصائية، 
  )Evaluation(التقومي  مرحلة .٥

كار ومعلومات على ويتم فيها التقومي ما توصل إليه التالميذ من حلول وأف
أال تقتصر  تلك العملية على اية الدرس بل تكون مستمرة، وميكن أن تتم بعد 
كل مرحلة من مراحل النموذج على أن يزود املعلم بوسائل متنوعة للتقومي من 
اختبارات معننة وقوائم مالحظة، ومقابالت مما يساعدهم يف احلكم على ما مت 

تقييم أفكار الطالب أن "ويف تعبري آخر  ٢٠١. هالتوصل إليه ومدى اإلفادة من
وردود أفعاهلم فيما قاموا بالتفكري فيه أثناء املوقف التعلمي، والتعرف على أفكار 

 ٢٠٢".الطالب حول طريقة تعلمهم اليت مت اتباعها

والتايل فاالنظر إىل التقومي بأنه عملية مستمرة جيعل النموذج نظاما دائريا، 
  : فتوحة النهاية كما يضع ذلك يف الرسم البياين التايلوتكون عملية التعلم م
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  الت
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل منوذج التعلم البنائي: ٢.٩الرسم البياين 
يالحظ املتعلمني خالل تطبيق ). ١: (فمن دور املدرس يف هذه املرحلة

يبحث ). ٣(يقوم معارف ومهارات املتعلمني، ). ٢(املفاهيم واملهارات اجلديدة، 
ميكن املتعلمني من  ). ٤(ني اليت تثبت تغري تفكري املتعلمني وسلوكهم، عن الرباه

يسأل أسئلة ). ٥(تقومي تعلمهم بأنفسهم ويقوم مهارات عمليات التعلم اجلماعي، 
  . ؟...؟ كيف ميكن أن يفسر...؟ ماهو الربهان واإلثبات...مفتوحة مثل ملاذا يفكر 

يب على األسئلة املفتوحة جي). ١: (بينما دور الدارس يف هذه املرحلة
). ٢(فسريات املقبولة مسبقا، تباستخدام املالحظات، الرباهني، واإلثباتات، وال

يسأل أسئلة ذات عالقة ميكن أن ). ٣(يظهر فهما ومعرفة عميقة باملفهوم واملهارة، 
ومن األنشطة املقرحة يف . تشجع على فحوصات وحتققات واستكشافات مستقبلة

بناء سلم ). ٢(يستخدم أي من األنشطة السابقة، ). ١: ( هيهذه املرحلة مثال
). ٦(تقومي منتجات املتعلمني، ). ٥(تقومي أداءن ). ٤(اختبار، ). ٣(تقدير لفظي، 

  ٢٠٣. ملف اإلجناز). ٧(صحيفة التعلم، 
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٣ ١ 

٤ 

٥ 

٢ 
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 تصميم منوذج التعلم البنائي -ج 

: بعناصر التاليةم املختلفة حيث تم عليتم فلسفة التعلم البنائي جبميع أوجه الت
دور ). ٤(طرق التدريس، ). ٣(حمتوى التعلم، ). ٢(مية، علياألهداف الت). ١(

  ٢٠٤.التقومي). ٧(بيئة التعلم البنائي، ). ٦(دور املعلم، ). ٥(املتعلم، 
وذج البنائي يف صورة منيصاغ األهداف التعلمية وفقا لل: ميةعلياألهداف الت .١

تماعية بني املعلم والطالب حبيث يتضمن  أغراض عامة حتدد من خالل معاوضة اج
م يسعي مجيع الطالب لتحقيقه، باإلضافة إىل أعراض ذاتية عليعرضا عاما ملهمة الت

 .ختص كل طالب أو عدة طالب على حده
يف صورة مهام ذات صلة حبياة التالميذ  يكون حمتوى الدرس: حمتوى التعلم .٢

تالميذ كان احملتوى أكثر فعالية وواقعهم، وكلما ارتبطت هذه املشكالت بواقع ال
وأتاح الفرصة للبحث عن املعرفة يف صورة حلول للمشكالت، وبالتايل يتيح 

ويف هذا الصدد فإن مواد تدريس النحو خيتارها . الفرصة هلم لبناء املعرفة بأنفسهم
الباحث املوضوعات الشائعة استعماهلا يف حياة الطلبة كمثل استخدام اخلرب مقدم 

واستدل الباحث على قوله . مؤخر من خالل الكلمات االستفهامية وغريهاومبتدأ 
وبذلك يكون النحو يف خدمة احلياة، ويؤدي وظيفة حية يف حياة التالميذ، "أمحد 

  ٢٠٥." مهاعليفتعمله ماحيتاج إليه اليرى النحاة أنه ضروري لفهم اللغوية وت
على مواجهة الطالب  –با غال –تعتمد طرق التدريس وفق البنائية : طرق التدريس .٣

ويف هذا الصدد . ميوقف مشكل حقيقي حياولون إجياد حلول له من خالل البحث
فإن الطريقة املستخدمة يف تدريس النحو هي الطريقة املناسبة للنطرية البنائية وهي 
الطريقة االستقرائية، رغم أا ليست وحيدة وميكن استخدام الطريقة األخرى 

 . البنائيةاملناسبة للنظرية 

                                                
  ١٤٦.  ، ص..."أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم"ح بن هليل املطريف، غازي بن صال٢٠٤
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املتعلم مكتشف ملا يتعلمه من خالل ممارسته للتفكري العلمي، وهو :  دور املتعلم .٤
باحث عن املعىن خلرباته مع مهام التعلم، إضافة إىل أنه ملعرفته ومشارك يف 

املتعلم يف النموذج البنائي أكثر نشاطا، ويؤدي دور . م وتقوميهعليمسؤولية إدارة الت
تنقيب الكتشاف احللول املناسبة للمشكالت اليت تواجهه، فهو العامل يف البحث وال

وبيناء على ذلك فاملتعلم ويؤدي دورا . يعد حمور هذا النموذج ومركز اهتمامه
 . نشطا يف عملية تعلمه، وميتد نشاطه حىت بعد التعلم ملرحلة تقومي تعلمه ذاتيا

منظم لبيئة ). ١: (ار تتمثل يفاملعلم وفقا للنظرية البنائية ميارس عدة أدو: دور املعلم .٥
التعلم، حبيث يشيع فيها جو االنفتاح العقلي ودميقراطية التعبري عن الرأي وقبول 

منوذج ). ٣(مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر، ). ٢(الرأي اآلخر،  
مشارك لتعلمية ). ٥(موفر ألدوات التعلم، ). ٤(يكسب منه الطالب اخلربة، 

 . قوميهإدراك التعلم وت
واملعلم عندما خيطط لتنفيذ أحد الدروس باستخدام منوذج التعلم البنائي 

يقوم ). ٢(حيدد املعلم املفهوم املراد للتالميذ، ). ١: (ه أن يراعي املبادئ التاليةعلي
املعلم بصياغة بعض املشكالت والصعوبات اليت قد يقابلها التالميذ يف كل مرحلة 

كتابة قائمة بكل ماميكن توفريه من اخلربات ). ٣(بنائي، من مراحل منوذج التعلم ال
التخطيط ملرحلة الدعوة بتحديد ). ٤(احلسية وقيقة الصلة باملفهوم املراد تعلمه، 

األسئلة أو األشياء اليت تعرض على التالميذ واليت تؤدي إىل شعورهم باحلاجة إىل 
لتعاون والعمل يشجع تالميذه على ا). ٥(البحث والتنقيب للوصول للحل، 

اجلماعي من خالل تقسيم التالميذ إىل جمموعات صغرية حتتوي كل جمموعة 
التخطيط ملرحلة اإلستكشاف واالبتكار باختيار ). ٦(مستويات دراسية خمتلفة، 

عدد من اخلربات احلسية املتباينة من حيث الشكل والوثيقة باحملتوى األهداف 
تفسريات واحللول من خالل عمل جلسات التخطيط ملرحلة اقتراح ال). ٧. (منها

). ٨(احلوار بني املعلم وتالميذه وإحالل املفاهيم الصحيحة حمل املفاهيم اخلاطئة، 
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التخطيط ملرحلة اختاذ اإلجراء بتوجيه تالميذه إىل تطبيق ما تعلموه من خربات يف 
جيه ها، ويقوم بتوعلييتقبل أخطاء تالميذه وال يعنفهم ). ٩(حيام العملية، 

التالميذ إىل تصحيح األخطاء بأنفسهم حتت توجيه وإرشاد منه لطريقة لتوصل إىل 
 . اإلجابة الصحيحة

تعد عملية التقومي من . مل يقدم البنائيون صيغة متكاملة عن عملية التقومي: التقومي .٦
أن النموذج مل يقدم صيغة متكاملة ومقبولة . املشكالت اليت تواجه منوذج البنائي

طاره الفلسفي والسيكولوجي، ويالحظ أن بعض البنائيني ينادي باإلستغناء طبقا إل
ا عليعن االختبارات املوضوعية لعدم استطاعتها قياس مستويات التفكري ال

 . ومهارات حل املشكلة، والبعض اآلخر منهم يعترض على هذه الفكرة
فيه املتعلمون معا،  تعد بيئة التعلم البنائي املكان الذي يعمل: بيئة التعلم البنائي .٧

إن . وهي بيئة مرنة تساعد املتعلم على التعلم ذي املعىن القائم على أنشطة حقيقية
يعطي اعتبار للخربة يف عملية بنائ ). ١: (خصائص البيئة البنائية للتعلم هي

يتم ربط التعلم ). ٣(يسمح بتعدد وجهات النظر، ). ٢(املعرفة لدى الطالب، 
يتم دمج ). ٥(شجيع الطالب باحترام رأيه يف عملية التعلم، يتم ت). ٤(بالواقع، 

). ٧(يتم تشجيع املناقشات بني الطالب، ). ٦(التعلم باحلياة االجتماعية للطالب، 
 . يتم تدعيم درجة اإلدراك الذايت لعملية بناء املعرفة

 منوذج التعلم البنائي ىف تدريس النحو -د 

بنائي يف تدريس منوذج التعلم الالضوي عن  ما يراهالباحث  عرضفيما يلي 
  ٢٠٦: هفيه أهداف الدرس وخطوات النحو الذي يتضمن

  حصتان اثتنان  :  الزمن .١
يتوقع بعد اإلنتهاء من الدرس أن يكون الطلبة قادرا   :  أهداف الدرس .٢

يعرف ). ٢. (حيدد معىن الفعل الالزم). ١: (على أن
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يفرق بني الفعل الالزم والفعل ). ٣. (فعال املتعدي
يستخدم الفعل الالزم واملتعدي بطريقة ). ٤. (تعديامل

ميثل ). ٦. (يستنتج قاعدة الفعل الالزم). ٥. (سليمة
يستنتج قاعدة الفعل ). ٧. (للفعل الالزم يف مجل مفيدة

  .ميثل للفعل املتعدي يف مجل مفيدة). ٨. (املتعدي
درسي، الكتاب امل). ٢(أوراق نشاط امللونة، ). ١: (  :  الوسائل التعلمية .٣

  .سبورة الطباشري أو السبورة امللونة). ٣(
مفهوم ). ١: (يتم تقسيم الدرس إىل العناصر التالية  :  عناصر الدرس .٤

مفهوم ). ٣. (مفهوم الفعل املتعدي). ٢. (الفعل الالزم
  .مفهوم املفعول به). ٤(الفاعل، 

من يتم فيها إثارة انتباه التالميذ للدرس . التشويق  :  خطوات التدريس  .٥
احلوار مع التالميذ حول مفهوم الالزم ). ١: (خالل

توجيه األسئلة التالية ). ٢(واملتعدي والفرق بينهما، 
ما معىن الالزم من الفعل ؟، ما معىن الفعل : للطلبة

املتعدي؟، مامكونات اجلملة الفعلية مع الفعل الالزم؟ 
). ٣. (مامكونات اجلملة الفعلية مع الفعل املتعدي ؟

  .عنوان الدرسكتابة 
توزيع ). ١: (يقوم املعلم فيها مبايلي. االستكشاف    

حتديد ). ٢(التالميذ إىل جمموعات وفقا لعناصر الدرس، 
توزيع ). ٣. (عمل كل جمموعة ودرو كل عضو فيها

أوراق األنشطة على كل جمموعة، وتتضمن كل ورقة 
). ٤(أسئلة حول  أحد عناصر الدرس احملددة سابقا، 

رض من األسئلة للطلبة وإرشادهم للتعاون فيما بيان الغ
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يتيح للطلبة فرصة ). ٥. (بينهم مث التوجيه واملتابعة
  .املناقشة حول املالحظات اليت قاموا بستجيعها

مناقشة التالميذ ). ١: (يقوم املعلم فيها مبا يلي. التفسري    
ما : ىف النتائج اليت توصلوا إليها، ويسأهلم األسئلة التالية

هوم الفعل الالزم؟، ما تعريف الفعل املتعدي؟، ما مف
). ٢/ (أوجه االختالف بني الفعال الالزم واملتعدي؟

مطالبة الطلبة ). ٣. (تسجيل اإلجابات على السبورة
بالتمثيل للفعل املتعدي والفعل الالزم وكتابتها يف 

  .كراسام
. )١: (ويقوم املعلم فيها مبطالعة الطلبة مبايلي. التوسع    

التمثيل ). ٢(التمثيل للفعل الالزم يف مجل متنوعة، 
حتديد املكونات ). ٣(للفعل املعتدي يف مجل متنوعة، 
حتديد املكونات ). ٤(اجلملة الفعلية مع الفعل الالزم، 
بيان الفرق بني ). ٥(اجلملة الفعلية مع الفعل املتعدي، 

  .الفعل الالزم والفعل املتعدي
لم فيها بتوجيه األسئلة املتنوعة على النحو ويقوم املع  :  .التقومي .٦

  :التايل
 : أمام العبارات التالية) x(وعالمة ) √(ضع عالمة  .أ 

 (     )          الفعل املتعدي يرفع فاعال فقط -
 (     )        الفعل املتعدي ينصب مفعوال به  -
 (     )        املفعول به زائد مع مجلة الفعل الالزم -
 (     )      فعل الالزماملفعول به أساسي مع مجلة ال -
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كتب : ضع األفعال التالية يف مجل مفيدة حدد نوعها من حيث اللزوم والتعدي .ب 
 . جنح –قرأ  –وعد  –محد  –صام  –

 : ضع مكان النقط فعال مناسبا وحدد نوعه من حيث اللزوم واملتعدي .ج 
 : ........نوعه      املؤمن ربه ................  -
 : ........نوعه  الة يف أوقاااملؤمن الص................  -
 : ........نوعه      حممد سعيدا ................  -
 : ........نوعه    اجليش يف املعركة................  -
 : ........نوعه    الطالب دروسه................  -

انطالقا مما ذكر أن اخلصائص املتقدمة من التعليم والتعلم القائم على 
البنائي يتوقع يف مراحله التعلمية اخلمس وهي التشويق  استراتيجية النموذج

 . واإلستكشاف والتفسري والتوسع والتقومي

 املميزات والنقائص من منوذج التعلم البنائي - ه 

مية مبا ينعكس إجيابا على املتعلمني عليمنوذج التعلم البنائي يف العملية التلنجاح 
مية، حيث عليكل جيد يف العملية التفإن هناك مميزات هلذا النموذج بنبغي توظيفها ب

جيعل من املتعلم مركزا للعملية ). ١: (يتميز منوذج التعلم البنائي بعدة ميزات وهي
يتيح ). ٢(التعلميية، فهو مطالب بالبحث والتفصي لكي يصل إىل املفاهيم بنفسه، 

). ٣(، فرصة للمتعلمني للتفاعل اإلجيايب مع قضايا ومشكالت امتمع الذي يعيش فيه
يتيح فرصة أمام املتعلمني ملمارسة عمليات العلم املختلفة مثل املالحظة  واالستناج 

يتم التعلم من ). ٤(وفرض الفروض واختيار صحتها وغريها من عمليات العلم، 
خالله  يف جو دميقراطي يتيح الفرصة للتفاعل النشط بني التالميذ بعضهم بعضا وبني 

بط النموذج بني العلم والتكنولوجيا، مما يوضح الرؤية أمام ير). ٥(التالميذ والعلم، 
مت العلم من خالله يف ). ٦(املتعلمني إىل دور العلم يف حل مشكالت اتمع، 

يتطلب من املتعلمني ). ٧(مجوعات؛ مما ينمي روح التعاون والعمل التعاوين اإلجيايب، 



١١٤ 

عل املتعلمني يف حالة تفكري إعطاء أكرب قدرة من احللول للمشكلة الواحدة؛ مما جي
يتيح الفرصة أمام ). ٨(مستمر، مما يؤدي إىل تنمية التفكري بأنواعه لدى املتعلمني، 

املتعلمني لتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت قد يصلون إليها من خالل جلسات احلوار اليت 
إىل املصادر  تتوفر من اخلالل األسئلة اليت حتفر املتعلمون للرجوع). ٩(يعقدها املعلم، 

املتنوعة للمعلومات للوصول إىل تدعيم للتفسريات اليت توصلوا إليها لظاهرة أو مشكلة 
يقتصر دور املعلم على تنظيم بيئة التعلم والتوجيه واإلرشاد ومصدر ). ١٠(معينة، 

يزود هذا النموذج ). ١١(للمعلومات يف بعض األحيان ومنسق للجلسات احلوار، 
لتقومي املخلتفة من خالل مرحلة التقومي، وذلك باستخدام اختبارات التالميذ بوسائل ا

يسمح هذا النموذج الستخدام عديد من املناشط  التجارب وعرض ). ١٢(مقننة، 
يعترب ). ١٣(مية واستخدام الوسائل املختلفة اليت تساعد يف تعلم التالميذ، علياألفالم الت

بناء التالميذ للمعرفة بأنفسهم، وذلك من  هذا النموذج شامال للتعلم البنائي من خالل
  . خالل مراحله املختلفة

والعكس لنموذج التعلم البنائي عدة النقائص من الصعوبات أو املشكالت اليت 
ليست كل املعرفة ميكن بنائها بواسطة ). ١: (تواجه التدريس ذا النموذج وهي

حيث يصعب أو يستحيل تنميتها مثل بعض أنواع املعرفة البنائية التقريرية، : الطالب 
من خالل النموذج، ومثال ذلك تتكون القشرة األرضية من الصخور النارية، 

غالبا ما . التعقد املعريف يف مهام التعلم). ٢(والصخور املتحولة والصخور الرسوبية، 
يتضمن موقف التعلم مشكلة يبذل فيها املتعلم جهدا ليصل حللها، ويتطلب حل 

ون املتعلم ممتلكا خللفية معرفية وثيقة الصلة باملشكلة، وإال ستصبح املشكلة أن يك
بالنسبة له مشكلة معقدة معرفيا، وللتغلب على هذه املشكلة فعلى املعلم تقدمي ما 
يعرف بالسقاالت العقلية لعبور الفجوة بني ما يعرفه املتعلم، وما يسعى ملعرفته، وتقليل 

هام التعلم، وتأيت هذه السقاالت إما من املعلم، أو التعقيد املعريف املتضمن يف بعض م
حيث :مشكلة التقومي). ٣(أحد الزمالء، أو من كتاب أو أي مصدر آخر للمعرفة، 
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يرفض البنائيون كل سبل التقومي التقليدية كالتقومي مرجعي احملك ومعيار احملك، حيث 
ساير إطاره الفلسفي إن هذا النموذج مل يقدر صيغة متكاملة، ومقبولة عن التقومي ت

والسيكولوجي، واحلدير بالذكر أن هناك إجتهادات واقتراحات مطروحة يف األدبيات 
التربوية اليت تتعلق بإجراء التقومي طبقا للنموذج البنائي غري أا مل تشكل بعد يف ذاا 

نائي ذج البمشكلة القبول االجتماعي للنمو). ٤(صيغة متكاملة يعتدا التقومي املعريف، 
 واملعلمون يريدون بالدرجة األوىل تعلميا يزود الطالب باألساسية م، فاآلباءعلييف الت

وهو أمر ال يبدو واضحا يف أساسيات  –املعرفية وينقل التراث الثقايف من جيل آلخر 
ألسباب . مقاومة املعلمني للنموذج البنائي يف التعلم). ٥(النموذج البنائي يف التعلم، 

أبرزها أم قد يكونون غري مؤهلني ملواكبة األدوار اجلديدة اليت يفرضها عدة لعل من 
هم هذا اجلديد، األمر الذي يشكل عقبة أمام تطبقية داخل الفصول املدرسية، علي
تقف كثافة الفصول يف معظم مدارسنا عقبة أمام التدريس باستخدام منوذج ). ٦(

وذج تقسيم الطالب يف الفصل الدراسي التعلم البنائي، حيث يتطلب التدريس ذا النم
طالب مما يعد صعبا إذا ) ٦ -  ٤(إىل جمموعات عمل صغرية يتراوح عددها ) املخترب(

طالبا، كما هو احلال يف معظم مدارسنا، ) ٣٠(كان الفصل حيتوي على أكثر من 
إن التدريس باستخدام هذا النموذج حيتاج إىل وقت طويل نسبيا شأنه يف ذلك ). ٧(

طرق التدريس االستكشافية، مما يؤدي إىل عدم تغطية املقرر الدراسي يف الوقت  شأن
احملدد له، وبالتايل يقتصر التدريس باستخدام النموذج البنائي على وجود معامل  مهيأة 
باألدوات والوسائل الالزمة لتدريس العلوم وهو مااليتوافر يف الوقت احلايل يف عدد 

توسع يف بناء وفتح ستأجرة منها على الرغم من الكبري من املدارس خاصة امل
  ٢٠٧.املدارس

                                                
  ١٩٨.  ، ص..."ثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلومأ"غازي بن صالح بن هليل املطريف، ٢٠٧
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املزايا والنقائص من النموذج التعلم البنائي انطالقا من املنقول السابق عرف أن 
مساير مبزايا ونقائص النظرية التعلم البنائية إال أنه يتضح فيه املراحل التعليمية اخلمس 

  . أن الطلبة حمور لعملية التعليم والتعلمتنفيذا لفلسفة النظرية البنائية اليت ترى 

  دافعية التعلم والتحصيل الدراسي: املبحث اخلامس
 دافعية التعلم  -أ 

يف  شكالت الرئيسيةامليعد اخنفاض التحصيل لدى الطلبة يف املواد الدراسية من 
، واليت بدورها تؤثر سلبيا على الطالب واألسرة واملدرسة واتمع، فهي تسبب عليمالت
حباط وضعف الدافعية وتكون اجتاهات سلبية حنو دراسة املواد الدراسية، وهذا يؤثر اإل

  . على منو الثروة البشرية
يف هذا الصدد، . م مهارات اللغة العربيةعليإن دافعية املتعلم أساس من أسس ت

). ٢(املمارسة والتكرار، ). ١: (عليم مهارات اللغة العربية إىليقسم اخلليفة أسس ت
تشويق ). ٥(التدرج يف تقدمي املهارات، ). ٤(تعزيز املتعلم، ). ٣(ية املتعلم، دافع

توجيه الطالب، ). ٧(إبراز وظيفة املهارة يف احلياة، ). ٦(الطالب إىل تعلم املهارات، 
 ،إذن ٢٠٨ ".القدوة احلسنة). ١٠(توفري اهلدوء، ). ٩(متابعة الطالب املعلم، ). ٨(

مية فإا تعد من أهم العوامل اليت تساعد علياألهداف الت كانت الدافعية وسيلة لتحقيق
على حتصيل املعرفة والفهم واملهارات وغريها من األهداف اليت نسعى لتحقيقها مثلها 
يف ذلك مثل الذكاء واخلربة السابقة، فاملتعلمون الذين يتمتعون بدافعية عالية يتم 

  . علية أكرب وعكسهحتصيلهم الدراسي بفا

 دافعيةمفهوم ال .١

حالة داخلية يف الفرد "الدافعية العام م ف السالمة نقال عن زيتون مبفهوعر
ومعىن . تستثري سلوكه وتعمل على استمرار هذا السلوك وجنيهه حنو حتقيق هدف معني

م فتشري إىل حالة داخلية يف املتعلم، تدافعه إىل االنتباه إىل موقف عليالدافعية للت
                                                

  . ١١٢ – ١٠٧. ص ،املنهج املدرس املعاصر مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته، تقوميه تطويره  حسن جعفر اخلليفة،٢٠٨
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ستمرار يف هذا النشاط حىت يتحقق التعلم كهدف موجه واال عليمي، والقيام بنشاطالت
قوة داخلية حمركة يف نفس "الناقة وطعيمة يذهبان إىل أن الدافعية هي  ٢٠٩".معليللت

رأى علماء التربية أا . الفرد حتركه ألن يفعل األنشطة املعينة لتحقيق األهداف منها
ما، فكان ذلك  شيءإىل تعلم كلما كان وراء الدارس دافع يستحثه، وحافز يشده "

 ٢١٠."أدعى إىل إمتامه وحتقيق اهلدف منه خاصة يف أشكاله املعقدة ومهاراته املتشابكة
حالة داخلية يف الكائن احلي تستثري سلوكه وتعمل على استمرار هذا "العناين وقال 

   ٢١١."السلوك توجيهه حنو حتقيق هدف معني
قوة داخلية "أن الدافعية هي إىل  استنادا إىل التعاريف السابقة ذهب الباحث

  ".حترك اإلنسان فعل األنشطة املعينة لتحقيق األهداف احملددة

 عليممهية الدافعية يف التعلم والتأ .٢

كبري لنجاح التعلم وميكن فالدافعية هلا أثر من البيانات،  ما سبقبالنسبة إىل 
فعية يف عملية التعلم توضيحا ألمهية الدا. يكون التعلم بدون الدافعية ل بأن الالقو
  : سيعرض الباحث ماذهب إليه سالمة نقال عن نشوايت فيما يليفم عليوالت

 . الدافعية حترر الطاقة االنفعالية يف الفرد واليت تثري نشاطا معينا لديه )أ 

تعترب الدافعية هدفا تربويا يف ذاا، فاستثار دافعية الطلبة وتوجيهها   )ب 
ات معرفية، وعاطفية، وحركية جتعلهم يقبلون على ممارسة نشاط

خارج اإلطار املدرسي، واليت تعترب ضمن املنهاج املتدرسي وحتقق 
 . أهدافا تربوية

تعترب الدافعية وسيلة هامة ميكن استخدامها يف سبيل إجناز أهداف  )ج 
مية حمددة بشكل فعال، ألا على عالقة مبيول املتعلم، فتوجه عليت

                                                
  . ٣٢. ص،  تصميم التدريس عبد احلافظ حممد سالمة،٢٠٩
املنظمة اإلسالمية للتربية : الرباط(تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، طريقة حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٢١٠

  . ٣٧. ، ص)م٢٠٠٣إيسيسكو،  –والعلوم والثقافة 
  . ١٢٩. ، ص)م٢٠٠٢دار الصفاء، : عمان؛ الطبعة الثانية(، علم النفس التربويحنان عبد احلميد العناين، ٢١١
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هي أيضا على عالقة حباجات انتباهه إىل نشاطات دون أخرى، و
املتعلم فتحول املثريات إىل معززات تؤثر يف سلوكهم وحتثه على إجناز 

 ٢١٢. العمل بشكل جيد

أن للدوافع أثرها يف عملية التعلم "مع ما ذكر سابقا عرف اخلليفة  اماوانسج
 بوجه عام، فهي متد السلوك بالطاقة وتطلقها وتشتثري النشاط واالستجابات املالئمة،
مث هي توجه سلوك املتعلم حنو اهلدف الذي يشبع الدافع لديه، كما تسهم يف تعزيز 

   ٢١٣."منط السلوك لدى املتعلم
حرص الطالب رى الباحث أن وظيفة الدافعية هي يإىل ما ذكر سابقا، استنادا 
العمل لتحقيق األهداف  إىل متوجههاليت م والتعلم عليأنشطة الت واعلى أن يفعل

  .املنشودة

 . م اللغة األجنبيةيف تعلدافعية النواع أ .٣

م اللغة األجنبية عليالدافعية لت قسماوليم مطاي . ميجل سجوان و فكل من 
  : إىل قسمني

ية، أي حيث يهدف املتعلم إىل إدراك املزايا الكامنة يف عفالدوافع الن). ١(
 معرفة لغة ما والتمكن منها، وتتراوح هذه املزايا من احلاجة امللحة إىل
تعلم اللغة كأداة عملية لالتصال والتفاهم إىل التمكن منها لضمان 

الدوافع اإلنسجامية، أي الدوافع التابعة من ). ٢. (مستقبل وظيفي أفضل
رغبة املتعلم يف اإلنسجام مع اجلماعة اليت نتحدث بتلك اللغة أو نابعة من 

االقتران  االعجاب والتبجيل الذي ميكن لتلك اجلماعة والرغبة يف إظهار
قد اتقف املفركون أن الدافعية هي . ا ولو من ناحية مثالية على األقل

من من يرى . القوة احملركة يف نفس الفرد ولكن اختلفوا يف تفسري الدافعية

                                                
  . ٣٢. ص،  تصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة، ٢١٢
  . ١٠٨. ص، )ثانوي –متوسطة  –ابتدائي (فصول تدريس اللغة العربية حسن جعفر اخلليفة، ٢١٣
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الدفعية يف ضوء نظرية السلوكية واعتنوا كثريا بالعوامل اخلارجية يف ترقية 
منهم من يرى الدافعية يف ضوء و. الدافعية كمثل إيتاء التعزيز والعقوبة

النظرية املعرفية فاعتنوا كثريا بالعوامل الداخلية يف ترقية الدافعية وهو 
  ٢١٤.احلرص واحتياج ماسة من الطلبة نفسه

الدافعية الداخلية، ). ١: (الدافعية على وجه عام  تنقسم إىل قسمنيلذلك، 
اخل الناس دون احلافز من ويقصد األول بأا منبثق من د. الدافعية اخلارجية). ٢(

احلوافز عن غريه، بينما الثاين منبثق من غريه وخارجه كمثل العزيز واملدح والعوامل 
 .اخلارجية األخرى اليت حتثه لفعل ما

 العوامل املؤثرة يف الدافعية .٤

اهتمام املعلم ). ١(": قال سالمة تتوقف الدافعية للتعلم على األمور التالية
توفري جو ). ٣(اهتمام األسرة باملدرسة واختاذ موقف إجيايب، ). ٢(حباجات املتعلمني، 

األمن والطمأنينة يف املدرسة وغرفة الصف، ويتم ذلك بتجنب العقائب البدين، 
مية مادية عليتوفري بيئة ت). ٤(واحترام آراء املتعلمني، وعدم االستهزاء بأفكارهم، 

املرحية، الترتيب والنظافة يف غرفة توفري املقاعد : مناسبة بتشجيع على التعلم مثل
   ٢١٥ ".إخل...الصف، توفري التدفئة والتهوية

مع ذلك قال الزهراين أن هناك األساليب اإلرشادية لرفع مستوى  اماوانسج
التعزيز اإلجيايب الفوري مثل تقدمي املكافأة املادية واملعنوية ). ١( :الدافعية عند الطالب

يت تترك أثرا واضحا لدى الطالب منخفضي الدافعية، من قبل الوالدين واملعلمني ال
واملكافأة قد تكون من نوع الثناء اللفظي أو املادي كزيادة يف املصوف الشخصي أو 

توجيه انتباه الطالب منخفض الدافعية إىل مالحظة ). ٢(إخل، ...الذهاب يف رحلة 
). ٣(كنه، من ذوي التحصيل الدراسي املرتفع وما حققوه من ما) قدوة(مناذج 

                                                
: الرياض(ترمجة إبراهيم بن محد القعيد وحممد عاطف جماهد،  "،التعليم وثنائية اللغة"وليم مكاي، . ميجل سجوان و ف٢١٤

  .٩٨ – ٩٧. ، ص)م١٩٩٥جامعة امللك السعود، 
  . ١٧٨. ص ، تصميم التدريسمة ، عبد احلافظ حممد سال٢١٥
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مساعدة الطالب يف أن يدرك استطاعته النجاح مبا ميلكه من قدرات وإبداعات على 
تنمية ). ٤(ه، عليختطي اجلوانب السلبية واألفكال غري العقالنية اليت قد تكون مسيطرة 

ورعاية قدرات الطالب العقلية، مع السعي إىل زيادة إدراك أمهية التعلم كوسيلة للتقدم 
من مث التصرف يف ضوء هذه القناعة وفق ما يناسب طبيعة املرحلة العمرية، واالرتقاء و

ضبط املثريات واستثمارات املواقف وذلك بتهيئة املكان املناسب للطالب وإبعاده ). ٥(
عن مشتتات االنتباه وعدم اإلنشغال بأي سلوك آخر عندما جيلس للدراسة واستثمار 

ة وتوفري عليإثراء املادة الدراسية بفا). ٦(افعية، املواقف التربوية مبا يدعم عملية الد
). ٨(تنمية وعي الطالب بأمهية التعلم، ). ٧(الوسائل واألنشطة املساعدة على ذلك، 

اعات ال بدتنمية ا). ٩(إبراز أمهية النجاح يف سعادة الفرد وفق االستجابات اإلجيابية، 
لطالب النفسية والصحية إجياد حلول تربية ملشكالت ا). ١٠(وتشجيع املواهب، 

إظهار ). ١٢(تنمية البيئة  الصفية بشكل إجيايب، ). ١١(وما إىل ذلك، ... واألسرية 
مراعاة الفروق الفردية بني ). ١٣(املدرسة باملظهر الالئق أمام الطالب من قبل األسرة، 

  ٢١٦.املتعلمني عند التعامل معهم من قبل املعلمني واألباء

 التحصيل الدراسي - ب 

 التحصيل الدراسي مفهوم .١

يعرف مسارة وآخرين . آخروقد تعددت تعاريف التحصيل الدراسي بني عامل 
مية يف مادة دراسية عليما حققه املتعلم من أهداف ت ارالتحصيل الدراسي بأنه مقد

، بأن ويعرفه احلامد .تعلمية –مية عليمعينة نتيجة مروره يف خربات ومواقف ت
رد يف املدرسة من معلومات خالل دراسة مادة معينة التحصيل الدراسي مايتعلمه الف

وما يدركه املتعلم من العالقات بني هذه املعلومات وما يستنبطه منها من حقائق 
تنعكس  يف أداء املتعلم على اختبار يوضح وفق قواعد معينة متكن من تقدير أداء 

                                                
أبريل  ٦مت التحميل ىف التاريخ   .www.elanguages.org/files/42698  "الدافعية حنو التعلم،"أنور عبد اهللا الزهراين، ٢١٦

  .م٢٠١٥
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نه مدى أل بكما يعرفه اللقاين واجلم ،املتعلم كميا مبا يسمى بدرجات التحصيل
استيعاب الطالب ملا فعلوا من خربات معينة، من خالل مقررات دراسية، ويقاس 

  ٢١٧.ات التحصيلية املعدة هلذا الغرضها الطالب يف االختبارعليبالدرجة اليت حيصل 
ها عليلتحصيل الدراسي هو الدرجة الىت حيصل اأن إىل ذهب الباحث  لذلك،

وما ) معرفة ووجدانية(الختبار التحصيلي على فقرات ا مالطالب من خالل إجابته
  . الذي أعده املدرس ألغراض خاصة) نفسحركية(فعله من األفعال 

 أنواع التحصيل الدراسي .٢

التزال . يصنف التحصيل الدراسي إىل ثالثة أقسام وهي فعالية وفعالة وجذابة
كلما  الفعالية تتعلق حبصول األهداف من التدريس، وكلما تكثر األهداف احملصلة 

تبصر السيطرة ). ١: (هناك سبعة معايري شيءومقياس فعالية ال. يكون فعالية
). ٥(كمية العمل، ). ٤(مناسب للعملية، ). ٣(سرعة عرض العمل، ). ٢(السلوكية، 

وتستخدم ثالثة . مستوى اإلحتفاظ). ٧(مستوى تغري التعلم، ). ٦(كيفية حصيلة، 
). ٣(شخصيات، ). ٢(الوقت، ). ١: (ءشيمؤشرات على األقل ملعيار فعال كل ال

). ٢(التعزيز، ). ١: (ويسمى التعلم جذابا إذا كان هناك. ومصادر التعلم احملصل
   . معلياحلرص لدوام التعلم من أجل جودة الت

ويف هذا التطوير يقوم الباحث مبقياس فعالية التدريس من خالل عرض العمل 
الكتابة مبقارنة بني نتائج االختبار  مهارة وخاصة يفمن الطلبة يف مادة النحو الوظيفي 

  . القبلي واالختبار البعدي الذي يقاس به مدى جناح الطلبة يف مادة النحو الوظيفي

 مي التحصيل الدراسيتقو .٣

للمدرس من أن  ال بدللحصول على التحصيل الدراسي من عملية التدريس 
. اح أوفشل عملية التدريسيقوم بالتقومي الدراسي، فمن خالله يتوقف حتديد مدى جن

                                                
علم التعاوي يف حتصيل طالب الصف الثاين الثانوي ملادة الفقه دراسة أثر استخدام الت" صاحل بن سليمان بن عبد العزيز املفدي،٢١٧

  .م٢٠١٥أبريل  ٦مت التحميل ىف التاريخ   ./faculty.ksu.edu.sa  "،)جتريبية
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وذهب العبسي إىل أن االختبار . ميعليفيعد التقومي قلب أي نظام تربوي أو ت
طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطلبة ملعلومات ومهارات يف مادة "التحصيلي 

دراسية مت تعلمها مسبقا، وذلك من خالل إجابام على جمموعة من الفقرات متثل 
  ٢١٨."راسيةحمتوى املادة الد

 هاهناك مصطلحات يعدها كثري من املربيني يف صعيد واحد بيد أا تتميز بعض
أو  ، والتقدير)Evaluation(بعض، وهي التقومي بالعن بعض وبالعكس يتربط البعض 

   ). Tets(واالختبار ) Measurement(، والقياس )Assessment(التقييم 
حث آلخر كما تعددت فعال، تعددت تعريفات مصطلح التقومي من با

التقومي هو عملية منظمة ومتالحقة . تعريفات مصطلح التقدير والقياس واالختبار
 ويعتين. ئص املعينة الختاذ القرارباعتماد على املوازنة واخلصا شيءلتحديد الكيفي من 

ال ق ٢١٩.إخل... ، جيد، غري جيد وقوي، ضعيفمنخفضعلي، بالكيفي كمثل ال
تقوم على مجع احلقائق واملعلومات عن سلوك ما، أو نتائج التقومي عملية "كدوك 

  ٢٢٠".إخل...عملي إنساين، كالوسائل واملباين واإلدارة والربامج الدراسية واإلمتحان 
هو عملية منظمة ومتالحقة جلمع املعلومات املتعلقة بالعملية " أو التقييم التقدير

ويعتىن باختاذ . زنة واخلصائص املعينةوالتحصيل الدراسي الختاذ القرار اعتمادا على املوا
ولذلك  ٢٢١".القرار يتعلق بالطلبة خاصة كمثل اعطاء الدرجة والنجاح والفشل

اختلف التقومي عن التقدير حيت أن التقومي أعم من التقدير ألن التقدير يتعلق بعنصر 
  . مية ويف احلني يشمل التقومي على مجيع تلك العناصرعليمن العناصر الت
، شيءهو عملية أو أنشطة يسلكها مدرس لتحديد كمية ال"أو املعيار  القياس

مية باستخدام األساليب عليمبا فيه من طالب ومدرس ومدرسة وغريها من العناصر الت
                                                

  ١٤٧. ، ص)م١٠٠٩املسرية للنشر والتوزيع،  دار: عمان( .التقومي الواقعي يف العملية التدريسية .حممد مصطفى العبسي٢١٨
219Imam Asrori, dkk., Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. IV; Malang: Misykat Indonesia,  
2014), hlm. 2. 

