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Abstract: 
Among the pedagogical and 

didactic principles on which the 

teacher relies to transmit the 

knowledge to the learner, that of 

the progression and the 

graduation, especially when it is 

about a beginner public. From 

this point of view, it is 

inconceivable to overload the 

learner with realities, 

experiences and contents that 

exceed his mental capacities. As 

a result, in the framework of the 

complementarity of subjects, 

the teaching / learning must be 

done gradually by favoring the 

main one on the secondary and 

the essential on the 

complementary one. 
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        ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة
من ٔامه املبادئ اليت تعمتدها التعلميية احلديثة يف تعلمي اللغة وتعلّمها،  مبدٔا التدّرج اللغويمبدٔا التدّرج اللغويمبدٔا التدّرج اللغويمبدٔا التدّرج اللغوييعد 

واملقصود به هو القيام uٕجراءات تنظميية دقيقة حملتوى املادة ٔاو املعرفة ٔاو اخلربة املراد تبليغها للمتعمل، 
والتوافق اللغوي بني املتعمل واحملتوى، وهذا ٔامر مراعيا يف ذ| مج� من أالسس املهّمة مهنا "نسجام 

طبيعي ي�ىش وطبيعة "كتساب اللغوي ا�ي يتعلق بتنظمي العنارص اللغوية من ٔاجل حتقيق أالهداف 
ٔان جنعل "املنشودة و املتوخاة من العملية التعلميية التعلمية، ولعل الهدف أالمسى من هذا الرتتيب هو 

بة عندما ينتقل من درس ٕاىل آخر، بل يشعر بوجود تسلسل م�سك بني املتعمل ال حيس بأي غرا
ا?روس املتتايل، وال يمت ذ| ٕاّال ٕاذا اكن ا?رس الواحد يرتبط مبا قب�، ملا فيه من التدعمي والتثبيت 

�ي يليه uلمتهيد ¤،للمكتسـبات السابقةuٔاي السابق خيدم الالحق1"و ،.  
تيب اخلطي للعنارص اللغوية، وٕامنا هو ترتيب بعضها فقط يف والرتتيب هنا ال يقصد به الرت 

ا?رس الواحد، وبعض ا?روس يف الوحدة التعلميية الواحدة، وهذا إالجراء العميل ميكّن املتعلمني من 
مقارنة ومقاب� العنارص اللغوية بعضها ببعض ومن مثة ربط الص� بيهنام مثل الربط بني املفرد واملثىن 

لربط بني املذكر واملؤنث والربط بني الفعل ومصدره، وهذا الرتابط املنطقي يسهم يف تمنية وامجلع، وا
الرصيد اللغوي للمتعلمني ويفيدمه يف املراجعة اليومية للمعارف و اخلربات املقّدمة و توظيفها يف خمتلف 

  .املقامات و السـياقات التعلميية
ٔامهية هذا املبدٔا و رضورة "ع�د عليه ٕاىل عبد الرحامن احلاج صاحل عبد الرحامن احلاج صاحل عبد الرحامن احلاج صاحل عبد الرحامن احلاج صاحل لقد تطرق الباحث 

ٔاثناء الفعل ا?يداكتييك والكيفية والطريقة اليت جيب اتّباعها يف تنظمي املوضوعات وترتيهبا ترتيبا منطقيا 
توزع أالنظمة البنيوية، ٔاي املثل اجلزئية :" من شأنه ٔان يذلل الصعوuت اليت تواجه املتعلمني حيث قال

 النظام الفرعي عىل احملور ا�ي تتسلسل فيه العمليات التعلميية داخل املوضوع من النظام أالصيل ٕاىل
الواحد ؤاكرث من درس ٕان اقتىض أالمر ذ|، مث يكون هذا الرتتيب عىل احملور حبيث يسـتطيع املتعمل 

شلك املصفوفة اليت تندرج فيه، ٔاي القياس ا�ي  -من تلقاء نفسه ودون تمنية ٔاو رشح -ٔان يسـتنبط 
فاملقصود هنا الرتسـيخ لٔالصل والعمل عىل تثبيته؛ حىت وٕان اقتىض أالمر زÔدة املدة الزمنية . 2"معهاجي 

