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 إىل أسريت الصغرية،

 مستغامن. -بقسم اللغة واألدب العريب، جبامعة عبد احلميد بن ابديسإىل األسرة العلمية و 

 أهدي هذا البحث املتواضع.   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن ََلْ َيْشُكْر الَناْس ََلْ َيْشُكر هللا".

بناصر وعلى هذا األساس ال يسعين إال أن أتقدم أبمسى آايت التقدير إىل أستاذان احملرتم       

املذكرة، واىل كل من أمدين بيد العون والسند من قريب أو الذي قبل اإلشراف على هذه حنيفي 

 بعيد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 ~ أ~ 
 

 

بسم هللا وكفى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، وصحبه آِل الوفا، ومن تبع آاثرهم إىل يوم الدين  

 واقتفى، 

 وبعد :  

، اتعد اجلملة من أهم فروع علم اللغة، فهي الكنه األساسي الذي جعل الباحثني يعينوهنا قدميا وحديث 

ة هي مدى أمهية دراستها يف القدمي واحلديث، ما أدى إىل وكثرت مدارسها، ومن أهم القضااي اليت تثريها احلمل

 اجلملة دراسة مرضية يف كل أسسها وجوانبها. ةاختالف الباحثني قدميا وحديثا حول دراس

ويف هذا البحث سنحاول معرفة دراسة اجلملة من قبل النحاة واللغويني قدميا وحديثا، من خالل اإلجابة  

 عن التساؤالت اآلتية:

وما بنيتها عند الغربيني واحملدثني العرب؟ مث ما واقع  -هوم اجلملة؟ وكيف قسم العلماء القدماء اجلملة؟ ما مف -

 تعليم القواعد النحوية املدرجة للتعليم املتوسط ال سيما املستوى األول؟

ة يف املنظور "مفهوم اجلمللذلك أردان أن ندرس اجلملة العربية من خالل الدرس اللساين احلديث، حتت عنوان  -

 . اللساين احلديث)السنة األوىل متوسط أمنوذجا("

ومن األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع، ذاتية وأخرى موضوعية، فالذاتية جاءت رغبتنا يف  

االستطالع على معلومات أكثر عن هذا املوضوع ألنه حييط بتخصصنا، أما املوضوعية، متثلت يف ضرورة التعرف 

 ن دراسة اجلملة يف جل النظرايت واالستفادة منها يف دراسة اللغة العربية.والكشف ع

وحىت يكون اإلطار العام للبحث واضحا أبني فيما يلي اخلطة املفصلة له لتتضح صورته الكاملة حيث  

قسمته إىل مقدمة ومدخل وثالثة فصول وخامتة، أما املقدمة فمن خالهلا أقوم بنظرة شاملة للموضوع، واطرح فيها 



 مقدمة

 ~ ب~ 
 

قعها من الدرس اللساين مع حماولة جمموعة من التساؤالت، أما املدخل خصصته للتعريف بعنوان الدراسة ومو 

اختيار املنهج الذي صارت عليه الدراسة من مث كان الفصل األول حتت عنوان )اجلملة يف الرتاث النحوي العريب( 

حيث تناولت فيه دراسة نية اجلملة عند النحاة القدامى وكيف قسموها، واثر العامل يف النحو العريب، وأما الفصل 

هوم اجلملة يف الدرس اللساين احلديث( وقد خصصته لدراسة اجلملة من حيث اهتمامات علماء الثاين فعنوانه )مف

اللسانيات احلديث من غرب وعرب ومدى تطور اجلملة العربية. الفصل الثالث: جاء عبارة عن إجراء تطبيقي وقع 

هنا واحدا ألساتذة اللغة العربية يف دراسة ميدانية وهي عبارة عن استبيان حاولنا فيه اإلجابة عن بعض األسئلة فوج

والثاين لتالميذ املستوى األول من التعليم املتوسط من اجل أن نصل إىل واقع تعليم النحو يف الدراسات احلديثة، 

 وانتهت هذه الدراسة ابقرتاح بعض احللول.

 :أهم املصادر واعتمدت يف إعداد هذه املذكرة على عدد غري قليل من املصادر واملراجع املختلفة، فمن 

 . املفصل يف علم العربية للزخمشري .1

 . معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس.2

 . اخلصائص البن جين.3

 . النحو الكايف لعباس حسن.4

 أهم املراجع:

 . حماضرة يف اللسانيات العامة ألمحد بلحوت .1

 . اتريخ علم اللغة يف الغرب لروبينز موجر برتمجة امحد عوض.2

 إىل دراسة اجلملة العربية حملمود امحد حنلة. . مدخل3
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 . مباحث يف اللسانيات ألمحد حسن.4

وقد واجهتين مجلة من الصعوابت يف اجناز هذا العمل خاصة يف كثرة املراجع اليت تناولت اجلملة العربية  

فهم أسلوب القدامى، قدميا وحديثا ابلدراسة والتحليل مع صعوبة مجعها وصعوبة تشكيل مرجعية الرسالة لصعوبة 

وغري ذلك فكان إبذن هللا وتوفيقه، وبفضل"األستاذ املشرف: بن انصر حنيفي" الذي كان يل سندا بنصائحه 

 وتوجيهاته اليت تصب يف عمق املنهجية العلمية، فجزاه هللا خري اجلزاء وجعل هللا ذلك كله يف ميزان حسناته.
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 اجلملة: -1

 أ/ مفهومها لغة : 

العرب البن منظور يف مادة )ج.م.ل( اجلملة واحدة اجلمل، واجلملة مجاعة الشيء:"مجعه  جاء يف لسان 

عن تفرقه وأمجل له احلساب كذلك"، وأمجله مجاعة كل شيء بكماله من احلساب وغريه، يقال: أمجلت له 

ويف حديث القدر   2آُن مُجَْلًة َواِحَدًة". وقوله تعاىل: "َلْواَل نُ ز َِل َعَلْيِه اْلُقرْ 1احلساب والكالم إذا أرددته إىل اجلملة

كتاب فيه أمساء أهل اجلنة والنار أمجل على آخره فال يزداد فيهم وال ينقص وَأمْجَْلَت احلساَب إذا مَجَْعَتُه إعادًة. أي 

 أحصوه ومجعوه فال يزاد فيهم وال يزاد فيهم وال ينقص.

 ب/ اصطالحا:

واجلملة وحدة تركيبية  3"ألفاظ تتضافر مع بعضها لتؤدي فائدة ما اجلملة هي الرتكيب الذي يتكون  من عدة"

. واجلملة 4تؤدي معىًن دالليا واحدا واستقالهلا فكرة نسبية حتكمها عالقات االرتباط والربط واالنفصال يف السياق

   ه( يف161ابن هشام )تهي أصغر صورة من الكالم تدل على معىن أو الوحدة الكالمية، وعرفها 

"اجلملة عبارة عن فعل وفاعل)قام زيد(، و املبتدأ وخربه)زيد قائم( وما كان مبنزلة أحدمها حنو: ضرب اللص، ين:املغ

 5ظننته قائما"

                                                            
 .243، ص1994، 3، ط1صادر، بريوت، لبنان، جابن منظور، لسان العرب، مادة)ج م ل(، دار  1
  . 32سورة الفرقان، اآلية  2
 . 42،ص2444جمدي دمحم حسني، اجلملة االمسية، راجعه: سليمان طه محودة، دار ابن خلدون للنشر 3
 .244،ص1،1991مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط وتركيب اجلملة العربية، دار نوابر للطباعة، القاهرة، ط 4
، مؤسسة الصادق، 5تح: مازن املبارك ودمحم علي محد هللا، ط عاريب،ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب اال 5

 .494،ص2ه،ج1312
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اجلملة كذلك هي كالم مفيد مستقل، وذهبت مجاعة من النحات على أن اجلملة والكالم مرتادفان، فقد  

من هذا القول ومها، وأهنا اعم من الكالم الن الكالم يشرتط فيه اعتربها الزخمشري الكالم بعينه، واعترب ابن هشام 

 .1اإلفادة واجلملة قد تكون غري ذلك

واجلملة نسيج لغوي تتشابك فيه بعض البىن الرتكيبية اليت تتعلق فيما بينها من اجل اإلدالء ببعض   

أبهنا عدد من  "ماريو ابي"جلملة كما عرفها املفاهيم اليت تتباعد داللتها بني القراءة األوىل والثانية والثالثة، وا

الكلمات مرتبة ترتيبا جراماتيكيا وحنواي مكونة بذلك وحدة جراماتيكية اتمة ذات معىن، وهي تتابع من الكلمات 

 2واملورفيمات التنعيمية

تؤدي وعرفها أحد معاجم املصطلحات اللسانية أبهنا "أكرب وحدة للتنظيم اجلراماتيكي يف هذا التنظيم   

 . 3أقسام الكالم )األمساء، األفعال، احلروف( والفصائل اجلراماتيكية )الكلمة وشبه اجلملة بوظائفها("

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .424دمحم مسري جنيب اللبيدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مط: أمزاين اجلزائر، مؤسسة الرسالة، ص 1
 .113-112، عامل الكتب، القاهرة، ص2خمتار عمر، ط ماريو ابي، أسس علم اللغة، تر:أمحد 2
 .134عبده الراجحي، مبادئ علم اللسانيات احلديث، دار املعرفة اجلامعية،ص 3
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 اتريخ اللسانيات: -2

إن اهتمام اإلنسان بظاهرة اللغة البشرية متت منذ القدم ويتبني هذا االهتمام يف نتائج الدراسات  

 املكتوبة واملنقوشة منذ آالف السنني .األنرتوبولوجية اللغوية واآلاثر 

وأول تراث إنساين وصل إلينا، يقوم بعملية وصف اللغة بطريقة علمية هي الدراسات اللغوية اهلندية اليت  

ومنذ تلك احلقبة بدأت األعمال اليت هتم بدراسة اللغة تظهر يف جمتمعات متعددة  "السنسكريتية"وصفت اللغة 

 منها:

: وقد اختصت كل أمة بدراسة موضوع علم اللغة مبنهج معني حىت بداية ومان العربوالر  الالتينيني -

 م.12القرن

ابلفوارق اللهجية  "السنسكريتية"اهتم اهلنود ابلبحث اللساين وخبدمة اللغة  الدراسات اللسانية عند اهلنود: -

املوجودة يف بالد اهلند القدمية واليت من شأهنا التأثري يف النصوص الدينية وأما دراستهم للغة فكانت يف إطار رؤية 

 بوصفها بنية صوتية، صرفية، حنوية وداللية . ةوصفية تتعامل مع الظاهرة اللساني

الذي ظهر  "الفيدا"حلفاظ على كتاهبم املقدس وقد تولد االهتمام ابحلضارات القدمية شعور ديين أساسه ا 

ق.م كما ترك اهلنود بصمتهم يف جمال الصوتيات، وذلك من خالل وصف نظام لغتهم  1444-1244يف 

معلما من أعظم معامل الذكاء اإلنساين أنه قدم عرضا شامال ودقيقا  "ابنيين""... يعد  د"ي"بلومفيالصوتية، يقول 

 . 1للغة السنسكريتية بوصفها من أقدم لغات األسرة اهلندوأوروبية" للقواعد الصرفية والنحوية

لقد انتبه اليوانن للظاهرة اللسانية بوصفها جانب من جوانب احلياة اإلنسانية، الدراسة اللسانية عند اليوانن: -

فلقد أحلوا يف طرح األسئلة خبصوص القضااي اليت يراها غريهم بديهية، لذلك اصطبغ الدرس اللساين بصبغة 
                                                            

 .21، د.ط ،د.ت، صاملنهج ،املوضوع، امحد بلحوت، حماضرة يف اللسانيات العامة، املفهوم 1
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نيب للكثري من جدلية، كما أدركوا الفوارق اللهجية بني أبناء اجملتمع الواحد. مث سلم أفالطون ابألصل األج

 الكلمات اليواننية.

لقد اعرتف الرومان ابجلهود اليت بذهلا أسالفهم اليوانن، وبرزت يف هذه الفرتة  الدراسة اللسانية عند الرومان: -

م، اعترب القواعد مدخل لفهم األدب أما 1عاش يف ق "كوت اتبليان"الشخصية اللغوية املرموقة هي شخصية 

اقه على ظهور النحو التعليمي للغة الالتينية الذي ظل مدروسا إىل غاية القرون فهو املسؤول ورف "ريسان"

الوسطى، ويتلخص جهده يف كتاب يقع فيه اثين عشر جزءا عكس فيه املنظومة القواعدية الالتينية املأثرة جبهود 

وائل كما سجلت فيه اليواننيني وخاصة من الرواقيني وراح العلماء جيهدون أنفسهم يف شرح تلخيص ما تركه األ

 هذه املرحلة بداية العمل املعجمي.

ومن هنا ميكن القول أن الرومان كانوا أوفياء ألساتذهتم اإلغريق وما وصلنا إليه يدل على أن الرومان قد  

 . 1طبقوا أغلب املقوالت اللغوية اليواننية يف وصفها للغتهم الالتينية

أن هذه املرحلة تبدأ حبوايل القرن السادس ق.م إىل "روبينر" يذهب  الدراسات اللسانية يف العصور الوسطى : -

عتبة العصر الذي هنضت فيه أورواب، طبعت النزعة الدينية املواقف لعلمية واللغوية، كما شهدت هذه املرحلة 

وله من علماء اللغة يف العصور الوسطى بق "سيجر دين كورتراي"شرودا وتفسريا ملؤلفات السابقني ولقد اعترب 

القواعد هي علم اللغة وجمال دراستها وهو اجلملة وغايتها هي التعبري عن تصورات العقل يف مجل مصوغة صياغة 

   2جديدة .

