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١٠٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ا ا ا   

ا   

ّ         سلم بأن ُ        األولى ت: تینّ                   على فكرتین أساسیّ                           ینطلق البحث من اعتقاد مبني

 ّ   یةما هي انعكاس للقوانین التركیبّ                           األصول والفروع بمجملها إنةّ  یالقواعد النحو

ِّ         قد جردتم في اللغة الفصحى، ّ            التي تتحك،الثابتة  خضعت بعدما ّ   یة بمقوالت نظرُ

والفكرة الثانیة ترى أن معظم اللهجات .  العصورّ                         للتطویر والمعالجة عبر مر

ً                      ینحرف قلیال أو كثیرا  ً                                 یات الستعمال اللغة الفصحى استعماالّ         هي تجلّ   یةالعرب عن ً

  . ّ   یةم وثقافته العربّ                            بحسب طبیعة اللهجة والمتكل، لتلك اللغةالصورة المثلى

ّ                                                                ویهدف البحث إلى تعلیم العربیة بتضافر القواعد النحویة النظریة  ّ ّ

ّ                                                                         وقوانین الكفایة اللغویة في ذهن المتعلم، لیجیب عن أسئلة افترضها، كان من  ّ

س مقصود القواعد ّ         في تلمّ          اللغویةةیف قواعد الكفاّ      ن نوظأیف نستطیع ك: أهمها

ّ                                                               ، وانعكاسها الحي في الشاهد المدروس؟ وكیف نتمكن عبر ذلك من أن ّ   یةالنحو ّ

ّ                                          نتطور في تعلیم اللغة وتعلمها بصورة أفضل؟ ّ   

 نعطي فكرة عن مةّ         في المقد. خاتمةومة وعرض ّ       لى مقدینقسم العمل إ

 وطبیعة التقسیم في العرض ،بعةّ       المتّ   یة والمنهج،فه وأهدا،تهّ  یّ       وأهم،الموضوع

 وفیه نتناول ،نظريول األ: قسمینوفي العرض ینقسم العمل إلى   .والمعالجة

 ،ةّ                                         القاعدة في الدرس النحوي، والكفایة اللغوی: ة في البحث، وهيّ                المفاهیم األساسی

ك نتناول كذل. ّ      متكلم، وحدس الةّ                            ة الكامنة في الكفایة اللغویّ               القواعد اللغویطبیعة و



       

 

 

 

 

١٠٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

والقسم . ّ   یة النظرّ   یة والقواعد النحوّ   یة اللغة في الكفایة اللغوعدالعالقة بین قوا

نعالج فیه  المتوسطة، ب المرحلةّ      لطالّ         س تعلیمي لدر نعرض، وفیهتطبیقيالثاني 

ّ        مركزین الفاعل أو المبتدأ،  مثل الفعل أو ، المعروفةّ   یةحوً                   بعضا من األبواب الن

 وقواعد الكفایة ّ   یة التناغم بین القواعد النظرّ   یة كیفلجة والعرض علىفي المعا

، عبر األمثلة لدرسل اً        موضوع الذي یكون في استیعاب المعنى النحوي،ّ   یةاللغو

 .ل إلیهاّ    توصأن ن التي من الممكن فكارئج نعرض لألوفي النتا  .ّ          التطبیقیة

  



       

 

 

 

 

١٠٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  :المقدمة- ً    أوال

ن معنى ما ّ       وتكو،اتدتلف المفرنظام نحوي بموجبه تأیحكم كل لغة 

ة شأنها شأن اللغات اللغة العربیالتي في الذهن، ولما كانت الفكرة یعكس 

   .  بهالها نظامها النحوي الخاصكان  اإلنسانیة

 منذ أن ،ّ                  أخذ ینمو ویتطورهذه اللغةلباحث أن االهتمام بال یخفى على او

  وحین انتشر اللحن وكثر.وقراءاتهّ                             وبدأ النظر في تفهم معانیه ،نزل القرآن الكریم

ّ                            الراغبون في تعلم العربیة  ّ  في القرن األول في مسیرة الدرس النحوي لغویون الشرعّ

 مستفیدین من ، والتقعید في القرن الثانياالحتجاجب الهجري، ثم بدأ نفر منهم

 ،ّ                                                         فحددوا مفهوم اللغة العربیة الصحیحة الصالحة لبناء عملهم،جهود سابقیهم

 والزمان الذي لم ،نهاعالقبائل التي یؤخذ  و،لقین من معاییر تتعلق بالمكانمنط

   .تفسد لغة أبنائه

 ،ّ                  مر بمراحل عدیدة النحویةویبدو أن عمل النحاة في استخالص القواعد

ّ              متنقلین في ،ّ                                                          فبعدما بینوا معاییر االحتجاج راحوا ینظرون في شواهد العربیة

 ،أملون ویتدارسون طبیعة العناصر التركیبیة یت،مواطن العرب الصالحة للدرس

 حتى یسـتخلصوا مظاهر االختالف واالتفاق ،بقیاس بعض الشواهد على بعض

ٍّ                   وخصوصیة كل منها،ّ                                   بین عناصر النظام التركیبي المتنوعة ّ                   ولما تمكنوا من ،ّ ّ

 كانت في بدایاتها ،ّ                                                  ذلك شرعوا في تجرید مقوالتهم النظریة بمصطلحات معینة

ّ                          ثم استقرت مع تطور الدرس ،قلقة ّ وقد كانت تلك المقوالت النظریة بمصطلحاتها  .ّ

  .ً                                                 وحدودها وصفا للنظام النحوي الخاص بالعربیة الفصحى

 ، فقد واجهوا شواهد مختلفة،ً                سهال أمام النحاةتجرید القواعد ولم یكن 

 مثل ، ومنها ما كان دونه،ّ                                                  منها الشائع الكثیر في المستویات األسلوبیة المتنوعة

 أو األسالیب ،بعض الشواهد القلیلة أو النادرة التي لم تبلغ درجة الشیوع واالطراد



       

 

 

 

 

١٠٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 وقد تباینت مواقف ، أو ببعض اللهجات، أو بالقراءات القرآنیة،الخاصة بالشعر

 واختلفت مناهجهم في أمر التقعید ،النحاة من تلك التي لم تبلغ درجة االطراد

  . لها

ّ                      ومن ثم تنوعت القواعد ظواهر الإذا كانت  ف، من حیث اإلجماع والخالفّ

 لم فإن تلك التي ، الشائعة المطردة استخلصت لها قواعد مجمع علیهاالنحویة

 ولذلك صار . في مسألة التقعید لم تحظ باإلجماعّ        واالطرادتبلغ درجة الشیوع 

 وأخرى ،عندنا قواعد مجمع علیها قویة، كما نلمس في قواعد النحو الوظیفي

وهو ما نواجهه في كتب النحو ، ف فیها أقل من سابقتها ومختلف في أمرهامختل

   .المتخصصة المتعمقة

ي یعیش في العمق العربي ذال المعاصر ٕ                              واذا ما تأملنا في ابن العربیة

مثل ، على األقل یفهم جل ما یقالنلحظ أنه یفهم الكالم العربي المبسط أو 

كن لدیه ثقافة نحویة بالمفهوم ٕ         وان لم ت ،ّ                                  نشرات األخبار ولغة الصحف وهلم جرا 

وهذا یعنى أن نظامه النحوي الذي یتحكم بلهجته هو ذاته التدریسي التعلیمي، 

  .الذي یتحكم باللغة الفصحى مع بعض الترخص

ّ                                               معظم اللهجات العربیة هي تجلیات الستعمال اللغة ذلك فوعلى  ّ

ً                                                الفصحى استعماال ینحرف قلیال أو كثیرا عن الصورة  ً المثلى لتلك اللغة، بحسب ً

ّ                                       طبیعة اللهجة والمتكلم وثقافته العربیة ٍّ                                     ویبدو للمتأمل أن الفروقات بین كل من . ّ