  . ١١٩. ، ص)م٢٠٠٠املفردات، : الرياض(، )اهية واألسس والتطبيقات العمليةامل(تكنولوجيا التعليم عبد الرمحن كدوك، ٢٢٠
221Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur, (Cet. V; Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.  
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القياس عبارة عن "هذا منسجم بقول كدوك أن  ٢٢٢".القياسية؛ االختبار أم غري اختبار
 ٢٢٣".كم على القيمة أو التقدير الكميتقدير املستتويات تقديرا كميا باإلضافة إىل ح

ولذلك اخلتف القياس عن التقومي والتقدير حيث أن القياس بوصفه كمي بيد أن 
  . ولكن القياس أسلوب من أساليب التقومي والتقدير. التقومي والتقدير بوصفهما كيفيا

بصورته اردة، كمثل  شيءهو أسلوب من أساليب القياس عن "االختبار 
ى التفكري والقدرة على املراحعة القدرة على الكالم والقدرة على الكتابة القدرة عل

فيحصل منه التقدير على شكل كمي ويتمكن ملدرس من . والقدرات اللغوية األخرى
انطالقا من البيانات السابقة استخلص الباحث أن التقومي أعم من  ٢٢٤".تفسريها ذاتيا

  :أعم من االختبار، كما يتمثل يف التايلالتقدير والتقدير أعم من القياس والقياس 
  
  
  
  
  
  
  

  العالقة بني التقومي والتقدير والقياس واالختبار : ٢.١٠الرسم البياين 

 نظرية التعلم البنائيةتقومي التحصيل الدراسي عند  .٤

وصف الضوي نقال عن الدواد، أن التقومي رفق نظرة منظري النظرية البنائية 
ثري منهم باالستغناء عن االختبارات املوضوعية، وذلك غري واضح الرؤية، وينادي ك

لقصورها يف قياس مستوى التفكري العلمي، ومهارات حل املشكلة، واألخذ بأسلوب 
                                                

222Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur, hlm. 4. 
  . ٨٠. ص، )يقات العمليةاهية واألسس والتطبامل(تكنولوجيا التعليم عبد الرمحن كدوك، ٢٢٣

224M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, (Cet. I; Jakarta: PT. 
Indeks, 2008), hlm. 15.  
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التقومي احلقيقي لفهم تعلم التالميذ حيث يتم انعكاس التالميذ يف مهمات ذات قيمة 
ك نشاطات ومعىن تبدو كنشاطات تعلم وليس كاختبارات تقليدية، ويتضمن ذل

ولكن الضوي يقول . واسعة تشمل املقابالت الشفهية، ومهمات حل املسائل وغريها
مي وفق النظرية البنائية عليمبكن االستفادة من أدوات التقومي كافة خلدمة املوقف الت"

  ٢٢٥".هاعليحيث تتعد أدوات التقومي التربوي اليت ميكن االعتماد 
وفق النظرية البنائية فيحدد الباحث عملية  تقدم ذكره عن التقومي بالنسبة إىل ما

نظرية التعلم البنائية أن يستغين الباحث عن التقومي يف تدريس النحو على أساس 
تعدد، اختبار ماختبارات الصح واخلطأ، االختبار من :  كمثلتبارات املوضوعية االخ

  . دة الترتيباملزواجة، اختبار التكميل، اختبارات اإلجابة والقصرية، اختبارات إعا
  : وفيما يلي أنواع االختبارات املستعملة يف منوذج تدريس النحو املطور

 .يث يلقي املعلم بعض األسئلة شفاهية على التالميذية، حلشفهاالختبارات ا )أ 

االختبارات التحريرية، حيث تتطلب فيها اإلجابة عنها كتابة مقال أو موضوع  )ب 
احبث : ؤال والذي يبدأ عادة بكلمة جم املطلوب يف السحبإنشائي يتحدد حجمه 

 ٢٢٦.االختبارات التحريرية املقالية عكسها التحريرية املوضوعية. إخل... عن 

وهو ملف شخصي لكل  ملف العمل،). ٢(احملالحطة، ). ١: (الواقعيالتقييم  )ج 
متعلم مبثل وعاء جمموعة من النشاطات واألعمال اليت تعكس شخصيته متثل أفضل 

 .، ويراجع املتعلم أعماله ويقومها قبل أن يقرر تضمينها يف ملفما قام به وأجنزه

 مهارة الكتابةيم تقي .٥

وتأيت مهارة . مهارة الكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة
مهارة االستماع، مهارة الكالم، (الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ 

   .ارة القراءةهي تأيت بعد مهو) مهارة القراءة

                                                
  . ١٤١ – ٢٣٧. ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةالنظرية البنائية وتمنيف خضري الضوي، ٢٢٥
 .١٤١ – ٢٣٧ .ص، طبيقاا يف تدريس اللغة العربيةوت النظرية البنائيةمنيف خضري الضوي، ٢٢٦
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). ٢(. رسم احلروف والكلماتالتدريب على ). ١(: مراحلللكتابة أربع 
 التدريب على). ٤(، التعبري املقيد التدريب على). ٣(التدريب على كتابة اجلمل، 

  .واملراحل اليت يراد تدريبها وتقييمها يف هذا البحث مجيعها إال األول ٢٢٧.التعبري احلر
 ملالتدريب على كتابة اجل )أ 

صورة، التراكيب، أو سئلة، تدور حول يقدم املدرس للطالب عددا من األ
ومن . األسئلة إىل كتابة عدد من اجلمل ، وتؤدي اإلجابة عن تلكأو فقرة
اكتب مجلة عن كل ). ٢(عن كل التراكيب التالية، مجلة اكتب ). ١( :تطبيقاا

 .الصور التاليةصورة من 
 قيدالتعبري امل )ب 

، قصة واحدة يف هذا التدريب جمموعة من الصور تؤلفيستخدم املدرس 
حاجة إىل بعض الكلمات وإذا رأى املدرس أن طالبه يف . أو موضوعا واحدا

وعلى املدرس أن خيتار . اقشهم فيها، سجلها على السبورة ونوالتعبريات
ويستحسن . الب اللغوي والثقايف وتكون جذابةموضوعات تناسب مستوى الط

، مث طالب أوال، ويناقشوا حمتوى الصوراملصور أن يتحدث ال يف درس التعبري
 .، بعد أن يكون قد اتضح هلم كل شيء ذوا يف الكتابةيأخ

 .التعبري احلر )ج 
أال يتعجل ، وعلى املدرس رحلة األخرية من تعليم اللغةالتعبري احلر هو املـ

إال بعد أن  ه املرحلة، كما جيب أال يدفعهم للكتابة احلرة،ذالوصول بطالبه إىل ه
يترك للطالب فرصة أن حيـول  . يتلقوا تدريبات مكثفة على أنواع التعبري السابقة

وهذه , أفكاره الذهنية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح عما يريد قوله، مع احترام رأيه
ويطلب من . ...الكتابة حول اإلجازات وما يفعل فيها: ومن أمثلته.  مرحلة عقلية

؛ ألننا ال ـدف إىل  ات لديهم املعلومات الكافية عنهاموضوعالطالب الكتابة يف 

                                                
  .٢٠٥. ، صإضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ٢٢٧
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معرفة حصيلتهم من املعلومات ، وإمنا دف إىل تدريبهم علـى أن يصـوغوها   
  .مكتوبة بطريقة صحيحة

ال  ،األصل أن يكون التركيز على كيفية عرض الطالب للمعلومات كتابيا
ن ال يطلبوا من الطالب كمية املعلومات؛ لذلك ينصح املعلم ومعد الكتاب بأ

احلديث أو الكتابة يف موضوع تنقصهم فيه املعرفة واملعلومات؛ ألن التعثر الذي 
 .ومة ال بسبب ضعف الكفاية اللغويةحيصل هلم سيكون بسبب نقص املعل

تعبري عن الرؤى الشخصية، وهو الكتابة اإلبداعية يسمى أيضا ب التعبري احلر
سية خاصة جتاه التجارب تكتشف عنه من حساوما حتتويه من انفعاالت، وما 

لف من فالكتابة اإلبداعية ابتكار وليس تقليد، وتأليف ال تكرار، ختت .اإلنسانية
من مهارات خاصة، وخربات سابقة، وقدرات  شخص آلخر حسب ما يتوفر لكل

   .لغوية، ومواهب أدبية، وهي تبدأ بالفطرة، مث تنمو بالتدريب واالطالع
األصل يف الكتابة أنه حتويل الفكر إىل لغة مكتوبة حتمل  نمن أ انطالقاو

املعاين اهلدف؛ لذلك جيب أن يعتمد التقييم على مدى أداء هذا اهلدف بالدرجة 
 :هي كما يليمعيار كفاية الكتابة ف .األوىل وليس جودة الرسم

  معيار تقييم مهارة الكتابة:  ٢.٣اجلدول 

  النتيجة  املؤشرات  الرقم
  ١  ألفكار و ثراؤهاوضوح ا  .١
  ١  القواعد  .٢
  ١  اإلمالء وعالمات الترقيم  .٣
  ١  السياقية ثراء املفردات  .٤

  

  



١٢٧ 

  اإلطار الفكري : املبحث السادس 
  : فيعرض الباحث اإلطار الفكري فيما يلي انطالقا من النظريات السابقة

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  

  
  
  
 
  

   

  
  

  
  
  
  
  

 اإلطار الفكري:  ٢.١١الرسم البياين 

 أسئلة البحث

تدريس منوذج كيف تطوير  .١
النحو يف ضوء نظرية التعلم 

  ؟ البنائية
ما مدى فعالية النموذج  .٢

 ؟املطور لدافعية طلبة 

ما مدى فعالية النموذج  .٣
 املطور لترقية حتصيل الطلبة

  البحث أهداف
تدريس النحو منوذج لتطوير . ١

يف ضوء نظرية التعلم البنائية 
  .مبواصفاا اخلاصة

معرفة فعالية النموذج املطور . ٢
  .لدافعية الطلبة يف تعلم النحو

معرفة فعالية النموذج املطور . ٣
لترقية حتصيل الطلبة يف تعلم 

 .النحو

تائن
ج 

ث
بح

ال
 

تطوير منوذج 
تدريس 

نحو يف ال
ضوء نظرية 
 التعلم البنائية

 اإلنعكاس التطبيقي

 اإلنعكاس النظري

  نظريات
 نظرية   .١

البحث 
 والتطوير

 نظرية النحو .٢
 النظرية  .٣

 البنائية
نظرية  .٤

الدافعية 
والتحصيل 

  الدراسي
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٢٧٥ 

  فصل الثالثال
  منهجية البحث

حيتوي الفصل على مدخل البحث ومنهجه، وإجراءات البحث والتطوير، وجتربة 
تصميم التجربة، أفراد التجربة، أنواع البيانات، : وتشمل جتربة اإلنتاج على .اإلنتاج

 . أسلوب مجع البيانات، حتليل البيانات
 مدخل البحث ومنهجه . أ

 البحث مدخل .١

، ألنه حيتاج إىل البيانات الكيفية والكمية: الطريقتني اعتمد هذا البحث على
: رحلتنيامليقام البحث والتطوير ب"يرى سوغيونو . على الصورة الكيفية والكمية معا

احلصول على تصميم اإلنتاج نظريا، األوىل استخدام الطريقة الكيفية الىت دف إىل 
  ٢٢٨."يب فعالية اإلنتاجوالثانية استخدام الطريقة الكمية الىت دف إىل جتر

هذا . املدخل الكيفي والكمي من خصائص البحث والتطويراإلندماج بني 
البحث والتطوير هو اندماج بني "ماذهب إليه ريتجي و كالني كما نقله حممد عني 

استخدام مدخل البحث الكيفي ألنه وصف الظاهرة  ٢٢٩."البحث الكمي والكيفي
 و. ن من كلمات كتابية كانت أم شفهيةوأوضح خصائصها والبيانات الىت تتكو

وصف وصفا رقميا وأوضح مقدار هذه "استخدام مدخل البحث الكمي أيضا ألنه 
   ٢٣٠."الظاهرة أو حجمها أو درجات إرتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

لذلك إن استخدام الطريقة الكيفية يف هذا البحث دف إىل استجابة السؤال 
ث كما ورد يف الباب األول، أي للحصول على تصميم اإلنتاج األول من أسئلة البح

وأما استخدام الطريقة الكمية دف إىل استجابة . نظريا انطالقا من الظاهرة الواقعية
                                                

228Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 
2013), hlm. 368.  
229Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab, Teori 

dan Praktik, (Cet. II; Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2014), hlm. 89. 
  . ١٨٧. ، ص)م١٩٨٧دار الفكر، : عمان(، مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون، ٢٣٠
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السؤال الثاين والثالث من أسئلة البحث، أي لتقدير فعالية اإلنتاج املطور من خالل 
ستخدام الطريقة الكمية هنا تأييدا لذلك كان ا. حتكيم اخلرباء له وجتربته ميدانيا

  . للطريقة الكيفية

 منهج البحث .٥
انطالقا من مدخل البحث السابق فإن البحث سار على منهج البحث 

منهج البحث والتطوير يطلق عليه أيضا . )Research and Development(والتطوير 
عملية "ما وقال سوكماديناتا أن معىن البحث والتطوير عا. مبنهج البحث والتنمية

ويرى سوغيونو أن البحث  ٢٣١."وخطوات لتطوير إنتاج جديد أو الستكماله
 ٢٣٢."طريقة البحث املستخدمة للحصول على إنتاج معني وجتريبة فعالية"والتطوير هو 

العملية املستخدمة "ومفهوم البحث والتطوير يف جمال التدريس عرفه بروغ وغال 
   ٢٣٣."للتطوير وتصديق صحة اإلنتاج التدريسي

البحث والتطوير اليهدف إىل اكتشاف القوانني أو اختبار تطبيقاا ولكن 
يهدف إىل اختراع نتاجات وتلك النتاجات ليست مادية فحسب كمثل املواد 
التعليمية ووسائلها املستخدمة يف الفصل أو يف املعمل، وإمنا يكون يف األدوات املربجمة 

يانات التدريسية املستخدمة يف الفصل أو يف أيضا كمثل الربنامج احلاسوبية حلل الب
وأما الذي طوره . املكتبة وكذلك مناذج التدريس والتدريب والتقومي واإلدارية وغريها

الباحث من خالل هذا البحث فهو منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية 
  .ورغبتهم يف تعلمهكي تكون عملية التعلم والتعليم فعاال لترقية حتصيل الطلبة فيه 

  
  

                                                
231Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. III; Bandung: Pascasarjana 
UPI dan PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 57. 
232Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2012), hlm. 407.   
233R. Walter Brog and  Merediet Damien Gall, Educational Research – An Introduction, (Fourth 
Edition; Nowyork: Longman Inc, 1983), hlm. 772.   
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 والتطوير البحث منوذج  -  ب

القائم منوذج التدريس هو يف هذا البحث تطويره بد املرا بالنسبة إىل اإلنتاج
التطوير له هو النموذج القائم على  أنسب منهجالباحث اختار على النظرية البنائية ف

، )Constructivist Instruction Design(البنائي  يتصميم التدريسالمنوذج البنائية يعين 
 Revlective : يعين R2D2هو منوذج لتطوير منهاج التدريسي البنائي بأمناط العمل 

ومن ). تطوير( Development، )تصميم( Design، )عودة( Recursive، )عاكسة(
املتحقق يف األدوات التدريسية، فاختار نموذج ناحية أخرى، بالنسبة إىل تطوير ال

  . Four–D’sطوير األدوات التدريسية وهو منوذج الباحث أنسب منوذج لت

 التطويرإجراءات البحث و  - ج

 و تصميم التدريس البنائيمنوذج انطالقا من هذه الظاهرة فاستخدم الباحث 
إذن، فإجراءات التطوير . همابطريقة اإلندماج والتعديالت بين Four – D’sمنوذج 

  : املستخدمة يف هذا البحث كما يلي
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 البحث والتطوير يف هذا البحثخطوات :  ٣.١الرسم البياين 
 : وفيما يلي شرحها تفصيليا

يتكون من مخس و لالزمة للتطويراتعريف الشروط التعريف، : املرحلة األوىل .١
 :خطوات

النهاية، واستهدفت إىل حتديد املشكالت األساسية اليت تواجه  -حتليل البداية  )أ 
). ١: (قام الباحث يف هذه اخلطوة. ة جودة التدريسلترقيمدرس وحماولة 

بالدراسة النظرية من خالل املراجع والوثائق املتعلقة باملشكالت أو القضايا يف 
بتحليل منوذج تدريس النحو الذي استخدمه مدرس النحو ). ٢(تدريس النحو 

. )٤( بتحليل استجابة الطلبة عن مشكالت التعليم وتعلم النحو). ٣(. من قبل
 .بتحليل أنواع النماذج البدائل اليت يراد اختيارها وتطويرها حلل املشكالت

 

ال
شر

 ن
ف

عري
 الت

ميم
تص

 ال
وير

لتط
 ا

 حتليل املتعلم النهاية -حتليل البداية 

 تقييم اخلرباء

 شر امليداينالن

 النشر احملدود

 النموذج/اختيار الشكل
 

 اختيار الوسائل تنظيم اإلختبار 

 اإلنتاجتنقيح  حتكيم اخلرباء

 التجربة

 تنظيم جمموعة التطوير
 

 املفهوم واألهدافحتديد 
 

 يةاألول النسخة
 

 اإلنتاجتنقيح 
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املناسبة  خصائصهم مطالعة الطلبة، بتعينيإىل  استهدفوحتليل الطلبة،   )ب 
الدراسية  اخللفية بتعيني ).١: (قام الباحث يف هذه اخلطوة. للنموذج املطور

 . م يف مادة النحواقدربتعيني ). ٢(من الطلبة 
 . حتليل جمموعة التطوير، تتكون من الباحث والطلبة واخلرباء واملدرس )ج 
تعيني املهارات األساسية ). ١(، واستهدف إىل املفهوماملهام واألهداف وحتليل  )د 

يقوم . حتديد حمتوى الدرس ).٣(، سحتديد أهداف الدر ).٢(يف الدرس، 
رادة ليحصل عليها تعيني املهارات األساسية امل). أ: (الباحث يف هذه اخلطوة

األهداف  حتليليهدف و). ب(الطلبة من خالل تدريس مادة النحو الوظيفي 
حتديد املوضوعات األساسية اليت يراد تدريسها يف  ).ج(تطوير املفهوم، إىل 

تحديد أهداف بيقوم الباحث . منطقياتنظيما  هاوينظمالوظيفي  النحومادة 
داف الدرس يقسمها الباحث إىل وأه. الدرس املناسبة للنظرية املستخدمة

 . الوظيفي اهلدف العام واألهداف اخلاصة لدرس النحو: قسمني
حياول الباحث تصميم النموذج األويلّ لألدوات أي . التصميم: املرحلة الثانية .٢

 :خطوات أربعتكون من هذه املرحلة ت .التدريسية يف مادة النحو
ني مرحلة التعريف والتصميم، ألن ربط بتهذه اخلطوة . ومعياره االختبارتنظيم  )أ 

م قا. ومعياره يقوم على خصائص أهداف الدرس وحتليل الطلبة االختبارتنظيم 
اليت تتكون من الوظيفي  النحو ختبارات درسا بتطويرالباحث يف هذه اخلطوة 

 . التكويين االختبارالقبلي والبعدي و االختبار
يقوم . املناسبة خلصائص املادة واستهدف إىل تعيني الوسائل. اختيار الوسائل  )ب 

النحو املطور  ةدملااملناسبة التدريسية الوسائل  بتطويرالباحث يف هذه اخلطوة 
 .القائم على النظرية البنائية
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اختيار الشكل، واستهدف إىل ختطيط الشكل الرائع ألجهزة تدريس النحو  )ج 
 ه اخلطوةم الباحث يف هذقا. الوظيفي حىت يسهل الطلبة ويساعدهم يف تعلمه

 . باختيار مدخل التدريس واستراتيجيته وطرقه ومصادره التعلمية
اليت تشمل ية، أي مسودة قبل التجريب ألجهزة تدريس النحو النسخة األول )د 

حمتوى ). ٣(خطة التدريس اليومية، ). ٢(املقرر الدراسي، ). ١: (على
 .التقومي). ٤(الدرس، 

. األدوات التدريسية ملادة النحو الوظيفيباحث أي ينتج ال. التطوير: املرحلة الثالثة .٣
  :خطواتأربع تكون من هذه املرحلة ت

: وهم ءاإلنتاج إىل اخلربا بتقدمي م الباحث يف هذه اخلطوةقا. حتكيم اخلرباء  )أ 
اخلبري ىف ). ٣( ،اخلبري ىف تدريس النحو). ٢( ،اخلبري ىف التدريس البنائي). ١(

 . يةالتدريس األدوات ىف تصميم اخلبري). ٤( ،تدريس النحو الوظيفي
اإلنتاج، أي قام الباحث بالتعديل لألدوات التدريسية ملادة النحو تنقيح   )ب 

الوظيفي بالنسبة إىل التعليقات أو املداخالت من كل اخلرباء، حىت تكون 
 . أكثر سهولة يف استخدامها أحسن وأكثر فعالة و

بة حىت حيصل منها على األدوات التدريسية لدى الطل، أي جتريب التجربة )ج 
 . يبيت احملدودة وامليدانيةتجريقوم الباحث ب. تعليقام أو مداخالم عنها

اإلنتاج، أي قام الباحث بالتعديل على األدوات التدريسية ملادة النحو تنقيح  )د 
الوظيفي بالنسبة إىل التعليقات أو املداخالت من الطلبة حىت تكون أكثر فعالة 

  .تخدامأكثر سهولة يف اس و
، تقييم اخلرباء). ١: (هذه املرحلة تتكون من ثالث خطوات. النشر: املرحلة الرابعة .٤

 .النشر امليداين). ٣(، النشر احملدود). ٢(
بيد أن الباحث يعتين بالتأكيد هنا رمبا يكون تنفيذ اإلنتاجات املطورة التناسب 

عىن السياقي يتعلق م. إال يف السياق احمللي أي يف مكان تصميم النموذج وتطويره
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بالوقت واحلالة واملسألة واملادة الدراسية، حىت يكون التطوير ال ميكن تعميمه يف كل 
القائم على مشكالت ). ١(ظروف التدريس، واملهم أن اإلنتاجات املطورة البد من 

القيام بتجريب ). ٣(مستند إىل الدراسات السابقة املناسبة، ). ٢(التدريس، 
كونه مفيدة وصاحلة لترقية جودة ). ٥(القيام بتنقيح املنتحات،  ).٤(اإلنتاجات، 

  . التدريس

 اإلنتاججتربة  - د
 تصميم التجربة .١

قام الباحث بتجربة اإلنتاج لدى جمتمع البحث وهم طلبة املرحلة السابعة 
يف قسم اللغة العربية وأدا، كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

الذي يبلغ عددهم  ٢٠١٦ – ٢٠١٥كومية ماالنج للعام اجلامعي اإلسالمية احل
وقرر ) BL(ل /و ب) AL(ل /طالبا ويتكونون من فصلي أ) ٥٧(سبع ومخسون 

  . لفصلني كليهماالباحث مجيعهم عينة البحث وجرت التجريبة ل
 تجربةال تصميم). ١(؛ متنوعة منهاتجربة ال تصميمن إ وينا سنجاياقال 

يتكون من؛ التجربة بدون االختبار القبلي والتجربة باالختبار مبجموعة واحدة، و
مبجموعة الضابطة وجمموعة التجربة،  تجربةال تصميم). ٢. (القبلي والبعدي

ويتكون من التجربية بدون االختبار القبلي والتجربة باالختبار القبلي والبعدي، 
ج التجربة لذلك اختار الباحث منوذ ٢٣٤.كل منها صحيحة وقابلة لالستخدام

ويرجع . مبجموعة واحدة باالختبار القبلي والبعدي تجربةال األول يعين تصميم
سبب اختياره ألنه أكثر بسيط وأكثر سهولة للباحث بالنسبة إىل النوع الثاثي 

ويتصور تصميم . باإلضافة إىل أن مكان البحث حمدود يف جامعة واحدة فقط
    : التجربة من خالل الرسم البياين التايل

                                                
234Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Cet. II; Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2014), hlm. 101 – 105. 
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  :أن   حيث          
  ٢٣٥.االختبار القبلي=     
  .جتربة اإلنتاج=     

  .االختبار البعدي =     

 )Quasi Experimental Design(فعال، أن هذه التجربة تصميم شبه جتريب 
  . ألا بدون جمموعة التجربة واموعة الضابطة

طلبة قسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية  وقد متت التجربة لدى
  :جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج عرب عدة اخلطوات التالية

  
  

  
  
  

  خطوات تصميم التجربة:  ٣.٢الرسم البياين 

التجربة ). ٢(دة، والتجربة احملد). ١: (رحلتنياملالتجربة على سارت 
؛ ثالثة طالب دةوالتجربة احملدالباحث ستة طلبة عينة عشوائية يف أخذ . امليدانية

، يف أربع حماضرات أو )BL(ل /ثالثة طالب من فصل ب و) AL(ل /من فصل أ
ومتت التجربة على اخلطوات السابقة إال . دقيقة ١٠٠أربع حصص، يف كل حصة 

وتعليقاهم عن اخلطوة اخلامسة، ألن التجربة احملدودة دف إىل اقتراحات الطلبة 
التجربة وقد متت . عيوب اإلنتاج واستفاد منها الباحث لإلقامة بإصالح اإلنتاج
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   x     
 

 تجربة اإلنتاجبالقيام  ر القبليالقيام باالختبا

 مقارنة معدل نتائجهما القيام باالختبار البعدي

 ذات الداللة أم الالقيام باالختبار اإلحصائي ملعرفة الفروق 



١٣٦ 

على سري اخلطوات السابقة يف أربعة عشر لقاء أو أربعة عشرة حصة، ويف  امليدانية
  . دقيقة ١٠٠كل حصة 

 أفراد التجربة .٢
قييم اإلنتاج هم اخلرباء الذين قاموا بت يف هذا البحث أفراد التجربةاملراد ب

  :قبل جتربتها لدى الطلبة يف جتربيت احملدودة وامليدانية، وهم
املاجستري، هو أستاذ جامعي يف قسم اللغة العربية  عني األستاذ الدكتور حممد )أ 

خبري ىف التدريس وهو ) UM(وأدا كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية 
). ٢(، ىف التدريس البنائي أنه خبري). ١: (رجع سبب اختيار سيادته. البنائي

 . أنه خبري يف البحث العلمي). ٣(تعليم اللغة العربية، أنه خبري وأستاذ يف 
الدكتور احلاج خالصني املاجستري، هو أستاذ جامعي يف قسم اللغة العربية   )ب 

ىف تدريس خبري وهو ) UM(وأدا كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية 
). ٢(، أنه خبري ىف النحو). ١: (ادته إىل ما يليرجع سبب اختيار سي. النحو

 .أنه خبري يف البحث العلمي). ٣(، أنه خبري يف علم اللغة
العربية وأدا اللغة الدكتور احلاج توركيس لوبيس، هو أستاذ جامعي يف قسم  )ج 

) UIN(بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
خبري ىف تدريس النحو أنه ). ١: (ع سبب اختيار سيادته إىل ما يليرج .ماالنج

أنه ). ٣(اإلنتاج، أنه أستاذ مادة النحو الوظيفي وهو مستخدم ). ٢(الوظيفي، 
 .خبري يف علوم اللغة العربية

اللغة الدكتور احلاج أوريل حبر الدين املاجستري؛ هو أستاذ جامعي يف قسم  )د 
م اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية العربية وأدا بكلية العلو

أنه ). ١: (رجع سبب اختيار سيادته إىل ما يلي .ماالنج) UIN(احلكومية 
، أنه خبري يف تعليم اللغة العربية). ٢(، خبري ىف تصميم األدوات التدريسية

 .أنه خبري يف تأهيل مدرسي اللغة العربية). ٣(
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 أنواع البيانات .٣

البحثية على قسمني وهي البيانات الكيفية  بياناتالمصادر قسم الباحث 
 :والبيانات الكمية

والظواهر والصور والوثائق املتعلقة  احلقائق). ١: (البيانات الكيفية تتكون من ).أ 
بنموذج تدريس النحو الذي طقبه مدرس النحو من قبل، وكذلك رغبة الطلبة 

ليل مدرس النحو الوظيفي تعنال عليها الباحث من وحتصيلهم الدراسي اليت 
االقتراحات أو املداخالت أو التعليقات عن جودة  ).٢(ورئيس القسم 

الطلبة يف هم اخلرباء ومدرس النحو الوظيفي و ومصدر البيانات ،اإلنتاج
 .التجربية احملدودة والتجربية امليدانية

 :البيانات الكمية تتكون من ).ب 
ي الذي حيصل عليها الباحث من تقدير دافعية الطلبة يف تعلم النحو الوظيف ).١

ومصدر البيانات هم الطلبة يف املرحلة . تقييم ملف العملو، التقييم العملي
اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك  لقسمالسابعة 

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
الختبار ا). أ: (نتيجة قدرات الطلبة من االختبارات اليت تشمل على  ).٢

). ج(، )TestFormative (االختبار التكويين ). ب(، )Pree Test(القبلي 
ومصدر البيانات هم الطلبة يف املرحلة ). Post Test(واالختبار البعدي 

اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك  قسمالسابعة 
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 البياناتأسلوب مجع  .٤

احلصول على البيانات املطلوبة فيجمعها الباحث من خالل طرق  لتحقيق
 :مجع البيانات التالية

هي املشاهدة واملراقبة لسلوك أو ظاهرة معينة وتسجيل املالحظة، " املالحظة، ).أ 
واالستعانة بأساليب الدراسة املناسبة لطبيعة ذلك السلوك أو تلك الظاهرة 

واملالحظة  ٢٣٦."ج واحلصول على أدق املعلوماتبغية حتقيق أفضل النتائ
املعتقدة يف هذا البحث هي املالحظة املباشرة للحصول ا على البيانات الىت 

عملية تدريس النحو وتعلمه لدى طلبة املرحلة السابعة يف ). ١(تتعلق بـ 
قسم اللغة العربية وأدا، كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

جلمع وأما األدوات اليت يستخدمها الباحث . إلسالمية احلكومية ماالنجا
دافعية الطلبة يف تعلم النحو الوظيفي يف ). ٢( بياناا فهي دليل املالحظة،

وأما األدوات اليت يستخدمها الباحث جلمع . خالل تطبيق النموذج املطور
 . بياناا فهي دليل املالحظة

 : مع املقابلة، قام ا الباحث ).ب 
م الباحث باملقابلة املباشرة مع رئيس قا. رئيس قسم اللغة العربية وأدا ).١

قسم اللغة العربية وأدا وهو الدكتور حممد فيصل املاحستري جلمع 
البيانات املتعلقة بتطوير قسم اللغة العربية وأدا، وخلفية الطلبة، ومنهج 

النحو الوظيفي مادة النحو الوظيفي، واألدوات التدريسية يف مادة 
 )٣. ، ص٣: امللحق( .واألداة املستخدمة هي دليل املقابلة. املستخدمة

م الباحث باملقابلة قا. أستاذ النحو الوظيفي يف قسم اللغة العربية وأدا ).٢
املباشرة مع األستاذ الدكتور احلاج توركيس لوبيس وهو مدرس النحو 

                                                
املكتبة األشعاع : اسكندرية(، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب ىف كتابة األحباث والرسائل العلميةعبد اهللا حممد الشريف، ٢٣٦

  .١١٨. ، ص)م١٩٩٦للنشر والتوزيع، 



١٣٩ 

). ١: (ى البيانات التاليةالوظيفي يف قسم اللغة العربية وأدا للحصول عل
منوذج التدريس الذي يستخدمه ). ٢(مناهج مادة النحو الوظيفي، 

النحو  الطلبة يف درس خلفية). ٣(يف تدريس النحو الوظيفي، املدرس 
املشكالت ). ٥(دافعية الطلبة ىف تعلم النحو الوظيفي، ). ٤(الوظيفي، 

ألدوات التدريسية ا). ٦(النحو الوظيفي،  درساليت تواجه الطلبة ىف 
  .فاألداة املستخدمة هي دليل املقابلة. املستخدمة يف تدريس النحو الوظيفي

. االستبانة ويطلق البعض على كلمة االستبيان أو االستخبار أو االستفتاء ).ج 
 : لىعهذه االستبانة وزعها الباحث 

صالحية منوذج تدريس دى للحصول على البيانات املتعلقة مباء اخلرب ).١
واخلرباء الذين حنن . نظرية التعلم البنائيةاملطور ىف ضوء  لوظيفيا النحو

األستاذ الدكتور اخلبري ىف التدريس البنائي، وهو ). ١(: بصددهم
املاجستري، وهو أستاذ جامعي يف قسم اللغة العربية  احلاج حممد عني

اخلبري ىف ). ٢(، )UM(وأدا كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية 
لنحو وهو الدكتور احلاج خالصني املاجستري، وهو أستاذ تدريس ا

جامعي يف قسم اللغة العربية وأدا كلية اآلداب جبامعة ماالنج 
اخلبري ىف تدريس النحو الوظيفي وهو ). ٣(، )UM(احلكومية 

مستخدم اإلنتاج، هو الدكتور احلاج توركيس لوبيس، وهو أستاذ 
بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة العربية وأدا اللغة جامعي يف قسم 

اخلبري ). ٣(ماالنج، ) UIN(موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ىف تصميم األدوات التدريسية، وهو الدكتور احلاج أوريل حبر الدين 

العربية وأدا بكلية العلوم اللغة املاجستري؛ هو أستاذ جامعي يف قسم 
) UIN(اهيم اإلسالمية احلكومية اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبر

  .ماالنج



١٤٠ 

قدم الباحث حلضرم اإلنتاج راجيا من مساحتهم إيتاء 
 ، فيستفيد منهاأو التصويباتالتعليقات  وأاملداخالت  وأ االقتراحات

أو التصحيح أو التصديق ألجل  استيفادا كبريا للقيام باإلصالحالباحث 
 .هي االستبانة هلذه البيانات واألداة املستخدمة. ام اإلنتاج املطورإمت

 ).١(: لى البيانات متعلقة بـطلبة قسم اللغة العربية وأدا للحصول ع ).٢
وأما . تعليقام عن اإلنتاج). ٢(استجابام عن مشكل درس النحو، 

 . األداة الىت يستخدمها الباحث جلمع بياناا فهي االستبانة
االختبارات الىت  .والتحريرية ةالشفهيسئلة األجمموعة من  االختبارات، وهي ).د 

تقومي  :ات التكوينيةاالختبار). ٢(االختبار القبلي، ). ١( حنن بصددها هي
 .االختبار البعدي أو النهائي). ٣(والتقومي العملي، ملف العمل 

الوثائق ويطلق عليها أيضا بالدراسة الوثائقية يعين البيانات احملصولة عليها  ).ه 
ويستخدم الباحث الوثائق كأدة من أدوات مجع  .من األشياء غري اإلنسانية

املعلومات املتعلقة بالنظريات املأخوذة من الكتب والدوريات واالت 
: واألنشطة اليومية والصور الفوتوغرافية وغريها من الوثائق املتعلقة بـ

خلفية ). ٢. (تطوير النموذج وتدريس النحو ونظرية التعلم البنائية). ١(
 .ية دارستهم وقدرام النحويةالطلبة من ناح

 حتليل البيانات .٥

ما جتمعت البيانات فقام الباحث بتحليلها حسب نوعها، وقسم  بعد
. البيانات الكيفية والبيانات الكمية: الباحث أسلوب حتليل البيانات إىل قسمني

أو العبارات اليت تستمد من  انات الكيفية فوصفها الباحث بالكلماتوأما البي
استخدم الباحث حتليل  أي. وغريها املكتبية واملالحظات واملقابالت البيانات

، تتم بناء على البيانات التعريف والتصميم يتالكيفي لتصوير البيانات ىف مرحل
  . والطلبةواملداخالت والتحسينات من اخلرباء  االقتراحاتووالوثائقية املكتبية 
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ستبانات واالختبارات وأما البيانات الكمية فحصل عليها الباحث من اال
  : هما مفصالوفيما يلي شرح. ومت عالجتها باستخدام اإلحصائي الوصفي

حتليل األدوات التدريسية يف ). ١: (حتليل البيانات الكيفية اليت تشمل على ).أ 
مادة النحو الوظيفي من الوثائق املوجودة يف مكتب القسم وما يف يدي أستاذ 

رخيية عن القسم وخلفية طلبة املرحلة حتليل حملة تا ).٢(الوظيفي،  النحو
العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك اللغة السابعة يف قسم 

). ٣( .ولة عليهاإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من خالل الوثائق احملص
و حتليل التعليقات أ). ٤(االقتراحات من اخلرباء املعينة،  حتليل التعليقات أو

 . االقتراحات من الطلبة من خالل التجربة احملدودة والتجربة امليدانية
 : حتليل البيانات الكمية اليت تشمل على ).ب 

حتليل االستبانات املتعلقة خبلفية دراسة الطلبة وقدرام النحوية باستخدام  ).١
 : الرمز التايل

  : حيث
P  =  النسبة املئوية .  
F   =  التردد .  
N   =  عدد الطلبة.  

حتليل االستبانات املتعلقة جبودة اإلنتاج من خبري التدريس البنائي، وخبري  ).٢
. تدريس النحو، وخبري تدريس النحو الوظيفي، وخبري تصميم التدريس

: ن سؤاال بأربع أجوبة بديلة وهيمن مخس وعشري تتضمن كل االستبانة
حل الباحث نتائج ف. ناقص=١ومقبول، = ٢وجيد، = ٣و، جيد جدا= ٤
 :ز التايلستبانات باستخدام الرماال

  : حيث أن 
  .جمموع النتيجة من االستبانة=   

P =  
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  .تقدير أو نتيجة يعطيها اخلبري لكل املؤشرات=   
أشخاص فجمع الباحث  ةبالنسبة إىل أن اخلرباء يتكونون من أربع

  : زاخلرباء باستخدام الرم حتكيم نتائج
  : حيث أن 

  . اجلودة األخرية لإلنتاج=      
  تقدير اإلنتاج من اخلبري األول=     
  تقدير اإلنتاج من اخلبري الثاين=     
  تقدير اإلنتاج من اخلبري الثالث=     
  تقدير اإلنتاج من اخلبري الرابع=     

املتعلقة جبودة اإلنتاج من الطلبة يف التجربة احملدودة  حتليل االستبانات ).٣
ن سؤاال بأربع أجوبة من عشري تضمني كل االستبانة. والتجربة امليدانية

حل ف. ناقص=١ومقبول، = ٢وجيد، = ٣و، جيد جدا= ٤: بديلة وهي
 :ز التايلالباحث نتائج االستبانات باستخدام الرم

  : حيث أن 
  املعدلجمموع =   
  .جمموع النتيجة=   
  .االستبانة مؤشراتجمموع =   

البد من إعطاء  ةعليها يف تطبيق الرموز السابق ولةالبيانات احملص
وقسم الباحث تصنيف جودة . اإلنتاجالبيان أو القرار هلا مقياسا جلودة 

  )Skala Likert(اإلنتاج إىل مخسة تصنيفات على أساس مقياس ليكرت 
  : كما يلي

  
  

 

x =  
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  معيار التفسري لتقدير جودة اإلنتاج:  ٣.١اجلدول 

  البيان  التصنيف  التقدير  الرقم
  صاحل الستخدام بقليل من التنقيح أو بدونه  جيد جدا  ١٠٠ – ٨٦  .١
  صاحل الستخدام بقليل من التنقيح  جيد  ٨٥ – ٧١  .٢
  نقيحصاحل الستخدام بكثري من الت  مقبول  ٧٠ – ٥٦  .٣
  ممنوع االستخدام  ناقص  ٥٥ – ٤١  .٤
  ممنوع االستخدام  ناقص جدا  ٤٠ – ٠  ,٥

حتليل البيانات عن دافعية الطلبة من نتيجة التقييم العملي من خالل  ).٤
 : املالحظة وملف العمل، واستخدم الباحث الرزم التايل

  : حيث أن 
  جمموع املعدل=   
  . لنتيجةجمموع ا=     
  .جمموع الطلبة=   

تطبيق الرمز السابق البد من إعطاء  منعليها  البيانات احملصولة
وقسم الباحث معيار تصنيف . القرار هلا مقياسا ملستوى دافعية الطلبة

تصنيف دافعية الطلبة من خالل التقييم : سمنيقمستوى دافعية الطلبة إىل 
  :كما يلي. اختبار ملف العملمن خالل لبة العملي، و تصنيف دافعية الط

 دافعية من خالل التقييم العمليال معيار التفسري لتقدير:  ٣.٢اجلدول 
  التقدير  تصنيف املعدل  الرقم

  عالية جدا   ٥،٠٠  .١
  عالية  ٤،٩٩  – ٤،٠٠  . ٢
  متوسطة  ٣،٩٩ – ٣،٠٠  .٣
  منخفضة  ٢،٩٩ – ٢،٠٠  .٤
  منخفضة جدا  ١،٩٩ – ١،٠٠  .٥

x =  
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 اختبار ملف العملمن خالل دافعية ال معيار التفسري لتقدير : ٣.٣ اجلدول

  التقدير  تصنيف املعدل  الرقم
  عالية جدا  ١٠ – ٩،٠   .١
  عالية  ٨،٩٩ – ٨،٠  . ٢
  متوسطة  ٧،٩٩ - ٧،٠  .٣
  منخفضة  ٦،٩٩  –٦،٠  .٤
  منخفضة جدا  ٥،٩٩ –٠  .٥

يتصور  كما، لبعديا االختبار القبلي و االختبارعن نتيجة حتليل البيانات  ).٥
               ٢٣٧: يف الرمز التايل

  .االختبار القبلي=     :أن   حيث
  .جتربة اإلنتاج=               

  .االختبار البعدي =                                           
أجوبة  حساب كل). ١: (والبعدي معتمدا على القبليحلل االختبار 

 همامقارنة بين ). ٢(عدي، صحيحة من الطلبة من كل اختباري القبلي والب
بعد التجريب، للتعرف على مدى قدرة الطلبة ىف تطبيق النحو الوظيفي 

  :املعيار التايل مستندا علىتقييم نتائج الطلبة ). ٣(
 امتحاني القبلي والبعدي معيار التفسري لتقدير : ٣.٤اجلدول 
  التقدير  لنتائجفئة ا  الرقم

  ممتاز  ١٠٠ – ٩٠  .١
  جيد  ٨٩ – ٨٠  .٢  ناجح

  مقبول  ٧٩ – ٧٠  .٣
  راسب  ناقص  ٦٩ – ٦٠  .٤
  ناقص جدا  ٥٩ – ٠  .٥
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وملعرفة ذات الداللة اإلحصائية فإذا كان حساب الفروق بني نتيجة 
االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي ذات داللة أم حيدث بغري ختطيط، 

   ٢٣٨.االرتباطية" ت"الباحث اختبار  فاستخدم
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  :حيث أن
 . معدل النتائج الختبار القبلي=    �
    .معدل النتائج الختبار البعدي=   �
 .لنتائج االختبار القبلياالحنراف املعياري =    �

 .تائج االختبار البعديلناالحنراف املعياري =     �

 .االختبار القبلي تفاوت=     �

 .االختبار البعدي تفاوت=     �

� r        =االختبار القبلي واالختبار البعدي االرتباط بني. 

) احلسايبة –ت " ("على أن تقدير " t"فإذا دلت نتيجة اختبار 
هذه تدل على أن نتيجة التجربة هلا ) اجلدولية –ت " ("أكثر من تقدير 

وجود الفروق ذات داللة بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، ومن مث 
وإذا كانت . مقبول" Ha"مردود واالفتراض البديل " Ho "فإن االفتراض الصفري 

أقل من تقدير ) ايبةاحلس –ت " ("تدل على أن تقدير " t"نتيجة اختبار 
فهذه تدل على أن وجود الفروق ذات داللة بني نتيجة ) اجلدولية –ت " ("

" Ho "االختبار القبلي واالختبار البعدي، وعلى هذا فإن االفتراض الصفري 
  .مردود" Ha"مقبول واالفتراض البديل 
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١٤٦ 

٢٧٥ 

  الفصل الرابع

 وحتليلها عرض البيانات

عرض البيانات، واملبحث : ى ثالثة مباحث؛ املبحث األولهذا الفصل حيتوي عل
  . تعديالت اإلنتاج: ، واملبحث الثالثحتليل البيانات: الثاين

  عرض البيانات: بحث األولامل

: عرض بيانات عملية التطوير، والثاين: هذا املبحث حيتوي على ثالثة أقسام؛ األول
 اإلنتاجعرض بيانات فاعلية : ، والثالثلبةاملطور لدافعية الط اإلنتاجعرض بيانات فاعلية 

 . ترقية التحصيل الدراسياملطور ل
 التطوير عملية عرض بيانات  )ه 

 يف مرحلة التعريفبيانات العرض  .١

 النهاية - حتليل البداية  )أ 

الذي  النهاية - حتليل البدايةاخلطوة األوىل من خطوات تطوير البحث هي 
قام الباحث وقد  .تعليم وتعلم النحو استهدف إىل حتديد املشكالت األساسية يف

 : يف هذه اخلطوة بـ
 . الدراسة النظرية من خالل املراجع أو الوثائق املتنوعة ).١

حصل الباحث من خالل دراسة املراجع على بعض املشكالت أو القضايا 
يف تدريس النحو واليت تواجه املدرس والطلبة يف التعليم وتعلم النحو يعين اخنفاض 

ة يف تعلم النحو واخنفاض قدرام يف تطبيق النحو الذي درسواه يف رغبة الطلب
جدران املدرسة، وخاصة يف مهارة الكالم والكتابة، أي مل يستفد الطلبة مما 

من النحو، فإن خرج  شيئافالطالب بني جدران الصف يدرس درسواه يف املدرسة، 
ا درسه وبذلك استخدام مل من صفه وترك قاعة الدرس مل يلمس أي تطبيق وال

   .حتدث الفجوة بني ما يدرسه الطالب وبني ما هو مطبق على أرض الواقع



١٤٧ 

حلل الباحث أيضا منوذج تدريس النحو الذي استخدمه مدرس النحو من 
، العروض تقدمي) أ(قبل كما يتصور يف اخلطة الدراسية ملادة النحو الوظيفي وهي 

  .التدريبات وغريها). ح( اتالتطبيق). د(، النقاش. )ج(، احلوار). ب(

 استجابة الطلبة عن مشكالت التعليم وتعلم النحو  ).٢

للحصول على البيانات الواقعية عن املشكالت املتعلقة بالتعليم وتعلم 
 ٥٧النحو، فاستخرب الباحث من الطلبة عن هذه القضية، ووزع االستبانات إىل 

  : وحصل على البيانات التالية) عينة البحث(طالبا 

  استجابة الطلبة عن املشكالت يف التعليم وتعلم النحو : ٤.١اجلدول 
  النسبة املئوية  التكرار  األجوبة البديلة  األسئلة  الرقم

  % ١٠٠  ٥٧  نعم .١  هل تواجه املشكالت يف درس النحو؟  .أ
  % ٠  ٠  ال .٢

  فهي ؟" نعم"إذا كان جوابك   .ب
  %١٥،٧٨  ٩  )صعبة وليست سهلة(تتعلق باملواد النحوية  .١
  % ٧،٠١  ٤  )منخفض(لق بكفاءة املدرس يف التدريس تتع .٢
 السلوكي(تتعلق بنموذج التدريس املستخدم  .٣

  )بنائيوليس 
٢٢،٨٠  ١٣ %  

  % ٥،٢٦  ٣  )غري داعمة(تتعلق بوسائل التدريس  .٤
  % ٧،٠١  ٤  )غري كاملة(تتعلق مبصادر التدريس  .٥
  % ٢٤،٥٦  ١٤  )منخفضة وليست مرتفعة(تتعلق بالرغبة  .٦
  % ٣،٥٠  ٢  )غري داعمة(لبيئة تتعلق با .٧
  % ١٤،٠٣  ٨  )نظري وليس تطبيقيا(تتعلق بتركيز تدريس النحو  .٨

  % ١٠٠  ٥٧  اجلملة

  

 



١٤٨ 

 . حلل املشكالتدراسة أنواع النظريات أو النماذج البديلة   ).٣

بناء على ما ذكر يرى الباحث أن هناك أنواع من النظريات اليت تعد 
ة والنظرية املعرقية والنظرية البنائية والنظرية عالجا هلذه القضية؛ النطرية السلوكي
فاختار الباحث النظرية البنائية يف تدريس . البنياوية والنظرية التحويلية والتويليدية

ويرجع سبب اختيار هذه النظرية ألا تسهل الطلبة يف تعلم النحو . الوظيفي النحو
نظرية النحو ب ىل تناسبها، باإلضافة إهم الفرص الكثرية للتفكري والتطبيقإتاحتب

 . الوظيفي

 الطلبةحتليل   )ب 

إىل استهدف . حتليل الطلبةاخلطوة الثانية من خطوات تطوير البحث هي 
الشخصية حىت يكون النموذج الذي يراد  خصائصهم مطالعة خلفية الطلبة، بتعيني

قة وأما اخللفية املتطلبة يف هذا البحث فهي متعل. تطويره مناسبا مع حالة الطلبة
فحصل الباحث على البيانات من خالل . خبلفيتهم الدراسية وقدرام النحوية

 :الدراسة الوثائقية واالختبار القبلي كما يلي

 اخللفية الدراسية من الطلبة )١

يف هذا البحث هي جمرد املستوى الثانوي حيث  لفية الدراسيةواملراد باخل
، املدرسة الثانوية احلكومية). ١: (تعلّم الطلبة فيها قبل دراستهم يف اجلامعية، وهي

). ٥(املدرسة الثانوية العامة، ). ٤(املعهد، ). ٣(املدرسة الثانوية األهلية، ). ٢(
  . املدرسة الثانوية الدينية احلكومية). ٦(املدرسة الثانوية التأهيلية، 

  : التالية الدراسة الوثائقية حصل الباحث على البيانات  اعتمادا على
  
  



١٤٩ 

 ٢٣٩الطلبة من الناحية الدراسية خلفية : ٤.٢اجلدول 

  النسبة املئوية  العدد  اخلرجيون  الرقم
% ٢٢،٨٠  ١٣  املدرسة الثانوية احلكومية  .١  
  % ١٥،٧٨  ٩  املدرسة الثانوية األهلية  .٢
  % ٤٣،٨٥  ٢٧  )املعاصر والسلفي(املعهد   .٣
  % ١٢،٢٨  ٧  املدرسة الثانوية العامة  .٤
  % ١،٧٥  ١  لتأهيليةاملدرسة الثانوية ا  .٥
  % ٣،٥٠  ٢  املدرسة الثانوية الدينية احلكومية  .٦