يعترب عصر النهضة بالد للعلم احلديث، كما أن ملعظم السمات أتثريا مباشرا يف عصر النهضة وما بعدها:  -

 االجتاهات اليت اختذهتا الدراسات اللغوية.
                                                            

 .6املرجع نفسه ص 1
 .144ه،ص1423الغرب، تر: امحد عوض عامل املعرفة، الكويت، روبينز موجر، اتريخ علم اللغة يف  2
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قواعد العربية وعرف العربية.   "روجر بيكون" هذا العصر كانت اللغة العربية تدخلت بقوة، فقد كتب ويف 

دراسة مقارنة للغتني العربية والعربية، وال ميكن إنكار جهود العربية  "بن ابرون"كما أجرى اليهودي االسباين 

 يف العروض فكالمها ساهم يف تطوير البحث اللغوي. "واخلليل ابن امحد الفراهيدي"يف النحو،  "سيبويه" أمثال:

)العلم ابلشيء والتعمق فيه( وبني  "فقه"أول األمر أطلق على اللسانيات اسم فقه اللغة مبناسبة املدلول لكلمة  -

ما هو مطلوب وحبث يف أسرار اللسان، مث أطلعوا عليها جمموعة من األمساء: مثل علم اللغة، األلسنية، 

 اللغوايت احلديثة، الدراسات اللغوية.  اللسانيات،

، أو يف سنة "بوب"م مع 1216ق.م أو يف سن 5 لسانيات يف القرننشأت ال "جورج موانن"يقول  

الذي جعلها واضحة احلدود من حيث االختصاص واملناهج اليت نضجت وآتت  سوسري" "ديم مع 1916

 أكلها كاملنهج التارخيي والوصفي واملقارن.

علما حديثا هو إخضاع الظواهر اللغوية ملناهج البحث  19أن أهم ما جعل اللسانيات يف قواخلالصة  

  . 1العلمي خالفا ملا كان عليه احلال من قبل إذ كانت علوم اللغة تتصف ابلذاتية والبعد عن املوضوعية

 

 

 

 

 

                                                            
 .34م، ص1،2441سوراي،ط-امحد دمحم قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر 1
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 linguistiqueاللسانيات :  -3

  مفهومها لغة :

"لسن" الالم والسني والنون أصل صحيح واحد يدل على طول لطيف غري ابئن يف عضو أو غريه، من  

، وهو مذكر واجلمع األلسن فإذا أكثر فهي األلسنة ويقال لسنته إذا أخذته بلسانك langueذلك اللسان 

 واللسن جودة اللسان وفصاحته.

 .  1: يقال لكل قوم لسن أي لغةاللغة :واللسن 

 الناس: اللِسُن بكسر الالم وهو اللغة واللسان، الرسالة.وقرأ 

اللسان ما ينطق به، يذكر ويؤنث واأللسن بيان التأنيث يف العدد واأللسنة يف التذكري ولسن فالن فالان  "لسن"

 بلسنه أي أخذه بلسانه ورجل لسن بني اللسن وشيء ملسن: جعل طرفه كطرف اللسان.

 . 2ه فهو ملسون واللسان الكالمولسن الرجل: أي قطع طرف لسان

ومن هنا يتضح لنا معىن لسن حيث يطلق على عضو أي اللسان وقد نقصد به اللغة اليت يتكلمها كل  

 قوم.

 .3قال تعاىل: "َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالا بِِلَساِن قَ ْوِمِه"

  اصطالحا :

                                                            
 246.أمحد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ابب الالم والسني، ص 1
 .24-23م،ص2443-ه1424، 1طدار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  4، معجم العني،جاخلليل ابن امحد الفراهيدي 2
 .4سورة إبراهيم اآلية  3
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األلسنة اخلاصة بكل قوم، ومن خالل هذا  اللسانيات هي الدراسة العلمية للسان البشري من خالل 

 التعريف فإن اللسانيات تتميز بصفتني أساسيتني مها العلمية واملوضوعية :

نسبة إىل العلم وهو بوجه عام إدراك الشيء كما هو عليه يف الواقع بوجه خاص هو اتباع الطرق  :العلمية -1

 الستقراء، الوصف، التجربة... اخل .والوسائل العلمية أثناء الدراسة والبحث، كاملالحظة، ا

وهي كلمة مشتقة من املوضوع ويقصد هبا كل ما يوجد يف العامل اخلارجي يف مقابل العامل  املوضوعية : -2

وقد جاء يف معجم اللسانيات  -الداخلي، أو هي تعبري آخر التجرد من األهواء وامليوالت الشخصية أثناء الدراسة

نيات هي العلم الذي يدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف ومعاينة أن اللسا"جون دي بوان" ل:

الوقائع بعيدا عن النزعة التعليمية واألحكام املعيارية وكلمة)علم( الواردة يف هذا التعريف هلا ضرورة قصوى لتمييز 

منهجية، واالنطالق من أسس هذه الدراسة عن غريها، الن أول ما يطلب يف الدراسة العلمية هو اتباع طريقة 

 موضوعية ميكن التحقق من إثباهتا.

 وتتميز اللسانيات جبملة من اخلصائص واملميزات هي: 

  grammaireأن اللسانيات تتصف ابالستقاللية وهذه الصفة تؤكد علميتها يف حني أن النحو التقليدي  -1

 كان يتصل ابلفلسفة واملنطق.

 وقة قبل اللغة املكتوبة خالفا لعلوم اللغة التقليدية اليت كانت تفعل العكس.هتتم اللسانيات ابللغة املنط -2

 تعىن اللسانيات ابللهجات وال تفضل الفصحى عليها على غرار ما كان سائدا يف علوم اللغة التقليدية. -3

اللغات هتدف اللسانيات إىل إنشاء نظرية لسانية تتصف ابلشمولية إذ ميكن على أساسها دراسة خمتلف  -4

 .1ووصفها

                                                            
 .1م،ص1999امحد دمحم قدور، معجم اللسانيات نقال عن مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق،  1
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 :بنية اجلملة عند القدامى -1 

تعريف اجلملة ومل يبسط اآلراء فيها، حيث جاءت يف معىن الكالم  ه(181)ت.سيبويه مل يتناول  

"وإذا تتبعنا املواضع  "اولكرموزال"خمتلفة، فهو يستخدمه مبعىن احلديث والنثر واللغة واجلملة أيضا، يقول  تبدالال

 .1اليت استخدم فيها سيبويه الكالم مبعىن اجلملة فإننا ال نستطيع أن نستنبط منها تعريفا دقيقا للجملة"

أن يستنبط تعريفا للكالم مبعىن اجلملة عند سيبويه حيث قال: ه( 392ابن جين )ت.لقد استطاع  

ى هبا وإمنا حيكى بعد القول ما كان كالما ال قوال" ففرق "واعلم أن "قلت" يف كالم العرب إمنا وقعت على أن حيك

بني الكالم والقول، مث قال يف التمثيل حنو: "قلت زيد منطلق" أال ترى انه حيسن أن نقول "زيد منطلق" فتمثيله 

إذ لو  هبذا يعلم منه أن الكالم عنده ما كان من األلفاظ قائما برأسه مستقال مبعناه، وان القول عنده خبالف ذلك 

كانت حال القول عنده حال الكالم ملا قدم الفصل بينهما، وملا أراك فيه الكالم هو اجلمل املستقلة أبنفسها 

 .2الفانية عن غريها

وجند يف كتابه كلمة اجلملة مرة واحدة جاءت فيها بصيغة اجلمع حيث يقول: "وليس شيئا يضطرون إليه  

شعر أكثر من أن اذكره لك ها هنا، الن هذا موضع اجلمل"، لقد إال وهم حياولون به وجها، وما جيوز يف ال

حاولت موزال أن توضح مفهوم اجلملة عند سيبويه فانتهت إىل أن اجلملة عنده جزء من الكالم مستغىن بنفسه، 

وان اجلملة عنده تنتهي ابلسكوت أو إبمكان انقطاع الكالم فهو يقول: "أال ترى انك لو قلت فيها عبد هللا 

 السكوت، وكان كالما مستقيما، كما حسن واستغىن يف قولك"هذا عبد هللا". حسن

                                                            
 .16حممود امحد حنلة، مدخل اىل دراسة اجلملة العربية، دار النهضة، بريوت، ص 1
 .19-12، ص1م،ج1952النجار، القاهرةابن جين ابو الفتح، اخلصائص، تح: دمحم علي  2
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وهذا يعين أن "فيها عبد هللا و"هذا عبد هللا" مجلتان اتمتان ال حنتاج فيهما إىل شيء نضيفه وميكن أن  

ست . وعلى العكس من ذلك فان "هذا" وحده ليست مجلة، وكذلك "كان عبد هللا" لي1ينقطع الكالم بعدمها "

مجلة على حني أن "فيها ضرب عبد هللا" مجلة، فاجلملة إذا يف تصوره قطعة من الكالم مستغنية بنفسها ميكن 

قال  ه(،285املربد )ت.، ولعلنا جند أول من استخدم اجلملة مصطلحا  2السكوت أو انقطاع الكالم بعدها 

 .3وت عليها وجتب هبا الفائدة للمخاطبيف املقتضب إمنا كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن السك

فقال: "واجلمل املفيدة على ه( 316ابن السراج )ت.وقد استخدم مصطلح "اجلمل املفيدة" تلميذه  

 4ضربني إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخرب".

مها ومما سبق نستطيع أن منيز عند النحاة اخلالفني من بعد اجتاهني يف التمييز بني اجلملة والكالم: احد 

 يرى أن الكالم غري اجلملة والثاين يراه إايه.

ه( على خالف بينهما، فابن 626)ت. "ابن جين والرضي االسرتابذي"فيمثله  االجتاه األول:أما  

جين يرى أن الكالم جنس للحمل التوأم مفردها ومثناها وجمموعها، كما أن القيام جنس للقومات مفردها، 

أن  "الرضي االسرتابذي"، ويرى 5مة الواحدة من القيام اجلملة الواردة من الكالمومتناها وجمموعها، فنظري القو 

هناك فرق بني اجلملة والكالم، وان اجلملة ما تضمن اإلسناد األصلي، سواء كانت مقصودة بذاهتا، أو ال،  

ان مقصودا، فكل  كاحلملة اليت هي خرب املبتدأ وسائر ما ذكر من اجلمل والكالم الذي تضمن اإلسناد األصلي وك

                                                            
 .12حممود امحد حنلة، املرجع نفسه، ص 1
 .19املرجع نفسه، ص 2
 .2، ص1ه، ج1322املربد، املقتضب، تح: دمحم عبد اخلالق عظيمة، القاهرة،  3
 .14، ص1م، ج1913-ابن السراج، األصول يف النحو، تح: عبد احلسني الفتيلي، النجف 4
 .14املرجع نفسه، ص 5
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يف ذلك فاعتاد الكالم اعم من اجلملة إذ شرطه اإلفادة ابن هشام الرضي . ولقد اتبع 1كالم مجلة وال ينعكس

خبالفها، ودلاَل على ذلك بقوله:"وهلذا تسمعهم يقولون مجلة الشرط ومجلة اجلواب، ومجلة الصلة، وكل ذلك ليس 

 .مفيدا فليس بكالم"

يف شرح  ه(643)ت " ابن يعيش"ويف املفصل  ه(538"الزخمشري" )فيمثله  االجتاه الثاين:أما  

مفصل فالكالم عندمها مجلة وال فرق. يقول الزخمشري"الكالم هو املركب من امسني كقولك زيد أخوك، وبشر 

صاحبك أو فعل واسم حنو قولك ضرب زيد وانطلق بكر، ويسمى اجلملة ". يقول ابن يعيش "اعلم إن الكالم 

النحويني عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه، ويسمى اجلملة خنو زيد أخوك، وهذا معىن قول عند 

 صاحب الكتاب املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى".

يف التوحيد بني مفهومي الكالم واجلملة فقال:"ومما يسال  الزخمشري يف شرح مذهب ابن يعيشوذهب  

كالم والقول والكالم واجلواب أن الكالم عبارة عن مجل مفيدة، وهو جنس فكل واحدة من عنه هذا الفرق بني ال

، ويعرف ابن هشام اجلملة 2اجلمل الفعلية واالمسية نوع له يصدق إطالقه عليها، كما أن الكلمة جنس للمفردات"

 .3بقوله" اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عليها"

كعنصر أساسي يفصل بني اجلمل وهذا املعىن هو الذي عول عليه   ويركز هذا التعريف على السكوت 

األلسنني املعاصرين، ويف تعريف آخر له يقول"الكالم والقول املفيد ابلقصد" واملقصود ابملفيد هنا ما دل على 

 معىن حبسن السكوت عليه.

