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امللّخص
اختيــار طریقــة مناســبة لتصميــم برنامــج تعليــم اللغــة العربّيــة يف مــدارس ایــران، كانــت وال تــزال، دائــًا إحدى 
التحّدّیــات خلــراء الرتبيــة والتعليــم. أحــد األمــور التــي أعيــدت  صياغتهــا مــّرات عدیــدة، تعليــم قواعــد اللغــة 
العربّيــة وخصوصــا موضــوع االســم والفعــل اهلــاّم، اّلــذي یكــون أكثــر حمورّیــة يف املرحلــة املتوســطة األوىل، 
ــب  ــة لكت ــج احلدیث ــر املناه ــبة تأث ــث نس ــرورة بح ــاس ب ــًرا لإلحس ــّرات. نظ ــّدة م ــده ع ــون بنق ــام الباحث وق
تعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة املتوســطة، عــى مســتوى التعّلــم للطــّاب، یطمــح هــذا البحــث إىل تقييــم أثــر 
أســلوب تعليــم القواعــد املتعلقــة باالســم والفعــل. املنهــج يف هــذا البحــث وصفــي قمنــا مــن خالــه باســتطاع 
رأي 138 طالبــا مــن طــّاب الصــف التاســع يف مدینــة األهــواز كمجتمــع إحصائــّي يف الفصــل الثــاين مــن عــام 
2020 – 2021م، مــن خــال االختيــار العشــوائّي متعــّدد املراحــل للعّينــات، واالســتبيان عــن أســاليب تعليــم 
ــة  ــاليب احلدیث ــر األس ــبة أث ــاب، ونس ــي للط ــتوى العلم ــم املس ــا بتقيي ــا قمن ــا. ك ــة وتقویمه ــد العربّي القواع
ــج  ــرت النتائ ــجR . أظه ــا برنام ــّم حتليله ــحّية وت ــات املس ــت البيان ــي. مجع ــار علم ــال اختب ــن خ ــم، م عليه
أّنــه ال یوجــد تنســيق یذَكــر، بــن مــدريّس اللغــة العربّيــة ومؤّلفــي الكتــب املدرســّية اجلدیــدة. ورغــم أّن غالبيــة 
ــر مــن النســبة املتوّســطة، إاّل أّن هــذه األســاليب مل تكــن  املدّرســن، یطّبقــون أســاليب الكتــب املدرســّية، أكث

ذات أثــر كبــر عــى حتســن املســتوى العلمــّي للطــّاب.
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التمهيد

ــّرات. شــملْت  ــى اآلن 3 م ــرا شــاما، حت ــران تغي ــة يف إی ــم اللغــة العربّي ــب تعلي تغــّرت كت
هــذه التغيــرات، حمتــوى الكتــب مــن اجلانــب الثقــايّف – االعتقــادّي، النصــوص والقواعــد، 
وأســلوب التمریــن والتقييــم. خــال عملّيــة تغيــر هــذه الكتــب وحتدیثهــا، كانــت األســاليب 
التعليمّيــة، خصوًصــا أســلوب تعليــم القواعــد، وعاقتهــا بالنــص واألهــداف العاّمــة لتعليــم 
اللغــة العربّيــة يف إیــران، ذات أولوّیــة. كان خــراء الرتبيــة والتعليــم، وأصحــاب الــرأي، 
ــاع القــرارات التعليمّيــة العاّمــة، والزالــوا، خمتلفــن بشــأن  االجّتــاه العــام لتعليــم اللغــة  وصنّ
ــة والتعليــم، واجّتاهــات  ــة، وتطابقهــا مــع الدســتور، ووثيقــة التطویــر األساســّية للرتبّي العربّي

ــة.  املجلــس األعــى للثــورة الثقافّي

ــة يف  ــم اللغــة العربي ــة عــى تعلي ــة اإلســامّية اإلیرانّي ــاّدة 16 مــن دســتور اجلمهورّی ــد امل تؤّك
مرحلــة املتوســطة األوىل، ولكــن تشــر هــذه املــاّدة إىل نقطــة تبــّن الســبب، واهلــدف مــن تعليــم 
ــوم  ــرآن والعل ــة الق ــا أن لغ ــايل:  "ب ــي كالت ــة. وه ــم اإلیرانّي ــج التعلي ــة يف مناه ــة العربّي اللغ
ــزج معهــا بشــكل شــامل، جيــب  ــة وأن األدب الفــاريس ممت واملعــارف اإلســامية هــي العربي
تدریــس هــذه اللغــة بعــد املرحلــة االبتدائيــة حتــى هنایــة املرحلــة الثانویــة يف مجيــع الصفــوف 
واالختصاصــات الدراســية " )دســتور اجلمهورّیــة اإلســامية اإلیرانّيــة، 1998(. وفًقــا هلــذه 
املــاّدة مــن الدســتور- واملفهــوم ضمنّيــا هــو - أّن اهلــدف مــن تعليــم اللغــة العربّيــة يف إیــران، 
تعزیــز فهــم القــرآن واملعــارف اإلســامّية، واألدب الفــاريّس، خصوًصــا النصــوص القدیمــة 
ــار  ــة، وإط ــة العربّي ــم اللغ ــج تعلي ــام لرنام ــاه الع ــى االجّت ــة، ع ــذه النقط ــرت ه ــد أّث ــه. لق من
املناهــج الدراســّية، وكذلــك طــرق تدریــس اللغــة العربّيــة.  بنــاءا عــى هــذا األمــر أّن اهلــدف 
ــة إىل  ــة بواســطته، أّدت هــذه الرؤی ــة وفهــم النصــوص الدینّي هــو التعــّرف عــى اللغــة العربّي
تكویــن هنــج خــاص لتأليــف الكتــب املدرســّية حيــث تركــْت أثــًرا بالًغــا عــى طــرق تدریــس 

ــة وتقدیمهــا. مــاّدة اللغــة العربّي

ــة اّلتــي جتــري  قــد ســلك هــذا النهــج حتــى اآلن، طریــق التجریــب. ونظــرا للبحــوث العلمّي
ــاول  ــم. حي ــراء ونقده ــة اخل ــع ملراجع ــا ختض ــا دائ ــا، فإهّن ــج وأثره ــذه املناه ــودة ه ــأن ج بش
ــة  ــم اللغــة العربّي ــب تعلي هــذا البحــث – يف هــذا اإلطــار – وهبــدف دعــم حتســن جــودة كت
ــرا ألّن  ــطة. نظ ــة املتوس ــة يف املرحل ــة العربّي ــم اللغ ــرق تعلي ــن ط ــب م ــل جان ــران، حتلي يف إی
قواعــد الضمــر والفعــل، كانــت  - وال زالــت - حتظــى بمكانــة خاصــة يف عملّيــة تعّلــم اللغــة 
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العربّيــة وخصوصــا فهــم اجلمــل واســتخدامها حــن التكّلــم، أو الكتابــة، فــإّن هــذا البحــث 
ــر هــذه الطــرق وعنارصهــا يف الكتــب الدراســّية. يف  ــل طــرق تعليمهــا، وأث یعمــل عــى حتلي

هــذا اإلطــار یســعى هــذا البحــث اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

ــم قواعــد  ــة بشــكل عــام، وتعلي ــم قواعــد اللغــة العربّي ــد لتعلي ــارص االجتــاه اجلدی ــا عن 1- م
ــطة؟ ــة املتوس ــل يف املرحل ــر والفع الضم

2- كــم نســبة اســتخدام مــدّريّس اللغــة العربّيــة لألســاليب احلدیثــة لتعليــم القواعــد العربّيــة 
يف املرحلــة املتوّســطة األوىل؟

3- كم نسبة أثر األساليب احلدیثة لتعليم القواعد العربّية عى مستوى تعّلم الطّاب؟

أّما فرضّيات البحث فهي كالتايل:

1- یلتــزم غالبيــة املدّرســن، باملنهــج احلدیــث لتعليــم قواعــد اللغــة العربّيــة يف املرحلــة 
املتوّســطة األوىل )یتفــّرع مــن هــذه الفرضّيــة، 8 فرضّيــات فرعّيــة ســنتطرق إليهــا يف البحــث(.

2- مل یؤّثــر املنهــج اجلدیــد لتعليــم قواعــد اللغــة العربيــة يف املرحلــة املتوّســطة األوىل بشــكل 
ملحــوظ عــى مســتوى اتقــان الطــاب لقواعــد االســم والفعــل.

