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 ةــــدمــــقــــــالم



 المقدمة
 

 

 

 :المقدمة 

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنعكد باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا مف ييده اهلل فال 

مضؿ لو كمف يظؿ فال ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدا 

عبده كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كعمى إلو كأصحابو كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف كسمـ 

: تسميما كثيرا أما بعد

لقد أصبحت قضية النحك العربي مف القضايا التي تطرح عمى بساط المناقشة كتتداكليا 

أقالـ المختصيف عمى اختالؼ أرائيـ ففي ذلؾ ما يساعد عمى جالد مكقع العربية كنحكىا 

كنعتيا في أذىاف الناس بعد أف شاب ىذا المكقع سحب مف الغمكض كالغمط كالتشكيو كبذلؾ 

يكثر الغمط كيزداد األمر سكء في مستكل الحديث اليكمي حيث تصبح المغة كنحكىا كالقائميف 

. عمى تدريسيا مكضع تندر كاستخفاؼ

تعد القكاعد النحكية مف أىـ الضركريات في تعميـ المغة كتعمميا، ذلؾ أف تعمميا يسيؿ 

عمى المتعمـ تكمـ المغة، كىذا ليعرؼ صحيح الكالـ مف خاطئو أثناء األداء ذلؾ داء الكالمي، 

حيث تساعد الفرد عمى تحسيف أدائو الكالمي مف خالؿ تتبع القكاعد كتراكيبيا لعدـ الكقكع في 

الخطأ كتجنب المحف إال أنيا في الكقت ذاتو تعد مف أىـ المشكالت خصكصا في ميداف 

التعميمية، كبشكؿ أكضح في كيفية تدريسيا كفي انتقاء كاختيار أنجع الطرؽ إليصاليا لممتعمـ 

. تعميمية النحو العربي في التعميم المتوسط: كمف ىنا جاد بحثنا ىذا مكسكما بػ



 المقدمة
 

 

 

كقد تـ اختيار السنة الرابعة متكسط كنمكذج لمدراسة ككنيا مرحمة ميمة في التعميـ 

.  كإطار مكاني لمدراسة الميدانية"حداد ميمود" المتكسط كطبقت الدراسة في متكسطة 

: كبناء عمى ىذا تـ طرح إشكالية فكانت كاآلتي

ىؿ تمت معالجة إشكالية النحك العربي في ظؿ الحقائؽ المتجّددة؟ 

: كتفرعت عنيا عدة تساؤالت نذكر منيا

 لماذا كضع النحك؟  كمف أبرز المدارس الّنحكية؟ -

 كما أىـ القضايا النحكية؟ -

 ىؿ تساىـ طرؽ تدريس القكاعد الّنحكية في زيادة تفاعؿ التالميذ مع أستاذىـ؟ -

 ىؿ القكاعد النحكية في مقررات التعميـ المتكسط مناسبة لمستكل التالميذ؟ -

كمف األسباب التي دفعت الختيار ىذا المكضكع دكافع ذاتية كأخرل مكضكعية فالنسبة 

لمدكافع المكضكعية تقديـ نظرة حك نشأة عمـ الجميؿ مف العمـك العربية أال كىك عمـ النحك 

. كمحاكلة اكتشاؼ الصعكبات التي يكاجييا التالميذ في اكتساب مادة القكاعد النحكم

أما عف الدكافع المكضكعية فتتمثؿ في جمع المادة كتصنيفيا بيذا الشكؿ المبسط 

. كجعؿ ىذه المعمكمات كالمعارؼ في متناكؿ المتمقي البسيط كالمتعمـ

 



 المقدمة
 

 

 

 قسمنا بحثنا إلى مقدمة طرحت فييا اإلشكالية كمدخؿ معنكف بمفيـك التعميمية كالنحك 

لغة كاصطالحا ثـ تطرقنا في الفصؿ األكؿ بعنكاف نشأة عمـ النحك كقضاياه النحكية حيث 

تضمف ىذا الفصؿ ثالث مباحث ، المبحث األكؿ عالجنا فيو نشأة النحك ككاضعو، أما 

المبحث الثاني تحدث عف أىداؼ تدريس النحك كفكائده في التعميـ المتكسط، أما المبحث 

الثالث تطرقنا فيو إلى المدارس كالظاىرة النحكية ، أما الفصؿ الثاني عنكاناه بأنكاع النحك 

كأىدافو كطرؽ كمشكالت تدرسو كعالجيا، كىك بدكره مقسـ إلى ثالث مباحث ، المبحث 

األكؿ تطرقنا فيو إلى أنكاع النحك كأسباب ضعؼ المستكل النحكم لدل التالميذ في التعميـ 

المتكسط، كالمبحث الثاني عالجنا فيو طرؽ تدريس النحك كمشكالتو ككيفية عالجيا ثـ 

أعقبناه بمبحث ثالث تطبيقي ناتج عف عمؿ ميداني حاكلنا مف خاللو تحميؿ استبياف كقد 

ذكرنا فيو أىـ النتائج المتكصؿ إلييا كخاتمة ىي بمثابة حكصمة لممكضكع كقد بذلنا ما في 

كسعنا إلفاء المكضكع حقو مف البحث، أما المنيج الذم اتبعناه في ىذه الدراسة ىك المنيج 

حصائيا في جدكؿ . الكصفي كالمنيج التحميمي اإلحصائي لتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية كا 

 كمف طبيعة أم بحث أنو ال يخمك مف الصعكبات ليست صعكبات غياب المصادر 

كالمراجع، لكف نقكؿ صعكبة نكعا ما في جمع المعمكمات نظرا لمكـ اليائؿ لممعمكمات 

. المتمحكرة حكؿ ىذا المكضكع كلدقتو أيضا
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 كفي األخير ال يسعنا إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساعدنا في ىذه المذكرة 

الذم لـ يبخؿ عمينا بعطائو حفظو اهلل " بكعالمات لعرج"كفي المقدمة األستاذ المشرؼ 

. كجزاه خير الجزاء

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لــــــدخـــــمـــــال

 تعريف التعميمية لغة واصطالحا. أ
 تعريف النحو لغة واصطالحا. ب

 



 

 

  



 المدخل

 

 

 

: ماىية التعميمية 

 قبؿ الكلكج إلى تعميمية النحك العربي ال بد مف التعرؼ عمى العممية التعميمية ىذه 

األخيرة التي أصبح مف الضركرم فيميا، حيث يتماشى فيميا مع متطمبات الحياة كمتغيراتو 

. ىذا الفيـ الذم ال يأتي إال مف خالؿ المعرفة الحقة لعناصر العممية التعميمية

  :مفيوم التعميمية 

: لغة.أ

 مادة التعميمية مف التعميـ ككممة تعميـ كّردت عمى صيغة المصدر الذم كزنو تفعيؿ 

... نقكؿ عّممو العالـ تعميما كعاّلما ككّذاب كأعممو إّياه فتعّممو" عمـ"كىي مشتقة مف الفعؿ 

... فتعممو. عّممو العمـ كأعممو إياه: " كعمـ بو كسع كشعر كاألمر أتقنو كتعممو كنقكؿ أيضا

 1"كعّممو الشيء فتعمـ

عمـ " ديدا كتيككس  "Diductionsكأصؿ كممة التعميمية يعكد إلى المصطمح اإلغريقي 

. أك تعمـ مف أجؿ أف يتككف

 كعميو يككف التعريؼ المغكم ككممة تعميمية بمعنى تكجيو المتعمـ كترسيخ جممة مف 

. العالمات في ذىنو
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: إصطالحا. ب 

 التعميـ بمعناه : لمكصكؿ إلى مفيـك التعميمية سنكرد تعريفا لمتعميـ لتتضح األمكر أكثر

يعتبر كؿ تأثير عمى شخص آخر الكتسابو خيرة ما أك إحداث تغيير في سمككو، أما " الكاسع 

المعنى الضيؽ فيقصد بو ما يحدثو في الدرس لمبحث أىداؼ تعميمية مناسبة كتحديد ما 

. 1"ينسجـ معيا مف محتكل تعميمي كتطبيؽ طريؽ كاستراتيجيات مناسبة كفاعمة

كمف خالؿ ىذه التعاريؼ نعّرؼ التعميمية عمى أّنيا مستقؿ بذاتو كلو عالقة كطيدة بعمـك 

أخرل كىك يدرس التعميـ مف حيث محتكياتو كنظرياتو كطرؽ دراسة العممية كتقنياتيا كألشكاؿ 

مكاقؼ التعميـ التي يخضع ليا التمميذ قصد بمكغ األىداؼ المنشكدة سكاء عمى المستكل العقمي 

 2 "أك االنفعالي أك الحسي أك الحركي

" ديد اكتيؾ الماّدة" ـ بعنكاف 1973 في دراسة لو أصدرىا سنة جان كود غنيونكقد عرفيا 

: تتضمف" بأّنيا إشكالية إجمالية كديناميكية

 تأمال كتفكيرا في طبيعة كغايات تدرسييا. 

 دراسة نظرية كتطبيقية لمفعؿ البيداغكجي المتعمؽ بتدريسيا 

 
                                                           

 ، عمان األردن، الباب 2009 ، 03 طالفكرد سعيد محمد السعيد أبو سعود محمد أحمد ، دتر .تقديم أ" طرق التدريس العامة وتخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية" وليد أحمد جابر . 1

  .93األول ، الفصل الثاني ص

مقاربة نصية " الحاسوب في تعميمية المغة العربية" وتعميمية المغات بعنوان تطبيقية  لسانياتإعداد الطالب حمزة بو كثير، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجيستر تخصص .  2
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   صياغة فرضياتيا الخاصة انطالقا مف المعطيات التي تتجّدد كتتنكع باستمرار لكؿ

 1" مف عمـ النفس كالبيداغكجيا كعمـ االجتماع

  التعريؼ السابؽ لـ يسمـ مف انتقادات كأىميا أنو تعريؼ ابستيمكلجي يغمب عميو

أف التعميمية عمـ مستقؿ بنفسو، كىك يدرس التعميـ : " مضمكف الماّدة كمما سبؽ يمكننا القكؿ

 .الخ... المحتكل، الطريقة النظرية: مف جكانب مختمفة

 تقابمو في المغة العربية جممة مف المصطمحات، Didactiqueإف المصطمح األجنبي 

: كىذا راجع لتعدد مناىج الترجمة ككذلؾ ظاىرة الترادؼ فنجد أف المصطمحات التالية

. ػ التعميمية

. ػ عمـ التدريس

. ػ عمـ التعميـ التدريسي

  2 (الديدا كتيكية)ػ الديد اكتيؾ 

ىناؾ خمط في استخداـ ىذه المصطمحات، فكؿ يستعمؿ المصطمح الذم يناسبو كيخدـ 

. بحثو
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: نحو لغةالمفيوم  

o لغة:  

ثبت عف أىؿ اليكناف فيما يذكر المترجمكف العارفكف بمسانيـ كلغتيـ أنيـ يسمكف  (نحا)

عمـ األلفاظ كالعناية بالبحث نحكا كيقكلكف كاف فالف مف النحكييف كلذلؾ سمي بحي 

إعراب الكالـ : االسكندرم يحي النحكم لمذم كاف حصؿ لو مف المعرفة بمغة اليكناف كالنحك

العربي كالنحك القصد كالطريؽ يككف ظرفا كيككف اسما بنحكه كينحاه نحكا كانتحاه، كنحك 

العربية منو، إنما ىك انتحاء سمت كالـ العرب في تصرفو مف إعراب كغيره كالتثنية كالجمع 

كالتحقير كالتكبير كاإلضافة كالنسب كغير ذلؾ ليمحؽ مف ليس مف أىؿ العربية بأىميا في 

الفصاحة فينطؽ بيا إف لـ يكف منيـ أك إف شد بعضيـ عنيا ّرد بو إلييا كىك في األصؿ 

مصدر شائع أم نحكت نحكا كقكلؾ قصدت قصدا ثـ خص بو انتحاء ىذا القبيؿ مف العمـ 

كبناء عمى ذلؾ فإف التعريؼ السابؽ يحصر النحك في اإلعراب أم االقتصار عمى آخر 

أبا كبمغنا أف : نحكت نحكؾ أم قصدت قصدؾ، التيذيب " 1: الجوىريالكممات فقط كيعرفو 

نحا : ابن السكيب كضع الكجكه العربية كقاؿ لمناس أنحكا نحكه فسمي نحكا، األسود الدؤلي

نحكه إذا قصده كنحا الشيء ينحاه كينحكه إذا حّرفو كمنو سمي النحكم ألنو يحّرفو الكالـ إلى 

 . نحكم ككأف ىذا إّنما ىك عمى النسب: مف قـك نحاة: كجكه اإلعراب كرجؿ ناح

.      كيظير مف خالؿ التعريفات السابقة أف النحك في المغة يكاد يجمع عميو أنو كممة عربية
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o اصطالحا: 

أبو األسود  لعؿ مصطمح النحك غير كارد عند العمماء العرب في القركف التي عاش فييا 

كقد قاؿ " بكيومس" كتالميذه ممف جاء بعده حتما عند الذم سمى كتابو بقرآف النحك الدؤلي 

النحك صناعة عالمية ينظر بيا أصحابيا في ألفاظ العرب مف جية ما : " المستوفيصاحب 

يتألؼ بحسب استعماليـ لمتعرؼ النسبة بيف صيغة النظـ كصكت المعنى فيتكصؿ بإحداىما 

  1"إلى األخرل

انتحاء سمت كالـ العرب في تصرفو مف إعراب كغيره كالتثنية "  بأنو ابن الجني     فيعرفو 

كالجمع كالتحقير كالتكسير كاإلضافة كالنسب كالتراكيب كغير ذلؾ ليمحؽ مف ليس مف أىؿ 

ف لـ يكف منيـ   2" المغة بأىميا في الفصاحة فينطؽ بيا كا 

فيذا التعريؼ يضـ عّدة مباحث مف صكت كصرؼ كتراكيب فيك تعريؼ شامؿ، إّف أقدـ 

الّنحك إّنما أريد : "  الذم يقكؿ فيوابن سرّاجتعريؼ اصطالحي لمّنحك عمى األرجح ىك تعريؼ 

بو أف ينحكا المتكّمـ إذا تعّممو كالـ العرب كىك عمـ استخرجو المتقدمكف فيو مف استقراء كالـ 

العرب حتى كقفكا منو عمى الغرض الّذم قصده المبتدئكف بيذه المغة، كيتضح الربط بيف 

المعنى المغكم كاالصطالحي ليذا التعريؼ في تصديره لو مما يشير إلى المعنى المغكم الّذم 

. ىك القصد

                                                           
 .07 ، ص2001، 01 سعيد كريم الفقي، تسيير النحو لقواعد المغة العربية، دار اليقين لمنشر والتوزيع ط . 1
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 الذم حّده ابن عصفوركمف التعريفات التي قدمت لمنحك بعد ىاذيف التعريفيف تعريؼ 

عمـ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مف استقرار كالـ العرب المكّصمة إلى معرفة أجزائو :" بأنو

 1" التي ائتمؼ منيا

العمـ بأحكاـ : "  الّذم أضاؼ إلى التعريؼ المتقدـ بعض التفاصيؿ، فقاؿابن الناظمثـ 

مستنبطة مف استقكاء كالـ العرب، أعنى أحكاؿ الكمـ في ذكاتيا، أك ما يعرض ليا بالتركيب 

  2" لتأدية أصؿ المعاني مف الكيفية بالتقديـ كالتأخير

 3"الّنحك قانكف يتكصؿ بو إلى كالـ العّرب: " بقكلو ابن يعيش كعّرفو

: أنواع الديدا كتيك 

الديد اكتيؾ العاـ :    أغمب الباحثيف في مجاؿ الديدا كتيؾ ميزكا بيف نكعيف فييا ىما

: كالديداكتيؾ الخاص

 فييتـ لكؿ ما يجمع بيف مختمؼ مكاد التدريس أك التككيف كذلؾ عمى :الديد اكتيك العام . أ

مستكل الطرائؽ المتبعة، كلعميا ىذا ما يجعؿ ىذا الصنؼ مف الديد اكتيؾ يقصر اىتمامو 

 .عمى ماىك عاـ مشترؾ في تدريس جميع المكاد أم القكاعد كاألسس العامة كأشكاؿ التدريس
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 فييتـ بما يخص تدريس ماّدة مف مكاد التككيف مف حيث الطرائؽ :الديد اكتيك الخاص . ب

 .كالكسائؿ كاألساليب الخاصة بيا

 كىكذا يمكف أف نتحدث عف ديد اكتيؾ المغة كنعني كؿ ما يتعمؽ بتدريس مككنات المغة 

 1.كالقراءة كالكتابة كغيرىا

 يمكننا القكؿ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف الديد اكتيؾ العاـ كالخاص مكمالف لبعضيما 

. البعض كىما عنصراف أساسياف في العممية التعميمية التعممية

: موضوع التعميمية. 2

  قد يظف البعض أف التعميمية تصب اىتماميا في الماّدة دكف مراعاة بقية الجكانب كىذا 

تصكر خاطئ، فالتعميمية مف أىداؼ كتقنيات كمكاد ككسائؿ كغيرىا، كيمكننا إبراز أىـ 

: المكضكعات التي تتطرؽ إلييا التعميمية في النقاط اآلتية

. ػ معرفة عينة المتعمميف منيـ صغار أـ كبار

ػ ماىك مستكاىـ المعرفي كمعرفتيـ السابقة بمكاد التخصص؟ 

ػ المعمـ في ىكيتو كتككينو كخصائصو النفسية كالمعرفية كاالجتماعية كعالقتو بالتكجييات 

. العامة لمتعمـ كأساليب ممارستو كطرائؽ تبميغ أدائو
                                                           

،  "المسانيات والديد اكتيك، نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العممية إلى المعرفة المدرسية" عمي أيناوشان، .  1
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ػ المحتكل مف المكاضع التي تبحث فييا التعميمية أيضا، يتضمف كؿ ما يمكف تعميمو أم 