ّ                                                                       قوانین النظام التركیبي في اللغة الفصحى وتجلیاتها االستعمالیة في معظم  ّ ّ
ّ                                                                اللهجات العربیة الشائعة في العمق العربي لیست بالفروقات الكبیرة یظهر ذلك . ّ

ّ                                                                       لمن یتأمل في بناء الجمل والتراكیب، من حیث الرتبة، واإلسناد، والتالزم، �     جلیا

ّ                                                                     والمطابقة، واستعمال األدوات، والمعاني األسلوبیة المقصودة من التراكیب، 



       

 

 

 

 

١٠٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                                              وداللة المواقع التركیبیة على األبواب النحویة ومعانیها، كالفاعلیة والمفعولیة  ّ ّ ّ

  . ّ                والحالیة وغیرها

ّ                                                  لمتكلم عندما یكتسب لهجته في مراحل العمر المبكرة وهذا یعني أن ا ّ

ّ                                                                          تتكون لدیه جملة كبیرة من القوانین الناظمة للفصحى، مثلما تتكون لدیه جملة  ّ
ّ                                                                              من القوانین اللغویة الخاصة بلهجته، لذلك فهو یدرك الكثیر من المعاني النحویة  ّّ

إلیها بالمصطلحات ّ                                                     بحدسه اللغوي، من دون أن تكون لدیه القدرة على اإلشارة 

ّ                                     النحویة المجردة في الكتب التعلیمیة ُ                            كان ثمة مظاهر خالفیة ال تنكرٕ      واذا .  ّّ ، فإن ّ

ّ                                                                           ذلك ال یلغي القوانین الكثیرة المشتركة المتطابقة بین كل من اللهجات العربیة  ٍّ

ّ                                                                      عموما من جهة والفصحى من جهة أخرى، وال یغیب عن بالنا أن التقارب بین  ِّ ُ ً

ّ                                                                   اللهجي والصورة المثلى للفصحى یزداد تناغما، كلما ارتقى العربي االستعمال ّّ ً
ّ                                                                               بثقافته العربیة، فثمة قواعد ناظمة كامنة في ذهنه، تتطور كثیرا بتطور ثقافته  ًّ ّ ّ

ّ                                   العربیة، ویتطور معها حدسه اللغوي ّ ّ .  

ّ                                                            واذا كان األمر على ما ذكرنا فمن الطبیعي أن یحدث تناغم، بین  ٕ

ّ                                                               د النحویة النظریة وبین ما هو مختزن من قواعد كامنة في الكفایة معلومة القواع ّ

ِّ                     اللغویة لدى المتعلم ّ                                                   وبناء على ذلك یهدف البحث إلى تعلیم العربیة بتضافر . ّ

ّ                                                                             القواعد النحویة النظریة وقوانین الكفایة اللغویة في ذهن المتعلم، لیجیب عن  ّ ّ ّ

ّ                               ن نوظف قواعد الكفایة اللغویة كیف نستطیع أ: أسئلة افترضها، كان من أهمها ّ

ّ                               في تلمس مقصود القواعد النحویة ّ                     ، وانعكاسها الحي في  النظریة مع مصطلحاتهاّ
 ،القواعدتلك  استیعاب أن نسهلّ                                       الشاهد المدروس؟ وكیف نتمكن عبر ذلك من 

ّ                                           نتطور في تعلیم اللغة وتعلمها بصورة أفضل؟ ل ّ  

 فنتطرق إلى مفهوم القواعد ،ة ألبر المفاهیم النظریةیوسنعرض في البدا

، كذلك نقف عند المفاهیم النظریة النحویة في الفكر النحوي وطبیعة تلك القواعد



       

 

 

 

 

١٠٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

غویة ومسألة ة الللتحویلیة مركزین فیها على الكفایالناظمة للنظریة التولیدیة ا

ّ                                                     ، وسنكتفي بما قدمه تشومسكي عن مسألة الكفایة اللغویة الحدس لدى ابن اللغة

ات التي أضافها تالمذته  دون التعمق والدخول في التفاصیل والخالفنموالحدس 

   .فیما بعد

وبعد استجالء المفاهیم النظریة ننتقل إلى عرض تطبیقي لكیفیة تعلیم 

بین الصورة النظریة للقواعد النحویة وقوانین العناصر النحویة في الفصحى 

  .لدى المتعلمالكفایة اللغویة والحدس اللغوي 

  

  : المفاهیم النظریة- اً     ثانی

كفایة في النحو العربي وال القاعدة  منّ  لیقتضي العمل أن نعرض لك

  . في النظریة التولیدیة التحویلیةاللغویة والحدس

  

  :القاعدة النحویة- ١

  :المفهوم- آ

ً                                                                حین تغدو الكلمة مصطلحا علمیا تصبح لها داللة معینة، وهذه الداللة  ً

ّ                                         با، لذلك البد من الوقوف عنده قبل مناقشة یكون أساسها المعنى المعجمي غال ً

  .المصطـلح الذي ینبني علیه البحث

وألن . ً                                                  قعد الرجل یقعد قعودا إذا جلس، فهو قاعـد وهي قاعدة: یقال

قاعد عن الغزو، : القعود یعطي معنى الثبات وعدم التنقل قیل لمن ال یغزو

ّ                                  وللمرأة المسنة أو للتي تقعد عن ز الجمع قاعد، و: ونحوهوجها أو عن الولد ّ



       

 

 

 

 

١٠٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

َّ                                                   ویظن أنه من معنى الثبات قیل لما یثبت علیه البناء . قواعد ّ فقواعد . قواعد: ُ

  .)١(البیت إساسه، وقواعد البناء أساطینه التي تعمده

                        ُ                                  ویبدو أن المعنى االصطالحي أ خذ من معنى الثبات وقوام الشيء أو 

ّّ                      كلیة التي تنطبق على إساسه، فالقاعدة بالمعنى االصطالحي العام القضیة ال

َ   َ                            كل أ ذون ولود وكل صموخ بیوض :ّ                   جمیع جزئیاتها، مثل َ ّ َّ
وبهذا تكون مقولة . )٢(

  . ثابتة تنطبق على جمیع أفراد الجنس أو أجزائه التي تتناولها

ّ                                                                    وقد شاع ورود اللفظ بهذا المفهوم في میادین فكریة عدة، كعلوم القرآن  ّ

أما في سیاق النحو فالمفردة غیر معروفة بهذا   .)٥( وغیرها)٤( والعقیدة)٣(والتفسـیر

ً                                                                          المفهوم االصـطالحي عند النحاة األوائل، وحین تتبعنا المؤلفات لم نجد استخداما 

ّ                                                                          لها حتى القرن الثالث، وكأن المقوالت النظریة ألحكام النظام التركیبي التي في 

ّ                             كي یعبر عنها بمصطلح معین،أذهانهم لم تنضج بعد َّ ُ .  

                                                           

  ).ق ع د(لسان العرب  :  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین١

المعجم الوسـیط  : ، ومجموعة، مجمع اللغة العربیة٢١٩التعریفات، ص :   الجرجاني، علي بن محمد٢

األذن نفسها أو الهامة، : ّ                                         ثقب الذي في األذن المفضي إلى الدماغ، وقیلال: ِّ       الصماخ) ق ع د(

  ).ص م خ : (لسان العرب: انظر

، والثعالبي، عبد الرحمن بن ٣٠٠، ٢١٦علوم القرآن، ص: الباقالني، أبو بكر محمد: ً           انظر مثال٣

  .٣٢٣/ ٤، ٢/١٤٩، ١١٥، ١/٥٨تفسیر الثعالبي : محمد

، واآلمدي، علي بن ٢/٨، ٤٥، ١/١٣الملل والنحل: محمد بن عبد الكریمالشهرستاني، : ً           انظر مثال٤

، ٢٣٣، ٢٢٤، ١٧٩، ١٥٩، ٦٩، ٦٨، ٣٨، ٢٧غایة المرام في علم الكالم، ص: أبي علي

٢٤٦.  

