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 العربّيةمف أساليب النحو في 

 واأُلْسموبُ . ُأسموبٌ  فيو ممتد   طريقٍ  كل  : العرب لسان في منظور ابن ذكراألسموب لغًة: 
 .َأساِلـيبَ  وُيجَمعُ  ُسوٍء، ُموبِ ُأسْ  في َأنتم: يقال والـَمْذَىُب؛ والوجُو، الطريق،

؛: واأُلْسموبُ  .فيو تْأخذ الطريقُ : واأُلْسُموبُ   َأي القول من َأساِلـيبَ  في فالنٌ  َأَخذ: يقال الَفن 
 .منو َأفانِـينَ 

يشير األسموب إلى: الطريقة الخاّصة في ترتيب المعاني، وما تحويو ىذه الطريقة  واصطالحاً 
 ز ضربًا من ضرب وأسموبًا من أسموب.من إمكانات نحوّية تميّ 

 ، ولعّؿ مف أكثرىا استعمااًل:العربّيةوكثيرة ىي األساليب في المغة 

يتّكون من أداة شرط وفعمين، حصول األّول شرط لحصول الثاني، وىو أسموب الشرط:  –أواًل 
  نوعان: أسموب شرط الجازم، وأسموب شرط غير جازم.

 ا: ألدوات الشرط الجازمة نوعاف:أدوات الشرط الجازمة ودالالتي -ٔ
 إذما. –إن حرفاف، ىما:  - أ

 ومن ذلك قول الشاعر:
 إن تتيمي فتيامة موطني    أو تنجدي يكن اليوى نجدُ 

 أسماء ليا دالالت، ىي:  - ب
 نحو قول زىير بن أبي سممى:مف )لمعاقؿ(،  -

 ومن يغترب يحسب عدوًا صديقو    ومن ال يكّرم نفسو ال يكّرم
 نحو قول امرئ القيس:ر العاقؿ(، ميما )لغي –ما  -

 أغّرك مّني أّن حّبك قاتمي   وأّنك ميما تأمري القمب يفعلِ 
 نحو قولنا: حيثما تستقم يقّدر لك اهلل نجاحاً أّنى )لممكاف(،  –حيثما  -
 نحو قول النابغة:أّياف )لمزماف(،  –متى  -

 متى تأتو تعشو إلى ضوء ناره     تجد خير ناٍر عندىا خيُر موِقدِ 
 نحو قولنا: كيفما تكْن أكْن.كيفما )لمحاؿ(،  -
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  نحو قولنا: أّي كتاب تقرأه تستفد منو.أّي )لجميع المعاني السابقة(،  -
 أدوات الشرط غير الجازمة ودالالتيا: ألدوات الشرط غير الجازمة نوعاف: -ٕ

 ومن ذلك قول أحمد شوقي:لّما: أسماء تدّؿ عمى الظرفّية الزمانّية.  –كّمما  –إذا  - أ
 كنت إذا سألت القمب يومًا    توّلى الدمُع عن قمبي الجواباو 

 أّما: أحرف.  –لوال  –لو   - ب
 لو: حرف امتناع المتناع، نحو قول نديم محّمد:

 لو تممسون صخوره وزىوره     لتشّيقت بجراح كّل شييد
 لوال: حرف امتناع لوجود، نحو قول جرير:

 ك والحبيُب ُيزارلوال الحياُء لعادني استعبار    ولزرُت قبر 
 أّما: حرف تفصيل، نحو قولو تعالى: "فأّما اليتيم فال تقير"

  :يقترن جواب الشرط بالفاء في سبع حاالت وجوب اقتراف جواب الشرط بالفاء
 مجموعة في البيت الشعرّي:

 اسمّية طمبّية وبجامٍد  وبما وبمف وبقد وبالتسويؼ
 ومن ذلك قول محمود سامي البارودي: -

 العمياُء ىّمة نفسِو    )فكل  الذي يمقاُه فييا محبَُّب( ومن تكنِ 
 .الجواب جممة اسمّيةاقترن جواب الشرط بالفاء ألن 

 ومن ذلك قول كثّير عّزة: -
، سميَّْت فتسمَّتِ   فإن سأل الواشون: فيَم ىجرَتيا؟   )فقل(: نفس حر 

 .)فعل األمر( دخمت عمى طمباقترنت جممة جواب الشرط بالفاء ألنيا 
 ومن ذلك قول المتنّبي: -

 إْن كاَن سرَُّكُم ما قاَل حاسُدنا   فما لُجرٍح إذا أرضاُكُم أَلمُ 
 .دخمت عمى )ما(اقترنت جممة جواب الشرط بالفاء ألنيا 

 ومن ذلك قول خير الدين الزركمي: -
 وَمْن كان الشقاُء لو حميفًا      فقد أودى بعّزتِو الشقاءُ 

 .دخمت عمى )قد(فاء ألنيا اقترنت جممة جواب الشرط بال
 ومن ذلك قول عبد اهلل بن طاىر: -
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 ارالدّ  إلى بعدٍ  نْ مِ  نظرُ أ فسوفَ        كمُ بابِ  نحو يممرّ  يمنعوني إنْ 
 .دخمت عمى )سوؼ(اقترنت جممة جواب الشرط بالفاء ألنيا 

 ىو أسموب نظير فيو استعظام أمٍر ظاىر عمى غيره.أسموب التعّجب:  -ثانياً 

!  )*(ىذا األمر بتراكيب مختمفة، نحو: هلل دّره! يا لك من كريٍم! سبحان اهلل! يا َلمجمالِ  ويمكن إظيار
 تعّجبًا سماعّيًا.ويسمى ىذا النوع 

ما أفعمو، ويأتي عمى صيغتين، ىما:  التعّجب القياسّي(، وىناك نوع آخر لمتعّجب، يسّمى )
! أقِبْح بالجيؿ!نحو:  أفِعؿ بو. ـَ  ما أحسَف العم

 في المثاليف السابقيف أّف: نالحظ

االسم )العمَم( الذي جاء بعد فعل التعجّب في صيغة )ما أفعمو( منصوب،  -
 ويعرب )مفعول بو لفعل التعّجب(. 

االسم )الجيل( الذي جاء بعد فعل التعّجب في صيغة )أفعل بو( مجرورًا بالباء،  -
أّنو فاعل لفعل وىذه الباء زائدة، والجيل: اسم مجرور لفظًا مرفوع محاًل عمى 

 التعّجب، بمعنى )أقبَح الجيُل(.
 أركاف أسموب التعّجب:   -ٔ

 المتعّجب منو. –فعل التعّجب  –في صيغة )ما أفعمو(: ما التعّجبّية  -ٔ-ٔ
  :استخرج أسموب التعّجب، واذكر أركانو فيما يأتي:تطبيؽ 

 ! فسحة األملقال الطغرائي: أعّمُل النفَس باآلمال أرقبيا    ما أضيَق العيَش لوال
  أضيَق فعؿ التعجبّ  –: ما أداة التعّجب –: ما أضيق العيش! أسموب التعّجب :

 : العيَش.المتعّجب منو –
 المتعّجب منو. –الباء الزائدة  –في صيغة )أفعل بو(: فعل التعّجب  -ٕ-ٔ
  :استخرج أسموب التعّجب، واذكر أركانو فيما يأتي:تطبيؽ 

 نبي  زانو ُخمٍق    بالحسن مشتمِل بالِبشِر مّتسمِ  قال البوصيري: أكِرْم بُخمقِ 

                                                           
 من التعجب النداء على أن يكون المنادى مجروراً بالم مفتوحة. *()
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 المتعّجب  -الباء الزائدة  – أكِرم: فعؿ التعجبّ  – أكِرم بخمِق!: أسموب التعّجب
 .َخمقِ : منو

 – اً تامّ  – اً ثالثيّ يمكننا التعّجب من الفعل مباشرة إذا كان: شروط صوغ فعَمي التعّجب:  -ٕ
ليست الصفة المشّبية  –لمتفاوت أو التفضيل  قابالً  –وم معمًا لمبنيّ  – اً مثبت – اً متصّرف

 منو عمى وزن )أفعل(.
 –فإذا اختّؿ شرط مف الشروط السابقة فإّننا نمجأ إلى صيٍغ مساعدة، نحو ) ما أحسف 

 ما أسوأ ....( –ما أشّد 
  :تعّجب من الفعل الوارد في كّل مّما يأتي: تطبيؽ 

 ّق عمى الباطل.انتصر الح –ماُء النير.    َعُذَب  -
     !ما أحسن أن ينتصر الحّق عمى الباطل!  -ما أعَذَب ماَء النيِر 

  :فعؿ التعّجبحاالت  -ٖ
يمكننا استعمال المصدر الصريح أو المصدر المؤّول من )أن والفعل المضارع( أو  -

، نحو التعّجب من الفعل الوارد في ًا لممعمـوإذا كاف الفعؿ مبنيّ )ما والفعل الماضي( 
 .تفاءؿ بالخيرممة اآلتية:  الج

 ما أحسن تفاؤلك بالخير!  أو:فيمكن أن نتعّجب: ما أحسن أن تتفاءل بالخير! 
 ما أحسن ما تفاءلَت بالخير! أحِسْن بأن تتفاءل بالخير! أحسن بتفاؤلك بالخير! :أو
فإّننا ال نستعمل إال المصدر المؤّول  الفعؿ مبنيًا لممجيوؿ بصيغة الماضيإذا كان   -

ن )أن والفعل المضارع المبنّي لممجيول( أو من )ما والماضي المبنّي لممجيول( م
 قيؿ الحّؽ.نحو التعّجب من الفعل الوارد في الجممة اآلتية:  

 فنتعّجب منو: ما أحسن أن ُيقال الحّق! أحسن بأن يقال الحّق! ما أحسن ما قيل الحق!
ب إدغاـ )أف( بػ )ال( و وجمع ؤّول إذا كان الفعل منفيًا فال نستعمل إال المصدر الم -

، نحو: ال يقّصر المجّد،  فنقول: ما أحسن أال يقّصر المجّد! أحسن بأال يقّصر النافية
 المجّد!

 –ال يجوز التعّجب مطمقًا من الفعل غير القابل لمتفاوت، نحو: مات  مالحظة ميمة:
 ليس. –عسى  –بئس  –فني، أو الفعل الجامد، نحو: نعَم 
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 النداء.ىو تنبيو المخاطب ألمر يريده المتكّمم، ويقع بإحدى أدوات  أسموب النداء: -ثالثاً 

  أدوات النداء ودالالتيا:  -ٔ
 :)يا: لممنادى القريب أو البعيد، وتسّمى )أّم الباب 

 ومف ذلؾ قوؿ إبراىيـ اليازجي:

 َروابييا ِمن الُخزاَمى طيبَ  الَنفحِ  في       َحَمَمت َقد البانِ  َنَسمات يا ِباهللِ 

 ( أاليمزة) –  :أي: لممنادى القريب 

  ومف ذلؾ قوؿ امرئ القيس:

ن كنْ   أجمميرمي فَ ِت قد أزمعِت صَ أفاطُم مياًل بعض ىذا التذّلِل    وا 

 وقوؿ خميؿ مردـ بؾ:

 أيوسُف، والضحايا اليوم كثٌر   ِلَييِنَك كنَت أّوَل من بداىا

 :أيا، ىيا، آ: لممنادى البعيد 

 براىيـ طوقاف:ومف ذلؾ قوؿ إ

 سرمدا بظمِّك تنعم لم ىي إذا       وادياً  ِطْبتَ  ال انِ الرمّ  واديَ  أيا

 مطمؽ عبد الخالؽ: الشاعر الفمسطيني وقوؿ 

 صبرا لي يتِ أبقَ  فما       تِ دْ رَّ مَ تَ  ليمى ىيا

 :وا: لمندبة 

 ومف ذلؾ قوؿ ابف خفاجة:

 األَنَدُلسِ  ِإلى قيَشو  وا ِصحتُ        َصّباً  الريحُ  َىبَّتِ  ما َفِإذا
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لممنادى خمسة أنواع، ولكّل نوع حكم في البناء أو اإلعراب، وىذه األنواع  أنواع المنادى: -ٕ
 ىي:

المنادى المفرد العمم، والمقصود بالمفرد ىنا ما ليس مضافًا وال شبييًا النوع األّوؿ:  -ٔ-ٕ
ومثّناه، وجمعو.  بالمضاف، ويشمل ىذا النوع المفرد الحقيقّي بنوعيو المذّكر والمؤّنث،

 وحكم ىذا المنادى البناء عمى الضّم أو ما ينوب عنو، وىو في محّل نصب.
 كيف أشرح ما بي؟!      وأنا فيِك دائمًا مسكونُ  يا شاـُ آِه ومف ذلؾ قوؿ نزار قّباني:  

 يا: حرف نداء مبنّي عمى السكون. -
 شاُم: منادى مفرد عمم مبنّي عمى الضّم في محّل نصب.  -

المنادى النكرة المقصودة، وىي النكرة التي تقصد بالنداء، ويكون النداء الثاني: النوع  -ٕ-ٕ
 موّجيًا إلييا، ويؤّدي النداء إلى تعريفيا. 

 عمى العيد الذي    قد رِضعناُه من الميِد كالنا يا أختُ  نحنُ :  بشارة الخوريومف ذلؾ قوؿ 

 يا: حرف نداء مبنّي عمى السكون. -
 ودة مبنّي عمى الضّم في محّل نصب.أخُت: منادى نكرة مقص -

  ينوب عف الضـّ األلؼ في المثّنى والواو في الجمع، فنقوؿ: يا سامراف اجتيدا، يا
 يا رجالف اعمال. سامروف اجتيدوا.