. جممة مف المعارؼ العممية كالنفسية المككنة لمحتكل البرنامج المقرر

 مؤسسة التعمـ أيف تقع؟ في بيئة اجتماعية مدينة أـ ريفية؟ كىؿ ىي قادرة عمى تكفير 

كسائؿ العمؿ الالزمة؟ كماىي القكانيف التي تتبعيا؟ 

 معرفة األىداؼ كنكعيا أىي عامة أـ خاصة أـ إجرائية، الكسائؿ التعميمية التي يمكف 

استخداميا أثناء أداء العممية التعميمية مثال ىؿ الكسيمة قسـ أـ مخبر؟ ىؿ ىي كتاب أك صكر 

أك أجيزة؟ 

 النتائج التي تـ تحقيقيا فعال كىؿ تـ تحقيؽ األىداؼ المحددة؟ كما نسبة ذلؾ مف التحقيؽ 

أك النجاح؟ 

 كماىي الثغرات التي ظيرت كمف الالـز سدىا؟ كماىي الصعكبات التي تكاجو المعمميف 

 1كالمتعمميف معا أثناء عممية التعميمية التعممية؟ 

 ىذه تعتبر بعض المكاضيع التي تيتـ بيا العممية التعميمية التعممية كتبحث في مختمؼ 

. أبعادىا كعناصرىا
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 المدخل

 

 

 

كأصؿ :"  بقكلوكاالصطالحي فقد عّرفو النحك مبيف العالقة بيف التعريؼ المغكم الّشابي أّما 

النحك في المغة القصد كىك ضد الّمحف الذم ىك عدكؿ عف القصد كالصكاب، كالّنحك قصد 

إليو، كفي االصطالح عمـ باألحكاؿ كاألشكاؿ التي بيا تدؿ ألفاظ العرب عمى المعاني، أك أنو 

  1".عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كالـ العرب

 كالمالحظ أف ىذه التعريفات كّمما لـ تقدـ تعريفا دقيقا شامال لمنحك عمى كجو الخصكص، 

ّنما بيف : مّما جعميا تكصؼ بأّنيا غير كاممة فقد اعترض عمى األكؿ بأّنو لـ يحدد الّنحك، كا 

. المصادرة كالغاية التي مف أجميا كضع

ّنما ذلؾ الغاية   كما اعترض عمى الثاني بأف النحك ليس ىك انتحاء سمت كالـ العرب كا 

. منو

 أّما التعريفات األخرل فقد مزج أصحابيا بيف مفيكمي الصرؼ كالنحك كأّكؿ تعريؼ لمنحك 

 عمـ بأصكؿ تعرؼ بيا أحكاؿ أكاخر ": ، حيث قاؿخالد األزىريبمعناه الخاص، ىكما حّده بو 

  2"الكالـ إعرابا كبناءا

ف كاف أخرج التصريؼ فإنو ال عمي حسن مطر  كيتعرض السيد  عمى ىذا التعريؼ بأنو كا 

ينطؽ عمى الّنحك كما ىك مكجكد في الكتب إف فيو بعض المباحث التي ال تعمؽ ليا بأحكاؿ  
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عرابا مقدما كتعريفا، كيرل أف األكلى بأف يككف تعريفا لمّنحك بمعناه الخاص ىك  الكالـ بناءا كا 

  1" العمـ الباحث عف أحكاـ الكممة المركبة"اآلتي 

 كعمـ النحك يشغؿ الحيز األكبر مف اىتماـ الّدارسيف لمغة فالمستكل النحكم أكؿ المستكيات 

 بمكرة لمغة في القكانيف العامة، فيك يضع المعايير النظرية "في دراسة المغة كقد قيؿ بأنو 

...         العامة لمغة، كيصمـ تمؾ المعايير التي يتـ بيا سالمة القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع

: كقد اختمؼ القدامى في تحديد مفيـك النحك الذم يدكر حكؿ معاف ثالثة

النحك عمـ بقكانيف يعرؼ بيا أحكاؿ التراكيب العربية مف اإلعراب كالبناء أك ىك عمـ  .1

 .يعرؼ بو صحة الكالـ كفساده

 .النحك عمـ دراسة الجممة .2

النحك عمـ بأحكاؿ أكاخر الكمـ، كىذا األخير مفيـك ضيؽ ألنو يقصر النحك عمى الحرؼ  .3

 .األخير مف الكممة

كمازلنا "  أّما عف بداية الّنحك، فكانت منذ أف خالط العرب العجـ كلحنيـ في قراءة القرآف 

مف شرفنا اهلل بخدمة لغة كتابو الكريـ مف أحرص الّناس عمى خدمة ىذا العمـ الجميؿ، كتجمع 

  كـر اهلل كجيو اإلمام عمي ىك الذم كضع أسس عمـ النحك كأف أبا األسودأغمب الركايات أف 
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ىك الذم أشار عميو أف يضع ىذا العمـ إذ عممو االسـ كالفعؿ كالحرؼ كشيئا مف اإلعراب 

  1" أنحك ىذا النحك، كمف ىنا سمي ىذا العمـ نحكا:" كقاؿ لو
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 .نشأة عمم النحو وقضاياه النحوية: الفصل األول 

 المبحث األول :

 :نشأة عمم النحو العربي . أ

 عمـ النحك أك ما يعرؼ بعمـ اإلعراب كتشكيؿ أكاخر الحركؼ مف أىـ العمـك في المغة 

العربية كىك ييتـ بالتركيب الصحيح لألفكار باستخداـ األلفاظ كالجمؿ السممية كالغرض 

 عف عمـ النحك بأنو بويويساألساسي مف ىذا العمـ ىك محاكلة فيـ المغة كاإلفياـ بيا كبقكؿ 

 . حاجة الطعاـ لمممح

 كيفية كضع قكاعد النحك العربي ككيؼ فكر العرب في الحفاظ عمى بن خمدونكضع 

 فاستنبطكا مف مجارم "المغة نطقا كتداكال بعدما فسدت الممكات الخاصة بالنطؽ السميـ فيقكؿ 

كالميـ قكانيف لتمؾ الممكة المطردة شبو الكميات كالقكاعد يقسكف عمييا سائر أنكاع الكالـ 

كيمحقكف األشباه باألشباه مثؿ أف الفاعؿ مرفكع كالمفعكؿ منصكب كالمبتدأ مرفكع ثـ رأكا تغير 

الداللة بتغيير حركات ىذه الكممات فاصطمحكا عمى تسمية إعرابا كتسمية المكجب لذلؾ التغير 

" عامال، كأمثاؿ ذلؾ، كصارت كميا اصطالحا خاصة بيـ

ذا ما 1"كالنحك نظاـ مف المعاني كالعالقات التي تتحكـ في معنى الجممة العربية"   كا 

استطاع الدارس أف يحمؿ الجممة كأف يفيـ مككناتيا فإنو يؤمف المبس كاإلعراب في المغة 

العربية يقـك بدكر الرئيس في تحديد الكظائؼ النحكية لمكممات مف خالؿ حركاتو التي تفرؽ  
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بيف الكممة كاألخرل باالشتراؾ مع العنصر الصرفي الذم يتميز االسـ مف الفعؿ كالحرؼ اقرأ 

فَأ أَأفَّن المَّنوَأ بَأرِرمءٌء »:  اآلية الكريمة اآلتية  1. (03سورة التوبة )« الْلمُمشْلرِركِريفَأ كَأرَأسُمكلُموُم  مِر

فيذه اآلية كما ذكرنا أخطأ في قراءتيا كثيركف كلعّؿ خطأىـ كاف ناتجا مف عدـ فيـ 

التركيب كعدـ القدرة عمى فيـ الكظائؼ النحكية لمكممات كقد أخطأ بعض العرب قديما في 

ضبطيا فعطفكا عمى المشركيف فكاف المعنى أف اهلل برمء مف المشركيف كمف الرسكؿ صمى 

. اهلل عميو كسمـ أيضا كىذا لـ يرده اهلل تعالى كلف يريده

إف ظيكر النحك كاف بباعث ديني يتجمى في حرص المسمميف عمى : ليذا يمكف القكؿ

قراءة القرآف الكريـ قراءة سميمة كفيـ داللتو كخاصة بعض فشك الّمحف كاف نادرا في صدر 

اإلسالـ، ككّمما تقدمنا منحدريف اّتسع شيكع المحف في األلسف، خاصة بعد تعريب غير 

ككؿ ذلؾ كغيره جّعؿ الحاجة ماسة إلى كضع تعقيد يعرؼ بو الصكاب مف الخطأ ... العرب

في الكالـ خشية دخكؿ المحف كشيكعو في تالكة آيات ذكر الحكيـ، ىذا دفع إلى التفكير في 

كضع النحك كتقرير قكاعد تنظيـ في قكانيف قياسية مف استقراء دقيؽ لمعبارات كالتراكيب 

 .الفصيحة فأكضاعيا اإلعرابية
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: واضع النحو. ب

 ككاف ىناؾ صراع حكؿ مف ىك أكؿ مف تكمـ عف النحك كعمـ كأسس لو قكاعد كمرتكزاف، 

، الذم أكجد الحركات الثالث أبو األسود الدؤليكلعؿ أّكؿ مف تحدث بيذا الخصكص ىك 

الشييرة كىي الفتحة كالضمة كالكسرة كالتي كانت بشكؿ مختمؼ كما ىك متعارؼ عميو اليـك 

ففي ذات مّرة طمب كاتبا كأمره بأف يستخدـ المداد كصبغة أخرل لمكتابة كأمره بكضع نقطة 

فكؽ الحرؼ إذا رآه بفتح فمو عند النطؽ بو، كأف يضع نقطة بيف يّدم الحرؼ في حاؿ ضـ 

ف اتبع شيء غير الذم ذكره فميضع  الحرؼ، كأف يضع نقطة تحت الحرؼ في حاؿ الكسر كا 

األسود  كـر اهلل كجيو ىك مف ّدؿ أيا عمّيامكاف النقطة نقطيتيف كبعض الركايات تقكؿ بأف 

. أنحى نحك ىذا كمف ىنا جاءت تسمية النحك العربي:  لذلؾ حينما قاؿ لو الّدؤلي

 أبا األسود أّف ىناؾ مف أخذ عف لسعيد األفغاني كجاء في كتاب مف تاريخ النحك 

 بن عاصم مضركميمون األقرن  كالفيل عنبسة كيحي بن يعمر:  عمـ النحك أمثاؿالدؤلي

كىناؾ مف أخذ ىذه الطبقة عمـ النحك ككرثو أبو نوفل بن أبي عقرب  كعطاء بن أبي األسودك

 دكر كبير في كضع لمخميل بن أحمد الفراىيديجيال بعد جيؿ، ثـ جاءت مدرسة الككفة فكاف 

.  يكتب مختصرة في النحكالزجاج كأبو عمي الفارسيبكيو ثـ جاء مالنحك كنكريتو لس

 كعمى الرغـ مف ىذا التردد بيف الدكات كالمؤرخيف في الحسـ في كضع ىذا العمـ، فإف 

 المتفؽ عميو بينيـ أف مرحمة الكضع كالتككيف كانت لممدرسة البصرية كلـ تظير المدرسة 
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الككفية إاّل في طكر النشكء كالّنمك، لينضج العمـ كيستكم عمى سكقو في ظؿ النقاشات بيف 

ليعرؼ العمـ تطكر ميما في ظيكر الترجيح كالبسط في  (البصرة كالككفة)المدرستيف، 

التصنيؼ بظيكر مجمكعة مف المدارس، كالبغدادية كاألندلسية كالمصرية كالشامية، كيصعب 

 . الفصؿ بيف ىذه األطكار تاريخيا ألنيا متداخمة كال تأتي إاّل بتحديد طبقات الركاد مرتبة

أبا عمر كعيسى بن عمر الثقفي كابن أبي إسحاق  فمف ركاد المدرسة البصرية نجد 

المبرد  كتالميذه كاألخفش كبويويس، كالخميل بن احمد، كيونس بن حبيب كبن العالء

. كأصحابو

، ىشام بن معاوية الضرير كتالميذه كالكيسائي:  كأما ركاد المدرسة الككفية فمنيـ

. كالفراء كثعمب كأصحابو

 كلعّؿ الداعي إلى ظيكر ىذه المدارس ىك تعدد االجتيادات كاألّدلة في القضايا 

 1.النحكية، كما سمي بالتعميؿ النحكم
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 المبحث الثاني: 

 :أىداف تدريس النحو . أ

إف الغرض مف تدريس الّنحك ىك تككيف الممكة الّمسانية الصحيحة الحفظ القكاعد  

المجّردة، فالعربي األّكؿ الذم أخذت المغة عنو لـ يكف يدرم ما الحاؿ كما التمييز كلـ يعرؼ 

الفرؽ بيف المبتدأ كالفاعؿ فكؿ ىذه األسماء سماىا مشايخ الّنحك عندما كضعكا قكاعد المغة 

 .لحفظيا مف المحف

لقد أسرؼ بعض المحمسيف لمقكاعد كال سيما األقدميف، فجعؿ ليا فضال كبيرا في اإلنشاء 

 إننا ال نستطيع أف نتكمـ كالما ": كالتجكيد أساليب التالميذ الرقي بتعبيرىـ األدبي كقالكا

صحيحا، كال أف نكتب كتابة صحيحة إاّل إذا كاف ذلؾ مؤسسا عمى معرفة القكاعد كىـ 

يعتقدكف أف الكتابة الرديئة ناشئة عف الجيؿ بالقكاعد، فاإللماـ بقكاعد الّنحك يعيف عمى دقة 

التعبير كسالمتو كأّف ليا أثرا غير مذككر في صحة األسمكب ككضكحو كحسف أدائو كترتيب 

  1 "جممو كتسمسؿ تراكيبو كخمكىا مف الخطأ

كلكف ال نسند الفضؿ إجادة ... كيمكف اعتبار ذلؾ كّمو مف عكامؿ تجكيد فف األشياء

ال لكجدنا النحاة أجكد مف الكتاب كأرقاىـ عبارة كىذا غير صحيح  التعبير إلى القكاعد المغكية كا 

ّنما تعنيو فقط عمى ترتيب  فإّف القكاعد ال تمد المتمكف منيا باألفكار الجميمة كاألخيمة البديعة كا 

. األفكار كتكضيح األسمكب كسالمتو مف الخطأ
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أّما اكتساب القدرة عمى التعبير البميغ فيككف بكثرة االطالع عمى فنكف األدب كحفظ الكثير 

مف ركائعو كتمثيميا تمثيال تاما كلدراسة قكاعد المغة أىداؼ كفكائد كثيرة يمكف تمخيصيا فما 

: يمي

  تقكيـ ألسنة التالميذ كعصمتيـ مف الخطأ في الكالـ كتككيف عادات لغكية صحيحة 

لدييـ، كذلؾ بتدريبيـ عمى استعماؿ األلفاظ كالجمؿ كالعبارات استعماال صحيحا يصدر مف 

غير تكمؼ كال جيد كتعكيدىـ الدقيؽ في صياغة األساليب كالتراكيب حتى تككف خالية مف 

الخطأ النحكم الذم يذىب بجماليا كفي اقتصاد الكقت كالمجيكد بالنسبة لمتمميذ عند مراجعة 

 1.ما يكتب كبالنسبة لممدرس حينما يقـك بتصحيح تعبير التالميذ تحريريا أك شفكيا

  تنمية ثركتيـ المغكية كصقؿ أذكاقيـ األدبية بفضؿ ما يدرسكنو كيبحثكنو مف

. األمثمة كالشكاىد كاألساليب الجيدة كالتراكيب الصحيحة البميغة

  تعكيدىـ صح الحكـ كدقة المالحظة كنقد التراكيب نقدا صحيحا كالتمييز بيف

الخطأ كالصكاب فيما يسمعكف كيقرؤكف كذلؾ نتيجة لتحميؿ األلفاظ كاألساليب كمراعاة العالقة 

بينيا كبيف معانييا كالبحث في كضعيا كبياف سبب ما يطرأ عميو مف غمكض أك كضكح أك 

ركاكة أك جكدة كفيـ كظائؼ الكممات في الجمؿ فيما جيدا سريعا يساعد عمى إدراؾ معاني 

 .الكالـ كاألساليب
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  تيسر إدراكيـ لممعاني كالتعبير عنيا بكضكح كسالمة، كجعؿ محاكتيـ لمصحيح

مف المغة التي يسمعكنيا أك يقرؤكنيا مبنيا عمى أساس مفيـك بدال مف أف يككف مجرد محاكاة 

 1.آلية

  عقكليـ كتدريبيـ عمى التفكير المتكاصؿ المنظـ، ألنو في أثناء تعمميا حشد 

يفكركف في األلفاظ كالمعاني المجّردة ال في األشياء المحسكسة كما يتعقمكف الفركؽ الدقيقة 

بيف التراكيب، كمفرداتيا كأثر العكامؿ عمييا، فيي كسيمة عظيمة مف كسائؿ التربية الذىنية، 

"  في كتابيا الثميف عف تدريس القكاعد براكميرايكمقدمة لتعميـ التالميذ المعقكالت كلذلؾ تقكؿ 

إذا عممت القكاعد فينبغي أف تعمـ بالغرض الدائـ ىك تشجيع التفكير كما ترل أف أثر دراستيا 

". ال يتجمى إال بيف سف الرابعة عشر كالسادسة عشر أم في سف المراىقة

 تعينو عمى ترتيب المعمكمات كتنظيميا. 

  تساعدىـ عمى فيـ التراكيب المعقدة كالغامضة كتبيف أسماء غمكضيا كتفضؿ أجزاءىا

 .تفضيال يساعد الطالب عمى تركيبيا مف جديد تركيبا كاضحا ال تعقيد فيو كال غمكض

  تكقيفيـ عمى أكضاع المغة كضبطيا ألف قكاعد النحك إّنما ىي كصؼ عممي لتمؾ

األكضاع كالّصيغ كبياف التغيرات التي تحدث في ألفاظيا كفيـ األساليب المتنكعة التي يسير 

 .عمييا أىميا كىذا كمو ضركرم لمف يريد أف يدرس المغة دراسة فنية
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      كالطالب الذيف يدرسكف لغة أجنبية إلى جانب لغتيـ القكمية يجدكف في دراسة قكاعد 

لغتيـ ما يساىـ عمى فيـ المغة األجنبية ألف بيف المغات قدرا مشترؾ مف القكاعد العامة كأزمة 

. الخ... األفعاؿ كالتعجب كالنفي كاالستفياـ كالتككيد كاالستثناء

     ككثيرا ما يستعيف المدرس عمى فيـ الطمبة قاعدة مف قكاعد المغة االنجميزية أك الفرنسية 

مثال بما يماثميا في المغة العربية، كلذلؾ يحسف في تمؾ األحكاؿ جعؿ المكازنة بيف ىذه 

  1. القكاعد المشتركة في المغة أساسا جكىريا في التدريس

:      كيمكف تمخيص اليدؼ مف تدريس النحك في ما يمي

  تعريؼ التمميذ بأساليب العربية كتعكيده عمى إدراؾ الخطأ فيما يقرأ كيسمع كيتجنب ذلؾ

 .في حديثو كقراءتو ككتابتو

 ييدؼ النحك إلى ضبط الكالـ كصحة النطؽ كالكتابة. 

