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مس تخلص البحث
الطريقة الاس تقرائية يه طريقة من طرق تعلمي اللغة العربية ،فهيا يقدم املدرس لتالميذه مجموعة من ا ألمثةل تتضمن القاعدة .وبعد
قراءة ا ألمثةل ويلهيا البيان عن ا ألمثةل متعلقا ابلقاعدة مث التدريب علهيا يوجه املدرس تالميذه اىل الاس تنتاج أأو التعممي اذلي
الحظه من خالل ا ألمثةل ومن مث القاعدة ،و أأخريا التطبيق عىل القاعدة اجلديدة اليت تعلمها التلميذ اب ألس ئةل املعينة .ومن ممزيات
هذه الطريقة أأن الطالب يشرتك يف اس تخدام القاعدة وصياغهتا و أأنه ميارس اللغة ا
فعال من خالل قراءة وكتابة امجلل املتضمنة
للقاعدة ،وذلكل يصبح التعممي مفهوما دليه وذا دالةل .و أأما من مآخذها اهنا تس تغرق وقتا طويال يف حصة التدريس .وهناك
بعض ا ألمور اذلي تؤثر جناح التعلمي هبذه الطريقة مهنا حسن اختيار ا ألمثةل وحسن الانتقال من املعلوم اىل اجملهول.
اللكامت املفتاحية :تنفيذ; الطريقة الاس تقرائية; تعلمي; اللغة العربية.

مقدمة
اللغة مجموعة من الرموز ،ذات دالالت يفهمها أأهل هذه اللغة اس امتعاا أأو ا
حتدًث أأو قراءة أأو كتابة .واللغة
العربية يه مجموعة من الرموز املمتثةل يف احلروف الهجائية العربية اليت يس تدعى نطق واحد مهنا أأو أأكرث أأصواات
معينة ،تعطي دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة ،فاللغة العربية مجموعة من الرموز اخلاصة هبا.
ومىت حُبثت اللغة ،تحبحث العلوم العربية اليت د ّحونت يف املعامج لتحفظ العربية أأو اال ،وتعصم اللسان عن
اخلطآأ ًثنيا ،وهذه العلوم ثالثة عرش عل اما :الرصف والنحو ،والرمس واملعاين ،والبيان ،والبديع ،والعروض،
والقواين ،وقرض الشعر ،واالنشاء ،واخلطابة ،واترخي ا ألدب ،ومنت اللغة.
فتعلمي العلوم العربية أأمر همم الكساب املتعمل القدرة اللغوية ،فانه هو تآأثري واعٍ عىل خشص أخر الكسابه
خربة ما ،أأو احداث تغيري يف سلوكه .والطريقة يف تعلمي املواد اللغوية العربية كثرية ،واحدة مهنا يه الطريقة
الاس تقرائية اليت تحس تخدم كثريا يف تعلمي مواد القواعد اللغوية العربية .مفا خطوات تنفيذ هذه الطريقة؟ وما

