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Abstract 

Those who believed in the necessity of renewing the grammar, and made serious attempts to 

develop it and refine it, for a fact that we should be inspired by their experiences, will enable us to 

build domesticated curricula that the teacher justifies to the student. It is not a waste of this great 

legacy of ancient Arab scholars. It is not a matter of their role in establishing grammar for 

language, but it is in response to the changes of an age that has challenges that we have no choice 

but to face, and reconcile with it unless it touches the origins and principles of the language. For 

this reason, this research was important and hence its importance. Despite the commendable efforts 

made by educational institutions concerned with developing appropriate curricula for grammar 

education for non-Arabic speakers, the need for more educational books and their development 

from time to time is still urgent. Repeated in almost all books prove day after day not useful in 

achieving students and improving their language performance; each educational author must be 

placed on the rub of review and development from time to time in order to suit the learners in time, 

place, ability, and circumstances. There is a gap in the syllabus of teaching Arabic to this group of 

Arabic learners, and with the correct diagnosis of the disease it is easy to prescribe the medicine. 

This research aims to find a simplified introductory curriculum for the teaching of Arabic that 

removes the brutality of the souls of students at the beginning of their studies of this unique science, 

and paves the way for further and deepening of the grammatical lesson. The time has come for 

those in charge of teaching and spreading the Arabic language to play their role in developing, 

renewing and facilitating it in a way that desires it and does not scratch its origins. One of the 

results of the research is that students are occupied in the form without the meaning, and in order 

without understanding the relationships between the words of the sentence, and focusing - only - 

on memorizing the terms distances them from the true purpose of the language, and distracts them 

through the correct expression. What we need now is to shorten and humiliate it ,and present it to 

our children studying in the most beautiful suit. 

Keywords: Facilitating - developing - parsing - grammatical lesson - a suggested method. 

 

 

 ملخص البحث 
إن الذين آمنوا بضرورة جتديد النحو، وعملوا حماوالت جادة لتطويره وجتويده حلقيق علينا أن نستلهم من جتارهبم ما 
ميكننا من بناء مناهج مستأنسة ُيسيغها املعلم للطالب. ليس إهدارا هلذا املوروث العظيم لقدامى علماء العربية. وال 

تجابة لتغريات عصر له حتدايت ليس أمامنا إال مواجهتها، والتصاحل معها غة؛ لكنه اسغمطا لدورهم يف أتسيس قواعد لل 
فعلى الرغم من اجلهود املشكورة ما مل تُـمس أصول اللغة وثوابتها. من أجل ذلك كان هذا البحث، ومن هنا تربز أمهيته؛  

لعربية إال أن احلاجة إىل املزيد من طقني بغري االيت بذلتها مؤسسات تعليمية معنية بوضع مناهج مناسبة لتعليم النحو للنا
الكتب التعليمية وإىل تطويرها من حني آلخر ال تزال ملحة، فنمطية تعليم اإلعراب املكررة يف مجيع الكتب تقريبا تثبت 
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يوما بعد يوم عدم جدواها يف حتصيل الطالب وحتسني أدائهم اللغوي؛ فالبد لكل مؤلف تعليمي من أن يوضع على 
ة والتطوير من وقت آلخر حىت يتناسب مع املتعلمني زماان ومكاان، وقدرة، وظروفا. فهناك فجوة يف مناهج ساط املراجعب

تعليم اإلعراب هلذه الفئة من متعلمي العربية، وابلتشخيص الصحيح للداء يسهل وصف الدواء. ويهدف هذا البحث 
س الطالب عند بداية دراستهم هلذا العلم الفريد، وحشة من نفو إىل إجياد منهج متهيدي ميسر لتعليم اإلعراب يزيل ال
لقد آن األوان ألن يضطلع القائمون على تعليم ونشر اللغة العربية وميهد الطريق لالستزادة والتعمق من الدرس النحوي.  

غال البحث أن إشبدورهم يف تطويرها وجتديدها وتيسريها على النحو الذي يرّغب فيها وال خيدش أصوهلا. فمن نتائج  
وابلرتكيز   اجلملة،  بني كلمات  العالقات  فهم  دون  وابلرتتيب  املعىن،  دون  ابلشكل  حفظ   -فقط -الطالب  على 

 املصطلحات يبعدهم عن املقصد احلقيقي للغة، ويصرفهم عن طريق اإلعراب الصحيحة. فما أحوجنا اآلن إىل اختصاره 
 لة. وتذليله، وتقدميه ألبنائنا الدارسني يف أمجل حُ 

 منهج مقرتح.  -الدرس النحوي  -اإلعراب  -تطوير  - تيسري  ات املفتاحية: الكلم 
 مقدمة: 

النحوي؛ من  الدرس  يلقاها يف  اليت  الذهنية  األعباء  املزيد من  العربية ال حيتاج إىل  الناطق بغري  الطالب  إن 
م اإليغال يف دقائق اج إىل "عد تصورات لإلعراب وغوص يف أعماقه، ومناقشة تعليالت الثقل والتعذر وغريها، بل حيت

دة له، والشَّواّذ عن القاعدة، وِحْفظ الشَّواهد فيه، واخِتالف اآلراء واملذاهب النَّحويَّة، وضرورة  املوضوع والوجوه املتعدِّ
ب يتَّصل  تُفيده يف مواقع احلياة؛ كدقائق اإلعراب وما  اليت ال  النَّحويَّة  بناء الُبعد عن االسِتْطراد يف املوضوعات  ه من 

وإْعراب تْقديري، وحمّلي، وحيسن ابملدرِّس العناية ببيان معاين األدوات اللغويَّة، وطريقة اسِتْعماهلا يف الكالم، وبيان أثرها 
. وكان من نصائح خرباء تعليم العربية للناطقني بغريها عدم التوغل فيما ميكن أن يربك الطالب (1) اإلعرايب دون تفصيل"

القواعد. "فاالعتمـاد على التحليل الصريف وحتليل أمناط حنوية، وتقدمي قواعـد النحـو والصـرف بشكل هم  يف بداايت تعلم
مباشر مع تسميتـها مبصطلحاتـها، واعتماد احلفظ واالسرتجـاع، والتطبيق عن طريق الرتمجـة، وتكثيف تدريبات القواعـد 

حيث ال يستلزم أمر تعلمه أن نصدمه يف أول   (2) تعلمها"  علىطريقة للتدريس أّدت إىل نفـور من اللغة، وعدم إقبال  
الطريق ابحلديث عن قواعد النحو أو تقدمي اصطالحاته، مما جيعله يعزف عن اللغة وتعلمها بل رمبا يتخذ موقفا عكسيا 

ه. ومن هنا وجب لمال يزيده إال إعراضا ونفورا.  "هذا طبعا مع إدراك الفارق بني الطفل والكبري الذي يفكر ويزن ما يتع
الرتكيز يف بداية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على أن نقدم إليهم من األمناط اللغوية، والنماذج األسلوبية ما جيعلهم 