  (كيتجنب ذلؾ في حديثو فيما دقيقا كقراءتو )مساعدة التمميذ عمى فيـ ما يقرأ كيسمع. 

 تثقيؼ التمميذ كذلؾ عف طريؽ زيادة معمكماتو باألمثمة كالتطبيقات المفيدة. 

  زيادة ثركة التمميذ المفظية كالمغكية كذلؾ باستخداـ األمثمة المعطاة كالتدريب عمى

 .االشتقاؽ كاستخداـ المعاجـ الستخراج الكممات المطمكبة
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 كىك .كحكاية كضع القكائـ النحكية كالصرفية مكضع التطبيؽ العممي قراءة كمحادثة

.  الغاية مف تدريس النحك

 :فوائد النحو في التعميم المتوسط. ب

 اصطمح عمى دركس النحك كالصرؼ في المدارس المتكسطة مصطمح القكاعد كلما 

كانت المغة نظاما عرقيا، فإف ىذا النظاـ يخضع إلى قكانيف رضعيا أىؿ المغة لتحكـ المغة 

كتككف معيارا تعرض عميو التراكيب المغكية لتبياف صححييا مف فاسدىا، فالنحك طريؽ 

المتكمـ بو تتحقؽ الفكائد كتثبت المقاصد، فيك ميزاف المغة كالقامكس الذم يحكميا، مكقعو 

مف المغة مكقع القمب مف الجسـ، بو يتضح الكالـ كيزاؿ المبس، فاألغراض كامنة في 

إف األلفاظ مغمقة عمى معانييا حتى يككف  "  الجرجانياأللفاظ كالنحك مستخرجيا إذ يقكؿ

ف األغراض كامنة فييا حتى ىك مستخرج ليا، بؿ ىك معيار  اإلعراب ىك الذم يفتحيا، كا 

الذم تبيف نقصاف الكالـ كرجحانو حتى يتعرض عميو كالمقياس الذم ال يعرؼ صحيح مف 

  1" سقيـ حتى يرجع إليو

 كتأتي أىمية القكاعد مف أىمية المغة ذاتيا فنحف ال يمكف أف نقرأ قراءة سميمة حاليا مف 

ف الخطأ في اإلعراب  األخطاء، كال تكتب كتابة صحيحة إال بمعرفة القكاعد األساسية لمغة، كا 

 يؤثر في نقؿ المكاد إلى المتمقي، إال أنو ال يجب أف تذىب في تعميـ القكاعد إلى أبعد مف 
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اإللماـ بالقكاعد األساسية الالزمة، ككجكب مراعاتيا في لغة القراءة كالكتاب كالتعبير، ألف 

 1.القكاعد كسيمة لضبط المغة كليست غاية مقصكدة لذاتيا
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 المدارس النحوية: المبحث الثالث: 

 :المدرسية البصرية .1

 نقط اإلعراب، أبي األسود الدؤليرأينا البصرة تضع عمى يد  :ـ نشأة النحو في البصرية

كقد مضى الّناس يأخذكنو عف تالميذه كلعمنا ال نبعد إذ قمنا إف ذلؾ كاف باعثا ليـ 

كلمعاصرييـ عمى التساؤؿ عف أسباب ىذا اإلعراب كتفشي ظكاىره مما ىيأ لبعض أنظار 

نحكية بسيطة، ككاف طبيعيا بعد أف رسمكا نقط االعجاـ أف يضعكا لو ىذا االسـ كأف يضعكا 

 اسـ نقط اإلعراب تمييزا ليما بعضيما عف بعض كما كاف طبيعيا أيضا أف األسود أبيلنقط 

يطمقكا عمى عالمات النقط الخاصة باإلعراب أسماء تفرؽ بينيا، كقد اشتقكىا مف كمماتو 

فسمكه عمى التكالي نقط الفتحة كنقط الضمة كنقط  (فتحت شفتي كضمتيما ككسرتيما )لكتابة 

الكسرة كال بد أنيـ الحظكا اختالفا في إعراب األسماء حسب مكاضعيا مف الكالـ فيي إذا 

ذا تمت فعال كانت إّما  ابتدأىا المتكمـ في العبارة لزميا الرفع إاّل إذا تقدمتيا أف كأخكاتيا كا 

  1.مرفكعة أك منصكبة

 أّكؿ نحاة البصرييف بالمعنى الدقيؽ ليذه الكممة كيتبعو في أبي إسحاق الحضرمييعد ابف 

 يونس بن، كأبو العالء كعيسى بن عمرىذه األكلية المبكرة جيؿ مف تالميذه في مقدمتيـ 

، كنذكر كتب طبقات النحاة طائفة ممف عنكا بالعربية مف معاصرم تالميذه، لعّؿ حبيب

، ككاف ركاية الحديث تغمب عميو، غير أنو عالـ  عماد بن سممة بن دينار البصريأشيرىـ 
                                                           

. 19ـ 17، ص05، دار المعارف ط" المدارس النحوية" شوقي ضيف،.  1



 نشأة عمم النحو وقضاياه النحوية:                                  الفصل األول
 

 

 

 لـ تركم لو كتب النحك أنظار بويويس تتممذ عميو ككذلؾ يونس بن حبيببالنحك كيركل أف 

 األكبر شيخ األخفشنحكية، لذلؾ ينبغي أف تخرجو مف دائرة النحاة الحقيقييف، كمثمو معاصره 

 جميعا، ككانت تغمب عميو ركاية المغة كليست لو في النحك أراء مكركثة كقد هبوييس كيونس

أما األربعكف األكلكف فتردد أسمائيـ عند النحاة .أكثر سيبكيو مف الركاية المغكية عنو في كتابو 

 الذم يعّد بحؽ أبي إسحاقكتترد ليـ أراء تجعميـ خالقيف بالكقكؼ قميال عندىـ كنبدأ بابف 

. أستاذ المدرسة البصرية

 117 ىك عبد اهلل بف أبي إسحاؽ مكلى آؿ الحضرمي المتكفى سنة 1:ابن أبي إسحاق     ػ 

النحك كمّد القياس كشرح العمّؿ كبذلؾ  ( (فتؽ)كاف أكؿ مف يعج ): ابن سالملميجرة كفيو يقكؿ 

يجعمو الكاضع األكؿ لعمـ النحك إذ يجعمو أّكؿ مف اشتؽ قكاعده كأّكؿ مف طرد فييا القياس 

. بحيث يحمؿ ما لـ يسمع عف العرب عمى ما سمع عنيـ

 بصرم مف مكالي آؿ خالد الكليد، نزؿ في تثقيؼ فنسب إلييا، :عيسى بن عمر الثقفي     ػ 

 كقد مضى عمى ىديو يطرد القياس كيعممو كمف أقيستو ما بن أبي إسحاقكىك أىـ تالميذ 

 سالـ اهلل يا األحواصكقكؿ  (يا مطرا) عنو مف أنو كاف يقيس النصب في كممة بويويسحكاه 

. مطرا
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  1 :منيج المدرسة البصرية

اعتمد البصريكف في ماّدة منيجيـ العممي عمى األفصح مف : الماّدة العممية:       أوال

األلفاظ كاألسيؿ منيا عمى الّمساف، كلذلؾ اختاركا مف بيف القبائؿ التي اعتمدكا عمييا القبائؿ 

المقطكع بعراقتيا في العربية، كالمضمكنة فطرتيـ مف رىانة الحضارة األجنبية فاختاركا مف 

العرب قيسا كتميما كأسدا كأخذكا أكثر قكاعدىـ مف ىؤالء في المغة كاإلعراب كالتصريؼ ثـ 

أخذكا مف ىذيؿ كبعض الكنانة كالطائفييف، كلـ يأخذكا عف حضرل كال مف سكاف البرارم ممف 

. كاف يجاكر األمـ األخرل

 كاف البصريكف يختبركف سالمة لغة مف :اختيار سالمة لغة مأخوذة عنيم:       ثانيا

كمف ذلؾ ما يحكي أف :"  في ذلؾ فيقكؿبن جنييشككف في أمره مف القبائؿ الفصيحة كيركم 

كيؼ : أبا خيرة لما سألو فقاؿ: أبا عمر كبف العالء استضعؼ فصاحة أعربي يسمى

ىييات أبا : فقاؿ لو أبك عمرك (عرقاتيف)استأصؿ اهلل عرقاتيف؟ فقنع أبك خيرة التاء مف :تقكؿ

خيرة ألف جمدؾ كىذا يعني أف الّمحف أك ما يشبو ذلؾ ألف أبا عمرك كاف قد سمع أبا خيرة 

يركم الشاىد بالكسرة، فمـ يتردد مف مؤاخذة أبي خيرة كىك أحد أعراب الذيف أخذت عنيـ المغة 

. المحف كذلؾ لتقدمو في السف كطكؿ مخالطة ألىؿ الحكاضر
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 كاف البصريكف يتحركف عف الركاة فال :التأكد من الثقات في صحة المروى:       ثالثا

. يأخذكف إال بركاية الثقات الذيف سمعكا المغة مف الفصحاء عف طريؽ الحافظة

 اشترط البصريكف فيما ينقؿ عف العرب :كمية المقيس عميو المنقول عن العرب:     رابعا

ال  ال فعمى األقؿ كا  ال فعمى القميؿ كا  ال فعمى الكثير كا  الكثرة الكاثرة، فيعتقدكف عمى األكثر كا 

ال قاسكا األشياء عمى األشباه كالنظائر عمى النظائر إذ لـ يتنافض مف الكارد  فعمى النادر كا 

ذا خالؼ الكارد ما سبؽ مف قياس أكلكه كاعتبركه شاذ يحفظ كال يقاس عميو كلقد كاف  عبداهلل كا 

 شديد التجريد في القياس سريعا إلى تغطية المعربيف إذا خرجكا مف المألكؼ في بن إسحاق

 1.كالـ العرب

 :المدرسة الكوفية .2

 تركت الككفة لمبصرة كضع نقط اإلعراب في الذكر الحكيـ :نشأة النحو في الكوفيةػ 

 كالتي أبي إسحاقككضع نقط اإلعجاـ كاألنظار النحكية كالصرفية األكلى التي تبمكرت عند 

أقاـ عمييا قانكني القياس كالتعميؿ، إذا كانت في شغؿ عف كؿ تمؾ بالفقو ككضع أصكلو 

كمقاييسو كفتاكاه كبالقراءات كركايتيا ركاية دقيقة، مما جعميا تحظى لمذىب فقيي ىك مذىب 

 كبثالثة مف القراء السبعة الذيف شاعت قراءتيـ في العالـ العربي كىـ عاصـ كحمزة أبي حنيفة

ف   ككساني، كعنيت بجانب ذلؾ عناية كاسعة بركاية األشعار القديمة كضعت دكاكيف الشعر كا 
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، الشعر أبو الطيب المغويكانت لـ تعف بالتحرم كالتثبت فيما جمعت مف أشعار حتى ليقكؿ 

بالككفة أكثر كأجمع منو بالبصرة، كلكف أكثره مصنكع كمنسكب إلى مف لـ يقمو كذلؾ بّيف في 

 1. دكاكينيـ

 كانت الككفة ميجرا لكثير مف الصحابة، كازدىر فييا الفقو :أىم نحاة المدرسة الكوفية  

ككثرت ركاية األشعار كاألخبار ككاف أىـ ما يميزىا أنيا كانت أكبر مدرسة لقراءة القرآف كمنيا 

... خرج ثالثة مف القراء السبعة كىـ عاصـ كحمزة كالكساني

مف  (بني أسد) عمي بف حمزة بف عبد اهلل بف بيمف بف فيركز الكساني مكلى :ـ الكساني

أصكؿ فارسية كاف إماـ الككفييف في المغة كالنحك كسابع القراء السبعة كيعد المؤسس الحقيقي 

 كصار إماـ نحاة الككفة كمف الخميل بن أحمدفي النحك كأخذ النحك عف  (لممدرسة الككفية)

مختصر النحك، الحدكد  )كمف كتبو يحي الفراء  كىشان بن معاويةأشير تالميذه في النحك 

  2 (في النحك، ما تمحف فيو العكاـ

كىك  (الحدكد، المختصر، القياس ) مف كتبو الكساني أستاذه :ـ ىشام بن معاوية ضرير

 بعد الفراء، كيظير أنو كاف يتصدر التدريس كاإلمالء عمى الطالب كما الكساني تالميذ ابنو

. كاف يؤدب بعض أبناء األثرياء كذكم الجاه
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عاش الفراء في العصر الذىبي  (الكبير، لغات القرآف ) مف كتبو الكساني أستاذه :ـ الفراء

، كتكفي في خالفة المأمكف فقد كلد أبي جعفر المنصورلمدكلة العباسية فقد كلد في خالفة 

. الفراء في الككفة سنة أربع كأربعيف ك مئة مف اليجرة

 : المدرسة البغدادية .3

 قامت ىذه المدرسة في القرف الرابع اليجرم كاعتمد :نشأة النحو في المدرسة البغداديةػ 

منيجيا النحكم عمى االختبار في أراء المدرستيف البصرية كالككفية ككاف مما ىيأ ليذا االتجاه 

 ثعمب كعمى يد المبرد البصريالجديد، إف أكائؿ ىذه المدرسة كانكا ممف تتممذكا عمى يدم 

 كبذلؾ نشأ جيؿ جديد مف النحاة يحمؿ أراء مدرسيتيما، ككاف مف بيف ىذا الجيؿ مف الكوفي

 1.يغمب عميو الميؿ إلى اآلراء الككفية كمنيـ مف يغمب عميو الميؿ إلى اآلراء البصرية

: منيج المدرسة البغدادية -

 اختمؼ العمماء في حقيقة المدرسة البغدادية ىؿ ىي مدرسة قائمة بنفسيا ليا أصكليا 

فمنيـ مف يراىا مدرسة خاصة ليا أصكليا كآراؤىا المستقمة كمنيـ مف يراىا تطكرا لممذىب 

الككفي ككراثتو كمنيـ مف يراىا مزيجا مف المذىبيف ثـ كانت فيما بعد أقرب إلى البصرية  
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كمنيـ مف أنكر كجكد مدرسة بغداد فقد ذكر بعضيـ أف المذىب ليس إاّل مذىبا انتخابيا فيو 

 1.الخصائص المنيجية لممدرستيف جميعا

 :نحاة مدرسة بغداد

 أبي العباس أبك مكس سميماف بف محمد بف أحمد أخذ النحك عف :ـ أبو موسى الحامض

 ككاف متعصبا لمككفة كسمي بالحامض ألنو كاف ضيؽ الصدر سيء الخمؽ قاؿ عنو يغمب

كاف أبك مكس بارعا في المغة كالنحك عمى مذىب الككفييف ككاف في المغة ) بكر الزبيدي أبو

.  تكفي سنة خمس كثالثمائة (أبرع

 أبك حسف محمد بف أحمد بف كيساف أخذ النحك عف المبرد كثعمب كغيرىـ :ـ ابن كيسان

ككاف بصريا كككفيا كاف حقيا كرعا خمؼ ابف كيساف مصنفات نافعة في مختمؼ العمـك 

النحك، مختصر في النحك، الشاذ في النحك، كتاب الفاعؿ كالمفعكؿ بو، كتاب : العربية منيا

المقصكر كالمنقكص، كتاب اليجاء، المذىب، المختار في عمّؿ النحك، كىك أكؿ األئمة 

.  لميجرة299المدرسة البغدادية، تكفي 

 ىك الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي أبا العربي كلد بأرض :ـ أبو عمي الفارسي

 ىػ كاف فاطنا ذكيا أقبؿ عمى التعميـ منذ صغره عكؼ عمى حمقات البصرييف مف 288فارس 
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 كاف يخالط البصرييف كالككفييف كالبغدادييف الزجاجي كاألصغر األخفش كبن السراج أمثاؿ 

. ىػ377تكفي 

ىػ بقرية زمخشر فياجر عمى بخارم ثـ 467 ىك محمكد بف عمر كلد سنة :ـ الزمخشري

إلى بغداد كمكث بمكة المكرمة لتصنيؼ كتابو في تفسيره لمقرآف كىك الكشاؼ كدرس الكتاب 

بكيو عمى أحد عمماء األندلس مجيكداتو النحكية، أساس البالغة، الفائؽ في غريب الحديث مس

 1.بكيومكمف كتابو المفضؿ الذم ىك ممخص لكتاب س (النمكذج)كفي النحك كتب 

 : المدرسة األندلسية .4

 بدخكؿ العرب المسمميف األندلس بدأ الشعب اإلسباني :نشأة النحو في المدرسة األندلسية

بالدخكؿ في الديف العظيـ كانضمكا تحت لكائو إلى أف ىذا التزايد في عدد المسمميف لـ يؤثر 

أّكؿ األمر في الحالة الثقافية األندلس كاستمر الحاؿ كذلؾ النشغاؿ الكالة بما أحاط حكميـ مف 

الحركب كالمنازعات كاستمرت ىذه المنازعات خمسا كأربعيف سنة تعاقب فييا عمى حكـ البالد 

 ىػ بعد زكاؿ عيد بني أمية في 138 سنة عبد الرحمن ابن معاويةأربعة كعشركف كاليا دخميا 

األندلس كاستقرت األحكاؿ السياسية كتحسنت أمكر البالد اجتماعيا كثقافيا كفي عيده بدأ 