الدراسات السابقة

ُقّدمــْت حتــى اآلن بحــوث عدیــدة يف جمــال تعليــم اللغــة العربّيــة، والكتــب املدرســّية العربّيــة. 
بعــض هــذه البحــوث نقــدت الكتــب املدرســية العربّيــة بشــكل كّل وليــس موضوعّيــا. عــدد 
مــن البحــوث التــي ترتبــط أكثــر مــن غرهــا بموضــوع البحــث وكانــت يف املتنــاول، كالتــايل: 

ــة  ــاب اللغ ــوص كت ــس نص ــاليب تدری ــن ألس ــتخدام املعّلم ــبة اس ــد نس ــل ونق ــال  "حتلي مق
العربّيــة للصــّف التأهيــل للجامعــة " )2010( ملتقــي زاده وآخریــن، ُنــر يف جملــة  "نــوآوري 
ــة  هــاي آمــوزيش "، اختــار بعــض املــدن يف حمافظــة لرســتان، كعّينــة. كانــت الدراســة ميدانّي
وعــر أداة االســتبيان، والتــي مل تكــن حتتــوي عــى اختبــار علمــي لتقييــم الطــّاب. بنــاء عــى 
النتائــج احلاصلــة، هنــاك اختــاف شاســع بــن أجوبــة الطــّاب واملعّلمــن، والــذي یــدّل عــى 
ــبب  ــّاب بس ــف للط ــي الضعي ــس، والتلّق ــرتاتيجّيات التدری ــذ اس ــن يف تنفي ــف املعّلم ضع
ــة للصــّف التأهيــل للجامعــة.  ــة ومشــاكل كتــاب اللغــة العربّي عــدم رغبتهــم يف اللغــة العربّي
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دَرَس نيكوبخــت وآخــرون يف مقــال  "تطــّور كتــب تعليــم اللغــة العربيــة فــی املرحلــة الثانویــة 
باملــدارس اإلیرانيــة )1961م – 2017م( عــى ضــوء طرائــق تعليــم اللغــة األجنبيــة "اّلــذي 
ــب  ــرات يف كت ــار التغي ــا " مس ــة وتعّلمه ــة العربي ــم اللغ ــی تعلي ــات ف ــة  "دراس ــر يف جمّل ن
ــم  ــرق تعلي ــوء ط ــى ض ــة، ع ــدارس اإلیرانّي ــة يف امل ــطة الثاني ــة املتوس ــة للمرحل ــة العربّي اللغ
اللغــة الثانيــة. ُتظهــر نتائــج هــذه الدراســة أّنــه رغــم اخّتــاذ التاریــن التحویلّيــة واالســتبدالّية، 
وبعــض املحادثــات البســيطة، وكذلــك تعليــم القواعــد عــى أســاس الطریقــة االستكشــافّية – 
االســتقرائّية، إاّل أّن هنــاك رضورة الســتخدام املناهــج النشــطة لفهــم القــراءة، بــدل الرتكيــز 
عــى التاریــن التحویلّيــة واالســتبدالّية، وترمجــة اجلمــل والنصــوص. كذلــك ینبغــي التأكيــد 

عــى األنشــطة اجلاعّيــة، بــداًل مــن األنشــطة الفردّیــة املعتمــدة عــى املــدّرس.

مقــال  "أســباب عــدم اهتــام طلبــة املــدارس الثانویــة بــدروس اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر 
ــة   ــات مدینــة جيــان غــرب " لنامــداري وآخریــن )2019(، املنتــر يف جمّل طالبــات و معّل
"دراســات فــی تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا "، یســتنتج أّن جــودة مــواّد الكتــب املدرســّية، 

واملؤّهــات العلمّيــة – االختصاصّيــة للمدّرســن، كانــت مؤّثــرًة يف هــذا األمــر.

كذلــك قــام زارع وآخــرون )2019( يف مقــال حتــت عنــوان  "حتليــل متاریــن كتــاب العربيــة 
ــة فــی ضــوء  ــة باملــدارس اإلیراني للصفــن العــارش واحلــادی عــر للمرحلــة املتوّســطة الثاني
تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة " الــذي نــر يف جمّلــة  "دراســات فــی تعليــم اللغــة العربيــة 
ــادي  ــارش، واحل ــن الع ــّية يف الصّف ــب املدرس ــن الكت ــق متاری ــبة تطاب ــة نس ــا " بدراس وتعّلمه
عــر مــع األهــداف املعرفّيــة لبلــوم، واســتنتجوا أّن غالبيــة التاریــن، يف القيــاس مــع املســتوى 
ــة  ــديّن لطبق ــتوى املت ــدرج يف املس ــم – تن ــب، والتقيي ــي الرتكي ــوم - وه ــف بل ــى لتصني األع
ــة يف تصنيــف بلــوم، تعــّد  ــم للمســتویات املعرفي الفهــم، والتطبيــق، وبالنســبة للتقســيم املائ

غــر متوازنــة.

یتایــز البحــث الراهــن عــن البحــوث الســابقة؛ ألّنــه خيتــر نســبة تأثــر االجتــاه اجلدیــد يف تعليم 
قواعــد اللغــة العربّيــة، يف الصفــوف الثاثــة للمرحلــة املتوّســطة األوىل، عــر االســتبيان، 

واالمتحــان العلمــي، ولرتكيــزه عــى أســاليب تعليــم قواعــد االســم )الضمــر( والفعــل.
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مراجعة األدب النظري

املنهج التعليمي

ــي  ــّددة.  "یعن ــل متع ــا لعوام ــّية، وفًق ــاّدة دراس ــكّل م ــة ل ــة التعليمّي ــات العاّم ــذ االجتاه ُتتَّخ
املتمثلــة يف: األهــداف، واملحتــوى، واألنشــطة، والوســائل،  أّن عنــارصه  املنهــج كنظــام 
وطرائــق التدریــس، وأســاليب التقویــم يف تفاعــل، بحيــث یؤّثــر كّل عنــر يف بقّيــة العنــارص، 
ــر هبــا " )حمســني نجــاد، 2018: 41(. ُیظهــر الرســم التــايل كنمــوذج، عنــارص املنهــج  ویتأّث

ــض:   ــا البع ــا ببعضه ــدريس، وارتباطه امل

        الشكل1: عنارص املقّرر الدرايس  )احلريري، 2011: 109(    

إّن التخطيــط بشــأن األهــداف التعليمّيــة التــي ُتــدرج ضمــن املحتــوى، والنــص الرئيــس 
للكتــاب املــدريّس، هــو نتيجــة عمــل مجاعــي ومتعــّدد األبعــاد، یّتخــذه املصّممــون الرتبوّیــون، 

ــة: ــة التالي ــر الثاث ــة، وعــى أســاس املعای ــاع االســرتاتيجّيات التعليمّي وصنّ

أ. مراعــاة ميــزات واحتياجــات املتعّلمــن، كاجلوانــب املختلفــة للنمــّو اجلســمّي، والعاطفــّي، 
واالجتاعــّي، والذهنــّي، واملواهــب، والرغبــات، والتجــارب الســابقة، و... .

ب. مراعــاة طبيعــة العلــم وبنائــه، وأمــور كاعتبــار املعرفــة ومكانتهــا، أمهّيــة التعليــم والتعّلــم، 
وقدرتــه، والتسلســل، واحليوّیــة، و ... . 

ــى  ــاظ ع ــايف، واحلف ــي والثق ــول االجتاع ــه، والقب ــع ومطالب ــات املجتم ــاة احتياج ج. مراع
االحّتــاد واالنســجام، وتربيــة الكــوادر )الطاقــات( البرّیــة املطلوبــة للمهــن املختلفــة، 

واكتســاب مهــارات احليــاة، و... )حســن مــرادي، 2017: 82(.
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ــة.  ــورة اإلســامّية اإلیرانّي ــل الث س بشــكل حمــدود يف املــدارس قب ــدرَّ ــة ت كانــت اللغــة العربّي
كانــت بدایــة تعليــم اللغــة العربّيــة يف مدرســة دار الفنون – والتــي شــملت يف الغالب، الرف 
س  والنحــو، وشــواهدمها. أّمــا يف عهــد احلكــم البهلــوي الثــاين، فقــد كانــت اللغــة العربيــة تــدرَّ
يف الصــف الثــاين والثالــث مــن املتوســطة، وكذلــك يف الفــرع األديب يف الثانویــه، والتــي كانــت 
تتمركــز عــى تعليــم القواعــد والنصــوص األدبيــة الدینيــة. لقــد اســُتخِدمت كتــب تعليــم اللغة 
ــكبوس  ــورة )اش ــد الث ــنوات األوىل بع ــل، يف الس ــر قلي ــع تغي ــوي، وم ــد البهل ــة للعه العربي
ــة املراحــل  ــى اآلن يف كاّف ــة حت س الّلغــة العربّي ــدرَّ وآخــرون، 2014: 4(. وبشــكل عــام مل ُت
واملســتویات الدراســية يف مــدارس إیــران. كذلــك بنــاء عــى األســباب والــرؤى اخلاّصــة التــي 
ــز عــى  ــى اآلن بشــكل كامــل، وبالرتكي ــة حت س الّلغــة العربّي ــدرَّ ــا إليهــا يف املقّدمــة، مل ُت أرشن

مجيــع املهــارات والعنــارص املختلفــة للطــرق الســائدة يف تعليــم اللغــات.