، ١/١٢٠: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: السیوطي، جالل الدین عبدالرحمن: ً           انظر مثال٥

٣١٠، ٢١٨. 



       

 

 

 

 

١٠١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 أصبحت الكلمة الضوابط لنظام اللغة التركیبيّ                     تطور الدرس وتجرید ومع

ّ                                                                      تشیع عند النحاة  الذین جاؤوا بعد ذلك، وعلى الرغم من أننا لم نعثر على 

ٍ                                         أنها تأتي بمعان قریبة أو مشابهة للمفهوم ف اصطالحي لها فالمستخلص تعری

ّ                                                    السالف، ولعلها تسربت بداللتها االصطالحیة من المیادین  العلمیة األخرى ّ

ّ                                                                              المتعلقة بالفقه والعقیدة، نظرا لتداخل العلوم في الحضارة العربیة اإلسالمیة، إذ  ً

یقصد بها في السیاق النحوي القوانین الثابتة أو األحكام الكلیة والجزئیة التي 

ً                                                                     یتمثل بها النظام التركیبي لشواهد اللغة وتكون معیارا یقاس علیه الكالم ّ
ومن  .)١(

ّ                                                                        واعد النحویة بمعناها الواسع جملة من المقوالت النظریة التي تمثل الثوابت ثم فالق ّ

ً                                                                                في نظام اللغة التركیبي، وتعد قانونا أو معیارا ینبغي القیاس علیه وتولید الكالم  ً ّ

ّ                                      في ضوئه، ویمكن متعلم اللغة من غایته ِّ ّ                                 وقد استخلصت تلك األحكام المتنوعة . ِّ
، والنظر في  اللغة، بقیاس بعضها على بعضبالمدارسة والتأمل في شواهد

ً                                                                           معانیها التركیبیة وتنوع استعمالها، لتكون وصفا دقیقا لنظام العربیة الفصحى  ً

ً                        بمجموعها هیكال نظریا واّ    شكلف، التركیبي بمستویاته كافة، وقد كان للنحاة ذلك ً

ً                    نلفظ مصطلحا معینا " مبتدأال:" ففي قولنا.ً                      ضابطا للنظام التركیبي ، دِّ     جرن قدكاً

                                                           

اللباب : ، والعكبري، أبو البقاء٢/٦٥٤ّ                سر صناعة اإلعراب: ّ                     جني، أبو الفتح عثمانابن : ً           انظر مثال١

شرح شذور الذهب، : ، وابن هشام األنصاري، جمال الدین٢/٣٦٠في علل البناء واإلعراب 

، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨١/ ٢اإلتقان في علوم القرآن: ،  والسیوطي، جالل الدین٤٢١، ٢٦١، ٣٣ص

المزهر في علوم :  ،، والسیوطي، جالل الدین٣١٩، ٣١٦ ،٢٩٩، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧

، ١٢٤/ ١البرهان في علوم القرآن : ، والزركشي، أبو عبد اهللا محمد بن بهادر١/٩٢اللغة 

١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٧، ١٠١، ٤/٤٩، ٤٠٦، ٣٩٦، ٢٣٧، ٣/١٧١، ٣٩٧، ٢/٣٥١ ،

روح :  محمود، واأللوسي، أبو الفضل شهاب الدین٢٨٩، ٢٣٤، ١٦٩، ١١٩، ١١٨، ١١٧

، ٩/١٩٢، ١٠٧، ٨/٦، ١٨٥، ٧/٩٩، ١٦٥، ٩١، ٨٥، ٤/٧٣، ١٠٦، ٣/٣، ١/١٨٩المعاني

٢٤/١٢٥، ١٥١، ٢٢/٥٩، ١٩/٢٧، ١٦/٢٧٠، ١٦٨، ١٤/١٦٣، ٢٢٦، ١٣/١٠٩، ١١/٦٠ ،

٣٠/٤٥، ٢٨/٥٧.  



       

 

 

 

 

١٠١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

هو االسم المسند إلیه أو : ّ                                              وتشكله مجموعة من المقوالت النظریة الثابتة، مثل

ً                                                                   المتحدث عنه في الجملة االسمیة، ویكون مرفوعا، ویأتي معرفة في األصل،  َّ

ّ                                                                         ویتقدم على الخبر وجوبا في مواضع،  وقد یجـر بحرف الجر الزائد الباء أو  ّ ً ّ

  ".المبتدأ"ّ                         لمقوالت التي تشـكل مصطلح فهذه جملة من ا. ، ونحوها"من"

  

  :القاعدة وشواهد اللغة الفصحى- ب

وقد استخلص النحاة معظم القواعد أو األحكام التي تضبط النظام 

، كأن  شواهد اللغة الفصحى المحتج بهاّ                               لتركیبي من الظـواهر المطردة فيا

ّ                                                    یبنى الفعل الماضي على الضـم إذا اتصـلت به واو الجم: یقولوا اعة، ویبنى الفعل ّ

المضارع على السـكون إذا اتصلت به نون النسوة، ویبنى على الفتح إذا اتصلت 

األصل اإلظهار وعدم الحذف، واالسـم المبني : ً                              به نون التوكید، أو یقولوا مثال

 واحدة، والضمیر ال عالمةً                           لعوامل علیه، فیبقى مالزما لهو الذي ال یتأثر بدخول ا

ً                                  فالقاعدة وفقا لما سـبق هي الضابط .  إلخ... َّ            ب إال بدلیل،یعود على غیر األقر

  . )١(أو القانون الذي یكون االطراد أساسه

  

ّ                                                                     ولكن النحاة وسعوا الداللة فأرادوا بها أحیانا ظواهر غیر مطردة، وذلك  ً ّ

ً                                                                        حین جعل بعضهم من تلك الظواهر قانونا أو معیارا صالحا للقیاس علیه، كأن  ً ً

إنها تأتي للظرفیة والمصاحبة والتعلیل واالستعالء ":  في"داة یقال في باب األ

                                                           

اللغة بین المعیاریة :  وقد ذكر الباحث تمام حسان أن القاعدة تؤخذ من الظواهر المطردة، انظر١

ٕ                                                                ، والى ذلك ذهب الباحث محمد حماسة عبد اللطیف، حین جعل االطراد هو ١٦٢لوصفیة، صوا

  . ٥٨لغة الشعر، ص: أساس القاعدة، انظر



       

 

 

 

 

١٠١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

، )١(وأجاز بعضهم أن تأتي زائدة من غیر تعویض: وكذا و كذا،  ثم یضاف

  . س علیها مع ندرة الشاهدیجعل من هذا الرأي قاعدة یقاف

  

ٍ                                               المخففة تهمل حین تدخل على الفعل، وعندئذ یلیها " ْ   إن"ّ    إن : أو یقال

خ أو المضـارع الناسخ باطراد فیقاس علیها،  وفي بعـض الشـواهد الماضي الناس

قاعـدة یقیس ) هـ٢١٠ت(دخلـت على الماضي غیر الناسـخ، فجعـل منه األخفش 

  .  )٢(علیها

�                                                                   ومن هنا نراهم یقولون مثال ردا على مثل تلك المذاهب الفرعیة المختلف  ً

، وبعضهم )٤( البصریین، وهذا ال یجوز عند)٣(ومذهب جماعتي غیر هذا: فیها

    ).٦(ال یرى ذلك)  هـ١٨٠ت(، وسـیبویه )٥(ینكر ذلك

ٌ                                                           الضرب من الضوابط المختلف فیها  كثیر منه لم یؤخذ من المطرد  وهذا