  2.اتصاؿ أىؿ البالد بالثقافة اإلسالمية اتصاال منظما كاىتـ أىؿ البالد بالمغة العربية
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إّف بالد األندلس قد كثر فييا عمماء النحك ألنيـ نشئكا بعد نضجو كاستكماؿ مذىبيـ 

الخاص فقد خدمكا العمـ بمصنفاتيـ التي أعطت النحك ما فقده فاكتسب النحك قكة ساعدتو 

  1.عمى استطالة عمره بعد عكامؿ الفناء التي أصابتو بإبادة كثير مف كتبو

: منيج المدرسة األندلسية

أخذت دراسة النحك تزدىر في األندلس منذ عصر ممكؾ الطكائؼ فقد خالط األندلسييف  

النحاة السابقيف مف بصرييف كالككفييف كالبغدادييف كنيجكا نيجيـ في كثير مف االختبارات مف 

أكؿ نحكل األندلس فقد أدؿ كتاب  (جكدم بف عثماف)  فنرل 2آراء نحاة الككفة كالبصرة كبغداد

الكساني إلى األندلس فنالحظ ذلؾ أنو قد نيد النيج الككفي، كاألفنشيؽ الذم أخذ كتاب 

 فنمحظ بذلؾ أنيـ قد نيجكا قبكمم فقد اىتـ ىؤالء بكتاب سالحّيانيكأحمد بن حجاج ، كبويويس

. نيج البصرييف كغيرىـ ممف عنكا بالنحك البصرم كالككفي مف عمماء كنحاة األندلس

: موقف النحويين من مدرسة األندلسية وأرائيم -

يرل البعض أنو ال تكجد إاّل مدرسة نحكية كاحدة كىي مدرسة البصرة فقط كأنكر ىذا 

 كقد إبراىيم السمرائيالفريؽ كجكد مدرسة الككفة كغيرىا كممف قاؿ بيذا الرأم األستاذ الدكتكر 

 كيرل فريؽ مف النحكييف كجكد مدرستيف بصرية كككفية  جوتولد فايلسبقو إلى ىذا القكؿ 
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ميدي كتردد القبكؿ بكجكد مدرسة بغدادية كأندلسية كمصرية كيمثؿ ىذا القكؿ الدكتكر 

 1.المخزومي

 في بحثو أنو ال يكجد مدرسة أندلسية بؿ نشاط نحكم أندلسي محمد موعد     كيرل الدكتكر 

حيث ذكر أف مخالطة نحاة األندلس لجميع النحاة السابقيف ليـ مف بصرييف كككفييف ال يمكف 

أف ينعت بأنو يؤلؼ مدرسة نحكية مستقمة ألنيـ اختاركا مف أراء النحاة السابقيف ليـ ما راقيـ 

دكف أف يعتصمكا ليذا أك ذاؾ، ثـ إف ىذا االصطفاء حدث قديما كما يزاؿ كلك قاؿ الّناس في 

.       كؿ عصر

إف ىذا االختبار يشكؿ نحكا جديدا أك مدرسة جديدة فيذا يعني أف النحك العربي سيغدكا في 

كؿ عصر مدارس ال حصر ليا، كلك كاف ذلؾ في القركف الغابرة لّما كصمنا النحك العربي 

عمى ىذه الصكرة التي استقرت في ذىف العربي إف كاف في المشرؽ أك المغرب، إف جعؿ 

 ىك أكؿ مف نيج لنحاة األندلس الكالـ عمى األحكاـ النحكية بالعمؿ األكلى  الشنتمرياألعمـ

كطمب العّمة الثانية أك الثالثة ال يظير ىذا النحك متميزا عرفو األندلسيكف دكف غيرىـ كألّف 

 (اإليضاح في عمؿ النحك) في الزجاجيالبحث في العمؿ النحكية قد استفاض في الكالـ عميو 

كغيرىـ كمثؿ ىذا ال يؤلؼ نحكا جديدا أك بذكر  (أسرار العربية)في بن األنبار كأبي البركات ك

. لمدرسة جديدة

                                                           
 .141ـ 139، ص"المدارس النحوية أسطورة وواقع"إبراىيم السامراني، . د.  1



 نشأة عمم النحو وقضاياه النحوية:                                  الفصل األول
 

 

 

: المدرسة المصرية .5

 نشطة الدراسات النحكية في مصر في عصر مبكر مع العناية :نشأة المدرسة المصرية

 األصؿ الناشئ  والد بن محمد التميمي البصريبضبط القرآف الكريـ كقراءتو كأكؿ مصرم ىك 

. بالقسطاط ثـ تتالت بعده طبقات النحاة المصرييف

ككانت المدرسة المصرية في أكؿ نشأتيا شديدة النزكع إلى المدرسة المصرية حتى إذا كاف 

القرف الرابع اليجرم أخذت بسيكلة تترسـ منيج المدرسة البغدادية كما شرعتو مف تصحيح 

المدرسة البصرية تارة كتصحيح المدرسة الككفية تارة أخرل، كمع النفكذ إلى أداء اجتيادية 

 الحرفي كخالفكه مف مثؿ أبو جعفر النحاسأخرل عمى نحك ما يصكر مف بعض الكجكه، 

. ابن يرىكابن باستاذ ك

: كتنشط ىذه المدرسة نشاطا كاسعا مف العصر األيكبي كثرة أعالـ النحاة فييا أمثاؿ

ابن أم  كبياء الدين بن النحاس، كالسخاويكابن رماح  كابف معط كسميمان بن بنين

  1.قاسم

 كاف طبيعيا أف تنشط دراسات النحك في مصر مبكرة مع :النشاط النحوي في مصر

العناية بضبط القرآف الكريـ كقراءتو مما دفع إلى نشكء طبقة مف المؤدبيف عمى غرار ما حدث 

باألندلس كانكا يعممكف الشباب في القسطاط كاإلسكندرية مبادئ العربية حتى يحسنكا تالكة  
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 المتكفى أبي األسود الدؤلي تمميذ  بن ىرمز1عبد الرحمنالذكر الحكيـ، كمف أقدميـ 

 لميجرة، كأنو أكؿ مف كضع نقط اإلعراب كاإلعجاـ في المصحؼ كأنو 127باإلسكندرية سنة 

كعنو أخذىا أبي ىريرة  كعبد اهلل بن العباسكاف مف أجؿ القراء ككاف قد أخذ القراءة عف 

.  مقرئ عف أىؿ المدينة كاحد القراء السبعة المشيكريفبن أبي نعيم نافع

: الطاىرة النحوية. ب

    إذا كقفنا مع تعريفات النحاة لمنحك،كجدنا أف أبرز حد لمّنحك يرجع إليو المدرس العربي، 

انتحاء سمت كالـ العرب في تصرفو مف "  الذم يقرر فيو أف الّنحك ىك ابن الجنيىك حّد 

إعراب كغيره، كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير، كاإلضافة كالنسب كالتركيب كغير ذلؾ 

ف  ف لـ يكف منيـ، كا  ليمحؽ مف ليس مف أىؿ الّمغة العربية بأىميا في الفصاحة، فينطؽ بيا كا 

 2".شّذ بعضيـ عنيا رّد بو إلييا

كال يخفى في الحقيقة أف التعريؼ يقؼ عمى شمكؿ الّنحك لمجمكع جيات العربية، فالّنحك 

انتحاء سمت كالـ العرب في : " مكافقة سمات العربية المختمفة، كىك ما يعّبر عنو بقكلو

تصّرفو مف إعراب كغيره كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير كاإلضافة كالنسب كالتركيب كغير 

 في ضبطو لمّنحك عمى سمة اإلعراب بانتقالو ابن الجّنيكيتأكد عدـ اقتصار األمر عف .ذلؾ

 .إلخ...مف سمات العربية األخرل، كالعدد كالتصغير
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كيمكف أف نأّنس إلى عدـ اقتصار الّنحك عمى ظاىرة اإلعراب مف تسمية العمماء العربية لو 

إنيـ أطمقكا عمى الّنحك مصطمح اإلعراب لبركز اإلعراب بكصفو : بالعربية كبعمـ العربية، أم

فإّنيـ أيضا قد - خصيصة لفظية لمتركيب الّنحكم تعكس بشكؿ أساسي عالقات التركيب

أطمقكا عميو مصطمحي العربية كعمـ العربية مف جية بركزه كأىميتو بالّنسبة لفركع الّدرس 

. المغكم األخرل

إّف مراعاة مقابمة الّنحك باإلعراب كبالعربية أخرل، تدعكنا ألف نعيد تقييـ مفيـك الّنحك في 

تراثنا فميست مرادفة الّنحك بإعراب أكثر مف بياف أبرز جكانبو كأخصيا، كما أف مرادفة الّنحك 

العربية ليست أكثر مف بياف قيمة الّنحك بيف العمـك العربية كيمكف أف تخفؼ مرادفة الّنحك 

بالعربية مف مرادفة الّنحك باإلعراب، فالحقيقة أّنو إذا كاف كقكع مصطمح اإلعراب عمى عمـ 

الّنحك يشي باقتصار الّنحك في تصكرنا التراثي عمى ظاىرة اإلعراب بشكؿ خاص فإّف 

مصطمح العربية يعيد األمر إلى نصابو، إذ يقاؿ لمنحك عمـ العربية ألىميتو في ذاتو كألىميتو 

. لغيره مف بقية العمـك العربية

كال ينبغي بناء عمى ذلؾ أف نركف إلى كركد مصطمح اإلعراب عمما عمى الّنحك كمو، ألف 

. األمر يعكس لتصكر التراثي لمظاىرة الّنحكية

إّننا إلى تجاكزنا ضبط الّنحاة لعمـ الّنحك كمصطمحو، ككقفنا مع الماّدة الّنحكية التي 

ظير عدـ إغفاؿ النحاة ألم جانب مف جكانب المغة، كأّنيـ لـ – يقّدمكنيا كيعالجكىا في الّنحك 

يترككا سمة مف سمات العربية إعرابا كترتيبا كتعيينا كمطابقة، إاّل كأكليا عنايتيـ كأّتمكا ضبطيا  
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دكف تقصير، بؿ إّننا إذا راجعنا مكقؼ النحاة مف الظاىرة النحكية في ضكء معالجتيـ ليا، 

كجدنا أّنيـ لـ يدرككا كظيفة العالمة اإلعرابية فحسب بؿ أدرككا أيضا كؿ الّسمات الّمغكية 

. كغير المغكية التي تقـك مف خالليا عممية التكاصؿ المغكم

    لقد قّرركا أف سمات الرتبة كالعدد كالمعنى كاإلشارة كالحاؿ، تسد في بياف المعنى الّنحكم 

باب القكؿ عمى اإلعراب ىك : " مسّد اإلعراب إذا ما غاب، كتغني غناءه، يقكؿ ابف الجّني

أكره سعيد أباه، كشكر سعيدا أبكه، : اإلبانة عف المعنى باأللفاظ، أال ترل أّنؾ إذا سمعت

عممت برفع أحدىما كنصب اآلخر، الفاعؿ مف المفعكؿ، كلك كاف الكالـ نشر كاحدا الستبيـ 

ضرب يحي بشرل، فال تجد ىناؾ إعرابا ككذلؾ : فقد تقكؿ: مف صاحبو، فإذا قمت أحدىما

إذا اتفؽ ما ىذه سبيمو، مما يخفي في الّمفظ حالو، ألـز الكالـ مف تقديـ الفاعؿ : نحكه، قيؿ

كتأخير المفعكؿ ما يقـك مقاـ بياف اإلعراب، فإف كانت ىناؾ داللة أخرل مف قبؿ المعنى كقع 

أكؿ يحي تفاحة، لؾ أف تقدـ كأف تؤخر كيؼ شئت : التصرؼ فيو بالتقديـ كالتأخير، نحك

ككذلؾ ضربت ىذا ىذه ككّمـ ىذه ىذا، ككذلؾ إف كضع الغرض بالتثنية كالجمع جاز لؾ 

أكـر الحيياف البشرييف، كضرب البشرييف اليحييكف، ككذلؾ لك أكمأت  : التصرؼ ، نحك قكلؾ

كّمـ ىذا ىذا، فمـ يجبو، لجعمت الفاعؿ كالمفعكؿ أييما شئت، ألف في : إلى رجؿ كفرس، فقمت

كلدت ىذه ىذه، مف حيث كانت حاؿ األـ مف البنت : الحاؿ بيانا لما تعني، ككذلؾ قكلؾ

 1"معركفة غير منككرة
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أنواع النحو وأىدافو وطرق ومشكالت تدريسو : الفصل الثاني 
 وعالجو

 
 المبحث األول: 

 (ماذا تقصديف باألنكاع) أنكاع النحك .أ
  أسباب ضعؼ المستكل النحكم لدل التالميذ في التعميـ المتكسط.ب

 
 المبحث الثاني: 

  طرؽ تدريس النحك.أ
  مشكالت تدريس النحك ككيفية عالجيا.ب

 

 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث 

نقميا مف الكتاب ) برنامج النحك في السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط .أ
 (المدرسي

 . مؿء استبيانات مف طرؼ التالميذ.ب
 . مؿء استبيانات مف طرؼ األساتذة.ج
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 .أنواع النحو طرق ومشكالت تدريسو وعالجيا: الفصل الثاني 

 المبحث األول  :

 لقد تعددت أنكاع النحك لكف القدماء ربطكىا بمسألة صعكبتو فميزكا منيجا : أنواع النحو.1

. بيف مستكييف كىما المستكل النحكم العممي كالمستكل النحك التعميمي

 كيسمى أيضا :  Grammaire Scientifique analytiqueالنحو العممي التحميمي . أ

 كىذا األخير يككف 1النحك التخصيصي ينبغي أف يككف عميقا مجردا يدرس لذاتو كتمؾ طبيعتو

النحك عمميا مكضكعيا حيث يتخصص في كصؼ أنحاء المغة معتمدا عمى ما نطؽ بو 

. العرب

 كىك يقـك عمى أسس لغكية :Grammaire Pédagogiqueالنحو التربوي التعميمي . ب

كنفسية كتربكية يركز عمى ما يحتاج إليو المتعمـ، فيستمر بعض المفاىيـ أك مصطمحات 

ليتخذ منيا أصكال يبني إلييا المنيجية التعميمية متسقة  [النظرية النحكية]النحك ليذه النظرية 

كمنظمة، تعتمد عمى النتائج التي تكصؿ إلييا عمماء النفس كالبيداغكجيا كالمسانيات التطبيقية 

  .2كيسمى أيضا النحك الكظيفي
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 إف النحك العممي ىك نحك النحاة :الفرق بين النحو العممي والنحو التعميمي. ج

القدامى كاألكائؿ يتبعكف قكاعد كمعايير خاصة، أما النحك التعميمي فيك نحك كظيفي يساعد 

بداعية  الفرد عمى التحكـ في لغتو حيث يستعمؿ مختمؼ البنى التركيبية بطريقة آلية قياسية كا 

فالنحك العممي ىك نظرية  " خولة طالب اإلبراىيميفي الكقت ذاتو، كفي ىذا تقكؿ الدكتكرة 

المغة يجب أف يككف معياريا، بؿ عميو أف يككف عمميا مكضكعيا يصؼ أنحاء المغة كال يفضؿ 

فييا في أم منيا كأم تأدية عمى أخرل إذ أنو يعتمد عمى كؿ ماىك مكجكد في كالـ العرب 

. أم ما نطؽ بو العرب فيثبت في لغتيـ

أما النحك التعميمي فيك نحك معيارم يعتمد عمى معيار أم عمى نمكذج لغكم معيف 

 1"لمتفرقة بيف الخطأ كالصكاب في كالـ المتعمميف

أم أف النحك العممي ىك مجرد معارؼ كالنحك التعميمي فيك مجرد تطبيؽ لتمؾ 

. النظريات كالقكاعد التطبيقية تحضى باىتماـ المختصيف في التربية كالتعميـ

أف النحك العممي ىدفو كصؼ الظكاىر كالقكاعد النحكية : كمف أىداؼ ىذيف النكعيف

. كتفسيرىا تفسيرا عمميا دقيقا
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كالنحك التعميمي غرضو تقكيـ المساف كسالمة الخطاب كاألداء كالترجمة الحاجة بصكرة 

سميمة فيدؼ النحك التعميمي بصفة عامة كيفية إيصاؿ المعارؼ النحكية كالتراث العربي إلى 

 .المتعمـ منذ نشأتو دكف الكقكع في الخطأ كالمتاىات

: أسباب ضعف المستوى النحوي لدى التالميذ. 2

نما ىي كسيمة لضبط الكالـ كصحة المنطؽ  إف دراسة النحك ليست غاية في ذاتيا كا 

كالكتابة، كلذلؾ ينبغي أال ندرس منو إاّل القدر الذم يعيف عمى تحقيؽ ىذه الغاية كما زاد عف 

. ذلؾ فيترؾ لممختصيف

كلـ يثر جدؿ حكؿ أم فرع مف فركع المغة العربية، كما أثبر حكؿ تعميـ النحك ككأف 

المغة العربية ليست إال مجمكعة مف القكاعد التي تضبط عالقات الكممات كجمؿ ببعضيا 

البعض، كتضبط أكاخر الكممات كربما يرجع ذلؾ إلى الكزف الذم أعطى دركس النحك في 

. خطة الدراسة العامة، أك إلى المفيـك الخاطئ لطرؽ التعميمية أك إلى مفيـك خاطئ لمنحك

كالنحك في المغة العربية مف اعقد المشاكؿ التربكية، إذ ىك مف المكضكعات التي يشتد 

نفكر التالميذ منيا كيضيقكف ذرعا بيا، كيقاسكف في سبيؿ تعمميا العتب مف أنفسيـ كمف 

المدرسيف عمى سكاء ، كقد أدت ىذه الحالة إلى شبو معاداة االستخداـ النحك في الكالـ، 

فاستبد الضعؼ بنشأتيا سببا في إكراىيـ لمغة العربية بجماليا كاالستيانة بيا كبمف يعممكف في 

 .ميدانيا
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كالكاقع الذم ال شؾ فيو أف مستكل التالميذ في المغة العربية بصفة عامة كالنحك بصفة 