االّتاه واالسرتاتيجّية العاّمة ملنهج تعليم اللغة العربّية يف املرحلة املتوسطة

ــة يف املرحلــة املتوســطة وفقــا للمقــّرر الوطنــي  ــة ملنهــج تعليــم اللغــة العربي االجتاهــات العاّم
ــة كالتــايل: ف يف كتــاب املرشــد ملــدرس اللغــة العربي املعــرَّ

الــف. تربيــة املهــارات اللغویــة لفهــم النصــوص اإلســامّية، ومســاعدة الفهــم األفضــل لّلغــة 
واألدب الفارســّين، وتغليــب االســتيعاب، أو الفهــم، و تطبيــق املفــردات، وصياغــة اجلمــل، 

وحمورّیــة النــص بــدل القاعــدة )اشــكبوس وآخــرون، 2014: 5-4(.

ــرة  ــام األكــر بالنــص والكلــات األساســية وكث ــة القواعــد، واالهت ب. التقليــص مــن كمّي
ــه: 5(.  ــدر نفس ــتعال )املص االس

تعليم قواعد اللغة العربّية يف املرحلة املتوسطة األوىل

حيظــى تعليــم القواعــد يف كّل لغــة بأمهيــه بالغــة. ممـّـا ال غبــار عليــه فــإّن تعليــم القواعــد ليــس 
هدًفــا، بــل كافــة خــراء تعليــم اللغــة وتعّلمهــا یّتفقــون حــول هــذه النقطــة أّن قواعــد اللغــة، 
تســاهم يف االســتخدام الصحيــح والبيــان الســليم للغــة )الــركايب، 2017: 134(. ذلــك 
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ــال  ــد احت ــة، ویوج ــارات االرتباطي ــاب للمه ــل الط ــد، ال یؤّه ــم بالقواع ــر التعلي أّن ح
أن یرتكبــوا أخطــاء رغــم إتقاهنــا. إذن عــى املعّلمــن أن ینّظمــوا أنشــطة متّكــن الطــاب مــن 
ــة )جــاد وآخــرون، 2001:  ــة طبيعي اســتخدام أو اســتعال اجلانــب النحــوي بطــرق ارتباطي
23(. طبًعــا بشــأن تعليــم قواعــد اللغــة األجنبيــة، یمكــن حتدیــد روایتــن وطریقتــن عامتــن 
للتعليــم: 1- الطریقــة التعليميــة أو التطبيقيــة، 2- الطریقــة العلميــة أو النظریــة )كايش، 
ــي أن  ــن الطبيع ــة، م ــة التعليمي ــّل بالطریق ــّي - العم ــدف التطبيق ــًرا لله 2016: 124(. ونظ
ــد  ــة لقواع ــة واألكادیمّي ــة - النظری ــل العلمي ــّرق إىل التفاصي ــن التط ــم م ــة التعلي ــي عملي یغن

اللغــة.

یقــول ویویــان كــوك:  "إّن القواعــد هــو العلــم يف الذهــن، وليــس قانوًنــا يف كتــاب ")كــوك، 
2008: 18(. حتــى یتســنّى اســتخدامه يف عمليــة االرتبــاط. يف واقــع األمــر،  "املقصــود مــن 
مهــارات االتصــال، هــی قــدرة الفــرد عــى تكييــف القواعــد اللغوّیــة واســتخدامها مــن أجــل 
ــاد، 2018:  ــني نج ــة " )حمس ــف معّين ــبة ملواق ــق مناس ــة، وبطرائ ــة معّين ــف اتصالي أداء وظائ
326(. كثــر مــن جوانــب  القواعــد ليســت بحاجــة إىل تعليــم ألهّنــا توَجــد يف ذهــن املتلّقــي، 
وینبغــي تفعيلهــا بــداًل مــن ذلــك )كــوك، 2008: 4(. لقــد كــّرر أســاس هــذا الــرأي علــاء 
آخــرون. اّدعــى تشومســكي وموالــوه منــذ اخلمســينات، أن طبيعــة كفــاءة املتكّلم/املســتمع يف 
ــا. هــذا العلــم الــذايت  لغتهــم األم، ینحــر يف العلــم الــذايت الــذي یتمتــع بــه نــوع البــر جينيًّ
– فيــا یســّميه تشومســكي  "علــم اللغــة " – جانــب مــن ذهــن البــر یظَهــر فيزیكيًّــا يف املــّخ، 
وجــزء مــن البنــاء البایولوجــي للبــر. وهــذا یعنــي أن لألطفــال مســبًقا، نظاًمــا غنيًّــا باملعرفــة 

اللســانية یســتعملونه لتعّلــم اللغــة األوىل )ســاویل، 2012: 49(. 

ــذي  ــاين ال ــاء اللس ــذا البن ــب -  ه ــكل مناس ــة - بش ــج التعليمي ــف املناه ــي أن توظِّ إذن ینبغ
ــهل  ــة أس ــة الثاني ــي الّلغ ــّم تلّق ــى یت ــة1، حت ــرتكة العاملي ــة املش ــد اللغ ــن قواع ــا م ــمل نوًع یش
وأرسع. يف هــذا اإلطــار، هنــاك طــرق ســائدة ومطروحــة لتعليــم قواعــد اللغــة العربيــة، بنيــت 

ــكي: ــاء كتشومس ــن رأي عل ــر م ــا بتأث بعضه

أ. األســلوب القيــايس: تســتند هــذه الطریقــة إىل نظرّیــة يف علــم النفــس، وهــي التدریــب 
الشــكل لقــوى العقــل اإلنســاين، وهــي مــن أقــدم الطرائــق الثــاث، ویتجــّى األســاس 
الــذي تقــوم عليــه، يف انتقــال الفكــر مــن القانــون العــام، إىل اخلــاّص، ومــن املبــادئ العاّمــة إىل 
ــة، واخطــوات التــي تســر فيهــا تتمّثــل يف أن یذكــر  ــة إىل اجلزئّي النتائــج، ومــن احلقائــق العاّم



أثر املنهج اجلديد لتعليم قواعد االسم والفعل يف املرحلة املتوسطة عىل تعّلم الطالب... 130
املــدّرس القاعــدة مبــارشة موّضًحــا إّیاهــا ببعــض األمثلــة، ثــّم یــأيت بالتطبيقــات والتعيينــات 

عليهــا )الســّيد، 1980: 126(.

ب.  األســلوب االســتنباطّي – االســتقرائّي: تعنــي احلركــة مــن التفاصيــل إىل املســائل العاّمــة.  
ــّم  ــن ث ــاف، وم ــبه واالخت ــه الش ــى أوج ــّرف ع ــا للتع ــة وتفّحصه ــع األمثل ــه تتّب ــد ب "یقص
التوّصــل لتحدیــد القاعــدة الكليــة أو القانــون أو التعریــف ")احلریــري، 2011: 337(. 
بعــد االنتهــاء مــن املقارنــة، وبيــان مشــرتكات النــاذج، وحتدیــد الظواهــر اللغوّیــة التــي ختتلــف 
فيهــا، یســتطيع املــدّرس أن یشــارك الطــاب يف صياغــة القاعــدة املطلوبــة )الــركايب، 2017: 

.)138

ج. األســلوب املرّكــب )اســتقرائّي – قيــايّس(: جتمــع هــذه الطریقة بــن الطریقتن االســتقرائية 
والقياســّية، وهــذا مــا هــو متّبــع يف كثــر مــن املــدارس حيــث یقــوم املعّلــم بمشــاركة التاميــذ 
بطــرح أمثلــة عدیــدة مناســبة لعقــول التاميــذ وجتارهبــم، ثــّم یوّضــح مــا فيهــا مــن ميــزات، 
ویتــدّرج حتــى یصــل التاميــذ بأنفســهم وبمســاعدة املعّلــم إىل قاعــدة كلّيــة، ثــّم یعــود هبــذه 

القاعــدة ویطّبقهــا بالطریقــة القياســّية عــى أمثلــة أخــرى )احلریــري، 2011: 339(. 