 خلفية الطلبة من ناحية قدرام النحوية  )٢

بالنسبة إىل منوذج التدريس املطور يف هذا البحث هو النحو الوظيفي، فمن 
. مدى إتقان الطلبة يف املواد النحوية اليت تعلموها من قبلاملستحسن أن يعرف 

النحو األول، والنحو الثاين، والنحو الثالث، والنحو الرابع، كما يتضح  وقد تعلموا
  : ذلك يف  اجلدول التايل

 ٢٤٠يةالنحوام قدرخلفية الطلبة من ناحية :  ٤.٣اجلدول 

  والنسبة املئوية النتيجة  املواد  الرقم
A B +  B  C +  C  

  % ٦،٧٧ ٤  % ٥،٠٨ ٤  % ٣٣،٣٣ ١٩  % ١٩،٢٩ ١١  % ٣٥،٨ ٢٠  ١ –النحو   .١
  % ١٧،٥٤ ١٠  % ١٥،٣٨ ٨  % ١٧،٥٤ ١٠  % ٢٤،٥٦ ١٤  % ٢٦،٣١ ١٥  ٢ –النحو   .٢
  % ١٢،٢٨ ٧  % ١٢،٢٨ ٧  % ٢٩،٨٢ ١٧  % ١٧،٥٤ ١٠  % ٢٨،٠٧ ١٦  ٣ –النحو   .٣
  % ١٠،٥٢ ٦  % ١٢،٢٨ ٧  % ٢٨،٠٧ ١٦  % ١٩،٢٩ ١١  % ٢٩،٨٢ ١٧  ٤ –النحو   .٤

  % ١١،٨٢ ٢٧  % ١٠،٩٦ ٢٥  % ٢٧،١٩  ٦٢  %٢١،٠٥  ٤٦  % ٢٩،٨٢  ٦٨  اموع

 

                                                
  . هيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالوثائق لقسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبرا ٢٣٩
  . الوثائق لقسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ٢٤٠
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 االختبار القبلي )٣

ختبار القبلي نوع من أنواع حتليل الطلبة واستهدف معرفة القدرات اال
وسيشرح الباحث بياناا اخلاصة يف قسم . األساسية من الطلبة يف النحو الوظيفي

  . عرض البيانات عن فعالية اإلنتاج لترقية حتصيل الطلبة

 حتليل جمموعة التطوير )ج 

. الثة من خطوات تطوير البحث هي حتليل جمموعة التطويراخلطوة الث
عدد . واملراد مبجموعة التطوير هنا تتكون من الباحث والطلبة واخلرباء واملدرس

اخلبري يف ). ١(طالبا، وأما اخلرباء فهم أربعة خرباء؛  ٥٧الطلبة هم يتكونون من 
اخلبري يف ). ٢(اجستري، التدريس البنائي هو األستاذ الدكتور احلاج حممد عينني امل

اخلبري يف تدريس النحو ). ٣(تدريس النحو هو الدكتور احلاج خالصني املاجستري، 
الوظيفي أو مستخدم اإلنتاج أو مدرس النحو الوظيفي وهو الدكتور احلاج 

اخلبري يف األدوات التدريسية هو الدكتور احلاج أوريل ). ٤(توركيس لوبيس، 
  . حبرالدين املاجستري

 املفهوم وواألهداف  ليل املهامحت )د 

اخلطوة الرابعة من خطوات تطوير البحث هي حتليل املهام واألهداف 
 : يقوم الباحث يف هذه اخلطوة بـ. واملفهوم

 .جوة من تدريس النحو الوظيفياملر ةتعيني املهار )١

خلفية الطلبة، فعين  عنالبيانات على أي بعد ما حصل الباحث 
األساسية اليت يراد احلصول عليها من خالل تنفيذ ة ة اللغويالباحث املهار

ة بالنسبة إىل املواد النحوية األربع. النموذج املطور يف تدريس النحو الوظيفي
 تعلمها الطلبة من قبل، يرى الباحث أم قد كانوا متقنني يف مهارة اليت

االستماع والكالم والقراءة، فلذلك يركز الباحث هدف تدريس النحو 



١٥١ 

مبهارة الكتابة خاصة، حىت يقدر الطلبة على كتابة  إملاميفي املطور يف الوظ
فإن . اجلمل الوظيفية بتراكيبه املختلفة فيسهلهم ا يف كتابة الرسالة العلمية

هو العمل األول يف تطوير أهداف الدرس ومعيار الكفاية  ةحتديد املهار
 . والكفاية األساسية يف األدوات التدريسية

 أهداف الدرس شرات احلصول وتطوير مؤ )٢

تطوير يقوم الباحث ب. املفهوماستهدف حتليل األهداف إىل تطوير 
املناسبة للنظرية املستخدمة، وعرضها س مؤشرات احلصول وأهداف الدر

. الباحث يف املقرر الدراسي وخطة التدريس اليومية ويف حمتوى الدرس
اهلدف العام : قسمني الذي حنن بصددها يقسمها الباحث إىل سوأهداف الدر

 : فرتبها الباحث كما يلي. واألهداف اخلاصة لدرس النحو
يطبق الطلبة القواعد النحوية تطبيقا وظيفيا حىت يتمكنوا من  :اهلدف العام  )أ (

  .النطق السليم والكتابة الصحيحة والفهم الصحيح للغة العربية
 :كما يلياألهداف اخلاصة، ورتبها الباحث مع تقدمي مؤشرات احلصول  )ب (

 مؤشرات احلصول واألهداف اخلاصة لدرس النحو الوظيفي : ٤.٤اجلدول 
  األهداف اخلاصة  مؤشرات احلصول  احملاضرات

أن يصف الطلبة مميزات  ١.١  ١
أو خصائص النحو 
الوظيفي عن النحو 

 . العلمي أو التخصصي
أن يصف الطلبة العقد  ١.٢

الدراسي مبا فيها من 
إجراءات التدريس 

لكل وحقوق وواجبات 
من املدرس والطلبة يف 

وصف عن مميزات أو ال ١.١
خصائص النحو الوظيفي عن 

 .النحو العلمي أو التخصصي
 

الوصف عن العقد الدراسي  ١.٢
مبافيه من  إجراءات التدريس و 
حقوق وواجبات لكل من 
املدرس والطلبة يف تدريس 

  .النحو الوظيفي
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  .تدريس النحو الوظيفي
٣ –٢ أن يقرأ الطلبة النصوص  ٢.١ 

تضمن تاألمثلة اليت أو 
قراءة  فيها املبتدأ واخلرب

 .صحيحة
أن يعين الطلبة أنواع  ٢.٢

املبتدأ واخلرب من النصوص 
أو األمثلة املقروءة أو 

 .تعيينا جيدا املسموعة
أن يكتب الطلبة اجلمل  ٢.٣

املفيدة الىت تذكر فيها كل 
من املبتدأ واخلرب كتابة 

 . سليمة
أن يطبق الطلبة تراكيب  ٢.٤

خلرب يف اجلمل ا +املبتدأ 
  .الوظيفية تطبيقا جيدا

فيها  تتضمنقراءة األمثلة اليت  ٢.١
 شفهيا املبتدأ واخلرب

 
 

تعيني أنواع املبتدأ واخلرب من  ٢.٢
النص أو األمثلة املقروءة أو 

 . املسموعة
 

كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٢.٣
 .كل من املبتدأ واخلرب

 

 
تطبيق تراكيب املبتدأ واخلرب   ٢.٤

  .يف اجلمل الوظيفية

أن يقرأ الطلبة النصوص أو  ٣.١  ٥ - ٤
فيها تتضمن األمثلة اليت 

الفعل والفاعل واملفعول 
 .به قراءة صحيحة

أن يعين الطلبة أنواع  ٣.٢
الفاعل واملفعول به من 
النصوص أو األمثلة 
املقروءة أو املسموعة تعيينا 

 .جيدا
أن يكتب الطلبة اجلمل  ٣.٣

فيها  تتضمنقراءة األمثلة اليت  ٣.١
" الفعل والفاعل واملفعول به"

 .شفهيا
 

تعيني أنواع الفاعل واملفعول به  ٣.٢
من النصوص أو األمثلة املقروءة 

 . أو املسموعة
 

 
ىت تذكر فيها كتابة اجلمل ال ٣.٣



١٥٣ 

الىت تذكر فيها كل من 
 الفعل والفاعل واملفعول

 .به كتابة سليمة
أن يطبق الطلبة تراكيب  ٣.٤

الفعل والفاعل واملفعول 
به يف اجلمل الوظيفية 

  .تطبيقا إبداعيا

الفعل والفاعل "كل من 
 ."واملفعول به

 
الفعل والفاعل "تطبيق تراكيب  ٣.٤

يف اجلمل " واملفعول به
  .الوظيفية

أن يقرأ الطلبة النصوص أو  ٤.١  ٧ –٦
فيها  تتضمناألمثلة اليت 

الفعل ونائب الفاعل "
 .قراءة صحيحة" وارور

أن يعين الطلبة أنواع نائب  ٤.٢
الفاعل وارورات من 

لنصوص أو األمثلة ا
املقروءة أو املسموعة تعيينا 

 .جيدا
أن يكتب الطلبة اجلمل  ٤.٣

الىت تذكر فيها كل من 
الفعل ونائب الفاعل 

 .وارورات كتابة سليمة
أن يطبق الطلبة تراكيب  ٤.٤

الفعل ونائب الفاعل "
يف اجلمل " وارور 

  .الوظيفية تطبيقا إبداعيا

قراءة األمثلة أو النصوص اليت  ٤.١
الفعل ونائب "فيها  نتتضم

 ."الفاعل وجمرور
 

تعيني أنواع نائب الفاعل  ٤.٢
وجمرور من النصوص أو األمثلة 

 . املقروءة أو املسموعة
 

 
كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٤.٣

الفعل ونائب الفاعل "كل من 
 ."وجمرور

 
الفعل ونائب "تطبيق تراكيب  ٤.٤

يف اجلمل " الفاعل وجمرور
  .الوظيفية

ألمثلة أو أن يقرأ الطلبة ا ٥.١  ٨
فيها  تتضمنالنصوص اليت 

قراءة األمثلة أو النصوص اليت  ٥.١
فيها تراكيب كل من  تتضمن



١٥٤ 

املبتدأ :  "كل من تراكيب
+ فعل "اخلرب وتراكيب + 

" املفعول به+ الفاعل 
نائب + فعل "وتراكيب 

" جار وجمرور+ الفاعل 
يف قراءة واحملادثة 

 .والكتابة

أن يعني الطلبة كل  ٥.٢
اخلرب + املبتدأ :  "تراكيب

+ فعل "و تراكيب 
و " املفعول به+ الفاعل 

نائب + فعل "اكيب تر
" جار وجمرور+ الفاعل 

من النصوص أو األمثلة 
 . املقروءة أو املسموعة

أن يكتب الطلبة اجلمل  ٥.٣
الىت تذكر فيها كل من 

اخلرب + املبتدأ :  "تراكيب
الفاعل + فعل "وتراكيب 

وتراكيب " املفعول به+ 
+ نائب الفاعل + فعل "

يف القراءة " جار وجمرور
 .واحملادثة والكتابة

أن يطبق الطلبة تراكيب  ٥.٤
املبتدأ :  "كل من تراكيب

+ فعل "اخلرب وتراكيب + 

+ فعل "اخلرب  و+ املبتدأ "
+ ل فع"و" املفعول به+ الفاعل 

 ".جار وجمرور+ نائب الفاعل 
 
 
 
 

املبتدأ "تعيني تراكيب كل من  ٥.٢
+ الفاعل + فعل "اخلرب  و+ 

نائب + فعل "و" املفعول به
من " جار وجمرور+ الفاعل 

النصوص أو األمثلة املقروءة أو 
 . املسموعة

 
 
كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٥.٣

+ املبتدأ "تراكيب كل من 
+ الفاعل + فعل "اخلرب  و
نائب + فعل "و" املفعول به

 ".جار وجمرور+ الفاعل 
 
 
 

+ املبتدأ "تطبيق تراكيب كل  ٥.٤
+ الفاعل + فعل "اخلرب  و
نائب + فعل "و" املفعول به



١٥٥ 

" املفعول به+ الفاعل 
نائب + فعل "وتراكيب 

" جار وجمرور+ الفاعل 
  .يف اجلمل الوظيفية

يف " جار وجمرور+ الفاعل 
  .اجلمل الوظيفية

أن يقرأ الطلبة النصوص أو  ٦.١  ١٠ – ٩
تركب فيها تاألمثلة اليت 

+ كان وأخواا "كل من 
قراءة " هاخرب+ امسها 
 .صحيحة

أن يعين الطلبة كان  ٦.٢
خربها + امسها + وأخواا 

من النصوص أو األمثلة 
املقروءة أو املسموعة تعيينا 

 .جيدا
أن يكتب الطلبة اجلمل  ٦.٣

الىت تذكر فيها كل من 
+ امسها + كان وأخواا 

 .خربها كتابة سليمة
أن يطبق الطلبة تراكيب  ٦.٤

+ امسها + كان وأخواا 
جلمل الوظيفية خربها يف ا

  .تطبيقا إبداعيا

قراءة األمثلة أو النصوص اليت  ٦.١
+ كان وأخواا "فيها  تتضمن
 ."خربها+ امسها 

 
 

امسها + كان وأخواا "تعيني  ٦.٢
من النصوص أو " خربها+ 

 . األمثلة املقروءة أو املسموعة
 
 

كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٦.٣
امسها + كان وأخواا "كل من 

 ."خربها+ 
 

كان وأخواا "يق تراكيب تطب ٦.٤
يف اجلمل " خربها+ امسها + 

  .الوظيفية

أن يقرأ الطلبة النصوص  ٧.١  ١٢ -١١
 تتضمنأو األمثلة اليت 

امسها + إنَّ وأخواا "فيها 
قراءة " خربها+ 

قراءة األمثلة أو النصوص اليت  ٧.١
+ إنَّ وأخواا "فيها  تتصمن
 ."خربها+ امسها 

 



١٥٦ 

 .صحيحة
إنَّ "أن يعين الطلبة  ٧.٢

+ امسها + وأخواا 
من النصوص أو " خربها

األمثلة املقروءة أو 
 .نا جيدااملسموعة تعيي

أن يكتب الطلبة اجلمل  ٧.٣
الىت تذكر فيها كل من 

+ امسها + إنَّ وأخواا "
 .سليمة" خربها كتابة

أن يطبق الطلبة تراكيب  ٧.٤
+ امسها + إنَّ وأخواا "

  .تطبيقا إبداعيا" خربها

 
+ امسها + واا إنَّ وأخ"تعيني  ٧.٢

من النصوص أو األمثلة " خربها
 . املقروءة أو املسموعة

 
 

كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٧.٣
امسها + إنَّ وأخواا "كل من 

 ."خربها+ 
 

+ إنَّ وأخواا "تطبيق تراكيب  ٧.٤
يف اجلمل " خربها+ امسها 
  .الوظيفية

أن يقرأ الطلبة النصوص أو  ٨.١  ١٣
فيها  تتضمناألمثلة اليت 

كيب كل من أنواع ترا
لألمساء قراءة   التوابع

 .صحيحة
أن يعين الطلبة أنواعا لكل  ٨.٢

من التوابع لألمساء من 
النصوص أو األمثلة 

تعيينا  املقروءة أو املسموعة
 .جيدا

أن يكتب الطلبة اجلمل  ٨.٣
الىت تذكر فيها تراكيب 
كل من أنواع التوابع 

قراءة األمثلة أو النصوص اليت  ٨.١
فيها تراكيب كل من  تتضمن

 .أنواع التوابع
 
 

تعيني تراكيب كل من أنواع  ٨.٢
التوابع من النصوص أو األمثلة 

 . املقروءة أو املسموعة
  
 

كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٨.٣
 .لتوابعتراكيب كل من أنواع ا

  



١٥٧ 

 . لألمساء كتابة سليمة
أن يطبق الطلبة تراكيب  ٨.٤

من أنواع التوابع  كل
لألمساء يف اجلمل الوظيفية 

  .تطبيقا إبداعيا

 
تطبيق تراكيب كل من أنواع  ٨.٤

  .التوابع يف اجلمل الوظيفية

النصوص أو  أ الطلبةقرأي ي ٩.١  ١٤
فيها  تتضمناألمثلة اليت 

كان "تراكيب كل من 
" خربها+ امسها + وأخواا 

" خربها+ امسها + و إنَّ 
وتراكيب كل من أنواع 

 .التوابع لألمساء
أن يعني الطلبة كل تراكيب  ٩.٢

+ مسها ا+ كان :  "
إن "وتراكيب " خربها

+ سامها + وأخواا 
التوابع "وتراكيب " خربها
من النصوص أو " لألمساء

األمثلة املقروءة أو 
 . املسموعة

أن يكتب الطلبة اجلمل الىت  ٩.٣
تذكر فيها كل من 

+ امسها + كان :  "تراكيب
إن "وتراكيب " خربها

+ سامها + وأخواا 
التوابع "وتراكيب " خربها

قراءة األمثلة أو النصوص اليت  ٩.١
فيها تراكيب كل من  تتضمن

+ امسها + كان وأخواا "
+ امسها + و إنَّ " هاخرب

وتراكيب كل من " خربها
 .أنواع التوابع لألمساء

  
كان "تعيني تراكيب كل من  ٩.٢

و " خربها+ امسها + وأخواا 
" خربها+ امسها + إنَّ 

وتراكيب كل من أنواع التوابع 
لألمساء من النصوص أو األمثلة 

 . املقروءة أو املسموعة
  
 

كتابة اجلمل الىت تذكر فيها  ٩.٣
كان "كل من  تراكيب

و " خربها+ امسها + وأخواا 
" خربها+ امسها + إنَّ 

وتراكيب كل من أنواع التوابع 
 .لألمساء



١٥٨ 

يف القراءة واحملادثة " ءلألمسا
 .والكتابة

أن يطبق الطلبة تراكيب  ٩.٤
+ كان :  "كل من تراكيب

وتراكيب " خربها+ امسها 
+ سامها + إن وأخواا "

التوابع "وتراكيب " خربها
يف اجلمل " لألمساء

  ."الوظيفية

  
 

كان "تطبيق تراكيب كل من  ٩.٤
و " خربها+ امسها + وأخواا 

" خربها+ امسها + إنَّ 
وتراكيب كل من أنواع التوابع 

  .لألمساء  يف اجلمل الوظيفية

يزال الباحث متناسقا مع أستاذ النحو  اخلطوة، ال يف هذه. املوضوعات تطوير  )٣
 تطويروقد استفسر منه يف . الوظيفي وهو الدكتور احلاج توركيس لوبيس

قام الباحث بدراسة املقارنة بني املقرر . موضوعات مادة النحو الوظيفي
الدراسي ملادة النحو الوظيفي يف مكتب القسم واملقرر الدراسي الذي طوره 

  .من قبل كتور احلاج توركيس لوبيسستاذ الداأل

 ٢٤١موضوعات النحو الوظيفي اهزة يف مكتب القسم )أ (

هذه املوضوعات مأخوذة من جمموعة املقرر الدراسي الذي جهزه 
املوضوعات املقصودة هي . القسم جلميع حماضري قسم اللغة العربية وأدا

  : كما يلي
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١٥٩ 

 زة يف مكتب القسمموضوعات النحو الوظيفي اه:   ٤.٥اجلدول 

  املوضوعات   احملاضرات
 تعريف النحو الوظيفي  .١  ٢ – ١

املفردات الوظيفية يف اللغة العربية؛ مفهومها وتقسيمها  .٢
  وأنواعها

  تعدد املعىن الوظيفي لالسم .٣  ٤ – ٣
  تعدد املعىن الوظيفي للفعل .٤  ٧ – ٥
  تعدد املعىن الوظيفي للصفة .٥  ٩ – ٨
  للضمريتعدد املعىن الوظيفي  .٦  ١١ – ١٠

  تعدد املعىن الوظيفي للظروف .٧  ١٢
  تعدد املعىن الوظيفي لألداة .٨  ١٤ – ١٣

  . موضوعات النحو الوظيفي الذي استخدمها أستاذ النحو الوظيفي )ب (

  اليت استخدمها أستاذ النحو الوظيفيموضوعات النحو الوظيفي : ٤.٦اجلدول

 اتاملوضوع احملاضرات
 املدخل العام حول حمتوى املادة  .١
 واملعرب من األمساء واألفعال املبين  .٢
 .املذكر السامل املثىن، إعراب مجع األمساء الستة، إعراب إعراب  .٣
 ماال ينصرف ، إعراب إعراب مجع املؤنث السامل  .٤
 اسم اإلشارة  الضمري : املعارف  .٥
 االسم املوصول ، العلم :املعارف  .٦
 فةاملعرف بأل، املعرف باإلضا : املعارف  .٧
 أنواعهاو االمسية اجلملة -  .٨



١٦٠ 

 واخلرب املبتدأ -
 .أقسامها عملها، : وأخواا كان  .٩

 " ليس"عمل النافية "ما" أعمال-
 عليها ، فتح مهزة الزائدة "ما" دخول عملها، : وأخواا إن-
 وكسرها " إن"

   : الفعلية اجلملة -  ١٠
  وجوازمه نواصبه" املضارع الفعل-

املؤنث ،  الفعل إىل املثىن واجلمع ، إسناده إىل إسناد : الفاعل-  .١١
  واملفعول ، بني الفعل والتأخري التقدمي

 عن الفاعل عند حذفه ماينوب
 املفعول -ت املطلق املفعول-ب. به املفعول -أ :املفعوالت  .١٢

 فيه املفعول-ث ألجله
  التوابع  .١٣
  متييزه، قراءته وتذكريه، تأنيثه :العدد  .١٤

 وعات النحو الوظيفي املطورة يف هذا البحثموض )ج (

بعد ما قام الباحث باملقارنة بني هذه املوضوعات، وبالنسبة إىل املدخل 
البنائي وفلسفة النحو الوظيفي، يرى الباحث أن هذه املوضوعات ال تتناسب 
متام املناسبة مبادة النحو الوظيفي، أي ال بد من أن تكون املادة وظيفية 

فقرر الباحث املوضوعات اجلديدة واستشار . اكيبها ومفردااوتطبيقية؛ تر
وطور الباحث موضوعات هلذه  ٢٤٣ورئيس القسم، ٢٤٢الباحث مع أستاذ املادة

  :واملوضوعات املقصودة فيما يلي. الدراسة باألصالة عن نفسه

                                                
  .٢٠١٥أغسطس  ٧متت املقابلة يف التاريخ   ٢٤٢
  .٢٠١٥أغسطس  ١٠متت املقابلة يف التاريخ   ٢٤٣



١٦١ 

  املطورة يف هذا البحثموضوعات النحو الوظيفي :  ٤.٧ اجلدول

  املوضوعات  احملاضرات
  دخل العام حول حمتوى النحو الوظيفيامل  ١

  "اخلرب+ املبتدأ "التطبيق الوظيفي عن  تركيب   ٣ – ٢
  "مفعول به+ فاعل + فعل "التطبيق الوظيفي عن تركيب   ٥ – ٤
  "جمرور+ نائب فاعل + فعل "التطبيق الوظيفي عن تركيب   ٧ – ٦

  املراجعة  ٨
  "خرب+ اسم + ا وأخواكان "التطبيق الوظيفي عن تركيب   ١٠ – ٩
  "خرب+ اسم + وأخواا إنَّ "التطبيق الوظيفي عن تركيب   ١٢ – ١١

  "التوابع لألمساء"التطبيق الوظيفي عن تركيب   ١٣
  املراجعة  ١٤

 التصميميف مرحلة عرض البيانات  .٢

 تنظيم االختبار )أ 

هذه اخلطوة تربط بني . االختبارتنظيم اخلطوة األوىل من مرحلة التصميم هي 
يقوم على خصائص أهداف الدرس  االختبارحلة التعريف والتصميم، ألن تنظيم مر

 االختباراليت تتكون من الوظيفي النحو  ملادةات االختبارالباحث طور . وحتليل الطلبة
التقييم (دي واالختبار الشفهي والتحريري والتقييم الواقعي البع االختبارالقبلي و

وقد قسم . تتصور يف املقرر الدراسي والتقومي اتراالختباهذه ). العملي وملف العمل
  : الباحث االختبارات حسب احملاضرات كما هي يف اجلدل التايل

  
  
  



١٦٢ 

 الوظيفي النحو يف تدريسات االختبار تطوير:  ٤.٨اجلدول 

  أنواع االختبارات  التقييم  احملاضرات

١  
  .االختبار الشفهي، االختبار التحريري  التكويين )أ 
  .العملي ييمالتق  الواقعي )ب 

٢  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

٣  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

٤  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  اقعيالو ).ب 

٥  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

٦  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

٧  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

٨  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين )أ 
  .العملي التقييم  الواقعي )ب 

٩  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  املنزليةالعملي، اختبار ملف العمل، الواجبة  التقييم  الواقعي ).ب 

١٠  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

١١  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 
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١٢  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  اقعيالو ).ب 

١٣  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  العملي، اختبار ملف العمل، الواجبة املنزلية التقييم  الواقعي ).ب 

١٤  
  .االختبار الشفهي والتحريري  التكويين ).أ 
  .العملي التقييم  الواقعي ).ب 

 اختيار الوسائل املناسبة  )ب 

م الباحث يف هذه قا .الوسائلاختيار الثانية من مرحلة التصميم هي اخلطوة 
على  ةالقائم ةاملطورالوظيفي التدريسية املناسبة ملادة النحو  تحديد الوسائلباخلطوة 

، )LCD(جهاز العروض اإللكتروين ). ١: (املالئمة هي الوسائلوحدد  .النظرية البنائية
فديو باللغة ). ٥(، احلاسوب). ٥(، نترنتاإل). ٤(، القلم). ٣(، السبورة). ٢(

 الصور امللونة). ٨(أوراق املالحظة، ). ٧(، ميةيأوراق األنشطة التعل). ٦(، العربية
 .وغريها

 النموذج/  اختيار الشكل )ج 

هدف إىل ختطيط استو، اختيار الشكلاخلطوة الثالثة من مرحلة التصميم هي 
 الطلبةللمدرس يف استخدامه ويساعد تدريس النحو حىت يسهل  نموذجالشكل الرائع ل
بتحديد منوذج تدريس النحو على أساس يقوم الباحث يف هذه اخلطوة . يف تعلم النحو

 . تدريس واستراتيجيته وطرقه ومصادرهمدخل الالنظرية البنائية مبا فيه من حتديد 

  . حدد الباحث أن مدخل التدريس املستخدم هو املدخل البنائي. مدخل التدريس )١

اعتمادا على املدخل البنائي املستخدم فحدد الباحث . تراتيجية التدريساس )٢
التشويق، (االستراتيجية املستخدمة هي استراتيجية التعلم البنائي مبراحلها اخلمسة 

 : كما يلي) واالستكشاف، والتفسري، والتوسع، والتقومي
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ة يف كل املراحل منوذج تدريس النحو مبا فيه من أنشطة املدرس والطلب:  ٤.٩اجلدول 
 التدريسية

  أنشطة الطلبة  أنشطة املدرس  مراحل
  التشويق .١

أي إعداد الدعوة 
الشتراك الطالب 

 يتم. بصورة فعالة
 انتباه ذبذلك جب
 متهودعو املتعلمني

 خالل من للتعلم
 بعض عرض

 واألحداث املواقف
 املشكالت، أو

 يصل حىت
 إىل املتعلمون

  مشكل حتديد
  .حل إىل حتتاج

من نتباه الطلبة جذب اال �
 :خالل

 /السؤال التأملي طرح - 
 العصف الذهين
(Brainstorming)   عن

 .موضوع الدرس
ستعراض الواجبات ا -

 .املنزلية من الطلبة
عرض عنوان الدرس يف  - 

 .الشاشة/ السبورة
امللونة عرض الصورة  - 

أو اللغز  اللغويي التأملية 
 . السبورة/ على الشاشة

ربط الدرس اليوم بالدرس  �
 . ابقالس

تقدمي الكفاية األساسة  �
 . وأهداف الدرس

تقسيم الطلبة إىل جمموعات  �
  .عمل وفقا للحاجة

التفكري عن األسئلة وفق  �
 .خربته

 /بة السؤالاجإاإلتيان ب �
 .العصف الذهين

 .التفكري عن عنوان الدرس �
عنوان طرح األسئلة املتعلقة ب �

 .الدرس
 .اللغويجييب على اللغز  �
ة الوصف عن الصورة امللون �

 .بلغته ذاتيا
 .تقدمي الواجبات املنزلية �
يقترح عدة األسئلة املتعلقة  �

 .الواجبات املنزليةب
الكفاية األساسة التفكري عن  �

 . وأهداف الدرس
دليل التعلم القائم التفكري عن  �

 .على منوذج التعلم البنائي
جيتمع الطلبة حسب  �

   .اموعة
  االستكشاف. ٢

 املتعلمون يقوم
توريط الطلبة يف استكشاف  �

املعلومات الواسعة وذلك 
يسشتكشف املعلومات  �

 ةاملطلوبة من خالل القراء
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 حول بالبحث
 من شكلة،امل

 القيام خالل
استقصائية  بأنشطة
 كما متنوعة،

 املتعلمون يقارن
 لتجميع أفكارهم

 من حيتاجونه ما
خاصة  معلومات
ويتم . باملشكلة

ذلك  أيضا من 
البحث عن 
إجابات ألسئلتهم 
اخلاصة اليت 
تولدت لديهم من 
خالل املالحظة 

والقياس 
والتجريب وتعمل 
اموعات مع 
بعضها، ولكل 

ة مهام جمموع
  .حمددة خاصة ا

 : من خالل
/ تقدمي عدة املشكلة - 

األسئلة املتعلقة 
 . مبوضوع الدرس

إرشاد الطلبة للتعاون  - 
بينهم مث التوجيه 

 . واإلشراف واملتابعة
تقدمي التوجيهات  - 

للطلبة لطرق مجع 
املعلومات من خالل 
االستكشاف من 

در متنوعة متعلقة مصا
  .بالدرس

 لدىإتاحة الفرصة  •
الطلبة من أجل املناقشة 

    . حول عمل كل جمموعة

واملالحظة من مصادرها 
املتنوعة عما يتعلق مبوضوع 

 .الدرس
يالحظ أسئلة املدرس  �

موعته الذي يتم توزيعه 
  .عليهم

ئلة مع األس/مناقشة املشكلة �
اآلخرين من أعضاء 
جمموعاته مع إرشاد 

 : وهي. املدرس
قراءة األمثلة املتعلقة  - 

 .مبوضوع الدرس
األمثلة /تكوين اجلمل - 

األخرى شفهيا 
وحتريريا مستفيدا من 

 .األمثلة السابقة
القيام ببناء الفكرة أو الفهم  �

عن الدرس من خالل توجيه 
   .بناء الفكرة

 التفسري .٣
إتاحة الفرصة أي 

طالب يف مناقشة لل

مناقشة الطلبة يف املعلومات  �
اليت توصلوا إليها مع تعديل 

  .أخطائهم

حياول تفسري املفاهيم بلغته  �
نفسه اليت وجدها من خالل 

تكشاف مع سعملية اال
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. ما مت مجعها
كمثل قدم فيها 
التالميذ اقتراحام 

للمتغريات 
واحللول من خالل 
مرورهم خبربات 
جديدة من خالل 
أدائهم للتجارب 

  .اجلديدة

تسجيل املعلومات اليت  �
توسلت إليها كل جمموعة 

  .الفصل على سبورة
مطالبة الطلبة التمثيل لكل  �

عنصر من املوضوع 
  .  وتسجيلها يف كراسام

 . تقدمي الرباهن  أو الدالئل هلا
يستخدم مالحظات مسجلة  �

  .يف التفسري والشرح
يستمع بطريقة ناقدة و يطرح  �

اإلجابات اليت األسئلة حول 
  .قدمها اآلخرون

يقدم الطلبة التمثيل لكل  �
عنصر من املوضوع 

  .وتسجيلها يف كراسام
يستمع وحياول أن يستوعب  �

   .تفسريات املدرس ويفهمها
 التوسع .٤

 مت ما تطبيقأي 
 من إليه التوصل
 حلول

 حلل واستنتاجات
 جديدة، مشكالت
 منها واالستفادة

 تعليمية مواقف يف
  تعلمية

  

لب من الطلبة تطبيق يط �
مفاهيم الدرس يف احملادثة 

 : والكتابة، وذلك من خالل
يطلب من الطلبة بيان  - 

تفاق أجوبة اال
واإلختالف بني األمثلة 
اليت متثل الدرس مستندا 

 .ملصادر املتنوعةىل اإ
يتأكد الطلبة من الفهم  - 

  .بني األقران

يبني الطلبة اإلتفاق  �
واإلختالف بني األمثلة اليت 

موضوع الدرس مستندا  متثل
 . ملصادر املتنوعةىل اإ
يطبق مفاهيم الدرس ويقدمها  �

يف أوضاع جديدة مشاة 
  ).حمادثة وكتابة(
يتوصل إىل استنتاجات  �

 . معقولة من النتائج والرباهني
   .يتأكد من الفهم بني األقران �
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 التقومي .٥
تشجيع أي 

املتعلمني على 
حتسني وتعديل 

 .وتفسريات
  

بة يف استنباط اشترك الطل �
 .الدرس

إتقان الطلبة  قام بالتقومي عن �
يف تطبيق حمتوى الدرس من 
خالل االختبار الشفهي 

 .والتحريري
قام بالتقومي العملي من  �

 .خالل املالحظة
يقدم الواجبات املنزلية على  �

التقومي الواقعي (الطلبة 
أنظر صفحة ). ملف العمل(

 .التقومي
يطلب من الطلبة التغزية  �

 .ةالراجع
 . يقرأ كشف احلضور �
   .خيتم احملاضرة �

يستنبط الطلبة الدرس  �
 . مشتركا مع املدرس

جييب على أسئلة االختبارات  �
التكوينية شفهيا وحتريريا 
باستخدام املالحظات 
والرباهني واإلثباتات 

  .والتفسريات املقبولة مسبقا
يسأل أسئلة ذات عالقة ميكن  �

أن تشجع على فحوصات 
ات وحتققات واستكشاف

  .مستقبلة
يالحظ الواجبات املنزلية  �

امللف (التقومي الواقعي (
 .وغريه) العمل

 . تقدمي التغزية الراجعة �
  .خيتم احملاضرة  �

الباحث الطرق  ى استراتيجية التعلم البنائي فطوربناء عل. طرق التدريس )٣
: يف تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية كما يلياملستخدمة 

). ٤(الطريقة االستقرائية، ). ٣(طريقة املناقشة، ). ٢(الطريقة اإللقائية، ). ١(
 .الطريقة الوظائفية ).٥(طريقة حل املشكلة، 

كل أنشطة املدرس والطلبة يف كل املراحل اخلمس كما سبق : أساليب التدريس )٤
 .ذكرها يف االستراتيجية

صادر األساسية واملصادر املطورة تتكون من امل مصادر الدرسإن . مصادر الدرس )٥
 : أما املصادر األساسية فهي كما يلي. الثانوية
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دار املسرية للنشر وللتوزيع، : ، عمانالنحو الوظيفيحممد،  عاطف فضل )أ (
 .م٢٠١١

 الطبعة الثانية،قواعد النحو الوظيفي، دراسة وتطبيق، نايف معروف،  )ب (
  .  م١٩٩٤دار بريوت احملروسة للطباعة والنشر، : بريوت

 ت.توكو كتاب اهلداية، د: ، سوراباياملخص قواعد اللغة العربيةد نعمة، فؤا )ج (

 وغريها املكتبةو نترنتاال )د (
وأما املصادر الثانوية كل ما يستفيد منها الطلبة يف احلصول على املعلومات 

  . املتعلقة باملادة املدروسة
اعتمادا على ما سبق من تطوير عناصر النموذج فحصل الباحث على 

 : كما يليوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية مالمح من
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  مالمح منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية :  ٤.١الرسم البياين 

ج 
منوذ

س
دري

ت
 

حو
الن

 

  البنائية  املدخل املستخدم/ ة نظريال

  منوذج التعلم البنائي  االستراتيجية املستخدمة
 

  الطرق املستخدمة
طريقة املناقشة،  ،قائيةالطريقة اإلل

طريقة حل  الطريقة االستقرائية،
  .املشكلة، الطريقة الوظائفية

 

كل أنشطة املدرس داخل الفصل يف   األساليب املستخدمة
  .  ل من الطريقة املستخدمةتنفيذ ك

 

  اإلستكشاف  التشويق
  التوسع  التفسري

  التقومي
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  النسخة األولية )د 

أو املسودة قبل النسخة األولية جتهيز  اخلطوة الرابعة من مرحلة التصميم هي
خطة ). ٢(املقرر الدراسي، ). ١: (اليت تشمل علىدريس النحو ت ة ألدواتبالتجر

النسخة ومالمح . التقومي الدراسي). ٤(، احملتوى الدراسي). ٣(التدريس اليومية، 
  : هلذه األدوات التدريسية يتصور فيما يلي  األولية

 . الغالف األمامي والداخلي )١
األدوات التدريسية وضع الباحث يف الغالف األمامي والداخلي عنوانا هلذه 

 ."األدوات التدريسية يف تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية"
 قدمةامل )٢

تتضمن املقدمة على شكر اهللا والصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، مث تقدمي بعض املشكالت اليت تواجه تدريس النحو واالهتمام مبعاجلتها 

ريس على شكل األدوات التدريسية مبا فيها من املقرر الدراسي، بتطوير منوذج التد
مث يطرق الباحث إىل تقدمي . وخطة التدريس اليومية، وحمتوى الدرس، والتقومي

 .الشكر والتقدير للمشرفني واخلرباء املتخصصني
 . حمتويات األدوات التدريسية )٣

ارئني وملن وضع الباحث حمتويات األدوات التدريسية إرشادا وتسهيال للق
  . يريد استخدامها يف تدريس النحو الوظيفي

 . املقرر الدراسي )٤
  : حيتوي على املكونات اليت ال بد من أن يتضمن فيه عناصر املقرر الدراسي

 على اسم اجلامعة واسم املادة وعدد الساعات املعتمدة تشملوهي  ،عينبة )أ (
 : ، كما هو يف اجلدول التايلوأستاذ املادة واملرحلة
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 املقرر الدراسيعينية :  ٤.١٠جلدول ا

قسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم   :  اسم املؤسسة التربوية
اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
  النحو الوظيفي  :  مادة

  ٢  :  عدد الساعات املعتمدة
  السابعة   :  املرحلة 

    :  أستاذ املادة

ملادة أكثر متجه إىل ناحية الباحث معيار الكفاية هلذه ا طور. ةمعيار الكفاي )ب (
يطبق الطلبة القواعد النحوية تطبيقا وظيفيا حىت يتمكنوا "وهي  النفسحركي

يهتم " .من النطق السليم والكتابة الصحيحة والفهم الصحيح للغة العربية
 .مبهارة الكتابة معيار الكفاية

التدريس  ة أساسية واحدة خلطيتكفايالباحث  طور. الكفاية األساسية )ج (
إال يف خطة التدريس اليومية األوىل، وتتضمن كفايتان أساسيتان،  ،اليومية

واموع من . أو املهارة حركيالنفساجلانب  وتتصور يف هذه الكفايات
 .عشرة كفاية أساسية املوجودة يف املقرر الدراسي هياألساسية  الكفايات

 : لكل احملاضرة األساسية وفيما يلي عرض الكفايات
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 اسية ملادة النحو الوظيفيالكفايات األستطوير :  ٤.١١اجلدول 

  الكفايات األساسية  احملضارات  الرقم
مميزات أو خصائص النحو الوظيفي الوصف عن  ١.١  ١  .١

 . ن النحو العلمي أو التخصصيم
إجراءات العقد التدريسي مبا فيه من  الوصف عن ١.٢

جبات لكل من املدرس حقوق وواوتدريس ال
  .والطلبة يف تدريس النحو الوظيفي

+ اجلمل العربية اليت تتضمن فيها املبتدأ  كوينت ٢.١  ٣- ٢  .٢
  .اخلرب

+ اجلمل العربية اليت تتضمن فيها فعل  كوينت ٣.١  ٥ - ٤  .٣
  .املفعول به+ الفاعل 

نائب + اجلمل العربية اليت تتضمن فيها فعل  كوينت ٤.١  ٧ - ٦  .٤
  .رورجار جم+  الفاعل

كل من  اجلمل العربية اليت تتضمن فيها كوينت ٥.١  ٨  .٥
 :تراكيب

 اخلرب + املبتدأ " -

 " املفعول به+ الفاعل + فعل " -

  " جار وجمرور+ نائب الفاعل + فعل " -
كان "اجلمل العربية اليت تتضمن فيها  كوينت ٦.١  ١٠ - ٩  .٦

  ".خربها+ امسها + أخواا 
وأخواا إنَّ "تضمن فيها اجلمل العربية اليت ت كوينت ٧.١  ١٢ -١١  .٧

  ".خربها+ امسها + 
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اجلمل العربية اليت تتضمن فيها تراكيب كل  كوينت ٨.١  ١٣  .٨
  .من أنواع التوابع يف احملادثة والكتابة

كل من  اجلمل العربية اليت تتضمن فيها كوينت ٩.١  ١٤  .٩
  :تراكيب

 " خربها+ امسها + كان " -

 " خربها+ سامها + إن وأخواا " -

  ".ع لألمساءالتواب" -

 حماضرتان اثنتان وحدة، ولكل وحدات ستالباحث  طور. حمتوى الدرس )د (
البنائية املوجودة يف  عناصرو. باإلضافة إىل مدخل احملاضرة واملراجعة مرتني

املشكالت إىل بالطريقة اإلستقرائية أي من  منظم ومرتب نهأ حمتوى الدرس
املختلفة  األمثلةأو من تقدمي اخلاص الشيء العام إىل اإلستنباط أو من الشيء 

 .القاعدةاستنباط إىل 
بالنسبة إىل منوذج التعلم البنائي فإن أنشطة التدريس يتكون . أنشطة التدريس )ه (

. التشويق واالستكشاف والتفسري والوسع والتقومي: من مخس خطوات وهي
هذه اخلطوات اخلمس جتري يف كل احملاضرات وتتصور يف كل خطة التدريس 

 . اليومية
: طور الباحث أربع مؤشرات لكل وحدة الدرس وهي . مؤشرات احلصول )و (

و من النص أ ماهية املواقع اإلعرابيةتعيني  .)٢(أو النص،  قراءة األمثلة). ١(
). ٣(السابقة،  األمثلة كمثلكتابة اجلمل ). ٣(، األمثلة املقروءة أو املسموعة

 .اقعيةالويف اجلمل واملفردات الوظيفية تراكيب التطبيق 
طور الباحث نوعان اثنان من التقومي ومها التقومي التكويين والتقومي . التقومي )ز (

). ٢( االختبارات الشفهية). ١: (التقومي التكويين يتكون من. الواقعي
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ي من العملالتقييم ). ١: (والتقومي الواقعي يتكون من. االختبارات التحريرية
 .لملف العم). ٢( الحظةخالل امل

ااور  ميلزالتبادل احلوار مع تقام بوصف الصور و ات الشفهيةاالختبار ).١(
 . موضوع خاصحول 

وظيفية معتمدا على الفيدة واململ اجل ةباكتتقام ب، االختبارات التحريرية ).٢(
 .احملددةاملواقع اإلعرابية 

األعمال أو أنشطة الطلبة يف خالل  الحظةي، يقام مبالعملالتقييم  ).٣(
 . لنهايةالتدريس من البداية إىل ا

، يقام بتوزيع الواجبات املنزلية يف كل اية التدريس ويطلب ملف العمل ).٤(
يف كل ملف العمل األعمال املطلوبة . منهم تفويضها يف احملاضرة التالية

أكثر (كلمة  ١٠٠ال تقل من ال بد من أن تكون الكتابة ). ١: (وهي 
 ١٠فيها تكرر ال بد من أن ). ٢(، %) ٣٥ هلذه النقطة هينتيجة ال

  هلذه النقطة هي ةنتيجال أكثر( التراكيب املقررةتراكيب على األقل من 
 التراكيب املقررةكل  أن يأيت خبط حتتوال بد من ). ٣(، %) ٣٥

 %). ٣٠ هلذه النقطة هينتيجة أكثر ال(
دقيقة، وهي تنقسم إىل ) ١٠٠(لكل احملاضرة أو احلصة تتاح هلا مائة . الزمن )ح (

دقيقة،  ٦٠دقيقة، وللمرحلة األساسية  ٢٠لة التمهيدية ثالث مراحل؛ للمرح
 . دقيقة ٢٠وللمرحلة اخلتامية 

. ية متنوعة وواقعيةسادرحقيقة ينبغي أن تكون مصادر ال. املصادر الدراسية )ط (
ة يندسواملواد اهل أن تكون مصادر التدريس من املعلومات الرئيسيةمن  ال بدو

تمكن هلم احلصول عليها من خالل حىت يقدر الطلبة على املواصلة معها وي
ت واالنترناملصادر األساسية هلذه املادة تتكون من مذكرة ف .تاإلنترن