عىل حساب الربÜمج، ال ليشء سوى ٔان الفروع تبىن عىل أالصول، وال مال ٕالرساء الفروع ما مل تكن 
  .أالصول حصيحة البناء

منطية ومم�، بل هو مطالب بتوظيف لك  ٕاّن املعمل اجلاد ينبغي ¤ ٔان ال يتقيد بطريقة واحدة
هو ا�ي  -هذا أالخري - الطرائق اليت يرى ٔاهنا كفي� ببلوغ أالهداف املتوخاة من املوضوع املقدم، ٔالن 

  . يفرض الطريقة املالمئة لتدريسه وليست الطريقة يه اليت تفرض املوضوع
بدٔا التدّرج ا�ي جيب ٔان يكون فالقامس املشرتك بني الطريقة املتّبعة واملوضوع املقدم هو م 

شامال مجليع مكوÜت املهناج الرتبوي ا�ي يشـمتل عىل مجموعة من أالنشطة اêططة ٕالحداث تكوين 
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حيقق أالهداف والطرائق والوسائل ؤاساليب التقومي، وعليه يرى ٔاهل "ختصاص واملهمتون uلشأن 
العملية التعلميية خاصة ٕاذا تعلق أالمر uملرح� الرتبوي ٔان مبدٔا التدّرج جيب ٔان يكون يف مجيع ٔاطوار 

  :"بتدائية ٔاي
وفقا للمناجه املعمتدة االٓن، فٕان الوصول ٕاىل امللمح الهنايئ يتطلب حتقق : : : : التدّرج يف حتديد أالهدافالتدّرج يف حتديد أالهدافالتدّرج يف حتديد أالهدافالتدّرج يف حتديد أالهداف----1111

الكفاءات الشام� احملدَدة يف لك مادة ؤاحياÜ يف لك مقطع، هذه أالخرية تتكون من مجموع الكفاءات 
نة بدورها من جموع أالهداف املسّطرة يف لك درساخلت òفاملعمل ينطلق من الهدف املسطر .امية املكو

  .ٕاىل غاية الوقوف عىل امللمح الهنايئ.... وصوًال لكفاءة ختامية للك مادة
التدرج يف هذا "ختيار ال دخل للمعمل فيه ٕاْذ هو مقيد برÜمج : : : : التدّرج يف اختيار املعارف واخلرباتالتدّرج يف اختيار املعارف واخلرباتالتدّرج يف اختيار املعارف واخلرباتالتدّرج يف اختيار املعارف واخلربات----2222
        .مهناج حمدد عىل ضوئه يمت بناء التعلامت وٕارساهئاو 
ختتلف طبيعة ا?روس وعىل ضوهئا خيتلف : التدّرج يف اختيار الطرائق املناسـبة للك مرح� تعلمييةالتدّرج يف اختيار الطرائق املناسـبة للك مرح� تعلمييةالتدّرج يف اختيار الطرائق املناسـبة للك مرح� تعلمييةالتدّرج يف اختيار الطرائق املناسـبة للك مرح� تعلميية----3333

  اختيار املعمل للطريقة املناسـبة
قات الفردية ٕان هذا التدرج حتمكه u?رجة أالوىل الفرو: التدّرج يف اختيار ٔاساليب التقومي املالمئةالتدّرج يف اختيار ٔاساليب التقومي املالمئةالتدّرج يف اختيار ٔاساليب التقومي املالمئةالتدّرج يف اختيار ٔاساليب التقومي املالمئة----4444

  .للمتعلمني ٕاْذ يه املتحمكة يف طبيعة أالسـئ� ٕان اكن التقومي اختبارا
ٕان ترتيب العنارص اللغوية يكون انطالقا من أالصل : من خالل ما سـبق ذكره ميكننا القول

ٕاىل الفرع؛ ٔاي من العنارص اخلالية من الزÔدة ٕاىل املزيدة مهنا، ومن السهل ٕاىل أالقل صعوبة، وح� 
ينعكس هذا ٕاجياu عىل حتصيل املتعمل للعنارص اللغوية املقدمة ليسـتطيع من تلقاء نفسه الربط بيهنا س 