                                                            
 .34، ص1ابن جين، اخلصائص، ج 1
2
-2449ابتنة -وداد ميهويب، مذكرة اجلملة بني النحو العريب واللسانيات املعاصرة، إشراف عياش فرحات، جبامعة احلاج خلضر 

2414. 
3
 .11، ص1912-األنصاري، أوضح مسالك إىل ألفية ابن مالك، تح: دمحم حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل بريوت 
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صورا يف الكالم الذي مل يكن اهتمامه منصبا على اجلملة إال ما كان حم "أبو هالل العسكري"وجند  

يقول:"الكالم حيسن سالسته وسهولته وفصاحته وحتيز لفظه، وإصابة معناه وجودة طالعه، ولني مقاطعه، واستواء 

. أما عبد القاهر اجلرجاين فريى أن 1تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشابه إعجازه وموافقة ما اخرب عنها مع قلة ضرورته"

العالقة ب "النظم"، والنظم يقوم على معرفة النحو وما نشا عنه، حيث يقول: الفصاحة يف ألفاظ تراكيب ومسى تلك 

"األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتحه، فان األغراض كامنة فيها حىت يكون هو 

عرف به املستخرج له، وانه املعيار الذي ال يبني نقصان كالمه ورجحانه حىت يعرض عليه، وهو املقياس الذي ي

 .2صحيح الكالم من سقيمه"

 أقسام اجلملة: -2

 جعل النحاة اجلملة العربية يف تقسيمها ال خترج عن نوعني اثنني مها اجلملة البسيطة، واجلملة املركبة: 

فهي اليت تتضمن عالقة إسناد واحدة سواء اشتملت على متعلقات بعنصري اإلسناد  اجلملة البسيطة: -

 .3ند إليه(، أو أبحدمها، أو مل تشملاالثنني)املسند واملس

وهي اليت تتضمن عالقيت إسناد اثنني فأكثر، سواء اشتملت على متعلقات بعناصر اإلسناد، أو  اجلملة املركبة: -

 مل تشمل.

ومن املعلوم أن تقسيم النحاة للجمل العربية إىل مجل هلا حمل من اإلعراب ومجل ال حمل هلا من اإلعراب  

، تنقسم اجلملة ابعتبار 1على الناحية اللفظية البحتة وليس على أساس املعىن أو الناحية الرتكيبية هو تقسيم يقوم

 الرتكيب النحوي إىل ثالثة أقسام وهي: 
                                                            

  .134، ص1915، دار الفكر العريب، 2هالل العسكري، الصناعتني، تح: دمحم علي النجار ودمحم أبو الفضل إبراهيم، طأبو  1

2
 .63، ص2441، بريوت 1عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تح: دمحم رشيد رضا، ط 
 .245، ص1991، 1العربية، دار نوابر للطباعة، طمصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة  3
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وهي اليت وقع يف صدرها اسم حنو: خالد شجاع، هيهات العتيق، وقائم الرجالن عند من أجاز  أ/ اجلملة االمسية:

 ذلك وهو االخفش والكوفيون.

 وهي اليت وقع يف صدرها فعل: حنو صام دمحم وسرق الثوب، وظننته واقفا، ويصوم دمحم. ب/ اجلملة الفعلية:

وهي اليت وقع يف صدرها ظرف، أو جار وجمرور، حنو: أعندك خالد؟ ، وأيف املدرسة خالد؟  رفية:ظج/ اجلملة ال

، إذا قدرت خالد فاعال ابلظرف واجلار واجملرور ال ابالستقرار احملذوف، وال مبتدأ خمرب عنه هبما فهذا القسم يطلق 

 .2عليه شبه اجلملة

 ويقسم النحاة اجلملة إىل ثالثة أنواع: 

وهي اليت تقتصر على ركين اإلسناد، أي على املبتدئ مع خربه، أو ما يقوم مقام اخلرب، أو  األصلية:اجلملة  -1

 تقتصر على الفعل مع فاعل أو ما ينوب عن الفعل.

وهي ما تركب من مبتدأ خرب ومجلة امسية أو فعلية، حنو: "الزهر رائحته طيبة، أو الزهر طابت  اجلملة الكربى: -2

 رائحته" 

وهي اجلملة الفعلية أو االمسية إذا وقعت إحدامها خربا ملبتدئ، وهي كذلك اجلملة املبنية  ملة الصغرى:اجل -3

 .3على املبتدأ كاجلملة املخرب عنها

وهناك من يقسم اجلملة العربية إىل قسمني مها:اجلملة االمسية واجلملة الفعلية فإذا كانت مبدوءة بفعل غري  

:"كان زيد قائما" ليست مجلة فعلية ألهنا ال تدل على حدث قام به فاعل، وإمنا هي انقص فهي مجلة فعلية فمثال

                                                                                                                                                                                          
 .246املرجع نفسه، ص 1
 212جمدي حسني، اجلملة االمسية، ص  2
 .11-16، ص1عباس حسن، النحو الكايف، اجلملة االمسية، ج 3
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مجلة امسية دخل عليها اسم انسخ انقص، ومثال"كتااب قرأت" ليست مجلة امسية ابلرغم من أهنا تبدأ ابسم لكنها ال 

ض بالغي ومعىن ذلك أن بدء تبدأ به بدأ أصيال فكلمة )كتااب( مفعول به وحقه التأخري عن فعله وإمنا تقدم لغر 

 اجلملة به بدء عارض وإذا فهي مجلة فعلية.

وللجملة ركنان أساسيان يربط بينهما اإلسناد وهو من أهم املصطلحات النحوية، فاخلرب يسند إىل املبتدأ  

 . 1سند إليهوالفعل يسند إىل الفاعل أو انئب الفاعل، أي أن اخلرب والفعل مسند واملبتدأ والفاعل وانئب الفاعل م

 اجلملة إىل ثالثة أنواع، وهي: )اجلملة االمسية، اجلملة الشرطية واجلملة الفعلية( . كقسم النحاة كذل 

فاجلملة االمسية والفعلية فقد عرفنامها سابقا، أما ابلنسبة للجملة الشرطية فمن املعلوم أن النحاة قسموا اللسان 

مجلة الفعل والفاعل ومجلة املبتدأ واخلرب نظرا لتحقق عنصر اإلسناد فيهما، العريب إىل مجلتني أساسيتني فقط ومها: 

لكن هناك مجلة أخرى يف اللسان العريب حتقق فيها عنصر اإلسناد وهي مجلة الشرط، والشرط هو اقرتان أمر آبخر 

َحنا  ُكْم فتحقق النجاح حبيث ال يتحقق الثاين إال بتحقق األول مع وجود أداة الشرط نقول: إن اجتهدمت أَلُجنِْ

 مشروط ابالجتهاد، ومجلة الشرط نوعان:

وهي مجلة الشرط اجلازمة، وتتحقق بوجود أدواهتا وهي احلرفان )إن وإذ ما( األمساء )ما، من،  النوع األول: -

 مهما، مىت، أن، أينما، حيثما، أي، كيفما(.

 بعدها فعالن أي مجلتان الواحدة مرتبة على وهو الشرط غري اجلازم حيث أن هناك أدوات أييت النوع الثاين: -

األخرى بوجود أداة شرط ولكنها مل جتزم فعلي الشرط، وأييت أبدوات وهي: كيفما، إذا، لو، لوال، لوما، إما أييت 

بعد هذه األدوات شرط وجواب شرط، وليس للشرط حمل من اإلعراب إال بعد "إذا" فجملة فعل الشرط بعدها 

 ة.يف حمل جر ابإلضاف

                                                            
 .11، ص1999، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 1عبدو الراجحي، التطبيق النحوي، ط 1
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وكثري من النحاة اعترب أن اجلملة الشرطية هي اجلمل الفعلية فإذا كان صدرها حرف الشرط وامسية إذا   

كان صدرها اسم شرط ال كن احلقيقة أن اجلملة الشرطية مستقلة عن اجلملة االمسية والفعلية وجند ابن يعيش يقول 

األصل يف اجلملة العربية أن يستقل الفعل ابلفاعل  يف ذلك: فهذه اجلملة وان كانت من أنواع اجلمل الفعلية وكان

، حىت صارات كاجلملة 1حنو: "قام زيد" إال انه ملا دخل هنا حرف شرط ربط كل مجلة من الشرط واجلزاء

الواحدة.وعند مراعاة الناحية املعنوية جند أن فعل الشرط هو املسند النحوي، وان جواب الشرط هو املسند إليه 

ن فعل الشرط مع جوابه يؤداين إىل حتقيق عملية اإلسناد يف النحو والبالغة ومن هنا يعد الشرط النحوي، فاقرتا

مجلة اثلثة يف اللسان العريب وان كانت حتتوي هذه اجلملة على ركنني أساسيني ومها املسند)اجلملة الفعلية 

 .2الشرطية(واملسند إليه )مجلة جواب الشرط(

 بية:اعر مفهوم العالمة اإل -3

ا مَ سِ جاء يف لسان العرب من معاين )علم( أنه يقال: علمه، يعلمه، ومسه وعلم نفسه وأعلمها، ومسه بِ  لغة: -

احلرب ورجل معلم: إذا علم مكانه يف احلرب بعالمة أعلمها، والعالمة السمة واجلمع عالم والعلم: الراية اليت جتمع 

، هذا التعريف ينطوي على دالالت مهمة: 3الطريق داللتهإليها اجلند، وقيل هو الذي يعقد على الرمح. ومعلم 

ضل الطريق  العالمة تستخدم يف إطار السمة املميزة اليت يتخذها الفارس يف احلرب، والعلم عالمة يف الصحراء ملن

 ية اليت جتتمع إليها اجلند.فريشده، وهو أيضا الرا

 اصطالحا:  -

                                                            
 .22صابن يعيش، شرح املفصل،  1
 .45صاحل بلعيد، النحو الوظيفي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص 2
 .34، ص1، ط1ابن منظور، لسان العرب، م 3
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حوي عند العرب القدماء، فقد أشار إليها سيبويه يف كتابه، وعاجل من املصطلحات األصلية يف الدرس الن العالمة

بعض املوضوعات اعتمادا على العالمة، بل انه عد الضمائر جمموعة من العالمات اليت يدل كل منها على معلم 

 .1بعينه، وأكثر النحويون من استخدامها واإلشارة إليها

ساسه، وظهر اهتمامها عند العديد من النحاة على وخالصة القول: العالمة هي كنه الدرس النحوي وأ 

 رأسهم سيبويه الذي نسب الضمائر جمموعة منها.

واملقصود ابلعالمة يف النحو العريب هي املالمح املميزة اليت تلحق الصيغة أو الكلمة أو اجلملة، وتؤدي إىل  

بني رجل والرجل، وكتاب النحو وقائم وقائمة.  إضافة بعض املعاين اللغوية والصوتية والرتكيبية والداللية، وهناك فرق

 والتنوين. مزمن خالل األمثلة ندرك إىل أن الفرق يرد إىل العالمات: األلف والال

 حتديد العالمة اإلعرابية: -

تتفق كثري من الرواايت أن أول كاتب للحركات يف اللغة العربية هو أبو األسود الدؤيل أ/ من حيث الرمز الكتايب: 

أول من نقط املصاحف، فقال لرجل من عبد القيس خذ املصحف وصبغا خبالف لون املداد، فإذا فتحت ألنه 

فوق احلرف وإذا ضممتها فاجعل النقطة إىل جانب احلرف وإذا كسرهتا فاجعل النقطة إىل جانب  طشفيت فالنق

.  2ملصحف حىت أتى على آخرهنقطتني فابتدأ اب طاحلرف يف أسفله، فان اتبعت شيئا من هذه احلركات غنة فالنق

 وكان ذلك لضبط النص القرآين وصيانته من اللحن.

                                                            
 .9حممود سليمان ايقوت، العالمة يف النحو العريب، دار املعرفة اجلامعية، ص 1
وجل، تح: حمي الدين عبد الرمحان رمضان، ابن األنباري، أبو بكر دمحم ابن القاسم، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز  2

 .39جممع اللغة العربية، دمشق، ص
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وملا أضيفت نقط اإلعجام إىل نقط الشكل أصبح ذلك مدعاة لصعوبة اشد فاخرتع اخلليل ابن امحد  

الضبط ابحلركات املأخوذة من احلرف، فالفتحة شكلها مستطيلة فوق احلرف والكسرة كذلك حتته، والضم واو 

 ة فوقه والتنوين زايدة مثلها.صغري 

 وهذه احلركات أخذت كل منها الشكل املستعمل املألوف حىت اليوم. 

يذكر الزجاجي أن البصريني جممعون على أن العالمة اإلعرابية حركة داخلة على الكالم ب/ املستوى الصريف: 

تحة من قولك رأيت َجْعَفرًا، والكسرة من بعد كمال بناءه، فهو عندان حركة حنو الضمة يف قولك هذا َجْعَفُر، والف

 . 1قولك مررت جبعفِر، ومن اجملمع عليه أن اإلعراب يدخل على آخر حرف يف االسم املتمكن والفعل املضارع

 ومنه يتضح أن العالمة اإلعرابية هي حركة داخلة الكالم بعد كمال بناءه. 

وعالمات البناء"فالنصب واجلر والرفع واجلزم لقد فرق البصريون عالمات اإلعراب ج/ من حيث املصطلح: 

حروف اإلعراب، وهي حروف اإلعراب لألمساء املتمكنة واألفعال املشاركة ألمساء الفاعلني اليت يف أوهلا الزوائد 

األربعة، اهلمزة والتاء والياء والنون والوقف والسكون عند سيبويه واملربد، وهذه مجيعها هي جماري أواخر الكالم من 

لعربية اليت ذكرها سيبويه)النصب واجلر والرفع واجلزم والفتح والكسر والوقف والوقوف(" إذا نستنتج أن النصب ا

 واجلر والرفع واجلزم والفتح والكسر والوقف هي جماري أواخر الكالم من العربية.

