
 

 

 

 

 

عمينا أن ننظَر إلى المنيج كنظام بذاتو، فنقف عمى عناصره وُنحدِّد 
ن وآخر، ن المنيج من أربعة عناصر: العالقة بين كلِّ ُمكوِّ األىداف " يتكوَّ

(Objectives( الُمحتوى ،)Content( الطَّريقة ،)Method التَّقويم ،)
(Evaluation)،  التَّعاُمل مع كلِّ عنصر بمعزل عن اآلخر، بل وال ُيمكن

تتفاعل وتتكامل ىذه العناصر بعضيا مع بعض؛ لُتنتج نسيجًا ُمتكاماًل؛ 
فمن اأُلسس يتمُّ تحديد األىداف التي " فُيؤثِّر ويتأثَّر كّل منيا باآلخر،

 المحتوى، بينما ينمو كّل من المحتوى والميام ترادفيًَّا؛ ُتصبح أساساً الختيار
لذا ُيمكن من خالل المحتوى اقتراح الميام، والعكس صحيح، ومن خالل 

 "،األىداف والميام والُمحتوى يتمُّ بناء استراتيجيَّات التَّدريس والتَّقويم الًمناسبة
ر تفاُعل ىذه العناصر وعالقتيا من خالل الشَّكل اآلتي   :وُيمكن تصوُّ

 (.62، ص2002)مدكور، ىريدي، 



 
 

 تدور ة،عامَّ  محاور شكل يفّي المغو  المحتوى مقديتُيقصد بالمنيج النَّحوّي 
 :ك استنادًا إلى ُمنطمقينوذل واعد،قال موضوعات حول

 
 
 
 

 الفرد مياتعمَّ  لو يالت واعد،قال من مجموعة عمى والنِّظام يشتمل نظام، المغة أنَّ  -1
 .المغة استخدام عمى دراً قا أصبح

 

وعمينا أن ُنحضَر التَّراكيب الُمختمفة التي تنقل  اسبو،نيُ  يَّاً لغو  تركيباً  معنى لكلّ  أنَّ  -2
 معاني ُمعيَّنة ُتيسِّر لإلنسان االتِّصال بالمغة.



 
:منيا يمزم التَّمييز بين ُمصطمحاٍت عدَّة وفي ىذا المنيج -

 والعالقات بين الكممات والُجمل ُيحسن المتعمِّمون من خاللو قواعد المغة -1
 .أكثر من غيرىم

د الُمتعمِّمين بحصيمة كبيرة من الُمفردات عمى أساس معجمّي. -2  ُيزوِّ

تفياميَّة، خبريَّة...نوع الجممة من حيث المعنى الذي ُتؤدِّيو، تعجبيَّة، اس

المفعول  الفاعل+ الخبر، الفعل+ القالب الذي نضُع فيو الكالم: الُمبتدأ+

بو

وىي القول الُمستفاد منو، الُمستقّل بذاتو.
 

، المفعول بو...الفاعلو  الخبر، الفعلو  الُمبتدأ 
 



 لقراءة الكتب الدِّينيَّة وكتب المغة واألدبتزويد الُمتعمِّمين بما يمزميم   -3

 .(331، ص1692)طعيمة، 
 
 

إنَّنا إذا استطعنا وصف الجممة نحويًَّا وتحميل تركيبيا من أجل تعرُّف  -1
معناىا، فال يعني ىذا أنَّنا استطعنا حصر الطُّرق التي ُيمكن أن ُتستعمل 

 فييا ىذه الُجممة في الكالم.
 
ليس من الالزم أن يشترط معنى الجممة صيغة ُمعيَّنة ُتصبُّ فييا أو  -2

ًا توضع ف  ، فقد ُينقل المعنى الواحد في عدَّة تراكيب.يوقالبًا خاصَّ
 
إنَّ ىذا المنيج ُيغفل حاجات االتِّصال المغوّي عند الفرد إذ ال يبدأ  -3

 بتحديد المواقف التي يحتاج الفرد فييا الستخدام المغة.
 
إنَّو يضمن لنا تخريج أفراد يعرفون قواعد المغة ويفيمون العالقات بين  -4

إالَّ أنَّو ال يضمن لنا تخريج أفراد ُيحسنون االتِّصال بالمغة  الكممات والُجمل،
 .(332، ص1692)طعيمة،  في موقٍف حيّ 



المرجع في تعميم المغة العربيَّة لمناطقين بمغاٍت (. 1692طعيمة، رشدي أحمد. ) -
ل. كميَّة التَّربية. جامعة المنصورة. مصر. ُأخرى.  الجزء األوَّ

تعميم المغة العربيَّة لغير النَّاطقين (. 2002ىريدي، إيمان. ) –، عمي أحمد مدكور -
 . دار الفكر العربّي. القاىرة. مصر.1. ط النَّظريَّة والتَّطبيق -بيا

 

 

 

 

 

 

 