واست�رها يف uيق ا?روس أالخرى، uلبدء من املطرد ٕاىل البىن الرتكيبية وأالبنية الرصفية، وتأخري الشاذ 
�ي يسري من البسـيط ٕاىل املرّكب عن مهنا ولو اكن ٔاكرث اسـتعامال وتداوال بغية مسايرة المنو اللغوي ا

  .طريق حتليل املادة اللغوية ٕاىل وحدات صغرية يسهل عىل املتعمل فهمها واستيعاهبا
  *:واجلدول االٓيت يبّني بعض أالصول وما يقابلها من فروع

  أالصل                                                  الفرع
  امجلع  /املثىن                               املفرد                         

  املصغّر            املكّرب                                            
  أالمر/الفعل املايض                                              الفعل املضارع

  ملؤنثاملذكر                                                      ا
  احلراكت                                                     سائر العالمات

  الرصف                                                     عدم الرصف
  البناء)                                البرصة(إالعراب يف أالسامء

  إالعراب                  )                  البرصة(البناء يف أالفعال
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  النكرة                                                       املعرفة
  النصب يف املنادى                                         البناء

  املصدر)                               الكوفة(الفعل ٔاصل املشـتقات
  الفعل               )      البرصة(املصدر ٔاصل املشـتقات

 احلرف/"مس)                                  يف العمل(الفعل 
من ٔاجل ٕايصال املعارف للمتعّمل وٕاكساهبا ¤، بشلك واحض ومقصود جيب ٔان يعمتد املعّمل عىل 

 العمليّة مبدٔا التدّرج يف تلقني املعارف واخلربات، بوصفه من ٔامه املبادئ البيداغوجية وا?يداكتيكية يف
قليال  ،التعلّمية اليت جيب ٔان تتبع يف ٔاي مرح� تعلمييّة خصوصا "بتدائية، ويكون uلتدرجي شيئا فشيئا

  .قليال، فتقدم أالصل عىل الفرع وأالسايس عىل الثانوي وهكذا
كام يرسي مبدٔا التدّرج عىل مسـتوى ا?رس الواحد واحلصة الواحدة حيث يتدرج uملتعّمل   

   :املتلقي
        من السهل ٕاىل الصعب؛من السهل ٕاىل الصعب؛من السهل ٕاىل الصعب؛من السهل ٕاىل الصعب؛""""    - - - - أ أ أ أ 

        من املعلوم ٕاىل اXهول؛من املعلوم ٕاىل اXهول؛من املعلوم ٕاىل اXهول؛من املعلوم ٕاىل اXهول؛    - - - - بببب
        من البسـيط ٕاىل املركب؛من البسـيط ٕاىل املركب؛من البسـيط ٕاىل املركب؛من البسـيط ٕاىل املركب؛    - - - - جججج
        من الوامن الوامن الوامن الواحضحضحضحض ٕاىل املهبم؛ ٕاىل املهبم؛ ٕاىل املهبم؛ ٕاىل املهبم؛    - - - - دددد
        من احملسوس ٕاىل املعقول؛من احملسوس ٕاىل املعقول؛من احملسوس ٕاىل املعقول؛من احملسوس ٕاىل املعقول؛    - - - - هههه
        من اجلزيئ ٕاىل المن اجلزيئ ٕاىل المن اجلزيئ ٕاىل المن اجلزيئ ٕاىل اللكلكلكلكي؛ي؛ي؛ي؛    - - - - وووو
        من أالمه ٕاىل املهم؛من أالمه ٕاىل املهم؛من أالمه ٕاىل املهم؛من أالمه ٕاىل املهم؛    - - - - زززز
        من احلارض ٕاىل الغائب؛من احلارض ٕاىل الغائب؛من احلارض ٕاىل الغائب؛من احلارض ٕاىل الغائب؛    - - - - حححح
        من الفهم ٕاىل التحليل؛من الفهم ٕاىل التحليل؛من الفهم ٕاىل التحليل؛من الفهم ٕاىل التحليل؛    ----طططط
  ....3333""""من التحليل ٕاىل الرتكيبمن التحليل ٕاىل الرتكيبمن التحليل ٕاىل الرتكيبمن التحليل ٕاىل الرتكيب    ----يييي
        ::::مبدٔا التدّرج يف الرتاث اللغوي العرمبدٔا التدّرج يف الرتاث اللغوي العرمبدٔا التدّرج يف الرتاث اللغوي العرمبدٔا التدّرج يف الرتاث اللغوي العريبيبيبيب----1111