 سامران: منادى مفرد عمم مبنّي عمى األلف في محّل نصب. -
 منادى مفرد عمم مبنّي عمى الواو في محّل نصب.سامرون:  -
 دى نكرة مقصودة مبنّي عمى األلف في محّل نصب.سامران: منا -

المنادى النكرة غير المقصودة، وىي مناداة نكرة عاّمة ليست مقصودة،  النوع الثالث: -ٖ-ٕ
 .النصب ياوحكم وتبقى مبيمة شائعة من دون الداللة عمى معّين بيذا النداء.

 وف الزمان الغادرات فحاالسقاَك الحيا يا مربعًا عبثت بِو  صر  :بدر الديف الحامدومف ذلؾ قوؿ 

 مربعًا: منادى نكرة غير مقصودة منصوب، وعالمة نصبو الفتحة. -
ويكون مضافًا إلى ما بعده، وقد يضاف إلى اسٍم أو  المنادى المضاف:النوع الرابع:  -ٗ-ٕ

  ضميٍر مّتصل. 
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 جّباِر البطاِح    تفّيئي ظّل الخمود أختَ يا             :شفيؽ جبريومف ذلؾ قوؿ 

 : منادى مضاف منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.أختَ  -

 الَكْربِ  من ُخِمْقتَ  قمبي يا فإنكَ        فؤاُدهُ  الكروبَ  َيعتادُ  يكُ  ومن : ابف نباتة السعديوقوؿ 

: منادى مضاف منصوب، وعالمة نصبو الفتحة المقّدرة عمى ما قبل ياء قمبي -
ة، وياء المتكّمم ضمير المتكّمم منع من ظيورىا اشتغال المحّل بالحركة المناسب

 مّتصٌل مبنّي عمى السكون في محّل جّر باإلضافة.

 الَندى ِلَصخرِ  َتبِكيانِ  َأال       َتجُمدا َوال جودا َأَعيَنيَّ                وقوؿ الخنساء:

 َأ: حرف نداء مبني عمى الفتح. -
، عينّي: منادى مضاف منصوب، وعالمة نصبو الياء المدغمة في ياء المتكّمم -

ألّنو مثّنى، وحذفت النون لإلضافة، وياء المتكّمم ضمير مّتصل مبنّي في محّل 
 جّر باإلضافة.

كّل نكرة أو وىو ما جاء بعده ما يتّمم معناه،  النوع الخامس: المنادى الشبيو بالمضاؼ: -٘-ٕ
 رفعت فاعاًل أو نصبت مفعواًل بو، أو وصفت بجممة، أو تعّمق بيا جاّر ومجرور.

  َيصبرا َأن لمُمبَتمى آمراً  يا       بثوابوِ  ِلعبادهِ  ُمكرماً  يا          محمود قوبادو:ومف ذلؾ قوؿ 

 منادى شبيو بالمضاف منصوب، والجار والمجرور )لعباده( متعّمق بو.: ُمكرماً  -

 أنجادِ و  أغوارٍ  فوقَ  بفضِموِ        انَتَشَرتْ  التي العممِ  رايةَ  رافعاً  يا            وقوؿ حافظ إبراىيـ: 

: منادى شبيو بالمضاف منصوب، و"رايَة" مفعول بو السم الفاعل رافعًا رافعاً  -
 منصوب.

ال يجوز نداء المبدوء بـ "ال" ألنو ال يجمع بينو وبين "يا"، ولكن ىناك : نداء ما فيو )اؿ( -ٖ
 حاالت ينادى فييا بـ "ال" نذكر منيا:

 أهلل أو ىمزة وصل.وتكون اليمزة ىمزة قطع، نحو: يا نداء لفظ الجاللة:  -ٔ-ٖ
  ميعاد يوم عفواً  بمطفك       مؤمالً  راجٍ  اهلل يا بك أنا  ومف ذلؾ قوؿ المّواح:
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 اهلل: لفظ الجاللة، منادى مبنّي عمى الضّم في محّل نصب. -
 " اللهّم األكثر في نداء لفظ الجاللة أف نقوؿ"  

 وسالما برداً  واجعموُ  نارب       شرَّهُ  عنا الميـَ  فاصرفِ    ومف ذلؾ قوؿ ابف الوردّي: 
الميّم: لفظ الجاللة منادى بحرف نداء محذوف، مبنّي عمى الضّم، والميم حرف  -

 مبنّي عمى الفتح، وىو عوض عن حرف النداء المحذوف.
 .ينادى االسم المعّرف بـ "ال" بوضع "أّي" لممذّكر، و"أّية" لممؤّنث، قبل المنادى بـ "ال" -ٕ-ٖ

 ني:ومف ذلؾ قوؿ ابف حجر العسقال 
 َغراما كان فيك حّبي َوَعذابُ        َصباَبة ِمت   )*(الَمحبوبُ  َأي يا يا

يا أّييا: )يا( حرف نداء مبنّي عمى السكون، و)أّي( منادى مبني عمى الضّم في  -
 محّل نصب.

 المحبوب: نعت مرفوع وعالمة رفعو الضّمة. -

 وقوؿ عمي محمود طو: 

 الر كامِ  والغيم الميل وراء من       اطمعي الشَّمُس  أيَُّتيا يا أنتِ 

يا أّيتيا: )يا( حرف نداء مبنّي عمى السكون، و)أّية( منادى مبني عمى الضّم في  -
 محّل نصب.

 الشمس: بدل مرفوع وعالمة رفعو الضّمة. -
 .يجوز حذؼ "يا" النداء مف دوف غيرىا مف أحرؼ النداء 

 ومف ذلؾ قوؿ محّمد ميدي الجواىري:
 وخافقًة   ولّمة والعيون الّسود واألرقا دمشُق عشُتِك ريعاناً 

 دمشُق: منادى بحرف نداء محذوف، مبني عمى الضّم في محّل نصب. -
 .يجوز حذؼ ياء المتكّمـ في االسـ المنادى 

 ومف ذلؾ قوؿ جميؿ بثينة:

 َوَتمَنعُ  ُتعطي َأنتَ  ِمنيا الَمَودَّةَ        َوَأعِطني ِإَلييا َحبِّبني َرب   َفيا
                                                           

)*(
 أيّة" مشتقاً أعرب "نعت" وإذا جاء جامداً أعرب "بدل". –بعد "أّي  إذا جاء 
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: منا - دى مضاف منصوب وعالمة نصبو الفتحة المقّدرة عمى ما قبل ياء المتكّمم ربِّ
المحذوفة، منع من ظيورىا اشتغال المحّل بالحركة المناسبة، وياء المتكّمم المحذوفة ضمير 

 مّتصل مبني عمى السكون في محّل جّر باإلضافة.
 فمن الممكن ، اسمّية، ووقع بعده فعل أو حرف أو جممة إذا لـ يقع االسـ بعد حرؼ النداء

 إعراب "يا" حرف تنبيو.
 يا ليَت وارثتي الجميمة أدركت   أّن الذين عنتيُم أجداديومف ذلؾ قوؿ نزار قّباني: 

 يا: حرف تنبيو مبني عمى السكون. -
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 :أسموب االستثناء -رابعاً 

زاًل منزلة الداخل، اإلخراج بـ )إال( أو إحدى أخواتيا لما كان داخاًل أو مناالستثناء ىو 
 مخالفًا لما قبميا. )إال(اسم يذكر بعد والمستثنى بػ )إال( 

 المستثنى منو، أداة االستثناء، المستثنى.ولالستثناء ثالثة أركان، ىي: 

 يمكن تقسيم االستثناء:أنواعو:  -ٔ
 يقسم االستثناء من حيث النفي واإلثبات نوعين: مف حيث النفي واإلثبات: -ٔ-ٔ

 و الذي لم يتقّدمو نفي أو نيي أو استفيام.ىاستثناء موجب:  -ٔ-ٔ-ٔ

 كّل جريٍح ترجى سالمُتُو   إال فؤادًا رمتُو عيناىاومف ذلؾ قوؿ المتنّبي:                 

 ىو االستثناء المسبوق بنفي أو نيي أو استفيام.استثناء غير موجب:  -ٕ-ٔ-ٔ

 دارُ  وال يبقى بعده درىمَ  ال       ويقدِّمُ  ما إالّ  المرءُ  ينفعُ  الومف ذلؾ قوؿ ابف أبي البشر:       

 :)*(مف حيث ذكر المستثنى منو أو حذفو -ٕ-ٔ
ـّ:  -ٔ-ٕ-ٔ  ىو الذي ُذكر فيو المستثنى منو.استثناء تا

 (ٜ)البقرة، يم" دعون إال أنفسَ "وما يخ: نحو قولو تعالى           
 .ىو الذي ُحِذف فيو المستثنى منو: )ناقص( استثناء مفرغ -ٕ-ٕ-ٔ

 قوؿ إبراىيـ صادؽ:مف ذلؾ و        
 والخال بالعصب األقوام فخر إذا       ةً حمّ  الفضائلَ  إال يرتدي وال     

  إعرابو: -ٕ
 إذا كاف االستثناء تامًا موجبًا.نصب المستثنى  وجوب -ٔ-ٕ

 قد ييون العمُر إال ساعًة   وتيون األرُض إال موضعاومف ذلؾ قوؿ الشاعر: 
 .حرف استثناء مبني عمى السكونإال:  -

                                                           
 وهناك تقسيم ثالث لالستثناء من حيث املستثىن جزء من املستثىن منه أم ليس جزءاً منه: )*(
 هو ما كان فيه املستثىن من جنس املستثىن منه، حنو قولنا: قرأُت الكتَب إال كتاباً.استثناء مّتصل:  -
 هو ما كان فيه املستثىن ليس من جنس املستثىن منه، حنو قولنا: وصل املسافرون إال أمتعتهم.منقطع: استثناء  -
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 .الظاىرة مستثنى بـ "إال" منصوب، وعالمة نصبو الفتحةساعة:  -
  .الظاىرة مستثنى بـ "إال" منصوب، وعالمة نصبو الفتحةموضعا:  -

 جواز نصب المستثنى أو إتباعو عمى البدؿ إذا كاف االستثناء تامًا غير موجب. -ٕ-ٕ
 طالٌب. إال –طالبًا  إال ما جاء الطالبُ نحو قولنا: 

 مبني عمى السكون. حرف استثناءإال:  -
 .الظاىرة مستثنى بـ "إال" منصوب، وعالمة نصبو الفتحةطالبًا:  -
 حرف استثناء ميمل مبني عمى السكون.أو: إال:  -
 بدٌل مرفوع، وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة.طالٌب:  -

 إعرابو وفؽ موقعو في الجممة إذا كاف االستثناء مفرغًا )ناقصًا( غير موجب. -ٖ-ٕ

 ميؿ صدقي الزىاوي:ومف ذلؾ قوؿ ج     

 وما رابني إال غرارُة فتيٍة   تؤّمل إصالحًا وال تتأّمل

 حرف استثناء ميمل مبني عمى السكون.إال:  -
 فاعٌل مرفوع، وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة. غرارُة: -

اسمان يستعمالن لمداللة عمى االستثناء )غير( و)سوى(  االستثناء بػ )غير( و )سوى(: -ٖ
 الواقع بعدىم مجرور دائمًا عمى أّنو مضاف إليو. بمعنى )إال( واالسم

يعرب ّكؿ مف )غير( و )سوى( إعراب االسـ الواقع بعد )إال(؛ فحيف نقوؿ:       -ٔ-ٖ
 ، نعرب رجاًل: مستثنى منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.أقبؿ الناس إال رجالً 

يَر ، فنقول جاء الناس غوحيف نضع )غير( أو )سوى( مكاف )رجاًل( يأخذاف إعرابو
 رجٍل أو سوى رجٍل.

 فنعرب )غير( أو )سوى( عمى النحو اآلتي:
 مستثنى منصوب، وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة، وىو مضاف. غير: -
 مستثنى منصوب، وعالمة نصبو الفتحة المقّدرة، وىو مضاف. سوى: -
 : مضاف إليو مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاىرة.رجؿٍ  -

 تالف نوع االستثناء  فإذا كان:ويختمف إعراب )غير( و )سوى( باخ -ٕ-ٖ
 تامًا موجبًا: أعرب مستثنى منصوب. )كما ورد في المثال السابق( -ٔ-ٕ-ٖ
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غيُر زيٍد.  –زيٍد  غيرَ تامًا غير موجبًا )منفيًا(: نحو قولنا: ما قرأ أحد  -ٕ-ٕ-ٖ
 وىنا يمكن إعرابيا:

 غيَر: مستثنى منصوب، وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة. -
 ل مرفوع، وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة.بدغيُر: أو:   -

 تعرب وفق موقعيا في الجممة.: تامًا ناقصًا غير موجب )منفيًا( -ٖ-ٕ-ٖ
  ومف ذلؾ قوؿ ابف الدمينة:

 َسراِئُره َتَعف   ال ُحب   َخيرُ  َوما       ِريَبةٍ  َغيرِ  َعمى َليَمى يا ُأِحب كِ 
الجاّر والمجرور متعّمقان و غير: اسم مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاىرة،  -

 بالفعل، وىو مضاف.
 ريبٍة: مضاف إليو مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاىرة. -

 الَغالِئل َتحتَ        رسمٍ  غيرُ  َيبقَ  َلم         وقوؿ ابف الدىاف:

 فوع، وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة، وىو مضاف.غيُر: فاعل مر  -
 كسرة الظاىرة.رسٍم: مضاف إليو مجرور، وعالمة جّره ال -

 حاشا: –عدا  –االستثناء بػ خال  -ٗ
يجوز في ىذه الكممات حين استعماليا لالستثناء أن تكون أفعااًل، وأن تكون حروفًا؛ إذ 

 يضّمن كّل منيا معنى "إال"، ويمكن استعماليا وفق اآلتي:
يجوز اعتبار الكممات الثالث حروف جّر أصمّية، واالسم الواقع بعدىا مجرور بيا،  -ٔ-ٗ

 ىذا االسم ىو المستثنى من حيث المعنى. و 
 حضر الجميع حاشا واحٍد. –رأيت األصدقاَء خال زيٍد  –قرأُت الكتب عدا كتاٍب 

 عدا: حرف جّر مبنّي عمى السكون. -
 كتاٍب: اسم مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاىرة. -

بو، وىذا يجوز اعتبار الكممات الثالث أفعااًل ماضية، واالسم الواقع بعدىا مفعول  -ٕ-ٗ
 االسم ىو المستثنى من حيث المعنى. 