 :داللتها -

نظامها يف بناء اجلمل أو التعليق إذا انضمت الكلمة إىل غريها وفقا لشرائط الرتكيب يف اللغة وحسب        

فيها على حد تعبري عبد القاهر أصبح هلا معىن إضافيا انبعا من وجودها يف الرتكيب، وحتقق الكلمة املعربة حني 

                                                            
بلقدمي حسنية، مذكرة اجلملة بني النحو العريب ولسانيات النص "التعليم الثانوي أمنوذجا"، إشراف حاج علي عبد القادر جبامعة  1

 .2411-2416مستغامن،  -عبد احلميد بن ابديس



 اجلملة يف الرتاث النحوي العريب                                                   :األولالفصل 

 ~11 ~ 
 

إذا اإلعراب الفعلي، واالسم إذا كان وحده من غري ضميمة إليه مل يستحق اإلعراب. ومنه فاإلعراب يؤتى به 

الفائدة إن ركب مع غريه تركيبا حلد قولك: زيد منطلق، وقام زيد حينئذ يستحق  للفرق بني املعاين فتحصل

 اإلعراب.

 نظرية العامل يف النحو العريب: -4

 أ/ مفهوم العامل وأقسامه:

 .1العامل يف اللغة هو املؤثر، املعمول يف اللغة هو املتأثر لغة: 

العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه خمصوص من اإلعراب املعمول يف اصطالح النحاة ما  اصطالحا:

 وجد فيه أثر العامل لفظا أو تقديرا أو حمال.

 العامل قسمان لفظي ومعنوي: أقسام العامل:

فالقياس : وهي ما يتلفظ هبا كالنواصب واجلوازم وغريها واللفظ ضرابن: قياسي ومساعي العوامل اللفظية -1

ينحصر يف سبعة أصناف هي الفعل، واسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة، واملصدر، واالسم املضاف، 

واالسم التام وهو الذي ينصب به التمييز ألنه مت ابلتنوين، وأما العوامل السماعية فهي أربعة: األفعال الناقصة، 

 أفعل املقاربة، أفعال املدح وأفعال القلوب.

 2فهي شيئان عند سيبويه مها االبتداء ورافع الفعل املضارع وهو وقوعه موقعا يصلح لالسم.عوامل املعنوية: ال -2

 ونلخص ذلك أن العوامل قسمان لفظية وهي ضرابن قياسية ومساعية وعوامل معنوية.

                                                            
 . 15، ص2445سان العريب، فقه اللغة العربية، دار أسامة، عمان للنشر، د.ط، عبد الكرمي جماهد، علم الل 1
2
 .169دمحم محاسة عبد اللطيف العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، دار الفكر، ص 
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 ثر نظرية العامل يف النحو العريب:أ -5 

ميكن القول إبمجال أن معظم املآخذ أتخذ على النحو العريب سبها العامل، فالعامل مشكلة واضحة              

األثر يف تعقيد النحو وإفساد األساليب البيانية الناصعة، فليس خطرها مقصورا على املسائل النحوية فحسب بل 

 جتاوز إىل التحكم الضار يف فنون القول األديب الرائع .

ومن آاثر فكرة العامل يف النحو العريب أنه شعل النحاة عن دراسة اجلملة العربية دراسة أسلوبية بل              

تعلقت الدراسة ابلبحث عن العوامل، فتوزعت قواعد احلكم الواحد على أبواب خمتلفة، واهتمت كتب النحو 

لة وأنواعها، وإذا نظران يف كتب النحو املشهورة ابملرفوعات واملنصوابت واجملرورات أكرب من اهتماماهتا ابجلم

فسوف تفاجئنا هذه الظاهرة وهي أن األبواب موزعة حبسب العوامل فحسب، وملا كانت موجبات اإلعراب فقد 

 1بدت كتب النحو وآاثر النحاة وكأهنا مل تدرك من النحو إال اإلعراب وحده.

 

 طه عالئق أخرى وقرائن متفاوتة، وليس اإلعراب إال واحد منها.نستنتج يف األخري أن نظام اجلملة ترب          

                                                            
1
 .114دمحم محاسة عبد اللطيف، اجلملة العربية بني القدمي واحلديث، ص  
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 :)الغرب( اجلملة عند احملدثني مفهوم -1

تعريفا حمددا للجملة وإمنا يقول: "إن اجلملة هي النمط  Saussure-de.F"دوسوسري "يقوم  ال 

الرئيسي من أمناط النظام عندما يتألف دائما من وحدتني أو أكثر من الوحدات اللغوية اليت يتلو بعضها بعضا 

وهو ال يتحقق يف الكلمات فحسب بل يف جمموعة الكلمات أيضا، ويف الوحدات املركبة من أي نوع  

كبة، املشتقات، أجزاء اجلملة، اجلملة كلها( وهو عنده ميكن أن يكون وحدة النظام اللغوي كانت)الكلمات املر 

فقد عرف اجلملة على أهنا "قول بشري اتم ومستقل واملراد ابلتمام واالستقالل  "Jesperson"يسربسن أما 

 1عنده أن تقوم اجلملة برأسها، أو تكون قادرة على ذلك"

متمسكا بفكرة االستقالل يف تعريف اجلملة  Bloomfield"مفييد "بلو وإضافة إىل هؤالء جند  

وأسقط فكرة التمام التصاهلا ابملعىن، لذا جنده يقول أبن:"اجلملة شكل لغوي مستقل ال يدخل عن طريق أي 

تركيب حنوي يف شكل لغوي أكرب منه"، أما يف النحو التحويلي فقد عرفت اجلملة مبا هي جمموعة من العبارات 

أن املعىن اتم ألن اجلملة اتمة، وأهنا  Dubois""دوبوا ا ميكانيكية القواعد يف النموذج التوليدي. ويرى ختلقه

 2تتألف من مكونني مها: "العبارة االمسية والعبارة الفعلية"

إىل اجلملة من خالل معيار الوقف، ويعرفها أبهنا: "كل امتداد من  Z.Harris""هاريس  ونظر 

، وإذا كان بعض علماء اللغة احملدثني يعتمدوا 3بني سكتتني من قبل ذلك الشخص" حديث شخص واحد يقع

اجلملة منوذجا تركيبيا للكالم فإهنم يستعملون عادة مصطلح اجلملة للنموذج الرتكييب ومثال تطبيقي عليه، وال 

                                                            
 .16راسة اللغة العربية، صحممود أمحد حنلة، مدخل إىل د 1
 .14املرجع نفسه، ص 2
، 1926، 2اجلملة البسيطة، املؤسسة اجلماعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -األلسنة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية 3

 .24ص
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اث كالميا واقعا أفضل يف يطلقون على املثال مصطلح الكالم، لذلك كانت تفرقه تفرقة بني اجلملة منطا واجلملة حد

 .1رأيي من تفرقة هاريس، وهناك خالف يف مفهوم اجلملة والكالم بني هاريس والنحات العرب

بني اجلملة األساسية وأطلق عليها اجلملة النواة واجلملة املستقيمة  "Chomesky"تشومسكي وميز  

فوصف اجلملة النواة أبهنا بسيطة واتمة وصرحية واجيابية ومبنية  Transforméواليت أطلق عليها اجلملة احملولة 

ذلك على قواعد األلسنية  يللمعلوم واجلملة احملولة تنقصها خاصية من خاصية اجلملة النواة، وبني تشومسك

اللغة، البنية  ، وتناول مستويني لدراسة مجلة2التوليدية والتحويلية اليت هي قواعد علمية تتناول كفاية املتكلة اللغوية

السطحية اليت نتوصل إليها عرب تتابع الكلمات اليت ينطق هبا، والبنية العالقة اليت تعكس املنطق الداخلي للجملة، 

ويؤكد على أن البنية السطحية والعميقة خمتلفتان ، فكل لغة تشتمل على سلسلة من الفونيمات تولد مجاال ال 

تعترب كوحدة كالمية مستقلة ميكن حلظها عرب السكوت الذي حيدها، وهذا ما  هناية له، واجلملة يف اإلطار األلسين

 يقره هاريس، وقد أتثر هبذا االجتاه مازن الوعر، وميشال زكراي ودمحم اخلويل والفارسي الفهري.

ويف االجتاه الوظيفي يعترب أندري مارتنيه أبن اجلملة أصغر مقطع ممثل بصورة كلية وهي تتابع من  

واملورفيمات التنغيمية ويعرفها بقوله: هي كل ملفوظ تتصل عناصره بركن إسنادي وحيد أو متعدد عن  الكلمات

وهو مركز التنظيم الرتكييب للجملة املستقلة، ويشكل قمة اهلرم الذي  Predicatطريق اإلحلاق، ويسمي اإلسناد 

 تبدو ابقي عناصر امللفوظ كتوسعات اثنوية.

وعرف جاكبسون بنموذج وظائف اللغة وتبعه يف ذلك "دانيس" وفريابس، وسيغال، وغريهم، وعرفوا أيضا بوجهتهم 

الوظيفية للجملة، وأكدوا على مفهوم ديناميكية التواصل، فاجلملة ليست كلمات فحسب بل هي فعل لغوي 

 تواصل وموقف إزاء واقع معني،فهي تنقل جتارب املتكلمني، لتتموضع يف عملية ال

                                                            
 .21املرجع نفسه، ص 1
 .262، ص1925، 2للدراسات والنشر والتوزيع، طزكراي ميشال، األلسنية، علم اللغة احلديث، املؤسسات اجلامعية  2
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يف املدرسة النسقية فريى أن اللغة سلوك يف نشاط اإلنسان ودرسها يف بعدها  هاليدي فريث وأما      

االجتماعي والنفسي يف إطار التواصل ، وقد سعى هاليدي إىل تعميق أطروحة فريث من خالل تركيب اجلملة من 

هبذا االجتاه إبراهيم أنيس وعبد الرمحان أيوب، . وقد أتثر 1األفكار اللغوية وإعادة صياغتها يف شكل متماسك

 ومتام حسان، وسنبني ذلك يف مفهومه للجملة من منظوره الواسع.

االجتاه الوظيفي التداويل واقرتح نظرية النحو الوظيفي من خالل منذجة الظواهر سيمون ديك وميثل  

، وحنو األحوال Grammaire Relationalالطبيعية وهذه األخرية هي امتزاج لنظريتني: النحو العالقي 

،  Theory ActesSpeech2 ونظرية األفعال الكالمية   G.Case Fonctionalismالوظيفية 

ويهتم هذا االجتاه بدراسة اجلملة دراسة وظيفية تداولية عن طريق التحليالت الرتكيبية واملعجمية والداللية 

 النحو الوظيفي العريب.والتداولية، ما سيمثله أمحد املتوكل يف مشروعه يف 

فاجلملة يف الفكر اللساين الغريب هي أكرب عالمة لسانية ممكنة، تقوم على وحدة اخلطاب وتعتمد  

االستقالل الرتكييب والتمام الداليل، فهي وحدة كاملة، وهذا جنده عند النحاة العرب القدامى، ومن خالل ما جاء 

غربيني وضع الكثري من الدارسني للغة العربية تصوراهتم ونظرايهتم وتصنيفات عند هؤالء اللسانيني ال فمن تعاري

 وتصنيفاهتم وحتليالهتم للجملة يف إطار اللسانيات احلديثة واملعاصرة. 

 

 

 

                                                            
 .111، اجلزائر، ص1999أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات ديوان املطبوعات اجلامعية،  1
 .256غلفان مصطفى اللسانيات العربية احلديثة، دراسات نقدية يف املصادر واألسس النظرية، ص 2
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 مفهوم اجلملة عند احملدثني العرب: -2

 أ/ اجلملة يف اللسانيات الوصفية:

الغريب، فسلم هؤالء هبذا املنهج، وقد برز  استمد املنهج البنيوي الوصفي عند العرب من املنهج اللساين 

بعض الباحثني مبعاجلاهتم القيمة للغة الواصفة وقواعدها بوصفها وصفا علميا دقيقا يف مستوايهتا "الفونولوجي 

 واملورفولوجي والرتكييب"، ومن هؤالء اللغويني احملدثني إبراهيم أنيس، وعبد الرمحان أيوب ومتام حسان.