، وال یدخل ضمن منظومة القواعد الخاصة كما نعلممنهجیة بین النحاة لخالفات 

  .لمتعمقةٕ                                                    بالنحو الوظیفي، وانما یندرج ضمن الدراسات التخصصیة ا

  

                                                           

  .٣٢٥- ٣٢٣ مغني اللبیب، ص١

 .٣٧ المصدر نفسه، ص٢ 

 .١/٣٩٥ البحر المحیط ٣

  .١/٢٩١ المصدر نفسه ٤ 

  .١/١٢٧ المصدر نفسه٥

  .١/١٨٢ المصدر نفسه٦



       

 

 

 

 

١٠١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  :طبیعة القواعد في النظام التركیبي -ج

تبین إذا نظرنا إلى القواعد النحویة بحسب عالقتها بالنظام التركیبي للغة 

حت أبواب النحو، مثل تلك التي ّ             األول یندرج ت: یمكن تقسیمها قسمینأنها 

عل أو الحال أو التمییز وي تحت باب المبتدأ أو الخبر أو الفعل أو الفاضتن

ً                                                             ویكون بعضه قویا یصلح للقیاس علیه وتولید الكالم في ضوئه وبعضه .  إلخ…

ً                                                    اآلخر ضعیفا أو مختلفا فیه أو میدانه ال یصلح إال للشعر ، وهو ال یندرج ضمن ً

   .)١(القواعد األساسیة في النحو التعلیمي، كما ذكرنا منذ قلیل

ٕ                          ال یتعلق بباب معین، وانماأما القسم اآلخر من القواعد ف  هو مجموعة ّ

من القواعد العامة التي تستدعیها األحكام النحویة، حین إطالقها على عناصر 

مجموعة القواعد أو األسس : النظام التركیبي، في قضایا التحلیل النحوي، أي

ُ                                                                 التي یرتكز علیها في أوجه التحلیل النحوي من حیث الترجیح والتضعیف 

ّ                                یلة التي تمكن المحلل من تحدید والرفض، ألن هذه األسس التوجیهیة هي الوس ّ

ّ                                                                         الوجه المناسب، وتتعلق بقضایا السماع أو األصل أو آراء النحاة أو المعنى أو 

  . )٢(القیاس

 أما الضرب الثاني فمیدانه كتب ،والضرب األول میدانه كتب التعلیم

مثل  ،الجدل النحوي والتحلیل النحوي العمیق الذي یأخذ مظهر التجاذب والحجاج

                                                           

الفصل األول من القاعدة النحویة تحلیل ونقد ، : الجاسم محمود حسن: لك ینظر للتوسع في ذ١

 .المؤلف

- ٢٢٠األصول، ص:  ذكر الباحث تمام حسان قواعد التوجیه، وقسمها تقسیمات مختلفة، انظر٢

ّ                                                                               ، ولكن یبدو أن النظر إلیها بحسب عالقتها بأسـس التحلیل النحوي  یكون أكثر دقة من ٢٣٩

قضایا السماع : ً                                                         یة، ألن هذه القواعد  مستمدة  جمیعا من عناصر تلك األسس، وهيالناحیة المنهج

  . واألصل وآراء النحاة والمعنى والقیاس



       

 

 

 

 

١٠١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

في كتب و ،)هـ٥٧٧ت(البن األنباري" اإلنصاف في مسائل الخالف "كتاب

مفاتیح " و)هـ٥٣٨ت( للزمخشري"الكشاف" مثل الطابع اللغويالتفسیر ذات 

  ألبي حیان"البحر المحیط"و )هـ٦١٦ت ( للفخر الرازي"الغیب

  .)١()هـ٧٤٢ت(النحوي

  : البحثالقواعد التي یستهدفها-د

ول الذي نحتاج إلیه في كتب التعلیم، یهمنا في هذا السیاق الضرب األ

مجموعة القواعد المتفق علیها ب: ها، أينكتفي بأبرزنقصد بذلك قواعد األبواب وو

  التي تمثل النحو الوظیفي ألن هذه القواعد التي تمثل النحو الوظیفي،،الشائعة

معظمه  ینعكس صفه وهذا الذي ت،ي العربیة الفصحىساسي والشائع فتصف األ

یتجلى بكل مظاهر النظام ،  الشائعة في العمق العربيهجات العربیةفي الل

 وداللة الروابط ، الرتبة والمطابقة في الجنس والعدد والتعیین قضایاالتركیبي، مثل

 األدواتداللة و، ) التعریف"ال"الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة و(

ٕ                        ان كان یشكو على الصعید  و، واستعمال األفعال وتصریفهاوطرق استعمالها،

   . الفصحىما في الصرفي من تباین مع 

على ذلك فالقواعد النظریة التي نرومها هي قواعد النحوي الوظیفي، و

  فيا النظام النحويعكسهام النحوي للهجات العربیة مثلما ی النظهاعكس یالتي

هي تصف ما هو مختزن في  الفصحى، ومن ثم ففي: أصل تلك اللهجات، أي

 ستعملون اللهجات العربیة في العمق العربي،الذین یبنائنا ألغویة لدى كفایة الال

،  اللغویة وبحدسهم اللغوي في مسألة التعلیم ما یسمح لنا باالستعانة بكفایتهموهو

  . النظریة ومصطلحاتها بمنظوماتهاالقواعد النحویةتلك وذلك بهدف استیعاب 

                                                           

دار الفكر، دمشق سوریا : القاعدة النحویة تحلیل ونقد: الجاسم، محمود حسن:  للتوسع في ذلك ینظر١

 .ً                    م،  الفصل األول كامال٢٠٠٧، ١ط



       

 

 

 

 

١٠١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  

   :الحدساللغویة والكفایة - ٢

لنظریة ن نقف عند المفاهیم األساسیة ل في هذا البحث أیحسن بنا

  ألن هذین المفهومین یرتبطان بجملة المفاهیم التي تشكل التحویلیة،التولیدیة

 ، وسنقتصر على عرض ما انتهى إلیه تشومسكي لتلك النظریةالخطوط األساسیة

   .البحثالتطورات التي جاءت على ید تالمذته ال تخدم و باختصار، ألن التوسع 

  :الفرضیة اإلبداعیة والكلیات اللغویة- آ

ّ                ، منها الفرضیة ّ      عدةّ       فرضیاتّ                           تشومسكي في بناء نظریته من انطلق 

ّ                                                                           اإلبداعیة، إذ استنتج أن اللغة هي المیزة الحقیقیة التي تفرق بین اإلنسان  ّ ّّ ّّ

ّ                                                                     والحیوان، من خالل السمة األساسیة التي تتمیز بها، وهي اإلبداعیة، وذل ّ ّّ ك ّ

ّ                                                                    عندما الحظ أن اإلنسان یستطیع بعدد محدود من المفردات والقواعد أن ینتج 

ّ                                                                    جمال غیر محدودة، وأن ینتج جمال متجددة لم یسمعها من قبل، وأن یفهم ما ً ً 

ً                                                              ینتجه اآلخرون من أبناء لغته، على حین أن أكثر الحیوانات ذكاء ال یستطیع  ّ

ّ              ذلك مهما تدرب
)١(.  

ً                      وازداد تشومسكي تمسكا ّ                                                 بهذه الفكرة بسبب مارآه في عملیة اكتساب اللغة ّ ّ

�                                                                         عند الطفل، فقد الحظ أن الطفل یبدأ في سن مبكرة جدا في إنتاج الجمل، وما  ّ ّ ّ

ّ                                                               إن یصل إلى سن السابعة مثال حتى یقدر على التعبیر عما في نفسه ّ ً ّ  بعدد ،ّ

                                                           

ّ                                                       ریة التولیدیة التحویلیة وأصولها في النحو العربي صّ     النظ: عمایرة، خلیل ١ ّ ّ ّّ : ّ                ، وزكریا، میشال٣٧ـ٣٦ّ

ّ                                                          األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ص ّ ّ ّّ ّ ّ               نظریة تشومسكي : لیونز، جون: ، وللمزید٣١ّ

اجحي، ّ       ، والر١٣٨ّ                     مدخل إلى اللسانیات ص: ، و إیلوار رونالد١٨١ّ                           اللغویة، ترجمة حلمي خلیل ص

ّ                                            النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج ص: عبده ّ١١٤. 