خاصة، ينحدر انحدارا مزعجا سكاء كاف ذلؾ ناشئا عف سياسة التكسع في التعميـ، كما 

استتبعو مف ضيؽ في األبنية كازدحاـ الفصكؿ كنظاـ الفترات كعدـ كفاية القكل البشرية عدادا 

كنكعا، أـ كاف ناشئا عف قصكر الخطة كرداءة المناىج كعقـ الكتب كغير ذلؾ مف المقكمات 

. األساسية لمعممية التعميمية

كيمكف الكصكؿ إلى ىذا الحكـ مف االطالع كاالستماع إلى الكممة التي يمقييا التمميذ 

أك اإلجابة عف األسئمة في المدرسة فنالحظ كثرة األخطاء النحكية التي يقع فييا التمميذ كىذا 

ما الحظو المتخصصكف كالكضع الذم ذكره إليو مستكل المغة العربية مف تدىكر كانييار كىذا 

إف المغة العربية تمر بأزمة خانقة تزداد يكما بعد يـك مف : " ما قاؿ أد المتخصصيف حيث قاؿ

مظاىر ىذه األزمة ضعؼ كثير مف الطالب بجميع المراحؿ التعميمية مف االبتدائية إلى 

  1" الجامعة في النحك

تزيد الحصص المبرمجة لمنحك كما ىك محدد لغيره مف فركع المغة العربية، كيبذؿ 

المعممكف جيكدا كاضحة في تدرسيو، كمع ىذا نجد كثرة ممحكظة ألخطاء التالميذ النحكية 

فضال عف أف كثيرا منيـ يشعر بأنيا مادة جافة، كأف قكاعده صعبة الفيـ كالتطبيؽ فنجد أف 

الكثير مف الدارسيف يعانكف ضعفا ظاىرا في ضبط النصكص بالشكؿ الصحيح، كفي إعراب  
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التراكيب المغكية حتى السيؿ منيا، كاألىـ مف ىذا كذاؾ أنيـ ال يحسنكف تطبيؽ ما يتعممكنو 

. مف قكاعد النحك في كتابتيـ كتعبيراتيـ

كالكاقع أف ىناؾ العديد مف العكامؿ العامة التي قد تككف كراء الضعؼ الذم يعاني منو 

معظـ التالميذ في مادة النحك كمف ىذه العكامؿ ما يرجع إلى المتعمـ نفسو، كمنيا ما يرجع 

 1.إلى المادة العممية كمنيا ما يرجع إلى المعمـ

أف الكثير مف المعمميف يخطئكف عندما يبالغكف في  " عطا إبراىيم محمدحيث يرل 

االىتماـ بتفاصيؿ القكاعد كاألثقاؿ في البياف كالتعبير بذلؾ عمى تالميذىـ، ظنا منيـ أف في 

  2..."ذلؾ مساعدة لتالميذىـ عمى التمكف في لغتيـ كأقدارىـ عمى إجادة البياف كالتعبير

كىذا الضعؼ يؤدم بدكره إلى تعدد أسباب الظاىرة ضعؼ المتمدرسيف في الكطف 

العربي، كىناؾ ما يرجعو غمى ثنائية المغة بيف المدرسة كالبيت كالشارع، كمف الباحثيف مف 

يرل أف ضعؼ التالميذ في المغة العربية، إنما ىك سبب سكء تصميـ المناىج المدرسية، كما 

أف الكتب المدرسية ينقصيا عنصر التشكيؽ كاالرتباط بكاقع الطمبة كالتالميذ كحياتيـ 

كمتطمباتيـ، كتأخر أساليب تقكيـ الطمبة، كىناؾ مف يقكؿ أنيا تعكد إلى المعمـ كتأىيمو كطريقة 

تدريسو، كمنيـ مف يرجعيا إلى الطالب نفسو كعدـ جديتو كرغبتو في إدراؾ الميارات األساسية 

 في المغة العربية كىناؾ مف يحّمؿ اإلعالـ ككسائمو المختمفة مسؤكلية ىذه الظاىرة الخطيرة، 
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كما أف مف بيف الباحثيف مف يرجع أسباب الضعؼ في النحك إلى المشيد الثقافي العربي، 

إف اليبكط الثقافي العاـ كعدـ كجكد ارتباط كثيؽ بمصادر التثقيؼ : " 1أحمد المعتوقيقكؿ 

الرئيسية أك العينية كخاصة المكاد المقركءة، كىذا بإضافة إلى أسباب أخرل مختمفة المحاكر 

التي تتعمؽ بالحياة المادية القائمة بالصراع الفكرم كالتذبذب الثقافي الذم يعيشو المجتمع 

. العربي كالتغيرات الحضارية التي يعيشيا

كبشكؿ أدؽ فقد سعت بعض الدراسات العممية إلى تممس أسباب ضعؼ الطمبة في 

 كآخركف عمى مستكل معممي المغة المعموريالمغة العربية في التعميـ العاـ، ففي دراسة قاـ بيا 

العربية كالمكجييف في عدد مف الدكؿ العربية، بعضيـ شارؾ في إعداد الخطط كالمناىج، 

..." كأظيرت نتائجيا أف مف األسباب التي يعكد إلييا ضعؼ مستكل التالميذ في المغة العربية

تغمب العامية عمى الفصحى كعدـ حرص المعمميف عمى استعماؿ العربية الفصحى أثناء 

الدركس قمة دركس تعميـ المغة العربية، كثرة المكاد، طكؿ المناىج، انعداـ المطالعة لضيؽ 

 2"الكقت كعدـ تكفر الكسائؿ السمعية كالبصرية، إىماؿ الجانب الكتابي في تعميـ

ضافة إلى ما ذكر سابقا عدـ تكفر القامكس المغكم الحديث في كؿ مرحمة مف ..." كا 

مراحؿ التعميـ العاـ، االفتقار إلى أدكات القياس المكضكعية في تقكيـ التعميـ المغكم، كقمة 

استخداـ المكتبات التعميمية كالتقنيات الحديثة في تعميـ المغة، ازدحاـ منيج النحك بالقكاعد  
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كالكثير منيا ليس كظيفيا، صعكبة القكاعد النحكية كاضطرابيا كبعد المغة التي يتعمميا الطمبة 

  1..."عف فصحى العصر

بحث في أسباب الضعؼ المغكم لدل الطمبة : "  حيث يقكؿلحسن شحاتةكفي دراسة 

في مرحمة الجامعي، ككزعت أداتيا عمى عينة مف أساتذة كمية التربية كطالبيا في ثالث 

جامعات عربية في األردف، السعكدية كمصر، أسفرت نتائج الدراسة أف لممجتمع كتعميـ المغة 

العربية بمدارس التعميـ العاـ دكرا كبيرا في الضعؼ المغكم ضمف األسباب العشرة التي تتعمؽ 

بيذيف المحكريف، فبالنسبة لألسباب التي تتعمؽ بالمجتمع جاءت األسباب التي تتعمؽ باألسرة 

 2..."في المقدمة

كما نجد الضعؼ في الفيـ الشاسع لدل بعض معممي النحك مف أف عمـ النحك عمـ 

يدرس لذاتو، كال صمة لو بالتعبير الشفيي كالكتابي، كمما زاد األمر سكءا تقسيـ المغة العربية 

إلى فركع كؿ منيا مستقؿ لذاتو ككأنو ال أصؿ لو بالفركع األخرل، كبيذه الصكرة يترقى التمميذ 

مف صؼ إلى صؼ آخر كمف مرحمة إلى مرحمة أخرل كمشكمة الضعؼ في استخدامو لنحك 

ال تفارقو، حتى ينتيي بو المطاؼ، كقد يعكد معمما لمغة العربية كيصبح مكمؼ بتدريس مادة 

 3.ال يفيميا، كال يعرؼ كيفية استخداميا
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 (ص.د)منقول لدكتور عبد العزيز نصار " عن منتديات بواب العرب لشبكة االنترنيت"، 1995حسن شحاتة .  2

 .2011 مايو 30موقع تربوي لمدكتور وجيو مرسى أبو لين أستاذ بجامعة األزىر بمصر، نشر في  .  3
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: ككؿ ىذا الذم ذكرناه يمكف إيجاز أسباب ضعؼ التالميذ في القكاعد النحكية فيما يمي

 . كثرة القكاعد النحكية، فكثرة يضيؽ بيا التالميذ في مراحؿ التعميـ العامة.1

 ضعؼ المستكل المغكم لمتمميذ في المرحمة االبتدائية كعدـ معالجة حتى فكات .2

. األكاف

.  عدـ استخداـ التالميذ لمقكاعد النحكية خارج المدرسة في أحاديثيـ اليكمية.3

.  كثر عدد التالميذ في الفصؿ.4

.  عدـ التزاـ كسائؿ اإلعالـ بقكاعد المغة الصحيحة.5

.  استخداـ العامية في المنزؿ كالبيئة المحيطة بالتمميذ.6

.  سكء عرض القكاعد في كتب النحك.7

 عدـ تعاكف مدرسي المكاد األخرل مع مدرسي المغة في مراعاة القكاعد النحكية .8

. كضبطيا

.  تركيز طرؽ التدريس النحكم عمى التقميد كالمحاكاة.9
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: وسائل المساعدة في تدريس القواعد النحوية 

: تكجد مجمكعة مف الكسائؿ التي تساعد المعمـ في تدريس القكاعد النحكية منيا مايمي

.  أف يككف درس القكاعد كثيؽ الصمة باألدب كالحياة.أ

.  استغالؿ الفرص المناسبة في دركس الفركع األخرل لمغة.ب

.  بعد التالميذ عف األمثمة المتكمفة كالمصنكعة.ت

.  كثرة التماريف كتدريبيـ تدريبا منظما يقـك عمى المحاكاة كالتكرار.ث

.  جعؿ التعبير طبيعيا كالحرية المطمقة في أحاديثيـ.ج

.  االبتعاد في التعمؽ في دراسة القكاعد.ح

.  التدرج في التعمؽ في دراسة القكاعد.خ

.  االعتماد عمى أحسف الطرؽ في استنباط القكاعد النحكية.د

 أف يراعي في بناء منيج القكاعد االقتصار عمى األبكاب التي ليا صمة بصحة .ذ

. ضبط الكالـ كاأللفاظ

إذف كانت ىذه أىـ األسباب العامة لضعؼ التالميذ في المغة العربية كخاصة في مادة 

النحك العربي، فاألسباب الخاصة المتعمقة بكؿ فف أك تخصص مف فنكف المغة العربية فيي  
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كثيرة كيصعب حصرىا، كىناؾ المئات مف الدراسات كالبحكث كالرسائؿ العممية التي غطتيا 

. في كؿ قطر عربي تقريبا

كعمى كؿ فأسباب ضعؼ الطمبة في النحك متداخمة كما أف كجكد ىذه الظاىرة متبايف، "

كنسبة انتشارىا بيف قطر عربي كآخر مختمفة، كذلؾ تبعا لالتجاه الثقافي كنسبة الكعي الفكرم 

 1"كالقكمي كمستكل التعميمي، كتبعا لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالتغيرات الحضارية

دراؾ بخطكرة المشكمة أكال  أما عالج ىذا الضعؼ فغير عسير، لكنو يحتاج إلى كعي كا 

كبسرعة المعالجة ثانيا كتضافر الجيكد كتعاكف المخمصيف كالغيكريف عمى ىذه المغة مف 

. أساتذة كمسؤكليف التربية

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 2013-2012، رسالة الماجيستر "تعميمية النحو العربي في ابتدائي طرق ووسائل"بوعالمات لعرج .  1
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 المبحث الثاني:  

. طرق تدريس النحو. أ

تعتبر القكاعد النحكية كالصرفية طريقة كفيمة بضبط الكممات العربية كتصحيح 

األساليب المستخدمة في التدريس كنظرا العتبار مادة النحك في المغة العربية بأنيا مقياس 

ينظـ أسمكب تفكير اإلنساف كيقـك لسانو، فإف المغة ال تصمح كال تفيـ إاّل بإتباع أصكليا 

كقكاعدىا، كبتطبيؽ طرؽ التدريس فييا مع العمـ أف طرؽ تدريس مادة النحك العربي عديدة 

. كمتنكعة باختالؼ المستكيات كطاقات الطمبة كالتالميذ مع اختالؼ فئاتيـ العمرية كمتعددة

كبالتالي فمـ يكف عبثا أف تجئ الدراسات المغكية كخاصة النحك في مقدمة عمـك المغة 

. كالثقافة العربية التي تشيدت جيدا كبيرا عند العمماء العرب

أّما في الفكر اإلسالمي فإّنو لـ تشيد مدارس في عمـك المغة العربية إال في الفقو 

. كالنحك، كأىـ مدارس النحك، البصرة كالككفة، كىذا دليؿ عمى كثرة االتجاىات الفكرية

كيبالغ المنشغمكف بتعميـ المغة عربا كانكا أـ غير عرب، في صعكبة النحك العربي 

مبالغة تيدـ فمسفة ىذا النحك الذم يدؿ في حقيقة أمره عمى عمؽ النظاـ العقمي لمغة العربية 

كلعؿ مستكل رقييا كتحضرىا كاستقرار أعرافيا العقمية، كضكابطيا الحاكمة كقكانيف استعماليا  
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نطقا ككتابة، لتكجد اتساؽ بيف المعاني المرادة كالمباني المنشأة، فيسيؿ الفيـ عف مستعمؿ 

 1.المغة متحدثا أـ كاتبا

I. النظرة التقميدية:  

     كلقد اختمفت طرؽ التدريس النحك بيف القديـ كالحديث أم بيف النظرة التقميدية كالنظرة 

الحديثة، حيث نظر رجاؿ المغة التقميديكف القكاعد نظرة ضيقة فقد كانكا يقرءكف الصفحات 

الطكاؿ لتعريؼ األسماء في الحاالت اإلعرابية المختمفة، حتى كلك لـ يكف ىناؾ إشارات ظاىرة 

صكتيا أك كتابيا، تدؿ عمى الحاالت لكنيـ لـ يعيركا اىتماما كبيرا بيا كما تدؿ عميو تمؾ 

 2.األشكاؿ المختمفة مف كظائؼ كمعاف ىي األساس في االستخداـ المغكم بأكممو

 فالغاية مف ذلؾ ىك التعريؼ باألشكاؿ المغكية التي تساعد في فيـ المعنى األجمؿ 

. كالتعبير الجميؿ

 فنحاة القدامى يعجكف األمثمة كالتعاريؼ التي تعتبر ىذه األخيرة قاعدة ال يستطيع 

. اإلنساف االستغناء عنيا رغـ تعدد النحاة في مختمؼ العصكر

 حيث قامكا بالحفاظ عمييا كعمى األصكؿ المغكية الصحيحة حيث يعتبر الخركج عف ىذه 

القكاعد كاألصكؿ خركجا عف المألكؼ كتكسير المعنى الجمالي لمكممة فيـ يقكمكف بالقضاء  

                                                           
. 28، ص2005مركز اإلسكندرية لمكتاب " اتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في مرحمتين اإلعدادية والثانوي" حسن عبد الباري عمر.  1

 281ص" االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية" حين عبد الباري .  2
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عمى البنى كالتراكيب المغكية التي ال يرغبكف في أف يركج استعماليا في المغة، كذلؾ حرصا 

 1.منيـ عمى سالمة المغة كانسجاميا مع مقاييس الجمالية التي تبنكىا

:   كمف بيف المراحؿ التي اعتمدىا القدامى لتعميـ قكاعد المغة ىي

.  مالحظة األمثمة كالمحاكلة مف خالليا التعرؼ عمى مكضكع الدرس.1

.  تعريؼ بمكضكع الدرس كبياف قاعدة الدرس لمتالميذ.2

.  إنجاز تماريف كتطبيقات لفيـ الدرس جيدا.3

 كبالتالي مف خالؿ ىذه المراحؿ التي ىي مستكحاة مف الطريقة البنيكية تمكف التمميذ مف 

الكالـ الصحيح كاستقامة لسانو انطالقا مف حفظو لمقكاعد كتطبيقيا كما حفظيا كتبقى راسخة 

. في ذاكرتو

II.النظرة الحديثة:  

      إف النظرة الحديثة ىي عكس النظرة القديمة حيث يعتمد نظرة المحدثيف عمى المتعمـ، 

إلى ككنو ليس صفحة بيضاء، بؿ يكلد طفال مزكدا بجياز اكتساب المغة عمى عكس النحاة 

القدامى حيث ركزكا عمى المتعمـ بككنو يكلد خاليا مف المغة كالمعمـ ىك مف يركد مف محيط 

 2.المعاش كيكسبو المغة كما يريده ىك

                                                           
. 282صالمرجع السابق، " االتجاهاث الحديثت لتدريش اللغت العربيت" حين عبد الباري .  1

. 02، ص2010مجلت المحبر، أبحاث في اللغت واألدب الجزائري، جامعت خيضر بسكرة، العدد السادس " األبعاد التعليميت للقواعد النحويت" صفيت طبني .  2
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لذا اىتـ المحدثكف بمغة الطفؿ ألنو يحمؿ في ذىنو قدرة تكلد معو جامعا لجميع قكاعد 

. المغة الكمية كىي القكاعد الخاصة بجميع لمغات

كما ركز المحدثكف في تعميـ قكاعد المغة غمى االنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء عمى عكس 

القدامى مف الجزء إلى كؿ حيث قالكا أف تعميـ القكاعد بككنو عاما ككميا كليس مجزءا، حيث 

. ركز عمى تقديـ القكاعد كالدرس األكؿ كفيما ثـ ينتقمكف إلى األمثمة كفركع الدرس

كفي األخير لجمع الطرؽ التقميدية كالطرؽ الحديثة كنمخصيا بطرؽ عصرية حيث 

. سماىا النحكييف المعاصريف كجمعكىا في أربعة طرؽ مستيديف مف القديـ كالحديث

:  الطريقة القياسية. 1

كىي طريقة تقـك عمى عرض القاعدة أكال عمى السبكرة، ثـ تقديـ األمثمة كالشكاىد التي 

تكضح القاعدة كتثبتيا، فيي طريقة تقـك عمى الحفظ في المقاـ األكؿ، ينتقؿ فييا المعمـ مف 

الكميات إلى الجزئيات، أم مف األحكاـ العامة إلى الخاصة كمف القانكف إلى البرىاف، كمف 

 1حفظ القاعدة إلى فيـ األمثمة المكضحة كالتطبيقات، كبذلؾ تبدأ مف الصعب إلى السيؿ

كالطريؽ القياسية ىي أحد الطرؽ التي تقكد العقؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ فينتقؿ الفكر مف 

العاـ إلى الخاص غير أف الجزيئات ال تنطكم تحت القاعدة العامة مما يضطرنا إلى الحذؼ 

 

 
                                                           

. 229-228، ص2005 ، 01دار وائل لمنشر، األردن ط" مناىج المغة العربية وطرق تدريسيا" ينظر، سعدون محمود الساموك، ىدى عمي جواد  .  1
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كالتقدير كالتأكيؿ كنشكء خالفات في المسألة الكاحدة فتستيدؼ بذلؾ القاعدة كغاية في ذاتيا 

 2"ألفية بن مالك" ، أما أكؿ كتاب ألؼ بيذه الطريقة ىك كتاب 1كليست كسيمة

. كما تسمى ىذه الطريقة في األكساط العممية بطريقة القاعدة

: مزاياىا

 تقديـ المفاىيـ مقترنة بأمثمة تكضيحية. 