د. أســلوب النصــوص املتكاملــة: ظهــرت هــذه الطریقــة بعــد إحــداث تغيــرات يف الطریقــة 
ــدَرك األمــور  ــم النفــس. ُت ــة غشــتالت يف عل ــرة بنظرّی ــها متأّث ــت يف أساس ــتقرائية، وكان االس
الكّلّيــة يف هــذه الطریقــة قبــل األجــزاء والعنــارص. إذن وفًقــا هلــذه الطریقــة فــإّن قواعــد اللغــة 
ــد،  ــار القواع ــل ويف إط ــّص تكام ــف ن ــي أن یؤلَّ ــذا یعن ــوص. وه ــق النص ــن طری ــى ع ُتتلقَّ
لــه موضــوع واحــد ويف خدمــة تعليــم قاعــدة خاصــة، بأســلوب مّتصــل بالقاعــدة. یقــرأ 
الطــاب هــذا النــص، ویتحــاورون عــن معانيــه. ثــم یشــار اىل مجــل حتتــوي عــى تلــك القاعــده 
اخلاصــة، وبالتــايل یكتشــف الطــاب القاعــدة بالطریقــة االكتشــافّية االســتنباطية، و یتمّرنــون 
ــرق  ــن الط ــة ضم ــذه الطریق ــّد ه ــّيد، 1980: 129 – 130(. تع ــا )الس ــتخدامها تطبيقيًّ اس
احلدیثــة التــي ُینَصــح هبــا يف تعليــم قواعــد أّي لغــة، ومــن ضمنهــا قواعــد اللغــة العربيــة. فــإّن 
ــاح،  ــة )صّي َث ــتعاالت املحدَّ ــتخَدمة يف االس ــارص املس ــة، والعن ــة احلي ــادة اللغ ــوص ع للنص

.)148  :2008

لقــد اســُتخدمت الطــرق املذكــورة، بشــكل مرّكــب يف الكتــب املدرســّية اإلیرانيــة وخصوًصــا 
يف الســنوات األخــرة. یذَكــر أّن االســتعال املناســب لــكل طریقــة مــن الطــرق اآلنفــة الذكــر، 
لــه أصولــه اخلاّصــة. ومــن جانــب آخــر، بحاجــة إىل التنســيق مــع باقــي أجــزاء وعنــارص تعليــم 
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ــد  ــم قواع ــام لتعلي ــاه الع ــر االجّت ــرة، بتغي ــنوات األخ ــرار يف الس ــذ ق ــد اختُّ ــة. لق ــد اللغ قواع
اللغــة العربّيــة، وبتبعهــا التغيــر مــّرة أخــرى للكتــب املدرســّية العربّيــة يف مرحلَتــي املتوســطة 
ــطة،  ــة املتوّس ــة يف مرحل ــة العربي ــاّدة اللغ ــد م ــم قواع ــات لتعلي ــّم االجّتاه ــة. أه األوىل والثاني

كالتــايل:

أ.  "مل یــوَل اهتــام كاٍف يف الكتــب املدرســّية اإلیرانّيــة هلــذه النقطــة أّن مــا حيتاجــه طالــب عــريب 
ــد عــى القواعــد التطبيقّيــة، وإجيــاد  بشــأن القواعــد، خيتلــف عــن حاجــة الطالــب اإلیــرايّن. یؤكَّ

شــاهد مــن النــّص )اشــكبوس و یوســفي نجــاد، 2016: 8(.

ب.  "ینبغي أن تكون القواعد يف خدمة فهم اجلمل والنصوص )املصدر نفسه: 9(.  

ــور  ــوذج یتمح ــاذ نم ــح باخّت ــد، فينص ــظ القواع ــى حف ــد ع ــو التأكي ــه ه ــي اجتناب ــا ینبغ ج. ممّ
ــد عــى األســاليب االكتشــافّية، والســؤال واجلــواب، يف هــذا اجلانــب  عــى الطالــب، والتأكي

ــه: 9(. ــدر نفس )املص

د. املــزج بــن قواعــد اللغــة العربيــة، وقواعــد اللغــة الفارســية، و إعطــاء تعليــم القواعــد طابًعــا 
ــا لفهمهــا األفضل. حمّليًّ

أساليب وأصول تعليم قواعد اللغة العربّية، وتقييمها يف املرحلة املتوسطة األوىل

ــة  ــا يف مرحل ــة وتقييمه ــة العربي ــد اللغ ــم قواع ــول تعلي ــرق وأص ــص لط ــل ملّخ ــأيت يف مای ی
املتوســطة األوىل، حســب رؤیــة مؤلفــي الكتــب املدرســية العربيــة يف هــذه املرحلــة. إلعــداد 

ــطة. ــة املتوس ــن للمرحل ــد املدرس ــب مرش ــُتخِدمت كت ــم اس ــذا القس ه

ــة  ــد - يف خدم ــيط للقواع ــرح بس ــوم ب ــذي یق ــم( - وال ــم " )بداني ــم  "نتعل ــون قس أ. یك
فهــم النــص وترمجتــه؛ یعنــي االســتاع الصحيــح، والقــراءة الصحيحــة، والرتمجــة الصحيحــة. 
ــم  ــى الفه ــور - ع ــداول، والص ــتخدام اجل ــه، - باس ــا فوق ــع وم ــّف التاس ــز يف الص إّن الرتكي
االكتشــايف - االســتقرائي للطالــب، وليــس إیضاحــات الكتــاب واملــدّرس، مــع رضورة 

ــتخدامها. اس

ــة  ــاب اللغ ــداف كت ــن أه ــس م ــل، لي ــة اجلم ــة، وصياغ ــية إىل العربي ــن الفارس ــة م ب. الرتمج
العربيــة يف الصــّف الســابع )اشــكبوس وآخــرون، 2014: 33(.
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ــم  ــب تعلي ــن كت ــب يف أيٍّ م ــات الطال ــن واجب ــاب، ضم ــن الكت ــزاء م ــة أج ــت كتاب ج. ليس

العربّيــة الثاثــة يف املرحلــة املتوســطة األوىل )املصــدر نفســه: 33(.

ــق  ــور، تتعل ــت الص ــدرس حت ــد ال ــى قواع ــوي ع ــل حتت ــتخدام مج ــورة: اس ــم بالص د. التعلي
ــك. ــن كذل ــُتخِدمت يف التاری ــي اس ــك القواعــد، و الت بتل

ــاين، بالتناســب مــع  ــدروس يف القســم الث ــم ال ــار نــص أو ِحَك ــة: اختي  ه. النصــوص املتكامل
ــر  ــدرس. اخت ــة يف ال ــدة املطلوب ــط بالقاع ــزاء ترتب ــات وأج ــف كل ــدرس، وتوظي ــد ال قواع

ــدرس. ــك ال ــم قواعــد ذل النــص يف إطــار تعلي

و. ال ُیطَلــب مــن الطالــّب يف الصــّف األول املتوّســط صياغــة اجلمــل. التوّقــع يف قســم املحادثة 
ــة عــن كلــات االســتفهام، بمقــدار كلمــة أو كلمتــن، يف أقــى حــّد )املصــدر  یعنــي اإلجاب
نفســه: و(. ُیذَكــر أّن خــراء تعليــم اللغــة یعتقــدون أنــه ال ینبغــي - يف هــذا اإلطــار - االكتفــاء 
يف اإلجابــة، بكلمــة واحــدة ) "نعــم " أو  "ال "(، بــل جيــب جتنّــب األجوبــة الصــادرة عــن 
الظــّن، ورضورة وضــع الّطالــب يف ظــروف یطلــب منــه العلــل ألجوبتــه )الــركايب، 2017: 

.)61

ــال  ــة، وإك ــة يف اجلمل ــدة املطلوب ــف القاع ــز أو كش ــة: متيي ــور التالي ــن، األم ــمل التاری ز. تش
ــة  ــة باللغ ــورة، واإلجاب ــا للص ــة وفًق ــب، والرتمج ــار املناس ــار اخلي ــر اختي ــة ع ــة الناقص اجلمل
ــات،  ــن واالمتحان ــَتعمل يف التاری ــن. ال ُتس ــة او كلمت ــريب، بكلم ــؤال الع ــن الس ــة ع العربي
أســئلة حتتــاج أو تتطّلــب أجوبــة إنشــائية عربّيــة، وصياغــة نصــوص كاملــة، والغالــب يف 

األجوبــة، االختيــار، واالكتشــاف.

ح. ال یوجد إماء يف التعليم والتارین واالمتحان.

