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  الباب الثاني

  

  تعليم القواعد النحوية في اللغة العربية

 مفهوم القواعد النحوية  .أ 

قبل أن تلقى الباحثة مفهوم القواعد النحوية فستقدم تعريفات القواعد النحوية أوال 
  ، منها:عند علماء النحو. النحو له تعاريف كثرية

حنوُت الشيَء، أحنوه حنوًا إذا قصدته. ة معاٍن منها: "القصد"، يُقال: ة يشمل عدالنحو يف اللغ .1
ه وحنا الشيء ينحاه وينحوه إذا حّرفه، ومنه مسي النحوّي، ألنه حيّرف الكالم إىل وجو 

  1اإلعراب.
ة لسان العرب. وقال اخلضراوي: النحو علم بأقيسة تعري ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إىل لغ .2

ول ُتعرف ا أحوال أواخر الكلمات العربية من صفالنحو إذن: علم له أ .ومعىن "تعري"، تقيس
يع أن نعرف ما جيب أن يكون حيث اإلعراب والبناء، وما يعرض هلا يف حال تركيبها فيه، نستط

خر الكلمة من نصب أو رفع أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد إدخاهلا يف مجلة، فيتجدد عليه أ
جاله موقوع الكلمة ودراسة ن الكلمات. فمد عالقتها بغريها موضعها من حيث اإلعراب وحتدي

وبناًء أي من حيث رفع الفاعل واملبتدأ واخلرب وغريها من املرفوعات، ونصب  حركتها إعراباً 
 2ضافة.اإلباحلرف و لك من املنصوبات واالسم ارور فعول به واحلال والتمييز وغري ذامل

خر الكلمة من حيث إعرب (حال نصب أو رفع النحو هو علم تُعرف ا تغيري يف أوا
 ة لسان العرب.بالنسبة إىل لغ ،وما يعرض هلا يف حال تركيبها فيهأو جّر أو جزم) والبناء، 

النحو، لغة: هو اجلانب. املقدار. املثال. القصد. واصطالحا: هو علم إعراب كالم العرب مبا  .3
بناء، أي: لزومها حالة واحدة يف  و جزم ، أو جرّ رفع، أونصب، أيعرض هلا يف حال تركيبها من 

شتقاق، والرتكيب، واإلدغام، ب، ويشمل دراسة الكلمة من حيث االكل حاالت اإلعرا
 3واإلعالل، واإلبدال، أي: يشمل الصرف والنحو.
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العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء وما  لوممعالنحو هو علم  .4
يعرض هلا من األحوال يف تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات فهو يبحث ما جيب أن يكون 

 4عليه اخر الكمة من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم.
علم بأصول تعرف ا غالييين: "إعراب (وهو ما يعرف اليوم بالنحو) القال الشيخ مصطفى  .5

أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف حال 
 5تركيبها".

عرف ا أواخر الكلمات السابقة أّن مفهوم النحو هو علم يوإذا تأملنا إىل التعاريف 
كصيغ يف حالة اإلعراب والبناء مشتمل على جوانب أخرى غري إعراب أواخر الكلمات  

يف  تطور اجلديدالبناء اجلملة ولكن عالقات بينها يف اجلملة وطريقة الكلمات وأحواهلا، وال
مفهوم القواعد النحوية عصمة اللسان والقلم من اخلطاء يف اإلعراب ألنه جزء أساسي يف بناء 

  اللغة العربية ال تكتمل إال به.
 

 مشكلة تعليم قواعد النحوية  .ب 

اللغة ذاا، وإمنا هو يف كوننانتعلم العربية قواعد صنعة، إن جوهر املشكلة ليس يف 
وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء نتجرعها جترعا عقيما، بدال من تعلمها لسان أمة، ولغة 

  حياة.
ليس علما لرتبية  - كما يعلم عندنا–إن النحو العريب من حيث حمتواه وطرائق تدريسه 

تعليم وتعلم صناعة القواعد النحوية. وقد أدى هذا، مع م امللكة اللسانية العربية، وإمنا هو عل
  6مرور الزمان، إىل نفور من دراسته، وإىل ضعف الناشئة يف اللغة بصفة عامة.

وكرها من تالميذم ملادة النحو، ومعاناة يف اإلحاطة بالقواعد  املدرسون ضجرا يلمس
والتحريرية، وختوفا عظيما من سؤال القواعد يف الىت متكنهم من اإلجابة عن التطبيقات الشفوية 

  تية:حانات، ويرجع ذلك إىل األسباب اآلاالمت
حيتاج النحو إىل نضج عقلي ميكن الطالب من التعليل املنطقي، والتحليل الفلسفي  .1

للغة، واملالحظة واملوازنة، والتعميم يف استنباط األحكام العامة، وهذا ال يتاح للطالب 
رحلة اإلعدادية، وحىت وهو يف هذه املرحلة جيد مشقة فيما يدرسه من إال يف سن امل
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واعد، ملا يكابده من حصر الفكر، وإرهاق العقل، واستجماع االنتباه. وهذه مسة الق
 عامة يف قواعد اللغات الراقية، وإن نصيب النحو العريب منها وفري.