 مررت بالجميع خال زيدًا.تقول: 
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خال: فعل ماض جامد مبني عمى الفتحة المقّدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره  -
 )ىو(

 زيدًا: مفعول بو منصوب، وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة. -
 

ا بعدىا )مفعول وجب إعراب م حاشا( بػ )ما( المصدرية –خال  –إذا سبقت )عدا  -ٖ-ٗ
 بو منصوب(.

 :لبيد بف ربيعةومف ذلؾ 
 أال كّل شيء ما خال اهلَل باطُل    وكّل نعيم ال محالة زائلُ 

مبني عمى الفتحة المقّدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره جامد خال: فعل ماض  -
 )ىو(

 اهلَل: لفظ الجاللة، مفعول بو منصوب، وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة. -
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ورّبما استخدـ  ،لعمـ بشيء لـ يكف معمومًا مف قبؿطمب ا ىو أسموب االستفياـ: -خامساً 
 ض األغراض البالغّية.علب

، وسنأتي بشيء من التفصيل ولالستفيام أدوات، منيا حرفان، ىما اليمزة و)ىل( والبقّية أسماء
 عن ىذه األدوات:

ود بالتصّور فيو تعيين المفرد، ومن أّما المقص اليمزة: ُيطمب بيا التّصور أو التصديؽ. -ٔ
 داللة التصّور وجود "أم" المعادلة.

 ومف ذلؾ قوؿ زىير بف أبي سممى:
 نساء؟ أـ حصنٍ  آلُ  قومٌ أ     أدري إخال وسوف أدري وما

 المقصود بالتصديق فيو االستفيام عن مضمون الجممة التي تمييا. وأّما 
 :ذلؾ قوؿ قيس بف الممّوحومف 

 يا قمُب أّني   إذا ما تبُت عن ليمى تتوُب؟! ألسَت وعدتني
 : ُيطمب بيا التصديؽ اإليجابي.)ىؿ(  -ٕ

 ومف ذلؾ قوؿ معروؼ الرصافي:
 ؟!األندلس في الُعربِ  بحديث       أتى قد فيما الدىرُ  أتاكَ  ىل

  أسماء االستفياـ )مف، ما، مف ذا، ماذا(:  -ٖ
  َ( لمسؤال عن العاقل.نْ تستعمل )م  

 ابغة الذبياني:ومف ذلؾ قوؿ الن
 ومَن النصيحِة كثرُة اإلنذارِ    ؟ٌغ عمرو بَن ىنٍد آيةً بمِ َمْن مُ 

 .تستعمل )ما( لمسؤال عن غير العاقل 
 ومف ذلؾ قوؿ حساف بف ثابت:

 ما باُل عيِنَك ال تناُم كأّنما   ُكِحَمت مآقييا بُكْحِل األرَمِد؟
  .)َمْن ذا( مرّكبة من )َمْن( و)ذا( 

 اس بف األحنؼ:ومف ذلؾ قوؿ العبّ 
 ؟َأَرَأيَت َعينًا ِلمُبكاِء ُتعارُ       ؟اذا ُيعيُرَك َعيَنُو تَبكي ِبي َمن

 (ماذا( مرّكبة من )ما .)( و)ذا 
 ومف ذلؾ قوؿ الشاعر:

 فأصبحَت تبكي عمى زلٍَّة   وماذا يرّد عميك الُبكا؟
 استوفى مفعولو. رفع مبتدأ إذا ولييا اسٌم  نكرة أو فعٌل الزم أو فعٌل متعد   في محلّ  -

 قوؿ طرفة بف العبد:ومف ذلؾ 
 أتبّمدِ  ولم أكسلْ  َفممْ  ُعنيتُ      أنَّني ِخْمتُ  فًتى؟ َمنْ : قاُلوا القومُ  إذا
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في محّل رفع خبر مقّدم إذا ولييا اسٌم معرفة ، وفي محل نصب خبر إذا ولييا فعٌل  -
 ناقٌص لم يستوِف خبَره.

 ومف ذلؾ قوؿ نسيب عريضة:
 أنت؟ قد وّزعَت روَحَك في   عيَديِن من شاسٍع ماٍض ومن داني من أنت؟ ما

  نصٍب مفعول بو مقّدم إذا ولييا فعٌل متعد  لم يستوِف مفعولو. في محلّ  -
 ومف ذلؾ قوؿ الحطيئة:

 ؟َشَجرُ  َوال ماءٌ  ال الَحواِصلِ  زغبِ        َمَرخٍ  ِبذي أِلَفراخٍ  َتقولُ  ماذا
 إذا سبقيا حرف جّر أو مضاٌف. تعرب أسماء االستفيام في محل جرّ  -

 ومف ذلؾ قوؿ ابف الرومي:
 بزمانِ  زماَننا نبيعُ  ال إذ       ؟الروحانِ  بُبْرقةِ  يارُ الدّ  نِ مَ لِ 

 عرُب اسـ االستفياـ ) كيؼ( في محّؿ:يُ   -ٗ
 : إذا ولييا فعٌل تاٌم و كان السؤال عن ىيئة الفاعل. نصب حال -

 ومف ذلؾ قوؿ عمّي بف الجيـ:
 َترُشدُ  ال َغواَيةٌ  َعَميوِ  َغَمَبت       ىاِئمٌ  َصب   َينامُ  يفَ كَ  َشكلَ  يا

إذا وليو   نصب خبر مقّدم، وفي محّل اسٌم معرفة في محل رفع خبر إذا وليو -
 . فعٌل ناقص لم يستوِف خبره

 ومف ذلؾ قوؿ جرير:
 مبدانا؟ مبداكِ  وال قريبٌ  مّنا   محَضُرُكم بالقيظِ  وال التالقي كيفَ 

 :صافي البمنسيّ الر وقوؿ 
  الُسقمِ  َعمى الِشفاءِ  ِوردُ  :َلوُ  َفُقمتُ        ؟ُوُروُدىا كانَ  َكيفَ  لي َوُمستَفِيمٍ 

فعٌل متعد  لمفعولين أصميما مبتدأ وخبر ولم  إذا وليو نٍ نصب مفعول بو ثا -
 مفعولو الثاني. يستوفِ 

 قوؿ الفرزدؽ: ذلؾومف 
 ِنَقمِ  ذو اهللَ  ِإنَّ  الُمَيمَّبِ  ِبِابنِ        َبَطَشت الَّتي اهللِ  َبطَشةَ  َترى َكيفَ 

    قولو تعالى:ومف ذلؾ ، إذا كان السؤال عن ىيئة الفعل مطمق مفعولنصب  -
 ألم تَر كيَف فعَل رب َك بأصحاِب الفيل  الفيل( ،ٔ) 

في  )متى، أّيان، أين، أّنى( تعرب أسماء االستفيام الّداّلة عمى ظرف الزمان أو المكان  -٘
 نصب مفعول فيو عمى الظرفية الزمانّية أو المكانّية. محلّ 
 ومف ذلؾ قوؿ إبراىيـ طوقاف:     

 ؟َوتنفقُ  ِلمَخالص َوَتصنع تَبني       َوَتساَجَمت َتصاَفَحت اأَلُكف   َأيفَ      
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 وقوؿ أحمد محّرـ:      
 ؟الَمْوِعدُ  حينُ يَ  َمَتى ،َواَحسرتَاهُ        َمْوِعدٍ  ِمن لنا فيل الّرجاءُ  َطالَ       

 عمى وىي معناه يوضح بعده بتمييز إال معناه يفيم ال مبيم عدد عمى يدلّ  اسم: كـ -ٙ
 .ةخبريّ و  ةاستفياميّ  :نوعين

 وىذا يوضحو بتمييز االّ  معناه اليفيم العدد عمى يدل استفيام اسم :االستفيامية كـ 
 العاقل يرغ عمىو  العاقل عمى لمداللة تيفتأ ،(كم) معنى يحدد الذي ىو التمييز

 :منصوباً  مفرداً ممّيزىا  يكون ان ويجب .ولمحدث والمكان لمزمان تيوتأ
  قولنا: "كـ كتابًا قرأت؟" ومف ذلؾ

 بعدىا االسم ويكون (يركث) عنىبم وىي ة،ثر الك عن اإلخبار بيا ويقصد :الخبرية كـ 
 مجرورًا، ويعرب مضافًا إليو. جمعاً  أو مفرداً 

 رضي:ومف ذلؾ قوؿ الشريؼ ال
 الُصَعداءِ  ِبتََنف سِ  َتمَّمُتيا       َأنَّةً  َفصاَرت َضُعَفت َزفَرةٍ  َكم

 :واالستفيامّية الخبرّية كـ تعرب -
 شبو أو مفعولو استوفى متعدٍ  فعل أو الزمٌ  فعل بعدىا أتى إذا مبتدأ رفع محلّ  في -

 .جممة
 ومف ذلؾ قوؿ ابف الرومي:

 تغميض يأخذه لم ُسيادك لوال       تكمُؤهُ  بتَّ  لمَّا نام ساىرٍ  كم
 :قوؿ محمود سامي الباروديو 

 كم بيَن ما تمفُظ األسياُف من عمٍق    وبين ما تنفُث األقالُم ِمْن ِحَكمِ 
 .مفعولو يستوفِ  لم متعد   فعلٌ  بعدىا جاء إذا بو مفعول نصب محلّ  في -

 :شاعرالومف ذلؾ قوؿ 
 المزار ُبعدَ  المشتاق إلى يشكو       بو حبيبٌ  زارَ  ليمةٍ  كم

 أو ظاىراً  (مّرة) لفظ أو مصدر بعدىا جاء إذا مطمق مفعول نصب محلّ  في -
 .مقّدراً 

 ومف ذلؾ قوؿ أبي الفضؿ الوليد:
 اإلشفاق بيا َييفو وقموُبيم       ليا بعشاقٍ  مرَّت مرَّةٍ  كم

 أسماء أحد بعدىا جاء إذا زمان أو مكانٍ  ظرف فيو مفعول نصب محلّ  في -
 .مانالز  أو المكان

 ومف ذلؾ قوؿ ابف رشيؽ القيرواني:
 َعاَميا َعَمْيَيا َعْيني       َبَكتْ  منيا َساَعةٍ  كم                          
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 .جرّ  بحرف سبقتا أو أضيفتا إذا جر   محلّ  في -
 نصب محلّ  في أو معرفة اسم بعدىا جاء إذا خبر رفع محلّ  في االستفيامّية كـّ  تعرب -

 .خبره يستوف لم ناقص فعل عدىاب جاء إذا مقّدم خبر
 كم كان الوقُت؟    قولنا: كم الوقُت اآلن؟    و نحو قولنا: 

 معناىا تأخذ( الكسرة الفتحة، الضمة،) الحركات عمييا تظير معرب استفيام اسم :أيّ  -ٚ
 أيوعمى غير العاقل، مثل:  شاىدت؟ رجل أيّ : العاقل عمى تدل، فاليو المضاف من

 : أّي جية اّتجيت؟المكان وعمىساعة أقابمك؟  أي: َّ مانالز  وعمى قرأت؟ كتاب
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 الجامد والمشتؽ:

 االسـ الجامد: ىو الذي ال يؤخذ مف غيره، ولو نوعاف: -أوالً 

 كأس ... –رُجل  –ىو االسم الذي يدرك بالحواس، نحو: أرض اسـ جامد ذات:   -ٔ
  :اآلتي، وبّين نوعيا:استخرج األسماء الجامدة الواردة في البيت تطبيؽ 

 يقوؿ المتنّبي:  الخيؿ والميؿ والبيداء تعرُفني      والسيؼ والرمح والقرطاس والقمـُ 
 –الرمح  –السيؼ  –البيداء  –الميؿ  –الحؿ: األسماء الجامدة ىي: الخيؿ 

 القمـ،  نوعيا: أسماء جامدة ذات –القرطاس 
 ..نجاح –َكِذب  –بالقمب، نحو: ِصْدق  ىو االسم الذي ُيدرك بالعقل أواسـ جامد معنى:   -ٕ

  :استخرج األسماء الجامدة الواردة في البيت اآلتي، وبّين نوعيا:تطبيؽ 
 يقوؿ المتنّبي: وبيف الّرضى والسخط والقرِب والّنوى    مجاٌؿ لدمِع المقمة المترقِرؽ

 النوى. نوعيا: أسماء جامدة معنى. –القرب  –الّسخط  –الّرضى  -
 اسماف جامداف ذات.مقمة:  –دمع  -

 االسـ المشتؽ: ىو الذي يؤخذ مف غيره، والمشتّقات سبعة أنواع، ىي: -ثانياً 

)فاعؿ(، نحو: قرأ: قارئ، لعب: الِعب...   يؤخذ من الثالثي عمى وزناسـ الفاعؿ:   -ٔ
بإبداؿ ياء المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبؿ آخره، نحو:  ويؤخذ من فوق الثالثي

 عّمـ: ُمعم ـ.  شارؾ: ُمشاِرؾ،
  :استخرج اسم الفاعل من البيت اآلتي، واذكر فعمو:تطبيؽ 

 يقوؿ المتنّبي: إف كنَت عف خير األناـ سائال       فخيُرُىـ أكثرُىـ فضائال
 .فعمو: سأل –اسم الفاعل: سائل  -ٔ

 ويقوؿ أيضًا: أتاني رسولؾ ُمستعِجاًل      فمّباه شعري الذي أذخرُ 
 فعمو: استعَجَل. –ل اسم الفاعل: ُمستعجِ  -ٕ

