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 تعريف طريقة التدريب .أ

ها المدرس ليحقق بها الهدف ألفي ىالخطة الت ىالطريقة ه

  1أقصر وقت. ىلية التعلمية فمعالمن 

من حالل مادة التعلّم  تقديمطريقة  ىطريقة التدريب ه

 2مهارة المرتفعة. واليملك باعطاء التدريب إلى الطالب

طريقة "، كما كتب أرماءى عريف زوهائرينىو على قول 

التعلم تستعمل التدريب. و هدفها  ىالطريقة ف ىالتدريب ه

 3."أعطىليمرس أو ليدرب الطالب على المادة التى قد 

 أهداف طريقة التدريب .ب

 :ىيستخدم المدّرس هذه الطريقة بأهداف كما يل

والكتابة  الحفظيةة )ييملك الطالب المهارات الحرك (1

 ا(وغيره لرياضيةوا

وقواعد اإلجمالة والنقصة يملك الطالب المهارات العقلية ) (2

 اللّغة وغيرها(

يملك الطالب القدرة ليعلقوا بين الحالة المعينة والحالة  (3

 4األخرى مثل العالقة السبابية.
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كتاب  ىفعلى قول المذكور  أحمد منجد ناصح وافققد 

 5األخرى.

 يةطريقة التدريبالمزايا و نقائص  .ج

عملية التعليم البد  ىعاريف أن الطريقة ف ئكما كتب أرما

أن تكون لها مزايا و نقائص في تطبيقها. ومزايا الطريقة 

 عملية التعليم هى: ىالتدريبية ف

  في وقت القريبالطالب المهارة الذي سيرجى  يحصل (1

 سيملك الطالب معلومات جاهزة  (2

 طظبالمنو  المرتبسيقع على كل الطالب عادة التعليم  (3

 ص الطريقة التدريبية في عملية التعليم هى:أما نقائ

 مناسبة  بيئة مدرسهتم الي ال (1

 حّرج على تقدّم المبادرة الطالبت (2

 ميكانيكى و  شفهىجعل على معلومات الت (3

 6.مملة و غير نشيط التعليم جعل على عادةت (4

 

 اللغة قواعد طريقة التدريب في تعليم .د

تدريس القواعد النحوية هو  ىسلوب فأإّن أفضل 

يعتمد على ممارسة اللغة إستماعا  ىاألسلوب الطبيعي الذ

كما يقول بن  -وكالما وقراءة وكتابة. وعلى هذا فاالستعمال 

ومحاكاة األساليب اللغوية الصحيحة والتدريب   -خلدون 
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تدريس القواعد  ىعليها تدريبا متصال هو األسلوب األمثل ف

 7النحوية. 

واعد اللغة على تعليم الق د قسم أحمد فؤد عفاندىق

ستطيع تعطاء التدريب. تعليم إو  تعليم نظارية القواعدنوعان: 

ن يعمل طريقتين يعنى الطريقة القياسية و الطريقة أ

قرائية. ثم قسم اآلخر يعنى اعطاء التدريب. المهمة فى تساإل

القواعد  نظاريةهذا القسم ليس على قدرة القواعد أو حفظ ال

لمات الوظيفى. ولذلك يعطى التدريب الك كتابةلكن القدرة على 

يطبق  يقدّم المادة على خطة الكلمات الذىوبخطة الكلمات. 

 فى اللغة اليومية. 

وهذا القسم  .كان ثالثة أنواع من قسم اعطاء التدريب

 . كما التالى:ىستطيع أن يقوم بنفسه أو يتبع على المتوالت

 يةالميكانيكالتدريب  (1

لعادة بإعطاء المحاركة وغرض هذا التدريب هو يزرع ا

ليجد اإلستجابة  الصحيحة. يستطيع أن يعطى هذه 

التدريب على الكتابية أو الشفاهية ثم يوّحد على تدريب 

 لمهارة الكالم و الكتابة

 يةالتدريب المعنو (2

ألن الكالم الذى ينطق  ،التدريب األول يدوّي  كلهم أما

 ،لطالب بدون المعنى يتعلق على مقتضى الحال أصال

فيتعلق هذا التدريب على مقتضى الحال حقيقة. يستعمل 

 الوسائل لترقية  هذا التدريب:

 وسائل التعليم (أ

يعمل األستاذ المادة العلمية أو الصورة الذى يستطيع 

 ان يعطى المعنى على الكلمات التدريب 

 أحوال الفصل (ب
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فى هذا الوسائل يستطيع األستاذ ان ينفع المادة فى 

 ى الذى سيشرحالفصل ليعطى المعن

 يةالتدريب الموصل (3

يستطيع أن يزرع هذه الطريقة رخم اإلبداع. فينبغى أن 

يعطى هذه الطريقة إذا كان يشعر المدرس لو ينال الطالب 

 8 المادة الكافي الذى مناسب على مقتضى الحال المعيّن.

 قواعد اللغة تعريف .ه

 هو ،عرف اإلمام أبو األسواد الدوالى قواعد النحوية أّوال

يعيش فى زمان خليفة معّويّة بن أبو صفيان. يبحث علم النحو 

عن أحكام الحرف و اللفظ و الكلمات و كيف تغيير األواخر 

  9الكلمات.