املعنوي املألوف يف ذهن كما جند النحو معينا بالتجريد الذي يُبعد اللفظ عن وسطه  .2
الطالب وهو يتداول اللغة يف حياته. فاالسم عند الطالب مرتبط بسماه، وهو يف 

لك جيد أو مسّمى معني يف نفس الطالب. لذغري مرتبط بذات النحو معىن مطلق 
الطالب صعوبة يف هذا التجريد املستهدف تعّرف الفروق بني املعاين املعتمدة عليها 

 نتقي املدرس أمثلة حمسوسة للطالب، موصولة مبداركه، وخرباته، وحياته.القواعد. هلذا ي
هجه كالذي يشعر به، وحيّصله بْ والقواعد ال تشعر الطالب بفائدة مباشرة أو حمصول يُـ  .3

يف دروس النصوص أو البالغة، لذلك ينبغي وصل النحو بالنصوص، واألساليب 
إسهاما من النحو فيما جينونه من البالغية الرفيعة، وخربات التالميذ، حىت جيدوا 

 املمتع الشائق. دراستهم النص
ومدارسهم، كما تكثر راء املتباينة، واألوجه املختلفة للنحويني تكثر يف النحو اآل .4

فرتاضية. وقد اجتهد واضعو املناهج يف جتنيب الطالب أبواب النحو التأويالت اال
عن معارك النحاة وخالفام.  الشائكة، واالقتصار على الصريح الذي يبعد الطالب

بتعاد عن اخلالفات يف اإلعراب، واإلقالل رسني اإلسهام يف تيسري النحو باالوعلى املد
 واإلقتصاد يف التقدير.من التأويل، 

كانت القواعد تدرس بطريقة إلقائية أو قياسية، تتقدم القاعدة ويقاس عليها، مث تساق  .5
وقد عدل املدرسون عن  .الب لذة النص الرائقاألمثلة جافة متكلفة ال جيد فيها الط

هذه الطريقة إىل تقدمي النص املتضمن لألمثلة املثرية لنشاة الطالب، سالكني الطريقة 
 7االستنباطية يف استخراج القاعدة.

ا سبق أّن أسباب الطالب يشعرون ضجرا و كرها ملادة النحو وانطالقا مم
شكالت أيضا أن املاالمتحانات. ومن  من سؤال القواعد يف يف ختوف عظيم ألم

 إىلإضافة  النحو حيتاج إىل نضج عقلى، والتحليل الفلسفي للغة واملالحظة واملوازنة.
  ذلك هم ال جيدون لذة النص الرائق إذا تتقدم القاعدة ويقاس عليها.
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 أهمية تعليم القواعد النحوية  .ج 

العربية، وقانوا األعلى، منه تستمد العون، أما أمهية تعليم القواعد فهي: دعامة العلوم 
وتستلهم القصد، وترجع إليه يف جليل مسائلها، وفروع تشريعها، ولن جتد علما منها يستقل 

  8بنفسه عن النحو. أو يستغىن عن معونته، أو يسري بغري نوره وهداه.
 دعامة العلوم العربية .1

القواعد النحوية، ولذلك يلزم أن يتعلم ال تكمل وال تفهم العلوم العربية إال مبعرفة 
بعض املسلمني القواعد النحوية. فاملثال هو القرأن الكرمي ينزل باللغة العربية، ولذا على كل 

األوامر واألحكام الشرعية، وكذا  أن الذى يستمد منه املسلمر مسلم أن يقرأ أو يفهم الق
 شرعية الدينية وغريها.احلديث النبوي، واحلديث القدسي، والتفسري، والكتب ال

 وقانوا األعلى .2
أحكام القواعد النحوية كثرية. فالفاعل جبب أن يكون رفعا بضمة يف اإلسم املفرد، 
ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، وبالواو يف اجلمع املذكر السامل واألمساء اخلمسة. 

 .وباأللف يف األسم املثىن. وبعد ذلك املبتداء قسمان: ظامر ومضمر
 يف جليل مسائلها وترجع إيل الفائدة .3

وهذا ال خيتلف عن أهداف القواعد النحوية العظيمة، ولذلك ترجع إىل عظيم الفائدة 
 الواردة لتفهيم العلوم املتعلقة باللغة العربية.

 وفروع تشريعها .4
القواعد النحوية تنقسم إىل فروع كثرية، وهي بيان الكالم وما يتعلق منه، واملعرب 

بتداء التعريف، واالة اسم اإلشارة، واملوصول، واملعرف بأدىن، والنكرة واملعرفة، والعلم، واواملب
واخلرب، واملفعول به، وكان وأخواا، وإن وأخواا، وظن وأخواا، والفاعل، والنائب عن 

ستثناء، واحلال، واملفعول فيه، واملفعول معه، واالالفاعل، واملفعول مطلق، واملفعول له، 
  البدل، والنداء، وغريها.التمييز، والنعت، والتوكيد، والعطف، و و 

علما منها يستقل بنفسه عن النحو. أو يستغىن عن معونته، أو يسري بغري نوره  أحد دلن جي .5
 وهداه.
أخر، كالصرف والبالغة وغريمها. بل املقصود ميكن العلم أن يستقل بغري علم  نه الإ