وضع: موضوع.                 –)مفعوؿ(، نحو: كسر: مكسور  يؤخذ من الثالثي عمى وزناسـ المفعوؿ:  -ٕ
بإبداؿ ياء المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ آخره، نحو: قدَّر:  ويؤخذ من من فوق الثالثي

 ُمقدَّر، شاَرَؾ: ُمشاَرؾ. 
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  :بيت اآلتي، واذكر فعمو:استخرج اسم المفعول من التطبيؽ 
 يقوؿ المتنّبي: فيا أيُّيا المطموُب جاوْرُه تمتنْع     ويا أّييا المحرـو يّمْمُو ُترَزؽِ 

 محروم، فعمو: حرم. –اسم المفعول: مطموب، فعمو: طمب  -ٖ
 ويقوؿ أيضًا: 

 وما ينصر الفضؿ المبيف عمى العدى   إذا لـ يكف فضَؿ الّسعيد الُموفَّؽِ       
 مفعول: ُموفَّق، فعمو: وّفَق.اسم ال -ٗ

 الصفة المشّبية باسـ الفاعؿ، ليا أوزاف، ىي:  -ٖ
 ُفْعؿ، نحو: ُصمب.  –َفْعؿ، نحو: َشْيـ  –َفِعؿ، نحو: َنِشط  –َفَعْؿ، نحو: َبَطؿ  -
 ُفعاؿ، نحو: ُشجاع. َفعيؿ، نحو: كريـ. –ًفعاؿ، نحو: َجباف  -
 أحور: حوراء .... –راء حم –َأْفَعؿ )مذّكر( مؤّنثو )فعالء(، نحو: أحمر  -
 َعطشى ........ –فعالف )مذّكر( مؤّنثو )فعمى(، نحو: عطشاف  -
     :استخرج الصفات المشّبية باسم الفاعل مّما يأتي، واذكر وزن كّل منيا:تطبيؽ 

 يقوؿ المتنبّي: ليالّي بعد الظاعنيف شكوُؿ    طواٌؿ وليؿ العاشقيَف طويؿ
 يل، وزنيا: فعيل.الصفة المشّبية باسم الفاعل: طو  -٘

 ويقوؿ أيضًا: يحّرمو لمع األسّنة فوقو   فميس لظمآٍف إليو وصوؿُ 
 الصفة المشّبية باسم الفاعل: ظمآن، وزنيا: فعالن. -ٙ

ُـّ طوَؿ نزالنا     فتمقي إلينا أىميا وتزوؿُ   ويقوؿ أيضًا: تمؿُّ الحصوف الشُّ
ـّ، وزنيا: ُفْعؿ.  -ٚ  الصفة المشّبية باسـ الفاعؿ: ُش

 : منياغة اسـ الفاعؿ: ليا أوزاف، مبال -ٗ
 ِمفعاؿ، نحو: ِمقداـ –فعَّالة، نحو: عاّلمة  –فّعاؿ، نحو: جّبار  -
 .شييدفعيؿ، نحو:  –َفعوؿ، نحو: َشكور  -

  :واذكر وزنو:في كّل مّما يأتي استخرج االسم الداّل عمى مبالغة اسم الفاعلتطبيؽ ، 
 يقوؿ أبو فراس الحمداني:

 ي عميمٌة     وىؿ لفتًى مثمي عمى حالِو ُنكُر؟!تسائمني: َمف أنت؟ وى
  وتقوؿ الخنساء متحدثة عف أخييا صخر:

 ىّباط أودية      شّياد أنديٍة، لمجيش جرّارُ  حّماؿ ألويٍة،



 

21 
 

صفة تؤخذ من الفعل لتدّل عمى أّن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدىما اسـ التفضيؿ:  -٘
 عمى اآلخر فييا.

 .ُفضمى –ىو )أفعؿ( ومؤّنثو )ُفعمى(، نحو: أفضؿ  السـ التفضيؿ وزف واحد،
  :واذكر وزنو:في كّل مّما يأتي استخرج االسم الداّل عمى مبالغة اسم الفاعلتطبيؽ ، 

 قاؿ أبو تّماـ: 
 الّسيُؼ أصدُؽ إنباًء مف الكتب   في حّده الحّد بيف الجّد والمعبِ 

 وزنو: أفعؿ. –اسـ التفضيؿ: أصدؽ  -ٛ
 اف:اسما المكاف والزم  -ٙ

يؤخذ من الفعل لمداللة عمى مكان الحدث، واسم المكان: يؤخذ من الفعل اسـ المكاف: 
 لمداللة عمى زمان الحدث.

 مف الثالثي عمى وزف:اسما الزماف والمكاف يصاغ 
 –نحو: يسَبح: مسَبح  إذا كان مفتوح العين أو مضموميا في المضارع،َمفَعؿ:  -

 حو: مشى: ممشى.يرُسـ: مرَسـ، أو كاف معتّؿ اآلخر، ن
، نحو: يعِرض: معِرض، أو معتّؿ إذا كان مكسور العين في المضارعمفِعؿ:  -

 األّوؿ بالواو، نحو: وقؼ: موِقؼ.
  :واذكر وزنو:اسم المكان فيما يأتياستخرج االسم الداّل عمى تطبيؽ ، 

 قاؿ زىير بف أبي سممى:
 ـوفييّف مميًى لمصديؽ ومنَظٌر   أنيٌؽ لعيف الّناظر المتوسّ 

 مميى: وزنو: مفَعؿ. -ٜ
 قاؿ كعب بف زىير: 

ذا نزلَت ليمنعوؾ إلييـ    أصبحَت عند معاِقؿ األغفار  وا 
 معاِقؿ، مفرده: معِقؿ، وزنو: مفِعؿ. -ٓٔ

فوؽ الثالثي، ويمكف  يصاغ مف فوؽ الثالثي وفؽ قاعدة اسـ المفعوؿ مف الفعؿ
  تمييزه مف اسـ المفعوؿ مف قرينة السياؽ.
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 دّل عمى أداة يكون فييا الفعل.اسم ياسـ اآللة:  -ٚ
 – ِمفَعؿ: ِمشَرط –ِمفَعمة، نحو: ِمحبرة  –ِمفعاؿ، نحو: ِمنشار ليا أوزاف كثيرة، منيا: 
 فّعالة، نحو: غّسالة.

  :واذكر وزنو:اسم اآللة فيما يأتياستخرج االسم الداّل عمى تطبيؽ ، 
 قاؿ الشاعر: 

 ِمبَضع: ِمشرط       َت قمَب الوالِد الُممتاحِ ِرفقًا بيا يا ِمبَضع الجرّاح     جّرح      
 ِمبَضع، وزنو: ِمفَعؿ.اسـ اآللة:  -ٔٔ
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 إعراب الجمؿ

 الجمؿ التي ليا محّؿ مف اإلعراب: –أواًل 

رأيُت  –ىي الجمل التي يمكن تأويميا بمفرد، نحو: العمم ينفع )العمم نافٌع( تعريفيا:   -ٔ
 عًا(.العمَم ينفُع )رأيُت العمم ناف

 :أّوؿ الجممة التي بيف قوسيف باسـ مفرد في كّؿ مّما يأتي: تطبيؽ 
 قال بشارة الخوري:  قد أتاَك )يعتذُر(     ال تسمو: )ما الخبُر(؟ 
 .الخبرَ ما الخبر؟:  – معتذراً يعتذر:  -

من اإلعراب سبعة، ىي: جممة الواقعة الخبر، والجممة  محلّ  الجمل التي ليا :أنواعيا -ٕ
واًل بو، والجممة الواقعة صفة، والجممة الواقعة حااًل، والجممة الواقعة مضافًا الواقعة مفع

إليو، والجممة الواقعة جوابًا لمشرط الجازم المقترن بالفاء، والجممة المعطوفة عمى جممة 
 ليا محّل من اإلعراب.

حّل رفع تأتي ىذه الجممة في محّل رفع خبر المبتدأ، أو في مالجممة الواقعة خبرًا:  -ٔ-ٕ
)إّن وأخواتيا(، أو في محل نصب خبر الفعل الناقص )كان  خبر الحرف المشّبو بالفعل

 وأخواتيا(.
 نحو قول حافظ إبراىيم:، في محّؿ رفع خبر المبتدأ -ٔ-ٔ-ٕ

 بيت العّز والكرم (ييدم)بيوتًا ال عماد ليا    والجيل  (يرفع)العمم 
، نحو قولو تعالى: " إّن اهلل )يأمر( فعؿفي محّؿ رفع خبر الحرؼ المشّبو بال -ٕ-ٔ-ٕ

يتاء ذي القربى" )النحل،   (ٜٓبالعدل واإلحسان وا 
 نحو قول الزىاوي: محؿ نصب خبر الفعؿ الناقص: -ٖ-ٔ-ٕ

 أال فانتبو لألمر، حتّاَم تغفُل؟!   أما عّممتَك الحاُل ما كنَت )تجيُل(؟
 :دّؿ عمى جممة الخبر في كّؿ مّما يأتي وأعربيا تطبيؽ: 

 المتنبي: قاؿ        

 إذا رأيَت نيوَب الميِث بارزًة   فال تظّنّن أّن الميث يبتسم
 )يبتسـ(: جممة فعمية في محؿ رفع خبر )أّف( -
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 قاؿ عمر أبو ريشة:     

 وسيري سير حالمة    وقولي: كان ييواني

 جممة فعمية في محؿ نصب خبر )كاف()ييواني(:  -

 قاؿ سميماف العيسى:

 ليمي، وأرضي صالة السيف لم تزلِ    ركع، ومّزقني  تعبُت، والسيُف لم ي      
 جممة فعمّية في محّؿ رفٍع خبر.)لم يركع(:  -

وتكون في محّل نصٍب، وتأتي بعد القوِل أو مرادفو، كما الجممة الواقعة مفعواًل بو:  -ٕ-ٕ
 تأتي بعد األفعال المتعّدية إلى مفعولين أصميما مبتدأ وخبر.

 :إيميا أبو ماضينحو قول  بعد القوؿ أو مرادفو، -ٔ-ٕ-ٕ
 قال: )السماُء كئيبٌة( وتجّيما     قمُت: )ابتسم(، يكفي التجّيم في الّسما

 نحو قول الشاعر:، بعد األفعاؿ المتعّدية إلى مفعوليف أصميما مبتدأ وخبر -ٕ-ٕ-ٕ
 وصبر المؤمنين ليم طيور    (يعصُف بالرزايا)رأيُت الصبَر 

تي في محّل رفٍع أو نصٍب أو جّر ألّنيا تتبع الموصوف في تأ الجممة الواقعة صفة: -ٖ-ٕ
 المحّل اإلعرابّي، ويشترط أن تعود إلى اسم نكرٍة قبميا.

 :ينحو قول محمود سامي البارود        
 يجنون من كّل عمم زىرًة )عبقت(    بنفحٍة )تبعُث( األرواح في الرمم

يشترط أن تعود إلى اسم معرفة قبميا. تكون في محّل نصب، و : الجممة الواقعة حاالً  -ٗ-ٕ
وقد يربط بين الحال وصاحبو الضمير )ظاىرًا كان أم مستترًا( وقد يربط بينيما الواو 

 والضمير، وقد يربط بينيما الواو وقد والضمير.
  شاعر:نحو قوؿ ال         

 لويَن العنَق لمعصِف الشديد   )يكبُّ عمى غراٍس(مررُت ِبِو 
 الديف الزركمي:  وقوؿ خير       

 واشتّد البالء)وقد ألّمت        بيا األحزاف( رنْت ُسعدى إليِو 
 الشاعر:وقوؿ 



 

24 
 

 متبّسمين وفييُم استبشارُ إلى الوغى      (ا الجفوفكسرو  قد)يمشون 
 وقوؿ بدر الديف الحامد:       

 ، ـّ وصااًل(،وليالتنا ما بالينًّ  قد شددَن رحاال )ونحُف لـ                نت
ا تأتي تكون في محّل جّر، وتأتي بعد الظروف، وممّ  الجممة الواقعة مضافًا إليو: -٘-ٕ

 لّما(. –كّمما  –بعده أدوات الشرط التي تدّل عمى الظرفّية الزمانّية )إذا 
 يقضي عمينا األسى لوال تأّسينا       )تناجيكـ ضمائرنا(نكاُد حين   نحو قوؿ ابف زيدوف:
ذا    ونحو قوؿ المتنّبي:  مذّمتي من ناقٍص       فيي الشيادة لي بأّني كاملُ  )أتتَؾ(وا 

 .تكون في محّل جزم :الواقعة جوابًا لشرط جاـز مقترف بالفاء الجممة -ٙ-ٕ
  :جميؿ بثينةنحو قوؿ 

 )فذلؾ في عيش الحياة رغيد(فمن ُيعَط في الدنيا قرينًا كمثميا    
جممة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء في : )فذلؾ في عيش الحياة رغيد(جممة  -

 محّل جزم.
يكون ليا المحّل نفسو وفق  الجممة المعطوفة عمى جممة ليا محّؿ مف اإلعراب: -ٚ-ٕ

 .الرفع أو النصب أو الجرّ 
 (ٔٔ الروم،) (ُتْرَجُعونَ  ِإَلْيوِ ) ثُمَّ  (ُيِعيُدهُ ) ُثمَّ  اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  اهللُ  قولو تعالى:نحو        

 خبر لممبتدأ )اهلل( رفع جممة فعمّية في محلّ  )يبدأ(:جممة  -
 جممة معطوفة عمى جممة )يبدأ( في محّل رفع. )يعيده(:جممة  -
 جممة معطوفة عمى جممة )يبدأ( في محّل رفع. )إليو ترجعوف(:جممة  -

  قولو تعالى:نحو و 
 (ٕٔ النساء،) َغِميًظا (مِّيثَاًقا ِمنُكم َأَخْذنَ )وَ  َبْعضٍ  ِإَلى   (َبْعُضُكمْ  َأْفَضى   َقدْ )وَ  َتْأُخُذوَنوُ  َوَكْيفَ 

 نصب حال. جممة فعمّية في محلّ  (:تأخذونو)جممة  -
تأخذونو( في محّل جممة معطوفة عمى جممة ) (:وقد أفضى بعضكـ)جممة  -

 .نصب
تأخذونو( في محّل جممة معطوفة عمى جممة ) (:وأخذف منكـ ميثاقاً )جممة  -

 .نصب
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 ىي الجمل التي ال يصّح أن تقع موقع المفرد. ؿ التي ال محّؿ ليا مف اإلعراب:الجم –ثانيًا 
 أنواعيا:

 ىي الجممة التي تكون في ابتداء الكالم.الجممة االبتدائّية:  -ٔ
 أبي تّماـ: ومف ذلؾ قوؿ
 في حّده الحّد بيف الجّد والّمعب   (السيُؼ أصدُؽ إنباًء مف الكتبِ )

 جممة ابتدائّية ال محّل ليا من اإلعراب.(: السيُؼ أصدُؽ إنباءً ) ممةج -
ممة التي تأتي في أثناء الكالم، منقطعة عّما قبميا صناعيًا، ىي الج الجممة االستئنافّية: -ٕ

الستئناف كالٍم جديد، وقد تدخل عمييا أحرف االستئناف، مثل الواو، والفاء، ولكن، وقد 
 تكوُن جوابًا لمنداء، أو االستفيام.