 . الوظيفي والكتب املتعلقة بالنحو
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 خطة التدريس اليومية). ٥
عينية، ومعيار : طور الباحث مخس عشرة خطة، وكل خطة تتضمن فيها

هدف الدرس، وحمتوى الكفاية، والكفاية األساسية، ومؤشرات احلصول، و
الدرس، واملدخل واستراتيجية التدريس، وطرق التدريس، وأنشطة الدرس، 

  :تتميز خطة التدريس اليومية من جوانب تالية. الوسائل التدريسية، والتقومي
بناء هو البنائي التعلم منوذج ضوء س يف ض الدرن غرإ :أي هدف الدرس؛ )أ 

اء معىن لكل مادة يدرسوا، لذلك فيقدر به الطلبة إعطكونه مهم جدا، الفهم 
ليس التعلم للحصول على أشياء أكثر وإمنا إعطاء الفهم هو األهم من كل 

 : فحدد الباحث .شيء

قراءة  حمتوى الدرسها نضمتياليت  األمثلةأن يقرأ الطلبة النصوص أو  ).١(
 .صحيحة

من  ماهية املواقع اإلعرابية اليت يتضمنها حمتوى الدرسأن يعين الطلبة  ).٢(
  .تعيينا جيدا املقروءة أو املسموعة األمثلةالنصوص أو خالل 

 .كتابة سليمة يتضمنها حمتوى الدرسأن يكتب الطلبة اجلمل املفيدة الىت  ).٣(
يف اجلمل الوظيفية اليت يتضمنها حمتوى الدرس تراكيب الأن يطبق الطلبة  ).٤(

 .تطبيقا جيدا
س أن حيدد برغم أن ال يستطيع املدر. املدخل واستراتيجية التدريس  )ب 

استراتيجية التدريس الذي يريد استخدامها فال بد من أن يالئمها حباجة إليه 
وظروف التدريس، بل حيدد الباحث منوذج التعلم البنائي كاستراتيجية هلذا 

البنائية نطرية ال يس هيأما النظرية أو املدخل الذي يقوم عليها التدر. النموذج
ستراتيجيات النظرية البنائية ستراتيجية من احدد الباحث اف ،دخل البنائياملأو 
كما تتصور يف . استراتيجية التعلم البنائي الذي يتكون من مخس مراحل يعين

  . األنشطة التدريسية فيما بعد
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كما ذكر سابقا، أن استراتيجية التعلم البنائي عندها مخس . األنشطة التدريسية )ج 
هذه املراحل . التقوميو وسعالتو التفسريو االستكشافو التشويقمراحل، وهي 

  .ختتلف مع املراحل التدريسية القائمة على النظرية السلوكية
بالنسبة إىل . إن طرق التدريس تقوم على استراتيجية التدريس. طرق التدريس )د 

استراتيجية التدريس اليت اختارها الباحث هي استراتيجية التعلم البنائي توجه 
وتلك . لقائمة على هذه االستراتيجيةالباحث على اختيار طرق التدريس ا

الطريقة ). ٣(طريقة املناقشة، ). ٢(الطريقة اإللقائية، ). ١(الطرق هي 
  .الطريقة الوظائفية). ٥(طريقة حل املشكلة، ). ٤(االستقرائية، 

الوسائل التدريسية، مبدئيا أن التدريس القائم على النظرية البنائية حتتاج إىل  )ه 
جهاز ). ١( :تتكون من اهزةالوسائل إن  هذا البحث الوسائل املتنوعة، ويف
، االنترنت). ٤(، القلم). ٣(، السبورة). ٢(، )LCD(العروض اإللكتروين 

، ميةيأوراق األنشطة التعل). ٧(، فديو باللغة العربية). ٦(، احلاسوب). ٥(
  وغريها. أوراق املالحظة ).٨(

  . ، سيشرحه الباحث خاصة فيما بعدوالتقومي )و 
على الطريقة درس النحو الوظيفي عرض الباحث حمتوى . حمتوى الدرس). ٦

ونظم الباحث حمتوى  .عرض األمثلة إىل استنباط القواعدبدأ من أي ياإلستقرائية 
 : الدرس لكل الوحدة على ترتيب العمود التايل

وأمر . عرض األمثلة الواقعية والوظيفية املتعلقة مبوضوع الدرس: العمود األول )أ 
 .وتتمثل أنشطة االستكشاف يف هذه املرحلة. درس الطلبة بقراءته جيداامل

أمثلة أخرى شفهيا وحتريريا مستفيدا وأمر املدرس الطلبة بتقدمي : العمود الثاين )ب 
واستهدف إىل تدريب الطلبة يف بناء الفكرة والفهم عن . السابقة األمثلةمن 

وتتمثل . ن األمثلة السابقةموضوع مستعينا خبربام أو معارفهم أو مفاهيمهم ع
 .أنشطة االستكشاف يف هذه املرحلة
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توجيه بناء الفكرة من خالل تقدمي حملة عن االستنباط، ويهدف : العمود الثالث )ج 
إىل أن يبذل الطلبة جهدهم يف فهم احملتوى من خالل املناقشة وتبادل األفكار 

 .وتتمثل أنشطة التفسري يف هذه املرحلة. بينهم
القواعد الطلبة  ستنبطيواستهدف إىل أن . استنباط القواعد: ابع العمود الر )د 

وتتمثل أنشطة التفسري والتوسع يف هذه ، مستعينا بتوجيه بناء الفكرةالنحوية 
 .املرحلة

واهتم . إن التقومي يف ضوء النظرية البنائية متركز يف عملية التدريس. التقومي). ط
ه الباحث أن كل طور. يس يف صحتهااملدرس اهتماما كبريا بنجاح العملية ول

). ١: (التقييم التكويين يتكون من. احملاضرة فيها التقييم التكويين والتقييم الواقعي
: والتقييم الواقعي يتكون من. االختبارات التحريرية). ٢( االختبارات الشفهية

 .ملف العمل). ٢( الحظةي من خالل املالعملالتقييم ). ١(

 طوير التحلة يف مرعرض البيانات  .٣

 اإلنتاجوتنقيح  حتكيم اخلرباء )أ 

. وتنقيح اإلنتاج حتكيم اخلرباءاخلطوة األوىل والثانية من مرحلة التطوير هي 
بعد أن متت النسخة األولية لإلنتاج وقبل القيام بتجريب استخدامها فقام الباحث 

قدم  .بتقدميها لدى اخلرباء ملعرفة مدى صالحيتها حسب مالحظام وتعليقام
على نتيجة جودة اإلنتاج منهم حصل االستبانة إىل أربعة خرباء ليمع  اإلنتاجالباحث 

جيد، =  ٣نتيجة ). ٢. (جيد جد=  ٤نتيجة ). ١(: مستعينا بدليل التقومي التايل 
  . ناقص=  ١نتيجة ). ٤(، مقبول=  ٢نتيجة ). ٣(

اخلبري ). ٢(. نائياخلبري ىف التدريس الب). ١: ( فهماملتخصصون وأما اخلرباء 
). ٤(). اإلنتاجمستخدم (اخلبري ىف تدريس النحو الوظيفي ). ٣(. ىف تدريس النحو
  . التدريس أدواتاخلبري ىف تصميم 
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األخطاء اإلنتاج املطور بإصالح هدف تنقيح اإلنتاج إىل ترقية جودة واست
ح والتعديالت وسوف تتضح إجراءات التنقي. املوجودة يف اإلنتاج كما اقترحها اخلرباء

 :وفيما يلي عرض البيانات عن نتائج اإلنتاج من اخلرباء . يف مبحث التعديالت

 خبري التدريس البنائي حتكيم ).١

اليت استخدمها الباحث يف تطوير منوذج تدريس البنائية بالنسبة إىل النظرية 
يلة وهو فض ،التدريس البنائييف بري اخلإىل  اإلنتاجالنحو فينبغي أن يقدم الباحث 

يف تعليم اللغة العربية جامعي وهو أستاذ  ،األستاذ الدكتور حممد عني املاجسري
 أغسطسحلضرته يف شهر  اإلنتاجقدم الباحث . )UM( احلكومية ماالنججبامعة 
 التدريس البنائيالحظة صدق اإلنتاج من ناحية مفاهيم مباخلبري وقد قام  م،٢٠١٥

م، قدر اخلبري أن اإلنتاج املطور هو وبشكل عا، ٧٨ هو هحتكيم و جمموع نتائج
  . ٧ اخلبري وضعها الباحث يف امللحقاستبانة بيانات النتائج من . جيد

  خبري تدريس النحو حتكيم  ).٢

، وهو فضيلة الدكتور تدريس النحويف بري اخلإىل  اإلنتاجقدم الباحث 
 جماالنوهو أستاذ جامعي يف مادة النحو والبالغة جبامعة  ،املاجسري خالصني

، وقد ٢٠١٥ أغسطسشهر  حلضرته يف اإلنتاجقدم الباحث ، )UM(احلكومية 
وجمموع . حمتوى مادة النحو الوظيفي الحظة صدق اإلنتاج من ناحيةمباخلبري قام 

. جدا جيد، وبشكل عام، قدر اخلبري أن اإلنتاج املطور هو ٨٧هو  هحتكيم نتائج
  . ٩ يف امللحق اخلبري وضعها الباحثاستبانة بيانات النتائج من 

  )مستخدم اإلنتاج(النحو الوظيفي خبري تدريس  حتكيم ).٣

النحو الوظيفي أو مدرس  اإلنتاجمستخدم أيضا إىل  اإلنتاجقدم الباحث 
الوظيفي وهو فضيلة الدكتور توركيس لوبيس وهو أستاذ جامعي يف مادة النحو 

، قدم )UIN( النجماجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية واللسانيات 
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باملالحظة إبان اخلبري ، وقد قام ٢٠١٥ اإلنتاج يف شهر أغسطسالباحث حلضرته 
هو  هحتكيم حتكيمه له، وجمموع نتائجعطى أو ،يف الفصلني اإلنتاجعملية جتربة 

بيانات النتائج من . جدا جيد، وبشكل عام، قدر اخلبري أن اإلنتاج املطور هو ٩٤
  .١١ باحث يف امللحقاخلبري وضعها الاستبانة 

  يةالتدريس األدواتحتكيم خبري تصميم  ).٤

وقدم الباحث اإلنتاج أيضا إىل اخلبري يف تصميم األدوات التدريسية، وهو 
فضيلة الدكتور أوريل حبرالدين املاجسري، هو أستاذ جامعي يف تعليم اللغة العربية 

، قدم الباحث )UIN(جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
، وقد قام اخلبري مبالحظاته وحتكيمه ٢٠١٥حلضرته اإلنتاج يف شهر أغسطس 

، وبشكل عام، قدر اخلبري أن اإلنتاج ٩٥هو  هحتكيم لإلنتاج، وجمموع نتائج
 اخلبري وضعها الباحث يف امللحقاستبانة بيانات النتائج من . جدا جيداملطور هو 

وف يشرح الباحث خاصة يف مبحث تعديالت وأما عملية تنقيح اإلنتاج فس. ١٣
صها الباحث يف اجلدول لخمن اخلرباء في وملعرفة جمموع النتائج. اإلنتاج فيما بعد

  : التايل
  ملخص نتائج اإلنتاج من اخلرباء:  ٤.١٢اجلدول 

لنسبة ا
 نتيجةال اجلودة  املئوية

(x)   اخلرباء)n( الرقم 

 .١ تدريس البنائييف اخلبري   ٧٨  جيد  % ٢٢
 .٢ اخلبري يف تدريس النحو  ٨٧  جيد جدا  % ٢٥
 .٣ مدرس النحو الوظيفي/ اخلبري   ٩٤  جيد جدا  % ٢٦
 .٤ اخلبري يف تصميم األدوات التدريسية  ٩٥  جيد جدا  % ٢٧
  (x ∑)النتيجة  جمموع  ٣٥٤    % ١٠٠

 = 88,5          ( = x)املعدل   ٨٨،٥  جيد جدا  
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  : املئوية هلذه النتائج كما يلي  والنسبة
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة املئوية لنتائج اإلنتاج من اخلرباء:  ٤.٢الرسم البياين 
انطالقا من الرسم البياين السابق، عرف أن جمموع معدل النتائج من 

، واعتمادا على جدول معيار التفسري جلودة اإلنتاج كما ورد ٨٨،٥اخلرباء يعين 
 جيد جداأن النموذج املطور يعترب فإن هذه النتيجة تدل على يف الفصل الثالث، 

  .وصاحل جدا الستخدامه بقليل من التنقيح أو بدونه

 اإلنتاج جتربة). ب

بعد ما مت تنقيح اإلنتاج . اخلطوة الرابعة من مرحلة التطوير هي جتربة اإلنتاج
داخل  فقام الباحث بتجربته -كما سيشرحه فيما بعد- حسب مالحظات اخلرباء 

استهدفت التجربة . جتربة منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائيةأي الفصل 
  . إىل معرفة مدى صالحية اإلنتاج املطور حسب مالحظات الطلبة

الطلبة حىت  الوظيفي لدىالنحو ملادة  يةتدريسال دواتقام الباحث بتجربة األ
اخالت واستفاد الباحث منها للقيام املدأو  على املالحظات أوالتعليقات محيصل منه

بالتصويبات حىت يكون اإلنتاج أكثر فعالة وسهولة يف االستخدام ويتضمن فيه جودة 
  :وامليدانية، وفيما يلي شرح بياناما مفصال  ةبيت احملدودتجربم الباحث قا .عالية

  :البيان
خبري التدريس من تيجة الن .١

 البنائي
 النحوخبري تدريس من تيجة الن .٢
النحو خبري تدريس من تيجة الن .٣

 )مستخدم اإلنتاج(الوظيفي 
 تصميمخبري من تيجة الن .٤

 األدوات التدريسية



١٨٠ 

 عرض البيانات عن التجربة احملدودة  ).١

نتيجة االستبانات عن ). ١: (ة هيالبيانات احملصلة من التجربة احملدود
التعليقات ). ٢(صالحية اإلنتاج عرب االستبانات اليت قدمها الباحث لدى الطلبة، 

 .أو املداخالت أو املقترحات عن اإلنتاج
قام الباحث بالتجربة احملدودة قبل التجربة امليدانية، واختار الباحث ستة 

ل وثالثة طلبة من فصل /من الفصل أ طلبة عشوئيا كعينة هلذه التجربة؛ ثالثة طلبة
  : أقيمت التجربة يف أربع حماضرات؛ حماضرتني لكل الفصل، كما يلي. ل/ب

 .التجربة احملدودةمواعيد احملاضرات يف  )أ (

  التجربة احملدودةمواعيد احملاضرات يف :  ٤.١٣اجلدول 

  جمموع  الفصل  يوم وتاريخ  الرقم
    ل/ب  ل/أ  ٢٠١٥أغسطس  ٣١يوم اإلثنني،   ١
  ل/ب  ل/أ  ٢٠١٥سبتمرب  ٧يوم اإلثنني،   ٢

  ٦  ٣  ٣  عدد الطلبة

  نتائج استبانة الطلبة يف التجربة احملدودة )ب (

التجربة احملدودة، وزع الباحث أوراق االستبانة لدى الطلبة اية يف 
هذه االستبانة تتكون من عشرين . راجيا من تقييمهم هلذا اإلنتاج املطور

  : دول التايلمؤشرة، كما يتضح ذلك يف اجل
  
  
  
  
  



١٨١ 

 نتائج اإلنتاج يف التجربة احملدودة:  ٤.١٤اجلدول 

رقم
ال

  

 
 بنود التقومي

  (n) الطلبة

  (x) النتيجة ا
  جمموع
 النتيجة
   

 معدل
x =  

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
منوذج التدريس يبين االتصال الفعال   ١

بني الطلبة بطريقة املناقشة وتبادل 
  .فكاراأل

٣،٦  ٢٢ ٥ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣  

  ٣،٨  ٢٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤  .منوذج التدريس موافق مبا أحتاج إليه  ٢
  ٣،٨  ٢٣ ٤ ٤ ٥ ٣ ٣ ٤  النموذج جيعل التدريس دميقراطيا  ٣
منوذج التدريس يعطي الفرصة   ٤

  .الكثرية للطلبة يف حل املشكالت
٣،٨  ٢٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤  

منوذج التدريس يهتم كثريا خبربات   ٥
  .الطلبة

٣،٨  ٢٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤  

خطوات التدريس توجهين يف   ٦
االستكشاف والتوسع و التأكيد يف 
علم النحو الوظيفي من خالل 
املناقشة وتبادل اآلراء واملصادر 

  .املتنوعة

٤،٦  ٢٨ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥   

التدريس ليس نقل املعرفة ولكنه بناء   ٧
  .الفهم واملعرفة

٤،١  ٢٥ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٤  

املستخدمة كثرية طرق التدريس   ٨
  .ومتنوعة

٤،٠  ٢٤ ٥ ٣ ٤ ٣ ٤ ٥  

أكثر طرق مستخدمة يف التدريس   ٩
  .هي الطريقة املناقشة

٤،٣  ٢٦ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤  

املدرس ليس دوره مصدرا وحيدا   ١٠
يف التدريس ولكنه منظم لبيئة 

  .التعليم والتعلم
٤،١  ٢٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٣  



١٨٢ 

حمتوى الدرس حيثين ملراجعة علوم   ١١
  .درستها مسبقا النحو اليت

٤،٠  ٢٤ ٣ ٥ ٤ ٥ ٣ ٤  

ينظم حمتوى الدرس على الطريقة   ١٢
  .االستقرائية

٤،١  ٢٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤  

املوضوعات يف حمتوى الدرس شائعة   ١٣
  .وتستعمل كثرية يف حياتنا اليومية

٤،١  ٢٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥  

  ٤،٠  ٢٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٥  .األمثلة يف مادة الدرس أكثر وظيفية  ١٤
  ٤،١  ٢٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤  .التعلم متنوعة وواقعيامصادر   ١٥
التقومي حيثين لتفهيم املادة فرديا   ١٦

  .ومجاعيا
٤،١  ٢٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥  

التقومي يساعدين يف ترقية مهارة   ١٧
الكتابة أكثر من مهاريت الكالم 

  .والقراءة
٤،٦ ٢٨ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥  

التقومي الواقعي أكثر استخداما يف   ١٨
  .عملية التدريس

٤،١  ٢٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥  

التقومي يدربين تطبيق التراكيب   ١٩
  .النحوية تدريبا كثريا

٤،٥  ٢٧ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤  

التقومي يدربين التعلم الذايت   ٢٠
  .والتعاوين

٤،١  ٢٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤  

  ٨٢،٥  ٤٩٥  اموع

 

 امليدانيةعرض البيانات عن التجربة  ).٢

عليها الباحث من كما كان يف التجربة احملدودة فالبيانات اليت حصل 
نتيجة االستبانات عن صالحية اإلنتاج عرب االستبانات ). ١(هذه التجربة نوعان 

تعليقات الطلبة أو مداخالم أو مقترحام عن ). ٢(اليت وزعها الباحث للطلبة، 
  .اإلنتاج
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وإصالح اإلنتاج حسب مالحظات قام الباحث بالتجربة احملدودة بعد ما 
أي طبقه يف الفصل احلقيقي، وهم التجربة امليدانية، بالطلبة، فقام الباحث 

التجربة يف هذه أقيمت . ل/و ب ل/أيتكونون من سبعة ومخسني طالبا يف فصلي 
 .عشرة حماضرة لكل الفصلأربع 

 .التجربة امليدانيةمواعيد احملاضرات يف  )أ (

وقد مت . جرب الباحث اإلنتاج ملدة أربعة أشهر أي أربع عشرة حماضرة
  : يس يف كل احملاضرة كما هو يف اجلدول التايلالتدر

  التجربة امليدانيةد احملاضرات يف يمواع:  ٤.١٥اجلدول 

  يوم وتاريخ  حماضرات
  عدد الطلبة 

  اموع
  ل/ب  ل/أ

  ٥٧  ٣٠  ٢٧   ٢٠١٥سبتمرب  ١٤يوم اإلثنني،   ١
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥سبتمرب  ٢١يوم اإلثنني،   ٢
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥سبتمرب  ٢٨يوم اإلثنني،   ٣
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥أكتوبر  ٧يوم األربعاء،   ٤
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥أكتوبر  ١٢يوم اإلثنني،   ٥
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥أكوبر  ١٩يوم اإلثنني،   ٦
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥أكتوبر  ٢١يوم األربعاء،   ٧
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥أكتوبر  ٢٥يوم اإلثنني،   ٨
  ٥٧  ٣٠  ٢٧   ٢٠١٥نوفمرب  ٢يوم اإلثنني،   ٩
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥نوفمرب  ٩يوم اإلثنني،   ١٠
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥نوفمرب  ١١يوم األربعاء،   ١١
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥نوفمرب  ١٦يوم اإلثنني،   ١٢
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥نوفمرب  ١٨يوم األربعاء،   ١٣
  ٥٧  ٣٠  ٢٧  ٢٠١٥نوفمرب  ٣٠يوم اإلثنني،   ١٤



١٨٤ 

 نتائج االستبانة من الطلبة يف التجربة امليدانية )ب (

التدريس يف التجربة اية يف ل الباحث يف التجربة احملدودة، وكما فع
امليدانية، وزع الباحث أيضا نفس أوراق االستبانة يف التجربة احملدودة لدى 

هذه االستبانة تتكون . الطلبة راجيا من تقييمهم وانطباعام عن اإلنتاج املطور
يمهم وهي وحصل الباحث على معدل النتيجة من تقيمن عشرين مؤشرة، 

 .١٦وضعه الباحث يف امللحق  إلنتاج يف التجربة امليدانيةتقييم الطلبة ل. ٨٢،١٢

 نشررض البيانات يف مرحلة الع .٤

 املناقشنيتقييم  )أ 
قدم الباحث اإلنتاج املطور إىل حضرة املناقشني يف مناقشة نتائج البحث 

راجيا من  م٢٠١٦مايو  ٢٠م واملناقشة املغلقة بتاريخ ٢٠١٦فرباير  ١٢بتاريخ 
األستاذ ). ١: (وأما املناقشون فهم. تعليقام وتقييمهم هلذا اإلنتاج املتواضع
 األستاذ الدكتور احلاج حممد عني). ١(الدكتور احلاج نور املرتضى املاجستري، 

واألستاذ  ).٤(األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين املاجستري، ). ٣(املاجستري، 
املاجستري،  الدكتور احلاج شهداء صاحل). ٥(اجستري، الدكتور موجيا راهارجو امل

الدكتور فيصل حممود أدام ). ٧. (املاجستري الدكتور احلاج حممد عبد احلميد) ٦(
، ومنها كما )التعليقات(البيانات على منهم حصل الباحث إبراهيم املاجستري، و

  : يلي
  .غري صحيح اإلنتاجاملستخدمة يف ألمر اعالمة ترقيم إن  )١
  .حتتاج إىل املراجعة" ة التدريسيةاألجهز"بـ  اإلنتاجية عنوان تسم )٢
التشويق حتتاج إىل املراجعة كي  جذب إنتباه الطلبة  مبرحلةيف املدرس نشطة أ )٣

 .يتضح وأكثر جذابة
 .استخدام الطريقة املباشرة غري مناسب )٤
  . الزمن املتاح يف مرحلة التشويق مازال ضيقا وحيتاج إىل الزيادة )٥
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من هذه التعليقات فقام الباحث بعملية التنقيح وسيقدمها الباحث انطالقا 
  . يف مبحث التعديالت فيما بعد

  النشر احملدود  )ب 

قد وزع الباحث اإلنتاج املطور توزيعا ميدانيا وقدمها إىل جامعة موالنا 
 ٢٠مالك إبراهيم اإلسالمية احملكومية وخاصة للخرباء يف املناقشة املغلقة بتاريخ 

  . م٢٠١٦مايو 

  املطور لدافعية الطلبة اإلنتاجعرض بيانات فاعلية  . ب

عملية تدريس النحو  من خاللطلبة الدافعية  للحصول على البيانات عن
: نوعني من التقومي الباحث قد طورفنظرية التعلم البنائية،  القائم علىاملطور الوظيفي 

ما يلي عرض وفي. ملف العمل). ٢(لعملي من خالل املالحظة، التقومي ا). ١(
  :بياناما

 من خالل املالحظة التقييم العملي .١

، قام الباحث عملية تدريس النحو الوظيفي ةركاشميف الطلبة  وافعملعرفة د
وأما العناصر اليت يقوم . بالتقييم العملي من خالل املالحظة يف كل احملاضرات

التعاون، ). ٣ماسة، احل). ٢نشاط، ال). ١: الباحث بتقييمها فهي مخسة عناصر
وأعلى النتيجة لكل الطالب يف كل احملاضرة هي مخسة . الشجاعة). ٥الرغبة، ). ٤

ويف اجلدول التايل سوف تتضح نتائج الطلبة اليت . وضربت يف أربع عشرة حماضرة
  :احملاضرات  متابعةمتثل دافعيتهم يف 

  نتيجة التقييم العملي:  ٤.١٦اجلدول 

 املعدل )(النتيجة  جمموع أفراد الطلبة
١.  ١،٩٢ ٢٧ 
٢.  ٥ ٧٠ 



١٨٦ 

٣.  ٣،٥ ٤٩ 
٤.  ٣،٩ ٥٥ 
٥.  ٣،٩٢ ٥٥ 
٦.  ٣،٩٢ ٥٥ 
٧.  ٣،٣ ٤٧ 
٨.  ٤ ٥٦ 
٩.  ٣،٤٢ ٤٨ 
١٠.  ٤،٠٧ ٥٧ 
١١.  ٣،٩٢ ٥٥ 
١٢.  ٤،٧١ ٦٦ 
١٣.  ٣،٩٢ ٥٥ 
١٤.  ٤،٢١ ٥٩ 
١٥.  ٤،٤٢ ٦٢ 
١٦.  ٤،٥٧ ٦٤ 
١٧.  ٤،٥ ٦٣ 
١٨.  ٤،٣٥ ٦١ 
١٩.  ٤،١٤ ٥٨ 
٢٠.  ٤،٤٢ ٦٢ 
٢١.  ٤،٥ ٦٣ 
٢٢.  ٥ ٧٠ 
٢٣.  ٤،٥ ٦٣ 
٢٤.  ٣،٢٨ ٤٦ 
٢٥.  ٣،٥٧ ٥٠ 



١٨٧ 

٢٦.  ٤،٧١ ٦٦ 
٢٧.  ٣،٩٢ ٥٥ 
٢٨.  ٤،٠٠ ٥٦ 
٢٩.  ٤،٧ ٦٦ 
٣٠.  ٤ ٥٦ 
٣١.  ٣،٨ ٥٤ 
٣٢.  ٣،٥ ٥٠ 
٣٣.  ٤ ٥٦ 
٣٤.  ٤ ٥٦ 
٣٥.  ٤ ٥٦ 
٣٦.  ٤،٢ ٥٩ 
٣٧.  ٤،٤ ٦٢ 
٣٨.  ٤ ٥٦ 
٣٩.  ٤،٤ ٦٢ 
٤٠.  ٥ ٧٠ 
٤١.  ٤،٢ ٥٩ 
٤٢.  ٤ ٥٦ 
٤٣.  ٤ ٥٦ 
٤٤.  ٣،٤ ٤٨ 
٤٥.  ٤ ٥٦ 
٤٦.  ٤،٢ ٥٩ 
٤٧.  ٤ ٥٦ 
٤٨.  ٤ ٥٦ 



١٨٨ 

٤٩.  ٤،٠٧ ٥٧ 
٥٠.  ٤،٠٧ ٥٧ 
٥١.  ٣ ٤٢ 
٥٢.  ٤ ٥٦ 
٥٣.  ٣،٥ ٤٧ 
٥٤.  ٣،٧ ٥٢ 
٥٥.  ٣،٧ ٥٢ 
٥٦.  ٤،٢ ٦٠ 
٥٧.  ٤،٥ ٦٣ 

 ٢٣٠.١٤ جمموع املعدل

X =  ٤،٠٣ 

طالب يف كل الليها هو جمموع النتائج اليت حصل ع  x∑قصد بـوي
  .٤،٠٣وجمموع املعدل هو . يعين أربع عشرة حماضرة اتاحملاضر

 اختبار ملف العمل  .٢

قام الباحث أيضا باختبار كما ذكر سابقا وباإلضافة إىل التقييم العلمي 
وأما . افع الطلبةوهدف أيضا إىل معرفة داستملف العمل يف كل احملاضرات، و

). ٢، ملفه العملينظام الطلبة يف تقدمي ). ١: ر فهيعناصر التقييم يف هذا االختبا
 يوأعلى النتيجة يف كل ملف العمل ه. إمتام األعمال املطلوبة يف كل ملف العمل
وقد وضع الباحث ملف العمل من . عشرة وضربت يف أربع عشرة حماضرة

 سوف ويف اجلدول التايل. البحث إنتاجإىل احملاضرة الرابعة عشر يف  ثانيةاحملاضرة ال
  :احملاضرات  متابعةتتضح نتائج الطلبة اليت متثل دافعيتهم يف 

  



١٨٩ 

 نتيجة الطلبة يف اختبار ملف العمل:  ٤.١٧اجلدول 

 املعدل  )(النتيجة  جمموع  أفراد الطلبة
١.  ٧،٢١ ١٠١ 
٢.  ٨،٢١ ١١٥ 
٣.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٤.  ٨،٢٨ ١١٦ 
٥.  ٨ ١١٢ 
٦.  ٧،٥ ١٠٥ 
٧.  ٨،١٤ ١١٤ 
٨.  ٨،٠٧ ١١٣ 
٩.  ٨ ١١٢ 
١٠.  ٨،٢٨ ١١٦ 
١١.  ٨،٥ ١١٩ 
١٢.  ٨،٣٥ ١١٧ 
١٣.  ٨،٠٠ ١١٢ 
١٤.  ٩،٠٠ ١٢٦ 
١٥.  ٨،١٤ ١١٤ 
١٦.  ٨،٣٥ ١١٧ 
١٧.  ٨،٣٥ ١١٧ 
١٨.  ٨،١٤ ١١٤ 
١٩.  ٨،٥٧ ١٢٠ 
٢٠.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٢١.  ٨،١٤ ١١٤ 



١٩٠ 

٢٢.  ٩،٠٧ ١٢٧ 
٢٣.  ٨،٢١ ١١٥ 
٢٤.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٢٥.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٢٦.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٢٧.  ٨،٣٥ ١١٧ 
٢٨.  ٨،٠٧ ١١٣ 
٢٩.  ٩،٣٥ ١٣١ 
٣٠.  ٩،٠٠ ١٢٦ 
٣١.  ٨،٠٧ ١١٣ 
٣٢.  ٩،٠٠ ١٢٦ 
٣٣.  ٩،٠٧ ١٢٧ 
٣٤.  ٨،٣٥ ١١٧ 
٣٥.  ٨،٨٥ ١٢٤ 
٣٦.  ٨،٥٧ ١٢٠ 
٣٧.  ٩،٠٠ ١٢٦ 
٣٨.  ٨،٢١ ١١٥ 
٣٩.  ٨،٨٥ ١٢٤ 
٤٠.  ٩،١٤ ١٢٨ 
٤١.  ٨،٧١ ١٢٢ 
٤٢.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٤٣.  ٨،٦٤ ١٢١ 
٤٤.  ٨،٠٧ ١١٤ 



١٩١ 

٤٥.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٤٦.  ٨،٧١ ١٢٢ 
٤٧.  ٨،٠٠ ١١٢ 
٤٨.  ٩،٠٠ ١٢٦ 
٤٩.  ٨،٤٢ ١١٨ 
٥٠.  ٨،٦٤ ١٢١ 
٥١.  ٧،٧٨ ١٠٩ 
٥٢.  ٨،٠٧ ١١٣ 
٥٣.  ٨،١٤ ١١٤ 
٥٤.  ٨،٥ ١١٩ 
٥٥.  ٩،٠٠ ١٢٦ 
٥٦.  ٨،٢١ ١١٥ 
٥٧.  ٨،٧١ ١٢٢ 

 ٤٧٧،١٤ جمموع املعدل

X =  ٨،٣٧ 
  

يف كل  ةطلبالحصل عليها هو جمموع النتائج اليت   x∑بـ قصدوي
وجمموع املعدل على جمموع الطلبة هو . يعين أربع عشرة حماضرة اتاحملاضر
٨،٣٧.  

  لتحصيل الدراسيترقية ال اإلنتاج املطورفاعلية عن بيانات العرض  . ج

 تحصيل الدراسياملطور لترقية ال النموذجفاعلية  للحصول على البيانات عن
واستهدف . االختبار البعدي). ٢(االختبار القبلي، . )١: (باختبارين قام الباحثقد ف



١٩٢ 

االختبار القبلي ملعرفة الكفاية األساسية لكل الطلبة قبل جتربة اإلنتاج، واستهدف 
االختبار البعدي ملعرفة الكفاية األساسية لكل الطلبة بعد جتربة اإلنتاج، وإذا ترتقي 

تنباط أن اإلنتاج املطور صالحية كفاية الطلبة بعد متابعة التجربة فيمكن اختاذ االس
  .وفاعلية، وكذلك العكس

). ١(وأما املؤشرات املقيسة هي . مهارة الكتابةهي  املقصودةلكفاية املقيسة ا
تتكون أسئلة . قواعديا وإمالئيا وسياقيا يحةصح هاكيباتر). ٢(وظيفية،  امفردا

، حيت يكون ٤ االختبار من مخس وعشرين سؤاال، وكل إجابة صحيحة نتيجتها
  . ١٠٠جمموع النتجية 

ويعرض الباحث اجلدول لنتيجة االختبار البعدي بعد ما قام بالتجربة امليدانية 
واألسئلة الىت قدمها الباحث يف االختبار البعدي مساويا مع . لألدوات التدريسية

ئج وقد وضع الباحث أسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي ونتا. االختبار القبلي
  .  ١٤الطلبة يف ملحق 

يف بداية احملاضرة من حماضرات النحو الوظيفي وزع الباحث االختبار القبلي 
لدى الطلبة، وطلب منهم إجابة األسئلة حىت يعرف الباحث كفايام يف مادة النحو 

كما ذكر سابقا، أن املراد بالكفايات النحوية يف هذا البحث هي تتركز يف . الوظيفي
  . ابة من دون ترك تدريبات مهاريت الكالم والقراءة على شكل قليلمهارة الكت

ويف اية احملاضرة من حماضرات النحو الوظيفي وزع الباحث أيضا االختبار 
البعدي لدى الطلبة، وطلب منهم إجابة األسئلة املتساوية مع االختبار القبلي حىت 

لى أساس نظرية التعلم البنائية يعرف الباحث ترقية كفايام يف مادة النحو الوظيفي ع
وحصل الطلب يف االختبار القبلي على معدل النتجية . بعد مشاركتهم يف التجربة

  .٨٧،٢٣ االختبار البعدي هويف  معدل النتيجة، بينما ٦٨،٢٥
  
  



١٩٣ 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي:  ٤.١٨اجلدول 

  راد الطلبةفأ
  النتائج

بةبعد التجر قبل التجربة  
١.  ٨٠ ٦٥ 
٢.  ٩٩ ٧٠ 
٣.  ٨٩ ٦٠ 
٤.  ٨١ ٧١ 
٥.  ٨٠ ٦٨ 
٦.  ٨٨ ٧٥ 
٧.  ٨٠ ٦١ 
٨.  ٨٢ ٦٧ 
٩.  ٨٠ ٦٠ 
١٠.  ٨١ ٧١ 
١١.  ٨٨ ٦٠ 
١٢.  ٨٣ ٧٠ 
١٣.  ٨١ ٦٠ 
١٤.  ٨٣ ٧١ 
١٥.  ٨٦ ٧٥ 
١٦.  ٨٧ ٦٩ 
١٧.  ٩٠ ٦١ 
١٨.  ٨٣ ٨٠ 
١٩.  ٨٠ ٦١ 
٢٠.  ٨٠ ٦٠ 



١٩٤ 

٢١.  ٨٣ ٦٠ 
٢٢.  ١٠٠ ٨٠ 
٢٣.  ٨٧ ٦٩ 
٢٤.  ٨٩ ٨٠ 
٢٥.  ٩١ ٧٠ 
٢٦.  ٨٩ ٧١ 
٢٧.  ٨١ ٦٠ 
٢٨.  ٩٠ ٧٠ 
٢٩.  ٩٠ ٧٠ 
٣٠.  ٨٨ ٦٠ 
٣١.  ٨٢ ٧١ 
٣٢.  ٨١ ٦٨ 
٣٣.  ٩٠ ٨٥ 
٣٤.  ٨٠ ٦١ 
٣٥.  ٨٠ ٦٧ 
٣٦.  ٩٧ ٦٠ 
٣٧.  ٨٦ ٧١ 
٣٨.  ٨١ ٦٠ 
٣٩.  ٩٠ ٧٠ 
٤٠.  ٩٨ ٧١ 
٤١.  ٩٠ ٨٠ 
٤٢.  ٨٤ ٦٠ 
٤٣.  ٩٠ ٧١ 



١٩٥ 

٤٤.  ٨٩ ٧٥ 
٤٥.  ٨٥ ٦٩ 
٤٦.  ٩٧ ٦١ 
٤٧.  ٩٨ ٨٠ 
٤٨.  ٩٨ ٦١ 
٤٩.  ٩٧ ٦٠ 
٥٠.  ٩٨ ٦٠ 
٥١.  ٨٧ ٨٠ 
٥٢.  ٨٥ ٦٩ 
٥٣.  ٩٠ ٨٠ 
٥٤.  ٩٠ ٧٠ 
٥٥.  ٩٠ ٧١ 
٥٦.  ٨٠ ٦٠ 
٥٧.  ٩٠ ٧٤ 

 ٤٩٧٢ ٣٨٩٠   اموع
= 68,25      ٦٨،٢٥ 

= 87,23     ٨٧،٢٣ 

  حتليل البيانات: املبحث الثاين

ام الباحث بتحليلها، فيحتوى هذا املبحث على بناء على عرض البيانات السابق فق
فاعلية ليل البيانات عن حت، والثاين؛ اإلنتاجبيانات عملية تطوير األول؛ حتليل : ثالثة أقسام

فاعلية اإلنتاج لترقية التحصيل البيانات عن  اإلنتاج لدافعية الطلبة، والثالث؛ حتليل
  .الدراسي



١٩٦ 

 تطويرعملية البيانات  حتليل .أ 

وهي مرحلة  اإلنتاجعملية تطوير ث هذا املبحث حسب مراحل رتب الباح
  :مرحلة النشر مرحلة التطوير و مرحلة التصميم و التعريف و

 يف مرحلة التعريفبيانات ال حتليل .١

وحتليل البيانات . لالزمة للتطويراحتديد الشروط مرحلة التعريف هي 
 : املتعلقة ذه املرحلة تتعلق باجلوانب التالية

 .النهاية –البداية حتليل  )أ 
) عينة البحث(عرف أن مجيع الطلبة  )١٤٨. ص( ٤.١بناء على اجلدول 

نات السابقة أن اوظهر أيضا من البي. تعرضوا للمشكالت يف تعلم النحو%  ١٠٠
املتعلقة ). ١( :وهي ،ختلفةامل واجههم يف تعلم النحو تتعلق باجلوانبالقضايا الىت ت

الطلبة أن املواد النحوية هي صعبة، وبلغت النسبة  ، أي يرى بعضاملواد النحويةب
، أي يرى بعض نيكفاءة املدرساملتعلقة ب). ٢%. (١٥،٧٨املئوية هلذه النقطة هي 

غري ممتاز، وبلغت النسبة املئوية هلذه  يف التدريس ي النحوكفاءة مدرسالطلبة أن 
الطلبة أن ، أي يرى بعض نموذج التدريساملتعلقة ب). ٣(، % ٧،٠١النقطة هي 

النموذج التقليدي، وبلغت نحو هو ستخدمه مدرسو الاالذي  منوذج التدريس
ية،  أي الوسائل التدريساملتعلقة ب). ٤(، % ٢٢،٨٠النسبة املئوية هلذه النقطة هي 

هي غري متوفرة، وبلغت النسبة املئوية هلذه  وسائل التدريسيرى بعض الطلبة أن 
، أي يرى بعض الطلبة أا صادر التدريسة مباملتعلق). ٥(، % ٥،٢٦النقطة هي 

رغبة املتعلقة ب). ٦(، % ٧،٠١غري متوفرة، وبلغت النسبة املئوية هلذه النقطة هي 
، أي يرى بعض الطلبة أن رغبتهم أو دافعيتهم منخفضة، وبلغت النسبة الدرس

ة أا املتعقلة بالبيئة، أي يرى بعض الطلب). ٧(، % ٢٤،٥٦املئوية هلذه النقطة هي 
املتعلقة ) ٨(، % ٣،٥٠غري داعمة، بالرغم أن النسبة املئوية هلذه النقطة قليلة وهي 



١٩٧ 

، أي يرى بعض الطلبة أنه اليزال نظريا ومل يكن تطبيقيا، تركيز تدريس النحوب
  %.  ١٤،٠٣وبلغت النسبة املئوية هلذه النقطة هي 

 ٢٤،٥٦(الطلبة  يبدو من البيانات السابقة أن املشكلة الىت يراها معظمف
، واألكثر الثاين هي املتعلقة بنموذج رغبة الدرسبهي املشكلة املتعلقة ) ،%

بناء على هذه الظاهرة فاسنتبط الباحث . التدريس الذي استخدمه مدرسو النحو
على نظرية التعلم البنائية اليت تداعم إىل  يف حاجة ماسة إىل استناد التدريس بأننا

عالوة على ذلك فإننا أيضا يف حاجة ماسة إىل التعليم . حتسني عملية التدريس
 .وتعلم النحو الوظيفي وليس فقط النحو العلمي أو التخصصي

 حتليل الطلبة  )ب 

كما عرض سابقا أن حتليل الطلبة الذي يتعلق خبلفيتهم يف اال الدراسي 
 ذكر يفوأما خلفية الطلبة من اال الدراسية كما . وخلفية قدرام يف علم النحو

واألكثر ) % ٤٣،٨٥(اجلدول السابق عرف أن معظم الطلبة متخرجون من املعهد 
واألكثر الثالث املدرسة الثانوية احلكومية، هم متخرجون من ) % ٢٢،٨٠(الثاين 

 ١٢،٢٨(املدرسة الثانوية األهلية، واألكثر الرابع هم متخرجون من ) % ١٥،٧٨(
هم %)  ٣،٥٠(لعامة، واألكثر اخلامس هم متخرجون من املدرسة الثانوية ا%) 

هم %)  ١،٧٥(متخرجون من املدرسة الثانوية الدينية احلكومية، واألقل 
  . متخرجون من املدرسة الثانوية التأهيلية

تدل هذه البيانات على أن معظم الطلبة يف املرحلة السابعة لتخصص 
بية قبل دراستهم يف اللسانيات بقسم اللغة العربية وأدا قد تعلموا اللغة العر
واستفاد الباحث من . اجلامعة، ولذلك فإن اللغة العربية ليست مادة غريبة لديهم

  . هذه البيانة يف تنظيم مواد النحو الوظيفي
وملعرفة خلفية قدرام يف علم النحو قام الباحث بالدراسة الوثائقية 

خالل الدراسة  وأما خلفية قدرة الطلبة يف علم النحو من. واالختبار القبلي
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، "A"نالوا درجة ) % ٢٩(يبدو من اجلدول السابق أن معظم الطلبة الوثائقية ف
%)  ٢١،٠٥(، واألكثر الثالث "B "نالوا درجة %)  ٢٧،١٩(واألكثر الثاين 

، واألقل "C"نالوا درجة %)  ١١،٨٢(، واألكثر الرابع "+ B"نالوا درجة 
ممتاز أو جيد جدا، =  Aنتيجة وإذا كانت ". + C"نالوا درجة %)  ١٠،٩٦(

=  Cناقص، ونتيجة =  + Cمقبول، ونتيجة =  Bجيد، ونتيجة =  + Bونتيجة 
  : ناقص جدا، فالنسبة املئوية من هذه النتائج كما يلي 

  النسبة املئوية عن خلفية الطلبة يف تعلم النحو:  ٤.١٩اجلدول 

  النسبة املئوية  التقدير  النتيجة  الرقم
١.  A  ممتاز  

  جحنا

٢٩ %  

 ٨٨،٢ %  
٢.  B +  ٢١،٠٥  جيد %  
٣.  B  ٢٧،١٩  مقبول %  
٤.  C +  ١٠،٩٦  ناقص %  
٥.  C  ١١،٨٢  % ١١،٨٠  راسب  ناقص جدا %  

قد جنحوا يف %)  ٨٨،٢(بناء على هذه البيانات عرف أن معظم الطلبة 
 واستند الباحث على. فتأكد الباحث أن الطلبة قد أملوا بعلوم النحو. تعلم النحو

  .هذه البيانات يف تطوير موضوعات النحو الوظيفي، كما سيعرضها فيما بعد
فيعرف منه الباحث معرفتهم ختبار القبلي االب الطلبةعالوة على ذلك قام 

األولية عن النحو الوظيفي واستند عليها يف تطوير حمتوى الدرس ملادة النحو 
البيانات يف مبحث  حتليلاخلاصة يف قسم  حتليلهاوسيشرح الباحث . الوظيفي