إن حتديد اهلدف يدعوان إىل حتديد احملتوى، وإىل اختيار الوقت املناسب   (3) أيلفون اللغة ويثبت تراكيبها يف أذهاهنم."
ما هو مفيد وانفع. يقول حممود الناقة يف معرض حديثه عن منهج النحو املقدم للطالب الناطقني بغري العربية:   لتقدمي 

قبل أن نَقوم بتْقدمي أيِّ ُجْزء من القواِعد، علينا أن نسأل أنفسنا: هل ما نقدِّمه مفيٌد وانفع للدَّارسني؟ هل هو َضروري 
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ذا هو الوْقت املناسب لتقدميه؟ ملاذا ندرس النَّحو هبذا احملتوى، وبتلك الطَّريقة ه لتْحقيق أهدافهم من تعلُّم اللغة؟ هل  
 ( 4) فقط دون غريها؟

هذا ما ينبغي أن يكون املعيار عند تدريسنا مادة النحو" فهدف تدريس النَّحو ليس حَتفيظ الطالب جمموعًة 
ا مساعدت اكيب املنفردة، وإمنَّ ه على فْهم التَّعبري اجليِّد وتذوُّقه وتدرُّبه على أن ينتجه صحيًحا من القواعد اجملرَّدة، أو الرتَّ

  (5) بعد ذلك، وما فائدة النَّحو إذا مل ُيساعد الطَّالب على قراءة نّص فيفهمه، أو التَّعبري عن شيء فيجيد التَّعبري عنه؟!
ن أنه يبدأ بداية صحيحة، مث يتخذ و ر إن دراسة اإلعراب على وضعه احلايل يثري كثريًا من تساؤالت املختصني، حيث ي

بعد ذلك مسارًا يرهق الدارس واملدرس فــ" مما يلفت النظر يف منهج الدراسة النحوية أنه يبدأ بتعريف الكالم تعريًفا حيدد 
مفهومه، وجيمع خصائصه وصفاته، ومينع من دخول غريه يف ذلك التعريف. ويكاد النحاة مجيًعا يتفقون على أن الكالم 

اللفظ املركب املفيد فائدة حيسن السكوت عليها. فهم إذن يبدأون منهج الدرس النحوي على هذا النهج القومي،   هو
فال يوفون هذه املسألة حّقها من البحث، وال يستكملون صورهتا يف ذهن الدارس، فيأخذون يف تقسيم ما يتألف منه 

ة املشهورة على حدة درًسا مفصاًل، مهه يف الغالب اللفظ ثالكالم من ألفاظ، ويدرسون كّل قسم من تلك األقسام الثال
مفرًدا، وقّلما تتجه عنايتهم إىل البحث يف عالقات األلفاظ بعضها ببعض عندما يتألف منها الكالم. بل قّلما جندهم 

لفة عّما .  ومعىن ذلك أن مسار درس النحو أيخذ طريًقا خمت(6) يبحثون يف اجلملة إال من حيث موقعها من اإلعراب"
وذلك من خالل تفادي هذا املأخذ؛    - فيما هو آت    -عليه، وحياول البحث ينبغي له أن يسري عليه، وهذا مما يؤخذ  

 حتديد الصعوابت، والسعي إىل حلها من خالل منهج مقرتح.
 املبحث األول: صعوابت يف تعلم اإلعراب 

اإلعراب لذات أتثري خطري على مستقبل تعلمه  ليت يتلقاها الناشئ وهو يف خطواته األوىل لدراسة إن الصدمة ا
ا تضع حاجزا نفسيا بينه وبني تعلمها منذ البداية، ويزداد البون سعة واألمر سوءا كلما أختم ابملزيد من الرتاكيب ألهن

 واملصطلحات اليت جتعله أكثر بعدا وأشد إعراضا. 
 راسة اإلعراب وهي كما يلي: عند د   - كما يراها البحث-وقوف على أبرز الصعوابت ولذلك وجب ال 

 كثرة التفريعات وكثرة املصطلحات. .1
 إدخال املنطق. .2
 سيطرة فكرة العامل.  .3
 اإلفراط يف احلذف والتقدير واإلضمار.  .4
 االهتمام ابلشكل دون املعىن، وبرتتيب الكلمات ال بعالقة بعضها ببعض.  .5

الصعوابت مناقشة  لإلسهاب يف  احللول ال  ُوضع إلجياد  قد  البحث  إىل هذه وألن  السريعة  اإلشارة  يؤثر  فإنه  ؛ 
 ال.الصعوابت دون التعمق واإليغ 
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 كثرة التفريعات وكثرة املصطلحات  .1

بغي لنا أن نتلمسه يف بداية أي حماولة لتيسري اإلعراب، هو احلد من التفريعات يرى البحث أن طرف اخليط الذي ين
هل هلا الدارس وتكون سببا يف تشتيت فهم القاعدة. إننا الكثرية، واليت بدورها تؤدي إىل كم هائل من املصطلحات يذ

يكون ذلك من أجل استقصاء   إذا نظران إىل كتب األقدمني وجدانهم قد استفاضوا يف التفريعات واملصطلحات، رمبا
 مجيع احلاالت والبسط والتبيني. مث تال ذلك مجع املتشابه يف ابب واحد واحلد من وفرة املصطلحات، حىت وصلت إىل 

 ما حنن عليه اآلن. 
يف كتابه الشهري) اجلمل( يف منصوابت   -وهو من أوائل من قعدوا للنحو ووضعوه يف كتب  -يقول اخلليل بن أمحد  

) فالنصب أحد ومخسون وجها نصب من مفعول به ونصب من مصدر ونصب من قطع ونصب من حال األمساء.  
 ونصب من ظرف ونصب بــ إن وأخواهتا..............( 

 -وهو من الكتب احلديثة  –النحو الوظيفي امليسر لغري الناطقني ابلعربية    –ا أوصلها د. كمال عبد العزيز يف كتابه  نمبي
. إن هذا الطالب يتحسس خطواته األوىل يف تعلم اللغة العظيمة ) الفصحى ( وعلى اجلميع أن   -إىل مخسة عشر امسا 

 يراعي إدراكه للغة ومعلومية أبعادها لديه. 
 دخال املنطق وسيطرة فكرة العامل . إ3،   .2

يالع بنظرية  أن أكرب آفة يف قواعد النحو هي إدخال املنطق فيه، واإل  –خباصة احملدثون    –اعترب مجاعة  من النحاة  
 العامل. ولنضرب مثاال على ذلك:

 يقول املربد وهو من املنتمني إىل املدرسة البصرية :   
اخلرب وضمريه الذي يف قام فاعل، فإن زعم "، رفع ابالبتداء و " قام " يف موضع  فإذا قلت: "عبد هللا قام"، "عبد هللا