 :االستئناففاء  من الجمل االستئنافية التي دخمت عمييا
 قوؿ محمود سامي البارودي:

ـُ في الدىر منسوٌب إلى القمـ( بقّوة  العمـِ تقوى شوكة األمـ    )فالحك
 ال محّل ليا من اإلعراب.استئنافّية جممة (: فالحكـ منسوب) ممةج -

 لمنداء: جواباً  ومن الجمل االستئنافية ما وقع
 قوؿ سميماف العيسى:

ـُ الّشباب كتاب الحّب والغزؿ  أّياُر، )عرسؾ معقوٌد عمى الجبِؿ(   د
 ال محّل ليا من اإلعراب.استئنافّية جممة (: عرسؾ معقودٌ ) ممةج -

 :الجممة الواقعة جوابًا لشرط غير جاـز -ٖ
 أحمد شوقي:ومف ذلؾ قوؿ 

 )لمَس الشرؽ جنبو( في عمانو      أّف بالعراؽ جريٌح  كّمما
ال محّل ليا من  جواب شرط غير جازمجممة (: لمَس الشرؽ جنبو) ممةج -

 اإلعراب.
 ىي الجممة التي تأتي بعد االسم الموصول. الجممة الواقعة صمة لالسـ الموصوؿ: -ٗ

 ومف ذلؾ قوؿ الفرزدؽ: 
 إّف الذي )سمَؾ السماَء( بنى لنا   بيتًا دعائمو أعّز وأطوؿُ 

 ال محّل ليا من اإلعراب. صمة الموصولجممة (: سمؾ السماء) ممةج -
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 وقوؿ عدناف مردـ بؾ:
 بني أمّية دوف كّؿ صعيد    إّني أللمس ما )انطوى( مف غابرٍ 

 جاءت )ما( بمعنى )الذي(.
 ال محّل ليا من اإلعراب. صمة الموصولجممة (: انطوى) ممةج -

 ىي التي تعترض بين متالزمين. الجممة االعتراضّية: -٘
 قوؿ زىير ابف أبي سممى: ومف االعتراض

 يسأـِ  –ال أبا لؾ  –ثمانيف حواًل     سئمُت تكاليؼ الحياة، ومف يعش 
 )يسأـ( وجوابو)يعش(  وقع بي فعل الشرط)ال أبا لؾ(  نالحظ أن االعتراض في جممة

 ال محّل ليا من اإلعراب. اعتراضّيةجممة (: ال أبا لؾ) ممةج -
 أيضًا قوؿ عدناف مردـ بؾ: ومف االعتراض
 صوف الديار بمقمٍة وكبود      -والحمى شرؼ الفتى  –ما كاف بدعًا 

 واسميا)بدعًا(  وقع بين خبر كان)والحمى شرؼ الفتى(  نالحظ أّن االعتراض بجممة
 )صوف(
 ال محّل ليا من اإلعراب. اعتراضّيةجممة (: والحمى شرؼ الفتى) ممةج -

 أيضًا قوؿ امرئ القيس: ومف االعتراض
 قميٌؿ مف الماؿ -ولـ أطمب -نى معيشٍة    كفانيّنما أسعى ألدو أمف

 في)الياء( وقع بين المفعول بو )ولـ أطمب(  االعتراض في البيت السابق بجممةأّن نالحظ 
 )قميٌؿ( والفاعل )كفاني(
 ال محّل ليا من اإلعراب. اعتراضّيةجممة (: ولـ أطمب) ممةج -

 االعتراض قوؿ أحمد شوقي:مف و 

 األعماؽِ  مف تيانييا بعثتْ          -صميِميا مْؿءُ  وأنت - القموبَ  إفّ 
( القموب) اسم إنّ وقع ( وأنت مؿء صميميا) االعتراض في البيت السابق بجممةأّن نالحظ 

 وخبرىا جممة )بعثت(.
 ال محّل ليا من اإلعراب. اعتراضّيةجممة (: صميِميا مْؿءُ  وأنت) ممةج -



 

27 
 

ىي الجممة التي يجاب بيا القسم الصريح، أو المقّدر الذي دّلت عميو  جممة جواب القسـ: -ٙ
 وّطئة لجواب القسم، الم التوكيد(قرينة لفظّية: )الالم الم

 ومف الحالة األولى قوؿ زىير بف أبي سممى:
ـَ السّيداف وجدتما)يمينًا،   عمى كّؿ حاٍؿ مف سحيٍؿ ومبـر    (لنع

 ، ال محّل ليا من اإلعراب.جممة جواب القسم)لنعـ السيداف(:  ممةج -
 ومف الحالة الثانية قوؿ الشاعر النابغة:

 أو أدرَؾ المنى      فما انقادِت اآلماُؿ إال لصابرِ  (ألستسيمفَّ الصعبَ )
 ، ال محّل ليا من اإلعراب.جممة جواب القسم :(ألستسيمفَّ الصعبَ ) ممةج -

جممة كاشفة لحقيقة ما تميو، وليا حالتان: مقترنة بأحد حرفي التفسير  سيرّية:الجممة التف -ٚ
 أن(، ومجّردة من حرف التفسير. –)أي 

 مف النوع األوؿ قوؿ الشاعر:
 وترمينني بالطرؼ، أي أنت مذنٌب    وتقمينني، لكف إّياِؾ ال أقمي

 تفسيرّية ال محّل ليا من اإلعراب.)أنت مذنُب(:  جممة -
 قولنا: أشرُت إليو، أف ُقـ.ومف ذلؾ 
 تفسيرّية ال محّل ليا من اإلعراب.)قـ(:  جممة -

 ومف النوع الثاني قوؿ الشاعر:
 والذئَب أخشاُه، إف مررُت بو   وحدي، وأخشى الرياح والمطرا

 ول بو لفعل محذوف يفّسره المذكور.مفع: في البيت السابق الذئب إعراب -
 دير ىنا: وأخشى الذئب.جممة )أخشاه(: جممة تفسيرّية، والتق -

 وكذلؾ قوؿ الشاعر:
 فإّنا إذا ما الحرُب ألقْت قناعيا    بيا، حيف يجفوىا بنوىا، ألبرارُ 

 : فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور.في البيت السابق الحربُ  إعراب -
 جممة )ألقت(: جممة تفسيرّية ال محّل ليا من اإلعراب. -

  مف اإلعراب:الجممة المعطوفة عمى جممة ال محّؿ ليا  -ٛ
 ومف ذلؾ قوؿ الوأواء الدمشقي:

 ِد(عّضت عمى العّناِب بالبرَ )و (سقْت   ورداً )مف نرجٍس و (فأمطرًت لؤلؤاً )
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نالحظ أّن الجممة األولى )فأمطرت لؤلؤًا( ابتدائّية أو استئنافّية وىي جممة ال محّل ليا من 
جممة ال محّل ليا من اإلعراب أيضًا، اإلعراب، والجممة الثانية )سقت وردًا( معطوفة عمييا فيي 

والجممة الثالثة كذلك، فنعرب كاًل من الجممتين: جممة معطوفة عمى جممة ال محّل ليا من 
 اإلعراب فيي جممة ال محّل ليا من اإلعراب.
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  تدريس النحو

ما تحممو ىذه  أن يّبين العربّيةة بطبيعتيا، ومن أوجب واجبات معّمم لغة إبداعيّ  العربّيةالمغة 
 .المغة في طياتيا من إبداع، مستخدمًا في ذلك طرائق تبعث التمميذ عمى اإلبداع، وتنّميو فيو

والّنحو ميزان المغة، وأداة الحكم عمييا صّحة وسقمًا، وبدونو ال يستقيم المعنى، وال ُيحدَّد 
ن ضعف و المقصود من الكالم،    ي مياراتيا.المتعّمم بقواعد المغة سيؤّدي إلى ضعفو فا 

الّنحو لغة : الطريق، والمَثل، والجية، والمقدار، والجانب، والقصد، ويكون  مفيـو الّنحو:  -أوالً 
 الّنحو إلعراب كالم العرب ألن المتكمم ينحو بو منيا إفرادًا وتركيباً  ومنوظرفًا واسمًا، 

ُت َبَصري إليو، أي قال: َنَحْوُت َنْحَوَك، أي قصدت قصدك. وَنَحوْ الّنحو: القصد، يُ "و
  ."والّنحو: إعراب الكالم العربيّ  عنو بصري، أي َعَدلتو. وأْنَحْيتُ صرفت. 

 َسْمت كالم العرب، في تصّرفو من إعراب وغيره؛ كالتثنية، والجمع، والتحقير، انتحاءوىو 
بأىميا  العربّيةاإلضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليمحق من ليس من أىل المغة التكسير و و 

 في الفصاحة، وىو في األصل مصدر شائع؛ أي: نحوت نحوًا، كقولك: قصدت قصدًا، ثم ُخّص 
    .بو انتحاء ىذا القبيل من العمم

ويرى فيما يراه صاحب الخصائص ، وقد ورد في لسان العرب أن "الّنحو إعراب الكالم العربي
من ىنا يمكن القول و ، المعاني باأللفاظ"ىو اإلبانة عن  باب القول عمى اإلعراب إن اإلعراب في
 ن الّنحو ىو أداة ىذه اإلبانة.إ

وفي الوقت نفسو ُيعتبر النحو الركن األساس في انتظام التركيب مبنًى ومعنًى، فالتركيب 
نما يتعدى ذلك ليجعل من المفردات  النحوي ال يقتصر عمى رفع الفاعل ونصب المفعول، وا 

، ابتدعيا أىل المغة، وتعارفوا عمييا، وأنظمتياقوانين المغة، " ىي:والقواعد   .معنى تذا تراكيب
 ".وطبقوىا في استعماالتيم المغوية، وأصبحت معيارًا لمحكم عمى صحة ىذا االستعمال من عدمو
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 أىمية تدريس القواعد الّنحوّية: -ثانياً 

لممعرفة؛ حيث ترتبط بالنسبة لجميع الفروع األخرى  -عموماً –مما ال يمكن إغفالو أىمية المغة 
المغة ارتباطًا وثيقًا بيذه العموم، ألنيا األداة التي يمكن التعبير بيا عما يكتسبو التمميذ من معرفة، 

 والوسيمة التي تمّكنو من نقل ىذه المعرفة إلى اآلخرين.

لمغة وظائف متعّددة، ولعّل من أىم ىذه الوظائف التواصل، والتواصل المغوّي شرط أساسّي 
ام المغة بوظائفيا، فيو الذي يوّفر الصبغة االجتماعّية لممرء، وىو الذي يمّكنو من كثير من لقي

 عممّيات التعّمم، كما أّنو يتيح لو فرصة اكتساب الثقافة والحوار. 