ط. نظــًرا ألّن الطالــب يف بدایــة طریقــه لتعّلــم اللغــة العربّيــة، ینبغــي أْن ال یعّلــم املــدّرس مــواّد 
إضافيــة عــى الكتــاب، وأن یكتفــي بمــواّد الكتــاب )اشــكبوس وآخــرون، 2014: ج(.

ــم أســئلة  ــة، مــن تصمي ــاب املرشــد للتدریــس، مصّممــي األســئلة االمتحانّي ــع كت ــد من ي. ق
ل  ل االســم أو الفعــل، إىل صيــغ أخــرى، أو حيــوِّ ــة، ُیطَلــب فيهــا مــن الطالــب أن حيــوِّ حتویلّي

زمــان الفعــل إىل زمــان آخــر.

ك. اهلــدف يف تعليــم الفعــل هــو معرفــة أنــواع األفعــال. یرتجــم الطــّاب الفعــَل يف اجلملــة. 
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كذلــك ُیطَلــب منهــم أن حيــّددوا الفعــل املــايض، واملضــارع، والنفــي، والنهــي، واملســتقبل، 

ــة )اشــكبوس وآخــرون، 2015: ج(. خــال اجلمل

ل.  "ِصيــَغ تعليــم الفعــل والضمــر يف كتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة املتوســطة األوىل، 
ــغ األفعــال حســب قواعــد اللغــة الفارســّية، وكالرتتيــب  ــر وصي ــم الضائ ــع حمــّل. تعلي بطاب
التــايل: أنــا، أنــت، هو/هــي، نحــن، أنتم/انتا،أنتــّن، هم/مهــا، هــّن. الطریقــة الســابقة كانــت 

ــايل: هــو، مهــا، هــم، هــي، مهــا، هــّن ... نحــن " )املصــدر نفســه: د(. كالت

ــة  لديفيــد أوزوبــل4: إحــدى  ــامت املتقّدمــة3، أو البنيــة املعرفّي ــة املنظِّ تعليــم الفعــل وفــق نظرّي
األســاليب التــي یدافــع عنهــا مؤّلفــو الكتــب العربّيــة املدرســّية يف ایــران هــي تعليــم الضائــر 
العربيــة باســتعال تصنيــف وترتيــب الضائــر الفارســية. ویوعــزون ذلــك إىل نظرّیــة أزوبــل.  
ــزى،  ــن ذات املغ ــة ولك ــر املألوف ــة غ ــواد اللفظي ــاظ بامل ــم واالحتف ــرتض أن التعّل ــن املف "م
ــات(  ــة )املنظِّ ــة ذات الصل ــم الفرعي ــبق للمفاهي ــم املس ــال التقدی ــن خ ــهيلها م ــن تس یمك
»)أوزوبــل، 1960: 267(.  "أظهــرت النتائــج البحثيــة األخــرة أّن التمّكــن مــن ربــط 
ا " )ووســنيادو، 2002: 15- ــم، مهــم جــدًّ ــة الســابقة يف التعّل ــة، باملعرف املعلومــات احلدیث

.)16

أ. اهلــدف مــن قســمي  "نتعلــم " و "فــن الرتمجــة " دعــم فهــم النــص، واجلمــل والعبــارات 
)اشــكبوس وآخــرون، 2015: د(. التأكيــد عــى اكتشــاف القاعــدة يف قســم  "نتعلــم " 
بواســطة الطالــب نفســه، والــذي حيصــل مــن خــال اســتخدام الصــور واجلــداول املرتبطــة. ال 

ینبغــي أن یــرح املــدّرس كافــة تفاصيــل القواعــد بنفســه.

ــي ال  ــن، ك ــّل التاری ــة، وح ــة الرتمج ــدريس لكتاب ــاب امل ــكايف يف الكت ــاء ال ــد الفض ب. یوَج
تكــون حاجــة إىل دفــرت الواجبــات. ینبغــي أن خيتــّص وقــت الطالــب - يف الغالــب - باملهارات 

اللســانية كالقــراءة، واالســتاع، والفهــم أو االســتيعاب )املصــدر نفســه: د(.

األهداف السلوكّية لكتب تعليم اللغة العربّية املرتبطة بموضوع البحث

القصــد مــن األهــداف الســلوكية - كــا جــاء يف علــوم طــرق التدریــس – هــو النتائــج العمليــة 
ــا للمنهــج التعليمــّي الــدرايّس  ــا وفًق للتعليــم والتــي یرجــى مــن كّل طالــب أن یطّبقهــا عمليًّ
وأهدافــه املتوّخــاة. يف مــا یــل مّلخــص مــن األهــداف الســلوكّية املطلوبــة، واملتعلقــة بتعليــم 
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قواعــد االســم والفعــل:

الصف السابع: 

أ. أن َیذُكــر الطالــب معنــى أســاء اإلشــارة، وحيــّدد املذكــر منهــا واملؤنــث، وحيــّدد اســم 
ــر  ــّدد املذك ــاء، وحي ــن األس ــز ب ــك یمّي ــه. كذل ــار إلي ــع املش ــب م ــة بالتناس ــارة يف اجلمل اإلش

ــث. ــا واملؤن منه

ــح ؛ كـــ:  ــكل صحي ــّية بش ــم، إىل الفارس ــارة، واالس ــاء اإلش ــل ذات أس ــم اجلم ج. أن یرتج
ــاب. ــؤالء ط ه

د. أن حيّدد كاًّ من الصيغ الـ14 للفعل املايض يف اجلمل، ویرتمجها.

ه. أن یرتجم اجلمل البسيطة التي حتتوي عى الفعل املايض، من العربية إىل الفارسّية.

و. أن حيــّدد حــرف  "مــا " النافيــة يف اجلملــة، ویســتطيع ترمجــة املــايض للنفــي، بشــكل صحيح 
اجلملة. يف 

ز. أن یتكّلــم بالعربيــة حســب مــا تعّلمــه يف الصــف الســابع )كتــاب معّلــم عربــی پایــه هفتــم 
ــطه ، 1393ه.ش(. دوره اّول متوس

الصف الثامن:

أ. أن یعرف الفعل املضارع، وأن یرتمجه يف اجلملة وفق القراءة بشكل صحيح.

ب. أن یتمّكــن مــن اإلجابــة عــن أســئلة زميلــه باللغــة العربّيــة. كذلــك یوّجــه أســئلة إىل زميلــه 
باللغــة العربيــة )كتــاب معّلــم عربــی پایــه هشــتم دوره اّول متوســطه ، 1393ه.ش(.

الصّف التاسع:

أ. أن حيّدد االسم )املفرد، واملثنّى، واجلمع( يف اجلملة.

ب. أن یكتشف بناء اجلمل املشتملة عى اسم اإلشارة إىل القریب، والبعيد.

ج. أن حيّدد الفعل املايض، واملضارع الثاثي املجرد الصحيح السامل، يف اجلملة، ویرتمجه.
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د. أن یذكر معنى الضائر.

ه. أن یعرف فعل األمر املخاطب، ویرتمجه يف اجلملة، وفًقا للقراءة بشكل صحيح.

و. أن یعرف الفرق بن أفعال األمر )املفرد، واملثنى، واجلمع(، واملذكر منها واملؤّنث.

ــكل  ــي للمخاطــب(، ویرتمجــه يف اجلملــة بش ــزوم )النه ــارع املج ــرف الفعــل املض ز. أن یع
ــن. ــا للقرائ ــح وفق صحي

ــاب  ــح )كت ــكل صحي ــه بش ــارع(، ویرتمج ــل املض ــايض )كان+ الفع ــل امل ــرف الفع ح. أن یع
معّلــم عربــی پایــه هنــم دوره اّول متوســطه ، 1394ه.ش(.