اجلملة بقوله: "إن اجلملة يف أقصر صورها هي أقل قدر من الكالم يفيد معىن  أنيسد.إبراهيم يعرف  

 1مستقال بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر" 

انه جيمع بني معياري الشكل واملضمون، وأنه يركب اجلملة من كلمة  إبراهيم أنيسنالحظ من تعريف  

 زمة لرتكيب مجلة صحيحة، إنه يسوي بني اجلملة والكالم.واحدة، أي أن فكرة اإلسناد ليست ال

هذا التعريف، وذكر أن اجلملة قد ختلو من املسند إليه لفظا أو من  د.مهدي املخزوميوقد ارتضى  

 . وظل متمسكا بفكرة اإلسناد.2املسند لوضوحه وسهولة تقديره 

أقسام بدل تقسيم النحات القدامى "فعل واسم واقرتح إبراهيم أنيس تقسيما جديدا للكلم، وجعله أربعة  

وحرف" يقول مبينا أساس هذا التقسيم: "وقد وفق احملدثون إىل تقسيم رابعي أحسب انه أدق من تقسيم النحات 

القدامى، )االسم والضمري والفعل واألداة(" وأشار أنيس يف الفعل إىل وظيفة اإلسناد اليت يؤديها يف اجلملة ورغم 

 فهو مل خيرج عن اإلطار النحوي العريب التقليدي. هذا التقسيم

                                                            
 .261-264، ص1966إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، القاهرة  1
  .124، ص1915أيوب عبد الرمحان، دراسات نقدية يف النحو العريب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة  2
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فريى أن يف العربية مجال غري اسنادية ورغم أنه مل يقرتح جديدا كإبراهيم أنيس د.عبد الرمحان أيوب أما  

إال أنه  أشار إىل األساس الذي جيب أن يقوم عليه التقسيم للكلم وهو العالمات كما مساها النحات وهو أساس 

صحيح يف نظره يقوم على اإلعراب واملوقع اإلعرايب. وبني عبد الرمحان أيوب الفرق عند الوصفيني جامع مانع؛ 

الغربيني يف اجلملة، حيث فرقوا بني اجلملة ابعتبارها أمرا واقعيا وابعتبارها منوذجا يصاغ على قياس منه عدد من 

صف منوذج اجلملة االمسية، بينما تصف عبارة "دمحم اجلمل الواقعية، ومثال ذلك عبارة "املبتدأ واخلرب مجلة امسية" ت

قائم"، وهي مجلة امسية مثاال واقعيا هلذا النموذج املشار إليه يف العبارة األوىل، وإذا صح إن العبارة األوىل تصف 

كل لغة أن نفرق بني مناذج اجلمل اليت توجد يف   ممنوذج اجلملة االمسية وان الثانية تصف مثاال هلا، فانه من الالز 

 .1من اللغات وبني األمثلة اليت ترتدد يف استعمالنا لكل منهم

ومن املسلم به أن النموذج )اسم مسند إليه واسم مسند( ال يفيد فائدة لغوية كما تفيد عبارة )دمحم قائم(  

ة )احلدث اليت هي تطبيق هلذا النموذج وخيلص إىل أن النحاة قد قصدوا ابجلملة ما يقصد به علماء اللغة بعبار 

حيث قال: "إن اجلملة مثال  "اللغة والكالم"يف كتابه  "أالن جاردنر"اللغوي( وهو نفس االجتاه الذي صار عليه 

للكالم تنطق وتسمع وتشري إىل معىن حمدد" واحلقيقية أن النحاة ذكروا )النموذج اللغوي( واألمثلة التطبيقية عليه، 

ب املسند واملسند إليه" : عبد هللا أخوك وهذا أخوك، واملقصود وليس أدل على ذلك من قول سيبويه "هذا اب

ابملسند عند سيبويه، الفاعل واملبتدأ واملقصود ابملسند إليه الفعل واخلرب، يقول سيبويه: " فاملبتدأ يسند واملبين عليه 

 2مسند إليه"

كتابه اللغة العربية معناها ومبناها   كما ذكر د.متام حسان رؤيته النحوية على املدرسة السياقية عند فريث من خالل

وكتاب اللغة بني املعيارية والوصفية متبنيا منهجا وصفيا وظيفيا حيث نقد نظرية اإلعراب والعوامل فنظر اىل اجلملة 

                                                            
 .125أيوب عبد الرمحان، دراسات نقدية يف النحو العريب، ص 1
 .12، ص 1911، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2، تح: عبد السالم هارون، ط2سيبويه، الكتاب، ج 2
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العربية نظرة معنوية سياقية وصفية، وجعل املعىن ينقسم إىل فروع ثالثة "املعىن الوظيفي ويشمل النظام الصويت 

، ووضح متام حسان ضرورة اجلمع بني إدراك 1النحوي، املعىن املعجمي، املعىن الداليل أو االجتماعي"والصريف و 

املعاين الوظيفية النحوية يف اجلمل أو النص وقرائن معنوية ولفظية وهنا تربز ثنائية املعىن واملبىن، كما أشار متام يف 

القرينة هي الداللة اللفظية أو املعنوية اليت متحص املدلول اجلملة الوصفية واإلسناد حني وصل القول يف القرائن، و 

وتصرفه اىل املراد مع غريه من الدخول فيه، وتكون مقالية أو حالية وهي عنصر مهم لفهم اجلملة، والقرائن املعنوية 

ومساه ابجلملة  ومساها بقرائن التعليق ومنها: قرينة اإلسناد، حيث جعل اإلسناد بني ظريف اجلملة االمسية والفعلية

الوصفية. مث التخصيص وهي عالقة سياقية تشمل املفعوالت وقرينة النسبة وتتفرع إىل اجملرورات كالتخصيص 

والنسبة قيد عام على عالقة اإلسناد، أما القرائن اللفظية فيحصرها يف "العالمة اإلعرابية، والرتبة، املطابقة وتكون 

 ، 2وع والتعيني، والربط، التضام، األداة، النغمة"يف الصيغ الصرفية كالشخص والعدد والن

قرينة معنوية، وهو : اإلسنادومنثل لتحليله اجلملة كاآليت: أكرم زيد دمحم، فكلمة زيد فاعل، وقرائنه:  

العالقة الرابطة بني طريف اإلسناد كالعالقة بني املبتدئ واخلرب والفعل والفاعل، وتصري هذه العالقة عند فهمها قرينة 

 .3معنوية

كل فعل يستلزم فاعل )قرينة   التضام:ألنه مرفوع )قرينة لفظية(  العالمة اإلعرابية:ألنه اسم )قرينة لفظية(، البنية :

صحت له  البنية:متأخرة عن الفعل )قرينة لفظية(. أما القرائن الدالة على أن دمحما مفعوال به هي:  الرتبة:لفظية( 

                                                            
 .35-32، ص1924حسان متام، اللغة بني املعيارية والوصفية، دار الثقافة، الدار البيضاء،  1
 .94حسان متام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
3
 .241، ص2449، األردن، 1بوقرة نعمان، اللسانيات اجتاهاهتا وقضاايها الراهنة، عامل الكتب احلديث، ط 
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العالمة وتفهم من هذه العالقة ما كان مفعوال به والقرينة معنوية،  التعدية:نة لفظية( املفعولية ألنه من األمساء )قري

 1فلو مل يكن منصواب ما كان مفعوال به والقرينة لفظيةاإلعرابية: 

فقد أصرف متام حسان يف اهتمامه ابملعىن مبوقفه املضاد لالجتاه الشكلي فأراد أن يكون وظيفيا، واعتىن  

واملقامي فاجلملة تقوم عنده على أساس العالقات السياقية بني الكلمات مستفيدا من نظرية ابلسياق اللغوي 

 التغليق لبيان املعىن النحوي وبذلك يكون قد جتاوز هفوات النحاة القدامى.

 :ةلتوليدييف اللسانيات اب/ اجلملة 

اجلملة أساس كل دراسة حنوية،   تعترب اجلملة واجلانب الرتكييب من اهتمامات اللغويني احملدثني، فاختذوا 

كماء جاءت نظرية النظم عند اجلرجاين لتأكد على النحو التحويلي التوليدي يف الرتاكيب، ومن النماذج التطبيقية 

 هلذه النظرية جندها متمثلة عند ميشال زكراي، ومازن الوعر والفاسي الفهري.

ية عميقة تشتغل عليها قواعد التوليد والتحويل الشتقاق يرى أن اجلملة بن النموذج املعيار عند ميشال زكراي: -1

البنية السطحية، ويعرف اجلملة أبهنا الوحدة األساسية اليت تقوم عليها هذه القواعد، وخلص رؤيته للجملة مشريا 

خلالصة التعاريف عند العرب وهو البن هشام "اجلملة هي اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عليها"، كما يعرض 

 .2.ميشال للعالقة لوطيدة بني اجلملة االمسية واجلملة الفعليةد

                                                            
 .192،194ه، صحسان متام، املرجع نفس 1
 .24اجلملة البسيطة، ص -ميشال زكراي، األلسنية التوليدية وقواعد اللغة العربية 2
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وقد بني كيفية عمل القواعد التوليدية والتحويلية لتحديد الوحدات اللغوية، فاملكون الرتكييب يولد جمموعة  

 أو غري منتهية من البىن الرتكيبية اليت حتتوي على متثيل داليل مستمد من املكون الداليل، وعلى متثيل صويت

 .1فونولوجي يستمد من املكون الفونولوجي، فاملكون الرتكييب عبارة عن جسر بني املعىن والصوت

 واملخطط اآليت ميثل تداخل املستوايت للقواعد التوليدية التحويلية يف حتليل اجلملة: 

 خمطط املكون الرتكييب:

 

 

 

 البنية العميقة                                املكون الداليل                                                

 املكون التحويلي 

 التمثيل الداليل للجملة املكون الفونولوجي                            

 البنية السطحية التمثيل الفونولوجي للجملة

 

اإلسناد على ترتيب العناصر القائمة بني الفعل والفاعل، والتقليد اللغوي العريب، وهو ويستند يف قاعدة  

تصرفات خاصة ابلفعل والفاعل جمتمعني والركن احلريف املرتبط ابلفعلي، أما ركن التكملة فال يرتبط مباشرة ابلفعل،  

 1دا وهو اجلملة الفعلية.كما يعرض للعالقة الوثيقة بني اجلملة الفعلية واالمسية، وجعله قسما واح
                                                            

 .11املرجع نفسه، ص 1

 املكون الداليل
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 أ:مجلة امسية اجلملة

 ب: مجلة فعلية

 

 ويشري إىل العالقة بينهما ابلنموذج العريب جبملتني: 

 أكل الرجل التفاحة. -أ/

 الرجل أكل التفاحة. -ب/

فاجلملتني حتتواين على العناصر والعالقات نفسها، فاجلملتان مركبتان بعالقة وثيقة جتمع بينهما هي  

قة حتويلية، وجيعل دراساته لرتتيب العناصر اللغوية يف البنية العميقة، و يصيغها ابستعمال مسات الركن الفعلي عال

، وقد 2بني زمنه وتعديته ولزومه، ويستعمل مسات أخرى للركن االمسي تبني: تعريفه وتنكريه وإفراده وتثنيته ومجعه...

 اسة البنية املكونة.استفاد ميشال من تشومسكي يف عناصر التحليل ودر 

 املضمون والداليل للرتكيب عند مازن الوعر: -2

على مبادئ نظرية الداللة التصنيفية وهي هتتم ابملعايري الداللية لوصف املضمون اعتمد هذا اللساين  

بثالثة أنواع من الداليل للرتكيب وهي ادوار وظيفية داللية جتعل الفعل حمور العمليات الداللية، تتميز هذه النظرية 

األفعال: "أفعال كونية، أفعال إجرائية وأفعال حركية"، وهذا التقسيم عمودي، أما التقسيم األفقي فهو أربعة أنواع 

 من األفعال: "األساسية، شعورية، استفادة، ظرفية/ مكانية" .
                                                                                                                                                                                          

 .25-24املرجع نفسه، ص 1
  .96ميشال زكراي، االلسنية التوليدية وقواعد اللغة العربية، ص 2
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يقوم على وجود براغمتية : الرتكيب االمسي، والرتكيب الفعلي و ويقسم مازن الوعر الرتاكيب العربية كاآليت 

وظيفية حتدد املعىن، كما ميثل املسند )م( واملسند إليه )م.إ(، والفضلة )ف(، األساس يف نظريته اللسانية للرتاكيب 

  1والعالقات الرابطة بينهما اإلسناد )إس(، وهذه األركان تنتج انجتا لغواي هو الكالم)ك(

 )م...م إ...ف( الرتكيب الفعلي                          

  (ك)            

 الرتكيب االمسي )م إ.. م..ف(                         

ويضيف اىل اإلسناد الرتكيب الكوين مثل: زيد شاعر، زيد يف املكتبة، زيد هنا فالتقدير هو: مبعىن  

العميقة املقدرة للرتكيب )يكون( وهو الفعل احملذوف زيد يكون )هو( شاعر، وبذلك يصف مازن الوعر البنية 

العريب مستخدما األدوار الداللية، فيوضح دور أدوات االستفهام اداليل، وقضية التقدمي والتأخري يف اجلمل االمسية 

 .2والفعلية والكونية

 التوليدية الشمولية عند عبد القادر الفاسي الفهري: -3

لتوليدية العربية، واستثمر نتائج اللسانيات النظرية وهو لساين مغريب ميثل الدراسات الشمولية يف اللسانيات ا

احلديثة يف قضااي اللغة العربية والنحو العريب، وسعى لوصفها وصفا دقيقا "صرفا وحنوا،ومعجما،وداللة"،ويرى 

 3الفهري أن ال تفاضل بني اللغات، وان االعتبار للفظ يف اللسانيات، وان الوحدة الكالمية هي التعبري التام.
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2
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وكان اهتمامه يف الرتكيب العريب منصبا على الرتبة يف إطار الربانمج التوليدي متنا وال أشكال اإلعراب واجتاه  

اإلسناد يف اللغة العربية و أشكال الضمائر واملتصالت انطالقا من املكوانت داخل اجلملة، وهو بربانمج "الربط 

دراسته املستمدة من النظرية املعجمية الوظيفية يف . وجاءت 1921" سنة تشومسكيالعاملي" الذي اقرتحه "

إطار النحو التوليدي التحويلي، ويعتمد يف ذلك الوظائف النحوية وهي: "الفاعل )فا( املفعول )مف( املفعول غري 

املباشر )مف.غ ب( واملالك )ما(، والفضلة )فض( وامللحق )حل(" واجلديد يف هذه النظرية هو إضافة املكون 

فتصري مكوانت اجلملة هي "املكون املركيب، واملكون الوظيفي، واملكون التحويلي، واملكون الصويت،  الوظيفي،

 1ويرى أن أصل الرتبة هو النمط "ف فا مف  ةواملكون الداليل" ويف هذا اجملال يعاجل الرتبة يف اجلملة العربي

 ل هلا ابجلمل اآلتية:" وهو يوصف احلجج من داخل اللغة يف اللسانيات التوليدية، وميث2مف

 َجاَء الَوَلُد . -

 َأَكَل َعْمُرو تُ َفاَحًة. -

 1َأْعَطى َزْيٌد َعْمُروا َهِديًَة. -

ويرى الفهري ابن النظرايت اللسانية ميكن أن تكون بديال عن النحو العريب، كانت هذه الوقفات السريع  

احلديثة على بعض ظواهر اللغة  ةنماذج التوليدييف جمملها حبوث توليدية عربية وردت يف شكل تطبيقات متثل ال

العربية، يقول الفهري يف موقف اخلالف مع النحاة القدامى "وقد استفدان يف هذا التحليل من بعض آراء النحاة 

 2القدامى إال أننا خالفناهم يف كثري من املسائل، سواء منها التحليلية أو التجريبية"

 

                                                            
 .141-145، ص 1الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ج 1
 .92، ص1املرجع نفسه، ج 2
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 وظيفي التداويل:مفهوم اجلملة من املنظور ال ج/

يف النحو الوظيفي  Simon dickوميثلها اللساين "أمحد املتوكل" متبعا نظرايت "سيمون ديك"  

grammar fonctional ،الذي يعطي اجلانب التداويل األولوية مع إقرارها ابجلانب الرتكييب والداليل ،

الوظيفي للجملة من أهم اجتاهات هذه املدرسة، وقد واعتماد مقتضيات "النمذجة" للظواهر اللغوية، ويعد املنظور 

 خلص املتوكل األساس واملبادئ املعتمدة يف النحو الوظيفي التداويل يف نقاط واضحة:

 وظيفة اللغات الطبيعية األساسية هي وظيفة التواصل. -

 - للمتكلم competence communicativeموضوع الدرس اللساين هو وصف "القدرة التواصلية"  -

 املخاطب أي معرفة القواعد التداولية إضافة إىل القواعد الرتكيبية والداللية والصوتية.

