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 كـــمــمـــة شكــر وعرفـــــان

نىؾى ﴿قاؿ ا تعالى8  مىنىا قىاليكٍا سيٍبحى مٍَّمتىنىا إً  الىًعٍممى ـي  أىنتى  نَّؾى ًإالَّمىاعى ًمي ـي  اٍلعى ًكي   ﴾(10)اٍلحى

 مف سكرة البقرة 10اآلية صدؽ ا العظيـ        

الحمد  الذم ىدنا ليذا كماكنا لنيتدم لكال أف ىدنا ا كحده ال شريؾ لو   

نحمده كنستعينو، سبحاف مسبب األسباب كفاتح  األبكاب، سبحاف مف فتح لنا باب 

نا الطريؽ إلنجاز ىذا البحث العممي المتكاضع نتقٌدـ العـز كاإلدارة، كسيؿ ل

أكمف بعيد  في انجاز ىذه المذكرة مف قريب  بالشكر الجزيؿ الى كؿ مف ساىـ

كنخص بالذكر األستاذ " بف عزة عمي " الذم أنار لنا الدرب كأزاؿ عٌنا الغمكض، 

لى كؿ أساتذة كعماؿ جامعة عبد الحميد ابف باديس ػػػ مستغانـ ػػػ  كا 

لى كؿ ىؤالء نتقدـ بالشكر الجزيؿ.                                     كا 

 

 

 



 

 

 إىـــــــــــداء

     الـ مستقبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىدم ثمرة ىذا العمؿ إلى مف أخذ بيدم إلى المدرسة ليرسـ لي مع  

أدعك لو بالشفاء العاجؿ، إلى مف يعكد لو الفضؿ بكصكلي إلى ما تمنيت " أبي العزيز"     

 فيارب احفظو لي كأطؿ في عمره.

إلى مف رعتاني صغيرة كباعتا حياتيما لتجٌنب الٌتعب كالشقاء ألجمي فكنت ليما الحمـ كالمنى 

كالمستقبؿ ممكتا عيكني " أميتاف الحبيبتاف األكلى التي أنجبت كالثانية التي رٌبت، فيارب 

ف تطؿ في عمرىما كأف تجعميما تاجان فكؽ رأسي يا أدعك لؾ أف تحفظيما مف كؿ سكء، كأ

. 

 إلى إخكتي كأخكاتي ككؿ مف أٌحب.     

 إلى جميع األصدقاء كالصديقات العزيزات الذيف عرفتيـ طيمة المشكار الدراسي.

ك نصائحو القٌيمة إلى أستاذم الفاضؿ " الذم لـ يبخؿ عمٌيا بأٌية معمكمة ك تكجيياتو    

فاليحفظو يا رب
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  مقدمة

لقد خمؽ ا سبحانو كتعالى اإلنساف كميزه عف باقي المخمكقات بميزة العقؿ الذم       

يعتبر الركيزة األساسية إلنتاج الكالـ كالٌمغة، كىذه األخيرة التي اىتـ اإلنساف بدراستيا كالبحث   

كغيرىا مف الٌمغات  عف أسرارىا كأغكارىا منذ كجكده عمى ىذه المعمكرة، كالٌمغة العربية

  األخرل كالفرنسية كاإلنجميزية تعٌد قناة التكاصؿ بيف المتخاطبيف في األسرة العربٌية الكاحدة

أك حٌتى األسػرة األجنبٌية التي تتعٌممػيا كمغة ثانيػة لذلؾ ال بػٌد مف غير أبنائيا مػراعاة قػكاعدىا 

حف ف النطؽ السػميـ بيا كتفادم الكقكع في المٌ ة لضماة، كالدالليٌ ة، الٌنحكيػٌ ػة، الصرفيػٌ الصكتيٌ 

الذم قػد يغير المعنى المقصكد مف المخاطب، كىػذه القكاعد  مكجػكدة في كؿ الٌمغػات    

عمى اختالؼ خصكصيتيا، ككؿ أٌمػة تعمؿ جػاىدة لمحفاظ عمى سالمػة لغتيا مف األخطاء 

  يث تبحث عف أحسف المناىجكعة التي ترتكب في بعض مكاقؼ الٌنشاط الٌمغكم، حالمتنٌ 

التي تجعؿ تعٌمميا سيالن ألبنائيا أك لغير الناطقيف بيا فشممت مستكيات الٌمغة كٌميا8 

 حك كالداللة كالعجـ.األصكات، الصرؼ كالنٌ 

المستكل الٌنحكم باعتباره  األكثركمػف ضمف ىذه المستكيػات التي كانت العنػاية بيا      

تتحقؽ الممكة التبميغية  درجػة تجػاكزت بيا كػؿ المستكيػات المستكل الرئيسي الػذم بو 

األخرل، لما لو مف أىمية بالغة في مساعدة عمى تعٌمـ الٌمغة، كلكٌف رغـ تمؾ المجيكدات فإنٌنا 

نالحظ ارتكاب الناشئة لألخطاء الٌنحكية بصفة خاصة إلى جانب األخطاء الصكتٌية، 

لغة  نجدففي خارجيا  عميمية8ارج المؤسسات التالصرفٌية كاألسمكبٌية...كذلؾ داخؿ كخ
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أخطاء ٌنحكية  تشاىدالصحافة ك كسائؿ اإلعالـ كاألخبار كاإلذاعة، إذ أصبحت لغتنا اليـك 

عديدة صارت تسمى في معظميا باألخطاء الشائعة، كأصبحت ىذه األخطاء في لغة 

األعذار ككنيا لغة غير الصحافة كاألخبار كالتمفزة كغيرىا مف كسائؿ اإلعالـ تمتمس ليا 

متخصصة بؿ كسيمة لمتكاصؿ فقط , مع أٌف ىذا ال يعفييا مف ضركرة السالمة الٌمغكية، كما 

نجد األخطاء نفسيا تقريبان ترتكب في معظـ المجاالت كالمقاالت كالركايات كالقصص كغيرىا 

ي مناسبة ة، كشممت ىذه األخطاء أيضان إلقاء خطاب رسمي أك كممة فمف الفنكف األدبيٌ 

لقاء خطب الجمعة أيضان أك كتابة طمب رسمي لمؤسسة معيٌنة، أٌما داخؿ المؤسسات  معينة كا 

ة التربكية فنالحظ كثرة األخطاء الٌنحكية في انتاجات المتعمميف الٌمغكية مف المرحمة االبتدائيٌ 

ر       حٌتى المرحمة الجامعية، ىذه األخيرة التي يحسب عمى طالبيا تمؾ األخطاء بالٌنظ

 إلى مستكاىـ الٌدراسي، كباألخص الطمبة الذيف تخٌصصكا في دراسة الٌمغة العربٌية.

كال يخفى عمى كؿ طالب أك دارس أٌف الٌنحك العربي ىك العمكد الفقرم لٌمغة العربٌية كبو     

ميف أٌف ىذا المستكل )الٌنحك( مف مستكيات التحميؿ تستقيـ األلسف، كالشائع بيف المتعمٌ 

مساني صعب لمغاية كىك الذم صعب مف تعٌمـ الٌمغة العربٌية عاٌمة, كبالتالي كاف عزكؼ ال

الطمبة عف تعٌمـ الٌمغة العربٌية عمى كجو العمـك كالٌنحك عمى كجو الخصكص. كىنا       

كمف اإلشكاؿ في دراسة الٌمغة العربٌية بما تحتكيو مف ماٌدة الٌنحك كقكاعدىا كأبكابيا كمسائميا 

عرابية المتشبعة كاختالؼ المدراس الٌنحكية حكؿ القضية الكاحدة.... كزادت مف حٌدة ىذه اإل

ة لما يالحظ مف األخطاء الٌنحكية، في مختمؼ نشاطاتيـ المشكمة أكثر في المرحمة الجامعيٌ 
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مف التعميـ التي يتكخى منيا كمكاقفيـ الٌمغكية لمطمبة الجامعييف، ىذه المرحمة األخيرة 

لنطؽ السميـ. كاإلشكالية المطركحة في ىذه الحالة ىي صعكبة فيـ ماٌدة الٌنحك ااستفياء

كاستعابيا لدل الطمبة الجامعييف مف حيث التكظيؼ السميـ أثناء االستعماؿ الٌمغكم، كىذه 

نما بدأت صيحات الشككل مف صعكبة تعمـ الٌنحك كعزكؼ  اإلشكالية ليست كليدة العصر كا 

أف تـ تقعيده )الٌنحك( كنسخو في المجمدات، أم مع بداية تعميمو الطمبة  عف دراستو بعد 

لمناشئة، كالدليؿ عمى صعكبتو ظيكر المحاكالت التيسيرية كالمختصرات الٌنحكية كمحاكالت 

حاة القدامى الذيف ساىمكا         "سيبكيو" ك"عبد القاىر الجرجاني "ك"خمؼ األحمر" كغيرىـ مف النٌ 

ٌتى في عصرنا الحاضر كلكٌف األزمة قد تفاقمت أكثر لدل خريجي في التيسير الٌنحكم كح

 الجامعات مف المٌتخصصيف في الٌمغة العربٌية نظران لضعؼ مستكاىـ الٌنحكم.

كعميو فما ىك مرد ىذا الضعؼ الٌنحكم كصعكبة ىذه الماٌدة )الٌنحك( لدل الطمبة     

مؤدية في قصكرىـ في عدـ إنتاج خطاب كاألسباب ال؟الجامعييف بقسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا

 شفكم أك كتابي سميـ مف الٌمحف كالخطأ؟

            ؟ةبيا الٌنحك قبؿ كأثناء الدراسة الجامعيٌ  سيؿ مرد ذلؾ إلى الطريقة التي درٌ ف   

أك أٌنو يرجع إلى ضعؼ تككيف ؟جفاؼ أصاب الماٌدة كنفر منيا الدارسكفك إلى صعكبة  أـ

مفية المعرفية عف ىذه الماٌدة أك عدـ استغالؿ الكسائؿ التعميمية المناسبة، ـ كغياب الخالمعمٌ 

 عمـ ذاتو ألسباب كظركؼ مختمفة؟أك لقصكر كضعؼ في المتٌ 

  كىذه اإلشكالية صاغت بدكرىا عنكاف البحث المتمثؿ في8 
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الحميد ابن " طمبة الّمغة العربّية وآدابيا وتعّمم الّنحو بين اإلقبال والعزوف ـــ جامعة عبد 
 باديس أنموذجا  ــــ".

إٌف ىذه اإلشكالية ليست كليدة العصر كالمحظة كلكٌف جذكرىا تمتد إلى غاية ظيكر عمـ       

الٌنحك كبداية تأسيسو كما أسمفنا الذكر، فقديمان تنبو عمماء الٌمغة إلى ضركرة تيسير الٌنحك 

سييمو عمى سبيؿ المثاؿ8 مختصر عمى المتعمميف فألفكا عٌدة مختصرات في الٌنحك بغية ت

الزجاج كمختصر أبي حياف األندلسي كمختصر أبك عمي الفارسي  كمحاكلة خمؼ بف حياف 

األحمر في رسالتو "مقدمة في الٌنحك" كعبد القاىر الجرجاني، كأبك عالء المعرم كابف مالؾ 

      بٌد ق( كمحاكالت الجاحظ  الذم يرل أٌنو ال 370ق( كابف مضاء القرطبي )450)ت

حف فقط، عمى السالمة مف فاحش المٌ  يعنييـميف ما مف اختصار أبكاب الٌنحك كتدريس المتعمٌ 

د عمى الٌنحاة " حيث دعا إلى إلغاء نظرية كما ثار ابف مضاء القرطبي في مؤلفو " الرٌ 

لغاء التماريف غير العمميٌ  لغاء القياس، كا  لغاء العمؿ الثكاني كالثكالث، كا  فكؿ ىذه ة، العامؿ كا 

ـ شيئان فاليدؼ      ظريات التي ذكرىا ابف مضاء القرطبي فيي في نظره ال تفيد المتعمٌ النٌ 

مف تعميـ مادة الٌنحك استقامة الٌمساف كحفظو مف الكقكع في الٌمحف كاكتساب الممكة المسانية 

ية ابف فيذه . النظريات تزيد مف تشتتو فقط، ثـ ألفت عٌدة شركح مثؿ8 شرح ابف عقيؿ األلف

مالؾ كشرح الرماني لكتاب سيبكيو...إلخ ثـ استمرت المحاكالت التيسيرية الٌنحكية في العصر 

نمٌ  ا يدرس الحديث منيا طو حسيف الذم أشار إلى أٌف لغتنا العربٌية ال تدرس في مدارسنا كا 

فييا شيء غريب ال صمة بينو كبيف الحياة، بؿ ال صمة بينو كبيف عقؿ التمميذ كشعكره 

      اطفتو. كبذلؾ دعا إلى تخميص الٌمغة العربية مف القيكد كاألغالؿ التي تكبميا كتحدٌ كع
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       مف حركتيا كتطكرىا ثـ محاكلة إبراىيـ مصطفى في كتابو " إحياء الٌنحك " التي ظيرت 

    ـ كدعا الختزاؿ أبكاب الٌنحك العربي0715في الثالثينات مف ىذا القرف كبالتحديد عاـ 

الثة أبكاب كبيرة ىي8 باب الضمة عمـ اإلسناد، كباب الكسرة عمـ اإلضافة، ثـ باب في ث

  الفتحة بعد ما كانت تتجاكز الثالثيف بابان، كقاؿ بأٌنيا ليست عالمة اإلعراب ثـ دعا أيضان 

إلى إلغاء نظرية العامؿ كاالحتكاـ  في اإلعراب إلى المعنى، باإلضافة إلى محاكالت شكقي 

ـ كالذم دعا إلى ضركرة إلغاء نظرية العامؿ ػػػ كما فعؿ سمفو 0725كانت عاـ  ضيؼ كالتي

إبراىيـ مصطفى ػػػ كمنع التأكيؿ كالتقدير في الصيغ كالعبارات، كتصنيؼ الٌنحك عمى قاعدة 

اـ حساف في كثير مف كتبو أحكاؿ الكممات ال عمى قاعدة العكامؿ، كما طرح المكضكع تمٌ 

معيارٌية كالكصفٌية " حيث تحدث عف كتب الٌنحك ككصفيا بالصنعة " الٌمغة بيف ال  مثؿ8

مبتعدة عف تنمية الممكة المسانية السميمة كسبب ذلؾ ىك التذبذب الحاصؿ بيف   كالتكٌمؼ

منيج العالـ كمنيج المتعٌمـ. كما ناقش غيرىـ مف الٌنحاة القدامى كالمحدثيف ىذه المحاكالت 

ؿ الٌنحك عمى المتعٌمميف، كفي ىذا الصدد تكمـ تٌماـ حساف كالمجيكدات الفردية مف أجؿ تسيي

في كتابو " مقاالت في الٌمغة كاألدب " انغماس الٌنحكييف في قضية العالمة اإلعرابية 

كانشغاليـ بأكاخر الكممات فأصبح الٌنحك ىك اإلعراب ككذلؾ اىتماميـ باألصكؿ الٌنحكية مٌما 

 نفر منو الدارسيف.

                                                                                   لدراسات السابقة أجمعت عمى عدـ مالئمة المحتكل أك المضمكفكعميو فمعظـ ا    
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ميف كالطريقة التي يقدـ بيا كالمناىج الدراسية كالمقررات الفصمية التعميمي المقدـ لممتعمٌ 

شكائية كخاطئة مستكردة مف الغرب ال تتناسب مع مستكل كية التي تبنى عمى معايير عكالسنٌ 

ة اقتراحات مف طرؼ أىؿ الطالب كنضجو الفكرم كالعمرم كالمعرفي كليذا طرحت عدٌ 

س مست في معظميا إعادة تجديد المناىج كبناء المقررات كفؽ معايير كأسٌ  االختصاص

ب الجديدة التي أثبتت مخطط ليا كمدركسة ليا مف قبؿ، كالتدريس كفؽ الطرائؽ كاألسالي

 نجاعتيا في ميداف التعميـ.

أٌما السبب الذم أٌدل بنا إلى البحث في ىذه اإلشكالية، فكاف أكؿ دافع ىك دافع شخصي  

ة حكؿ صعكبة ىذه مف خالؿ مالحظات انصبت عمى الطمبة كأحاديثيـ في الساحة الجامعيٌ 

ة كالتخصص فيو ألسباب شخصيٌ  دراستياالمادة )الٌنحك( كعدـ رغبتيـ في اإلقباؿ عمى 

،كالنظرة السمبية مف طرؼ الكاقع كالمجتمع، كمف األسباب أيضان ما يرتكبو الطالب        

حكية يظير ذلؾ جميان مف خالؿ ما يالحظ في أحاديثيـ الشفكية كالكتابية كأثناء مف أخطاء نٌ 

لمحاضرة،      طبيقية كمناقشتيـ مع األستاذ في حصص اإلقاء بحكثيـ في الحصص التٌ 

لقاء الخطب كحتى مذكرات التٌ  خرج كالدكتكراه مف ارتكاب األخطاء الٌنحكية كفي الممتقيات كا 

دكف إدراؾ منيـ، حٌتى أف بعض األخطاء مف المفركض أال ترتكب ككنيا تعٌد مف السميقة 

دراسات الٌمغكية كالبدييية الٌنحكية، كما يعكد سبب اختيار ىذا المكضكع إلى تمحكر معظـ ال

كالبحكث حكؿ األطكار األكلى مف التعميـ بغض النظر عف المستكل الجامعي، فاستيمكت 

األكلى بالدراسة كالبحث حكليا كبقيت الثانية أرضية بكران لممناقشة كالبحث، كما أٌف معظـ 
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عداد لممعمميف، أٌما التٌ  عميـ اإلصالحات التربكية تمس األطكار األكلى8 كتابة، طريقة كا 

ة( معي فبقي بطريقة نفسيا، إضافة إلى ذاؾ إغفاؿ ىذه المرحمة الميٌمة)المرحمة الجامعيٌ الجا

ة، عف باقي المراحؿ التعميمية األخرل، حيث انصب االىتماـ حكؿ المراحؿ األكلى8 االبتدائيٌ 

المتكسطة، كالمرحمة الثانكية فمست اإلصالحات الطريقة كالمحتكيات كالكتب المدرسية، إاٌل 

 لمرحمة الجامعية بقيت بعيدة عف ىذا االىتماـ، إذ ال تحظى بكتاب مدرسي محدد لكؿٌ أٌف ا

سٌنة بؿ ينيؿ الطالب مف مختمؼ المؤلفات دكف معايير تتحكـ في قراءاتيـ، كما أٌف مدل 

 إقباليـ عمى دراسة تخصص الٌمغة العربٌية في الجامعة لو دكر في تحديد مستكاىـ الٌمغكم.

نجاز ىذا البحث ىك الكصكؿ إلى عٌدة أىداؼ نذكر منيا8 ىك اكتساب كالغرض مف إ     

عمميان كتعميميان كرفع مستكل  كتأىميوالطالب الجامعي ممكة لغكية  , قادران عمى تحقيؽ ذاتو 

د      طؽ السميـ بسالمة كطالقة دكف تحفظ أك تردٌ الطالب الجامعي في الٌمغة العربٌية كالنٌ 

ؾ بتشخيص األسباب كتحميميا لمكصكؿ إلى محاكلة إيجاد لحكية كذفي استذكار القكاعد النٌ 

حمكؿ كاقتراحات تحد مف األزمة عمى األقؿ، كاختبار مدل االنسجاـ الحاصؿ بيف الٌنحك 

ة( كمدل تطبيقو في االستعماؿ المغكم )المعرفة التعميمية(. كقد النظرم )المعرفة العمميٌ 

عف البحث، يمييا مدخؿ بعنكاف8 " نشأة الٌنحك استيؿ البحث بمقدمة تحمؿ صكرة عاٌمة 

العربي )تطكره( كماىيتو " حيث تناكلت فيو نظرة مكجزة عف نشأة الٌنحك العربي كمراحؿ 

تطكره كاألسباب التي أدت إلى كضعو كتسميتو بيذا  االسـ  كمكاف نشأتو كفي األخير 

)الٌنحك( عند عمماء الٌمغة  مفيكمو لغة كاصطالحان فتطرقت مف الناحية االصطالحية تعريفو
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يف كفصؿ تطبيقي( يالقدامى كالمحدثيف، ثـ تـ تقسيـ البحث إلى ثالثة فصكؿ )فصميف نظر 

أساسيات كطرائؽ تدريس الٌنحك العربي كقد تضمف ثالثة مباحث، 8أٌما الفصؿ األكؿ المعنكف 

مبادئ تدريس يتحدث المبحث األكؿ عف أىداؼ تدريس الٌنحك العربي، المبحث الثاني8 عف 

الٌنحك أٌما المبحث الثالث فخصصناه لطرائؽ تدريسو )القديمة كالحديثة( أٌما الفصؿ الثاني 

 المعنكف8 معيقات الٌنحك العربي ككيفية تجاكزىا.

فخصصنا في المبحث األكؿ8 الصعكبات الٌنحكية لتدريس ىذه الماٌدة )الٌنحك( أٌما المبحث 

 الحمكؿ المقترحة لتيسيره.الثاني فتناكلنا فيو التيسيرات ك 

كأخيران الفصؿ التطبيقي فقد تـ عف طريؽ التحقيؽ الميداني حيث اعتمدنا أداتيف لجمع 

البيانات ىما8 المقابمة المكجو ألساتذة الٌنحك )مقابمة كاحدة( حيث قمنا  بتحميؿ نتائجيا     

األكلى كالثانية كالثالثة في المبحث األكؿ، كاألداة الثانية اإلستبانة المكجو لطمبة السٌنة 

ليسانس كالسنة األكلى ماستر تخصص لسانيات عربٌية بقسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا كتضمنيا 

المبحث الثاني بتحميؿ نتائج اإلستبانة الخاصة بعينة الدراسة، كتدرج نتائج الدراسة 

حؽ مجمكعة مف المالبكمقترحاتيا ضمف خاتمة تتمكقع في نياية البحث الذم يذيؿ 

 التكضيحية كالتكميمية لو.

كبما أٌف مكضكع الدارسة يتمحكر حكؿ رصد ظاىرة الضعؼ الٌنحكم لدل الطالب     

الجامعي كمعاينة ىذه الظاىرة عمى أرض الكاقع لتشخيص األسباب كمحاكلة معالجتيا، فإٌف 

كره العربي كتطٌ منيج الدراسة كاف تاريخيان كصفيان، تاريخيان مف خالؿ رصد تاريخ نشأة الٌنحك 
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نا بصدد تسجيؿ ظاىرة كاقعية ككصؼ أطرافيا ككشؼ عبر المراحؿ الزمنية، كصفيان ألنٌ 

خباياىا مف أسباب كنتائج كاقتراحات كىذا يتطمب كصفان لجميع المعطيات الكاقعية كذلؾ 

باعتماد  أدكات ىذيف المنيجيف كبالتحديد المنيج الكصفي إضافة إلى ذلؾ مف تحميؿ 

حصاء خ ة لمبحث فقد تـ جمعيا كالتكثيؽ اصة في الفصؿ الميداني، أٌما الماٌدة العمميٌ كا 

الٌنظرم ليا مف خالؿ جممة مف المصادر كالمراجع نذكر منيا8 ظبية سعيد السميطي كحسف 

شحاتة " تدريس الٌنحك العربي في ضكء االتجاىات الحديثة "، أحمد مدككر" تدريس فنكف 

سيمة، إشكالية تعميـ الٌنحك العربي في الجامعة )جامعة بجاية الٌمغة العربٌية " حٌمار ن

نمكذجا(، عبد الفتاح حسف  الٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربية كآدابيا، سمير 

شريؼ استيتية عمـ الٌمغة التعٌممي، طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، 

الٌمغة العربية بيف الٌنظرية  تعميـٌية، حسف شحاتة اتجاىات حديثة في تدريس الٌمغة العرب

 كالتطبيؽ، المجمس األعمى لٌمغة العربٌية، أعماؿ ندكة تيسير الٌنحك.

ككما ىي طبيعة كؿ بحث ال يخمك مف بعض الصعكبات كالعكائؽ، حيث تمقيت     

بة       صعكبات مف طرؼ األساتذة أثناء جمع البيانات كالتحقؽ الميداني، فمـ يتـ اإلجا

عف أسئمة اإلستبانة الخاصة باألساتذة إاٌل مف طرؼ أستاذ كاحد فقط كفقو ا كحفظو، مٌما 

 أدل إلى تغيير مجرل اإلستبانة إلى مقابمة لعدـ تجاكب كردة فعؿ مف طرؼ األساتذة 

 الٌنحكييف أٌما عمى مستكل الٌنظرم فكانت الصعكبات كالعكائؽ أقؿ مف المستكل الميداني.

" كالحمد  ربي العامميف "                                                            
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قبؿ الٌتطرؽ إلى المفاىيـ العاٌمة كاألىداؼ المرجكة مف تعميـ الٌنحك في الجامعات كالكٌميات   

ثاره لدل المتعمميف، يجب أكال أف نطرح السؤاؿ ال  تالي8كالمدارس، كا 

 كانكا يعتمدكف عمى قكاعد تضبط كالميـ؟ ىؿ العرب قديمان 

ٌحح أخطاءىـ الجكاب يككف بالطبع ال، ألٌنو لـ يكف ىناؾ أم قاعدة تكجو لغتيـ كتصى 

الٌمغكية، بؿ إٌف نطؽ العرب بمغتيـ كانت سميقة كسجٌية، كلـ يككنكا بحاجة إلى قكاعد 

ركيزة األساسية لمجتمعيـ، ككانت مف أبرز يضبطكف بيا ألسنتيـ، حيث كانت تمثؿ ليـ ال

مظاىر تطكره كرقيو، فيي عنكاف حضارتيـ كٌسجؿ تاريخيـ، فكانت العالقة كثيقة بيف لغتيـ 

كمجتمعيـ، فال نتصكر لغة بدكف مجتمع، كال مجتمع بدكف لغة، فكانت العالقة بينيما عالقة 

ال تشكبيا شائبة يتحدثيا العرب تكامؿ، كقد كانت الٌمغة العربية في الماضي نقية صافية 

    غيرىـ بيـ طاختالبصكرة صحيحة كبسالسة كطالقة كبٌشكؿ تمقائي كٌسجي، كذلؾ لقٌمة 

مف األعاجـ، كلما جاء اإلسالـ، كاتسعت الٌرقعة اإلسالمية، كبدأ انتشار اإلسالـ، خرج 

 أفكاجا مف أجؿ المسممكف لرفع رايتيـ خارج شبو الجزيرة العربية كدخؿ الٌناس في ديف ا

تكحيد كممة ا فاختمط الحابؿ بالنابؿ، كتخالط العرب بمف كفدكا إليو مف األعاجـ، أك بمف 

منطقيا أف تتأخر لغتيـ  فمصار التي فتحكىا، فكامف غير العرب القاطنيف في األ  كفدكا إليو

األبنية، كبعض  عربية( إلييا، كاختالؿ بعضر ة )غييمبيذا التغيير، كذلؾ بتسرب كممات دخ

 في جمميا كأساليبيا، أم فسد المساف العربي، فظير المحف الذم شاع شيكعا فاحشا. الٌتراكيب
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سكء بزيادة اختالط العرب  ، ثـ بدأت األمكرتزيداكقد كاف ىذا الظيكر في البداية يسير 

ا أمر باألعاجـ، كقد تجسد أٌكؿ ظيكر الٌمحف في النطؽ بالكممات أم في مبنى الكممة، كىذ

خطير جٌدا ألٌف فيو اختالؼ لممعنى، فيذا الٌمحف لـ يمحؽ فقط مباني الكممات كصيغيا بؿ 

ى أٌنو تجاكز ذلؾ إلى القرآف الكريـ كعٌمـك الٌديف، كىك ما كاف شديد األثر عمى العرب، حتٌ 

دفعيـ إلى إعرابو بكضع نقط عند آخر الكممات لمداللة عمى حركتيا، كبعدىا انتشر الٌمحف 

في ألسنة العكاـ، كبيذا نشأت الٌميجات العاٌمية، ثـ كصؿ األمر إلى ألسنة العالميف بالعربية، 

مٌما أدل إلى تفطف العمماء إلى ذلؾ، بسبب غيرتيـ عمييا أف تصاب ىذه الممكة كأصكليا 

 بضعؼ، فيقؿ عظيـ شأنيا، كيقضي عمى جباتيا.

ف بمثابة الضابط الٌكمي الذم يعصمو ففٌكركا في كضع قكاعد كقكانيف تصكف الٌمساف كتكك 

 .1مف الخطأ

أك ترتيب، حٌتى أصبح  محيصكعميو نيضكا يجمعكف مف الٌمغة مفرداتيا كأساليبيا دكف ت

ما جمعكه ماٌدة عظيمة، فطفقكا يبكبكف األبكاب كيقعدكف القكاعد مٌما انبثؽ عف ذلؾ مرحمة 

 الجمع كالركاية كمرحمة التقعيد كالٌدراية.

بدأ التفكير الٌمغكم عند العرب بمعناه العممي، مف حيث جمع الماٌدة كتصنيفيا، كمف ىنا 

كمف بينيا عمـ .2كاستنباط القكاعد كتحكيميا فيما يقكلو أبناء الٌمغة فنشأ ما يسمى بعمـك الٌمغة

                                                             
، 0،دار األلمعية لمٌنشر كالتكزيع، ط-البف جٌني -دراسة في الخصائص -جماؿ بمقاسـ، مباحث في الٌمسانيات العربية1

 15ـ، ص0100
 .00ـ، ص0104، 0عٌمارم، التٌنظير فيعمـ أصكؿ  الٌنحك العربي نظرياتو، دار األياـ لمٌنشر كالتكزيع عٌماف، ط عبد ا2
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، كمف ىذا المنطمؽ (الٌنحك التعميمي)الٌنحك، الذم ىك مكضكع الٌدراسة، الذم ارتبط بالٌتعميـ ٌ 

رح األسئمة التالية8 كيؼ نشأ ىذا العمـ كتطكر كمف ىك كاضعو؟ كما سبب تسميتو بيذا تط

 االسـ؟ كماىي األسباب الٌداعية إلى نشأتو؟ كأيف ترعرع ىذا العمـ؟ كماىك الٌنحك؟

 نشأة الّنحو العربي وتطوره:

، كقد كتبت افيعٌد عمـ الٌنحك العربي أصؿ عمـك العربية، كأقدميا نشأة، كأغرزىا ماٌدة كتألي

     بحكث كثيرة عف نشأتو، كركيت الركايات كاألخبار المختمفة عف نشأتو أيضا التي كانت

التي كاف  –البصرة  –، ىذه المدينة افي حضرة بالد الرافديف كفي البيئة البصرية تحديد

مة لمتجار يمتاز أىميا بفصاحة الٌمساف كالٌنطؽ بالفطرة العربية السميمة، في حيف أٌنيا كانت قب

      كالشعراء، مٌما أٌدل إلى تعٌدد األلسف كتبايف الٌمغات، الذم كاف سبب  -بما فييـ األعاجـ –

أبك بكر  في إصابة الٌمساف العربي بآفة الٌمحف كالفساد بمخالطة األعاجـ، كعف ىذا يقكؿ

زؿ العرب تنطؽ عمى سجيتيا في صدر إسالميا كماضي تق("كلـ 157الزبيدم ) ت 

، افدخؿ الٌناس في ٌديف ا أفكاج،1ميتيا حٌتى أظير ا اإلسالـ عمى سائر االدياف"جاى

حت الفتكحات يشع نكرىا عمى ساحات المعمكرة، فاختمط العرب بالعجـ مف كؿ جنس، ضكأ

      تسرب الخطأ، ك بية يضعؼ، فكثر الٌمحف، كىددت السميقةر كبدأ البٌناء الٌمغكم لٌمغة الع

أىؿ العربية  ب ا الكريـ، ككاف ذلؾ في القرف األكؿ لميجرة، كىنا ىبٌ إلى قراءة كتا

اليالؾ، كتتحفظ كيانيا، كشرعكا في جمع  عف كسيمة تقي العربية مف  كعمماؤىا في البحث

 مف منابع كمصادر العربية، كمنيا8 الٌنصكص الٌمغكية 
                                                             

.00عٌمارم، المرجع السابؽ ،ص عبد الٌمو 1
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ة الذيف لـ يتأثركا باألمـ كالـ العرب الفصحاء كخاصة أىؿ البادي – 0القرآف الكريـ،  – 0

الحديث الٌنبكم الشريؼ، ككاف عمى رأس تممؾ  – 2الشعر العربي القديـ،  – 1األخرل، 

كعميو فشا الفساد في الٌمغة العربية، . 1ىػ(45العصبة عالـ الٌمغة أبك األسكد الدؤلي )ت

ؾ الباعث نييا. فكاف الٌمحف بذلامييا، كالمكضع لمعحكاستباف منو في  اإلعراب الذم 

األكؿ عمى بعث الٌنخكة في الغيكريف عمى الٌمغة لجمعيا كتدكينيا، كيؤيد ذلؾ سعيد 

األفغاني قائال 8"يعتبر الٌمحف الباعث األكؿ عمى تدكيف الٌمغة كجمعيا، كعمى استنباط 

كتصنيفيا، فقد كانت حكادثو المتتابعة نذير الخطر الذم ىٌب عمى صكتو النحك، قكاعد 

 .2ة عمى العربية كاإلسالـأكلكا الغير 

إذف كاف الدافع  األساسي الذم دفع إلى قياـ ىذا العمـ ىك شيكع الٌمحف، بعد مجيء اإلسالـ 

كاختالط العرب باألعاجـ، ففي العصر الجاىمي كاف العرب يتحدثكف الٌمغة بساليقتيـ 

ـ كسجيتيـ بشكؿ صحيح سميـ خالية مف الشكائب كاألخطاء، كلكٌف مع عصر اإلسال

كالفتكحات اإلسالمية مف أجؿ التكحيد، اختمؼ األمر فبدأ شيكع الٌمحف، كظيرت الٌميجات 

عمى الٌمغة عمى كالقرآف الكريـ، فبدأكا عمماء الٌمغة كعمى رأسيـ أبي أسكد خيؼ ة، مٌما ميٌ االع

 الدؤلي بجمع الٌمغة كتدكينيا كاستنباط القكاعد كتصنيفيا كىكذا نشأ الٌنحك.

                                                             
ـ، ص 0105ق، 0216، 0الشحي أحمد راشد القيشي، األساس في عمـ الٌنحك، دار النفائس لمٌنشر كالتكزيع، األردف، ط1

 )بتصرؼ(. 01
 01عبد ا عٌمارم، الٌتنظير  في عمـ أصكؿ الٌنحك العربي كنظارياتو، ص2
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ئؿ عمـ الٌمغة العربية ستبقى دائـ محطكطة بالغمكض كالظالـ ا8" يبدك أٌف أك  افبرككمميقكؿ 

 .1ألٌنو ال يكاد ينتظر أف يكشؼ النقاب بعد عف مصادر جديدة عمى بحثيا كمعرفتيا"

كعمى ىذا اختمفت الركايات كاألخبار كاآلراء كالنظرات المكجكدة في كتب الطبقات 

األكؿ)= عمـ العربية( فمف قائؿ أٌنو اإلماـ عمي كٌرـ ا كالتراجـ في كاضع الٌنحك العربي 

اصـ، كمف قائؿ أٌنو عبد الرحمف ابف ىرمز كىناؾ مف قاؿ نصر ابف عكجيو، كمف قائؿ أٌنو 

ؿ ، كأكٌ اكلٌعؿ الذم أطرد عند األكليف أٌف أٌكؿ مف أرسؿ في النحك كالم.2عمر بف الخطاب

ا، ككضع قياسيا ىك أبك األسكد الدؤلي. كتشير مف أسس العربية كفتح بابيا كأنيج سبيمي

الركايات إلى أٌف أبي أسكد الدؤلي كضع عمـ العربية أك عمـ الٌنحك بإشارة مف أمير المؤمنيف 

شده إليو، ر عمي بف أبي طالب كـر ا كجيو، فقد فتح لو الطريؽ إلى الكضع في الٌنحك كأ

فقدـ لو الطريقة لكضع أبكاب الٌنحك كالقياس  ألٌنو أعطاه أصكال بنى منيا، كعمؿ بعده عمييا،

. 3كالمثاؿ كاألصكؿ ليذا العمـ8 بعد أف فتؽ لو حاشيتو، كميد لو مياده، كضرب لو قكاعده

كىنالؾ ركاية أخرل تقكؿ أٌف أبا أسكد الدؤلي كاف كاضع لمحركات فقط كذلؾ عندما شكؿ 

كأمره أف  اسكد الدؤلي اختار كاتبالمصحؼ، كالقصة التي تبرىف ذلؾ ىي كاآلتي8 أٌف أبي األ

8 "إذا رأيتني قد فتحت فٌمي بالحرؼ لو يخالؼ لكف المدادم كقاؿ ايأخذ المصحؼ كصبغ

فانقط نقطة فكقو عمى أعاله فإف ضممت فمي فانقط نقطة بيف يدل الحرؼ أك إف كسرت 

                                                             
إعجاز القرآف، جدار الكتاب العالمي كعالـ الكتب الحديث لمٌنشر كالتكزيع،  عٌمار ساسي، المدخؿ إلى الٌنحك كالبالغة في1

 .40ـ، ص0115، 0عٌماف، ط
 )بتصرؼ(. 10ـ، ص0111محمكد سميماف ياقكت، مصادر التراث الٌنحكم، دار المعرفة الجامعية، 2
 .05عبد ا عٌمارم، الٌتنظير في عمـ أصكؿ الٌنحك العربي كنظرياتو، ص3
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ة فاجعؿ مكاف النقطة فاجعؿ النقطة تحت الحرؼ فإف اتبعت شيء مف ذلؾ غنٌ 

سكد الدؤلي النقاط كالحركات كالتنكيف ليذا العمـ كبالتالي فيك ك االكبيذا كضع أب1ف"نقطتي

ليذا العمـ في حيف ىناؾ ركاية أخرل تفند الركاية السابقة كىي تمضي  اكمؤسس اليس كاضع

 عمى النحك اآلتي8

أبك األسكد قاؿ8 دخمت عمى أمير  لليذا العمـ ما رك  –رضي ا عنو  –بسبب كضع عمي 

فكجدت في يده رقعة، فقمت8 ما ىذا  يا –رضي ا عنو  –المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

راء حمأمير المؤمنيف؟ فقاؿ8 إٌني تأممت كالـ الٌناس فكجدتو قد فسد بمخالطة ىذه ال

ف أضع ليـ شيء يرجعكف إليو، كيعتمدكف عميو، ثـ ألقى إلٌي الرقعة، أ)األعاجـ( فأردت 

مو اسـ كفعؿ كحرؼ، فاالسـ ما أنبأ عف المسمى، كالفعؿ ما أنبئ بو كفييا مكتكب8 الكالـ ك

 –يا أبا األسكد  -كاعمـ  ،كالحرؼ ما جاء لمعنى، كقاؿ لي8 اٍنحي كأضؼ إليو ما كقع إليؾ

يا أبا  -أٌف األسماء ثالثة8 ظاىر، كمضمر كاسـ ال ظاىر كال مضمر، إنما يتفاضؿ الٌناس

كقاؿ أبك األسكد8 فكاف  ."سـ المبيـالضمر. كأراد بذلؾ افيما ليس بظاىر كال م  -األسكد 

قاؿ  –رضي ا عنو  -ما كقع إلٌي ) إٌف كأخكاتيا ( ما خال )لكٌف(، فمما عرضتيا عمى عميٌ 

لي8 )كأيف لكٌف(؟ فقمت8 ما حسبتيا منيا، فقاؿ8 ىي منيا فألحقيا، ثـ قاؿ8 ما أحسف ىذا 

ٍكتى  حك نحكا كفي ىذا الشأف يقكؿ أبك بكر الزبيدم8 " أٌكؿ  ؛ فمذلؾ سمي النٌ الٌنحك الذم نىحى

                                                             
 )بتصرؼ(. 05سي، المدخؿ إلى الٌنحك كالبالغة في إعجاز القرآف الكريـ، صعٌمار سا1
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مف أٌصؿ الٌنحك كأعمؿ فكره فيو، أبك األسكد ظالـ بف عمرك الدؤلي... فكضع لمٌنحك أبكاب 

 .1كأٌصؿ أصكال لو

كأٌما العكامؿ األساسية التي أدت إلى نشأة الٌنحك، تذكر عٌدة ركايات عمى أٌف الخطأ       

ليكـ بعض تمؾ الركايات8 في اإلعراب كاف أحد  العكامؿ األساسٌية إلى نشكء عمـ الٌنحك، كا 

ًمفى الميٍشرًكيفى  ”أىفَّ الَّموى بىرمء»أٌف أبا األسكد الدؤلٌي مٌر برجؿ يقرأ القرآف فقاؿ8      

( كاف الرجؿ يقرأ )رسكًلو( مجركرة أم أٌنيا معطكفة          11)سكرة التكبة8  «كىرىسيكلىوي 

ركيف( أٌم أٌنو غير المعنى، بينما الصكابي أفَّ )رسكليو( مرفكعة، ألنيا مبتدأ لجممة عمى )المش

محذكفة تقديرىا ) كرسكليو كذلؾ برمء(، فذىب أبك األسكد إلى الصحابي عٌمي ابف أبي 

فتناكؿ الصحابٌي عٌمٌي رقعة  -أٌف العربية في خطر –ىػ( كشرح لو كجية نظره 21طالب )ت

. االسـ ما نبأ     ”كحٍرؼ ”كفعؿ ”بسـ ا الرحمف الرحيـ، الكالـ اسـ كرقية ككتب عمييا8

عف المسمى. كالفعؿ ما أنبأ عف حركة المسمى. كالحر فما أٍنبأى عف ما ىك ليس اسما كال 

 .2فعال. ثـ قاؿ ألبي األسكد8 أٍنحي ىذا الٌنحك

رضي  –بف الخطاب  كىناؾ ركاية أخرل أٌنو قدـ أعرابي في خالفة أمير المؤمنيف عمر   

؟ فأقرأه -صٌمى ا عميو كسٌمـ –فقاؿ8 مف يقرئني شيئا مٌما أنزؿ ا عمى محٌمد  –ا عنو 

( بالجر 11)سكرة التكبة8«مّْفى المهٍشرًكيفى كىرىسيكليو ”أىفَّ المَّوى برئ »رجؿ سكرة فقاؿ لقكلو تعمى8 

إف يكف ا برئ مف رسكلو  !سىكؿ الكممة )رسكًلو(، فقاؿ األعرابي8 أك قد برئ ا مف ر 
                                                             

 .03ـ، ص 0111صالح ركَّام ، الٌنحك العربي نشأتو، تطكره، مدارسو، رجالو، دار غريب لمطباعة كالٌنشر كالتكزيع، 1
ـ، 0105لية لمٌنشر كالتكزيع، إسالـ أبك الٌنصر عٌمي، الٌنحك الكاضح لممرحمة الجامعية كالمتخصصيف، مؤسسة حكرس الدك 2
 .16، ص0ج



                           مدخل                                                              نشأة  النّحو العربي تطوره وماىيتو                          
   

 

8 

أتبرأ        !مقالة األعرابي، فدعاه فقاؿ8 يا أعرابي –رضي ا عنو  –فبمغ عمر !فأنا أبرأ منو

فقاؿ8 يا أمير المؤمنيف إٌني قدمت المدينة، كال عمـ لي بالقرآف، فسألت      !مف رسكؿ ا؟

فقمت8  أك قد  « نىالمهٍشرًكينىكىرىسيكليوبرمءه مّْ  أىنَّالمَّوى » مف يقرئني، فأقرأ أٌني ىذا سكرة براءة فقاؿ8

رضي ا  –إف يكف برئ مف رسكلو فأنا أبرأ منو. فقاؿ لو عمر  !برئ ا تعالى مف رسكلو

بىرمءه  أىنَّالمَّوى »8 ليس ىكذا يا أعرابي، فقاؿ8 كيؼ ىي يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ8 -عنو 

سيك مّْ  رى أبرأ ممف برئ ا كرسكلو منو. فأمر عمر  –كا  -فقاؿ األعرابي8 كأنا « ليونىالمهٍشرًكينىكى

 .1أاٌل يقرئ القرآف إاٌل عالـ بالمغة، كأمر أبا األسكد أف يضع الٌنحك –رضي ا عنو  –

ككاضح مف ىذه الركاية أٌف الداعي إلى نشأة الٌنحك ىك شيكع الٌمحف إلى القرآف الكريـ     

لؾ القراءات الخاطئة التي عرضناىا في كتابو الذكر الحكيـ الذم أخطأ كالدليؿ عمى ذ

األعرابي )أعجمي( عف ما قرأ كرسكلو بالجر كالصحيح ىك الرفع كرسكليو كىذا األمر أٌدل 

بأمر مف أبي أسكد الدؤلي بكضع الٌنحك  –رضي ا عنو كأرضاه  –بعمر بف الخطاب 

كنالحظ  كذلؾ مف خالؿ عرض الركايتيف السابقتيف كبالتالي كاف السبب ىك شيكع الٌمحف. 

أٌف ىناؾ اختالؼ بينيما بخصكص قدـك الرجؿ األعرابي، فالركاية األكلى تقكؿ قدـك الرجؿ   

إلى عمي بف أبي طالب، عندما سمع أبي أسكد الدؤلي األعرابي يقكؿ كرسكًلو فذىب إلى أبي 

الركاية الثانية تقكؿ عمر بف الخطاب   طالب، عندما رأل الٌمحف في لساف األعرابي، أٌما

                                                             
محمكد سميماف ياقكت، أصكؿ الٌنحك العربي، دار المعرفة الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع ،جميكرية مصر العربية، 1

 .06ـ، ص0103
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عمى عكس الركاية األكلى، إذف فيناؾ اختالؼ في الركايات ركايات تنسب القكؿ إلى عمي 

 بف أبي طالب، كركايات أخرل تنسب القكؿ إلى عمر بف الخطاب. 

8 كركم أيضا عف أبي األسكد الدؤلي أٌف ابنتو يـك قعدت معو  )أبي األسكد الدؤلي( قالت لو 

ٌنما تعجبت    ما أحسفي السماء، برفع )أحسف( فقاؿ ليا8 نجكميا، فقالت8 إٌني لـ أيرٍد ىذا كا 

مف حسنيا، فقاؿ ليا8 إذف فقكلي8 ما أىٍحسفى السماءى بنصب )أحسف( كقالت أيضا8 ما أشدُّ 

يرت فقاؿ أبكىا8 القيظ، كىك ما نحف فيو يا بنية، جكابا عف كالميا ألٌنو استفياـ، فتح!الحرّْ 

كظير لو خطأىا، فعمـ أبك األسكد أٌنيا أرادت التعجب، فقاؿ ليا. قكلي يا بنية. ما 

فحينئذ كضع الٌنحك، كأكؿ ما رسـ منو باب التعجب، كباب الفاعؿ، كالمفعكؿ بو !أشىدَّالحرٌ 

 1كغيرىا مف األبكاب، كبالتالي فيك مف بدأ في كضع ضكابط الٌمساف.

ىػ( تنسب كضع الٌنحك إلى أبي 045ف أبي النُّجكد  )ت ككرت ركاية عف عاصـ ب        

األسكد بأمر مف زياد، قاؿ8 أكؿ مف كضع الٌنحك أبك األسكد الدؤلي، جاء إلى زياد بالبصرة، 

فقاؿ إٌني أرل العرب قد خالطت ىذه األعاجـ، كتغيرت ألسنتيـ، أفتأذف لي أف أضع لمعرب 

تكفي أبانا  !ؿ إلى زياد، فقاؿ8 أٍصمىحى ا األميركالما يقيمكف بو كالميـ؟ قاؿ8 ال. فجاء رج

اٍدعي أبا األسكد، فقاؿ8 ضع لمٌناس الذم كنت !فقاؿ زياد8 تكفي أبانا كترؾ بنكف !كترؾ بىنيكفى 

 2نييتؾ أف تضع ليـ.

                                                             
 )بتصرؼ(. 01، ص0محمد محمكد بندؽ، تيسير قكاعد الٌنحك، دار زىراء الشرؽ لمٌنشر، د. ت، ج1
 .10ـ، ص0113ىػ،0203، 0لدم، أصالة الٌنحك العربي، دار صفاء لمٌنشر كالتكزيع، عٌماف، طكريـ حسيف االخا2
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كيرل نحاة آخركف أٌف بعض الركايات األخرل التي تنسب في كضع الٌنحك إلى غيره        

أبي األسكد الدؤلي مف كضع الٌنحك، فيي تتردد بيف الدؤلي كبيف اإلماـ مف الٌنحاة أم ليس 

عمي ابف أبي طالب، كبيف نصر بف عاصـ الميثي، كيحي ابف يعمر، كعبد الرحمف ابف 

ىرمز، كفي ىذا الشأف يقكؿ السيرافي8 "اختمؼ الٌناس في أكائؿ مف رسـ الٌنحك، فقاؿ قائمكف8 

نصر بف عاصـ الدؤلي، كيقاؿ الميثي، كقاؿ آخركف8 عبد  أبك األسكد الدؤلي، كقاؿ آخركف8

. ككذلؾ كرد نص عف الزبيدم ينسب عمـ الٌنحك إلى جيكد ثالثة ىـ 1الرحمف ابف ىرمز،..."

أبك األسكد الدؤلي، كنصر ابف عاصـ، كعبد الرحمف ابف ىرمز. يقكؿ8 " فكاف أٌكؿ       

بف عمرك الدؤلي، كنصر ابف عاصـ، مف أٌصؿ ذلؾ كأعمؿ فكره فيو، أبك األسكد ظالـ 

كعبد الرحمف ابف ىرمز، فكضعكا لمٌنحك أبكابا كأٌصمكا، فذكركا عكامؿ الٌرفع كالٌنصب 

، ككضعكا باب الفاعؿ كالمفعكؿ كالمضاؼ"  .2كالخفض كالجـز

في حيف حاكؿ بعض المستشرقكف األركبيكف أف يربطكا نشأة الٌنحك العربي بالٌنحك      

 .كيؤكد عمى ذلؾ المستشرقكف برككمماف، كدم بكر، كليتماف، أفٌ 3كناني كاليندمالسرياني كالي

عمـ الٌنحك منقكؿ عف لغة اليكناف، ألٌف كضعو في العراؽ إٌنما كاف بعد اختالط العرب 

بالسرياف، كتعٌمميـ ثقافتيـ، كلمسرياف نحك قديـ كرثكه عف اليكناف، حيث يقكؿ إبراىيـ مدككر8 

ياني بمدرسة نصبيف في القرف السادس الميالدم، كالشؾ في أٌف ىذا الٌنحك "كضع الٌنحك السر 

                                                             
 .00محمكد سميماف ياقكت، أصكؿ الٌنحك العربي، ص1
ـ، 0101، 0ـ، ط0115، 0إبراىيـ عبكد السمرائي، المدارس الٌنحكية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عٌماف، ط2

 .00ص
 .00المرجع نفسو ص3
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صمكا تأثر بالٌنحك اليكناني كمنطؽ أرسطك، كمف بيف كاضعيو كالمشتغميف بو مترجمكف اتٌ 

بالعرب كنحاتيـ كعاشكا معيـ. فيعقكب الرىاكم لو شأنو في كضع الٌنحك السرياني....كحنيف 

لمخميؿ كسيبكيو، بؿ صديؽ لمخميؿ، كمف اليسير أف نتصكر   ابف اسحاؽ مترجـ آخر معاصر

. ثـ يقكؿ أيضا8 " كجدنا أٌنو 1أٌنو قد تبادؿ فيما تبادؿ مع الخميؿ بعض القكاعد الٌنحكية..."

ف كانت لـ تصمنا، كقد مٌيدت لو دكف  عرفت مؤلفات في الٌنحك العربي قبؿ كتاب سيبكيو، كا 

مبدأ لما ينطكم عميو مف زيغ كبيتاف، كذلؾ ألٌنو ال يمكف .كلكٌف ىذا الرأم مطركح 2شؾ ..."

  إثبات ذلؾ إثباتان عمميان، كخاصة أٌف الٌنحك العربي يدكر حكؿ نظرية العامؿ كىي ال تكجد

في أم نحك أجنبي، ككٌؿ ما يمكف أف يقاؿ أٌنو ربمَّا عرؼ الٌنحاة أٌف لبعض الٌمغات األجنبٌية 

لمعربٌية راجعيف في ذلؾ إلى ممكاتيـ العقمية التي كانت قد  نحكان، فحاكلكا أف يضعكا نحكان 

 3رقيت رقيان بعيدان.

ق( كأبك عمي الفارسي إلى أٌف الٌنحك قديـ قدـ خمؽ 174كذىب أحمد ابف فارس )ت       

اإلنساف، إذ أٌف العرب العاربة كانت عندىـ معرفة بمصطمحات الٌنحك بتكقيؼ مف قبميـ كأف 

كعٌمـ آدـ  »ا ىذا بتكفيؽ مف ا سبحانو كتعالى، كاستدلكا لذلؾ بقكلو تعالى8مف قبميـ، تعٌممك 

( فتمفؼ العرب خمفيـ عف سمفيـ ىذا، كلذا كانكا يتأممكف 10)سكرة البقرة8 «األسماء كٌميا 

                                                             
 .10، 10صالح رٌكام، الٌنحك العربي نشأتو، تطكره، مدارسو، رجالو، ص1
 .10المرجع نفسو، ص2
 .00إبراىيـ عبكد السمرائي، المدارس الٌنحكية، ص3
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مكاقع الكالـ، فمـ يكف كالميـ إسترساالن أك ترخيمان بؿ كاف خبرة بقانكف العربية، فالٌنحك قديـ 

 .1شريةقدـ الب

إذف نستخمص مف خالؿ ىذه الفقرة الكجيزة أٌف نشأة الٌنحك العربي نشأة تكقيفية مف عند       

ا سبحانوي كتعالى، فكاف الٌنحك عبارة عف مصطمحات عربية مكجكدة عند العرب العاربة، 

ا كعٌمـ آدـ األسماء كٌمي »فحصؿ تكفيؽ مف عند ا تعالى كدليميـ عمى ذلؾ قكلو تعالى8

 (.10)سكرة البقرة8«

كبما أٌف آدـ مف البشر فعٌمـ األسماء لو كعٌمـ آدـ جميع البشر فكقع بالتالي تكفيؽ مف آدـ 

 بأمر مف ا تعالى كمف آدـ الى البشر.

كعميو فإٌف الٌنحك كاف مكجكدان قبؿ أبي األسكد الدؤلي سكاء قبؿ أٌنو بتكفيؽ                 

أيضان  -رضي ا عنو-كالدليؿ ىك8 ما ركل عف عمر بف الخطاب أك بالتكاضع كاإلصالح، 

رضي ا  -أٌنو قاؿ8 تعٌممكا العربية فإٌنيا تثبت العقؿ كتزيد في المرؤة كركاية عمي أك عمر

 حكؿ نشأة الٌنحك العربي كما ذكرناىا سابقان. -عنيما

   تكصؿ إلى مجمكعة كبعد ىذا العرض المكجز التاريخي لنشأة الٌنحك العربي، نستطيع ال

 مف اآلراء كاألقكاؿ حكؿ تمؾ النشأة عمى الٌنحك اآلتي8

ق( اعتمادان عمى بعض 45أٌف الكاضع األٌكؿ لعمـ الٌنحك ىك أبي األسكد الدؤلي)ت -

 األصكؿ كاألحكاـ كاألبكاب كالتقسيمات مف اإلماـ عمي كٌرـ ا كجيو.

                                                             
 .02ابراىيـ عبكد السمرائي، المرجع السابؽ، ص1
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، أك مف زياد -رضي ا عنو  –كضع أبك األسكد الٌنحك بأمر مف عمر بف الخطاب  -

 بف أبيو، كالقصة معركفة.

 كضع أبك األسكد الٌنحك دكف مشكرة أك أمر مف أحد بعد أف الحظ كقكع ابنتو في الٌمحف -

 كضع نصر بف عاصـ الدؤلي أك الميثي الٌنحك. -

 كضع عبد الرحمف بف ىرمز الٌنحك. -

د الدؤلي قد تمقى األمر كاإلشارة كعميو فجميع الركات ترجح الرأم األٌكؿ بأٌف أبي أسك     

لكضع الٌنحك خشية مف شيكع الٌمحف       –رضي ا عنو  -مف عمي بف أبي طالب

 عمى القرآف الكريـ كالقصة مشيكرة.

ق(8 " فمٌما جاء اإلسالـ كفارقكا الحجاز 616كنختـ نشأة الٌنحك بقكؿ ابف خمدكف )ت     

دكؿ، كخالطكا العجـ، تغيرت تمؾ الممكة بما ألقى لطمب الممؾ الذم كاف في أيدم األمـ كال

إلييا بإعتياد السمع مف المخالفات المتعربيف مف العجـ. كالسمع أبك المٌمكات الٌمسانية، 

 ففسدت بما ألقي إلييا مٌما يغايرىا، لجنكحيا إلييا بإعتياد السمع، كخشي أىؿ العمـك منيـ أفٌ 

ينغمؽ القرآف كالحديث عمى المفيـك فاستنبطكا       تفسد الممكة رأسان، كيطكؿ العيد بيا، ف

مف مجارم كالميـ قكانيف لتمؾ الممكة مطردة شبو الكميات كالقكاعد، يقيسكف عمييا سائر 

أنكاع الكالـ، كيمحقكف األشباه، مثؿ أٌف الفاعؿ مرفكع، كالمفعكؿ منصكب...إلخ، ثـ رأكا 

صطمحكا عمى تسميتو إعرابان، كتسمية المكجب تغيُّر الداللة بتغيُّر حركات ىذه الكممات فا
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لذلؾ التغيُّر عامال كأمثاؿ ذلؾ، كصارت كٌميا اصطالحات خاصة بيـ فقٌيدكىا بالكتاب 

 .1كجعمكىا صناعة ليـ مخصكصة، كاصطمحكا عمى تسميتيا بعمـ الٌنحك

ف اختمفت المصادر كالركايات حكؿ أٌكؿ مف كضع الٌنحك، إاٌل أٌف أكثرىـ        يرجعو    كا 

ق( بإشارة مف عمي بف أبي طالب، إلى أٌف ىٌذب صناعة 45إلى أبي األسكد الدؤلي )ت

الٌنحك الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم كأكمؿ أبكابيا، كأخذىا عنو سيبكيو ككٌمؿ تفاريعيا كاستكثر 

ت إٌما مف أٌدلتيا كشكاىدىا في الكتاب، أٌما الدراسات الٌمغكية بعد القرف الخامس اليجرم، فكان

 .2لمشرح أك التعميؽ أك التحقيؽ أك التصكيب

 مراحل تطوره:

 كقٌد تطٌكر الٌنحك العربي عبر مراحؿ مختمفة نذكر ما يمي8          

مرحمة الكضع كالتأسيس8 تبدأ ىذه المرحمة مع أبي األسكد الدؤلي كتمتد إلى عصر  -

رحمة مدينة البصرة دكف ق(، كقد استأثرت بيذه الم051الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت

كقد كجد في ىذه المرحمة  -الككفة، كذلؾ إلنشغاؿ الككفة بالقراءة كركاية األشعار كاألخبار

طبقتاف مف الٌنحاة البصرييف8 الطبقة األكلى كيمثؿ ىذه الطبقة أبي األسكد الدؤلي كيمكف 

كالطبقة الثانية  -حكمتسمية ىذه المرحمة بمرحمة الكالدة أك مرحمة البذكر األكلى لمدرس النٌ 

                                                             
ممارسات الٌمغكية في الجزائر، د ت، منصكرم بمقاسـ، اآلراء الٌنحكية في كتاب الٌمغة العربية معناىا كمبناىا، مخبر ال1

 )بتصرؼ(. 33، 32ص
 .33المرجع نفسو، ص2
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ـٌ فييا استكشاؼ الظكاىر الٌمغكية  مثميا أبي إسحاؽ الحضرمي كعرفت نشاطان لغكيان كثيران كت

ـٌ استكشاؼ كذلؾ فكرتا القياس كالسماع.  كالٌنحكية، كقد ت

مرحمة الٌنمك كاإلبداع8 كقد شيدت المرحمة في سير الٌنحك العربي نحك النضج كاإلكتماؿ  -

ق(، كقد برز في ىذه المرحمة        126يد أبي عثماف بكر بف المازني)ت الذم تـٌ عمى

مف البصرييف رجاؿ كاف ليـ الفضؿ الكبير تشٌكؿ الٌنحك العربي عاٌمة، كفي تشكؿ المذىب 

البصرم خاصة، كمف أبرزىـ الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم الذم يعٌد المؤسس الحقيقي لمقياس 

يضان البصرم سيبكيو الذم كاف لو الفضؿ في تنمية آراء كمكطد أركانو كمف أعالميا أ

أساتذتو كالتفريع عمييا كما يعٌد كتابو "الكتاب"  الٌنكاة األكلى التي أرست قكاعد التأليؼ      

في الٌنحك،حٌتى اىتدل بيديو جميع الٌنحاة الذيف جاءكا بعده، كقد امتاز الكتاب بكثرة المسمكع 

لٌمغكييف كاألعراب كالخميؿ بف أحمد، كاألخفش الكبير كاألكسط عف العرب مف الٌنحكييف كا

... إلخ. كما أٌف كتاب سيبكيو في ىذه المرحمة يمثؿ الٌنحك بمدلكلو العاـ الكاسع الذم يشمؿ 

البحكث الٌنحكية، كالتصريفية، كالبالغة كغيرىا مف العمـك الٌمغكية فقد امتٌد الدرس الٌنحكم  

رف كنصؼ مف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم إلى أبي بكر محمد ابف في ىذه المرحمة قرابة ق

ق( كفي ىذه المرحمة تـ استقالؿ البحكث الٌمغكية عف الدراسات 104سيؿ السٌراج )ت 

القرآنية. كقد ظير مما سبؽ أٌف ىذه المرحمة مف تاريخ الٌنحك العربي اتسمت باالستيعاب   

مؿ الٌنحك كالصرؼ كالصكتيات، كأٌنيا اتسمت في الدرس الٌنحكم بمفيكمو الشامؿ الذم يش
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باإلبداع في الدرس الٌمغكم كمف أىـ مظاىر ىذا اإلبداع ىي8 نضج القياس التعميؿ، نضج 

 .1فكرة العامؿ، كنضج المصطمحات

مرحمة الٌنضكج كاالكتماؿ )المرحمة البصرية الككفية(8 بدأت ىذه المرحمة مع الجرمي  -

ق( كثعمب 063ق( إلى عيد المبرد )ت010الككفي )ت ق( كابف سعداف003البصرم )ت

ق(، كيكجد في ىذه المرحمة طبقتاف  لكؿ مف البصرييف... كىذه المرحمة كانت 070)ت

ممتقى عمماء الٌنحك في بغداد، إذ ىاجركا مف البصرة إلى الككفة، ككاف يجتمع الفريقاف 

ف خفت فتحدث بينيا المناظرات كالمنافسات كاألحقاد، كاجتيد كؿ فر  يؽ في تأييد مذىبو، كا 

بعد ذلؾ العصبية، كىدأت بعد المرء كثعمب... كقد انفصمت في ىذه المرحمة المباحث 

النحكية عف الصرفية أم استقالؿ عمـ الٌنحك عف عمـ الصرؼ، فاصبح لكٌؿ مبحث عمـ 

ف 025مستقؿ، كأٌكؿ مف سمؾ ىذا الطريؽ المازني )ت ق( حيث أٌلؼ في الصرؼ كحده، كا 

دت المسالؾ بعده في المباحث، فنميـ مف سمؾ مسٌمكو فألؼ في الصرؼ كحده، كبينيـ تعد

مف خمط بيف االثنيف اال أنو قدـ النحك أكال ثـ تحدث عف الصرؼ بعد ذلؾ كىذا االتجاه ىك 

المسيطر . كما أكممكا ما فات السابقيف، ففصمكا ما أجممكا كبسطكا ما أبيمكا، فأكممكا 

اإلصطالحات. كألؼ في ىذه المرحمة كثير مف المؤلفات التي تحكي    التعريفات كىذبكا 

عف المسائؿ الخالفية بيف المذىبيف ففتحت األبكاب بعد ذلؾ لممؤلفيف في ىذا الٌنكع       

 مف المكضكعات.

                                                             
ـ، ص 0101مجدم محمد حسيف، مف تاريخ الٌنحك العربي، مؤسسة حكرس الدكلية لمٌنشر الجميكرية العربية المصرية، 1

10..........20. 
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مرحمة الترجيح كالبسط8 كىي المرحمة األخيرة مف المراحؿ التي مٌر بيا الٌنحك العربي. كقد  -

الٌنحك في ىذه المرحمة المدرسة البغدادية كالشامية كاألندلسية كالمصرية. قد بدأت حمؿ لكاء 

ىذه المرحمة مف أكائؿ القرف الرابع اليجرم كيمتد إلى أف يقبض ا مف عمى األرض      

مف مجتيدم  عمـ الٌنحك، كقد اختمفت مشارب عمماء ىذه المرحمة تبعان لمف تتممذكا عميو، 

ف الككفييف فغمبت الٌنزعة الككفية عمييـ، كمنيـ مف أخذ عف المذىبييف فمنيـ مف أخذ ع

 .1كرٌجح آراءىـ المختمفة المتباينة، فكانكا قد تٌحرركا مف قيكد العصبية

 األسباب التي أدت إلى وضع الّنحو العربي:

مختمفة، كفيما يتعمؽ باألسباب التي أٌدت إلى كضع الٌنحك، فقد رٌدىا الٌنحاة إلى بكاعث       

منيا الديني كمنيا غير الديني، أٌما البكاعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد عمى أداء 

نصكص الذكر الحكيـ أداءان فصحيحان سميمان إلى أبعد السالمة كالفصاحة، كخاصة بعد أف 

صٌمى ا عميو  -أخذ الٌمحف يشيع عمى األلسنة، ككاف قد أخذ في الظيكر منذ حياة الرسكؿ

فقد ركل بعض الركاة أٌنو سمع رجالن يمحف في كالمو، فقاؿ8 " أرشدكا أخاكـ فإٌنو قد -ٌمـكس

" كركا أٌف أحد كالة عمر بف الخطاب كتب إليو كتابان بو بعض الٌمحف، فكتب إليو عمر8"  ضؿَّ

ا أٌف قنٍَّع كتابؾ سكطا". غير أٌف الٌمحف في صدر اإلسالـ كاف ال يزاؿ قميالن بؿ نادران، ككمم

تقدمنا منحدريف مع الزمف اتسع شيكعو عمى األلسنة، كخاصة بعد تعرب الشعكب المغمكبة 

                                                             
 )بتصرؼ(. 03، 02إسالـ أبك الٌنصر عمي، الٌنحك الكاضح لممرحمة الجامعية كالمتخصصيف، ص1
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     التي كانت تحتفظ ألسنتيا بكثير مف عاداتيا الٌمغكية ،مما فسح لمتحريؼ في عربيتيـ

 أما البكاعث غير الدينية فتمثمت فيما يمي18التي كانكا ينطقكف بيا، كما فسح لمحف كشيكعو.