       

 

 

 

 

١٠١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ً                    ، وربما كان قادرا  من قبلّ                                   كبیر من الجمل التي لم یكن قد سمعها على إدراك ّ

ّ                             الجمل السلیمة، وغیر السلیمة ّ                      یمكنه أن یكتسب اللغة  ّ                        وبهذا استنتج أن الطفل ال. ّ

ّ                                                                         بالعادة والتكرار كما ذهب السلوكیون، ألن مایجعله یكتسب اللغة هي میزات  ّ ّ ّ ّ

  . ّ                      ذهنیة یمتلكها بالفطرة

ّ                         مع المادة اللغویة التي ّ                                         وتعمل هذه المیزات الفطریة من خالل تفاعلها ّ ّ 

ّ                                             یعایشها الطفل، فیتمكن عندئذ من امتالك اللغة ّ ّ                            والشك أن هذه المیزات هي من . ّ ّ

ّ                                                   خصائص العقل اإلنساني، وأنها تخضع لعملیة نضج متدرج ّ ّ
)١(.  

ّ                                            یجمع بین اللغات اإلنسانیة، فرأى أن السمة  ّ                         ثم قاده ذلك إلى مالحظة ما ّ ّ ّ

ّ                                                اإلبداعیة التي یمتلكها الطفل بالفطرة قائمة على  ّ                         عدد من الكلیات اللغویة، ّ

ّ                                                                         وتعتبر هذه األخیرة مجموعة من المبادئ المنظمة والقوانین والضوابط المشتركة 

ّ                                                                              بین اللغات، وتقوم علیها كل لغة إنسانیة، فهي الصورة المعبرة عن جوهر اللغة  ّ ّّ ّ

ّ                                                                             البشریة التي تحتوي على المبادئ الدائمة الثابتة القائمة ضمن العقل اإلنساني  ّ ّ ّ

ّ                                                                                 لتي التتغیر بتنوع الجنس البشري، وال شك أنها تقوى بالتدریج، وأن المتكلم یأخذ ا ّّ ّ ّ ّ ّ

ّ             لتحدد الش،ّ                                              یتصل بلغته من قوالب وقواعد وعالقات تتشابك فیها منها ما ّ         كل الذي ّ

ّ                                                               أن النمو الداخلي الذي ینظم القواعد الكلیة یأخذ بالتطور و تتخذه قواعد لغته، ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

  .)٢(ساب الفرد للغتهكلما ازداد اكت

  : الكفایة اللغویة واألداء الكالمي- ب

                                                           

ّ                                                              النظریة التولیدیة التحویلیة وأصولها في النحو العربي ص١ ّّ ّ ّّ ّ٣٧-٣٦. 

ّ                                                            األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ص٢ ّ ّ ّّ ّ ّ                       قضایا ألسنیة تطبیقیة : ، وزكریا، میشال٥٧ـ٤٧ّ ّ

ّ             ، والنظریة ٧٠ـ٦٨ص ّ                                                  التولیدیة التحویلیة وأصولها في النحو العربي صّ ّ ّّ ، ومدخل إلى ٣٧ـ٣٦ّ

 .١٤١ّ            اللسانیات ص



       

 

 

 

 

١٠١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                         ثم برز في ذهن تشومسكي فرضیة أخرى تتمثل في مصطلحین، هما  ّ

ّ                          اللغویة، واألداء الكالميالكفایة ّ                             اللغویة المعرفة الضمنیة الكفایةوالمقصود ب. ّ ّ ّ

ّ                    غته، وتتمیز بأنها ّ                 كلم ویستمع إلى لتّ                                المكتسبة التي یمتلكها كل من یّ            قواعد اللغةل ّ

یمتلك معرفة واعیة ومباشرة  ّ                                      ذات طابع الشعوري، ألن من یمتلك لغة ما ال

ّ                                     للقواعد التي تخضع لها عملیة التكلم ّ ّ                                ویظهر وعي المتحدث بوجود مقدرته . ّ

ّ                                                                        اللغویة عندما یتساءل إذا كانت جملة ما نحویة أو غیر نحویة، كما في رفض  ّ ّ

 وكذا حاله عندما یسمع جملة من أجنبي فیها كسر ك،ارتحت أقوال: العربي لجملة

ّ                                                         إذ إن وعیه الالشعوري للغته یجعل حدسه یرفض هذه الجملة، نحوي من نوع ما، ّ

ّ                         هي امتالك اآللیة اللغویة -  اً   إذ-ّ           اللغویة الكفایةف ّ           التي تمكن الكامنة في الذهن ّ

ّ                  الصورة المثالیة  ّ  دّ           والتي تعحكم على ما یسمع، المن ه، والفرد من إنتاج جمل ّ

  . ّ              للغة المكتسبة

  

ّ                     اللغویة في عملیة كفایةّ                                      أما األداء الكالمي فهو االستعمال اآلني لل ّ

ّ                                         التكلم، أو االنعكاس المباشر لها، لكنه ال ّ یخلو عادة من بعض االنحراف  ّ

ّ                                                                   ألسباب عائدة إلى ظروف التكلم، وذلك ألن األداء الكالمي یشتمل على عدد  ّ ّ

ّ              لخاصة التي المن المظاهر ا ّ                                              ترتبط بالتنظیم اللغوي، والتي تعزى إلى عوامل  ّ ّ

ّ                                           معقدة خارجة عن إطار اللغة، كالتعب، واالنف ّ وبإمكان  .  ذلكعال، واالنتباه وغیرّ

ّ                                     اللغویة الذي ینجم في أثناء األداء الكفایةمس االنحراف عن لتّ             المتكلم أن ی ّ

ّ                                        الكالمي انطالقا من المعرفة الضمنیة للقوا ّ                              بعودته إلى مقدرته اللغویة، :عد، أيً



       

 

 

 

 

١٠١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                   اللغویة الذي الكفایةالكالمي هو الوجه المنطوق للفاألداء  یطابقها بشكل تام،  ّّ

ّ                                               ألسباب سیاقیة، أو ذهنیة، أو نفسیة، أو غیر ذلك ّ ّ
)١(.  

 الصحیحة في الكفایة حدس ابن اللغة یقود إلى معرفة القواعد-ج

  :اللغویة

ّ                         یمكنه أن یصل إلى الصورة  ّ           ث اللغوي الّ                      ورأى تشومسكي أن الباح

ّ                                                                           الصحیحة للنظام اللغوي إذا اعتمد المدونة كما فعل السلوكیون، ألنها لیست  ّّ ّ ّ ّ

ّ                                                            الصورة المثلى لنظام اللغة، وال إذا اعتمد األداء الكالمي، ألنه ّ ً          أحیانا  قد ینحرفّ

ّ                                   عن تمثیل الصورة المثالیة الصحیحة ّ           دق إال إذا ّ                       وال ترقى نظریته إلى الص. ّّ

ّ                                                            استنبطت القوانین اللغویة الكامنة في ذهن المتكلم المستمع أي في ة نالكام :ّ

ّ           اللغویةكفایته ّ .   