 1هدف الوصف اللغوي هو حتقيق ثالثة أنواع من الكفاية:-

 .الكفاية النفسية 

 -.الكفاية التداولية 

 .الكفاية النمطية 

ستعمل اللغة الطبيعية يف شكل جهاز وعلى أساس اقرتاح سيمون ديك للقدرة التواصلية صاغ املتوكل منوذجا مل

 متكون من مخسة قوالب: "القالب النحوي، واملنطقي، واملعريف، واإلدراكي، واالجتماعي" .

 ولتحقيق الكفاية التداولية يقرتح النحو الوظيفي املستوايت التمثيلية هلذه الوظائف كما يلي :

، recipient ، املستقبلgoal، املتقبل agentفذ مستوى لتمثيل الوظائف الداللية وهي "وظيفة املن -أ  -

 واملستفيد واألداة، واملكان والزمان"

                                                            
1
 .91، ص 2411الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار األمان الرابط، املتوكل أمحد،  
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، فريتبط objectواملفعول  subjectمستوى لتمثيل الوظائف الرتكيبية النحوية : ومها وظيفتا الفاعل  -ب-

 البنية احلملية.إسناد الوظيفتني الرتكيبيتني الفاعل واملفعول بنوع الوظائف الداللية اليت حتملها 

، ووظيفة focus، ووظيفة البؤرة themeمستوى لتمثيل الوظائف التداولية "كوظيفة املبتدأ  -ج-

وتنقسم إىل وظائف خارجية وهي املبتدأ  " focative ، ووظيفة املنادىtail، ووظيفة الذيل topicاحملور

 ملة التالية متثيل هلذه الوظائف :، واجل1والذيل واملنادى، ووظيفتان داخليتان ومها البؤرة واحملور

 

 البارحة  شااي  خالد  شرب            اجلملة

 زمان  مفعول  فاعل  فعل           املستوى الرتكييب:

 ظرف  متقبل  منفذ  حممول          املستوى الداليل:

   بؤرة  حمور املستوى التداويل: 

 

ليست مفاهيم مشتقة من بنيات مركبة معينة وهنا يتفق وتعترب هذه الوظائف مفاهيم أولية مبعىن أهنا  

والنحو املعجمي الوظيفي، كما أن النحو الوظيفي مييز بني البنية الداللية والبنية  يالنحو الوظيفي مع النحو العمالق

ور اإلخبارية اليت وضحها املتوكل، وهي حتدد العالقات القائمة بني مكوانت اجلملة حسب املقام كدالليت احمل

والبؤرة، وهو يلغي حنو القواعد كما هو يف القواعد التحويلية، ومن مميزات الوظائف التداولية أهنا ترتبط ابملقام 

 فتحديدها يتم من الوضع الذي جرى بني املتكلم واملخاطب يف طبقة مقامية معينة.

لية والبنية الوظيفية والبنية ويف بنية النحو الوظيفي تشتق اجلملة عن طريق البنيات الثالث: "البنية احلم 

املكونة )الصرفية والرتكيبية(" ويتم بناء هذه البنيات عن طريق ثالث جمموعات من القواعد: األساس، قواعد إسناد 

 الوظائف، وقواعد التعبري، ويصطلح املتوكل ثالثة أنواع من اجلمل: اجلملة الفعلية واالمسية و الرابطية.
                                                            

 . 11، ص1توكل أمحد، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، جامل 1
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 "مجل بسيطة ومجل مركبة"ومنثل للجمل وهي قسمان:  

 :هي اجلمل اليت تتضمن محال واحدا، وقد تناوهلا املتوكل من حيث بنيتها التحتية  اجلمل البسيطة

 واملكونة واملبادئ والقواعد اليت حتكم الربط بينهما، حنو: 

 .الكتابِ  نْ مِ  يٌ لِ عَ  ادَ أ/ عَ 

 ب/ َخاِلٌد، تَ َزَوَجْتُه ِهْنٌد.

 اَْلَبارَِحَة، َبكرٌ ج/ قَابَ ْلُتُه 

 1جعل املتوكل أقسام اجلمل كاآليت:

 وهي مجل تتضمن املبتدأ وهو املكون الذي يدل على جمال اخلطاب مثال: َبْكٌر جَنََح . مجل مبتدئية: - 

املكون الذيل هو عنصر خارجي ابلنسبة للجمل ويعرف الذيل أبنه هو املكون الذي  مجل ذيلية : - 

 ة واردة يف اجلمل مثال: قَابَ ْلُتُه أَْمس َخاِلٌد.يوضح أو يعدل معلوم

واليت تتضمن مكون املنادى، وهو يركز على منادى النداء، ومنادى الندبة، واالستغاثة  مجل ندائية : - 

 مثال: اي عمر قف.

لدال للمعلومات وجتدر اإلشارة إىل أهم مكونني يف اجلملة، ومها البؤرة واحملور، البؤرة وتستند إىل املكون احلامل ا

األكثر أمهية أو األكثر بروزا يف اجلملة، أما احملور فهو الوظيفة اليت تستند إىل املكون الدال على الذات اليت تشكل 

 ؟ رجع َزْيٌد البارحَة.  زيد  حمطة احلديث داخل اجلمل ومثال ذلك: مىت رجع 

 :وهي كل مجلة أحد حدودها مجلة أو كان احد حدودها يتضمن مجلة حنو:  اجلمل املركبة 

                                                            
1
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 متنت ِهْنٌد أن يعوَد خالٌد.   -أ

 1خالد ساملا. كي يعود  سأدعو هللا -ب

رغم أن احلديث يطول حول اجلملة من هذا املنظور الوظيفي التداويل وال ميكننا التفصيل يف كل ما جاء  

ا حاولنا أن نربز بعض املفاهيم للجملة يف النحو الوظيفي العريب من خالل مشروع عن الوظائف التداولية، إال أنن

املتوكل اللساين الذي سعى فيه حملاورة الرتاث اللغوي القدمي واستثماره عن طريق نظرايت اللسانيات الوظيفية 

إىل إسرتاجتية تعليم وتعلم  والنحو الوظيفي، وقد جتاوز الصراع بني الرتاث اللغوي واللسانيات، للوصول ةالتداولي

 اللغة العربية وقد سعى إىل توحيد الدرس اللساين ويشمل اهلدف واملوضوع والنحو، واإلطار النظري.

وختاما، وبعد هذه العجالة حول مفاهيم اجلملة املختلفة واملعايري املتنوعة يتضح لنا أن اجلملة العربية ما  

رة وخطت خطوات كبرية مع النحو الوصفي والنحو الوظيفي التداويل تزال تستثمر النظرايت احلديثة واملعاص

انطالقا من النظرايت والعلوم اللسانية والتداولية املعاصرة للخروج بنحو عريب يساير روح العصر وخيدم اللغة العربية 

متكلميها على  وحيفظها من االحنطاط  والزوال يف ظل العوملة وغزو اللغات العاملية للغة العربية عد اعتماد

 اللهجات العربية والعامية دون الفصحى، وتدين املستوى التعليمي التعلمي هلا يف أقطاران العربية. 

 

 

  

 

                                                            
1
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 . إجراء تطبيقي: الثالثالفصل 

  

 .توطئة -1

  

 . دراسة ميدانية -2

 

 .تطبيق االستبيان -3

 

      .خالصة االستبيان -4

 

 .حلول واقرتاحات -5
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 توطئة: -

منا متأكد أبن اجلانب النظري وحده غري كاف، واحلكم من خالله يبقى انقصا ونسبيا ألن النظرة  كل 

فيه تبقى أحادية اجلانب تستند إىل تصورات قد جتاوزها الزمن، وهلذا يفضل أن تستقى احلقائق من أانس ال يزالون 

 . ييتصلون اتصاال ابلواقع املعيش

 منهج البحث: -

هج الوصفي الذي من خالله مت مجع احلقائق وحتليلها وتفسريها، واستنتاج أحكام قد مت اعتماد املن 

بدعمها، يف هذا البحث منهج آخر إحصائي استعمل فيه األسلوب التجرييب القياسي الذي يقربنا من الدقة 

 العلمية، واختيار هذا املنهج يرجع إىل طبيعة املشكلة املطروحة، وطبيعة املوضوع املعاجل.

 وات البحث:أد -

ألجل االستفادة أكثر وإغناء امليدان النظري مت اللجوء إىل استعمال االستبيان الذي يعترب لوان من ألوان  

البحث العلمي من حيث كونه يسهل فهم أبعاد املشكلة املطروحة وميكن الدارس من احلكم عليها، ومبا أن 

، كان االستبيان ضرورة حتمية ألنه ميثل أهم 1لرتبيةاملشكلة تقتضي معرفة آراء األساتذة العاملني يف حقل ا

 الوسائل للوقوف على األسباب احلقيقية لضعف التالميذ يف حتديد اجلملة ومتييز عناصرها.

 دراسة ميدانية:-

قمت يف الفاتح من شهر أفريل بتوزيع االستبيان  11/43/2412بعد حتصلنا على الرتخيص من يوم  

 على عينة من الدراسة.
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اء االستبيان األول موجها ألساتذة اللغة العربية للسنة األوىل متوسط مفتوحا، أي أن بعض األسئلة ج 

 حتتاج إىل إجابة حمددة ب  )نعم( أو )ال( والبعض اآلخر حيتاج إىل رأي أو اقرتاح وتكون إجابته مفتوحة.

وهو بدوره أيضا ضم البياانت الشخصية أما االستبيان الثاين كان موجها لتالميذ املتوسط يف املستوى األول،  -

 وأسئلة حمددة ال تستغرق وقتا طويال لإلجابة.

 تطبيق االستبيان: -

 اخلطوات اآلتية : تبعد اطالع املشرف على االستبيان وموافقته عليه قمنا بنسخة وبعدها جاء 

 الميذ.زايرة متوسطة الشيخ جلول الناصر، والتعرف على أساتذة اللغة العربية وبعض الت .1

 التعريف مبوضوع البحث.  .2

 ذكر أهداف ملء االستبيان.  .3

 توزيع االستبيان. .4

 توضيح األوراق بعد اإلجابة فورا.  .5

 التحليل والتوصل للنتائج.  .6

 جمال الدراسة: -

متوسطة الشيخ جلول الناصر املتواجدة حبي العرصة والية مستغامن، وكان سبب اختياري  

 وكوهنا قريبة .للمتوسطة دراسيت فيها سلفا ، 

 عينة الدراسة: -

جمموعة من األساتذة والتالميذ من املتوسطة، أما األساتذة فكان عددهم أربعة مجيعهم مثبتون. أما 

 التالميذ فعددهم اثنا عشر تلميذا من املستوى األول.
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 حتليل نتائج االستبيان: -

 حتليل عينة التالميذ: 

 لغواي سليما خارج القسم؟هل تستعني ابجلملة املكونة تكوينا  .1

 دائما            أبداأحياان          

 أبدا دائما أحياان اإلجابة

 4 1 11 العدد

 %0 %8,33 91,66% النسبة

 

من اجلدول يتضح أن نسبة عالية قد وفقت يف اختيار اإلجابة املالئمة الن اجلملة أساسية ال تتحقق  حتليل:

أغراضها إال إذا اتصلت ابللغة واألساليب وابلتعبري عن حاجات النفس فضال عن ذلك خارج القسم، وهناك 

 نسبة تستعملها دائما ملا هلا من ضرورة.