كاعث االجتماعية8 تعكد إلى إحساس الشعكب المستعربة بالحاٌجة الشديدة إلى كضع ػػػػ الب

قكاعد في إعرابيا كتصريفيا حتى تتقف الٌنطؽ بأساليبيا نطقان سميمان، ككؿ ذلؾ معناه أٌف 

 بكاعث متشابكة دفعت دفعان إلى التفكير في كضع الٌنحك.

طاقتو الذىنية نمكان أعٌده لمٌنيكض برصد  ػػػػ البكاعث الحضارية8 فٌرقي العقؿ العربي كنمك

الظكاىر الٌمغكية كتسجيؿ الرسـك الٌنحكية تسجيالن تٍطرد فيو القكاعد كتنظيـ األقيسة انتظامان 

يييئ لنشكء عمـ الٌنحك ككضع قكانينو الجامعة المشتقة باإلستقصاء الدقيؽ لمعبارات كالتراكيب 

 .2ضاعيا اإلعربيةالفصيحة، كبالمعرفة التاٌمة بخكاصيا كأك 

 ؛إذف نستنتج بأٌف األسباب التي أٌدت إلى كضع الٌنحك كانت أسباب دينية كغير دينية       

فاألسباب الدينية كانت األكثر تأثيران ككٍقعان في نشأة الٌنحك خكفان عمى سالمة القرآف الكريـ  

الدينية مف األسباب  مف الٌمحف كشيكعو إلى األلسنة العكاـ كالخكاص، كليذا كانت األسباب

 البارزة كالظاىرة عمى األسباب اإلجتماعية كالحضارية.

  

 

                                                             
 .00، د.ت، ص 4شكقي ضيؼ، المدراس الٌنحكية، دار المعارؼ، ط1
 .04،  03ـ، ص0105عباس عٌمي األكسي، المدارس الٌنحكية، الشركة العربية المٌتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات لمٌنشر، 2
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 تسميتو:

تسمية الٌنحك الذم كاف يعرؼ قديمان بعمـ العربية، فمـ يكف قديمان معركفان بعمـ الٌنحك،  كترجع  

كىذه التسمية ظيرت في عيد الطبقة الثانية مف عمماء البصرة، حيث اشتيرت عنيا مؤلفات، 

في حيف تركل بعض كتب األدب كالتراجـ أٌف  1تسمت بأٌنيا نحكية، كصرح فييا بإسـ الٌنحك.ا

ككاف  »في الطبقات8   صر أبي األسكد، قاؿ ابف سالـىذا العمـ كاف يسمى بالعربية في ع

، كقاؿ ابف قتيبة «2أبك األسكد ا كأنيج سبيميا ككضع قياسيا س العربية كفتح بابيأٌكؿ مف أسٌ 

، كقاؿ ابف حجر في كتابو 3و المعارؼ8 " أٌكؿ مف كضع العربية أبك األسكد"في مؤلف

ثـ أطمؽ مصطمح )الٌنحك( ، 4اإلصابة8" أٌكؿ مف ضبط المصحؼ ككضع العربية أبك األسكد"

كيقاؿ في تسميتو بذلؾ أٌف أبا األسكد لٌما عرض عمى اإلماـ عمي ما كضعو فأقره بقكلو "ما 

نحكت" حيث أٌف الٌناس في ذلؾ العصر كانكا يستعممكف مصطمح أحسف ىذا الٌنحك الذم قد 

الٌنحك مع مصطمح العربية منذ القرف األكؿ لميجرة، كقبؿ عصر ابف أبي إسحاؽ الحضرمي، 

ككانكا يعنكف بو فرعان مف فركع العربية يختص باإلعراب كبما صار يسمى فيما بعد 

ـ الجمحي عف أبيو يكنس ابف حبيب بالصرؼ، كالذم يؤيد ىذا الترجيح ما نقمو ابف سال

قاؿ8" كقمت ليكنس8 ىؿ سمعت مف أبي إسحاؽ شيئان؟ قاؿ8 قمت لو8 ىؿ يقكؿ أحد الٌسكيؽ؟ 

                                                             
 .01إبراىيـ عبكد السمرائي، المدراس الٌنحكية، ص 1
 .00، ص0ج ؛حكؿ الشعراء، دار المدني لمنشر، جٌدةمحمد ابف سالـ الجمحي، طبقات ف2
 .213ابف قتيبة الدينكرم، المعارؼ، ص3
 .17مجدل محمد حسف، مف تاريخ الٌنحك العربي، ص4
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يعني8 السّْكيؽ، قاؿ نعـ، عمرك ابف تميـ تقكليا، كما تريد إلى ىذا، عميؾ بباب الٌنحك يطرد 

 .1كينقاس

، فقد زاؿ ىذا المصطمح كالذم  كلكٌف مصطمح العربية لـ يعد مستعمالن كمعمكالن        بو اليـك

أصبح معركفان كمعمكالن بو ىك مصطمح الٌنحك، كلكٌف السؤاؿ المطركح يا ترل لماذا زاؿ 

بية كبقي مصطمح الٌنحك عمى الرغـ مف أٌف ظيكر ىما كانا متالزماف في نفس  مصطمح العرى

 الزمف.

 مكان نشأتو:

 لٌنحك، كذلؾ لألسباب اآلتية8تجمع المصادر أٌف العراؽ ميدان لنشأة ا  

ػكانت العراؽ ممجأ لمعجـ قبؿ الفتح اإلسالمي، كبعد الفتح أقبؿ المسممكف عمييا عربان  ػػػ0

 كعجمان، إذ أٌنيا تمتاز بأسباب الحياة الٌناعمة كرغد العيش.

 كثر البالد العربية إصابة بكباء الٌمحف كتعرضان لمصائبو بسبب ىذاػػػػ كانت العراؽ مف أ0

 المزج )بيف العرب كالعجـ(.

 .2ػػػػ كاف العراقيكف ذكم عيد قديـ بالعمـك كالتأليؼ كليـ فييا خبرة متكارثة1

كعميو يمكف استنتاج أٌف المكاف الذم ترعرع كنشأ فيو الٌنحك العربي الذم كاف معركفان       

نت السباقة األكلى باسـ العربية في بالد الرافديف )العراؽ( كخصكصان مدينة البصرة التي كا

                                                             
 .15مجدىمحمدحسن،المرجعالسابق،ص1
 .01إبراىيـ عبكد السمرائي، المدارس الٌنحكٌية، ص2
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في اإلشتغاؿ عمى الٌنحك عمى المدف العامية األخرل كعمى المدارس الٌنحكية كذلؾ، كىذا 

 راجع إلى أسباب كعكامؿ نذكرىا الحقان.

تٌعد البصرة أسبؽ مدف العراؽ اشتغاال بالٌنحك، حيث احتضنت الٌنحك زىاء قرف            

ي كانت بدكرىا أسبؽ مف بغداد، فالبصرة ىي    مف الزماف قبؿ اف تشتغؿ بو الككفة، الت

التي شادت صرح الٌنحك، كرفعت أركانو، بينما كانت الككفة مشغكلة بقراءات الذكر الحكيـ، 

كركاية الشعر كاألخبار، ككاف القدماء يعرفكف ذلؾ، فنصكا عميو بعبارات مختمفة، مف ذلؾ 

و، كبالٌنحك كلغات العرب كالغريب قكؿ ابف سالـ8 ) ككاف ألىؿ البصرة في العرٌبية قدم

     عناية(. كيصرح ابف الٌنديـ في ىذا المجاؿ تصريحان أكثر كضكحان إذ يقكؿ في حديثو 

عف ٌنحاة الككفة كالبصرة8 )إٌنما قدمنا البصرييف أكالن ألٌف عمـ العربية عنيـ أخذ( ثـ اشترؾ 

    بف أحمد الفراىيدم الذم ىك عمماء البصرة كالككفة في الٌنيكض بالٌنحك مف عيد الخميؿ

مف الطبقة الثانية مف البصرييف، كأبي جعفر الرؤاسي شيخ الطبقة األكلى مف الككفييف حتى 

نمت كنضجت أصكلو، ككممت عناصره في مستيؿ العصر العباسي األكؿ عمى ٌيد المٌبرد 

 .1خاتـ عمماء الٌنحك البصرييف كثعمب آخر عمماء النحك الككفييف

ف فاألسباب التي أٌدت إلى أسبقية مدرسة البصرة عمى مدرسة الككفة ىي أسباب إذ      

كثيرة كمختمفة، كلكٌف السبب الكجيو الذم أراه سببان محكمان كسباقان في القكؿ بأٌف مدرسة 

البصرة مدرسة ٌنحكية بالدرجة األكلى ىك السبب في انشغاؿ كليي مدرسة الككفة بالقراءات 

                                                             
 .02، 01ابراىيـ عبكد السمرائي،المرجع السابؽ، ص1
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جدت البصرة المجاؿ المفتكح كالفرصة السانحة في اإلنشغاؿ  عمى الٌنحك القرآنية، في حيف ك 

 العربي.

كعميو يمكف إيجاز أسبقية البصرة عمى غيرىا مف مدف العراؽ في اإلنشغاؿ              

 عمى الٌنحك فيما يمي8

سكف أكال8 العامؿ السياسي8 كانت البصرة عثمانية أمكية، ككانت الككفة عمكية عباسية ، لقد 

الككفة، كاتخذىا مقران لخالفتو، إذ كاف أىؿ الككفة مطيعيف لو،  -كـر ا كجو–اإلماـ عمي 

فدعكه إلييـ، في الكقت الذم شؽ فيو أىؿ البصرة عميو عصا الطاعة. ثـ جاءت السيدة 

ق( البصرة، كمعيا جيش طمحة كالزبير مطالبيف بثأر 36)ت -رضي ا عنيا–عائشة 

مكقعة الجمؿ بيف عائشة كعٌمي، فكقع ما كقع، كمف ثـ تمسكت كؿ     عثماف، كقد كانت 

مف البمدتيف بما تديف لو، فاستمرت البصرة ىاشمية عثمانية كالككفة قريشية عٌمكية، كلٌما 

كانت مسألة الٌتحكيـ، ككاف الغانـ فييا األمكيكف كاف طبيعيان أف يككف اإلستقرار كالطمأنينة 

ىـ في الكقت الذم كانت فيو قمكب الككفييف تغمي عمى البصرييف، كاليدكء لمبصرييف أنصار 

ق( عمى لساف الككفييف8 فإذا 61كتضمر ليـ الكراىية كالبغضاء، يقكؿ األعشى )ت.

 فاخرتمكنا فاذكركا****** ما فعمنا بكـ يـك الجمؿ.

ة العباسٌية، إاٌل أٌف ىذا لـ يدـ طكيالن، فقد تغير الحاؿ كسقطت الدكلة األمكية، كجاءت الدكل

ق( أٌكؿ خمفائيا 014ككاف مبدأ ظيكرىا في الككفة، إذ تمت البيعة ألبي العباس السٌفاح )ت 

بدعكتو آلؿ البيت، فناصره الككفيكف، فحفظ العباسيكف ليـ ىذا الصنيع فعطفكا عمييـ، 
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ككافأكىـ، فانقمب ذؿ الككفييف في عصر األمكييف إلى عٌز في عصر العباسييف، كأفؿ نجـ 

البصرة بعد أف كاف ساطعان كلئف تقاعست البصرة في عيد العباسييف، فقد فازت بقصب 

 .1السبؽ في عيد األمكييف عمى غيرىا، فتمكنت مف حمؿ لكاء رئاسة العربية، كال سيما الٌنحك

ثانيان8 المكقع الجغرافي8 كاف مكقع البصرة الجغرافي في األثر البارز في سبقيا لإلشتغاؿ 

لبصرة تقع عمى طرؼ البادية مف العراؽ، فيي أقرب مدف العراؽ إلى العرب بالٌنحك، فا

األقحاح الذيف لـ تمكث لغتيـ بعامية األمصار، فعمى مقربة منيا بكادم نجد غربان كالبحريف 

جنكبان، كاألعراب يفدكف إلييا منيما كمف داخؿ البصرة كليست كذلؾ الككفة كبغداد، فمٌكف 

 ذكا عف العرب دكف أف يتكمفكا مشاؽ السفر.ىذا أىؿ البصرة أف يأخ

ثالثان8 قرب األسكاؽ الٌمغكية كمنيا سكؽ المبرد مف البصرة )العامؿ الثقافي(8 إذف كاف لمعامؿ 

الثقافي أيضان أثر كاضح في سبؽ البصرة لإلشتغاؿ بالٌنحك، إذ كانت تنعقد فييا مجالس لمعمـ 

ي تشبو سكؽ عكاظ في الجاىمية، ينزؿ فييا العمماء كالمناظرة، كيفد إلييا الشعراء كركاتيـ، في

كاألدباء كاألشراؼ لممذاكرة كالركاية، كالكقكؼ عمى ممح األخبار، ككاف الٌمغكيكف يأخذكف   

عف أىميا كيدكنكف ما يسمعكف، فيأخذ عنيـ الٌنحكيكف ما يٌصحح قكاعدىـ، كلـ تكف سكؽ 

ف كاف الكناسة بالككفة، إذ أٌف ساكنييا مف األعراب أ قؿ عددان كفصاحةن ممف كاف بالبصرة كا 

منيـ لفيؼ مف بني أسد كغيرىـ، إاٌل أف أغمبيـ يمانيكف، كأىؿ اليمف قد فسدت لغتيـ 

                                                             
 .03، 02ابراىيـ عبكد السمرائي، المرجع السابؽ، ص 1
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لمجاكرتيـ الحبشة، كاتصاليـ باليند، كمخالطتيـ الٌتجار الذم يفدكف إلييـ مف مختمؼ 

 .1األمصار

في كالعكامؿ السياسية كاف ليا أثر كبير    كبالتالي فإٌف العامؿ الثقافي كالمكقع الجغرا     

في أسبقية مدرسة البصرة عمى المدرسة الككفة في اإلشتغاؿ عمى الٌنحك ككضعو، فبحكـ 

  المكقع الجغرافي التي كانت تتمٌتع بو البصرة بقربيا مف البكادم القحة كاألسكاؽ الٌمغكية 

كسقكط الككفييف في عصر  لشعراء،التي كانت تنعقد فييا مجالس العمـ كالمناظرة كفحكؿ ا

 -رضي ا عنيا–كعائشة  -كٌرـ ا كجيو–في مكقعة الجمؿ المشيكرة بيف عمي   األمكييف

فبحكـ ىذه العكامؿ الثالثة األساسية كاف ليا الفضؿ )البصرة( في اإلشتغاؿ بالٌنحك كالسباقة 

 لو  عمى المدرسة الككفة.

ٌحك تعرض مجمكعة تعاريؼ لكممة الٌنحك كعمـ قائـ بذاتو كعمى ىذا المكجز التاريخي لمن     

لنرل مدل اتفاؽ كاختالؼ أراء العمماء فييا كالعرض ىنا عمى سبيؿ المثاؿ كالتكضيح ال 

 الحصر.

 مفيوم الّنحو:

 أـــــ لغة:

ا    جاء في لساف العرب البف منظكر أٌف مدخؿ مادة الٌنحك مأخكذ مف الفعؿ الثالثي نىحى

اهي نىٍحكان ينحك نىٍحك  يىٍنحى كه كى ان. كالٌنحك8 إعراب الكالـ العربي. كالٌنحك8 القصد كالطريؽ، نحا يىٍنحي

                                                             
 )بتصرؼ( 03ابراىيـ عبكد السمرائي، المرجع السابؽ، ص1
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     كاٍنتحاء، كمنو نحك العربية، كىذا األخير ىك انتحاء سىٍمًت كالـ العرب في تصرفو   

ني مف إعراب كغيره كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير كاالضافة كالنسب كغير ذلؾ، كىك يع

القصد كالجية كالطرؽ يقكؿ الجكىرم8 نحكت نحكؾ أم قصدت قصدؾ، كبمغنا أٌف أبا 

كا نحكه فسمي نىٍحكان. كقاؿ ابف السكيف8  األسكد الدؤلي كضع كجكه العربية كقاؿ لمٌناس اٍنحي

ا نحكه إذا قصده، كنحا الشيء ينحاه كينحكه إذا احترفو. كانتحيت لفالف أم عرضت لو  نىحى

حمقو السكيف أم عرٍضتي كأنحي عميو ضربان أم أقبؿ كأنحى لو السالح ضربو كأنحيت عمى 

بيا. كأنحى في سيره أم اعتمد عمى الجانب األيسر)الجية(. كنحكت بصرم إليو أم صرفت 

ا إليو بصره ينحكه كينحاه8 صرفو  .1كنىحى

مف الجذر في معجـ أساس البالغة لمزمخشرم أٌف المدخؿ المعجمي لمٌنحك مأخكذ  كجاء     

كه. كعنده نحك ٍكتي نحى كى كنحى كّْ كثيرة8 كفالف  ”الثالثي نىحى نكـ تنظركف في نيحي مف مئة رجؿ كا 

دىه. كاينتحى لقًرنو8 عرض لو. كاينتحى عمى شقًَّو األيسر8  نىٍحًكمّّ مف النُّحاة. كانتحاه8 قصى

 .2اعتمد عميو

ٍكتي نحكه      ٍدتي قٍصديهي كبمغنا أٌف أبا نحا )نحك( الٌنحك8 القصد نحك الشيء. نىحى ، أم قىصى

األسكد، كضع كجكه العربٌية، فقاؿ لمٌناس8 انحكا نٍحكى ىذا فسٌمى نحكان كيجمع عمى األنحاء. 

                                                             
 .100....117، ص 03ـ، المج 0772ق، 0202، 1ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر لمنشر، بيركت، ط1
ـ، 0117ق، 0211شر كالتكزيع، لبناف، عمر الزمخشرم، أساس البالغة، شركة أبناء شريؼ األنصارم لمطباعة كالن2

 .614ص
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فو )الٌنحك( كىك القصد كالطريؽ كالمثؿ كالجية -كيقاؿ )نح(1قاؿ8 كلمكالـ كجكهه في تصرُّ

رب ألٌف المتكٌمـ ينحك بو منياج كالميـ كالمقدار كالجانب كالقصد منو الٌنحك إلعراب كالـ الع

إفرادان كتركيبان جمعا لمٌنحاة كنيحكه كنيحيِّةه. كيعني أيضان صرؼ البصر، فيقاؿ8 نحا بصره إليو 

أم صىرىؼى كأنحى بصره عنو عٌدلو. كنحاه عف مكضكعو فتنحى. كالٌنحك إعراب الكالـ 

 .2العربيٌ 

رضنا مجمكعة مف المعاجـ الٌمغكية العربية أٌف كنخمص مف خالؿ ىذه المعاني الٌمغكية لع   

 . معاني

ػػػػ القصد كالطريؽ كالجية. كيقاؿ8 نحكت نحكؾ، أم قصدت قصدؾ، كنحكت الشيء إذا 

 .أممتو

 .ػػػػ الصرؼ. يقاؿ8 نحكت بصرم إليو أم صرفتو

 ػػػػ التحريؼ. يقاؿ8 نحا الشيء ينحاه كينحكه إذا حٌرفو.

 ؿ نىحكؾ أم مثمؾ.ػػػػ المثؿ. نقكؿ مررت برج

 ػػػػ المقدار. يقاؿ8 عندم نحك ألؼ أم مقدار ألؼ

 ػػػػ الجية أك الناحٌية8 تقكؿ سرت نحك البيت أم جيتو.

 ػػػػ النكع أك القسـ8 تقكؿ ىذا عمى سبعة أنحاء أم أنكاع.
                                                             

ق، 0202،  0الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف، تح عبد الحميدىنداكم، دار الكتب العممية لمنشر، لبناف، ط1
 .010، ص2ـ، ج0110

 .050ـ، ص 0773عبد القادر الٌرازم، مختار الٌصحاح، مكتبة لبناف لمٌنشر، لبناف،  2
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 ػػػػ البعض. تقكؿ8 أكمت نحك السمكة أم بعضيا.

ا المعنى الثالث، كلذا عٌدكا المعاني الٌمغكية سبعة كنالحظ أٌف  الٌنحاة القدامى لـ يذكرك       

 معاني نٌظميا الداكدم شعران بقكلو8

 لمٌنحك سبع معاني قد أتت لغة *** جمعتيا ضمف بيت مفرد كامال.

 .1قصد كمثؿ كمقدار كنػػػاحٌية   ***  نكع كبعض كحرؼ فإحفظالمثال

 اصطالحا : -ب

حصؿ أٌف األىـ المقدـ منيا ىك النحك، إذ بو يتبيف يقكؿ عبد الرحمف ابف خمدكف" كالذم يت   

أصكؿ المقاصد بالداللة فتعرؼ الفاعؿ مف المفعكؿ كالمبتدأ مف الخبر كلكاله لجيؿ أصؿ 

اإلفادة.... كلكال اف أكثر األكضاع باقية في مكضكعاتيا، لـ تتغير بخالؼ اإلعراب 

 2الٌداؿ..."

ك أىمية كبرل في استقامة الٌمساف كتجنب الٌمحف كمف خالؿ ابف خمدكف نستنتج أٌف لمٌنح    

في الكالـ. كعميو مف خالؿ ىذه األىمية ليذا العمـ الذم أصبح عممان مستقالن بذاتو بعد 

إنفصالو عف عمـك الٌمغة. فقد تعددت التعريفات كالمفاىيـ ليذا العمـ منذ نشأتو عند عممائو 

يعٌرفو مف جية نظره، فقتصرت بعض  القدامى إلى عممائو المحدثيف كالمعاصريف، فكؿ

 التعاريؼ الكاضحة فقط.

                                                             
 .01ـ، ص0724حاشية الخضرم، القاىرة،  محمد الديماطي،1
 .011، ص0ف ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، دار الجيؿ، بيركت، جاعبد الرحم2
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 مفيوم الّنحو عند عمماء الّمغة القدامى: -1

ق( " ىك انتحاء كالـ العرب في تصٌرفو 170يعرفو ابف جٌني في كتابو الخصائص)ت  -أ

كالتكسر كاإلضافة كالٌنسب كالتركيب ليمحؽ     كالتحقيرمف إعراب كغيره، كالتثنية كالجمع 

ف لـ يكف منيـ "  .1مف أىؿ العربية بأصميا في الفصاحة، فينطؽ بيا، كا 

نخمص مف خالؿ ىذا المفيـك أٌف الٌنحك عند ابف جني ىك النيج كالسير عمى كالـ      

 العرب لٌما كاف يحمؿ مف الفصاحة كالبياف ككضكح القكاعد مف أىؿ العرب.

ؼ الٌنحكية كالٌمسانية العربية لمٌنحك، كمفاده كيعتبر ىذا التعريؼ أيضان مف أشير التعاري      

ىك إتباع المنيج كاألسمكب العممي المجرد لقكانيف العربية في مختمؼ حاالتيا مف إعراب... 

كأٌف الٌمغة العربية المقاس عمييا في الٌصحة ىي لغة عصر الفصاحة كما نطؽ بيا أىميا 

مثؿ في اليدؼ العممي مف دراسة سميقة، كالتعريؼ المذككر ينطكم عمى بعد تعميمي يت

الٌنحك، كىك القياس عمى كالـ العرب كانتحاء سمتيـ، سكاء أكاف المتعمـ مف أبناء الٌمغة 

ليحصؿ الفصاحة، أـ كاف أجنبيان يتعمـ العربية بإعتبارىا لغة ثانية، فيستند إلى الٌنحك لتقكيـ 

 كالمو.

قيسة تغير ذكات الكمـ كأكاخرىا، بالنسبة يعرؼ ابف ىشاـ الخضراكم الٌنحك بأٌنو " عمـ بأ -ج

 . 2إلى لغة لساف العرب"

                                                             
، 0ـ، ج0777، 2أبي الفتح عثماف ابف جٌني، الخصائص، تح محٌمد عمي الٌنجار، الييئة المصرية العاٌمة لمكتاب، ط1

 .13ص
ًزم، في أصكؿ الٌمغة كالٌنحك2  .65، 64ـ، ص0113، 0، مكتبة لبناف لمنشر، لبناف، طفؤاد حٌنا طىرى
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ق( عمـ الٌنحك" بأف تنحك كيفٌية الٌتركيب فيما بيف الكمـ لتأدية 040كاكي) ت كيعٌرؼ السٌ  -ب

أصؿ المعنى مطمقان بمقاييس مستنبطة مف استقراء كالـ العرب كقكانيف مبنٌية عمييا ليحترز 

 .1ب مف حيث تمؾ الكيفٌية "بيا عف الخطأ فب الٌتركي

لى حصر ٌنحك بدأ يضيؽ مفيكمو، حٌتى كصإلنالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أٌف مفيـك ال   

 الٌنحك عف أكاخر الكممة إعرابان كبناءان، حتى انتيى تعريؼ الٌنحك بأٌنو عمـ اإلعراب.

" فيقكؿ8 "ىك  ق( في كتابو " الٌتعريفات604يعرفو الٌشريؼ عمٌي بف محٌمد الجرجاني)ت  -د

 .2عمـ بقكانيف يعرؼ بيا أحكاؿ  التراكيب العرٌبية مف اإلعراب كالبناء كغيرىما "

 مفيوم الّنحو عند عمماء الّمغة المحدثين: -2

       ق( "ىك عمـ يبحث فيو0014مماء الٌمغة المتأخريف)تكىك مف ع الٌصبافيعرفو  -أ

 .3عف أحكاؿ أكاخر الكمـ إعرابان كبناءان 

نالحظ عمى ىذا التعريؼ أٌنو اقتصر عمى أكاخر الكمـ، ميمال في ذلؾ بنية الجممة      

ٌمغة القدامى كأصكؿ نظميا كتركيبيا، فيذا المفيـك ال يبتعد كثيران عمى التعريؼ عند عمماء ال

 يف اىتمكا أيضان بالحركات عمى أكاخر كممة، دكف اإلىتماـ بتركيب الجممة كسياقيا.الذ

                                                             
، المكتبة األردنية الياشمية لمنشر، -مقاربة كتحميؿ -عبد ا أحمد بف أحمد محمد، الٌنحك العربي بيف القديـ كالحديث1

 .10ـ، ص0100األردف، 
 .014ـ، ص0110ق، 0202، 0محٌمد الجرجاني، الٌتعريفات، دار الكتب العممية لمٌنشر، لبناف، ط2
 .01ـ، ص 0110محمد أحمد قاسـ، القكاعد الجامعة صرفان كنحكان كأساليب، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، 3
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الذم يدرس نظاـ الجممة كأحكاؿ الكممة مف حيث البناء كاإلعراب، كما العمـ ىك " -ب

يعرض ليا في حاؿ تركيبيا كضبطيا مف رفع أك نصب اك جٌر أك تسكيف أك لزـك حالة 

عرابيا "  .1كاحدة بعد انتظاميا في الجممة كا 

لـ  كفي ىذا التعريؼ نالحظ أٌنو قد تجاكز التعاريؼ األخرل الذاكرة السمؼ، فيك      

ٌنما تعداه إلى حدكد بناء الجممة كتركيبيا كىذا ما   يقتصر عمى دراسة أكاخر الكمـ كحركاتو كا 

.  نحتاجو اليـك

" ىك العمـ الذم يبحث كالـ العرب في تصرفو مف إعراب كبناء، كيعفى بتركيب الجممة  -ج

ائؼ المختمفة لكؿ كأجزاء الكالـ كأشكاؿ الجمؿ، كيعرؼ بو النمط الٌنحكم لمجممة، كيعٌدد الكظ

 .2كممة داخميا كيتـ مف خالؿ اإلستعماؿ الٌمغكم، كالربط بيف النظـ كالمعنى"

( " ىك تركيب الجمؿ، كتركيب الجمؿ في العبارة، Goad-كيعرفو العالـ الغربي ) جكد -د

فيك جزء مف دراسة الٌمغة، يختص بعالقة الكممات كاختالؼ ىذه العالقة ككظائؼ ىذه 

ئؼ ىذه الكممات في الجمؿ، فالٌنحك إذف ىك مف أسس مٌنظمة تنظيمان منطقيان العالقة ككظا

 .3كقكانيف مرتبطة بمكضكع الٌمغة "

                                                             
ق، 0211، 0رحاب شاىر محمد الحكامدة، المسير في قكاعد الٌمغة العربية )الٌنحك(، دار صفاء لمنشر كالتكزيع عٌماف، ط1

 .07، ص 0ـ، ج0117
ـ، ص 0100، 0سماف، المرجع في تعميـ الٌمغة كتعٌمميا، مكتبة الدار العربية لمكتاب، القاىرة، طحسف شحاتة كمركاف ال 2

001. 
ـ، ص 0101ق، 0212، 0سحر سميماف عيسى، ميارات تدريس الٌمغة العربية، دار البداية لمنشر كالتكزيع، عٌماف، ط3

011. 
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نتج مف خالؿ ىذا التٌعريؼ أٌف الٌنحك ىك تأليؼ الكالـ، كىذا التأليؼ يبدأ بتركيب نستٌ       

منطقيان بيف الكممات الجمؿ مف الكممات إلى العبارة، كىذا التأليؼ يككف منتظمان كمتسقان ك 

 كالجمؿ كالعبارات. فالٌنحك ىك جزء أساسي مف الٌمغة فيك عمادكىا الفقرم ليا )الٌمغة العربية(.

 كمف ىنا نخمص إلى أٌف الٌنحك في نظر ىؤالء العمماء معمؽ بيف أمريف اثنيف8

مات أٌما األمر األكؿ8 فيك أٌف الٌنحك تنحصر دائرتو ) في اإلعراب( أعني أكاخر الكم -

كأحكاميا فقط فيذا المفيـك ربما قتؿ الٌنحك بؿ الٌمغة ككؿ مٌما ادل بالدارسيف إلى الٌنفكر 

 مف دراستو.

كاألمر الثاني8 ىك أٌف الٌنحك ًاتىسىعىت دائرتو إلى عمـ التراكيب كىك المعبر عنو       -

ية أصؿ المعنى عمى لساف اإلماـ الٌسكاكي أف تنحك معرفة كيفية التركيب فيما بيف كالـ لتأد

مطمقان كعمى حٌد قكؿ أبي الفتح ابف جني فبمو ىك إنحاء كالـ العرب في تصرفو مف إعراب 

 كغيره.

كأشمؿ تعريؼ كأصح كأكسع ىك أٌف الٌنحك ما ىك  إاٌل نتيجة  لمتركيب، كال يككف الٌنحك       

كتركيب  الجمؿ مف غير تركيب، كما  كالـ  العرب إاٌل  تركيب  لمكممات  لتحصيؿ الجمؿ، 

ـٌ التكصؿ كالتفاىـ كالبالغ. لتحصيؿ الفقرات كالٌنصكص التي بيا يت
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 أىداف تدريس الّنحو العربي:

ال يمكف تصكر عممية تدريس الٌنحك دكف أىداؼ تعميمية كتربكية محٌددة ككاضحة المعالـ،   

، فاألىداؼ التربكية " ىي حيث تختمؼ األىداؼ التعميمية عف األىداؼ الترب كية في المفيـك

تمؾ الغايات كالمرامي التربكية التي تكجو تكجييان عامان شامالن تحقؽ أىدافان أشمؿ ىي 

. كىنا أٌف ىذه األىداؼ تشمؿ 1األىداؼ القكمٌية بأبعادىا الٌسياسية كاإلقتصاديةكاإلجتماعية"

نكعان ما تككف بعيدة المدل أم ال تحقؽ أبعاد أخرل خارجة عف نطاؽ العممية التربكية فيذه 

إاٌل بعد فترة زمنية طكيمة كتككف ىذه األىداؼ التربكية مف خالؿ نصكص نثرية أك شعرية 

عميمي ـ مف أجؿ غرس قيـ تككف ىذه القيـ قكمية، أٌما ما ييٌمنا ىك اليدؼ التٌ ـ  لممتعمٌ دتق

النظاـ التعميمي بكؿ مؤسساتو كبكؿ  فيعٌرؼ بأٌنو 8" ىك النتائج التعميمية التي يسعى إلييا

 .2إمكاناتو إلى  تحقيقيا"

كيعٌرؼ أيضان" بأٌنو سمكؾ مرغكب فيو كفي نفس الكقت غاية التي يراد تحقيقيا            

مف خالؿ مركر الطالب بخبرات تعميمية معينة، كىك سمكؾ قابؿ ألف يككف مكضع مالحظة 

 .3كقياس كتقكيـ"

                                                             
فًتنمٌةالّتحصٌلاللّغوي،داررشادبرسللطباعةكمالفرحات،طرقتدرٌسقواعداللّغةالعربٌةودورهادرٌة1

 .58م،ص2114هـ،1435والّنشروالتوزٌع،لبنان،
،2نادٌةحسٌنٌونسالعفون،اإلتجاهاتالحدٌثةفًالّتدرٌسوتنمٌةالّتفكٌر،دارصفاءللنشروالتوزٌع،عّمان،ط2

 .66م،ص2115هـ،1436
،1االّتعلٌمالمعاصرةوتطوٌرالمنهاج،داروائلللنشروالتوزٌع،عّمان،طعاطفأبوحمٌدالشرمان،تكنولوج3ٌ

)بتصرف(.29م،ص2113
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   تغيرات السمككية أك نكاتج الٌتعميـ التي يسعى المعٌمـ إلى إحداثيا كيقصد بو كذلؾ" تمؾ ال

 .1الكقت المخصص لمتدريس، كىذه التغيرات السمككية تقبؿ المالحظة كالقياس" في متعمميو

إذف فاليدؼ التعميمي ىك النكاتج كالمخرجات التعميمية التي يتكقع مف المتعمـ حدكثيا أثناء 

      قابؿ لممالحظة كالقياس مف طرؼ المعمـ. كيكجد ىدؼ آخر عممية التعٌمـ كىك سمكؾ

 إلى األىداؼ الذاكرة السمؼ كىك اليدؼ السمككي.

فالٌنحك كما ىك معمـك يختمؼ في مستكياتو التعميمية األكلى ) اإلبتدائي، اإلعدادم،     

لتي نبتغييا كالثانكم( عف مستكل التعميـ الجامعي، كمف  ىنا صٌنفت كحٌددت أىداؼ النحك ا

كنرجكىا مف خالؿ تدريسنا لماٌدة الٌنحك العربي في الجامعة، كلتحديد أىداؼ ماٌدة تدريس 

 الٌنحك يرل بعض الٌتربكيكف أٌف ليا ىدفاف رئيسياف8

أكليما اليدؼ الٌنظرم الذم يمثؿ الفكر التقميدم في تعميميا،" ككاف الٌتركيز ىنا أساسان    

ىدفان ييقصد في حد ذاتو، كأصبحت تيخصص أكقاتان  عمى اليدؼ حتى أصبح الٌنحك

لدراستو... في مجاالت لغكية"، يعني مف خالؿ ىذا أٌف الٌنحك العربي كاف يدرس مجرد 

 .2ظرمظرية بعيدة عف العمؿ التطبيقي مف خالؿ ىذا اليدؼ النٌ ظريات كمفاىيـ تجريدية نٌ نٌ 

                                                             
، 0111، 1ـ، ط0100، 0حسف شحاتة، المٌناىج الدراسية بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، مكتبة الدار العربية لمكتاب، القاىرة، ط1

 .40ص 
 ، )بتصرؼ(.37ة كدكرىا في تنمية التحصيؿ الٌمغكم، صدرية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد الٌمغة العربي2
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تطبيؽ التعميمات كالحقائؽ في مكافؽ  ثانييما اليدؼ الكظيفي، كغايتو مساعدة المتعمميف في

لغكية مختمفة لتنمية القراءة كالكتابة كالتحدث كاإلستماع، كيتـ تعميـ تمؾ الٌتعميمات كالحقائؽ 

 .1في مكافؽ الٌمغكية المستعممة

 دؼػػػػػػػػػػػػػػالنحكية المكجكدة في اليإذف فاليدؼ الكظيفي ىك ىدؼ تطبيقي لممفاىيـ كالحقائؽ   

م( ككذلؾ ىك قدرة المتعمميف عمى ربط تمؾ التطبيقات الٌنحكية بالميارات الٌمغكية )الٌنظر 

 ـ قادران عمى تعميـ تمؾ الحقائؽ التطبيقية مف خالؿ مكفؽ لغكم.األربعة حتى يصبح المتعمٌ 

مثؿ كاستنادان الى اليدؼ الثاني )الكظيفي( حٌدد التربكيكف أىداؼ تدريس الٌنحك كالتي تتٌ      

 تدريسو فيما يمي8أىداؼ 

 ػػػػػ أكؿ شيء صكف الساف عف الخطأ، كحفظ القمـ مف الزلؿ كتجنب المحف في الكالـ.

ػػػػػ يعكد المتعمميف عمى قكة المالحظة، كالتفكير المنطقي كالمرٌتب لما يحٌققو مف الدراسة    

ة ميات العقميٌ في التٌحميؿ كالٌتركيب كالٌحكـ كالتعميؿ كاإلستقراء كالقياس كغيرىا مف العم

ة أم يكتسب المتعمميف القدرة عمى تحميؿ أم ظاىرة لغكية مف خالؿ قكة مالحظاتيـ المنطقيٌ 

ٌتب كبالتالي يستطيعكف إستقراء أم ظاىرة نحكية كالقياس عمييا.  كتفكيرىـ المنطقي المرى

حدّْ ذاتيا كعالكة عمى ذلؾ فإٌف عمـ الٌنحك في ذاتو منطقيان ستمد جذكره مف الفمسفة التي في 

 منطقية.

                                                             
 (.بتصرؼ) 37صالمرجع السابؽ،فرحات، كماؿ درية1
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ػػػػػ يساعد المتعمميف عمى فيـ الدالالت الٌمغكية كاستعاب مضامينيا الفكرٌية، مما يمنح لمقارئ 

 الدكر اإلستداللي في المعاني المتكافئة.

بمعنى أٌف مف خالؿ الٌنحك نفيـ المعنى لتراكيب الجمؿ كالكشؼ عف المعاني المتشابية 

 عممية عقمية استداللية. كالمتقاربة في المعنى عف طريؽ

بشكؿ يتالءـ مع تدٌرج مستكاىـ  -حديثان كقراءةن ككتابةن  -ػػػػػ تدريب المتعمميف عمى ضبط لغتيـ

العقمي كالٌمغكم في سٌمـ التعٌمـ الٌتصاعدم،فابتعمـ الٌنحك نككف متعٌمميف قادريف عمى ضبط 

كيستعممكنيا استعماالن صحيحان لغتيـ ضبطان سميمان يتحكمكف في الميارات الٌمغكية األربعة 

سميمان في أم مكفؽ تعميمي أك مادة تعميمية أخرل عمى غير الٌنحك دكف أف يشعركا فتصبح 

 .1لدييـ عادة تمقائية

ػػػػػ زيادة الحصيمة المغكٌية بما يكتسبكنو مف مفردات كتراكيب كأنماط، مف خالؿ الٌنصكص 

عريفات، فاليدؼ الٌنحكم ينمي الحصيمة الٌمغكية الٌتي تستخدـ في الٌدركس كالٌتطبيقات كالتٌ 

كالمعرفٌية مف خالؿ اكتسابيـ لممفردات كالٌتراكيب كاألنماط كذلؾ انطالقان مف الٌنصكص التي 

 تستخدـ في الٌدركس كالٌتطبيقات كالٌتمرينات.

 .2و المختمفةػػػػ إدراؾ مكقع القكاعد مف الٌنظاـ الٌمغكم الذم بدكره ييمثؿ الكياف اإلنساني بأكجي

 حك في الجامعة أيضان8كمف أىداؼ تدريس النٌ 

                                                             
 )بتصرؼ(. 41درية كماؿ فرحات، المرجع السابؽ، ص1
 )بتصرؼ(. 41المرجع نفسو، ص2
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نتياج طريقيـ بالقياس          ػػػػػ ىك انتحاء سمت كالـ العرب، أم الٌنظـ كالسير كفقيـ كا 

عمى قاعدة معينة، كال يمكف القياس دكف اإلستناد إلى قكانيف كاضحة، تبيف طريقة الترتيب 

اظ كالكممات كلك في جانبيا المعجمي ال تؤدم داللة في الجممة أك الٌنص، كما أٌف األلف

كظيفية كما تؤدييا في الجممة. كىذا ال يعني أٌف الكممة في مفردىا ال تؤدم معنى لكٌف    

في سياقيا ستؤدم كظيفة تختمؼ تمامان عف الداللة المعجمية. كمعنى ىذا أٌف مف خالؿ 

 .1ؿ سياقياالٌنحك نعرؼ الكممة بمفردىا كمعناىا الكظيفي داخ

 أٌنو ييدؼ إلى إدراؾ مقاصد الكالـ،  كفيـ ما يقرأ أك يسمع أك يكتب، أك يتحدث بو فيمان   

صحيحان سميمان، تستقر معو المفاىيـ في ذىف المؤدم أك المتمقي، كبو تتفتح المعاني    

     كاألفكار كضكحان ال غمكض فيو كال لبس كال ابياـ لدل المتحدث أك المستمع أك القارئ

أك الكاتب، أم بو ) الٌنحك( نستطيع فيـ كتفسير كتحميؿ الكالـ سكاءان أكاف قراءة أك كتابة  

 أك تحدثان أك سماعان فيك الذم يزيؿ اإلبياـ كالغمكض المتحجر في عقكؿ المتعمميف.

ػػػػػ يقـك الٌمساف مف اإلعكجاج كيصحح المعاني كالمفاىيـ كذلؾ بتدريب الطمبة عمى استعماؿ 

 أللفاظ كالعبارات استعماالن صحيحان يصدر مف غير تكٌمؼ.ا

                                                             
الٌمغكية  في الجزائر،  حٌمار نسيمة، إشكالية تعميـ الٌنحك العربي في الجامعة )جامعة بجاية نمكذجان(، مخبر الممارسات1

 )بتصرؼ(. 000ـ، ص0100الجزائر، 
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ػػػػػ يٌمكف المتعمـ مف القراءة كالكتابة كالحديث بصكرة خالية مف األخطاء الٌمغكية عمى كجو 

العمـك كالٌنحكية عمى كجو الخصكص، كذلؾ بتعكيدىـ التدقيؽ في صياغة األساليب 

 الذم يذىب بجماؿ الٌمغة كيفسدىا معناىا. كالٌتراكيب حتى تككف خالية مف الخطأ الٌنحكم

ػػػػػ ييسر لمطمبة إدراؾ المعاني كالتعبير عنيا بكضكح، مٌما تجعؿ محاكاتيـ لٌمغة صحيحة  

التي يسمعكنيا أك يقرؤنيا مبنية عمى أسس دقيقة لتمؾ المحاكاة، كال يمكف اإلنتقاؿ إلى أثر 

مد عمى أحكاـ كأصكؿ تقٌيد الكالـ كتضبطو، الٌتدريب إال إذا تٌمت المحاكاة كفؽ أساليب تعت

فاألىداؼ الٌنحكية تحٌدد الكالـ كتضبطو كفؽ أساليب ٌنحكية كال يحدث ىذا إاٌل مف خالؿ 

 .1قانكف أثر التدريب المعتمد عمى المحاكاة

 متعٌمميف القدرة عمى استخداـ القاعدة الٌنحكية في المكافؽ المغكية المختمفة، بمعنىلمف بيٌ ي

 ـ مف استعماؿ قاعدة الٌنحك مثال كرفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ كجر المضاؼ أثناء تمكني

 .2حصة الٌنصكص كالمطالعة ألٌنو إكتسب القدرة عمى تطبيؽ القاعدة الٌنحكية

إضافة إلى إكسابيـ ميارة فيـ الٌنصكص األدبٌية فبالٌنحك يكتسب الطالب القدرة عمى فيـ  

صية الٌمغة، فيصبح قادران عمى قراءة الٌنص دكف تمعثـ                                        الٌنص كتذكؽ معانيو كامتالؾ نا

                                                             
راتب قاسـ عاشكر كمحمد فؤاد الحكامدة، فنكف الٌمغة العربية كأساليب تدريسيا بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، عالـ الكتب  الحديث 1

 )بتصرؼ(. 041، 037ـ، ص0117كجدا ر لمكتاب العالـ لمنشر كالتكزيع، عٌماف، 
ىػ، 0203، 0لٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربية كآدابيا، دار الكتاب الجامعي العيف لمنشر، طعبد الفتاح حسف ا2

 )بتصرؼ(. 022ـ، ص0113
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خطاء نحكٌية دكف أف يعٌد نفسو مسبقان أم بطريقة تمقائية دكف شعكره بذلؾ، كىذا كٌمو أأك 

 بفضؿ دراسة الٌنحك كاليدؼ المرجك منو.

ميف )القراءة، الكتابة، التحدث كغيرىا مف العادات مي العادات المغكية السميمة لدل المتعمػػػػػ ينٌ 

 غكية(.المٌ 

ميف أيضا في بناء أسس دقيقة لتقميد العمماء الٌنحكييف العرب ميف كحٌتى المتعمٌ ػػػػػ يساعد المعمٌ 

القدامى في طريقة تأليؼ مؤلفاتيـ، كالسير عمى دربيا كذلؾ مف خالؿ محاكاتيـ لمغة    

ألسمكب الذم كانكا يعبركف بو، فقانكف التدريب ال يجدم نفعان، إذ لـ التي كانكا يكتبكف بيا كا

تكف ىذه المحاكاة كالتقميد مبنية عمى أصكؿ كأحكاـ كقكانيف معينة تضبط ىذا الكالـ كتقيده 

ميف كلكٌف لتحقيؽ ىذه النقطة بالذات ال بٌد مف تكاثؼ الجيكد بيف المعمٌ  1كما ذكرنا آنفان.

ارة لكي يكتسب المٌتعمـ الجامعي الممكة الٌمغكية كيتحكـ في ناصٌية كالمتعمميف كحتى الكز 

ٌنما  الٌمغة، كبالتالي يصبح المتعمـ الجامعي مبدعان، فأكيد بأٌف ىذا اإلبداع لـ يأتي مف العدـ كا 

انطمؽ مبدعو مف خالؿ تأثره بالعمماء القدامى كبكتبيـ كتراثيـ القديـ، فصار مبدعان         

النحك كالصرؼ... إلخ، كالكاقع يشيد بذلؾ حميان، أٌف الكثير مف العمماء في البالغة ك 

المحدثيف كالمعاصريف، انطمقكا مف عمماء نحكييف عرب قدامى متأثريف بفصاحة لغتيـ 

ًمسىةو سيمة تعبرعف الفكرة  كبكتبيـ المممؤة بجماؿ الٌمغة كاألسمكب كركنؽ التعابير مف كممات سى

تاباتيـ كسمككا المنيج الذم ساركا عميو، مٌما تمٌكنكا مف اإلبداع بكضكح، فإتبعكا طريقة ك

                                                             
 .244الٌبٌجة،المرجع السابؽ ، ص حسفالفٌتاح عبد1
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)العمماء النحكييف المحدثيف المعاصريف( الذم مكٌنيـ مف التأليؼ، فألفكا مؤلفات عديدة   

التي أصبحت لممتعمميف اليـك المشعؿ الذم يمثؿ ليـ طريؽ النكر كالعمـ كالمعرفة كسنذكر 

كال يحصكا كمنيـ8 عبده الراجحي، صالح بمعيد، عبد الرحمف  البعض منيـ ألٌنيـ ال يعٌدكا

ـ( كغيرىـ مف العمماء المحدثيف كالمعاصريف، فإنطمقكا مف مؤلفات 0105الحاج صالح )ت 

.  عمماء عرب قدامى متأثريف بيـ فأبدعكا كمثمكا الٌمغة العربٌية أحسف تمثيالن اليـك

ثراء محصكؿ ا  .1لمتعمـ الٌمغكمػػػػػ شحذ العقؿ، كصقؿ الذكؽ، كا 

ىدفو تككيف الممكة المسانية الصحيحة، ال مف أجؿ حفظ القكاعد المجردة، فالعربي      

األكؿ الذم أخذت المغة عنو لـ يكف يدرم ما ىك الحاؿ كما ىك التمييز كلـ يعرؼ الفرؽ بيف 

ة لحفظيا المبتدأ كالفاعؿ، فكؿ ىذه األسماء سماىا مشايخ الٌنحك عندما كضعكا قكاعد الٌمغ

 .2مف الٌمحف ككاف ىذا ىك اليدؼ عند الٌنحكم العربي القديـ مف كضع عمـ الٌنحك

كلميدؼ الٌنحكم أيضا غاية في فيـ الٌمغات األجنبية خصكصان لدراستيا، ألٌف بيف الٌمغات     

 .3ءقدران مشتركان مف القكاعد العاٌمة كأزمة األفعاؿ، كالٌتعجب كالٌنفي، كالٌتككيد، كاإلستثنا

حيث يساعد عمى ضبط التعبير بشقيو )كتابة كمشافية( لذا ينبغي أال يصرؼ المعمـ كقتو    

في تحفيظيا لممتعمميف، بؿ عميو أف يتجو نحك العناية بالفنكف الٌمغكية األخرل كاألدب 

                                                             
 )بتصرؼ(. 022عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، المرجع السابؽ، ص1
، 0بية النظرية كالتطبيؽ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف، طعمي أحمد مدككر، تدريس فنكف الٌمغة العر 2

 )بتصرؼ(. 100ـ، ص 0117ىػ، 0211
 )بتصرؼ( . 41درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس قكاعد الٌمغة العربية كدكرىا في التحصيؿ الٌمغكم، ص 3
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كالٌنصكص بإعتبارىا كسيمة لفيـ الٌنحك أكثر مف عنايتو بإستعاب ىذه الماٌدة كحفظيا،    

 ـ. فائدة مف حفظيا بالنسبة إلى المتعمٌ التي ال

دراؾ معانيو في غير لبس     ػػػػػػ أٌنو كسيمة تكفؿ سالمة التعبير كٌصحة أدائو، كفيـ أفكاره كا 

 أك غمكض.

 ػػػػػ تقكيـ ألسنة الطمبة كتصحيح أسمكبيـ.

االن ػػػػػػ يساعد عمى جكدة األسمكب كسالمتو، كيعيف عمى استعماؿ األلفاظ كالجمؿ استعم

 .1صحيحان، فتتككف عند المتعمميف عادات لغكية سميمة

نستخمص إذف مف خالؿ ىذا المبحث أٌف األىداؼ الٌنحكية ىي غاية ال كسيمة، كما     

يعتقد البعض، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ، ينبغي عمى المعمـ أم ييتـ بالجانب التطبيقي أكثر 

يا في أحاديثو ككتاباتو، كاإلفادة منيا في فيـ مف الجانب الٌنظرم، حٌتى يعتاد المتعمـ اٌتباع

األثار األدبٌية التي يتٌعمميا أك يقرؤىا، كلتحقيؽ ذلؾ مرىكف بالمعمـ فيك الذم يحٌددىا      

في مجاؿ عممو اليكمي، كتحديد اليدؼ معناه تحديد ما يريد المعمـ أف يحققو  منذ بداية 

ذا فشؿ في ذلؾ فيك الدرس، أم ما يريد المعمـ أف يصؿ إليو مف خ الؿ تسطير األىداؼ. كا 

يسير إلى غاية أك ىدؼ، أك مرمى غير مدرؾ. فتحديد األىداؼ ينطمؽ  أكالن مف تحديد 

األىداؼ العاٌمة لمادة الٌنحك، ثـ تحٌدد األىداؼ الخاصة لكٌؿ مرحمة مف مراحؿ الٌتعميـ، كيميو 

                                                             
، 030ـ، ص 0110اعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، عبد المنعـ عبد العاؿ، طرؽ تدريس الٌمغة العربية، دار الغريب لمطب1

 )بتصرؼ(. 030
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حمة تخطيط المعمـ لمدرس ثـ تأتي تحديد األىداؼ المرتبطة بالخطة الدراسية أم أثناء مر 

المرحمة األخيرة تككف مع معمـ الٌمغة العربية الذم يحٌدد أىداؼ دركسو اليكمٌية. فيذه 

 الخطكات لتحديد األىداؼ تأتي متسمسمة كمرتبة منطقٌيان فتنطمؽ مف األىداؼ العاٌمة إلى أفٌ 

دد أىداؼ ماٌدة الٌنحك      تصؿ إلى الباب الرئيسي كىك معمـ الٌمغة العربية فيك الذم يح

كىي أىداؼ قصيرة المدل يستطيع المعٌمـ أف يحققيا في حصة كاحدة، أك في نياية األسبكع،    

أك في نياية الشير، أك حتى في نياية الفصؿ، أك السٌنة فالغاية األساسٌية مف تعٌمـ الٌنحك 

فظ البغبغاكم" فاليدؼ األساسي "كاف  شعارىا ىك " العمؿ كالٌتطبيؽ، ال الٌتعميـ المجرد كالح

مف تعٌمـ الٌنحك ىك مف أجؿ تطبيؽ المفاىيـ الٌنحكية بالكاقع العممي كدراسة النحك ليس غاية 

ٌنما كسيمة إلتقاف ميارات كأىداؼ أساسٌية كىي8 " فيـ الٌمغة حيف تيسمع،  في حٌد ذاتو كا 

فياميا لألخريف بكاسطة الكالـ، ك  الميارات الٌمغكية التي يجب أف كفيميا حيف تيرل مكتكبة، كا 

يمتمكيا الٌدارس أك المتعمـ ليتمكف مف تحقيؽ ىذه األىداؼ ىي8 اإلستماع ) فيـ الكالـ 

المنطكؽ (، كالقراءة  ) فيـ الكالـ المكتكب (، كالٌتعبير الشفكم ) كيشمؿ القراءة الجيرٌية (، 

عميو معرفة قكاعد الٌمغة، كزيادة كالتعبير الكتابي. كلييحسف المتعمميف إتقاف تمؾ الميارات 

عمى ذلؾ فإٌنو درع يصكف الٌمساف مف الكقكع في الخطأ، كيحفظ القمـ مف الزلؿ، كيعكد 

دارسيكىا أك متعممييا مف قكة المالحظة، كالمكازنة بيف التراكيب في العبارات كالجمؿ، 

مثمة، كيعمؿ أيضان  كييساعد عمى تربية ممكة الحكـ عند استنباط القكاعد مف الشكاىد كاأل

عمى تككيف الذكؽ األدبي مف خالؿ ما يدرس كما يبحث مف نماذج تختار لألمثمة، إضافة 

 ـ أك الدارس.إلى ذلؾ أٌنو ينمي العقؿ كيزيد مف الثركة الٌمغكية لممتعمٌ 
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 مبادئ تدريس الّنحو العربي:

ـ كالتي يطمؽ عمييا ال تخمك أم عممية تعميمية ًمفى العناصر المعركفة في عممية التعمي 

ة في إلقاء الٌرسالة بالمثمث الديداكتيكي أك البيداغكجي كىي المعمـ الذم ىك الركيزة األساسيٌ 

التعميمية الذم يمثؿ العمكد الفقرم لمعممية التعميمية ثـ الٌرسالة أك المحتكل التعميمي      

  رؼ كالخبرات مف المعٌمـالتي تربط بيف المعمـ كالمتعمـ مف أجؿ إيصاؿ المعمكمات كالمعا

إلى المتعمـ، فمثال في مادة الٌنحك عندما يرغب المعمـ في تعميـ القكاعد الٌنحكية، ينطمؽ 

المعٌمـ مف مجمكعة مف المبادئ كاألساسيات العاٌمة في تعميـ الٌنحك إلى المتعمميف مف أجؿ 

 المبادئ فيما يمي8 الكصكؿ إلى اليدؼ الذم سطره المعمـ منذ بداية الٌدرس، كتتمثؿ ىذه

ػػػػػ الممارسة8 كىي أكؿ مبدأ مف مبادئ تدريس الٌنحك، كينبثؽ ىذا المبدأ مف مقكلة أساسية 

في تعٌمـ كؿ الٌمغات. كشعار ىذه المقكلة ىي " الٌمغة ممارسة ". كعمى ذلؾ ال يكفي أف 

لحديث أكالن،          يٌدرس الطالب القاعدة الٌمغكية، بؿ ال بٌد مف ممارسة الٌمغة الفصيحة في ا

ك في اإلكثار مف قراءة الٌنصكص في القرآف الكريـ كخيطب الٌنبي صٌمى ا عميو كسٌمـ 

كأحاديثو، كاألدب الرفيع مف شعر، ككتابة فنية، كخطابة متميزة، كقراءة أميات كتب األدب، 

ة كصالن قكيان كممارسة الكتابة، كغير ذلؾ مف الممارسات التي تصؿ الطالب بالٌمغة العربي

 كمتينان. 
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كعميو تككف دراسة القكاعد الٌنحكية في إطار عممي بعيد عف مجرد حفظ لمقكاعد، أم أٌف    

 .1دراسة القكاعد تصبح عمالن منتجان 

ككي يكتسب المتعمـ القاعدة الٌنحكية معتمدا عمى الفيـ دكف الحفظ القاعدة، فال بٌد       

بؿ حفظيا أم تككف ممارسة ىذه الٌمغة كظيفيان، كذلؾ       ـ أف يمارس الٌمغة قعمى المتعمٌ 

مف خالؿ قراءة الٌنصكص القرآنية كاإلكثار مف الخطب الدينية التي كاف يمقييا الرسكؿ ػػػػػػ 

صٌمى ا عميو كسٌمـ ػػػػػ كأحاديثو كمف األدب الرفيع كمف الشعر المرمكؽ، كقراءة أٌميات 

رىا مف المماراسات التي ترقى بالطالب كالٌمغة العربية مكانة الكتب، كمماراسات الكتابة كغي

مرمكقة كتقكم الٌصمة بيف أبنائيا، كىذا ال يتحقؽ إال بعد ممارسة ىذه القكاعد الٌنحكية      

 في إطار عممي كظيفي بعيدان عف مجرد حفظ القكاعد.

أ السابؽ، مف حيث إٌف الدارس ػػػػػػ الكشؼ عف األنماط الٌمغكية8 كىذا المبدأ متٌصؿ بالمبد     

أك المتعمـ يصبح معنيان بمعرفة سر الجممة العربية ككيفية تركيبيا. فإذا عرؼ المتعمـ كيفية 

تركيب الجممة العربية الصحيحة، كمارس الٌنظر فييا، كاف مف السيؿ عميو أف يرٌكب جمالن 

و عمى ذلؾ، فتحف بذلؾ ال صحيحة. حيث يجد المعمـ أٌف معرفتو بالقاعدة الٌمغكية قد ساعدت

نبحث عف الكممة في جممة، بؿ نبحث عف سر تركيب الجممة. كعميو فإٌف معرفتنا بنمط 

الجممة ىك الذم يمكننا أف نؤلؼ جمالن الحصرليا في الٌنمط الكاحد، كىذا مف شأنو أف يخرج 

ظر الكٌمي، كالمعالجة المتعمميف مف دائرة الٌنظر الجزئي، كالمعالجة الجزئية لٌمغة، إلى دائرة النٌ 

                                                             
 .000، 000سمير شريؼ استيتية، عمـ الٌمغة التعٌممي، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، د.ت، ص 1
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الكٌمية. كعميو، ال يصبح الٌنحك مجرد نظر في تقميب الحركات اإلعرابية لمكممة الكاحدة، بؿ 

يصبح نظران في مجمميا إطاران عامان، ىك الذم نسعى إلى الكصكؿ إليو مف دراسة الٌنحك، 

سو عديـ الجدكل، كسائر فركع الٌمغة كتدريسيا. كفي غير ذلؾ تظؿ دراسة الٌنحك، كيظؿ تدري

 .1قميؿ الٌنفع

ـ عمى الكشؼ عف األنماط الٌمغكية    فاألنماط الٌمغكية ليا دكر كبير في مساعدة المتعمٌ    

التي تصبح كسيمة معينة في الكشؼ عف معرفة بنية الجممة العربية ككيفية تركيبيا في سياؽ 

رس الٌنظر فييا، يسيؿ عميو لغكم. فإذا أدرؾ المتعٌمـ كيفية تركيب جممة عربية صحيحة كما

تركيب جمؿ صحيحة كىذا بمساعدة القاعدة الٌنحكية في ذلؾ، إذف فالٌنمط الٌمغكم لمجممة ىك 

ميف الذم يمكف مف تأليؼ جمؿ سميمة في ٌنمط لغكم كاحد، كىذا مف شأنو أف يخرج المتعمٌ 

الكٌمي كالمعالجة الكٌمية، مف دائرة الٌنظر الجزئي، كالمعالجة الجزئية لٌمغة، إلى دائرة الٌنظر 

كعميو ال يصبح مجرد حصر عمى الحركات اإلعرابية لمكممة الكاحدة، بؿ يصبح نظران      

في مجمميا إطاران عامان، الذم يسعى إليو أىؿ اإلختصاص في الكصكؿ إليو مف دراسة 

 الٌنحك، كسائر فركع المغة.

المبدأ كذلؾ بالمبدأ األكؿ، مف حيث إٌف التعبير ػػػػػ دفع القدرة عمى التعبير8 كيرتبط ىذا     

 ممارسة عممية لقكاعد الٌمغة، كىك مبدأ ينطمؽ مف المقكلة اآلتية8

 = +  

                                                             
 .000سمير شريؼ استيتية، المرجع السابؽ، ص  1

 قكاعد لغكية نحكية تعبير الٌمغة
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كال ٌشؾى أٌف دفع قدرة المتعمميف، مف شأنو أف يخفؼ مف كطأة حفظ القكاعد الٌمغكية، كما   

كل، كاليدؼ الٌنيائي مف تعٌمـ أٌنو يجعؿ ىذه القكاعد في خدمة التعبير الذم ىك الغاية القص

 .1الٌمغة كقكاعدىا

إذف فممارسة المغكية العممية ليذه القكاعد تدفع بالمتعمـ إلى التعبير الصحيح كتركيب    

الجمؿ بشكؿ سميـ كىذا ما يؤدم إلى التخفيؼ مف كطأة حفظ القكاعد الٌمغكية، كجعميا     

ؼ المنشكد مف تعٌمـ الٌمغة كقكاعدىا ألبنائيا في خدمة التعبير الذم ىك الغاية القصكل كاليد

 كالغرباء عنيا )غير الناطقيف بيا(.

ػػػػػ التكامؿ في الٌتعميـ8  كيقصد بيا المبدأ إلى تحقيؽ تكامؿ بيف دراسة القكاعد الٌنحكية     

 مف جانب، كسائر الفركع الٌمغكية مف جانب آخر كعمى ذلؾ ال يكفي أف يقتصر تدريس 

 .2لٌنحكية  في حصة الٌنحك، ثـ  يتـ  تجاكز  ىذه  القكاعد  في  دركس األدب مثالن القكاعد  ا

إٌف أم خطأ ٌنحكم في أم درس مف دركس العربية، كىك خطأ في أداء ماٌدة ذلؾ الدرس. 

ككىمىا ال يجكز أف نتساىؿ نحك أم خطأ في ماٌدة األدب مثالن، ال يجكز أف نتساىؿ في أداء 

امؿ ليس مقصكران عمى فركع العربية، بؿ ىك شامؿ لكؿ الدركس، كجميع تمؾ الماٌدة. كالتك

. كعمى ذلؾ، يجب أف تؤدم ماٌدة الدركس كٌميا بالمغة العربية سميمة، خالية          العمـك

                                                             
 .000 ، صالمرجع السابؽسمير شريؼ استيتية، 1
 تصرؼ( .)ب000، صالمرجع نفسو، 2
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مف األخطاء الٌمغكية كالٌنحكية. كبغير ذلؾ فإٌف ما نعٌممو لطالبنا مف قكاعد لغكية يظؿ قميؿ 

 .1الٌنفع

يٌنص ىذا المبدأ عمى التكامؿ بيف ماٌدة النحك كالمكاد األخرل، فال نقتصر تدريس كعميو      

القكاعد الٌنحكية في حصة الٌنحك، ثـ نتجاكز ىذه القكاعد في دركس األدب مثالن بؿ ال بٌد  

مف التكامؿ بيف ىذه المكاد، فكقكع المتعمـ في خطأ ٌنحكم في أم درس مف دركس الٌمغة 

خطأ في أداء الماٌدة لذلؾ الٌدرس كعمى المعٌمـ أف ال يتساىؿ أثناء كقكع  العربية إٌنما ىك

المتعٌمـ في أم خطأ ٌنحكم كي ال يككف المعمـ سببان في ضعؼ أداء لتمؾ الماٌدة كالتكامؿ ال 

، كليذا البٌد  يقتصر عمى فركع الٌمغة العربية فحسب، بؿ ىك شامؿ لكٌؿ الدركس كجميع العٌمـك

ركس المغكية كالعمـك األخرل كحتى دركس التربية الفنية كالرياضية بالمغة أف تؤدم كؿ الد

 العربية الفصحى التي تككف خالية مف األخطاء الٌمغكية كالٌنحكية.