ولكي تقوم ىذه الوسيمة بوظائفيا ال بد من الحفاظ عمى ضوابطيا وثوابتيا التي تتمثل في 
نظام، ولكل نظام ثوابتو ومتغيراتو، فالثوابت أطر دائمة ال غنى المغة  القواعد النحوية، ذلك أن
ذا أمكن االفتراض بوجود بدائل ليذه الثوابت، فإن ىذه ، بدونيا ملمنظام عنيا، ألنو ال يقو  وا 

بحال من  –البدائل ال تستطيع أن تؤدي من وظائف المغة إال القميل، وىذا القميل ال يصمح 
 شكل من أشكال المعرفة التي تسعى المؤسسات التعميمية لغرسيا لدى التمميذ.لبناء أي  -األحوال

المعنى لقواعد، وآخر يرتبط بالمفردات، و تحمل معنيين: معنًى يرتبط با -عامة–والجممة 
المرتبط بقواعد الجممة ميم مثل المعنى المرتبط بمفرداتيا، فقد يفيم القارئ أو السامع معاني 

ا، ولكنو ال يفيم المعنى الكمي لمجممة، ألنو لم يفيم المعنى المرتبط بقواعد المفردات في جممة م
مات الجممة الواحدة، فإن ىذا يعيق أو السامع طبيعة العالقات بين كمالجممة، فإذا لم يفيم القارئ 

  ى.فيم المعن

ّرق بين التراكيب في تعّود دارسيا قوة المالحظة، والموازنة حين يفالقواعد من أنيا  وتأتي أىمية
العبارات والجمل، وتساعد عمى تربية ممكة الحكم عند استنباط القواعد من الشواىد واألمثمة، 
وتعمل عمى تكوين الذوق األدبي من خالل ما يدرس ويبحث عن نماذج تختار لألمثمة، كما أنيا 

يكتسب التمميذ من خالليا  تنّمي العقل وتزيد من ثروتو المغوية، وبذلك تكون القواعد رياضة عقمية
العديد من الميارات، وتزيد من قدرتو عمى استعمال المغة االستعمال األنسب، ومن خالل اكتسابو 

؛ عن طريق اكتشاف ما تتمّتع بو ىذه المغة من مرونة العربّيةليذه المعرفة يكتشف عظمة لغتو 
 .وحيوّية قّمما تتمّتع بيما لغات أخرى
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عمى أنو معّمم لمادة كباقي المواد الدراسية نظرة قاصرة، فالمغة  العربّيةالمغة معّمم إن الّنظرة إلى 
تضّم بين جوانحيا من الميارات ما يناسب الطفل، وفي الوقت نفسو فييا من الميارات ما  العربّية

تعميم قاعدة نحوّية، أو استكتاب التالميذ  ال تتأّطر في العربّيةميمة معّمم شغل تفكير المبيب، و ي
من مياّمو تدريب الّتالميذ عمى إدراك دقائق  بلي موضوع معّين ولو كانوا قميمي الخبرة..، ف

األشياء، وتفصيالتيا بالّشكل الذي يتحّول فيو ىذا الّتدريب إلى عادة مصاحبة لو، فينمي لديو 
  .الحّس المرىف، والمالحظة الّدقيقة

  أىداؼ تدريس القواعد الّنحوّية: -ثالثاً 

ىو إكساب المتعّمم القدرة عمى االّتصال الّمغوي الواضح ككّل ساسي من تعميم المغة اليدف األ
"صحة األسموب، وسالمة التراكيب،  فيو اليدف األساسي من تعميم القواعد النحوية. أّما السميم

ووضوح االّتصال المغوّي وسالمتو مرىون بعوامل ، وتقويم القمم والمسان من االعوجاج والزلل
 لعل من أىميا سالمة الّتركيب الّنحوي لمفكرة التي يريد المتحدث أن ينقميا إلى السامع.عدة، 

  ة: ومن أىداف تدريس القواعد النحوي

 م دون التقميد المحض.يعمى الفمبنّية ب المغوية محاكاة يلامحاكاة األس -ٔ

 لتمك ي وصف عمميّ ىما نّ إا؛ ألن قواعد الّنحو يالوقوف عمى أوضاع المغة وصيغ -ٕ

 ا.يمىعة التي يسير عمييا أب المتنوّ يلام األسياألوضاع والصيغ وف

 ؛بالتراكيني ومواقع األلفاظ في اعمى أساس من الترابط بين المع ،ترتيب أجزاء الكالم -ٖ
 بغير قصد معنوي. ليم عمى األداء اآليوبيذا يسمو الف

ب وصحة اليونقد األسالتعبيرية،  ة المالحظة والتمييز بين الصيغبدقّ  س الّتالميذ مرّ ـت -ٗ
 الحكم.

من  يوة المنظمة، وتعميل ما يتوصمون إلب المنطقيّ اليعمى األسالتالميذ  تعويد تفكير -٘
ني المجردة، ويدركون ااأللفاظ والمع المغة يتناولونم في قواعد يأحكام أو نتائج؛ ألن
عمى أنماط  مييعّود عقول ووىذا كم فييا؛، وأثر العوامل ومفرداتياالفروق بين التراكيب 

 م.يالتفكير النشيط فيما يعرض ل

 هنت قواعد المغة ىي تنظيم المغة عمى نحو ما يريدا، ولما كنال ينفصالالمغة والتفكير  -ٙ
ي في الوقت ى –بيذا االعتبار  –ن القواعد إ، فيناا في نسق منظم لممعيا وترتيبيصاحب
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مي لموسائل المغوية في حت ا، وتنسيقيوقرين ةصنو المغو ىتنظيم لمتفكير الذي  ونفس
 م. ينىاأذ

عمى تنظيم معموماتيم، وزيادة قدرتيم أيضًا عمى نقد األساليب التي قدرة الّتالميذ  زيادة -ٚ
 يستمعون إلييا أو يقرؤونيا. 

دراك الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات   -ٛ تحمل القواعد التالميذ عمى التفكير، وا 
 والجمل.

 .بمغة عربية سميمةاءة والكتابة والتحدث استعمال القواعد في القر  -ٜ
 :السابقة فيمكن إجماليا باآلتيىداف األوسائل تحقيق  أما

التدرج في تدريس القواعد من البسيط إلى المركب، ومن السيل إلى الصعب، ومن  -ٔ
 المحسوس إلى المعنوي.

 فرع المعنى. العناية بالمعنى الذي ُيعين عمى فيم القاعدة، أخذًا بمقولة: اإلعراب -ٕ

القواعد، دون إسراف ُيخّل بالدرس في تأكيد أىمية  العربّيةاستغالل الفروع األخرى لمغة  -ٖ
 بالدرس األصمي.

 ال تفيدىم في تقويم ألسنتيم، والالّنأي بالّطمبة عن االستغراق في التفريعات القاعدّية التي  -ٗ
ّكل عبئًا عقميًا بغيضًا ال حاجة تجدي نفعًا في تعبيرىم، أو فيميم لما يسمعونو، بل ُتش

 لمطالب بو.

 .مميذ عن حفظ القواعد حفظًا شكميًا غير واعٍ أن يبتعد التّ  -٘

 ى يصل إلى درجة اإلتقان .طبيق الكثير عمييا حتّ أن تتاح لمتمميذ فرص التّ   -ٙ

 .مو منيا في لغتو في المدرسة وخارجياف ما تعمّ أن يوظّ  -ٚ

 ي تدريس القواعد الّنحوّية:األطر المرجعّية ف -ابعاً ر 

تتحدد األطر المرجعية لبناء مقرر دراسي ضمن عّدة اعتبارات متمّثمة في األسس الواجب 
 مراعاتيا عند تناول ىذا المقرر، وما يمكن أن يحققو ىذا المقّرر من أىداف. 
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منيا خبرة موجية؛ وىذا مشروط بعوامل عديدة،  -في أي مقرر كان  -والبد أن تكون الخبرة 
 بطبيعة الخبرة المراد من المتعمم اكتسابيا. قبالموقف التعميمي، ومنيا ما يتعم قما يتعم

عددًا  -في أثناء اكتسابيا –والقواعد النحوية باعتبارىا نوعًا من الخبرة التي تتطمب من المتعمم 
تقانيا يحتاج إلى رؤية واضحة في كيفية اكتساب ىذا  النوع من من الميارات، فإن تعّمميا وا 

 الخبرات، وآلية تفسير الجانب العممي منيا. 

 الشروط التي ينبغي توافرىا في الخبرات الموجية لتعميـ القواعد: -ٔ-ٗ

بحال  –إن تحديد الخبرة التي ُيبتغى غرسيا لدى المتعمم أمر في غاية األىمية؛ ألنيا ُتعتبر 
من ذلك تحديد الشروط الواجب توافرىا أساسًا من أسس بناء المنيج، بيد أن األىم  -من األحوال

في ىذه الخبرة، وذلك من شأنو تحديد السبيل األيسر لغرس ىذه الخبرة لدى المتعمم من جية، 
 والتحقق من مدى امتالكيا من ِقبل التمميذ من جية أخرى.

من  اً وىناك عدد من الشروط الخاّصة بالخبرات الموجية لتعميم القواعد الّنحوّية؛ باعتبارىا نوع
بين  المعمومات التي تتطمب من التمميذ أن يقوم بإدراك العالقات، وفيم المصطمحات، والتمييز

 المفاىيم، وىذه الشروط ىي:

يجب أن تشتمل الخبرة عمى مشكمة ُتكتسب القواعد والمفاىيم والمصطمحات عن طريق القيام  -ٔ
 بحميا.

و المجيود إلى اكتساب القواعد والمصطم  -ٕ  حات األساسية الالزمة لحل المشكمة. يجب أن ُيوجَّ

 يجب أن تترك الخبرة في نفس المتعمم آثارًا كثيرة وعميقة عن المعمومات التي يتعمميا. -ٖ

يجب أن يكون في الخبرة ما يساعد التالميذ عمى تكوين إطار فكرّي ينّظم القواعد  -ٗ
 والمصطمحات الجديدة.

تسمح لممتعّمم باستعمال القواعد  يجب أن تشتمل الخبرة عمى مواقف كثيرة ومختمفة،  -٘
 المصطمحات التي اكتسبيا.

جميع فروع المعرفة األخرى، ومدى ذكر حول أىمية القواعد بالنسبة إلى  وعمى الرغم مما
ارتباط ىذه القواعد بتمك الفروع، إال أن ىناك خالفًا بين قضيتين أساسيتين ىما: متى يجب البدء 

 ينبغي تدريس ىذه القواعد كعمم قائم بذاتو؟في تدريس القواعد النحوية، وىل 
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ومن المالحظ أنو في كمتا القضيتين ينقسم المربون إلى فريقين، وكل فريق منيما يسوق أدلة 
 وحججًا تؤيد رأيو حول ىاتين القضيتين.

 متى ُيبدأ تدريس القواعد؟ -ٕ-ٗ

ُيبدأ فييا تدريس القواعد  النقطة األولى التي مازالت مسار جدل بين المرّبين، تحديد السن التي
الّنحوّية، عمى اعتبار أنيا من المواد التي تحتاج إلى قدر كبير من التجريد والتعميم والتحميل 

المربين أكثر األمر الذي دفع  الحمقة األولى من التعميم األساسّي،والتركيب، قد ال يمتمكو تمميذ 
آخرون  ، في حين يرىسن العاشرة عد حتىمن دروس القوا المتعّمم في ىذه المرحمةإلى إعفاء 

في تدريس القواعد باختيار السيل منيا في الصف الخامس أو السادس، ثم يتدرج البدء يمكن أنو 
 عقمياً  القواعد تستمزم تييؤاً ، معممين ذلك بأن بعد ذلك الحمقة الثانية من التعميم األساسيّ في 

 .واالستنباط ن التالميذ من الموازنة، والتعميل، يمكّ خاصاً 

من أن القواعد النحوية ليست غاية ذاتيا، فالبد من توضيح نقطة ميمة، وىي أن  وانطالقاً 
بل  ،المجّردةالنحوّية يتعّرف المفاىيم ليس بحاجة إلى أن  -عمى أقل تقدير – الحمقة األولىتمميذ 

نوات األولى من حياتو السالحاجة الحقيقية ىي تربية الممكة المغوية تربية سميمة، وربما تكون 
فرصة ذىبية ال ُتعّوض في حياة الطفل، ثم االنتقال بو في المراحل التالية إلى تعّرف خصائص 

 ىذه القواعد وتفصيالتيا، بالقدر الذي يخدمو في حياتو واستعماالتو اليومية.

 :آراء في تدريس القواعد -ٖ-ٗ

نادي باالستغناء عن تعميم فريقين: أحدىما ي انقسم المربون في إطار تعميم القواعد الّنحوّية إلى
يحفظونيا غيبًا ألنيا تحمل في طياتيا تحمياًل فمسفيًا منطقيًا من جية، وألن الطمبة ، لذاتياالقواعد 

 أن تدريس القواعد ضرورة ال غنى عنيا، ألنيا تساعد، واآلخر يرى وال يوظفونيا في لغتيم
 يد من الميارات.، وتكسبيم العدعمى ضبط لغتيم التالميذ

 :ويسوق الفريق األول عددًا من الحجج منيا

 لجوء الطفل إلى لغة المحاكاة في اكتساب األلفاظ. .ٔ
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 إن العــرب تعّممــوا عــن طريــق التقميــد، ثــم وضــعت قواعــد المغــة؛ بنــاء عمــى مــا تكّمــم بــو .ٕ
حة األولـون؛ بمعنــى أن المغــة سـابقة لمقواعــد؛ لــذلك يجــب أن نمقّـن أطفالنــا الّمغــة الصــحي

 يحاكوىا، ويقّمدونيا لتقييم ألسنتيم.    كي
 تدريس القواعد ماّدة مستقّمة، توحي بأنيا غاية في حد ذاتيا وليست وسيمة لغاية. .ٖ

مـن النـادر جــدًا وضـع القواعـد موضــع التطبيـق فـي القــراءة أو الكتابـة أو التعبيـر بشــّتى  .ٗ
 أشكالو.