ٕاليه ابن خWون يف اXال البيداغو�  لقد اهمت تراثنا اللغوي العريب مببدٔا التدّرج، فقد تطرق
ٕاّن تلقني العلوم للمتعلّمني ٕانّام يكون مفيدا ٕاذا اكن عىل التدّرج، شيئا فشيئا، وقليال : "حيث قال

ٔاوال مسائل من لك uب يف الفن يه ٔاصول ذ| الباب، ويقّرب ¤ يف ) عىل املتعملّ (فقليال، يلقى عليه 
رش�ا عىل سبيل الرشح إالجاميل، ويراعى يف ذ| قوة عقلية واسـتعداده لقبول ما يرد عليه، ٕاىل ٔان 
ينهتـي ٕاىل آخر الفن، وعند ذ| حيصل ¤ ملكة يف ذ| العمل، ٕاال ٔاّهنا جزئية وضعيفة، وغايهتا ٔاّهنا هيأته 

يف التلقني عن ت� الرتبة ٕاىل ) املّدرس(هم الفن وحتصيل مسائ�، مث يرجع به ٕاىل الفن �نية، فريفعه لف 
ٔاعىل مهنا، ويسـتويف الرشح والبيان وخيرج عن إالجامل ويذكر ¤ ما هنا| من اخلالف وو�ه، ٕاىل ٔان 
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ت ٕانّام حيصل يف ثالثة ينهتـي ٕاىل آخر الفن، فتجود ملكته وهذا وجه التعّمل املفيد، وهو كام رٔاي
  .4"تكرارات، وقد حيصل للبعض يف ٔاقل من ذ| حبسب ما خيلق ¤

) ٕاخل....حنو، رصف، بالغة، قراءة(العمل ا�ي يدرسه املتعّمل : uلفن هنا يقصد ابن خWون
يكون مفيدا ٕاذا اكن مبنيا عىل التدّرج ٔالّن فيه مراعاة لقوة عقل املتعّمل وميوالته واسـتعداده وحاجاته، 

حدة من الفطنة وخمت قو¤ uٕالشارة ٕاىل الفروق الفردية املوجودة بني املتعلّمني، ٔالّهنم ليسوا عىل درجة وا
و النباهة  وا�اكء، وٕاذا ٔاردÜ ٔان منثل ملا يصبو ٕاليه ابن خWون يف تعمل املعارف فٕانّنا نبدٔا حبدودها 
وماهيهتا مث الهدف والغاية من دراسـهتا، مث نتطرق ٕاىل قواعدها وقوانيهنا وهكذا سنشعر ٔانّنا انّتقلنا 

مفن ذ| ٕاذا : "عبد الباسط العلموي يف هذا املبدأ uملتعّمل من مسـتوى ٕاىل آخر مع مراعاة سـنه، يقول 
عىل التدرجي uالٓداب احلسـنة والشـمي ) املعملّ (خريا ؤانس فيه رشدا، ينبغي ٔان يؤّدبه  -يف املتعملّ -ملح فيه 

  .6"يرغّبه مع ذ| التدرجي عىل ما يعني يف حتصي�: " ، ويقول ٔايضا5"املرضية وا?قائق اخلفية
املاوردي مج� من الرشوط جيب اتّباعها عند التعلمي و ذ| uست�ر لقد ذكر ٔابو احلسن   

ؤاّما الرشوط اليت يتوفر هبا عمل الطالب، وينهتـي معها كامل الراغب " مبدٔا التدّرج يف العمل حيث يقول 
  :فتسعة  رشوط ،مع ما يالحظ به من التوفيق وميّده من املعونة

  .رالعقل ا�ي يدرك به حقائق أالمو : ٔالولٔالولٔالولٔالولا
  .الفطنة اليت يتصور هبا غوامض العلوم: الثاالثاالثاالثاينينينين