ػػػػػ اختيار القكاعد الكظيفية8 كنعني بالقاعدة الكظيفية ىي التي يككف ليا أثر عممي         

. كعمى ىذا، ال يحسف أف 2ذم يخمك مف الخطأفي الكتابة الصحيحة كالحديث الصحيح ال

نعٌمـ طالبنا األبكاب التي ليس ليا أثر في األداء الٌمغكم السميـ كالتنازع مثالن، كال يحسف أف 

نعٌمميـ مسائؿ الخالؼ في المدراس، كأف يقاؿ إٌف ىذا جائز عند البصرييف، كغير جائز عند 

فسنا أك طالبنا برأم مدرسة كاحدة دائمان، إذا الككفييف، كأكثر مف ذلؾ، ال يحسف أف نمـز أن

كاف باإلمكاف أف نختار مف المدارس الٌنحكية، كمف آراء العمماء القكاعد الكظيفية التي تساعد 
                                                             

 )بتصرؼ(. 001، 000سمير شريؼ استيتية،المرجع السابؽ،ص 1
 .001المرجع نفسو، ص 2
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الطالب عمى حسف الٌتعمـ القكاعد الٌمغكية عف طريؽ الٌنصكص الرفيعة لتمثؿ لغتيا 

 .1كأسمكبيا

ظيفية ليا أثر عممي في الكتابة الصحيحة كالحديث نستٌنتج مف ىذا أٌف اختيار القكاعد الك 

الصحيح الذم يخمك مف الخطأ. كليذا يجب أف نعٌمـ طالبنا المباحث كاألبكاب الٌنحكية   

التي ليس ليا أثر في األداء الٌمغكم السميـ كنعٌمميـ مثالن باب التنازع كاإلشتغاؿ كغيرىا    

ميـ مسائؿ الخالؼ في المدارس، كأف يقاؿ إٌف ىذا مف األبكاب الٌنحكية، كال حبٌذ أف ال نعمٌ 

جائز عند البصرييف، كغير جائز عند الككفييف، فيذا ينٌفر مف دراسة الٌنحك عند الطالب 

كيكرىكف تعٌممو بسبب ىذه اإلختالفاتكاألراء الٌنحكية، كال يجب أف نأخذ برأم مدرسة كاحدة 

فيو معظـ األساتذة كالباحثيف كالدارسيف، بؿ دائمان في بعض المسائؿ الٌنحكية كىذا خطأ يقع 

يجب قدر اإلمكاف أف نختار مف ىذه المدارس كآراء العمماء القكاعد الكظيفية العممية      

 التي تساعد الطالب عمى حسف التعٌمـ.

 طرائق تدريس الّنحو العربي:

ىك حديث،  مف البدييي كالمنطقي أف يكجد اختالؼ في ىذه الحياة بيف ماىكقديـ كما   

غير أٌف الشيء المسٌمـ بو ىك أٌف مصطمح الطريقة تعني " ترتيب الظركؼ الخارجية لمتعٌمـ 

كتنظيميا، كاستخداـ األساليب التعميمية المالئمة ليذا الترتيب كالٌتنظيـ بحيث يؤدم ذلؾ    

                                                             
 .001سمير شريؼ استيتية،المرجع السابؽ،ص  1
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ـ مية يؤدييا المعمٌ . كتعرؼ " بأنيا عم1إلى اإلتّْصاؿ الجيّْد مع المٌتعٌمميف لتمكينيـ مف التعٌمـ"

بيدؼ تغيير سمكؾ المتعمـ كتكييفو كمساعدتو عمى التكامؿ مف أجؿ تحقيؽ الغرض 

المطمكب منيا في إيصاؿ الماٌدة أك المعمكمات إلى المتعمـ، فيي كسيمة لنقؿ العمـ كالمعرفة 

و ككذلؾ الميارة في المكقؼ التعميمي المالئـ المنسجـ مع عمر المتعمـ كذكائو كقابميات

كنعني كذلؾ " بأٌنيا مجمكعة ًمفى القكاعد اليقينية السيمة، التي تتيح لكؿ الذيف  2كميكلو"

يمتزمكف بيا التزامان دقيقان التي تساعدىـ عمى الٌتكصؿ إلى ما يرغبكف في تحقيقو مف أىداؼ 

.كىناؾ        3تعميمية دكف بذؿ مجيكدات غير ضركرية في الكصكؿ إلى معرفة حقيقية"

تربكيكف مف يعرفكٌنيا " بأنيا مجمكعة مف األساليب التي يجرم بيا تنظيـ المجاؿ مف ال

الخارجي لممتعمـ، لتحقيؽ أىداؼ تربكية. كىي إحدل عناصر المنيج تتطمب خطكات لكي 

كما داـ تدريس الٌنحك بدأ منذ القديـ فالقدامى استعممكا  4يؤدم اإلنتقاؿ بيا إلى تحقيؽ التعٌمـ"

في إيصالو لمجانب اآلخر، حيث ىذه الطرائؽ تتناسب مع ثقافتيـ كخمفياتيـ  طرائؽ تقميدية

السيككلكجية كاإلبستيمكلكجية، فكانت الطريقة بسيطة ببساطة فكرىـ، مثمما أٌف اإلنساف    

في ىذا العصر كاف كاجبان عميو أف يكجد طرائؽ في تدريس الٌنحك تتماشى مع عصره 

إلجتماعية كالثقافية تختمؼ عف الطرائؽ القديمة األكلى.     كاتجاىاتو الفكرية كالنفسية كا
                                                             

طو عمي حسف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، الطرائؽ في تدريس الٌمغة العربية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، 1
 .00ـ، ص 0111، 0ط

، 0حمد محمكد عبد ا، أساسيات التدريس طرائؽ استراتجيات مفاىيـ تربكية، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، األردف، طم2
 )بتصرؼ(. 01ـ، ص 0101ق، 0212

 )بتصرؼ(. 25ـ، ص 0101صالح بمعيد، مقاربات منياجية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 3
عمي حسيف الدليمي، استراتجيات حديثة في فٌف التدريس، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،  عبد الرحماف عبد الياشمي كطو4

 .02ـ، ص 0116، 0األردف، ط
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كمف ىنا نرل أٌف طرائؽ تدريس الٌنحك تنقسـ إلى قسميف طرائؽ تقميدية )قديمة( كطرائؽ 

 حديثة.

 الطرائق القديمة )التقميدية( في تدريس الّنحو: -1

ج تحتيا لتدريس ماٌدة كتتضمف ىذه الطرائؽ التقميدية مجمكعة مف الطرائؽ الفرعية التي تندر 

 الٌنحك كىي كاآلتي8

 الطريقة اإلسقرائية: -أ

 (Fredrich HERBERT -نشأت ىذه الطريقة عمى يد األلماني) فردريؾ ىاربت    

( في نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف كىي مف أقدـ الطرائؽ  0622)ت 

شفيا الفيمسكؼ األلماني فردريؾ ىاربت تاريخيان. كسميت بطريقة الياربرتية نسبة إلى مكت

الذم يرل أٌف العقؿ البشرم يتككف مف مجمكعة مف المدركات الحسٌية التي تأتي بيا 

 .1الحكاس، كتتصؿ بيا البيئة

                                                             
عبد الرحماف عبد الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكٌية ٌنحكية كصرفٌية قكاعد كتطبيقات، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، 1

 )بتصرؼ(. 10، 10ـ، ص 0100، 0األردف، ط
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قد استمدت ىذه الطريقة جذكرىا مف عمـ النفس كباألخص نظرية قائمة في عمـ اٌلنفس 

سير أك معناىا التطبيقي ليا أٌف الطفؿ )المتعٌمـ( الترابطي تسمى نظرية الكتؿ المتآلفة، كالتف

 1يتعمـ الحقائؽ الجديدة في ضكء خبراتو السابقة.

كمعنى ىذا أٌف المعٌمـ عميو أف يككف مزكدان بمعمكمات كمكتسبات قبمية لكي ييكىًكف معرفة     

يف           جديدة، كفييا يقـك المعٌمـ بتدكيف األمثمة ثـ يشرحيا بمشاركة كتفاعؿ المتعٌمم

كىذه الطريقة تبدأ بعرض األمثمة ثـ شرحيا كتحميميا 2كمف ثـ استنباط القاعدة كتدكينيا.

عميـ لمكصكؿ إلى القاعدة الٌنحكية أم أٌف طريقة التدريس فييا تقـك عمى مبدأ اإلنتقاؿ في التٌ 

       مف الجزء إلى الكؿ أم المعمـ يعطي لمتعمميو مجمكعة مف األمثمة لكي يصؿ بيـ 

كيطمؽ عمييا بالطريقة اإلستنتاجيةأكاإلستنباطية، أك طريقة  3إلى القاعدة الٌنحكية اتباعان.

الترابطية أك طريقة ىربات كما ذكرنا سابقان، كذلؾ إلستخداميا خطكات ىربارت الخمس، 

قة كيسير أسمكب التعٌمـ فييا اإلنتقاؿ مف الجزئيات إلى الكميات، كيرل مؤيدكىا أٌنيا الطري

الطبيعية التي يٌمر بيا التفكير لمكصكؿ إلى كشؼ المجيكؿ، كذلؾ عف طريؽ الٌتعٌرؼ    

                                                             
يد السميطي كحسف شحاتة، تدريس الٌنحك العربي في ضكء اإلتجاىات الحديثة، دار المصرية المبنانية لمنشر ظبية سع1

 )بتصرؼ(. 44ـ، ص0110ق، 0201، 0القاىرة، ط
 )بتصرؼ(. 45، 44المرجع نفسو ، ص2
لمعالجة بعض المشكالت  نجـ عبد ا غالي المكسكم، دراسات تربكية في طرائؽ تدريس الٌمغة العربية) دراسات تطبيقية3

 )بتصرؼ(. 025ـ، ص0102ق، 0213، 0التربكية (، دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع، عٌماف، ط
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إلى القاعدة العاٌمة، كمف الكتب الحديثة التي ألفت عمى كفقيا، مؤلؼ "النحك الكاضح" لعمي 

، كمصطفى أميف.  1الجاـر

فو" بأٌنو عممية ( الذم يمكف تعريL'inductionكأٌف أساس ىذه الطريقة ىك اإلستقراء )   

إنتقاؿ الفكر مف الجزء إلى الكؿ في عممية تركيبية، يعتمد فييا الفكر عمى المالحظة 

كالمقارنة كاإلستنتاج ثـ التعميـ كالتسمية، كصكالن إلى التطبيؽ بالقياس عمى القاعدة". كىي 

 2عماد العمـك الطبيعية في صياغة قكانينيا.

 م يسمكو العقؿ في تتبع مسار المعرفة كمدارجيا، ليصؿ كيعني أيضان" بأٌنو األسمكب الذ   

كعميو فيدؼ ىذه الطريقة ىك الكشؼ  3بو إلى المعرفة في صكرتيا الكمية بعد تتبع أجزائيا".

 عف القكاعد كالحقائؽ، بإستخداـ أسمكب اإلستقصاء في تتبع الظاىرة كالكصكؿ إلييا.

األلماني ىاربات كىي خطكات ال بٌد  كليذه الطريقة خمس خطكات أتى بيا الفيمسكؼ    

عمى المعٌمـ أف يمٌر بيا أثناء تقديـ ماٌدة الٌنحك كىي خمس خطكات متسمسمة كمرتبة ال يجكز 

    تقديـ خطكة عمى خطكة أك تأخير خطكة عمى خطكة بؿ ال بٌد عمى المعٌمـ مراعاة الترتيب 

 

                                                             
عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، أصكؿ تدريس الٌمغة العربية بيف الٌنظرية كالممارسة ) المرحمة األساسية العميا (، دار الفكر لمٌنشر، 1

 رؼ(.)بتص 035ـ، ص0777ق، 0201، 0عٌماف، ط
يكسؼ ماركف، طرائؽ الٌتعميـ بيف الٌنظرية كالممارسة في ضكء اإلتجاىات الٌتربكية الحديثة كتدريس الٌمغة العربٌية في الٌتعميـ 2

 ، )بتصرؼ(.114ـ، ص0100، 0األساسي، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، ط
تدريس الٌمغة العربٌية، جدار لمكتاب العالمي كعالـ طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، اتجاىات حديثة في 3

 .001ـ، ص0117ق، 0207، 0الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، األردف، ط
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 كىي كاآلتي8

تمييد يييىء المعٌمـ طالبو لتقبؿ الدرس الجديد، * المقدمة أك التمييد8 ففي المقدمة أك ال

كذلؾ إٌما عف طريؽ حكاية ليـ قصة أك إجراء معيـ حكؿ المادة العممية الجديدة أكتبسط 

الفكرة، بحيث تثير في نفكس الطالب الذكريات المشتركة، فتشٌدىـ إلى التعٌمؽ بالدرس، كىي 

الدرس، كىي السبيؿ كالمدخؿ الكحيد   الركيزة األساسية في الدرس، فنجاح المقدمة نجاح 

إلى فيـ الٌدرس كتكضحيو، كال تزيد ىذه المقدمة أك التمييد عف خمسة دقائؽ مف زمف 

 الحٌصة، ثـ ينتقؿ المعٌمـ بعد ىذه الخطكة إلى العرض.

* العرض8 كىك لب الدرس، كبو يتحدد المكضكع بحيث يعرض المعٌمـ عرضان سريعان اليدؼ 

ؿ الطالب إليو. فيك أم العرض مادة مغذية كأساسية تصؿ بما سبقيا ما الذم يريد الكصك 

لحقيا، كىذه الخطكة تدؿ عمى سرعة المعمـ. كفي ىذه الخطكة يعرض المعٌمـ الحقائؽ الجزئية 

أك األسئمة أك المقدمات، كىي الجمؿ أك األمثمة الٌنحكية التي تككف متنكعة كمعٌدة مسبقان 

.كتستقرأ األمثمة عادة        1لمنطؽ التي تخص الدرس الجديدككاضحة تتصؼ بالٌدقة كبا

مف الطمبة أنفسيـ لمساعدة المعمـ الذم ييحسف إدارة المكافؽ التعميمية داخؿ حجرىة الدرس 

ـ أفضؿ ىذه األمثمة تساعد الطمبة عمى الكصكؿ إلى األمثمة المطمكبة، عمى أف يختار المعمٌ 

 كيٌدكنيا عمى السبكرة.

                                                             
 )بتصرؼ(. 000طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي ،المرجع السابؽ، ص1
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ك الٌتداعي أك المكازنة أك المقارنة8 كفي ىذه الخطكة تربط األمثمة مع بعضيا كيتيح * الربط أ

المجاؿ أماـ الطمبة كي يقارنكا بيف األمثمة المعركضة أماميـ في الشكؿ كالمضمكف فمثالن 

أسمكب اإلستفياـ في المغة يختمؼ مف أسمكب اإلخبار أك الجكاب كىكذا. كتعني أيضان 

، كبيف ما تعٌممو باألمس. فاليدؼ مف عممية الربط المكازنة كالربط ب يف ما تعٌممو الطالب اليـك

ىك أف تتداعى كتتداخؿ المعمكمات كاألفكار كتسمؿ في ذىف الطالب بشكؿ مرتب. كبعد 

ظيار العالقات فيما بينيما يصبح ذىف  إجراء عممية المكازنة كالمقارنة كتدقيؽ األمثمة كا 

 الخطكة التالية، كىي خطكة التعميـ كاستنتاج القاعدة.  الطالب مييئانلإلنتقاؿ إلى

ـ القاعدة * التعميـ )استنتاج القاعدة(8 في ىذه الخطكة يستنتج الطالب بالتعاكف مع المعمٌ 

الٌنحكية التي كليدة فيـ القسـ األعظـ مف الطالب لمدرس، كىي ليست ميمقنة ليـ تمقينان. 

إليو الطمبة مف درس القكاعد. كقد تككف القاعدة فالقاعدة8 ماىي إاٌل خالصة لما تكصؿ 

الٌنحكية التي ٌتكصؿ إلييا الطمبة غير مترابطة مف الٌناحية الٌمغكية، كلكٌنيا مفيكمة في ذىف 

الطالب. كدكرالمعمـ ىنا تيذيبيا كتشدييا ككتابتيا كمألىا في مكاف بارز مف السبكرة        

ب. كيجب عمى المعمـ أيضان اف يثبت مف أٌف القاعدة أك بألكاف مغايرة عند مألىا عمى الطال

أصبحت مفيكمة في أذىاف معظـ الطمبة، فإذا لـ يستطع عدد كبير مف الطمبة الٌتكصؿ   

إلى القاعدة يجب عمى المعمـ ذكر أمثمة أخرل مساعدة، أك إعادة الدرس كامالن، بتكضيح 
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حان كنتائج القاعدة تظير في التطبيؽ األمثمة بشكؿ أفضؿ لكي يستنتج القاعدة استنتاجان صحي

 .1التي ىي المرحمة األخيرة

* التطبيؽ8 كىي الخطكة االخيرة مف خطكات ىذه الطريقة، كتعٌمؽ األماؿ عمييا ألىميتيا 

الكبيرة. فدراسة القكاعد ال تؤتي ثمارىا إاٌل بالتطبيؽ عمييا، كتدريب الطالب تدريبان كافيان  

ا.فاإللماـ بالقكاعد يمثؿ الجانب الٌنظرم مف الخصائص الٌمغكية، عمى األبكاب التي يدرسكني

تعبير في حيف تمثؿ الٌتطبيقات الجانب العممي الذم تظير فائدتو في القراءة السميمة كالٌ 

 الصحيح كالتركيب السديد.

إٌف الٌتطبيؽ عمى القاعدة في الكاقع عممية فحص لصحتيا. فإذا ما فيـ الطمبة المكضكع   

 .2استطاعكا أف يطبقكا عميو تطبيقان جٌيدان  جٌيدان 

 لكٌؿ طريقة مف طرائؽ التدريس محاسف كعيكب، كمف محاسف الطريقة اإلستقرائية ما يمي8                    

تثير في المتعمميف البحث كالتفكير كاإلعتماد عمى الٌنفس في الكصكؿ إلى القاعدة  -

 كالتعميمات.

في ىذه الطريقة أكثر ثباتان في ذىف المتعمـ ألٌنو تكصؿ إليو  تككف المعمكمات المكتسبة -

 بنفسو.

 .1يككف مكقؼ المتعمـ إيجابي أٌما دكر المعمـ يككف مرشدان كمكجيان فقط -
                                                             

 )بتصرؼ(. 001، 000طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، المرجع السابؽ، ص1
 .001المرجع نفسو، ص2
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 تحقيؽ كثيران مف التفاعؿ بيف المعٌمـ كالمتعٌمـ. -

ف المعنى تعمؿ عمى حفظ تفكير المتعمميف، كتكصؿ إلى الحكـ العاـ تدريجيان، كذلؾ يكك  -

 .2جمٌيان كاضحان فيصير عميو التطبيؽ سيالن 

 كأٌماالمآخذ كالعيكب التي تؤخذ عمييا ىذه الطريقة تمثمت فيما يمي8

أٌنيا تتطمب جيدان ككقتان مف المعٌمـ عمى الرغـ مف أٌف المتٌعمـ ىك محكر العممية التعميمية  -
 فييا.

 .3تتكافر لدل بعض المعمميف تتطمب ميارة في صياغة األسئمة كمناقشتيا قد ال -

* أٌنيا بطيئة في إيصاؿ المعمكمات إلى أذىاف الطمبة، كتكتفي أحيانان بمثاؿ أك مثاليف     
 أك ثالثة إلستنباط القاعدة، كفي ىذا مف التفريط ما يجعميا غير سميمة.

إلى القاعدة  * ال ترمي إلى غاية تغييرية خاٌصة، كال تثير في نفس المتعمميف شكقان إلييا، كال
 . 4التي سيدرسكنيا في ظالليا

رشاد مستمر مف المعمـ لطالبو، كفي األغمب ال يمتمؾ  - تحتاج إلى غاية دقيقة كتكجيو كا 
 5كثيركف مف المعمميف مثؿ ىذه القدرة، فيـ غير مؤىميف لتطبيؽ ىذه الطريقة.

                                                                                                                                                                                              
عمراف جاسـ الجبكرم كحمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس الٌمغة العربية، دار الرضكاف كالصادؽ الثقافية لمطبع 1

 .067، 066ـ، ص0102ق، 0213، 0كالنشر كالتكزيع، عٌماف، ط
غة اكتساب الميارات الٌمغكية األساسية، دار الكتاب الحديث عبد المجيد عيساني، نظريات التعٌمـ كتطبيقاتيا في عٌمـك المٌ 2

 .070ـ، ص0100ق، 0211، 0االقاىرة، ط
 .067عمراف جاسـ الجبكرم كحمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس الٌمغة العربية، ص3
ـ، 0111ق، 0200، 2قاىرة، طحسف شحاتة، تعميـ الٌمغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، الدار المصرية المبنانية، ال4

 .000ص
 .004سمير شريؼ استيتية، عمـ الٌمغة التعٌممي، ص5
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ـك الطبيعية فيي نخمص مف خالؿ عرضنا ليذه الطريقة بأٌنيا صالح أكثر ألصحاب العم   
   مف طرؽ التفكير العممي الطبيعي الذم يسمكو العقؿ في الكصكؿ مف الحكـ عمى حقائؽ 
أك مالحظات أك معمكمات إلى حقائؽ غير مالحظة أك مجيكلة، كفييا ينتقؿ الفكر بالتدرج 
        مف الجزء إلى الكؿ )القانكف العاـ(، كمف الصعب إلى السيؿ، كمف حاالت خاصة

أحكاـ عاٌمة. )كىي تنطكم عمى اف يكشؼ المتعمميف المعمكمات كالحقائؽ بأنفسيـ، كما  إلى
أٌف إتباعيا في التدريس يتطمب مف المعمـ جمع كثير مف األمثمة التي تنطبؽ عمييا القاعدة 
العاٌمة ثـ اإلنتقاؿ مف مثاؿ إلى آخر كمناقشتو، بعنية استنباط القاعدة العاٌمة، فيعبر عنيا 

 1ة بأنفسيـ(.الطمب

كعمى الرغـ مف اإلنتقادات التي كجيت إلييا بقكليـ8 أٌنيا بطيئة في التعميـ، إاٌل أٌنيـ قالكا     
أيضان8 " أٌنيا تخمؽ رجاالن ال يثقكف بأنفسيـ كيعتمدكف عمى جيكدىـ كما أٌنيا تعٌمميـ الصبر 

ت ألٌف في رأيي الخاص ميما غير أني ال أميؿ كثيران إلى ىذه اإلنتقادا2كاألناة في تفكيرىـ".
 كانت الطريقة بطيئة إاٌل أٌنيا في األخير تكصؿ إلى اليدؼ المنشكد .

 الطريقة القياسية: -ب

كىي مف أقدـ الطرائؽ المتبعة  في تدريس الٌنحك كيطمؽ عمييا في بعض األحياف )طريقة    

نا إلييا سابقان، كتقـك فمسفتيا القاعدة ثـ األمثمة(. تاريخيان بعد الطريقة اإلستقرائية التي عرج

عمى اإلنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء، كمف العاـ إلى الخاص، كمف الصعب إلى السيؿ فيي 

.كىي تتقدـ فييا القاعدة، أك الحكـ العاـ، فتبدأ بالعاـ، ثـ تأتي 3عمى عكس الطريقة الستقرائية

                                                             
 )بتصرؼ(. 000، 001حسف شحاتة، تعميـ الٌمغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص1
، ـ0113، 0سعدكف محمكد السامكؾ كىدل عمي جكاد الشمرم، مناىج الٌمغة العربٌية كطرؽ تدريسيا، دار كائؿ لمنشر، ط2

 .006ص
 .21عبد الرحماف عبد الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكٌية ٌنحكية كصرفٌية قكاعد كتطبيقات، ص3
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يسمى فاعالن، كيككف مرفكع األجزاء كبالكؿ الذم ينطكم تحتو أجزاء، فكؿ اسـ يفعؿ الفعؿ، 

. كىي 1كىكذا. فخالصة القكؿ8 أٌنيا يتـ فييا البدء بالقاعدة، ثـ تأتي األمثمة لتكضيح القاعد

 تتطمب عمميات عقمية معقدة، ألٌنيا بالمجرد. كمف خطكات ىذه الطريقة مايمي8

 تقديـ القاعدة الٌنحكية أكالن لممتعمميف ثـ تكميفيـ بحفظيا.-

 مثمة المحدٌدة كالمباشرة مف قبؿ المعٌمـ التي تنطبؽ عمييا القاعدة.ذكر بعض األ -

يأتي بعد ذلؾ التطبيؽ، فتعزز كترسخ القكاعد في أذىاف الطمبة بتطبيقيا عمى حاالت  -
 .2مماثمة

 ىذه ثالث خطكات لطريقة القياسية كىناؾ مف يجعميا أربع خطكات كىي كاآلتي8    

 يأ فييا المتعمميف لمدرس الجديد، كذلؾ بالتطرؽ إلى الدرسالتمييد8 كىي الخطكة التي يتي-

 .3السابؽ، كبيذا يتككف لدل المتعمميف خالؿ ىذه الخطكة الدافع لمدرس الجديد كاإلنتباه إليو 

 ػػػػػػ عرض القاعدة8 يكتب المعمـ القاعدة عمى السبكرة أك يقـك بمالءىا عمى متعمميو، كتككف 

شكمة فييا )القاعدة(، ىذه المشكمة تتحداىـ كتستمـز حالن منيـ كاضحة كمحدكدة، كيشعرىـ بم
 .4)مف المتعمميف(

ػػػػػػ عرض األمثمة أك يطمؽ عمييا بتفصيؿ القاعدة8 بعد أف يشعر المتعممكف بالمشكمة يطمب 

المعمـ في ىذه الخطكة مف متعمميو اإليتاف بأمثمة تنطبؽ عمييا القاعدة انطباقان تامان. فإذا 

                                                             
 .21ـ، ص0100يحي محمد نبياف، مٌيارة تدريس، دار اليازكرم العممٌية لمنشر كالتكزيع، األردف، 1
 تصرؼ(.)ب 041عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربية كآدابيا، ص2
 .001طو عمي الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، الطرائؽ العممية في تدريس الٌمغة العرٌبية، ص3
 .071عمراف جاسـ الجبكرم كحمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس الٌمغة العربية، ص4
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تعممكف عف إعطاء أمثمة فعمى المعٌمـ أف يساعدىـ عمى ذلؾ، بأف يعطي الجممة عجز الم

األكلى أك مثاؿ أكؿ مف عنده ليعطي الطمبة أمثمة أخرل قياسان عمى مثاؿ أك أمثمة المعٌمـ. 

 كىكذا يعمؿ ىذا التفصيؿ كاألمثمة عمى تثبيت القاعدة كركسكخيا في ذىف الطالب كعقمو.

شعكر المتعمـ بٌصحة القاعدة كجدكاىا نتيجة لألمثمة التفصيمية الكثيرةي ػػػػػػ التطبيؽ8 بعد 

    حكليا، فإٌف المتعمـ يمكف أف يطبؽ عمى ىذه القاعدة، كيككف ذلؾ بإثارة المعمـ لألسئمة 

     طبيقيةأك إعطاء أمثمة إعرابية أك تمثيؿ في جممة مفيدة، كما الى  ذلؾ مف األعماؿ التٌ 

 .1فحص القاعدة، كاكتشاؼ نضجيا كرسكخيا في أذىاف المتعٌممكفالتي ليا عالقة ب

كقبؿ الخكض في المزايا كالعيكب البٌد مف التعرؼ عمى مصطمح القياس" فيك أسمكب عقمي 

يسير فيو الفكر مف الحقائؽ العاٌمة إلى الحقائؽ الجزئية. كمف المبادئ إلى النتائج. كىي 

". بذلؾ طرؽ العقؿ في الكصكؿ إلى المجيكؿ  2المعمـك

كيعني أيضا "ىك انتقاؿ الفكر مف القانكف العاـ إلى الخاص كىي المبادئ العاٌمة         

، حيث تطرح القضايا كالنظريات كالمبادئ، كالقكاعد األساسٌية العاٌمة، ثـ تعرض 3إلى النتائج"

ـ تعكد حيث ىذه المبادئ كالقكاعد كتحمؿ كتجمع الجزئيات كالمعمكمات كالشكاىد كاألمثمة، ث

                                                             
 )بتصرؼ(. 001ٌمغة العرٌبية، صطو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، الطرائؽ العممٌية في تدريس ال1
 )بتصرؼ(.  001المرجع نفسو ،ص2
سعاد عبد الكريـ الكائمي، طرائؽ تدريس األدب كالبالغة كالتعبير بيف التنظيـ كالتطبيؽ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، 3

 .27ـ، ص0112، 0عٌماف، ط
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بدأت باألفكار العاٌمة كالقكاعد كالٌنظريات إذف فيي )الطريقة القياسية( تبدأ بالكؿ العاـ     

 1إلى الجزء الخاص كمف المعقد المركب إلى السيؿ البسيط.

كلقد أٌلفت كتب كثيرة  2كعميو الطريقة القياسية )اإلستداللية( تستند إلى منطؽ )أرسطك(.    

مى كفؽ ىذه الطريقة. كمف امثمة ىذه الكتب كتاب 'جامع الدركس العربٌية( لتدريس الٌنحك ع

 ككتاب )النحك الكافي( كغير ذلؾ.

 كمف مزايا ىذه الطريقة ما يمي8   

ػػػػػػ تمتاز بسيكلة السير فييا كفؽ خطكاتيا المقررة. فالطالب الذم يفيـ القاعدة فيمان جيدان 

 ذم يستنبط القاعدةمف أمثمة تكضحمو قبؿ ذكرىا.يمكف أف يستقيـ لسانيأكثربكثيرمف ال

ػػػػػ طريقة سريعة ألٌنيا ال تستغرؽ كقتان طكيالػػػػػػ تساعد المتعمميف عمى تنمية عادات التفكير 

لى الحقائؽ التي يجب اف يعرفيا الطالب بٌدقة  .3الجيد. فالتفكير يحتاج إلى الماٌدة كا 

 ف الطالب.ػػػػػػ إمكانية استخداميا مع عدد كبير م

صغائيـ  .4ػػػػػػ كسيمة لضبط أذىاف المتعمميف كا 

 كعمى الرغـ مف ىذه المزايا فإٌنيا ال تخمك مف بعض المآخذ التي تتمثؿ فيما يمي8     

                                                             
 17ـ، ص0116ق، 0206، 0ج لمنشر كالتكزيع، طعبد الرحماف الياشمي، تعٌمـ الٌنحك كاإلمالء كالترقيـ، دار المناى1

 )بتصرؼ(.
 .27سعاد عبد الكريـ الكائمي، طرائؽ تدريس األدب كالبالغة كالتعبير بيف النظرية كالتطبيؽ، ص2
طو عمي حسيف الدليمي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد الٌمغة العربٌية، دار شركؽ لمنشر 3

 .41ـ، ص0112، 0ردف، طكالتكزيع، األ
 .041عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربية كآدابيا، ص4
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ػػػػػػ أٌنيا تحـر المتعمميف مف اكتشاؼ القكانيف الٌنحكية، كتصرفيـ عف تنمية القدرة عمى تطبيقيا 
 .1كتككف سمكؾ لغكم سميـ

 ػ تبعد المتعمميف عف اكتشاؼ القاعدة بأنفسيـ.ػػػػ

العقؿ يدرؾ األمكر الكمية بعد  ػػػػػ أٌنيا ال تسمؾ طريقا طبيعيان في كسب المعمكمات، ألفٌ 
 .2مشاىدة أجزائيا

 ػػػػػ تقتؿ ركح اإلبتكار كالتفكير عند المتعمميف.

 3لمتعمميف.ػػػػػ عدـ استعماؿ أسمكب النقاش الذم يقتؿ الحماس كيسبب الممؿ ا

كخالصة القكؿ إٌف الطريقة القياسية أك ما يطمؽ عمييا بالطريقة اإلستداللية أك طريقة    

القاعدة ثـ األمثمة أك ما أطمؽ عمييا بعض التربكيكف طريقة "طريقة ضرب زيد عمران"       

ان، مف أقدـ الطرائؽ المتبعة في تدريس النحك، كقد احتمت مكانة عظيمة في التدريس قديم

كتقـك فمسفتيا عمى انتقاؿ الفكر مف الحكـ عمى الكمي إلى الجزئي، أم اإلنطالؽ         

مف الحقائؽ العاٌمة إلى الحقائؽ الجزئية، كمف المبادئ إلى النتائج كمف المركب المعقد     

. كىي عكس  إلى البسيط السيؿ. كىي مف طرؽ العقؿ في الكصكؿ إلى المجيكؿ مف المعمـك

اليربارتية، كتستمد جذكرىا مف المنطؽ األرسطي القائـ عمى انتقاؿ الفكر مف القضايا الطريقة

كالٌنظريات كالمبادئ كالقكاعد األساسية العاٌمة، ثـ تعرض ىذه المبادئ كالقكاعد كتحمؿ كتجمع 

الجزئيات كالمعمكمات كالشكاىد كاألمثمة، ثـ تعكد  إلى حيث بدأت باألفكار العاٌمة كالقكاعد 
                                                             

 .002ـ، ص0113زكريا إسماعيؿ، طرؽ تدريس الٌمغة العربية، دار المعرفة الجامعية، 1
 ـ.011حسف شحاتة، تعميـ الٌمغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص2
 .007كىدل عمي جكاد الشمرم، مناىج الٌمغة العربٌية كطرؽ تدريسيا، ص سعدكف محمكد السامكؾ3
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نظريات. كتسير ىذه الطريقة في خطكات ثالث8 يستيؿ المعممكف الدرس بذكر القاعدة    لٌ كا

أك التعريؼ أم المبدأ العاـ، ثـ عرض ىذه القاعدة ثـ تكضيحيا ببعض األمثمة التي تنطبؽ 

عمييا، ليعقب بعد ذلؾ التطبيؽ عمى القاعدة. أٌما األساس الذم عميو فيك أسمكب القياس 

          ؽ الجزئية، كمف القانكف العاـفكر فييا مف الحقائؽ العاٌمة إلى الحقائالذم ينتقؿ ال

إلى القانكف الخاص، كمف الكؿ إلى الجزء كمف المعقد المركب إلى السيؿ البسيط كبالتالي 

قامت ىذه الطريقة عمى أنقاض الطريقة اإلستقرائية كعكسيا. كألفت العديد مف المؤلفات كفؽ 

امع الدركس العربية مصطفى الغاليبني كقكاعد الٌمغة لحنفي ناصؼ كغير ىذه الطريقة كج

 ذلؾ. كليذه الطريقة مزايا كعيكب كباقي الطرائؽ األخرل.

 جـ ــــــ طريقة المحاضرة:

تعٌد طريقة المحاضرة مف أقدـ طرائؽ التدريس كأكثرىا شيكعان في تدريس الٌنحك، كال سيما   

اسات العميا، كبالذات التعميـ الجامعي. كتصنؼ مف بيف طرائؽ في المستكيات المتقدمة كالدر 

دريس التدريس التقميدية غير أٌف ىذا التصنيؼ كالترتيب ال يعني عدـ فاعميتيا كأىميتيا في التٌ 

كتسمى بالطريقة 1كىجرانيا بؿ ما زالت تمثؿ ضركرة لمكثير مف المكاد كالمكاقؼ التعميمية.

كاف المعمـ في درس القكاعد فيما مضى يمقي الدرس، ككاف      اإللقائية أك التمقينية فقد 

عمى المتعمـ أف يستمع إليو، كأٌنو آلة صماء، فال يسمح لو بالمناقشة كال باإلشراؾ         

في البحث. ككاف المعمـ يعٌد الماٌدة لمصغار كما يعٌدىا لمكبار، دكف تفكير في مستكل الطمبة 
                                                             

ـ، 0114، 0محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس الٌمغة العربٌية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط1
 )بتصرؼ(. 010ص
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فكاف المعمـ يقـك باإللقاء المباشر  1رفيـ كمكتسباتيـ القبمية.العقمي، أك الٌنظرم إلى معا

كالشرح أك العرض، الٌنظرم لمقكاعد الٌنحكية، فيك يقـك بنقؿ أك تمقيف المعمكمات كالمعارؼ 

الٌنحكية، مف المؤلفات الٌنحكية أك الجامعية إلى الطمبة، كشرح المفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف 

يف آلخر بالسبكرة كالطباشير أك بكسائؿ أخرل لشرح الدرس الٌنحكم، الٌنحكية، مستعينان مف ح

 2ـ.في حيف يسمع الفرد المتعمـ بيدكء أك يسجؿ المالحظات أك بعض ما يقكلو كيشرحو المعمٌ 

كتعٌرؼ طريقة المحاضرة8 بأٌنيا عرض شفيي مستمر يقـك بو المعمـ لتقديـ الخبرات     

ية عمى المتعمميف مف دكف مقاطعة كاستفسارات، إاٌل بعد كالمعارؼ كاآلراء كاألفكار الٌنحك 

 3اإلنتياء منو إذا سمح المعمـ بذلؾ.

كيككف دكر المتٌعمميف فييا اإلستماع كالفيـ كتدكيف المالحظات حكؿ درس ٌنحكم معٌيف     

كال يجكز تكجيو أم سؤاؿ إاٌل بعد اإلنتياء مف اإللقاء، اك العرض كامالن. أك عمى األقؿ 

 ياء جزء محدد منو.انت

كفي ضكء ذلؾ فإٌف المعمـ في طريقة المحاضرة ىك محكر العممية  التعميمية كمركزىا    

كالعممية التدريسية بمكجبيا تسير بإتجاه كاحدو مف المعمـ إلى الطمبة. كتنتيي ىذه الطريقة 

الطمبة في قاعة بالتقكيـ. فالمعمـ بمكجبيا يقـك بإعداد المحاضرة قبؿ الدرس، ثـ يمقييا عمى 

                                                             
، 0شر كالتكزيع كالطباعة، عٌماف، طتكفيؽ أحمد مرعي كمحمد محمكد الحيمة، طرائؽ التدريس العاٌمة، دار المسيرة لمن1

 .16ـ، ص0110ق، 0201
ق، 0204، 0فخر الديف القال كآخركف، طرائؽ التدريس العاٌمة في عصر المعمكمات، دار الكتاب الجامعي لمنشر، ط2

 .066ـ، ص0114
 .011محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس الٌمغة العربٌية، ص3
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الدرس، كيككف اإللقاء مستمران طكاؿ الدرس، كقد يسمح لمطمبة بتكجيو أسئمة بعد إنتياء 

اإللقاء. لذا فيي تتطمب مف المتعمـ القدرة عمى اإلصغاء كاإلستيعاب،كتدكيف المالحظات قد 

التعميـ ال تتأتى لجميع الطمبة في المراحؿ الدراسية المختمفة. كالمخطط اآلتي يمثؿ مسار 

 بطريقة المحاضرة بأسمكبيا التقميدم8

 

 

 

 

 1000 

 

كيالحظ مف خالؿ الشكؿ األكؿ أٌف طريقة المحاضرة تسير عمى كتيرة كاحدة كىذا ىك  

 األسمكب التقميدم لممحاضرة.

 كىناؾ أساليب مختمفة لطريقة المحاضرة كيمكف إيجازىا كاآلتي8   

لمباشر، أسمكب اإللقاء مع استخداـ الكسائؿ  التعميمية )كالطبشير مثالن(، أسمكب المحاضرة ا

أسمكب اإللقاء بعد تقديـ المالحظات المنظمة، أسمكب اإللقاء كالتكضيح، أسمكب اإللقاء 

المٌدعـ بالشافيات )الكسائؿ التعميمية الشفافة(، أسمكب اإللقاء كالمناقشة .كمف خطكات طريقة 

                                                             
 .011ؽ،صالساب عطية،المرجع عمي محسف1
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ديـ القاعدة النحكية أٌنيا تتضمف مف المعمـ إعدادىا كتصمييا مسبقا    المحاضرة أثناء تق

 كمف خطاكاتيا ما يأتي8

ػػػػػ المقدمة8 تعٌد المقدمة مدخالن لممادة التي يرـك المعمـ طرحيا عمى الطمبة، زيادة عمى أٌنيا 0

مر األحفيز، سبيؿ المعمـ لتييئة أذىاف الطمبة لتمقي المعمكمات مف خالؿ ما تكفره إثارة كت

 يتكقؼ عمى مقداره نجاح المحاضرة في تحقيؽ أىدافيا. كتككف المقدمة إٌما بطرح أسئمةالذي 

أك التذكير بمعمكمات سابقة أك عرض حادث يكمي أك تاريخي أك عممي أك طرح بعض 

 المشكالت.

المحاضرة ػػػػػ عرض القاعدة الٌنحكية كشرحيا8 كىذه الخطكة تعٌد الخطكة الرئيسية في طريقة 0

كتعطي أغمب كقت الدرس. كفي ىذه الخطكة يقـك المعمـ بعرض القاعدة الٌنحكية مراعيان 

الٌدقة كالترتيب المنطقي، كالتكضيح التاـ لممفاىيـ الٌنحكية الجديدة، كأف يحرص عمى تعزيز 

 المعمكمات الٌنحكية باألمثمة مراعيان شركط اإلنتقاؿ مف السيؿ إلى المعقد، كمف المحسكس

 إلى المجرد، كمف الكؿ إلى الجزء كعمى المعمـ في ىذه الخطكة أف يراعي ما يأتي8

كضيح،       أػػػػ أف يحاكؿ تجزئة القاعدة الٌنحكية إلى أجزاء كأف يتناكؿ كؿ جزء بالشرح كالتٌ 
ثـ ينيي عرض الجزء بأسئمة تقكيمية ليتأكد مف مدل استيعاب الطمبة القاعدة النحكية، كمدل 

 ـ عميو.انتباى
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ب ػػػػػ أف يستعيف بالكسائؿ المعينة التي تسيـ في فيـ القاعدة النحكية كتثبيتيا في ذىف 

المتعمـ كقد تككف ىذه الكسائؿ أشياء، أك نماذج، أك صكران... إلخ مٌما يكفر فيمان أسرع 

 1كأعمؽ لدل المتعمـ.

ة سمسمة كاضحة، كأف يعرؼ ت ػػػػ أف تككف الٌمغة التي تعرض بيا القاعدة الٌنحكية لغة فصيح

المعمـ أيف يرفع صكتو، كأيف يخفضو، كأف يكجو السؤاؿ، كأف يسترسؿ في الحديث، كأيف 

 يصمت لجمب انتباه الطمبة.

ث ػػػػ أف يعمؿ عمى تطعيـ محاضراتو بركح الفكاىة، كانشراح النفس، كأف تعمك كجيو 
 اإلبتسامةكاإلرتياح.

لٌنحكية8 يحرص المعٌمـ عمى الربط بيف أجزاء القاعدة الٌنحكية ػػػػػ الربط بيف أجزاء القاعدة ا1

في أثناء عممية شرح القاعدة كأف يتكلى تنظيـ القاعدة الٌنحكٌية كتسخيرىا بالشكؿ الذم يكصؿ 

إلى المفيـك العاـ كىذا ىك اليدؼ مف المحاضرة. بحيث ال ينصرؼ الطمبة إلى تمقي بعض 

ىماؿ األخ رل. كال شؾ إٌف مف أىـ ما يمكف المعٌمـ مف الربط بيف الفقرات أك المعاني، كا 

أجزاء الماٌدة الٌنحكية ىك التسمسؿ المنطقي ليا كترتيبيا عمى كفقو، فإف لـ يحصؿ ذلؾ     

في تصميـ خطة الدرس كتنفيذىا، فإٌنو مف الصعب، أف يتـ الربط بيف تمؾ األجزاء،       

 أك عمى األقؿ أف يككف الربط مضطربان.

                                                             
 )بتصرؼ(. 013...011محسف عمي عطية، المرجع السابؽ، ص1
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ػػ اإلستنتاج8 بعد عرض الماٌدة الٌنحكٌية اك إلقائيا كشرحيا، كالربط بيف أجزائيا يأتي دكر ػػ2

المعٌمـ في استخالص الخصائص أك األمكر العاٌمة، كالنقاط األساسية الكاردة في المكضكع. 

كفي ىذه الخطكة يفضؿ أف يعطي المعمـ الطمبة دكاران في اإلستخالصكاإلستنتاج كتحديد 

 ف أك المفاىيـ المقصكدة.القكاني

تاجات الحاجة تنط بيف أجزائيا كالٌتكصؿ إلى اإلسػػػػ التقكيـ8 بعد تقديـ المادة الٌنحكية كالرب3

ـٌ إنجازه في المحاضرة يككف ذلؾ مف خالؿ تكجيو أسئمة حكؿ المكضكع الذم  إلى معرفة ما ت

ف ىذه األسئمة معٌدة تـٌ عرضو كقد تككف عاٌمة شاممة، أك تفصيمية، بحيث يجب أف تكك 

 .1مسبقان، كال مانع مف تعديميا أك تطكيرىا في ضكء معطيات المحاضرة الفعمية

ػػػػ خالصة المحاضرة8 كي تعطي المحاضرة أكميا، كتككف أكثر ثباتان في أذىاف الطمبة،  4

مف الضركرم أف تنتيي بخالصة تتسـ بالكضكح كدقة الصياغة، كاإليجاز لتمثؿ الحصيمة 

ئية لممحاضرة. كيتكلى المعمـ ذلؾ، كيمكف لو أف يطمب مف بعض الطمبة إيجاز النيا

المحاضرة إف تكافر لو ذلؾ. كي يشعر الطمبة في نياية الدرس أٌنيـ فيمكا القاعدة الٌنحكٌية 

 .2فطمب منيـ عرض ما دار في المحاضرة بإيجاز فيشد ذلؾ انتباىيـ

ئؽ األخرل مف ناحية الخطكات فقط، فخطكاتيا نالحظ أٌف ىذه الطريقة تختمؼ عف الطرا    

كثيرة تتطمب مف المعمـ أف يككف ماىران كمتفطنان كقادران عمى تطبيقيا بحضافيرىا في الكقت 

                                                             
 )بتصرؼ(. 013،014محسف عمي عطية، المرجع السابؽ، ص1
 )بتصرؼ(. 014المرجع نفسو ، ص2
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  كالمكاف المناسب، كفي رأيي الخاص أنيا ليا إيجابيات كسمبيات. كلكٌف سمبياتيا ال يمنع 

 عي.مف أف تككف صالحة لمتدريس كخصكصان التعميـ الجام

 كمف إيجابيات ىذه الطريقة ما يمي8   

نجاز المنيج المقرر في المٌدة لو، عف طريؽ عرض  ػػػػ يستطيع المعمـ التحكـ في الكقت، كا 

 األفكار كالمعمكمات كشرحيا.

ػػػػػ تساعد طريقة المحاضرة عمى تقديـ خبرات إضافية لمطمبة، فالمعمـ بخبرتو كسعة إطالعو 

 .1كمعمكمات فضالن عمى المعمكمات المحٌددة في الكتاب المقرريستطيع أف يضيؼ خبرات 

ػػػػػ أٌنيا تساعد المتعمـ عمى ت تنظيـ الحقائؽ كالمعمكمات كأعماؿ الفكر فييا كاستدعائيا 

 .2كعرضيا عمى نحك سميـ

كف المعمـ مف عرض أكبر قدر مف المعمكمات في أقصر كقت ممكف عمى أكبر عدد ػػػػػ تمٌ 

 .3مف الطالب

 

 

                                                             
 .64ـ، ص0102ق، 0213، 0سعد عمي زاير كآخركف،  طرائؽ التدريس العاٌمة، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عٌماف، ط1
ـ، 0102، 0المناىج الدّْراسٌية بيف األصالة كالمعاصرة كاستشراؽ المستقبؿ، عالـ الكتب، القاىرة، طعبد الحفيظ ىياـ، 2

 .001ص
 .010حسف شحاتة، تعميـ الٌمغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص3
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 كأٌما سمبيات ىذه الطريقة تكمف فيما يمي8

ػػػػػ تجعؿ دكر المتعمـ في المحاضرة سمبي ، اذ اليتفاعؿ المتعممكف خالؿ المحاضرة كيبقى 

 مكقفيـ  سمبيان يتمقكف فقط مف جانب كاحدو مٌما يشتت انتباىيـ كيسيطر عمييـ الممؿ كالسأـ.

 مى الحفظ كاإلسظيار.ػػػػ تغفؿ مبدأ التعٌمـ الذاتي كتجبر المتعمـ ع

ـ إلى المتعمميف جميعان دكف ػػػػ ال تراعي الفركؽ الفردية كمستكيات التفكير فالمعمكمات تقدٌ 

 .1استثناء  كبنفس الطريقة كالكسيمة

بداء الرأم كاٌلنقد  ػػػػ أٌنيا تجعؿ المتعمـ كآلة يتمقى المعمكمات فقط كيخزنيا دكف المناقشة كا 

 كىك دكر سمبي لممتعمـ.

 .2ػػػ ييصعب عمى المتعمـ اكتساب الكثير مف المصطمحات كالمفاىيـ المقدمة لوػ

كخالصة القكؿ فإٌف طريقة المحاضرة يسمع فييا صكت المعٌمـ أكثر مف صكت المتعٌمـ،     

بداء الرأم كالنقد أم  فالمتعمـ يككف مجرد آلة صماء يتمقى المعمكمات فقط دكف المناقشة كا 

طريقة المحاضرة سمبٌيان فيدؼ المعمـ في ىذه الطريقة ىك صب  يككف دكر المتعمـ في

عطاء المعمكمات الكثيرة دكف مراعاة النمك العقمي كالفكرم لممتعمميف مف أجؿ إنياء المقرر  كا 

الدراسي المفركض عميو كلكٌف ىذه ا لطريقة صالحة لممتعمميف ذك األعداد الكبيرة فيي تدرس 

 في الجامعات كالدراسات العميا
                                                             

، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف، ط1  .057ـ، ص0100، 0سميـ ابراىيـ الخزرجي، أساليب معاصرة في تدريس العمـك
 . 44، 43ظبية سعيد السميطي كحسف شحاتة، تدريس الٌنحك العربي في ضكء اإلتجاىات الحديثة، ص2
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 ـــــ الطرائق الحديثة في تدريس الّنحو: 2

 أ ـــــ طريقة الّنصوص المعّدلة )الّنص األدبي(:

كىي مف أحدث الطرؽ الثالث مف جية الترتيب التاريخي، كقد نشأت  نتيجة تعديؿ       

في طريقة التدريس السابقة )اإلستقرائية( كتسمى بيذه الطريقة ألٌنيا تدرس ضمف سياؽ 

ريقة معٌدلة عف الطريقة اإلستقرائية، كىي تقـك عمى تدريس القكاعد الٌنحكية  متصؿ، أك ط

، كيراد 1في ظالؿ نصكص الٌمغة كمف خالؿ األساليب المتصمة، ال األساليب المنقطعة

باألساليب المٌتصمة قطعة مف القراءة في مكضكع كاحد، أك نص مف الٌنصكص المتكاممة  

و الكمي، بحيث يدرس ىذا الٌنص درسان لغكيان مف جكانبو في أفكاره كأحداثو كسياقو كشكم

 .2المختمفة، كبما يساير طبيعة الٌمغة صكتان كمعنىن كذكقان كبالغةن كنحكان 

إذف فيي تدرس ضمف الٌنصكص الٌمغكية، فيي تختمؼ عف الطريقة اإلستقرائية مف حيث   

شكؿ جمؿ مفيدة، أٌما         األمثمة، في الطريقة اإلستقرائية تعرض األمثمة منفصمة عمى 

 3في الطريقة المعٌدلة، فيعرض الٌنص كيقرأ، كتستخرج مف األمثمة.

فالٌنحك يككف مبثكث في الٌنصكص المٌتصمة المعركضة عمى المتعمميف  ميما يكف     

المصدر التي جاءت منو تمؾ الٌنصكص، كالميـ في الٌنص أف يككف معبران عف كاقع المتعٌمـ 

                                                             
 .000حسف شحاتة، تعميـ الٌمغة العربية بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، ص1
 .50طو عمي حسف الدليمي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد الٌمغة العربٌية، ص2
 )بتصرؼ(.  027ـ، ص0112ق، 0203، 1د الرحماف السفاسفة، طرائؽ تدريس الٌمغة العربٌية، مركز يزيد لمنشر، طعب3
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يمو، ممبيان حاجاتو، مراعيان نمكه العقمي، كبذلؾ يككف درس الٌنحك عمالن ذا قيمة يثمر مراعيان م

 .1ػػػ بال شؾ ػػػ اكتساب ميارات البحث كالٌتقصي كالربط  بيف المعنى كالمبنى

إٌف استخداـ الٌنصكص المتكاممة ىك نفسو استخداـ لغكم في صكرتو الشاممة الكمية،     

قد لدل غازم الٌنصكص كتراكيبيا، ثـ إٌنو فيـ كتذكؽ يربي حاسة النٌ كاستماع بالتآزر بيف م

 .2المتعمميف بطكؿ المعاشرة كدكاـ البحث

 كيجرم تدريس الٌنحك كفقان ليذه الطريقة في الخطكات اآلتية8    

ػػػػ التمييد8 كىي خطكة ثابتة في درس الٌنحك أيا كانت الطريقة المتبعة. كفي ىذه الطريقة 

أك يختار الٌنص  .3د المعمـ بالتطرؽ إلى الدرس السابؽ ليييئ طمبة لمدرس الجديدأيضان يمي

 .4سكاء مف لدف المعمـ أـ مف اتفاؽ المتعمميف عميو

ػػػػ كتابة الٌنص8 يكتب المعٌمـ الٌنص عمى السبكرة أك يكزع الٌنص عمى متعمميو أك يقـك بامالء 

مف خالليا عمى مفردات الجمؿ التي يدكر الٌنص عمييـ، ثـ يقرؤه قراءة نمكذجية، يرٌكز 

حكليا الدرس. بإستخداـ كسائؿ اإليضاح، كإستعماؿ األقالـ كالطابشير تحت المفردات 

 .5كالجمؿ التي تحمؿ دالالت مكضكع الدرس

                                                             
 .20عبد الرحماف الياشمي، تعٌمـ الٌنحك كاإلمالء كالترقيـ، ص1
 .20المرجع نفسو، ص2
 .50ة العربية، صطو عمي حسيف الدليمي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد الٌمغ3
 .20عبد الرحماف الياشمي، تعٌمـ الٌنحك كاإلمالء كالترقيـ، ص4
 )بتصرؼ(. 50طو عمي حسيف الدليمي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد الٌمغة العربية، ص5
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 ػػػػػ القراءة الصامتة مف لدف المتعمميف لتحديد مكاف الصعكبة كالغمكض كالغرابة.

 .1ض المتعمميفػػػػػ القراءة الجيرية مف بع

براز مظاىر الجماؿ  ػػ ػػتحميؿ الٌنص8 يحمؿ الٌنص أكالن بعد مناقشة األفكار الكمية لمٌنص كا 

فييا. ثـ استخراج القيـ كالتكجييات التربكية فضالن عف تضمنو الجانب المغكم. كبعممية 

و تحميالن التحميؿ ىذه يتطرؽ المعٌمـ إلى القكاعد النحكية في الٌنص، أم تحميؿ الٌنص نفس

نحكٌيان كبالتالي يصبحكف المتعممكف مييئيف مف خالؿ ذلؾ، بإستنتاج القاعدة الخاصة بالدرس 

 كبذلؾ يككف الدرس الٌنحكم كظيفيان ال تقميديان منفصالن عف ٌنصكص الٌمغة.

ػػػػ القاعدة أك التعميـ8 بعد أف يتكصؿ معظـ المتعممكف إلى القاعدة الصحيحة يٌدكف المعٌمـ 

 القاعدة، بعد تيذيبيا كصياغتيا صياغة صحيحة.ىذه 

ػػػػ التطبيؽ8 كتعني ىذه الخطكة أف يطبؽ عمى القاعدة أمثمة إضافية أك نصكص أخرل، 

كيككف ذلؾ باإلجابة عف األسئمة التي يكجييا المعمـ، أك تكميؼ المتعممكف بتأليؼ جمؿ 

 .2معينة حكؿ القاعدة الٌنحكية

السابقة أٌنيا تعتمد عمى إجراءات متسمسمة كمنطقية. كلكٌف كنالحظ مف خالؿ الخطكات    

في حقيقة األمر يختمؼ الكضع داخؿ حجرة الدرس، كيختمؼ المكقؼ التعميمي، كيسمؾ 

و المعمـ طريقان آخر أك نيجان معينان يرتاح لو، كيحقؽ مف كرائو أىدافو، كلذلؾ يرجع األمر كمٌ 
                                                             

 .20عبد الرحماف الياشمي، تعٌمـ الٌنحك كاإلمالء كالترقيـ، ص1
 
 .51مي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد الٌمغة العربية، صطو عمي حسيف الدلي2
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ٌف عميو البٌد مف مراعاة تحقيؽ األىداؼ التربكية     ـ نفسو، كما يراه مناسبان كلكإلى المعمٌ 

التي يسعى إلى  تحقيقيا، باإلضافة إلى إحساس المتعمميف بسيكلة ما يدرسكنو كأٌنو ال تكجد 

صعكبة في ماٌدة الٌنحك كذلؾ مف خالؿ ما يقدمكنيـ إلييـ مف ضرب لألمثمة أك استنباط 

 ة الٌنحك كعدـ النفكر منيا.القاعدة كغيرىا، كذلؾ مف أجؿ تحبيبيـ لمادٌ 

كما نالحظ أٌف بعض المقررات الدراسية الخاصة بماٌدة الٌنحك ال تحقؽ الغرض المنشكد    

بسبب إساءة اختيار الٌنصكص المعتمدة في تدريس الٌنحك مف خالليا، كأكثر ىذه الٌنصكص 

طغياف الغرض تأتي مطكلة، كتأخذ مف المعمـ كقتان طكيالن في مناقشتيا مٌما يؤدم إلى 

األصمي مف درس القكاعد. لذلؾ يجب عند اتباع ىذه الطريقة االيتاف بنص قصير خاؿو   

 مف التكٌمؼ كيٌتصؿ بحياة المتعممكف كيرتبط بخبراتيـ كمشاركتيـ مع الدرس في المناقشة.

   كينبو القائمكف عمى ىذا " أنيـ يجبكا  أف ينبيكا األذىاف إلى عدـ ضركرة اإلنتياء       

مف دراسة الٌنص كما في أذىاف المتعممكف كالتخمص مف درس أك مف كاجب ممقى       

عمى  عاتؽ المعمـ فقط، كلكٌف اليدؼ ىك اإلستفادة مف القاعدة الٌنحكية كتطبيقاتيا في حياة 

 .1العممية كالعممية "

كص ككما ىك معمـك أٌف لكؿ شيء محاسف كعيكب كمف محاسف الطريقة المعٌدلة لمٌنص 

 األدبية ما يمي8

                                                             
 )'بتصرؼ(. 011زكرياء إسماعيؿ، طرؽ تدريس الٌمغة العربية، ص1
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ػػػػ أٌنيا تقمؿ مف اإلحساس بصعكبة النحك، كتظير قيمتو في فيـ التراكيب كتجعمو كسيمة 

 ألىداؼ أكبر ىي الفيـ كالمكازنة كالتفكير المنطقي المٌرتب.

ػػػػ أٌنيا تساعد عمى مزج القكاعد بالمغة نفسيا كمعالجتيا في سياؽ لغكم عممي كأدبي متكامؿ 

 .1لى رسكخ الٌمغة كأساليبيا رسكخان مقركنان بخصائيا اإلعرابيةمٌما يؤدم إ

 ػػػػ يتـ تعٌمـ القكاعد مف التراكيب كيتـ ترسيخيا في الذىف كبطريقة سممية.

 .2ػػػػ أٌنيا أسرع مف الطريقة اإلستقرائية التي تحتاج إلى عٌدة خطط لمكصكؿ إلى نتيجة

 كمف عيكب ىذه الطريقة ما يمي8   

الحصكؿ عمى ٌنص متكامؿ يخدـ الغرض الذم كضع مف أجمو، ألٌف الذم كتب  ػػػػ صعكبة

الٌنص لـ ييدؼ إلى مراعاة غاية لغكية معنية أك معالجة مكضكع ٌنحكم معيف، كيتصؼ 

عادة بالتكمؼ كاإلصطناع إذا كاف اليدؼ تضمنو مسائؿ نحكية معينة يحتاج إلييا درس 

 معٌيف.

خطكات طريؽ الٌنص جميعيا، كبخاصة الٌنص المطكؿ، فقد ـ قد ال يستكفي ػػػػ أٌف المعمٌ 

 3يضيع كقت الدرس كال يصؿ المعمـ إلى القاعدة المطمكبة.

                                                             
 .070عبد المجيد عيساني، نظريات التعٌمـ كتطبيقاتيا في عٌمـك الٌمغة اكتساب الميارات الٌمغكية األساسية، ص1
 .004لية تعميـ الٌنحك العربي في الجامعة )جامعة بجاية نمكذجا(، صحٌمار نسيمة، إشكا2
 .070عبد المجيد عيساني، نظريات التعٌمـ كتطبيقاتيا في عٌمـك الٌمغة اكتساب الميارات الٌمغكية األساسية، ص3
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ىماؿ القكاعد النحكية، ألٌف الكقت االـز لمٌنحك يتكزع  ػػػػ تدفع الطمبة إلى التركيز عمى القراءة كا 

 .1عمى مناشط أخرل، فيقؿ نصيب النحك مف الدرس

ى القاعدة في حٌد ذاتيا إٌنما عمى النتيجة، إذ ال تخرج عف الدرس أك القاعدة ػػػػ ال تركز عم

 .2الٌنحكية إلى الٌمغة في مجمميا كقد ال تدرؾ القكاعد التي تدرس

كنستنتج في األخير أٌف ىذه الطريقة ظيرت بظيكر الدعكة إلى تيسير الٌنحك في نياية      

صي كآخركف مؤلفات في تيسير الٌنحك. مٌما اعتمد األربعينات عند ما أٌلؼ عبد العزيز الغك 

مؤلفكا الكتاب عمى القصة المسمسمة األجزاء كاىتمكآفي كؿ جزء منيا بإبراز تشيكمة لغكية 

 تصمح مقدمة لقاعدة معينة، فإذا ما ثبتت القاعدة أخذ عمييا بعض التمرينات.

رل، فمف العنكاف كىي طريقة جاءت متأخرة مف حيث زمف ظيكرىا عف الطرائؽ األخ  

يظير جمٌيان أٌف ىذه الطريقة " الٌنص األدبي " يتـ فييا استخالص القاعدة الٌنحكية مف الٌنص، 

إذ إٌف القاعدة تدرس ضمف سياؽ متصؿ ال منفصؿ، غير أٌف ىذه الطريقة ال تصمح مع 

إلى الجممة   جميع أبكاب الٌنحك فيي صالحة إاٌل في حالة تكفر الجممة، إذ الٌنص يقرأ ثـ يشار 

التي يمكف أف تستنبط منيا القاعدة، كمف ىنا كعمى حسب ىذه الطريقة فالقكاعد الٌنحكية 

تتعمـ  مثمما تتعمـ في الطريقة اإلستقرائية. كليذه الطريقة خطكات تبدأ بالتمييد مركران      

لقاعدة كالتطبيؽ إلى الكتابة الٌنص ثـ القراءة الصامة كالقراءة الجيرية ثـ تحميؿ الٌنص إلى ا

                                                             
 .003طو عمي حسف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، اتجاىات حديثة في تدريس الٌمغة العربية، ص1
 .005حٌمار نسيمة، إشكالية تعميـ ماٌدة الٌنحك العربي في الجامعة )جامعة بجاية نكذجان(، ص2
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كمف ممزايتيا أٌنيا يتـ تعٌمـ القكاعد فييا مف تراكيب كيتـ ترسيخيا في الذىف كبطريقة سممية 

كلكٌنيا قد ال يستكفي المعمـ خطكات طريؽ الٌنص جميعيا، كخاٌصة الٌنص المطكؿ، فقد 

 يضيع كقت الدرس كال يصؿ المعمـ إلى القاعدة المطمكبة.

حكية بيذه الطريقة في البمداف العربية كلقيت ركاجان في األكساط فمقد درست القكاعد النٌ 

 ليا مف فائدة في رسكخ الٌمغة كأساليبيا رسكخان مقركنان بخصائصيا اإلعرابية. لماالتعميمية 

 ب ــــــ الطريقة التكاممية:

كىي مف الطرائؽ الحديثة في تدريس الٌنحك في المستكل الجامعي كالدراسات العميا،   

لمراحؿ التعميمية المختمفة، كقد اختمفت فييا اآلراء، فيرل بعض المربييف ضركرة المحافظة كا

عمى تدريس الٌمغة العربٌية فركعان مستقمة، في حيف يرل البعض كجكب تدريسيا كحدة 

متماسكة. كيتـ بكاسطتيا تدريس القكاعد مف خالؿ الٌنصكص األدبية شعران أك نثران،         

 .1ريس اإلمالء كالتعبير كالبالغة كالنقدإلى جانب تد

يالحظ في إتباع الطريقة التكاممية أٌف الٌمغة تدرس بكصفيا كحدة متماسكة ال انفصاـ بيف 

أجزائيا، كما ىك معيكد في الطرؽ القديمة. كبذلؾ تيجمع الٌنظرية بالتطبيؽ، حيف يصبح 

                                                             
 )بتصرؼ(. 000العربية،ص غةكاعد المٌ ق تدريس في حديثة أساليب دليمي،ال نجـ محمكد ككامؿ الدليمي حسيف عمي طو1
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.، كما يتـ إدراؾ الحقائؽ مف خالؿ الٌنص ميدانان كظيفيان لمٌنحك كالصرؼ كالبالغة كالٌنقد..

 .1اإلنتقاؿ مف الكؿ)الٌمغة متمثمة بالٌنص(، إلى الجزء )المتمثمة باألحكاـ المقصكدة بالدرس(

كلقد طٌبقت ىذه الطريقة في عدد مف البمداف العربية ككانت المحاكالت ناجحة، كمف بيف    

ربية ككحدة متكاممة األجزاء، فٌدرس ىذه البمداف األردف كالجزائر كالككيت فدرست الٌمغة الع

الٌنحك في ظؿ الٌنصكص األدبية كالبالغة كالٌنقد كغيرىا مف العمـك الٌمغكية ككحدة متماسكة 

 .2متكاممة

      كيرل مؤيدكف ىذه الطريقة أٌنيـ يجدكف في الٌنص كحدة متكاممة يٌدرب مف خاللو   

لؾ. كفي ذلؾ إدراؾ لمحقائؽ في اإلنتقاؿ    عمى التعبير كاإلمالء كالبالغة كالقكاعد كغير ذ

مف الكؿ إلى الجزء، كالمعالجة التكاممية تبعث الٌنشاط كالحيكية لدل الطمبة، كتكطد العالقة 

بيف فنكف الٌمغة العربية مف خالؿ الكحدة قد يؤدم إلى إستطراد المعمـ أحيانان في جانب 

ىماؿ الجكانب الٌمغكية األخرل، كتخصيص  حصص معينة في كؿ فرع يكجب   معٌيف، كا 

 .3ـ أف يٌدرب طالبو عمى كؿ منيا، كىك األجدل كاألنفع في تعميـ الٌمغةعمى المعمٌ 

ٌنو ىك األسمكب       فاألسمكب التكاممي لو أىمية عظيمة في تدريس الٌمغة العربٌية، كا 

بمكاف حفظ  األساس الذم بو نفيـ الٌمغة في حياتنا العممية كالكظيفية. فميس مف األىمية

                                                             
، 0ـ، ج0114ق، 0205، 0ة لمنشر، لبناف، طأنطكاف صٌياح كآخركف، تعٌممية الٌمغة العربٌية، دار الٌنيضة العربيٌ 1

 .011ص
 )بتصرؼ(.  000العربية،ص الٌمغة قكاعد دريسي تف حديثة أساليب الدليمي، نجـ محمكد ككامؿ لدليميف احسي عمي طو2
 )بتصرؼ(. 000المرجع نفسو ، ص3
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القكاعد كسردىا كحشك الذىف بيا، بؿ المٌيـ تدريب الطالب كتمرينو عمى القراءة الصحيحة 

كالكتابة الصحيحة كما القكاعد إاٌل كسيمة مف الكسائؿ لمتكصؿ بيا إلى النتيجة المتكخاة. 