  .الطلبةاملطور لترقية حتصيل  اإلنتاجحتليل البيانات عن فاعلية 
ما الشك فيه أن الطالب يف أي صف دراسي لديهم قدر ال باس به من فم

املعلومات واملهارات السابقة اليت تتصل مبوضوع الدرس الذي ستقوم بتدريسه 
  .اجلديدس وهذه املعلومات ضرورية للبدء يف تعلم مادة الدر
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 جمموعة التطوير حتليل )ج 

كما ) الباحث والطلبة واخلرباء واملدرس(استهدف حتديد جمموعة التطوير 
تعاون ف. ذكر سابقا، ليقوم الباحث معهم بالتناسق من بداية البحث إىل ايتها

الباحث مع الطلبة واملدرس واخلرباء لتطوير النموذج املتمثل يف األدوات التدريسية 
فطلب . من املقرر الدراسي وخطة التدريس اليومية وحمتوى الدرس والتقومي مبا فيها

املطور،  اإلنتاجمن الطلبة واخلرباء واملدرس تعليقام ومداخالم ومالحظام عن 
ث مشارك واليزال الباح. ويستفيد منها الباحث لتعديالته حىت يكون أحسن

 .تهاي إىل هتمن بداي اإلنتاجطوير مدرس النحو الوظيفي يف ت

 حتليل املهام واألهداف واملفهوم  )د 

حدد الباحث مهارة الكتابة اليت يراد . املرادة ةحتليل املهام هو تعيني املهار
املهام ملادة  ليلبناء على حت. الوظيفي ا من خالل تطوير منوذج تدريس النحوإتقا

وظيفية بتراكيبه النحو الوظيفي يرجى أن يكون الطلبة قادرين على كتابة اجلمل ال
  .املختلفة فيسهلهم ا يف كتابة الرسالة العلمية

مع ذلك يرى الباحث أن الطلبة قد كانوا متقنني يف مهارة  اماانسج
فإن . دراستهم يف النحو األول حىت الرابعاالستماع والكالم والقراءة نتيجة من 

الكفاية والكفاية هو العمل األول يف تطوير أهداف الدرس ومعيار  ةحتديد املهار
  .األساسية يف األدوات التدريسية

أهداف الدرس املناسبة للنظرية البنائية معتمدا على مؤشرات طور الباحث 
احلصول الىت قد طورها الباحث من قبل، أي تطوير األهداف وفق مؤشرات 

 . واستهدف حتليل األهداف إىل تطوير املفهوم. احلصول
يني املستهدفة إىل تطوير موضوعات النحو هو عملية التع حتديد املفهوم

هزة يف قام الباحث بدراسة املقارنة بني موضوعات النحو الوظيفي ا. الوظيفي
  . مدرس النحو الوظيفي استخدمهاالقسم وموضوعات النحو الوظيفي اليت 
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هزة يف مكتب القسم مل يرى الباحث أن موضوعات النحو الوظيفي ا
تعدد املعىن الوظيفي حو الوظيفي حيث تتركز مباحثها يف تتمثل فيها مبادئ الن

لعدة املوضوعات القواعدية، على حني إن خصائص النحو الوظيفي هي 
املوضوعات النحوية املستعملة يف لغة التالميذ حتدثا وكتابة حبيث تستخدم 

  . استخداما سليما يف اإلعراب والتراكيب والربط ليربز املعىن واضحا مفهوما
ناحية أخرى يرى الباحث أن موضوعات النحو الوظيفي اليت طورها ومن 

وضوعات النحو الوظيفي املثالية، مبمل تناسب متام املناسبة الوظيفي مدرس النحو 
بناء على هذه . تلف مع املوضوعات النحو العلمي أو التخصصيختحيث أا ال 

في بعد استشاره مع العيوب فقرر الباحث املوضوعات اجلديدة ملادة النحو الوظي
   . أستاذ النحو الوظيفي ورئيس قسم اللغة العربية وأدا

 يف مرحلة التصميمبيانات ال حتليل .٢

استهدفت هذه املرحلة إىل إنتاج خطة األدوات التدريسية القائمة على 
 : وبناء على عرض البيانات السابقة قام الباحث بتحيليها كما يلي. النظرية البنائية

 ختبارتنظيم اال ).أ 

 االختبار). ١: (طور الباحث أنواع االختبارات يف هذا النموذج على
االختبار التحريري ). ٤(االختبار الشفهي ). ٣(دي البع االختبار). ٢( ،القبلي

  .ملف العمل). ٦(التقييم العملي ). ٥(
مرة واحدة يعين قبل جتربة اإلنتاج، واستهدف إىل  القبلي االختبارعقد 

االختبار البعدي مرة واحدة أيضا، يعين تأدية و. األولية من الطلبةمعرفة القدرة 
بعد جتربة اإلنتاج، واستهدف إىل معرفة ترقية معرفة الطلبة عن النحو الوظيفي 

  . وكذلك ملعرفة فعالية تطوير منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية
هذان . مرة ١٥ت يعىن وعقد االختبار الشفهي والتحريري يف كل احملاضرا

االختباران من نوع االختبار التكويين الذي طبقهما الباحث يف كل اية حماضرة 
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قد قام ما معظم الطلبة بكل جهد وجِدي مع إرشاد املدرس، . النحو الوظيفي
وقد قام الباحث بتنقيح أجوبة الطلبة يف كل حماضرة وردها على الطلبة يف احملاضرة 

ستفاد منه الطلبة كثريا يف العملية التكيف وإصالح كل ما فعله من املقبلة، فا
  . اخلطأ

هذا . مرة ١٥وعقد التقييم العملي يف كل حماضرات النحو الوظيفي يعىن 
: التقييم قام به الباحث من خالل مالحظته عن الطلبة معتمدا على مخس مؤشرات

الباحث من هذا التقومي  واستفاد. النشاط واحلماسة والتعاون والبهجة والشجاعة
ملعرفة ترقية دافعية الطلبة كما قدمها الباحث يف مبحث فاعلية اإلنتاج املطور 

  . لدافعية الطلبة
هذا التقييم عقد يف كل حماضرات النحو  و كذلك باختبار ملف العمل،

احملاضرة األوىل . إال يف احملاضرة األوىل والثامنة واخلامسة عشر) مرة ١٢(الوظيفي 
ي املدخل العام ملادة النحو الوظيفي على حني فإن احملاضرة الثامنة واخلامسة ه

واستفاد الباحث من هذا التقومي ملعرفة ترقية دافعية الطلبة كما . عشر مها املراجعة
  .قدمها الباحث يف مبحث فاعلية اإلنتاج املطور لدافعية الطلبة

 اختيار الوسائل ).ب 

ارة أو املستخدمة يف تدريس النحو كما ذكر سابقا أن الوسائل املخت
اختار الباحث تلك . وسائال ٨الوظيفي القائم على نطرية التعلم البنائية تتكون من 

الوسائل ألا تسهل عملية تطوير منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم 
تلك الوسائل تسهل الطلبة واملدرس يف القيام بالتشويق واالستكشاف . البنائية
وتلك الوسائل جمهزة ومتوفرة يف جامعة موالنا مالك . ري والتوسع والتقوميوالتفس

أوراق األنشطة و فديو باللغة العربية(إبراهيم اإلسالمية احلكومية إال بعضا منها 
اليت جهزها املدرس )  أو اللغز اللغوي الصور امللونةوأوراق املالحظة، و التعلمية
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ض تستخدم لعر دريسيةالوسائل التهذه . والباحث قبل دخول غرفة الدرس
  .دريسيةتالادة املاحملتوى املوجود ب

 النموذج/ اختيار الشكل  ).ج 

إذن، كان مدخل . دخلإن النظرية يف هذا الصدد يف صعيد واحد بامل
. تدريس النحو املطور هو املدخل البنائي أو النظرية البنائية أو نطرية التعلم البنائية

من استراتيجيات التدريس، وحدد الباحث استرتيجية فانبثق من هذا املدخل عدد 
كما ذكر سابقا أن . من هذه االستراتيجات الكثرية وهي استراتيجية التعلم البنائية

وال يكتفي الباحث بتطبيق هذه . خصائص هذه االستراتيجية هي مراحل التدريس
ية املراحل يف كل حماضرات النحو فحسب، بل استكملها ببعض األلعاب اللغو

  . حىت ال يصبح التدريس ممال ورتيبا لدى الطلبة
اعتمادا على هذه االستراتيجيتة طور الباحث عددا من الطرق التدريسية 

رغم أن الطريقة اإللقائية من الطرق القدمية ولكن ال . املناسبة هلذه االستراتيجية
عمل يستغين منه الباحث بالنسبة إىل بعض األنشطة من هذه املراحل الذي است

  . الطريقة اإللقائية
االستكشاف (يف معظم املراحل التدريسية  طريقة املناقشةاستخدمت 

قام الطلبة باملناقشة بني اموعات . إال مرحلة التشويق) والتفسري والتوسع والتقيم
يف كل حماضرة النحو، وحدد الباحث أعضاء اموعة عشوائيا جتنبا من أن تصبح 

  . املناقشة مملة ورتيبة
يف تدريس النحو خاصية من خصائص هذا  الطريقة االستقرائيةاستخدام 

طبق الباحث الطريقة االستقرائية يف . النموذج املطور على أساس النظرية البنائية
تدريس حمتوى الدرس؛ بعد ما قام الطلبة بقراءة األمثلة وعرض األمثلة األخرى 

. س منهم استنباط القواعد النحويةوفهم القواعد املتضمنة يف األمثلة فطلب املدر
  .هذه العملية مطابقة مببادئ التدريس القائم على النطرية البنائية
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. منذ بداية التدريس لكل حماضرة طريقة حل املشكلةاستخدم املدرس 
لدى الطلبة يف مرحلة (Brainstorming)  العصف الذهين/ةالتأمليطرح األسئلة 

فأمر املدرس الطلبة بقراءة األمثلة وإتيان . ةالتشويق نوع من طريقة حل املشكل
األمثلة األخرى معتمدا على األمثلة السابقة، مث قام بتوجيه الفكرة واستنتباط 

هذه الطريقة خاصية من . القواعد، هذه كلها من نوع طريقة حل املشكلة
  . خصائص التدريس القائم على النظرية البنائية

يف معظم اية كل احملاضرة بتقدمي تقييم  ةالطريقة الوظائفياستخدم الباحث 
لتدريب الطلبة يف القيام  الطريقة الوظائفيةاستهدفت . ملف العمل لكل الطلبة

بالواجبات املنزلية فأصبحوا ا قادرين على بناء معلومام اجلديدة عن النحو 
  . الوظيفي

 كما قدم الباحث يف عرض البيانات أن مصادر التعليم وتعلم النحو
الوظيفي ليس فقط الكتب املطبوعة بل كل شيئ يستفيد منه الطلبة يف احلصول 

هذه الكتب تعد كاملراجع األساسية اليت . على املعلومات عن النحو الوظيفي
 . يستفيد منها الطلبة يف بناء الفكرة وحل املشكالت أو األسئلة أو التدريبات

 النسخة األولية ).د 

ية تدريسال تطوير مجيع مكونات األدواتنتيجة من متام  النسخة األولية
الكفاية ). ٣(، معيار الكفاية). ٢(، عينبة). ١: (الوظيفي وهي النحو  ملادة

 حمتوى الدرس). ٦(مؤشرات احلصول  ).٥(أهداف الدرس  ).٤(، األساسية
وسائل ). ٩(أنشطة التدريس، ). ٨(، املدخل واستراتيجية التدريس). ٧(

  ). ١٣(املصادر الدراسية،  ).١٢(الزمن، ). ١١(، التقومي). ١٠(التدريس، 
قبل جتربة هذه النسخة من األدوات التدريسية ملادة النحو الوظيفي قدمها 
الباحث إىل اخلرباء لتحكيمها وبعد ذلك قام بتنقيحها وتصويبها حسب تعديالت 

  . اخلرباء  واقتراحام هلا حىت أصبحت أحسن بالنسبة إىل ما قبل التحكيم
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 يف مرحلة التطويربيانات ال ليلحت .٣

هذه يف  هاليلاليت يراد حت البياناتانطالقا من عرض البيانات السابقة ف
 .املرحلة تتكون من حتكيم اخلرباء والتجربة

 حتكيم اخلرباء ).أ 

 اخلبري يف التدريس البنائي حتكيم )١

قد انطالقا من نتيجة استبانة حتكيم اخلبري يف التدريس البنائي عرف أنه 
إلثنا عشر سؤاال، ) جيد( ٣لثمانية أسئلة، ونتيجة ) جيد جدا( ٤نتيجة  أعطى

ولو واحدا هلذا ) ناقص( ١خلمسة أسئلة واليعطي نتيجة ) مقبول( ٢ونتيجة 
  ).مثانية وسبعون( ٧٨خبري التدريس البنائي يعين ، وجمموع النتيجة من اإلنتاج

ورد يف الباب الثالث كما  اإلنتاجمعيار التفسري لتقدير جودة بالنسبة إىل 
 جيداملطور يعترب  اإلنتاجعلى أن ) ٧٨(من هذه األطروحة، دلت هذه النتيجة 
وهذا مبعىن أن مبادئ النظرية البنائية اليت . وهو صاحل الستخدام بقليل من التنقيح

مع ذلك فاقترح اخلبري عدة  اماوانسج. املتطور قد كانت كافية اإلنتاجتتصور يف 
 .سيعرضها الباحث يف املبحث عن التعديالت كما االقتراحات

 اخلبري يف تدريس النحو )٢

قد انطالقا من نتيجة استبانة حتكيم اخلبري يف التدريس البنائي عرف أنه 
لثالثة عشر ) جيد( ٣الثنا عشر سؤاال، ونتيجة ) جيد جدا( ٤أعطى نتيجة 

وجمموع . نتاجاإلولو واحدا هلذا ) ناقص( ١و ) مقبول( ٢سؤاال، واليعطي نتيجة 
  ). سبعة ومثنون( ٨٧اخلبري يف التدريس البنائي هو النتيجة من 

كما ورد يف الباب الثالث  اإلنتاجمعيار التفسري لتقدير جودة بالنسبة إىل 
 جيداملطور يعترب  اإلنتاجعلى أن ) ٨٧(من هذه األطروحة، دلت هذه النتيجة 

وهذا مبعىن أن مبادئ نظرية . ونهوهو صاحل الستخدام بقليل من التنقيح أو بد جدا
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ورغم ذلك . قد كانت كافية ةالنحو الوظيفي اليت تتصور يف حمتوى املادة املتطور
 .كما سيعرضها الباحث يف املبحث عن التعديالت االقتراحاتاقترح اخلبري عدة 

 )اإلنتاجمستخدم (مدرس النحو الوظيفي / اخلبري   )٣

قد بري يف التدريس البنائي عرف أنه انطالقا من نتيجة استبانة حتكيم اخل
 لستة أسئلة، وال) جيد( ٣لسبعة عشر سؤاال، ونتيجة ) جيد جدا( ٤أعطى نتيجة 
وجمموع النتيجة . اإلنتاجولو واحدا هلذا ) ناقص( ١و ) مقبول( ٢يعطي نتيجة 

  ). أربعة وتسعون( ٩٤هو ) اإلنتاجمستخدم (خبري تدريس النحو الوظيفي من 
كما ورد يف الباب الثالث  اإلنتاجمعيار التفسري لتقدير جودة بالنسبة إىل 

 جيداملطور يعترب  اإلنتاجعلى أن ) ٩٤(من هذه األطروحة، دلت هذه النتيجة 
وهذا مبعىن أن مبادئ . وهو صاحل الستخدام بقليل من التنقيح أو بدونه جدا

ورغم ذلك . افيةاملتطور قد كانت ك اإلنتاجتدريس النحو الوظيفي اليت تتصور يف 
  .كما سيعرضها الباحث يف املبحث عن التعديالت االقتراحاتاقترح اخلبري عدة 

 اخلبري يف تصميم األدوات التدريسية )٤

قد عرف أنه  اخلبري يف التدريس البنائيحتكيم انطالقا من نتيجة استبانة 
خلمسة أسئلة، ) جيد( ٣لعشرين سؤاال، ونتيجة ) جيد جدا( ٤أعطى نتيجة 

وجمموع . ولو واحدا هلذا اإلنتاج) ناقص( ١و ) مقبول( ٢يعطي نتيجة وال
  ). مخسة وتسعون( ٩٥هو  اخلبري يف التدريس البنائيالنتيجة من 

كما ورد يف الباب الثالث  معيار التفسري لتقدير جودة اإلنتاجبالنسبة إىل 
 جيد على أن اإلنتاج املطور يعترب) ٩٥(من هذه األطروحة، دلت هذه النتيجة 

وهذا مبعىن أن مبادئ . وهو صاحل الستخدامه بقليل من التنقيح أو بدونه جدا
. تصميم األدوات التدريسية اليت تتصورت يف اإلنتاج املتطور قد كانت كافية

ورغم ذلك اقترح اخلبري عدة االقتراحات كما سيعرضها الباحث يف املبحث عن 
  .التعديالت
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رباء، عرف أن جمموع معدل النتائج من انطالقا من جمموع النتائج من اخل
كما ورد يف  اإلنتاج، واعتمادا على جدول معيار التفسري جلودة ٨٨،٥اخلرباء هو 

 جيد جدااملطور يعترب  اإلنتاجأن الفصل الثالث، فإن هذه النتيجة تدل على 
 .هالتنقيح أو بدونمن بقليل  وصاحل جدا الستخدامه

 جتربة اإلنتاج ).ب 

 تجربة احملدودةحتليل بيانات ال )١

 نتائج اإلنتاج يف التجربة احملدودة من خالل االستبانةاعتمادا على اجلدول 
 همعدلو يف التجربة احملدودةالتقدير عن صالحية اإلنتاج الطلبة ، قد أعطى ةالسابق

وجمموع . سؤاال خلمس عشرة) جيد جدا+ (،٤أسئلة، و  ةمسخل) جيد+ (،٣
معيار اعتمادا على . ٨٢،٥ربة احملدودة هو الطلبة يف التجمن  التقديرمعدل 

فإن  كما ورد يف الباب الثالث من هذه األطروحة التفسري لتقدير جودة اإلنتاج
من  بقليل لذلك أنه صاحل الستخدامهو جيد جدايعترب تدل على أنه هذه النتيجة 

كما سيعرضها  االقتراحاتعدة  الطلبةاقترح قد ورغم ذلك . أو بدونه التنقيح
  .باحث يف املبحث عن التعديالتال

 حتليل بيانات التجربة امليدانية )٢

ما عرض الباحث نتائج االستبانة للطلبة يف اجلدول كما سبق ذكره  بعد
منوذج التدريس موافق مبا إن الطلبة يرون أن ). ١: (فقام بالتحليل لتلك النتائج

يجة تدل على أن ، هذه النت٤،٠٨، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة إليه ونتاجحي
النموذج جيعل التدريس إن الطلبة يرون أن ). ٢. (جيد جدادرجة اإلنتاج 

، هذه النتيجة تدل على أن ٤،٥٠، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة دميقراطيا
 هممنوذج التدريس يعطيإن الطلبة يرون أن ). ٣. (جيد جدادرجة اإلنتاج 
، هذه ٤،٠٨تيجة من هذه املؤشرة يف حل املشكالت، ومعدل النالفرصة الكثرية 
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إن الطلبة يرون أن خطوات ). ٤. (جيد جداالنتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج 
يف االستكشاف والتوسع و التأكيد يف علم النحو الوظيفي من  التدريس توجههم

، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة خالل املناقشة وتبادل اآلراء واملصادر املتنوعة
إن الطلبة يرون ). ٥. (جيد جداالنتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج  ، هذه٤،١٥

، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة منوذج التدريس يهتم كثريا خبربات الطلبةأن 
إن الطلبة يرون ). ٦. (جيد جدا، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،٠٥

أكيد يف علم النحو يف االستكشاف والتوسع و الت أن خطوات التدريس توجههم
وتبادل اآلراء واملصادر املتنوعة، ومعدل النتيجة من الوظيفي من خالل املناقشة 

إن ). ٧. (جيد جدا، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،٠٣هذه املؤشرة 
عرفة ولكنه بناء الفهم واملعرفة، ومعدل التدريس ليس نقل املالطلبة يرون أن 

جيد ، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،١٥رة النتيجة من هذه املؤش
، ومعدل طرق التدريس املستخدمة كثرية ومتنوعةإن الطلبة يرون أن ). ٨. (جدا

جيد ، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،١٠النتيجة من هذه املؤشرة 
يقة ستخدمة يف التدريس هي الطراملطرق الأكثر إن الطلبة يرون أن ). ٩( .جدا

، هذه النتيجة تدل على أن درجة ٣،٩٦، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة املناقشة
أن املدرس ليس دوره مصدرا وحيدا يف إن الطلبة يرون ). ١٠. (اإلنتاج جيد

، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة التدريس ولكنه منظم لبيئة التعليم والتعلم
إن الطلبة ). ١١. (جيد جداج ، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتا٤،٠٧

يرون أن حمتوى الدرس حيثهم ملراجعة علوم النحو اليت درسواها من قبل، ومعدل 
جيد ، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،١٠النتيجة من هذه املؤشرة 

، حمتوى الدرس نظم على الطريقة االستقرائيةإن الطلبة يرون أن ). ١٢. (جدا
، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،٠٥ذه املؤشرة ومعدل النتيجة من ه

املوضوعات يف حمتوى الدرس شائعة إن الطلبة يرون أن ). ١٣. (جيد جدا
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، هذه ٤،٠٧، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة وتستعمل كثرية يف حياتنا اليومية
 ألمثلةإن الطلبة يرون أن ا). ١٤. (جيد جداالنتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج 

، هذه ٤،١٩، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة يف مادة الدرس أكثر وظيفية
مصادر إن الطلبة يرون أن ). ١٥. (جيد جداالنتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج 

، هذه النتيجة تدل ٤،١٠، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة التعلم متنوعة وواقعيا
التقومي حيثين لتفهيم الطلبة يرون أن إن ). ١٦. (جيد جداعلى أن درجة اإلنتاج 

، هذه النتيجة تدل ٤،٠٧، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة املادة فرديا ومجاعيا
التقومي يساعدين يف إن الطلبة يرون أن ). ١٧. (جيد جداعلى أن درجة اإلنتاج 

، ومعدل النتيجة من هذه ترقية مهارة الكتابة أكثر من مهاريت الكالم والقراءة
إن ). ١٨. (جيد جدا، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،٠٨ؤشرة امل

، ومعدل النتيجة التقومي الواقعي أكثر استخداما يف عملية التدريسالطلبة يرون أن 
. جيد جدا، هذه النتيجة تدل على أن درجة اإلنتاج ٤،٠٥من هذه املؤشرة 

التراكيب النحوية تدريبا  تطبيقيف  إن الطلبة يرون أن التقومي يدرم). ١٩(
، هذه النتيجة تدل على أن درجة ٤،٠٧، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة كثريا

التعلم الذايت  إن الطلبة يرون أن التقومي يدرم). ٢٠. (جيد جدااإلنتاج 
، هذه النتيجة تدل على أن ٤،١٠، ومعدل النتيجة من هذه املؤشرة والتعاوين

  .جيد جدادرجة اإلنتاج 
معدل  امليدانيةالطلبة يف التجربة  قيماعتمادا على اجلدول السابق، قد 

 لسؤال) جيد+ (،٣، ومعدل النتيجة لتسعة عشر سؤاال) جيد جدا+ (،٤النتيجة 
وجمموع  .واحد فقط، وال أحد منهم يقيم نتجية مقبوال وناقصا وناقصا جدا

معيار اعتمادا على . ٨٢،١٢هو  امليدانيةالطلبة يف التجربة معدل النتيجة من 
فإن  كما ورد يف الباب الثالث من هذه األطروحة التفسري لتقدير جودة اإلنتاج

ولذلك أنه صاحل  جيد جدااملطور يعترب  اإلنتاجأن تدل على هذه النتيجة 
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عدة  الطلبةاقترح فد ورغم ذلك . أو بدونه التنقيحمن بقليل  الستخدامه
  . املبحث عن التعديالتكما سيعرضها الباحث يف االقتراحات

 امليدانية التجربةوالتجربة احملدودة وأخريا حسب الباحث معدل نتيجيت 
   =    = x =           X:  باستعمال الرمز التايل

   
يعين  جيد جداتدل على أن جودة اإلنتاج هي ) ٨٢،٦١(هذه النتيجة 

  .أو بدونه التنقيحمن يل بقل صاحل الستخدامه

 نشرالبيانات يف مرحلة الحتليل  .٤

 تقييم املناقشني )أ 

  : انطالقا من البيانات كما ذكر سابقا فقام الباحث بتحليلها كما يلي
بعد ما قام الباحث مبطالعة املراجع فتعرف بأن ما قدمه املناقشون من  )١

ما تكون يف ك(!) لألمر ليس بـ  عالمة الترقيمالتعليقات صحيحة، نعم إن 
وقد قام بالتصويبات كما  .فقط(.) بالنقطة هي اللغة اإلندونسية، بل 

 .سيقدمها الباحث يف مبحث التعديالت
يف القوامس أو املعاجم، فتعرف بأا  "األجهزة"معىن قد راجع الباحث  )٢

تستخدم كثريا لآلالت الوسائطية، أي إن اقتراح املناقشني صحيح، فقد قام 
 .سيقدمها الباحث يف مبحث التعديالتح كما الباحث بالتنقي

انتباه ذب جلالتشويق  مرحلةيف املدرس نشطة أبعد ما قام الباحث مبطالعة  )٣
التنقيح، وقد قام الباحث حتتاج إىل الطلبة، تعرف بأا مل تكن جذابة و

 .بالتصويبات كما سيقدمها الباحث يف مبحث التعديالت
لبة يف تدريس النحو الوظيفي، ولذلك واقعيا، قد يستخدم الباحث لغة الط )٦

 .اتفق مبا اقترح املناقشون مبحو الطريقة املباشرة من الطرق املستخدمة
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قد تذكر الباحث أنه تعجل يف القيام بأنشطة التشويق لضيق الوقت، ولذلك  )٤
 .اتفق مبا اقترح املناقشون بزيادته كما فعل الباحث يف مبحث التعديالت

  النشر احملدود  )ب 

الباحث اإلنتاج املطور يف حيز جامعة موالنا مالك إبراهيم  قد وزع
اإلسالمية احلكومية ماالنج، وخاصة للمناقشني يف املناقشة املغلقة واملناقشة 

وقد حصل الباحث منهم التعليقات واملداخالت عن اإلنتاج، وسوف . املفتوحة
  . ينشره الباحث على اتمع فيما بعد

 ة اإلنتاج املطور لدافعية الطلبةحتليل البيانات عن فاعلي .ب 

 يم العمليالتقيحتليل بيانات  .١

 الطلبة لدافعيةاملطور  اإلنتاجفاعلية كما هو املذكور يف عرض بيانات 
واعتمادا على  .٤،٠٣هو  التقييم العملينتائج الطلبة يف جمموع معدل سابقا أن 

رد يف الفصل الثالث، معيار التفسري لدافعية الطلبة من خالل التقييم العملي كما و
، وهذه النتيجة ٤،٩٩  – ٤،٠٠ تصنيف املعدلتقع بني ) ٤،٠٣(هذه النتيجة 

هذا مبعىن أن تطبيق و. عاليةقد وصلت إىل درجة  دافعية الطلبةتدل على أن 
منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثريا الرتفاع دافعية الطلبة 

وانسجاما مع ذلك، يهتم الباحث بعرض النسبة املئوية . ييف مادة النحو الوظيف
  :عن دافعية الطلبة من خالل التقييم العملي كما هي يف اجلدول التايل
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  النسبة املئوية عن دافعية الطلبة من خالل التقييم العملي:  ٤.٢٠اجلدول 

  التردد  تصنيف املعدل  الرقم
(f ) النسبة املئوية  التقدير  

X=   
  % ٥،٣  عالية جدا  ٣  ٥،٠٠  .١
  % ٦١  عالية  ٣٥  ٤،٩٩  – ٤،٠٠  .٢
  % ٣٠  متوسطة  ١٧  ٣،٩٩ – ٣،٠٠  .٣
  % ١،٨  منخفضة  ١  ٢،٩٩ – ٢،٠٠  .٤
  % ١،٨  منخفضة جدا  ١  ١،٩٩ – ١،٠٠  .٥

  % ١٠٠    ٥٧  اموع

ظهر من خالل هذا اجلدول أن دافعية الطلبة يف متابعة حماضرة النحو 
، واألكثر الثاين متوسطة ويتكونون % ٦١ويتكونون من  عاليةهم الوظيفي معظم

، وتقدير املنخفضة % ٥،٣، واألكثر الثالث عالية جدا ويتكونون من % ٣٠من 
فاستنتج الباحث بأن الطلبة حيتفزون يف اشتراك %.  ١،٨واملنخفضة جدا كالمها 

  .عملية تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية

 اختبار ملف العملحتليل بيانات  .٢

أن  لدافعية الطلبة سابقااملطور  اإلنتاجفاعلية عرض بيانات كما ورد يف 
معيار واعتمادا على . ٨،٣٢معدل نتيجة الطلبة يف اختبار ملف العمل يعين 

 هذه  كما ورد يف الفصل الثالث، ملف العملالتفسري لدافعية الطلبة من خالل 
وهذه النتيجة تدل على ، ٨،٩ – ٨،٠٠ تصنيف املعدلبني  تقع) ٨،٣٧(النتيجة 

هذا مبعىن أن تطبيق منوذج تدريس ، وعاليةقد وصلت إىل درجة  دافعية الطلبةأن 
النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثريا يف ارتفاع دافعية الطلبة يف مادة 

املئوية عن دافعية جم مع ذلك، يهتم الباحث بعرض النسبة وانس. النحو الوظيفي
  :كما هي يف اجلدول التايل ملف العملالطلبة من خالل 
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اختبار من خالل تصنيف املعدل والنسبة املئوية عن دافعية الطلبة :  ٤.٢١اجلدول 
  ملف العمل

  التردد  تصنيف املعدل  الرقم
(f ) النسبة املئوية  التقدير  

X=   
  % ١٨   عالية جدا  ١٠  ١٠ – ٩،٠   .١
  % ٧٧  عالية  ٤٤  ٨،٩٩ – ٨،٠  . ٢
  % ٥  متوسطة  ٣  ٧،٩٩ - ٧،٠  .٣
  % ٠  منخفضة  ٠  ٦،٩٩  –٦،٠  .٤
  % ٠  منخفضة جدا  ٠  ٥،٩٩ –٠  .٥

  % ١٠٠     (n) ٥٧  اموع 

 ٧٧يدل اجلدول السابق أن دافعية الطلبة معظمهم عالية ويتكونون من 
ثر الثالث متوسطة ، واألك% ١٨، واألكثر الثاين عالية جدا ويتكونون من %

%). ٠(واليوجد منهم بدافعية منخفضة ومنخفضة جدا %  ٥ويتكونون من 
فاستنتج الباحث من خالل اختبار ملف العمل بأن الطلبة حيتفزون يف متابعة 

  .عملية تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية

 حصيل الدراسيحتليل البيانات عن فاعلية اإلنتاج املطور لترقية الت .ج 

يبدو من جدول نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي كما ورد يف عرض 
بينما حصلوا ، ٦٨،٢٥الطلبة يف االختبار القبلي يعين البيانات السابقة أن معدل نتائج 

  . ٨٧،٢٣ يعين االختبار البعديعلى معدل النتيجة يف 
لي والبعدي كما ورد يف الفصل اعتمادا على معيار التفسري لنتيجة االختبار القب

على أن قدرات الطلبة ) ٦٨،٢٥(الطلبة يف االختبار القبلي الثالث، يدل معدل نتائج 
قبل تطبيق اإلنتاج على املستوى ) خاصة يف مهارة الكتابة(يف مادة النحو الوظيفي 

وبعد أن اشتركوا جتربة اإلنتاج ملدة فترة فصل دراسي وقاموا . ضعيفالأو  الناقص
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هذه النتجية تدل على أن قدرات  .٨٧،٢٣باالختبار البعدي فنالوا الدرجة باملعدلة 
هذا مبعىن أن تطبيق منوذج تدريس و. يداجلالطلبة يف مادة النحو الوظيفي على املستوى 

النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثريا يف ارتفاع التحصيل الدراسي من الطلبة 
جم مع ذلك، يهتم الباحث بعرض النسبة املئوية عن نسوا. يفييف مادة النحو الوظ

  :يليكما  يف االختبار القبلي والبعديالطلبة  نتائج

  تصنيف نتيجة االختبار القبلي والبعدي ونسبتها املئوية:  ٤.٢٢اجلدول 

  فيئة  الرقم
  النتائج

  التقدير
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

النسبة   التردد
  النسبة  لترددا  املئوية

  املئوية
  %٣٦،٨٤  ٢١  % ٠  ٠  ناجح/ممتاز  ١٠٠ – ٩٠  .١
  %٦٣،١٥  ٣٦  %١٤،٠  ٨  ناجح/جيد  ٨٩ – ٨٠  . ٢
  % ٠  ٠  %٣٥،٠٨  ٢٠  ناجح/مقبول  ٧٩ – ٧٠  .٣
  % ٠  ٠  %٥٠،٨٧  ٢٩  راسب/ناقص  ٦٩ – ٦٠  .٤
  % ٠  ٠  % ٠  ٠  راسب/ناقص جدا  ٥٩ – ٠  .٥

  %١٠٠  ٥٧  %١٠٠  ٥٧  اموع

%) ٤٩،٠٨(نفرا  ٢٨بق على ارتفاع عدد الناجحني من يدل اجلدول السا
منهم على درجة اإلمتياز %)  ٣٦،٨٤(نفرا  ٢١، بل حصل %) ١٠٠(نفرا  ٥٧إىل 
وبالعكس يظهر اخنفاض عدد . حصلوا على درجة اجليد%)  ٦٣،١٥(نفرا  ٣٦و 

فيبعدو أن تطبيق منوذج تدريس النحو %.  ٠إىل %)  ٥٠،٨٧(نفرا  ٢٩الراسبني من 
 ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثرا يف ارتفاع التحصيل الدراسي أو نتائج الطلبة يف

  .يف تعلم مادة النحو الوظيفي
بناء على اجلدول السابق عرف أيضا أن النسبة املئوية من نتائج الطلبة قبل 

الراسب ، واألكثر /نالوا درجة الناقص%) ٥٠،٨٧طالبا أو  ٢٩(التجربة معظمهم 
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طالبا  ٨(الناجح، وأقل الدرجة /نالوا درجة املقبول%) ٣٥،٠٨طالبا أو  ٢٠(الثاين 
الناجح، وال أحد منهم نالوا درجة الناقص جدا و /نالوا درجة اجليد%) ١٤،٠أو 
  . متازامل

قبل جتربة اإلنتاج كثري من الطلبة أجابوا أسئلة االختبار بدون اهتمامهم 
مثال، طلب . ة إىل األخطاء التراكيبية املطلوبةباملفردات الوظيفية والسياقية باإلضاف

  :السؤال ألن يكتب الطلبة اجلمل املتركبة من مبتدأ واخلرب كما يلي

  من أمثلة أجوبة الطلبة:   ٤.٢٣اجلدول 

  +  خرب  مبتدأ  الرقم

  +  اجلملة اإلمسية  مفرد  -معرب   ١
  الكلب يأكل اخلبز أمام البيت 

  +  اجلملة الفعلية  مجع –معرب   ٢
  املسلمون يشربون اخلمر يف احلفلة 

  +  مثىن –معرب   مثىن –مبين   ٣
  مها تلميذان يف اجلامعة االسالمية 

  : إن األخطاء املوجودة يف هذه األجوبة كما يلي
 .اجلملة الفعليةهي مسية بل اجلملة االليس ) يأكل(خربها إن   -  : األول .١

 .يف كالمنا اليوميةليست وظيفية ألا نادر وال تستخدم كثريا  -
 .إا ليست سياقية، ألن شرب اخلمر من األعمال احملرمة  -  : الثاين .٢
 إا ليست وظيفية، ألن مصطلح التلميذ يستخدم للمتعلم يف   -  : الثالث .٣

 .املستوى املدرسي، والطالب يف املستوى اجلامعي        
رجة د%) ٦٣،١٥طلبة أو  ٣٦(ويف حني، بعد التجربة فنال أكثرهم  

الناجح، /متازنالوا درجة امل%) ٣٦،٨٤طالبا أو  ٢١(الناجح واألكثر الثاين /اجليد
  . واليوجد الطالب الذي نال درجة املقبول والناقص والناقص جدا



٢١٥ 

على  االختبار القبلي واالختبار البعدينتائج الطلبة يف فيما يلي املقارنة بني و
  :شكل الرسم البياين التايل

 

  

  

  

  

  

  
  االختبار القبلي والبعدييف ) ل/فصل أ(طلبة النتائج مقارنة :  ٤.٣لبياين الرسم ا

  

  

  

  

  

  

  

  يف االختبار القبلي والبعدي) ل/فصل ب(نتائج  الطلبة  مقارنة:  ٤.٤الرسم البياين 
طبعا مل  نتائج  الطلبة يف االختبار القبلي واالختبار البعديالبيانات عن  حتليل

ائية كما ورد يف الفصل صي باستخدام الرموز اإلحيكف إال بالتحليل اإلحصائ



٢١٦ 

 يف االختبار القبلي واالختبار البعديبعد ما وجد الباحث بيانات نتائج الطلبة . الثالث
  : كما سبق ذكرها، مث حلها الباحث باخلطوات التالية

X1حتديد جمموع الدرجة  .١
X1و  2

 من اجلدول السابق، ونتيجتها كما يلي X1X2 و   2

X1جمموع املربعات من :  ٤.٢٤اجلدول 
X1و  2

  X1X2 و   2

X1X2 X2
2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

١  ٦٥  ٨٠  ٤٢٢٥  ٦٤٠٠  ٥٢٠٠ 
٢  ٧٠  ٩٩  ٤٩٠٠  ٩٨٠١  ٦٩٣٠ 
٣  ٦٠  ٨٩  ٣٦٠٠  ٧٩٢١  ٥٣٤٠ 
٤  ٧١  ٨١  ٥٠٤١  ٦٥٦١  ٥٧٥١ 
٥  ٦٨  ٨٠  ٤٦٢٤  ٦٤٠٠  ٥٤٤٠ 
٦  ٧٥  ٨٨  ٥٦٢٥  ٧٧٤٤  ٦٦٠٠ 
٧  ٦١  ٨٠  ٣٧٢١  ٦٤٠٠  ٤٨٨٠ 
٨  ٦٧  ٨٢  ٤٤٨٩  ٦٧٢٤  ٥٤٩٤ 
٩  ٦٠  ٨٠  ٣٦٠٠  ٦٤٠٠  ٤٨٠٠ 
١٠  ٧١  ٨١  ٥٠٤١  ٦٥٦١  ٥٧٥١ 
١١  ٦٠  ٨٨  ٣٦٠٠  ٧٧٤٤  ٥٢٨٠ 
١٢  ٧٠  ٨٣  ٤٩٠٠  ٦٨٨٩  ٥٨١٠ 
١٣  ٦٠  ٨١  ٣٦٠٠  ٦٥٦١  ٤٨٦٠ 
١٤  ٧١  ٨٣  ٥٠٤١  ٦٨٨٩  ٥٨٩٣ 
١٥  ٧٥  ٨٦  ٥٦٢٥  ٧٣٩٦  ٦٤٥٠ 
١٦  ٦٩  ٨٧  ٤٧٦١  ٧٥٦٩  ٦٠٠٣ 
١٧  ٦١  ٩٠  ٣٧٢١  ٨١٠٠  ٥٤٩٠ 



٢١٧ 

X1X2 X2
2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

١٨  ٨٠  ٨٣  ٦٤٠٠  ٦٨٨٩  ٦٦٤٠ 
١٩  ٦١  ٨٠  ٣٧٢١  ٦٤٠٠  ٤٨٨٠ 
٢٠  ٦٠  ٨٠  ٣٦٠٠  ٦٤٠٠  ٤٨٠٠ 
٢١  ٦٠  ٨٣  ٣٤٠٠  ٦٨٨٩  ٤٩٨٠ 
٢٢  ٨٠  ١٠٠  ٦٤٠٠  ١٠٠٠٠  ٨٠٠٠ 
٢٣  ٦٩  ٨٧  ٤٧٦١  ٧٥٦٩  ٦٠٠٣ 
٢٤  ٨٠  ٨٩  ٦٤٠٠  ٧٩٢١  ٧١٢٠ 
٢٥  ٧٠  ٩١  ٤٩٠٠  ٨٢٨١  ٦٣٧٠ 
٢٦  ٧١  ٨٩  ٥٠٤١  ٧٩٢١  ٦٣١٩ 
٢٧  ٦٠  ٨١  ٣٦٠٠  ٦٥٦١  ٤٨٦٠ 
٢٨  ٧٠  ٩٠  ٤٩٠٠  ٨١٠٠  ٦٣٠٠ 
٢٩  ٧٠  ٩٠  ٤٩٠٠  ٨١٠٠  ٦٣٠٠ 
٣٠  ٦٠  ٨٨  ٣٦٠٠  ٧٧٤٤  ٥٢٨٠ 
٣١  ٧١  ٨٢  ٥٠٤١  ٦٧٢٤  ٥٨٢٢ 
٣٢  ٦٨  ٨١  ٤٦٢٤  ٦٥٦١  ٥٥٠٨ 
٣٣  ٨٥  ٩٠  ٧٢٢٥  ٨١٠٠  ٧٦٥٠ 
٣٤  ٦١  ٨٠  ٣٧٢١  ٦٤٠٠  ٤٨٨٠ 
٣٥  ٦٧  ٨٠  ٤٤٨٩  ٦٤٠٠  ٥٣٦٠ 
٣٦  ٦٠  ٩٧  ٣٦٠٠  ٩٤٠٩  ٥٨٢٠ 
٣٧  ٧١  ٨٦  ٥٠٤١  ٧٣٩٦  ٦١٠٦ 
٣٨  ٦٠  ٨١  ٣٦٠٠  ٦٥٦١  ٤٨٦٠ 
٣٩  ٧٠  ٩٠  ٤٩٠٠  ٨١٠٠  ٦٣٠٠ 



٢١٨ 

X1X2 X2
2
 X1

2
 X2 X1 الطلبة 

٤٠  ٧١  ٩٨  ٥٠٤١  ٩٦٠٤  ٦٩٥٨ 
٤١  ٨٠  ٩٠  ٦٤٠٠  ٨١٠٠  ٧٢٠٠ 
٤٢  ٦٠  ٨٤  ٣٦٠٠  ٧٠٥٦  ٥٠٤٠ 
٤٣  ٧١  ٩٠  ٥٠٤١  ٨١٠٠  ٦٣٩٠ 
٤٤  ٧٥  ٨٩  ٥٦٢٥  ٧٩٢١  ٦٦٧٥ 
٤٥  ٦٩  ٨٣  ٤٧٦١  ٧٢٢٥  ٥٨٦٥ 
٤٦  ٦١  ٩٧  ٣٧٢١  ٩٤٠٩  ٥٩١٧ 
٤٧  ٨٠  ٩٨  ٦٤٠٠  ٩٦٠٤  ٧٨٤٠ 
٤٨  ٦١  ٩٨  ٣٧٢١  ٩٦٠٤  ٥٩٧٨ 
٤٩  ٦٠  ٩٧  ٣٦٠٠  ٩٤٠٩  ٥٨٢٠ 
٥٠  ٦٠  ٩٨  ٣٦٠٠  ٩٦٠٤  ٥٨٨٠ 
٥١  ٨٠  ٨٧  ٦٤٠٠  ٧٥٦٩  ٦٩٦٠ 
٥٢  ٦٩  ٨٥  ٤٧٦١  ٧٢٢٥  ٥٨٦٥ 
٥٣  ٨٠  ٩٠  ٦٤٠٠  ٨١٠٠  ٧٢٠٠ 
٥٤  ٧٠  ٩٠  ٤٩٠٠  ٨١٠٠  ٦٣٠٠ 
٥٥  ٧١  ٩٠  ٥٠٤١  ٨١٠٠  ٦٣٩٠ 
٥٦  ٦٠  ٨٠  ٣٦٠٠  ٦٤٠٠  ٤٨٠٠ 
٥٧  ٧٤  ٩٠  ٥٤٧٦  ٨١٠٠  ٦٦٦٠ 

 جمموع  ٣٨٩٠  ٤٩٧٢  ٢٦٨٢٦٦  ٤٣٥٧١٦  ٣٣٩٨٦٨

  : اجلدول السابق يوجد جمموع املربعات كما يليبناء على 

ΣX1 =   ٣.٨٩٠ ΣX1² =   ٢٦٨.٢٦٦ ΣX1 X2 =  ٣٣٩.٨٦٨ 

ΣX2 =   ٤.٩٧٢ ΣX2² =   ٤٥٣.٧١٦ ΣN =  ٥٧ 



٢١٩ 

 :استعمل الرمز التايل) Σx1(إلحصاء جمموع املربعات  -

( )

2.790,56
57

890.3
266.286

)Σ(
ΣΣ

2

2
12

1
2
1

=

=

=
N

X
Xx

 