ً                                                            بید أن تساؤال یفرض نفسه ههنا، وهو كیف یستطیع الباحث أن یصل  ّ

ّ                                   إلى هذه الصورة المثالیة التي ال تت ؟ جلى بشكل صادق في األداء الكالميّ

ّ                                                     ثل غیر دقیق للنظام اللغوي، ألن الناس یتكلمون عادة مم-كما رأینا- فالكالم ّ ّ ٌ

ً                                                                       بطریقة نحویة غیر سلیمة، وقد یتركون جمال لم تنته، وقد تتدخل عوامل أخرى  ّ

ّ                                    إذا كیف یبعد اللغوي العوامل التي ال. ّ               في عملیة األداء ّ                   ت إلى هذا النظام تم ً ّ

یس أمامه ة عنه، ولّ                                                 ؟ ثم كیف یستخلص قوانین الوضع المثالي للغة الغائببصلة

                                                           

ّ                                                            األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ص١ ّ ّ ّّ ّ ّ                           ، وقضایا ألسنیة تطبیقیة ص٣١ّ ّ٦٣-٦١ ،

ّ            النظریات ّ                                                              نحو رؤیة جدیدة لتدریس النحو العربي على المستوى الجامعي في ضوء: ّ           وعمار، سام

ّ                                                   الحدیثة في اللغة وعلم النفس، ندوة النحو والصرف ص ّ ّ                         ، والنظریة التولیدیة ١٨٨-١٨٥،١٨٧ّ ّّ ّ

ّ                                      التحویلیة وأصولها في النحو العربي ص ّ ، ٢٣٣ّ                   مدخل إلى األلسنیة ص: ، وغازي، یوسف٣٨-٣٧ّ

ّ                       ومدخل إلى اللسانیات ص  ترجمة )ّ              نظریة تشومسكي(ّ                  علم اللغة النفسي : ، وجرین، جودث١٣٨ّ

ّ                            ، ونظریة تشومسكي اللغویة )١( الحاشیة٢٧ وص١٣٣، ١٢٢-١٢١ّ                      وتعلیق مصطفى التوني ص ّّ

ّ                                 سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص: ّ                  ، ویوسف، جمعة سید١٨١ص ّ٥١-٤٧. 



       

 

 

 

 

١٠١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                 ؟ یجیب تشومسكي أن الباحث یجب أن یعتمد في دراسته سوى األداء الكالمي

ّ                                                                      الشخص المستمع المتكلم السوي التابع لبیئة لغویة معینة، والمدرك للغ ّ ّ ّ ً          ه جیدا، تّ ّ

ّ                                                                    ثم یستنبط الباحث قوانینه اللغویة من خالل اعتماده على الحدس، أي حدس  ّ

ّ                   متكلم اللغة األصلي ّ
)١(.  

ّ                                                              الغایة التي یسعى تشومسكي إلى اكتشافها إنما هي النظام اللغوي ف ّ

 واالعتماد ، من خالل مراقبة المتكلم المستمع األصليةّ         اللغویالكفایةالكامن في 

ّ                                         ولما رأى تشومسكي أن اللغة تتألف من عدد . على الحدس في استنباط الحقائق  ّ

ً        لد عدد وتو،صوات واأل،محدود من القواعد والمفردات ا غیر محدود من الجمل ّ

ّ                                                                    أكد أنه یتعین على القواعد المستخلصة أن تكون قادرة على وصف الجانب  ّ ّ

ّ                                          النحوي الخالق وصفا بنیویا واضحا وجلیا ال ّ ّ  أي أن ،ّ                     یدع مجاال للحدس والظن ّ

ُ          أن تمارس مكن  من المّ                                                  تكون قادرة على تولید كل الجمل الصحیحة نحویا التي 

ّ                                                   ن تقدم القوانین التي تتنبأ بصحة الجملة وعدم صحتها وأ،ّ         في اللغة یتضح  ولكي ،ّ

واحدة هذه الجملة  أن تكون یمكن ال ."لم یدرس الطالب"ً               إلیك مثال جملة المراد 

وعلى قواعد  . "لم الطالب یدرس"  و،"یدرس لم الطالب" :من هاتین الجملتین

ثالي للوصول إلى منظومة  المبنیة أن تستبطن كفایة المتكلم المستمع المّ      النحو

ً                               تصفها وصفا مبنیا على حدس المتالقواعد النحویة الصحیحة حتى   لتكون  ملكً

ّ                             وعدم صحة الجملتین الثانیة ،ّ                           تحدد بدقة صحة الجملة األولىقادرة على أن 

                                                           

ّ                                                            األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ص١ ّ ّ ّّ ّ مفهوم البنیة : ، وباقر، مرتضى جواد١٠٢ـ-٩٢ّ

ّ                                                           قة بین جومسكي والدرس النحوي العربي، مجلة اللسان العربي ع العمی ، وعلم اللغة ٩-٧ص) ٣٤(ّ

ّ                                                               ، والنظریة التولیدیة التحویلیة وأصولها في النحو العربي ص٤٨-٤٧، ٣٩النفسي ص ّّ ّ ّّ ، وعبد ٣٩ّ

ّ                                        من األنماط التحویلیة في النحو العربي ص: اللطیف، محمد حماسة ّ ، ومدخل إلى ١٥-١٤ّ

ّ                                                                  ، ونحو رؤیة جدیدة لتدریس النحو العربي على المستوى الجامعي في ضوء ١٤٠ات صّ        اللسانی

 .١٨٥ّ                                       النظریات الحدیثة في اللغة وعلم النفس ص



       

 

 

 

 

١٠٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ         والثالثة
ّ                                                             أال تكون قادرة إال على تولید الجمل الصحیحة نحویا فقط والتي : أي،)١( ّ

 كما في تولید الجملة األولى عند المتكلم العربي ، في اللغةیمكن أن تستخدم

ّ                                                      والحكم بصحتها وتمییزها من الجملتین الثانیة والثالثة  ّ .  

ّ                                                                  ویدافع التولیدیون بأن هذا الیعني أن القواعد المستنبطة التي ستحكم  ّ

ّ                                                أو عدمها تتسم بالمعیاریة كما ذهب التجریبیونةّ                        على النتاج اللغوي بالصح ّ ّ، 

 وذلك لتتاح التفرقة ،ّ                                                لكن هذه سمة أساسیة البد من وجودها في وصف أي نظامو

  .)٢( وماالینتمي إلیه،ّ                           بین ماینتمي إلى هذا النظام

  :البنیة العمیقة والبنیة السطحیة-د

ّ                                                                     وأكد تشومسكي أنه على القواعد النحویة التي یقتضیها منهجه أن تحدد  ّ ّ ّ ّ

ّ                                         و العنصر الفكري األولي لها، وتفسر الخیط ّ                                  طبیعة الفكرة التجریدیة للعبارة، أ ّ
ّ                                                                   الرابط بین األصوات اللغویة المنطوقة، واألفكار التي كانت وراءها، أي ّ  أن :ّ

ّ                                                                           تفسر عملیة إنتاج الجملة، وكیفیة تطورها من فكرة مجردة إلى عبارة منطوقة  ّ ّ ّ ّ

                                                           

، ومن األنماط التحویلیة ٣٠، ٨-٧ مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص١

، وعلم اللغة النفسي ٩٠-٨٤، ونظریة تشومسكي اللغویة ص١٧-١٦في النحو العربي ص

 .١٢٧، وتشومسكي والثورة اللغویة ص٤١-٣٩ص

، ونظریة تشومسكي اللغویة ٨-٧ مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص٢

 .٧٩-٧٨ص



       

 

 

 

 

١٠٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                   فال بد للنحو أن یتمتع بالطاقة التفسیریة لكل ع. )١(ذات معنى ّ ّ ّّ ّ ّ          ، ومن ثم )٢(بارةّ
ّ                                                      تبین له أن العبارة اللغویة ذات بنیتین عمیقة وسطحیة ّّ ّ
)٣( .  