كلكٌف نرل بأٌف تدريس الٌنحك العربي عمى أٌنو مادة منقطعة عف شعب العربية األخرل، 

 .1كيٌدرس األدب منفصالن عف البالغة كاإلنشاء

كتنطمؽ الطريقة التكاممية في تدريس الٌنحك العربي، مف دركس القراءة كالٌنصكص األدبٌية    

في مرحمة التعميـ الجامعي. كبذلؾ تككف القراءة ىي المنطمؽ األساسي، كيغدك تعميـ األحكاـ 

 .2المغكية منطمقان مف اإلستعماؿ

ة طريقيا إلى الشرح كالتفصيؿ نظران لتكرر مظاىرىا في الٌنص، ككثرة استعماليا تأخذ القاعد

مف جية ثانية  اـ بيا كسؤاؿ المتعممكف عنيا كىيتظير الحاٌجة إلى دقائقيا، كضركرة اإللم

تنطمؽ مف اعتبار الٌمغة نظامان، يتككف مف مستكيات متعٌددة، تتماسؾ عضكيان لتشكؿ الٌنص. 

ىي8 الصكتي، الصرفي، الٌنحكم، الداللي... كتبعان لمطريقة التكاممية، ال  كمستكيات الٌمغة

يجكز الفصؿ بيف المستكيات في أثناء تدريسيا، إاٌل مف باب التنظيـ المنيجي لعممية التعٌمـ. 

كىك يفترض عدـ كجكد كتاب لكؿ مستكل. بؿ يعالج الٌنص المدركس جميع المستكيات، تبعان 

ا المٌدرس، بغية عدـ طغياف مستكل عمى آخر، فتضيع الفائدة المرجٌكة، لخٌطة محكمة، يراعيي

   إلى أحكاـ الٌمغة نظرةن كظيفٌية، تقـكلمقصكد. كالطريقة التكاممية تنظر كيتالشى المغزل ا

عمى تنمية الكفاية التكاصمية عند المتعمـ، كبو تدرؾ الغاية، كيزاؿ مف الٌنفكس السأـ، المتمثؿ 
                                                             

 )بتصرؼ(. 000طو عمي حسيف الدليمي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، المرجع السابؽ ،ص1
 .010طكاف صٌياح كآخركف، تعٌممية الٌمغة العربٌية، صأن2
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تكاممية عمى دراسة يقة الٌ ر اية مف دراسة أحكاـ الٌمغة كقكاعدىا. تقـك الطفي عدـ فيـ الغ

القاعدة المقصكدة، مف خالؿ الٌنص األدبي المثبت في كتاب الطالب يتـ التكقيؼ عند 

إلى الٌنص،  ة الٌنص المنيجٌية، بدءان بمدخؿالظاىرة الٌنحكية، بعد عبكر مراحؿ دراس

ستقراء ىيئتو، كصكالن  إلى مرحمة تحميمية، ثـ تفكيؾ عناصره. فييا يتكقؼ المعٌمـ  كمكضعتو، كا 

 .1عند فقرة التركيب الٌنحكم " القكاعد الكظيفية، كيعقد درسان لممكضكع المطمكب

نستخمص مف خالؿ ىذه الطريقة أف تدريس القكاعد الٌنحكية يتـ كفؽ تكامؿ كتداخؿ مع 

كالٌنصكص األدبية فيي تشبو إلى حٌد كبير  العمـك الٌمغكية األخرل كالبالغة كالنقد كالتعبير

قد طريقة الٌنصكص المعٌدلة. فدراسة القكاعد فييا يتـ عف طريؽ نصكص األدب كالبالغة كالنٌ 

 كالتعبير كالقراءة.

 ع الدرس الٌنحك في الطريقة التكاممية الخطكات التالية8كيتبٌ    

بقدار ما يككف التمييد شيقان جٌذابان، ػػػػ التمييد8 كىك عبارة عف باب الدرس كالمدخؿ إليو. ك 

يمفت نظر المتعمميف إليو، فيبحثكف عنو، كيجركف كراءه. قد يتخذ التمييد شكؿ أسئمة تتكخى 

الظاىرة مكضكع الدرس. كأحيانان يككف حديثان قصيران، يترٌدد فيو استعماؿ الحكـ الٌنحكم بشكؿ 

 د القاعدة.... كؿ ذلؾ يضع المتعمميف في ٌجك لغكم مفعـ بتردي

ػػػػ قراءة الٌنص )القراءة األنمكذجية لممعمـ(8 يقرأ المعٌمـ الٌنص قراءة جيرٌية متقنة، مع تغيير 

نبرة الصكت، عند الٌتمفظ بالكممة أك العبارة التي تحمؿ الحكـ الٌنحكم، ليفكر الطالب عندىا 
                                                             

 )بتصرؼ(. 011، 010أنطكاف صٌياح كآخركف، المرجع السابؽ، ص1
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ألخرل. كفيو تربية بسبب اختالؼ اإليقاع، الذم يتـٌ عف أمر غير مألكؼ في كممات الٌنص ا

لمحس المكسيقى في نفكس المتعمميف، كمجاراة لمحقيقة المغكية القائمة عمى تغٌير الحركة 

 اإلعرابٌية، تبعان لتغٌير المعنى.

ػػػػ قراءة المتعمميف لمٌنص8 يقرأكف الٌنص قراءة صحيحة، مع عناية المعمـ كمتابعتيـ بجكدة 

خراج الحركؼ مف مخارجيا، ليتس نى لمحديث النفاذ ػػػػ عبر اختالؼ الضبط بيف الضبط، كا 

 كممة كأخرل ػػػػ إلى جكىر الدرس.

ػػػػ مناقشة معاني الٌنص8 يناقش المعمـ مع طالبو مكضكع الٌنص، عف طريؽ طرح األسئمة  

المتنٌكعة التي تتناكؿ جكانب المكضكع. كيراعي في األسئمة تضمٌنيا صكرة  القاعدة مستعممة 

 .1إلى تنٌكعيا في التركيبفييا، باإلضافة 

ػػػػ استخراج األمثمة8 بعد التأكد مف فيـ الطالب المعنى، يفٌرغ المعٌمـ ػػػػ بمشاركة المتعمميف ػػػػ 

استخراج األمثمة مف الٌنص، ثـ يكتبيا عمى السبكرة أك مأل القاعدة عمييـ فيتركيا جانبان     

انب مف جكانب المكضكع، أك حكـ ثـ يصٌنفيا في مجمكعات، تتكخى كؿ مجمكعة تكضيح ج

مف أحكامو. يجعؿ ػػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػػػ عمكدان لمحاؿ المفرد )إذا كاف الدرس يتناكؿ 

الحاؿ(، كآخر لمحاؿ الجممة كثالثان لمحاؿ شبو الجممة...كما إلى ذلؾ مف تفاصيؿ تتناكؿ 

، كالميجة، كالشاذ كالقميؿ النادر... كما  القاعدة المستعممة، بعيدان عف الميجكر كالمكىـك

 شابيو مٌما ٌضٌخـ كتب الٌنحك، كمألىا غثان بدؿ السميف.

                                                             
 )بتصرؼ(.  012، 011أنطكاف صٌياح كآخركف، المرجع السابؽ، ص1
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ػػػػ إدراؾ القاعدة الٌنحكية8 يعمد المعٌمـ إلى المكازنة بيف التراكيب أك المفردات، إلكتشاؼ 

 الطالب الحكـ المسٌير لإلستعماؿ الٌمغكم عمى شاكمةقكلو ػػػػ في دركس األفعاؿ الخمسة مثاالنػػػػ

كرد في الٌنص، الطالب يعٌبركف عف سعادتيـ بالنجاح أٌما الفاشمكف فمـ يعٌبركا، فجاء الفعؿ 

األكؿ" يعٌبركف" ثبكت النكف، كالثاني مف جنسو كلكٌنو محذكؼ النكف، ما سبب ذلؾ؟ ماذا 

اكتشاؼ  سبؽ الفعؿ الثاني؟ ىؿ عمؿ عمى حذؼ النكف؟؟ كىكذا تسير المناقشة، حتى يتـٌ 

 متعٌمقة بالدرس جميعيا.األحكاـ ال

ػػػػ التقكيـ التككيني8 عقب كصكؿ المعمـ طالبو إلى الحكـ، يطمب المعمـ مف الطالب إعطاء 

أمثمة يستعممكف فييا القاعدة النحكية المستخرجة. يالحظ المعٌمـ مدل قدرة الطالب         

 عمى تطبيؽ كاإلستعماؿ، كمف ثـ مدل فيميـ لمقاعدة.

ىي ك .1تطبيؽ8 تيدؼ الطريقة التكاممية إلى إكتساب المتعممكف كفاية التكاصؿػػػػ التكظيؼ كال

إدراؾ  ثـ عمى استخداـ القاعدة في التعبير، استخدامان صحيحان كمف تعني ػػػػ ببساطة ػػػػ القدرة

 كفاية التغيير. كبناءان عميو يناقش المعٌمـ  طالبو في الجكانب التالية في الدركس الالحقة8

معنى8 ليدرؾ مدل استفادتيـ مف أحكاـ القاعدة الٌنحكية، في فيـ معاني الٌنصكص أػػػػ ال

األدبٌية الالحقة، أك دركس المطالعة. كبذلؾ ألٌف القاعدة الٌنحكية باب مف أبكاب الكصكؿ   

 إلى المعنى، كبخاصة إذا كانت خفية بكاسطة الحذؼ أك التٌقديـ كالتأخير....

                                                             
 (.بتصرؼ) 012 صالسابؽ، كآخركف،المرجع صٌياح أنطكاف1
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فييا يتعرؼ المعٌمـ عمى مدل إتقانيـ التراكيب مف خالؿ األمثمة، ب ػػػػ المسائؿ الٌنحكية8 

كاألساليب التي ييدؼ إلى تعميميا. كيقؼ أيضان عمى قكانيف صياغة الكممات التي  اشتمؿ 

 عمييا الٌنص.

ج ػػػػ األسمكب8 يقؼ المعٌمـ فيو عمى مدل قدرة المتعممكف تكظيؼ ما تعٌممكه مف الجكانب 

 سميمان دقيقان.الٌنحكٌية تكظيفان 

ػػػ مف قدرة إتقاف الطالب القاعدة، عبر مراعاتيا           خاللياد ػػػػ الكتابة8 يتحٌقؽ ػػػ مف 

في إنشائيـ، كعند كتابتيـ كممات احتكت عمى صكرة الحكـ الٌنحكم، أك عبارات في الٌنص 

 صيغت عمي ىذم قاعدتو.

تبصر ػػػػ عمى ضكئيا ػػػػ في ما اكتسب ق ػػػػ اإلتجاىات السمككية كالمعمكمات العاٌمة8 ي

الطالب مف سمكؾ كالتعاكف كالٌنظاـ كحب المطالعة، كالحقائؽ التاريخٌية ك العممية كما 

 أشبييا مٌما احتكاه الٌنص المدركس.

كػػػػ التعبير )خصكصان الشفكم(8 كفي ىذه النقطة يكتشؼ المعٌمـ مدل تحقيؽ األىداؼ    

اعدة الٌنحكٌية، كمقدار ما أفاد الطالب مف دراسة مستكيات الٌمغة التي مف أجميا تٌدرس الق

عاٌمة في أثناء استماعيـ أك حديثيـ، كمف ثـ اتخاذ الٌنص المدركس ػػػػ إف صمح ػػػػ ماٌدة 
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ليعبركا عنيا شفييان. كالذم تجدر اإلشارة إليو، أٌف المعٌمـ يتكخى مف الطالب، في أثناء 

 .1كفاية التعبير قكال ككتابةتدريس الٌمغة، الكصكؿ إلى 

نالحظ مف خالؿ عرضنا الخطكات الطريقة التكاممية تبادرت في ذىني عٌدة أسئمة أىٌميا8 

ىؿ يستطيع المعٌمـ إتباع جميع ىذه الخطكات الطكيمة أثناء حجرة الدرس؟ ىؿ لديو الكقت 

عمى جميع  الكافي لتنفيذىا بجميع حذافرىا أثناء درس القكاعد؟ ىؿ يستطيع لتطبيقيا

الٌنصكص األدبية؟ كغيرىا مف األسئمة. ففي رأيي الخاص أٌف خطكات ىذه الطريقة كثيرة 

كطكيمة كال يستطيع المعمـ تطبيقيا أثناء درس القكاعد إاٌل في حالة كاحدة إذا كاف المعٌمـ 

تحقيؽ  عبناجح لديو القدرات كالميارات كالخبرات التدريسية ككانت لديو الكفاءة المعرفية، يتٌ 

 ىذه الخطكات لطريقة التكاممية.

الذكر مع الطرائؽ التدريسية لمٌنحك أٌف لكؿ طريقة محاسف كمآخذ          سبؽ  ككما    

 كمف محاسف ىذه الطريقة ما يمي8

 ػػػػ تبعث الٌنشاط كالحيكية لدل الطمبة، كتكطد العالقة بيف فنكف الٌمغة المختمفة.

 الؿ دركس الٌنصكص األدبية كالبالغة كالٌنقد كالتعبير، إذف فيي ػػػػ أٌنيا تدرس القكاعد مف خ

 كحدة متكاممة، تكمؿ كؿ ماٌدة دراسية أختيا األخرل، كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ كاحد، كىك أف يبمغ 

 .1ـ المستكل المطمكب مف الٌنمك المعرفي كالتكامميالمتعمٌ 

                                                             
 (.بتصرؼ) 014...012 السابؽ،ص كآخركف،المرجع صٌياح أنطكاف1
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اؿ المغكم ليا، ألٌف استعمالنا ػػػػ ليا دكر في معالجة الٌنحكية مف خالؿ كضعيا في اإلستعم

لٌمغة في التعبير الشفكم كالكتابي، يصدر مف خالؿ كالمنا ككتاباتنا عمى شكؿ كحدة 

 مترابطة.

ػػػػ تستعمؿ الطريقة التكاممية لمغة استعماالن تكامميان مف حيث ٌصحة العبارات، كانسجاميا مع 

بير السميـ، كالقراءة الصحيحة التي تعيف المعاني، كٌدقة التعبير، فقكاعد الٌمغة تعيف عمى التع

 .2عمى فيـ المقركء كالمسمكع

كتعطي لمٌنحك طيٍعمان، ساعة يدرؾ المتعمـ سٌره في ضبط المعنى، كيعرؼ أٌنو التقٌنية      

ـٌ تفكيؾ رمكز الٌنص، كالكصكؿ إلى لٌبو، كبمكغ كننو.  التي بكاسطتيا يت

لقائمة عمى حفظ القكاعد المٌتصمة بكؿ فرع، مف دكف ػػػػ تتالفى عيكب الطريقة التقميدٌية، ا

 إدراؾ معرفتيا الكظيفٌية المتجٌسدة في األداء الٌمغكم السميـ، في مكاقؼ الحياة اإلنسانٌية.

ػػػػ تقضي عمى كىٍىـ يشعر فيو الطالب تمقاء تدريس الفركع منفصمة، أٌنيا غاية كتدرس لذاتيا. 

ء منفصؿ عف التعبير كىما منفصالف عف القكاعد... كثير مف الطمبة يشعركف أٌف اإلمال

ىماؿ األخرل، كقد غاب عف  بالو أٌف إتقاف  كىكذا. لذا يمجأ بعضيـ إلى إتقاف أحدىا كا 

لى القدرة عمى اإلستظيار  لى حذؼ اإلمالء، كا  القكاعد الٌنحكية يفضي إلى جكدة القراءة، كا 

 كحسف اإللقاء...
                                                                                                                                                                                              

 )بتصرؼ(. 041طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، اتجاىات حديثة في تدريس الٌمغة العربية، ص1
  003، 002،،صطو عمي حسيف الدليمي ككامؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب حديثة في تدريس قكاعد الٌمغة العربية2

 )بتصرؼ(.
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 .1د المتعٌمـػػػػ تنمي الكفاية التكاصمية عن

فسية كالٌتربكية كالٌمغكية، كعمى الرغـ مف أىمية الطريقة التكاممية، كمراعاتيا لألسس النٌ     

 إاٌل أف ليا نقدان كمآخذان كجيت إلييا، تتمثؿ في جممة مف قضايا، منيا8

 ػػػػ أٌنيا  ال تساعد عمى  معالجة األخطاء الفرعية الدقيقة.

 ى الفركؽ الفردية بيف الطالب الذيف يعٌممكنيـ.ػػػػ صعكبة تكصؿ المٌربيف إل

 .2ػػػػ صعكبة إعداد الكتاب المدرسي المحيط بكؿ فركع الٌمغة العربية  إحاطة تاٌمة

 ػػػػ يستمـز كجكد قدرات ككفايات لدل المعٌمميف كالٌطالب مف الصعب تكافرىا.

.  ػػػػ عدـ سيكلة اختيار ٌنصكص تصمح لكٌؿ سٌف كلكٌؿ صَّؼو

 .3سر كضع الٌتماريف كالتدريبات الشفكية كالكتابٌية بشكؿ فٌني كسيؿ في الكقت نفسوػػػػ ع

ًمٌيان لنا أٌنيا تدرس كخالصة القكؿ نستنتج أٌف الطريقة التٌ     كاممية مف خالؿ  عنكانيا يظير جى

  حك ضمف تكامؿ فركع كفنكف الٌمغة العربية بمعنى أٌف القكاعد الٌنحكية نستنبطيا        النٌ 

مف نصكص الٌمغة كمف بالغتيا كنقٌدىا كتعبيرىا كقراءآتيا. فيي ترل بأف الفصؿ بيف فركع 

الٌمغة العربية فيي كتمة كاحدة متماسكة كمترابطة كمتكاممة بيف فنكف الٌمغة ال مستقمة      

عف بعضيا البعض، فيي تدرس الٌنحك ضمف استعمالو الٌمغكم الكظيفي أم ترٌكز        
                                                             

 .011، 010غة العربٌية، صأنطكاف صٌياح كآخركف، تعٌممية المٌ 1
 .003،العربية،ص الٌمغة قكاعد تدريس في حديثة أساليب الدليمي، نجـ محمكد ككامؿي لدليما حسيف عمي طو2
 .015، 014أنطكاف صٌياح كآخركف، تعٌممية الٌمغة العربٌية، ص3
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ة القكاعد كعمى تداكالتو الٌمغكية، فيي تغطي النقائص كالعيكب التي كقعت فيو عمى كظيف

ٍمـ مف النقائص كالعيكب. كليا خطكات  الطرائؽ التقميدية األخرل كىذا ال يعني أٌنيا لـ تسى

تسير عمييا عمى الرغـ مف خطكاتيا طكيمة قد ال يستطيع المعمـ تنفيذىا كلكٌف المتأمؿ ليذه 

ٌنيا أكثر منيجية مف الطرائؽ األخرل السابقة الذكر فيي ال تقدـ القاعدة الطريقة يرل أ

مباشرة دكف فيـ كدكف مراعاة لمترتيب، كىي مف الطرؽ الحديثة في التدريس إذف فتدريس 

 الٌنحك في الجامعات عمى حسب ىذه الطريقة كاف نافعان لممتعمميف.

 ج ـــــ الطريقة الوظيفية:

حديثانمع الثكرة التي خاضيا العالـ المغكم السكسريفردنارد دم  ظير مصطمح الكظيفية   

سكسيرم، كمف ىذا المنطمؽ كاف الظيكر لما يسمى بالكظيفة في تعميـ الٌنحك أكالٌنحك 

الكظيفي. " كىك الٌنحك العممي الذم تشتد حاجة المتكمـ إليو، كىك األساس الذم ينبغي أف 

المتكمـ يكظفو في كالمو كفي مختمؼ خطاباتو  نيتـ بو كالتركيز عميو بناءان عمى أفٌ 

ذا ابتعد الٌنحك عف اليدؼ المرجك إلى نحك آخر ال نسمع بو إاٌل  كاتصاالتو باآلخريف. كا 

ة أك في بطكف المؤلفات الٌنحكية فإٌف عمالن كيذا فيو مف العبث ما جدراف القاعات الدراسيٌ 

. إذف الٌنحك الذم يؤكؿ بالعربية إلى مخاطر ال تحمد مستقبالن كما ى ي عميو البكادر اليـك

ننشده كنطالب بو اليـك يعٌد كسيمة الٌمغة كآلية مف آليتيا الجكىرية. إٌما أف يظؿ الطمبة 

كاألساتذة عاكفيف عف مسائؿ ٌنحكية قديمة بخالفاتيا كتعقيداتيا فإٌنيـ حينيا يككنكف يعممكف 
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ك المقصكد إذف ىك الذم يدرس القكاعد عمى ما ال جدكل منو إاٌل الٌتعب كالكدّْ. فالٌنح

 1الكظيفية التي تعالج الكالـ العربي في جانبياإلستعمالي الكاقعي.

كيعٌد مف المفاىيـ الحديثة التي كردت إلينا مف الغرب كما ذكرنا سابقان الثكرة التي قاـ      

ك ييعني بالجانب بيا فردنارد دم سكسير. كىذا المفيـك يربط بيف الٌنحك كبيف اإلستعماؿ، في

لقكاعد الٌمغة  العربٌية، بمعنى قصر منيج الٌنحك عمى القكاعد التي يكثر تداكليا في الحديث 

كالكتابة كيجرم دكرائيا في األساليب التي يستعمميا المتعممكف أك غيرىـ مٌمف يقرأكف ليـ    

تعممكف القكاعد       كالذم ال شٌؾ فيو أٌف المكقؼ الذم يتعٌمـ فيو الم .2أك يستمعكف إلييـ

في غرفة الصؼ ال يماثؿ أك يقترب مف مكاقؼ التعبير التي يحتاجكف فييا إلى إستعماؿ ىذه 

مـ أف القكاعد. كىذا اإلتجاىفي تعميـ النحك يؤمف بالكيؼ ال بالكـٌ، إذ ليس مف الصالح لممتعٌ 

لكٌف مف المفيد يعرؼ كؿ الٌنحك في الكقت الذم ال يحسف فيو استخداـ جزء مف أحكامو، ك 

 .3أف يعرؼ القميؿ كيتٌدرب عمى استعمالو كاإللتزاـ في الحديث كالكتابة

فمصطمح الكظيفة ظير في كقت مبكر حيث استخدمو البيتنز في الرياضيات عاـ    

ـ، بعد ذلؾ امتد ىذا المفيـك ليصؿ إلى العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية، كقد شاع 0402

ددو مف بمداف العالـ مثؿ بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كيعيٌد العالـ استخداـ ذلؾ المفيـك في ع

األنتربكلكجيمالينكفسكي الرائد األكؿ عند العرب، فمالينكفسكي ىك الذم تحقؽ عمى يديو أىـ 

                                                             
 .021الٌمغكية األساسية، ص عبد المجيد عيساني، نظريات التعٌمـ كتطبيقاتيا في عٌمـك الٌمغة اكتساب الميارات1
 .020عبد الرحماف السفاسفو، طرائؽ تدريس الٌمغة العربٌية، ص2
 .020المرجع نفسو ، ص3
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في المجتمع،  ىمية اإلستخداـ الكظيفي لٌمغةإسياـ في مجاؿ الدراسات األمبريقية، حيث أكٌد أ

الفائدة مف تعٌمـ القكاعد إف لـ يستعمميا كيكظفيا المتعٌمـ في حياتو،  كيرل ىذا اإلتجاه أٌنو

"كمف العجب  قرنان قد أشار إلى ىذا 00حظ منذ كالشيء الذم يجب أف نمتفت إليو ىك أٌف الجا

               أٌننا ما زلنا ننادم بتمؾ الحمكؿ العصرية لمشكالت تعٌمـ الٌنحك القديمة                                    

م إذف فالعربي بفطنتو أدرؾ أٌف الٌنحك ال بٌد أف يدرس مف الجانب الكظيفي الذٌ  .1الجديدة "

يحتاج إليو المتعمـ، كتتمثؿ مبادئ اإلتجاىالكظيفياإلىتماـ بكاقع المتعمـ كاستعماالتو اليكمٌية، 

تساب الميارة المغكية حيث يبدأ بالمحسكس ثـ اإلنتقاؿ إلى المجرد، كيساعد المتعمـ عمى اك

حتى يصبح المساف ممكة كذلؾ باإلعتماد عمى الممارسات التطبيقية المختمفة، كال يككف ذلؾ 

ميف.     إاٌل بتممس الشكاىد الرائعة الكاضحة كأجمؿ األمثمة المتداكلة كثيران عمى ألسف المتعمٌ 

ة ؤدم الكظيفة األساسيٌ أك عمى حد قكؿ عبد العميـ إبراىيـ "بأٌنو مجمكعة القكاعد التي ت

لمٌنحك. كىي  ضبط الكممات كنظاـ تأليؼ الجمؿ كذلؾ ليعصـ المتكمـ لسانو مف الخطأ    

نطؽ كالكاتب مف الخطأ في الكتابة ػػػ كيرل بأٌف ىذه القكاعد محدكدة محكٌمة كال تشكؿ في الٌ 

العيب السائد في دراسة  تشابكان لدل المتعمـ ألٌنيا ال تثقؿ الذىف كال تكقؼ الحافظة "ػػػ ألفٌ 

             قكاعدنا إلى اليـك ىك أنٌنا "ما زلنا نساكم في تعميـ الٌنحك بيف قاعدة ال تعرض

مٌرة في الكتاب الكامؿ، كقاعدة ذات دكارف في كؿ صفحة مف صفحات  في اإلستعماؿ

      جة الكتب مختمؼ المجالت كالجرائد كفي كؿ سطر منيا. إنٌنا عمى مستكل الٌنحك بحا

                                                             
 .002حٌمار نسيمة، إشكالية تعميـ الٌنحك العربي في الجامعة )جامعة بجاية نمكذجا(، ص1
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إلى فرز يميز القكاعد التي تصؼ قكاعد في ماٌدة الٌمغة فحسب، كينفي العمؿ كالتأكيالت 

 .1مف تمؾ القكاعد عمى القكاعد التي أجمع عمييا الٌنحكيكف" ريقتصثـ كالخالفات،

 كمف خطكات ىذه الطريقة )الكظيفية( ما يمي8    

عمـ الجك المناسب لممتعمميف، كذلؾ بعرض ػػػػ التمييد8 كأكلى الخطكات التي يييأ فييا الم

الدرس الجديد مف خالؿ قياـ المعمـ بعرض قصير أك طمب مف المتعمميف بتغيرات كتابٌية   

 أك شفكية يكظفكف فيو كمماتيـ ككالميـ كخطاباتيـ بالكاقع العممي الذم يمبي حاجياتيـ.

ات التي تتصؿ بإستعماالتيـ ػػػػ عرض األمثمة8 يعٌد أف يكظؼ المتعٌمـ المفردات كالخطاب

الٌمغكية، فيطمب المعمـ في ىذه الخطكة مف متعمميو اإلتياف بأمثمة كظيفية تعبر عف حاجاتيـ 

كخطاباتيـ اإلستعمالية اليكمية التي تنطبؽ عمى القاعدة الٌنحكية. فإذا عجز المتعممكف    

عطي مثاالن أكالن مف عنده عف إعطاء أمثمة كظيفية فعمى المعمـ أف يساعدىـ عمى ذلؾ، بأف ي

ثـ يقـك المتعممكف بإعطاء األمثمة التي تعبر عف تدكالتيمالحايتية قياسان عمى مثاؿ أك أمثمة 

المعمـ ػػػ كىكذا يعمؿ ىذا التفصيؿ كاألمثمة عمى تثبيت القاعدة كرسكخيا في ذىف الطالب 

 كعقمو.

ا نتيجة لألمثمة التفصيمية الكثيرة حكليا، ػػػػ التطبيؽ8 يعٌد شعكر المتعٌمـ بٌصحة القاعدة كجدكاى

فإٌف المتعمـ يمكف أف يطبؽ عمى ىذه القاعدة، كيككف ذلؾ بإثارة المعمـ لألسئمة أك إعطاء 

أمثمة إعرابية، أك يطمب مف المتعمميف أف يكظفكا القاعدة الٌنحكية التي تعٌممكىا في جمؿ 
                                                             

 .021لميارات الٌمغكية األساسية، صعبد المجيد عيساني، نظريات التعٌمـ كتطبيقاتيا في عٌمـك الٌمغة اكتساب ا1
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كاستعماالتيـ الحياتية كما إلى ذلؾ         مفيدة كربطيا بكاقعيـ كمكاقفيـ الكظيفية اليكمية 

كتشاؼ نضجيا كرسكخيا  مف األعماؿ كالتماريف التطبيقية التي ليا عالقة بفصح القاعدة كا 

 .1في أذىاف المتعممكف

كليذه الطريقة  كباقي أخكاتيا األخرل مزايا كعيكب كمف مزايا ىذه الطريقة التي ىي     

 حديثة النشأة تتمثؿ فيما يمي8

 ػػػ أٌنيا تساعد المتعمـ عمى إدراؾ المعنى ليعرؼ المتعمـ ما يقـك بو.ػ

 2ػػػػ تساعد المتعمـ عمى التخطيط كالتنظيـ كربط المعمكمات فيما بينيا.

 ػػػػ تحفز المتعٌمـ عمى الكشؼ كالتحميؿ كالتفكير بأنكاعو كحٌؿ المشكالت.

يط إلى المعقد، حٌتى يتٌمكف           ػػػػ تنقؿ بالمتعمـ بالتدرج  مف السيؿ إلى الصعب البس

مف اكتشاؼ قدراتو، كمنو يأتي لو ممارستيا في كظائفيا الطبيعية العممية كىذا يأتي       

 3مف خالؿ الممارسة.

 كأٌما عيكب ىذه الطريقة فتنحصر فيما يمي8

 ية(.ػػػػ ال يمتمؾ المعمـ الكقت الكافي لتدريس  ماٌدة الٌنحك. ليذه الطريقة )الكظيف

                                                             
 )بتصرؼ(. 051عبد المجيد عيساني، المرجع السابؽ، ص1
 .006، 005،ص(نمكذجا بجاية جامعة) الجامعة في الٌنحكالعربي تعميـ حٌمارنسيمة، إشكالية2
 )بتصرؼ(. 006المرجع نفسو، ص3
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ػػػػ تتطمب قدرات كذكاء عالي لتحميؿ الجممة كالٌنص كظيفيان كىذه القدرات كالذكاء ال يمتمكيا 

 جميع المتعمميف بؿ الممتازكف فقط.

 ػػػػ أٌنيا طريقة صعبة مف حيث األداء كالكافية كتحقيؽ األىداؼ.

ستعماالتيا الم غكية، كىذا قد ال يتكفر ػػػػ ترتبط ىذه الطريقة أشد اإلرباطبإحتياجات المتعمـ كا 

 في بعض دركس الٌنحك.

كخالصة أٌف ىذه الطريقة الكظيفية التي ىي كليدة الحاضر باعتمادىا عمى الكظػائؼ الدالليػة 

كالتداكلية، ذات الطبيعة الكمية، ال تجعميا أقرب إلى طبيعة الٌنحك العربي فحسب، بػؿ تجعميػا 

أنحػػاء لغػات أخػرل. كفػػي ىػذا الصػدد يقػػكؿ  أقػرب إلػى الٌنحػػك الكمػي، الػذم ينسػػجـ مػع طبيعػة

العالمة التاريخية عبػد الػرحمف إبػف خمػدكف فػي مقدمتػو " أٌف صػناعة العربيػة )صػناعة الٌنحػك( 

إٌنما ىي معرفة قكانيف ىذه الممكة )الٌمغػة( كمقاييسػيا خاصػة. فيػك عمػـ بكيفيػة ال نفػس كيفيػة، 

ٌنمػػا ىػػي بمثابػػة مػػف يعػػرؼ صػػناعة مػػف الصػػنائع عممػػان  كال يحكميػػا عمػػالن... كىكػػذا، العمػػـ كا 

بقكانيف اإلعراب إٌنما ىك عمـ بكيفية العمؿ... كالعبػارة عػف المقصػكد فيػو عػف أسػاليب الٌمسػاف 

 1العربي"

كعميو نالحظ بأٌف ىذه الطريقة ليست كليدة العصر بؿ ليا جذكر ضاربة في القدـ      

أيدينا الذم يؤكد عمى الكظيفة كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف خمدكف في مقدمتو الذم بيف 

الٌنحكية العممية في قكلو "ىك عمـ بكيفية ال نفس كيفية أم عمـ لو قكاعد النظرية كلكٌف ىذه 
                                                             

 .011ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، ص1
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القكاعد الٌنظرية ال بٌد مف أحد اف يحكـ تطبيقاتيا العممية فشبو ذلؾ بالصانع الذم يممؾ 

 1حكميا عمالن ".حرفة كلو معمكمات كمعارؼ عف تمؾ الحرفة كلكف ال يعرؼ كيؼ ي

في ضكء الطرائؽ التدريسية المذككرة آنفان في تدريس ماٌدة الٌنحك في المرحمة الجامعٌية       

كفي المراحؿ التعميمية األخرل، فإٌف ىذه الطرائؽ تنقسـ إلى قسميف مف حيث الناحية الزمنية 

فالطرائؽ التقميدية ة إلى طرائؽ تقميدية قديمة كظرائؼ حديثة في تدريس الٌنحك، التاريخيٌ 

القديمة اندرجت تحتيا مجمكعة مف الطرائؽ ذكرناىا سابقان كتمثمت في الطريقة اإلستقرائية، 

كالقياسية كطريقة المحاضرة كتكجد طرائؽ أخرل ضمف ىذه الطرائؽ كمف بينيا طريقة 

ادة المناقشة " التي ىي حكار شفكم بيف المعمـ كطالبو انفسيـ يتـ مف خالليا تقديـ الم

النحكية، كتعتمد ىذه الطريقة عمى استخداـ األمثمة كالحكار بشكؿ كالـ لفظي بيف المعٌمـ 

كطالبو، كيككف المتعمـ محكر المناقشة، كفييا يشارؾ المتعمـ في طرح اآلراء كاألفكار 

دارة الحكار". كىي أيضان "عممية 2كمناقشتيا كيصبح المعمـ مسؤكالن عف تكجيو األسئمة كا 

تدكر بيف المعمـ كطمبتو أك بيف الطمبة أنفسيـ في مكقؼ تعميمي تعممي معيف حكؿ تفاعمية 

مكضكع ما أك مشكمة محٌددة مف أجؿ فيميا كتحميميا كتفسيرىا، رغبة في الكصكؿ إلى حٌميا 

 3كاتخاذ القرارات بشأنيا".

                                                             
ـ، 0110مجمس األعمى لٌمغة العربية، منشكرات المجمس األعمى لٌمغة العربية، الجزائر، أعماؿ ندكة تيسير الٌنحك، ال1

 )بتصرؼ(. 064ص
، ص2  060سميـ ابراىيـ الخزرجي، أساليب معاصرة في تدريس العمـك
 .66سعد عمي زاير كآخركف، طرائؽ التدريس العاٌمة، ص3
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ـ مشاركان فظيرت ىذه الطريقة استجابة كدعكة لمدعكات التي تؤكد ضركرة أف يككف المتعمٌ     

يجابيان في العممية التعميمية، كتعكد جذكر ىذه الطريقة إلى الطريقة الحكارية السقراطٌ  ية كا 

كلكٌنيا مع تطكر طرائؽ التدريس أخذت أساليب كأنماطان جديدة كأصبحت منيجان لمتفكير 

 كصارت تستخدـ لتكليد األفكار كحٌؿ المشكالت التي تكاجو المتعممكف خصكصان كاألفراد 

كتتضمف عممية المناقشة قدرة المعمـ عمى اإلستماع كالشرح كالنفسير كالتكضيح  1عمكمان.

ستخداـ أراء مجمكعة )المتعمميف(،  كاإلقناع لمتعمميو كمشاركتيـ في عممية المناقشة كا 

 2كتمخيص كجيات نظر المتعمميف.

ة المحاضرة، إذف فيي جاءت كٌردة فعؿ عمى طريقة المحاضرة فعالجت شيئان مف طريق   

بداء رأيو عمى عكس طريقة المحاضرة كىي تركيزىا عمى المتعمٌ  عطائو الحرية المناقشة كا  ـ كا 

التي ركزت عمى المعمـ كأىممت المٌتعٌمـ. كنجد كذلؾ في الطرائؽ التقميدية في تدريس الٌنحك 

ىي طريقة ية نسبة إلى مؤسسيا الفيمسكؼ اليكناني سقراط "ك ة أك السقراطٌ الطريقة الحكاريٌ 

تستخدـ لكشؼ الحقائؽ عف طريقة الحكار، إذ إف المعمـ يمقي أسئمة تيكشؼ بيا الحقائؽ  

 3التي يريد المعمـ تثقيؼ طالبو بمضمكنيا".

فالطريقة الحكارٌية تشبو إلى حٌد كبير طريقة المناقشة، فالطريقة الحكارية أك السقراطية      

عمماء ىذه  الطريقة )المناقشة( بالطريقة الحكارية مف حيث النشأة ىي األكلى كلذلؾ تأثركا 
                                                             

 ـ.0103ق، 0213لمناىج لمنشر كالتكزيع ،األردف، ،محسف عمي عطية، المناىج الحديثة كطرائؽ التدريس ،درا ا1
صالح الٌديف عرقة محمكد، تعميـ كتعٌمـ ميارات التدريس في عصر المعمكمات، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 2

 .075ـ، ص0113ق، 0203، 0القاىرة، ط
 .02رسة " المرحمة األساسية العميا "، صعبد الفتاح حسيف الٌبجة، أصكؿ تدريس الٌمغة العربٌية بيف النظرية كالمما3
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السقراطية، فأخذت عنيا بعض الشيء في مفيكميا كخطكاتيا. كتكجد عٌدة طرائؽ أخرل 

 ذكرنا أىٌميا ألٌف لسكء الحظ ال نستطيع ذكر كؿ الطرائؽ القديمة.

ة كالطريقة أٌما القسـ الثاني الطرائؽ الحديثة كالتي تضمنت طريقة الٌنصكص المعٌدل    

الكظيفية كالتكاممية كلمتعرؼ عمييـ ذكرنا تفاصيؿ كؿ طريقة في الجزء السابؽ كلكف ىناؾ 

طرائؽ أخرل لـ نذكرىا آنفان كىي طريقة المشركع كالتي مؤسسيا الفيمسكؼ األمريكي جكف 

حيط ـ خارج المديكم كىي "طريقة عممية منظمة التي تربط التعميـ بالحياة التي يحياىا المتعمٌ 

كىي نيعًَّكدي المتعمـ اإلعتماد عمى نفسو في التفكير، كيكمؼ البحث  1التربكم كداخمو معان ".

بنفسو مف الجكانب، مستعينان بتجاربو السالفة لتغمب عمى تمؾ الصعكبات التي تعترضو، كال 

 2يسمح لغيره بمساعدتو إاٌل الضركرة القصكل.

فسو في حٌؿ المشكالت التي تكاجو في البحكث ـ نإذف فطريقة المشركع تعتمد عمى المتعمٌ 

 العممية.

إضافة إلى طريقة حؿ المشكالت التي تعٌمـ القكاعد فييا عف طريؽ شعكر الطمبة كالمعٌمـ     

قتراح الحمكؿ ليا، كالتأكد مف سالمة أحد ىذه  بالمشكمة، كتحدييا، كجمع البيانات عنيا، كا 

س القكاعد الٌمغكية عرضان مف خالؿ دركس المطالعة كالطريقة اإلقتضائية التي تدر  3الحمكؿ.

                                                             
 .14تكفيؽ أحمد مرعي كمحمكد الحيمة، طرائؽ التدريس العاٌمة، ص1
 .17حسف شحاتة، تعميـ الٌمغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص2
 .20عبد الرحماف عبد الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكٌية ٌنحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، ص3
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كأٌماطريقة . 1الٌنصكص، ليذا فإٌف ىذا الٌنكع مف التدريس إلى تعٌمـ ىذه القاعدة أك مراجعتياأك 

النشاط يتـ مف خالليا تكميؼ الطمبة يجعؿ المعمـ ما جمعو الطمبة محكران لممناقشة مف أجؿ 

يميا. كما يمكف أف يكٌمؼ الطمبة قراءة بعض الكصكؿ إلى القاعدة التي يرغب في تعم

 2الدركس الٌنحكية في المصادر كالمراجع، كاستخالص القكاعد الٌنحكية التي تضمنتيا.

كعميو عمى الرغـ مف تعدد طرائؽ التدريس ليس في مجاؿ الٌنحك كحده بؿ في مختمؼ    

فضيؿ طريقة معينة   المكاد الدراسية، فإٌف اإلتجاىات الحديثة في تدريس ترفض تفرض ت

عمى طريقة أخرل، فميس ىناؾ طريقة مرفكضة كمية، كأخرل مقبكلة  بتماميا، كال تكجد 

طريقة محبكبة لدل المعمـ  أك طريقة مكركىة لديو فالطريقة التي تحقؽ األفضؿ كالغاية   

مكف عمكمان كتؤكد مف تدريس النحك ىي الطريقة المثمى في نظر المعمـ خصكصان كالمتعم

االتجاىات الحديثة عمى ضركرة تفاعؿ الطريقة مع المتعٌممكف. كذلؾ

                                                             
 .032البٌجة، أصكؿ تدريس الٌمغة العربٌية بيف النظرية كالتطبيؽ " المرحمة األساسية العميا "، صعبد الفتاح حسف 1
 .20ف الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكٌية ٌنحكٌية كصرفٌية قكاعد كتطبيقات، صاعبد الرحم2



 

 

 

 

 

 ل الثانيــــالفص
 

 



                      الفصل الثاني                                                معيقاث النّحو العربي وكيفيت تجاوزىا                               
 

 

97 

 العربي:صعوبة تدريس الّنحو 

      مشكمة أسباب كراء كٌؿ مكجكد، كقضية الٌنحك قديمة تتجٌدد،  حمؿ لكاءه كثير لكؿٌ    

كؿ منيـ في إتجاه.  مف الٌدارسيف، راحك يبحثكف عف عٌممو، بغية الشفاء مف مرضو، ذىب

عند مجرد السماع المتعٌمـ ماٌدة الٌنحك يخطر في بالو صعكبة ىذه الماٌدة مٌما أٌدل ببعض 

أىؿ اإلختصاص بطرح مجمكعة مف األسئمة أىٌميا8 كيؼ نقٌرب قكاعد الٌمغة إلى متعٌممييا؟ 

كمرغكبان  كيؼ نجعميا مستساغة بطرؽ سيمة؟ كيؼ نجعؿ نشاط تعميـ القكاعد نشاطان مٌحببا

فيو؟ كيؼ نجعؿ تعميـ الٌمغة العربٌية في خدمة اكتساب المتعمـ لمغتو كفي تسييؿ إقبالو   

عمى نشاطات الٌمغة العربية كافةن؟ كأسئمة كثيرة نتكارد إلى ذىف كؿ متعمـ كمعمـ كدراس، 

بحيث أصبحت ىذه الظاىرة أك المشكمة )صعكبة تدريس الٌنحك( تكاد تككف مف أعقد 

ت مف أعقد المشكالت التي تكاجو التربكييف. فمقد شغمت ىذه المشكمة كذلؾ المشكال

الميتميف بشؤكف الٌمغة عمكمان، بحيث أصبح مف المكضكعات التي ينفر منيا المتعٌمكف 

كيضيقكف ذرعان بيا، كال يستطيع أحد إنكار ذلؾ، فإٌف ىذه المشكمة قد عقدت ليا مؤتمرات 

مف طرؼ األجانب يزعمكف بأٌف العرب قد تمقك صعكبات    كندكات عديدة، كىناؾ إعتقاد 

في تعمـ طريقة الكتابة كتاليؼ حركؼ اليجاء،  فكجدكا مثؿ تمؾ الصعكبات في قكاعد الٌمغة 

العربية، كلكٌنيـ لـ يحممكا العرب كالعربية ىذا العبء الثقيؿ بؿ راحكا شككف مف صعكبة تعٌمـ 

يجاد الحمكؿ ليا، قكاعد العربٌية، كىذه الظاىرة أك ال مشكمة التي نحف بصدد البحث عنيا كا 

فقد الحظنا أٌف ىذه الظاىرة قد أثرت عمى الٌمغة العربية ألٌف العمكد الفقرم لٌمغة العربية ىك 

الٌنحك، مٌما أدل ىذا الحاؿ إلى شبو معاداة إلستخداـ القكاعد الٌنحك في الكالـ بؿ انعكس 
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ربية بجممتيا كاالستيانة بيا كبمف يعممكف في ميدانيا، كقد ذلؾ إلى كراىية الطالب لٌمغة الع

ميف   زادت ىذه الشككل مف صعكبتو تزداد يكمان بعد يكـو سكاء مف قبؿ المعمميف أك المتعمٌ 

في كؿ المراحؿ التعميمية المختمفة بدءان مف المرحمة اإلبتدائية كحٌتى المرحمة الجامعية، كىذه 

بؿ ليا في القدـ جذكر كأصداء كاسعة، كقد بدأت مظاىر الشككل ليست كليدة الحاضر، 

شككىا بعد عصر الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم كخاصة عندما اتٌصؿ عمماء الٌنحك كمنيـ 

 سيبكيو بفالسفة اليكناف كعمماء الكالـ. كىذه الصعكبة راجع إلى العكامؿ كاألسباب اآلتية.

 ع إلى العكامؿ كاألسباب اآلتية8إذف كلعٌؿ أصؿ ىذه الظاىرة أك المشكمة راج    

أكالن8 كثرة قكاعد الٌنحكية كتشعبيا ككثرة تفصيالتيا بصكرة ال تساعد عمى تثبيت ىذه المفاىيـ 

 في أذىاف الطمبة بؿ تجعميـ يضيقكف بيا.

ـٌ تدريسيا لمطمبة في الجامعات ال تحقؽ ىدفان كظيفيان  ثانيان8 الكثير مف القكاعد الٌنحكية التي يت

 1ياة الطالب كعدـ القدرة عمى اكتسابيا في استعماالتيا.في ح

كيقصد بذلؾ أٌف تدريس الٌنحك في الجامعات كاف ييدرس شكميان ال ييتـ بتدرسو             

مف الناحية الكظيفية داخؿ التركيب السياقي كعالقتو بالمعنى فكاف يدرس المعممكف الطمبة 

       لي كاف عبارة عف تجريدات بعيدةحكية كبالتاكبير مف المفاىيـ النٌ قدر مف أجؿ تحفيظ 

 عف استعمالو الكظيفي.

 ثالثان8 اإلختصار في تدريس القكاعد الٌنحكية عمى الجكانب الشكمية في بناء بنية الكممة أك
                                                             

 .015، 014يؽ، صراتب قاسـ عاشكرك محمد فؤاد الحكامدة، أساليب تدريس الٌمغة العربٌية بيف النظرية كالتطب1
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 .1ضبط آخرىا، كعدـ معالجتيا بما يربطيا  بالمعنى

 لكظيفي.معنى قصر تدريسو عمى الشكؿ دكف مراعاة المعنى كسياقو ا  

رابعان8 أسباب بيئية محيطة فيما يعيشكه الطالب فيؤثر بيا كيؤثر فييا، كالمجتمع كالبيت 

كاألصدقاء الذيف يتعامؿ الطالب معيـ، فالطالب بيف جدراف الصؼ يدرس شيئان مف الٌنحك، 

اًمعية كترؾ قاعة الدرس لـ يممس أم تطبيؽ كال استخداـ لما  فإف خرج مف المؤسسة الجى

 2كبذلؾ تحدث الفجكة بيف ما يدرسو المتعمـ كبيف ما ىك مطبؽ عمى أرض الكاقع.درسو 

فالبيئة اإلجتماعية ليا أثر كبير عمى المتعمـ أثناء تدريسو لماٌدة الٌنحك، ألٌف المتعمـ يتعمـ    

شيئان في الجامعة كعندما يخرج مف الحـر الجامعي يرل شيئان آخر، فينا تحدث الفجكة بيف ما 

 و المتعمـ داخؿ الجامعة كبيف ما يتعٌممو عمى أرض الكاقع.تعٌمم

خامسان8 المقررات الدراسية التي ال تعنى بتتابع أبكاب الٌنحك كقكاعده فكانت سببان في تعميؽ 

مفاىيمو كفجكة عميقة بيف المتعمميف كالماٌدة، فالكثير مف المعممكف القائميف عمييا ال ييتمكف 

 3تكضح القاعدة كتساعد عمى فيميا.بالتفصيالت الميٌمة التي 

       إذف فالمناىج ليا دخؿ في صعكبة تدريس الٌنحك ألٌف بعض المقررات الدراسية    

 نضج العقمي كالمعرفي.التي تبعثيا الكزارة أحيانان ال تتناسب مع مستكل المتعممكف في الٌ 

                                                             
 .015، 014راتب  قاسـ عاشكر كمحمد فؤاد الحكامدة، المرجع السابؽ، ص1
 )بتصرؼ(. 015المرجع نفسو، ص2
 .108المرجع نفسو، ص3
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ريس القكاعد الٌنحكية، سادسان8 عدـ إلتزاـ بعض األساتذة بطريقة التدريس السميمة في تد

فبعض األساتذة قد يمجأ إلى الطريقة اإللقائية مثالن كيكتفي فييا بإلقاء أمثمة محٌددة يعتقد أٌنو 

أم أٌف الٌنحك عند معظـ األساتذة كاف يدرس كغاية  1مف خالليا قد شرح القاعدة الٌنحكية.

 ليس ككسيمة.

عد الٌنحكية ترجع إلى طريقة التدريس، فنالحظ أٌف السبب كذلؾ في صعكبة تدريس القكا    

فالطريقة التي تدرس بيا الٌنحك، يرل بعض المتخصصيف في ىذا المجاؿ أٌف ليا صعكبة   

في تدريس الٌنحك العربي كفي ىذا الصدد يقكؿ بعض أىؿ اإلختصاص " أٌف المشكؿ      

 2لمعرفة الٌنحكية ".في قضية الٌنحك في التعميـ، ىي قضية طريقة التدريس، ال قضية بنية ا

سابعان8 ضعؼ أساتذة المكاد األخرل في القكاعد الٌنحكية كاستخداميـ العامية في تدريس تمؾ 

 القكاعد.

معنى ىذا أٌنو ال تكجد كفاءة لممعمميف في تعميـ القكاعد الٌنحكية فتعطي ليـ تخصصات    

جامعات خصكصان ليدرسكنيا كىـ ليس بأصميا فتجدىـ ضعفاء في تعميـ الٌنحك في ال

نحك كاألطكر الثالثة عمى كجو العمـك كىذا ما يجعميـ إلى إستخداـ المغة الكاسطة في تعميـ الٌ 

أال كىي الٌمغة العامية كىذا األمر غير صحيح مٌما يزيد ىذه الظاىرة مف تعقٌدىا كالشككل 

 منيا أكثر.

                                                             
 .015ص راتب قاسـ عاشكر كمحمد فؤاد الحكامدة،المرجع السابؽ،1
 .015العربي الحديث لمنشر، د.ت، ص حسنى عبد البارل عصر، قضايا في  تعمـٌ الٌمغة العربٌية كتدريسيا، المكتب2
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عتمادىا عمى التقسيـ، ثامنان8 استناد ىذه القكاعد عمى األنظمة، كالقكانيف العاٌمة ا لمجٌردة، كا 

كالتحميؿ، كاإلستنباط، كالمكزانة، كىذا بدكره يحتاج إلى مجيكد فكرم إضافي ليس بمستطاع 

 1كثير مف المتعممكف القياـ بو.

نستخمص مف خالؿ ىذه األسطر أٌف الٌنحك يعتمد عمى أسس كتفكيرات منطقية عميقة     

نة كغيرىا مف العمميات الفعمية فقد ال تكجد عند الكثير    كالتحميؿ كاإلستنباط كالنقد كالمكاز 

مف المتعمميف، كلذلؾ يعتبر الٌنحك مف المكاد الصعبة القائمة عمى القكانيف العاٌمة كاألنظمة 

 المجردة.

تاسعان8 تبكيب الماٌدة الٌنحكية في الكتب المقدرة كما ىي في أيامنا، كاتخاذ أمثمتيا التراثية 

بؿ القدماء، مٌما أٌدل ىذا كٌمو إلى كره الماٌدة، كالنفكر منيا، ذلؾ أٌف ما كاف المصنكعة مف ق

يصمح لمتعميـ قبؿ ألؼ سنة بالتأكيد ال يتكافؽ مع طبيعة الطمبة في ىذا الزمف، كال يتصؿ 

بكاقعيـ الٌمغكم، أم ال بٌد مف إعادة النظر في تجديد الٌنحك كتسييره لدل المتعمميف في كقتنا 

 2الحالي.

عاشران8 جؿ الٌنماذج كاألمثمة التي تدَّرب مف خالليا قكاعد الٌمغة ال ترتبطكا بكاقع المتعمـ 

الجامعي، كال تمبي رغباتو، كاحتياجاتو، كال تثير فيو الدافعية، كال تحرؾ فيو العكاطؼ 

جو كالمشاعر، كربما تككف ىذه النماذج مٌما يسمعيا أكؿ مٌرة، كبالتالي كأٌف الطالب كىك يكا

ىذه النماذج يدرس لغة أخرل، مٌما يفرض عميو، في الغالب، أف يحفظ ىذه األنظمة  الٌمغكية 

                                                             
 .042عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربية كآدابيا، ص1
 )بتصرؼ(. 042المرجع نفسو، ص2
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دكف استيعابيا، حيث أٌف األمثمة كالقكاعد كالنماذج التي تقدـ لممتعمميف منذ بداية التعميـ   

 1إلى نيايتو ال ترتبط ىذه األمثمة كالنماذج بالكظيفة كال بالكاقع.

األكجو اإلعرابية، كالتعاريؼ، كالشكاىد، كالنكادر، كالشكاذ، كشيكع  الحادم عشر8 كثرة

المصطمحات التي ترىؽ الطالب الجامعي كالنكادر، كالشكاذ، كشيكع المصطمحات التي ترىؽ 

ـ مكف الجامعيكف، كتكد ذىنو، كتستكلي عمى كقتو، مٌما ينجـ عنو اضطرار المتعمٌ المتعمٌ 

ة، يؼ، كالحدكد التي ال تتكافؽ مع تفكيره، كقدراتو العقميٌ الجامعي حفظ المصطمحات، كالتعار 

كال يستخدميا في حياتو الكاقعية، ألٌنيا ألصؽ بأىؿ المنطؽ كالفمسفة، كأبعد عف ىؿ البياف 

كالفصاحة، بمعنى أف تدرس الٌنحك كاف ىدؼ تدريسو لممتعممكف مف أجؿ حفظ المصطمحات 

التي ال فائدة منيا، فكاف ىدؼ المعممكف ىك تحفيظ كالتعاريؼ كحشك ذىنو بالمفاىيـ النحكية 

ـ قدر ىائؿ مف المصطمحات كالمفاىيـ الٌنحكية دكف تعميمو الكظيفة الطالب أك المتعمٌ 

كالمعنى الٌنحكم، كاألمثمة الكاقعية التي تناسب مستكل المتعمـ الفكرم كالمعرفي كنمكه العمرم  

 2اطيـ بمفاىيـ فمسفية منطقية.كىذا ما أبعدىـ عف الفصاحة كالبالغة إلرتب

الثاني عشر8 قياـ أساتذة المكاد الدراسية األخرل بيدـ ما يبنيو أساتذة الٌمغة العربية، إٌما 

ٌما إلحتقاره ليا، كلك اٌف أساتذة المكاد األخرل حرصكا       لجيؿ األكليف بقكاعد الٌمغة، كا 

ئان مف عنايتيـ، كرعايتيـ ليا، لشعر عمى استخداـ الٌمغة استخدامان صحيحان، كأكلكا ذلؾ شي

الطمبة بذلؾ، كالزداد اىتماميـ بيا، كإلقتنعكا بضركرتيا، كلتأكدكا أٌف القكاعد ليست لدركس 

                                                             
 .024عبد الفٌتاح حسف البٌجة، المرجع السابؽ، ص1
 )بتصرؼ(. 042المرجع نفسو ،ص 2
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الٌمغة العربية فحسب، بؿ ىي أيضان كباقي المكاد كمف ثـ يغرز أساتذة المكاد األخرل مكقؼ 

ي العممية التعميمية مف األمكر التي تثمر أساتذة العربية، كمٌما ال شؾ فيو أٌف مبدأ التغريز ف

 1نتائج طيبة.

إذف فال بٌد مف العناية مف طرؼ أساتذة المكاد األخرل كأساتذة الٌمغة العربية بقكاعدالٌمغة    

                   كأف يضعكا اليد مف أجؿ تجاكز ىذه الظاىرة، فالظاىرة ليست مقتصرة

 نٌما معممي المكاد األخرل ليـ يد كذلؾ.كا فقط، العربية الٌمغة عمى معٌممي

ػػػػ كيرل  أحمد مدككر في كتابو تدريس فنكف الٌمغة العربٌية أٌف جكىر المشكمة في صعكبة 

تدريس الٌنحك ليس في الٌمغة ذاتيا، كال في الٌنحك ذاتو، كغنما راجع ذلؾ إلى أٌننا نتعمـ الٌنحك 

جراءات تمقينية، كقكالب ٌنحكي ميا ة صماء نتجرعيا تجرعان عميقان، بدالن مف تعمٌ قكاعد صنعة، كا 

 لساف أٌمة، كلغياة حياة.

ػػػػ يقكؿ أيضان إٌف تدريس الٌنحك مف حيث محتكاه كطرائؽ تدريسو الذم يعمـ اليـك في جامعاتنا 

ىك الذم صعب مف دراستو كتعٌممو مٌما قد أدل ىذا، مع مركر الزمف إلى نفكر الطمبة    

لى ض كليذا يرل فريؽ مف أىؿ 2عؼ الناشئة فب الٌمغة بصفة عاٌمة.مف دراستو كا 

اإلختصاص أٌف صعكبة القكاعد ليست ناجمة عف صعكبة القكاعد نفسيا، إٌنما حاصمة    

                                                             
 .024عبد الفٌتاح حسف البٌجة،  المرجع السابؽ ،ص1
 .104، 103عمي أحمد مدككر، تدريس فنكف الٌمغة العربٌية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص2
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مف تطكر ما يحيط بيا كالمناىج، كالكتاب المدرسي كالمعمـ، كأساليب كطرائؽ التدريس 

 1كالتقكيـ كالجيؿ بالغرض مف ىذه القكاعد.

ة ىي التي صعبت مف تدريس الٌنحك إضافة إلى بعض ة كالمنطقيٌ ٌف األساليب الفمسفيٌ ػػػػ إ

المسائؿ الٌنحكية كالذكر كالحذؼ، كالتقديـ كالتأخير كالتقدير كالتأكيؿ، كفي استخداـ العكامؿ، 

 2كالعمؿ الثكاني كالثكالث.

صعكبة الٌنحك يعكد  كيرل كذلؾ العالمة التاريخية عبد الرحمف ابف خمدكف أٌف السبب في   

إلى عدـ امتالؾ الطمبة الجامعييف تحصيؿ الممكة المسانية، فيقكؿ8 " بأٌف كثيران ممف درسكا 

الٌنحك كتعمقكا أصكلو كفركعو كأففكا أعمارىـ في البحث عف مسائمو كمشاكمو كلـ يجيدكا ىذه 

الكتاب كالشعراء ممف  الممكة المسانية، ال يستطيعكف التعبير الٌمغكم الصحيح، بينما كثير مف

ف لـ يتعمقكا الٌنحك كقضاياه "  أجادكا ىذه الممكة يعبركف عما يريدكف بطالقة كسالسة كا 

كبالتالي يؤكد ابف خمدكف أٌف امتالؾ المتعمـ الممكة المسانية ىي التي تسيؿ مف تعميـ الٌنحك 

صير يعبر عما يريد كيصبح المتعمـ قادران عف التعبير الٌمغكم الصحيح، كيكتسب الميارة كي

 3بطالقة كسالسة دكف ٌتكمؼ كٌتطبع.

ػػػػ كيقكؿ تماـ حساف أٌف السبب في صعكبة الٌنحك تعكد إلى مكقؼ الٌنحاة قائالن8 " إٌف الٌنحاة 

حيف قعدكا القكاعد لـ يأخذكا ليجة كاحدة ىي أفصح الٌميجات كيدرسكنيا في مرحمة زمنية 

                                                             
 .043فيد خميؿ زايد، أساليب الٌمغة العربٌية بيف الميارة كالصعكبة، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، األردف، د.ت، ص1
ٌّةبٌنالنظرٌةوالت2  )بتصرف(.321طبٌق،صعلًأحمدمدكور،تدرٌسفنوناللّغةالعرب
 )بتصرؼ(. 123...121المرجع نفسو، ص3
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مف ذلؾ درسكا ليجات عربية متعددة ليستخرجكا منيا كاحدة مف مراحؿ تٌطكرىا، بؿ بدالن 

نظامان نحكيان مكحدان، كلقد درسكا ىذه الٌميجات المتعٌددة عمى فترة زمنية طكيمة تجاكزت 

الخمسة قركف .... كبذلؾ خمقكا مشاكؿ كثيرة أيسرىا اختالؼ األقكاؿ في المسألة الكاحدة، 

     ، كحمؿ األساليب المغكية عمى ظيرىا " نفيـ   كافتعاؿ الحذؼ كالتقدير، ك التقديـ كالتأخير

مف خالؿ قكؿ تٌماـ حساف أٌف السبب في صعكبة تدريس الٌنحك ىك مكقؼ الٌنحاة قديمان عند 

 1قعدكا لو ككضعكا األبكاب كالمسائؿ الٌنحكية.

 إضافة إلى ىذه األسباب الذاكرة السمؼ نجد  أسباب أخرل كمف بينيا ما يمي8   

أبكاب الٌنحك كتفرعاتو كصيغو اإلفتراضية ىي التي صعبت مف تدريس الٌنحك         ػػػػ كثرة

 2في الجامعات كالمدارس.

ػػػػ بحكـ البرامج المعٌدة لو التي أدت إلى الصعكبة في عدـ إقباؿ المتعمميف عميو الذم أثر 

العربية كجٌنبكا    الٌمغة العربية فعزؼ المتعممكف بؿ المتعممكف عف اإلقباؿ عمى تعٌمـ المغة 

 3إلى تعٌمـ الٌمغات األجنبية.

حك، ػػػػ ىناؾ صعكبات تتعٌمؽ بماٌدة الٌنحك العربي، حيث فيـ العمماء القدامى صعكبة ماٌدة النٌ 

كجفاؼ أنظمتيا، كمصطمحاتيا كأنظمتيا، التي تسيدت منذ إنشائيا إلى يكمنا ىذا، كيؤيد ىذا 

                                                             
 .102، 101عمي أحمدمدككر، المرجع السابؽ، ص1
 050ق، ص0213، 0عبد العزيز ٌنبكم، في أساسٌيات الٌمغة العربٌية، الدار المصرية المبنانية لمنشر كالتكزيع، ط2

 )بتصرؼ(.
العرب مف كالـ العرب إلبف ىشاـ األنصارم، دار يافا العممية محمد حسف أبك يحي، منتيي الٌطمٍب بفيـ شرح شذكر 3

 .16ـ، ص0100، 0لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف، ط
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اإلكثار مف الٌنحك، كمف عكيصو مضيعة لمكقت،  ما جاء عمى لساف الجاحظ الذم يرل أفٌ 

رىاؽ لمصبياف، كيرل أٌف  مجالو الحقيقي ىك المتخصصكف الذم يتخذكف مف تعٌممو حرفة  كا 

كمصدر رزؽ ليـ، كيقترح أف يقدـ لمصغار منو ما يقـك ألسنتيـ، كيمنعيـ مف الكقكع       

كأٌما الٌنحك فال تشغؿ قمبو )الصبي( بو إاٌل في الٌمحف في أثناء الكالـ، كالكتابة، كلذلؾ يقكؿ8 "

بقدر ما يؤديو إلى السالمة مف فاحش الٌمحف. كمف مقدار جيؿ العكاـ في كتاب إف كتبو، 

كشعر إف أنشده، كشيء إف كصفو، كما زاد عمى ذلؾ فيك مشغمة عٌما ىك أكلى بو مف ركاية 

ٌنما يرغب في بمكغ غ ايتو ... مف ليس لو حظ غيره، كال المثؿ الشاىد، كالخبر الصادؽ ... كا 

 1معاش سكاه، كعكيص الٌنحك ال يجدم في المعامالت كال يضطر إليو في شيء.

نستخمص مف خالؿ قكؿ الجاحظ أٌف اليدؼ مف كراء تعميـ الٌنحك لمطفؿ ىك تقكيـ الٌمساف    

ك لمطفؿ العربي كتعكيده عمى عدـ الكقكع في الٌمحف فقط، أٌما األشياء الزائدة في تدريس الٌنح

فيي بمثابة أىداؼ كطمكحات في بمكغ الغايات ألصحابو الذيف يىغديكه المعاش ليـ أٌما 

 صعكبتو ال تجدم نفعان في الحياة اليكمية الكاقعية.