ّممين، وىذا التواصل يجب أن يكون ُتعّمم من خالل التواصل بين المتعالمغة ينبغي أن   .٘
بمثابــــة نشــــاط ضــــمن قاعــــات الــــدروس، مــــع األخــــذ بتكامــــل ميــــارات المغــــة المختمفــــة، 

 أ.والوضع باالعتبار أن التعّمم المبدع يخضع لمتجربة والخط

 تعمـــيم القواعـــد يـــدّرب التالميـــذ عمـــى دقـــة التفكيـــر واســـتخدام العقـــل أنّ أمـــا الفريـــق الثـــاني فيـــرى 
مغويـــة بســـبب اخـــتالط العـــرب الســـميقة ال دوضـــع الّنحـــو فســـا ســـببأن  يـــرونو ، قـــيقيـــاس المنطوال

ل إن الحــال اآلن أســوأ منيــا فيمــا مضــى، فمزاحمــة العاميــة بــ ًا،مــا زال قائمــ، وىــذا الســبب بغيــرىم
قصـــر تعمميـــا عمـــى الحصـــص المخصصـــة ليـــا فـــي جـــدول ت تكـــاد العربّيـــةوالمغـــات األجنبيـــة لمغـــة 

 .الدراسة فحسب

مـن تدريس ما يمزم من القواعـد  حسبانقين أمر ممكن إذا وضع في الن الرأيين السابوالتوفيق بي
محفـــاظ عمــــى ل ؛م التمميــــذ ليـــذه القواعــــددون الـــدخول فـــي تفصــــيالت ال جـــدوى منيــــا عنـــد اســـتخدا

الوظيفية في ىذا المجال، وتأمين عدد كـاٍف مـن وسـائل المحاكـاة تقـرب لمتمميـذ الوظيفـة األساسـية 
يؤدي المـران دورًا كبيـرًا فـي ىـذا الجانـب، وال سـيما إذا كـان ىـذا و  .مةعدة من القواعد الُمتعمَّ قا لكلّ 

الفـروق الفرديـة بـين التالميـذ،  ويراعـيجمع بـين مـدركات التمميـذ البصـرية منيـا والسـمعية، يالمران 
األمـر الـذي يبــين لمتمميـذ مـا ليــذه  باإلضـافة إلـى ضـرورة الــربط بـين القواعـد وفـروع المغــة األخـرى،
ن المغـة العامّيـ القواعد من أىمية في باقي فروع المغـة، وكـذلك إقنـاع التمميـذ أنّ  ة التـي يسـتعمميا وا 

كانــت قــادرة عمــى تــأمين تواصــل بينــو وبــين أبنــاء مجتمعــو، فيــي قاصــرة عــن التواصــل مــع أبنــاء 
  بينيا.فيما  العربّيةالمجتمعات األخرى، بما فييا المجتمعات 
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 طرائؽ تدريس القواعد الّنحوّية:  -خامساً 

عمى الرغم من المحاوالت الكثيرة التي ُبذلت في تيسير القواعد النحوية، إال أنيا ظمت ضمن 
إطار مادة القواعد نفسيا؛ مما جعل "الجيود التي قام بيا المعنيون بتذليل صعوبة القواعد الّنحوّية 

 العربّيةفي المغة  بقي التذمر مستمرًا من ضعف المتعّممينيا، فقد لم تؤد إلى الغاية المرجوة من
وكثرة أخطائيم الّنحوّية فييا، وذلك رئي أن الدواء الذي بذل بغية تيسير القواعد الّنحوّية لم يكن 

السيما "، العربّيةناجعًا، وأن ثمة عالجًا آخر خالو بعضيم متمثاًل في طرائق تدريس قواعد المغة 
دون من تدّرس باستخدام طرائق "ترّكز عمى التقميد والمحاكاة،  -في الواقع الحالي - أن القواعد

االىتمام باألنشطة المغوية التي تشّجع عمى الممارسة الّصحيحة لمقواعد الّنحوّية، وكذلك عدم 
 بالحسبان دون األخذمن صبح الّتركيز عمى الماّدة ذاتيا، لياالستفادة من وسائل التقنية الحديثة 

التمميذ الذي يتمقى ىذه القواعد، والكيفّية التي يرى فييا مثل ىذه المادة، من خالل طرائق طبيعة 
 تدريسيا.

د يعكس د في طرائق تدريسيا، تعدّ ة التي خضعت لمتعدّ والقواعد الّنحوّية ضمن المواد الدراسيّ 
واضح عمى الضرورة التي  رشّ الرؤى التربوية لممشتغمين في ىذا المجال، وما ىذا التعدد إال مؤ 

 .يقتضييا تدريس مثل ىذه المادة

 :طرائؽ تدريس القواعد بيف التقميد والحداثة 
ىن المعمم إلى التدريس عممية نقل آلي لممعمومة من ذ دّ ة التقميدية لطرائق التدريس تعالنظر 

مومة ومعالجتيا النظر عما لديو من استعدادات وقدرات لتمّقي ىذه المع صرفذىن المتعّمم، ب
مكانية توظيفيا في حياتو اليومية.  عالجًا يضمن تمّكنو منيا، وا 

إلى تيميش دور المتعّمم في  -نوعًا ما –ى واقتصار عممية التدريس عمى ىذا الجانب أدّ 
اكتساب ىذه المعمومات، ونقميا من حّيز التنظير إلى حّيز التطبيق والتنفيذ، كما أىممت ىذه 

ة من عوامل نجاح العممية التعميمية؛ كعامل الفروق الفردية، وعامل االستفادة وامل ميمّ النظرة ع
م من ميارات في بناء تعّممو ا يممك المتعمّ من دافعّية المتعمم نحو التعّمم، وكذلك االستفادة ممّ 

 الخاص بو من خالل ىذه الميارات، وغير ذلك من العوامل األخرى.
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ة بإنجازات مدارس التربية وعمم النفس أدى إلى تغيير ىذه النظرة إلى ربط العممّية التدريسيلكّن 
كل معرفة ال يبذل المتعّمم جيودًا ه اإلنجازات من حقيقة مؤداىا أن انطمقت ىذ إذعممية التدريس؛ 

في سبيل الحصول عمييا تبقى مزعزعة في الذىن، معّرضة لمنسيان السريع، ألّنيا لم تتفاعل مع 
وبالتالي فإن عممية التدريس لم تعد مقتصرة عمى مجّرد توصيل ، زءًا من غذائوالعقل، وتصبح ج

معمومات أو معارف من معّمم إلى متعّمم، بل أصبحت "مجموعة من األساليب والفعاليات، يشترك 
 وىما المعمم والطالب؛ لكي يصل المتعّمم إلى إدراك فييا طرفا العممية التعميمية الرئيسان، 

وأن ينطمق في بناء خبرتو اعتمادًا عمى ما ن. وأقصر زم وفيميا بأقل جيد مطموبةالمعمومات ال
 يمتمك من ميارات وقدرات من جية، ومـا لديو من خبرات سابقة يبني عمى أساسيا الخبرة الجديدة

 ضمان الوصول إلى أقصى فاعمية ممكنة لممتعّمم في عممية تعميمو وتعّممو.من جية أخرى، ل

ذلك، يمكن عرض طرائق تدريس القواعد النحوية ضمن مجموعتين من  واعتمادًا عمى
 الطرائق: الطرائق التقميدية، والطرائق الحديثة: 

 لطرائؽ التقميدية الشائعة في تدريس القواعد النحوية:ا  -ٔ
 وتقوم النحو، تدريس في قديمة الطريقة ىذه تعد: في تدريس النحو القياسية الطريقة -ٔ-ٔ

 المبادئ ومن الجزئي عمى الحكم إلى الكمي عمى الحكم من لفكرا انتقال عمى فمسفتيا
 نّ إ. المعموم من المجيول إلى الوصول في العقل طرق من بذلك وىي النتائج، إلى

 كاممة، القاعدة بذكر أي بالمجرد تبدأ ألنيا معقدة، عمميات تتطمب القياسية الطريقة
 ما تدقيق خالل من والمنطقية الفعمية ئجالنتا باستخراج يبدأ القاعدة يكتب أن بعد فالمعمم
 وفي الشخصية، والمفيومات الجزئية القضايا إلى بذلك وينتقل المفاىيم، تمك تحويو
ن الكميات، من المتعّممين مدارك إلى أقرب الجزئية نّ إ الواقع  قميمة ىي التي الكميات وا 

 عمى فييا السير بسيولة تمتاز القياسية الطريقةّن إ. المتعممين مدارك إلى أقرب الشمول
 أكثر لسانو يستقيم أن يمكن جيدا فيما القاعدة يفيم الذي لمتعّممفا المقررة خطواتيا وفق
 سريعة طريقة أيضا وىي ذكرىا، قبل لو توضح أمثمة من القاعدة يستنبط الذي من بكثير
. الجيد يرالتفك عادات تنمية عمى التالميذ تساعد وأنيا طويال، وقتاً  تستغرق ال ألنيا

لى المادة، إلى يحتاج فالتفكير  أن أراد إذا بدقة التمميذ يعرفيا أن يجب التي الحقائق وا 
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 عمى تساعد التي الوحيدة الطريقة وىي الفرضيات، وتفسير المشكالت حلّ  في يطبقيا
 .تذكرىا عمى يعين الذي ىو القاعدة فحفظ الحفظ

 القياسية الطريقة خطوات: 
 السابق، الدرسب بربطو وذلك الجديد، لمدرس التمميذييّيأ  طوةالخىذه  في: التمييد .ٔ

 .إليو واالنتباه الجديد لمدرس دافعّية التالميذ لدى تتكونل
 يشعرل التالميذ، انتباه ويوجو واضح وبخط ومحددة كاممة القاعدة تكتب: القاعدة عرض .ٕ

 ىنا المعمم ويؤدي الحل، عن يبحث أن يجب وأّنو تفكيره، تتحدى مشكمة ىناك أن التمميذ
 .التالميذ مع الحل إلى التوصل في وميماً  بارزاً  دوراً 

 انطباقاً  القاعدة عمييا تنطبق بأمثمة اإلتيان التالميذ إلى مالمعمّ  يطمب : القاعدة تفصيؿ .ٖ
 يعطي بأن ذلك عمى يساعدىم أن المعمم فعمى أمثمة إعطاء عن التالميذ عجز فإذا ،تاماً 

 أمثمة أو مثال عمى قياسا أخرى أمثمة إعطاء التالميذ ستطيعي ىكذا األولى، الجممة
 .وعقمو التمميذ ذىن في ورسوخيا القاعدة تثبيت عمى التفصيل ىذا يعمل وىكذا المعمم

  وفإن حوليا، الكثيرة التفصيمية لألمثمة نتيجة وجدواىا القاعدة التمميذ بعد فيم: التطبيؽ .ٗ
 أمثمة إعطاء أو لألسئمة المعمم بإثارة ذلك ويكون القاعدة، ىذه عمى يطبق أن يمكن

 .مفيدة جممة في التمثيل أو إعرابية
أساس فمسفي مؤداه أن االستقراء  تستند الطريقة االستقرائية إلى الطريقة االستقرائية:  -ٕ-ٔ

المعرفة في  المعرفة، ليصل بو إلى ىو األسموب الذي يممكو العقل في تتبع مسار
الطريقة ىو الكشف عن القواعد والحقائق  ائيا، وعميو فيدفصورتيا الكمية بعد تتبع أجز 
  والوصول إلييا.  ياواستخدام االستقصاء في تتبعّ 

وىذه النظرية ىي  بالطريقة "الترابطية" نسبة إلى نظرية عمم النفس الترابطي وتسمى أيضاً 
ىو مزود إلى المدرسة و  الطفل يأتي نظرية الكتل المتآلفة، وتفسيرىا التطبيقي عمى أنّ 

خبراتو السابقة  إنّ  الجديدة، أي بثروة فكرية ولفظية، فعن طريقيا يتعمم الطفل الحقائق
تساعده عمى فيم المشكالت والحقائق الجديدة. فنجد أن المعمم يبدأ وفق ىذه الطريقة 

 القديمة بالجديدة عن طريق التعميم أو القاعدة. إنّ  باستثمار المعمومات القديمة ثم ربط
. ومن مزايا ىذه نفسوبيكشف التمميذ المعمومات والحقائق  قراء إذ ينطوي عمى أناالست

لموصول إلى الحقيقة  التالميذ قوة التفكير، إذ تأخذ بأيدييم تدريجياً  الطريقة أنيا تثير لدى
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إذ تتخذ األساليب والتراكيب أساس لفيم القاعدة، إذن ىي  ،في التربية وىي طريقة جادة
نيا تمزج القواعد باألساليب، إضافة إلى ذلك فيي تحرك الدوافع النفسية أل طريقة طبيعية

في تفكيره  تجعل التمميذ مستقالً  باإلضافة إلى أّنيا ،فينتبو ويفكر ويعمل لممتعمم
 عودىم عمى دقةتو  تركز عمى عنصر التشويق وتثير التنافس بين التالميذ، و واتجاىاتو

 خمقية ميمة كالصبر والمثابرة عمى العمل الترتيب والمالحظة، وتزودىم بعادات
 يا.بواالعتماد عمى النفس والثقة 

 :ىي: ، خطواتلمطريقة االستقرائّية خمس  خطوات الطريقة االستقرائية 
عن طريق  في ىذه الخطوة يييئ المعمم تالميذه لتقبل المادة الجديدة، وذلكالتمييد:  .ٔ

المشتركة  فوس التالميذ الذكرياتالقصة والحوار أو بسط الفكرة، بحيث تثير في ن
عمى التفكير  فتشدىم إلى التعمق بالدرس، وفي ىذه الخطوة أيضا يعمم المعمم تالمذتو

السابق، ويصبح  فيما سيعرضو عمييم، وقد يكون ذلك بإلقاء أسئمة تدور حول الدرس
من بعض ما يعرفون  التالميذ عمى عمم من الغاية من الدرس. ويكون ذىنيم قد استعاد
الالحقة. ووظائف ىذا  المعمومات السابقة، ثم يّتجو انتباىيم وتفكيرىم إلى الخطوات

 التمييد تكمن في:
 جمب انتباه التالميذ إلى الدرس الجديد. -
 إزالة ما عمق بأذىانيم من الدرس الذي سبق درس القواعد. -
 ربط الموضوع السابق بالموضوع الجديد. -
 الدرس الجديد.تكوين الدافع لدى الطمبة باتجاه  -

إذ  ليدف الذي يريد وصول التالميذ إليو،فيعرض االموضوع المعّمم يحدد  العرض: .ٕ
مات، وىي الجمل أو األمثمة الّنحوية أو األسئمة أو المقدّ  عرض المعمم الحقائق الجزئيةي

وتستقرئ األمثمة عادة ثم الطمبة أنفسيم بمساعدة المعمم الذي  التي تخض الدرس الجديد
 ويدونيا عمى السبورة. أفضل األمثمةيختار 

مع بعضيا، تعني أيضا الموازنة والربط بين ما  في ىذه الخطوة تربط األمثمة الربط : .ٖ
لربط ىو أن تتداعى اباألمس، فاليدف من عممية  تعممو التمميذ اليوم، وبين ما تعممو

يصبح ذىن التمميذ، وبعد إجراء عممية الموازنة بينيا  المعمومات وتتسمسل في ذىن
 .الخطوة التالية الطالب مييًأ لالنتقال إلى
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المعمم القاعدة والتي تعتبر وليدة  في ىذه الخطوة يستنتج التمميذ بالتعاون مع: التعميـ .ٗ
ليم تمقينا، فالقاعدة ىي خالصة ما  القسم األكبر من التالميذ لمدرس، وىي ليست ممقنة

توصل إلييا الطمبة غير مترابطة من  توصل إليو التالميذ، وقد تكون القاعدة التي
التمميذ، ودور المعمم ىنا ىو كتابتيا بطريقة  الناحية المغوية، ولكنيا مفيومة في ذىن

من السبورة. فإذا لم يستطع عدد كبير من التالميذ  صحيحة وبمغة سميمة في مكان بارز
ادة الدرس المعمم ذكر أمثمة أخرى مساعدة، أو إع إلى القاعدة، يجب عمى ّصلالتو 

 أفصل لكي تستنتج القاعدة استنتاجًا صحيحًا. كامال، بتوضيح األمثمة بشكل
بالتطبيق عمييا،  ثمارىا إالتي تؤ دراسة القواعد ال  ة ألنّ خطوة ميمّ  : تعدّ التطبيؽ .٘

وتدريب الطالب تدريبًا كافيًا عمى النقاط التي يدرسونيا، فاإللمام بالقواعد يمثل الجانب 
الجانب العممي الذي تبدو  صائص المغوية، في حين تمّثل التطبيقاتالنظري من الخ

 فائدتو في القراءة السميمة والتعبير الصحيح.