 :استعمل الرمز التايل) Σx2(إلحصاء جمموع املربعات  -

( )

2.018,04
57

4.972
43.5716

)Σ(
ΣΣ

2

2
22

2
2
2

=

=

=
N

X
Xx

 
 :إلحصاء جمموع اإلنتاج استعمل الرمز -

( )( )

550,81
57

4.9723.890
339.868

)Σ)(Σ(
ΣΣ

21

2121

=

=

=
N

XX
XXxx

 

 :استعمل الرمز التايل X2 و  X1من) koefisien korelasi( اطاالرتب لإلحصاء معام .٢

( )( )

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 اجلدول التايل) X2 و  X1( استعداد إلحصاء احنراف املربعات .٣

  )X2 و  X1( استعداد إحصاء احنراف املربعات : ٤.٢٦اجلدول 

(X2i – M2)
2
 (X2i – M2) (X1i - M1)

2
 

(X1i - 

M1) 
X2  X2  الطلبة 

١  ٦٥  ٨٠  -٣.٢٥  ١٠.٥٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٢  ٧٠  ٩٩  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  ١١.٧٧  ١٣٨.٥٣٢٩ 



٢٢٠ 

٣  ٦٠  ٨٩  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  ١.٧٧  ٣.١٣٢٩ 
٤  ٧١  ٨١  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  -٦.٢٣  ٣٨.٨١٢٩ 
٥  ٦٨  ٨٠  -٠.٢٥  ٠.٠٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٦  ٧٥  ٨٨  ٦.٧٥  ٤٥.٥٦٢٥  ٠.٧٧  ٠.٥٩٢٩ 

٧  ٦١  ٨٠  -٧.٢٥  ٥٢.٥٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٨  ٦٧  ٨٢  -١.٢٥  ١.٥٦٢٥  -٥.٢٣  ٢٧.٣٥٢٩ 
٩  ٦٠  ٨٠  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
١٠  ٧١  ٨١  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  -٦.٢٣  ٣٨.٨١٢٩ 
١١  ٦٠  ٨٨  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  ٠.٧٧  ٠.٥٩٢٩ 

١٢  ٧٠  ٨٣  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  -٤.٢٣  ١٧.٨٩٢٨ 
١٣  ٦٠  ٨١  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٦.٢٣  ٣٨.٨١٢٩ 
١٤  ٧١  ٨٣  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  -٤.٢٣  ١٧.٩٨٢٩ 
١٥  ٧٥  ٨٦  ٦.٧٥  ٤٥.٥٦٢٥  -١.٢٣  ١.٥١٢٩ 
١٦  ٦٩  ٨٧  ٠.٧٥  ٠.٥٦٢٥  -٠.٢٣  ٠.٠٥٢٩ 
١٧  ٦١  ٩٠  -٧.٢٥  ٥٢.٥٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 

١٨  ٨٠  ٨٣  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  -٤.٢٣  ١٧.٨٩٢٩ 
١٩  ٦١  ٨٠  -٧.٢٥  ٥٢.٥٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٢٠  ٦٠  ٨٠  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٢١  ٦٠  ٨٣  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٤.٢٣  ١٧.٨٩٢٩ 

٢٢  ٨٠  ١٠٠  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  ١٢.٧٧  ١٦٣.٠٧٢٩ 
٢٣  ٦٩  ٨٧  ٠.٧٥  ٠.٥٦٢٥  -٠.٢٣  ٠.٠٥٢٩ 
٢٤  ٨٠  ٨٩  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  ١.٧٧  ٣.١١٢٩ 

٢٥  ٧٠  ٩١  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  ٣.٧٧  ١٤.٢١٢٩ 



٢٢١ 

٢٦  ٧١  ٨٩  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  ١.٧٧  ٣.١٣٢٩ 
٢٧  ٦٠  ٨١  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٦.٢٣  ٣٨.٨١٢٩ 
٢٨  ٧٠  ٩٠  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 
٢٩  ٧٠  ٩٠  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 
٣٠  ٦٠  ٨٨  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  ٠.٧٧  ٠.٥٩٢٩ 

٣١  ٧١  ٨٢  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  -٥.٢٣  ٢٧.٢٥٢٩ 
٣٢  ٦٨  ٨١  -٠.٢٥  ٠.٠٦٢٥  -٦.٢٣  ٣٨.٨١٢٩ 
٣٣  ٨٥  ٩٠  ١٦.٧٥  ٢٨٠.٥٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 

٣٤  ٦١  ٨٠  -٧.٢٥  ٥٢.٥٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٣٥  ٦٧  ٨٠  -١.٢٥  ١.٥٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٣٦  ٦٠  ٩٧  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  ٩.٧٧  ٩٥.٤٥٢٩ 
٣٧  ٧١  ٨٦  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  -١.٢٣  ١.٥١٢٩ 

٣٨  ٦٠  ٨١  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٦.٢٣  ٣٨.٨١٢٩ 
٣٩  ٧٠  ٩٠  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 

٤٠  ٧١  ٩٨  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  ١٠.٧٧  ١١٥.٩٩٢٩ 
٤١  ٨٠  ٩٠  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 

٤٢  ٦٠  ٨٤  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٣.٢٣  ١٠.٤٣٢٩ 
٤٣  ٧١  ٩٠  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 
٤٤  ٧٥  ٨٩  ٦.٧٥  ٤٥.٥٦٢٥  ١.٧٧  ٣.١٣٢٩ 
٤٥  ٦٩  ٨٣  ٠.٧٥  ٠.٥٦٢٥  -٢.٢٣  ٤.٩٧٢٩ 
٤٦  ٦١  ٩٧  -٧.٢٥  ٥٢.٥٦٢٥  ٩.٧٧  ٩٥٤٥٢٩ 

٤٧  ٨٠  ٩٨  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  ١٠.٧٧  ١١٥.٩٩٢٩ 
٤٨  ٦١  ٩٨  -٧.٢٥  ٥٢.٥٦٢٥  ١٠.٠٠  ١١٥.٩٩٢٩ 



٢٢٢ 

٤٩  ٦٠  ٩٧  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  ٩.٧٧  ٩٥.٤٥٢٩ 
٥٠  ٦٠  ٩٨  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  ١٠.٧٧  ١١٥.٩٩٢٩ 

٥١  ٨٠  ٨٧  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  -٠.٢٣  ٠.٠٥٢٩ 
٥٢  ٦٩  ٨٥  ٠.٧٥  ٠.٥٦٢٥  -٢.٢٣  ٤.٩٧٢٩ 
٥٣  ٨٠  ٩٠  ١١.٧٥  ١٣٨.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 
٥٤  ٧٠  ٩٠  ١.٧٥  ٣.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 
٥٥  ٧١  ٩٠  ٢.٧٥  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٧  ٦.٦٧٢٩ 

٥٦  ٦٠  ٨٠  -٨.٢٥  ٦٨.٠٦٢٥  -٧.٢٣  ٥٢.٢٧٢٩ 
٥٧  ٧٤  ٩٠  ٥.٧٥  ٣٣.٠٦٢٥  ٢.٧٧  ٧.٦٧٢٩ 

موعجم  ٣٨٩٠  ٤٩٧٢  -  ٢٧٩٠.٥٦٢٥  -  ٢٠١٨.٠٣٥٣  

 : نظرا إىل اجلدول السابق تعرف النتائج كما يلي

Σ(X1i – M1)
2 = ٢.٧٩٠,٥٦٢٥  dan Σ(X2i – M2)

2 = ٢.٠١٨,٠٣٥٣ 

  :كما يلي X2 و  varians (X1(وحتصى تفاوت 
VAR1 = s1)نتيجة تفاوت  -

 : هي  X1من االختبار القبلي أو  (2

( )

48,957
57

2.790,5625

∑ 2
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  :ويف حني، أن االحنراف املعياري جذر من التفاوت، وهي

6,997

957,48
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=

=

= VARs

 

VAR2 = s2)نتيجة تفاوت  -
 :هي  X2و من االختبار البعدي أ (2
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( )

35,404
57

2.018,0353

∑ 2
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  :ويف حني، أن االحنراف املعياري جذر من التفاوت، وهي

5,950

35,404

22

=

=

= VARs

 

 : حسب الرمز التايل " t "إحصاء نتيجة  .٤

( )
-25,781

0,730390,464-1,48002
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 : حتديد معيار التجربة  .٥

 –ت " ("اعتمادا على نتيجة الرمز السابق، عرف أن تقدير 
هذه .  1,98) = اجلدولية –ت " ("أكثر من تقدير 25,781- ) = احلسايبة

تدل على أن نتيجة التجربة هلا وجود الفروق ذات داللة بني نتيجة االختبار القبلي 
مردود واالفتراض البديل " Ho "واالختبار البعدي، ومن مث فإن االفتراض الصفري 

"Ha "ة اإلحصائية أن النموذج املطور يؤثر كثريا يف وتدل هذه النتيج. مقبول
  .دافعية الطلبة ويف ترقية التحصيل الدراسي يف تعلم النحو الوظيفي
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  اإلنتاجتعديالت : املبحث الثالث 

مع أن جودة اإلنتاج تعترب جيد جدا إال أن املشرفني واخلرباء واملدرس والطلبة 
انطالقا من هذه املالحظات . لتعليقات عنهواملناقشني منحوا املالحظات واالقتراحات وا

واالقتراحات والتعليقات فقام الباحث بتعديالت اإلنتاج حسب مالحظام واقتراحام 
  : وقد قام الباحث بالتعديالت على املرحلتني، كما يلي. وتعليقام الثمينة

 يف املرحلة األوىل التعديالت .أ 

الباحث معتمدا على املداخالت يف املرحلة األوىل قام ا  تالتعديالأما 
واالقتراحات والتعليقات من املشرفني مها األستاذ الدكتور احلاج حممد عني املاجستري 

 التدريس البنائييف بري اخلوكذلك من اخلرباء وهم . والدكتور توركيس لوبيس
الدكتور احلاج (، واخلبري يف تدريس النحو )األستاذ الدكتور حممد عني املاجسري(

الدكتور احلاج توركيس (، واخلبري أو مدرس النحو الوظيفي )صني املاجستريخال
، )الدكتور احلاج أوريل حبر الدين املاجستري(، واخلبري يف تصميم التدريس )لوبيس

وكذلك الطلبة يف مادة النحو الوظيفي الذين الحظوا هذا اإلنتاج مالحظة جيدة قبل 
بقسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم " و الوظيفيالنح"جتربته امليدانية على طلبة مادة 

وفيما يلي شرح . اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 : عملية تعديالت اإلنتاج

 من املشرفني االقتراحاتو التعليقات .١

 من املشرفني االقتراحاتو والتعليقات املالحظاتحصل الباحث على 
واألستاذ الدكتور احلاج ) رمحه اهللا(كتور احلاج مهيمن املاجستري األستاذ الد(

  : حممد عني املاجستري والدكتور احلاج توركيس لوبيس، كما يلي
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  وعملية التعديالت املشرفني التعليقات من:  ٤.٢٦اجلدول 

  التعديالت  التعليقات  الرقم
كثري من األمثلة غري مرتب  .١

 تدرجيي  فال بد من السهلة إىل
  الصعبة 

قد مت التنقيح بترتيب األمثلة من القصرية 
  . إىل الطويلة ومن السهلة إىل الصعبة

جتهيز حمتوى الدرس مل يناسب  .٢
مببادئ النظرية البنائية بغري وجود 

بدئ املعملية بناء الفكرة ك
  . ساسي هلذه النظريةاأل

قد مت تنقيح حمتوى الدرس بتجهيز عمودة 
ء االفكرة أو توجيه بنا"حتت العنوان 

العنوان ب من قبل الذي كان" الفهم
  " استنباط القواعد"

البد من استخدام األرقام يف  .٣
تنظيم أنشطة املدرس والطلبة يف 
خطة التدريس اليومية حىت تكون 

  .مرتبة معقولة

قد مت التنقيح باستخدم األرقام لتنظيم 
أنشطة املدرس والطلبة يف خطة التدريس 

  : اليومية، كمثل
١.١ ........  
١.٢ ........ 
  .ما إىل ذلكو ........  ١.٣

توجد األخطاء اإلمالئية  .٤
والقواعدية يف التقومي، منها كما 

  : يلي
وصف كل هذه الصور  - 

  .تصويرا بسيطا

قد مت تنقيح األخطاء القواعدية يف التقومي 
صف كل واحد "والصحيح هو . املذكور

  ."من هذه الصور وصفا بسيطا

٥. ميز الكلمات  من املستحسن إذا ت
باللون املختلف يف األمثلة 
املعروضة يف حمتوى الدرس 

  . حسب موقعها اإلعرابية

قد مت التنقيح بوضع اللون اخلاص لكل 
كلمة يف األمثلة املعروضة حسب موقعها 

  : اإلعرابية مثل
  خرب  +  مبتدأ
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١.  تابالك لطالب العلم مهِم.  
    اجلامعة طالبسليمان   .٢

ا اكتمل الباحث من املستحسن إذ .٦
التقومي بالصور حىت يكون 

  . اإلنتاج جذابا

قد مت التنقيح بعرض بعض الصور 
املختلفة واجلذابة لكي حيتفز ا الطلبة 

  . القيام حبلها فرديا واجتماعيا
  :هذه الوسائل التدرسية  .٧

جهاز العروض اإللكتروين  .١
)LCD.( 

 .االنترنت .٢
 .احلاسوب .٣
 .فديو باللغة العربية .٤

تاج إىل األكثر حتناقصة والتزال 
  . منها

قد مت التنقيح بزيادة الوسائل التدرسية 
  : حىت أصبحت كما يلي

 ).LCD(جهاز العروض اإللكتروين  .١
 .السبورة .٢
 .القلم .٣
 .االنترنت .٤
 .احلاسوب .٥
 .فديو باللغة العربية .٦
 .ميةيأوراق األنشطة التعل .٧
  .أوراق املالحظة، وغريها .٨

أن يستكمل الباحث أرقام امللحق  .٨
  . يف خطة التدريس اليومية

قد مت التنقيح بإيتاء األرقام للملحقات يف 
  : نقطة التقومي حىت أصبحت كما يلي

 ٢امللحق  �االختبار التكويين   - 
 ٣امللحق  �التقييم العملي      - 
  ٤امللحق  �ملف العمل         - 

 من اخلبري يف التدريس البنائي االقتراحاتو التعليقات .٢

 اخلبري يف التدريس البنائيمن  االقتراحاتو تعليقاتحصل الباحث على ال
  :وهو األستاذ الدكتور احلاج حممد عينني املاجستري، كما يلي
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 وعملية التعديالت اخلبري يف التدريس البنائيمن  التعليقات:  ٤.٢٧اجلدول 

  التعديالت  التعليقات  الرقم
استخدام الطريقة اإلنتقائية غري    .١

 طريقة صحيح ألا إندماج بني
  .املباشرة وطريقة الترمجة

حو الطريقة اإلنتقائية  قد مت التنقيح مب
من الطرق املستخدمة يف األدوات 

  .التدريسية
أن تقدم القراءة من ال بد من    .٢

التعيني يف املؤشرات أو أهداف 
  .الدرس

 القراءة من التعيني ميقدتقد مت التنقيح ب
  .يف مؤشرات احلصول وأهداف الدرس

إجرائي  مفهومقدم يأن ي ينبغ   .٣
ل حلكل مرحلة من املرا

كمثل . التدريسية اخلمس
 مفهومالتعريف و مفهوم

التفسري  ومفهوم االستكشاف 
  . التقومي مفهومالتوسع و مفهومو

إجرائي لكل  مفهوموضع قد مت التنقيح ب
ل التدريسية اخلمس حمرحلة من املرا

التشويق واالستكشاف والتفسري (
  . يف املقرر الدراسي) ميوالتوسع والتقو

 مرحلةيف املدرس نشطة أ   .٤
كشاف مازالت عامة تاالس

ومل تتصور فيها ) إدارة الفصل(
أنشطة لتوجيه الطلبة يف 

  .املعارف كشافتسا

  : كما يلي قد مت التنقيح
توريط الطلبة يف استكشاف  �

 : املعلومات الواسعة وذلك من خالل
األسئلة /تقدمي عدة املشكلة - 

 . وضوع الدرساملتعلقة مب
إرشاد الطلبة للتعاون بينهم مث  - 

 . التوجيه واإلشراف واملتابعة
تقدمي التوجيهات للطلبة لطرق  - 

مجع املعلومات من خالل 
االستكشاف من مصادر متنوعة 
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  .متعلقة بالدرس
الطلبة من أجل  لدىإتاحة الفرصة  �

  .املناقشة حول عمل كل جمموعة
يف املدرس نشطة وكذلك أ   .٥

 مازالت عامة تفسريال مرحلة
وينبغي أن تكون األنشطة توجه 

  .الطلبة يف تفسري املعلومات

يف املدرس نشطة أعن  قد مت التنقيح
  :كما يلي التفسري مرحلة

مناقشة الطلبة يف املعلومات اليت  �
  .توصلوا إليها مع تعديل أخطائهم

تسجيل املعلومات اليت توسلت إليها  �
  .كل جمموعة على سبورة الفصل

البة الطلبة التمثيل لكل عنصر من مط �
  .  املوضوع

 مرحلةيف املدرس نشطة كذلك أ   .٦
غامضة وينبغي مازالت  التوسع

أن تكون األنشطة واضحة يف 
  .توجيه الطلبة لتوسع املعلومات

يف املدرس نشطة أعن  قد مت التنقيح
  :كما يلي التوسع مرحلة

يطلب من الطلبة تطبيق مفاهيم  �
والكتابة، وذلك الدرس يف احملادثة 

 : من خالل
يطلب من الطلبة بيان أجوبة  - 

األتفاق واإلختالف بني األمثلة 
ىل إاليت متثل الدرس مستندا 

 .ملصادر املتنوعةا
يتأكد الطلبة من الفهم بني  - 

  .األقران
كل  يفالقواعد  اتموضوع   .٧

مازلت نظرية وينبغي أن وحدة 
+ املبتدأ : "، مثالةوظيفيتكون 

وضع املواضيع القواعدية التنقيح بقد مت 
التطبيق الوظيفي عن : "الوظائفية، مثال 

التطبيق "اخلبري، + تراكيب مبتدأ 
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+ فاعل + الوظيفي عن تراكيب فعل   ."اخلرب
، والتطبيق الوظيفي عن "مفعول به

جار + نائب الفاعل + تراكيب فعل 
  . جمرور

 من اخلبري يف تدريس النحو االقتراحاتو التعليقات .٣

 نحوتدريس المن اخلبري يف  االقتراحاتوالتعليقات لباحث على حصل ا
  :املاجستري، كما يلي خالصنيوهو الدكتور احلاج 

 النحو وعملية التعديالتاخلبري يف تدريس من  التعليقات:  ٤.٢٩جلدول ا

  التعديالت  التعليقات  الرقم
حبذا يابعض األمثلة غري وظيفي و   .١

بدلت األمثلة باألحداث  لو
  : عية، ، منهاالواق

األخالق ضروري إلجياد  - 
 .التوافق بني الفرد واجلماعة

األخالق علم ينري السبيل  - 
  .  لعمل ما ينبغي

مثلة غري وظيفي األقد مت التنقيح بإبدال 
إىل األمثلة الواقعية أو الوظيفية، رغم أا 

  : صحيحا قواعديا، منها
 .يف الفصل األستاذ حاضر - 
 .مالكتاب  مهِم لطالب العل - 

  . وما إىل ذلك

توجد األخطاء اإلمالئية يف أمثلة     .٢
  : حمتوى الدرس، منها كما يلي

 .جلست على القرسي - 
  جاء الذي نتظره طويال - 

قد مت التنقيح بإصالح كل األخطاء 
اإلمالئية يف أمثلة حمتوى الدرس كما 

  :  قترحها اخلبري، وهيا
 .جلست على الكرسي - 
  . جاء الذي ننتظره طويال - 

قد مت التنقيح بوضع الشكل يف بعض   ألمثلة حتتاج إىل احلركاتبعض ا   .٣
  . األمثلة املقصودة



٢٣٠ 

توجد األخطاء القواعدية يف عدة    .٤
  : العبارات كمثل

أن يقرأ الطلبة النصوص أو  - 
األمثلة قراءة صحيحة اليت 

 .تضمن فيها املبتدأ واخلربت
أن يقرأ الطلبة النصوص أو  - 

فيها  تتركباألمثلة اليت 
 .قراءة صحيحة أ واخلرباملبتد

إن األمثلة السابقة اليت حتتها  - 
 ....اخلط هو 

كتب الطلبة مجال مفيدة اليت  - 
 ....تذكر فيها 

اكتب ما استنبطته من  - 
القواعد مستعينا من توجيه 

 .بناء الفكرة السابق
آت أمثلة أخرى شفهيا  - 

وحتريريا مستفيدا من األمثلة 
  السابقة

القواعدية  قد مت التنقيح بإصالح األخطاء
  : والصحيح هو. يف العبارات املذكورة

أن يقرأ الطلبة النصوص أو األمثلة  - 
قراءة  تضمن فيها املبتدأ واخلربتاليت 

 ). احلال تفع يف آخر اجلملة.(صحيحة
أن يقرأ الطلبة النصوص أو األمثلة  - 

قراءة  تضمن فيها املبتدأ واخلربتاليت 
األصح استخدام . (صحيحة
 ).تتضمن

 ومثلة السابقة اليت حتتها اخلط هإن األ - 
 ")هو"ليس " هي"األصح ... (

كتب الطلبة مجال مفيدة تذكر فيها  - 
 )بدون اليت.... (

اكتب ما استنبطته من القواعد  - 
 .مستعينا بتوجيه بناء الفكرة السابق

 "من"وليس " بـ"األصح باستعمال (
هات أمثلة أخرى شفهيا وحتريريا  - 

واألصح (ة مستفيدا من األمثلة السابق
  ). للتنبيه" ها"باستعمال 

تسمية وحدة الوحدة الدرس بـ    .٥
... الدرس األول والدرس الثاين"

لو حبذا ياإخل، غري مناسبة، و
  . مسيت بكلمة أخرى

قد مت التنقيح بإبدال عنوان الوحدات من  
إخل إىل ... الدرس األول والدرس الثاين

 األوىل والوحدة الثانية إىل أربع اضرةاحمل
  . عشرة وحدة

مل يوضع حمتوى الدرس لوحبذا يا    .٦
والتقومي يف موضوع متفرق من 

قد مت التنقيح بوضع حمتوى الدرس 
كل خطة التدريس يف والتقومي ملحقتان 
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كل خطة الدراسي، ألا جزء 
  . منها

حمتوى الدرس ملحق  يكوناليومية، أي 
  . ٢والتقومي ملحق  ١

 مدرس النحو الوظيفي /االقتراحات من اخلبريو التعليقات .٤

أو مدرس النحو من اخلبري  االقتراحاتو التعليقاتحصل الباحث على 
  :، كما يليتوكيس لوبيسوهو الدكتور احلاج  الوظيفي

 وعملية التعديالت مدرس النحو الوظيفي/اخلبريمن  التعليقات:  ٤.٢٩جلدول ا

  التعديالت  التعليقات  الرقم
عدة  توجد األخطاء القواعدية يف  .١

  : العبارات، كمثل
اكتب مجال مفيدة ووظيفية  - 

اعتمادا على املواقع اإلعرابية 
  .التالية على األقل

قد مت التنقيح بإصالح كل األخطاء 
  :لقواعدية يف العبارات املذكورة، كمثل

كتب مجال مفيدة ووظيفية معتمدا أ - 
على املواقع اإلعرابية التالية على األقل 

  ). تمادااألصح معتمدا وليس اع(
إن النحو الوظيفي هو تطبيقي   .٢

فال بد من أن تكثري التدريبات 
  . لكل وحدة يف التقومي

قد مت التنقيح بكثرة التدريبات يف كل 
  . التقومي على مخسني يف املاءة

بعض األمثلة حتتاج إىل   . ٣
 كسالنما : احلركات، كمثل 

  .يف أي إمتحان ناجح

لألمثلة قد مت التنقيح بوضع احلركات 
  : ومنها املقصودة، 

  .يف أي إمتحان ناجح كسالنٌما 
يوجد اخلطأ يف كتابة اسم الكلية   .٤

يف " الثقافة"يعين بدون كلمة 
، "كلية العلوم اإلنسانية والثقافة"

هذا التغيري قد جرى منذ سنة 
  . م٢٠١٣

قد مت التنقيح بإصالح اسم الكلية يف كل 
ية كل"صفحات األطروحة، واألصح هو 

  ." الثقافة"بدون كلمة " العلوم اإلنسانية
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موضوعات النحو الوظيفي   .٥
املطورة مل تكن عمليا للمدرس، 

نظمت على حسب لو حبذا يا ف
 بدايةاحتياج احملاضرة، أي من 

  . تهااحملاضرة حىت اي

موضوعات النحو قد مت التنقيح بترتيب 
  : الوظيفي كما يلي

  املوضوعات  احملاضرات
ل العام حول حمتوى املدخ  ١

  النحو الوظيفي
التطبيق الوظيفي عن    ٣ – ٢

  "اخلرب+ املبتدأ "تركيب 
التطبيق الوظيفي عن تركيب   ٥ – ٤

  "مفعول به+ فاعل + فعل "
التطبيق الوظيفي عن تركيب   ٧ – ٦

+ نائب فاعل + فعل "
  "جمرور

  املراجعة  ٨
التطبيق الوظيفي عن تركيب   ١٠ – ٩

+ اسم + كان وأخواا "
  "خرب

التطبيق الوظيفي عن تركيب   ١٢ –١١
+ اسم + إنَّ وأخواا "

  "خرب
التطبيق الوظيفي عن   ١٣

  "التوابع لألمساء"تراكيب 
    املراجعة  ١٤
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 من اخلبري يف تصميم التدريس  االقتراحاتو التعليقات .٥

التدريس تصميم من اخلبري يف  االقتراحاتو التعليقاتحصل الباحث على 
  :املاجستري، كما يلي أوريل حبرالدينو الدكتور احلاج وه

 وعملية التعديالت اخلبري يف تصميم التدريسمن  التعليقات:  ٤.٣٠جلدول ا

  التعديالت  التعليقات  الرقم
العبارات يف مؤشرات  -   .١

احلصول مل تكن كاملة 
حيث مل تذكر فيها الدرجة 

)Degree (كمثل : 
أن يقرأ  الطلبة  ٢.١

مثلة النصوص أو األ
تضمن فيها املبتدأ تاليت 

 .واخلرب
أن يعين الطلبة  ٢.٢

عالمات اإلعراب 
وأنواع املبتدأ واخلرب 
من النصوص أو 
األمثلة املقروءة أو 

 .املسموعة
أن يكتب الطلبة اجلمل  ٢.٣

املفيدة الىت تذكر فيها 
 .كل من املبتدأ واخلرب

أن يطبق الطلبة  ٢.٤
 +تراكيب املبتدأ 

قد مت التنقيح جلميع مؤشرات احلصول 
يف آخر كل ) Degree(بذكر الدرجة 
  :عباراا كمثل 

أو أن يقرأ  الطلبة النصوص   ٢.١
 تضمن فيها املبتدأ واخلربتاألمثلة اليت 

 . قراءة صحيحة
أن يعين الطلبة أنواع املبتدأ واخلرب  ٢.٢

من النصوص أو األمثلة املقروءة أو 
 .تعيينا جيدا املسموعة

أن يكتب الطلبة اجلمل املفيدة الىت  ٢.٣
تذكر فيها كل من املبتدأ واخلرب 

 .كتابة سليمة
 +أن يطبق الطلبة تراكيب املبتدأ  ٢.٤

تطبيقا اخلرب يف اجلمل الوظيفية 
 .جيدا

 Audience= الطلبة  - 
أن يكتب، أن يطبق، أن يقرأ، أن  - 

 Behavior= يعني 
النصوص، أنواع املبتدأ، اجلمل  - 
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اخلرب يف اجلمل 
 .الوظيفية

ال بد أن تتمثل فيها العناصر  - 
 .كامال" ABCD"األربع 

A = Audience = الطلبة    
B = Behavior = السلوك    
C = Competency =  الكفائة  
D = Degree.= القياس/ الدرجة    

= املفيدة، تراكيب املبتدأ واخلرب 
Competency 

قراءة صحيحة، تعيينا جيدا، كتابة  - 
  Degree= سليمة، تطبيقا جيدا 

واعدية يف عدة توجد األخطاء الق  .٢
  :العبارات منها

  قرأت أحد عشر كتاب  - 

قد مت التنقيح بتصويب كل األخطاء 
  :القواعدية يف العبارات املذكورة، ومنها

األصح (قرأت أحد عشر كتابا  - 
  "). كتابا"

التثبيت يف استعمال    .٨
تستخدم  مثال، هلاملصطالحات 

  .كلمة الدارسون أم الطلبة

م كلمة قد مت التنقيح بتثبيت استخدا
  . يف األدوات التدرسيية" الطلبة"

تقسيم اإلنتاج إىل سبع وحدات    .٩
  : وهي

 الوحدة األوىل - 
 الوحدة الثانية - 
 الوحدة الثالثة - 
 الوحدة الرابعة - 
 الوحدة اخلامسة - 
 الوحدة السادسة - 
  الوحدة السابعة - 

التقسيمات مازالت غامضة،  ههذ

 ١٤إىل  الوحداتم يقستقد مت التنقيح ب
حماضرة ولكل حماضرة موضوع الدرس، 

  : كما يلي
املدخل العام حول : احملاضرة األوىل  - 

 الوظيفي مادة النحو
تكوين اجلمل العربية : احملاضرة الثانية  - 

 ."اخلرب+  املبتدأ "اليت تتضمن فيها 
تكوين اجلمل العربية : احملاضرة الثالثة - 

 ."اخلرب+  املبتدأ "اليت تتضمن فيها 
تكوين اجلمل : احملاضرة الرابعة  - 
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 ١٤تتكون من  اتألن احملاضر
 ي كلحماضرة وليس في ١٦ –

وحبذا لو . موضوع القواعد منها
عدد  وفققسمت وحدات 

 ةكون واضحتاحملاضرات حىت 
هذه األدوات  تخدمن سيسمل

النحو  دريسيف ت التدريسية
  . الوظيفي

+ فعل “العربية اليت تتضمن فيها 
 .”املفعول به+ الفاعل 

تكوين اجلمل : سة احملاضرة اخلام - 
+ فعل “العربية اليت تتضمن فيها 

 .”املفعول به+ الفاعل 
تكوين اجلمل : احملاضرة السادسة - 

نائب + العربية اليت تتضمن فيها فعل 
 .جار وجمرور+ الفاعل 

تكوين اجلمل : احملاضرة السابعة - 
نائب + العربية اليت تتضمن فيها فعل 

 .جار وجمرور+ الفاعل 
 املراجعة: نةاحملاضرة الثام - 
تكوين اجلمل : احملاضرة التاسعة - 

كان "العربية اليت تتضمن فيها 
 ."خربها+ امسها + وأخواا 

تكوين اجلمل : احملاضرة العاشرة  - 
كان "العربية اليت تتضمن فيها 

 ."خربها+ امسها + وأخواا 
تكوين : احملاضرة احلادية عشرة  - 

+ اجلمل العربية اليت تتضمن فيها إنَّ 
 .خربها+ ها امس

تكوين اجلمل : احملاضرة الثانية عشرة - 
+ امسها + العربية اليت تتضمن فيها إنَّ 

 .خربها
تكوين اجلمل : احملاضرة الثالثة عشر - 
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العربية اليت تتضمن فيها تراكيب كل 
 .من أنواع التوابع يف احملادثة والكتابة

  . املراجعة: رابعة عشراحملاضرة امل - 

 التجربة احملدودةقام عن اإلنتاج من خالل الطلبة وتعلي اقتراحات .٦

م أو تعليقابعد ما قام الباحث بالتجربة احملدودة فطلب من الطلبة 
  :مداخالم، فحصل على تعليقام أو مداخالم عن اإلنتاج كما يلي

  احملدودة وعملية التعديالتتعليقات الطلبة من خالل التجربة :  ٤.٣١جلدول ا

  التعديالت  واالقتراحاتاملالحظات   الرقم
حبذا لو كانت الصور املعروضة  .١

يف األدوات التدريسية مطبوعة 
  .ملونة

قد مت التنقيح بتلوين الصور حىت تصبح 
  .األدوات التدريسية جذابة

قد نشعر مبمل من الطرق  .٢
املستخدمة فنحتاج إىل األلعاب 

  .اللغوية

قد مت التنقيح بتقدمي بعض األلعاب اللغوية 
ا يف عملية التدريس وكتبها يف وطبقه

  خطة التدريس اليومية، ومنها
 MENCIPTA(تصنيع الكلمة  - 

KALIMAT( 
 MENGISI(إمالء معىن الصور  - 

PESAN GAMBAR( 
 MENULIS(كتابة الذكريات  - 

KENANGAN( 
 MERINGKAS(إختصار القصة 

CERITA.(  
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األعمال املطلوبة يف ملف العمل  .٣
كثري جدا وحيتاجون إىل 

  .ريالتقص
  األعمال املطلوبة : مثال

. كلمة ١٥٠ال تقل من  -
 %) ٣٥:  النسبة املئوية (

تراكيب على  ٢٠تكرر فيها  -
". اخلرب+ املبتدأ "األقل من 

 % ) ٣٥:  النسبة املئوية (
املبتدأ "اسطر  كل تراكيب  -

: النسبة املئوية " (.اخلرب+ 
٣٠ .(%  

قد مت التنقيح بقصر األعمال املطلوبة يف 
  : عمل، حىت أصبح كما يليملف ال

النسبة املئوية . (كلمة ١٠٠ال تقل من  -
  :٣٥ (% 

تراكيب على األقل من  ١٠تكرر فيها  -
 ٣٥:  النسبة املئوية ". (اخلرب+ املبتدأ "

( % 
+ املبتدأ "اسطر  كل تراكيب  -

  %). ٣٠: النسبة املئوية "(.اخلرب

الوسائل التعليمية حمدودة،  .٤
علمية وحنتاج إىل الوسائل الت

  .املتنوعة

قد مت التنقيح بزيادة الوسائل التدرسية 
جهاز ). ١(: أصبحت كما يليحىت 

). ٢( ).LCD(العروض اإللكتروين 
، االنترنت). ٤(، القلم). ٣(، السبورة

فديو باللغة ). ٦(، احلاسوب). ٥(
، أوراق األنشطة التعلمية). ٧(، العربية

الصور ). ٩(، أوراق املالحظة). ٨(
  . اللغز اللغوي). ١٠(ة، امللون
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 يف املرحلة الثانية التعديالت  . ب

بعد القيام بتنقيح اإلنتاج يف املرحلة األوىل مث طبقه الباحث مبدئيا لدى طلبة 
قسم اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

التجربة تراحام عن اإلنتاج املطور يف احلكومية ماالنج فطلب منهم تعليقام واق
وبعد هذه التجربة قدم الباحث األدوات التدريسية إىل جلنة مناقشة نتائج . امليدانية

 .البحث وحصل أيضا على التعليقات واالقتراحات من اخلرباء

 امليدانيةالتجربة تعليقات الطلبة من خالل  .١

  :، كما يلية امليدانيةمن خالل التجربالطلبة  تعليقاتحصل الباحث على 
 وعملية التعديالت تعليقات الطلبة من خالل التجربة امليدانية:  ٤.٣٢جلدول ا

  التعديالت  التعليقات  الرقم
حبذا لو كانت الصور املعروضة    .١

  .يف اإلنتاج مطبوعة ملونة
  .قد مت التنقيح بالصور امللونة مطبوعيا

الورقة املستخدمة غري جذابة،    .٢
بالشكل  وحبذا لو صيغت

  العرضي

قد مت التنقيح بتغيري الورقة املستخدمة من 
  . الشكل الطويل إىل الشكل العرضي

احلروف املستخدمة أصغر مما    .٣
  .يلزم

قد مت التنقيح بتخضيم احلروف من حجم 
   ١٥إىل  ١٣

ومن مزاياه . إضافة إىل ذلك قدم الطلبة آرائهم عن مزايا اإلنتاج وعيوبه
). ٢. (مثلة مقدمة على توجيه الفكرة واستنباط القواعداأل). ١: (عند رأيهم

هذا النموذج ). ٣(عرض حمتوى الدرس باجلدول تسهل الطلبة يف فهم املادة، 
طباعته امللونة تزيدها ). ٤(يشجعنا تطبيق علوم النحو الوظيفي يف حياتنا اليومية، 

تعرض ). ٦(اعد، األمثلة املستعملة تسهل الطلبة يف فهم القو). ٥(مجاال جذابا، 
هذا النموذج يدفعنا يف إملام مبهارة الكتابة من ). ٧(القواعد بأسلوب سهل الفهم، 
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جند كثريا من الطرق التدريسية من خالل ). ٨(خالل مادة النحو الوظيفي، 
تعرض ). ١٠(. هذه املواد تطبيقية، أي التطبيق أكثر من نظرية). ٩(النموذج، 

هذا ). ١١(تؤثر كثريا يف رغبة الطلبة لقراءا مرارا،  املواد بألوان خمتلفة، وهذه
هذا ). ١٢(النموذج جيعل الطلبة مشتغلني يف أداء الواجبات الكثرية واملتنوعة، 

  .النموذج يدفعنا القيام بالتعاون حلل املشكالت الدراسية

 تعليقات املناقشني من خالل مناقشة نتائج البحث .٢

مناقشة نتائج من خالل  مواقتراحاني املناقش تعليقاتحصل الباحث على 
األستاذ ). ١(األستاذ الدكتور احلاج نور املرتضى املاجستري، ). ١(البحث، وهم 

األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين ). ٣(املاجستري،  الدكتور احلاج حممد عينن
 الدكتور احلاج حممد) ٥(املاجستري،  الدكتور احلاج شهداء صاحل ).٤(املاجستري، 
  .املاجستري عبد احلميد

  من قبل املناقشني وعملية التعديالت التعليقات:  ٤.٣٣جلدول ا

  التعديالت  التعليقات  الرقم
عالمة الترقيم لألمر ليس بـ    .١

كما تكون يف اللغة (!) 
(.) اإلندونسية، بل بالنقطة 

  .فقط

قد مت التنقيح بتصويب كل األخطاء 
يت كانت اإلمالئية  يف العبارات املوجودة ال

واألصح (!) عالمة الترقيم لألمر فيها 
  فقط(.) بالنقطة 

تسمية عنوان اإلنتاج بـ    .٢
حتتاج إىل " األجهزة التدريسية"

" األجهزة"املراجعة، ألن كلمة 
تسختدم كثريا لآلالت 

  .الوسائطية

بتسمية عنوان اإلنتاج املطور  قد مت التنقيح
  ".األدوات التدريسية"بـ
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سح اسم أستاذ األحسن أن مي   .٣
املادة املكتوبة يف املقرر 

  . الدراسي

سح اسم أستاذ املادة قد مت التنقيح مب
يف ) الدكتور توركيس لوبيس(املكتوبة 

  . املقرر الدراسي
جذب إنتباه يف املدرس نشطة أ   .٤

التشويق حتتاج  الطلبة  مبرحلة
إىل املراجعة كي يتضح وأكثر 

  .جذابة

 : طة كما يليبامتام األنش قد مت التنقيح
 :من خاللجذب االنتباه الطلبة  �

 العصف الذهين/السؤال التأملي طرح - 
(Brainstorming)   عن موضوع

 .الدرس
/ عرض عنوان الدرس يف السبورة - 

 .الشاشة
أو عرص  عرض اللغز على الشاشة - 

 . الصورة التأملية وجذابة
استعراض الواجبات املنزيلية من  - 

 .الطلبة
 . السابق ربط الدرس اليوم بالدرس �
تقدمي الكفاية األساسة وأهداف  �

 . الدرس
تقسيم الطلبة إىل جمموعات عمل  �

  .وفقا للحاجة
استخدام طريقة املباشرة غري    .٥

  .مناسب
حو طريقة املباشرة من قد مت التنقيح مب

  .الطرق املستخدمة يف األدوات التدريسية
الزمن املتاح ملرحلة التشويق    .٦

  . حيتاج إىل الزيادة
زيادة الزمن املتاح ملرحلة التنقيح بقد مت 

  . دقيقة ٢٠دقيقة إىل  ١٥التشويق من 
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  الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

وتلك . هذا البحث ينطلق من املشكلة اليت تواجه الطلبة ومدرسي النحو
املشكالت هي اخنفاض رغبة الطلبة وحتصيلهم الدراسي يف تعلم النحو، ويف نفس 

النحو املشكلة يف ترقية رغبة الطلبة وحتصيلهم الدراسي يف تعلم  الوقت يواجه مدرس
يرى الباحث أن إحدى احملاوالت حلل هذه املشكلة هي حتسني عملية تدريس . النحو
حتسني عملية التدريس يتعلق كثريا باختيار النموذج املناسب للطلبة وتقدم . النحو

ومن هذه . نظريات التعلمالعلوم واحلضارة، وهو منوذج التدريس القائم على 
النظريات هي النظرية البنائية، واستناد تدريس النحو على النظرية البنائية يعدها 

بني الطالب وبني اليت حتول تساعد يف التغلب على الصعوبات حماولة الباحث أحسن 
  .درس النحو إتقان

وهلذا اهلدف ينبغي أن يقوم الباحث بتطوير منوذج تدريس النحو يف ضوء 
والنموذج املطور يف هذا البحث . نظرية التعلم البنائية من خالل البحث العلمي

متحقق يف األدوات التدريسية املطورة اليت تتكون من املقرر الدراسي وخطة التدريس 
  . اليومية وحمتوى الدرس والتقومي

منوذج وللحصول على األدوات التدريسية فقام الباحث بعملية دمج بني 
م ١٩٩٥يف السنة  )Willis( ويلس الذي طوره  )C-ID(يس البنائي تصميم التدر

منوذج  و ٢٤٤نشرال). ٣(التطوير، والتصميم ). ٢(التعريف، ). ١: (ه الثالثطواتخب
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Four–D’s سفاسيلم تياغاراجان الذي طوره )Sivasailam Thiagarajan(  وآخرون يف
  .ير والنشرالتعريف والتصميم والتطو: ه األربعطواتخب ٢٤٥م١٩٧٤السنة 

ألن النموذج املطور هو  (C-ID) تصميم التدريس البنائي منوذجاختار الباحث 
لتطوير  نموذجألنه أنسب ال Four–D’sمنوذج واستخدم . القائم على النظرية البنائية

–Fourمنوذج بدر الدين أن بعض املزايا من .وأ تريانتو ىاألدوات التدريسية، كما ير

D’s  لذلك  ٢٤٦.األدوات التدريسية وليس لتطوير نظام التدريسهو يستخدم لتطوير
لتطوير اإلنتاج بعد  Four–D’sومنوذج  تصميم التدريس البنائي منوذجاندمج الباحث 

فابتدأ البحث مبرحلة التعريف بأربع خطوات، مث مرحلة التصميم . القيام بالتعديالت
  .لنشر بثالث خطواتبأربع خطوات، مث مرحلة التطوير بأربع خطوات، مث مرحلة ا

استهدف تطوير منوذج تدريس النحو لتسهيل الطلبة يف إتقان مهارة الكتابة 
وكذلك لتسهيل . من خالل تعلم النحو الوظيفي القائم على نظرية التعلم البنائية

املدرسني يف تدريس النحو الوظيفي من خالل استخدام األدوات التدريسية ملادة النحو 
  . الوظيفي

ث لدى الطلبة يف املرحلة السابعة بقسم اللغة العربية وأداا كلية سار البح
وقرر الباحث . العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهبم اإلسالمية احلكومية ماالنج

أن عينة البحث هم الطلبة يف ختصص اللسانيات بقسم اللغة العربية وأدا الذين 
  . طالبا) ٥٧(يتكونون من سبعة ومخسني 

من خالل نتيجة املالحظة تدل على أن عملية التدريس سارت على خطوات 
التدريس البنائية؛ حيث أن الدرس يبدأه املدرس بالتشويق من خالل العصف الذهين 
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)Brainstorming (مث يتيح الفرص . ليعرف به املعرفة القبلية من الطالب عن املادة
ا أو اجتماعيا من خالل الدراسة الكثرية لدى الطلبة يف استكشاف املصادر فردي

البيانات املعلوماتية احملصولة عليها جيعلها الطلبة مادة . املكتبية أوالتمثيل أو املناقشة
حيتوي هذا واخلطوة األخرية هي التقومي حيث . للقيام باملناقشة بني اموعات الفصلية

لقياس مدى  ا املدرسهستخدمياجلزء على األسئلة أو غريها من الوسائل اليت ميكن أن 
  . هذه كلها من خصائص التدريس البنائي. دريسحتقق أهداف الت

تها يف هذا الباب فهي ناقشاليت سيقوم الباحث مب نتائج البحث والتطويرأما 
  : كما يلي

 املطورالنموذج  جودة .أ 

قد قومه خبري تدريس البنائي بتقدير جيد وكذلك تقومي من خبري تدريس 
 تدريس النحو الوظيفي أو مستخدم اإلنتاج واخلبري يف تصميم النحو، بينما خبري