 3.طريقة سيمة عمى المعمميف كتريحيـ مف النقاش 

 اختصار كقت التعمـ. 

:  عيوبيا

  تفاجئ المعمميف بأحكاـ العامة كتصدميـ بيا مما قد يؤدم إلى صعكبة كنفكر مف

 4.المادة

  تبدأ مف الصعب إلى السيؿ أم تقديـ المفاىيـ ثـ األمثمة، فيي تفرض القاعدة

عمى التالميذ، كما تعكد الطالب عمى الحفظ كالمحاكاة اآللية فيي بذلؾ ال تككف سمكؾ لغكم 

 .عند المتعمـ، فتقتؿ الحماس كتسبب اليمؾ

 

                                                           
. 294 ، ص200ط .، دار الفكر العربي، القاىرة د" تدريس فنون المغة العربية" ينظر عمي أحمد مذكور .  1

 66، ص" تدريس النحو العربي في ضوء االتجاىات الحديثة"ظبية سعيد السمبفي، .  2

. 268ص " طرق تعميم المغة العربية" ينظر جاسم محمود الحسون، حسن الخميفة .  3

283 ، ص2005، 01مركز الكتاب لمنشر، القاىرة ط" المرجع في تدريس المغة العربية"ينظر إبراىيم محمد عطا، .  4
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: (االستنباطية)الطريقة االستقرائية . 2

 كالتي بناىا عمى أسس عمـ فردريك ىارباتتنتسب ىذه الطريقة إلى المفكر األلماني 

. النفس الترابطي، أم أف المعمـ يربط بيف األفكار المتشابية كبيف المعارؼ القديمة كالجديدة

تقـك ىذه الطريقة عمى الخطكات التي يمر بيا العقؿ يقرر حكما مف األحكاـ حيث 

ينتقؿ مف المحسكس إلى المعقكؿ، أك مف الجزيئات إلى الكميات، كمف تحميؿ الشيء كالمكازنة 

. بينو كبيف غيره إلى استنباط األحكاـ كالقاعدة

كالطريقة االستقرائية ىي طريقة طبيعية لمكصكؿ إلى النتائج، إذ يقـك المدرس بفحص 

كذلؾ  (عكس االتجاه القياسي) (القاعدة)لمكصكؿ إلى الكميات  (األمثمة النحكية)الجزئيات 

 1.بغرض األمثمة كفيميا كالربط بيف العبارات لمكصكؿ غمى القاعدة النحكية الشاممة

:  مزاياىا

  االنتقاؿ مف الجزء إلى الكؿ مما يجعؿ التعميـ تدريجيا، كرسخ المعرفة  .

 تشجيع المتعمـ عمى التفكير كالمشاركة في الدرس بصكرة فعالة .

 2.تعد طريقة الطبيعية لمغة ألنيا تمزج القكاعد باألساليب 

: عيوبيا

 يصاؿ القاعدة النحكية إلى أذىاف المتعمميف  .بطيئة في التعميـ كا 

                                                           
. 39، ص2003ط، .الطرق العممية في تدريس المغة العربية، دار الشوق ، األردن د" طو عمي حسين الدليمي، سعاد عبد الكريم الدليممي: ينظر.  1

 .248ص"  طرق تعميم المغة العربية في تعميم العام"جاسم محمود حسون، حسن جعفر الخميفة، .  2
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 يتـ التكصؿ إلى القكاعد مف خالؿ األمثمة مبثكرة ال رابط بينيا. 

 1.تقدـ القكاعد بطريقة عقمية محضة بعيدا عف الجانب الجمالي لمغة كالتذكؽ األدبي 

: (التحاورية )الطريقة اإلستجوابية . 3

     كتعتمد ىذه الطريقة عمى عنصر الحكار كالمناقشة بيف المعمـ كالمتعمـ، كيتمثؿ دكر 

المعمـ في ىذه الحالة في إعداد سمسمة مف األسئمة المتدرجة تبدأ بتييئة المتعمميف الستقباؿ 

الدرس كمناقشتو كاكتشاؼ عناصره كذلؾ بإجابة عف األسئمة المطركحة بعبارات تحتكم عمى 

العناصر المراد تدريسيا أم تؤدم إلى استخالص القاعدة بشرط اإلجابة الصحيحة فقط عمى 

 2.السبكرة كأخيرا ينتقؿ بيـ المعمـ إلى مرحمة التطبيؽ

: مراحميا

.  إثارة اىتمامات المتعمميف كتييئتيـ لممشاركة.1

.  تحديد المعمـ لمكضكع المناقشة مف خالؿ طرح سؤاؿ مبدمء كعرضو لمنقاش.2

 يتابع المعمـ سمسمة األسئمة اليادفة لقاعدة معينة، كيسجؿ أفكار المتعمميف كيتحاكر معيـ .3

. حكليا

 

                                                           
. 326 ، 225ص" االتجاىات الحديثة لدرس المغة العربية في مرحمتين اإلعدادية والثانوي" حسني عبد البراي عمر.  1

 .504 ص 1998، 01دار الفكر العربي، القاىرة ط" فن تدريس لمتربية المغوية وانطباعات المحاكية وأنماطيا العممية" محمد صالح سمك " ينظر.  2
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 يربط المعمـ بيف إجابات المتعمميف عف األسئمة المكجية ليـ كيمخص ما أسفر عنو .4

. النقاش

 يطمب المعمـ مف المتعمميف إعادة التدبر كالتفكير في نقشاتيـ الستخالص قاعدة مكضكع .5

  1.الدرس

: مزاياىا

 طريقة ايجابية لممعمـ الذم يجيد طرح األسئمة. 

  تحسف تفكير المتعمـ كتفسح لو المجاؿ الكتشاؼ المعارؼ الجديدة، مما ينجـ عنيا

 .ترسيخ المحتكل فيما ال حفظا

 طالع كاسع مف قبؿ المعمـ  .ال تعتمد عمى جيد كبير كا 

: عيوبيا

 2.تتطمب تحضيرا دقيقا مف طرؼ المتعمميف 

: (طريقة النص األدبي)الطريقة المعدلة . 4

 كتعرؼ كذلؾ بطريقة النص المتكامؿ ألف ىذه الصفة ىي التي تفرقيا عف الطريقة 

. االستقرائية
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 رغـ اتفاقيا في طريقة األىداؼ، فاألكلى تعتمد عمى النص المتكامؿ المتضمف أفكار 

.  متصمة بينيا

لسبب نفسو أم أنيا تعديؿ لطريؽ االستقرائية مف  (المعدلة)كما أطمؽ عمييا لفظ  

أسمكب األمثمة إلى أسمكب النص، إذ تدرس القكاعد النحكية كفؽ ىذه الطريقة مف خالؿ 

األفكار كاألساليب المتصمة المتضمنة في نصكص المختارة يقرأىا المعممكف كيفيمكف معناىا 

مف شرح المعمـ ثـ تقتصر قراءتو عمى الجمؿ المتضمنة لممكضكعات النحكية المقصكدة مف 

 1.الدرس، كتنتيي باستنتاج القاعدة كالتطبيؽ عمييا

: مزاياىا

  رسكخ المغة كأساليبيا مقركنة بخصائصيا اإلعرابية أم جمع بيف بعديف العممي

 .كالتربكم

  طريقة النص المتكامؿ تساير االتجاه الحديث في تعميـ المغات الذم يدعك إلى تكامؿ

 2.فركع المغة، أم ممارسة المغة في المكاقؼ الكاقعية
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: عيوبيا

  تضيع زمف الحصة في غير ىدفيا األساسي كذلؾ لمكقت المستغرؽ في قراءة النص

 .األدبي كمناقشتو مف طرؼ المعمـ كمتعمميف

  ،النص المختار ال يغطي جميع جكانب القاعدة النحكية خاصة إذا كاف النص قديما

 .ألف النصكص القديمة لـ ييدؼ مؤلفكىا إلى معالجة قضايا نحكية محددة فييا

 1:مشكالت تدريس النحو وكيفية عالجو 

 ىناؾ مف يرل في المغة العربية بأنيا النحك كأف النحك ىك المغة مع العمـ أنو يشيد 

مكلده منيا كأنيا سابقة إياه، لقد تحدتنا العرب بالسميقة كما كاف لمنحك أف ينشأ لكال ظيكر 

المحف كتفشيو بالمغة فيك إذف بمثابة العكدة التي صعب فكيا فيذا األخير أم النحك ىك فرع 

. مف فركع المغة كىك مدلؿ بالنسبة ليا

 كلكف بعد كؿ ىذه المثالية ىناؾ خمؿ كىك الصعكبات كمشكالت تدريس النحك أم 

الصعكبات الحائمة بيف الطالب كبيف إتقاف درس النحك العربي، فمف خالؿ ىذا المبحث ما 

عمينا إال إيجاد كسائؿ كأدكات حديثة تساعد في التغمب عمى الصعكبات انطالقا مف اإلحساس 

بكجكد فجكات عميقة يتخمميا الدرس التقميدم لمنحك العربي تعكد جذكرىا إلى تاريخ ىذه العمـ 

. كتطكره عبر العصكر
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.  كنظرة إلى الدرس النحكم في ىذا المبحث تتجو نحك كضعو الكظيفي السكم

 كىك دراسة ما يمكف الطالب مف فيـ النصكص العربية كمف تقكيـ لسانو كقممو حيف 

يريد إنشاء النصكص تحدثا ككتابة بعكس ما ىك سائد، إلى حد ما مف التركيز الكبير عمى 

إتقاف اإلعراب كما كصؿ، إلينا في شكمو األخير المميء بالتعقيدات، كما يمكف التنازؿ عنو 

. في طريقنا نحك فيـ النصكص أك تقكيـ المساف كالعمـ

:  إف ىناؾ مشكمة كبيرة في الدرس النحكم لعؿ أبرز نتائجيا كأىميا

ىي حالة عامة عف غالبية الطالب، المتمثمة في أف الطالب قد يحفظ مف قكاعد النحك  

قدرا ال بأس بو كقد يتقف إعراب الجممة بشكؿ ممتاز كلكف رغـ ذلؾ يكاجو ضعفا شديدا في 

التمكف مف اإلنشاء، التعبير العربي السميـ نحكيا، حيف يطمب منو ذلؾ نطقا أك كتابة إذ يعجز 

عف تجاكز األخطاء النحكية الكثيرة في تعبيره كىنا يزىر لنا الخمؿ األساسي في طرؽ تدريس 

. ىذا العمـ كأدكات ذلؾ

 ككما أف أصؿ الخمؿ راجع إلى تاريخ ىذا العمـ كتطكره عبر العصكر فكذلؾ الحمكؿ 

التي نطرحيا في ىذا المبحث تعكد جذكرىا إلى التراث العربي اإلسالمي، كسنعرج عمى أف 

نقكؿ لعمـ مف أعالـ المسمميف ممف اىتمكا بيذه القضية إلى حد ما تككف بمثابة معالـ التي 

ترشدنا إلى الطريؽ األنجح في التغمب عمى مشكالت ىذا الدرس النحكم كعمى ضكئيا  
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سنعرض بعض الكسائؿ كاألدكات العممية التي تسيـ في نظرنا في رفع مستكل نجاعة الدرس 

. النحكم بناء عمى أىداؼ المرتجاة منو

 كفي ضكء ىذا يمكننا القكؿ أف النحك الكظيفي ىك المكضكعات النحكية المستعممة في 

لغة التالميذ تحدثا ككتابة بحيث تستخدـ استخداما سميما في اإلعراب كالتراكيب كالربط ليبرز 

: المعنى كاضحا كمفيكما كذلؾ مف خالؿ

 أف تنطمؽ في تدريسنا مف الخبرة المتصمة بغرض مف أغراض المتعمميف أك لسد حاجة .1

. لدييـ

.  أف تككف استجابة المكاد مف التالميذ القياـ بيا أثناء الخبرة في نطاؽ استعداداتيـ.2

.  التركيز عمى ممارسة السمكؾ المراد تعممو مف الطالب.3

.  تدريس النحك في ظؿ األساليب أم باختبار قطعة مشتممة عمى أمثمة القاعدة النحكية.4

 التخفيؼ مف النحك الغير الكظيفي أم النحك الذم ال يستفاد منو إال في حاالت نادرة في .5

 1.ضبط الكممات

 كبالتالي كيؼ نشأت ىذه الفجكات بيف دراسة ىذا العمـ كبيف إتقانو نطقا ككتابة عند 

التالميذ؟ 
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: مشكالت النحو 

 ىناؾ مشكالت كثيرة تحكؿ بيف دراسة النحك كبيف إتقانو منيا ما ىك متعمؽ بالضعؼ 

العاـ في المغة العربية في المجتمع العربي، بسبب اختالؼ المغة المنطكقة في حياة الناس 

" المحف" فينشأ  (في حياة الناس )العادية عف المغة المكتكبة، كاعتيادىـ عمى المغة المنطكقة 

في المغة حيف يريدكف التحدث أك الكتابة بالعربية الفصيحة، كمنيا ضعؼ مدرسي المغة 

العربية كعدـ تمكنيـ في النحك العربي، كمف تمرير ىذا العمـ بالشكؿ الفعاؿ إلى تالميذىـ 

، أكثر مما ىك إرادة 1كذلؾ ينتج أحيانا مف ممارسة كظيفة معمـ المغة العربية بيدؼ الرزؽ

. كمحبة في رفع مستكل ىذه المغة في كاقع المجتمع العربي

 كثرة العكامؿ النحكية، كتشعب التفاصيؿ التي تندرج تحت ىذه القكاعد كتزاحميا بصكرة 

ال تساعد عمى تثبيت المفاىيـ في أذىاف التالميذ، بؿ إلى تثبيتيا كنسيانيا، كذلؾ لتجرىا 

 2.كبعدىا عف كاقع الحياة التي يحياىا التالميذ

 عمى بعض األسباب التي أدت بالنحك العربي لمكصكؿ إلى عدـ ابن خمدون كيطمعنا 

الفعالية كالتأثير الكبير في تحصيؿ ممكة إتقاف العربية، كعمى مظاىر ذلؾ في عصره، فممكة  
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المساف العربي أصبحت شيئا غير الصناعة العربية، إنما ىي معرفة قكانيف ىذه الممكة 

  1.كمقاييسيا الخاصة فيك عمـ بكيفية ال بنفس الكيفية

ابن  كفي تمخيص لمصعكبات في الجانب المتعمؽ بمادة النحك كسببيا يقكؿ العالمة 

تمؾ القكانيف إنما ىي كسائؿ لمتعميـ، كلكنيـ أجركىا عمى غير ما قصد بيا  " خمدون

 2".كأصاركىا عمما كبحثا، كبعدكا عف ثمرتيا

نعتقد أنو تمت معالجتيا بالشكؿ المطمكب فسكؼ :  كىنا تتركز عمى المشكمة الرئيسية

تظير نتائج طيبة عمى مستكل إتقاف النحك العربي نطقا ككتابة عند التالميذ، كسكؼ تتبع 

. جدكؿ تمؾ المشكمة تاريخيا لمعرفة العالج المناسب ليا

 فالمشكمة الرئيسية تكمف في طريقة تدريس النحك العربي في المدارس كالتي تركز 

أساسا عمى إتقاف اإلعراب، كاستظيار القكاعد النحكية كحفظيا غيبا، كفي العكدة إلى جذكر 

. المشكمة نجد أنفسنا أماـ كـ مف الصعكبات المتعمقة بمادة النحك

:  كتتمثؿ ىذه الصعكبات في الجكانب التالية

دكف  (المعيارية) اعتماد معظـ النحاة في كضعيـ لعمـ النحك عمى منطؽ العقؿ .         أ

االىتماـ بمنطؽ المغة كطبيعتيا الكظيفية، كيظير ذلؾ في طريقة التناكؿ كالتعبير في كثير مف  
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كتب النحك كالصرؼ كالبالغة كمنيا كتب قمة ظيرت في أكؿ عيد العرب، حيث قامت عمى 

أسرار "عبد القادر الجرجانيككتاب " الكتاب" سيبويو كصؼ في كثير مف أبكابيا مثؿ كتاب 

كبعد ذلؾ استمر المغكيكف في دراسة المغة عف طريؽ ما كضعو " البالغة كدالئؿ اإلعجاز

. 1السمؼ مف قكاعد المغة

 تأثر كاضعي عمـ النحك بعمماء الكالـ في أف كؿ أثر ال بد لو مف مؤثرػ كاإلمعاف .ب

لى الحديث عف العمؿ كعمؿ العمؿ . في ذلؾ إمعانا انتيى إلى نظرية العامؿ، كا 

 كثرة ما في القكاعد مف أقكاؿ كالمحاكاة، كاختالؼ مسائميا كاعتمادىا عمى التحميؿ .ج

. المنطقي، الذم يستدعي حضر الفكر كاستنباط األحكاـ العامة مف أمثمة كثير متنكعة

أما بخصكص الحمكؿ التي نطرحيا عائدة جذكرىا إلى التراث العربي اإلسالمي 

كتعمـ مما أقررناه في ىذا : "  إذ يقكؿابن خمدونكتستمر في رصد الخط العريض لممنيج عند 