وال يرفع الفعل فاعلني إال على جهة نها أن "قام" فعل،  زاعم أنه إمنا يرفع "عبد هللا" بفعله فقد أحال من جهات م
هذا الضمري أبن جتعل يف موضعه حنو: "قام عبد هللا وزيد" فكيف يرفع عبد هللا وضمريه، وأنت إذا أظهرت    االشرتاك 

وعلى عكس ذلك املدرسة الكوفية،   خوه"، فإمنا ضمريه يف موضع أخيه .غريه ابن لك، وذلك قولك: "عبد هللا قام أ
حيث ترى أن ) عبد هللا ( فاعال مقدما على فعله، فاجلملة تبقى فعلية وإن تقدم عليها الفاعل، وهم حياولون بذلك 

 طق يف النحو والتوسع فيما ال طائل من ورائه. التخفف من إدخال املن
 اإلفراط يف احلذف والتقدير واإلضمار  .4

التقدير أبواب أصيلة يف قواعد العربية وهلا شواهدها الدالة على وعي النحاة وحسن أبواب احلذف واإلضمار و 
مما جعلهم يلجؤون إليها يف آراء   ، ولكننا جند أحياان أنه هذه األبواب قد فتحت على مصراعيها أمامهم؛ذائقتهم اللغوية
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قائمة بسلسلة من االستنباطات    - دير واإلضمارمع وفرة احلذف والتق  –أحياان يقعدون  كثرية انتصارا ملا يرونه. فجعلهم  
 ومن أشهر هذه املسائل، حذف كان الناسخة وحدها. على االفرتاض احملض، 

 
 عالقة بعضها ببعض االهتمام ابلشكل دون املعىن، وبرتتيب الكلمات ال ب  .5

إن تلقني الطالب تقسيم اجلمل إىل امسية وفعلية يصرف نظره عن فكرة اإلسناد اليت هي لب اإلعراب، ويضيق 
نظرية اإلعراب فرع املعىن اليت يقوم عليها هذا العلم، وابلتايل ال يؤسس مللكة اإلعراب اليت ال تكتسب إال بفهم املعىن 

 تفتقر إليها أغلب املناهج الدراسية إن مل تكن كلها.    -لألسف    -  ى هذه النقطة اليتوالتعمق فيه، وقد ركز البحث عل
 املبحث الثاين: املنهج املقرتح لتطوير تعليم اإلعراب 

املنهج املقرتح هو عبارة عن متهيد وأتسيس لفهم اإلعراب قبل أن يفجأ الطالب كمٌّ كبري من املصطلحات واألفكار اليت 
ملعهودة ، فتصبح عثرة كربى تزل هبا قدمه قبل متهيد يوطن هلا، وتدريج يقرهبا إىل تيعاهبا بصورهتا اال قدرة له على اس

 النفس والعقل. 
 وقد مت تقسيم هذا املنهج إىل )دراسة املركبات، وثالثة مستوايت متدرجة(. 

ل اجلملة، ووظيفة ك  واهلدف من دراسة املستوى األول، هو أن يتعرف الطالب على عالقة الكلمات ببعضها داخل 
 كلمة على سبيل اإلمجال. 

واهلدف من دراسة املستوى الثاين، هو تعريف الطالب حبالة كّل كلمة يف اجلملة ) الرفع، والنصب، واجلر، واجلزم (، وما 
 تستحّقه من عالمة إعرابية دون اإلشارة إىل االسم االصطالحي هلذه الكلمة. 

ده ، ومفصاًل ملا مت إمجاله؛ وذلك من خالل إعطاء كل كلمة تسميتها طِلًقا ما مت تقييوجييء يف النهاية املستوى الثالث م
 الدقيقة، ومصطلحها املتعارف عليه يف كتب النحو، وإعراهبا املفصل داخل اجلملة. 

أبساليب وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مّت التعرض إلعراب الكلمات داخل  اجلملة على وجه العموم، أّما الكلمات املقيدة  
ب النداء، واملدح والذم، وغريها، فريى البحث أن ُتدرس على حدة يف املستويني الثاين والثالث حسب ما مثل: أسلو 

 يراه املتخصصون يف وضع املناهج الدراسية.
الباحث  الثالث سيكون مزدمحا ابلدروس خالفا ملا قبله، ولكن  يرى أن التأسيس   وقد يُظن ألول وهلة أن املستوى 

 األولني سيكون له أثر كبري يف استيعاب الطالب لكل ما يدرسه من مصطلحات، حيث مت  تعبيد تمهيد يف املستوينيوال
، فإذا توقفنا ملًيا يف املستويني (7) الطريق لدراستها تعبيدا حمكما، فالقاعدة الشهرية تنص على أن اإلعراب فرع املعىن

لب أن ينطق لسانه ابملصطلح قبل دراسته. وبذلك النهج تتدرج املعرفة من األولني لفهم املعىن فهًما جيًدا، أوشك الطا
 ىل اخلاّص، ومن اجململ إىل املفصل، فيستقيم بناء اهلرم املعريف من قاعدة الفهم العام للمعىن إىل قّمة الّدقة يف العاّم إ 
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لعربية االصطدام املبكر مبجموعة اختيار املصطلح املناسب. ونكون بذلك قد جنبنا الطالب الصغار الناطقني بغري ا
 كبرية من املصطلحات الدقيقة. 

يبدؤون يف دراسة اجلملة، وقد تراوحت أعمارهم ما بني عشر سنوات     - على الغالب    -فالطالب الصغار املستهدفون  
 فهم يف الصف الرابع أو اخلامس االبتدائي على األكثر. إىل إحدى عشرة سنة،  

 – ال أبس هبا    -رسوا دروًسا ابللغة العربية أكسبتهم حصيلة لغوية  نوا القراءة والكتابة، ودومن املفرتض أهنم قد أتق  
ل دراستهم لألمساء متكنهم من فهم اجلملة املفيدة السهلة مع إملامهم ابملذكر واملؤنث، واملفرد، واملثىن، واجلمع من خال

 املوصولة، وأمساء اإلشارة، و الضمائر املنفصلة. 
يق بني الفعل املاضي، واملضارع، واألمر؛ أي أصبح جاهزًا لتلقي الدرس األهم يف القواعد؛ وهو كذلك التفر ويستطيعون  

 درس اإلعراب. 
، مث يتجه بعد ذلك إىل شرح أنواع يف الكتب الدراسية ابحلديث عن أقسام الكلمة   –غالًبا    - ودرس اإلعراب يبدأ  

 اجلمل:
 ، النواسخ ...إخل.   االمسية: املبتدأ واخلرب، أنواع اخلرب .1
 الفعلية: الفعل والفاعل، املفعول به ، انئب الفاعل ...إخل.  .2

حرف ( مث الفاعل املرفوع ابلضمة،   –فعل    –)العربية بني يديك (  يبدأ أبقسام الكلمة ) اسم    يف حني أننا جند  كتاب
يف   - . وأتيت بعد ذلك دروس    (8) بتدأ واخلربمث اجلملة االمسية واجلملة الفعلية، مث املفعول به املنصوب ابلفتحة، مث امل

ف .. إخل. وهو بذلك مل يقدم جديدا، بل رمبا أخر ما تتحدث عن املضاف إليه والتوابع: الصفة والعط - مراحل عليا  
 يستحق التقدمي. 