 الطريقة

  اســتخدم هــذا البحــث، طریقــة االختيــار العشــوائي للعّينــات، جلمــع املعلومــات. شــارك يف 
االســتبيان 138 طالبــا مــن طــاب الصــف التاســع مــن املناطــق املختلفــة يف مدینــة األهــواز 
ــة %46/37 )64 طالبــا(،  وضواحيهــا كمجتمــع إحصائــي. شــّكل األوالد مــن هــذه الكمّي
وكانــت نســبة البنــات %54/62 )74 طالبــة(. اســتخدم البحــث أداة االســتبيان بـ 21 ســؤااًل 
وبمحوریــة 8 موضوعــات كّلّيــة متعّلقــة بطــرق تعليــم القواعــد، لتحليــل األســاليب التعليمّية 
التــي اســتخدمها املدّرســون يف تعليــم قواعــد االســم والفعــل وتقييمهــا كالتــايل: ســؤال واحــد 
عــن طریقــة النصــوص املتكاملــة، تعليــم الضائــر واالفعــال 5 أســئلة، تعليــم قســم نتعّلــم 4 
أســئلة، تقييــم الرتمجــة 3 أســئلة، تقييــم االســم والفعــل ســؤاالن، مهــارة التمریــن والكتابــة 
ســؤاالن، تقييــم املحادثــة ســؤاالن، وإطــار تدریــس القواعــد ســؤاالن. اخُتــِر املســتوى 
ــم القواعــد واســتخدامها، عــر امتحــان علمــي بـ20ســؤاال،  العلمــي للطــاب، ونســبة تعّل
ودرجــة 20، عــى شــكل أســئلة متعــددة اخليــارات، وإكــال فراغــات. أســلوب تقييــم وحتليــل 

معطيــات البحــث كالتــايل: 

ــة 3  ــا كمّي ــا. قررن ــة لتحليله ــادي العّين ــار T األح ــتخدمنا اختب ــات، اس ــة الفرضّي ــرا ملاهّي نظ
ــة عــن كّل  ــا ملقيــاس أســئلة االســتبيان. كــا اســُتخدم مقيــاس ليكــرت لإلجاب ــار وفًق لاختب
ســؤال. ُخّصــص للخيــارات األرقــام التاليــة: 1 )أبــدا(، 2 )أحياًنــا(، 3 )ال أدري(، 4 
)غالــب األحيــان(، و5 )دائــًا(. إذن يف حــال كــون معــّدل املتغــّر لاختبــار أكثــر مــن 3، هــذا 
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یعنــي أن نتائــج تلــك الطریقــة يف ذلــك املوضــوع، ُمرضيــة. لذلــك یــأيت بيــان فرضيــات هــذا 

ــايل: ــار كالت االختب
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والــذي ُیعــد رمــز µ املتغــّر املطلــوب. عندمــا تكــون قيمــة P الناجتــة عــن االختبــار، أقــّل مــن 
ــة.  ــد الفرضّي ــايل تتأّی ــر وبالت ــض افــرتاض الصف ــة املحــّدد )a = 05/0 ( ُیرَف مســتوى الدالل
ــه  ــاء علي ــات. وبن ــار الفرضي ــّرق الختب ــل التط ــار T  قب ــات اختب ــض افرتاض ــل بع ــب حتلي جي
نســتخدم هــذا االختبــار فقــط عندمــا یكــون متغــّر االختبــار ذا توزیــع طبيعــّي. بــا أّن 
متغــّرات االســتبيان مــن النــوع النطاقــّي، إذن یمكــن اســتخدام احصائّيــات التجانــف5، 
االحتــايل  التوزیــع  وخمّطــط  اهليســتوجرام(7،  التكــراري)أو  واملــدرج  ودرجةالتقــّوس6، 

ــّي أم ال.  ــع طبيع ــّر ذا توزی ــا إذا كان املتغ ــص م ــي8، لفح الطبيع

ــع  ــل افــرتاض التوزی ــذ نقب ــة اإلحصائّيتــن ضمــن نطــاق )3، 3-( فعندئ عندمــا تكــون كمّي
الطبيعــّي، وهــذا یعنــي أّن املتغــّر املطلــوب، ذو توزیــع طبيعــّي. جيــب التنویــه إىل هــذه النقطــة 
ــة، لذلــك نقــوم بحســاب متوســط األســئلة  ــه نظــرا لطــرح عــدد مــن األســئلة لــكل فرضّي أّن

ــة.  كمتغــّر حتــت كّل فرضّي

صدق االستبيان وموثوقّيته:

ــم  ــة، وعل ــة العربّي ــم اللغ ــال تعلي ــراء يف جم ــل خ ــن قب ــث م ــتبيان البح ــة اس ــد صّح ــّم تأكي ت
ــاء. ــل اإلحص ــم حتلي ــاع، وعل االجت

هنــاك طــرق خمتلفــة لتحدیــد موثوقّيــة االســتبيان مــن ضمنهــا تقييــم االتســاق الداخــل 
الفــا لكرونبــاخ )كرونبــاخ،  بمعامــل  الداخــل لاســتبيان  یقــاس االتســاق  لاســتبيان. 
1951(. جيــب أن یكــون احلــّد األدنــى املقبــول هلــذه املعامــل 0/7 فأكثــر. اســتخدم برنامــج 
SPSS 26 لتقييــم موثوقيــة االســتبيان. یتمتــع اســتبيان البحــث بمعامــل مقبولــة حيــث 

حصــل عــى معامــل الفــا كرونبــاخ یعــادل 0/789. 
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عرض النتائج

نتائــج اســتبيان الطــّاب بشــأن طــرق التدريــس، وفقــا لعنــارص املنهــج اجلديــد لتعليــم القواعــد 
يف املرحلــة املتوســطة األوىل

تعــرض نتائــج املــؤرشات الوصفيــة )املعــّدل، االنحــراف املعيــارّي، التجانــف، ودرجــة 
ــل:  ــا ی ــث ك ــّرات البح ــّوس( ملتغ التق

اجلدول رقم 1: بعض املؤرشات الوصفّية ملتغّيات البحث

املعّدلاملتغر
االنحراف

املعياري

درجة التقّوسالتجانف

اخلطأ الكمّية
اخلطأ الكمّيةاملعياري

املعياري

النصوص 
1.1320.2060.4130.410-4.101.076املتكامله

تعليم الضائر 
0.1130.410-0.5490.206-3.98410.67621واألفعال

تعليم قسم  
0.0390.2060.0120.410-3.55800.71818"نتعّلم "

0.8180.410-0.2070.206-3.58450.87110تقييم الرتمجة
تقييم االسم 
)الضمر( 

والفعل
3.65940.92804-0.4420.206-0.0750.410

املهارات 
3.26450.844030.4760.2060.2440.410الكتابّية

0.7680.410-3.44200.908340.1230.206تقييم املحادثة
إطار تعليم 

0.4840.410-0.0700.206-3.65940.88372القواعد

ــكّل  ــي التجانــف، ودرجــة التقــّوس الّلتــن ُحســبتا ل ــإّن كمّيَت ــج اجلــدول 1، ف ــاء عــى نتائ بن
ــث ذات  ــك نســتنتج أّن متغــّرات البح متغــّر مــن البحــث، تقعــان يف نطــاق )3، 3-(، لذل
ــدرج  ــي، وامل ــايل الطبيع ــع االحت ــة للتوزی ــوم البيانّي ــرض الرس ــل نع ــا ی ــّي. في ــع طبيع توزی

التكــرارّي )هيســتوجرام(.
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الرسوم البيانية )1( للمدرج التكراري بشأن املنهج اجلديد لتعليم قواعد اللغة العربية

الرسوم البيانية )2( للمدرج التكراري بشأن املنهج اجلديد لتعليم قواعد اللغة العربية



139جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

الرسوم البيانّية )3( للتوزيع االحتاميل الطبيعي بشأن املنهج اجلديد لتعليم قواعد اللغة العربية

الرسوم البيانّية )4( للتوزيع االحتاميل الطبيعي بشأن املنهج اجلديد لتعليم قواعد اللغة العربية
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تظهــر الرســوم البيانّيــة للمــدرج التكــرارّي، وتوزیــع االحتــال الطبيعــّي ملتغــّرات البحــث أّن 
بيانــات املتغــّرات تتبــع التوزیــع الطبيعــّي. بنــاء عــى قبــول افــرتاض التوزیــع الطبيعــّي لبيانات 
املتغــّرات، نجــري اختبــار T للمتغــّرات الطبيعّيــة.  ینبغــي اإلشــارة إىل نقطــة وهــي أّنــه نظــًرا 
ــّرا  ــاس متغ ــن األس ــّر م ــذا املتغ ــر ه ــة، ُیعت ــوص املتكامل ــّر النص ــد ملتغ ــؤال واح ــرح س لط
ــار ویلكوكســون.  ــه اختب ــك جيــرى ل ــه. لذل ــع الطبيعــي ل ــا وال یمكــن افــرتاض التوزی ترتيبّي

جتــدر اإلشــارة أّنــه اســُتخِدمت النســخة 4.1.1 مــن برنامــج R هلــذا التحليــل. 