ػػػػ عدـ ربط المفيـك الٌمغكم الٌنحكم بالظاىرة الممثمة لو في ذىف المتعمـ، فالمتعمـ الذم 

أك شاىد، كال يعرؼ أٌف ىذه الكحدة المغكية الٌنحكية تسمى فعالن  يستعمؿ الكحدة الٌمغكية درس

فيجب عمى األستاذ أف يضع في ذىنو مفيـك الفعؿ الذم يعٌبر عف عمؿ، كاف يربط ىذا 

 2المفيـك بالكحدة الٌمغكية درس أك شاىدو أك ما يماثميما.

                                                             
.023عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربٌية كآدابيا، ص1
 .031، ص2ـ،ج0116ق، 0207، 0أنطكاف صٌياح، تعٌممية الٌمغة العربٌية، دار الٌنيضة العربٌية، لبناف، ط2
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الدراسية كعالكة عمى تمؾ ػػػػ كما ذكرنا سابقان أٌف ىناؾ صعكبات تتعمؽ بالمناىج كالمقررات 

الصعكبات أخرل ليا صمة بالمناىج، حيث رأل بعض عمماء الٌمغة عمكمان كالٌنحكييف 

خصكصان أٌف ىناؾ تذمر كاعتراض عمى منيج الٌنحك في البالد العربية، فقد أخذ عمى ىذه 

 المناىج جممة مف العيكب أىٌميا8

ا يمقي بظالؿ مف اإلرىاؽ عمى عقكؿ كثرة تضميف منيج الٌنحك بالمسائؿ المتعددة، ممٌ *

المتعمميف، كبخاصة تمؾ المسائؿ الٌنظرية التي ليس ليا دكر مؤثر في اإلستعماؿ الٌمغكم، كال 

تمف بصمة إلى الجانب التطبيقي لمٌنحك، كمف ثـ فإٌف شعكر المعممكف بعدـ جدكل مثؿ ىذه 

كر الكراـ، كال يتعمقكف فييا، المسائؿ في تكظيؼ الٌنحك، يجعميـ يمركف عف ىذه المسائؿ مر 

كال يقربكنيا بالجانب التطبيقي الكافي لتثبيتيا في أذىاف طالبيـ، كتدريبيـ عمييا تدريبان كافيان 

يؤدم إلى تقكيـ لغتيـ نطقان ككتابة، كلكثرة تكاجد مثؿ ىذه المسائؿ في منيج الٌنحك خمؽ 

فاء معالجة ىذه المسائؿ صعكبة أخرل، تتمثؿ في عدـ قدرة الكقت المخصص عمى استي

 1بإفتراض كقت حصص الفركع األخرل.

* تفٌرد المناىج مساحات كاسعة لبعض المسائؿ الٌنحكية كالتثنية كالجمع كالتأنيف كالتذكير، 

كاألسماء المكصكلة، كأسماء اإلشارة كالضمائر بأنكاعيا، كتصريؼ األفعاؿ، كمثؿ ىذه 

عف طريؽ التدريب العممي التطبيقي مف خالؿ  المسائؿ يمكف أف يتعرؼ إلييا المتعمميف

الٌنصكص دكف اف تدرس قكاعدىا، كتفرد ليا حصص خاصة، كمف أمثمة ذلؾ، يمكف     

                                                             
 .026، 025عبد الفتاح حسف الٌبٌجة، أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربٌية، كآدابيا، ص1
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عف طريؽ التدريب عمى استخداـ المعجمات أف يدرس المجرد كالمزيد، كالصادر، كالفعؿ 

 1الثالثي، كالرباعي، كما أشبو.

التعميمية المختمفة التي ال تؤدم الكظيفة األساسية * عدـ كجكد مسائؿ ٌنحكية في المراحؿ 

الٌنحك المتمثمة في التركيب السميـ، كضبط الكممات، كمع ذلؾ نراىا في المنياج مطركحة 

 2بشكؿ معمؽ كمفصؿ، بما ال يتناسب مع المرحمة التعميمية.

كال في الٌنصكص، ػػػػ عزؿ الٌنحك العربي اليـك عف الدركس الٌمغكية األخرل، ليا في القراءة، 

كال في الكتابة، فالٌنحك يدرس لذاتو، كمع ىذا فميس لو استقالؿ عف دركس الٌمغة، بمعنى أٌنو 

ليس ماٌدة مستقمة كخير دليؿ عمى ذلؾ ما دعى غميو عمماء النحك العرب القدامى كعمى 

ركا رأسيـ "عبد القاىر الجرجاني" ك "الزمخشرم" ك "ابف يعيشك" ك "السكاكي"، فقد أصٌ 

ىؤالءعمى ضركرة ربط الٌنحك بالبالغة لتأكيد الكظيفة اإلبالغية لٌمغة، تمؾ الكظيفة لـ يعٌد ليا 

 3كجكد في زماننا ىذا فيجرت فصحى كطغت العاميات كالٌميجات.

نخمص مف خالؿ ىذه الفقرة الكجيزة أٌف فصؿ الٌنحك عف البالغة كتدريسو ككذلؾ يؤدم    

 عمى الٌمغة الفصحى مٌما يؤدم إلى عدـ فيـ المعنى.إلى طغياف الٌمغة العامية 

                                                             
 .026عبد الفٌتاح حسف البٌجة،المرجع السابؽ،ص1
 .026المرجع نفسو، ص2
 )بتصرؼ(. 017حسنى عبد البارل عصر، قضايا في تعٌمـ الٌمغة العربٌية كتدريسيا، ص3
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ػػػػ تشرذـ إعداد معمـ الٌمغة العربية بيف الكميات الجامعية التي تسير كؿ كاحدة منيا كفؽ خطة 

خاصة، كرؤل ذاتية في تعميـ الٌمغة كبخاصة الٌنحك مف دكف كممة سكاء بيف المختصيف    

 في ىذا الصدد.

كاإلختصاص  ة كالمصطمحاتالغريبة التي المبرر ليا كالتنازع كاإلشتغاؿػػػػ كثرة األبكابالٌنحكي

كاإلعراب التقديرم... إلخ كليذا ابتعد الٌنحك بكضعو الحالي عف دكره الكظيفي كصار 

تعاريؼ كقكاعد ثابتة يكمؼ المتعمـ بحفظيا دكف النظر إلى مكانية اإلستعانة بيا كاإلستفادة 

مف أعقد  كالتعميمية صار الٌنحك العربيناحيتيف التربكية منيا في كاقع الحياة، كمف ال

ة إذ ىك مف المكضكعات التي ينفر منيا الطالب كيضيفكف بو ذرعان، المشكالت التربكيٌ 

 1كيقاسمكف  في سبيؿ تعٌممو العنت الشديد.

كيرجع البعض ىذا العنت أك ىذه الصعكبة إلى الٌنحك العربي ذاتو بما فيو مف تأكيالت    

ناقض كشذكذ كتعدد األكجو مٌما يجعؿ الماٌدة الٌنحكية التي تقدـ المتعمميف تكثر فييا كت

القكاعد كثرة يضيؽ بيا احتماؿ المتعممكف في مراحؿ التعميـ العاٌمة، فتتشعب فييا التفاصيؿ 

التي تندرج تحت ىذه القكاعد كتزاحميا بصكرة ال تساعد عمى تثبيت مفاىيميا في األذىاف، 

 2كس قد يعمؿ بعضيا عمى طرد البعض اآلخر.بؿ بالع

                                                             
 طاىر، تدريس الٌمغة العربٌية كفقان ألحدث الطرائؽ التربكٌية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف، عمكم عبد ا1
 .107ـ، ص 0101ق، 0211، 0ط
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كىناؾ مف يرل أٌف المعضمة الٌنحكية في كقتنا المعاصر، تتعٌمـ قكاعد الٌنحك كال نتعٌمـ    

الٌمغة، نتعٌمـ المغة األدبية التي ىي بعيدة عف لغة التكظيؼ أم عدـ تعٌمـ الٌنحك ضمف إطاره 

كما أٌف أس المشكمة تكمف في طريقة تبميغ  الكظيفي كاإلستعمالي اليكمي لحياة المتعمميف.

المادة الٌنحكية، فالٌنحك ليس المشكمة، بؿ المشكمة في عدـ احتداء األساليب الرفيعة الجيدة 

التي ال تعتمد بتاتان في الكتب المدرسية، كىذا ما أسفو عمينا في عصر الضعؼ مف قبؿ 

ذا الٌنحك الذم ال يعٌمـ أسرار التركيب، بعض الٌنحاة المتأٌخريف، فنحف بقينا إلى األف أسرل ى

حيث يرٌكز عمى بعض المنطمؽ الٌمغكم الذم ينافي في أحيانان اإلستعماؿ، كمف ذلؾ يمتجئكف 

إلى فرض القكاعد فرضان كلك رىفىضيا الكاقع أك اإلستعماؿ، كمف ىنا نجد الطالب يشككف  

 إلى صفاء األساليب العربية تعدٌ مف الغاللة التي تحجب عنو الماٌدة الٌنحكية، كال يصمكف 

مركرىـ المرحمة الجامعية، فيبقكف يعيشكف عقٌدة مف الٌمحكف التي تصدر منيـ أثناء خطاباتيـ 

" إٌف اإلعتماد في تدريس الماٌدة الٌنحكية لطمبة الجامعات عمى كتب الٌنحك التقميدية كما ينحك 

نيف التركيب المغكم كسننو في أذىاف منحاىا، فضالن عف غياب التٌطكر العٌممي الصحيح لقكا

كثير مف أساتذة الٌنحك كمدرٌسيو، ىك الذم يفرض عمى الدرس الٌنحكم ىذه الغاللة الكثيفة 

ٌف لنا في عممائنا القدامى  التي تحجب صفاء األساليب العربية الٌناصعة كتذىب بركنقيا. كا 

نكا تفسير الظكاىر اإلعرابية تفسيران مٌمف كفقكا إلى فيـ األساليب الٌمغكية فيمان صحيحان، كأحس

صائبان، فضالن عف إنجازات معاصرينا مف دارسي المغة ما يعصمنا مف الكقكع في شرؾ الفيـ 

التقميدم لألساليب كالترديد لمقكالت الٌنحاة المناطقة الذيف أثقمكا كاىؿ الدرس الٌنحكم 

البالغية، كليس تجاىميـ لمكضكعية  بتفسيراتيـ كتعميالتيـ التي تجافي منطمؽ الٌمغة كأسرارىا
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)الخالؼ( في تفسير الظاىرة اإلعرابية في طائفة مف التراكيب العربية إاٌل مثاالن كاحدان     

 1مف األمثمة التي خانيـ فييا التكثيؽ في إدراكو كنو األساليب العربية كفيميا الفيـ الصائب".

ياف كالبديع عف عمـ الٌنحك لـ يكف صائبان كنفيـ مف كٌؿ ىذا بأٌف فصؿ عمـ المعاني كالب    

، ك ىذا ما يدعك الكثير مف الباحثيف لسٌد ىذه  فال بٌد مف التكامؿ المعرفي بيف ىذه العمـك

الفجكة، كخاصة في الكتاب المدرسي، حيث كٌمما نعٌمـ المتعمـ قاعدة نحكية نمتجئ         

ييا بتكظيؼ الشكاىد الشعرية كالنثرية،  إلى األساليب العربية القديمة كالصحيحة، فنٌطبؽ عم

ثـ نترؾ فسحة كبيرة لمتطبيقات كالتماريف تفكؽ المٌدة التي قضاىا في التنظير، كنفيـ      

، فكانت أساليب  مف خالؿ ىذا القكؿ كذلؾ أٌف تدريس الٌنحك قديمان كاف بأحسف حاؿ مف اليـك

انت القاعدة الٌنحكية تمتجئ إلى ىذه تدريسو أساليب صحيحة سميمة نقية صافية مف الٌمحف فك

 األساليب، فتطبؽ عمييا األمثمة كالشكاىد.

كقد شخص األفغاني في عٌمة ىذه المشكمة أك اإلشكالية التي يشتككف الكثير منيا الطالب،   

فكجد أٌف العناء الذم كاف يمقاه الصغار كالطالب في تعٌمـ قكاعد الٌمغة نحكىا مف عمماء 

 كد إلى ثالثة عكامؿ أساسية كىي8العرب إٌنما يع

العامؿ األكؿ8 دراسة القكاعد في الكتب القديمة الصفراء المثقمة بالحكاشي كالشركح كالتقارير 

 كالردكد.

 العامؿ الثاني8 عقـ كعطب في أساليب التدريس.
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 1مؿ الثالث8 أخذ الطالب بإستظيار متكف الٌنحك كالصرؼ كألفية ابف مالؾ.االع

ؿ ذلؾ أٌف سعيد األفغاني يرل أٌف ىذه العكامؿ الثالثة كىي8 كجكد القكاعد نفيـ مف خال   

كاإلعراب في الكتب القديمة المثقمة بالحكاشي كالشركح، كجكد خمؿ في أساليب التدريس، 

تدريس القكاعد كاإلعراب بالمتكف الٌنحكية الصعبة كألفية ابف مالؾ ىي السبب األكؿ كاألخير 

حك العربي مٌما أدل إلى نفكر الطمبة منو كعدـ دراستو. مٌما يتبيف في صعكبة تدريس النٌ 

ة األخرل     لمطمبة أٌنو معقد كصعب كدراستو ممٌمة كالتالي يفضمكف تعٌمـ الٌمغات األجنبيٌ 

 عمى غرار لغتيـ األـ.

 كمف األسباب أيضان التي تحدث عنيا األفغاني في صعكبة تدريس الٌنحك ما يمي8   

عمى معممي الٌمغة اإلعرابية في إقتصارىـ عمى تعميـ القكاعد مف الناحية الٌنظرية  ػػػػ مقتصرة

 دكف إحيائيا تطبيقيان كاف ليا أثر جمٌيان عمى نفسية المتعمـ بصعكبة القكاعد مع أٌف القضية

 ػػػ كما يقكؿ األفغاني ػػػػ ليست قضية القكاعد نفسيا، بؿ أسمكب تدريسيا.

اٌدة الٌنحك عند العمماء القدماء، فيرل األفغاني أٌنيا مف أىكاء مرتزقة الٌنحاة ػػػػ ظاىرة التعقيد لم

ال مف اؿ ٌنحك نفسو، كدليمو عمى ذلؾ شيادة خصـك الفٌراء لمٌنحك الذم أماله عمييـ، كىذه 

القصة شبيية إلى قٌد كبير بما قالو الٌصاحب بف عباد حيف اٌطمع عمى كتاب األلفاظ 

                                                             
، 0يكسؼ الجكارنو، سعيد األفغاني كجيكده في عمـ العربٌية، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية لمنشر كالتكزيع، األردف، ط1
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أدركتو ألمرتي بقطع يده كلسانو ألٌنو جمع شذكر العربية الجزلة في أكراؽ لميمداني فقاؿ8 لك 

 1يسيرة فأضاعيا في أفكاه صبياف المكاتب، كرفع عف المتأدبيف تعب الدرس كالحفظ.

نستخمص بأٌف ظاىرة تعقيد الٌنحك عند العمماء القدماء راجع إلى أىؿ اإلختصاص كليس    

ظاىرة تعقيد الٌنحك مينة يرزقكف منيا كلكٌنيـ كانكا عاىة مف الٌنحك نفسو، حيث جعؿ النحاة 

عمى العمـ كالمتعمميف ػػػ في رأم األفغاني ػػػ إذ مف تعٌمـ مقياس الٌنحك عند قراءة تمؾ الكتب، 

كػػػبحسب تعبير األفغاني ػػػ " اذ اعترت الكتب الٌنحكية صعكبات منيا8 اإلٍسالؼ في الطكؿ، 

عمى بعض الٌنحاة ال يمكف تعميميا عمى الكتب الٌنحك  كغمكض ىذه السمات إف طالت

 2بشكؿ عاـ".

ػػػػ ظاىرة المتكف كالشركح ىي التي تصعب مف تدريس ماٌدة الٌنحك كنفكر الطمبة مف تعٌمـ 

الٌنحك ككرىيـ لو بسبب ىذه المؤلفات الٌنحكية المميئة بالشرح المطكؿ كالمفردات الجزلة 

فيميا كشرحيا كىك ما يشخصو األفغاني فيقكؿ عف ىذه  القديمة التي يصعب عمى الطالب

كر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظاىرة أك المشكمة8 " بأٌنيا بدعىة بؿ ركاسب أسمكبية جرل عمييا العمماء في العص

التي جٌمدت كصدئت فييا الممكات، كىك ما عابو عميو عبد ا بف عكيقاللسيمٍيمي بقكلو8 " ال 

حان ما ذىب إليو سعيد األفغاني مف انتقاد ألسمكب ىذه المنظكمة التأليفية عاٌمة أرل صحي

كلممتكف منيا خاصة ... إٌف ىذيف العصريف الٌمذيف يصفيما األفغاني بالجمكد ىما الٌمذاف 

أخرجا ابف الحاجب كابف مالؾ كابف ىشاـ كالسيكطي كغيرىـ مف أشير النحكييف الذيف ال 

                                                             
 .132يكسؼ الجكارنو، المرجع السابؽ، ص1
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يف أف ينكر فضميـ العميـ، فضالن عف أثرىـ في الدرس الٌنحكم ". يستطيع أحد المصٌنف

ٌنما أراد اإلشارة    كاألفغاني ػػػ بحؽ ػػػ لـ ينكر فضؿ بعض العمماء في العصكر المتأخرة، كا 

إلى ظاىرة التعقيد كالتعسير في الدرس الٌنحكم، فالمتكف ػػػ في رأيو ػػػ نصكص معقدة، ال 

إبداع كال إحكاـ، كال تقكل ممكة، كال تعمـ مف خطأ، كال تسمك    تيسير فييا كال إصالح كال

في أسمكب، بدليؿ قكلو8 " كلـ تيخؿي تمؾ العصكر مف عمماء مكفقيف ألفكا ما قٌرب الطريؽ  

 1إلى حٌد ما عمى المتعمميف ".

   -اليـك–كانت الدافع  كحجر عثار -ذف تعد الكتب القديمة بمتكنيا كشركحيا كحكاشيياإ  

ي صعكبة تقديـ الٌنحك األبناء العربية عند األفغاني فضال عف غيرىـ بصكرة سيمة ف

يسرة,كتبقى تدريس مقياس الٌنحك عنده بمقكالتو القديمة كالحديثة كتاريخية مكضكع الدرس 

 .كالتثقيؼ في المعاىد كالكميات كالمجامع عند أىؿ االختصاص

ساليب التعميـ  ك التعمـ ,فمجكء أبناءىا إلى تعٌمـ ا إكراه الطالب عمى دراستيا يعكد إلى أأمٌ    

الٌمغات األجنبية راجع إلى طرؽ تدريسيا يقكؿ 8األفغاني عف لغتنا العربية "كتبقى لغتنا أقسـ 

المؤلفات ك أبالىا " ىذا في التعميـ العاـ ) التعميـ الجامعي (. كأما بخصكص التسيير فيو 

 2بقكة. ضركرة بشرية كحاجة ممحة  تفرص نفسيا

إذف نستنتج أٌف الكتب القديمة الٌنحكية ىي التي صعبت مف تدريس الٌنحك كعزكؼ     

 الطمبة عف تعٌممو.
                                                             

)بتصرؼ(.133يكسؼ الجكارنو, المرجع السابؽ ص1
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ػػػػ في حيف يرل المحدثكف أٌف صعكبة تدريس الٌنحك تكمف في األداء القديـ لمقكاعد المنافية  

ة. كىناؾ            لألساليب الحديثة ال في القكاعد ذاتيا أم رفضكا أساليب الكتب القديم

مف المحدثيف مف يرل أٌف الداء في صعكبة تدريس القكاعد عندىـ تكمف في القكاعد نفسيا، 

فدعكا إلى إلغاء اإلعراب كالتخمي عف دراستو، في حيف استجاب جٌميـ لمتيسير المساس 

يقر  بالٌنحك كأصكلو، فتسرعكا في اإلصالح كالتيسير، ذلؾ ألٌف العمـ الٌمغكم الحديث ال

لغة نظاميا الخاص الذم ال يجكز كصفو  بصعكبة لغة كبسيكلة لغة أخرل، كيرل أٌف لكؿٌ 

 1بصعكبة أك بسيكلة.

كأكٌد األفغاني أٌف الخمؿ في القكاعد راجع إلى المنيج الذم ينطمؽ منو في التعقيد    

الغالب    كالتخطئة كالتصكيب، فالطريؽ الصحيح في كضع قاعدة ما ػػػ في نظره ػػػ مراعاة 

 في الٌمغة كاألشيع مف الفصيح.

ػػػػ كيرل األفغاني بأٌف أسمكب المعمـ كطريقتو في عرض الماٌدة الٌنحكية ىي التي تصعبأك 

 2تسيؿ في تعٌمـ الٌنحك عند المتعمميف.

كمف خالؿ ىذه األسباب قد زاد عنيا سعيد األفغاني بعض األسباب المؤدية إلى ضعؼ 

ٌمغة العربية كصعكبة تدريسيا، فإٌنيا تعكد إلى أربعة أسباب أخرل المتعمميف في قكاعد ال

 كىي8
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مـ    ػػػػ أكٌليا في عممية التعميـ الذم يتعمؽ خصكصان بالمعٌمـ كربط ىذا السبب بضمير المعٌ 

في العممية التعميمية التعممية، كثانييا خمؿ في مناىج التعميـ، كثالثيا قمة ممارسة الطالب 

ا السبب بالمتعمـ في عممية التعٌمـ، كرابعيا شكمية اإلمتحانات كتسيب لمفصحى كربط ىذ

ضكابطيا. كيرل أٌف السبب األساسي مف بينيا كاحد، كىك ىيمنة اٌلميجة العامٌية         

عمى المدارس كالكميات كالمعاىد كالجامعات. كيقكؿ األفغاني أٌف ظاىرة صعكبة تدريس 

ٌنما تجاكزتيا الٌنحك كضعؼ الطالب في تعٌممو ل ـ تعد اآلف مقتصرة عمى المدارس فحسب كا 

إلى الجامعات، حتى عندا الضعؼ المغكم ػػػ بحسب نياد مكسى ػػػ ظاىرة جامعية، لـ تجد 

الجامعات يٌد مف مقاكمتيا كالٌتصدم ليا، إذ صارت العربية ٌتدرس كتيٌدرس كأٌية ماٌدة أخرل، 

ٌرد الٌمغكم في مجاؿ الفصحى، فيخرجكف بعدىا ليست ليا صفة تٌمكف الطالب فييا مف التف

إلى الميداف العممي يحممكف عمى ككاىميـ عبئان ثقيالن يتمثؿ في ضعؼ التحصيؿ، فيككف 

طالبيـ أماميـ فريسة عجماء، ذلؾ أٌف معظـ محاضراتيـ في الجامعات يتمقكنيا بالميجات 

عف ىذا المحيط الٌمغكم  المحكية القاصرة عف تككيف الممكة عند الطالب، فغدكا غرباء

الفصيح ، كخاصة أف فئة مف األساتذة اليـك ينظركف إلى الفصحى عمى أٌنيا لغة كتابة ال 

 1لغة الحديث، فكيؼ يطمبكف مف الطالب التكمـ بمغة فصحى، كىـ مف ىجركىا.

و فإٌف ما ذىب إليو سعيد األفغاني في ػػػ رأيي الخاص ػػػ أٌنو كاف عمى حؽ، كىك ما يبين   

ىذا الكاقع المٌر اآلف في مدارسنا كجامعاتنا، فقد أصبحت الٌمغة العربية دخمية عمى أقكاميا  

فقد ىجركىا أبناؤىا عمى رأسيا فكيؼ يمكف أف نعٌمميا لصغارنا كٌنحببيـ إلييا كرغبة       
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في دراستيا كىـ ال يتحدثكف بيا صحيحة فصيحة فيخرجكف إلى الميداف العممي كىـ يحممكف 

 مى عكاتقيـ ىذا العبء الثقيؿ في ضعؼ التحصيؿ كالتدريب فيككف أماـ طالبيـ فريسة.ع

فكانت ىذه المشكمة مف بيف المشكالت التي أخذت الحظ األكفر مف لغتنا العربية كأصبحت 

شككل تثار في كؿ محفؿ أدبي كمجمع عممي كلقاء ٌنحكم ىدفو الٌنيكض بالٌنحك، كىذا راجع 

 ر إلييا بعض الخبراء التربكيكف كىي8إلى عٌدة عكامؿ أشا

ػػػػ ضعؼ كجمكد طرائؽ التدريس التقميدية القديمة المتبعة في تدريس الٌنحك كالمعتمدة     

عمى الحفظ مف غير تحميؿ لماٌدة الٌنحك كعدـ الٌربط بيف القاعدة الٌنحكية كالمعنى كغياب 

كىذا ما أدٌل إلى الجمكد كالجفاؼ    الحكار كالتغذٌية الراجعة كقٌمة المناقشة داخؿ الدرس، 

، حيث رأكا أىؿ اإلختصاص أٌف ىذه الطرائؽ التي يدرسكف بيا 1في تعٌمـ القكاعد الٌنحكية

األساتذة اليـك ال تقدـ إضافات كفكائد عممية لمطمبة، فالٌنحك الذم يدرس بيذه الطرائؽ      

ات ىذا المقياس )الٌنحك( تتبخر  في نظرىـ مادة جافة ال قيمة ليا. زد عمى ذلؾ بأٌف مفرد

مف أذىاف الطمبة لحظة اإلنتياء مف كاجب اإلمتحاف فكانت ىذه النقطة بالذات سببان       

في عزكؼ طمبة الٌمغة العربية كآدابيا مف دراسة الٌنحك، كبالتالي كاف اختيارىـ كميميـ لممسار 

 2العممي.
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المتعمـ كالقارئ تجرعان عقيمان كال يكاد يفيميا، مو كصنعة كتمقيف قكالب صماء ينجرعيا ػػػػ تعمٌ 

 1مٌما كانت المشكمة األساسية التي أٌدت إلى النفكر كالضعؼ في تعٌمـ الٌنحك.

( بضركرة إدخاؿ أساليب كطرائؽ 0750كليذا أكصى المؤتمر المنعقد في صنعاء عاـ )

 2ية.تدريس حديثة في التربية كالتعميـ، لتحسيف كتطكير العممية التعميم

كفي رأيي الخاص أكافؽ ىذا الرأم ألٌف المشكمة ال تكمف في الكتب سكاءان أكانت قديمة     

 أك حديثة بؿ في طريقة عرض ىذه القكاعد.

إذف فالكثير مف ىذه الصعكبات تتحمميا األساليب كالطرائؽ التدريسية المتبعة التي تعتمد     

 عمى الحفظ كاإلستظيار.

تشكيؽ في الدرس كاإلندماج مع المكضكع، كقٌمة التميز بيف الميـ كغير ػػػػ اختفاء أسمكب ال

 الميـ كاإلىتماـ بالشاذ كالميمؿ.

ػػػػ إيغاؿ بعض المعٌمميف في حفظ الشكاىد كذكر اختالؼ اآلراء كالمذاىب الٌنحكية كاالستطراد 

 فييا بما ال يسير الٌنحك بؿ يزيده تعقيدان.

ظ الطمبة القكاعد التي تعتمد عمى الحفظ الببغاكم مف دكف ػػػػ اعتماد المعمميف عمى تحفي

 تطبيقيا كالتدريب عمييا.
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ػػػػ العامؿ الٌنفسي الذم لو دكر كبير في عزكؼ الطمبة عف تعٌمـ الٌنحك كصعكبة دراستو، فقد 

دخؿ في ركعنا أٌف القكاعد صعبة كمتعٌددة ككثيرة مع اختالؼ اآلراء فييا، كفي ىذا الصدد 

عيابتة أستاذ عمـ الٌمغة في الجامعة األردنية في محاضرة لو حكؿ التحٌديات  يرل جعفر

مالءىا  الداخمية التي تكاجو الٌمغة العربية في العصر الحاضر مف حيث نحكىا كصرفيا كا 

فيقكؿ8 " يعاني العالـ العربي اليـك مف مشكمة لغكية تمتد آثارىا إلى منا في حياتنا الثقافٌية 

رغـ مف جيكد مؤسساتنا التعميمية في مرحمة ما قبؿ الجامعة كالمرحمة عاٌمة. فعمى ال

الجامعية نفسيا، مازالت الحصيمة الٌمغكية لدل أبناء  العربية قميمة ال تكسبيـ الميارة الالزمة 

لمتعبير السميـ كالكتابة الصحيحة. كأسباب ىذه المشكمة كثيرة كمتعٌددة، كلكٌف جانبان منيا يعكد 

الدرس الٌنحكم كمف بيف الصعكبات التي صٌعبت مف تدريس مادة الٌنحك كاف إلى طبيعة 

 كاآلتي8

ػػػػ البناء الٌنحكم التقميدم الذم أقيـ عمى أساس مف نظرية العكامؿ كالمعمكالت التي تنطكم 

عمى كثير مف التفصيالت كتقسيـ العكامؿ إلى لفظية كمعنكية ... إلخ  كتقسيـ المعمكالت 

ت كالحديث عف الفعؿ المفٌسر كغيرىا مف القضايا النحكية التي أثقمت إلى عمدة كفضال

 1كاىؿ المتعمـ كصعبت الدرس الٌنحكم مٌما أدل إلى عزكؼ الطمبة عف دراستو.

ككرأينا الخاص أالحظ بمجرد سماع الطمبة كممتي العامؿ كالمعمكالت أك التقديـ كالتأخير    

ٌنحك صعب كعقد يحتكم عمى مسائؿ محكٌية غامضة ال في ماٌدة الٌنحك يبدأ كيقكلكف بأٌف ال

 يفيميا الطالب.
                                                             

 )بتصرؼ(.112ـ، ص0100ق، 0211، 0تكزيع ،طأكـر صالح محمكد خكالد، االيدز الٌمغكم ،دار حامد لمنشر كال1
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كىناؾ بعض العمماء رأك أٌف الطريقة اإلستقرائية ىي سبب في صعكبة تدريس ماٌدة     

ٌنما  الٌنحك، ألٌف اإلستقراء كما يركف ىك كسيمة العمـك التجريبية كالٌمغة ليست عممان تجريبيان، كا 

أغراضان فالطرائؽ التقميدية القديمة المتبعة في تدريس الٌنحك إذف ىي عممية إجتماعية تؤدم 

أم أٌف 1ىي األخرل ساىمت في صعكبة تعٌمـ الٌنحك، بحيث كصفكىا بالطرائؽ الجامدة.

 السبب يكمف في طريقة تدريسو.

إٌف صعكبة تدريس ماٌدة الٌنحك لدل الطمبة تعكد إلى أساليب التدريس التي تفرض حالة     

سطيح الفكرم كتنتج كاقعان عممٌيان عاجزان عف تحريض عادات الفكر، فتنتقي مف قامكس مف الت

الطالب الجامعييف القضية األساس مف الشاىدة الجامعٌية، كالتي تختزؿ، كفؽ قناعتي     

في تحريض المتمقي عمى الربط بيف المعارؼ كتكظيفيا في إنتاج معارؼ جديدة يمكف اإلفادة 

الفكر كالتعميـ لذلؾ انحصرت اىتمامات الطالب في كيفية اجتياز منيا عمى مستكل 

اإلمتحانات مف دكف أف يككف لمٌنحكية حضكر أك أثر، فكثر الغش كانعدمت الثقافة 

الجامعٌية، ألٌف معظـ خريجي األقساـ النظرٌية في قسـ الٌمغة العربية كآدابيا في الجامعة، ال 

تكل المكاد، كيجيمكف أيضان دكر القكانيف الٌنحكية     يدرككف عمؽ الترابط كالتالـز بيف مح

 في تنشيط الفكر التحميمي البرىاني.

ػػػػ غياب األىداؼ كغياب األدكات المعرٌفية التي تساعد عمى فيـ عالقات التراكيب النحكٌية، 

 فغيابيا أٌدل صعكبة في تعٌمـ الٌنحك بالنسبة إلى الطمبة.

                                                             
 (.بتصرؼ) 113صأكـر صالح محمكد خكالد، المرجع السابؽ، 1
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كبة تدريس الٌنحك تكمف في عممية انتقاء العناكيف التي ال ػػػػ المشكمة التي أدت إلى صع

تخضع لترتيب عقمي منطقي، إذ قمما نممس ترابطان بيف العناكيف الداخمية، أك خركجان     

عمى عممية التمقيف، أك تجديدان في ربط القضايا الٌنحكية بالمنطؽ العقمي، أك تحريضان ذىنيان 

 1ؼ عمـك الٌنحك في تفعيؿ الفكر عمى الحاجة الذىنية.عمى التحميؿ كالربط كالبحث كتكظي

كنخمص بأٌف عزكؼ الطمبة عف تعٌمـ الٌنحك راجع إلى اإلعالـ كالدعاية فغرست  ىذه الفكرة 

 ى ػػػػػػػػػػال في نفكس طمبة الٌمغة العربية كآدابيا بأٌف الٌنحك العربي صعب كمعقد مٌما أدل بالطمبة

 لٌمغة العربية.تعٌمـ لغات أخرل عمى غرار ا

إٌف عجز عف ىندسة رسـ منيج عممي لتدريس الٌنحك، قد أٌدل إلى خمؽ صعكبة           

في تدريس الٌنحك لطمبة الٌمغة العربية كآدابيا، ألٌف ىذه المناىج المعتمدة في تدريس الٌنحك 

عربي،       اليـك فٌرغت الدراسات النحكٌية مف ركح العممٌية، ألٌف ما تظير مناىج الٌنحك ال

في معظـ المؤسسات الجامعٌية، يعكس األساليب المتشٌظية التي بيا تفسر قضايا الٌمغة، فقمما 

يممس المتعٌمـ ربطان بيف مفردات المنيج، كقممان يعثر عمى تفسير عٌممي أك تحميؿ منطقٌي، 

المتناقضة،  فالقضايا تتكٌرر كتتناقض مفاىيميا بيف أستاذ كآخر، كيتخٌبط الطالب بيف اآلراء

مف دكف أف يصؿ إلى نتيجة معمٌمة، بؿ يصؿ إلى طريؽ مسدكد تختزلو عالقة مشكىة تبعٌية 

لمكرث لغكم يجيمو المعمـ كالمتعمـ، أك عالقة تبعٌية لمكافد األلسني المختمؼ بطبيعة تشكٌمو 

         عف طبيعة تشكؿ قكانيف الٌنحك العربي، ألٌف ىذه المناىج تعزؿ عممية تعميـ الٌنحك 

                                                             
 (.بتصرؼ) 014...  012ص كرؤل، اقعان الجامعة ك  في الٌنحكالعربي تدريس جاىناصر،من مياخيربؾ1
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فتو في فيـ المرسمة الٌمغكية، استقباالن كارساالن، كتقتصر العممية عمى العرض عف كظي

كاإلستظيار، أك عمى التطبيؽ الشكمي لقكانيف الٌمغة، مف دكف إدراؾ ماىية المصطمحات،  

نتاج الدالالت، كتختزؿ عممية تعميـ الٌنحك  أك فيـ قيمة العنصر الٌمغكم في تشكيؿ السياؽ كا 

 1قط.في دكر السماع ف

كبالتالي فتظير النتائج في عجز الطالب عف الفيـ كالخمؽ كاإلبداع. كلكٌف العجز ال    

 يمكف، في أذىاف الطالب، كاٌنما في أذىاف المسؤكليف عف كضع المناىج كتكصيفيا.

ػػػػ إٌف مادة الٌنحك يفتقر اليـك في معظـ الجامعات، إلى الخصائص العممية المنطقٌية، كىذا 

أساليب التدريس مٌما أدل إلى صعكبة الٌنحك لطمبة الٌمغة العربية كآدابيا ألٌف ىذه راجع إلى 

األساليب التعميمية مفرغة مف الخصائص التحميمٌية التعميمٌية، ... كصارت ىذه األساليب 

أشبو بقكالب جاىزة ميعدةي مسبقان كليذا تكقفت العممية التعميمية عند شكؿ اإلعادة كالتكرار 

، مما جعؿ ىذه األساليب جافة مصابة بالركاكة، إضافة إلى ىذا قد فرضت ىذه كالتمقيف

األساليب حالة مف التسطيح الفكرم كنتجت كاقعان عمميان عاجزان عف تحريض عادات الفكر 

كىذا ما أٌدل إلى إنحصار اىتمامات الطالب في كيفية اجتياز اإلمتحانات مف دكف أف يككف 

ثر الغش كانعدمت  الثقافة الجامعٌية، ألٌف معظـ الجامعات اليكـ لمٌنكعية حضكر أك أثر، فك

ال يدرككف عمؽ الترابط كالتالـز الفكر التحميمي البرىاني، كعالكة عمى ذلؾ فإٌف معظـ 

األساتذة اليـك سيتعممكف األساليب التي تحرض عمى إلقاء المعمكمات بشكؿ تمقيني 

                                                             
 )بتصرؼ(. 004مياخيربؾ ناصر ،المرجع السابؽ ، ص1
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مٌما أدل إلى تراكـ األخطاء ... كصار ارتكاب  كاإلعتمادعمىاإلستماع كالدعكة إلى تكريسو

 1الخطأ الٌنحكم فضيمة، كالتحدث بالمغة العامية مطمبان، كتغيب قكانيف الٌنحك العربي.

ػػػػ سيطرة الدراسات الٌنظرٌية عمى طرائؽ تدريس الٌنحك العربي التي أساءت إلى ذىف المتمقي، 

يا في كرقة اإلجابة عف أسئمة اإلمتحانات، ألٌف األىداؼ تختزؿ في تخزيف المعمكمة كتفريغ

فاإلىتماـ مختزؿ في جمكد شكؿ الظاىرة، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك إذا عاد المظير الٌمغكم عينو 

ذا كاف مماثالن صعبت عممية القياس كالربط  أماـ الطالب في مسابقة أخرل رٌبما يتذكره، كا 

 2ألٌف المعمكمات تدكف بحرفيتيا.

القكاعد الٌنحكية التي تدرس لممتعمميف في المدراس كالجامعات كالمعاىد اختيار  يٌتـال    

ٌنما يتـ بناءان عمى الخبرة  عمى أساس عممي مكضكعي، يراعي سيككلكجية ىؤالء المتعمميف، كا 

الشخصية كالتجارب الذاتية لكاضعي المناىج بكزارات التربية، كىذا معيار قاصر تعكزه الٌدقة 

 فة العممية.كينقصو التحديد كالص

ػػػػ ضعؼ مستكل معممي الٌمغة العربية مف حيث الماٌدة كالطريقة، إذ إٌف كثيران مف ىؤالء 

المتعمميف تعكزىـ القدرة عمى التحدث بالعربية السميمة، كقد يتعثركف في أداء الٌنصكص 

  األدبية كفي تالكة القرآف الكريـ، كيمكف إرجاع ىذا الضعؼ المعيب في مستكل المعمميف

إلى أٌف الكميات الجامعية التي تتكلى إعدادىـ تعتمد أساسان عمى الطالب الضعاؼ الحاصميف 

عمى شيادات متدنية في إتماـ الدراسة الثانكية، ىذا بجانب اعتماد كزارات التربية في بعض 
                                                             

 )بتصرؼ(. 011ميا خيربؾ ناصر، المرجع السابؽ، ص1
 .041، 037المرجع نفسو، ص2
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الدكؿ العربية عمى المعمميف غير المؤىميف ال تربكيان كال أكاديميان، مثؿ خريجي كميات 

يعة كأصكؿ الٌديف كالصحافة كاإلعالـ كغيرىا، باإلضافة إلى أٌف نكعية العمؿ الميداني الشر 

المثقؿ باألعباء ال يدع كقتان لممعمـ لإلطالع في مجاؿ تخصصو لتحسيف مستكاه كتجديد 

 معمكماتو.

ػػػػ صعكبة كتب الٌنحك القديمة. التي ال يزاؿ بعضيا يدرس حتى اآلف ػػػ عمى الشاذيف       

في الٌنحك، بؿ إٌف بعضيا يتعذر استيعابيا عمى الدارسيف المتخصصيف أنفسيـ، كذلؾ 

إلمتالئيا بالحشك كالفضكؿ، أك كما قاؿ ابف مضاء " بالماحكات كالتخيؿ " ففييا حشكد    

مف المجادالت الذىنية العميقة كألكاف مف العمؿ كالعكامؿ التي يسكغيا منطؽ العقؿ ال منطؽ 

ذلؾ كمو تخريجات مجيدة كاستطرادات شتى، كفركع مف المسائؿ متفرقة كغير الٌمغة يضاؼ ل

 1ذلؾ مٌما معو كجو الٌنحك األصيؿ تحت ريكاـ المزيؼ الدخيؿ.

كمف مصادر صعكبة الٌنحك أيضان أٌف ىذا األخير يفتقر المشكقات الفعمية، كالتجارب     

ي تككف حافزان عمى تعمُّؽ القاعدة بالذاكرة العممية التي تربط الفكرة الذىنية بتجربة كاقعية، الت

بحيث ال يستطيع المتكمـ استحضارىا حيف يريدىا، فيك )الٌنحك( منذ نشأتو ال يؤخذ إاٌل إمالء 

لقضايا مسمٌمة، ال تقبؿ الجدؿ أك المناقشة، كليس أٌدؿ عمى ذلؾ مف تقرير ألفية ابف مالؾ 

ستظيارىادكف عمى المتعمميف الجامعيف كحتى الطكر الثانكم أ يضان، إذ يتقرر عمييـ حفظيا كا 

أف يفيمكا منيا حرفان كاحدان، عمى نحك حفظيـ لمقرآف الكريـ في كتٌاب القرية، مف الجامعة 

                                                             
جاسـ محمكد الحٌسكف كحسف جعفر الخميفة، طرؽ تعميـ الٌمغة العربية في تعميـ العاـ، جامعة عمر مختار لمنشر، الدار 1

 .022، 121البيضاء، د.ت، ص
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دكف أف يتعرفكا عمى مرامييا أك يحيطكا باألىداؼ التي نظميا ابف مالؾ مف أجميا، بؿ كؿ 

، كشرح ابف عقيؿ كشرح قطر ما ىك مطمكب منيـ أف يحفظكا ىذه الشركح عف ظير قمب

ـ حفظيا الندل كبؿ الصدل ... إلى غير ذلؾ مف الشركح، مٌما يتحتـ عمى المتعمٌ 

ذا سئؿ فكر خركجوكاستظيارىا، ثـ يفرغيا كما ىي في كرقة اإلجابة عن      د اإلمتحاف، كا 

                  ا حفظو بعد مف اإلمتحاف عف شيء مٌما حفظو، لـ يجب بشيء فقد ينسى كؿ م

 1ألقى عمى كرقة اإلجابة.

نتج إذف أٌف افتقار الٌنحك إلى عنصر التشكيؽ كالتمثيؿ، كعكامؿ الجذب كالتجريب ىي نستٌ    

التي صعبت مف تدريسو كنفكر الطمبة مف تعٌممو، دكف مف استرساخ المعمكمة في ذىف 

ناه طكؿ العاـ المتعٌمـ، حيث نكاد نخرج مف لجنة اإلمتحاف فيو حتى يتبخر كؿ ما حصم

بمجرد إفراغو في كرقة اإلجابة، كىذه ىي آفة عمـ الٌنحك في مقابؿ ذلؾ  نجد كؿ ىذه 

العكامؿ مف تشكيؽ كتجريب كتمثيؿ في العمـك التجريبية كخير دليؿ عمى ذلؾ التجارب   

 التي كنا نقـك بيا في المرحمة الثانكية في حصص الفيزياء كالكيمياء، فعندما  بقـك المعٌمـ

بالتجربة أماـ المتعٌمميف كيطمب مف المتعمـ أف يساعده يشعر الطالب بشكة غامرة كسعادة 

كثقة، فيبقى المتعمـ عاقالن عمى اسـ المعمـ كعمى التجربة طكاؿ مشكار حياتو العممٌية 

 كالعممٌية، كتبقى المعمكمة راسخة في ذىنو حتى مماتو.

تصػػػػػػاص أٌنيػػػػػػا تكمػػػػػػف فػػػػػػي صػػػػػػعكبة كمصػػػػػػادر ىػػػػػػذه الصػػػػػػعكبة كمػػػػػػا يقمػػػػػػكف أىػػػػػػؿ اإلخ    

ٌنمػػػػػا إلػػػػػى طريقػػػػػة التػػػػػدريس كمقػػػػػدرة المػػػػػدرس. ففػػػػػي معظػػػػػـ حػػػػػاالت  المػػػػػادة أك سػػػػػيكلتيا، كا 
                                                             

 .02لقاىرة، د.ت، صصالح ٌركام، الطريقة المثمى لتدريس قكاعد الٌنحك، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ا1
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نفػػػػػػكر المتعممػػػػػػيف مػػػػػػف القكاعػػػػػػد يكػػػػػػكف السػػػػػػبب عػػػػػػدـ ميػػػػػػارة المػػػػػػدرس فػػػػػػي اتبػػػػػػاع الطريقػػػػػػة 

 1الناجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ القكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المتعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف.

لممتعممػػػػػيف قكاعػػػػػد الٌمغػػػػػة، ككانػػػػػت ىػػػػػذه المػػػػػاٌدة  ػػػػػػػػػ الثنائيػػػػػة المغكيػػػػػة التػػػػػي أصػػػػػبحت تػػػػػدرس

مػػػػكف( ليسػػػػت ليسػػػػت سداسػػػػية كفصػػػػمية، كمػػػػا عػػػػدا ذلػػػػؾ فإٌنػػػػو يتعامػػػػؿ مػػػػع األسػػػػاتذة )المتعمٌ 

كيخػػػػاطبيـ )المعمػػػػـ( بالعاميػػػػة، حتػػػػى فػػػػي البٍيػػػػت كالشػػػػارع كالجامعػػػػة، فػػػػإٌف المػػػػتعمـ يتعامػػػػػؿ 

الضػػػػػػعؼ الرئيسػػػػػػٌية   مػػػػػع أفػػػػػػراد الجماعػػػػػػة باٌليجػػػػػة العاميػػػػػػة، فيػػػػػػذه اإلزدكاجيػػػػػػة مػػػػػف أسػػػػػػباب

مػػػػػكف أثنػػػػػاء فػػػػػي ىػػػػػذه الميٌمػػػػػة. فػػػػػإذف أٌف اإلزدكاجيػػػػػة أثػػػػػر بػػػػػالغ كسػػػػػبب مضػػػػػر عمػػػػػى المتعمٌ 

 2تدريس الماٌدة الٌنحكية فيي داء عمى  فيـ المعنى الٌنحكم.

في حيف مف يرل أٌف مظاىر ىذه الصعكبة تتمثؿ في صعكبات بالضعؼ في الٌمغة   

قة تدريسو كصعكبات تتعمؽ بماٌدة الٌنحك، كؿ عنصر العربية، كصعكبات تتعمؽ بالمعمـ كطري

 3كشرحناه  مف العناصر المذككرة في العناصر السابقة.

كخالصة القكؿ نستنتج مف خالؿ ىذا المطمب الذم تناكؿ صعكبة تدريس الٌنحك         

     التي تمقاىا المتعممكف في ىذه الماٌدة التي تكالت الدراسات عمييا بتناكؿ ىذه الظاىرة 

التي أصبحت تشكؿ خطران عمى جاللة الممكة )الٌمغة العربية( فانطمقت الصيحات في تيسير 

الٌنحك في كاقع العالـ العربي التي اتسعت كاستمرت الشكاكم مف كثرة األخطاء الٌنحكية    

                                                             
ق، 0206، 0سميح أبك مغمي، األساليب الحديثة لتدريس الٌمغة العربية، دار مجد الكم  لمنشر كالتكزيع، األردف، ط1

 )بتصرؼ(. 37ـ، ص0115
 .02عبد الرحماف الياشمي كآخركف، مفاىيـ لغكية ٌنحكية كصرفية قكاعد كتطبيقات، ص2
 .073، 072كم، صأكـر صالح محمكد خكالد، اإليدز الٌمغ3
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التي يرتكبيا الناشئة في كالميـ كقراءاتيـ ككتاباتيـ كلـ تقتصر الشككل عمى ضعؼ الناشئة 

سب، بؿ تجاكزتيـ إلى خريجي الجامعات الذيف يعممكف في سائر قطاعات الحياة كليذا فح

أجريت العديد مف الدراسات لكضع الحمكؿ كالتيسرات المناسبة، كجرت محاكالت في القرف 

الماضي. فظيرت عٌدة محاكالت لتيسير الٌنحك ابتداءان مف القرف الثالث اليجرم عندما دعا 

لٌنحك " بالقدر الذم يؤدم بالصبي إلى تجٌنب الخطأ في الكالـ كالكتابة الجاحظ إلى تدريس ا

فيذه بنت الشاطئ تقكؿ8 " 1كعدـ اإلكثار مف تدريس الٌنحك لذاتو بؿ جعمو يدرس لغيره."

الظاىرة الخطيرة ألزمتنا الٌمغكية ىي أٌف الطالب كمما سار خطكة في تعميـ الٌمغة ازداد جيالن 

دكدا عنيا. كقد يمضي في الطريؽ التعميمي إلى آخر الشكط فيتخرج بيا كنفكران منيا، كص

كيقكؿ كذلؾ ىادم نير "  2مف الجامعة كىك ال يستطيع أف يكتب خطابان بسيطان بمغة قكمو".

، كمئذنة يمفيا الغبار، فالناطقكف يضيقكف بيا، كييربكف مف قكاعدىا  أفٌ  لغتنا أصبحت اليـك

يف العرب ال يعرفكف تركيب جممة عربية سميمة السكنات كتراكيبيا، بؿ إٌف بعض المتعمم

 3كالحركات".

كعميو فإٌف ىذه الصعكبات يرجحيا البعض إلى الٌنحك نفسو، كىناؾ مف يرجحيا            

إلى طريقة تدريسو، كىناؾ مف يرجحيا إلى المناىج كالمقررات الدراسية، في حيف يرجعيا 

لتي يمتمكيا كاآلراء متضاربة، كصعكبة الٌنحك ليست البعض اآلخر إلى المعمـ كالميارة ا

ٌف ليا جذكر كقدـ كاسعة في القركف الماضية. كفي رأيي الخاص بأٌف  ظاىرة كليدة العصر كا 
                                                             

 .131عمي أحمد مدككر عمي، تدريس فنكف الٌمغة العربٌية بيف الٌنٌظرية كالتطبيؽ، ص1
 .130المرجع نفسو ، ص2
 .073أكـر صالح محمكد خكالد، اإليدز الٌمغكم، ص3
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الصعكبة كمنت عندما تغيرت إلى النظرة إلى الٌنحك، فقديمان كاف ينظر إليو ككسيمة كاليكـ 

ى المتعمميف كليذا ال بٌد مف تغيير الٌنظرة أصبح ينظر إليو كغاية كىذا ما ٌصعب األمر عم

 إلى الٌنحك فال بٌد أف يدرس لممتعمميف ككسيمة كليس كغاية.

 التيسيرات والحمول المقترحة لتيسير الّنحو العربي:

بعد الصعكبات التي تمقاىا الطمبة في ماٌدة الٌنحك، كالتي باءت كؿ محاكلة لتبياف دكر   

بة بالفشؿ، فما استقامت ألسنة، كما اعتدلت أقالـ، كفشا الٌمحف الٌنحك في النطؽ، كفي الكتا

كاليجنة فشكان فاحشان، ألٌف المغة لـ تعد إبالغية، بؿ أصبحت معرفة في كتب تحفظ في أكراؽ 

اإلمتحانات في أكاخر األعكاـ، فكٌرس ىجرانيا كالخكؼ منيا، كمف ثـ العزكؼ عنيا، كليذا 

كٌؿ كاحدو منيا في كادو مختمؼ عف كادم غيره، كقد  تعالت صيحات تيسير الٌنحك بضرب

اختمؼ الباحثكف في تحديد مفيـك التيسير فنجد التيسير كالتجديد كاإلصالح كاإلحياء كالٌتعديؿ 

ف كاف ىناؾ اختالؼ في مدلكؿ  كالٌتعريب كالٌتبسيط كغير ذلؾ مف المترادفات، كا 

س الٌنحكم. )فيناؾ مف يرل اإللتزاـ المصطمحات إاٌل أٌف كٌميا تدكر في فمؾ تيسير الدر 

بطرائؽ التدريس كتبكيبيا حديثان كالبعض يجده معالجة منيج الٌنحك معالجة حديثة، كىناؾ  

مف يراه تغيير في األحكاـ كالقكاعد بغية تحصيؿ السيكلة المرجكة، كيجٌب أف يٌمس التركيب 

بو عبد الستار الجكارم )كىناؾ مف يفضمكف مصطمح التجديد عمى رأس أصحا 1كاإلعراب(.

حداث تغيير في المنيج كاإلتياف بٌنحك جديد مع محاكلة تفسير  إلى ما ىك أبعد في التيسير كا 

                                                             
ـ، 0102، 0حسف مندؿ حسف العكيمي، التيسير الٌنحكم المعاصر في ضكء الخالؼ الٌنحكم، دار دجمة لمنشر، األردف، ط1

 )بتصرؼ(. 77ص
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)كىناؾ    1القديـ تفسيران يكاكب العصر، كيبقى عمى القديـ كال ينسمخ منو كال يعرؼ عنو(.

لٌتعريب فقد مف يستخدمكف مصطمحات اإلحياء، كاإلصالح كالتعديؿ. كبالنسبة لمصطمح ا

كعند جؿ أصحاب  2استخدمو الباحث عمي الكسار في مؤلفتو " المفتاح لتعريب الٌنحك "(.

 التيسير المعاصريف يرادؼ مصطمح التيسير.

إذف فيي اختالفات بيف مكاقؼ الباحثيف بيف متقبؿ ليذه المصطمحات كمعارض ليا كىي     

ا تبقى مترادفات تدكر في مسبح كاحدو تقكد إلى سبب كاحدو كىي إشكالية المصطمح، كلكٌني

ٌنما الٌمب كىي المحاكالت التيسيرية  كىك تيسير الدرس الٌنحكم، كنحف ما ييٌمنا ليس القشكر كا 

الٌنحكية التي أتى بيا الٌنحاة قديمان كحديثان، كىنا يتبادر في ذىننا سؤالف ىما8 فيما تكمف ىذه 

 المقترحة لتيسيره لدل المعمميف كالمٌتعٌمميف معان؟المحاكالت في تيسير الٌنحك؟. كماىي الحمكؿ 

صالحو كمحاكالت أخرل دعت إلى تركو كالتخمٌ    ي ىناؾ محاكالت دعت إلى تيذيب الٌنحك كا 

 عنو كمف أبرز ىذه المحاكالت كالجيكد في مجاؿ تيسير الٌنحك قديميا كحديثيا ما يمي8

 محاكالت تيسير الٌنحك لدل الٌنحاة القدامى8 -0

 ق(0618محاكلة خمؼ بف حياف األحمر البصرم )ت -أ

حيث أٌلؼ رسالة بعنكاف "مقدمة في الٌنحك" إذ ضاقو كثرة اإلسراؼ كالتطكيؿ كاإلطناب     

كعدـ تركيز الٌنحاة عمى ما يحتاج إليو المتعمـ، كمف أجؿ ذلؾ كضع مقدمتو عمى الرغـ   
                                                             

 )بتصرؼ(. 0767، كانكف الثاني، 0نعمة العزاكم، جيكد الجكارم في تجديد الٌنحك كتيسيره، مجٌمة الضاد، ج1
2 ، المحامي محمد كسار، المفتاح لتعريب الٌنحك، سمسمة الٌنحك المعرب المكتب العربي لإلعالـ، مطبعة اآلداب كالعمـك

 .05، ص0، ج0754دمشؽ، 
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ت أساسيات الٌنحك العرب كى ي التي ال يستغني عنيا المتكٌمـ مف حجـ صغرىا إاٌل أٌنيا حى

كالكاتب، فيقكؿ في ىذا الصدد " لما رأيت الٌنحك بيف أصحاب العربية أجمعيف قد استعممكا 

التطكيؿ ككثرة العمؿ، كأغفمكا ما يحتاج إليو المتعمـ المتبمغ في الٌنحك مف المختصر كالطرؽ 

و كيحيط بو فيمو، فأمنعت العربية كالمأخذ الذم يخفي عمى المبتدأ حفظو كيعمؿ في عقم

الٌنظر كالفكر في كتاب أؤلفو كأجمع فيو األصكؿ كاألدكات كالعكامؿ عمى أصكؿ المبتدئيف 

 1ليستغنى بو المتعمـ عف التطكبؿ، فعممت ىذه األكراؽ".

نستخمص مف خالؿ قكؿ خمؼ ابف حياف األحمر التكحيدم قد جاء بيذه المقدمة عندما    

عميو كثرة اإلسراؼ كالتطكيؿ ككثره العٌمؿ كتعٌدد األكجو ألٌف في ذلؾ  رأل أٌف الٌنحك قد طغى

مضيعة لمكقت الذم آدل إلى نفكر الطمبة عف دراستو، فأتى بيذه المقدمة الصغيرة إلبراز 

 التيسيرات كالحمكؿ لتخفيؼ مف كطأة العكامؿ التي صعبت مف تدريسو.

 ق(8    015ب ػػػػ محاكلة أبك زكرياء الفراء )ت 

حياء مذىبو الذم يميؿ              لقد دعا الكثير مف أصحاب التيسير إلى األخذ بآرائو كا 

 . 2إلى الككفييف في الغالب، حيث يعتبر مف أبرز الٌنجاة القدامى الذيف انحازكا إلى التيسير

 ق(0158ج ػػػػ محاكلة الزجاجي أبك عبيدة )ت 

                                                             
 )بتصرؼ(. 20، 20السميطي كحسف شحاتة، تدريس الٌنحك العربي في ضكء اإلتجاىات الحديثة، ص عيدسظبية 1
 .11ـ، ص0741ح عز الديف النتكفي، مقدمة في الٌنحك، كزارة الثقافة كاإلرشاد، دمشؽ، بف األحمر البصرم، ت.ا خمؼ2
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ف لـ يكف ف ي الٌنحك فقط، إاٌل أٌف كثيران مف الميسريف دعكا لديو كتاب بعنكاف " مجاز القرآف كا 

 1إلى طريقتو التي اتبعيا ىذا الكتاب.

 ق(1158د ػػػػ محاكلة الزجاجي )ت 

لقد حث  الزجاجي في محاكلتو عمى تعمـ الٌنحك، كحاكؿ الربط بينو كبيف األدب كما أكٌد    

 2بطريقة صائبة.عمى أىمية تعٌمـ الٌنحك في بمكغ ىدؼ التكٌمـ في كالـ العرب 

 ق(8 250ق ػػػػ محاكلة عبد القاىر الجرجاني )ت

يتمثؿ منيجو في تكسيع دائرة البحث في الٌنحك أكثر، كتجاكز أكاخر اكمـ إلى النظرية     

النظـ، كتأكيد العالقة بيف الٌنحك كالبالغة كالنظرة الشمكليةإلى القكاعد، إضافة إلى ٌدقة 

كرفض التقميد، كقد دعا الكثير مف عمماء التيسير إلى إتباع ىذا المالحظة كاإللتزاـ باألصالة 

 3المنيج.

 ق(3708كػػػػ محاكلة ابف مضاء )

كىك مف أشير نحاة األندلس لقد برزت محاكلتو في القرف السادس ىجرم متمثمة          

لعامؿ في كتابو " الرٌد عمى الٌنحاة " حيث ثار فيو فالسفة الٌنحك، كطالب بإلغاء نظرية ا

كالمعمكؿ كقد كانت ثكرتييذه األسباب الرئيسية لمتيسير المعاصر، فتأثر بدعكتو أصحاب 

التيسير المحدثيف، إاٌل أٌف القدامى قد أىممكىا، بينما تأثر بيا أصحاب التيسير المحدثيف، 
                                                             

 .031حكم، صحسف مندؿ حسف العكيمي، التيسير الٌنحكم المعاصر في ضكء الخالؼ النٌ 1
 .033المرجع نفسو، ص2
 .033المرجع نفسو، ص3
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ي كرغـ ذلؾ فقد حظيت محاكلتو بإىتماـ عشرات الباحثيف، كما أٌنيا لـ تنشر إاٌل عمى يٌد شكق

ـ. كنتيجة الثكرة العنيفة التي قاـ 0725ضيؼ حينما حقؽ كتاب الٌرد عمى الٌنحاة، كذلؾ سنة 

 بيا ابف مضاء عمى الٌنحاة بعد أف ىالتو كثرة افتراضاتيـ كتأكيالتيـ فنادل إلى ما يمي8

 ػػػػ الدعكة إلى إلغاء العمؿ كالثكاني كالثكالث.

 1ية كالمباحث التي ال طائؿ كراءىا.ػػػػ الدعكة إلى إلغاء األبكاب غير العمم

 ػػػػ رفضو التأكيؿ كالتقدير.

كىذه ىي أىـ المحاكالت إصالح الٌنحك قديمان، إذ تمثمت في العديد مف المحاكالت كما     

 ذكرنا آنفان كىذا كٌمو مف أجؿ تيسيره.

 ػػػػ محاكالت التيسير الٌنحك لدل الٌنحاة المحدثيف08

ديث أضعؼ فترات تاريخ الكطف العربي، ألٌف ىذا األخير كاف تعتبر فترة العصر الح   

تحت كاقع اإلستعمار، فساد فيو الضعؼ كالجيؿ كالفساد، لكٌف رغـ ذلؾ بقيت الٌمغة العربية 

ىي الرائدة، غير أٌف القائميف عمييا، فيمكا ما تعانيو مف ضعؼ كقصكر سكاء في مادتيا   

كقد  2ذا عمدكا إلى إيجاد حمكؿ ليذه اإلشكالية.أكفي الكتب التي تدرس مف خالليا، كلي

 انقسمت ىذه المحاكالت إلى8 

 محاكالت القائميف بإلغاء اإلعراب8
                                                             

 )بتصرؼ(. 20ظبية سعيد السميطي كحسف شحاتة، تدريس الٌنحك العربي في ضكء اإلتجاىات الحديثة، ص1
 )بتصرؼ(. 21المرجع نفسو ، ص2
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المثؿ ىذه الفئة أقدـ الميسريف حيث كاف ىدفيـ مف إلغاء اإلعراب ىك التيسير الٌنحكم،  

يمة سبب صعكبة فإعتبار أبرز ظاىرة في العربية، كاف أكؿ ما لفت انتباىيـ، كثبتكا عميو ت

الٌنحك، كسبب نفكر المتعمميف مف تعٌممو، كما أٌف ىؤالء قد تأثركا بالمستشرقيف المتحامميف 

عمى العربية، كالمرتديف ثكب التيسير الٌنحكم، كأكثرىـ مف غير المتخصصيف بالٌنحك العربي، 

كدة، غير كليذا لـ يعك بأىمية اإلعراب كبمعانيو، حتى أٌف اقتراحاتيـ جائت جزئية محد

دقيقة، ساذجة ساذجة القائميف بيا، كمف ىؤالء8 جرجيس الخكرم المقدسي، القس حنا 

 1رحماني، قاسـ أميف، سالمة مكسى، كغيرىـ.

 محاكالت اإلصالح8

لقد الحظ القائمكف عمى أمر تعميـ الٌمغة العربية ما تعانيو مف ضعؼ في مادٌتيا،         

جعميـ يفكركف في إيجاد حمكؿ بسيطة لتقكيييا        كفي الكتب التي تدرسمف خالليا ما

إلى أذىاف المتعمميف، خاصة في مجاؿ الٌنحك الذم تفاقمت الشكاكم حكلو. كقد انقسمت 

 المحاكالت إلى قسميف8 

 القسـ األكؿ8 محاكالت إصالح الكتاب الٌنحكم8

ظيرت ( كبعدىا 0671-0602كأٌكؿ محاكلة في ذلؾ مف كضع عمي باشا مبارؾ )   

مختصرات الٌنحك كمتكنو مثؿ " متف األجركمية "....كاأللفية، غير أٌنيا تميزت بالجاؼ 

كالصعكبة ما جعؿ رفاعة الطيطاكم يؤلؼ رسالة في الٌنحك أسماىا التحفة المكتبية لتقريب 

                                                             
 .041، 037حسف مندؿ حسف العكيمي، التيسير الٌنحكم المعاصر في ضكء الخالؼ الٌنحكم، ص1
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الٌمغة العربية، كقد صاغيا بأسمكب جيد يتناسب مع طبيعة المتعمميف، ضٌمنيا أساسيات 

ظيرت محاكالت أحمد بف محمد المرصفي في كتابو تقريب فف العربية ألبناء  الٌنحك، ثـ

المدارس كالجامعات كالمعاىد، كمحاكلة حسيف المرصفي في كتابو " الكسيمة األدبٌية      

إلى العمـك العربية " الذم حاكؿ عالج المشكمة فيقكؿ8 " كيحمد لمكتاب أٌنو أعاد لمٌنحك ألكؿ 

يث مكانو الصحيح بيف عمـك العربية بإعتباره جزءان أك فصالن في منيج مٌرة في العصر الحد

متكامؿ، يبدأ بفقو الٌمغة فالصرؼ، فالٌنحك، فالبالغة، كذلؾ ليصؿ بالدراس في النياية     

إلى القدرة عمى تممؾ ناصية الٌمغة كالتعبير بيا في قكة عف مختمؼ األغراض"، ثـ تمتيا 

ـ بكتاب 0765ة مف المفتشيف كمعٌممي الٌمغة العربية سنة محاكلة حنفي ناصؼ رفقة نخب

الدركس الٌنحكية، لتظير بعدىا أىـ مٌحاكلة في تأليؼ التعميمي في العصر الحديث، متمثمة 

، كمصطفى األميف.  1في كتاب الٌنحك الكاضح لكؿ مف عمي الجاـر

حان في المظير، ىذه تمثؿ أىـ محاكالت اإلصالح في التأليؼ، كالتي لـ نضؼ إاٌل إصال

 2كأناقة في اإلخراج، أٌما القكاعد فقد بقيت حاليا كلـ تتغير.