مكونة من ويرى البحث أّن هناك فجوة حمرية للطالب يف هذا الرتتيب، فعندما ُيشرح للطالب أن مجلة )العلم نور(   
أ اجلملة به، وأن اخلرب بد مبتدأ وخرب، يشعر بسهولة وارتياح للقاعدة اليت تنّص على أن املبتدأ هو االسم األول الذي ن

أييت بعده متمًما له، لكنه يتحري عندما ُيسأل: أين املبتدأ واخلرب يف قولنا: العلم النافع نور؟ ألن اخلرب يف هذه اجلملة مل 
 ة. يكن الكلمة الثاني

بتدأ واخلرب يف قولنا: وله أن يسأل بعد ذلك عن كلمة النافع ما وظيفتها؟ وما فائدهتا؟ وما إعراهبا؟ وإذا قلنا له أين امل
 كتاب القراءة كتاب مفيد. فإنه يتحري أميا حتري؛ ألن املبتدأ كتاب واخلرب أيضا كتاب. 

م يف بداية تعلمهم اجلملة، يرى البحث أنه البّد من ولكي جننب الطالب مثل هذه األسئلة احملرية اليت تشتت فهمه  
 ًبا غري موّسع. على املركبات يف اللغة العربية مرورًا مناساملرور  

فاستعمال الصفة والعطف واملضاف إليه أمر شائع يف اللغة، وال ميكن جتنبه حىت يف بداية تعليم الصغار. فهو لزام هلم 
 لتزام بتدريسه بداية من املراحل التعليمية املبكرة. يف مجيع مراحلهم التعليمية. فوجب اال



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 

154 
 

ركبات املختلفة يف بداية درس النحو أمر مّهم ومفيد جدًّا غفلت عنه إن الرتكيز على تعليم الناشئة وتدريبهم على امل  
ابحلديث عن الكتب الدراسية، ولكن تنّبه لذلك الشيخ مصطفى الغالييين، فنراه يصّدر كتابه )جامع الدروس العربية( 

 املركبات:
 أوال: )املركبات وأنواعها وإعراهبا (

 أكثَر لفائدة. املركُب: قوٌل مؤلٌف من كلمتني أو 
  .(9) واملركُب ستُة أنواٍع: إسناديٌّ وإضايفٌّ وبياين وعطفيٌّ ومزجيٌّ وعَدديٌّ 

 
 ( 10) املركب الوصفي والعطفي واإلضايف يف املنهج املقرتح .1

املركبات ركبات ابلتفصيل، ولكن ما يُقرتح هو تدريبه كثريا على هذه  الطالب املبتدئ هذه امل  ليس من الضروري أن يدرس
 حبيث يستطيع أن يستشعر املعىن املصاحب للمركب. 
 فيقال له مثال: ما الفرق بني هاتني اجلملتني يف املعىن؟ 

 الطالب اجملتهد متفوق، الطالب متفوق 
 الصفة. من معىن، ومدى الرتابط بني املوصوف و مث يتم الرتكيز على ما أضافته الصفة  

ارها جزًءا من املنهج، بل يكتفى أن يفهم وحيفظ أن مثل هذا الرتابط على أن نتجنب ذكر هذه املصطلحات ابعتب
 يسّمى مركًبا وصفيًّا؛ ألن الكلمة الثانية تصف الكلمة األوىل.

 ها تداوال؛ الواو والفاء ومث. وكذا يف املركب العطفي، فيدرس الطالب من حروف العطف أكثر 
 عطفي، يفيد املشاركة.   فيقال يف مثل جاء حممد وعلي: إن ) حممد وعلي ( مركب

أما املركب اإلضايف فيحتاج إىل شرح أوسع مع تدريبات كثرية، وتكون البداية تدريبات سهلة حمفزة مثل أن نشري إىل 
كما ذكر   –ب القراءة، وهذا كتاب األستاذ. ويكتفى أيضا  كتاب فنسأله ما الفرق بني قولنا: هذا كتاب، وهذا كتا

 ن هذا يسمى مركًبا إضافيًّا.أبن يعرف الطالب أ  -من قبل 
 قاعدة اثبتة: اسم + ضمري متصل = مركب إضايف 

 كتاب ) ي ، َك ، هم، ... ( كتايب، كتابك، كتاهبم. 
 اجلار واجملرور   

 طلق عليها حروف اإلضافة.اجلار واجملرور كاملضاف واملضاف إليه؛ ولذلك يُ 
 يف (    -على    -عن    -إىل  -يتعرف الطالب يف هذا الدرس على أشهر حروف اجلر ) من 
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جمرورًا (. فيذكر يف مثل ) من البيت ( )إىل املدرسة( حرف جر واسم    وعلى أن االسم الذي أييت بعدها يسمى ) امسا 
ل له يف مثل: إليكم، منا، فيهم، إهنا حرف جر مع اجملرور ) جمرور. وبدراسته السابقة للضمائر املتصلة نستطيع أن نقو 

 جار وجمرور ( اختصارًا. 
 اثنيا: ) املستوايت ( 

 املنهج املقرتح للمستوى األول 
 دروس: يقرتح البحث أن ُتدرَّس هذه الدروس يف املستوى األول وهبذا الرتتيب: قائمة ابل 

 اجلملة أركان   2 املركب اإلسنادي ) اجلملة املفيدة (  1
 موضع احملدث عنه  4 تعريف احملدث عنه 3
 تعريف اخلرب  6 صور احملدث عنه  5
 موضع اخلرب  8 أنواع اخلرب  7
   الفضلة  9
 التفصيل ميكن تدريس هذه الدروس ابلطريقة اآلتية:وبشيء من  

 املركب اإلسنادي ) اجلملة املفيدة ( .1
 الطالب يتعلم يف املدرسة        )            (  -
 يتعلم الطالب يف املدرسة        )            (  -
 يتعلم يف الطالب املدرسة        )            (  -
 )            (         يتعلم املدرسة يف  الطالب  -
 الطالب املدرسة يتعلم يف        )            (       -

 أي اجلمل السابقة هلا معىن مفيد؟ ضع عالمة صح 
 احلديث عن طالب يتعلم يف املدرسة.   ة هلما معىن مفيد، وهو اجلملة األوىل والثاني

 رغم من وجود نفس كلمات اجلملتني السابقتني. أما اجلمل الثالثة والرابعة واخلامسة، فال تعطي معىن مفيًدا ابل
 القاعدة: اجلملة املفيدة هي كلمتان أو أكثر تعطي من يسمعها أو يقرأها معىن مفيدا. 