 يف تكوين اجلملة برأيك؟. هل ميكن االستغناء عن الفضلة 2 

 نعم             ال           بال رأي

 بال رأي ال نعم اإلجابة

 43 41 42 العدد

 %25 %58,33 16,66% النسبة
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إن نسبة متوسطة تعتقد انه ليس من املمكن االستغناء عن الفضلة، وابلتايل ميكن القول أن أكثر من  حتليل: -

نصف التالميذ غري متمكنني من استيعاب مفهوم الفضلة وضرورته ومكانته يف اجلملة، وان املعلم يعاين نقصا يف 

 التقومي أبنواعه.

 ال              نعمعلية؟     . هل ميكن االستغناء عن الفاعل يف اجلملة الف3

 ال نعم اإلجابة

 42 44 العدد

 %70 44% النسبة

 

تؤكد عدم االستغناء عن الفاعل يف اجلملة الفعلية، ومع هذا فان نسبة معتربة توافق  %70إن نسبة  حتليل : -

على االستغناء عنه، وهو ما يرتتب عنه فقدان الطعم النحوي، والفهم املتأخر ملفهوم اجلملة واهم عناصرها، ما 

 جيعل النحو مادة ال تعايش احلياة وتفقد أهم األهداف الوظيفية.

 

 ل املقرتحة لتسهيل استيعابك لعناصر اجلملة يف رأيك؟. ما هي احللو 4

 االعتماد على القرآن  □

 احلفظ  □

 تبسيط القواعد □

 اإلكثار من التمرين □

 



 فصل تطبيقي:

 ~16 ~ 
 

االعتماد على  اإلجابة

 القرآن

اإلكثار من  تبسيط القواعد احلفظ

 التمارين

 41 42 44 43 العدد

 %08 %70 %00 25% النسبة

معظم التالميذ اختاروا طريقة تبسيط القواعد لتسهيل فهم عناصر اجلملة والتمييز بينها، واهتدى تلميذ  حتليل: -

واحد إىل طريقة اإلكثار من التمارين، ما يعين أن القواعد مطروحة بشكل عسري يصعب فهمه لدى طلبة السنة 

 أوىل من الطور املتوسط.

 . تتألف اجلملة االمسية من:5

 مبتدإ وخرب    □

 فعل وفاعل  □

 

 فعل وفاعل مبتدأ وخرب اإلجابة

 44 12 العدد

 %00 144% النسبة

 

للجملة االمسية املكونة من مبتدإ وخرب، فهي وسيلة لصيانة  اتؤكد على فهمها واستيعاهب %100حتليل : نسبة  -

 اللغة وحفظها .  
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 عالمة إعراب املبتدأ واخلرب هي : -6

 الكسرة □

 الضمة □

 الفتحة □

 الفتحة الضمة الكسرة اإلجابة

 41 11 44 العدد

 08 %92 44% النسبة

إن نسبة معتربة ترى أن عالمة إعراب املبتدأ واخلرب هي الضمة، بينما توجد نسبة أخرى من  حتليل:

التالميذ حباجة لتكوين جاد وتقومي واستدراك لدروس اجلملة العربية ألهنا اعتقدت أن عالمة إعراب املبتدأ 

 واخلرب هي الفتحة كما ظهر يف اجلدول.

 حيقق النجاح ؟        مفرد           مجلة فعلية          مجلة امسية. . اخلرب يف اجلملة اآلتية: التفاؤل1

 

 مجلة امسية مجلة فعلية مفرد اإلجابة 

 00 11 01 العدد

 %00 %91 %09 النسبة
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من اجلدول يتضح أن النسبة عالية تؤكد اإلجابة الصحيحة الن اخلرب أساسي ال تتحقق أغراض اجلملة  حتليل:

االمسية إال به ليكتمل مفهومها ورغم ذلك فان هناك نسبة، تعتقد أن خرب اجلملة املذكور أعاله مفرد ما يعين أهنا 

 هداف النحوية.ال متيز أنواع اخلرب وعدم إدراك مفهوم اجلملة، فيجب مراعاة األ

 

 هل "الوَلُد َجاَء" مجلة امسية ؟            نعم          ال -2

 

 

 

 

 

 

 

 

مايعين عدم مراعاة  معظم التالميذ أكدوا إن اجلملة امسية ،ومل ينتبهوا إىل إن الفاعل تقدم جوازا وبالغة، حتليل:

ريها يف الرتكيب النحوي،فيجب تنبيه التلميذ لكل جوانب اإلسناد يف خعناصر اإلسناد وأتومراجعة تقدمي 

 .القاعدة

 

 

 

 

 ال نعم  اإلجابة

 41 11 العدد

 %09 %91 النسبة
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 عرض ومناقشة نتائج االستبيان املوجهة ألساتذة التعليم املتوسط: -

 هل تكفي املراجع املقررة إلجياد األمثلة املتعلقة بدراسة موضوع اجلملة ومكوانهتا؟ . 1

 نعم         ال      

 ال نعم اإلجابة 

 04 00 العدد

 %100 %00 النسبة

 

يوضح اجلدول أن النسبة املئوية وهي تؤكد على أن املراجع املقررة ال تكفي إلجياد األمثلة لشرح مواضيع  حتليل:

اجلملة ويضطر األستاذ لدعم املراجع أبمثلة أخرى، فاجلملة العربية حتتاج إىل أساليب خمتلفة ومتضاربة لشرحها 

 املستوى األول من التعليم املتوسط. للمتعلم بكم وكيف يسمح له ابستيعابه وفهمه. ال سيما تلميذ

 . هل تفضل يف طريقة تدريس عناصر اجلملة استعمال:2

 النص كسند تربوي           النماذج ؟

 النماذج النص كسند تربوي اإلجابة 

 02 02 العدد

 %50 %50 النسبة

 



 فصل تطبيقي:

 ~11 ~ 
 

نالحظ من اجلدول أن نصف األساتذة يستعينون ابلنص والنصف اآلخر يستعني ابلنماذج يف تدريس  حتليل:

 عناصر اجلملة ما يرتتب عنه تكامل بني الطريقتني وموافقة كل منهما لتوضيح الفكرة للتلميذ.

 . حسب جتربتك، هل يتمكن التالميذ من استيعاب هذه املضامني بنسبة كبرية؟ كيف؟3

 ال نعم اإلجابة

 42 04 العدد

 %70 %30 النسبة

 

إن نسبة مرتفعة تعتقد أن املتعلم ال يستوعب حمتوى املضامني ويف هذا تناقض صريح مع جمموعة من  حتليل:

األساتذة اليت تعتقد أن التلميذ متمكن بشكل جيد من استيعاب هذه املضامني ذات الطبيعة اجملردة وان املريب 

اجلديدة اليت من الصعب استيعاهبا  يعاين نقصا يف التقومي أبنواعه، وتوضح ذلك األستاذة بكثرة املصطلحات

 وكثافة الربانمج، وبرجمة دروس صعبة وغريها.

 . ما هي أسباب ضعف التلميذ يف تكوين مجل مفيدة يف املستوى حسب رأيك؟4

مجيع األساتذة يؤكدون ويعززون اجلانب التطبيقي الذي افرتض أن األسباب اجلوهرية اليت آلت إىل  - 

 اإلرادة، وعدم التحضري اجليد للدرس وعدم املطالعة، وقلة استيعاب القاعدة.ضعف ملحوظ تكمن يف ضعف 

 . ما مفهوم اجلملة يف نظرك؟5

تعرف األستاذة األوىل اجلملة أبهنا نوعان: مجلة امسية تبتدئ ابسم ومجلة فعلية تبتدئ بفعل، وفوجئت  - 

ر املرتبطة ببعضها البعض حبيث ال ميكن االستغناء بتعريفها؛ واألستاذة الثانية تعرفها على أهنا جمموعة من العناص
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عن عنصر منها، وهذه التعاريف تؤكد فرضية عزلة النحو عن أستاذ السنة األوىل متوسط فكيف له أن يوضح 

اجلملة وعناصرها والتمييز بينها وهو غري مدرك للقاعدة وال لتعريفها، والنحو ابلتايل أصبح يستهدف كغاية يف ذاته 

ة لتقومي اللسان، وما اختيار القاعدة النحوية املعروضة إال لوضع املعلم يف متاهة حنوية، ومنه ميكن احلكم ال كوسيل

يف صراحة على أن املشكلة احلقيقية دائما تكمن يف كفاءة األستاذ ألنه األداة احلية الفاعلة اليت تتعامل مع املادة 

 ومع التلميذ. 

 وم اجلملة؟ . أين جتد الصعوابت يف حتديد مفه6

 هذا السؤال مل جيب عليه جمموعة األساتذة ما يؤكد حقيقة اإلجابة عن السؤال اخلامس. - 

 . أذكر أهم الدروس اليت تعتقد أهنا من األفضل أن تؤجل إىل مستوايت أخرى؟1

يعزز األساتذة على جمموعة من الدروس ينبغي أن تؤجل إىل املستوايت األخرى كاسم التفضيل،  - 

حرف املصدرية، واألفعال املتعدية إىل مفعولني وغريها.. وتربر األستاذة ذلك ابملنهجية املتبعة وكثافة الربانمج واأل

 والضغط على التلميذ وصعوبة املادة وان الوقت غري كاف لتتمة الربانمج.

 خالصة االستبيان: -

 إبثبات الفرضيات النظرية اآلتية:إن النتائج املتوصل إليها من خالل حتليل أجوبة االستبيان كفيلة 

 عدم إدراك املتعلم للمصطلحات النحوية وتعريف اجلملة والتمييز فيها بني الفعل واالسم. .1

إن القواعد النحوية معضلة ابلنسبة للتلميذ خاصة املرحلة املتوسطة اليت ينبغي أن تعمق هلم  .2

 الدراسة.

 ا للسنوات التالية.وجود صعوبة يف تلقي بعض الدروس اليت ينبغي أتجيله .3
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 عدم تبني الغرض لكل من املعلم واملتعلم.  .4

كفاءة األستاذ الضعيفة اليت جتعله ال حيدد اجلملة من مفهومها االصطالحي التعليمي الرتبوي  .5

 وهي معاانة األستاذ داخل حجرة الدرس.

 حلول واقرتاحات : -

ف فعلينا أن نغتين بقواعدها وضوابطها، ونيسر تعليمها إذا أردان فعال احملافظة على لغتنا وحفظها من الفساد والتل

ألبنائنا كان نبدأ هلم بتقدمي الدروس البسيطة يف اللغة وقواعدها، مث نتدرج هلم حسب مستوايهتم وقدراهتم العقلية 

 من : لنمكنهم من إتقاهنا لتكون هلم درعا واقيا وحصنا منيعا أمام التيارات الغربية اجلارفة، وعليه فانه البد

 التكفل بتكوين املعلمني تكوينا كامال مينحهم التعمق يف اللغة العربية واإلحاطة مبصطلحاهتا. .1

 برجمة قواعد اللغة بطريقة تسمح مبواكبة تعلمها من خمتلف مراحل التعليم مبا يف ذلك التعليم العايل. .2

التالية.يستدعي إعادة تكوين تكوين اإلطار الذي يفهم الطريقة احلديثة ويطبقها حسب ما وضعها املربم  .3

املعلم ليتمكن من هضم الربانمج وإيصاله بنجاح اتم الن املدرس هو املسؤول األول عن إمهال الفهم 

 احلقيقي لوظيفة اجلملة، والن ضعف التالميذ انتج عن عدم تبني اهلدف للمعلم واملتعلم.

 النحو واالبتعاد عن النصوص اجلافة.االعتماد على النصوص األدبية احلية يف تدريس حمتوى اجلملة و  .4

 للسنوات التالية . ذأتجيل بعض الدروس اليت ال تتماشى مع القدرة العقلية للتلمي  .5

 التأكيد على ضرورة استعمال لغة التعليم يف تدريس خمتلف املواد اليت تدرس ابللغة العربية. .6

مهمة تقع ابلدرجة األوىل على عاتق  التخفيف من وطأة اللهجات الدراجة القائمة بدوام اجملتمع، وتلك .1

األستاذ، إذ جيب أن يلتزم ابلفصحى مع إلزام تالميذه أن يستعملوا أيضا يف مناقشاهتم وأجوبتهم، ويف 

هذا إطالق لعقدة ألسنتهم ، كما أن عالج هذه الظاهرة ميكن أن تساهم فيه وسائل اإلعالم خاصة منها 

 ىت أشرطة الكبار وخمتلف التمثيليات والربامج.اإلذاعة والتلفزة ومسلسالت األطفال وح



 فصل تطبيقي:

 ~11 ~ 
 

 

ولن نكون مغالني يف التفاؤل إذا طلبنا من كل أب وأم مثقفني أن يقتصدا يف احلديث ابألجنبية أمام  

 أوالدمها، وان يتحراي ما أمكن من الفصحى املبسطة أمامهم.

  

ه وجهده الصادق إلجناح مادته وقيادة ويبقى العامل املهم يف العالج إخالص األستاذ وكفاءته ومبادرت - 

 تالميذه وجناعة عمليته التعليمة. 
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لظاهرة اجلملة العربية اليت بدورها تشكل ركيزة الدرس اللغوي فهي متثل مستواه لقد قادت الدراسة آلنية  

 الرتكييب.