لفظا: قواعد هو جمع من القاعد. تعريف المعنى قواعد، 

اصطالحا: قواعد هو تطلق على األصل والقانون والضابط 

   10جميع جزئيّاته. وتعّرف بأنّها امر كلّّي يتطبّقة على

عند النحوين أى جمع نحوى نسبة للنحو ويطلق لغة على 

معان منها القصد والجهة والمثل والمقدار والبعض وأما في 

صطالح فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم اإل

اعرابا وبناء. ثم سّميت بعلم النحو وحكمه الوجوب الكفائ 

اد الدؤلى بأمر االمام علّى على غير العرب. واضعه أبو األسو

 ،. لكن عند شيخ مصطفى الغاليينى11رضى هللا تعالى عنه

اإلعراب يعنى ما يعرف اليوم بالنحو هو علم بأصول يعرف "

 ىات العربية من حيث ما يعرض لها فبها أحوال أواخر الكلم

حال تركيبها. فيه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من 
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 ىم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها فرفع أو جّر أو جز

 12."الجملة

 ىتربط بين الكلمات ف ىالنحو هو دراسة للعالقات الت

النحو قواعد يعرف بها  13الجملة الواحدة مع بيان وظائفها.

 14صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين مفردها وحين تركيبها.

ها أى أن قواعد النحو تنظر إلى الكلمة العربية من حيث أن

الجملة( أو  ىيتغير شكل آخرها بتغير موقعها ف ىمعربة )أ

  15الكالم(. ىال يتغير شكل آخرها بتغير موقعها ف ىمبنية )أ

 أهداف قواعد اللغة .و

ابن مضاء في كتاب الرد على النحاة في الموضوع  قال

وهو حفظ كالم العرب من اللحن وصيانته عن  ،هدف النحو

  16التعبير.

قواعد اللغة األهداف،  دين عامر، يملك ثم كما قال فخر ال

 يعنى:

لعل أهم أهداف القواعد هو عصمة األلسنة من الخطأ  .1

الكتابة، وتعويد  ىالكالم، وصون األقالم من الزلل ف ىف

صياغة العبارات واألساليب حتى  ىالتالميذ التدقيق ف

 تخلو مما يشينها ويذهب بجمالها.

مقروءة، والتعبير المسموعة وال ىتيسير إدراكهم للمعان .2

عنها بوضوح ال يداخله غموض أو إبهام أو خطأ، 
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وترتيبهم أجزاء الكالم على أساس من الترابط بين 

التركيب، وبهذا يسمو الفهم  ىومواقع األلفاظ ف ىالمعان

 على األداء اآللي بغير قصد المعاني.

س التالميذ خاصة  .3 بدقة  -في المراحل المتقدمة-تمرُّ

يز بين الصيغ التعبيرية، ونقد المالحظة والتمي

األساليب، وصحة الحكم، وذلك أثر لما يقوم به 

الجمل حسب  ىالدارسون من فهم وظائف الكلمات ف

مواقعها، ومراعاة العالقات بين األلفاظ بعضها بعضا، 

والتمييز بين أنواع األساليب ومدلوالتها، والتفريق بين 

 الصواب والخطأ فيما يقرؤنه أو يسمعونه. 

والتعليل لما  ،تعويد تفكيرهم على األساليب المنظمة .4

قواعد اللغة  ىيتوصلون إليه من أحكام أم نتائج. ألنهم ف

المجردة، ويدركون الفروق  ىوالمعان ىيتناولون األلفاظ

بين التراكيب ومفرداتها، وأثر العوامل عمالها. هذا كله 

يعّود عقولهم على أنماط التفكير النشيط فيما يعرض 

 هم.ل

إن اللغة والتفكير ال ينفصالن، ولما كانت قواعد اللغة  .5

هي تنظيم  اللغة على نحو ما يريده صاحبها، وترتيبها 

، فإن هذه القواعد بهذا االعتبار ىفي نسق منّظم للمعان

هي في الوقت نفسه تنظيم للتفكير الذي هو صنو اللغة 

 وقرينها، وتنسيق حتمي للوسائل اللغوية في أذهانهم.

تُعين قواعد اللغة دارسها على تعرف خصائص اللغة  .6

العربية وثراء صيغها؛ ألن هذه القواعد تكشف عن 

أوضاع اللغة المختلفة، وصيغها المتنوعة، والتغييرات 

 التى تحدث في ألفاظها وتراكبها. 

ي قواعد اللغة الثروة اللغوية الراقية لدى الدارسين،  .7 تنّمِّ

أذواقهم الفنية، وذلك  وتهذب وجدانهم اللغوي، وتعلي

د لألساليب، والشواهد، والقطع ناتج عن االنتقاء الجي

 الممتازة محل الدراسة، وموضوع القاعدة النحوية.