ّ                                                                  ویقصد تشومسكي بالبنیة العمیقة األساس البنائي الذهني المجرد الذي  ّّ

ُ                                                                           یحدد المحتوى المعنوي للجملة، وهو في ذهن المتكلم المستمع حین ترسل الجملة  ّّ

ّ                         أما المقصود بالبنیة الس. ُ          أو تستقبل ّ                                           طحیة فهو الصورة الظاهرة التي تتمثل بها ّ ّ ّ ّ

بور ( ویعتمد تشومسكي لتوضیح مایرید المثل المعروف في قواعد . الجملة

َ                                    خلق اهللا الذي الیرى العالم المرئي:وهو ) PORT  ROYALرویال  ُ ّ فهذه . ُ

ّ                                                                       الجملة ذات البنیة السطحیة الواضحة إنما تعود في رأي تشومسكي إلى معان  ّ ّ

َ                اهللا خلق العالم ) ٢(اهللا الیرى ) ١: (ّ                                  مجردة یمكن تمثیلها بثالث جمـل نواةّ       ذهنیة  ُ

ّ                              وهذه المتبینات المجردة حولت. العالم مرئي) ٣( ّ ّ                              إلى البنیة السطحیة على شكل ّ

ّ                           راء عملیات تحویلیة معینةوذلك بإج ّ                      الجملة السالفة الذكر، ّ ّ
)٤( .  

ّ                                         ثم رأى تشومسكي أن التفسیر الداللي للجمل ّ ّ                               ة إنما تحدده بنیتها العمیقة، ّ ّ

ّ                                                               ولكنه أكد التمییز بین البنیة العمیقة والتفسیر الداللي للجملة ّ ّ ّ                  فرأي أن البنیة ،ّ

ّ                                                                    العمیقة ذات أصل نحوي، ویشتق منها التفسیر الداللي عن طریق مجموعة من  ُ
                                                           

ّ                                          من األنماط التحویلیة في النحو العربي ص١ ّ ّ١٧. 

ّ                                      اللغة العربیة والحداثة مجلة فصول مج: حسان، تمام ٢  .١٣٤ص) ٣ (ع) ٤(ّّ

ّ                                                                                                فهم بعض الباحثین الكفایة اللغویة بمعنى البنیة العمیقة واألداء الكالمي بمعنى البنیة السطحیة من ٣ ّ

ّ                                   النحو العربي والدرس الحدیث بحث في : الراجحي، عبده: ّ                                   ذلك ما ذهب إلیه عبده الراجحي، انظر

فهوم البنیة العمیقة بین م: ّ                                             ، وقد نبه على هذا األمر مرتضى جواد باقر، انظر١١٥المنهج ص

،  ولعل السبب في هذا الفهم راجع إلى أن البنیة ٢٧-٢٦ّ                              جومسكي والدرس النحوي العربي ص

ّ                                                                             السطحیة تتمثل في األداء الكالمي وأن البنیة العمیقة تكمن في الكفایة اللغویة ّّ ّ ّ. 

ّ                    ة تشومسكي اللغویة ّ        ، ونظری١٥- ١٣ّ                                                         مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص٤ ّ

 .١٨٣- ١٨٢ص



       

 

 

 

 

١٠٢٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                                        القواعد الخاصة بالتركیب الداللي، وعندئذ تجري على البنیة العمیقة تحویالت ّ ّ 

ّ                                                                    معینة، وبعد هذه المرحلة التي یقع على عاتقها التفسیر الداللي مع بعض  ّ

ّ                                                                 التحویالت للبنیة العمیقة تأتي البنیة السطحیة التي تظهر بها الجملة
 والتي ،)١(

ّ                                تشارك أحیانا في التفسیر الداللي ً
)٢(.  

ً                                                          الحظ تشومسكي من خالل هذه الفرضیة أن هناك أنواعا من الجمل وقد  ّ ّ

ٌ                  نقد تشومسكي نقد : ّ                                            بسبب الغموض في بنیتها التركیبیة، كأن تقولالملبسة ُ

ّ                                                          فهذه الجملة ذات بنیة سطحیة واحدة بسیطة، وتحتمل بنى عمیقة . ّ     مسوغ

نقد (ّ                                        نقد أحدهم لتشومسكي نقد مسوغ، وریما كان : ّ                         مختلفة، فربما كان المراد

ّ                       تشومسكي لكذا نقد مسوغ ّ                     معاني المتعددة التي ّ                              وربما كا غیر ذلك، وال شك أن ال) ٌ

ّ                                                                        تحتملها البنیة السطحیة للجملة تبین أن لها بنى عمیقة مختلفة، ویجب على  ّ ّ

ّ                                   النحو أن یفسر هذا النمط من الجمل ّّ
)٣(.   

ّ                                                            من جهة أخرى رأى تشومسكي أنه قد تشترك جملتان في بنیة نحویة  ّ

�                                                             واحدة من حیث المستوى السطحي، ولكنهما متغایرتان جدا من حیث ا لعالقات ّ

                                                           

ّ                                                          مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص١ ّ                 تشومسكي والثورة : ، وسیرل، جون١٤ّ

ّ                               اللغویة، مجلة الفكر العربي ع  اللسانیات : ، والفهري عبد القادر القاسي١٤١-١٤٠ص) ٩-٨(ّ

 .٧٠واللغة العربیة ص

ّ                              األلسنیة التولیدیة والتحو٢ ّّ ّ                              یلیة وقواعد اللغة العربیة صّ ّ                                     ، والنظریة التولیدیة التحویلیة ١٦٤- ٧٢،١٦٣ّّ ّ ّّ ّ ّ

ّ              ، وعلم اللغة ٢٠٣ّ                                ، وعلم اللغة في القرن العشرین ص٣٩-٣٨ّ                          وأصولها في النحو العربي ص

ّ                                       قواعد تحویلیة تولیدیة للغة العربیة : ّ                    ، والخولي، محمد علي١١٣-٧٩،١١٢- ٧٨ّ         النفسي ص ّ ّّ

 .٢٢ص

مفهوم البنیة : ، وللمزید انظر٨٢-٨١، ونظریة النحو العربي ص١٢٦ّ                 الثورة اللغویة ص تشومسكي و٣

ّ                                           العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص ّ                          ، والتقدیر وظاهر اللفظ ص١١ّ ّ                   ، واللغة العربیة ٧ّ ّ

 .١٣٥-١٣٤والحداثة 



       

 

 

 

 

١٠٢٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                         النحویة في البنیة العمیقة، كما في قولنا       دفع المال من زید، وسرق المال من : ّ
  

                                 ُ َُ ُِ ُ
ٍ ِ

َ
 فعل مبني للمجهول ـ :ً                     الجملتین تتابعا لـنّ                        إذ تشكل كل جملة من هاتی . " )١(ٍ    زید

ّ                                   وعلى الرغم من هذا االشتراك السطحي . نائب فاعل ـ حرف جر ـ اسم مجرور ّ

ّ                                    ن متغایرتان جدا من الوجهة النحویةّ                  فإن هاتین الجملتی ّ ّ                       ففي الجملة األولى یؤدي . ً

َ                  دفع زید المال:إذ تعني الجملة) .... دفع(ً                  وظیفته فاعال لفعل ) ٌ    زید( ٌ ّ        أما في . َ

ّ                     الجملة الثانیة فإن  ً                            یؤدي وظیفته مفعوال به لفعل ) ً     زیدا(ّ : ، إذ تعني الجملة)سرق(ّ

ً                      سرق أحدهم زیدا ماله  َ")٢(.  