أحد أن يقرأ الكتب املكتوبة باللغة العربية، أو بسبب هنا يعىن بغري النحو ال يستطيع 
  م األخرى ىف مبحثه، ألن النحو مهم لتفهيم العربية.و علالالنحو يدخل 
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يف بناء اللغة العربية ال تكتمل إال به، وال  علم النحو أنه جزء أساسي أمهية ومن

دعوات شريرة تكتسب عروبتها إال بصحته وسالمته. وما نسمعه من حني إىل آخر من 
غلى التحلل من اإلعراب، والوقوف على أواخر الكلمات بالتسكني إن دلت  فإمنا تدل 
على جهل بلغتنا العربية اجلميلة، وعجز عن فهم قواعدها، ولن يتسىن للمتعلم أن يدرك 
أسرار اللغة ويتمكن منها إال إذا تعلم قواعدها ودرب عليها تدريبا ميكنه من اإلملام ا 

رة على تطبيق قوانينها، واختيار ألفاظها مبا يطابق  مقتضى احلال، وحسن التأليف والقد
بناء على ما سبق فتعليم النحو أمر    9بينها مبا يؤدى إىل رقى األسلوب ومجال العبارة.

  اج يف مساعدة فهم اللغة العربية.مهم ضروري حمت
 

 في اللغة العربية أهداف تعليم القواعد النحوية  .د 

هي الغايات اليت يراد الوصول إليها يف اية مرحلة ما. ففي حقل اللغة العربية  األهداف
حتدد األهداف العامة هلذه املادة أوال. مث ترصد األهداف اخلاصة بكل مرحلة  من مراحل التعليم. 

حتدد األهداف املرتبطة  باخلطة السنوية (الكتاب املدرسي)، وتنتهي أخريا عند مدرس  ذلكوبعد 
  10غة العربية الذي يعمل  على اختيار  أهداف دروسة اليومية من خالل النصوص العربية.الل

ليست القواعد غاية تقصد لذاا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح األساليب. 
  وتقومي اللسان، ولذلك ينبغي أن ال ندرس منها إال القدر الذي يعني على حتقيق هذه الغاية.

  ن أهداف تعليم القواعد النحوية كما يأيت:قال حسن شحاتة أ
تساعد القواعد على تصحيح األساليب وخلوها من اخلطاء النحوي الذي يذهب جبماهلا،  .1

فيستطيع التالميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطاء فيما يكتب فيتجنبه، ويف ذلك اقتصاد يف 
 الوقت واجلهود.

 الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات واجلمل.حتمل التالميذ على التفكري، وإدراك الفروق  .2
تنمية املادة اللغوية للتالميذ، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تدور حول  .3

 بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم.
تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم اإلنتفاع ا، ومتكنهم من نقدا  .4

 وجه الغموض، وأسباب الركاكة يف هذه األساليب.األساليب والعبارات نقذ يبني هلم 
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وتساعد القواعد التالميذ علي دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف نفوسهم الذوق  .5
بني صواا األديب، ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب، والتمييز 

 ث فيها ما طرأ عليها من تغيري.وخطئها، ومراعاة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها، والبح
األلفاظ والرتاكيب إستعماال صحيحا، بإدراك اخلصائص  تدريب التالميذ على إستعمال .6

الفنية السهلة للجملة العربية، كأن يدربوا على أّا تتكون من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخرب، 
 ومن بعض املكمالت األخرى كاملفعول به واحلال والتمييز وغري ذلك.

حىت ال يتأثروا بتيار العامية. تزيدهم بطائفة من ويني العادات اللغوية الصحيحة، تك .7
 11الرتاكيب اللغوية وإقدارهم بالتدريج عللى متييز اخلطء من الصواب.

  تعليم القواعد كثرية، منها: أن وقال حممود على السمان أهداف
 .عصمة اللسان والقلم من اخلطأ .1
 على الفهم اجليد الصحيح ملعاىن الكالم. فهم وظائف الكلمات فهما يساعد .2
توسيع مادة التالميذ اللغوية مبعرفة أصول األشتقاق، وبفصل ما يدرس من عبارات وأمثلة  .3

 ونصوص أدبية حية واقعية الستنباط القواعد منها.
ترقية عبارة التالميذ األدبية باستحدام ما يعرفونه من أصول بالغية تضفى على الكالم  .4

وتزيده ا، وهي متكن التالميذ من نقد األساليب نقدا يبني هلم وجوه الغموض مجاال 
 والركاكة، أو أسباب احلسن واجلمال فيها.

رتاكيب اإلستنباط، تعويد التالميذ التفكري املراتب الصحيح، ودقة املالحظة، واملوازنة بني ال .5
 فهي ذات أثر يف تربية التالميذ العقلية.واحلكم . 