أن  استطاعوا عمى القاعدة عممية فحص لصحتيا، فإذا فيم التالميذ الموضوع جيداً  التطبيقو 
كاعتماده عمى الحفظ  . لكن رغم ذلك ال يخمو ىذا المنيج من النقائصجيداً  يطبقوا عميو تطبيقاً 

األسموب الطبيعي في اكتساب  المسبق وتدعم التقميد دون االبتكار، ىذا يجعميا من مخالفة
 المعرفة.

طريقة معدلة عن االستقرائية، وتعتمد ىذه الطريقة عمى  تدريس القواعد بأسموب النص: -ٖ-ٔ
 في أفكارهالقواعد في ظالل نصوص المغة، وتعني ىذه الطريقة بالّنص المتكامل  تدريس

المختمفة، وبما  س ىذا الّنص درسًا لغويًا من جوانبودرَ يُ  إذوأحداثو وسياقو وشكمو الكمي، 
 .نحواً  ، ثمّ بالغةو  ومعنىً  ومبنىً  يساير طبيعة المغة صوتاً 

المغة ظاىرة كمية  أنّ  ا األساس المغوي فينطمق من، أمّ ربويوتلغوي  :ناأساسوليذه الطريقة 
وداللتو، واألجدر أن تدرس قواعد المغة في  كون من صوت وصرف وتركيبتت ،متآزرة عناصرىا

دراسة النصوص تجعل المتعمم يعيش أّن التربوي فمؤداه  ظالل تكامل ىذه العناصر. أما األساس
 .النصوصفي ىذه  مباشرة ذات معنى، ويكون النحو ىنا متضمناً  خبرة كمية
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 حاجاتو وممبياً  ،لو ونموه العقميو مي مراعياً  ،لمتعّممعن واقع ا معبراً النّص أن يكون  الميمّ من و  
 يكون الدرس ذات قيمة ومعنى. ل

 ،       باتصال لغتو بالحياة، مما يجعمو يحب النحو التمميذ الذي يدرس بيذه الطريقة يشعر إن
، اماليدف العالطريقة ال فرق بينيا وبين االستقرائية من حيث ه ىذ وال ينفر منو. وىكذا يبدو أنّ 

ر عن فكرة متكاممة، في حين الّنص الذي تعتمد عميو، فيو نص متكامل يعبّ  ولكن الفرق في
ىذه  الطريقة االستقرائية عمى مجموعة من األمثمة أو الجمل التي ال رابط بينيا. وتمتاز تعتمد

أنيا متكامل، و  الطريقة بأّنيا تمزج القواعد بالمغة نفسيا وتعالجيا في سياق لغوي عممي وأدبي
أىداف تحقيق وتجعمو وسيمة ل، في فيم التراكيب بّين دورهوت ،تقمل من اإلحساس بصعوبة الّنحو

عمى القراءة وتجعميا مدخال لمّنحو،  أكبر ىي: الفيم والموازنة والتفكير المنطقي المرتب، وتعتمد
نّ ، لفيم القواعد مجاالً  نصوصق الوتجعل من تذوّ  ي إلى يؤدّ مزج النحو بالتعبير الصحيح  وا 

بخصائصو اإلعرابية، وىي تساعد عمى تدريس القراءة  رسوخ المغة وأساليبيا رسوخًا مقروناً 
 وتوسيع المجال المعرفي لدى التالميذ وتدريبيم عمى االستنباط. السميمة وفيم المعنى

 :تسير ىذه الطريقة وفق خمس خطوات، ىي: خطوات طريقة النص 
فييا يميد المعمم  لقواعد أيا كانت الطريقة المتعبةخطوة ثابتة في تدريس ا التمييد: .ٔ

 بالتطرق إلى الدرس السابق لييئ تالمذتو لمدرس الجديد.
قراءة التالميذ ه يقرؤ ثّم ، أو يعرضو أماميم يكتب النص عمى السبورة كتابة الّنص: .ٕ

من خالليا عمى المفردات أو الجمل التي يدور حوليا الدرس، ويفضل  نموذجية، يركز
 الدرس. المفردات والجمل موضوعتمييز ل وسائل اإليضاح خاصة خداماست

النص، بمعنى أن  فييا يتطرق المعمم إلى القواعد النحوية المتضمنة في تحميؿ النص: .ٖ
 بالدرس. ستنتاج القاعدة الخاصةالئين من خالل ذلك ميذ يصبحون مييّ التال

يدون المعمم ىذه  الصحيحة : بعد أن يتوصل التالميذ إلى القاعدةوالتعميـ القاعدة .ٗ
 وصياغتيا صياغة القاعدة بخط واضح وفي مكان بارز من السبورة بعد تيذيبيا

 صحيحة.
باإلجابة عن  : فييا يطبق التالميذ عمى القاعدة أمثمة إضافية، ويكون ذلكالتطبيؽ .٘

 القاعدة.  األسئمة التي يوجييا المعّمم، أو تكميف التالميذ بتأليف جمل معينة حول
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 الطرائؽ الحديثة في تدريس القواعد الّنحوّية:عض ب -ٕ
إذ إّن ىذا  ،متكاممةالمغة دراسة  إن ىذا األسموب يعتمد عمى الدراسة األسموب التكاممي: -ٔ-ٕ

مجتمعة تؤلف وحدة المغة نفسيا، وال يمكن أن  العربّيةة فروع المغ أنّ ينظر إلى األسموب 
آخر، فجميع عمى  ل فرعاً أو نفضّ آلخر، نيمل فرعًا من فروعيا، ونيتّم بأحدىا من دون ا

، وتتجّمى وحدة المغة في التعبير. وىنا نرى أىمية ىذا انفسيالفروع انبثقت من المغة 
يجعل التمميذ يفيم المغة في حياتو العممية  ، إذالعربّيةتدريس المغة  األسموب في

تدريب التمميذ  مّ لحفظ القواعد وسردىا وحشو الذىن بيا، بل المي فال أىمية ،والوظيفية
 القراءة الصحيحة والكتابة الصحيحة، وما القواعد إال وسيمة من الوسائل لمتوصل عمى

 إلى النتيجة المبتغاة. 

 ويمكن أن تنجح ىذه الطريقة في تحقيق األىداف الموضوعة، باتّباع اآلتي:

 يقرأ التمميذ القطعة المختارة بالطريقة المتبعة في دروس القراءة. .ٔ
 قاعدة نحوية. لمعّمم بعض الجمل الواردة في القطعة، ويّتخذ منيا أمثمة لتوضيحيختار ا .ٕ
في القطعة  شفويًا جزئيًا أو كميًا عن المعاني الواردة ميذ أن يعبر تعبيراً التميطالب  .ٖ

 ، وكذلك التعبير التحريري.إنشائون معبارات  مستعمالً 
 فييا. إلى الصور البيانيةمفت المعمم أنظار التالميذ ي إذا كانت القطعة شعراً  .ٗ
 .حفظ جزء منوالمعمم يطمب  جميالً  النّص  كانإذا  .٘
صحة رسم الحروف  يممي المعمم جزءًا مناسبًا من تمك القطعة عمى التالميذ ليدربيم عمى .ٙ

 والكممات.

فـــي  المغــةألّنــو يعـــالج ، العربّيـــةذا فعاليــة فـــي تــدريس المغــة أّنـــو  ويــرى أنصــار األســـموب التكــاممي
جاميا مــع العبـارات، وانســ مــن حيـث صــحةالنظـر إلــى المغـة  تكامــلالطبيعــي، إذ يقتضـي السـياقيا 

القــــراءة تســــاعد عمـــى الســـميم، و  التعبيـــرتنمــــي الميـــارة فــــي قواعـــد المغـــة و  المعـــاني ودقّـــة التعبيــــر،
يقــوم عمييــا األســموب التكــاممي فتقســم إلــى  فيــم المقــروء والمســموع. أمــا األســس التــيو الصــحيحة 

عمـم الـنفس يؤكـد أن العقـل وحـدة  فاألسس النفسية إنّ ؛ ، وأس تربوية، وأسس لغويةأسس نفسية
فتتضمن أن المادة التعميمية وحدة متكاممة، إذ تكمل المواد الدراسية  أما األسس التربويةو  .متكاممة

ألسـس اأمـا  .الّنمـومـن  لتحقيقـي ىـدف موحـد، وىـو أن يبمـغ الطفـل مسـتوى مطموبـاً  بعضيا بعضـاً 
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ـــة لألســـموب التكـــاممي فيـــذا األســـموب يســـاير االســـتعمال المغـــوي، المغو  اســـتعمالنا المغـــة فـــي ّن ألي
 شكل وحدة متكاممة مترابطة. التعبير الشفوي والكتابي يصدر من خالل كالمنا وكتاباتنا عمى

  :طريقة النشاط -ٕ-ٕ

األساليب  تعتمد ىذه الطريقة عمى فاعمّية التالميذ ونشاطيم؛ حيث يكّمف المعمم تالميذه جمع
والنصوص واألمثمة، بما يرونو من خالل دروس المطالعة أو من المقاالت في الّصحف أو 

 غيرىا، ثم تّتخذ ىذه األساليب وتمك األمثمة محورًا لممناقشة التي تنتيي باستنباط القاعدة.

  طريقة حؿ المشكالت: -ٖ-ٕ

ل أسئمة ومشكالت، طريقة منظمة ذات مراحل يتم فييا عرض نقاط الدروس النحوية عمى شك
ُيطمب من التمميذ اإلجابة عن ىذه األسئمة، ومحاولة إيجاد حمول ليذه المشكالت؛ بناء عمى 
خبراتو ومياراتو، ومساعدة المعّمم وتوجييو عند مواجية صعوبات حقيقية في ىذه المشكالت؛ مما 

 ل. يؤدي إلى تحسين تحصيل التمميذ، وارتفاع نسبة االحتفاظ بالمادة لمدة أطو 

 ة وفق اآلتي:طريقة حل المشكالت في تدريس القواعد النحويّ  ويمكن أن تسير

أن تكون ىناك مشكمة نبعت من أخطاء التالميذ التعبيرية أو من أخطائيم القرائية،  .ٔ
ويرغب التالميذ فعاًل في التعّرف عمى أسباب ىذه األخطاء، ووجوه عالجيا، وىذه ىي 

 مرحمة التمييد واإلثارة.

األساليب غير الصحيحة التي وقع فييا التالميذ مع نماذج أخرى صحيحة فييا ُتعرض  .ٕ
تصويب ألخطاء التالميذ، وتكون ىذه النماذج الصحيحة من جيد الكالم وروائعو 
لمشاىير الكتّاب واألدباء والشعراء العصريين أو القدماء، بحيث يكون كل ذلك في إطار 

ن تكون ىذه النماذج في جمل مبتورة، وُيشترط متكامل وأساليب وعبارات، وليس بكاٍف أ
أن تكون ىذه النماذج الصحيحة المختارة مناسبة لمستوى التالميذ في مراحل التعميم 

 المختمفة، وىذه ىي مرحمة العرض.

، والعبارات المختارة الصحيحة، وُيقارن بين الخطأ غير الصحيحةتُناقش عبارات التالميذ  .ٖ
واب الذي ُيدركونو من النماذج الصحيحة أماميم، ومن خالل الذي وقعوا فيو، وبين الص

ىذه المناقشة يعرف التالميذ وجوه الصواب، ويصمون بأنفسيم إلى عالج أخطائيم، 
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وُيدركون القاعدة التي ينبغي استخداميا في استعماالتيم المغوية تعبيرًا أو قراءة، وىذه ىي 
 مرحمة االستنباط.

مواقف لغوية؛ الستعمال ىذه القاعدة والتـدريب عمييا، وقد عمى تالميذه  يعرض المعّمم .ٗ
يطمب منيم أن يأتوا من عند أنفسيم بمواقف لغوّية يستخدمون فييا ىذه القاعدة، وىذه ىي 

 مرحمة التطبيق.

إلى وضع عدد من األسئمة عن مواقف لغوّية ُيجيب عنيا التالميذ؛ ليتبّين  يعمد المعّمم .٘
 منيا ما يأتي:

 لمعمومات التي ترتبط بيا.اإدراكيم لمقاعدة، وفيميم مدى  -ٔ-٘

 مـــدى قـــدرتيم عمـــى تطبيـــق القاعـــدة، واســـتخداميا فـــي المجـــاالت المغويـــة، شـــفويًا أو -ٕ-٘
 كتابيًا، وىذه ىي مرحمة التقويم والخاتمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