 أركان اجلملة  .2
أحد الزمالء: بيتنا، مث سكت، فإننا نقول له أكمل حديثك؛ ألن كالمه انقص مل يوضح ملاذا ذكر بيتهم ل لنا  إذا قا

 ذلك؟ فإذا أكمل حديثه قائاًل:وما هدفه من  
 بيتنا كبري  أو  بيتنا جبوار املدرسة أو  بيتنا وسط العاصمة أو بيتنا غرفُه كثرية 

 يريد أن خيربان به. فاملعىن عندئذ يكون قد مت، وفهمنا ما  
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 : القاعدة: تتكون اجلملة املفيدة من ركنني أساسني
 : ركنني أساسني

 موضع احملدث عنه  .3
 احملدث عنه هو االسم الرئيس الذي تدور حوله اجلملة ) تعريف سابق (    

 وقد أييت يف أول اجلملة أو وسطها أو آخرها مثل: 
 احلمد هلل. 
 هلل احلمد. 

 هلل احلمد والشكر. 
 عنه يف اجلمل السابقة هو: احلمد  دثاحمل

 ورد يف األمثلة السابقة. وقد جاء يف أول اجلملة ويف آخرها ويف وسطها كما 
 صور احملدث عنه  .4

 أييت احملدث عنه يف صور خمتلفة، منها: 
 يف كّل مكان.  اإلسالمديين. انتشر    اإلسالماسم صريح مثل:   -
 كتايب.   هذااسم إشارة مثل.   -
 يذكر احملدث عنه يف اجلملة صراحة مثل:    قد،  بفعلعند اإلخبار   -

 حنن حنب الرايضة. حممد جنح يف االختبار. ذهب أيب للحج. 
 وقد ال يذكر احملدث عنه، ولكن يذكر ما يدّل عليه، وذلك بزايدة حرف أو أكثر على الفعل. مثل:  -

 رايضة. دلت على أن احملدث عنه هو ) أان ( ( مبعىن؛ أان أحب ال  أحب الرايضة. ) اهلمزة 
 حنب العمل ) النون دلت على أن احملدث عنه هو ) حنن ( ( مبعىن؛ حنن حنب العمل. 

 ركبنا السيارة ) ان دلت على أن احملدث عنه هو ) حنن ( ( مبعىن؛ حنن ركبنا السيارة. 
 تعريف اخلب  .5

 يًدا مع احملدث عنه.هو كلمة أو أكثر تتّمم معىن مف
 اجلملة  مع احملدث عنه فهي نه، وطيبة هي الكلمة اليت متمت معىنمثال: جديت طيبة. جديت هي احملدث ع

 )اخلرب(.
 أنواع اخلب  .6

 أين اخلرب يف اجلمل اآلتية؟ 
 سياريت جديدة. 
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 سياريت تتحرك بسرعة.
 سياريت يف املوقف. 
 سياريت أمام البيت. 

 فيدة، وخنرب فيها عن حمدث عنه واحد أبخبار متعددة. كل اجلمل السابقة مجل م
يف اجلملة األوىل ابسم، ويف الثانية بفعل، ويف الثالثة حبرف جر واسم جمرور، ويف الرابعة بكلمة تدّل على ان  فأخرب 

 مكان ) اسم مكان (. 
 ما يتم به املعىن مع احملدث عنه يسمى خربًا ، وهو متنوع أييت يف صور خمتلفة.   
 مالحظة 

 ليس   –صار    - أمسى     –أصبح   –األفعال: كان  
اهتا ( أفعال انسخة، ال تكون خربًا كباقي األفعال، ولكن يبقى احملدث عنه واخلرب ) كان وأخو   هذه األفعال

 ركين اجلملة بعد دخوهلا كما كاان قبل الدخول. ولكن يتغري معىن اجلملة واإلعراب. 
 موضع اخلب  .7

ث عنه واخلرب األماكن يكون اتلًيا للمحدث عنه، ولكنه قد أييت قبله.) يتبادل احملد  املوضع األصلي للخرب أن 
 يف اجلمل ( 

 الكتاب يف احلقيبة ____________________   يف احلقيبة الكتاب. 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  جنح الطالب اجملتهد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطالب اجملتهد جنح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضلة .8
 جاء الولد ماشًيا. مننا نوًما عميًقا. 

 شرب الطفل احلليَب. قرأت القرآن لياًل.   
لياًل( وتسمى هذه   - القرآن   –احلليب    –جند فيما سبق أن الكلمات اليت زادت عن احملدث عنه واخلرب هي: ) ماشًيا  

 . وهي تضيف معىن زائًدا عما يؤديه معىن الركنني فقطالكلمات ابلفضلة،  
 املنهج املقرتح للمستوى الثاين

 اجلدول اآليت: ويقرتح أن تكون دروس املستوى الثاين كما يف  
 ضبط آخر احملدث عنه املفرد  2 املبين واملعرب من األمساء 1
 إن وأخواهتا  4 إعراب احملدث عنه واخلرب املفردين 3
 أنواع اخلرب  6 اكان وأخواهت 5
 إعراب الفضلة  8 الفضلة املفردة والفضلة املركبة  7
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 وتشرح الدروس مرتبة وبصورة مبسطة كاآليت: 
 

 واملعرب من األمساءاملبين   .1
 الكلمة العربية                                        

                                        
 

 كتاب                                                                         هذا                      
 ابب                                هَو                                                                 
 رجل                                الذي                                                              

                     
 كل آخرها. ) مبنية (الذي ( ال يتغري ش  –هو    –الكلمات ) هذا  

 رجل ( يتغري شكل آخرها بتغري موقعها من الكالم. ) معربة (   – ابب    –الكلمات ) كتاب  
 مثال: هذا الكتاُب مفيد. 

 اشرتيت هذا الكتاَب. 
 استفدت من هذا الكتاِب. 

 .كلمة معربةة فهي  الكتاِب ( تغريت عالمة احلرف األخري يف الكلم  –الكتاَب    –) الكتاُب  
 كلمة مبنيةذا ( فلم يتغري شكل آخرها فهي  مة ) هأما كل

 ضبط آخر احملدث عنه املفرد  .2
 احلديقُة مليئة ابألزهار                   امتألت احلديقُة ابألزهار 

 كانت احلديقُة ممتلئة ابألزهار           تكاد احلديقُة متتلئ ابألزهار 
 امتألت ابألزهار   ابألزهار                 احلديقةُ ُملئت احلديقُة  

 اكتب االسم احملدث عنه يف اجلمل السابقة مع العالمة املوضوعة على حرفه األخري. 
1 -                      2-                                     3 - 
4 -                      5   -                                    6-  

 نالحظ أن العالمة املوضوعة على آخره هي )  ......   ( 
 العالمة اليت نضعها على آخر احملدث عنه املفرد هي الضمة. القاعدة:  

 إعراب احملدث عنه واخلب املفردين  .3

 معربة مبنية 
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 اجملتهُد متفوقٌ 
 الصادق حمبوب 

 العقل زينة
 اجلمل السابقة مكونة من حمدث عنه وخرب. 