 12فة أخطاء الكالم بعرضه على تلك املعايري القواعد املدروسة.تيسري معر  .6
حسني سليمان قورة يف كتابه أن يف تعليم القواعد النحوية يف اللغة العربية  وقال
  هدفني، مها:

اهلدف االول : هو فهم ما يقرؤه ويسمعه، حيث بدراسة تلك القواعد والتعرف عليها 
  عاىن.تعتدل يف ذهنه املفاهيم وال تضيع امل

اهلدف الثاىن : هو وضع ما يكتبه أو بتحدث به يف صياغة مفهمة، حيث إن مراعاة تلك 
 املقام  األول أن تعصم اللسان والقلم عن اخلطأ يف البناء القواعد النحوية وتعلمها ينبغي يف

  13الكلمات أو ضبط أواخرها إعانة للقارىء أو السامع على أن يفهم عنه ما يريده أن يفهم.
                                                             

  202-201)، ص. 1993(لبنان: الدار املصدرية، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  حسن شحاتة، 11

  149)، ص. 1983املعارف، ، (القاهرة: دار التوجيه في تدريس اللغة العربية حممود علي السمان، 12
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د النحو للتالميذ بق، أن أهداف أساسي لتعليم القواعالباحثة بعد انتظار مما س عند
هي عصمة اللسان والقلم من اخلطاء لكى جيتنبونه، ويساعدهم يف تصحيح األساليب لكى 
يعرفون تركيب األلفاظ يف كل ما جيدونه إما يف الكتب أو النطق، وتدريب التالميذ على 

  إستعماال صحيحا. استعمال األلفاظ والرتاكيب
 

 طرق تعليم القواعد النحوية  .ه 

 الطريقة القياسية .1

وهي متيل إىل اسرتاتيجية (الشرح النحوى)، وفيها تقدم القاعدة أو تركيب اللغوي 
اجلديد للطالب، مث ترتك هلم فرصة كافية ملمارس القاعدة اجلديدة والتدريب عليها يف أمثلة مث 

املوضوعات الشاذة والصعبة من  فعالية كبرية يف عرضتعميمها، وتعترب هذه الطريقة ذات 
القواعد أي تلك اليت يصعب على الطالب اكتشافها عن طريق التحليل واملقارنة واالستنتاج، 
وتستطيع هذه الطريقة باستخدام معلم ناجح توفري وقت الطالب، كما أن هناك بعض الطالب 

لة ترجتمتها إجرائيًا واالستفادة منها يف إعطاء مجل الذين مييلون إىل معرفة القاعدة أوًال، مث حماو 
  جديدة.

ويعاب على هذه الطريقة أا جافة وتعتمد على الصياغات الفنية للمصطلحات، كما 
ما تأيت األمثلة املقدمة سي رتيب ومصطنع، فكثريا يأا قد تشعر الطالب بأن املوقف التدر 

مصطنعة مما جيعل الطالب يشعرون بنوع من اإلحباط والصعوبة يف حماولتهم تطبيق القامدة 
وتعميمها يف مجل جديدة، وهذه الطريقة أيضا جتعل تعلم اللغة األجنبية نوعا من التدريب 

املعلم على استحدام العقلي بدال من أن جتعله وسيلة لإلتصال، هذا باإلضافة إىل أا قد جترب 
ذا اللغة األم يف شرح القاعدة أو استحدام لغة وبسيطة، ومع هذا يبقى استحدام هذه الطريقة 

فعالية عالية يف عرض القواعد إذا ما قدمت الرتاكيب اجلديدة أو القاعدة من خالل سياق 
  لغوي اتصايل ذي داللة ومعىن وليس من خالل عرضها يف أمثلة منفصلة.

  ه الطريقة جمموعة من اإلجراءات هي:وتتبع هذ
  . عرض العبارة أو العبارات اليت تنص على القاعدة أي صياغة القاعدة.1
  . يقوم الطالب برتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة.2

                                                                                                                                                                               

مصر : دار املعارف، ، (، دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين اإلسالميحممد حسني سليمان قورة 13

 )، ص.1794
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. يرتك املعلم فرصة نافية لكي ينظر الطالب يف األمثلة املقدمة وميارسها حىت يتمكن من 3
  دة على منواهلا.صياغة أمثلة جدي

املبتدئة. وعندما يتبني وعادة ما تتم هذه اإلجراءات بشكل شفوي مع املتساويات 
املعلم قدرة الطالب على التأمل يف النموذج (املثال) الذي طرح شفويا ينتق م إىل الشكل 

ة فمن أما فيما يتصل بالقواعد الصعبة األكثر تعقيدا قي املستويات املتوسلة واملتقدم-املكتوب
املناسب أن يقدم املعلم األمثلة والنماذج مكتوبة أوًال مث ينتقل بعد ذلك إىل مناقشتها وممارستها 

  شفوياً.
واملعلم يف هذه الطريقة مطالب باستخدام أساليب ووسائل متنوعة إلبراز اجلوانب 

تعددة من يف القاعدة اللغوية اليت يعرضها من ذلك مثًال استخدام السبورة وألوان م األساس
  14.العرض، وجهاز العرض اخللفيالطباشري، وبطاقات 

عطاء القاعدة اليت تلزم أن يف كتابه أن طريقة قياسية تبدأ بإفندي أمحد فؤاد أوقال 
لتطبيق  ي الطالب الفرصة ألداء التدريباتتفهم وحتفظ، مث يؤيت األمثلة. وبعد ذلك يعط

  .القاعدة أو الرموز املعطى
أن  ه يف الوقت القصري يستطيعونبعض الطالب، ألن أحب إىل متكن هذه الطريقة

  يعلموا قواعد اللغة، ومبهارام يستطيعون أن يطبقوا القواعد يف كل اإلقتضاء.
ومل يشرتكوا يف عملية فهمها. وأخريا، يضعف نقصاا، هم مييلون حبفظ القواعد  وأن

  15الطالب يف تطبيق القواعد يف تكلم اللغة املباشرة.
موضع العلوم عند الباحثة، هذه الطريقة غالبا املستخدمة لتعليم القواعد النحوية يف 

  والكتب الدراسية.
 