الباب، أف حصكؿ ممكة المساف العربي إنما ىك بكثرة الحفظ في كالـ العرب، حتى يرسـ في 

 2"خيالو المنكاؿ الذم نسجؿ عميو تراكيبيـ فينتج ىك عميو
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ضاعت المساف كبيف تحصيؿ الممكة، أم بيف "  في مقدمتو يفرؽ بيف ابن خمدونفإف 

قكاعد المغة كبيف إتقاف العربية نطقا ككتابة، كمف ىنا فيـ ميتـ بالمنيج الذم يحقؽ اليدؼ 

 1".فيما" األسمى، كىك إتقاف العربية نطقا ككتابة كنظيؼ إلى ذلؾ 

 االرتكاز عمى معايشة النصكص العربية السميمة كحفظيا ابن خمدونككخالصة منيج 

كممارستيا كقراءتيا كسماعيا ككتابتيا، كطريقة مثمى في اإلتقاف، انطالقا مف أف الممارسة 

. التطبيقية كحفظ ليذه النصكص كبيا يرد يزكد طالب العمـ برصيد مف أساليب ىذه المغة

: كفي المنيج الذم نقترحو لمدرس النحك نعرض بعض األساليب كالكسائؿ

 إلغاء كؿ ما ليس مف شأنو إحداث تغيرات في طريقة الكتابة، أك لفظ التعبير أك .1

دراؾ القكاعد التي تؤثر في طريقة  فيمو، لتكفير الجيد عمى الطالب، كتركيزه عمى الحفظ كا 

 2.لفظ الكممات كالجمؿ ككتابتيا

شارة إلى .2  إعطاء التالميذ فرص أكبر لمتحدث بالمغة العربية كتصكيبيـ إف أخطئكا كا 

القكاعد أثناء التحدث كربطيا بتقكيـ المساف ألف التصكيب أثناء الممارسة مف أنجح الطرؽ 

. التربكية التي تزرع القكاعد
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 إعطاء فرص أكبر لكتابة النصكص العربية ذاتية، كربط القكاعد كالنصكص .3

. المصاحبة ليا بكاقع حياة التمميذ

 أف يككف عمـ المغة العربية قدكة حسنة في التزامو بالنطؽ العربي الفصيح لتعكيد .4

. التمميذ عمى سماع األساليب النحكية العربية

 إف تركز االختبارات كاالمتحانات النيائية عمى قياس مدل تحقيؽ األىداؼ التي .5

حددناىا لنحك، كىي إتقاف التعبير العربي السميـ نطقا ككتابة، كعمييا يككف النقؿ األساسي في 

تقاف اإلعراب، كىذا األمر الذم سكؼ يؤدم إلى اىتماـ  العالمات عمى استظيار القكاعد كا 

.  التمميذ لمادة النحك
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 الجانب التطبيقي:المبحث الثالث . 

بعد الدراسة النظرية كجب عمينا دعـ ىذا الفصؿ بدراسة ميدانية،كاف اليدؼ منيا 

تشخيص األسباب المؤدية إلى ضعؼ مستكل التمميذ في مقياس النحك كتحميميا محاكلة إيجاد 

الحمكؿ كاالقتراحات الناجعة التي تقمؿ مف الظاىرة محاكلة رفع مستكل التمميذ لكي يصعد عمى 

لساف سميـ كفصاحة كبالغة الكالـ ككأم باحث في أم دراسة معينة في أم مجاؿ مف 

مجاالت البحث العممية، يجب استخداـ أداة بحث مناسبة، لذا استكجب عمينا استخداـ أداة 

معينة ليذا المكضكع كىي كضع استبيانيف كاحد لمتالميذ كاآلخر لألساتذة  كلقد قمنا باختبار 

التالميذ السنة الرابعة متكسط كعينة لمدراسة ككنيـ اجتازكا السنكات األخرل ،كنستطيع بذلؾ 

المعمكمات )أف نحكـ عمى إجاباتيـ كنأخذىا بعيف االعتبار، كتضمنت ىذه االستبانة 

أما االستبياف المكجو  (الشخصية، ميكؿ التالميذ نحك مادة القكاعد، التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ

المعمكمات الشخصية طرؽ التدريس، المشاكؿ التي تكاجيو، )لألساتذة المغة العربية فتضمف 

 (المحتكل
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 :برنامج النحو لمسنة الرابعة متوسط 

  عناصر الجممة البسيطة.1

  الجممة المركبة.2

  الجممة الفرعية.3

 . الجممة الكاقعة مضافا إليو.4

 . جممة كاقعة نعتا.5

 . جممة كاقعة خبرا لممبتدأ.6

 . الجممة الكاقعة خبرا لمناسخ.7

 . الجممة الكاقعة عطفا.8

 . الجممة الكاقعة حاال.9

 . ممنكع مف الصرؼ لعمتيف.10

 . التمييز.11

 "أؿ"  االستثناء بػ .12

 . البدؿ.13

 .  العطؼ البياف.14

 

 



 أنواع النحو طرق ومشكالت تدريسو وعالجيا:                     الفصل الثاني
 

 

 
: اإلجراءات المنيجية 

: منيج الدراسة. 1

إف طبيعة المكضكع تفرض عمى الباحث إتباع منيج معيف لمكصكؿ إلى اإلجابة عمى 

التساؤالت المطركحة، كتحقيؽ اليدؼ المرجك مف البحث ألننا ال يمكننا أف نتكصؿ إلى أم 

نتيجة دكف اعتمادنا عمى منيج ما، كىذه الدراسة تعتمد عمى معرفة كيفية تعميـ القكاعد 

. النحكية في مقررات التعميـ المتكسط في ضكء التسيير النحكم

الطريؽ المؤدم إلى كشؼ عف " كالبد لكف دراسة عممية منيج معيف، كىذا األخير ىك 

 1"الحقيقة بكاسطة مجمكعة مف القكاعد، لتحديد العمميات لمكصكؿ إلى نتيجة المعمكمة

الطريقة التي يعتمد عمييا الباحث لمكصكؿ كالحصكؿ عمى معمكمات دقيقة " كىك أيضا 

 2"تصكر الكاقع االجتماعي المعاش، كتساىـ في تحميؿ الظاىرة المدركسة

طريقة لكصؼ المكضكع : " كاعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الكصفي الذم يعد

المراد دراستو مف خالؿ منيجية عممية صحيحة، أك تصكير النتائج المتكصؿ إلييا، عمى 

 3"أشكاؿ رقمية معبرة يمكف تفسيرىا

دراسة كتفسير الظاىرة مف خالؿ  "كما استخدمنا آلية التحميؿ التي تقـك عمى أساس 

 

                                                           
. 76، ص2007مكتب العربي الحديث، عمان، األردن، د ط  (مفاىيم ومنيجيات)طرق البحث العممي " فوزي عبد الخالق وعمي إحسان شوكت .  1

. 43، ص2008، 01جسور لمنشر الجزائر، ط" منيجية البحث في العموم االجتماعية واإلنسانية" حامد خالد .  2

 .90، ص2003، 01دار العموم لمنشر، الجزائر ط" منيجية البحث العممي لمجامعيين" صالح الدين شروج .  3
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تحديد خصائصيا، كتكظيؼ العالقات القائمة بينيا بيدؼ الكصكؿ إلى كصؼ عممي متكامؿ 

 1"ليا

: الطريقة واألدوات. 2

: مجاالت الدراسة- 1.2

 أجرينا ىذه الدراسة في متكسطة حداد الميمكد، تي جديت، :المجال المكاني. أ

 04مستغانـ، حيث كزعنا استبيانا عمى التالميذ كآخر لألساتذة، حيث يحتكم قسـ السنة 

.  ذككر14 إناث ك 17 تمميذا، 32متكسط عمى 

. أما بخصكص اختيارنا ليذه المؤسسة فيي المتكسطة التي درسنا فييا

 قمنا 2018/2019أجريت ىذه الدراسة خالؿ المكسـ الجامعي : المجال الزماني. ب

 30/04/2019بيذه الدراسة الميدانية بعد االنتياء مف الجانب النظرم مباشرة، ككاف ذلؾ يـك 

. ثـ بعد ذلؾ تـ تفريغ البيانات كاستخالص النتائج

 كىي الكسيمة لمساعدة الباحث كعف طريقيا يتـ جمع :أداة جمع البيانات. ج

كسيمة " المعمكمات، كتستخدـ ىذه األداة في جمع البيانات كتسمى باالستبياف كيعد ىذا األخير 

لمحصكؿ عمى اإلجابات األسئمة، كذلؾ باستعماؿ استمارة يقـك المجيب بتدكيف اإلجابات 

 2"عمييا

 
                                                           

. 44، ص"منيجية البحث في العموم االجتماعية واإلنسانية"حامد خالد، : ينظر.  1

 .95، ص1993دار المريخ، الرياض، السعودية دط، " دليل الباحثين في اإلدارة والتنظيم " حامد سوادي عطية .  2
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: النتائج والمناقشة. 3

: عرض نتائج التالميذ- 1.3

  يبيف تكزيع التالميذ حسب الجنس: 01الجدول رقم. 

غــــيـــــــاب ذكــــــــــور إنـــــــــاث 

17 14 01 

32 

 
 المتمثؿ في تكزيع التالميذ حسب الجنس أف 01يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ -

 .14 كالذككر 17عدد الذككر كانت أقؿ مف عدد اإلناث حيث كاف عدد اإلناث 

  يبيف مدل محبة التالميذ لمادة النحك:02الجدول رقم  :

الجـــنــس 

اإلجــابــة 

 

إنـــــــاث 

 

ذكـــــــور 

 

الــمــجـــمــوع 

 20 06 14نعـ 

 09 06 03ال 

 02 02 00بدكف إجابة 
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 يتضح لنا أف عدد اإلناث كاف مرتفع كىي محبة لمادة 02مف خالؿ الجدكؿ رقـ -

 كىذا 06 كالذككر 14النحك مقارنة بالذككر، حيث كاف عدد اإلناث المحبة لمادة النحك 

 ".نعـ"بالنسبة إلجابة 

 06نالحظ أف الذككر الذيف ال يحبكف مادة النحك كاف عددىـ " ال"أما بالنسبة إلجابة 

جابة ال 20كاف " نعـ"، أما المجمكع بالنسبة إلجابة 03كاإلناث  . 09 كا 

.  كىنا نستنتج أف التالميذ يحبكف مادة النحك

ماىي الصعوبات التي تواجيك أثناء دراسة مادة النحو؟ . 3

بالنسبة ليذا السؤاؿ فال نحتاج إلى جدكؿ حيث كانت اإلجابات مختمفة باختالؼ - 

: الجنس مف إناث كذككر، كنذكر منيا ما يمي

 حيث كاف ىذا الجكاب متداكؿ عند معظـ : أحيانا أجد صعكبة في اإلعراب

 .التالميذ

 ال أكاجو أم صعكبة ألف أستاذتنا تدرسنا جيدا: كىناؾ مف قاؿ. 

 ال افيـ الدركس الصعبة أما السيمة أفيميا. 

 إعراب كمحؿ الجمؿ مف اإلعراب. 

 أحيانا ال أفيـ الدرس. 

 ال تكجد صعكبة. 

 . تالميذ06أما مف ترككا اإلجابة فارغة فكاف عددىـ  -
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  رأم التالميذ في مادة النحك:03الجدول رقم . 

بــدون إجــابـة المــجــمــوع ذكــــــور إنــــــاث االحــتمــاالت 

  06 03 03سيمة 

 02 01 01صعبة  02

 00 00 00صعبة جدا 

 21 08 13عادية 

 

 21 نالحظ مجمكع الذيف جاءىـ مادة النحك عادية كاف 03مف خالؿ الجدكؿ رقـ  -

 00 تالميذ، أما الصعكبة بتمميذيف كجكاب صعبة جدا فكاف بػ 06تمميذ كيمي بعدىا السيكلة بػ 

 .إجابة

 إجابات متساكية مع 03كلك قسمنا حسب الجنس السيكلة عند اإلناث كانت بػ 

. الذككر، كالصعكبة أيضا بإجابة كاحدة

.  إجابات08 إجابة كالذككر بػ 13أما إجابة عادية فعند اإلناث قدرت بػ 

.  أما مف ترككا اإلجابة فارغة فكانكا تمميذيف فقط
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 يبيف الصعكبة في فيـ القكاعد النحكية عند التالميذ:04الجدول رقم . 

بــدون إجــابــة المـــجـــمـــوع ذكـــــور إنـــــاث االحــتمــاالت 

  13 03 10نعـ 

 13 07 06ال  02

 02 02 01أحيانا 

 

مف القراءة التي أثبتيا الجدكؿ أعاله حكؿ صعكبة فيـ القكاعد النحكية نالحظ عند  -

متغمبة عند " بنعـ" اإلناث ىف يكاجيف أكبر صعكبة مقارنة بالذككر حيث كانت اإلجابة 

 .07 إجابات ك الذككر فكانت اإلجابة بػ 06بػ " ال" ك 10اإلناث بػ 

أما إجابة أحيانا كانت بكاحدة فقط عند اإلناث كالذككر قدرت بإجابتيف، كبيذا يككف 

: المجمكع

.  إجابة13إجابة نعـ بػ  -

.  إجابة13إجابة ال أيضا بػ  -

.  إجابات03إجابة أحيانا بػ  -

. أما مف فضمكا أف يترككا إجابة فارغة فيـ تمميذيف -
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  يبيف رأم التالميذ حكؿ إلى مف تعكد صعكبة الدرس النحكم؟ :05الجدول 

المــجمــوع ذكـــــور إنــــاث  

 07 01 06طبيعة المكضكعات المختارة 

 07 05 02طبيعة التعريفات كالمفاىيـ النحكية 

 05 04 01الطريقة المعتمدة مف طرؼ اإلسناد 

طبيعة + الطريؽ المعتمدة مف طرؼ اإلسناد

مكضكعات معتادة 

01 00 01 

طبيعة تعريفات + طريقة معتمدة مف طرؽ اإلسناد

كمفاىيـ 

00 01 01 

 06 01 05طبيعة التعريفات كالمفاىيـ + طبيعة المكضكعات

 04 02 02بدكف إجابة 

 

مف الجدكؿ أعاله نالحظ أف األرقاـ متفاكتة إذ أحدث طبيعة المكضكعات المختارة  -

 . إجابات07أعمى عدد في اإلناث، أما الذككر فكانت إجابة كاحدة، كبيذا يككف المجمكع 
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 كىناؾ فئة مف التالميذ أف أسباب صعكبة الدرس النحكم تعكد إلى أكثر مف سبب فكانت   

الصعكبة راجعة إلى الطريقة المعتمدة مف طرؼ األستاذ زائد طبيعة التعريفات كالمفاىيـ كبذلؾ 

. يككف المجمكع بإجابة كاحدة

 06أما إجابة طبيعة المكضكعات المختارة زائد طبيعة التعريفات فتحصمت عمى 

. إجابات

. 04كمف التالميذ مف فضمكا ترؾ المكاف إجابة فارغ فكاف المجمكع 

 يبيف انتباه األستاذ ألخطاء التالميذ النحكية كتصحيحيا:06الجدول رقم . 

الـــمـــجــمــوع ذكــــــور إنــــاث االحـــتــمــاالت 

 25 10 15نعـ 

 01 00 01ال 

 03 02 01أحيانا 

 

ما نالحظو مف خالؿ الجدكؿ أف عدد اإلجابات أكبر لمتالميذ التي تقر بأف  -

 تمميذ، أما العدد الذم قاؿ 25األستاذ ينبييـ عف أخطائيـ النحكية حيث قدر عددىـ بػ 

 . إجابات03بػ " أحيانا" أما " ال"العكس فكاف قميؿ بإجابة كاحدة فقط 

.  كىنا نستنتج أف األستاذ صريح عمى تصحيح أخطاء تالميذه
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  يبيف انتباه األستاذ الستعماؿ المغة الفصحى داخؿ القسـ :07الجدول رقم 

 .لتالميذه

الــــمجـــمــــوع ذكــــــور إنــــاث االحــتمــاالت 

 14 04 10نعـ 

 10 05 05ال 

 

يبيف الجدكؿ أعاله بتكجييات األستاذ باستعماؿ المغة الفصحى داخؿ القسـ، حيث  -

 إجابات، كىنا يتضح أف األستاذ صريح 10بػ " ال" إجابة ك 14بػ " بنعـ"قدرت عدد اإلجابات 

 .عمى استعماؿ المغة الفصحى داخؿ القسـ كىك كراء تالميذه الستعماليا
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 :تحميل النتائج الخاصة بالتالميذ 

:  مف خالؿ تعميقنا عمى الجداكؿ كعرض نتائجيا سنحاكؿ تحميؿ ىذه النتائج فيما يمي

  مف خالؿ الجدكؿ الذم يبيف لنا عدد الذككر كاإلناث أف الذككر أخذت عدد أعمى مع .1

غياب كاحد في الحصة التي كزع فييا االستبياف، حيث الحظنا أف اإلناث كانت إجابتيف 

.  صريحة كبكؿ مكضكعية كشخصية مقارنة بالذككر

 مف قراءتنا لمجدكؿ الذم يبيف مدل محبة التالميذ لمادة النحك الحظنا أف أغمبيـ يحب .2

. ىذه المادة كربما ذلؾ راجع إلى طريقة األستاذ المحببة ليذه المادة

أما ما الحظناه أيضا أف اإلناث كانت متجاكبة مع ىذا السؤاؿ أكثر كمحبة ليذه المادة 

. أكثر مف الذككر

. ربما تككف محبك لممكاد العممية أكثر مف المكاد األدبية" ال"أما الفئة القميمة التي قالت 

 أما بخصكص السؤاؿ المتمثؿ في الصعكبات التي تكاجو التمميذ في دراسة مادة النحك .3

فكاف أغمب التالميذ يكاجيكف مشكمة مع اإلعراب كمحؿ الجممة مف اإلعراب كربما ذلؾ راجع 

إلى طريقة األستاذ في إيصاؿ المعمكمة، أك ربما ىذا التمميذ الذم يجد صعكبة قميؿ االىتماـ 