نتائج اختبارات الفرضّيات الفرعّية للفرضّية األوىل من البحث

ــا إليهــا  ــة األوىل مــن البحــث التــي أرشن نحــاول يف هــذا القســم التحّقــق مــن صّحــة الفرضّي
ــة  ــد اللغ ــم قواع ــث لتعلي ــج احلدی ــن، باملنه ــة املدّرس ــزم غالبي ــي: یلت ــث وه ــة البح يف بدای
العربّيــة يف املرحلــة املتوّســطة األوىل فيــا خيــّص االســم والفعــل. یتفــّرع مــن هــذه الفرضّيــة، 
8 فرضّيــات فرعّيــة تتعّلــق بطــرق تدریــس املدّرســن يف املجــاالت املختلفــة املرتبطــة بقواعــد 
االســم والفعــل. أجــري االختبــار T األحــادي العّينــة، لــكّل واحــد مــن املوضوعــات الفرعية 

ــة يف اجلــدول 2: ــة األوىل عــى حــدة، فحصلــت النتائــج التالّي مــن الفرضّي

اجلدول رقم 2: نتائج اختبارات الفرضّية األوىل )مدى التزام املدّرسني باملنهج اجلديد(
املتوسطاالختباراملوضوع

احلسايب

إحصائّية

االختبار

درجة

احلرّیة

القيمة

P

جمال الثقة %95
احلّد األعىاحلّد األدنى

النصوص

املتكاملة

ویلكوكسن
4.4999957186-0.0004.0000184.499969

تعليم 
الضائر 
واألفعال

T اختبار
3.98405817.0951370.0003.8702314.097885

قسم  
»نتعّلم «

T 3.5579719.12681370.0003.4370813.678862اختبار

تقييم 
الرتمجة

T 3.5842757.88151370.0003.4376843.730867اختبار

تقييم 
االسم 
والفعل

T اختبار
3.659428.34711370.0003.5032033.815638

التمرین 
والكتابة

T 3.2644933.68131370.0003.1224183.406568اختبار
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تقييم 

املحادثة
T 3.4420295.71671370.0003.2891283.59493اختبار

إطار 
تدریس 
القواعد

T اختبار
3.659428.76571370.0003.5106633.808178

وفًقــا لــرأي الطــاب، ونتائــج اجلــدول 2، یظهــر أّن كمّيــة قيمــة P يف كافــة االختبــارات 
للفرضيــة األوىل، أقــل مــن )0/05(، فبالتــايل یرفــض افــرتاض الصفــر ویمكــن االســتنتاج 
ــة األوىل بشــأن  ــد الفرضّي أن معــّدل إجابــات الطــّاب أعــى مــن مســتوى املتوّســط. إذن ُتؤّی
التــزام املدّرســن باملنهــج اجلدیــد لتعليــم القواعــد وهــذا یعنــي أّن غالبيــة املعّلمــن یلتزمــون 
ــة فيــا خيــّص االســم والفعــل يف املرحلــة  بتطبيــق املنهــج اجلدیــد لتعليــم قواعــد اللغــة العربّي

ــطة األوىل.  املتوّس

اختبار الفرضية الثانية: حتليل االمتحان العلمي للطاب 

هــذه الفرضيــة هــي األخــرة والتــي نحــاول مــن خاهلــا التحّقــق مــا إذا كان املنهــج اجلدیــد 
لتعليــم قواعــد اللغــة العربّيــة يف املرحلــة املتوســطة األوىل، ذا أثــر إجيــايّب عــى مســتوى تعّلــم 
ــرض،  ــذا الغ ــوال هل ــة أم ال. وص ــة العربّي ــار اللغ ــم يف اختب ــة، وأدائه ــارات اللغ ــّاب مله الط

ــة ونختــر الفرضيتــن التاليتــن: ــار مــاّدة اللغــة العربّي نســّجل درجــات الطــّاب يف اختب
0
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اختــرت الدرجــة 15 كمســتوى مطلــوب لقبــول فاعلّيــة املنهــج اجلدیــد وتأثــره عــى 
الطــّاب. یعتــر الرمــز µ هنــا معــّدل درجــات مــادة اللغــة العربّيــة للطــّاب. جيــب التحّقــق 
مــن كــون افــرتاض البيانــات طبيعّيــا الختبــار هــذه الفرضّيــة. یعــرض فيــا یــل بعــض 
املــؤرّشات الوصفّيــة لدرجــات امتحــان مــاّدة اللغــة العربّيــة يف جمــال قواعــد االســم والفعــل، 

ــع. ــّف التاس ــّاب الص لط
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جدول رقم 10: بعض املؤرشات الوصفّية ملتغّي درجة امتحان اللغة العربية

املتوسط املتغّر
احلسايب

االنحراف 
املعيارّي

درجة التقّوسالتجانف

اخلطأ الكمّية
اخلطأ الكّمّيةاملعيارّي

املعياري
درجة 

امتحان 
اللغة 
العربّية

12/854/572-0/3330/206-0/8860/410

یشــتمل االمتحــان العلمــي للطــاب عــل 20 ســؤاال )خيــارات، وامــاء فراغــات( ولــكّل 
ــم  ــم، واس ــواع االس ــق بأن ــة تتعّل ــارص خاص ــئلة، عن ــرت األس ــدة. اخت ــة واح ــؤال درج س
لنــا للنقــاط التاليــة: اإلشــاره، والضمــر واألفعــال املختلفــة. بعــد حتليــل نتائــج الطــاب توصَّ

ــة  ــّر، درج ــب واجل ــل للنص ــر املّتص ــد الضم ــة، وحتدی ــم الرتمج ــن تقيي ــل م ــّدل احلاص أ. املع
.12/30

ــم ترمجــة الفعــل املضــارع، درجــة 9/48،  واملعــّدل  ب. املعــّدل اإلمجــايّل احلاصــل مــن تقيي
ــارع، 14/26. ــل املض ــع الفع ــر، م ــم والضم ــق االس ــايل لتطبي اإلمج

ــل  ــة الفع ــايض 17/98، و ترمج ــل امل ــة الفع ــم ترمج ــن تقيي ــل م ــايل احلاص ــّدل االمج ج. املع
ــل  ــع الفع ــر م ــق الضم ــّدل تطبي ــارع(، 13/24، ومع ــل املض ــة )كان +  الفع ــايض بصيغ امل

املــايض، 13/8.

د. املعّدل اإلمجايل احلاصل من تقييم ترمجة فعل األمر، 16/3.

ــراف  ــي 12/85 بانح ــة ه ــة العربّي ــاّدة اللغ ــار م ــّاب يف اختب ــات الط ــّدل درج ــة ملع احلصيل
ــاق )3-،  ــع يف نط ــّوس تق ــة التق ــف، ودرج ــن التجان ــة كّل م ــادل4/572. كمّي ــارّي یع معي
و3(. لذلــك یمكــن قبــول افــرتاض طبيعّيــة هــذا املتغــّر. فنســتخدم اختبــار T للتحّقــق مــن 

ــة. صّحــة الفرضّي

اجلدول رقم 11: نتائج اختبارات T لتقييم الفرضّية الثانية

املتوسط االختبار
احلسايب

احصائّية 
االختبار

درجة 
القيمة Pاحلرّیة

جمال الثقة %95
احلّد األعىاحلّد األدنى

T 5/5998137112/0813/62-12/85اختبار
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وفقــا للنتائــج احلاصلــة مــن اختبــارT، یظهــر أّن الكّمّيــة لقيمــةP ، أكــر مــن 0/05 ، فبالتــايل 
ــج  ــدّل النتائ ــن 15. فت ــّل م ــات أق ــّدل الدرج ــون مع ــى ك ــي ع ــر املبتن ــرتاض الصف ــل اف ُیقَب
احلاصلــة بشــكل عــام، أّن الطــاب مل حيصلــوا عــى درجــة مرجــّوة، يف غالبيــة العنــارص 
ــطة  ــة املتوس ــة يف املرحل ــة العربّي ــد اللغ ــم قواع ــد لتعلي ــج اجلدی ــي أّن املنه ــذا یعن ــة. وه املقيَّم

ــاب. ــارات الط ــن مه ــّدم وحتس ــى تق ــوظ ع ــكل ملح ــر بش األوىل، مل یؤث

االستنتاج واملناقشة

وفًقــا لتحليــل الكتــب املدرســية العربيــة، وكتــب مرشــد املعلــم يف الصفــوف الثاثــة؛ الســابع، 
والثامــن، والتاســع، وحتليــل نتائــج اســتبيانات املعلمــن والطــاب، وكذلــك نتائــج االمتحــان 

العلمــي للطــاب، حصلــت النتائــج التاليــة:

االجتاه العام ملنهج تعليم قواعد اللغة العربية يف مدارس إیران كالتايل:

أ. وجــود اختــاف بــن قــدرات واحتياجــات الطــّاب العــرب، والطــاب اإلیرانيــن، 
وبالتــايل رضورة االهتــام بالقواعــد التطبيقيــة، وكشــف الشــواهد مــن النــص. ب. االجتنــاب 
مــن حتفيــظ القواعــد، وأّن القواعــد يف خدمــة النــص، والفهــم أو الرتمجــة. ج. إعطــاء طابــع 
ــط بينهــا و بــن  ــر واألفعــال(، والرتمجــة، بالرب ــم الضائ ــة )تعلي ــم القواعــد العربي حمــّل لتعلي
اللغــة الفارســّية. ه. التأكيــد يف التمریــن، والتقييــم، عــى األســئلة االختياریــة، وليــس األســئلة 
اإلنشــائية – التحویليــة. ل. ُتظهــر األهــداف الســلوكية لقواعــد االســم والفعــل، أّن التأكيــد، 
ــج اســتبيانات الطــّاب عــى  ــدّل نتائ ــق واالســتخدام. ت ــة والفهــم، وليــس التطبي عــى املعرف
ــتخدمون  ــا، یس ــواز وضواحيه ــة األه ــة يف مدین ــة العربّي ــي اللغ ــط معلم ــن متوس ــر م أنَّ أكث
ــّوع اســتخدام املعلمــن للطــرق  ــم قواعــد االســم والفعــل. لكــن تن ــدة يف تعلي الطــرق اجلدی
ــن املعلمــن مــن جانــب،  ــدّل عــى عــدم وجــود تناســق، ب ــة، ت ــدة، واملرّكب القدیمــة، واجلدی
وخــراء ومؤّلفــي الكتــب املدرســية مــن جانــب آخــر. تــدّل نتائــج البحــث عــى أّن األســاليب 
ــر  ــر بشــكل ملحــوظ عــى تطوی ــم القواعــد، مل تؤّث ــة يف تعلي املســتخدمة ملعلمــي اللغــة العربي
ــل  ــر حتلي ــك ُیظِه ــا. كذل ــل، أو ترمجته ــم والفع ــد االس ــارات قواع ــي مه ــبة تلق ــن نس وحتس
نتائــج االمتحــان العلمــي للطــاب الــذي متركــز عــى الضمــر )االســم( والفعــل، و معــّدل 
ــّاب،  ــذب الط ــة يف ج ــرق احلالي ــاح الط ــدم نج ــن 20(، ع ــل )12/85م ــات احلاص الدرج
ــم  ــة االس ــة، وخاص ــة العربّي ــم اللغ ــارات تعّل ــودة مه ــن ج ــم، وحتس ــع لدهي ــن الداف وتكوی

والفعــل. 
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التوصيات

اذن - وكــا اســتنتجت بعــض البحــوث الســابقة )نيكبخــت وآخــرون، 2018(، و)نامــداري 
وآخــرون، 2019(، مــن الــرورّي أن جيــّدد خــراء تأليــف الكتــب املدرســّية لتعليــم اللغــة 
ــوا  ــل، وأن ینتهج ــم الضمــر والفع ــال تعلي ــا جم ــاليب احلالّيــة، وخصوًص ــة، يف األس العربّي
األصــول الســائدة، والناجحــة يف تعليــم اللغــة العربّيــة كلغــة ثانيــة. ُیقــرَتح اخّتــاذ منهــج 
مرّكــب مــن الطــرق القدیمــة، واجلدیــدة يف تعليــم الضمــر والفعــل. فينصــح بتعليــم الضائــر 
العربّيــة حســب ترتيبهــا العــريب مــع تعریفهــا باســتعانة الضائــر الفارســّية ومواصفاهتــا. 
ــن  ــة لتحس ــرورة ملّح ــة ك ــة، والكامّي ــاب الكتابّي ــارات الط ــز مه ــروري تعزی ــن ال م
ــة  ــة بالنســبة لشــكل الكلــات العربّي ــة، وكذلــك املعرفّي مســتوى إملامهــم بالقــدرات التواصلّي
وخصوصــا الضمــر والفعــل. تشــجيع الطــّاب عــى كتابــة مجــل أو نصــوص قصــرة ضمــن 
واجباهتــم، وكذلــك تعزیــز خمزوهنــم اللغــوي وقدراهتــم التعبریــة مــن خــال حفــظ نصــوص 
ــام  ــح بقي ــا ینص ــا. ك ــن اختاذه ــي یمك ــوات الت ــن اخلط ــف م ــا يف الص ــاب وعرضه ــن الكت م
املرفــن عــى اختيــار النصــوص، باختيــار نصــوص مــن املصــادر العربّيــة القدیمــة واحلدیثــة، 
وعــدم ترمجــة النصــوص الفارســّية إىل العربّيــة ذلــك لتأثــر الصياغــة الفارســّية للجمــل عــى 

النــص املرتجــم، وهــذا مــا ملســناه يف بعــض نصــوص الكتــب املدرســية.

اهلوامش

1 Universal grammar
2 gestalt
3 Experience Organizers
4 David Ausubel
5 Skewness
6 Kurtosis
7 Histogram
8 normal distribution 
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چكیده
انتخــاب روش مناســب بــرای تدویــن برنامـــۀ آموزشــی درس عربــی در مــدارس ایــران، همــواره یکــی 
از چالش هــای کارشناســان آموزش وپــرورش بــوده اســت. یکــی از مــواردی کــه مــورد بازنگری هــای 
متعــددی قرارگرفتــه، آمــوزش قواعــد عربــی و به خصــوص موضــوع کلیــدی اســم و فعــل اســت کــه 
در دورۀ متوســطۀ اول، محوریــت بیشــتری دارد و پژوهشــگران بارهــا آن را نقــد و بررســی کرده انــد. 
ــوزش  ــای آم ــد کتاب ه ــای جدی ــر رویکرد ه ــزان تأثی ــی می ــه بررس ــاز ب ــاس نی ــه احس ــه ب ــا توج ب
عربــی دورۀ متوســطه بــر ســطح فراگیــری دانش آمــوزان، ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه میــزان تأثیــر 
روش آمــوزش قواعــد مربــوط بــه اســم و فعــل را ارزیابــی کنــد. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی و 
ــه در  ــتاندارد اســت ک ــیلۀ پرسشــنامۀ اس ــه ای و به وس ــی چندمرحل ــری تصادف ــتفاده از نمونه گی ــا اس ب
ــارۀ روش هــای  ــۀ نهــم شــهر اهــواز به عنــوان جامعــۀ هــدف، درب آن از 138 نفــر از دانش آمــوزان پای
ــرای ســنجش ســطح  ــز ب ــون علمــی نی ــک آزم ــی ســؤال شــد. ی ــد عرب ــی قواع ــوزش و ارزش یاب آم
ــد.  ــه عمــل آم ــا ب ــر آن ه ــی ب ــوزش عرب ــد آم ــای جدی ــر روش ه ــزان تأثی ــوزان و می علمــی دانش آم
ــت آمده  ــج به دس ــد. نتای ــل ش ــزار R تحلی ــط نرم اف ــع آوری و توس ــی جم ــای پیماش ــپس داده ه س
حاکــی از آن اســت کــه هماهنگــی زیــادی میــان دبیــران عربــی و مؤلفــان کتــب درســی جدیــد وجــود 
ــروی  ــی پی ــاب درس ــای کت ــط، از روش-ه ــدار متوس ــش از مق ــران بی ــتر دبی ــد بیش ــدارد و هرچن ن

ــوزان نداشــته اســت. ــود ســطح علمــی دانش آم ــر بهب ــی ب ــر چندان ــن روش هــا تأثی ــا ای ــد؛ ام می کنن
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Abstract
The dictionaries used by learners of Arabic who speak Persian are 
generally not written on the basis of needs analysis and a comprehensive 
comparison between the learners L1 and the target language. These 
dictionaries also lack interesting images. Such issues lead to ambiguity 
and create problems and obstacles in learning Arabic for Iranian 
students. This study discusses the main criteria for compiling an Arabic 
learner dictionary for those learners who speak Persian as their L1. The 
study is based on a comparative analysis of the common vocabulary in 
Arabic and Persian in the field of linguistic needs in order to provide a 
lexical material with common and popular vocabulary that summarizes 
the time and effort required to learn Arabic words and meanings. The 
study then reviews the progress achieved in the design of the glossary 
of the words common to Iranian learners of Arabic, with the aim of 
making an active contribution to the teaching of the Arabic language 
to speakers of Persian. The conclusion of the study is that providing a 
list of words divided into different areas as images of an educational 
dictionary will have a significant impact on students’ learning of writing 
skills. The comparative analysis between Arabic and Persian languages 
and knowledge of similarities and differences through sentences and 
scripts from both languages will contribute to speeding up learning 
Arabic and its skills by Iranian students.

Keywords: Illustrated Dictionary, common vocabulary, Persian 
speakers, comparative analysis, needs analysis.
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