 ستقرائيةاالالطريقة  .2

وهي متيل إىل املدخل املوقفي أو السياقي، وفيها يقدم املعلم الطالب جمموعة من 
والتدريب عليها يوجه الطالب إىل استنتاج التعميم  وبعد قراءة األمثلة األمثلة تتضمن القاعدة،

                                                             

)، ص. 2003ة غربية، ، (مصر: مكتبطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة وزمالئه،  14

241-242  

  
15 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat: 2005), hlm: 85 
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الذي ال حظوه من خالل األمثلة ومن مث القاعدة، وهذه الطريقة تصلح وبشكل مع القواعد 
  البسيطة غري الصعبة أو الشذة.

ومن مميزات هذه الطريقة أن الطالب يشرتك يف استخدام القاعدة وصياغتها وأنه ميارس 
قراءة وكتابة اجلمل املتضمنة للقاعدة، ولذلك يصبح التعميم مفهومًا لديه فعًال من خالل اللغة 

  وذا داللة.
أما ما يؤخذ عليها فهو أا تستغرق وقتاً طويًال أكثر من الطريقة القياسية باإلضافة إىل 

  أن بعض الطالب يفضلون معرفة القاعدة اللغوية أوًال قبل ممارسة األمثلة الدالة عليها.
  راءات هذه الطريقة يف اخلطوات التالية:وتتمثل إج

عرض جمموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أو االختيار حبيث تربز الرتكيب اجلديد  .1
 بشكل ميكن مالحظته.

ها ييف معان املعلمإجراء ممارسة شفوية هلذه األمثلة كأن يقرأها الطالب ويناقشهم  .2
 وتراكيبها.

 نشاط السابق.استخراج التعميم الذي يربز من خالل ال .3
 صياغة املعلم للقاعدة. .4

نتقال من املعلوم إىل غري سن اختيار األمثلة النموذجية واالومن ضوابط هذه الطريقة ح
املعلوم، ووضع هذه األمثلة يف سياق له داللة، وحسن وضع األسئلة وصياغتها بشكل يساعد 

  الطالب ويقودهم أىل استخراج التعميم مث القاعدة.
 هذه الطريقة أيضا أن يستخدم من الوسائل واألساليب ما يعينه على وعلى املعلم يف

إجراء تعميم القاعدة مرة ثانية على أمثلة جديدة كأن يستخدم السبورة وامللصقات والصور 
مطية والرسوم وجهاز عرض الشرائح أو جهاز العرض العلوي مث التدريبات النموذجية والن

  16.والتدريبات التحريرة
أن طريقة إستقرائية ينفد بطريقة، األستاذ يقدم األمثلة،  فؤاد أفندي يف كتابهقال أمحد 

قواعد اللغة مناسبة  ونيستنتج - بإشراف األستاذ-وبعد أن يتعلم األمثلة اليت أعطاها، الطالب 
  بتلك األمثلة.

                                                             

  243-242، ص. طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة وزمالئه،  16
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يف استنتاج القاعدة. ألن هذا  ذه الطريقة، يشرتك الطالب يف نشاط التعليم يعىن
نتاج يُعمل بعد أن حيصل الطالب على التدريب الكايف، فاملعرفة عن القاعدة قد دف ستاال

  يف دعم املهارة اللغوية.
ستقرائية وهي اإلبطال يف عد إما بالطريقة القياسية أم باالاملبتعاد من تعريف القوا

اللغة  البحث من القواعد بدون تدريب اللغة نفسها. حىت تشابه أنشطة الفصل بأنشطة حتليل
  17من أنشطة اللغة نفسها. وانطالقا منها، املعرفة عن القواعد تكون معرفة فحسب.