تُعين قواعد اللغة طالبنا على فهم ما يتعرضهم من  .8

تراكيب غامضة أو معقدة، ثم إعادة صياغتها بما يعين 



بعض كتابات  ىعلى سهولة فهمها، وهذا واضح ف

  17.لقدماء خاصة في أشغارهما

 قواعد اللغة العربيةال تعليمالومشكلة  صعوبة .ز

ليس هناك علم من العلوم العربية قد "يقول محمد عيد، 

نال من العيانة ما ناله النحو العربي قديما وحديثا، فمنذ القرن 

بدأت فيه هذه الدراسة إلى أن ألف أول أثر  ىالذ ىاألول الهجر

  18.ا إلى اليوم وهو كتاب سيبويه"علمي باق بين أيدين

زادت عن حدها قد انقلبت إلى  ىلكن هذه العيانة الت

فتعقدت مسائل النحو، وضلت الحقائق األصلية فيه بين  ضدها

امتألت به كتبه نتيجة التأثر بأفكار فلسفية  ىالخليط الهائل الذ

. وبدأت أبحاث النحو ودراساته تبعد شيأ فشيأ دخيلة ومنطقية

غرض الذي تخدمه، وهكذا حدث الفراق بين النحو عن ال

ستقي واللغة، فدرات معظم الدراسات النحوية حول نفسها، ت

ة، ومن المصادرات التى تعتمد مادتها من الذهن ال من اللغ

على القياس واالفتراضات الخضاع األمثلة طوعا أو كرها ال 

 من مالحظة الناطقين باللغة وإستعمالهم لها ومتابعة ذلك

 19بالدراسات المتطورة.

 ىاللغة ذاتها، وإنما هو ف ىإّن جوهر المشكلة ليس ف

كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة، وإجراءات تلقينية وقوالب 

إّن من تعلمها لسان أمة، ولغة حياة. و حماء نتجر عقيما، بدال

كما يعلم  -من حيث محتوات وطرائق تدريسه  ىالنحو العرب

هو علم  تمّ تربية الملكة اللسانية العربية وأليس علما ل   -عندنا

تعليم وتعلم صناعة القواعد النحوية، وقد أدى هذا. مع مرور 
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الزمن إلى النفور من دراسته وإلى ضعف الناشئة في اللغة 

  20بصعبة عامة.

 عبد المنعمقال كما  أما صعوبة من القواعد اللغة العربية

 هو: ،

، وأوجه فيها من أقوال ترجع صعوبة القواعد إلى كثرة ما (1

جائزة وشاذة، واعتمادها على التحليل المنطقى الذى 

يستدعى حصر الفكر الستنباط األحكام العامة من أمثلة 

كثيرة متنوعة، مما دعا علماء التربية أن ينادوا بتأخير 

دراسة القواعد إلى سن المراهقة حيث يصل التلميذ إلى 

 النحوية وقبولهاتفكير يساعده على احتمال الدراسات 

يلزم  تدريس القواعد عن طريق تذوق النصوص األدبية (2

التلميذ بمحصول وافر من األلفاظ والتعبيرات المتعددة 

ليتمكن من استيعاب األمثلة المعروضة عليه في درس 

، والسن المباكرة التستجيب لمثل هذا القواعد وفهمها

المحصول اللغوى، مما يدعو إلى مرحلتى اإلعدادى 

 المتوسط( والثانوى)

صعوبتها  طرق تدريس القواعد لها دخل كبير في (3

التستثير التالميذ  ،وسهولتها, فاذا درست بطريقة آلية جافة

تدريسها  ى، أما إذا روعى فوالتستحفز همهم رغبوا عنها

طريقة حديثة تثير شوقهم وتسترعى اهتمامهم، مالوا إليها 

  وألفوا دراستها

من صعوبة القواعد وتضاعف من من األمور التى تزيد  (4

نماذج بعيدة الصلة عن حياة  ىجفافها أن تكون دراستها ف

نفوسهم  ىالتالميذ، متكلفة بعيدة عن إدراكها، التثير ف

 مشاعر، وال تحرك عواطف فيحسونها مكروهة ثقيلة

اختيار نماذج القواعد قريبة من حياة  ىوإذا التزم المدرس ف (5

ا من السهل الى الصعب، تدريسه ىالتالميذ، وتدرج ف

الكالم باللغة العربية  -بنوع خاص-حصتها  ىوالتزم ف
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المعربة، فأن ذلك يدعو افي لتالميذ الى حب القواعد، 

 دراستها ىوالرغبة  ف

جاه بعض المعلمين بالقواعد اتجاها علميا، ال هم لهم فيه تّ ا (6

إال حفظ المصطالحات النحوية وسردها أدى إلى انتفاع 

بدروس القواعد، رغم ما يبذله هؤالء المعلمون من التالميذ 

 التدريس ىجهود مضنية ف

جه المدرسون بتالميذهم نحو اإلنتفاع بالقواعد انتفاعا لو اتّ  (7

دروس القراءة  ىعمليا فأكثروا من التطبيق الشفهى ف

والمحفوظات، وانتهزوا الفرص المناسبة الصالح الخطأ 

احهم واستفادة النحوى عند وقوعه، ألدى هذا إلى نج

 21.تالميذهم، وعدم شعورهم بصعوبة القواعد
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