 دث عنه واخلرب مفردان فيستحقان عالمة الضمة على آخرمها. يف اجلمل الثالث السابقة؛ احمل
 كما يف )الدرس السابق ( 

 
 ) األصل يف احملدث عنه واخلب أن يكوان مرفوعني ( 

 فنقول يف إعراهبما:   
 حمدث عنه مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة (.   

 خرب مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة(. 
 النواسخ
 إّن وأخواهتا .1

 احملدث عنه؟  مىت يتغري إعراب  
 يتغري إعراب احملدث عنه إذا سبقته احلروف الناسخة ) املغرية لإلعراب( وهي: 

 وتسمى إن وأخواهتا، ويصبح احملدث عنه منصواب. لعل (   - ليت    – لكنَّ    –كأنَّ    –أنَّ    –) إنَّ  
 متفوٌق.   اجملتهدَ إن  

 صغرية. قرية  العاملَ  كأن  
 قوي.املؤمَن  ليت  

 ؤمن: حمدث عنه منصوب وعالمة نصبه الفتحة. اجملتهَد ، العامل، امل 
 كان وأخواهتا .2

 مىت يتغري إعراب اخلرب املفرد؟
 يتغري إعراب اخلرب املفرد إذا سبقته كان، أو إحدى أخواهتا. 

 باب مفتوًحا مثال: الباب مفتوح                  /////                        كان ال
 كونة من احملدث عنه ) الباب( واخلرب )مفتوح ( كلتا اجلملتني السابقتني مفيدة، وم

 ) مفتوًحا(  ------ ابلرغم من تغري املعىن، وتغري لفظ اخلرب )مفتوح(  
 يسمى هذا الفعل ) كان ( ابلفعل الناسخ، وهناك أفعال أخرى مشاهبة له يف العمل، وهي: 
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 أصبح      أمسى      صار      ليس                            
فعال ) كان وأخواهتا ( أفعال انسخة، ال تكون خربا كباقي األفعال، ولكن يبقى احملدث عنه، واخلرب هذه األ  

 ركين اجلملة بعد دخوهلا كما كاان قبل الدخول. 
 
 
 

 سخ، وأشهر األفعال الناسخة هي: القاعدة: يتغري إعراب اخلب إذا دخل على اجلملة فعل ان 
 كان وأخواهتا.  ليس . وتسمى  –صار   – أمسى    –أصبح    –كان  

 أنواع اخلب  .3
 ظرف زمان، أو مكان(  –حرف جر، واسم جمرور   –مجلة    –أييت اخلرب يف صور خمتلفة ) مفرًدا  

 الشمس )مشرقة (. خرب مفرد 
 الوردة ) رائحتها مجيلة (. خرب مركب ) مجلة ( 

 الصدق ) ينفع صاحبه (. ينفع: فعل مضارع مرفوع هو اخلرب
 ) جار وجمرور ( الكتاب ) فوق املكتب (. ) ظرف ( حممد ) يف املسجد(. خرب  

 مالحظات: 
عندما أييت اخلرب فعاًل، نعربه إعراب األفعال. ففي قولنا: الشمس أشرقت. نقول : الشمس حمدث عنه مرفوع 

 و الفعل املاضي أشرقت. وعالمة رفع الضمة، واخلرب ه
) مجلة ( يعرب ع  لى أنه مجلة جديدة. عندما يكون اخلرب مركًبا تركيًبا إسنادايًّ

 يف مجلة مثل: حممد جاء صاحبه، ننظر إليها هكذا: حممد ) جاء صاحبه (. جاء هي خرب  
عنه )حممد( مجلة ) جاء صاحبه (. وهي مجلة أخرى مكونة من حمدث   للمحدث عنه صاحبه، وخرب  احملدث

 عنه وخرب. 
 الفضلة املفردة والفضلة املركبة  .4

 قرأ التلميذ كتااًب جديًدا.                               قرأ التلميذ كتااًب.       
 قرأ التلميذ كتااًب وجمّلة.             قرأ التلميذ كتاب القراءة.                 

 يف اجلملة األوىل جند أهنا مكونة من خرب، وحمدث عنه، وفضلة. ابلرتتيب. 
 والفضلة هنا جاءت مفردة غري مركبة مع كلمة أخرى. 

 جلمل الثالث الباقية فجاءت الفضلة مركبة ) كتااًب جديًدا ( تركيب وصفي. أما ا
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 ، ) كتااًب وقصة ( تركيب ..... (   ) كتاب القراءة ( تركيب ......
 القاعدة: 

 أتيت الفضلة يف اجلملة مفردة ) كلمة واحدة (، وأتيت مركبة ) تركيًبا وصفيًّا ، أو عطفيًّا، أو إضافيًّا ( 
 إعراب الفضلة  .5

 شرب الطفل اللنَب.                                تعلمت درًسا جديًدا. 
 سرق اللص احلقيبَة.                         أطاعت البنت األمَّ.          

 ......       (   -......     -.......         - الفضلة يف األمثلة السابقة هي )   .....      
 هي حبرف عليه فتحة. وإذا الحظنا جند أهنا مجيعا تنت

 نقول يف إعراهبا: فضلة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة. 
 للمستوى الثالثاملنهج املقرتح  
 قائمة ابلدروس 

 أنواع اجلمل  2 تسميات احملدث عنه 1
 أنواع الفضلة  4 أنواع اخلرب  3

 
 ويكون تدريسها هبذا الرتتيب وهبذه الطريقة: 

 تسميات احملدث عنه  .1
حمداث ن االسم الذي تدور حوله اجلملة، والذي يريد املتكلم أن خيرب عنه خبرب ما يسمى  درست فيما سبق أ 

 عنه، وهي تسمية عامة، أما التسمية اخلاصة، وهي املصطلح الدقيق الذي خصصه له النحاة. فهي كاآليت: 
 إذا جاء احملدث عنه بعد خربه الفعل مثل:  .أ

 فإن احملدث عنه حينئذ يسمى ) فاعاًل (.   املتفوقني.   املديرالدرس. كافأ  أستاذان  يشرح    
 مبتدأ مثل: فيما عدا ذلك يسمى احملدث عنه   .ب

 يشرح الدرس. أستاذان، أستاذان  يف الفصل، يف الفصل  أستاذان كرمي، أستاذان   
 .   القاعدة: ُيسمَّى احملدث عنه ) فاعالا ( إذا جاء بعد خبه الفعل. أما يف ابقي احلاالت فإنه يسمى ) مبتدأ (

 
 مالحظة مهمة 

 . فنقول: اسم كان مرفوع إذا وجد احملدث عنه يف مجلة هبا كان فإنه ُيسمَّى ابمسها
 وكذلك يف ابقي أخواهتا ) اسم أصبح، اسم صار، ..............(
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وإذا سبق إبن أو إحدى أخواهتا فإنه يسمى ابمسها أيضا. فنقول: اسم إن منصوب ) اسم ليت، اسم لعل ( 
 وهكذا.