 القسـ الثاني8 إصالح المحتكل الٌنحكم8

تمثؿ ىذا القسـ في عٌدة محاكالت رائدتيا محاكلة إبراىيـ مصطفىػ إضافة إلى المؤتمرات    

ـ مصطفى فاكنت في كتابو " كالٌندكات العممية التي تقاـ في ىذا المجاؿ، أٌما محاكلة إبراىي

ـ، كقد بناىا عمى أسس عممية مٌيز فييا الكثير مف القكاعد8 0715إحياء الٌنحك "، كذلؾ سٌنة 
                                                             

 .46....44ـ، ص0763الكارث مبركؾ سعيد، في إصالح الٌنحك العربي دراسة نقدية، دار القمـ، الككيت، عبد 1
 )بتصرؼ(. 23، 22ظبية سعيد السميطي كحسف شحاتة، تدريس الٌنحك في ضكء اإلتجاىات الحديثة، ص2
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نكع سيؿ التعٌمـ ال يكثر فيو الخالؼ، كنكع  آخر صعب اإلستيعاب، كما عاب عمى الٌنحاة 

عمو يياجـ بشدة اقتصارىـ في تعريؼ الٌنحك عمى آخركف حرؼ في الكممة، كىذا التطاكؿ ج

 1مف قبؿ عمماء الٌنحك.

كبسبب زيادة الشكاكم في صعكبة الٌنحك، طالب الباحثكف بمقترحات، كحمكؿ ليذه المشكمة، 

كىي ما دفع كزارة التربية كالٌتعميـ بمصر إلى تشكيؿ لجنة مف كبار األساتذة في األدب 

ف مضاء القرطبي " في كتابو كالٌنحك، خرجت بمقترحات كانت جٌميا متأثرة بأراء كؿ مف " اب

الٌرد عمى الٌنحاة ك " ابراىيـ مصطفى " في كتابو " إحياء الٌنحك " نجمميا في إلغاء المتعمؽ 

 2العاـ لممجركرات كالظركؼ كاختصار أبكاب الٌنحك.

كبعد ذلؾ ظيرت محاكلة " أميف الخكلي " بعنكاف " ىذا الٌنحك " الداعية العامية كالقضاء   

عندما ألقى  0670ة الفصحى، ثـ حمؿ لكاء ىذه الدعكة " كليـ كيمككلس " سنة عمى العربي

خطابو التاريخي في نادم األزبكية، تحت عنكاف8 لما لـ تكجد قكة اإلختراع لدل المصرييف 

اآلف تبعة " مستركيممكر " كىك  أحد قضاة المحاكـ اإلستئنافية بالقاىرة الذم دعا إلى التخمي 

اليا بالعامية، لتمييا عٌدة محاكالت أخرل. لكٌف رغـ ىذه المحاكالت ال عف الفصحى كاستبد

 3تزاؿ مستمرة إلى يكمنا ىذا إاٌل أٌنيا كٌميا قد فشمت في القضاء عمى الٌمغة العربية الفصحى.

                                                             
 .23، 22ظبٌية سعيد السميطي كحسف شحاتة، المرجع السابؽ ،ص1
 .23المرجع نفسو، ص2
 )بتصرؼ(. 41ـ، ص0741نكر الجندم، الٌمغة العربية بيف حماتيا كخصكميا، مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة، أ3
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ـ، عقد مجمع الٌمغة العربية لجنة لتيسير القكاعد المتفرعة مف لجنة 0723كفي سنة    

حث انتيى فييا إلى عٌدة مقترحات أىٌميا8 اإلستغناء عف اإلعراب األصكؿ عٌدة جمسات لمب

التقديرم كعف اإلعراب المحمي في المفردات كالجمؿ، كاإلكتفاء بكضع لقب كاح لكؿ حركة 

في اإلعراب كزفي البناء. كما قرر أٌف كؿ رأم مف شأنو أف يغير الٌمغة كأكضاعيا العاٌمة 

 1النتظر إليو الٌمجنة.

ـ ظيرت محاكلة 0725قدت جامعة الدكؿ العربية مؤتمرىا الثقافي األكؿ عاـ كعندماى ع  

ناجحة في تيسير النحك، حيث كاف مف بيف لجانو، لجنة لمغة كالقكاعد، كأكٌد المؤتمر حاجة 

القكاعد إلى التيسير. كمف ثـ تكاصمت المحاكالت نحك محاكلة عبد المتعاؿ الصعيدم       

ـ، كمحاكلة عبد العميـ إبراىيـ، في كتابو الٌنحك الكظيفي، 0725سنة في كتابو الٌنحك الجديد 

ـ تحت عنكاف الٌنحك المعقكؿ، 0750ـ، ككذلؾ محاكلة محمد كامؿ حسيف لسنة 0747عاـ 

إضافة إلى محاكالت المجامع الٌمغكية، كختاـ ىذه المحاكالت كانت محاكلة شكقي ضيؼ سنة 

 2بعنكاف " تجديد الٌنحك ". 0760

مى الرغـ مف الجيكد السابقة في مجاؿ تيسير الٌنحك كتجديده فإٌف الشككل مف صعكبة كع  

 الٌنحك ما زالت قائمة، كيرجع ذلؾ إلى عٌدة أسباب نذكر منيا8

                                                             
 )بتصرؼ(. 25، 24ظبية سعيد السميطي كحسف شحاتة، تدريس الٌنحك العربي في ضكء اإلتجاىات الحديثة، ص1
 )بتصرؼ(. 30المرجع نفسو، ص2
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ػػػػ عدـ فيـ معنى الصحيح لعممية التيسير، " ذلؾ أٌف التيسير عند الكثرة الغالبة ممف يغبكف 

سييؿ كاإلختصار كتدليؿ الصعب مف مباحث الٌنحك بأمر الٌمغة كتصدكف لمبحث يعني الت

 1كتمييد الكعر مف مسالكو، كىذا في الحؽ جزء مف التيسير".

إذف فيذه المحاكالت جميعيا ركزت عمى أف تككف القكاعد الٌنحكية مٌيسرة مختصرة بعيدة    

كاعد ما عف المناقشات الفرعية، كالمكضكعات المعقدة، كالتعميؿ الضمني كأف يختار مف الق

يتٌصؿ بعبارات المتعٌمميف الشائعة في ألسنتيـ، كاستخداماتيـ الكظيفية، كقدراتيـ العقمية، أم 

أف يككف تدريس الٌنحك مف خالؿ كظيفتو مع مراعاة القدرات العقمية لممتعمميف كاستخداـ 

 العبارات التي يتداكلكنيا في سياقتيـ المختمفة.

ضافة إلى ىذه المحاكالت في ا    لعصريف )القديـ كالحديث( نجد محاكالت كذلؾ         كا 

في العصر القديـ منيا محاكلة الجاحظ في كتابو " الحيكاف " حيث يحدثنا عف ضيقو كتبرمو 

دراكو نكاحي النقص في بعض الكتب الٌنحكية، حيث يقكؿ8 "  مف مناىج الٌنحاة حيف ذاؾ، كا 

 2يعة لمكقت كمشغمة لمصبي عما ىك أكلى بو ".إٌف اإلكثار مف الٌنحك كتدريسو لذاتو إٌنما مض

كتمتيا دعكات أخرل في القرنيف الرابع كالخامس اليجرم، ككانت أكثر جرأة كصراحة     

 عمى يدم كؿ مف8

 ق(.130ػػػػ أبك العباس أحمد بف أحمد بف كالدة المصرم )ت

                                                             
 )بتصرؼ(. 30لسابؽ، صظبية سعيد السميطي كحسف شحاتة،المرجع ا1
 .110، 111عٌمكم عبد ا طاىر، تدريس الٌمغة العربية كفقان ألحدث الطرائؽ التربكية، ص 2
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 ق(.116ػػػػ أبك جعفر الٌنحاس الٌنحكم المصرم )ت

 ق(.227رم )ت ػػػػ أبك العالء المع

كما بذلت محاكالت أخرل لتيسير الٌنحك كالمحاكلة التي بدأىا األخفش األكسط، ثـ الككفييف 

    سيره لكثرة اإلفتراضات كالخالفاتمف بعده، كلكٌف تمؾ تعثرت كعقدت الٌنحك بدالن مف تي

تيدفت التي دارت بينيـ، كمحاكلة ابف الحاجب في كتابيو ) الكافية( ك)الكافية( التي اس

التيسير عمى إغناء المبتدئ عند الٌرجكع إلى مصنفات الٌنحك الكبرل، كلعٌمو قد كفؽ بعض 

 1في تيسير بعض المسائؿ الٌنحكية.   الشيئ

إذف استمرت محاكالت الٌنحاة في تيسير الٌنحك خالؿ العصكر الماضية، كلـ تتكقؼ    

   النجاح، كلـ يقدر ليا أف تستمركلكٌنيا محاكالت فردية في معظـ األحياف كلـ يكتب ليا 

حٌتى تتمكف مف تمخيص الٌنحك مف بعض القيكد التي تقيده كتحكؿ دكف تعٌممو أك تطبيؽ 

 2قكاعده في كاقع الحياة.

لى جانب المحاكالت في العصر الحديث التي ذكرناىا آنفان عند الٌنحاة المحدثيف ٌنجد     كا 

ي كتابو ) األدب الجاىمي( حيث قاؿ8 " إٌف محاكلة طو حسيف أيضان في العصر الحديث ف

ٌنما يدرس  فييا شيء غريب ال صمة بينو كبيف الحياة، كال صمة  لغتنا ال تٌدرس في مدارسنا كا 

، كيرل بأٌف القصكر راجع 3بينو كبيف الحياة كالصمة بينو كبيف عقؿ التمميذ كشعكره كعاطفتو "

                                                             
 .110، 110عٌمكم عبذ الٌمو طاىر،المرجع السابؽ، ص 1
 .016ـ، ص 0103، 0أحمكد بكجمعة بناني، مباحث منيجية في الٌمسانيات دار األياـ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط2
 .110عٌمكم عبد ا طىاىر، تدريس الٌمغة العربية كفقان ألحدث الطرائؽ التربكية، ص3
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صعكبة الٌنحك، كدعكا إلى تيسيره، زمف ىؤالء  إلى عدـ التكفيؽ في دراسة الٌمغة العربية إلى

يكسؼ السكداء في قكلو "كعندم أٌنو باإلمكاف كضع قكاعد بسيطة تبمغ سيكلتيا حٌدان يجعؿ 

 1الٌمغة العربية أقرب لغات العالـ متناكالن ".

كما دعا عباس  حسف إلى ضركرة تيسير الٌنحك العربي، بما يعكد الٌمغة بالسعة كالتيسير    

مفيد فقاؿ8 " إٌف الٌنحك العربي عمى عظـ شأنو كجميؿ قدره يحتاج إلى نكع مف  التيسير ال

، كاآلراء المتباينة  كالٌتجديد في بعض مناحيو دكف بعض، فالتعريفات الكثيرة بغر داعو

بتعميالتيا المصطٌنعة، فاألصكؿ المضطربة بعباراتيا المتعٌددة كؿ أؤلئؾ كغيره، مٌما يمكف 

صالح كمالحقتو بالتسديد كاستصفاؤه بما يعكد عمى الٌمغة بالسّْعة كالتيسير المفيد تداركو باإل

كالتركيز المأمكف" كيرل نكرم حمكدم القيسي أٌف مسألة الضعؼ في استخداـ الٌنحك      

التي صاحبت األجياؿ العربية عبر سنكاتيا الطكيمة، كفي الفترات المتأخرة أٌدت إلى إلحقاؽ 

حك العربي فخمقت جٌكان مف التنافر بيف الٌدارسيف كالماٌدة المدركسة، ككلدت ىكَّة اإلساءة بالنٌ 

عميقة حالت دكف تحقيؽ الفائدة المرجكة مف دراسة ىذا العمـ، حٌتى كصمت الحاؿ         

إلى العزكؼ كمٌيان كفي مختمؼ المستكيات". كيقترح عمي جكاد الطاىر تشكيؿ لجنة لتعيد 

الذم بيف أيدينا كتشطب منو ال فائدة فيو فقاؿ8 " لك تتألؼ لجنة تغار    الٌنظر في الٌنحك

عمى الٌمغة، فتشطب بالقمـ األحمر عمى كٌؿ مادة في منيج القكاعد ال يحتاج إلييا اإلنساف 

ىـ  لدل القراءة كالكالـ كالكتابة، فإٌنيا ستدىش لما ترل مف مكاد ميتة، كستغدر الطمبة إفٌ 

كرىكا لغتيـ مف أجميا، ثـ تمزؽ الصفحات الكثيرة المأىكلة بالمكت   عجزكا عف فيميا اك
                                                             

 .111، 110عٌمكم عبذ الٌمو طاىر، المرجع السابؽ، ص1
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مف كتب القكاعد كتبقى بعد ذلؾ المباب". كيرل صبحي صالح أٌف أجؿ خدمة تؤدييا لٌمغة 

الضاد ىي كضع كتب في القكاعد كالٌمغة يراعي فييا الكضكح كالتبسيط كأٌف خطكة عممية ال 

تفاؽ عمى صكغ المقاييس التي تحدد ما ينبغي الحفاظ بٌد أف تسيؽ ذلؾ  الصنيع، كىي اإل

عميو  مف القكاعد كالضكابط في األلفاظ كالتراكيب. إضافة إلى يكسؼ السكداء الذم يرل أٌف 

كسيمة لخدمة الٌمغة العربية اتفاؽ الدكؿ العربية عمى عقد مؤتمر لغكم ترسؿ إليو كؿ منيا 

ة العميا ". كيقكؿ أيضان8 "كعندم أٌنو باإلمكاف كضع كفدان متفتحان عمى التطكر مشبعان بالثقاف

 1قكاعد تبمغ سيكلتيا حٌدان يجعؿ الٌمغةالعربية أقرب لغات العالـ متناكالن ".

كعميو فيذه المحاكالت ىي مف أىـ التيسيرات المقترحة لتيسير الٌنحك كتسييمو لممتعٌمميف،    

ث( كلكٌف في رأيي أنا بذات شخصيان أٌف فكانت أىـ المحاكالت في العصريف )القديـ كالحدي

ىذه المحاكالت لـ تأتي بشيء البديؿ بؿ زادت الطيف بٌمة فبقي الٌنحك كما ىك صعب كعقد 

 كلـ يتـ مف التغيير كالتسييؿ فيو عمى اإلطالؽ.

أٌما فيما يخص الحمكؿ المقترحة ليذا الداء عمى الٌمغة العربية عاٌمة كأبنائيا خاصة    

 لعالج لتيسير الٌنحك ببعض الحمكؿ المقترحة التي تكمف فيما يمي8فإستشفنا ا

ػػػػ اإلكثار مف التدريب عمى استعماؿ القكاعد كممارسة استخداميا في حٌصة القكاعد         

أك في حصص فركع الٌمغة العربية األخرل كالقراءة كالتعبير كالٌنصكص كاإلمالء، فيذه المكاد 

                                                             
 )بتصرؼ(. 112عٌمكم عبد ا طاىر، المرجع السابؽ، ص1
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حك، كالتزاـ المتعمميف بذلؾ كعدـ التياكف فيو، فمف شأف ىذا التدريب مكاد تطبيقية لماٌدة النٌ 

 أٍف يثبت القكاعد، كيمكٌف المتعمميف مف استعماليا بسيكلة كيسر.

ػػػػ تنقية الٌنحك كتبسيطو مف الشكائب التٌي ال تفيد المتعمميف، كىذا كاجب ينبغي أٍف تقـك بو 

بٌية مستفيدة في ذلؾ بالجيكد التٌي بذلتيا المجامع كزارات التربية كالٌتعميـ في الٌدكؿ العر 

 الٌمغكية كالمؤسسات كالمنظمات الدكلٌية كالباحثيف.

ػػػػ تكافئ الماٌدة المقررة عمى كٌؿ مرحمة كفي كٌؿ صؼ مع مستكل النضج، فيكتفي         

لعربٌية في السٌنكات في السٌنكات األربع األكلى مف المرحمة األساسٌية بسماع األساليب ا

الصحيحة كترديدىا مف غير تعرض لمٌنحك كتعريفاتو كعمٌمو. ثـ تبدأ المرحمة األساسية الثٌانية 

بتقديـ األبكاب األساسٌية كالياٌمة التي يعتمد عمييا تركيب الكالـ كالجمؿ اإلسمٌية كالفعمٌية، 

فكف مف حيث كينبغي التدٌرج في تكزيع المكضكعات، فالمتعممكف في المرحمة الكاحدة مختم

الٌنضج العقمي، لذا ينبغي مراعاة تكزيع المكضكعات بيف الٌصفكؼ المختمفة أيضان، بحيث 

 نختار أسيؿ المكضكعات في السٌنة األكلى، كنتدرج في اإلختبار.

ػػػػ أف تككف المكضكعات التي تستنبط منيا قكاعد الٌنحك كالٌصرؼ مٌما يألفو المتعمـ،  كحٌبذ لك 

 ع المقٌررة...ككٌمما كانت األمثمة كاقًعٌية كمف كاقع البيئة التٌي يحياىااستفاد مف القط

 المتعٌمـ، كانت أقرب إلى فيـ الدرس كاإلحاطة بمضمكنو في سيكلة كيسر.

ـ أٌف لمقكاعد الٌنحكٌية ػػػػ أٍف يكجد المعٌمـ لدل المتعمميف الدافعٌية إلى تعٌمـ النحك، كشعكر المتعمٌ 

 ـ كالتعميـ يساعده عمى تعٌمميا كيجعميا مستساغة مقبكلة عنده.دكران ميمان في الفي
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 1ػػػػ استخداـ استراتجٌيات التعٌمـ الحديثة في تعميـ قكاعد الٌنحك.

إذف لتبسيط الٌنحك ينبغي التركيز عمى المباحث الٌنحكية الكظيفٌية التي تستخدـ في الحياة،    

مة الكركد في حياة المتعمـ. يسيماف بدرجة كبيرة كاإلبتعادعف الٌتعٌمؽ في دراسة القكاعد القمي

 في جسر لميكة ما بيف القكاعد كمع حياة المتعمميف.

ػػػػ ربط المكقؼ الٌتعميمي لمقكاعد الٌنحكٌية بمكضكعات ال تخرج عبارتيا كأساليبيا عف تمؾ   

تفاعؿ معيا التٌي تعرض لممتعمـ كثيران، كيستخدميا في تعبيراتو، كتصادفو في قراءتو، حتى ي

كيشعر بحاجة إلى معرفتيا، كجعؿ المكضكعات التٌي تعرض خالليا القكاعد الٌنحكية قريبة 

مف بيئة المتعمـ كنشاطو الٌمغكم، كربما كانت األخطاء التي يقع فييا المتعممكف، في أثناء 

ات عبير الكتابي أك الشفكم فرصة إلثارة المشكالت الٌنحكٌية التي تدكر حكليا مكضكعالتٌ 

الدّْراسة. كالبدء بالمكضكعات الشائعة كتأخير المكضكعات األقؿ شيكعان. ثـ ضـ الجزئيات 

المتناثرة، كالتقميؿ مف القيكد كالشركط كالتعريفات كالتقسيمات عند التقعيد. كالترج في تدريس 

      القكاعد الٌنحكٌية كالصرفٌية كفقان لممبادئ المعركفة فتنتقؿ مف السيؿ إلى الصعب،    

كمف المحسكس إلى المعقكؿ ، كلذلؾ يحسف أف تعمد إلى الطريقة العريضة في السٌنكات 

 2األكلى مف التعٌمـ، كالطريقة القاصدة في المراحؿ المتقٌدمة.

                                                             
فكؼ األساسٌية العميا كطرؽ معالجتيا، دار فيد خميؿ زايد، األخطاء الشائعة الٌنحكية كالٌصرفية كاإلمالئية عند تالمذة الصٌ 1

 .001، 017ـ، ص0117اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، األردف، 
 .001المرجع نفسو، ص2
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ػػػػ اإلىتماـ بتدريب المتعٌمميف تدريبان منتظمان يقـك عمى المحاكاة، ألٌف ىذا التدريب أساس 

سميمة، عمى اف يراعي في ىذه التدريبات أف تككف مناسبة لمستكل تككف الميارات الٌمغكية ال

عطاء النصيب األكفر مف اإلىتماـ لمتدريب ال  نمك المتعمميف العادات المغكٌية الصحيحة. كا 

لحفظ القاعدة. فضالن عف اإللتزاـ بالٌمغة الفصحى في دركس القكاعد، كفي غيرىا داخؿ 

 1لتحٌدث بيا.الٌصؼ كخارجو، كحمؿ المتعممكف عمى ا

ػػػػ ضركرة التخٌمص مف التحميالت اإلعرابية لكثير مف األساليب كالقكالب التعبيرية التي ينبغي 

اإلقتصار فييا عمى عرض األسمكب، كبياف كيفية استعمالو، كضبط أجزائو كمككناتو، دكنما 

 حاجة إلى التحميؿ  أك اإلعراب التفصيمي.

 التي تستعمؿ في الحياة كفي أساليب الكتاب. ػػػػ التركيز عمى المباحث الٌنحكية

ػػػػ اعتماد المنيج التقابمي الذم ييدؼ إلى التعرؼ عمى أخطاء المتعمميف الشائعة في قكاعد 

 الٌمغة بسبب التأثر بالميجة أك بمغة أجنبية.

 ػػػػ البدء بالمكضكعات الشائعة كتأخير المكضكعات األقؿ شيكعان، أك غير الشائعة.

اء النصيب  األكفر مف اإلىتماممممارسة كالتطبيؽ ال لحفظ القاعدة.             ػػػػ إعط

اإللتزامبالتيسيرات الكثيرة التي أقرتيا مجامع الٌمغة العربية كبخاصة مجمع الٌمغة العربية      

 في مصر.

                                                             
 .30...31أحمد مختار عمر، العربٌية الٌصحيحة، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، د.ت، ص1
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ديد ػػػػ تكثيؼ التدريبات الٌمغكية بالنسبة لمكاطف المبس كبعد تصنيؼ أخطاء المتعمميف كتح

الشائع منيا. كيقتضي تحقيؽ ىذا إنشاء مركز " لمغكيات التطبيقية " كاتخاذ جممة          

 مف اإلجراءات البحثية.

ػػػػ استقاء جميع أمثمة الٌنحك مف لغة الحياة أك الٌمغة التي تصادؼ المتعمـ في قراءاتو، كيمكف 

إلى معرفتيا، كجعؿ  أف يستخدميا في تعبيراتو حتى يتفاعؿ المتعمـ كيشعر بحاجتو

 المكضكعات التي تعرض مف خالليا القكاعد قريبة مف بيئة المتعمـ كنشاطو اٌلمغكم.

ػػػػ اإلقتصار ػػػػ في تقديـ القكاعد الٌنحكية ػػػػ عمى الجانب الكظيفي، كاختيار األمثمة مف ا لٌمغة 

غفاؿ القيكد  الحٌية المعاصرة باإلضافة إلى تبني أيسر اآلراء الٌنحكية إلى تعميـ القاعدة، كا 

كالشركط كالتشعيبات الجزئية الكثيرة التي تحٌير المتعمـ، كتقتضيو بذؿ جيد إضافي دكف 

 1فائدة، كاإلكثار مف التمرينات، كالتدريبات العممية.

صيف ػػػػػ تخميص مناىج الٌنحك مف الشرح كاليكامش كاإلستطرادات التي تيـ الٌمغكييف المختٌ 

 المبتدئيف.أكثر مف الطمبة 

ػػػػ اإلكتفاء بالمكضكعات الٌنحكية التي تشيع في اإلستعماؿ الٌمغكم الحديث، كالتركيز عمييا 

بدالن مف إرىاؽ الطمبة بمكضكعات نادرة اإلستعماؿ أك مسائؿ شاذة، أك قكاعد ال تراعى   

 في اإلستعماؿ الحديث.

 كجرّْ المضافات. ػػػػػ التأكيد عمى أساسيات الٌنحك فقط كرفع األسماء كنصب
                                                             

 .30...27أحمد مختار عمر، المرجع السابؽ، ص 1
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ػػػػػ ربط قكاعد الٌنحك بفركع المغكم األخرل كربطو بالبالغة كالنقد كغيره مف الفركع الٌمغكية 

 األخرل.

ػػػػػ مراعاة مدارؾ الطمبة كتكييؼ المكضكعات كالٌنصكص الٌنحكية ألذكاؽ الجيؿ الجديد      

 أك متطمبات العصر الحاضر.

 1ؼ في المناىج النحكية كمكضكعاتو.ػػػػػ التأكيد عمى الكـ ال الكي

ػػػػػ تأليؼ الٌنحك تأليفان تعميميان بعيدان عف الشركحات كالمطكالت التي قد تضر المتعٌمـ أكثر مٌما 

 2تفيده.

 ػػػػػ محاسبة المتعٌمـ عمى أخطائو الٌنحكية في  فركع الٌمغة كٌميا.

ـ بأحدث األساليب كالطرائؽ المتبعة    ػػػػ إقامة دكرات مستمرة لمعممي الٌمغة العربٌية لتعريفي

 في التدريس كتدريبيـ عمى أساليب القياس المكضكعي.

ػػػػ الربط بيف المناىج التي يعٌد في ضكئيا معممك العربية في الجامعات كمعممكا المرحمة 

 اإلبتدائية في دكر المعمميف كمناىج التدريس في مراحؿ التعميـ العاـ دعمان لإلتجاه الكظيفي.

ػػػػػ اإللتزاـ كالتقيد بالمنيجية في تقديـ المباحث الٌنحكية  فالمضارع مرفكع بالضمة كثبكت 

النكف قبؿ المنصكب كالمجزـك كالمبتدأ أك الخبر قبؿ األفعاؿ المتعٌدية لمفعكليف ليس أصميا 

 1مبتدأ أك خبران، كدراسة التمييز بعد العدد، كدراسة الحاؿ بعد المشتقات...إلخ.
                                                             

 )بتصرؼ(. 40...33جكاد الطعمة، مشكالت تدريس الٌمغة العربٌية في مرحمة الدراسة الثانكية، د.ت، صصالح 1
 .023جاسـ محمكد الحٌسكف كحسف جعفر الخميفة، طرؽ تعميـ الٌمغة العربٌية في التعميـ العاـ، ص2
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ل شكقي المعمرم أف تيسير الٌنحك العربي كتقديمو سيالن ككاضحان لمطالب، ال يمكف  كير   

ٌنما يكمف في الشرح  في حذؼ بعض القضايا منو أك التخٌمص مف بعض األحكاـ كا 

 2كالتكضيح ليذه القكاعد المحدّْدة.

كطننا كيرل أيضان صالح بمعيد أٌف الحمكؿ المقترحة لتيسير الظاىرة التي تفشيت في     

العربي كفي جامعاتنا الجزائرية ك لذا ال بٌد مف تكثيؼ التدريبات كالتماريف اإلجرائية إذ تصبح 

لدل الناشئة كسمة طٌيعة ٌتعقؿ السنتيـ مف الٌمحف كالزلؿ ، كعميو ال بٌد مف مضاعفة ساعات 

اٌل كٌنا كمف يتعٌمـ  الٌسباحة        في التطبيؽ العممي، كيشبو ذلؾ بتعٌمـ السباحةإذ يقكؿ " كا 

عف طريؽ قراءة كتب في تعٌمـ الٌسباحة، ثـ يكتشؼ حيف ينزؿ إلى البحر أٌف الكتاب لـ يفده 

شيئان" كىذا ألٌف الحدكد كالمفاىيـ الٌنحكية مبثكثة في الكتب كالمتكف، كحفظيا ال ييكرث الناشئة 

يرل مف الحمكؿ المقترحة  إاٌل نصبان كتعبان، ما لـ ييٍشفع بالتدريبات كالممارسة. ظؼ إلى ذلؾ

أيضان انتقاء المعٌمميف األٌكفاء، اإلدماف عمى قراءة النصكص الفصيحة، المشافية الفصيحة 

 3التي تربى في الممكة المسانية عند المتعمـ.

 كىناؾ حمكؿ اقترحتيا الٌندكات كالمؤتمرات كالمجامع الٌمغكية كالتي تمثمت فيما يمي8     

                                                                                                                                                                                              
 )بتصرؼ(. 002...000زكريا إسماعيؿ، طرؽ تدريس الٌمغة العربٌية، ص1
 14ـ، ص0114، قراءات معاصرة في تيسير الٌنحك العربي، اتحاد الكتاب العرب لمنشر، دمشؽ، شكقي المعرم2

 )بتصرؼ(.
صالح بمعيد، ضعؼ الٌمغة العربٌية في الجامعات الجزائرية )جامعة تيزم كزك نمكذجا(، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 3

 )بتصرؼ(. 014...012ـ، ص0117الجزائر، 
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لٌنحكية ك التعاريؼ بالمعني كالٌدالالت، فكثير منٌا يردد8 نكف الكقاية.  ػػػػ ربط المصطمحات ا

ككذا !كال يعمـ معنى ذلؾ، كيقكؿ ٌمعربان8 فعؿ مضارع، كال يدرم لـ سٌمي ذلؾ الفعؿ مضارعان؟

 مسألة حركة المناسبة.

اب ليذا يجب أف تدرس المصطمحات الٌنحكية كالٌتصريفية بطريقة متكاممة كٌترٌتب األبك    

كالمسائؿ كفؽ منيجٌية منطقٌية مدركسة ػػ تراعي قدرات المتعمميف كمستكياتيـ ػػ كرٌبما جاز 

 اإلستغناء عف بعض المصطمحات كالفركع التي ال أثر ليا في تقكيـ الٌمساف أك القمـ.

ػػػػ إنتقاء الشكاىد كاألمثمة التي تكشؼ عف الغامض ػػ كتيجٌمي القاعدة ػػ كخميؽ بالباحثيف 

لمعٌمميف اختيار الٌشكاىد التي تتصؿ بالمحيط، كتخدـ الكاقع المعيشي. كياحٌبذاالكييضفي كا

المعٌمـ عمى درس الٌنحك جكِّا يريح المتعٌمـ كيحفٌزه إلى اإلستزادة كيشٌكقو، كأف يسكؽ حكمة  

 أك مثالن أك بيتان أك طيرفة تبعث الٌركح كالٌسركر.

ائيـ  المتسع في المسألة الكاحد. كعف العمؿ التي ال تجدم ػػػػ اإلبتعاد عف اختالؼ الٌنحاة كآر 

 نفعان، كذلؾ باإلحتكاـ إلى الٌمغة الجامعة ال المفٌرقة.

 ػػػػ تغميب الجانب التطبيقي العممي عمى الجانب النظرٌم. كتكسيع الٌنحك كالٌمغة.

ص المشرقة، كربط ػػػػ اعتماد األسمكب الطبيعي في تدريس الٌنحك العربي. بالرجكع إلى الٌنصك 

الٌنحك بأساليب الٌمغة العربية البالغية، حيث إٌنو ال يخفي ارتباط الٌنحك بالبالغة في درس 

 اإلستفياـ مثالن.
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ػػػػػ االستعانة بالكسائؿ الحديثة المكضحة، كاألجيزة الٌسمعية البصرية كاألجيزة العاكسة كال 

بكسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة سيما في إيضاح فركع الٌتصريؼ كأقسامو، كنحف نييب 

كالمكتكبة، أف تضطمع بميمتيا، فتقٌدـ الٌنحك العربٌي في حصص كبرامج كدركس مشٌكقة، 

كي تعيد الٌثقة إلى النفكس، ذلؾ أٌف كثيران مٌنا ال يكاد يسمع كممة الٌنحك إاٌل أحٌس بالٌثقؿ 

 .1كالٌنفكر كالٌضجر

د بإستعماؿ العربية الفصحى داخؿ القسـ، كحث الطالب ػػػػػ التزاـ المعمميف في جميع المكا

عمى اإللتزاـ بيا كذلؾ كىذا مف شأنو أف يجعؿ الطالب في انغماس لغكم دائـ في مجاؿ 

الٌمغة العربية الفصحى، فيؤدم ذلؾ ػػػ ال محالة ػػػ إلى ترسيخ القكاعد التي أخذىا في درس 

 الٌنحك.

قامة دكرات تككينية ػػػػػ اإلىتماـ  بالمعٌمـ بإعداده إع داد جيدان مف الناحية العممية كالمنيجية، كا 

 كممتقيات عممٌية بشكؿ مستمر.

ػػػػػ حث الطالب عمى المطالعة الدائمة لمٌنصكص كالقرآف الكريـ كالحديث الٌنبكم الشريؼ، 

 حتى تككف خير عكف لو إلكتساب ممكة لسانية.

انب التطبيقية، كجعؿ الطالب بشكؿ فٌعاؿ        ػػػػػ التركيز عمى الٌنحك الكظيفي كعمى الجك 

 في التطبيقات.

                                                             
 .017،001لٌمغة العربٌية، أعماؿ ندكة تيسير الٌنحك، ص المجمس األعمى1
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ػػػػػ عناية المعٌمميف باألخطاء الٌنحكية في فركع الٌمغة العربية. الشفيي منيا كالتحريرم، 

قامة الدراسات كالبحكث الجامعية لدراسة ىذه األخطاء     كمحاسبة الطالب عمى ذلؾ، كا 

 .1العالـ ػػػ بحثان عف أسبابيا كأنجع السبؿ لمعالجتيا عمى غرار ما يجرم في أغمب جامعات

ػػػػػ تصفية الماٌدة الٌنحكية مف الشكاذ، كما ال يفيد إلحداث استخداـ لغكم سميـ كالتعاريؼ، 

 كتجنب تقديـ األكجو اإلعرابية لمطمبة إاٌل بما يخدـ الكاقع الٌمغكم.

ك إلى مادة البالغة، كبخاصة عمـ ػػػػػ مف األفضؿ ترحيؿ بعض المسائؿ المٌمحقة بالٌنح

المعاني الذم ىك في األصؿ مف الماٌدة الٌنحكية، كيمكف تطبيؽ ذلؾ في معالجة مسألة حذؼ 

 المبتدأ كالخبر في عمـ البالغة.

ػػػػػ إبعاد الٌمغة العامية السكقية عف المدارس كالمعاىد كالجامعات كتعكيد أنفسنا كأبناءنا     

سميمة السيمة الكاضحة ػػػ حتى في درس الرياضة ػػػ كتعميمنا العربية عمى الٌمغة الفصحى ال

ناب  -عمى أقـك األساليب في التربية كأصكؿ التدريس ال يحكجنا إلى نحك أك قكاعد نظرية أل

كيقكؿ سعيد األفغاني8 " أٌف  .2)سعيد األفغاني( نككف قد قدمنا لمٌمغة  عمميان  -حسب تعبيره

المرسكمة بإحكاـ مف دعاة صعكبة اإلعراب خمطة عمينا ػػػ نحف العرب الدٌعاية المخططة ليا 

فكس ػػػ أكراقنا كبتنا نرٌدد مقكالت غمى غير كعي مٌنا، حٌتى إٌف مكرىـ أحدث زيفان حتى في نٌ 

                                                             
 .000المجمس األعمى لٌمغة العربية، المرجع السابؽ، ص1
 . 130، 130يكسؼ الجكارنو، سعيد األفغاني كجيكده في عمـ العربٌية، ص 2
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مف ال ٌشؾ في سالمة نٌياتيـ، كشٌؿ الكعي في غير كاحد مٌنا مف رجاؿ العمـ كاألدب، 

 .1ا قاؿ أكلئؾ في صعكبة  القكاعدفاستسممنا لمتنكيـ فٌرددنا م

نستخمص مف خالؿ ىذا أٌف الحؿ المقترح لمخركج مف ىذا المأزؽ الٌمغكم الٌنحكم، كأٌنو     

يجب عمى المعمميف أثناء تقديـ مادة الٌنحك أف يدرسكه بالمغة الفصحى في المدارس كالمعاىد 

رجة، ألٌنيا كانت السبب األكؿ كالكجيو ػػػ التربكية، كأف يبتعد كالكٌؿ البعد عف الٌمغة العامية الدا

 في نظر األفغاني ػػػ ىي صعكبة تدريس الٌنحك العربي.

كرأل األفغاني أٌف الحؿ المناسب في تسييؿ مادة الٌنحك عند الطالب ىي كضع قاعدة ما    

 مع مراعاة الغالب في الٌمغة كاألشيع مف الفصيح كالقياس مف الشاذ.

األفغاني بإقتراح سمي بإسميإقتراح األفغاني، فكقؼ الٌداء كاستشرؽ الدكاء ػػػػ كفي األخير جاء 

إلصالح لغكم ٌنحكم فالمخمصكف مف المشتغميف بالعربية يؤمنكف بأٌف قكاعدىا فييا بمبمة 

كتداخؿ كتطكيؿ. كعميو فإٌف األفغاني كجد أٌف السبيؿ ػػػ إلعادة الٌنظر في بناء القكاعد العربيةػػػ 

افي المآخذ التي أخذت عمى الٌنحاة األقدميف، كتحديد اليدؼ مف الكاعد مٌما يكمف في تج

   يسيؿ كضع أخصر المناىج كأكضحيا كأسرعيا في بالغتنا إٌياه، ألٌنو ال سبيؿ ػػػ اليـك ػػػ 

عمى القبائؿ نسيؽ ما كصؿ إلينا مف الكالمإلى اإلحاطة بكالـ قبائؿ العرب القدامى، كيتعذر ت

 .2بٌدقة

                                                             
 .130يكسؼ الجكارنو،المرجع السابؽ، ص1
 )بتصرؼ(. 143المرجع نفسو، ص2
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زيادة فرص التدريب عمى القكاعد الٌنحكية، بعيدان عف الحفظ الببغاكم لقكاعدىا، لذا      ػػػػ

عمى المعٌممكف اف يبدكا منذ نعكمة أظافرىـ )المتعممكف( بتدريبيـ عمى كضع الحركات   

 عمى أكاخر الكممات.

كبابي الٌتنازع  ػػػػ دمج األبكاب الٌنحكية في أبكاب أخرل، كحذؼ الشاذ كبعض األبكاب الٌنحكية

يراد  كاالشتغاؿ كعدـ الٌتحرم عف أثر العامؿ في اإلعراب كتقميؿ التفصيالت اإلعرابية، كا 

أمثمة جديدة حٌية مرتبطة بالحياة  كالتقميؿ مف التفريعات الجزئية التي ال ضركرة ليا، 

براز األنماط  كاإلقتصار عمى مصطمحات ثابتة لمتخمص مف مشكمة تعٌدد المصطمحات كا 

 .1كاألنساؽ التركيبية الشائعة

ػػػػػ استحداث مقررات لغكية ميارية )نحكية بالغية( عمى سنكات إعداد أستاذ الٌمغة العربية  

 في كميات التربية كفي الدراسات الجامعية كالعميا.

ػػػػػ إطالؽ أيدم أساتذة الٌمغة العربية في اختيار المكاد الٌمغكية المقركءة كالمسمكعة مف خارج 

الكتب المقررة في مادة الٌنحك، مف الصحؼ كالمقاالت كالمجاالت، ككافة أمكر النثر كالشعر، 

ليككف كؿ ذلؾ بمثابة الماٌدة الخاـ التي تمارس فييا كعمييا ميارات التحميؿ الٌمغكم، الٌنحكم 

 .2كالبالغي معان 

ف كاقع مزرم كخالصة القكؿ نستنتج في نياية المطاؼ مف ىذا البحث، تجعمنا نكشؼ ع   

راح ضحيتو المتعٌمـ الذم كجد نفسو مغيبان تغييبان مطمقان، حيث أٌف التيسيرات الٌنحكية لـ تفد 
                                                             

 .112...046تدريس الٌنحك العربي في الجامعات كاقعان كرؤل، ص ميا خيربؾ ناصر، مناىج1
 000،000حسنى عبد البارل عصر، قضايا في تعميـ الٌمغة العربٌية كتدريسيا، ص2
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شيئان، بؿ عمى العكس مف ذلؾ إزدادت ناشئة العرب ضعفان، األمر الذم جعمنا نكجو التيمة 

حك الكظيفي،     إلى الٌنظرية الٌنحكية القديمة، كنقترح بديميا ٌنظرية حديثة، ىي ٌنظرية النٌ 

التي نماىا كٌطكرىا أحمد المتككؿ في إطار مبادئ نظرية الٌنحك الكظيفي لسمكف ديؾ. كأٌف 

قضية تيسير الٌنحك لـ تدرس أزمة الٌنحك التربكم في ظؿ التعميمية )عمـ التدريس( أم أٌنيا لـ 

يـ كتعمـ الٌمغة ككؿ، تبحث عف حؿ ليذه المسألة ػػػ كىي مف فركع الٌمغة ػػػ في إطار تسييؿ تعم

كأٌنيا في تيسيرىا لمٌنحك كقع عندىا خمط بيف الٌنحك العممي التحميمي المجرد، كالٌنحك التعميمي 

الكظيفي، كفي رأينا الخاص أٌف ىذا الٌداء ما ىك إاٌل حالة عرضية، سيؿ تجاكزىا مف ىذا 

ات التي ذكرناىا آنفان. كلعٌؿ الٌداء الخطير عمى لغتنا العربية كعمى أجياليا، إذا أخذ بالمقترح

الحمكؿ المستقبمية تككف  أنجع كأصكب لمعالج كالشفاء مف ىذا المرض الخطير كاليٌداـ كأٌف 

ٌنما ليا جذكر ضاربة في القركف الماضية  ىذه المشكمة أك الظاىرة ليست كليدة الحاضر كا 

حك عٌما ىي عميو منذ القرف الثالث ىجرم عندما قاؿ الجاحظ " أٌف تدريس مكضكعات النٌ 

إٌنما ىي مضيعة لمكقت كمشغمة لمصبي عٌما ىي أكلى بو، كأٌنو يجب أف يكتفي بتدريس ما 

يعنيو عمى السالمة مف فاحش المحف..." إذف ظاىرة تيسير الٌنحك ليست قضية حديثة 

ٌنما كاف ليا صدل كاسع في القرف الماضي. كلكٌف أالحظ أٌف ىذه الظاىرة        كمعاصرة كا 

ك المشكمة، قد برزت كأٌلح عمييا بشكؿ كبير في العصر الحديث عندما بدأت الناشئة     أ

مف المتعٌمميف يشككف مف صعكبة الٌنحك، كبدأكا يدعكف إلى التيسير، كليذا رأل طو حسيف 

كىك أحد دعاة العصر الحديث بضركرة تغيير النظرة إلى الٌنحك إذ يقكؿ8 " كأنا أتصكر احياء 

 كجييف8 أحدىما أف يقربو الٌنحكيكف مف العقؿ الحديث ليفيمو كيصيغو كيتمثمو الٌنحك عمى
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كيجرم عميو تفكيره إذا فٌكر، كلسانو إذا تكٌمـ، كقممة إذا كتب. كاآلخر أف تشيع فيو ىذه القكة 

التي تحٌبب إلى الٌنفكس درسو كمناقشة مسائمو كالجداؿ في أصكلو كفركعو، كتضطر الٌناس 

نفيـ مف كالـ طو حسيف .1بو بعد أف أىممكه كيخكضكا فيو بعد أف عرضكا عنو"إلى أف يعنكا 

أٌف حؿ مشكمة يكمف في إعادة تشكيؿ القكاعد الٌنحكية لتصبح مناسبة لطريقة تفكير اإلنساف 

 العربي الحديث.

ف، أٌف كعميو فإٌف جميع المحاكالت التيسير ػػػ المذككرة آنفان ػػػ عند الٌنحاة القدامى كالمحدثي   

أزمة الٌنحك التي تشكمت في الميداف الٌتربكم، مف الصعب حٌميا بنجاعة بعيدان عف الحقائؽ 

التي أثبتيا المختصكف في حقؿ التعميمية. حيث سبب فشؿ ىذه المحاكالت أٌنيا ال تستند  

إلى أساس عممي في التيسير، كما أٌف ىؤالء المحاكلكف لـ يفيمكا المعنى الصحيح لعممية 

يسير، ذلؾ أٌف التيسير عند الكثرة الغالبة ىك التسييؿ كاإلختصار كتذليؿ الصعب       الت

مف المباحث الٌنحك كتمييد الكعر مف مسالكو، إضافة إلى الٌنظرة العاٌمة إلى الٌنحك عمى أٌنو 

صعب يعسر فيمو كلكٌف رغـ كؿ ىذه الصعكبات كالتيسيرات الٌنحكية يظٌؿ الٌنحك العربي 

ى أيادم آمنة، كنفكس صادقة. تكشؼ عف خفايا لغتنا كأسرارىا. كتجمي الغامض بحاجة إل

منيا.

                                                             
 .300المجمس األعمى لٌمغة العربٌية، أعماؿ ندكة تيسير الٌنحك، ص1
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 الفصل الثالث الجانب التطبيق:

 تحديد اإلشكالية: -1

   الصعكبة التي يعانييا الطمبة أثناء تعٌمـ الٌنحك كتمثميا كاستعابيا كحسف تكظيؼ قكاعدىا    

  غكم في مختمؼ المكاقؼ التعميمية أك غيرىا، كالتي أصبػػػػػػػػػػػػػػػػػحت ظػػػػػػػػػػػػػػػاىرة في اإلستعماؿ المٌ 

أك مشكمة يعاني منيا الطالب كاألساتذة الجامعييف خصكصان الطمبة  في المرحمة الجامعٌية 

أك التالميذ في المراحؿ التعميمية األخرل، فيناؾ فئة تعاني مف الضعؼ الٌنحكم قبؿ 

مستكل الجامعي كحتى أثناءه، كىناؾ فئة أخرل مف الطمبة تظير إشكالية الصعكبة الٌنحك ال

كعزكؼ معظـ الطمبة عمى دراستو كتعٌممو في المرحمة الجامعية في حيف ىناؾ عدد قميؿ   

مف الطمبة الجامعييف يقبمكف عمى دراستو، كتعكد أسباب ىذه الظاىرة أك المشكمة إلى عٌدة 

 نيا8فرضيات نذكر م

ػػػػػ قصكر طمبة الٌمغة العربية كآدابيا في إنتاج خطاب شفكم أك كتابي سميـ مف الٌمحف يرجع 

 إلى الطريقة التي يدرس بيا مقياس الٌنحك قبؿ كأثناء الدراسة الجامعٌية.

 ػػػػػ أك يرجع إلى صعكبة الماٌدة نفسيا كجفافيا كطبيعة المحتكل المقرر كمان ككيفان.

ٌما لض  عؼ مستكل المتعٌمـ ذاتو ألسباب متعٌددة.ػػػػػ كا 

ٌما لممناىج التربكٌية التي ال تراعي  المستكل العقمي كالعمرم لمطالب.  ػػػػػ كا 
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ػػػػػ كقد يككف السبب في األساتذة )المعٌمـ( في ضعؼ الطالب أك رفع مستكاه كذلؾ مف خالؿ 

 مي.الماٌدة الٌنظرية ككيفية تقديميا أم الجانب العٌممي كالتعمي

 أىداف الدراسة: -2

 كتتمثؿ األىداؼ المتكخاة مف إنجاز ىذا البحث في8    

 ػػػػػ تشخيص األسباب المؤدية إلى ضعؼ مستكل الطالب في مقياس الٌنحك كتحميميا.

 ػػػػػ محاكلة إيجاد الحمكؿ كاإلقتراحاتكالتيسيرات الناجعة التي تقمؿ مف الظاىرة.

الجامعي بقسـ الٌمغة العربية ككنو المعنى األكؿ بضركرة ػػػػػ محاكلة رفع مستكل الطالب 

 سالمة لسانو كقممو مف الٌمحف ألٌنو سيصبح أستاذ الٌمغة العربية كالٌنحك فيما بعد.

 المنيج المستخدم: -3

إٌف المنيج المتبع إلنجاز البحث ىك المنيج الكصفي المالئـ لرصد ظاىرة الضعؼ    

عف دراستو كعدـ إقباؿ أغمب الطمبة عف تعٌممو، مٌما أٌدل  الٌنحكم كعزكؼ الطالب الجامعي

براز أسبابيا كنتائجيا كجمع البيانات كالمعمكمات إلحصائيا  بنا   إلى كصؼ ىذه الظاىرة كا 

 كتحميميا.

 أداة جمع البيانات: -4
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آدابيا، لقد تـٌ جمع البيانات الميدانية بإستعماالإلستبانة المكجية لمطمبة بقسـ الٌمغة العربية ك 

أٌما األداة الثانية فيي طريقة المقابمة، فأجريت مقابمة كاحدة مع أستاذ الٌنحك، أٌما بقية 

 األساتذة لألسؼ لـ يتجاكبكا لألمر.

 ميدان الدراسة: -5

ـٌ اختيار كالية مستغانـ مجاالن جغرافيان إلنجاز البحث في جامعتيا )جامعة عبد     لقد ت

 دب العربي كالفنكف قسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا أنمكذجا(.الحميد ابف باديس كمٌية األ

 عينة الدراسة: -6

ـٌ اختيار عينة    بعد تحديد ميداف الدراسة )جامعة عبد الحميد ابف باديس ػػػػ مستغانـ ػػػػ( ت

البحث المتمثمة في أساتذة الٌنحك كطمبة السٌنة األكلى كالثانية كالثالثة بفرعييا الدراسات 

ة كاألدبٌية ليسانس كالسنة األكلى ماستر لسانيات عربٌية )أٌما باقي التخصصات ال الٌمغكي

تدرسو أٌما السٌنة الخامسة ماستر ال تدرسو كذلؾ)الٌنحك(( حيث تـ تكزيع اإلستبيانات     

 عمى الطمبة فقط عمى النحك اآلتي8

 1أ ػػػػػ تكزيع ثمانية عشرة استبانة عمى الطمبة كتـ استرجاع كٌميا.

 2ب ػػػػػ تكزيع أسئمة المقابمة عمى األساتذة كتـ استرجاع مقابمة كاحدة فقط.

 
                                                             

 النسخة الكاممة المكجية لمطمبة مرفقة بمالحؽ البحث.1
 مة لألسئمة المقابمة مع األساتذة مرفقة بمالحؽ البحث.النسخة الكام2
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 المبحث األول: تحميل نتائج المقابمة الخاصة باألساتذة.

 يمكف تقسيـ أسئمة المقابمة إلى عٌدة محاكر ىي8

 أ ـــــ حول ماّدة الّنحو العربي .

ي في السنوات الثالث األولى ب ـــــ حول الطالب الجامعي مع ماّدة الّنحو العرب

 والسنة األولى ماستر؟ .ليسانس؟

 ن في تدريس الّنحو .ييج ـــــ حول طبيعة المنيج والطريقة المّتبع

 د ــــ حول تقييم األساتذة لمحجم الساعي المخصص لتدريس مقياس الّنحو.

 تحميل النتائج:

 أ ــــ حول ماّدة الّنحو العربي.

 لٌنحك العربي؟8 ما رأيؾ في مادٌة ا0س

 8 مٌيمة.0ج

نسٌتنتج أٌف تعميـ ماٌدة الٌنحك العربي في التعميـ العاـ عاٌمة كالتعميـ الجامعي خاصة ماٌدة    

 ميٌمة بالنسبة لممتعمـ المبتدئ أكالمتعٌمـ الجامعي.

 8 أتممس صعكبة في مادة الٌنحك؟ إذ كنت تممس الصعكبة. ىؿ تكمف ىذه الصعكبة في08س

 طبيعة العمـ . 
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 . القكاعد الضمنية التي استنبطيا القدامى 

 . كثرة ما قيؿ كأٌلؼ فيو 

 . اإلختالفات بيف الٌنحاة كالمدارس الٌنحكية 

 . غياب خمفية معرفية عف الٌنحك العربي 

 8 غياب خمفية معرفية عف الٌنحك العربي.0ج

ىا كمؤلفاتيا نسٌتنتج مف خالؿ ذلؾ أٌنو ال تكجد صعكبة في ىذه الماٌدة مف حيث قكاعد    

ٌنما ترجع الصعكبة إلى غياب الخمفية المعرفية عف الٌنحك  كٌنحاتيا كمدارسيا الٌنحكية، كا 

 العربي مف طرؼ األساتذة كأصحاب الٌتخصص .

لـ يممس األستاذ أٌية صعكبة في ىذا العمـ فيك  اإلستعاب ككاضح يحتاج إلى بعض التركيز 

عماؿ الفكر فقط.  كا 

ستاذ، أٌف ىناؾ اىتمامان بالٌنحك لدف الطمبة كحتى األساتذة كالمختصيف؟ 8 أتالحظ أٌييا األ1س

 عمٌؿ؟

 8  اإلىتماـ بالتحصيؿ المعرفي الٌنحكم ضعيؼ، كال سيما عمى المستكل التطبيقٌي.1ج

التعميؿ8 لعكامؿ عٌدة أكليا صياغة البرامج، ثـ الطرائؽ، ثـ التقكيـ، ثـ التقييـ، كبخاصة 

 ي التطبيقي.إىماؿ الجانب الكظيف

نستخمص أٌف اإلىتماـ بالتحصيؿ المعرفي لمٌنحك ضعيؼ لدل الطمبة كحتى األساتذة       

كالمختصيف كذلؾ راجع إلى عٌدة عكامؿ أساسٌية أىٌميا عدـ صياغة البرامج بشكؿ جٌيد،    

 ثـ الطرائؽ التي ال تستغؿ باألمر األنسب، ثـ التقكيـ الذم ينحصر في اإلمتحاف فقط كىذا
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خطأ في حؽ الطالب، ثـ التقييـ الذم يتعٌمؽ بالعالمة في اإلمتحاف دكف النظر إلى تصحيح 

لى جانب ذلؾ كٌمو إىماؿ  اإلعكجاج في عممية التقكيـ ثـ تقييمو عمى أساس النقطة فقط، كا 

 عنصر مٌيـ، كىك الجانب الكظيفي التطبيقي.

نٌ 2س و عمـ نضج كاحترؽ، كما ترؾ األكائؿ 8 ىناؾ مف يقكؿ بأٌف الٌنحك العربي ماٌدة جافة كا 

 لنا شيئان لمبحث فيو. أتكافؽ ىذا الرأم أٌييا األستاذ؟

8 ال يصٌح ىذا اإلعتقاد في أٌم عمـ مف العمـك دينيا كديكنيا، كالدليؿ عمى ذلؾ حركات 2ج

التجديد، كالسبب ىك الكشكفات العممٌية التي تقٌدـ إضاءات جديدة بإستمرار، فيك مف األمكر 

 لمعرفية نسبٌية.  ا

إذف نستنتج بأٌف ىذا الطرح أك القكؿ ال يٌصح في أم عمـ مف العمـك فكؿ عمـ ليا دينيا    

كديكنيا، كالدليؿ عمى ذلؾ حركات التجديد كالتيسير كالكشكفات العممية التي قٌدمت إضاءات 

 بإستمرار، فيذا الزعـ أك اإلعتقاد يبقى مف األمكر المعرفية النسبٌية.

أييا األستاذ ألؾ إطالع عمى الدراسات الٌنحكية التيسرية الحديثة؟ ما رأيؾ في ىذه  38س

 الدراسات؟

8 نعـ. لي بعض اإلطالع عمى ىذه المحاكالت، فيي اجتيادات بعضيا مقبكؿ حيث أٌنو 3ج

ييسر طريقة التدريس كالٌتفييـ، كبعضيا راجع الى بعض المقكالت الٌنحكٌية في األساس، 

 ؿ أف يمغي الضابط الٌنحكم بذريعة أٌنيا معقٌدة.كبعضيا حاك 

نستخمص أٌف ىناؾ إطالع عمى الدراسات الٌنحكية التيسيرية الحديثة مف طرؼ األساتذة    

تراجحت بيف الرفض كالقبكؿ، مقبكلة       كىذا أمر إيجابي، فيذه المحاكالت كاإلجتيادات
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أٌنيا حاكلت إلغاء نظرية العامؿ  مف حيث أٌنيا يسرت طرائؽ التدريس، كمرفكضة مف حيث

الٌنحكم عمى أساس أٌنيا معقٌدة، كىي )نظرية العامؿ الٌنحكم( التي صعبت مف ماٌدة الٌنحك 

 العربي كعزكؼ الطمبة عف دراستو عمى كجو الخصكص.

 معي وتعاممو مع ماّدة الّنحو العربي .اب ـــــ حول الطالب الج

ع ماٌدة الٌنحك العربي في السٌنكات الثالث األكلى 8 كيؼ ترل تعامؿ الطالب الجامعي م0س

 ليسانس؟ كالسٌنة األكلى ماستر؟

 السٌنة األكلى                * بإىتماـ                  * دكف إىتماـ  -

 * بكره  * بحب                                                  

 * دكف إىتماـ                    السٌنة الثانية                 *بإىتماـ -

 *بكره     *بحب        

 *دكف إىتماـ                  *بإىتماـ       السنة الثالثة  -

 * بكره  بحب                                                      

 * دكف إىتماـ                  السٌنة األكلى ماستر          *بإىتماـ    -

 *بكره                     * بحب                                   

 السٌنة األكلى بإىتماـ. -8 0ج
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 السٌنة الثانية بإىتماـ. -    

 السٌنة األكلى ماستر بإىتماـ. -     

إذف نستخمص مف خالؿ النتالئج أٌف طمبة السٌنة األكلى ليسانس يركف أٌف ماٌدة الٌنحك      

ة بالنسبة إلى الطالب الجامعي المبتدئ في السنة األكلى كالسٌنة الثانية، حيث العربي ميمٌ 

يدرسكف بإىتماـ، أٌما السنة الثالثة يتجاكزكف ذلؾ اإلىتماـ كالرغبة في دراستو  رغـ أٌنو 

المرحمة األخيرة كالحساسة لتككيف الطالب عمى ممكة لسانية كتأىيمو عمى أف يككف مشركع 

 ذلؾ اإلىتماـ بو في السٌنة أكلى ماستر ألسباب مجيكلة. أستاذ. ثـ يىعكد

 8 كيؼ تجدكف الطالب تمقيو لممادٌة؟0س

 مستقبالن فقط.*

 * محاكران فقط.

 * مستقبالن كحاكران.

 * مناقشان.

 * غير مناقش.

 * مدافعان عف آرائو.

 8 مناقشان .0ج
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ة مف طرؼ األستاذ كاستقباؿ إذف نخمص بأٌف الطالب الجامعي عند تمقيو الماٌدة الٌنحكيٌ     

المعمكمات يككف مناقشان مع األستاذ حكؿ المعمكمات كاألفكار التي طرحيا عميو، إضافة  

إلى طرح الطالب أفكاره كزيادة المعمكمات حكؿ المكضكع الٌنحكم المطركح ،كىنا يحدث 

فيـ تناسؽ كانسجاـ كفيـ الطالب الدرس مف خالؿ مناقشتو مع األستاذ دليمو عمى ال

 كاإلستعاب .

8 مف خالؿ خبرتؾ كتجربتؾ في ىذا المجاؿ، أال حظت بأٌف الطالب يممؾ سٌمة الباحث 1س

 في ىذه الماٌدة؟ عمٌؿ؟

 8 نعـ ىناؾ طمبة مؤىمكف لمخكض في ىذه المباحث، كلكٌنيـ قٌمة.1ج

   نسٌتنتج مف خالؿ ذلؾ أٌنيـ يكجد طمبة مؤىمكف يممككف سٌمة الباحث في الخكض كالغكر

في ىذه المباحث الٌنحكية، كلكٌنيـ قٌمة كيعكد السبب في ذلؾ إلى النظرة الخمفية لماٌدة الٌنحك 

 كالياجس النفسي )الخكؼ( مف صعكبة ىذه الماٌدة.

8 حيف تبميغؾ لمماٌدة، أتممس صعكبة أييا األستاذ استيعابان لدل الطالب؟ إذ كاف 2س

 يستكعب، فكـ درجة اسيعابو عمى حٌد تقديرؾ؟

*   03%           *31%            *53%          *011 % 

ذا لـ يستكعب، أيعكد ذلؾ إلى8  كا 

 صعكبة المادة الٌنحكية؟*
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 * عدـ اإلكتراثكاإلنتباه؟

 * عدـ كصكؿ الرسالة التعميمية؟

 * رأم  آخر8 غياب أعماؿ صٌفٌية كمنزلية تركز عمى الٌتطبيؽ.

، في حيف ىناؾ أكثرية الطمبة ال يستكعبكف ىذه %803 درجة استعابو عمى حدّْ تقديرم2ج

الماٌدة كيتمقكف صعكبات أثناء تعٌمميا كيعكد ذلؾ إلى عدـ اإلكتراث كاالنتباه كغياب أعماؿ 

 صٌفٌية كمنزلية تركز عمى الٌتطبيؽ.

( التي يستكعبيا الطالب أثناء تمقيو ىذه المادة نسبة ضئيمة %03نستخمص أٌف النسبة )   

عمى صعكبة المادة عميو كعدـ فيميا كاستعابيا كاألسباب التي تعكد إلى ذلؾ كىذا دليؿ 

متعمقة بالطالب نفسو مف حيث عدمو اكتراثو كانتباىو أثناء تمقي ىذه الماٌدة، كقد يكمف    

في ىذه النقطة أٌنو مرغمان كمجبران عمى ذلؾ مف أجؿ النقطة فقط لإلنتقاؿ إلى مرحمة أخرل 

اٌدة ليا عامؿ مٌيـ، إضافة إلى غياب أعماؿ صٌفٌية كمنزلية تركز       بإعتبارىا ىذه الم

 عمى الٌتطبيؽ.

 8 أثناء إجراء الطالب لمبحكث المتعٌمقة بالمادة ىؿ؟3س

 يقدـ البحث بسطحية            * يقدمو بعمؽ *

 * يمتـز بمنيجية البحث            * ال يمتـز بيا

 8 يقٌدـ البحث بسطحية.3ج
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إٌف الطالب ال يكترث بما يقٌدمو مف بحكث قاـ بإنجازىا ىك أماـ زمالئو الذيف كعميو ف

يعتبركف طمبتو كىك األستاذ أثناء إجراء بحثو، كىذا دليؿ عمى عدـ اكتراثو كانتباىو كميمو 

ليذه الماٌدة. فكيؼ يككف با أستاذان يدرس في المستقبؿ طمبتو، فيك في بحثو )بحث صغير 

ة( لـ يقٌدمو برغبة كانتاه كدافعية، فكيؼ يككف في المستقبؿ عندما يصبح كمعمكمات مكجكد

 أستاذان يقدـ برنامجان طكيالن كضخمان بالدركس كالمعمكمات.

 8 أثناء إجراء اإلختبارات التقكيمية، كيؼ تككف إجابات الطالب48س

 ضعيفة  * دكف المتكسط         *حسنة         * جيدة*

 ساتذة فقط .         * ال يعيد الذم أخذه عف األساتذة .* يعيد ما أخذ عف األ

 * يعيد ما أخذه بطريقتو ىك )الطالب(.     * يضيؼ معمكمات جديدة .

 8 تككف إجابات الطالب8 دكف المتكسط كيعيد ما أخذه عف األساتذة فقط.4ج

دكف المتكسط  نسٌتنتج أٌف إجابات الطالب أثناء إجراء اإلختبار التقكيمي تككف عالمات    

كىي عالمات غير مرضية في ماٌدة الٌنحك بإعتباره مقياس أساسي  01مف 01أم ما بيف 

في المقاييس الٌمغكية األخرل، كحصكؿ الطالب عمى ىذه العالمات دكف المتكسط دليؿ  

عمى صعكبة ىذا المقياس، إضافة إلى ذلؾ بأٌف الطالب عند حصكلو عمى المحاضرات 

اتذتو، ال يحاكؿ فيميا أك تمخيصيا بأسمكبو ىك كأثناء قدـك كالدركس مف طرؼ أس
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جراءىا في ىذه الماٌدة يعيدالسٌمعة كالبضاعة إلى أىميا كىذا دليؿ عمى عدـ فيـ  اإلمتحانات كا 

 ىذه الدركس كالمحاضرات كاإلعتماد عمى الحفظ.

، ىؿ الجانب اإلجتماعي لمطالب تأثير في 5س نظريتو      8 في رأيؾ، أييا األستاذ اليـك

 في الٌنحك العربي؟ ككيؼ يؤٌثر عمى نفسيتو؟

8 نعـ، ككف الساحة اإلجتماعية مشٌكشة لسانيان ما بيف عاٌمية، كبعض الفصحى      5ج

عمى مستكل المفردات ال التراكيب،كرطانة الفرنسٌية، كالٌمغة اإلعالمية الجديدة )الفايسبكؾ...( 

 تعٌمـ كالٌدرس العربي عمكمان كالٌنحكم خاصة.ساىـ إلى حٌد كبير في الفجكة بيف الم

إذف نستنتج أٌف الكسط اإلجتماعي يؤثر بشكؿ كبير عمى الطالب أثناء تعٌمـ الٌنحك، بما     

أٌف الكسط اإلجتماعي مشكش لسانيان ما بيف العامٌية كالفصحى عمى مستكل المفردات ال 

ية جديدة )الفايسبكؾ(، ىذا ما أدل    التراكيب، كتدخؿ الٌمغة الفرنسٌية، كظيكر لغة إعالم

 إلى تعميؽ الفجكة بيف النتعٌمـ كالٌدرس العربي عمكمان كالٌنحكم خاصة.

 8 ىؿ لٌمغة أـ ليا تأثير عمى الطالب في تعٌمـ الٌنحك؟6س

8 لٌمغة تأثير كبير في تعٌمـ الٌنحك، فالصرؼ كاإلمالء كالبالغة كالمعجـ جميع ىذه تمتقي 6ج

 ىك الٌنحك، كلمٌنحك تأثير في الٌمغة إذ ال يمكف إنتاج الكالـ مع إىماؿ الٌنحك. في مصٌب كاحدو 

نستخمص أٌف تعٌمـ الٌنحك مرتبط ارتباطان كثيقان بتأثير لغة األـ عميو، فمغة األـ تأثر        

ما عمى الٌنحك كالٌنحك يأثر عمى الٌمغة، فالمغة األـ كالٌنحك كالٌمغة حمقات متكاصمة كمترابطة في
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بينيـ، فيـ يأثركف كيتأثركف فيما بينيـ، فالمغة تأثير كبير في تعٌمـ الٌنحك، فالصرؼ كاإلمالء 

كالبالغة كالمعجـ كالنقد فجميع ىذه المعارؼ الٌمغكية تمتفي في مصب كاحد ىك الٌنحك، 

 فالٌنحك بطبيعة الحاؿ لو تأثير في الٌمغة إذ ال يمكف إنتاج الكالـ مع التخمي عف الٌنحك

ىمالو.  كا 

 ج ـــــ حول طبيعة المنيج والطريقة المّتبعيين في تدريس الّنحو.