عيل اسامعيل محمد ،تدريس اللغة العربية( ،مرص :املكتب العريب للمعارف) ،ص1 .
حسن محمد نور ادلين ،ادلليل اىل قواعد اللغة العربية ،الطبعة ا ألوىل (بريوت :دار العلوم
العربية 991هـ) ،ص9 .
ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة(عامن :دار الفكر ،الطبعة الثانية  2 1هـ 001-م) ص9 .
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ا ألمور اليت جيب اهامتهما يف تنفيذ هذه الطريقة؟ وأأس ئةل أأخرى حول هذه الطريقة اليت س يكون توضيحها يف
هذا البحث.
ححفدّدت مسائل البحث يف أأمرين ،ويه:
أأ .ما يه الطريقة الاس تقرائية؟
ب .كيف يكون تنفيذ الطريقة الاس تقرائية؟
االطار النظري
أأ .مفهوم طريقة التعلمي وأأنواعها
 .مفهوم الطريقة
الطريقة لغة مفرد مجعه حط حرق وطرائق ومعناها السرية ،أأو احلاةل ،أأو املذهب املتّ َبع ،أأو اخلطّ
ّاذلي ينهتجه االنسان لبلوغ هدف ينشده .2ويقال أأيضا معناها املسكل ،فاملسكل أأو السرية اليت يلزتم
1
هبا م ّ
املعمل يف معاملته لتالميذه تعد المنوذج واملثل اذلي حيتذى به من يقوم برتبيته.
والطريقة يف التعلمي عند جامل ادلين محمد بن مكرم ابن منظور يه ا ألسلوب اذلي ّنظمه
املدرس يف العملية التعلميية لتحقيق ا ألهداف املطلوبة .كام رأه محمد صاحل بن عيل جان و محمود داود
ّ
سلامين الربيعي أأهنا يه النظام التعلميي اذلي نظمه املدرس وسلكه يف العملية التعلميية لتوصيل املادة
بآأيرس س بل وبآأدىن تلكف للوصول اىل ا ألهداف املنشودة.1
وكام أأوحضها ادلكتور محمود اكمل الناقة أأن الطريقة يف التدريس يه عبارة عن خطة عامة
الختيار وتنظمي وعرض املادة اللغوية ُبيث ال تتعارض مع املدخل اذلي تصدر عنه وتنبع منه ،فان
املدخل يشء مبديئ والطريقة يشء اجرايئ.
مفن التعاريف املعروضة اس حتخلص عىل أأن الطريقة يف معناه الاصطاليح هو ا ألساليب
ليوصل هبا املعلومات اىل ذهن التالميذ بآأيرس وأأحسن الس بل
املدرس يف تعلميه ّ
واخلطوات اليت ّنظمه ّ
حىت تتحقق هبا ا ألهداف املنشودة.
 2مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات( ،بريوت  :مجعية املعارف االسالمية الثقافية ،الطبعة ا ألوىل
 2هـ  0 -م) ص12 .
 1عبد اللطيف بن حسني فرج ،طرق التدريس يف القرن الواحد والعرشين (عامن :دار املسرية للنرش والتوزيع) ص1 .
 1مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات ...ص12 .
محمود اكمل الناقة ،تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أأخرى أأسسه – مداخهل – طرق تدريسه ( مكة املكرمة  :جامعة أأم القرى،
 201هـ  991 -م) ص21 .
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 .مفهوم التعلمي
التعلمي ( )Teachingلغواي مش تق من الفعل معمل ،مبعىن َ
جعهل يعل حمها  .والتعلمي اصطالحا هو
معلية مقصودة وخمططة يقوم هبا ويرشف علهيا عضو هيئة التدريس داخل املؤسسة التعلميية أأو خارهجا
9
بقصد مساعدة املتعلمة عىل حتقيق أأهداف ونواجت التعمل املس هتدفة.
9

وهو مساعدة التالميذ المناء قوامه العقلية واخللقية وتنظميها حىت يتحلوا اب ألخالق الكرمية
ويس تع ّدوا ملس تقبلهم 0.كام أأوحضه البشري و سعيد أأن التعلمي هو جزء من معلية الرتبية اليت تساعد
التلميذ عىل التفاعل النشط مع عنارص البيئة يف موقف حمدد.
وقد قسم اش تايندروف ( )Steindrofاملفاهمي للتعلمي اىل أأربعة مفاهمي ،ويه:
أأ) مفهوم شامل ،وهو أأي تآأثري أأو نشاط أأو فعل تلقايئ وغري مقصود ،تكون من نتيجة زايدة يف
معارف خشص ما
ب) مفهوم أأقل مشوال ،وهو النشاط املقصود ولكنه ال يتخذ طابع التعلمي املدريس ،وتكون اذلات
فيه يه احلامةل لوظيفة التعلمي
ج) مفهوم ضيق ،وهو لك نشاط خمطط ومنظم وهادف ومهنجي للتآأثري يف حدوث التعلمي
د) وأأضيق مفاهميه ،هو النوع من التعلمي املعمتد عىل العرض الشفوي (اللفظي) كوس يةل للتعلمي
(الرشح وتطوير ا ألفاكر والتوضيح والتعليل...اخل)
 .أأنواع طرق التعلمي
للتعلمي طرق كثرية وخمتلفة يف حتقيق ا ألهداف الرتبوية ،ومن تكل الطرق ما ييل:
أأ) الطريقة القياس ية أأو التطبيقية
ب) الطريقة احلوارية أأو السقراطية
ج) الطريقة التنقيبية
د) طريقة ح ّل املشالكت
 9لويس معروف ،املنجد يف اللغة والأعالم ،طبعة منقمحة ومزي ٌد علهيا (لبنان :املكتبة الرشقية،الطبعة الثامنة والثالثون ) 000 ،ص.
1 1

9

اسرتاتيجيات التعمل والتعلمي والتقومي( ،مرشوع تآأسيس اجلودة والتآأهيل لالعامتد املؤسيس والرباجمي 2 1- 2 2 ،هـ) ص.