 
 أنواع اجلمل                       .2

 
 
 

 
    جمتهد  عمر                              الدرس                                 عمر  كتب    

 تسمى اجلملة اليت تبدأ بفعل ابجلملة الفعلية، وركناها الفعل والفاعل.             
 خلرب وتسمى اجلملة اليت تبدأ ابسم ابجلملة االمسية. وركناها املبتدأ وا  

 ونقول يف إعراب املبتدأ والفاعل املفردين: 
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة (   - 1
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة(   - 2

 ونالحظ اآليت: 
 البّد لكّل فعل من فاعل أييت بعده. 

و مسترتًا ) غري مثل: التاء يف كلمة ) جنحُت (، أ  : جنح اجملتهد، أو ضمريًا متصاًل وقد يكون امسًا صرحًيا مثل  
 مذكور ( لكنه يفهم من الكالم مثل: 

 أحّب الرايضة. معناها: أحب أان الرايضة. أطع والديك ، معناها: أطع أنت والديك.   
 فيسّمى حينئذ مبتدأ مؤخرًا.يف التأين السالمة. املبتدأ هنا جاء متأخرًا، لكن مل يسبقه فعل،  

 أنواع اخلب  .3
 املسلم صادق.  -
 ة.األم طاعتها واجب -
 النحلة تصنع عساًل شهيًّا. -
 املاء يف الكوب.  -
 كتابك فوق املكتب.  -

 أييت اخلرب متعدًدا. 
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 يسمى يف املثال األول خربًا مفرًدا ) ليس مجلة وال شبه مجلة (.
املثال الثالث يسمى خربًا مجلة فعلية، ويف املثال الرابع يسمى خربًا ويف املثال الثاين يسمى خربا مجلة امسية، ويف  

 ه مجلة ) جار وجمرور (، ويف املثال األخري يسمى خربًا شبه مجلة ) ظرف مكان ( شب
 

 أنواع الفضلة .4
درست فيما سبق أّن الفضلة اسم جامع لتلك األمساء اليت أتيت زايدة عن ركين اجلملة ) املبتدأ واخلرب ( يف اجلملة 

 االمسية، و) الفعل والفاعل ( يف اجلملة الفعلية. 
 ة دائًما. وتسّمى الفضلة أبمساء دقيقة خاصة، وذلك تبًعا ملعناها يف اجلملة. والفضلة منصوب

 :الفضلة حسب معناهاتسميات  
 أمثلة: 

 املكرمة   مكةزار أيب  -
 .زايرًة طويلةً زار أيب مكة املكرمة  -
 للحج.طلًبا  زار أيب مكة املكرمة  -
 مبناسك احلج.  مستمتًعا زار أيب مكة املكرمة  -
 مكة املكرمة ألداء احلج. زار أيب وطلوع الفجر  -
 . صيًفازار أيب مكة املكرمة   -

خط يف اجلمل السابقة كانت فضلة ) ليست أحد الركنني ( منصوبة. وكّل منها نالحظ أن الكلمات اليت حتتها  
 له مسّمى حسب املعىن الذي يؤديه يف اجلملة. 

ويف املثال ه، ووقع عليه فعل الفاعل  فالكلمة يف املثال األول ) مكة ( تدل على الشيء الذي قام األب بزايرت
الثاين جند أن كلمة زايرة وصفت بـــ طويلة وتدّل على الشيء الذي فعله األب ) الزايرة ( وصفته. وتسمى الفضلة يف 

 املطلق ( وهو هنا مبني للنوع.  مثل هذا األسلوب بـــــــ ) املفعول
بب الذي دفع األب لزايرة مكة، فرمبا تكون الزايرة ألجل ويف املثال الثالث جند أن كلمة طلبا جاءت لتبني الس

 شيء غري احلج. ونسمي الفضلة يف مثل هذا األسلوب بـــــ ) املفعول ألجله (. 
أثناء زايرته. وتسمى الفضلة يف مثل هذا بــــ )احلال(.   ويف املثال الرابع تدّل كلمة ) مستمتعا ( على حال األب 

كلمة طلوع الفجر جاءت بعد واو ال تفيد املشاركة يف الفعل. ألن طلوع الفجر ال يقوم ويف املثال اخلامس جند أن  
وقت طلوع الفجر(. ابلزايرة. وإمنا كانت الواو هنا مبعىن املعية؛ أي أن األب قام بزايرة مكة املكرمة مع طلوع الفجر ) يف  
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لسادس تدّل الفضلة على املوسم الذي متت فيه وتسمى الفضلة يف مثل هذا األسلوب بـ )املفعول معه(. ويف املثال ا
 زايرة األب ملكة املكرمة حيث كان 

 ذلك يف موسم الصيف. وتسمى الفضلة يف مثل هذه احلالة بــــ ) ظرف زمان (

 الثالثة مقارنة بني اإلعراب يف املستوايت  
 منوذج للمقارنة بني املستوايت الثالثة يف اإلعراب  .1

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  إعراهبا. املستوى األول  الكلمة 
 مبتدأ    مرفوع وعالمة رفعه الضمة  اسم حمدث عنه       الصدق 
 خرب املبتدأ  مرفوع وعالمة رفعه الضمة  خرب احملدث عنه  أمانة. 
 مبين على الفتح  فعل ماض مبين على الفتح  فعل ماض وهو اخلرب  جاء

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  اسم حمدث عنه  احلق. 
 مبين على الفتح  فعل انسخ ماض مبين على الفتح  فعل انسخ  كان 
 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة  حمدث عنه  ُعمرُ 

 خرب كان منصوب)فتحة( لوجود  فعل انسخ  خرب   عادال. 
 مبين على الفتح  فعل ماض مبين على الفتح  خرب   أَرشَد  
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  عنه حمدث  األنبياءُ 

 مفعول به  منصوبة وعالمة نصبها الفتحة  فضلة  الناَس.  
 منوذج للمقارنة بني املستويني: الثاين والثالث يف إعراب احملدث عنه  .2
 ( ملستوى الثاين(                    )املستوى الثالثاجلملة                       إعراب الصدق )ا        

عنه الصدق منجاة.  رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  مبتدأ 

عنه  إن الصدق منجاة.  منصوب    حمدث  إبن  متأثر 
 وعالمة نصبه الفتحة. 

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  اسم إن

عنه مازال الصدق منجاة.  رفعه  مرف  حمدث  وعالمة  وع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  اسم مازال 

عنه يهدي الصدق إىل الرب.  رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  فاعل

عنه ق من اللهجة. يُعرف الصد  رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة   انئب فاعل
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ع أحمبوب الصدق؟  رفعه    نهحمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة.  