  .ا�اكء ا�ي يشعر به حفظ ما تصوره، وفهم ما علمه: الثالثالثالثالثالثالثالث
  .الشهوة: لرابعلرابعلرابعلرابعوا
  ."كتفاء: خلامسخلامسخلامسخلامسوا
  .الفراغ: السادسالسادسالسادسالسادسو
  .عدم القواطع املذه�: السابعالسابعالسابعالسابعو
  .طول العمر واتساع املدة: الثامنالثامنالثامنالثامنو 
  .علميهالظفر بعامل مسح، متأّن يف ت : التاسعالتاسعالتاسعالتاسعو

حيتاج : "فٕاذا اسـتمكل الرشوط التسعة فهو ٔاسعد طالب ؤاجنح متعّمل وقد قال إالسكندر  
  .7"معمل Üجض: مّدة وجّدة وقرحية وشهوة ومتا�ا يف اخلامسة: طالب العمل ٕاىل ٔاربع

 مفا من عمل ٕاّال و¤ اقتصار واقتصاد.. .: "ٔاّما إالمام ٔابو حامد الغزايل فيقول يف مبدٔا التدّرج  
  : ، ٔاي جيعل حبصول ٔاي تعّمل ثالث مراحل8"واسـتقصاء

  .مرح� "قتصار - 1
  .مرح� "قتصاد - 2
  .مرح� "سـتقصاء - 3
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وهذه املراحل مبنية عىل مبدٔا التّكرار والتدّرج يف تقدمي املادة التعلمييّة الواحدة، حيث يوّجه   
رتبوي ٔالّن فيه فوائد مجة وعديدة وعليه ٔان نصاحئ قمية للمعمل يوصيه فهيا برضورة التدّرج يف اXال ال

يراعي التدّرج فهيا، وهكذا ٕاىل بقية العلوم وال تسـتغرق وقتا يف فن واحد مهنا طلبا لالسـتقصاء فٕاّن "
  .9"العمل كثري والوقت قصري

        مبدٔا التدرج يف العملية التعلمية احلديثةمبدٔا التدرج يف العملية التعلمية احلديثةمبدٔا التدرج يف العملية التعلمية احلديثةمبدٔا التدرج يف العملية التعلمية احلديثة/ / / / 2222
بوصفه * جيب ٔان يعّم سائر مكوÜت املهناج املدريسّ  ة،التعلّمي التعلمييّة �م يف العمليّة مبدٔا التدّرج   

مجموعة من املكّوÜت تتضافر فمي بيهنا لتقدمي �ارات ومعارف وخربات للمتعّمل، وتزويده جبم� من 
  .إالرشادات والضوابط

تقريبا يف لك  –وهذا ما نالحظه بصورة جلية يف الكتب اليت تعرف uجليل الثاين، حيث ٔاّن لك درس 
  :يتأسس عىل ثالثة مراحل -ةماد
        ::::مرح� "كتشافمرح� "كتشافمرح� "كتشافمرح� "كتشاف////1111

مرح� جّد �مة ٔالهنا تدفع uملتعمل ٕاىل البحث وحماو% "كتشاف فردÔ، وطرح معارفه اليت مل يسـبق ¤ 
  .ؤان تعلمها داخل القسم

        ::::بناء التعلامتبناء التعلامتبناء التعلامتبناء التعلامت////2222
�اقضة، الصحيحة ة جدا حيث يمت فيه مجع إالجاuت املتنمهذه املرح� تيل املرح� أالوىل، ويه 

  .واخلاطئة حيت يمت غربلهتا فيعّزز الصحيح ويدحض اخلاطئ
        ::::مرح� التطبيقمرح� التطبيقمرح� التطبيقمرح� التطبيق/ / / / 3333

  .مرح� ختامية يمت يف است�ر ما مت بناؤه خالل ا?رس، وٕادماج  التعلامت
ٔايضا جيب مراعاة هذا  وٕامنا - كام سلف إالشارة ٕاليه–ٕاذن مفبدٔا التدرج ال يتعلق فقط بطبيعة املعارف 

  .ٔاثناء تقدمي هاته املعارفالتدرج 
وحىت تكون العمليّة التعلمييّة نتاجئها مضمونة جيب "ه�م هبذا املبدٔا وٕاعطائه أالمهية 
الالزمة، وهذا uلتأكيد يتوقف عىل املعّمل اXهتد من خالل توظيف لك االٓليات والطرائق لبلوغ الهدف 