. داخؿ قاعة الدرس فحضكره لمدرس يككف آليا
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 مف خالؿ الجدكؿ الذم يبيف رأم التالميذ حكؿ مادة النحك إف كانت سيمة أـ عادية أك .4

صعبة ثـ صعبة جدا فمعظـ التالميذ قالكا عادية كربما ذلؾ راجع إلى المعمـ الذم يممؾ الخبرة 

التي تجعمو يقمؿ مف صعكبة النحك العربي، كىذا ما ينطبؽ عمى أستاذة التي أجرينا معيا 

 سنكات، كىذا يؤثر إيجابيا عمى التالميذ، فعدـ اإلحساس 10االستبياف التي تقـك خبرتيا 

بصعكبة يصرؼ ذىف المعمـ عمى استخداـ طرؽ مسيرة لفيـ التمميذ، فمممعمـ دكر رئيسي في 

. تدليؿ الصعكبة كأنو مخصص في ىذا المجاؿ فيك يدرس النحك عف سابؽ معرفة

فربما ذلؾ التمميذ أقؿ ذكاء فكثيرا ما يعاني التمميذ " صعكبة" أما الفئة التي قالت بكجكد 

.  مف ىذا المشكؿ الخارج عف إرادتو

 أك يككف التمميذ غير محب لممادة النحكية، كأف يفضؿ المكاد العممية أك المغات 

. األجنبية عمى العربية

. فقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة المكضكعات المختارة" أحيانا" أما مف أجابكا 

 المتمثؿ في رأم التمميذ كصعكبة الدرس النحكم فقد تعددت 05 أما بخصكص الجدكؿ .5

اآلراء كاإليجابيات فمعظـ التالميذ أرجعيا إلى طبيعة المكضكعات المختارة كطريقة األستاذ، 

فكثيرا ما يقع المعمـ في أخطاء أثناء التدريس، كعدـ تفطنو إلى الفشؿ طريقتو كىذا راجع إلى 

الفرؽ الشاسع بيف مستكاه كمستكل التمميذ، إذ مف الصعب عميو خفض مستكاه إلى مستكل  
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التالميذ في الطكر المتكسط، فممطريقة دكر في تحبيب المادة عند التمميذ كىذا يرجع إلى ميارة 

. المعمـ في إثارة اىتماـ التمميذ كانتباىو

.  فجمكد طرؽ التدريس كثباتيا يعد عامال كبيرا في صعكبة النحك عمى التالميذ

 كما الحظناه أف التمميذ في ىذا المستكل غير قادر عمى تحديد السبب في صعكبة 

المادة النحكية بدقة فتختمط عميو األمكر، إذ يالحظ مف خالؿ الجدكؿ نفسو أف اإلجابات 

كانت متنكعة فيناؾ مف أرجع السبب إلى طبيعة المكضكعات المختارة كعينة أخرل أعادت 

السبب في طريقة األستاذ كطبيعة المكضكعات كآخركف أرجعكا ىذا إلى طبيعة التعريفات 

كالمفاىيـ النحكية، فينا نحس أف التمميذ مضطرا كيخمط في األسباب كقد يككف السبب كامنا 

. فيو كذلؾ يعكد إلى قمة انتباه التمميذ أثناء الدرس

 الذم يبيف تنبيو األستاذ تالميذه عمى أخطائيـ 06 يتجمى لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ .6

النحكية كىنا نجد األستاذ قائـ بكاجبو عمى أتـ كجو، كذلؾ مف خالؿ أغمبية التالميذ عمى أف 

أستاذىـ ينبييـ عمى أخطائيـ كيبيف أيضا حرص األستاذ بعدـ كقكع تالميذه ما يسمى بالمحف 

. أثناء كالميـ كقراءتيـ

 كيتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ الخاص بتكجييات األستاذ لتالميذه باستعماؿ الفصحى .7

داخؿ حجرة الدراسة، أف األستاذ ينصحيـ باستعماؿ الفصحى أثناء حديثيـ في القسـ، أك  
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كىك قياـ األستاذ " بنعـ"اإلجابة عف األسئمة، كىذا مف خالؿ نسبة التالميذ الذيف أجابكا 

. بالتكجيو كالنصح باستعماؿ المغة العربية الفصيحة

: عرض نتائج االستبيان الخاص باألساتذة.3

بعد أف قمنا بعرض النتائج الخاصة بالتالميذ كاستنتجنا عدة نتائج حاف دكر األساتذة - 

. اآلف حيث قامت أستاذة كاحدة فقط يرد عمى ىذا االستبياف كسكؼ نقـك بعرض ردىا

ىؿ يشارؾ التمميذ في حصة القكاعد النحكية؟ :  فبخصكص السؤاؿ األكؿ الذم كاف.1

كمف خالؿ ىذه اإلجابة يتبيف لنا أف التالميذ السنة الرابعة متكسط " بنعـ"فكاف رد األستاذة 

يتفاعمكف مع درس القكاعد كذلؾ بالمشاركة كاإلجابة عف األسئمة المكجية إلييـ مف طرؼ 

. أستاذتيـ

 أما السؤاؿ الثاني الذم كاف نصو يتساءؿ حكؿ مدل تناسب محتكل المنياج لمستكل .2

فيك مالئـ، كتفسر ىذه اإلجابة أف " بنعـ"تالميذ السنة الرابعة متكسط فكانت إجابة األستاذة 

الدركس المقررة ليـ في مستكاىـ كأثناء تصفح ىذه الدركس كجدنا أف أغمبيا مدركسة إاّل أّنيا 

المبتدأ كالخبر مف حيث التقديـ كالتأخير،  )معمقة بعض الشيء، مف بيف ىذه الدركس 

عراب الجمؿ كالمحؿ اإلعرابي . (كالمفعكؿ بو المقدـ، كا 

 أما إجابة األستاذة بخصكص السؤاؿ الثالث حيث سألناىا إف كاف التالميذ يقكمكف .3

كىذا دليؿ عمى مكاظبة التالميذ  " بنعـ"بحؿ كاجباتيـ المنزلية في مادة قكاعد النحك فكاف ردىا 
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جابتيـ تبيف مدل  في حؿ كاجباتيـ كعمى حرص األستاذة التي تقـك بمراقبة الحمكؿ لمتقييـ، كا 

فيميـ لممحتكل أك ال، فتقـك بكضع عالمة لمقياـ بحؿ الكاجب، كعدـ القياـ بالحؿ يتعرض 

. صاحبة لخصـ النقاط كىي الطريقة متبعة كناجحة مع تالميذ التعميـ المتكسط

 أما اإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذم يبيف شعكر التالميذ عند السؤاؿ عف اإلعراب .4

كىذا يكضح لنا أف اإلعراب صعب بنسبة لمتالميذ، كال يخفى أف " بقمؽ"فكانت إجابة األستاذة  

اإلعراب كاف كال زاؿ صعب بالنسبة لعديد مف التالميذ كحتى طمبة الجامعة، كىذا راجع إلى 

. عدـ فيمو منذ بداية تعميمو في مراحؿ متقدمة في التعميـ

 فاإلجابة عف السؤاؿ لطريقة التي يعتمدىا األستاذ في تقكيـ درسو فقامت األستاذة .5

يستخمص التمميذ درسو انطالقا مف الكضعية االنطالقية يستخمص :" باإلجابة عف النحك التالي

بطريقة :"، أما الطريقة األنسب فأجابت األستاذة"بمساعدة أستاذه الذم ىك أىـ محيطات الدرس

كىي طريقة حؿ المشكالت حيث يضع األستاذ التمميذ في " بناء التمميذ الدرس ال التمقيف

مكضكع مبيـ أك فكرة ما، ثـ يتركيـ يجدكف حؿ كحدىـ كذلؾ بمناقشة بينيـ حكؿ ىذا 

. المكضكع

 كبخصكص السؤاؿ المشاكؿ التي تكاجو األستاذ أثناء تقديـ درسو ىك حسب األستاذة .6

نسياف التالميذ لممبادئ األكلى في عمـ النحك فيضطر األستاذ لتذكيره بيا، كىذا يتطمب في  "
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أم أف التمميذ ىنا ال يقـك بمراجعة أساسيات كالمبادئ األكلى لدرسو " كؿ مرة جيدا ككقتا

. النحكم مما يجد نفسو في خبرة مما يصعب عمى األستاذ ىنا بتذكيرىـ بيا دائما

 كحسب األستاذة في السبب الرئيسي لضعؼ التالميذ في مادة النحك، فيك عدـ .7

مراجعة المفاىيـ السابقة مما يضطر األستاذ بإعادة الدرس مرة ثانية كىنا يتطمب جيدا ككقتا 

. أيضا كقت الحصة

: نتائج الدراسة الميدانية.- 4

بعد إتمامنا لمدراسة الميدانية خرجنا بمجمكعة مف النتائج يمكف حصرىا في النقاط - 

: اآلتية

  صعكبة الدرس النحكم حقيقة مفركضة عمى الكاقع التربكم، مما أدل إلى ظيكر

 .دعكات إصالحية لتغيير طرؽ التدريس النحك العربي إلى عدة طرؽ مختمفة

  طبيعة المكضكعات المختارة التي ال تتالئـ معظميا مع مستكل التمميذ مع المستكل

الحقيقي لو كغالبا ما تككف ىذه المكضكعات مممة كنبعد التمميذ عف المادة النحكية كتجعمو 

 .يمجأ إلى مكاد أخرل أكثر حيكية

  ضركرة االلتزاـ بالمغة الفصحى أثناء الدرس سكاء مف قبؿ المعمـ أك التمميذ، ففي المغة

الفصحى تطبيؽ لمقاعدة النحكية، ليذا يجب عمى المعمـ أف يككف حريصا عمى تنبيو التمميذ 

 .عندما يخطئ كخاصة أثناء اإلجابة الشفكية
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  كىناؾ أسباب أخرل عائدة لمتمميذ في حد ذاتو كعدـ االنتباه داخؿ قاعة الدرس

 . كاإلىماؿ لممادة النحكية

 أىـ التطبيقات تككف في فعالية الدرس النحكم. 

 أىمية القاعدة كالتطبيقات لنجاح الدرس النحكم. 

  ضركرة تغيير األستاذ لطريقة التدريس كذلؾ حسب فيـ التالميذ كذلؾ بما يناسب

التمميذ كليس ما يتناسب معو، فطريقة األستاذ في إلقاء الدرس تؤثر سمبا أـ إيجابا عمى 

 .التمميذ

 معاناة التالميذ في الطكر المتكسط بدرجة متفاكتة مف صعكبة الدرس النحكم .
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 ةـــــمــــاتــــخـــال



 

 



 الخاتمة
 

 

 

 :الخاتمة 

بعد استفاء الجانب النظرم كالجانب التطبيقي مف البحث، يمكف الخركج بعدة نتائج 

: كاستنتاجات كىي كالتالي

 يعد النحك العربي في مقدمة العمـك العربية. 

 تعدد أىداؼ النحك كمزاياه كالغاية كاحدة. 

 اختالؼ المدارس النحكية كتعددىا مع اختالؼ العصكر كالعمماء. 

  النحك يكفؿ سالمة التعبير كصحة أدائو كفيـ معناه، كما انو يساعد عمى جماؿ

 .األسمكب كجكدتو

  الطريقة القياسية، :  طرؽ كىي04أىمية طرؽ تدريس النحك كالتي تمثمت في

 .كاالستقرائية، االستنباطية كالحكارية

  مسألة صعكبة النحك مسألة مطركحة منذ القدـ، كىذا ما دعا غمى ظيكر دعكات

 .لتسييره

 معاناة كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في التعميـ المتكسط مف صعكبات المادة النحكية. 

 تدخؿ أسباب مختمفة في صعكبات المادة النحكية أىميا: 

 .طبيعة النحك باعتباره مادة جافة كاختالطو بمسائؿ فمسفية -

 .المكضكعات المختارة التي أحيانا تناسب مستكل التمميذ -



 الخاتمة
 

 

 
 .طريقة األستاذ في إلقاء درسو -

جبار التالميذ باستعماليا أثناء  - ضركرة االلتزاـ بالفصحى أثناء تقديـ الدرس، كا 

 .إجابتيـ

   كفي األخير إف تخصص المسانيات التطبيقية تخصص ميـ جدا ألنو يمس التعميـ، 

نظرا ألىميتو حيث يجب أف يعمـ عمى جميع التخصصات، ألنو يؤىؿ الطالب أثناء ممارستو 

. مينة التعميـ بكؿ أريحية

كبالتكفيؽ إف .   نرجك أف نككف قد كفقنا في إعداد ىذا البحث المتكاضع ككنا في المستكل

. شاء اهلل
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 قــــــالحــــــمـــال



 المالحق
 

 

 

 

أتقدـ إليؾ بيذا  (ة)الفاضؿ (ة)التمميذ (تي) عزيزم 

. االستبياف الخاص بمستكل السنة الرابعة متكسط

 نرجك منكـ اإلجابة عف األسئمة الكاردة لكؿ مكضكعية 

حتى يتسنى لنا دراسة ىذا المكضكع دراسة دقيقة، كذلؾ بمأل 

الفراغات بعالمة في الخانة المناسبة إلجابتؾ كاإلجابة عف 

األسئمة تككف حس رأيؾ الشخصي كنعدؾ أف تككف إجاباتؾ 

. في غاية السرية

أرجك فقط أف تككف اإلجابة شخصية دكف ذكر االسـ كالمقب 

- كشكرا– في الكرقة 
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اســتبــيـان خـــاص بالــتــالمــيـــذ 

 :الجنس -

ذكر                                               أنثى 

من محبي مادة النحو؟  (أنتي/ أنت )ىل . 1

  ال      نعـ                                           

ماىي الصعوبات التي تواجيك أثناء دراسة مادة النحو؟ . 2

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

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

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

: ي/ تعتبر مادة النحو العربي بالنسبة لك. 3

سيمة  - 

صعبة - 

صعبة جدا - 

 عادية  -

ىل تجد صعوبة في فيم القواعد النحوية؟ . 4

نعـ                           ال                                 أحيانا      
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: ىل في رأيك صعوبة الدرس النحوي تعود إلى . 5

الطريقة المعتمدة مف اإلسناد - 

طبيعة المكضكعات المختارة - 

طبيعة التعريفات كالمفاىيـ النحكية - 

ىل ينتبو األستاذ ألخطائكم النحوية ويصححيا؟ . 6

     ال                                أحيانا               نعـ           

ىل ينبيكم األستاذ الستعمال المغة الفصحى داخل القسم؟ . 7

   ال  نعـ                         
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: اســتــبــيان خـــاص باألســاتـــذة

 

ي؟ /ماىي طبيعة الدرس النحوي في نظرك. 1

سيؿ                    صعب                               عادم 

ىل يشارك التالميذ في حصة القواعد النحوية؟ . 2 

      فئة قميمة         ال                      نعـ                  

ىل يتناسب المحتوى والمنياج لمستوى تالميذ السنة الرابعة متوسط؟ . 3

  ال               نعـ          

ىل يقوم التالميذ بحل واجباتيم المنزلية في مادة قواعد النحو؟ . 4

 ال   نعـ                       

بّين شعور التالميذ عند السؤال عن اإلعراب؟ . 5

قمؽ                       ارتياح 
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ماىي الطريقة التي يعتمدىا األستاذ في تقويم درسو؟ وماىي الطريقة األنسب بالنسبة . 6

 لك؟

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

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

ماىي المشاكل التي تواجيك أثناء الدرس؟ . 7

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

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

. حسب رأيك بين السبب الرئيسي لضعف المتعممين في مادة النحو. 8

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

.......................................................................................... 
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 . جامعة تممساف2012/2013الماجيستر 

 منقكؿ لمدكتكر عبد "عن منتديات بوابة العرب شبكة االنترنيت" 1995حسف شحاتة . 4
 .العزيز

 مايك 30مكقع تربكم لمدكتكر كجيو مرسى أبميف أستاذ بجامعة األزىر بمصر نشر في . 5
2011. 

 مقاؿ شريؼ محمد جابر تاريخ إضافة "مشكالت تدريس النحو العربي وعالجو". 6
2012/11.11. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رســـــهــــــفــــال



 الفيرس
 

 

 

 :الفيرس 

 البسممة

 اإلىداء

خطة البحث 

 أػ ب ػ ج ػ د ػ ق...................................................................المقدمة

 ماىية التعميمية: المدخل

 02ص.................................................تعريؼ التعميمية لغة كاصطالحا. أ

 05ص..................................................تعريؼ النحك لغة كاصطالحا. ب

 07ص...................................................................أنكاع الديداكتيؾ

 نشأة عمم النحو وقضياه النحوية: الفصل األول

 :المبحث األكؿ

 14ص..................................................................نشأة عمـ النحك. أ

 16ص...............................................................كاضع عمـ النحك. ب

 :المبحث الثاني

 18ص............................................................أىداؼ تدريس النحك. أ

 22ص..................................فكائد تدريس النحك العربي في التعميـ المتكسط. ب

 



 الفيرس
 

 

 

 :المبحث الثالث

 24ص................................................................المدارس النحكية. أ

 35ص...............................................................الظاىر النحكية. ب

 أنواع النحو وأىدافو وطرق ومشكالت تدريسو وعالجو: الفصل الثاني

 :المبحث األكؿ

 39ص.....................................................................أنكاع النحك. أ

 41ص................أسباب ضعؼ المستكل النحكم لدل التالميذ في التعميـ المتكسط. ب

 47ص.........................................كسائؿ المساعدة في تدريس القكاعد النحكية

 :المبحث الثاني

 49ص..............................................................طرؽ تدريس النحك. أ

 58ص..........................................مشكالت تدريس النحك ككيفية عالجيا. ب

 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث

 66ص...................(نقميا مف الكتاب المدرسي)برنامج النحك في السنة الرابعة متكسط 

 67ص................................................................اإلجراءات المنيجية

 69ص...................................................................النتائج كالمناقشة

 76ص.....................................................تحميؿ النتائج الخاصة بالتالميذ

 79ص....................................................عرض النتائج الخاصة باألساتذة



 الفيرس
 

 

 

 81ص.............................................................نتائج الدراسة الميدانية

 84ص...........................................................................الخاتمة

 87ص..........................................................................المالحؽ

 93ص...........................................................قائمة المصادر كالمراجع

 97ص...........................................................................الفيرس