ستقرائية هلا وجهان يتفقان يف االهداف العامة، واخلالف بينهما يف النص اال والطريقة
الذي يقدم إىل التالميذ، فهو يف طريقة األمثلة عبارة عن أمثلة ال رابط بينها، ويف طريقة النص 

  املتكامل عبارة عن قطعة متكاملة املعىن وهذان الوجهان مها :
  

  مثلة مث القاعدة. طريقة األ1
األمثلة املفردة، أو األمثلة املفرقة أو االمثلة املتكلفة. طريقة األمثلة الصناعية أو  وتسمى

ثلة ولعل هذه التسميات اليت أطلقت على هذه الطريقة هلا ما يربرها فكثريا ما جند هذه األم
املفرقة، ال رابط بينها، متكلفة مبتورة، انتزعت من أودية خمتلفة ال جيمع شتاا جامع، وال متثل 
معىن يشعر التلميذ بأنه يف حاجة إليه. وإذا فتشت عن معانيها وجدا غثة ضحلة،  أما 

  .أسلوا فركيك هزيل
أمثلته حبرية وسهولة،   أنصار هذه الطريقة بأا تعطي للمعلم الفرصة يف أن خيتار وحيتج

  كما تساعد املعلم واملتعلم على سرعة السري يف الدروس.
  عارضوا هذه الطريقة يرفضوا رفضا تاما وحتجوا حبجج كثرية، منها : الذينولكن 

أن الغرض األساسي من هذه الطريقة هو حفظ القاعدة واستظهارها مع عدم االهتمام بتنمية  .1
أن تالئم املتخصصني يف دراسة اللغة العربية ملسايرا ألسلوب القدرة على تطبيقها، وميكن 

القدماء يف دراسة النحو، ولكنها ال تالئم تالميذ املدارس ألن الغرض من تعليمهم النحو 
  ليس اإلستظهار بل التطبيق.

ينسى التالميذ هذه القواعد بعد حفظها ألن حفظهم هلا ال يقرتن بالفهم، ومل يبذلوا جهدا يف  .2
  نباطها والوصول إليها.است

                                                             
17 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm: 85-86 
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ولقد لقيت هذه الطريقة معارضة كثري من املعلمني ألا تشتت انتباه التالميذ، وتفصل 
بني النحو واللغة مما يشعر التلميذ بان النحو غاية جيب أن تدرك، وليس وسيلة إلصالح العبارة 

  18يها فرض.وتقومي اللسان. كما أن موقف التلميذ فيها سليب ألن األمثلة مفروضا عل
قسم حممد عبد القادر الطريقة االستقرائية بقسمني، األول هي الطريقة األمثلة مث 
القاعدة. مساويا مبا قدم قبلها، أن يف هذه الطريقة يبدأ بتقدمي األمثلة مث يبني القاعدة املناسبة ا. 

بتنمية القدرة على بل عند الذين عارضوا ذه الطريقة، هم يرون أن ذه الطريقة عدم اإلهتمام 
  تطبيقها، ومل يبذلوا جهدا يف استنباطها والوصول إليها.

  
  . طريقة النصوص مث األمثلة والقاعدة2

وتسمى أيضا بطريقة األساليب املتصلة، أو القطعة املساعدة، أو النصوص املتكاملة. 
عات طريقة اليت تعتمد على عرض نص متصل املعىن متكامل املوضوع يؤخذ من موضو وهي 

القراءة، أو من النصوص العربية، أو من دروس التاريخ، أو من الصحف اليومية واالت 
تقع حتت بصر التالميذ وبني  األسبوعية، وحبذا لو كان يعاجل حدثا من األحداث اجلارية اليت

 لة اليتجل موضوع القراءة مث يستنبط األمثهم، وعلى املعلم أن يشرح النص ويعاجله كما يعاأمساع
  19يبىن عليها الدرس.

  ولكن يؤخذ على هذه الطريقة :
أن بعض املعلمني قد يتكلفون يف صياغة القطع حىت يضمنوا اشتمال القطعة على مجيع مسائل  .1

  .الدرس، ومن أجل ذلك يتكلفون، ويفسدون األسلوب ويسيئون اكثر مما حيسنون
جوانب القاعدة وجزئياا،  قد يضطر املعلم إىل إطالة القطعة حىت يتمكن من التمثيل لكل .2

      20وتستغرق بعض القطع من كتاب النحو صفحة أو اكثر.
  هي :وتسري الطريقة اإلستقرائية على مخس خطوات، 

  اخلطوة األوىل ( التمهيد )
متثل التحليل األول للفكرة العامة، وتعد أذهان التالميذ للدرس اجلديد، وتسمى 
مقدمة. وا ننتفع مبعلومات التالميذ القدمية، ونربطها باملعلومات اجلديدة كي يسهل عليهم 

                                                             

 195-145، ص.طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  18

 195، ص.طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  19

 196-195، ص. طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  20
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كما يظن كثري من الطلبة يف   -تذكرها. وليس الغرض منها استنباط كلمة أو عنوان للدرس
  21كن الغرض إعداد أذهان املتعلمني للدرس اجلديد، وتشويقهم إليه.ول -مقدمات الدروس

  اخلطوة الثانية (عرض األمثلة )
يف طريقة األمثلة املفردة تكتب األمثلة على السبورة بعد التمهيد أو املقدمة مباشرة، 

علم وهي إما من إعداد املعلم، أو من تأليف التالميذ بعد أسئلة يوجهها املعلم إليهم.وميكن امل
أن يكتب األمثلة، أو النص املتكامل على سبورة إضافية، أو يف أوراق خاصة توزع على 
التالميذ، ويف طريقة النص املتكامل يعاجل النص كما نعاجل  موضوع القراءة بالتمهيد والقراءة، 
وشرح املفردات، ومناقشة املعىن بشكل عام، وألجل استخراج األمثلة من القطعة يوجه املعلم 
إىل تالميذه أسئلة تكون إجابتها اجلمل اليت تصلح الستخالص القاعدة منها، مث يسجل هذه 
األمثلة على السبورة حبظ واضح، مع وضع خطوط حتت الكلمات املطلوبة، أو كتابتها 