 8 أثناء تدريسؾ مكضكعات مقياس الٌنحك، كـ منيجان محددان تتبع في تدريس مفردات؟0س

 منيجان كاحدان        * اثناف         * اثناف فأكثر*

 8 منيجان كاحدان.0ج

ضؿ استخداـ منيجان كاحدان أكثر          يتطمب مف األف إذف نستنتج أٌف تدريس ماٌدة الٌنحك  

مف منيجيف أك أكثر، فتدريس الٌنحك بمنيج كاحد يرسـ لألستاذ اليدؼ المطمكب مف كراء 

 تحقيقو لمدرس.

 8 ما ىك المنيج التبع؟0س

 كصفي        * كظيفي       * تاريخي         * تحكيمي تكليدم *

 8 كصفي.0ج

المنيج الكصفي ىك المنيج المناسب لتدريس ماٌدة الٌنحك مف خالؿ كصؼ كعميو فإٌف     

 الظاىرة الٌنحكية.
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8 بغض الٌنظر عف الٌنحك العربي الذم نعرفو قديمان، ظير نكع آخر عرؼ مؤخران، أال 1س

كىك الٌنحك الكظيفي، فأٌييا األستاذ ألديؾ اٌطالع عميو؟ ككيؼ تكظؼ ذلؾ في تدريس 

 الٌنحك؟.

ي اٌطالع مستفيض عميو، كلكٌنو كمقاربة معرفية لـ يستك بعد، مع اختالؼ بيف 8 ليس ل1ج

 الباحثيف في مفيـك الكظيفٌية.

فنستنتج أٌف ىذا النكع مف الٌنحك الذم ظير مؤخران كىك الٌنحك الكظيفي ليست ىناؾ     

ؾ طالعات مستفيضة مف طرؼ األساتذة كالباحثيف في ىذا التخصص، فمازاؿ ىناا  دراسات ك 

 اختالؼ حكؿ مصطمحو.

8 ىناؾ عٌدة مقاربات لتدريس الٌنحك مف بينيا المقاربة في ظؿ الٌنصكص األدبٌية، فأنت 2س

 أٌييا األستاذ، ىؿ تطبؽ ىذه المقاربة؟

 8 أطبقيا بنسبٌية كجزئية كبيرة، كذلؾ يعكد إلى كثرة عدد المتعٌمميف.2ج

كفؽ ىذه المقاربة الٌنصية )طريقة  فنستخمص مف خالؿ ذلؾ أٌف طريقة تدريس الٌنحك     

الٌنصكص األدبٌية( تعٌد األنسب كاألصمح لتدريس الٌنحك كالتي تتناسب مع كثرة عدد 

 المتعٌمميف كلكٌف تطبيقيا كاف نسبٌيان كبجزئٌية كبيرة.

 ؟-مستغانـ -8 كما رأيؾ حكؿ إمكانية تطبيقيا في جامعة عبد الحميد ابف باديس3س
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بجامعة بعينيا دكف أخرل، األمر يتكٌقؼ عمى الكصاية الٌتي ال تعنى  8 األمر ال يتعٌمؽ3ج

بالطرائؽ كالمناىج، كتكتفي بالعناية بالبرامج فقط، كتترؾ الحٌرية لألستاذ في طريقة تكصيمو 

 لممعمكمة.

ٌنما               فنسٌتنتج أٌف امكانية تطبيؽ ىذه المقاربة ال يتكقؼ عمى الجامعة بعينيا كا 

صاية التي ال تعني بالطرائؽ كالمناىج مف المفركض أف تككف ليا األكلية كالعناية عمى الك 

في ذلؾ، كلكٌنيا اكتفت بتقديـ البرنامج فقط، كتركت الحٌرية لألستاذ في طريقة تكصيؿ 

 المعمكمات كما يريد ىك.

 حول تقييم األساتذة لبرنامج مقياس الّنحو. -د

ٌنحك كتدريسو في السٌنكات األكلى لممرحمة الجامعٌية 8 في ما يتعٌمؽ ببرنامج مقياس ال0س

 لمطالب، ما ىك رأيؾ ككجية نظرؾ حكلو؟

8 برنامج يبدك كأٌنو إعادة لبرنامج التعميـ الثانكم، كليس ىناؾ مفردات بحثية تخٌص 0ج

 المستكل الجامعٌي كإشكالٌيات رفيعة المستكل كأعمى مف التحصيؿ.

ممرحمة الجامعية في السنكات األكلى ىك إعادة برنامج مرحمة إذف فبرنامج مقياس الٌنحك ل   

فال تكجد مكضكعات ٌنحكية جديدة تناسب مستكل الطالب الجامعي كتحصيمو  نكمالتعميـ الثا

 العٌممي.
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8 مف خالؿ تدريسؾ لمقياس الٌنحك كخبرتؾ في ىذا المجاؿ. ىؿ تالحظ تكامالن بيف 0س

 معات؟مقرر السٌنكات األكلى مف تدريس الجا

 8 يكجد رباط معرفي يمكف اإلستئناس بو.0ج

إذف فترابط الدركس كتكامميا بيف مقرارت السٌنة األكلى مف تدريس الجامعات، أمر      

 منطقي ال بٌد منو، حيث ىناؾ تكامؿ كترابط معرفي بيف مقررات كبرامج السنكات الجامعٌية.

كاستالمو مف طرؼ اإلدارة، ثـ تٌطمع  8 أثناء استالمؾ لمبرامج المقٌرر مف طرؼ الكزارة1س

 عميو كتقرأه. ىؿ تتقيد بمفردات المقياس المقررة أثناء تدريسؾ لمماٌدة؟

 8 أكيد، كلكٌف تستدعي الٌضركرة أحيانان أف نرجع كراء التٌأسيس.1ج

كعميو نستنتج أٌف التغيير في البرنامج مف طرؼ األستاذ ممكف التغيير فيو بعض      

 ستدعت الضركرة إلى ذلؾ كلكٌف معظـ األساتذة يتقيدكف بمفردات المقياس.الشيئ، إذا ا

8 عند اطالعؾ أٌييا األستاذ عمى كحدات البرامج. ىؿ ترل بأٌنيا مراعية لمتٌدرج المنطقي 2س

 بينيا؟

 8 ليس  دائمان. كىذا يفترض أف يعالج عمى مستكل المّْجاف التنسيقية البيداغكجية لمسٌنة.2ج

ص مف خالؿ ذلؾ أٌف كحدات ىذه البرنامج تخضع امجمكعة مف المعايير فنستخم     

القكانيف تطرح عمى مستكل الٌمجاف المتخصصة في البيداغكجيا كالتعميمية مف كؿ سٌنة، 
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كالٌتدرج المنطقي بيف كحدات ىذه البرنامج ليست مراعية ليذا التدرج المنطقي في بعض  

 األحياف.

. ىؿ تضع في حسبانؾ كذىنؾ سؤاليف كىما ماذا أدٌرس؟ 8 عندما تدٌرس ىذه المادة3س

 ككيؼ أدٌرس؟

 8 أضع في الحسباف ثالثة أسئمة8 ماذا أدٌرس، كيؼ أدرس، لماذا أدٌرس؟3ج

 إذف قبؿ شركع األستاذ في بدء الدرس ال بٌد أف يضع في حسبانو ثالث تساؤالت8   

أم الطريقة كلماذا أدريس أم ماذا أدرس أم المادة التي أدٌرسيا كالمكضكع ككيؼ أدٌرس 

اليدؼ مف كراء تدريس ىذه الماٌدة فكضع ىذه التساؤالت الثالثة الميٌمة في ذىف األستاذ 

 تؤدم إلى نجاح العممية التعممٌية.

 8 اختيار المكضكعات المقررة في مادة الٌنحك خاضع لػ.4س

 تجربة شخصية .*

 * دراسة عممية .

 * ىيئة مختصة .

 8ىيئة مختصة .4ج
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نسٌتنتج أٌف اختيار المكضكعات المقررة في مادة الٌنحك خاضعة لييئة مختصة لجاف     

عممية قائمة عمى اختيار ىذه المكضكعات، فيي ليست عشكائية غير مخطط ليا كما يٌظف 

 بعض األساتذة كالطمبة.

 ه ـــــ حول تقييم األساتذة لمحجم الساعي المخصص لماّدة الّنحو.

 الحجـ الساعي المخصص لتدريس مقياس النٌحك؟8 ما رأيؾ في 0س

 ضئيؿ              * متكسط               * كاؼ               * كبير *

 8 متكسط.0ج

نسٌتنتج أٌف الحجـ الساعي لتدريس مقياس الٌنحك متكسط، فيك غير كاؼو لفيـ ىذه      

حصص التطبيقية، فبرنامج طكيؿ الماٌدة كاستعابيا كالتطبيؽ عمييا لضيؽ الكقت كقٌمة عدد ال

كالكقت غير كاؼو كتطمب )الكزارة أك اإلدارة( إنياء البرنامج فكيؼ يحدث ذلؾ كالحجـ 

الساعي ليذه الماٌدة متكسط  كغير كاؼ إلنياء البرنامج خصكصان أٌف  ىذه الماٌدة تتطمب 

 الكقت الكافي لمشرح كالفيـ.

 قياس الٌنحك مقارنة بحصص األدب؟8 ما رأيؾ في كـ الحصص المخصصة لتدريس م0س

 أقؿ            * متكسط           * أكبر  *

 8 أقؿ.0ج
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فنستخمص أٌف صعكبة فيـ ماٌدة الٌنحك لدل الطمبة راجع إلى قٌمة عدد الحصص المبرمجة 

 مقارنة بعدد حصص األدب التي تدرس بحصص أكثر مف حصص تدريس الٌمغة )الٌنحك(.

 برمجة إلتماـ المقرر السٌنكم؟8 ىؿ تكفيؾ الحصص الم1س

 8 كافية.1ج

نسٌتنتج أف إكماؿ برنامج الٌنصكص مف طرؼ األستاذ دليؿ عمى فيـ الطمبة كاستعابيـ     

 لجميع أبكاب الٌنحك.

 8 ىؿ أستاذ المحاضر ىك نفسو أستاذ التطبيؽ؟2س

 نادران          * غالبان          * دائمان          * أحيانان  *

 انان.8 أحي2ج

إذف نستنتج أٌنو مف الضركرة أف يككف أستاذ المحاضر ىك نفسو أستاذ التطبيؽ مف أجؿ     

الطالب كي ال يتيو بيف كفتيف متراجحتيف فتخمط عميو الدركس النٌظرم الذم يقدمو كالتطبيقي 

 الذم يقٌدمو أستاذ آخر لكٌف أحيانان نجد األستاذ المحاضر ىك نفسو أستاذ التطبيؽ.

 ؿ ىناؾ تنسيؽ بينؾ كبيف أساتذة ماٌدة الٌنحك اآلخريف؟8 ى3س

ف كاف مطمكبان.3ج  8 ال يكجد تنسيؽ في الكاقع، كا 
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إذف نستخمص مف غياب التنسيؽ بيف األساتذة في تدريس ىذا المقياس )الٌنحك( يؤدم      

ء ىك إلى اختالؼ ايديكلكجية األفكار كاختالؼ الدركس بيف الطمبة، فكؿ أستاذ يقٌدـ كا شا

دكف التشاكر كالمساءلة بيف األساتذة اآلخريف حكؿ قضية ٌنحكية معينة خصكصان إذ كانت 

 تمؾ القضية تحمؿ مجمكعة مف اإلختالفات كاآلراء حكليا.

 8 ما رأيؾ في الزمف الفاصؿ بيف حصة المحاضرة كالتطبيؽ؟4س

 قصير                   * متكسط                  * طكيؿ*

 ط.8 متكس4ج

إذف نستنتج أٌف الزمف الفاصؿ  بيف حصص المحاضرة كالتطبيؽ زمف مناسب نكعان ما     

لتعٌمـ ىذه المادة كلىًكٍف ال بيدَّ مف زيادة حصص التطبيؽ عف المحاضرة حتى يٌعـ الفيـ 

 كاإلستعاب لدل الطمبة.

 8 ىؿ مكاضيع المقٌدمة في ماٌدة الٌنحك العربي ىي مف الٌنحك؟5س

 * الشخصي     * التعميمي التخصٌصي     * الكظيفي    * غير الكظيفي    * التعميمي

 8  التعميمي.5ج

نستخمص إذف أٌف المكاضيع المقٌدمة في مادة الٌنحك العربي مف مكاضيع تعميمية ىدفيا تبميغ 

 الرسالة كتعميـ الطمبة المكضكعات الٌنحكية فقط.
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رفة مدل استيعابو لمماٌدة .في رأيؾ أيكفي 8 عند إجرائؾ لإلمتحاف الكتابي لمطالب لمع6س

 اإلمتحاف الكتابي لذلؾ؟

 8 يكفي باإلضافة إلى فحكصات الٌتطبيقات.6ج

كعميو نسٌتنتج أٌف اإلمتحانات الكتابية كافية لمعرفة مدل استعاب الطالب كفيمو لمماٌدة مع    

 اضافة الدركس التطبيقية لمفيـ كاإلستعاب أكثر.

 ليدؼ مف تدريس الٌنحك العربي في الجامعة؟8 في نظرؾ ماىك ا7س

 * اكتساب ممكة لغكية.

 * التعٌرؼ عمى التراث الٌنحكم العربي.

 * اإلٌطالع عمى الكتب الٌنحكية القديمة.

 * البحث كالٌتعمؽ في مادة الٌنحك العربي.

 8 اكتساب ممكة لسانية )لغكية(.7ج

امعات مف أجؿ إكساب الطالب ممكة إذف اليدؼ مف كراء تدريس الٌنحك العربي في الج   

 لسانية تؤىمو الخكض في مزمار التعميـ كالتدريس.

8 ما التفسير الذم تقٌدمو عف غياب ماٌدة الٌنحك في السٌنة الثالثة ليسانس كالسٌنة الثاني 01س

 ماستر؟
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ماٌدة 8 أحسف تفسير يقٌدمو الٌذيف صممان البرمجة، أٌما رأيي فمعٌميـ يتٌصكرف بأٌف الٌنحك 01ج

تحصيمٌية أساسٌية تقٌدـ في السنكات األكلى المدخمية، كسنكات الٌتخرج )الثالثة ليسناس، 

ـٌ تقديمو.  كالثٌانية ماستر(، فيي تحٌدد مممح الخركج كالحكصمة لما ت

نسٌتنتج مف خالؿ ذلؾ أٌف غياب الٌنحك خالؿ المرحمتيف األخيرتيف مف الجامعة ) السٌنة     

الثانية ماستر( راجع إلى الكزارة المختصة الذيف صمٌمكا البرمجة، بحيث الثالثة ليسانس، ك 

تصكرا بأٌف مادة الٌنحك ىي ماٌدة تحصيمية تقٌدـ في السنكات األكلى مف الجامعة كماٌدة 

أساسٌية، أٌما في سٌنكات الٌتخٌرج )الثالثة ليسانس كالثانية ماستر( ماىي إاٌل سنكات تحٌدد مدل 

ـٌ تقديمو في ىذه الماٌدة خالؿ السٌنكات األكلى   مالمح كيفية خركج الطمبة كالحكصمة لما ت

 مف تدريس ىذه الماٌدة.

8 أثناء تدريسؾ لمقياس الٌنحك في الجامعة، كـ تككف عدد الغيابات التي تسٌجميا     00س

 في ىذه الماٌدة؟

 * قميمة              * متكسطة               * كثيرة

 8 متكسطة.00ج

إذف إقباؿ الطمبة عمى تعٌمـ الٌنحك في الجامعة نسبة متكسطة كىذا راجع إلى العكامؿ      

التي ذكرناىا سابقان كعدـ الرغبة في تعٌممو كعدـ الميؿ كالدافعية، أدٌت إلى تسجيؿ غيابات 

 متكسطة في ىذه الماٌدة.
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 اس الٌنحك؟8 ما رأيؾ في نسبة الطمبة المتكجييف إلعداد رسائؿ الٌتخرج في مقي00س

 * ضئيمة             * متكسطة              * كبيرة

 8 ضئيمة.00ج

نستخمص بما أٌف النسبة المسجٌمة في عدد الغيابات متكسطة كشبو إقباؿ الطمبة          

 عمى تعٌمـ الٌنحك ضئيؿ فمف المؤكد أٌف إعداد الٌتخرج في ىذا المقياس ضئيمة.

 حك كؿ السداسي في الدركس الخاصة فقط؟8 ىؿ تحصر أسئمة امتحاف النٌ 01س

؟ ليس بالٌضركرة، فقد ال يككف ىناؾ سؤاؿ يخص درسان مف الٌدركس المقٌدمة أثناء 01ج

 السداٌسي، كلكٌف ال أحٌدد لمطمبة دركسان معٌينة لممراجعة.

نسٌتنتج إذف أٌف الدركس المقٌدمة في حصص المحاضرة كالتطبيؽ الخاصة بكؿ سداسي     

لضركرة أف تككف محصكرة في أسئمة اإلمتحاف الخاصة بكؿ سداسي، كلكٌف البٌد ليست با

 أيضان أف ال يحدد األساتذة لمطمبة دركس المعٌينة أثناء مراجعة اإلمتحاف.

8 عند تعميمؾ ليذه الماٌدة في الجامعة. ىؿ استعممت يكما كسيمة تعميمٌية لتعميـ ىذه 02س

ر.  الماٌدة؟. برّْ

 حيدة ىي )الطبشكر كالٌسٌبكرة( األمثمة كالمناقشة كالٌتطبيؽ.8 الكسيمة الك 02ج
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إذف نستخمص أٌف الكسيمة الكحيدة التي مازالت مستعممة إلى يكمنا ىذا أثناء شرح الدرس     

الٌنحكم ىي الطبشكر كالٌسبكرة، فمـ تستخدـ أم كسيمة حديثة في تعميـ ىذه الماٌدة رغـ التطكر 

 إاٌل قٌمة مف األساتذة.التكنكلكجي المعركؼ اليـك 

8 مف خالؿ تعايشؾ مع الكاقع كالمجتمع كنظراتو السمبية ليذا الٌتخصص ىؿ أثرت 03س

 عميؾ أنت كأستاذ الٌمغة العربٌية؟

 8 ال تأثير لبعض المكاقؼ ألٌف  عدـ تقدير العكامؿ المثٌبطة يجعؿ األمر عاديان.03ج

نظراتيـ السمبية ليذا الٌتخصص لـ تأثر إذف ليست كؿ المكاقؼ اإلجتماعية كالكاقعية ك    

عمى جٌؿ أساتذة الٌمغة العربٌية، فيذه اآلراء ليس ليا أساس مف الٌصحة ما لـ يكجد أٌدلة   

 عمى ذلؾ .

 8 ماىي المعايير المتحكٌمة في نكعية األسئمة المكجية أثناء اإلمتحاف في مادة الٌنحك؟04س

مفاىيـ كالحدكد كالجانب  التاريخي...( الٌذكاء كفيو 8 تبنى األسئمة بإعتبار8 الذاكرة )ال04ج

 جممة مف الميارات8 المقارنة، التمييز، المالحظة، التعييف...

إذف ىذه المعايير المتحكٌمة في نكعية األسئمة المكجية أثناء اإلمتحاف في تعٌمـ ماٌدة     

ت الفردية، فيي معايير الٌنحك مبنية عمى الجانب العقمي كالمعرفي كالتاريخي كعمى الفركقا

 تشمؿ جميع الجكانب كتراعي المستكيات الفردية لمطالب.

 8 ماىي المعايير المتحكٌمة في كيفية الٌتقكيـ في ماٌدة الٌنحك؟05س
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8 ٌصحة اإلجابة ػػػ سالمة الٌمغة ػػػ تنظيـ فضاء الكرقة، فيي اعتبارات ال بٌد أف تأخذ 05ج

ؿ عمى عالمات جٌيدة كالحصكؿ عمى التخصص بعيف اإلعتبار لمطمبة مف أجؿ الحصك 

 الذيف يرغبكف فيو.

كخالصة القكؿ نستنتج مف خالؿ ىذه المقابمة التي أجريتيا مع أستاذ المتخصص         

كصيت في ىذا المجاؿ فنالحظ أٌف تدريس ىذا المقياس  باعفي مقياس الٌنحك الذم لديو 

األىمية بالنسبة إلى الطالب الجمعي خاصة )الٌنحك( في الجامعات الجزائرية أمر في غاية 

كالتمميذ عاٌمة حيث ىناؾ مف يقٌر بأٌف ىذا المقياس صعب كلكٌنيا تبقى آراء مطركحة      

في الساحة التعميمية كأمر نسبي كفي الحقيقة تعكد إلى غياب الخمفية المعرفية عف الٌنحك 

المطالعة كالتدريب عمى الجانب العربي كضعؼ اإلىتماـ بالتحصيؿ المعرفي الٌنحكم كعدـ 

التطبيقي فٌيميـ الجانب الٌنظرم فقط، فالمخركج مف ىذه اإلشكالية الٌنحكية ال بٌد مف إعادة 

النظر في صياغة البرامج كالطرائؽ المقٌدمة في تدريس الٌنحك كعممية التقكيـ كالتقييـ ككذلؾ 

يير اإليدكلكجيات حكؿ ىذه الكسط اإلجتماعي كالنفسي الذم يعيشو الطالب الجامعي كتغ

الماٌدة مف طرؼ ىيئات كلجاف مختصة قائمة عمى ىذا الميداف كي نعيد لمٌنحك األىمية 

كالمنزلة التي كانت مكجكدة لديو سابقان، فيك أساس كأىركاف الٌمغة األربعة كما قاؿ الجاحظ  

 في كتابو " البياف كالتبييف" .
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 بانة الخاصة بالطمبة.* المبحث الثاني: تحميل نتائج اإلست

لغوية وأدبّية والسّنة أولى  دراسات )السنة األولى والثانية والثالثة ليسانس

 ماستر تخصص لسانيات عربّية(.

 كتقسـ أسئمة اإلستبانة إلى عدىة محاكر ىي8 -

 في ما يتعّمق بماّدة الّنحو العربي ودوره في حياة الطالب الجامعي. -1

ت واألسباب المؤدية إلى الضعف الّنحوي وانعكاسو عمى مردود في ما يتعّمق بالصعوبا -2

 الطالب.

 في ما يتعّمق بأستاذ الماّدة. -3

 في ما يتعّمق بالموضوعات المقرّرة ومقروئية الطالب لمكتب الّنحوية . -4

 تحميل النتائج:

 في ما يتعّمق بماّدة الّنحو العربي ودوره في حياة الطالب الجامعي. -0

الطالب الجامعي المتخصص في ماٌدة الٌمغة العربٌية كالعربٌية كآدابيا ككنت تعرؼ أٌييا  -أ

 بأٌنؾ سكؼ تدرس الٌنحك العربي كيؼ كانت نفسيتؾ اتجاه ىذا التخصص؟
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 النسبة المئكية العدد 
 %40.0 00 محبان كمرغبان 

 %1 1 مكرىان 
 %16.67 5 ميالن كدافعية

 %1 1 رأم آخر
 %011 06 المجمكع

( مف الطمبة لدييـ رغبة كمحبة لتعٌمـ %40.00نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة )

(، إاٌل اٌف %16.67ماٌدة الٌنحك، كىناؾ فئة مف الطمبة لدييـ ميال كدافعية لتعمـ الٌنحك بنسبة )

سب بعضيـ ليـ ميؿ كدافعية لتعٌمـ الٌمغة العربٌية لكٌف ليس ليـ ميؿ لتعٌمـ الٌنحك بالذات ػػػ ح

تصريحاتيـ ػػػ بؿ لمتخصصات المغكية كاألدبية األخرل كالسانيات كالنقد مثال... أٌما الذيف 

 ليس لدييـ ميؿ لٌمغة العربٌية فميس لدييـ ميؿ ػػ بالطبع ػػ لدراسة الٌنحك.

فإٌف لدييـ عٌدة أسباب ال تبعث فييـ الرغبة كالدافعية لتعٌمـ  -حسب تصريحات الطمبة -ك

 الٌنحك منيا8

أٌف ماٌدة الٌنحك كثيران مف القكاعد المتشعبة فيي ػػ حسبيـ ػػ ماٌدة صعبة جامدة كليس لدييـ قدرة 

عمى فيميا إاٌل العدد القميؿ منيا، كبالتالي فحٌصة الٌنحك لدييـ ممٌمة. ألٌنيـ ػػ في نظرىـ ػػ ال 

ي تقديـ الدرس يستفيدكف منيا إطالقان، كىناؾ مف يرل أٌف الطريقة التي يتبعيا األستاذ ف

الٌنحكم ىي السبب في عدـ  فيميـ كذلؾ  لعدـ كجكد أساتذة أكفاء لتعميـ مادة الٌنحك ػػػ 

حسب رأييـ ػػػ كىناؾ مف يقٌر بكفاءة األستاذ العالية لكٌف النقص يكمف فيو )المتعٌمـ( بسبب 

ني مف الضعؼ عدـ رغبتو في تعمـ الٌنحك كالعربٌية ألٌنو كجب لدراستيا عكس رغباتو فيك يعا
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ف أحٌب دراسة الٌمغة العربٌية فمف الناحية األدبٌية الخاصة بالشعر كالنثر  الٌنحكم سابقان، كا 

كالنقد ال بالناحية الٌمغكية كيكمف التخكؼ مف الٌنحك بسبب عدـ فيميـ اإلعراب كتمٌكنيـ منو 

 كأٌف األستاذ ىك الذم يزيد مف صعكبة اإلعراب كال يحفزىـ لإلقباؿ عميو.

( مكرىكف لتعمـ الٌنحك، كلـ نسجؿ %1في حيف نجد أٌف الفئة مف الطمبة لـ نسجؿ نسبة )

 ( حكؿ رأييـ اتجاه ىذه الماٌدة.%1أيضان أم رأم فكانت النسبة أيضان )

أٌييا الطالب الجامعي عندما درست الٌنحك العربي، كبدأت تبحث كتغكر في ىذا المجاؿ،  -ب

 كيؼ كجدت األمر في ذلؾ؟

 النسبة المئكية العدد 
 33.34182 01 صعبان 
 3.34 10 سيالن 
 11.11 4 متعةن 

مجبران عمى ذلؾ مف أجؿ إنجاز 
 البحكث كالمذكرات فقط

10 
 

3.34% 

 %011 06 المجمكع
( مف الطمبة يقكلكف بأٌف الٌنحك %33.34نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله إٌف نسبة كبيرة )   

يركف بأٌف تعٌمـ الٌنحك متعة في ذلؾ كىـ الفئة التي تمثؿ صعبان، كىناؾ فئة أخرل مف الطمبة 

( كىي تمثؿ نسبة أقؿ مف الطمبة الذيف يقٌركف بأٌف الٌنحك صعبان، في حيف %11.11نسبة )

( كىي نسبة ضئيمة جٌدان %3.34نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أٌف ىناؾ نسبتيف مف الطمبة )

ى التي تقكؿ بأٌف الٌنحك صعبان كذلؾ راجع   يقكلكف بأٌف الٌنحك سيالن عمى عكس الفئة األكل
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إلى األسباب التي ذكرناىا سابقان التي تمثؿ أعمى نسبة في الجدكؿ كالنسبة الثانية المتساكية 

مع الفئة التي ترل بأٌف الٌنحك سيالن ىي الفئة التي تقكؿ بأنٌنا )الطمبة( كٌنا مجبريف عمى ذلؾ 

 ( كىي نسبة ضئيمة جٌدان .%3.34مثمت بنسبة )مف أجؿ إنجاز البحكث كالمذكرات فقط ك 

عند دراستؾ كبحثؾ في الٌنحك العربي. ىؿ أحسست يكمان بأٌنو عسير الفيـ كيحتاج    -ج

عماؿ الفكر ما رأيؾ في ذلؾ؟  إلى تركيز شديد كا 

 النسبة المئكية العدد 
 %50.00 01 تكافؽ الرأم

 %05.56 3 ال تكافؽ الرأم
 %011 06 المجمكع

( مف الطمبة %50.00نالحظ مف خالؿ النسب المعركضة في الجدكؿ أكبر نسبة )    

عماؿ الفكر، كىناؾ  يكافقكف الرأم بأٌف الٌنحك العربي عسير الفيـ يحتاج إلى تركيز شديد كا 

عماؿ  فئة ال تكافؽ الرأم القائؿ بأٌف الٌنحك العربي عسير الفيـ يحتاج إلى تركيز شديد كا 

( مقارنة بالفئة األكلى التي تكافؽ الرأم بأٌف %05.56ة فقط مثمت بنسبة )الفكر كىي فئة قميم

عماؿ الفكر.  الٌنحك العربي عسير الفيـ كيحتاج إلى تركيز شديد كا 

ىناؾ مف يقكؿ بأٌف الٌنحك العربي مادة صعبة كاستيمكت كاحترقت منذ أزؿ كليس لو أفاؽ  -د

 لمبحث في العصر الحالي . ما ردتؾ في ذلؾ؟
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 النسبة المئكية العدد 
 %44.45 00 تكافؽ

 %11.11 4 ال تكافؽ
 %011 06 المجمكع

( تكافؽ بأٌف الٌنحك العربي %44.45مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف أغمبية الطمبة )بنسبة    

ماٌدة صعبة كليس لو آفاؽ لمبحث فيو في العر الحالي، فكؿ مكضكعاتو كمجاالتو لمبحث 

رست عند عممائو القدـ، كىناؾ فئة أقؿ منيا ال تكافؽ ىذا الرأم فييا، كٌميا استيمكت كد

المطركح بأٌف الٌنحك ماٌدة صعبة استيمكت كاحترقت منذ أزؿ كليس لو أفاؽ لمبحث فيو     

 (.%11.11في عصر الحالي )بنسبة 

عند دراستؾ لمٌنحك العربي كتخرجؾ مف الجامعة. ىؿ شعرت حقان أٌييا الطالب الجامعي  -ه

 ؾ استفدت حقان مف درس الٌنحك طكؿ ىذه المرحمة الجامعية؟بأنٌ 

 النسبة المئكية العدد 
 %011 06 نعـ
 %1 1 ال

 %011 06 المجمكع
( مف الطمبة تؤكد استفادتيا مف دركس %011إٌف نسبة كبيرة كىي نسبة مئة بالمئة )     

كىي نسبة منعدمة لـ  (%1الٌنحك خالؿ المرحمة الجامعية، كىناؾ فئة أخرل مثمت نسبة )

تنفي استثمارىا كاستفادتيا مف دركس الٌنحك خالؿ المرحمة الجامعٌية، فكؿ الطمبة استفادكا  

مف دركس الٌنحك خالؿ المرحمة الجامعٌية، كىذا دليؿ عمى أٌف دركس الٌنحك سيمة  كترتبط 

 بالحياة الكاقعية لمطالب.
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ل بأٌف ىذه الدركس تتناسب كترتبط بالحياة أثناء تمقيؾ لدركس الٌنحك في الجامعة ىؿ تر -و

 العممية في األطكار التعميمية الثالثة؟

 النسبة المئكية العدد 
 %55.56 02 نعـ
 %00.00 2 ال 

 %011 06 المجمكع
( مف الطمبة تؤكد %55.56نالحظ مف خالؿ النسب المعركضة في الجدكؿ أكبر نسبة )  

ية تتناسب كترتبط  بالحياة العممية في األطكار التعميمية بأٌف دركس الٌنحك في المرحمة الجامع

الثالثة، فالدركس مترابطة كتمثؿ المراحؿ األكلى مف التعميـ قاعدة التي يرتكز عمييا الطالب 

( كىي فئة قميمة، تنفي بأٌف دركس %00.00في بناء تعمماتو، لكٌف ىناؾ فئة مف الطمبة )

الدركس في األطكار التعميمية الثالثة السابقة، كال ترتبط الٌنحك في الجامعة ليست ليا عالقة ب

 إطالقان بالحياة العممية كالدركس الٌنحكية في الجامعة، كىذا راجع ألسباب مختمفة .

فيما يتعّمق بالصعوبات واألسباب المؤدّية إلى الضعف الّنحوي وانعكاسو عمى مردود -2

 الطالب:

 تعٌممؾ لماٌدة الٌنحك العربي أىي راجعة إلى8 ماىي الصعكبات التي تتمقاىا أثناء -أ

 النسبة المئكية العدد 
 %04.44 1 ضعؼ ذاتي )المتعٌمـ(

 %00.00 0 المعٌمـ
 %00.00 2 الماٌدة نفسيا
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 %22.22 6 طريقة التدريس
 %3.33 0 البرنامج الدراسي

 %1 1 رأم آخر
 %011 06 المجمكع

الطمبة الذيف يعانكف مف الضعؼ الٌنحكم مف خالؿ الجدكؿ يتضح لنا أٌف أغمب    

كالصعكبات  التي يتمقكنيا أثناء تعٌمـ مادة الٌنحك، يرجعكف السبب في ذلؾ إلى طريقة 

( التي يقدـ بيا األستاذ درس الٌنحك، كىذه الطريقة مختارة       %22.22التدريس )نسبة 

كالطريقة  %00.00بنسبة8  مف طرفو )المعٌمـ( فكثيران ما يجمعكف بيف األستاذ )المعٌمـ(

 %04.44بإعتبارىما سببيف لضعفيـ الٌنحكم، كىنا كمف يقر بضعو الذاتي )المتعمـ( بنسبة8 

ربطو ػػػ دائمان ػػػ بالطريقة غير المالئمة لمفيـ، أك يجمعكف بيف الماٌدة نفسيا )بنسبة 

لطمبة يرجعكف ( كىي نسبة متساكية مع المعٌمـ كالطريقة كذلؾ، في حيف نجد مف ا00.00%

ضعفيـ الٌنحكم كالصعكبة في دراستو )الٌنحك( إلى البرنامج الدراسي كىي فئة قميمة جٌدان 

(،كىناؾ مف يجمع بينيـ جميعان، إضافة إلى ىذا لـ نسجؿ أم رأم آخر   %3.33)نسبة 

 مف الطمبة في خصكص ذلؾ.

ابقة أٌف المرحمة ىؿ كانت معاناتؾ مف ضعؼ ىذه الماٌدة منذ المراحؿ الدراسية الس-ب

 الجامعية فقط؟

إٌف حمقات التعميـ كمراحمو مترابطة كىي كدرجات السمـ كؿ درجة تنقمؾ إلى الدرجة        

التي تمييا، فالطالب الذم يمتمؾ ركيزة متينة في الٌنحك منذ المراحؿ األكلى ال يكجد صعكبة 

عمكمات، فقد انقسـ الطمبة     في المرحمة الجامعٌية، بؿ تعينو ىذه األخيرة عمى تكسيع الم
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إلى مجمكعتيف8 األكلى تقٌر بضعفيا في مادة الٌنحك منذ المراحؿ األكلى مف التعميـ كخاصة 

اإلبتدائي كالثانكم بعٌدة أسباب ذكركىا منيا كثافة البرنامج كطريقة شرح األستاذ كعدـ الميؿ 

ية، أٌما المجمكعة الثانية فتؤكد أٌف لدراسة الٌنحك أصالن خاصة لمفئة العممٌية بالمرحمة الثانك 

مستكاىا متكسط في المراحؿ السابقة كأٌف الصعكبة كاجيتيا في المرحمة الجامعية فقط كىذا 

لى كثرة الطمبة  راجع ػػػ حسب رأييـ ػػػ إلى ضيؽ الكقت المخصص لمٌنحك كالتدريب عميو، كا 

ا مقارنة بالجامعة( كىك ما يمنع في القسـ الكاحد عكس المراحؿ السابقة )قمة العدد نكعان م

األستاذ مف التطبيؽ مع جميع الطمبة، كىناؾ مف يرجع الصعكبة إلى كثافة المعمكمات 

المقٌدمة ككصفيا بالمعقٌدة كالعميقة مف حيث الدراسة فيي ال تشبو الدركس السابقة        

اٌدة مف حيث تككينو التي كصفكىا بالبسيطة كالسطحية، كمنيـ مف يرمي بثقمو عمى أستاذ الم

أك طريقتو في التدريس. كالبٌد لمطالب الجامعي أف يككف خالؿ مرحمتو الجامعية عمى ممكة 

 لسانية تساعده عمى اإلستمرار كتسيؿ عميو مكاجية تككينو الجامعي.

 ىذه الصعكبات التي تمقيتيا في فيـ ماٌدة الٌنحك. ىؿ أثرت عميؾ؟ ج ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %22.22 6 ي خطاباتؾ الكتابية كالشفيية؟ف

في معدؿ انتقالؾ إلى مرحمة أخرل كحصكلؾ عمى 
 التخصص الذم ترغب فيو

4 11.11% 

 %00.00 2 اإلثناف معان 
 %011 06 المجمكع
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( يرجعكف تمؾ الصعكبات التي تمقكنيا في فيـ مادة %22.22إٌف أكبر نسبة مف الطمبة )

في خطاباتيـ الكتابية كالشفيية، كىذا ما سجمناه سابقان بأٌف  الٌنحك عمييـ قد أثرت عمييـ

الطالب الجامعي لـ يحصؿ عمى تككيف الممكة المسانية في المرحمة الجامعٌية، أٌما الفئة 

( تقكؿ بأٌنيا أثرت عمييا في معدؿ انتقاليا كلـ يحصمكا عمى التخصص %11.11الثانية )

الثالثة تقكؿ بأٌف كال األقكاؿ السابقة قد أثرت عمييا  الذيف كانكا يرغبكف فيو، في حيف الفئة

 (، كىذا كٌمو راجع إلى تصريحات ػػػ حسب رأييـ ػػػ كأسباب قد ذكرناىا سابقان.00.00%)

إذا كانت الصعكبة التي تعترض الطمبة في فيـ ماٌدة الٌنحك راجع إلى الطريقة        ــــــد 

 ىي الطريقة التي يفضمكنيا؟التي يتمقكنيا في المحاضرة. إذف فما 

 النسبة المئكية العدد 
 %02.06 1 اإللقاء

 %06.35 4 الشرح كالمناقشة
 %01.61 3 اإلمالء كالتدكيف
 %06.35 4 الفيـ كالتمخيص

 %2.54 0 الحكار تبادؿ اآلراء
 %011 00 المجمكع

( يفضمكف %02.06نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله أٌف نسبتيف متساكيتيف  مف الطمبة )    

تمقي المحاضرة في شكميف8 الشرح كالمناقشة كالفيـ كالتمخيص، كىناؾ مف جميع  بيف " 

اإلمالء كالتدكيف " أك بيف " اإللقاء " أك بيف الفيـ كالتخميص أك بيف الحكار تبادؿ اآلراء   

( أم تمقي %01.61مف جية ثالثة، مع أٌف بعضيـ يفضؿ اإلمالء كالتدكيف )بنسبة 

ضرات نظرية القائية كىنا تظير طريقة االلقاء التي يتبعيا األستاذ الجامعي )نسبة محا
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( %2.54(، في حيف ىناؾ فئة أخرل تفضؿ طريقة الحكار كتبادؿ اآلراء )نسبة 02.06%

كىي قميمة جدان. كفي رأينا الخاص بأٌف  ىذه الطريقة تدخؿ ضمف طريقتي " اإللقاء " 

 ف يتبعيما معظـ األساتذة الجامعييف في تدريس ماٌدة الٌنحك لألسؼ."كاإلمالء كالتدكيف" الٌمتا

عند إنجازؾ لمبحكث الٌنحكية في الحصة التطبيقية كتقديـ العرض أثناء زمالئؾ الطمبة.  ه ـــــ

ىؿ تشعر بأٌنؾ تستفيد منيا كقادران عمى أف تككف أستاذان في المستقبؿ تممؾ كفاية لغكية 

 نحكٌية؟

 المئكيةالنسبة  العدد 
 %44.44 00 تشعر بإمتالؾ الكفاية الٌنحكية

 %11.11 4 ال تشعر بذلؾ
 %011 06 المجمكع

( يشعركف بإمتالؾ الكفاية %44.44نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أٌف أكبر نسبة مف الطمبة )

الٌنحكية، كىذا خير دليؿ عمى حصكؿ الطالب الجامعي عمى امتالكو الممكة المسانية خالؿ 

جامعٌية كاستفاده مف الدركس الٌنحكية التي ساعدتو عمى ذلؾ، كىناؾ فئة أقؿ منيا مرحمة ال

 ( لـ تشعر بذلؾ.%11.11)نسبة 

 ماىي درجة تقديرؾ لمعالمات التي تحصؿ عمييا في ماٌدة الٌنحك؟ـــــ و

 النسبة المئكية العدد 
 %04.44 1 ضعيفة
 %05.55 3 متكسطة
 %05.55 3 حسنة
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 %05.55 3 جيدة
 %1 1 ممتازة

 %011 06 المجمكع
نالحظ مف عالمات الجدكؿ أٌف عالمات الطمبة في مادة الٌنحك، أٌف جميا متساكية ما بيف 

(، كيقؿ تسجيؿ عالمات ضعيفة   %05.55العالمات المتكسطة كالحسنة كالجيدة )نسبة 

 ( .%1( كعالمات منعدمة )بنسبة %04.44في الٌنحك )نسبة 

مى عالمات غير مرضية كجٌيدة في ماٌدة الٌنحك. ىؿ تقـك بتعكيضيا عند حصكلؾ ع زـــــ

 بعالمات جيدة في مقاييس لغكية أخرل؟

 النسبة المئكية العدد 
 %05.01 4 كالنقد مثالن 

 %01.44 1 البالغة
 %05.01 4 الٌنص األدبي

 %10.66 5 الصرؼ
 %011 00 المجمكع

كف ( يعتمدٌ %10.66ٌف معظـ الطمبة 'بنسبة )نجٌد مف خالؿ الٌنسب المدكنة في الجدكؿ أ 

عمى العالمات التي يحصمكنيا في مادة الصرؼ لتعكيض عالماتيـ الضعيفة المحصٌمة   

حراز معدؿ يمٌكنيـ مف اإلنتقاؿ إلى السٌنة المكالية، كىناؾ مف الطمبة  في ماٌدة الٌنحك كا 

ص األدبي لكي يعكضكا يحصمكف عمى عالمات جيدة بؿ ممتازة  في مادتي الٌنقد كالنٌ 

( في حيف نجد فئة %05.11عالماتيـ الضعيفة في مادة الٌنحك كىي نسبتيف متساكيتيف )
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ًصميكف عمى عالمات جيدة في البالغة مف أجؿ  أخرل مف الطمبة كىي فئة قميمة جدان ييحى

 تعكيض عالماتيـ الضعيفة في ماٌدة الٌنحك.

ي مقاييس أخرل غير مقياس الٌنحك. ىؿ تجد أساتذة أثناء كقكعؾ في األخطاء الٌنحكية فح ـــــ

 المقاييس األخرل بتصكيب أخطائؾ الٌنحكية؟

 النسبة المئكية العدد 
 %61.11 03 تجد

 %04.45 1 ال تجد
 %011 06 المجمكع

( تؤكد أٌف أساتذة المقاييس األخرل يقكمكف بتصكيب %61.11إٌف  أكبر نسبة مف الطمبة )

ي غير حٌصة الٌنحك كىذا أمر إيجابي يقٌيـ فيو الطالب مستكاه الٌنحكم، أٌما أخطائيـ الٌنحكية ف

( فتنفي استفادتيا مف مالحظات األساتذة كعدـ تصحيح األخطاء %04.45الفئة األخرل )

الٌنحكية التي يقعكف فييا في مقاييس أخرل غير مقياس الٌنحك. كىك أمر يتعٌمؽ بطبيعة 

في التدريس، فال بٌد مف محاسبة الطالب عمى أخطائو الٌنحكية األستاذة كمستكاىـ كطريقتيـ 

في فركع الٌمغة كٌميا كفي بقية مكاد المعرفة أيضان، كىذا ما سجمناه مف خالؿ مالحظات 

 الطمبة كتعميالتيـ.

 ما ىك شعكرؾ أثناء إجراء إمتحاف ماٌدة الٌنحك؟ ط ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %05.56 3 متخكؼ
 %31 7 مرتاح
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 %00.00 2 مطمئنان نفسيان 
 %011 06 المجمكع

( يشعركف براحة تاٌمة   %31نالحظ مف خالؿ نتائج الجدكؿ أٌف أغمبية الطمبة )بنسبة    

مف امتحاف مادة الٌنحك، كىذا شيء إيجابي لمطالب الجمعي في جامعة ػػػ مستغانـ ػػػ مع أٌف 

( كىناؾ %00.00د اجتياز مادة الٌنحك )نسبةىناؾ فئة تؤكد شعكر بأٌنيا مطمئنة نفسيان عن

فئة أخرل أيضان تشعر بتخكؼ مف امتحاف الٌنحك كىي فئة قميمة تشعر بيذا الشعكر أثناء 

( كىذا التخكؼ راجع إلى كؿ طالب كأسبابو %05.56إجراء امتحاف مادة الٌنحك )بنسبة 

 الخاصة.

 فيما يتعّمق بأستاذ الماّدة:–3

 اذ لماٌدة الٌنحك؟أ ػػػػػ كيؼ تجد األست

 النسبة المئكية العدد 
 %01 2 متمكنان منيا

 %03 1 غير متمكف منيا
 %33 00 لو زاد معرفي عنيا 
 %01 0 ليس لو زاد معرفي

 %011 01 المجمكع
 )ة(( يجٌدكف األستاذ%33نالحظ مف خالؿ نتائج الجدكؿ أٌف اغمبية الطمبة )بنسبة      

اد معرفي عنيا، في حيف نجد فئة مف الطمبة يؤكدكف بأٌف أستاذ الممقي لماٌدة الٌنحك لو ز 

( كنجد الفئة الثالثة مف الطمبة يركف بأٌف أستاذ %01الممقي لماٌدة الٌنحك متمكنا منيا )نسبة 

( كىذا راجع إلى أسباب خاصة تعكد لطالب %03ماٌدة الٌنحك الممقي ليا غير متمكف منيا )
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الطمبة ترل بأٌف األستاذ الممقي لماٌدة الٌنحك ليس  لو زاد معرفي كحده، كنجد الفئة الرابعة مف 

كلكٌف لألسؼ ىذا ما يحدث اليـك في جامعتنا ( كىي فئة قميمة مف الطمبة %01عنيا )بنسبة 

)الجامعة الجزائرية بصفة عاٌمة، كجامعة عبد الحميد ابف باديس ػػػ مستغانـ ػػػ خاصة( فكثيران 

 إلدارة تدريس ماٌدة الٌنحك كىـ ليسكا أىؿ التخصص.مف األساتذة تسمـ ليـ ا

ىناؾ قدرات لغكية كذىنية لألستاذ )ة( يتمكف بيا مف تكصيؿ الماٌدة بسيكلة كيسر  ب ـــــ

 لمطمبة. ىؿ تجد ىذه القدرات متجمية فيو أثناء إلقاء الماٌدة؟

 النسبة المئكية العدد 
 %44.45 00 نعـ
 %11.11 4 ال
 %011 06 مجمكعال
( تصرح بأٌف ىناؾ قدرات %44.45مف خالؿ الجدكؿ يٌتضح لنا أٌف نصؼ الطمبة )نسبة 

لغكية كذىٌنية لألستاذ )ة( تمكنو مف تكصيؿ الماٌدة بسيكلة كيسر لمطمبة، كىي قدرات متجٌمية 

( تنفي بعدـ %11.11فيو أثناء إلقاء ىذه الماٌدة، كىناؾ الٌنصؼ اآلخر مف الطمبة )بنسبة 

ؾ القدرات الٌمغكية كالذىنية لألستاذ في عدـ تكصيؿ الماٌدة بسيكلة كيسر لمطمبة تجميات تم

 أثناء إلقائيا )ماٌدة الٌنحك(.

حيف تمقيؾ لمماٌدة الٌنحكية مف طرؼ األستاذ. ما ىي الطرائؽ التي يستعمميا األستاذ  ج ـــــ

 في عرض ىذه الماٌدة؟ كىؿ تراىا مناسبة لؾ في الفيـ؟
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 ة المئكيةالنسب العدد 
 %04 2 اإللقاء
 %6 0 الحكار

 %04 2 اإللقاء كالحكار
 %02 4 الشرح كالمناقشة

 %01 3 مناسبة لؾ في الفييـ
 %00 1 غير مناسبة لؾ في الفيـ

 %011 03 المجمكع
نالحظ مف خالؿ نتائج الجدكؿ أٌف أعمى نسبة مف الطمبة يؤكدكف أٌف الطريقة              

األستاذ في عرض ىذه الماٌدة )الٌنحك( ىي طريقة الشرح كالمناقشة، حيث التي يستعمميا 

( كىي الطريقة التي يستخدميا جؿ األساتذة في عرض مادتيـ المعرفية، %02مثمت )بنسبة 

( %04كىناؾ فئتيف متساكيتيف يراىا بعض الفئة مف الطمبة8 اإللقاء كاإللقاء كالحكار )نسبة 

إلقاء ماٌدة الٌنحك، في حيف ىناؾ  فئة أخرل مف الطمبة ترل  يستعممكنيا بعض األساتذة في

(، نالحظ %6أٌف بعض األساتذة يستخدمكف طريقة الحكار كىي فئة قميمة مف الطمبة )بنسبة

...إلخ(. أٌما %00ثـ  %04ثـ  %02مف خالؿ ىذه النسب المئكية أٌنيا نسب مضاعفة )

التي يستخدميا األساتذة في عرض الماٌدة فيما يخص الطمبة الذيف يركف بأٌف ىذه الطرائؽ 

(، في حيف ىناؾ فئة أقؿ مف الطمبة %01الٌنحكية مناسبة لمفيـ عند أغمبية الطمبة )بنسبة 

 (.%00تراىا غير مناسبة في الفيـ )بنسبة 

أثناء حجرة الدرس كتبادؿ اآلراء مف طرؼ األستاذ كالطمبة عمى مكضكع ٌنحكم معيف،  د ـــــ

كتشاؼ الطا  لب حقائؽ كمعمكمات جديدة. أيثمف كيساعد األستاذ عمى ذلؾ؟كا 
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 النسب المئكية العدد 
 %61.11 03 نعـ
 %04.45 1 ال

 %011 06 المجمكع
( يقٌركف بأٌف األستاذ %61.11نالحظ مف خالؿ نتائج الجدكؿ أٌف أغمبية الطمبة )بنسبة     

حكم معيف كعمى اكتشاؼ حقائؽ يثمف كيساعد الطالب كيتبادؿ اآلراء معو عمى مكضكع نٌ 

( تنفي عدـ تثميف كمساعدة %04.45كمعمكمات جديدة إاٌل أٌف ىناؾ فئة قميمة )بنسبة 

الطالب في اكتشاؼ معمكمات كحقائؽ جديدة أثناء حجرة الدرس عمى مكضكع نحكم معٌيف 

 مف طرؼ األستاذ.

 قبؿ األستاذ ىذه األسائمة؟عند عرض األسئمة عمى األستاذ في قاعة الدرس. كيؼ يست  ه ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %55.56 02 بطريقة ميذبة كمشٌجعة
 %00.00 2 بضيؽ صدر كاستنفار

 %011 06 المجمكع
( أثناء عرضيـ %55.56نالحظ مف خالؿ نتائج الجدكؿ أعاله أٌف جؿ الطمبة )بنسبة     

حك فإٌنيـ )األساتذة( يستقبمكنيا بعض األسئمة عمى  أساتذتيـ في قاعة الدرس في ماٌدة النٌ 

برحب صدر كبطريقة ميذبة كمشٌجعة، كىناؾ فئة أخرل مف الطمبة كىي فئة قميمة مثمت ) 

( ترل عكس ذلؾ أم أٌنيـ )األساتذة( يستقبمكنيا بضيؽ صدر كاستنفار. %00.00بنسبة 



          الفصل الثالث                                                                      الجانب التطبيقي                            
 

 

196 

اءانقديمان أك حديثان كلكٌف ىذا الطرح أك القكؿ قميالن جٌدان عند األساتذة، فمعظـ األساتذة سك 

 يستقبمكف األسئمة مف طرؼ طالبيـ برحب صدر كيدعمكنيـ كيشجعكنيـ عمى ذلؾ.

 أترل بأٌف األستاذ يعمؿ عمى اكتساب طالبو فكران استنتاجيان نقديان إبداعيان؟ كضح ذلؾ. وـــــ 

 النسبة المئكية العدد  
 %40.00 00 نعـ
 %24.45 5 ال

 %011 06 المجمكع
ٍكفى بأٌف األستاذ المتخصص في الٌنحك       مف     خالؿ الجدكؿ يتضح لنا أٌف أغمب الطمبة  يىرى

عمى كجو الخصكص، كالمكاد الٌمغكية األخرل عمى كجو العمـك يعمؿ عمى اكتساب طالبو 

( ػػػ فحسب تصريحاتيـ ػػػ أٌف ىـ األستاذ ىك %40.00فكران استنتاجيان نقديان إبداعيان )بنسبة 

تكل الطالب، تكظيؼ أسمكب الطالب بتدخؿ األستاذ عمى تنمية أفكاره كطرحيا رفع مس

بطريقة إبداعية، عرض الٌنصكص كاستخراج األفكار األساسٌية. في حيف ىناؾ فئة         

( تنفي في عدـ اكساب الطالب فكران استنتاجيان نقديان إبداعيان  %24.45مف الطمبة )بنسبة 

حات بعض الطمبة أٌف ىناؾ بعض األساتذة كؿ ىٌميـ إنياء مف طرؼ أستاذ، فحسب تصري

درسو أك برنامجو الٌدراسي ال غير، طريقة كأسمكب األستاذ في عرض الماٌدة الٌنحكية     

 التي تمٌكف الطالب مف استعاب الدرس الٌنحكم كبالتالي استنتاج فكران نقديان إبداعيان.

كم جديد. ىؿ يقـك قبؿ البدء بالتذكير حكؿ الدرس عند شركع األستاذ البدء في درس ٌنح زـــــ

 كالمعمكمات التي أفدت بيا في الٌدرس السابؽ؟
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 النسبة المئكية العدد 
 %50.00 01 نعـ
 %05.55 3 ال

 %011 06 المجمكع
نالحظ أف أكثر مف نصؼ الطمبة بأٌف األستاذ قبؿ البدأ في درس ٌنحكم جديد يقـك     

(، كنجد %50.00لمعمكمات التي أفدت بيا في الٌدرس السابؽ )بنسبةبالتذكير حكؿ الدرس كا

 ( كىي فئة قميمة تنفي ذلؾ.%05.55فئة أخرل مف الطمبة )بنسبة 

 ما ىي الكسيمة التي يعتمدىا أستاذ الماٌدة في التقكيـ؟ ح ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %00.13 12 اإلختبار  الكتابي
 %00.13 12 اإلختبار الشفيي
 %14.62 15 البحكث الفصمية

 %00.13 12 مشاركة الطالب كفعالية داخؿ قاعة الٌدرس
 %011 07 المجمكع

( يقكلكف %00.13نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله أٌف ثالث نسب متساكيتيف مف الطمبة ) 

بي بأٌف الكسيمة التي يعتمدىا أستاذ الماٌدة في تقكيـ الماٌدة الٌنحكية ىي8 اإلختبار الكتا

كاإلختبار الشفيي كمشاركة الطالب كفعالية داخؿ قاعة الٌدرس، كمف جية أخرل يؤكٌدكف 

بعض الطمبة أٌف الكسيمة التي يعتمدىا أستاذ الماٌدة )الٌنحك( في تقكيـ ىي البحكث الفصمية 

أٌنيا أكثر الكسائؿ  -كحسب تصريحاتيـ  -( %14.32كمثمت أكبر نسبة عند الطمبة )

 جؿ األساتذة في تقكيـ الطالب.استخدامان عند 
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ما رأيؾ أٌييا الطالب الجامعي حكؿ أسئمة اإلمتحانات في مادة الٌنحك العربي. ىؿ تجد  ط ـــــ

 فصالن كقطيعة بيف ما يقٌدمو األستاذ في حصص المحاضرة كبيف أسئمة اإلمتحاف.

 النسبة المئكية العدد 
 %22.22 6 نعـ
 %33.33 01 ال

 %011 06 مجمكع
( مف الطمبة %33.33نالحظ مف خالؿ النسب المعركضة في الجدكؿ  أكبر نسبة )    

ترل أٌف ىناؾ فصالن كقطيعة بيف ما يقٌدمو األستاذ في حصص المحاضرة كبيف اإلمتحاف، 

لكٌف ىناؾ فئة أخرل مف الطمبة تنفي بأٌف ىناؾ فصالن كقطيعة بيف ما يقٌدمو األستاذ        

ف أسئمة اإلمتحاف في ماٌدة الٌنحك كمثمت النسبة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ في حصص المحاضرة كبي

 ( كىي نسبة متقاربة نكعان ما مع النسبة األكلى.22.22%)

 كيؼ األستاذ في عممية التقكيـ؟ ي ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %13 5 مكضكعيان 

 %01 0 ذاتيان 
 %21 6 يعتمد سمـ التنقيط

 %1 1 يعتمدال 
 %3 10 يترؾ الحرية لمطالب في اإلجابة

 %01 0 يمزمو بالحفظ كالتفريغ في كرقة اإلمتحاف
 %011 01 المجمكع
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( يجدكف بأٌف األستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ        %21نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أٌف أكبر نسبة مف الطمبة )    

الٌنحكية يعتمد عمى سمـ التنقيط كىك أمر عادم لكي يكشؼ مستػػػػػكل  في عممية التقكيـ لمماٌدة

الطالب مف خالؿ إجرائو لمبحكث الفصميةكاإلمتحانات كىناؾ فئة ثانية مف الطمبة يجدكف بأٌف 

( كىناؾ فئة ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػة %13األستاذ في عممية التقكيـ لمماٌدة الٌنحكية يككف مكضكعيان )بنسبة 

(  يجدكف بأٌف األستاذ في عمميػػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػة %01ة مف الطمبة كىي فئتيف متساكيتيف )بنسبتيفكرابع

ػػاف التقكيـ لمماٌدة الٌنحكية يككف ذاتيان كيمـز الطالب بالحفظ كالتفريغ في كرقة اإلمتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػف النقطتيف سمبيتيف بالنسبة لألستاذ، كنجد فئة خامسة مف الطمبة كىي فئة قميمة كىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( ترل بأٌف األستاذ أثناء عممية التقكيـ في ماٌدة %3جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدان مػػػف الطمبة بنسبة )بنسبة 

ػػػو )الطالب( الحرية في اإلجابة، كىناؾ فئة سادسة مف الطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة      الٌنحك يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( كىي نسبة منعدمة تنفي بعدـ اعتماد األستاذ في عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة %1كىي الفئة األخيرة )نسبة 

 التقكيـ عمى سمـ التنقيط .

 جراء اإلختبارات كتصحيحيا مٌيـ أك غير مٌيـ؟ىؿ ترل بأٌف إ ق ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %61.11 03 ميـ

 %04.44 1 غير ميـ
 %011 06 المجمكع

( تؤكد بأٌف إجراء اإلختبارات كتصحيحيا مٌيـ بالنسبة %61.11إٌف أكبر نسبة مف الطمبة )

( ترل بأٌف إجراء %04.44سبةلمطالب كاألستاذ معان، في حيف ىناؾ فئة  قميمة مف الطمبة )بن

 اإلختبارات كتصحيحيا غير مٌيـ .
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 ــــــ في ما يتعّمق بالموضوعات المقررة ومقروئية الطالب لمكتب الّنحوية: 4

 ما رأيؾ في المكضكعات المقٌررة في ماٌدة الٌنحك العربي لمسنكات الثالثة األكلى؟ أ ـــــ

 النسب المئكية العدد 
 %22.22 6 البتتناسب مع مستكل الط
 %00.00 2 عشكائية غير مخطط ليا

 %00.00 2 مكٌررة معظميا درست في األطكار األكلى
 %00.00 0 مكضكعات تركز عمى الجانب المعرفي دكف الكظيفي

 %1 1 رأم آخر
 %011 06 المجمكع
( %22.22نجٌد مف خالؿ النسب المدكنة في الجدكؿ أعاله اٌف معظـ الطمبة )بنسبة      

ترل بأٌف المكضكعات المقررة في ماٌدة الٌنحك العربي لمسنكات الثالثة األكلى تتناسب مع 

( ترىبأٌف %00.00مستكل الطالب، كىناؾ فئة مف الطمبة كىما فئتيف متساكيتيف في النسب )

المكضكعات المقٌررة في ماٌدة الٌنحك العربي لمسنكات الثالثة األكلى عشكائية غير مخطط ليا 

ة معظميا درست في األطكار األكلى، في حيف ىناؾ فئة أخرل مف الطمبة )بنسبة كمكٌرر 

( ترل بأٌف المكضكعات المقٌررة في ماٌدة الٌنحك العربي لمسنكات الثالثة األكلى 00.00%

بأٌنيا مكضكعات تركز عمى الجانب المعرفي دكف الكظيفي، فمـ نسجؿ أيا رأم آخر       

 (.%1في خصكص ذلؾ )نسبة 
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 تجد في مكضكعات الٌنحك العربي. ب ـــــ

 النسبة المئكية العدد 
 %40.00 00 غمبة الجانب النظرم عمى التطبيقي؟

 %05.55 3 تكديس لممعمكمات؟
 %00.00 0 خالية مف البنى كالتراكيب الٌمغكية الكظيفية؟

 %011 06 المجمكع
في مكضكعات الٌنحك العربي غمبة مف خالؿ الجدكؿ يتٌضح لنا أٌف أغمب الطمبة تجد      

(، كىناؾ فئة أخرل مف الطمبة )بنسبة %40.00الجانب النظرم عمى التطبيقي )بنسبة 

(  تجد بأٌف مكضكعات الٌنحك العربي ىي مجرد تكديس لممعمكمات فقط، كىناؾ 05.55%

نى فئة أخرل مف الطمبة كىي فئة قميمة ترل بأٌف مكضكعات الٌنحك العربي خالية مف الب

( كىذا ىك األساس كالٌميـ كلكف لألسؼ ال نجد %00.00كالتراكيب الٌمغكية الكظيفية )بنسبة 

 ذلؾ في المكضكعات الٌنحكية البنى كالتراكيب الٌمغكية الكظيفية .

 ما ىي المكضكعات الٌنحكية في نظرؾ التي تقدـ الجديد لمطالب؟  ج ـــــ

 النسب المئكية العدد 
 %11.11 4 كلىمكضكعات السٌنة األ

 %%22.22 6 مكضكعات السٌنة الثانية
 %00.00 2 مكضكعات السٌنة الثالثة

 %011 06 المجمكع
( ترل بأٌف مكضكعات السٌنة %22.22نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أٌف أكبر نسبة مف الطمبة ) 

ٌنة الثانية تقدـ الجديد لمطالب، في حيف نجد فئة ثانية مف الطمبة ترل بأٌف مكضكعات الس

( كىناؾ فئة ثالثة مف الطمبة ترل %11.11األكلى ىي التي تقدـ الجديد لمطالب )بنسبة 
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عكس الفئتيف حيث ترل مكضكعات السٌنة الثالثة تقدـ الجديد لمطالب ػػػ حسب تصريحاتيـ ػػػ 

بأف مكضكعات السٌنة الثالثة ىي مكضكعات جديدة تقدـ الجديد لمطالب بما أٌنيا  السٌنة 

لممرحمة الجامعية، كبالتالي ال بٌد أف تككف ىذه المكضكعات مفيدة كجديدة، إضافة األخيرة 

 إلى ىذا نالحظ أٌف النسب في كضع تنازلي مف األكبر إلى األصغر.

 ػػػػػ ماذا تقكؿ عف حصص التطبيقات؟د

 النسبة المئكية العدد 
 %22.22 16 تدعـ حصص الٌتنظير

 %11.11 14 )المحاضرة( تٍعطي العجز الحاصؿ في حصص التنظير
 %00.00 12 ال يكجد تناسؽ كانسجاـ بيف األساتذة المنظريف كالمٌطبقيف

 %1 1 رأم آخر
 %011 06 المجمكع

نالحظ أٌف ىناؾ تقاربان في النسب بالنسبة لمجدكؿ المذككر سابقان فنفس النتائج المذككرة سابقان 

ف حصص التطبيقات أٌنيا تدعـ حصص تشبو تقريبان نتائج الجدكؿ، فبعض الطمبة تقكؿ ع

(، كنجد فئة مف الطمبة تقكؿ عف حصص التطبيقات أٌنيا %22.22التنظير ال غير )بنسبة

(، كىناؾ فئة %11.11تغطي العجز الحاصؿ في حصص التنظير )المحاضرة( )بنسبة 

يا عف حصص الٌتطبيقات أنٌ  مة مف الطمبة كىي فئة قميمة تقكؿأخرل مف الطمبة كىي فئة قمي

ال يكجد تناسؽ كانسجاـ بيف األساتذة المٌنظريف كالمٌطبقيف بمعنى األستاذ المنظر ليس ىك 

األستاذ المطٌبؽ فمف المفركض أف يككف األستاذ المطٌبؽ ىك نفسو األستاذ المٌنظر. كفيما 
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يخص تسجيؿ أٍم رأيان آخران لـ نجد مف الطمبة في طرح آراء جديدة فكانت النسبة منعدمة 

(1%). 

في ما يتعٌمؽ بنسبة مقركئية الطالب لمكتب الٌنحكية. ىؿ قرأت كتبان ٌنحكية أـ لـ تقرأ أم  -

 كتاب، إذ كنت قرأت كـ كتابان قرأت في مجاؿ الٌنحك؟

 النسبة المئكية العدد 
 %61.11 03 نعـ
 %04.45 1 ال

 %011 06 المجمكع
د قرأكا بعض الكتب الٌنحكية ( كىي نسبة جٌيدة مف الطمبة ق%61.11ىناؾ مف الطمبة )

زالة الغمكض حكؿ بعض القضايا، كىناؾ مف لـ يقرأ كتابان  لزيادة الفيـ كتكسيع معمكماتو كا 

( %04.45قط في مجاؿ الٌنحك كلكف فئة قميمة مف الطمبة فقط كىذا األمر  جٌيد )بنسبة 

 فيعتمد عمى ما يأخذه مف األساتذة فقط.