و ا�ي يفرض طريقة معينة ٕالجناحه وليست املنشود من خالل املوضوع املراد تعلميه، فاملوضوع ه
الطريقة يه اليت تفرض املوضوع التعلّمي والقامس املشرتك بيهنام هو مبدٔا التدّرج ا�ي جيب ٔان يكون 

التدّرج يف حتديد أالهداف، وختطيط املهناج واختيار احملتوÔت واملضامني : التعلّمية موجودا يف العمليّة
 .ٕاخل...ليب التقوميية وهكذااملعرفية، والطرائق وأالسا

: ٕاّن ا?ور ا�ي يقوم به املعّمل ليس uٔالمر الهّني كام يعتقد الكثري منّا ٔالنّه يقوم بدورين"
احلصول عىل الهدف الرضوري من املعرفة، ومن مثة توصيلها ٕاىل التالميذ، uٕالضافة ٕاىل ذ| فٕانّه 

�ا جيب ٔان يكون ذا كفاءة علميّة وتربويّة ميارس التدريس و هو �نة معقّدة جيب "حرتاس مهنا ،
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،  ٕاضافة ٕاىل هذا فٕاّن مع� ٔايضا 10"عالية، متكّنه من توصيل املعلومات للتالميذ بطريقة واحضة ومفيدة
يتضمن حتديد مقدار ال�رين اليت جيب ٔان يقوم هبا التالميذ ونوعها وتوزيعها، فال�رين وسـي� لتثبيت "

  .11"ليت فهمها املتعّمل واكتسـهبا خالل مروره خبربة سابقةاملعلومات املكتسـبة ا
ةوحىت تكون  ةّ ةّ   :جيب ٔان تكون    العالقة بني املعّمل ومتعلّميه ممتالعالقة بني املعّمل ومتعلّميه ممتالعالقة بني املعّمل ومتعلّميه ممتالعالقة بني املعّمل ومتعلّميه ممتزيزيزيّزيةّ

  .املعام� الطيّبة من �ة و"حرتام واحلزم من �ة ٔاخرى- 1
  .ممناداة املتعّمل ملتعلّميه بأسامهئم تعّزز الثقة يف نفوسهم وتمني قدراهتم وتصقل مواههب- 2
  .اع�د املعّمل ٔاسلوب الثواب والعقاب ٔاثناء التعامل مع متعلّميه يعّزز من هيبته و احرتامه- 3
4 -uم ¤،ويؤثر فهيم ٕاجيا�  .اتّسام املتعّمل uلقدوة احلسـنة ٔامام املتعلّمني يزيد من احرتا
  .من ان�ءمه للمدرسة اسـتعامل املتعّمل لٔاللفاظ واللكامت إالجيابية التشجيعية مع املتعلّمني يعّزز- 5
احتفاظ املعّمل uلوقار وحرصه الشديد عىل التعامل احلسن يساعده عىل توصيل املعارف واخلربات - 6

 .بيرس
        ::::اااامتمتمتمتةةةةــــــــــــــــــــــــخخخخ

وختاما؛ مبدٔا التدرج بيداغوجيا ٔاحضت من الصعب "سـتغناء عهنا خصوصا يف إالصالحات 
تعلامت ?ى متعلمي الطور "بتدايئ، مفبدٔا التدرج يتيح الرتبوية أالخرية، ملا حتققه من سهو% يف بناء ال 

سـنة (فعىل سبيل المتثيل تالميذ "بتدايئ . ٕاىل املركب - بعد اكتسابه –للمتعمل "نتقال من البسـيط 
ال يدرسون عالمات الرفع جممتعة ٕاال بعد ترسـيخ الضم عالمَة رفع، مث يتدرج ليدرك مسـتقبال ٔاهنا ) رابعة

الوحيدة للرفع، ويتعرف ذاتيا عىل uيق التعلامت، وهذا أالمر يسهل عىل املعمل بناء ليست العالمة 
  .التعلامت، وuملوازاة يسهل عىل املتعمل اكتساهبا
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