واستشرقت الدراسة مناحي التعدد والتباين ملفهوم اجلملة عند القدماء واحملدثني، وهي تصب يف معىن واحد، وهي 

 واحدة أو أكثر. اقل قدرا من الكالم يفيد السامع معىن مستقال سواء تركب هذا القدر من كلمة

 عرفت اجلملة عدت تقسيمات وهي: اجلملة االمسية واجلملة الفعلية، والكربى والصغرى والظرفية والشرطية. -

 .ياللسانيات احلديثة هي إخضاع الظاهرة اللغوية ملناهج البحث التعليم -

 العالمة اإلعرابية هي ركيزة الدرس النحوي. -

 عليه. ةهو ضبط النص القرآين واحملافظهدف حتديد العالمات اإلعرابية  -

 نستنتج أن النصب واجلر والرفع واجلزم والفتح والكسر هي جماري أواخر الكلم يف العربية. -

يلخص سيبويه العامل أبنه قرين القياس ونتيجة العلة، والعلة عنده ثالثة أقسام: علة تعليمية وعلة قياسية وعلة  -

 جدلية نظرية.

ت حقل من حقول املعرفة وهي تشمل تعليم اللغات بصفة عامة وتعليم اللغة العربية بصفة خنلص أن اللسانيا

 خاصة، وأصبحت تشغل مصدر ا أساسيا يف البحث التعليمي اللغوي.

السنة األوىل متوسط يعانون من مشاكل وصعوابت يف  ةاليت قمنا هبا أن تالمذ ةكما توصلنا من خالل الدراس  -

نحو، ومتييز عناصر اجلملة وخمتلف املصطلحات واملفاهيم ألسباب حصرهتا، والدراسة مدى فهم واستيعاب ال

امليدانية أثبتت أغلبية االحتماالت املفرتضة وأكدت بقوة أن عامل الضعف الرئيسي يتقامسه كل من األستاذ 

مج وإيصاله بطريقة والتلميذ وعليه فاألستاذ مطالب بتحسني املستوى العلمي والتعليمي، ليتمكن من هضم الربان

 علمية حية نشيطة، وبتوظيف خمتلف وسائل وأساليب التدريس.

وهللا اسأل أن ينفعين وينفع كل طالب.       
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -مستغامن  -جامعة عبد احلميد بن ابديس 

 كلية: اآلداب والفنون

 ( لسانيات عربيةالتخصص: " اثنية ماسرت" ) 

 خاص ابألساتذة: استبيان

نظور يف املمفهوم اجلملة " لنيل شهادة املاسرت املوسومة ب     : البحث العلمي الذي أقوم به الجناز مذكرة  يف إطار

 متوسط أمنوذجا " الثانيةالسنة  -اللساين احلديث

 الكرام هبذه االستمارة من أجل معرفة آرائكم واكتشاف خرباتكم فيما يتعلق هبذا املوضوع. األساتذةقدم إىل تأ

 داخل مربع اإلجابة اليت تراها مناسبة . X ضع  مالحظة: -

 ؟هل تكفي املراجع املقررة إلجياد األمثلة املتعلقة بدراسة موضوع اجلملة ومكوانهتا .0

 نعم □

 ال □
 :تدريس عناصر اجلملة استعمال ةهل تفضل يف طريق .7

 النص كسند تربوي   □

 النماذج □
  

 كيف؟  ؟املضامني بنسبة كبريةحسب جتربتك هل يتمكن التالميذ من استيعاب هذه  .3

 نعم □

 ال □
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......................................................................................................

...................................................................................................... 

 التلميذ يف تكوين مجلة مفيدة يف املستوى حبسب رأيك ؟هي أسباب ضعف  ما .4

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 ؟ما مفهوم اجلملة يف نظرك .5

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 حتديد مفهوم اجلملة؟أين جتد الصعوابت يف  .6

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 فضل أن تؤجل إىل مستوايت أخرى؟من األ اذكر أهم الدروس اليت تعتقد أهنا .2

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -مستغامن  -جامعة عبد احلميد بن ابديس 

 كلية: اآلداب والفنون

 لسانيات عربيةالتخصص: 

 :ابلتالميذ استبيان خاص

مفهوم اجلملة يف املنظور " لنيل شهادة املاسرت املوسومة ب     : البحث العلمي الذي أقوم به الجناز مذكرة  يف إطار

 " متوسط أمنوذجا الثانيةالسنة  -اللساين احلديث 

لكم مين و وارجوا منكم مساعديت وذلك مبلئها بكل موضوعية وحرية  الكرام هبذه االستمارة  تالميذتقدم إىل الن

 جزيل الشكر والتقدير.

 :داخل مربع اإلجابة اليت تراها مناسبة  X ضع  مالحظة: -

 تكوينا لغواي سليما خارج القسم؟ ابجلملة املكونة هل تستعني .0

 أحياان  □

 دائما □

 أبدا □

  

 . هل ميكن االستغناء عن الفضلة يف تكوين اجلملة برأيك ؟7
 نعم □

 ال □

 . هل ميكن االستغناء عن الفاعل يف اجلملة الفعلية ؟3

 نعم □

 ال □
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 ما هي احللول املقرتحة لتسهيل استيعابك لعناصر اجلملة يف رأيك: .4

 االعتماد على القرءان الكرمي □

 احلفظ □

 تبسيط القواعد □

 اإلكثار من التمارين □

  

  تتألف اجلملة االمسية من : .5

 مبتدأ وخرب □

 فعل وفاعل □

 عالمة إعراب املبتدأ واخلرب هي : .6

 الكسرة □

 الضمة □

 الفتحة □

 اخلرب يف اجلملة التالية: "التفاؤل حُيَِقُق الَنَجاح"؟ .2

 مفرد □

 مجلة فعلية □

 امسيةمجلة  □

 هل اجلملة : "الَوَلُد َجاَء"..... مجلة امسية ؟ .2

 نعم □

 ال □
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 قائمة املصادر واملراجع: -

 القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع. -

 صادر:امل -

 .، مكتبة االجنلو مصرية1912، 6ط إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، .1

يف كتاب هللا عز وجل، تح: حمي الدين عبد  واالبتداءالوقف  إيضاح، أبو بكر دمحم ابن القاسم، ياألنبا ر ابن  .2

 الرمحان رمضان، جممع اللغة العربية، دمشق.

 .1م، ج1913-السراج، األصول يف النحو، تح: عبد احلسني الفتيلي، النجفابن  .3

 .1م،ج1952الفتح، اخلصائص، تح: دمحم علي النجار، القاهرة أبوابن جين  .4

 .1994، 3، ط1ابن منظور، لسان العرب، مادة)ج م ل(، دار صادر، بريوت، لبنان، ج .5

، مؤسسة 5تح: مازن املبارك ودمحم علي محد هللا، طابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب،  .6

 .2ه،ج1312الصادق، 

، دار الفكر العريب، 2، طإبراهيمالفضل  أبوهالل العسكري، الصناعتني، تح: دمحم علي النجار ودمحم  أبو .1

1915.  

 م.1999امحد دمحم قدور، معجم اللسانيات نقال عن مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق،       .2

 .1912-ابن مالك، تح: دمحم حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل بريوت ألفية إىلاألنصاري، أوضح مسالك  .9

-ه1424، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 4اخلليل ابن امحد الفراهيدي، معجم العني،ج .14

 م.2443

 .1911تاب، القاهرة، ، اهليئة املصرية العامة للك2هارون، ط مالسال، تح: عبد 2سيبويه، الكتاب، ج .11

 .2441، بريوت 1يف علم املعاين، تح: دمحم رشيد رضا، ط اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، دالئل  .12
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 .1ه، ج1322املربد، املقتضب، تح: دمحم عبد اخلالق عظيمة، القاهرة،  .13

 الرسالة.دمحم مسري جنيب اللبيدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مط: أمزاين اجلزائر، مؤسسة  .14

 

   راجع:امل -

 .، د.ط ،د.تامحد بلحوت، حماضرة يف اللسانيات العامة، املفهوم، املوضوع، املنهج .1

 .اجلزائر، 1999أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات ديوان املطبوعات اجلامعية،  .2

 .م1،2441سوراي،ط-انيات، دار الفكرامحد دمحم قدور، مبادئ اللس .3

راسات والنشر اجلملة البسيطة، املؤسسة اجلماعية للد -ة وقواعد اللغة العربيةاأللسنة التوليدية التحويلي .4

 .1926، 2والتوزيع، ط

  .1915ة األجنلو املصرية، القاهرة أيوب عبد الرمحان، دراسات نقدية يف النحو العريب، مكتب .5

حاج علي  إشراف"، أمنوذجابلقدمي حسنية، مذكرة اجلملة بني النحو العريب ولسانيات النص "التعليم الثانوي  .6

 .2411-2416مستغامن،  -عبد القادر جبامعة عبد احلميد بن ابديس

 .2449، األردن، 1الكتب احلديث، ط وقضاايها الراهنة، عامل اجتاهاهتابوقرة نعمان، اللسانيات  .1

 .2446 -5، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالعربية معناها ومبناهاحسان متام، اللغة  .2

 .1924ر الثقافة، الدار البيضاء، ام، اللغة بني املعيارية والوصفية، داحسان مت .9

 .ه1423عوض عامل املعرفة، الكويت، روبينز موجر، اتريخ علم اللغة يف الغرب، تر: امحد  .14

، 2راسات والنشر والتوزيع، طزكراي ميشال، األلسنية، علم اللغة احلديث، املؤسسات اجلامعية للد .11

1925. 

 .1994، طوظيفي، ديوان املطبوعات اجلامعيةالنحو ال صاحل بلعيد، .12

 .1ج،1دار املعارف،طلنحو الكايف، اجلملة االمسية، عباس حسن، ا .13
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 . 2445ار أسامة، عمان للنشر، د.ط، عبد الكرمي جماهد، علم اللسان العريب، فقه اللغة العربية، د .14

 .اجلامعيةات احلديث، دار املعرفة عبده الراجحي، مبادئ علم اللساني .15

 .1999تبة املعارف للنشر والتوزيع ، مك1عبدو الراجحي، التطبيق النحوي، ط .16

 .نقدية يف املصادر واألسس النظريةغلفان مصطفى اللسانيات العربية احلديثة، دراسات  .11

، 1924، الدار البيضاء، 1ر، طالفاسي الفهري عبد القادر، اللسانيات واللغة العربية، دار توتبال للنش .12

 .1ج

 .2442لقواعد دار العلوم، عنابة قاضي حمي الدين كبلوت، الرائد يف طرائق ا .19

 .، عامل الكتب، القاهرة2ر عمر، طماريو ابي، أسس علم اللغة، تر:أمحد خمتا .24

 .2411املتوكل أمحد، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار األمان الرابط،  .21

 2443سانيات الوظيفية، دار األمان الرابط، املتوكل أمحد، قضااي اللغة العربية يف الل .22

 . 2444خلدون للنشر أبنمحودة، دار  جمدي دمحم حسني، اجلملة االمسية، راجعه: سليمان طه .23

 .ة بني القدمي واحلديث، دار الفكريف اجلمل اإلعرابيةدمحم محاسة عبد اللطيف العالمة  .24

 .بريوتملة العربية، دار النهضة، دراسة اجل إىلحممود امحد حنلة، مدخل  .25

 .1929للطبع والنشر والتوزيع، ط العريب، دار املعرفة اجلامعيةحممود سليمان ايقوت، العالمة يف النحو  .26

 -1نوابر للطباعة، القاهرة، طمصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط وتركيب اجلملة العربية، دار  .21

1991. 

، املؤسسة اجلامعية للدراسات اجلملة البسيطة -د اللغة العربيةقواعميشال زكراي، األلسنية التوليدية و  .22

 .1926 -2والنشر، ط

وداد ميهويب، مذكرة اجلملة بني النحو العريب واللسانيات املعاصرة، اشراف عياش فرحات.جبامعة احلاج  .29

 .2414-2449ابتنة -خلضر
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 .1926ية تطبيقية، دار طالس، دمشق الوعر مازن، دراسات لسان .34
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 فهرس:

 إهداء

 .............................ص أ..............................................................مقدمة

 مدخل: مفاهيم ومصطلحات

 46...............................................ص.....................................اجلملة . -1

    42...........ص.................................................................اتريخ اللسانيات -2

 11.......................................ص...........................................اللسانيات -3

 اجلملة يف الرتاث النحوي العريبالفصل األول: 

 14..................................................ص.............بنية اجلملة عند النحاة القدامى -1

 11.........................................ص.......................................أقسامها.... -2

 24.....................................ص................................. مفهوم العالمة اإلعرابية -3

 23....ص..............................نظرية العامل يف النحو العريب............................... -4

 24 .....ص............................أثره يف النحو العريب........................................ -5

 مفهوم اجلملة يف اللسانيات احلديثةالفصل الثاين: 

 26..........................ص...................................مفهوم اجلملة عند احملدثني)الغرب(-1



 
 

 ~68 ~ 
 

 29................ص...........................................مفهوم اجلملة عند احملدثني )العرب( -2

 29 .......ص..............................اجلملة يف اللسانيات الوصفية..................... - 

 32 ...ص............................التوليدية...........................اجلملة يف اللسانيات  - 

 31 ............ص...............................مفهوم اجلملة من املنظور الوظيفي التداويل... - 

 إجراء تطبيقي: الثالثالفصل 

 42 ...ص.................................توطئة................................................. -1

 42 ...ص..............................دراسة ميدانية............................................. -2

 43 .....ص..............................تطبيق االستبيان......................................... -3

 44 .....ص...............................االستبيان...................................حتليل نتائج  -4

 51 .....ص................................خالصة االستبيان..................................... -5

 52 .....ص............................حلول واقرتاحات.......................................... -6

 55...................................ص.......................................................خامتة

 51 .....ص...................................................................................مالحق

 62 .....ص..................................................................قائمة املصادر واملراجع

 61 .....ص....................................................................................فهرس