طمبة يقرؤكف الكتب الٌنحكية، كلكٌف الفئة التي تقرأ ال تتجاكز إٌف عددان ال بأس بو مف ال    

عدد الكتب التي يتصفحيا، كتابان كاحد أك إثناف إلى ثالثة أك خمسة كتب كحد أقصى مع  

ٌنما البعض راجع إلعداد  إقرارىـ بعدـ تصفحيا كاممة كأٌف سبب قراءتيـ ليس جؿ الطمبة كا 

يا بالمحاضرات كبطمب مف األستاذ كلكٌف ىناؾ فئة قميمة البحكث المطالبيف بيا فقط، أك لتعمق

 مف الطمبة تقرأ لنفسيا.
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 ما نكع تمؾ الكتب التي قرأتيا؟ىـــــ 

 النسبة المئكية العدد 
 %22.22 16 قديمة
 %05.56 13 حديثة
 %3.34 10 عممية
 %00.00 12 تعميمية
 %011 06 المجمكع

( رغـ صعكبة فيميا كأسمكبيا %22.22لقديمة )بنسبة إٌف معظـ الطمبة يطالعكف الكتب ا   

، كىناؾ مف يجمع بيف الحديثة كالتعميمية  المعقد، كىذا شيء إيجابي بالنسبة لطالب اليـك

(، أٌما الكتب العممٌية البحتة فترككىا ألىؿ اإلختصاص في الٌنحك 00.00%، 05.56%)

ا تحممو تمؾ الكتب مف قكاعد متشعبة لم%3.34فيما بعد التدرج، فنسبة مقركئيتيا ال تتجاكز 

 كخالفية ال تفيد الطالب أثناء استعماؿ الٌمغة.

التي كجدتيا  كبة في ذلؾ؟ كما ىي الصعكبةأثناء قراءتؾ لمكتب الٌنحكية. ىؿ كجدت صعـــــو

 في قراءة الكتب الٌنحكية التراثية )القديمة(.

 النسبة المئكية العدد 
 %61.11 03 نعـ
 %04.45 11 ال

 %011 06 المجمكع
نالحظ أٌف أكثر مف نصؼ الطمبة يكاجيكف صعكبة في القراءة الٌنحكية عاٌمة، )بنسبة  

( فيـ يقٌركف بكجكد تمؾ الصعكبة دكف أف يستطيعكف تحديد ماىيتيا، أٌما بقية 61.11%
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( %04.45الطمبة فيـ ال يشككف مف مكاجية أية صعكبة في قراءة الكتب الٌنحكية )بنسبة 

 ىذا يعكد إلى نكعية تمؾ الكتب.ك 

كأٌما الصعكبة التي كجدكىا في قراءة الكتب الٌنحكية بصفة عاٌمة، كالتراثية بصفة خاصة،     

فمقد أثبت معظـ الطمبة مكاجيتيـ لصعكبات مختمفة أثناء قراءة الكتب الٌنحكية  بصفة عاٌمة 

ما ىك عدـ إقباؿ الطمبة     كالكتب التراثية القديمة بصفة خاصة، كأكؿ سبب مشترؾ بيني

عمى المطالعة كخاصة مطالعتيـ لمكتب الٌنحكية ػػػ حسب تصريحاتيـ ػػػ كىذا ما أثبتناه فيما 

سبؽ حكؿ تناقص نسبة مقركئية الطمبة، أٌما بالنسبة لمكتب القديمة فيي تتصؼ بغزارة الماٌدة 

لٌنحاة المختمفة حكؿ القضية الٌمغكية كذلؾ لما تضمو صفحاتيا مف كثرة المعمكمات كأقكاؿ ا

الكاحدة، كسر آراء البصرييف كالككفييف حكؿ كؿ جزئية مف جزئيات القاعدة الكاحدة       

حٌتى يشعر الطالب بالممؿ أثناء قراءتو ليكايتو عف طمبو، كعمى ذلؾ فيي تتطمب كقتا كبير 

قراءتيا عٌدة مرات       لمطالعتيا كاستيعاب مضمكناتييا ألٌنو ػػػ حسب الطمبة ػػػ البٌد مف 

حتٌى يتسنى فيميا، ألٌف مصطمحاتيا كأكثريتيا ترد بأسمكب معقد كلغة صعبة، كما أٌف 

منيجية تنظيميا غير كاضحة فيي تتسـ بكثرة الشرح كالتكسع كالتفصيؿ في إيراد المعمكمات 

 التي تأتي في شكؿ نصكص، ال تحٌدد في شكؿ عناصر كنقاط جزئية كاضحة ثـ الكصكؿ

 إلى القاعدة المنشكدة، فقد تقرأ عٌدة صفحات لتتعرؼ عمى القاعدة.

إذا كنت قد كجدت الصعكبة في قراءة الكتب الٌنحكية القديمة أتجد صعكبة في قراءة زـــــ 

 الكتب الحديثة؟ كماىي الصعكبة التي كجدتيا؟
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 النسبة المئكية العدد 
 %72.22 05 نعـ
 %3.33 10 ال

 %011 06 المجمكع
( يكاجيكف صعكبة %72.22نالحظ مف خالؿ نتائج الجدكؿ أٌف أغمبية الطمبة )بنسبة     

كذلؾ في قراءة الكتب الحديثة كترجع الصعكبات إلى ذلؾ إٌف الكتب الحديثة في معظميا 

شرح كتبسيط لمكتب القديمة، فتنشر العديد مف الكتب الحديثة شرح لمكتاب الٌنحكم الكاحد، 

  اختيار الكتب المناسبة، كىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ          تبات بيا مٌما شكؿ صعكبة عمىكبذلكممتمئت المك

مف يشتكي مف كثرة األخطاء المطبعية في الكتب الحديثة كتنظيميا لقكاعد كثيرة في الكتاب 

ذج لإلعراب لكٌنيا غير كافية لمفيـ الكاحد، كاإلستشياد لمقاعدة الٌنحكية بأمثمة مبتكرة كنما

 كذلؾ طمبان لإلختصار عكس الكتب القديمة، كىي تكثر مف التطبيقات اإلعرابية 

تشتكي مف مراجعة أية   عمى حساب شرح القاعدة. أٌما بقية الطمبة كىي فئة ضئيمة  جٌدان ال

(.%3.33الكتب الٌنحكية الحديثة )بنسبة قراءة في صعكبة 
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 خاتمة:

بعد استيفاء الجانب الٌنظرم كالجانب الٌتطبيقي مف البحث، يمكف الخركج بعٌدة نتائج تسفر    

 بدكرىا عف جممة مف اإلقتراحات، نذكر منيا8

 :* نتائج

إٌف تيسير تعٌمـ كتعميمو لدل الطالب الجامعييف، ليس ىك حذؼ بعض أبكابو أك اختصار  -

مكنو )محتكاه( أك تغيير في برنامجو في كؿ مٌرة حتى ال نخؿ بو بعض مسائمو أك تغيير مض

ليس ىذا ىك التيسير أك التسييؿ أك التبسيط كغيرىا مف المصطمحات التي تصٌب في فمؾ 

مصطمحي كاحد كىك التيسير الٌنحكم فالتيسير ىك الذم يشمؿ الطرائؽ كالكسائؿ كالمضاميف 

 نفسي كطبيعة كؿ مف الطالب كاألستاذ.كالتقكيـ كاألىداؼ كالكسط اإلجتماعي كال

دمج تدريس الٌمغة العربٌية كفؽ تخصص الٌمغة كاألدب العربي، كىذا الشيء مفيد لمطالب  -

مف حيث تحديد اىتماماتو كرغباتو مف أجؿ دفعو إلى التخصص في فرع معيف يحبو كيرغبو 

بينيما، فمزج القكاعد ىك )الطالب(، لذا يجب عمى األستاذ أثناء عممية التدريس أف يمزج 

 بالتراكيب الٌمغكية كاألساليب األدبٌية يؤدم إلى رسكخ الٌمغة كأساليبيا.

إٌف تدريس الٌنحك العربي لدل الطالب الجامعي كفؽ طريقة الٌنصكص األدبٌية ما يعرؼ  -

اليـك المقاربة بالكفاءات أك الكفايات، فيي مف أفضؿ الطرائؽ كتناسبيا مع مستكل الطالب 

جامعي، إذ يسمح لو بدراسة الٌنحك كاستنباط قكاعده مف خالؿ تذكؽ الٌنصكص األدبٌية ال
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التراثية كالمعاصرة الكاقعية، إذ تجعؿ الطالب يدرس فركع لغكية أخرل كالبالغة مثالن دكف 

شعكره بذلؾ بمعنى ىذه الطريقة تدمج عٌدة فركع أخرل في فرع كاحداو، حيث تزيؿ ىذه 

لصعكبة كالممؿ عف الٌنحك، كلكٌف ىذه الطريقة تحتاج إلى كقت أكثر دكف الطريقة الجفاؼ كا

الكقت المخصص لو، حيث عند إجراء المقابمة مع أستاذ الٌنحك حكؿ رؤيتو ليذه الطريقة 

فكاف جكابو أٌنو يطبقيا بنسبٌية كجزئٌية كبيرة، كذلؾ يعكد إلى كثرة المتعٌمميف، إذف فيي تساعد 

 الٌنحكية كتتالئـ مع كثرة عدد الطمبة. في تدريس ىذه الماٌدة

إٌف مشكمة صعكبة تعٌمـ الٌنحك ال تكمف في نكع ككـ البرنامج كلكٌف في كيفية تسييره  -

كممارستو مف طرؼ مسؤكليو، كفي العزكؼ عف التعامؿ بالٌمغة العربٌية كاإلبتعاد كؿ البعد 

حك، فتعدد الٌمغة كاإلزدكاجية عف استخداـ الٌمغة العربية الفصحى أثناء تدريس ماٌدة النٌ 

كالثنائية كالتعامؿ بالدارجة زادت مف تفاقـ األزمة في صعكبة تعٌمـ الٌنحك كعزكؼ الطمبة 

 الجامعييف عف تعٌممو كدراستو.

يجب متابعة الطالب خصكصا طمبة السٌنة األكلى كالثانية ليسانس مف طرؼ األساتذة  -

ٌنحكم كتشخيصيا مف طرؼ أىؿ اإلختصاص كتقييـ مستكاىـ لمعرفة مكاطف ضعفيـ ال

 كمعالجتيا.

إٌف عممية حصر أسئمة اإلختبار في آخر الدركس فقط أك تحديد بعض الدركس لمطمبة  -

دكف بقية برنامج السٌنة الدراسٌية تنسي الطالب الدركس األكلى كتقطع الترابط بينيا، فمف 

الكحيد لمٌنجاح لتقكيـ الطالب بؿ ال بٌد  األفضؿ أف يككف اإلختبار شامالن كأف ال يعٌد المعيار
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مف مراعاة أسمكبو كاستعمالو السميـ لٌمغة، فكثير مف الطمبة ال  يتحصمكف عمى عالمات   

في مادة الٌنحك كذلؾ راجع ألسباب شخصية كلًكٍف لدييـ ممكة لسانٌية كطالقة كفصاحة 

تىرسؿ في الكالـ دكف أخطاء ٌنحكية أك اضطرابات لغكية.  كى

إٌف كثرة الطمبة في الفكج الكاحد أك المجمكعة الكاحدة يعيؽ السير الحسف لمعممية التعميمية  -

التعٌممٌية، فال بٌد مف تخصيص الكقت الكافي لكؿ طالب إلبداء آرائو كطرح تساؤالتو 

كمشاركتو كمناقشتو أثناء حجرة الدرس، كلكٌف لألسؼ لضيؽ الكقت ككثرة الطمبة ػػػ يحـر 

بداء الرأم بإستمرار ػػػ كاإلستعاب كالفيـ مٌما يؤثر سمبان    الطالب مف  حقو في المناقشة كا 

 عمى المعٌمـ، )بذؿ جيد أكبر( كالمتعٌمـ عمى حٌد سكاء.

ال بٌد مف تخصيص الكقت الكافي لتدريس ماٌدة الٌنحك ألٌنيا ليست صعبة بؿ تحتاج     -

العقؿ كمف جذكر فمسفية، لذا ال بٌد     إلى الكقت الكافي لفيميا كاستعابيا فيي مف إنتاج

عمى المسؤكليف كالقائميف عمى ىذا التخصص إعادة النظر في ذلؾ كفي البرنامج الدراسي 

ليا، فضيؽ الكقت كقٌمة الحجـ الساعي المخصص لدراستيا قد يؤدم إٌما إلى إكماؿ البرنامج 

ٌما ينجز عنو إلغاء بعض الٌتطبيقا  ت أك بقية البرامج.بسرعة عمى حساب الفيـ، كا 

ال بٌد مف متابعة غياب الطمبة كعدـ تجاكزىا مف طرؼ األستاذ في حمقات الدركس  -

المترابطة كي ال يضيع عمييـ الفيـ كاإلستعاب، إذ ال بٌد عمى األستاذ أف يككف صارمان كلك 

في حصص المحاضرة كي يعـٌ الفيـ عمى جميع الطمبة كيستطيع إكماؿ برنامجو براحة 

 ير نفسي.كضم
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ال بٌد عمى األساتذة كالمسؤكليف عمى ىذا التخصص مف تغيير النظرة السمبية لماٌدة الٌنحك  -

 عند الطمبة الجامعييف كىذا حسب خبرة كميارة األستاذ في ذلؾ.

يجب حذؼ بعض المكضكعات الٌنحكية التي ال تفيد الطالب كال يفيـ فييا شيئان كنظرية  -

 ؿ كالمعمكالت، فيي مجرد نظريات ترتبط بعمـ الفمسفة أكثر.الثكاني كالثكالث كالعام

تدريب الطالب منذ دخكليـ إلى الجامعة عمى اكسابيـ ممكة لسانية تعصميـ مف الكقكع  -

 في الخطأ، كىذا ىك اليدؼ المنشكد الذم يجب أف يسطّْره األستاذ قبؿ البدء في الدرس.

 اقتراحات: *

حكية مأخكذة مف القرآف الكريـ كالسٌنة كالشعر، فالقرآف الكريـ أف تككف األمثمة كالشكاىد النٌ  -

كما ىك معركؼ بإعجازه في الٌمفظ كالمعنى كىنا تظير عالقة اإلعراب بالمعنى في اآليات 

القرآنية، كأٌما الشعر المعركؼ بفصاحتو كبالغتو، كمف خالؿ ىذه العالقة بينيما يدمج 

 لمعنى كتمثؿ األساليب الرفيعة كمحاكاتيا بطريقة سميمة.الطالب فيـ القاعدة الٌنحكية بفيـ ا

أثناء كضع برامج الٌنحك في السٌنكات الجامعية ال بٌد مف مراعاة نكعية ككمية الدركس  -

 المقدمة أم إدراج الدركس الكظيفية التي يستعمميا الطالب خالؿ المكاقؼ الٌمغكية بحياتو.

لمصادر كالمعتمدة لمطمبة لكؿ سٌنة ما دامت الجامعة تحديد األساتذة لٌنكعية المراجع أك ا -

ال تتقيد بكتاب دراسي محٌدد، لذا يجب عمى األساتذة تحديد نكعية الكتب، لكي ال يترؾ 
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الطالب تائيان بيف مجمدات الٌنحك قديميا كحديثيا ػػػػ فقد يبدأ باألصعب كبالتالي ػػػػ قد ينفر   

 ـ مقركئية الطمبة حسب خبرتيـ في الميداف.مف الماٌدة، فمف كاجب األساتذة تنظي

استعماؿ الكسائؿ التعميمية ككيفية استغالليا، كذلؾ لكسب الكقت في الشرح كالتطبيؽ  -

كالمناقشة بدؿ مف اإلمالء كالتدكيف التي تأخذ مف األستاذ الكثير مف الكقت كالجيد، فينشغؿ 

دكيف، لذا يجب عمى األستاذ تقديـ األستاذ في اإلمالء كتكرار المعمكمات كالطالب في الت

 الدركس كالمحاضرات عمى شكؿ مطبكعات كأقراص مضغكطة.

 زيادة حصص الٌنحك لمتٌمكف مف التطبيؽ الجٌيد. -

ضركرة إدراج مقياس الٌنحك في السنكات األربعة ألٌنو العمكد الفقرم لٌمغة العربٌية إلستكماؿ  -

 معظـ كحدات البرنامج.

س األستاذ نفس الفكج الكاحد لكي يستطيع إكماؿ معيـ جميع برنامج مف األحسف أف يدر  -

 الٌنحك حٌتى ال يختمط عمى الطمبة فيـ مكضكعات ىذا المقياس )الٌنحك(.

التقميؿ مف عدد الطمبة في األفكاج لتييئة الظركؼ المالئمة لألستاذ كمنح فرص المشاركة  -

 لجميع الطمبة خاصة أثناء حصص الٌتطبيؽ.

الطمبة كتحفيزىـ عمى التعامؿ بالٌمغة العربٌية داخؿ حجرات الدرس كأكرقة الكمٌية  تشجيع -

 عمى األقؿ ليحدث اإلنغماس الٌمغكم، فتطبيؽ الٌنحك يككف في الفصحى ال العامية.
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تنظيـ مناظرات كدكرات أدبٌية ٌنحكية بيف الطالب تعكدىـ عمى اإلستعماؿ الصحيح لٌمغة   -

 ء التي يرتكبكنيا.كاإلستفادة مف األخطا

منح األساتذة )أساتذة الٌنحك( فرص التككيف في التعميمية كتزكيدىـ بأحدث ما اكتشؼ    -

 مف طرائؽ التدريس كتكنكلكجيا الكسائؿ التعميمية.

ميف أثناء بناء المقررات الدراسٌية الٌنحكية، ال بٌد مف استشارة أصحاب التخصص مف معمٌ  -

ٌنفس كالتربية ك تعميمية  الٌمغات نظران لخبرتيـ ككفاءتيـ قبؿ كمؤطريف كمختصيف في عمـ ال

كضع المقرر الدراسي الٌنحكم حٌتى ال تبقى محاكالت تيسير تعميـ الٌنحك مف عند عمماء 

 الٌنحك فقط.

تدريب الطالب كتييئتيـ عمى ميمة التدريس كذلؾ مف خالؿ إقامة تربصات مينٌية  -

يرة لمطالب مف أجؿ تككيف أستاذان مؤىالن لمتعميـ حٌتى ال خصكصان في السٌنة الجامعية األخ

 يككف فريسة سيمة لمتعمميو.

تشجيع الطالب الجامعييف عمى إعداد رسائميـ الجامعية حكؿ مكضكع إشكاليات تعميـ  -

الٌمغة العربٌية كخاصة الٌنحك ألٌنو العمكد الفقرم لٌمغة كاأللسف، كتشجيع متابعة الدراسة 

عداد بحكث تساىـ في إيجاد حمكؿ  المتخصٌصة في حقؿ الٌتربية كالتعميـ لتحصيؿ الخبرة كا 

 لمشاكؿ تعميـ الٌمغة كتعٌمميا.
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ال بٌد عمى األساتذة كالمسؤكليف عمى ىذا الٌتخصص مف تغيير النظرة السمبية لماٌدة الٌنحك  -

قباؿ الطمبة عمى دراستو مف خالؿ فتح مجاؿ البحث فيو عف محتكاه كمعرفة أ سرار ىذا كا 

 العمـ القديـ الذم مزاؿ قائمان إلى يكمنا ىذا.

زيادة المختصرات كالتيسيرات الٌنحكية الحديثة كالمعاصرة التي تتناسب مع الٌنمك العقمي  -

 كالمعرفي لمطالب كشبو التخمي عف بعض التيسيرات الٌنحكية القديمة التي تبدك صعبة. 
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 موجية ألساتذة الّمغة و األدب العربيمقابمة 

 –جــامعة مستغانـــم  -

أساتذتي األفاضؿ، سعيان مٌنا لمبحث في اإلشكالية التعميمية لماٌدة الٌنحك العربي         

ندعككـ بطيب خاطر إلى إمدادنا بالعكف  –مستغانـ  –بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

( داخؿ اإلطار المقابؿ xلمقابمة، كذلؾ بكضع عالمة)لإلجابة عف األسئمة الكاردة في ىذه ا

لإلجابة التي تركنيا صحيحة، أك اإلجابة عف السؤاؿ المطركح في حالة إذا كانت اإلجابة 

 مفتكحة .

  حكؿ ماٌدة الٌنحك العربي8 –أ 

 ما رأيؾ في ماٌدة الٌنحك العربي؟ – 0

 يٌمة ميٌمة                                  * غير م •

 بسيطة                                 *  معقٌدة  •

 أتممس صعكبة في مادة الٌنحك؟ إذ كنت تممس الصعكبة ىؿ تكمف ىذه الصعكبة في8  – 0

 طبيعة العمـ •

 القكاعد الضمنية التي استنبطيا القدامى •

 كثرة ما قيؿ كأٌلؼ فيو  •
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 حكيةاالختالفات بيف الٌنحاة كالمدارس النٌ  •

 غياب خمفية معرفية عف الٌنحك العربي •

ف كنت ال تممس الصعكبة، فيذا راجع بأٌف ىذا العمـ8  كا 

 سيؿ االستيعاب                            *   صعب االستيعاب   •

 كاضح                                      * غامض •

 مان بالٌنحك لدف الطمبة كحتى األساتذة كالمختصيف؟ أتالحظ أييا األستاذ، أٌف ىناؾ اىتما – 1

االىتماـ بالتحصيؿ المعرفي ضعيؼ، كال سيما المستكل التطبيقٌي عمٌؿ؟  لعكامؿ عٌدة أٌكليا 

 صياغة البرامج، ثـ الطرائؽ، ثـ التقكيـ، كبخاصة إىماؿ الجانب الكظيفي التطبيقي.    

ٌنو عمـ نضج كاحترؽ كما ترؾ األكائؿ لنا  ىناؾ مف يقكؿ بإٌف الٌنحك العربي مادىة – 2 جافة كا 

 شيئان لمبحث فيو. أتكافؽ ىذا الرأم؟

ال يصٌح ىذا اإلعتقاد في أٌم عمـ مف العمـك دينيا كدنيكييا، كالدليؿ عمى ذلؾ حركات 

التجديٌد، كالسبب ىك الكشكفات العممية التي تقدـ إضاءات جديدة باستمرار، فيو األمكر 

 ة.المعرفية نسبيٌ 

 ألؾ إطالع عمى الدراسات الٌنحكية التيسيرية الحديثة؟ كما رأيؾ في ىذه الدراسات؟ – 3
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نعـ. لي بعض إطالع عمى ىذه المحاكالت، كىي اجتيادات بعضيا مقبكؿ حيث أٌنو ييسر 

طريقة التدريس كالفيـ، كبعضيا راجع بعض المقكالت الٌنحكٌية في األساس، كبعضيا حاكؿ 

 النحكم بذريعة أٌنيا معٌقدة.أف يمغي الضابط 

 ب _ حكؿ الطالب الجامعي كتعاممو مع مادة الٌنحك العربي8    

كيؼ تركل تعامؿ الطالب الجامعي مع مادة الٌنحك العربي في السنكات الثالث األكلى  – 0

 ليسانس؟ كالسنة األكلى ماستر؟ 

 *  دكف اىتماـ    السنة األكلى              * باىتماـ                   -

 * بحب                       * بكره                                       

 السنة الثانية                * باىتماـ                    * دكف اىتماـ -

 السنة الثالثة                * باىتماـ                      * بكره -

 بحب                        * بكره    *                                 

 السنة األكلى ماستر       * باىتماـ                      * دكف اىتماـ    -

 * بحب                        * بكره                                       
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 كيؼ تجد الطالب تمقيو لمماٌدة؟ – 0

 * مستقبال فقط            * محاكران فقط            * مستقبالن كمحاكران 

 * مناقشان                 * غير مناقشان            * مدافعان عف آرائو

مف خالؿ خبرتؾ كتجربتؾ في ىذا المجاؿ، أالحظت بأٌف الطالب يممؾ سٌمة الباحث  – 1

 في ىذه الماٌدة؟ عمٌؿ؟

 بة مؤىمكف لمخكض في ىذه المباحث، كلكنيـ قمة. نعـ ىناؾ طم

حيف تبميغؾ لممادة، أتممس استيعابا لدل الطالب؟ إذا كاف يستكعب، فكـ درجة استيعابو  – 2

 عمى حٌد تقديركـ؟

* 03  *            %31  *             %53   *            %011   % 

ذا لـ يستكعب، أيعكد ذلؾ إلى8  كا 

 ة المادة الٌنحكية؟  صعكب *

 عدـ االكتراث كاالنتباه؟   *

 عدـ كصكؿ الرسالة التعميمية؟ *

 رأم آخر8 غياب أعماؿ صٌفٌيية كمنزلية تركز عمى الٌتطبيؽ. *
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 أثناء إجراء الطالب لمبحكث المتعٌمقة بالمادة ىؿ؟ – 3

 يقدـ البحث بسطحية                    *  يقدمو بعمؽ •

 ـز بمنيجية البحث                    * ال يمتـز بيايمت •

 أثناء إجراء االختبارات التقكيمية، كيؼ تككف إجابات الطالب8 – 4

 * ضعيفة       * دكف المتكسط         * متكسطة       * حسنة       * جيدة

 األساتذة   * يعيد ما أخذه عف األساتذة فقط        * ال يعيد الذم أخذه عف 

 * يعيد ما أخذه بطريقتو ىك )الطالب(          * يضيؼ معمكمات جديدة  

، ىؿ الجانب االجتماعي لمطالب تأثير في نظريتو لمٌنحك  – 5 في رأيؾ، أٌييا األستاذ اليـك

 العربي؟ ككيؼ يؤثر عمى نفسيتو؟

حى عمى مستكل ككف الساحة اإلجتماعية مشكٌشة لسانيا ما بيف عاٌمٌية، كبعض الفص

المفردات ال التراكيب الفرنسية، كالمغة اإلعالمية )الفايسبكؾ...( ساىـ إلى حٌد كبير في 

 الجفكة بيف المتعمـ كالٌدرس العربي عمكما كالنحكم خاصة. 

 ىؿ لمغة أـ ليا تأثير عمى الطالب في تعٌمـ الٌنحك؟ – 6

بالغة كالمعجـ جميع ىذه تمتقي في لمغة تأثير كبير في تعٌمـ النحك، فالصرؼ كاإلمالء كال

 مصٌب كاحد ىك الٌنحك، كلمٌنحك تأثير في المغة إذ ال يمكف إنتاج الكالـ مع إىماؿ الٌنحك.
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 حكؿ طبيعة المنيج كالطريقة المٌتبعيف في تدريس الٌنحك8 –ج      

 إثناء تدريس مكضكعات مقياس الٌنحك، كـ منيجا محددان تتبع في تدريس مفرداتو؟ – 0

 * منيجان كاحدان            * اثناف                * اثناف فأكثر

 ما ىك المنيج المتبع؟  – 0

 * كصفي        * كظيفي         * تاريخي          * تحكيمي تكليدم 

بغض النظر عف الٌنحك العربي الذم نعرفو قديمان، ظير نكع آخر عرؼ مؤخران، أال كىك  – 1

 لكظيفي، فأٌييا األستاذ ألديؾ إطالع عميو؟ ككيؼ تكظؼ ذلؾ في تدريس الٌنحك؟الٌنحك ا

ليس لي إٌطالع مستفيض عميو، ككٌنو كمقاربة معرفية لـ يستك بعد، مع اختالؼ بيف 

 الباحثيف في مفيـك الكظيفٌية.

نت ىناؾ عٌدة مقاربات لتدريس الٌنحك، مف بينيا المقاربة في ظؿ الٌنصكص األدبية، فأ – 2

 أييا األستاذ، ىؿ تطبؽ ىذه المقاربة؟ 

 أطٌبقيا بنسبٌية كجزئٌية كبيرة، كذلؾ يعكد إلى كثرة عدد المتعٌمميف.

 ؟-مستغانـ  –كما رأيؾ حكؿ إمكانية تطبيقيا في جامعة عبد الحميد ابف باديس  – 3
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 تعني األمر ال يتعٌمؽ بالجامعة بعينيا دكف أخرل، األمر يتكٌقؼ عمى الكصاية اٌلتي ال

بالطرائؽ ك المناىج، كتكتفي بالعانية بالبرامج فقط، كتترؾ الحٌرية لألستاذ في طريقة تكصيمو 

 لممعمكمة.

 حكؿ تقييـ األساتذة لبرنامج مقياس الٌنحك8 –د       

في ما يتعمؽ برنامج مقياس الٌنحك كتدريسو في السنكات األكلى لممرحمة الجامعية  – 0

 جية نظرؾ حكلو؟. لمطالب، ما ىك رأيؾ كك 

برنامج  يبدك كأنو إعادة لبرنامج التعميـ الثٌانكم، كليس ىناؾ مفردات بحثية تخٌص المستكل 

 الجامعٌي كإشكالٌيات رفيعة المستكل كأعمى مف التحصيؿ.

مف خالؿ تدريس لمقياس الٌنحك كخبرتؾ في ىذا المجاؿ. ىؿ تالحظ تكامالن بيف مقرر  – 0

 يس الجامعات؟السنكات األكلى مف تدر 

 يكجد رباط معرفي يمكف االستئناس بو.

أثناء استالمؾ لمبرنامج المقرر مف طرؼ الكزارة كاستالمو مف طرؼ اإلدارة، ثـ تطمع  – 1

 عميو كتقرأه. ىؿ تتقيد بمفردات المقياس المقررة أثناء تدريسؾ لمماٌدة؟

 أكيد، كلكف تستدعي الٌضركرة أحيانا أف نرجع كراء لمتأسيس.
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عند اطالعؾ أييا األستاذ عمى كحدات البرامج. ىؿ ترل بأٌنيا مراعية لمتٌدرج المنطقي  – 2

 بينيا؟

 ليس دائما. كىذا يفترض أف يعالج عمى مستكل المجاف التنسيقية البيداغكجٌية  لمٌسنة.

عندما تدرس ىذه المادة. ىؿ تضع في حسبانؾ كذىنؾ سؤاليف كىما ماذا أدرس؟  – 3

 ككيؼ أدرس؟

 في الحسباف ثالثة أسئمة؟ ، كيؼ أٌدرس؟، لماذا أدرس؟ أضع

 اختيار المكضكعات المقررة في مادة الٌنحك خاضعة. – 4

 * تجربة شخصية 

 * دراسة عممية 

 *ىيئة مختصة 

 حكؿ تقييـ األساتذة لمحجـ الساعي المخصص لمادة الٌنحك8 –ق 

 لٌنحك؟ما رأيؾ في الحجـ الساعي المخصص لتدريس مقياس ا – 0

 * ضئيؿ        * متكسط          * كاؼو            * كبير

 مار رأيؾ في كـ الحصص المخصصة لتدريس مقياس الٌنحك مقارنة بحصص األدب؟ – 0
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 * أقؿ          * متساكم          * أكبر

 ىؿ تكفيؾ الحصص المبرمجة إلتماـ المقرر السٌنكم؟ – 1

 كافية.

 المحاضر ىك نفسو أستاذ التطبيؽ؟ ىؿ أستاذ – 2

 * نادران         * غالبان            * دائمان             * أحيانان   

 ىؿ ىناؾ تنسيؽ بينؾ كبيف أستاذة مادة الٌنحك اآلخريف؟ – 3

ف كاف مطمكبا.  ال يكجد تنسيؽ في الكاقع، كا 

 طبيؽ؟ما رأيؾ في الزمف الفاصؿ بيف حصة المحاضرة  كالت – 4

 * قصير                  * متكسط             * طكيؿ 

 ىؿ مكاضيع المقٌدمة في مادة الٌنحك العربي ىي مف الٌنحك؟ – 5

 * التعميمي               * الشخصي             * التعميمي التخصٌصي 

 * الكظيفي               * غير الكظيفي  

حاف الكتابي لمطالب لمعرفة مدل استيعابو لممادة. في رأيؾ أيكفي عند إجرائؾ لالمت – 6
 االمتحاف الكتابي لذلؾ؟

 يكفي باإلضافة إلى فحكصات الٌتطبيقات.
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 في نظرؾ ما ىك اليدؼ مف تدريس الٌنحك العربي في الجامعة؟ – 7

 * اكتساب ممكة لغكية       

 * التعٌرؼ عمى التراث الٌنحكم العربي

 ع عمى الكتب الٌنحكية القديمة* االٌطال

 * البحث كالٌتعمؽ في مادة الٌنحك العربي

رأم آخر8 الٌتمٌكف مف القراءة الصحيحة لمٌنصكص عمى اختالؼ مشاربيا أدبية كدينية  -

كفكرية باإلضافة إلى الٌتكاصؿ السميـ مع الٌنخبة المثقفة كالمتعٌممة، كالتمكف مف الترجمة 

 اع في حالة ككنو منجا.الصحيحة، كسالمة اإلبد

ما التفسير الذم تقدمكنو عف غياب مادة الٌنحك في السنة الثالثة ليسانس كالسنة الثانية  -01

 ماستر؟

أحسف تفسير يقٌدمو اٌلذيف صمٌما البرمجة، أٌما رأيي فمعميـ يتصٌكركف بأف الٌنحك ماٌدة 

ات )الثالثة ليسانس، كالثانية تحصيمٌية أساسٌية تقٌدـ في الٌسنكات األكلى المدخمٌية، كسنك 

ـٌ تقديمو.  ماستر( فيي  تحٌدد الخركج كالحكصمة لما ت

أثناء تدريسؾ لمقياس الٌنحك في الجامعة، كـ تككف عدد الغيابات التي تسجميا في  – 00

 ىذه الماٌدة؟
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 * قميمة                * متكسطة                * كثيرة

 بة المتكجييف إلعداد رسائؿ التخرج في مقياس الٌنحك؟ما رأيؾ في نسبة الطم -00

 * ضئيمة              * متكسطة                 * كبيرة

 ىؿ تحصر أسئمة امتحاف الٌنحك كؿ السداسي في الدركس الخاصة فقط؟ -01

ليس بالٌضركرة، فقد ال يككف ىناؾ سؤاؿ يخص درسا مف الدركس المقٌدمة أثناء السداسٌي، 

 لكف ال أحٌدد لمطمبة دركسا معٌينة لممراجعة.ك 

عند تعميمؾ ليذه المادٌة في الجامعة. ىؿ استعممت يكمان ما كسيمة تعميمية لتعميـ ىذه  -02

 الماٌدة؟ بٌرر.

 الكسيمة الكحيدة ىي )الطبشكر كالٌسٌبكرة( لألمثمة كالمناقشة كالتطبيؽ.

السمبية ليذا التخصص ىؿ أثرت عميؾ  مف خالؿ تعايشؾ مع الكاقع كالمجتمع كنظراتو -03

 أنت كأستاذ الٌمغة العربية؟

 ال تأثير لبعض المكاقؼ ألٌف عدـ تقدير العكامؿ المثٌبطة يجعؿ األمر عاديا.

 ما ىي المعايير المتحكٌمة في نكعية األسئمة المكجية أثناء اإلمتحاف في مادة الٌنحك؟ -04

ـ كالحدكد كالجانب التاريخي...(. الٌذكاء كفيو جممة مف تبنى األسئمة باعتبار8 الذاكرة )المفاىي

 الميارات8 المقارنة، التمييز، المالحظة، التعييف...
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 ماىي المعايير المتحكٌمة في كيفية الٌتقكيـ في مادة الٌنحك؟ -05

 صٌحة اإلجابة. سالمة الٌمغة. تنظيـ فضاء الكرقة.

 شكران جزيالن عمى صبركـ معنا                                                          

 

 -مستغانم –استبانة موجية لطمبة جامعة عبد الحميد ابن باديس 

زميمي الطالب، محاكلة مٌني لمبحث عف اإلشكالية التعميمية لمٌنحك العربي في الجامعة، أقدـ 

المشاركة البناءة لؾ ىذه االستبانة لإلجابة عف األسئمة المتضمنة فييا، ممتمسة منؾ العكف ك 

( داخؿ xبآرائؾ عمى اعتبارؾ الطرؼ المستفيد مف العممية التعميمية، كذلؾ بكضع عالمة)

اإلطار المقابؿ لإلجابة التي تركنيا صحيحة أك الجكاب أماـ السؤاؿ في حالة إذا كانت 

 اإلجابة مفتكحة.

 معي8في ما يتعٌمؽ بماٌدة الٌنحك العربي كدكره في حياة الطالب الجا – 0

أٌييا الطالب الجامعي المتخصص في ماٌدة الٌمغة العربية كآدابيا ككنت تعرؼ بأٌنؾ سكؼ  –أ 

 تدرس الٌنحك العربي كيؼ كانت نفسيتؾ اتجاه ىذا التخصص؟

 محبان كمرغبان                   •

 مكرىان    •
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 لديؾ ميالن كدافعية       •

 ...............................................رأم آخر.......................... -

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

أٌييا الطالب الجامعي عندما درست الٌنحك العربي كبدأت تبحث كتغكر في ىذا المجاؿ،  -ب

 كيؼ كجدت األمر في ذلؾ؟

 صعبان  •

 سيالن  •

 متعةن  •

 مجبران عمى ذلؾ مف أجؿ إنجاز البحكث كالمذكرات فقط •

عند دراستؾ كبحثؾ في الٌنحك العربي. ىؿ أحسست يكمان بأٌنو عسير الفيـ كيحتاج إلى  –ج 

عماؿ الفكر ما رأيؾ في ذلؾ؟  تركيز شديد كا 

 ىؿ تكافؽ الرأم                     * ال تكافؽ الرأم  •

مف يقكؿ بأٌف الٌنحك العربي مادة صعبة كاستيمكت كاحترقت مند أزؿ كليس لو  ىناؾ –د 

 آفاؽ لمبحث في العصر الحالي ما ردتؾ في ذلؾ؟

 تكافؽ                              * ال تكافؽ  •



  المالحق
 
 

 

228 

عند دراستؾ لمٌنحك العربي كتخرجؾ مف الجامعة. ىؿ شعرت حقان أٌييا الطالب الجامعي  –ق 

 استفدت حقان مف درس الٌنحك طكاؿ ىذه المرحمة الجامعية؟بأىٌنؾ 

 نستفيد مف الٌنحك طبعان ىك أساس فيـ المقاصد كالمعني. - 

أثناء تمقيؾ لدركس الٌنحك في الجامعة. ىؿ ترل بأٌف ىذه الدركس تتناسب كترتبط بالحياة  -ك

 العممية في األطكار التعميمية الثالثة؟

 تحتاجدركس الٌنحك في الجامعة  -

في ما يتعٌمؽ بالصعكبات كاألسباب المؤدية إلى الضعؼ الٌنحكم كانعكاسو عمى مردكد  - 0

 الطالب8

 ما ىي الصعكبات التي تتمقاىا أثناء تعٌممؾ لماٌدة الٌنحك العربي أىي راجعة إلى8 - أ

 ضعؼ ذاتي )المتعمـ(  •

 المعمـ •

 الماٌدة نفسيا •

 طريقة التدريس •

 مج الدراسيالبرنا •

 رأم آخر......................................................................... -



  المالحق
 
 

 

229 

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

المرحمة  ىؿ كانت معاناتؾ مف ضعؼ ىذه الماٌدة منذ المراحؿ الدراسية السابقة أـ في –ب 

 الجامعية فقط؟

 منذ المراحؿ الدراسية السابقة           * المرحمة الجامعية فقط •

 ىذه الصعكبات التي تمقيتيا في فيـ ماٌدة الٌنحك. ىؿ أثرت عميؾ؟  -ج

 في خطاباتؾ الكتابية كالشفيية؟   •

 فيوفي معدلؾ انتقالؾ إلى مرحمة أخرل كحصكلؾ عمى التخصص الذم ترغب  •

 االثناف معان  •

إذا كانت الصعكبة التي تعترض الطمبة في فيـ مادة الٌنحك راجع إلى الطريقة التي  -د

 يتمقكنيا 

 في المحاضرة. إذف فما ىي الطريقة التي يفضمكنيا؟

 اإللقاء                        * الشرح كالمناقشة              * اإلمالء كالتدكيف •

 كالتمخيص               * الحكار كتبادؿ اآلراء الفيـ •
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عند إنجازؾ لمبحكث الٌنحكية في الحصة التطبيقية كتقديـ العرض أثناء زمالئؾ الطمبة.  -ق

ىؿ تشعر بأٌنؾ تستفيد منيا كقادان عمى أف تككف أستاذان في المستقبؿ تممؾ كفاية لغكية 

 نحكية؟

 * ال تشعر بذلؾ                   تشعر بامتالؾ الكفاية الٌنحكية   •

 ماىي درجة تقديرؾ لمعالمات التي تحصؿ عمييا في ماٌدة الٌنحك؟ -ك

 ضعيفة        * متكسطة        * حسنة         * جيدة        * ممتازة  •

عند حصكلؾ عمى عالمات غير مرضية كجيدة في ماٌدة الٌنحك. ىؿ تقـك بتعكيضيا  -ر

 يدة في مقاييس لغكية أخرل؟بعالمات ج

 كالنقد مثالن         * البالغة         * النص األدبي        * الصرؼ  •

أثناء كقكعؾ في األخطاء الٌنحكية في مقاييس أخرل غير مقياس الٌنحك. ىؿ تجد أساتذة  -ج

 المقاييس األخرل بتصكيب أخطائؾ الٌنحكم؟

 * ال تجد       تجد                        •

ف لـ  • إذا كجدت في تصحيح أخطائؾ الٌنحكية مف طرؼ أساتذة مقاييس أخرل عمٌؿ. كا 

 تجد أذكر األسباب في ذلؾ.
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........................................................................................

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

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

 ما ىك شعكرؾ أثناء إجراء امتحاف ماٌدة الٌنحك؟ -ط

 متخكؼ           * مرتاح              * مطمئنان نفسيان  •

ية إعداد مذكرة التخرج. ىؿ تفضؿ إعداد ىذه الٌرسالة في مجاؿ عند اشرافؾ عمى نيا -م

 الٌمغة كبالتحديد الٌنحك أك تفضؿ إعدادىا في مقاييس لغكية أخرل؟

 الٌنحك              * مقاييس لغكية أخرل   •

 كلماذا؟

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

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

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

 في ما يتعمؽ بأستاذ المادة8 – 1   

 حك؟كيؼ تجد األستاذ الممقي لماٌدة النٌ  –أ 

 متمكنان منيا    •
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 غير متمكف منيا    •

 لو زاد معرفي عنيا   •

 ليس لو زاد معرفي  •

ىنالؾ قدرات لغكية كذىنية لألستاذ يتمكف بيا مف تكصيؿ المادة بسيكلة كيسر  - ب

 لمطمبة. ىؿ تجد ىذه القدرات متجمية فيو أثناء إلقاء الماٌدة؟

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

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

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

 ٌنحكية مف طرؼ األستاذ. ما ىي الطرائؽ التي يستعمميا األستاذ حيف تمقيؾ لممادة ال -ج

 في عرض ىذه المادة؟ كىؿ تراىا مناسبة لؾ في الفيـ؟

 اإللقاء         * الحكار        * اإللقاء كالحكار        * الشرح كالمناقشة  •

  مناسبة لؾ في الفيـ                 * غير مناسبة لؾ في الفيـ •

أثناء حجرة الدرس كتبادؿ اآلراء مف طرؼ األستاذ كالطمبة عمى مكضكع ٌنحكم معيف،  -د

 كاكتشاؼ الطالب حقائؽ كمعمكمات جديدة. أيثمف كيساعدؾ األستاذ عمى ذلؾ.

 ال. -
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عند عرض بعض األسئمة عمى األساتذة في قاعة الدرس. كيؼ يستقبؿ األستاذ ىذه  -ق

 األسئمة؟

 كمشجعة              * بضيؽ صدر كاستنفار بطريقة ميذبة •

 أترل بأٌف األستاذ يعمؿ عمى اكساب طالبو فكران استنتاجيان نقديان إبداعيان؟ كضح ذلؾ؟ -ك

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

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

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

عند شركع األستاذ البدء في درس نحكم جديد. ىؿ يقـك قبؿ البدء بالتذكير حكؿ الدرس  -ز

 ؽ؟كالمعمكمات التي أفدت بيا في اٌلدرس الساب

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

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

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

 ماىي الكسيمة التي يعتمدىا أستاذ المادة في التقكيـ؟ -ح

 اإلختبار الكتابي  •

 اإلختبار الشفيي      •
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 البحكث الفصمية •

 مشاركة الطالب كفعاليتو داخؿ قاعة الٌدرس •

 ما رأيؾ أٌييا الطالب الجامعي حكؿ أسئمة اإلمتحانات في مادة الٌنحك العربي. ىؿ تجد -ط

فصالن كقطيعة بيف ما يقدمو األستاذ في حصص المحاضرة كبيف أسئمة اإلمتحاف )طرح 

 أسئمة غير متعمقة بالدركس المبرمجة(.

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

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

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

 كيؼ تجد األستاذ في عممية التقكيـ؟ -ط

 مكضكعيان  •

 ذاتيان  •

 يعتمد سمـ التنقيط •

 ال يعتمد •

 يترؾ الحرية لمطالب في اإلجابة •

 بالحفظ كالتفريغ في كرقة اإلمتحاف يمزمو •
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 ىؿ ترل بأٌف إجراء اإلختبارات كتصحيحيا ميـ أك غير ميـ؟ -م

 ميـ                                       * غير ميـ  •

 في ما يتعٌمؽ بالمكضكعات المقررة كمقركئية الطالب لمكتب الٌنحكية8 -2   

 مادة الٌنحك العربي لمسنكات ثالث األكلى؟ ما رأيؾ في المكضكعات المقرٌرة في –أ 

 تتناسب  مع مستكل الطالب •

 عشكائية غير مخطط ليا •

 مكرٌرة معظميا درست في األطكار األكلى •

 مكضكعات تتركز عمى الجانب المعرفي دكف الكظيفي •

 ........رأم آخر................................................................. -

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

 تجد في مكضكعات الٌنحك العربي –ب 

 غمبة الجانب النظرم عمى التطبيقي؟ •

 تكديس لممعمكمات؟ •

 خالية مف البنى كالتراكيب الٌمغكية الكظيفية؟ •
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 نظرؾ التي تقدـ الجديد لمطالب؟ ماىي المكضكعات في -ج

 مكضكعات الٌسنة األكلى •

 مكضكعات الٌسنة الثانية •

 مكضكعات الٌسنة الثالثة •

 ماذا تقكؿ عف حصص التطبيقات؟ -د

 تٌدعـ حصص التنظير •

 تغطي العجز الحاصؿ في حصص التنظير )المحاضرة( •

 ف كالمطبقيفال يكجد تناسؽ كانسجاـ بيف األساتذة المنظري •

 رأم آخر........................................................................ -

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

لـ تقرأ أم  في ما يتعمؽ بنسبة مقركئية الطالب لمكتب الٌنحكية ىؿ قرأت كتبان نحكية أـ -

 كتاب، إذا كنت قرأت كـ كتابان قرأت في مجاؿ الٌنحك؟

 نعـ قرأت إثناف فقط. -

 ما نكع تمؾ الكتب التي قرأتيا؟ -ق
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 قديمة                * حديثة          * عممية             * تعميمية  •

 لصعكبة التي كجدتياأثناء قراءتؾ لمكتب الٌنحكية. ىؿ كجدت صعكبة في ذلؾ؟ كما ىي ا -ك

 في قراءة الكتب الٌنحكية التراثية )القديمة(؟ نعـ كجدت صعكبة. 

أترجع الصعكبة في غزارة المادة الٌمغكية ككثرة المعمكمات كأقكاؿ الٌنحاة المختمفة حكؿ  •

 القضية الكاحدة

 أـ ترجع الصعكبة إلى مصطمحاتيا كأسمكبيا المعقد كلغتيا الصعبة  •

ع إلى منيجية تنظيميا غير الكاضح التي تتسـ بكثرة الشرح كالتكسيع كالتفصيؿ أـ ترج •

 في إيراد المعمكمات

 أـ ترجع إلى عدـ إقباؿ الطمبة عمى المطالعة كخاصة مطالعتيـ الكتب الٌنحكية •

إذا كنت قد كجدت الصعكبة في قراءة الكتب الٌنحكية القديمة، أتجد صعكبة كذلؾ في  -ز

 الحديثة؟ ك ما ىي الصعكبات التي كجدتيا أىي راجعة إلى8قراءة الكتب 

 شرح كتبسيط معظميا لمكتب القديمة •

 كثرة األخطاء المطبعية في الكتب الحديثة، كتنظيميا لقكاعد كثيرة في الكتاب الكاحد •

 اإلستشياد بالقاعدة الٌنحكية بأمثمة مبتكرة كنماذج لإلعراب مثالن  •
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 

239 

 قائمة المصادر والمرجع:

 القرآن الكريم براوية ورش عن نافع.

 المصادر والمراجع:

 ابف قتيبة الدينكرم، المعارؼ. -

 .3ـ، المج0772ق، 0222، 1ابف منظكر، لساف العرب، دار صفاء لمٌنشر، بيركت،ط -

  ر، لمييئة المصرٌية العاٌمةي، الخصائص، تح محمد عمي الٌنجاأبي الفتح عثماف ابف جنٌ  -

 .0ـ، ج0777، 2لمكتاب، ط

، دار الكتاب العممٌية مىنداك يدم، كتاب العيف، تح عبد الحميد الخميؿ بف أحمد الفراى -

 .2ـ، ج0110ق، 0202، 0لمنشر، لبناف، ط

 .0عبد الرحمف ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، دار جيؿ، بيركت، ج -

 ـ.0713،لبنافر الٌصحاح، مكتبة لبناف لمنشر، عبد القادر الٌرازم، مختا -

نباء شريؼ األنصارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عمر الزمخرشي، أساس البالغة، شركة أ -

 ـ.0117ق، 0211لبناف، 

 .0ج محمد ابف سالـ الجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء، دار المدني لمنشر، جٌدة، -

 ـ.0110ق، 0202، 0لعممية لمنشر، لبناف، طمحمد الجرجاني، الٌتعريفات، دار الكتب ا -
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 ـ.0724محمد الديماطي، حاشية الخضرمي، القاىرة،  -

، إبراىيـ عبكد السمرائي، المدارس الٌنحكية، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عٌماف -

 ـ.0101، 0ـ، ط0115، 0ط

 كالطباعة، د.ت.عتب لمنشر كالتكزيكأحمد مختار عمر، العربية الٌصحيحة، عالـ ال -

بٌناني، مباحث منيجية في الٌمسانيات، دار األياـ لمنشر كالتكزيع، األردف، أحمد بكجمعة  -

 ـ.0103، 0ط

، مؤسسة حكرس إسالـ أبك الٌنصر عمي، الٌنحك الكاضح لممرحمة الجامعٌية كالمتخصصييف -

 .0، ج0105الدكلية لمنشر كالتكزيع، 

، دار النفائس لمٌنشر كالتكزيع، األردف، اس في عمـ الٌنحكالشحي أحمد راشد القيشي، األس -

 ـ.0105ق، 0216، 0ط

ق، 0211، 0أكـر صالح محمكد خكالد، اإليدز الٌمغكم، دار حامد لمنشر كالتكزيع، ط -

 ـ.0100

المحامي محمد كسار، المفتاح لتعريب الٌنحك سمسمة الٌنحك المعرب المكتب العربي  -

، دمشؽ، األدب ك  لإلعالـ، مطبعة  .0ـ، ج0754العمـك

ق، 0207، 0لعربية، لبناف، طأنطكاف صٌياح، تعٌممية الٌمغة العربية، دار النيضة ا -

 .0ـ،ج0116
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، 0العربية لمنشر، لبناف، ط أنطكاف صٌياح كآخركف، تعٌممية الٌمغة العربية، دار النيضة -

 .0ـ، ج0114ق، 0205

كخصكميا، مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة،  م، الٌمغة العربية بيف حماتياأنكر الجندٌ  -

 ـ.0741

تكفيؽ أحمد مرعي كمحمد محمكد الحيمة، طرائؽ التدريس العاٌمة، دار الميسرة لمنشر  -

 .ـ0110ق، 0201، 0كالتكزيع كالطباعة، عٌماف، ط

حسف شحاتة، المٌناىج الدراسٌية بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، مكتبة الدار العربٌية لمكتاب،  -

 ـ.0100 0قاىرة، طال

بنانية لمنشر، الٌمغة العربية بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، الدار المصرية المحسف شحاتة، تعميـ  -

 ـ.0111ق، 0200، 2، طالقاىرة

الٌنحك العربي في الجامعة )جامعة بجاية نمكذجان(، مخبر  نسيمة، إشكالية تعميـحٌمار   -

 ـ.0100الممارسات الٌمغكية في الجزائر، 

، المعاصر في ضكء الخالؼ الٌنحكم، دار سف مندؿ حسف العكيمي، التيسير الٌنحكمح -

 ـ.0102، 0دجمة لمنشر، األردف، ط

حسف شحاتة كمركاف السماف، المرجع في تعميـ الٌمغة العربٌية كتعٌمميا، مكتبة الدار العربية  -

 ـ.0100، 0لمكتاب، القاىرة، ط
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ـ الٌمغة العربية كتدريسيا، المكتب العربي الحديث ر، قضايا في تعمٌ حسني عبد البارم عص -

 لمنشر، د.ت.

 البصرم، مقدمة في الٌنحك، تح عز الٌديف النتكفي، كزارة الثقافة كاإلرشاداألحمر خمؼ ابف  -

 ـ.0741القكمي، دمشؽ، 

ٌسكف كحسف جعفر الخميفة، طرؽ تعميـ الٌمغة العربية في تعميـ العاـ، جاسـ محمكد الح-

 ختار عمر لمنشر، الدار البيضاء، د.ت.جامعة م

 قكاعد الٌمغة العربية كدكرىا في تنمية التحصيؿ الٌمغكم، درية كماؿ فرحات، طرؽ تدريس  -

 ـ.0102ق، 0213كالتكزيع، لبناف،  رشاد برس لمطباعة كالنشردار 

ف الٌنظرية تدريسيا بي راتب قاسـ عاشكر كمحمد فؤاد الحكامدة، فنكف الٌمغة العربية كأساليب -

 .0117كالتطبيؽ، عالـ الكتب الحديث كجدار لمكتاب العالـ لمنشر كالتكزيع، عٌماف، 

رحاب شاىر محمد الحكامدة، الميسر في قكاعد الٌمغة العربية )الٌنحك(، دار صفاء لمنشر  -

 .0ـ، ج0117ق، 0211، 0كالتكزيع، عٌماف، ط

 ـ.0113عرفة الجامعية، ر المزكرياء إسماعيؿ، طرؽ تدريس الٌمغة العربية، دا -

سحر سميماف عيسى، ميارات تدريس الٌمغة العربية، دار البداية لمنشر كالتكزيع، عٌماف،  -

 ـ.0101ق، 0212، 0ط
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طبيؽ، تنظير كالتٌ ر بيف الٌ سعاد عبد الكريـ الكائمي، طرائؽ تدريس األدب كالبالغة كالتعبي -

 ـ.0112، 0دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عٌماف، ط

كىدل عمي جكاد الشمرم، مناىج الٌمغة العربية كطرؽ تدريسيا، سعدكف محمكد سامكؾ  -

 ـ.0113، 0دار كائؿ لمنشر، ط

، دار أسامة لمنشر كالتكزيع،  - سميـ إبراىيـ الخزرجي، أساليب معاصرة في تدريس العمـك

 ـ.0100، 0األردف،ط

لعربية، دار مجد الكم لمنشر كالتكزيع، الٌمغة اسميح أبك مغمي، األساليب الحديثة لتدريس  -

 ـ.0115ق، 0206، 0األردف، ط

 ستيتية، عمـ الٌمغة التعٌممي، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، د.ت.سمير شريؼ ا -

، 0يازر كآخركف، طرائؽ التدريس العامة دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عٌماف، طسعيد عمي -

 ـ.0102ق، 0213

الكتاب العرب لمنشر، حادءات معاصرة في تيسير الٌنحك العربي، اتشكقي المعرم، قرا -

 ـ.0114دمشؽ، 

 ، د.ت.4، طشكقي ضيؼ، المدارس الٌنحكية، دار المعارؼ -

، عالـ صالح الٌديف عرقة محمكد، تعميـ كتعٌمـ ميارات التدريس في عصر المعمكمات  -

 ـ.0113ق، 0203، 0، القاىرة طالكتب لمنشر كالتكزيع  كالطباعة 
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(، صالح بمعيد، ضعؼ الٌمغة العربية في الجامعات الجزائرية )جامعة تيزم كزك نمكذجان  -

 ـ.0117دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

 ـ.0101صالح بمعيد، مقاربات منياجية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  -

العربية في مرحمة الدراسة الثانكية، دار الفكر صالح جكاد طعمة، مشكالت تدريس الٌمغة  -

 العربي، القاىرة، د.ت.

كالتكزيع،  صالح ٌركام، الطريقة المثمى لتدريس قكاعد الٌنحك، دار غريب لمطباعة كالنشر -

 القاىرة، د.ت.

ٌركام، الٌنحك العربي نشاتو، تطكره مدارسو، رجالو دار غريب لمطباعة كالنشر صالح -

 ـ.0111كالتكزيع، 

طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، اتجاىات حديثة في تدريس الٌمغة  -

ق، 0207، 0دار لمكتاب العالمي كعالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، األردف، طجالعربية، 

 ـ.0117

طو عمي حسيف الدليمي كسعاد عبد الكريـ الكائمي، الطرائؽ  العممٌية في تدريس الٌمغة  -

 ـ.0101ق، 0212، 0الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، طعربية، دار ال

حديثة في تدريس قكاعد  طو عمي حسيف الدليمي ككماؿ محمكد نجـ الدليمي، أساليب -

 ـ.0112، 0الٌمغة العربية، دار شركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط
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ت الحديثة، دار الٌنحك العربي في ضكء اإلتجاىا،ظبية سعيد السميطي كحسف شحاتة  -

 ـ.0110، ق0201، 0المصرية المبنانية لمنشر، القاىرة، ط

األكسي، المدارس الٌنحكية الشركة العربية المتحٌدة لمتسكيؽ كالتكريدات لمنشر، عباس عمي  -

 ـ.0113، 0لبناف، ط

ة بيف األصالة كالمعاصرة كاستشراؽ المستقبؿ، عالـ اىج الدراسيٌ فيظ ىماـ، المنٌ عبد الح -

 ـ.0102، 0لكتب، القاىرة، طا

 ـ.0112ق، 0201، 1مف السفاسفة، طرائؽ الٌمغة العربية، مركز يزيد لمنشر، طعبد الرح -

، 0مالء كالترقيـ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، طعبد الرحمف الياشمي، تعٌمـ الٌنحك كاإل -

 ـ.0116ق، 0206

، مؤسسة كصرفٌية قكاعد كتطبيقات كآخركف، مفاىيـ لغكٌية ٌنحكية ف اليامشياعبد الرحم -

 ـ.0100، 0الكراؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط

ف عبد الياشمي كطو عمي حسيف الدليمي، اتجاىات حديثة في فف التدريس، اعبد الرحم -

 ـ.0116، 0ركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، طدار الش

 كآدابيا، دار الكتاب الجامعيعبد الفتاح حسف الٌبٌجة أساليب تدريس ميارات الٌمغة العربية  -

 ـ.0113ق، 0203، 0العيف لمنشر، ط
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اح حسف الٌبٌجة، أصكؿ تدريس الٌمغة العربية بيف الٌنظرية كالممارسة )المرحمة عبد الفتٌ  -

 ـ.0777ق، 0201، 0األساسية العميا(، دار الفكر لمٌنشر، عٌماف، ط

ديـ كالحديث ػػػػ مقاربة كتحميؿ ػػػػ، عبد ا أحمد بف أحمد محمد، الٌنحك العربي بيف الق -

 .ـ0100المكتبة األردنية الياشمية لمنشر، األردف، 

تكنكلكجيا الٌتعميـ المعاصرة كتطكير المناىج، دار كائؿ لمنشر  ،عاطؼ أبك حميد الشرماف -

 ـ.0101، 0كالتكزيع، عٌماف، ط

، 0المبنانية لمنشر كالتكزيع، طعبد العزيز ٌنبكم، في أساسيات الٌمغة العربية، دار المصرية  -

 ـ.0102ق، 0213

عبد ا عٌمارم، الٌتنظير في عمـ أصكؿ الٌنحك العربي كنظرياتو، دار األياـ لمنشر  -

 ـ.0104، 0كالتكزيع، عٌماف، ط

دار الميسرة لمنشر  عمي أحمد مدككر، تدريس فنكف الٌمغة العربية، الٌنظرية كالتطبيؽ، -

 ـ.0117ق، 0211، 0ردف، طكالتكزيعكالطباعة، األ

عمكم عبد ا طاىر، تدريس الٌمغة العربية كفقان ألحدث الطرائؽ الٌتربكية، دار الميسرة -

 ـ.0101ق، 0211، 0لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف، ط

عبد المجيد عيساني، نظريات التعٌمـ كتطبيقاتيا في عٌمـك الٌمغة اكتساب الميارات المغكية  -

 ـ.0110ق ، 0211، 0يث، القاىرة، طددار الكتاب الحاألساسية، 
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عبد المنعـ عبد العاؿ، طرؽ تدريس الٌمغة العربية، دار الغريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  -

 ـ.0110القاىرة، 

عٌمار ساسي، المدخؿ إلى الٌنحك كالبالغة في إعجاز القرآف الكريـ، جدار لمكتاب العالمي  -

 ـ.0115، 0شر كالتكزيع عٌماف، طحديث لمنٌ كعالـ الكتب ال

عمراف جاسـ الجبكرم كحمزة ىاشـ السمطاني، المناىج كطرائؽ تدريس الٌمغة العربية، دار  -

 ـ.0102ق، 0213، 0لمطبع كالنشر كالتكزيع، عٌماف، ط الرضكاف كالصادؽ الثقافية

قمـ، الككيت، ، دراسة نقدية، دار العبد الكارث مبركؾ سعيد، في إصالح الٌنحك العربي  -

 ـ.0763

كتاب ال فخر الديف القال كآخركف، طرائؽ التدريس العاٌمة في عصر المعمكمات، دار -

 ـ.0114ق، 0204، 0الجامعي لمنشر، ط

خيص أسسو كبرامجو، دار فالح حسيف الجبكرم، اكتساب المفيـك الٌنحكم بأسمكب التم -

 ـ.0102ة لمنشر كالتكزيع، األردف، اليازكرم العمميٌ 

فيد خميؿ زايد، األخطاء الشائعة الٌنحكية كالصرفٌية كاإلمالئية عند تالمذة الصفكؼ  -

 ـ.0117نشر كالتكزيع، األردف، مة العميا كطرؽ معالجتيا، دار اليازكرم العممية لاألساسيٌ 

يازكرم العممية لمنشر أساليب الٌمغة العربٌية بيف الميارة كالصعكبة، دار ال،فيد خميؿ زايد  -

 لتكزيع، األردف، د.ت.كا
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 ـ.0113، 0لبناف لمنشر، لبناف، طفؤاد حٌنا طرزم، في أصكؿ الٌمغة كالٌنحك مكتبة -

، 0كريـ حسف الخالدم، أصالة الٌنحك العربي، دار صفاء لمٌنشر كالتكزيع، عٌماف، ط -

 ـ.0113ق، 0203

لمنشر كالتكزيع،  محسف عمي عطية، الكافي في أساليب تدريس الٌمغة العربية، دار الشركؽ -

 ـ.0114، 0األردف، ط

محسف عمي عطية، المناىج الحديثة كطرائؽ التدريس، دار المناىج لمنشر كالتكزيع،  -

 ـ.0103ق، 0213األردف، 

مجدل محمد حسيف، مف تاريخ الٌنحك العربي، مؤسسة حكرس الدكليةلمٌنشر، الجميكرية  -

 ـ.0101العربية المصرية، 

، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لقكاعد الجامعة صرفان كنحكان كأساليبقاسـ، امحمد أحمد  -

 ـ.0110لبناف، 

 .0محمد محمكد بندؽ، تيسير قكاعد الٌنحك، دار زىراء الشرؽ لمنشر، د.ت، ج -

محمكد سميماف ياقكت، أصكؿ الٌنحك العربي، دار المعرفة الجامعٌية لمطبع كالنشر  -

 ـ.0103كالتكزيع، جميكرية مصر العربٌية، 

 ـ.0111محمكد سميماف ياقكت، مصادر التراث الٌنحك، دار المعرفة الجامعٌية،  -
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الٌطمب بفيـ شرح شٍدكر العرب مف كالـ العرب إلبف ىشاـ  أبك يحي، منتييمحمد حسف  -

 ـ.0100، 0، طاألنصارم، دار العممية لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف

ات مفاىيـ تربكية، دار غيداء تدريس طرائؽ استرتجيمحمد محمكد عبد ا، أساسيات ال -

 ـ.0101ق، 0212، 0لمنشر كالتكزيع، األردف، ط

، مخبر المماراسات منصكرم بمقاسـ، اآلراء الٌنحكية في كتاب الٌمغة العربٌية معناىا كمبناىا -

 الٌمغكية في الجزائر، د.ت.

المؤسسة عان كرؤل، عات كاقالعربي في الجام الٌنحكميا خيربؾ ناصر، مناىج تدريس  -

 ـ.0101، 0لمكتاب، لبناف، ط الحديثة

الٌتفكير، دار صفاء لمنشر  حسيف العفكف، اإلتجاىات الحديثة في التدريس كتنميةنادية  -

 ـ.0103ق، 0214، 0كالتكزيع، عٌماف، ط

ات نجـ عبد ا غالي المكسكعي ، دراسات تربكية في طرائؽ تدريس الٌمغة العربية )دراس -

، 0بعض المشكالت التربكٌية(، دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع، عٌماف، طتطبيقية لمعالجة 

 ـ.0102ق، 0213

يحي محمد نبياف، ميارة التدريس، دار اليازكرم العممٌية لمنشر كالتكزيع، األردف،  -

 ـ.0100
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ات يكسؼ الجكارنو، سعيد األفغاني كجيكده في عمـ العربٌية، مؤسسة حمادة لمدراس -

 ـ.0100، 0ة لمنشر كالتكزيع، األردف، طالجامعيٌ 

 :الندوات -2

أعماؿ تيسير الٌنحك، المجمس األعمى لٌمغة العربية، منشكرات المجمس لٌمغة العربية،  -

 ـ.0100الجزائر، 

 المجالت العممّية: -3

لثاني، ، كانكف ا0الجكارم في تجديد الٌنحك كتيسيره، مجمة المناد، جنعمة العزاكم، جيكد  -

 ـ.0767

 