ومعدل النتائج من حتكيم اخلرباء . األدوات التدريسية قوماه بتقدير جيد جدا
يدل أن جودة اإلنتاج كانت جيد جدا؛ وهو صاحل الستخدام بقليل من ) ٨٨،٥(

 . التنقيح أو بدونه
لتوفري عناصر النموذج اجليد حصل اإلنتاج على هذه اجلودة العالية وفقا 

أن النموذج ) Nieveen(نقال عن نيفني ) Trianto(تريانتو  يراههذا منسجم مبا . فيه
، وهذا املعاير )Valid(الصدق ). ١(": رب أنه جيدا إذا توافر املعايري اآلتيةتعاملطور ي

يوجد  وهل. ة؟هل اعتمد منوذج مطور على النظرية املنطقية القومي :يتعلق بالسؤال
، أي يدل على احلقيقة على أن )Aflikatif(متكن التنفيذ ). ٢(، ؟فيه الثبات الداخلية

، أي معتمد على انفعاالت )Efektif(فعال ). ٣. (ما هو املطلوب به قابل للتنفيذ
موذج يف تطبيقه النتيجة اخلربة ويعترب أن النموذج املصمم هو فعال، ويؤيت هذا الن

  ٢٤٧".املنشودة
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اإلنتاج، مكونات عناصر النموذج اجليد قد يتضمن فيه  إىل توفري باإلضافة
  ": ذهب ثاين إىل أن كل منوذج له أربع مكونات، وهيكما 
، أي اخلطوات يف تنفيذ النموذج يف خالل عملية )Sintak(املرحلة ). ١(

را التدريس من بدايته إىل ايته ويتصور فيه أنشطة املدرس والطلبة تصو
، أي يتصور فيه )Sosial Sistem(جتماعي النظام اال). ٢. (واضحا

مبدأ ). ٣. (املواصلة بني املدرس والدارسني ووظيفة كل منهم
، أي املعلومات اليت يستفيد منها املدرس يف )Prinsip Reaksi(االستجابة 

 Sistem(نظام الداعم ). ٤(احترام ما فعله الطلبة من أنشطة التعلم، 

Pendukung(تنفيذ  الة الداعمة اليت حيتاج إليها يف، أي وصف احل
، أي عند كل منوذج اآلثار التدريسية )Dampak(أثر ). ٥( .النموذح

ة من اإلنتاجاآلثار التدريسية فهي اآلثار املباشرة  اأم. ةيواآلثار التابع
ة من خالل اإلنتاجة فهي اآلثار يوأما اآلثار التابع. األنشطة املنعقدة
  ٢٤٨".لتعلماملواصلة مع بيئة ا

اخلمس يف هذا النموذج؛ التشويق واالستكشاف  حلااملرقد تصورت 
را فيه أنشطة املدرس والطلبة تصو تتصوروقد . والتفسري والتوسع والتقومي

  .خالل عملية التدريس من بدايته إىل ايتهيف  واضحا
املدرس من وظيفة كل  جتماعيقد متثل يف هذا النموذج النظام اال

ظيفة املدرس ليس نقل املعلومات إىل أذهان التالميذ بل هو مسهل و .والدارسني
ووظيفة الدارسني هي بناء الفكرة . ومنظمه حىت يتعلم الطلبة بسهولة للتدريس

  . والفهم من خالل االختبارات املعقدة؛ الشفهية، التحريرية، وملف العمل
لومات اليت املعاملتضمنة يف هذا النموذج يتصور يف وجود مبدأ االستجابة 

نظام الداعم  وأما .ما فعله الطلبة من أنشطة التعلم يستفيد منها املدرس يف احترام
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. املوجود يف هذا النموذج فهو الوسائل اجلاهزة واملستخدمة يف عملية التدريس
وهذه الوسائل . هذه الوسائل قد عرضها الباحث يف كل خطة التدريس اليومية

   .تنفيذ النموذح يف ةتاجحم
يف هذا النموذج فهو ترقية دافعية الطلبة وحتصيلهم ثر أما عنصر األو

هذا األثر . الدراسي بعد اشتراكهم يف التدريس القائم على نظرية التعلم البنائية
  . مليئة باملعاين، كما دل عليه نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

اسب من وى اجلامعيباملستومن ناحية أخرى كان النموذج املطور واملطبق 
ألن الباحث يرى أن استخدام البنائية كنظرية أو مدخل  .نظرية التعلم البنائيةمع 

بالنسبة إىل تطوير منوذج . التدريس ال بد من أن يكون الطلبة لديهم االختبارات
تدريس النحو الوظيفي يف هذا البحث، فإن الطلبة قد تعلموا النحو أربع مرات 

وبناء على . لك قد كان لديهم خربات كثرية يف تعلم النحوقبل هذه املادة، لذ
منوذج التدريس موافق مبا تقييم الطلبة عن النموذج البنائي معظمهم يرون أن 

  : هذا مناسب مع قول الضوي .إليه ونتاجحي
فاخلربة هي . املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذو املعىن"

لفرد، لذا فاملعىن املتكون لدى املتعلم يتأثر خبرباته احملور االساسي ملعرفة ا
السابقة كما يتأثر بالسياق الذي يكتسب فيه هذا املعىن، قالتلميذ 
يستخدم معلوماته ومعارفه يف بناء املعرفة اجلديدية اليت يقتنع ا، واملعلم 
ال يستطيع أن يدرس املعرفة ويتوقع استيعاا بواسطة تالميذه، ولكن 

ن توفق بينها وبني معارف تالميذه السابقة لتحدث عملية الفهم جيب أ
   ٢٤٩."واالستيعاب
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ويات فضال عن ذلك فإن التعلم ىف املستوى اجلامعي خيتلف من املست
من حيث ). ٢(املستهدفني،  حيثمن ). ١: (التربوية قبل اجلامعي

ىف أن يستلزم الطلبة : من حيث عبء التعلم، أي). ٣(احملتوى، /املوضوعات
أن يكون أنشط وأفعل من األستاذ الذي يعلمهم ىف اكتساب اجلامعي املستوى 

حيث يذهب إىل  نظرية التعلم البنائيةمبفهوم  مالئمهذا املفهوم . املهارات اللغوية
يبىن الفرد الواعي "قال سويونو  .الطلبة يبين فكرته نفسه من خالل خرباته أن

  ٢٥٠."اليستقبلها بصورة سليمة من اآلخريناملعرفة اعتمادا على خربته اخلاصة، و
دور املدرس يف التدريس البنائي هو املسهل وجمهز األدوات التدريسية 
وبيئة التدريس، ويف حني، فإن دور الطالب هو باحث نشاط يف حل املشكالت 

  : وانسجاما مع ذلك قول عبد اهللا. اليت تواجه الطلبة واملدرس
يتوجه حنو توظيف  –حلادي والعشرينا–إن التعليم يف القرن احلايل "

التعليم املدرسي يف جماالت احلياة، واستخدام التكنولوجيا والعديد من 
األهداف اليت ال تعتمد على احلفظ والتلقني، بل متتد وتتعمق أكثر يف 
عملييت التعليم والتعلم الفعال القائم على نظريات تعليمية متحددة مبا 

إعادة النظر يف براجمها وتطويرها؛ كي  يطلب من املؤسسات التعليمية
تفي حباجات احلياة العصرية ومواكبة املتغريات العاملية اليت تستدعى إىل 

 ٢٥١."تطبيق تعليم من نوع جديد يف كل مراحل وأنواع التعليم
جعل  املدرسيف ضوء النظرية البنائية باحث إجيايب، لذلك فدور  الطالب
، كما أنه منظم لبيئة التعلّم، ل موجها ومرشدا، فهو ليس ملقنا باملفاهيم واضحة

 .وموفر ألدوات التعليم، ومشارك يف إدارة التعلّم وتقوميه
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 البنائيةالتعلم بادئ نظرية مباملطور  تتاسب النموذج .ب 

األدوات التدريسية هلا خصائص ختتلف مع األدوات من  النموذج املطور
النظرية البنائية . روح النظرية البنائية التدريسية التقليدية حيث يتمثل يف كل أدواا

إىل  درس للمعرفة من املنظرية تقوم على أن التعلم ال يتم عن طريق النقل اآليلهي 
اًء على خرباته ومعرفته معىن ملا يتعلمه بنفسه بن طالبة، وإمنا عن طريق بناء الالطلبة

  .السابقة

 املقرر الدراسي .١

). ١(ر بثالث مراحل وهي كما هو املعروف أن عملية التدريس مت
هذه املراحل الثالث تتصور يف املقرر . التقومي). ٣(التنفيذ، ). ٢(التخطيط، 

هذه املكونات . الدراسي، ويندرج منه خطة التدريس وحمتوى الدرس والتقومي
  . األدوات التدريسيةمسيت ب

 معتمدا على قانون الوزير التربية والتعليم املقرر الدراسيطور الباحث 
معيار ). ١(: م الذي يشمل على٢٠١٣سنة  ٥٦جلمهورية إندونيسيا منرة 

). ٥(املؤشرات، ). ٤(حمتوى الدرس، ). ٣(الكفاية األساسية، ). ٢(الكفاية، 
 .املصادر الدراسية). ٨(الزمن، ). ٧(التقييم، /التقومي). ٦(أنشطة التدريس، 

املقرر كان ). ١: (مبادئ تطويره، كما يليمساير على  املقرر الدراسي
مجيع احملتويات واألنشطة فيه قابل ملهام بصفة علمية، : املطور علمية؛ أي الدراسي

 املقرر الدراسيإن مضمون : املطور مطابقة؛ أي املقرر الدراسيكان ). ٢(
املقرر كان ). ٣(وترتيب عرض احملتوى مالئم بتنشئة فكرة الطلبة وخربام، 

تتواصل البعض على  الدراسيمكونات املقرر  إن: املطور منظمة؛ أي الدراسي
املطور ثبوتا؛  املقرر الدراسيكان ). ٤(بعض للحصول على الكفايات احملدودة، 

هناك ثبوت متني بني األجزاء التالية وهي الكفاية األساسية واملؤشرات : أي
 املقرر الدراسيكان ). ٥(واحملتويات واألنشطة واملصادر الدراسية والتقومي، 
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أن اشتمال املؤشرات واحملتويات واألنشطة واملصادر الدراسية : طور كفاية؛ أيامل
املقرر كان ). ٦(والتقومي صح يف األذهان للحصول على الكفاية األساسية، 

يهتم الباحث بتطور العلوم واملعرفة  وظواهر احلياة : املطور سياقيا؛ أي الدراسي
تويات واألنشطة واملصادر الدراسية اإلنسانية يف تنظيم اشتمال املؤشرات واحمل

يعتمد الباحث : املطور بصفة ال مركزية؛ أي املقرر الدراسيكان ). ٧(والتقومي، 
  .املقرر الدراسيعلى احتياج اجلامعة وخلفية الطلبة واملنهج الدراسي يف تطوير 

هذه املبادئ مالئم مبا ذهب إليها كل من داروانتو وأريس دوي جهيونو، 
الكفاية، ). ٥(الثبوت، ). ٤(املنظمة، ). ٣(املطابقة، ). ٢(لعلمية، ا). ١(هي 

فخاصية املقرر الدراسي تتصور يف أنشطة  ٢٥٢.ال مركزية). ٧(السياقي، ). ٦(
التشويق واالستكشاف ظهرت  يف أنشطة التدريس عملية . التدريس ونوع التقومي

، بينما عملية التقومي والتفسري والتوسع، هذه األنشطة من خصائص التعلم البنائية
جتري على شكل تكاملي وال يتجزأ من عملية التدريس، وهذه من خصائص 

  .النظرية البنائية

 خطة التدريس اليومية .٢

لتعليمي التعلمي اليومية هي عملية تصور مسبق للموقف ا سييدرتخطة ال
 ، وقوام هذه العملية حتديد األهداف واختيار أساليب حتقيقهالتحقيق األهداف

  . وتقومي مدى حتققها يف فترة زمنية معلومة وملستوى حمدد من التالميذ
بناء على ما سبق ذكره أن اخلبري يف تصميم األدوات التدريسية قد أعطى 

خلمسة أسئلة، واليعطي ) جيد( ٣لعشرين سؤاال، ونتيجة ) جيد جدا( ٤نتيجة 
اخلبري وع النتيجة من وجمم. ولو واحدا هلذا اإلنتاج) ناقص( ١و ) مقبول( ٢نتيجة 

اعتمادا على هذه النتيجة فاستنتج ). مخسة وتسعون( ٩٥هو  يف التدريس البنائي
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٢٤٩ 

وصاحل الستخدامه بقليل من التنقيح أو  جدا جيدالباحث أن النموذج املطور يعترب 
 .بدونه

يرى الباحث أن اخلبري يعطي الدرجة العالية هلذه خطة التدريس اليومية 
الكفاية األساسية، ). ٣(معيار الكفاية، ). ٢(، عينيةال). ١(": ناالتوفريها من مكو

 أنشطة). ٧(طرائق التدريس، ). ٦(الدرس،  ىحمتو). ٥(أهداف الدرس، ). ٤(
٢٥٣".التقومي). ١٠(املصادر الدراسية، ). ٩(الزمن، ). ٨(التدريس، 

   

ا وباإلضافة إيل ذلك فإن خطة التدريس اليومية املطورة كما سبق ذكره
إن مكونات "يرى مفلح . قد توفرت فيها املكونات الروتينية واملكونات الفنية

وأما املكونات . اخلطة التدريسية تتكون من املكونات الروتينية واملكونات الفنية
الصف ) ٤(الزمن، ). ٣(التاريخ، ). ٢(عنوان الدرس، ). ١: (الروتينية فهي

إجراءات ). ٢(أهداف التعلم، ). ١: (وأما املكونات الفنية فهي. والفصل والقسم
الواجبات ). ٥(تقومي التعلم، ). ٤(املواد واألجهزة التعيلمية، ). ٣(التدريس، 

  ٢٥٤."زمن التدريس). ٦(املنزلية، 
هذه اخلطة التدريسة املطورة نوع من نوعي خطط التدريس؛ التخطيط 

ى قنديل هي ير. بعيد املدى، ألا طورت ألربع عشرة حماضرة أو لفصل دراسي
، ويقوم املعلمون ذا النوع )حول أربعة أشهر(التخطيط الذي يتم لفصل دراسي 

والنوع .  من التخطيط حتت عنوان توزيع املقرر وذلك يف أو كل فصل دراسي
الثاين من خطط التدريس هو التخطيط قصري املدى، وهو التخطيط الذي يتم لفترة 

يط اليومي الذي يتم من أجل درس واحد وجيزة، كالتخطيط األسبوعي، أو التخط
 ٢٥٥.أو درسني
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٢٥٠ 

تلك خطوات التدريس املطورة كانت مطابقة مبا قدمتها مرأة صاحلة 
وآخرون يف نتيجة حبثهم، أن أنشطة التدريس القائم على البنائية عندها خصائص 

). ٢(، الفرصة للطلبة يف تقدمي آرائه ذاتيا تتيحأنشطة التدريس ). ١: (كما يلي
تفكري خربته حىت يصبح أكثر ابتكاريا،  الفرصة للطلبة يف تتيحة التدريس أنشط

أنشطة ). ٤(جتربة آراء جديدة،  الفرصة للطلبة يف تتيحأنشطة التدريس ). ٣(
 أنشطة التدريس). ٥(. الطلبة اخلربة اجلديدة املتعلقة خبرباته القدمية تتيحالتدريس 

  ٢٥٦.يئ بيئة التعلم اهلادئة نشطة التدريسأ). ٦(.حتث الطلبة يف تفكري تغري أرائهم
فراد الذين يشتركون يف تعلم هو األ إن املضمون األساسي للنموذج البنائي

، ويف جمموعات تعاونية بإمكام اكتساب املعرفة وبناء املعىن بأنفسهم ، ولذلك نشط
 شك أن ، والعملية نشطة تتم يف بيئة تعاونية يركز هذا النموذج على أن يكون التعلم

  .التعلم التعاوين جانب أساسي يف أغلب مراحل النموذج
من الضروري أن يعرف تبدأ مرحلة التشويق بطرح األسئلة لدى الطلبة ألنه 

املعلم كيفية بناء كل متعلم ملعرفته حينئذ ميكن مساعدته أن يكتسب اخلربة 
ضح إن كان ويتم ذلك بأن يقدم املعلم بعض األسئلة الكاشفة اليت تو. اجلديدة

وهذا بالضرورة  .لديه خربة سابقة وبنيات هلا عالقة باملوضوع اجلديد من عدمه
يستلزم قيام املعلم بتنفيذ بعض األنشطة الكاشفة لذلك واليت تعد مبثابة استبانه 

  .توضح له مستوى املتعلمني ومدى خربام السابقة
). ١: (ةتصورت أدوار املدرس البنائي يف تلك خطة التدريس اليومي

   ٢٥٧.كمرجعية). ١(كمدبر، ). ٣(كمكتشف، ). ٢(كمسهل، 
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٢٥١ 

إتاحة أدوات كتساب املهارات ). ١: (إن مالمح املدرس كمسهل 
إرشاد الطلبة لوسائط ). ٣(إتاحة مصادر املعلومات املناسبة للطالبة، ). ٢(اللغوية، 

اشر لطرق توجيه الطلبة املباشر والغري املب). ٤(تعليمية ووسائل شيقة وجذابة، 
  . اكتساب اللغة ومهاراا

مداولة البحث واالتصال مبصادر ). ١: (مالمح املدرس كمكتشف هي 
حماكاة انتاج اللغات األخرى يف ). ٢(املعرفة ومصادر الدعم يف تدريس النحو، 

االطالع على توصيات املؤمترات والفعاليات اليت ). ٣(تعليم لغتهم كلغة ثانية، 
اعداد أدوات الكشف من قوميس حديثة ). ٤(برسالته، تعينه على القيام 

  . ودوريات حبثية واجلديد من املناهج
املدرس ). ٢(املدرس كمخطط، ). ١: (ومالمح املدرس كمدبر هي

بينما مالمح املدرس كمرجعية . املدرس كمنسق، املدرس كمنظم). ٣(كقائد، 
). ٢(ات اللغة األربعة، التمكن من علوم اللغة العربية األساسية ومهار). ١: (هي

الدراية بتصنيف علوم ). ٣(جاهزية الرد حال السؤال خاصة يف األسئلة الشائعة، 
الدراية واإلملام مبكتبة علمية ). ٤(اللغة العربية وفروعها احلديثة وخاصة علم اللغة، 

  . لغوية تصلح لتوجيه الطالب إليها
مع كل واحد من طالبه أن يتفاعل يف العملية البنائية واملدرس كمسهل ب
ويساعد املتعلم على . يقوم كل منهم ببناء املعرفة  على حده لكي يرى كيف

تشكيل املعلومة وإضافة صفة الذاتية عليها وبالطريقة اليت تروق لكل منهم من 
  . خالل استخدام املعلم لبعض التوجيهات البسيطة

 حمتوى الدرس .٣

منطلق أو مبدأ لتطوير منوذج قد اختار الباحث نظرية التعلم البنائية ك
ألن الباحث يرى أن ماهية النحو الوظيفي هي التطبيق . تدريس النحو الوظيفي

الوظيفي عن علوم النحو، وذلك ال بد من أن يكون تدريسه قائما على نظرية 



٢٥٢ 

ونظرية التعلم اليت جتعل الطلبة ناشطني يف التعلم . جتعل الطلبة ناشطني يف التعلم
جينيبييب ماري هذا االستنباط أيده معظم املربيني، منهم . ائيةهي نظرية البن

جمموعة من عملية التربية والتدريسية اليت "أن النظرية البنائية هي يقول جنوسون 
ة مع مراعاة علييتمحور حول املتعلم، أي التدريس الذى يقوم على العلمية التفا

يقول املعجم الدويل ن نقال ع الضويقول  كذلك ٢٥٨."ميول الطالب واحتياجام
رأية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطا يف بناء "البنائية  أن

سويونو كذلك و ٢٥٩".أمناط التفكري لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة
فلسفة التعلم القائمة على االفتراض القائل بأننا نبين :"يقول أن البنائية وهاريانتو 

  ٢٦٠"نا للعامل الذي نعيش فيه باالعتماد على خرباتنافهم
عاشور كل من  هعرفإن معىن النحو الوظيفي هو التطبيق الوظيفي كما ي

املهارات  إتقاناكتساب التالميذ مهارات القواعد اليت تساعد على " أنهواحلوامدة 
وضوعات وبعبارة أخرى هو امل. االستماع، واحملادثة، والقراءة، والكتابة: األربعة

النحوية املستعملة يف لغة التالميذ حتدثا وكتابة حبيث تستخدم استتخداما سليما يف 
  ٢٦١."ماواإلعراب والتراكيب، والربط ليربز املعىن واضحا مفه

فهم املعلومات ). ١: (وخيتار منوذج التعلم البنائي إذا يراد التدريس لـ
تعديل الفهم ). ٣(ت جديدة، سياقا/ تطبيق املعلومات يف مواطن ). ٢(األساسية، 

تنمية أنواع ). ٥(تنمية مهارات البحث العلمي، ). ٤(والتصورات القبلية اخلطأ، 
تنمية مهارات املناقشة ). ٧(تنمية االجتاه حنو موضوع الدرس، ). ٦(التفكري، 

  .واحلوار أو العمل اجلماعي أو عمل الفريق
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٢٥٣ 

هو التطبيق الوظيفي عن ي انطالقا مما يراه الباحث أن معىن النحو الوظيف
علوم النحو، فرتب الباحث موضوعات النحو الوظيفي يف هذا البحث اليت ختتلف 

  . مع موضوعات النحو الوظيفي اليت رتبها رجال القسم وأستاذ النحو الوظيفي
وطبقها لدى  -كما ذكر يف الفصل الرابع–قد رتب الباحث املوضوعات 
يرون أن ، فحصل على أن معظم الطلبة الطلبة وطلب منهم التعليقات عنها

ماملوضوعات يف حمتوى الدرس شائعة وتاليومية ستعمل كثرية يف حيا.   
خبصائص تدريس  لذلك استخلص الباحث أن املوضوعات املطورة مطابقة

كثرية األمناط املناسبة ببيئة الطلبة وميكن هلم استعماهلا يف  يعينالنحو الوظيفي 
نا أن جنتنب تدريس النحو عليفيا هلم، أي ي يكون النحو وظاحلديث والكتابة حىت

. الذي يتم تدريسه للتالميذ يف املدرسة وال حتقق هدفا وظيفيا يف حيام اليومية
فالنحو الوظيفي حيث أن موضوعاته املستعملة يف لغة التالميذ حتدثا وكتابة حبيث 

يربز املعىن واضحا تستخدم استخداما سليما يف اإلعراب والتركيب والربط ل
أن ننطلق يف تدريسنا من خربة متصلة بغرض من ). ١: (وذلك من خاللمفهوما، 

أن تكون االستجابة املراد من ). ٢(أغراض املتعلمني أو لسد حاجة لديهم، 
التركيز على ممارسة ). ٣(التالميذ القيام ا يف أثناء اخلربة يف نطاق استعدادم، 

عرض مواقف لغوية الستعمال القاعدة ). ٤(ن الطالب، السلوك املراد تعلمه م
تدريس النحو يف ظل األساليب أي باختبار قطعة مشتملة ). ٥(ها، عليوالتدريب 

  .أمثلة القاعدة النحوية علي
  : هذه النتيجة منسجمة بنتيجة البحث من املطريف وهو يقول 

ة م يف صورة مهام أو مشكالت ذات صلة حبياعلييكون حمتوى الت"
التالميذ وواقعهم، وكلما ارتبطت هذه املشكالت بواقع التالميذ كان 

وأتاح الفرصة للبحث عن املعرفة يف صورة حلول  فاعليةاحملتوى أكثر 
ويف هذا . للمشكالت، وبالتايل يتيح الفرصة هلم لبناء املعرفة بأنفسهم



٢٥٤ 

الصدد فإن مواد تدريس النحو خيتارها الباحث املوضوعات الشائعة 
تعماهلا يف حياة الطلبة كمثل استخدام اخلرب مقدم ومبتدأ مؤخر من اس

  ٢٦٢".خالل الكلمات االستفهامية وغريها
جمموعة القواعد اليت تؤدي إىل الوظيفة األساسية للنحو، وهي ضبط 
الكلمات ونظام تأليف اجلمل؛ ليسلَم اللسان من اللحن أثناء النطق، ويسلم القلم 

 ٢٦٣.من اخلطأ عند الكتابة
. ومن ناحية أخرى، طور الباحث حمتوى الدرس على الطريقة االستقرائية

قد تعرف معظم الطلبة بأن حمتوى درس النحو الوظيفي الذي يدرسوا يف خالل 
ومعدل النتيجة من هذه  .نظم على الطريقة االستقرائيةالتجربة احملدودة وامليدانية، 

قال عطا . درجة اإلنتاج جيد جدا ، هذه النتيجة تدل على أن٤،٠٥املؤشرة هو 
على أساس انتقال الفكر من اجلزئيات إىل القاعدة  الطريقة االستقرائيةتقوم "

العامة، ومن تتبع احلاالت اخلاصة للوصول إىل األحكام العامة، وهي دراسة 
  ٢٦٤".نستنبط القاعدة األمثلةمث من خالل  األمثلة

كتب النحو الوظيفي  يتميز حمتوى درس النحو الوظيفي املطور من
اآلخرين، حيث أنه مؤلَّف بالطريقة االستقرائية، ويف حني أن كتب النحو 

أعد الباحث حمتوى الدرس . الوظيفي املنتشرة  أكثرها مولفة بالطريقة القياسية
  . بالطريقة االستقرائية معتمدا على وصف استراتيجيات التعلم البنائي

                                                
أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى "ن هليل املطريف، غازي بن صالح ب٢٦٢

/ هـ١٤٢٧(كلية التربية جامعة أم القرى،  :الدكتوراه، اململكة العربية السعوديةرسالة  "،طالب الصف الثالث املتوسط
  ١٤٦. ، ص)هـ١٤٢٨

مت التحميل  /http://www.alukah.net/literature_language/0/  46327،" الجهامشكالت تدريس النحو العريب وع"٢٦٣
  .م٢٠١٥ديسمرب  ٢٤ىف التاريخ 

مكتبة النهضة املصرية، : هرةالقا؛ الطبعة الثالثة( ،الد الثاين ،طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبراهيم حممد عطا، ٢٦٤
  .٨٧.، ص)م١٩٩٦
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عليم النحو هو من أساليب تدريس استخدام الطريقة االستقرائية يف ت
عد قدر اإلمكان عن والب االستقراء التركيز على  النحو املقترح يف هذا القرن، أي

س الطالب ألا تفتقر إىل متر النهج الفلسفي واملنطقي يف تدريس القواعد النحوية؛
  . كما يف االستقراء باملالحظة العامة

عملية "ة تعلم البنائي هي إن من خصائص االستراتيجي"قال حبرالدين 
، أي يتعلم الطلبة من مشكالت دقيقة ) Top-down processing" (القمة ألسفل

حمتوى درس النحو الوظيفي  كان ٢٦٥."ليحصل على االستنباط أو املهارة احملتاجة
للبنائية يف صورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة حبياة الطلبة  وفقااملطور 

 . طبيعية ودافعيتهم، أو ظواهر
باإلضافة إىل ذلك، فإن حمتوى درس النحو الوظيفي املطور مؤلفة على 
األمناط أو التراكيب النحوية وليس بعرض إعراب املوضوعات النحوية واحدا بعد 
 واحد كمثل عرض الدروس يف الكتب النحوية، مثال الدرس األول املبتدأ و

ا وغريها، بل يرتب الباحث الدرس الثالث كان وأخوا الدرس الثاين اخلرب و
خرب، + احملتوى على سبيل التراكيب النحوية، كمثل الدرس األول تراكيب مبتدأ 

+ مفعول به، والدرس الثالث تراكيب فعل + فاعل + الدرس الثاين تراكيب فعل 
  .جار جمرور وغريها+ نائب الفاعل 

وهو  ،ويةناجتة عن اجتماع الوحدات اللغإن تراكيب اللغة هي القوالب ال
سيما يف مستوى وال ،استعمال شاع يف تعليم اللغات للداللة على قواعد اللغة

الذين يعلّمون هذه القوالب الوظيفية الشائعة دون الدخول يف  ،املبتدئني
 :يلخص لنا الدكتور حممد اخلويل هذا الفرق فيما يلي. مصطلحات النحو النظرية

هو الصيغة الكامنـة  ) أو التركيب(اجلملة قول حقيقي ، يف حني أن القالب  )أ 
  .خلف اجلملة
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يوجد يف أية لغة عدد ال ائي من اجلمل اليت سبق نطقها أو اليت سيقع نطقها  )ب 
 .أما عدد القوالب يف أية لغة فهو عدد حمدود ومعروف ،يف املستقبل

ولكن لكل قالب عدد ال ائي من اجلمل اليت , لكل مجلة قالب واحد يطابقها )ج 
( فهذه اجلملة يقابلها قالب واحد هو  "فرحا الطالب فرح"ا قلنا فإذ. تطابقه
ولكن هذا القالب األخري تتطابق معه ماليني ) مفعول مطلق + فاعل + فعل 

  .اجلمل يف اللغة
ترتيب حمتوى املادة النحوية على أساس وظيفي كما ذكر إنه أيضا معتمد 

. إىل الفلسفة البنائي على املدخل اإلتصايل، بينما كان هذا املدخل مستندا
: العصيلي يقول إن من خصائص القواعد اليت يقوم على املدخل اإلتصايل هي

اختيار حمتوى املادة اللغوية، مث ترتيبها، وتقدميها على أساس وظيفي، ال ). ١"(
على أساس لغوي شكلي أو منطي، فاحلاجة االتصالية هي اليت تفرض تقدمي عنصر 

االهتمام بالقواعد الوظيفية، ). ٢. (صر اللغوية األخرىلغوي على غريه من العنا
باعتبارها اهليكل العظمى للغة، وتقدميها للدارسني بأسلوب مباشر أحينانا، وغري 

  ٢٦٦."مباشر أحيانا أخرى، حسب الغاية
ويهدف من هذا العرض إىل أن يكون الدرس وظيفيا من حيث التراكيب 

  :عاشور واحلوامدةنحو الوظيفي كما قال هذه هي ماهية ال. واملفردات املستخدمة
املستعملة يف لغة التالميذ  النحو الوظيفي هو املوضوعات النحويةإن "

يف اإلعراب والتركيب  احتدثا وكتابة، حبيث تستخدم استخداما سليم
أن ننطلق  ).١: (وذلك من خالل .اوالربط؛ ليربز املعىن واضحا ومفهوم
حاجة  من أغراض املتعلمني، أو لسد يف تدريسنا من خربة متصلة بغرض

ا يف أثناء  أن تكون االستجابة املراد من التالميذ القيام  ).٢(، لديهم
ز على ممارسة السلوك املراد التركي ).٣(، اخلربة يف نطاق استعدادام

                                                
ود جامعة اإلمام حممد بن سع: رياض(. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ٢٦٦
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عرض مواقف لُغوية الستعمال القاعدة  ).٤( .مه من الطالبتعل
باختيار :  األساليب؛ أي حو يف ظلتدريس الن ).٥(، والتدريب عليها

ج املشكالت إثر عال ).٦(، قطعة مشتملة على أمثلة القاعدة النحوية
: التخفيف من النحو غري الوظيفي؛ أي ).٧(، عفتشخيص جوانب الض

  ٢٦٧."النحو الذي ال يستفاد منه إال يف حاالت نادرة يف ضبط الكلمات
احملتوى على رأي  الباحث أن هذه املوضوعات مطابقة خبصائصيرى 

يف صورة مهام أو مشكالت ذات صلة احملتوى يكون البنائيني الذين يقولون أن 
املدرسة السلوكية أن احملتوى  اهترهذا احملتوى خيتلف مع ما  .وواقعهمالطلبة ببيئة 

مما ينشأ عنه العديد من املشكالت  األفضل للتدريس هواخلرباء  املستنبط من آراء
. تم يف ضوئها اختيار اخلبريتاملعايري اليت  ختالفإلتسلط، وذلك هلذا النموذج امل

  .كما أن هذا احملتوى قد ال يالئم ثقافات األفراد اليت قد تكون خمتلفة
تضمني آراء النظرية البنائية يف تطوير األدوات التدرسية وخاصة يف عنصر 

تالم حمتوى الدرس حيث أنه عرِض بشكل عملية البناء وليس على شكل اس
لذلك نظم حمتوى الدرس على أربعة . لذلك أنه معروض بغري مفصلة. املعارف

الوظيفية املتعلقة مبوضوع الدرس،  األمثلةعمود؛ العمود األول حيتوى على 
يف  األمثلةاألخرى معتمدا على  األمثلةوالعمود الثاين يطلب من الطلبة اإلتيان ب

وجيه بناء الفكرة والعمود الرابع العمود األول، العمود الثالث حيتوى على ت
 . استنباط القواعد

قدمت مرأة صاحلة وآخرون يف نتيجة حبثهم أن تصميم حمتوى الدرس 
  : القائم على النظرية البنائية عنده خصائص وهي 

إن حمتوى الدرس املطور اليعطي املادة أو املعرفة مباشرة لدى ). ١(
يف القيام  ب النشط من الطلبةإن حمتوى الدرس املطور يطل). ٢( ،الطلبة

                                                
  .١٠٥. ص أساليب تدريس اللغة العربية،راتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، ٢٦٧
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إن حمتوى الدرس املطور استفاد من معرفة ). ٣(بعدة عمليات التدريس، 
إن  ). ٤(اجلديدة عن تطبيق النحو الوظيفي،  الطلبة املسبقة يف بناء الفكرة

اء فكرته اجلديدة عن تطبيق النحو، حمتوى الدرس استدعى الطلبة إىل بن
رس املتركزة عليهم، بة القيام بأنشطة الدإن حمتوى الدرس سهل الطل). ٥(
إن حمتوى الدرس أرشد املدرس تسهيل الطلبة للتعلم، وإن دوره ). ٦(

إن ). ٧(ما يتصور يف خطة التدريس اليومية، مسهل ومنطم التدريس ك
حمتوى الدرس قد اندمج التدريس حىت جري التفاعل والتعاون بينه وبني 

ورط الطلبة عاطفيا واجتماعيا حىت  إن حمتوى الدرس قد). ٨(. اآلخرن
  ٢٦٨ .يصبح له جذابا وحيفزه غلى التعلم

 التقومي .٤

. التقييم التكويين والتقييم الواقعي: طور الباحث تقومي النموذج على نوعني
أما التقومي التكويين يتكون من االختبار الشفهي واالختبار التحريري، وأما التقييم 

  .ف العملالواقعي يتكون من املالحظة ومل
هذه االختبارات قد طبقها الباحث باستمرار يف كل احملاضرات ويف كل 

دف إىل "كما قال منيف خضري الضوي . مرحلة من مراحل منوذج التعلم البنائي
معرفة مدى متكن التالميذ من القاعد النحوية، وتكون مستمرة طوال الدرس، 

ألهداف الدرس وعناصره لكل ويتم فيها توجيه أسئلة متنوعة لكل جمموعة وفقا 
جمموعة، وميكن أن يتم يف كل مرحلة من مراحل النموذج وال يقتصر على ايته 

   ٢٦٩."فقط
، بل طور الباحث توجد لديهم رؤية واضحة للتقومي  النيالبنائيمع أن 

يرى السلوكيون حيث . تقومي النموذج معتمدا على إختالفها مع النظرية السلوكية
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ليت ترتكز على االستظهار واحلفظ لدى التالميذ هي أفضل سبيل ات امتحانأن اإل
الشائعة  متحانوتتكون معظم ممارسات اإل. لتكوين رؤية صادقة حول تعلم األفراد

إال . من أسئلة موضوعية مصممة لنزع حكم املعلم وذاتيته أثناء وضع الدرجات
تبارات االختيار من فمثال يف اخ .متحانأن املعلم هو الذي يقرر صياغة حمتوى اإل

متعدد تذكر إجابات لكل سؤال، ولكن إذا تصور التلميذ مشكلة بشكل خيتلف 
عما كان يقصده املعلم فسيشعر التلميذ بالفشل يف ذكر إجابة تتفق مع احلل، 
فيجعل املالذ الوحيد هو ترك مكان اإلجابة فارغا أو التخمني، وال يتم يف هذا 

م البديلة يف بار للحلول البديلة، أو طرق الفهات وضع اعتمتحانالنوع من اإل
ات متحان؛ مع أن تلك احللول قد تكون قابلة للتطبيق ولكن هذه اإلالتقومي للحلول

رمبا تكون قد وضعت بطريقة ال تكتشف ما يعرفه التلميذ، وإمنا لتزيح الستار عن 
  . اتمتحانمدى درجة توافق معرفة التلميذ مع معرفة واضعي اإل

باالستغناء عن مناصري النظرية البنائية  ينادي كثري من، يف حنيو
ات املوضوعية، وذلك لقصورها يف قياس مستويات التفكري العلمي، متحاناإل

ومهارات حل املشكلة، واألخذ بأسلوب التقومي احلقيقي لفهم تعلم التالميذ حيث 
وليس  يتم انغماس التالميذ يف مهمات ذات قيمة ومعىن تبدو كنشاطات تعلم

ويتضمن ذلك نشاطات واسعة تشمل املقابالت الشفوية، . كاختبارات تقليدية
  .سائل اجلماعية، وملفات التالميذومهمات حل امل

) ملف األعمالو املالحظة(طور الباحث نوعني من أنواع التقييم الواقعي 
 أدوات إن" الذي يقول القيسيعند رأي التقييم الواقعي تقسيم أنواع  مطابقة مع

). ٤(، املؤمترات). ٣(، املقابالت). ٢(، املالحظة). ١( :منهاالتقييم احلقيقي 
تقييم ). ٧(، التقييم الذايت). ٦(، ملف األعمال). ٥(، سجل تقييم األداء

  ٢٧٠."األقران
                                                

هلا  يف ضوء مقوالتـها األساسية  درجة معرفة معلمي التربية اإلسالمية بالنظرية البنائية واستخدامهم"حممد بن علي القيسي،  ٢٧٠
  ٢٥. ، ص)م٢٠١٠جامعة مؤتة (ورقة حبثية،  "يف اململكة العربيـة السعوديــة،
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واهلدف من تقييم ملف العمل جعل الطلبة كمحور التدريس، ألم 
لق بتطبيق النحو لترقية مهارة القائمون حبل املشكالت فرديا واجتماعيا عم يتع

لذلك يعد تقييم ملف العمل كنموذج التقييم : "قال فراناتا يف نتيجة حبثه. الكتابة
املناسب مع منوذج التدريس الذي وضع املتعلم كمحور أنشطة التعلم 

   ٢٧١."والتعليم
لذلك فإن تطوير منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية الذي 

األدوات التدريسية قد دفع الطلبة إىل أن يكونوا ناشطني يف الدرس يتمثل يف 
هذه النتيجة مناسب مع نتيجة البحث األخرى ). االستكشاف والتفسري والتوسع(

الذي قام به الباحثون اآلخرون يف جمال آخر، ومنها البحث الذي قام به صيفن 
ت التدريسية القائمة إن استخدام األدوا"صديق عبد اهللا وآخرن ومن نتائج حبثه 

على النظرية البنائية باستعمال األسطوانة، حيث الطلبة إىل األنشط يف عملية 
التدريس البنائي هو التركيز على املتعلم باعتباره حمور العملية  ٢٧٢."الدرس

  . التعليمية، واالهتمام به معرفيا ووجدانيا

 فاعلية النموذج املطور لدافعية الطلبة . ج

الشروط األساسية اليت يتوقف عليها حتقيق اهلدف من   من هي شرط الدافعية
يف  تعلم أساليب وطرف كان اء ، سويف أي جمال من جماالته املتعددة عملية التعلم

، أو تكوين االجتاهات والقيم أو تعديل بعضها أو حتصيل املعلومات التفكري أو التفكري
ملعلومات واملعارف أو يف حل تكوين االجتاهات والقيم أو تعديل بعضها أو حتصيل ا

  . وخالصة القول ليس التعلم إال بالدافعية .املشكالت

                                                
271Moeljadi Pranata, “Portofolio: Model Penilaian Desain Berbasiskan Konstruktivisme,” 
Nirmana, 6 (Januari, 2004), hlm. 80.  
272Saifan Sidiq Abdullah, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Konstruktivisme 
Menggunakan CD Interaktif Terhadap Karakter Siswa SMP,” Makalah dipresentasikan dalam 
Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika dengan tema ” Penguatan Peran 

Matematika dan Pendidikan Matematika untuk Indonesia yang Lebih Baik" pada tanggal 9 
November (Yogyakarta: FMIPA Uiversitas Negeri Yogyakarta, 2013). Hlm. 7. 