.أو مبتدأ مؤخر،  انئب فاعل سد مسد اخلب
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

عنه يكاد الصدق وحده يُدخل اجلنة   رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.   اسم يكاد

 
رتحة لإلعراب، حيث يبقى املصطلح ) ال خيفى يف اجلدول السابق مدى االختصار الناتج عن هذه الطريقة املق 

حالة دخول إّن،   حمدث عنه ( اثبًتا مع حالته اإلعرابية ابلرغم من تغري معاين اجلمل والعوامل الداخلة على االسم إال يف 
 أو إحدى أخواهتا؛ فتستحق الكلمة حينئذ النصب. 

اثب اللغوي  والواقع  للمصطلحات،  الكبري  االختصار  العالمة فالفائدة واضحة، وهي  الكلمة  ت حيث انلت 
 اإلعرابية الواجبة هلا بناء على حالتها اإلعرابية.

 ألب واملزور مكة املكرمة. )األب(  وتسمى هذه الفضلة بـــ ) املفعول به (، فالزائر ا
 اخلامتة

املخلصة، وحرصهم الشديد على تيسري تعليمها، وإماطة الصعوابت عن حُيمد لكثري من علماء اللغة العربية جهودهم 
لغة انتشارًا وذيوًعا، فيتسع عدد انطقيها شرقًا طريقها. فالتيسري سبيل للرتغيب والتحبيب، وهو املركب الذي تنطلق به ال

 وغراًب، مشااًل وجنواًب. 
كون جمال تلك الدراسة التيسريية؛ ملا له من أمهية من أجل ذلك آثر البحث أن يلحق بركب أولئك، واختار اإلعراب لي

 ومكانة يف اللغة العربية.
املعىن واملضم واللفظ دون  االهتمام ابلشكل  أّن  البحث  الدرس ويرى  العربية  الناطقني بغري  الطالب  تلقني  ون عند 

الفهم، حىت صارت دراسة النحو النحوي ال يؤيت مثرته، بل هو سبب يف إبطاء تعلمهم، وتغشية دراستهم النحوية مبغاليق  
 مثار شكوى متكررة ومتجددة جياًل بعد جيل. 

ء اللغة ونقائها، وكذلك نشرها، وبثها يف البالد ياُلحظ كذلك: أّن قواعد النحو ُوضعت فيما وضعت للحفاظ على بقا
يت ظهرت يف  صورة شكوى اليت فتحها املسلمون واحدة تلو األخرى يف سنوات قليلة. إال أن صعوبة دراسة النحو، وال 

 متكررة يف فرتة قريبة من ظهوره، كانت داعيا للعلماء واملتصدرين لتعليمها للبحث عن تيسريات هلذا الفن الوليد. 
كانوا يستشهدون بقول أعرايب أو مبَثل أو حكمة، ويدونونه يف كتبهم، وكان ذلك حممودا   -قدميًا    – ثري من النحاة  ك

 –ألمانة العلمية. بيد أن هذا الدور قد انقضى، ليحل حمله دور آخر للعلماء، وهو االنتخاب ألنه حْفظ للعلم وأداء ل
لتقسيم، والتقعيد لعلوم اللغة، تتبعها مرحلة متقدمة من التطوير والتيسري مبا هلذا الركام الزاخر، ليأيت بعدها ا  – الغربلة  

اء عصران هذا والذي أنمل أن خترج فيه علوم اللغة يف يناسب الزمان واملكان، وقدرة التحصيل وغري ذلك، إىل أن ج
 أو ذاك.  صورة عصرية، حقيقية التيسري، غري خمّلة ابألركان واألسس اليت بين عليها هذا الفنّ 
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 نتائج البحث 

تصنيف اجلمل إىل امسية وفعلية حسب بدايتها يشتت ذهن املبتدئني، إذ يرون أّن كلمات اجلملتني متطابقة،  -
 ومتماثلة لكن الرتتيب هو الذي فرق بني نوعيهما. 

صد إشغال الطالب ابلشكل دون املعىن، وابلرتتيب دون فهم العالقات بني كلمات اجلملة يصرفهم عن املق -
هم معانيها وما ترمي إليه لتذوقها، واالستمتاع هبا، وحماكاهتا. فال سبيل إىل تعلم اإلعراب إال احلقيقي للغة؛ وهو ف

 بفهم املعىن جيًدا )اإلعراب فرع املعىن(. 
ه ال حيتاج أغلب الطالب الناطقني بغري العربية إىل أكثر من معرفة املنطق العام لإلعراب الذي مّت مناقشته وعرض -

لذين سيواصلون دراسة العربية يف اجلامعات، فتجب رعايتهم  وأتهيلهم لغوايًّ قبل التحاقهم يف فصول البحث، أما ا
 هبا.
 إّن دراسة الرتاكيب يف املراحل املبكرة لذو أثر كبري يف مناء ذوق الطالب، وتنمية قدراهتم اللغوية.  -

 املقرتحات والتوصيات 
 : تتلخص مقرتحات الباحث فيما يلي

 درس للناطقني بغري العربية عن الكتب اليت تدرس للناطقني هبا. استقالل الكتب اليت ت .1
ليس من الضروري أن يدرس الطالب الناطقون بغري العربية مجيع دروس النحو، فاملناهج الدراسية عند العرب  .2

 ىل بذلك.ناطقون بغري العربية أو يتّم اختصارها من وقت آلخر، وحتذف الدروس اليت يقّل استعماهلا عملًيا، والطالب ال
حرّي بنا أال نثقل على الطالب الناطقني بغري العربية يف املناهج اللغوية اليت تقدم إليهم، حيث إن عدًدا كبريًا  .3

منهم ال يواصل دراستها يف اجلامعة، بل يتجه إىل ختصصات علمية؛ ولذلك دعا البحث إىل التدرج التعليمي من خالل 
األول والثاين ملن سيتحول إىل دراسة العلوم األخرى، أما من سيكمل الدراسة   ثة. فيكتفى ابملستوينياملستوايت الثال

 اللغوية فالبّد له من دراسة املستوى الثالث.  
تكوين جلان خاصة يف وزارات التعليم؛ ملناقشة األحباث املقدمة لتيسري دراسة العربية؛ لالستفادة مما هو إجيايب  .4

 اليت ختضع من وقت آلخر لعملية التطوير. اجه يف الكتب الدراسية  منها، مث إدر 
ينبغي فتح اجملال لسماع كل فكرة تدعو إىل التطوير والتيسري وتذليل عقبات الدراسة أمام الطالب، ومناقشة  .5

 الفكر ابلفكر ومقارعة احلجة ابحلجة. فال ترفض ابتداء.
 نفوس دارسيها. فعسى أن تنفعنا أو نتخذ منها حتبيب اللغة العربية إىلوهبذا ينتهي البحث، وما هو إال حماولة لتقريب و 

 ما يعطي دفعة هلذا السري الوئيد يف طريق التيسري. 
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إن املقرتحات التيسريية اليت قدمها البحث والتطبيق الذي مّت عليها ما هي إال اجتهادات وحماوالت قابلة للنقد والتقومي، 
 ري.ا بعدها يف سلسلة التيسولعّلها حلقة تصل ما قبلها مب
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