   22.(بالطباشري) امللون وضبط أواخرها بالشكل
  اخلطوة الثالثة ( املوازنة والربط )

خلواطر، وهي خطوة البحث واالستكشاف، والتفكري يف وهي تداعى املعاىن أو ا
اليت تربط األمثلة بعضها بعض، والعناصر  بعضها بعض، ومتثل مرحليت العرض   العالقات

والربط، حيث تعرض احلقائق  اجلديدة يف الدرس مرتبة منظمة، ويناقش التالميذ فيها حىت 
ربط املعلومات اجلديدة بالقدمية، يفهموها، مث تربط تلك احلقائق والنقط بعضها بعض، وت

باملوازنة بني األشياء املتشاة أو املتضادة، كأن توازن بني الفاعل ونائب الفاعل، وبني الفاعل 
واملفعول به، وبني كان و إّن، وبني اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية، وبني عملية اجلمع والطرح، 

  أو الضرب والقسمة.
  ة واألستنباط )اخلطوة الرابعة ( القاعد

وهي خطوة النظام أو احلكم، ويراد منها ترتيب العناصر ترتيبا منظما بعد ربط بعضها 
ببعض، لتكوين حكم من األحكام، أو استنباط قاعدة من القواعد، أو نظرية من النظريات 

ل من وهي الىت تعرف مبرحلة االستنباط، بعد املناقشة يف أمثلة كافية خمتارة. ففيها ينتقل العق
  أمر حمس إىل أمر معنوي، كنظرية من النظريات، أو تعريف من التعريفات.

  اخلطوة اخلامسة ( التطبيق )
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وهي الطريقة، واملراد ا خطوة التطبيق أو املراجعة، فبعد معرفة القاعدة اجلديدة جيب 
بذكر ملخص  سئلة عليها، كأن تطالب بعض التالميذبإعطاء مترينات  أو تطبيقات  أو أتثبيتها 

الدرس يف حصة تاريخ، أو تعطيهم مترينات هندسية، أو حسابية، أو تطبيقات عربية، أو 
  23إنكلزية على القاعدة اجلديدة الىت أخذوها شفويا وكتابيا حىت تثبت يف أذهام.

حممد عبد القادر هي طريقة النصوص مث األمثلة  الباحثة من شرخ قسم الثاين عند
يقرؤه الطالب ويفهمون معناه، مث والقاعدة. وهي طريقة بتقدمي النص، أو من النصوص العربية، 

  يشار إىل اجلمل وما فيها من اخلصائص، حىت ينالون القاعدة منها.
تسمى طريقة االستقرائية على مخس خطوات، األول هي خطوة التمهيد، و ويذكر ال

للدرس اجلديد. الثاىن هي  باملقدمة، يعىن التحليل األول للفكرة العامة وتعد أذهان التالميذ
اخلطوة عرض األمثلة. يعىن تقدمي األمثلة إما من النصوص أو من املعلم. مث خطوة املوازنة 

لنقط مث تربط تلك احلقائق وا والربط، وهي خطوة التفكري يف العالقات والعناصري بعضها بعض.
بعضها بعض. مث خطوة الرابعة هي القاعدة واالستنباط، وهي تنال القاعدة من التحليل قبلها. 

  واخلطوة األخرية هي التطبيق واملراجعة من القواعد الىت أخذوها التالميذ.
  

 طريقة المعدلة .3

يف  يعديل أحدث الطرق الثالث من جهة الرتتيب التارخي، وقد نشأت نتيجة وهي
يس السابقة، ولذا أمسيناها الطريقة املعدلة، وهي تقوم علي تدريس القواعد النحوية طريقة التدر 

يف خالل األساليب املتصلة، ال األساليب املنقطعة، ومراد باألساليب املتصلة قطعة من القراءة 
يف موضوع واحد، أو نص من النصوص، يقرؤه الطالب ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل 

  النصائص، ويعقب ذلك استنباط القواعد منها، وأخريا تأتى مرحلة التطبيق.وما فيها من 
ومن الصور الىت أخذا هذه الطريقة معاجلة بعض أبواب منهج النحو بطريقة التطبيق 
العملى دون حاجة إىل شرح قواعدها، وأما ما عداها من األبواب فيجب أن يدرس على 

هذه األمثلة املتكلفة املبتورة الىت تنتزع من أودية خمتلفة الطريقة اإلستنباطية، ولكن ليس يف ظل 
متثل معىن يشعر الطالب أنه يف حاجة إليه، بل جيب أن تدرس يف  ال جيمع شتاا جامع، وال

يهم الطلبة ختتار من كتبهم  ظالل اللغة واألدب خالل عبارات قيمة كتبت يف موضوع حيوى
، أو غريه من مواد الدراسة، أو من صحف اليوم يف املطالعة، أو من دروسهم يف التاريخ

  وجمالت األسبوع مما يتصل باحلوادث اجلارية بني مسعهم وبصرهم.
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أن تعليم القواعد وفق هذه الطريقة إمنا جيارى تعليم اللغة نفسها، إذا أن من  ولقد رئى
سها ومزاولة الثابت الذى ال جدال فيه أن تعليم اللغة إمنا جييء عن طريق معاجلة اللغة نف

عباراا، فليكن تعليم القواعد إذن على هذا النهج الذى ترتكز فيه على اللغة الصحيحة 
  24ومعاجلتها وعرضها على األمساع واألنظار ومترين األلسنة واألقالم على استخدامها.