٢٦١ 

هلذه الغاية طور الباحث منوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية 
راجيا من أن يكون الطلبة حيتفزون يف متابعة تعلم النحو الوظيفي وتطبيقه حىت يستفيد 

  . اللغويةمنه الطلبة يف ترقية مهارام 
كما استنتج الباحث أن النموذج املطور من األدوات التدريسية يوثر كثريا يف 

هذا االستنباط معتمد على معدل نتيجة مالحظة . دوافع الطلبة لتعلم النحو الوظيفي
، ٣،٩٣هو نتيجة التقييم العملي إن معدل . عملية التعليم والتعلم وتقييم امللف العمل

يف متابعة حماضرات مادة النحو الوظيفي املطور  عاليةالطلبة أن دوافع هذا مبعىن 
أن  ، هذا يدل على٨،٣٢هو  اختبار ملف العملنتيجة  ومعدل. بنموذج التعلم البنائي

أيضا يف متابعة حماضرات مادة النحو الوظيفي املطور بنموذج التعلم  عاليةدوافع الطلبة 
  . البنائي

ض سلوكهم اإلجيايب، يعىن نشاطهم ومحاستهم يبدو ارتفاع دافعية الطلبة يف بع
تبدو نشاطهم يف هذه . وتعاوم ورغبتهم وشجاعتهم يف متابعة عملية التعلم والتعليم

األمور اآلتية وهي حضورهم يف الفصل على وقته، نشاطهم يف تقدمي األسئلة 
هم يف حرص: وتبدو محاستهم يف هذه األمور . واألجوبة، نشاطهم يف جمموعة املناقشة

ممارسة الوظائف، وحماولتهم القيام جبميع الوظائف يف الوقت احملدد، وجديتهم يف 
  . متابعة شرح الدرس، وسرعة استقباهلم على الوظائف والتدريبات

يبدو تعاوم يف األمور التالية، وهي سهولة التعامل والتعاون فيما بينهم يف 
 الوظائف بنشاط، وظهور روح تنفيذ جمموعة من الوظائف، وإلقاء املداخالت يف

طبقة الوجوه : ويبدو جتهم يف األمور التالية. اإلخاء فيما بينهم خالل التدريس
ويبدو . خالل التعليم وعدم ظهور الشعور بالعبء الثقيل يف القيام بالوظائف

االبتكار املباشر لفهم معىن اخلطاب، وتقدمي األسئلة إىل : شجاعتهم يف األمور التالية
 .درس إذا كان لديهم مشكالت يف الدروسامل
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انسجاما مع ذلك، ارتفعت دافعية الطلبة من أجل استخدام اللغز اللغوي يف 
ألن اللغز اللغوي شيئ ضروري يف جذب انتباه . كثري من حماضرات النحو الوظيفي

الطلبة ملشاركة الدرس، وقد بدأ الباحث التدريس بعرض اللغز اللغوي فيتركز اهتمام 
  .طلبة ملتابعة الدرسال

يرى حمبب عبد الوهاب؛ إن اللغز النحوي أو اللغوي من أساليب تدريس 
النحو الذي ينبغي أن يهتم به مدرسو النحو الرتفاع دوافع الطلبة، وهم متطلون يف 

  ٢٧٣.عرضه كلما يقومون بتدريس النحو
طلبةَ المن خالل تطبيق النطرية البنائية يف تدريس النحو الوظيفي فقد جعلت 

ويضع الفرضيات  الطالبحيث يناقش ، )Active Learner(النشط الفرد ). ١(
من أن يسمع ويقرأ ويقوم باألعمال  ويأخذ وجهات النظر املختلفة بدالويستقصي 

ببناء املعرفة الطالب ال يبدأ حيث ) Social Learner(االجتماعي  الفرد). ٢. (الروتينية
الفرد املبدع ). ٣(، بطريق احلوار مع اآلخرينبشكل فردي، وإمنا بشكل اجتماعي 

)Creative Learner( فسهم وال حيتاجون ألن يبتدعوا املعرفة ألن الطلبة، حيث أن
  .طيكفي افتراض دورهم النش

عالوة مما ذكر من املؤشرات عن ارتفاع دافعية الطلبة فإن دور املعلم من 
، ألن املدرس قد قام باألمور جانب آخر يلعب دورا مهما يف ترقية دافعية الطلبة

). ٣(النحو؛ تنمية اجلانب الروحي لتعلم ). ٢(؛ وعي الطالب باألهداف). ١: (التالية
؛ البناء على خربات الدارسني). ٤(؛ تقدمي املهارات واملعلومات يف سياقات ذات معىن

؛ التنوع يف أوجه النشاط الصفي). ٦(حتفيز املشركات اإلجيابية للدارسني؛ ). ٥(
  . العالقات اإلنسانية يف الفصل). ٨(استخدام أساليب التعزيز املتعددة؛ ). ٧(

. أداة من األدوات ملعرفة دافعية الطلبة يف عملية التدريس تقومي ملف العمل
هو  امللف العمليأن "كما تعرف كل من سري وحيوين وعبد الشكور إبراهيم 
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كرم أو رغبتهم أو أغراضهم أو جمموعة من أعمال الطلبة اليت تدل على نتيجة ف
ملعرفة دافعية الطلبة يف  لذلك فاستخدمه الباحث ٢٧٤."آماهلم من جوانب خمتلفة

  .تدريس النحو الوظيفي على أساس نظرية التعلم البنائية
ملاذا حيتفز الطلبة يف التعليم وتعلم النحو الوظيفي القائم على النظرية البنائية؟ 

  :ألن منوذج التعلم البنائي
جيعل من املتعلم حمورا للعملية التعليمية، فهو مطالب بالبحث ). ١"(

يتيح فرصة ملمارسة ). ٢( .والتقصي لكي يصل إىل املفاهيم بنفسه
عمليات العلم مثل املالحظة واالستنتاج وفرض الفروض واختبار صحتها 

يسود اجلو التعاوين الذي يتيح فرصة ). ٣( .وغريها من عمليات العلم
 .عل بني املتعلمني مع بعضهم البعض ومع املعلم من خالل األنشطةللتفا

يربط النموذج بني العلم والتكنولوجيا؛ مما يتيح الرؤية أمام املتعلمني ). ٤(
يتطلب من املتعلمني إعطاء ). ٥( .إىل دور املعلم يف حل مشكالت اتمع

 حالة تفكري أكرب قدر من احللول للمشكلة الواحدة؛ مما جيعل املتعلمني يف
يتيح ). ٦( .مستمر، مما يؤدي إىل تنمية التفكري بأنواعه لدى املتعلمني

فرصة للمتعلمني لتصحيح الفهم اخلاطىء اليت قد يصلون إليها من خالل 
تنوع األسئلة احملفزة للمتعلمني للرجوع على ). ٧( .جلسات احلوار

اقتصار دور ). ٨( .مصادر املعرفة املتنوعة اليت تدعم التفسريات الناجتة
). ٩( .املعلم على التوجيه والتنظيم واإلرشاد، ومصدر للمعلومات أيضاً

يزود هذا النموذج املتعلمني بوسائل التقومي املختلفة من خالل مرحلة 
مشول النموذج ملعظم مزايا التعلم البنائي ملعرفة املتعلمني ). ١٠( .التقومي

  ٢٧٥".بأنفسهم من خالل مراحله
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مالحظة العملية التدريسية وامللف العمل عدل النتائج من أدايت بناء على م
فعال هام  نظرية التعلم البنائيةمنوذج تدريس النحو املطور يف ضوء استنتج الباحث أن 

اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا  قسمدافعية طلبة ويؤثر كثريا يف 
  .ماالنجية مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم

تأسيس تدريس النحو الوظيفي على النظرية البنائية مطابق مبا قدم طعيمة 
وآخرون عن مقتراحام اليت تساعد على خلق جو مناسب لتعلم العربية كلغة أجنبية 

وعي الطالب ). ١: "(واشتثارة دوافع الدارسني لتعلمها ومواصلة اجلهد فيها، وهي
البناء على خربات ). ٣(ت يف سياقات ذات معىن، تقدمي املعلوما). ٢(باألهداف، 
). ٦(التنوع يف أوجه النشاط، ) ٥(املشاركة اإلجيابية للدارسني، ). ٤(الدارسني، 

العالقة ). ١٠(الترويح، ). ٩(مراعاة الفروق، ). ٨(التعزيز، ). ٧(األنشطة الثقافية، 
 ٢٧٦."اإلنسانية يف الفصل

عبد اهللا، ومنها البحث الذي قام به  ا البحوث السابقة،هذه النتيجة أكد
ن التدريس باستخدام منوذج التعلم البنائي له آثار أ"ومن نتائج حبثه هي  م٢٠٠٧

إجيابية ىف جوانب خمتلفة لدى التالميذ عينة البحث مما جعل ذلك ينعكس على 
اجتاهام حنو استخدامه ىف التدريس، ويتضح ذلك من خالل مقارنة املتوسط الذي 

ا عليه تلقي املعاجلة التجريبية باملتوسط الذي أصبحوا عليه بعد املعاجلة كانو
 ٢٧٧".التجريبية

إن تدريس كتابة املقالة يف ضوء النظرية البنائية "م، يقول ٢٠١٣سوفريادي، 
محاسة الطلبة  . تدفع الطالب إىل أن يكون أكثر محاسة وأكثر حرص يف متابعة الدرس
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كلية التربية جامعة الفيوم، . رسالة املاجستري" http://www.gulfkids.com،حنو استخدام النموذج املفاهيم النحوية واجتاهام
  . م٢٠٠٧
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بري بعمليات استكشاف املعلومات من مصادرها وحرصهم يظهر يف اهتمامهم الك
  ٢٧٨."املتنوعة، وكذلك يف عملية مناقشة الدرس وتقدمي اآلراء ويف عملية التفسريات

   نموذج املطور لترقية التحصيل الدراسيفاعلية ال . د

إذا كانت الدافعية وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية فإا تعد من أهم العوامل 
املعرفة والفهم واملهارات وغريها من األهداف اليت نسعى  اليت تساعد على حتصيل

الذين ) الطالب(، فاملتعلمون ذلك مثل الذكاء واخلربة السابقة لتحقيقها مثلها يف
يتمتعون بدافعية عالية يتم حتصيلهم الدراسي بفاعلية أكرب يف حني أن املتعلمني الذين 

  ٢٧٩.داخل الفصل   ريةحون مثار شغب وسخليس لديهم دافعية عالية قد يصب
كما استنتج الباحث أن النموذج املطور من األدوات التدريسية يوثر كثريا يف 

هذا االستنباط معتمد . من الطلبة يف تعلم النحو الوظيفي التحصيل الدراسيترقية 
مقارنة بني معدل نتيجة ). ٢(نتيجة استبانة الطلبة يف التجربة امليدانية، ). ١: (على

  . بلي واالختبار البعدياالختبار الق
الطلبة يف التجربة جمموع معدل النتيجة من  إن، ما سبق بيانهاعتمادا على 

جيد هذه النتيجة أن النموذج املطور يعترب فاستنتج الباحث من . ٨٢،١٢هو  امليدانية
ويبدو أن هذا االستنباط مستند  .أو بدونه التنقيحمن بقليل  الستخدامه وصاحل جدا

  .التفسري جلودة اإلنتاجإىل معيار 
 .٦٨،٢٥نتيجة االختبار القبلي، يبدو أن الطلبة نالوا الدرجة املعدلة  نظرا إىل

. الناقصهذه النتجية تدل على أن قدرات الطلبة يف مادة النحو الوظيفي يف املستوى 
بصفة عامة ) مهارة الكتابة الوظيفية(ومن هنا فإن قدرة الطلبة يف مادة النحو الوظيفي 

  .ضعيفة
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وبعد ما اشتركوا جتربة اإلنتاج وقاموا باالختبار البعدي فنالوا الدرجة املعدلة 
هذه النتجية تدل على أن قدرات الطلبة يف مادة النحو الوظيفي يف املستوى  .٨٧،٢٣

أصحبت ) مهارة الكتابة(ومن هنا فإن قدرة الطلبة يف مادة النحو الوظيفي . يداجل
  . مرتفعة

 –ت " ("، عرف أن تقدير السابق تحليل اإلحصائياعمادا على ال
هذه .  ١،٩٨) = اجلدولية –ت " ("أكثر من تقدير  -٢٥،٧٨١ ) =احلسايبة

تدل على أن نتيجة التجربة هلا وجود الفروق ذات داللة بني نتيجة االختبار القبلي 
مردود واالفتراض البديل " Ho " واالختبار البعدي، ومن مث فإن االفتراض الصفري

"Ha "وتدل هذه النتيجة اإلحصائية أن النموذج املطور يؤثر كثريا يف دافعية  .مقبول
 .الطلبة ويف ترقية التحصيل الدراسي يف تعلم النحو الوظيفي

استبانة الطلبة واالختبار القبلي واالختبار (فاستنبط الباحث من النتائج الثالثة 
ق ذكرها أن هذا النموذج املطور على أساس نظرية التعلم البنائية يف اليت سب) البعدي

 .فعال مهم وإجيايبتدريس النحو الوظيفي املطور 
) ١(:  تتعلق بـق الذكر أن مؤشرات احلصول أو صحة أجوبة الطلبة بكما س

ثراء ). ٤(اإلمالء وعالمات الترقيم، ). ٣(القواعد، ) ٢(وضوح األفكار و ثراؤها، 
  .وظيفيةدات الاملفر

أخطأ كثري من الطلبة يف تكوين اجلملة قواعديا قبل مشاركتهم يف احملاضرات 
على سبيل املثال، طلب السؤال من الطلبة يف تكوين . القائمة على نظرية التعلم البنائية

فيأيت الطلبة )" اجلملة اإلسالمية(خرب ) + مفرد -معرب (مبتدأ : "اجلملة املتركبة من
إنه ليس مجلة بل " طالب"اخلرب يف هذه اجلملة هو " خالد طالب يف اجلامعة"مع إجابته 

  . هو مفرد
وكذلك قد أخطأ كثري من الطلبة يف استخدام املفردات الوظيفية، على سبيل 

فاعل ) + مفرد(فعل : "املثال طلب السؤال من الطلبة يف تكوين اجلملة املتركبة من



٢٦٧ 

إا ليست " ضرب زيد عمرا" لطلبة مع إجابته فيأيت ا) مفدرى(مفعول به ) + مفرد(
  .  وظيفية ونادر استعماهلا يف حياة الطلبة

وقد أخطأ كثري من الطلبة يف تكوين اجلملة سياقيا، على سبيل املثال طلب 
معرب (خرب ) + مفرد -مبين (مبتدأ : "السؤال من الطلبة يف تكوين اجلملة املتركبة من

هي تلميذة يف "واألصح هو " هي طالبة يف املدرسة"ابته فيأيت الطلبة مع إج) مفرد -
يستخدم للمتعلم يف املستوى " طالب"ألن " هي طالبة يف اجلامعة"أو " املدرسة

  . اجلامعي، والتلميذ للمتعلم يف املراحل ما قبل اجلامعي أو املدرسة
وكذلك أخطأ قليل من الطلبة يف تكوين اجلملة إمالئية، على سبيل املثال 

خرب ) + مفرد -مبين (مبتدأ : "ب السؤال من الطلبة يف تكوين اجلملة املتركبة منطل
 ". طالب"إنه يقصد " أنا طالب يف اجلامعة"فيأيت الطلبة مع إجابته ) مفرد -معرب (

نموذج يبين االتصال بعد ما اشترك الطلبة هذا النموذج فمعظمهم يرون أن ال
وكذلك معظهم يرون أن  .ناقشة وتبادل األفكاربطريقة امل هم وبني املدرسالفعال بين

 .النحوية الفرصة الكثرية يف حل املشكالت همنموذج يعطيال
إن من صعوبات تعليم وتعلم النحو هي قلة التطبيق الوظيفي عن علوم النحو 

كأن النحو يف واد ومهارة الكتابة يف واد . ملهارات اللغة، وخاصة يف مهارة الكتابة
عامة عند غالبية الطالب، املتمثلة يف أن الطالب قد حيفظ من قواعد احلالة ال. آخر

شكل ممتاز، ولكن رغم ذلك يواجه اجلمل ب إعراب تقنالنحو قدرا ال بأس به، وقد ي
السليم حنويا، حني يطلب منه ذلك التعبري العريب  إنشاء ن منضعفا شديدا يف التمك

ة يف تعبريه، وهنا يظهر لنا حوية الكثريز عن جتاوز األخطاء النأو كتابة؛ إذ يعج انطق
ويضيف إليها الباحث  ٢٨٠.رق تدريس هذا العلم وأدوات ذلكاخللل األساسي يف ط

                                                
مت التحميل  /http://www.alukah.net/literature_language/0/46327 "،يس النحو العريب وعالجهامشكالت تدر"٢٨٠

  .م٢٠١٥ديسمرب  ٢٤ىف التاريخ 
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ليس عملية مجع املعلومات أو حفظ القواعد وإمنا البنائي ن التعلم إ"قول سوفرنو 
  ٢٨١".نتاج مفاهيم جديدةإعملية تطوير األفكار مع 
تعلق كثريا مبجال العلم النفسي وخاصة نموذج البنائي يويف حني، أن ال

بنظريات التعلم، أي كيف نطور عملية التدريس حسب تطور ميول ودافعية الطلبة، 
  .حيث أن ميول الطلبة ودافعيتهم تلعب دورا مهما لنجاح التعليم والتعلم

ال يتوفق ىف معرفة القواعد النحوية فحسب النحو إن الغاية الرئيسية ىف تعليم 
يناسب بنظرية التعلم هذا املبدأ . من أن يكون وظيفيا ومطابقا ىف حياة الطلبة بد بل ال

تذهب إىل أن يكون التدريس يتيح فرصة كثرية لدى الطلبة يف اتصال  البنائية اليت
  .وخارجه الفصلداخل معرفة يدرسوا خبربام اليومية 

إن "يقول هذه النتيجة أكدا نتائج البحوث السابقة، ومنها سوفريادي 
تدريس كتابة املقالة يف ضوء النظرية البنائية تدافع الطالب إىل أن يكون أكثر محاسة 

محاسة الطلبة  وحرصهم يظهر يف اهتمامهم الكبري . وأكثر حرص يف متابعة الدرس
بعمليات استكشاف املعلومات من مصادرها املتنوعة، وكذلك يف عملية مناقشة 

  ٢٨٢."لية التفسرياتالدرس وتقدمي اآلراء ويف عم
إن منوذج التعليم ىف ضوء النظرية البنائية يرقي عملية التعليم "يقول شافعي، 

تكون األوقات ). ١(واملهارات اللغوية لدى الطلبة ويرقي أيضا توظيف احملاضر، ألن 
يكون النشاط التعليمية ). ٣(يكون التعليم متركزا بكثري، ). ٢(الدراسية أشد فعال، 

أن استخدام "ستياجنسيه وهي تقول . وكذلك نتيجة البحث من ن ٢٨٣".ةأشد املراقب
منوذج التدريس القائم على النظرية البنائية قادر على ترقية أنشطة الطلبة املقيسة 
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القدرة يف إجابة السؤال، والقدرة يف تقدمي اآلراء، والقدرة يف تقدمي : باملؤشرات التالية
  ٢٨٤."الفروض

الدراسة بشكل عام أن طالب اموعة التجربية  أظهرت نتائج"املطرف قال 
قد تفوقوا على نظائرهم ىف اموعة الضابطة ىف متوسط درجات التحصيل املعريف 
البعدي عند مستوى التذكر، ومستوى الفهم، ومستوى التطبيق، وعند املستيوات 

يات الداللة وقد كان هذا التفوق داال إحصائيا عند مستو. املعرفية الثالث السابقة معا
إن النموذج املطور جيعل احملاضر ). ٢( ،جلميع املستويات املعرفية السابقة) ٠.٠٥(

نشيطا وفعاال ىف إعداد ختطيط التعليم، وحتليل املواد الدراسية واختيار طريقة التعليم 
وكذلك الطلبة الذين يدرسون باستخدام النموذج . وعملية التعلم والتعليم والتقومي

وكذلك ما حصل عليه  ٢٨٥".املطور أحسن وأرقى من غريه حتصيال ودراساالتعليمي 
إن منوذج التعلم البنائي قادر على ترقية فهم الطلبة : "مكنون من خالل حبثه وهو يقول

هذه يدل على أن منوذج . عن املفاهيم األساسية ملادة فزيا باملدرسة الثانوية التخصصية
  ٢٨٦." ية فهم الطلبة عن املفاهيم األساسية ملادة فزياالتعلم البنائي صاحل لالستعمال لترق

أن يقوموا بتطوير منوذج التدريس ملواد  للباحثني الالحقنيإذن، اقترح الباحث 
العلوم العربية األخرى يف ضوء نظرية التعلم البنائية، ألن النطرية البنائية أكثر مطابقة 

احل التدريسية بعد املرحلة بتدريس العلوم أو املهارات العربية األخرى يف املر
على حني، فإن أفضل النظرية الىت يقوم عليها تدريس املهارات اللغوية يف . اإلبتدائية

املرحلة اإلبتدائية هي النظرية احلسية السلوكية، ألن الطلبة يف هذه املرحلة مل يكن 
 . لديهم من اخلربات التعليمية الكافية كما تطلبها النظرية البنائية
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٢٧٥ 

  السادسل الفص

  اخلـاتـمـة

: اختـتم الباحث هذه رسالة الدكتوراه بالفصل السادس وحيتوي على ثالثة أقسام
  .امللخص والتوصيات واالقتراحات

 امللخص . أ

ر طو. انتج البحث والتطوير منوذج تدريس النحو على أساس نظرية التعلم البنائية .١
 Four–D’sمنوذج  و البنائي يتصميم التدريسالمنوذج باستخدام تدريس المنوذج 
مرحلة التعريف ومرحلة التصميم ومرحلة التطوير : تكون من أربع مراحلالذي ي

 . املراحل خطواتومرحلة النشر، ولكل 
تدريس ذج فحصل الباحث على تصميم منو من خالل عملية التطوير

مدخل التدريس يعين املدخل البنائي أو النظرية ). ١: (النحو الذي يتكون من 
استرتيجية التدريس يعين استرتيجية التعلم البنائية اليت تتكون من ). ٢(ية، البنائ

طرق التدريس يعين ). ٣(التشويق واالستكشاف والتفسري والتوسع والتقومي، 
طريقة حل املشكلة، والطريقة االستقرائية، وطريقة املناقشة، والطريقة اإللقائية، 

يعين كل أنشطة املدرس داخل الفصل أسلوب التدريس ). ٤(، الطريقة الوظائفيةو
  . يف تنفيذ كل من الطرق املستخدمة

منوذج التدريس املذكور فيما أعاله يتصور يف األدوات التدريسية املطورة 
). ٣(، خطة التدريس اليومية). ٢(املقرر الدراسي، ). ١: (وهي اليت تتكون من

النظرية ية على أساس األدوات التدريسصممت هذه . التقومي). ٤(حمتوى الدرس، 
/ البنائية، فتتمز من األدوات التدريسية املطورة على أساس النظرية التقليدية

  .السلوكية
ظهرت  . خاصية املقرر الدراسي تتصور يف أنشطة التدريس ونوع التقومي

التشويق واالستكشاف والتفسري والتوسع، هذه األنشطة يف أنشطة التدريس عملية 
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لبنائية، بينما عملية التقومي جتري على شكل تكاملي وال من خصائص التعلم ا
وخاصية خطة . يتجزأ من عملية التدريس، وهذه من خصائص النظرية البنائية

التدريس اليومية تتصور يف مؤشرات احلصول وأهداف الدرس وأنشطة التدريس، 
حيث يتصور يف مؤشرات احلصول وأهداف الدرس عدة األنشطة قام ا الطلبة 

منها نشاط التعيني والقراءة والكتابة والتطبيق، هذه كلها من أنشطة التعلم و
البنائي، بينما تتصور البنائية يف أنشطة التدريس وهي أنشطة التشويق وأنشطة 

وأما خاصية حمتوى . االستكشاف وأنشطة التفسري وأنشطة التوسع وأنشطة التقومي
صورة مهام أو مشكالت ذات صلة  مؤلَّف بالطريقة االستقرائية علىالدرس فهو 

اليومية، لذلك عرِض بشكل عملية البناء وليس على شكل  وواقعهمالطلبة ببيئة 
وهذه كلها من خصائص النظرية . استالم املعارف فهو معروض بغري مفصل

ملف مطور بالتقومي الواقعي يعىن التقييم العملي ووأما خاصية التقومي فإنه . البنائية
  . لالعم

صدق النموذج املطور جيد جدا طبقا على تقييم اخلرباء واملدرس إن 
هذه . ٨٦،٣٣وتدل على صدقه نتائج تقييمهم هلذا النموذج املطور يعين . والطلبة

باإلضاف إىل . النتيجة تدل على أنه صاحل الستخدامه بقليل من التنقيح أو بدونه
يالت اخلرباء واملدرس ذلك فقد مر هذا النموذج باملراحل من التنقيح حسب تعد

  .والطلبة
دافعية يف منوذج تدريس النحو املطور يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثريا  .٢

البيانات احملصلة تدل على ذلك؛ حيث أن معدل . الوظيفي تعلم النحولالطلبة 
يف  عاليةأن دافعية الطلبة ، هذه الدرجة تدل على ٤،٠٣هي نتيجة التقييم العملي 

 نتيجة اختبار ملف العملإن جبانب ذلك، . حماضرات مادة النحو الوظيفي متابعة
منوذج فاستنتج الباحث أن . أيضا عاليةأن دافعية الطلبة تدل على  ٨،٣٢يعىن 

تدريس النحو املطور يف ضوء نظرية التعلم البنائية فعالية هامة لدافعية طلبة قسم 
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جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية
هذا االرتفاع يبدوا يف نشاطهم ومحاستهم وتعاوم وجتهم . احلكومية ماالنج

 . وشجاعتهم يف عملية التدريس
يف ترقية منوذج تدريس النحو املطور يف ضوء نظرية التعلم البنائية يؤثر كثريا  .٣

حملصلة تدل على أن معدل نتائج البيانات ا. الوظيفي تعلم النحول حتصيل الطلبة
مرتفعة من نتائجهم يف االختبار القبلي ) ٨٧،٢٣(الطلبة يف االختبار البعدي 

منوذج تدريس النحو املطور يف ضوء نظرية التعلم فاستنتج الباحث أن ). ٦٨،٢٥(
البنائية فعالية لترقية التحصيل الدراسي من طلبة قسم اللغة العربية وأدا كلية 

اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج لتعلم العلوم 
 . النحو الوظيفي

احلسايبة -ت، عرف أن تقدير مادا على التحليل اإلحصائيتاع
هذه تدل على أن نتيجة .  )١،٩٨(  اجلدولية-تأكثر من تقدير  )-٢٥،٧٨١(

ر القبلي واالختبار البعدي، التجربة هلا وجود الفروق ذات داللة بني نتيجة االختبا
وتدل هذه النتيجة  .ومن مث فإن االفتراض الصفري مردود واالفتراض البديل مقبول

اإلحصائية على أن النموذج املطور فعال ويؤثر كثريا يف ترقية التحصيل الدراسي 
  .يف تعلم النحو الوظيفي

هزة، كمثل فعالية هذا النموذج تتعلق كثريا بتوفري الوسائل التدريسية ا
االنترنت، واملكتبة املتمثلة وغريمها، ألن التدريس القائم على النظرية البنائية حيتاج 

  . كثريا إىل الوسائل التدريسية املتوفرة والكاملة
ن النحو أكثر وظيفيا إلتقان أ البحث ائيانتيجة مما تقدم ذكره ف اانطالق

كثريا بوضع املتعلم كمحور التعليم  هارات العربية إذا كان منوذج تدريسه اعتىنامل
  .والتعلم باألنشطة االستكشافية والتطبيقية والتعاونية
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 التوصيات . ب
  : اعتمادا على نتائج البحث السابقة يقدم الباحث التوصيات التالية

 ملدرسي النحو .١

يف تدريس النحو ) األدوات التدريسية(أن يستخدموا هذا النموذج املطور  ).أ 
 . الوظيفي باجلامعة

أن يهتموا ويراعوا أساسيات تدريس النحو الوظيفي القائم على نظرية التعلم  ).ب 
 . البنائية

أن يأخذوا هذا النموذج أو األدوات التدريسية دليال يف تطوير النموذج أو  ).ج 
 . األدوات التدريسية ملواد النحو األخرى

  .ائيةأن يقوموا بإعداد كتب النحو الوظيفي أو العلمي على أساس النظرية البن ).د 

 ملدرسي علوم اللغة العربية .٢

إىل  السلوكية/العربية القائم على النظرية التقليديةالعلوم  تدريسمن  والنتقأن ي )أ 
 . تاز بعدة ميزاتمت، ألا البنائيةالقائم على النظرية  دريستال

 . أن يقوموا بتأسيس تدريس علوم اللغة العربية على نظرية التعلم البنائية )ب 
اد الكتب التدريسية يف العلوم أو املهارات العربية على أساس أن يقوموا بإعد  )ج 

 .نظرية التعلم البنائية

 لرؤساء اجلامعة .٣

أن يوفروا الوسائل التدريسية، ألن التدريس القائم على النظرية البنائية حيتاج  )أ 
 .كثريا إىل الوسائل التدريسية املتوفرة

ريسية ملدرسي اللغة العربية إعداد برنامج تدرييب مقترح لتنمية الكفايات التد  )ب 
 .يف ضوء نظرية التعلم البنائية
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 للباحثني الالحقني .٤
أن يقوموا بتطوير منوذج التدريس ملواد العلوم العربية األخرى يف ضوء 
نظرية التعلم البنائية، ألن النطرية البنائية أكثر مطابقة بتدريس العلوم أو املهارات 

 .سية بعد املرحلة إلبتدائيةالعربية األخرى يف املراحل التدري

 قتراحاتاال . ج
 ستعمال نتائج البحثالاالقتراحات  .١

 أسهم إنتاج البحث يف مادة النحو الوظيفي وميكن تنفيذه مباشرة يف تدريسه )أ 
باجلامعات أو املدارس بعد املدرسة اإلبتدائية، ألن استخدام النظرية البنائية 

 .تخدامها للمبتدئني غري مناسبلذلك فإن اس. حتتاج كثريا إىل اخلربة القبلية
وقد أسهم إنتاج البحث أيضا سهما كبريا يف مادة اللغة العربية بصفة عامة،   )ب 

 .ألن النحو علم من العلوم العربية
اجلهات املَعنِية يف تدريس النحو وهم األساتيذ يف  إنتاج البحث منتستفيد  )ج 

خاصة يف تدريس مادة وقسم تعليم اللغة العربية وقسم اللغة العربية وأدا 
 .النحو

 . لبحوث التطويرية التكميليةلاالقتراحات  .٢
تتطلب البحوث التكميية يف توظيف نظرية التعلم البنائية يف علوم اللغة العربية  )أ 

 . األخرى
تتطلب البحوث التكميية لتربهن ميزات توظيف نظرية التعلم البنائية يف عملية   )ب 

توى اجلامعي فتحتاج البحوث يف مازال هذا البحث يف املس. التدريس
 .املستويات ما قبل اجلامعي

تتطلب البحوث املتعلقة بالعوامل الداعمة والعوامل العائقة يف التديس القائم  )ج 
 . على نظرية التعلم البنائية

 . يتطلب تطوير التدريس البنائي تواصليا )د 
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  قائمة املصادر واملراجع

 املصادر .أ 

 العربية  املصادر

 القرآن الكرمي
  .دار املعارف، دون التاريخ: الد الرابع، القاهرة .لسان العربابن منظور، 

: كويت .قاموس مصطلحات صعوبات التعلم ومفرداا .مسعد جناح، أبو الديار
  .م٢٠١٢مركز تقومي وتقومي الطفل، 

  .م١٩٩٤وزارة التربية والتدريس، : مصر  .املعجم الوجيز .جممع اللغة العربية
مكتبة الشروق الدولية، : مصر .الطبعة الرابعة .املعجم الوسيط .ة العربيةجممع اللغ

  . م٢٠٠٤
دار : بريوت  .الطبعة السابعة والثالثون .املنجد يف اللغة واألعالم. معلوف، لويس

  .م١٩٨٦املشرق، 
  األجنبية  املصادر

Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, London: Macdonald & 
Evans Ltd., 1974. 

 العربية املراجع. ب

 الكتب
 –أساليب  –تعليم العربية يف اجلامعات، مهارات  .شابان عبد اللطيف، أبو زنادة

  .م٢٠٠٥دار الفكر العريب، : القاهرة .تقوميه
دار : القاهرة. الطبعة السابقة .املوجه الفين ملدرس اللغة العربية .عبد العليم، إبراهيم

  .م١٩٦٨املعارف، 
دار الكتاب العريب، دون : ، الد األول، بريوتاخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان، 

  . التاريخ
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دار : بريوت .الطبعة األوىل .مقدمة ابن خلدون. عبد الرمحن بن حممدابن خلدون، 
  .م١٩٧٨القلم، 

، عارفدار امل: القاهرة .اخلامسة، الطبعة طرق تعليم اللغة العربية .عبد القادر، أمحد
  . م١٩٩٧

ترمجة عبده الراجحي وعلي أمحد  .أسس تعلم اللغة وتعليمها .دوجلس. هـ، برآون
  . م١٩٩٤دار النهضة العربية، : شعبان، بريوت

  .دار غريب، دون التاريخ: القاهرة .اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم .كمال، بشر
  .  لكتاب املصري، دون التاريخدار ا: القاهرة .التعريفات .حممد بن علي، اجلرجاين

  . م١٩٧٨عامل املعرفة، : الكويت. نظريات التعلم. حجاج، علي حسن

  .دار املعارف، دون التاريخ: مصر .اللغة والنحو .عباس، حسن

  .م٢٠٠٥دار املسرية، : عمان .يعتعليم العلوم للجم .عبداهللا حممد، خطايبة

  .م٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض .عربيةطرائق تعليم اللغة ال .حممد إبراهيم، اخلطيب

املنهج املدرس املعاصر مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته،  .حسن جعفر، اخلليفة
  . م٢٠١٤مكتبة الرشد، : الرياض .الطبعة األربع عشرة .تقوميه تطويره

 .)ثانوي –متوسطة  –ابتدائي (فصول تدريس اللغة العربية  .حسن جعفر، اخلليفة
  . م٢٠٠٢ة رشد، مكتب: رياض

: صنعاء .مناهج العلوم العامة وأساليب تدريسها .وآخرون .خليل يوسف، اخلليلي
  .م١٩٩٣وزارة التربية والتعليم، 

  . م١٩٤٤كلية اآلداب جبامعة القاهرة، : القاهرة .جملة كلية اآلداب .أمني، اخلويل

  .م١٩٨١،درا الفالح: األردن .مدخل إىل تعليم اللغة .أمني، اخلويل
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مكتبة لبنان، : بريوت .إنكليزي –معجم قواعد العربية العاملية عريب  .أنطوان، دحداح
  .م١٩٩٢

اللغة العربية، مناهجها  .طه علي حسني وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، الدليمي
  .م٢٠٠٥دار الشروق للنشر والتوزيع، : القاهرة .وطرائق تدريسها

الطبعة  .سياته النظرية وممارسته العمليةالبحث العلمي أسا .رجاء وحيد، دويدري
  .م٢٠٠٨دار الفكر، : دمشق .الرابعة

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء  .خاطر واآلخرون، رشدي
  .م١٩٨١دار املعرفة، : القاهرة .الطبعة الثانية .االجتاهات التربوية احلديثة

رمجة حممود صيين وعبد الرمحن ت .مذاهب وطارئق تعليم اللغات .جاك، ريتشارد
  .هـ١٤١٠دار العامل الكتب، : ر صيدق عبد اهللا، الرياضمالعبدان وع

ترمجة إبراهيم بن محد القعيد  .ةالتعليم وثنائية اللغ .وليم مكاي. ميجل و ف، سجوان
  .م١٩٩٥جامعة امللك السعود، : وحممد عاطف جماهد، الرياض

  .م١٩٧٧دون املكان، : كويت  .ج املعاصرةاملناه .الدمرداش عبد ايد، انجسر
درا اخلرجيي للنشر والتوزيع، : رياض  .تصميم التدريس .عبد احلافظ حممد، سالمة

  .هـ١٤٢٤
دار املعارف، : القاهرة .التوجيه ىف تدريس اللغة العربية .حممود علي، السمان

  . م١٩٨٣
  .م١٩٩٧جامعة دمشق، : دمشق .ىف طرائق تدريس اللغة العربية .حممود أمحد، السيد

الدار : الطبعة األوىل، القاهرة .تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق .حسن، شحاتة
  .م١٩٩٢املصرية اللبنانية، 
مناهج البحث العلمي، دليل الطالب ىف كتابة األحباث . الشريف، عبد اهللا حممد
  .م١٩٩٦زيع، املكتبة األشعاع للنشر والتو: اسكندرية. والرسائل العلمية
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الطبعة األوىل،  .اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقيا .يوسف، الصميلي
  . م١٩٩٨املكتبة العصرية، : بريوت

النظرية البنائية وتطبيقاا ىف تدريس اللغة العربية، إستراتيجيات  .منيف خضري، الضوي
فهرس مكتبة : ضريا .الطبعة األوىل .التدريس احلديثة مناذج للتقومي البنائي

  . م٢٠١٣امللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
دار : القاهرة .قدميا وحديثا مع ج جتديده عليميتيسري النحو الت .شوقي، ضيف

  . م١٩٨٦املعارف، 
تعليم اللغة إتصاليا بني املناهج  .رشدي أمحد وحممود كامل الناقة، طعيمة

مية للتربية والعلوم والثقافة، منشورات املنظمة اإلسال: رباط .واالستراتيجيات
  .م٢٠٠٦إسيسكو، 

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات . طعيمة، رشدي أمحد وآخرون
  .م٢٠١٠دار الفكر العريب، : القاهرة. أخرى

: الرباط .مناهجه وأساليبه: تعليم العربية لغري الناطقني ا .رشدي أمحد، طعيمة
  .م١٩٨٩إيسيسكو، - لتربية والعلوم والثقافةاملنظمة اإلسالمية ل

دار : القاهرة .مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي .رشدي أمحد، طعيمة
  .م١٩٩٨الفكر العريب، 

أساليب تدريس اللغة العربية، بني النظرية  .راتب قاسم وحممد فؤاد احلوامدة، عاشور
  .م٢٠١٠ة للنشر والتوزيع ، ريسدار امل: عمان .الطبعة الثالثة .والتطبيق

مملكة  .البنائية وعالقتها بعملية التعليم والتعلم .زكريا حسن عبد احلسني، د اهللابع
وزارة التربية والتعليم إدارة اإلشراف التربوي قسم نظام الفصل، : البحرين
  . م٢٠١٠
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 –يب األسال –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق  .عمر الصديق، عبد اهللا
 . م٢٠٠٨دار العاملية للنشر والتوزيع، : اهلرم .الوسائل

دار املسرية : عمان .التقومي الواقعي يف العملية التدريسية .حممد مصطفى، العبسي
  .م١٠٠٩للنشر والتوزيع، 

، تصميم التدريس بني النظرية والتطبيقالعدوان، زيد سليمان وحممد فؤاد احلوامدة، 
  .م٢٠١١ار املسرية للنشر والتوزيع، د: عمان. الطبعة األوىل

الطبعة  .تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق .صالح عبد ايد، العريب
  .م١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت .األوىل

 .النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية .عبد العزيز بن إبراهيم، العصيلي
  .م١٩٩٩سعود اإلسالمية،  جامعة اإلمام حممد بن: رياض

 .طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات آخرى .عبد العزيز بن إبراهيم، العصيلي
  .م٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : رياض

الطبعة . الد الثاين .طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية .إبراهيم حممد، عطا
  .م١٩٩٦تبة النهضة املصرية، مك: الثالثة، القاهرة

دار الصفاء، : الطبعة الثانية، عمان .علم النفس التربوي .حنان عبد احلميد، العناين
  . م٢٠٠٢

  . هـ ١٤٢٣.النظرية البنائية وتطبيقاا ىف التعليم والتعلم. العويشق، ناصر بن محد
ساب املهارات نظريات التعلم وتطبيقاا ىف علوم اللغة، إكت .عبد ايد، عيساين

  . م٢٠١٢دار الكتاب احلديث، : القاهرة .اللغوية األساسية
الطبعة األوىل، . البحث النوعي ىف التربية وعلم النفسي. غباري، ثائر أمحد، وآخرون

  .م٢٠١١مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، : عمان
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الثامنة وعشرون، اجلزأ األول، الطعبة . جامع الدروس العربية. غالييىن، شيخ مصطفى
  . م١٩٩٣املكتبة العصرية، : بريوت

دار الغريب، : القاهرة .التكنولوجيا وتطوير التعليم .عبد العظيم عبد السالم، الفرجاين
  . م٢٠٠٢

الطبعة  .إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا .عبد الرمحن بن إبراهيم، الفوزان
  . م٢٠١١ك فهد الوطنية أثناء النشر، فهرس مكتبة املل:  األوىل، الرياض

دار الفكر، : دمشق. مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء .فخر الدين، قباوة
  .م٢٠٠٢

اململكة العربية  .الكفايات اللغوية للتعليم الثانوي .محعان بن سعيد وزمالؤه، القحطاين
  .م٢٠٠٣السعودية، وزارة التربية والتعليم والتطوير التربوي، 

فهرسة مكتبة : ، الطبعة الثانية، رياضالتدريس  وإعداد املعلمنديل، س عبد الرمحن، ق
  .م٢٠٠٠امللك فهد الوطنية أثناء النشر، 

دار : القاهر .تعليم اللغة العربية، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية .حسني سليمان، قورة
  .م١٩٦٩املعارف، 

 .)ية واألسس والتطبيقات العمليةاملاه(تكنولوجيا التعليم  .عبد الرمحن، كدوك
  . م٢٠٠٠املفردات، : الرياض

الطبعة الثانية،  .اجتاهات حديثة ىف املناهج وطرق التدريس .كوثر حيس، كوجك
  . م١٩٩٧عامل الكتب، : القاهرة

جامعة موالنا مالك : ماالنجاخلطة الدراسية ملادة النحو الوظيفي، توركيس، ، لوبيس
  .م٢٠١٤، وميةاإلسالمية احلكإبراهيم 

مكتبة الوهبة، : القاهرة .احلوار وفناياته واستراتيجيته وتعليمه .مىن إبراهيم، اللبودي
  . م٢٠٠٣
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دار الكتاب : الطبعة الثانية، ليبيا .اللسانيات الوظيفية مدخل نظري .أمحد، املتوكل
  .م٢٠١٠اجلديد املتحدة، 

الطبعة  .يب األصول واالمتداداملنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العر .أمحد، املتوكل
  . م٢٠٠٦دار األمان اململكة املغربية، : األوىل، الرباط

دار املسرية للنشر : الطبعة األوىل، عمان .النحو الوظيفي .عاطف فضل، حممد
  .م٢٠١١وللتوزيع، 

دار املسرية للنشر والتوزيع، : عمان .طرق تدريس اللغة العربية .علي أمحد، مدكور
  .م٢٠١٠

املناهج التربوية احلديثة، مفامهها وعناصرها  .توفيق أمحد و حممد حممود احليلة ،مرعي
  . دار املسرية، دون التاريخ: ميان .وأسسها وعملياا

  .م١٩٩٢دون املكان، : الطبعة الثانية، القاهرة .إحياء النحو .إبراهيم، مصطفى
دار : بريوت لثانية،الطبعة ا .قواعد النحو الوظيفي، دراسة وتطبيق .نايف، معروف

  .  م١٩٩٤بريوت احملروسة للطباعة والنشر، 
الطبعة األوىل، . دليل تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم العام. مفلح، غازي

  .م٢٠٠٧مكتبة الرشد ناشرون، : الرياض
  .م١٩٩١دار صواف، : الرياض .تدريس فنون اللغة العربية .أمحد، منظور
 .طريقة تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا .ي أمحد طعيمةورشد حممد كامل، الناقة

  . م٢٠٠٣إيسيسكو،  –املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة : الرباط
مكة املكرمة، جامعة  .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات آخرى .حممود كامل، الناقة

  . م١٩٨٥أم القرى، 
  . توكو كتاب اهلداية، دون التاريخ: سورابايا .العربيةملخص قواعد اللغة  .فؤاد، نعمة
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جامعة موالنا : ماالنق .املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني ا .نور، هادي
 .م٢٠١١مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

دار الكتب العلمية، دون : بريوت .القواعد األساسية للغة العربية .السيد أمحد، اهلامشي
  . التاريخ

ترمجة راشد بن  .النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العملية .هكتر، يلهامر
 .هـ١٤١٥فهرس مكتبة امللك فهد الوطنية، : عبد الرمحن الدويش، رياض

: القاهرة .أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية .وآخرون فتحي علي، يونس
  . م١٩٨١نشر، دار الثقافة للطباعة وال

طرق تعليم اللغة العربية برنامج تأهيل معلمي املرحلة  .وآخرون فتحي علي، يونس
  .م١٩٨٨املستوى الرابع،  .اإلبتدائية للمستوى اجلامع

  البحوث
أثر منوذج التعليم وأسلوب . "أبو اهلجائي، خلدون عبد الرحيم و عماد توفيق السعدي

" قدة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي،التعليم ىف تطوير مهارة القراءة النا
  .م٢٠٠٣، العدد األول ١٩، الد جملة جامعة دمشق

اإلجتاهات العلمية ىف تطوير مناهج اللغة العربية للمدارس الثانوية " .نانا، جومهانا
دراسة حتليلية عن النظرية اللغوية والنفسية ىف مناهج (اإلسالمية ىف إندونيسيا 

كلية الدراسات العلياء  :جماالن ،دكتوراةالرسالة  "،)م٢٠٠٨ – ١٩٨٣سنة 
  . م٢٠١٤جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية " .زكية، عارفة
ك جامعة موالنا مال: ج، ماالنرسالة املاحستري :،)املشكالت وحلوهلا(جبمرب 

  .٢٠١٢، إبراهيم اإلسالمية احلكومية



٢٨٣ 

حبث (الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية ىف تعليم قواعد اللغة العربية، . "مربوري
جترييب مقارن لدى طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بكديري 

ك كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مال: ، ماالنجرسالة املاجستري ."الثانية
  .م٢٠١١إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس " .غازي بن صالح بن هليل، املطريف
 "العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف الثالث املتوسط،

جامعة أم القرى،  ،كلية التربية :، اململكة العربية السعوديةالدكتوراه رسالة
 .هـ١٤٢٨/ هـ١٤٢٧
تطوير مواد النحو الوظيفي وأثر ستخدامها يف رفع دوافع الطلبة . "قشريي، حممد

بالتطبيق على طلبة قسم اللغة العربية جبامعة ماالنج (وحتصيلهم يف تعلم النحو 
كلية الدراسات العلياء جامعة موالنا  :جماالن ،دكتوراةالرسالة " احلكومية

 .م٢٠١٦كومية، مالك إبراهيم اإلسالمية احل

  االت والدوريات والنشرات

  . م١٩٤٤كلية اآلداب جبامعة القاهرة، : القاهرةجملة كلية اآلداب، . اخلويل، أمني
صعبوبات تعلم اللعة العربية لدى " .مجسوري حممد مشس ومهدي مسعود، الدين

 "ليزيا،ىف اجلامعة اإلسالمية العاملية مبا) علم الساسية(طالب العلوم اإلنسانية 
سجل املؤمتر الدويل الثالث واألسبوع العلمي اخلامس الوطين حتت ، ورقة عمل
الذي عقده احتاد " اللغة العربية واألدب  اإلسالمي منهجا وتطورا"املوضوع 

: املدرسني للغة العربية، حمرر دودونج رمحت هداية ويايان نور بيان، بندونج 
  .م٢٠٠٨

سجل  " النحو العريب لطالب الناطقني بغري العربية،دراسة عن تيسري" .إسحاق، رمحاين
الحتاد املدرسني للغة " اللغة العربية من املنظور الثقايف واإلجتماعي"، املؤمتر

  . م٢٠٠٩أويل النهى، : العربية ىف إندونيسيا، الد األول، ديفوك
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تعليم  النظرية النحوية العربية وسبل االستفادة منها ىف" .يوسف بن حممود، فجال
، املؤتر الدويل الثاىن عن جتربة تعليم اللغة العربية سجل املؤمتر "الناطقني بغريها،

  . م٢٠١٤ديسمرب  ١٩-  ١٨للناطقني بغريها، 
اللغة العربية من " سجل املؤمتر "تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا،" .حسن، جميدي

غة العربية ىف إندونيسيا، الد الحتاد املدرسني لل" املنظور الثقايف واإلجتماعي
  . م٢٠٠٩أويل النهى، : األول، ديفوك

منرة  ٢، العدد دورية العربية "تدريس اللغة العربية على أساس التعلم التعاوين،. "مهاجر
  .م٢٠٠٦يونيو  ١

 ،سجل املؤمتر "االجتاهات احلديثة ىف تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا،" .فيصل، هندرا
الحتاد املدرسني للغة العربية ىف " عربية من املنظور الثقايف واإلجتماعياللغة ال"

  .م٢٠٠٩أويل النهى، : إندونيسيا، الد األول، ديفوك
بني الفرص : املنافسات يف سوق العمل خلرجيي أقسام اللغة العربية "السيد، وليد، 

فال باليوم ، قدمت يف الندوة الدولية مبناسبة االحتورقة العمل" والتحديات،
جامعة موالنا مالك : ، ماالنج٢٠١٥ديسمرب  ١٨العاملي للغة العربية، تاريخ 

  .م٢٠١٥إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

  املراجع األجنبية . ج
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