 0قسم املهنج ادلرايس ،أأصول الرتبية والتعلمي اجلزء الثالث( ،فونوروكو :لكية املعلمني االسالمية معهد دار السالم كونتور للرتبية
االسالمية احلديثة 0 ،م) ص.
رافدة معر احلريري ،طرق التدريس بني التقليد والتجديد (عامن :دار الفكر ،الطبعة ا ألوىل  0 0م) ص0 .
ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة ...ص92-9 .
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ه) طريقة املناقشة
و) طريقة النحو والرتمجة
ز) الطريقة الاس تقرائية.
ب .الطريقة الاس تقرائية
 .مفهوم الطريقة الاس تقرائية
التحري ،والتف ّحص .و ّمسيت الطريقة ابلطريقة الاس تقرائية ألهنا
الاس تقراء لغة هو التتبّع ،و ّ
تتّبع أأجزاء ادلرس وأأمثلته وتفاصيل املعلومات اليت حيتوهيا ،وتس تقصهيا ،لتس تخرج مهنا خالصة
2
ادلرس ،وتس تنبط قاعدته اليت تنظم مجيع تكل ا ألجزاء والتفاصيل.
اش تق امس هذه الطريقة من مفهوم الاس تقراء ( )Inductionوهو معرفة القوانني واملفاهمي
1
والنظرايت والقواعد العامة املوجوديف احلياة عن طريق املشاهدة واملالحظة والتجريب.
رأأى صربي ادلمرداش عن الاس تقراء ((( )Inductionعالقة صاعدة يف تناول البناء الهريم
للعمل حيث يبدأأ ابحلقائق احملسوسة اىل تكوين اللكيات اجملردة (النظرايت)..وهو عىل عكس
الاس تنباط ( )Deductionحيث أأنه عالقة هابطة من مقة البناء الهريم حيث النظرايت اجملردة اىل
1
تفسري ا ألش ياء والظواهر احملسوسة)).
ان الطريقة الاس تقرائية قسم من قسام الطريقة الاس تنباطية اليت تعين من قسمها ا ألول
الاس تخراج أأو حتليل اللكيات اىل اجلزئيات ،وهذا ما مسي ابلطريقة الاس تنتاجية أأو الطريقة القياس ية.
وتعين من قسمها الثاين الاس تخالص أأو مجع اجلزئيات واس تقصاهئا للوصول اىل اللكيات ،وهذا ما مسي
ابلطريقة الاس تقرائية.
فالطريقة الاس تقرائية يه طريقة يحبحث فهيا عن اجلزئيات أأوال للوصول اىل قاعدة عامة ،كأن
املدونة عىل الس بورة ،حىت تس تنبط مهنا حكام أأو قاعدة من
يناقش املدرس التلميذات يف ا ألمثةل ّ
القواعدُ ،بيث تكون ا ألمثةل كثري اة ميكن الاس تنباط مهنا. 9

د .رشدي أأمحد طعمية ،املرجع يف تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أأخرى (مكة املكرمة :جامعة أأم القرى 201 ،هـ 991-م)
ص ، 2 .وانظر أأيضا مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات ...،ص ، 0 .وقسم املهنج ادلرايس ،أأصول الرتبية
والتعلمي اجلزء الثالث...ص1- 2 .
 2مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات  ....ص02 .
 1ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة ختطيهتا وتطبيقاهتا الرتبوية...ص91 .
 1ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة ختطيهتا وتطبيقاهتا الرتبوية ...ص91 .
مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات ...،ص0 .
 9قسم املهنج ادلرايس ،أأصول الرتبية والتعلمي اجلزء الثالث ...ص1 .
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 .ممزيات الطريقة الاس تقرائية
للك طريقة من طرائق التدريس مزية ومآأخذ يمكلها غريها ،مفن ممزيات هذه الطريقة ما ييل:
املكتس بة بواسطة
املكتس بة هبذه الطريقة يف أأذهاهنم أأكرث من املعلومات َ
أأ) تبقى املعلومات َ
يتوصل اليه ا ّ
القراءة أأو االصغاء ومما قدّمه ّ
ملتعمل بنفسه يرخس يف ذهنه
املعمل اليه ،أل ّن ما ّ
أأكرث.
ب) تبقى خطوات التفكري يف نفس التالميذ حيث يتع ّود ابس تنتاج القاعدة ،مفىت نيس ابلقاعدة
أأو التعممي يس تطيع أأن يس تنتج بنفسه.
املعمل أأكرث من اليت يقدّهما ّ
ج) يفهم املتعلمون التعماميت اليت يتوصلون الهيا مبساعدة ّ
املعمل مبارشة
أأو اليت جيدوهنا يف كتهبم.
د) يس تطيع ّ
املتعمل عىل تطبيق التعماميت اليت يتوصل الهيا بسهوةل أأكرث من تطبيق التعماميت
اليت قدّهما ّ
يتوصل الهيا.
املعمل ،وذكل حلسن فهمه ابلتعماميت اليت ّ
يعود التالميذ عىل التفكري يف أأعامهل املدرس ّية أأو
ه) أأسلوب التفكري ما ه ّيآأته هذه الطريقة ّ
9
احليات ّية ا ألخرى.
و) يشرتك التلميذ يف اس تخدام القاعدة و صياغهتا.
0
ز) يس تطيع التالميذ عىل ممارسة اللغة فعال من خالل قراءته وكتابته امجلل املتضمنة للقاعدة
 .مآخذ الطريقة الاس تقرائية
ومن مآخذ هذه الطريقة الاس تقرائية :
أأ) يكون النشاط يف هذه الطريقة معظمه للمعمل ،فال يكون للمتعمل نشاط أأكرث يف حمور العملية
التعلميية
ب) اهنا هتمت بدراسة املادة وتقدمي ا ألفاكر اجلديدة ،فهتمل دراسة احلياة ومشالكهتا
ج) ان التوصل اىل بعض النظرايت و القوانني حيتاج اىل قدرات عالية .وقد ال يس تطيع
املتعلمون العاديون التوصل اىل النتاجئ.
د) تس تغرق هذه الطريقة وقتا طويال يف التدريس.