انت أن الغرض من تدريس ، إذ أبهذه الطريقةولقد تبنت املناهج يف البالد العربية 
أن يكون وسيلة تعني الدارس على تقومي لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن واخلطأ،  يالقواعد ه

الطريقة لتحقيق هذه الغاية هو أن تدريس القواعد يف ظل اللغة، وذلك بأن ختتار أمثلتها  وأن
ومتريناا من النصوص األدبية السهلة الىت تسمو بأساليب التالميذ، وتزيد يف ثقافتهم، وتوسع 

ختتار  ، باإلضافة إىل ما توضحه من القواعد اللغوية، وأن تربط املادة اللغوية الىتدائرة معارفهم
  لشرح القواعد أو التطبيق عليها مبيوهلم، ومصادر اهتمامهم، ونواحى نشاطهم ىف هذه املرحلة.

أما الطريقة املعدلة فإن أنصارها يرون أا الطريقة الفضلى يف حتقيق األهداف املرسومة 
ى إىل للقواعد النحوية، ألنه يتم عن طريقها مزج القواعد بالرتاكيب وبالتعبري الصحيح املؤد

رسوخ اللغة وأسالبها رسوخا مقرونا خبصائصها اإلعرابية. وال خياجلنا الشك يف أن تعليم القواعد 
أجدى وأنفع، فقد ظللنا السنني الطوال ندرسها  -يف ثنايا القراءة والنصوص - على هذه الطريقة

لوصول إىل تدريسا مستقال، ونسلك إىل ذلك الطرق السليمة واملستقيمة، فلم يغن كل هذا يف ا
 الغاية، وال يزال كثري من التالميذ الذين استقامت أساليبهم، ومست عبارام، ومنت مقدارم
البيانية، خيطئون يف أسهل القواعد النحوية، على ما بذلوا من وقت وجهد يف درسها 

ية واستذكارها، وأم جيدون أيضا أن املطالعة طريق طبيعى سهل يف تعليم القواعد النحوية بغ
سب مرانا جعل العبارات الصحيحة أساسا لطبع خصائص اللغة يف األذهان، ألن ذلك يك

حيح اللغة، هذه الطريقة هي املثلى يف تعليم القواعد، ألا تعتمد مستمدا من اإلستعمال الص
أول ما تعتمد على املران املستمد من هذا االستعمال الصحيح للغة من كافة جماالا احليوية، 

  أحواهلا يف جمرى االستعمال الواقعى. وسائر
طلبة باللغة العربية وجهلهم بيد أن خصوم هذه الطريقة يرون أا تعمل على إضعاف ال

ألبسط قواعدها، ألن مبدأ التقدمي بنص يناقشه املدرس مع تالميذه، مث يستخرج منه األمثلة 
ضياع للوقت، إلن املوضع ال عالقة الىت تعنيه على استنباط القاعدة الىت يراد تدريسها، إمنا هو 

له بالقواعد النحوية الىت هي موضوع الدرس احلقيقى، وأن الكتاب الذي تضمن هذه 
أن يعلم الطالب كيف يقرأ قراءة منا هي كتاب حنو، وجيب قبل كل شيء املوضوعات إ
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شرحها، صحيحة، وهذه الطريقة تشغل الطالب مبوضوع اإلنشاء فتصرفه عن قاعدة النحو املراد 
على اقرتاض أن املعىن أصل والنحو عرض كما أن النصوص اليت يقدم ا ألن ذاك يقوم 

سية أمنا تدور حول املسائل القومية الوطنية وذكر الفضائل وتاريخ ر للقاعدة يف الكتب املد
عظماء العرب، فينبغى أن يكون هلذا كاه موضع يف القراءة والنصوص، وأن يكون للنحو كتاب 

ذلك فإنه يصرف الطالب على القاعدة الىت  مثلخاص، أما أن يكون كتاب النحو مشتمال 
  25الكتاب عجيبا.تفهم املعىن مث إن هذه الطريقة جعلت 

أما اخلالصة عن هذه الطريقة فهي يؤتى املدرس القراءة أو النص من النصوص عن 
املوضوع مث يقرؤه الطالب ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل وما فيها من النصائص، ويعقب 

وقد رأى األنصار أن هذه الطريقة ذلك استنباط القواعد منها، وأخريا تأتى مرحلة التطبيق. 
جدى وأنفع ألن يتم عن طريقها مزج القواعد بالرتاكيب وبالتعبري الصحيح املؤدى إىل رسوخ أ

  اللغة وأسالبها رسوخا مقرونا خبصائصها اإلعرابية.
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