 9مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات ...،ص01 .
 0محمود اكمل الناقة ،تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أأخرى ...،ص.
مركز نون للتآأليف والرتمجة ،التدريس طرائق واسرتاتيجيات ...،ص.
محمود اكمل الناقة ،تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أأخرى ...،ص.
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 .2خطوات الطريقة الاس تقرائية
وقبل تنفيذ الطريقة الاس تقرائية ينبغي أأن يعمل املدرس اخلطوات يف تنفيذ هذه الطريقة ،ويه فامي
ييل :
2
أأ) عرض ا ألمثةل :وهو عرض مجموعة من ا ألمثةل ابلرتكيب اجلديد ميكن التالميذ مالحظته ،
ويشرتط يف هذه ا ألمثةل بعض ا ألش ياء التية:
) أأن تكون معدة اعداداا جيدا ا
) أأن تراعي الوضوح وادلقة العلمية واللغوية
) أأن تتدرج تدر اجا منطقيا
 )2أأن ترتابط تر ا
ابطا موضوع ايا تسهّل املتعلمني مالحظة املادة مبنية جزئياهتا بعضها عىل الخر
1
ومتسلسةل تسلسال منطق ايا
ب) الربط :يف هذه اخلطوة يتاح اجملال أأمام التلميذات يك يقارنن بني ا ألمثةل املعروضة يف الشلك
واملضمون ،وينبغي أأن يكون فهيا مشاركة التلميذات ، 1حيث يكون فيه مناقشة املعمل تالميذه
يف معاين ا ألمثةل وتراكيهبا ومن فوائده اجراء املامرسة الشفوية .
ج) اس تنتاج القاعدة أأو التعممي :هو اس تخراج التعممي حيث يس تخلص التالميذ القانون املشرتك
اذلي عرض أأماهمم ،فان ر أأى املعمل أأن الشلك اذلي اقرتحه معظم التالميذ تعريفا للقانون أأو
القاعدة أأقرب اىل الفهم ال بآأس أأن يغري من مفردات هذا القانون برشط أأال ميس ابلبنية العلمية
9
للقانون
د) التطبيق عىل القاعدة :يف هذه اخلطوة يتآأسس اس تخدام ما توصل اليه املتعمل ،حيث يتبدى
واحضا مدى اس تخداهما يف طريقة تفكريه ،بقدر ما يس تخدمه املتعمل يف القانون اذلي تعلمه أأو
9
اس تخلصه بنفسه.
 )1ضوابط الطريقة الاس تقرائية
و الضوابط اليت يلزم اهامتها حنو املدرس قبل اس تخدام الطريقة الاس تقرائية يه ا ألمور التية:
أأ .حسن اختيار ا ألمثةل المنوذجية
ب .حسن الانتقال من املعلوم اىل اجملهول (غري املعلوم)
ج .وضع ا ألمثةل يف س ياق هل دالةل
2
1
1
9
9

ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة91 ...،
محمود اكمل الناقة ،تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أأخرى ...،ص.
ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة  ...ص91 .
املرجع السابق ص9 .
محمود اكمل الناقة ،تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أأخرى ...،ص.
ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة ...،ص9 .
املرجع السابق ،ص99 .
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د .حسن وضع ا ألس ئةل وصياغهتا بشلك يساعد الطالب يف اس تخراج التعممي تليه القاعدة
0
ه .اس تخدام الوسائل وا ألساليب
ج .االعداد يف التدريس
التدريس هو همنة من املهن اليت تتطلب اعدادا جيدا ،فليس التدريس جمرد أأداء أيل ميارسه أأي فرد.
فهو معلية تعلميية تربوية تقوم عىل أأسس وقواعد ونظرايت ومناذج ،فال يقوم املعمل يف تدريسه جمرد تلقني
املعلومات واحلقائق واملفاهمي ورسدها عىل التالميذ بل أأصبح هممته توجيه وارشاد التالميذ ومالحظهتم
وتقوميهم من مجيع اجلوانب.
فيجب عىل املعمل أأن يع ّد درسه ويفكر فيه قبل القائه أأمام التالميذ ،سواء أأاكن ادلرس سهال ومفهوما
عند املدرس أأو صعبا.
وا ألمور اليت جيب أأن يكتهبا املدرس يف اعداده هو:
أأ)
ب)
ج)
د)
ه)

تعيني غرض ادلرس (الغرض العام والغرض اخلاص)
تعيني املادة والرجوع اىل املصادر الصحيحة
تعيني طرق التدريس
تعيني وسائل االيضاح
تعيني ا ألس ئةل التطبيقية

د .التقيمي يف التدريس
يقسم أأنواعها اىل قسمني:
التقيمي هو تبيان قمية اليشء أأو قمية الشخص الثقافية العلمية أأو حنو ذكل .م
التقيمي املدريس والتقيمي العام.
والغاية من معلية التقيمي يه احلصول عىل املعلومات اليت حيتاهجا املعمل لتصحيح مسار العملية التعلميية
ومعليات التعمل ،وومعاجلة الصعوابت اليت يعاين مهنا املتعلمون ومساعدهتم عىل تطوير قدراهتم وحتسني
2
معليات التعلمي والتعمل.

 0ويل أأمحد جابر ،طرق التدريس العامة ...،ص2 .
عبد امحليد حسن عبد امحليد شاهني ،اسرتتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعمل وأأمناط التعلمي( ،دمهنور :جامعة
االسكندرية 0 ،م) ص.
قسم املهنج ادلرايس ،أأصول الرتبية والتعلمي ...ص1 -1 .
املرجع السابق ...ص.
 2هيئة التقيمي ،االطار العام لس ياسة التقيمي ادلاخيل للمدارس املس تقةل (ادلوحة ) 0 ،ص1 .
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والتقيمي هل أأسلوابن ،هام :الاختبار املقايل أأو االنشايئ ،والاختبار املوضوعي .فاالختبار املقايل أأو
االنشايئ يف التقيمي هو مجموعة من ا ألس ئةل تتطلب االجابة مهنا ابلبحث واملقارنة واملناقشة والوصف والتحليل
والاس تدالل .ويكون صيغ هذا الاختبار مثل :اذكرّ ،
ووّض ،و ّبني ،وانقش ،وعلّل ،وقارن ،واكتب ...وغري
ذكل.
والاختبار املوضوعي يكون أأمه أأشاكهل يه :اختبار الصواب واخلطآأ ،اختبار الاختيار من متعدد،
1
واختبار املقابةل.
اخلالصة
الطريقة الاس تقرائية يه طريقة من طرق تعلمي املواد اللغوية ،حاس تخدمت كثريا يف تعلمي مادة القواعد
اللغوية .ويه طريقة يحبحث ويناقش فهيا اجلزئيات للوصول اىل قاعدة عامة أأو يه طريقة التعلمي يبدأأ فهيا املدرس
اب ألش ياء املعلومة عند التالميذ للوصول اىل ا ألش ياء اجملهوةل واجلديدة يف معلوماهتم.
وتكون بداية تنفيذ هذه الطريقة عرض ا ألمثةل ،حيث عرض املدرس ا ألمثةل من نفسه أأو من عند
تالميذه .مث املناقشة والتوضيح والربط ل ألمثةل املعروضة حىت يفهم التلميذ الفروق واخلصائص للك مثال .وأأخريا
اس تنتاج القاعدة من ا ألمثةل املعروضة ،وقد يكون الاس تنتاج من املدرس مبارشة وقد يكون من عند التالميذ
حتت مالحظته.

1

قسم املهنج ادلرايس ،أأصول الرتبية والتعلمي ...ص2- .
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