  

ّ                                     ذات بنى ســطحیة متنوعة، وتعود في ّ      عدة جملّ               أى أنه قد تأتيكما ر ً
ٍ                            زید عریض الجبین، جبین زید : بنیــتها العمیقة إلى أصل مشترك، كأن تقول ٌ

ّ                                             فهذه الجمل ذات البنى السطحیة المختلفة إنما . ٌ                     عریض، زید جبینه عریض ّ

ّ               النحو الذي ّ                ورأى تشومسكي أن  .)٣(تجمعها أصول مشتركة في البنیة العمیقة ّ

ّ                                                                             قدمه قادر على تفسیر هذا التغایر بخالف المدارس اللسانیة السابقة التي تعجز  ّّ ّ ّ

  .)٤(عن ذلك

  :بین البعد الداللي والبعد النحوي في أصل الجملة- هـ

                                                           

 .١٢٦ّ                            تشومسكي والثورة اللغویة ص١

 .١٢٦ّ                          تشومسكي والثورة اللغویة ص  ٢

ّ                          شومسكي والثورة اللغویة ص ت٣ ّ             مسكي والدرس مفهوم البنیة العمیقة بین جو: ، وللمزید انظر١٣١-١٣٠ّ

 .٣١ّ                النحوي العربي ص

 .١٢٦،١٣٠ّ                            تشومسكي والثورة اللغویة ص٤



       

 

 

 

 

١٠٢٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                              وأمام إصرار تشومسكي على أن أصل البنیة العمیقة إنما هو نحوي   ّ ّ

            ُ           توا خالف ذلك أ طلق علیهم ّ                                       محض وقف فریق من أصحاب االتجاه نفسه لیثب

ّ                                                                           علماء الداللة التولیدیون، فقد رأى هؤالء أن أصل البنیة العمیقة داللي، وأتوا  ّ ّ

ّ                                                    بحجج تبین أن العالقات الداللیة تؤثر في بنیة الجملة ّ ّ                     ومن ثم فإن البنى ،ّّ ّ

ّ                                                              النحویة في أیة لغة خاضعة العتبارات داللیة أو ذات سمات داللیة ّ ّ ّ  ومن ،ّ

ّ                 أن یقدم نظام الاألجدى  ّ                                         اعد على أنه یولد الجملة من عناصر داللیةوقُ ّ  ولیست ،ّ

ّ      نحویة
ّ                                                               التركیب العمیق للجملة هو الصورة الداللیة لها التي تتحول إلى "ّ       فإن ،)١( ّ ّ ّ

ّ                البنیة السطحیة ّ                                 على أن هؤالء تراجعوا عما افترضوه. )٢("ّ  ولما ، لصعوبة تطبیقه،ّ

ّ                              تدحض البدء ببنیة داللیة للجملة ّ                            قدمه تشومسكي وتابعوه من حجج
)٣(.  

ّ                                                               وعندما تبین لتشومسكي أن العبارة قد تكون ذات بنیة سطحیة واحدة ّّ، 

ّ                                 مختلفة لبنیة عمیقة واحدة تعین ةّ                  أو ذات بنى سطحی،وذات بنى عمیقة مختلفة

ّ                                                                  علیه أن یقدم قواعد تصف العالقة بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة  فكان أن ،ّ

ّ                  لقواعد التحویلیةوضع ا ّ                                                  وهذه األخیرة برهن صاحب النظریة أنها قادرة على ،ّ ّّ

ّ                                             وصف التغایر العمیق للبنیة السطحیة الواحدة ّّ  وعلى وصف التماثل العمیق ،ّ

ّ                       للبنى السطحیة المختلفة
ّ                                            إحدى وظائفها األساسیة تحویل البنیة العمیقة "ّ       فإن ،)٤( ّ

ّ                                    المجردة االفتراضیة التي تحتوي على م ّ                                      عنى الجملة األساسي إلى البنیة السطحیة ّ

                                                           

، ونظریة تشومسكي اللغویة ١٤- ١٣ّ                                                         مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص١

 .١٣٥- ١٣٤ورة اللغویة ص، وتشومسكي والث١٨٣- ١٨٢ص

 .١٨٣ نظریة تشومسكي اللغویة ص٢

، ونظریة تشومسكي اللغویة ١٤-١٣  مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العربي ص٣

 .١٨٧- ١٨٥ص

 .١٣١-١٣٠ تشومسكي والثورة اللغویة ص٤



       

 

 

 

 

١٠٢٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                   الملموسة التي تجسد بناء الجملة وصیغتها النهائیة  ّ  وهي في أثناء ذلك قد ،)١("ّ

 أو ، أو تنقلها من مقوع إلى آخر،تحذف بعض العناصر التي في البنیة العمیقة

 أو غیر ذلك ، أو تضیف عناصر جدیدة،تستبدل ببعض العناصر عناصر أخرى

ّ                     یناسب اللغة المدروسةّ     مما 
)٢(.  

ّ                                                           والبد من اإلشارة إلى أن القواعد التحویلیة تنقسم إلى قسمین ّ ّ  األول ،ّ

ّ                       قواعد تحویلیة إجباریة  كما في ،یمكن تولید الجملة من دونها  وهي التي ال،ّ

ّ                                                                    إدخال عنصر النفي في حال اشتقاق جملة منفیة من جملة مثبتة في العربیة 

ّ                                               في اإلنكلیزیة إلى الجمل المنفیة واالستفهامیة(Do)  أو إدخال العنصر،مثال ّ ّ، 

ّ                               الثاني قواعد تحویلیة اختیاریةوالقسم  ّ
ّ                        تحویل الجملة المبنیة  كما في حال،)٣(

ّ                                              أو التحویالت العامة التي تقوم بتولید الجمل ،ّ                               للمعلوم إلى أخرى مبنیة للمجهول ّ

ّ                 في اإلنكلیزیة مثالالمركبة من جملتین أو أكثر بطرق العطف واالندماج 
)٤(.  

                                                           

 .١٣ من األنماط التحویلیة في النحو العربي ص١

، واأللسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ١٣لنحو العربي ص من األنماط التحویلیة في ا٢

 .٧، والتقدیر وظاهر اللفظ ص١٣١، وتشومسكي والثورة اللغویة ص١٦-١٤ص

: انظر.  تعطي التحویالت االختیاریة طاقات أسلوبیة متمیزة للمتكلم، وهي التي تجعله یتمیز من سواه٣

 في الحاشیة، وقادت هذه الفرضیة إلى ٣٥-٣٢ق المترجم صنظریة تشومسكي اللغویة من تعلی

النحو بین عبد : عبد المطلب، محمد: انظر. مقارنات بین تشومسكي وعبد القاهر الجرجاني 

، ومفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي ٣٦-٢٥ص) ١(ع) ٥(القاهر وتشومسكي، مجلة فصول مج

 .٣٢-٢٧والدرس النحوي العربي ص

، وقواعد تحویلیة تولیدیة ١٥٥-١٥٢، ونظریة تشومسكي اللغویة ص٦١-٦٠سي ص علم اللغة النف٤

 .٤٠- ٣٩للغة العربیة ص



       

 

 

 

 

١٠٢٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                      وقد خضعت نظریة تشومسكي لتعدیالت متعددة
ّ                  سببها الضعف في )١(

اللي بالبنیة ّ                                                              تفسیر الجانب الداللي، وانتهى بفضل زمالئه إلى أن ربط التفسیر الد

ّ                  العمیقة والسطحیة ّ
)٢(.   

ّ                                                                   تلك هي األفكار األساسیة للنظریة التولیدیة التحویلیة التي قدمها  ّ ّ ّّ ّ

 ولكن كیف یوظف مفهوم الحدس والكفایة اللغویة في فهم مقصود ،مسكيتشو

   القواعد النحویة في الدرس النحوي العربي؟

  

  :الجانب التطبیقي-ً      ثالثا

 إذ استعان ، بین النظریتیناً                                   یظهر االعتماد على الحدس ملمحا مشترك

لقواعد  فأنت تطالع عبارات في ا،النحاة العرب كثیرا بالحدس في بناء القواعد

ً                 التي تقدر محذوف ّ                            أو وانما جئت به ألمثل لك، وذا تمثیل:ا مثلّ ّ  أو وهذا الیظهر ،ٕ

 ، )٣( وهذا قلیل في كالمهم وذا لم یتكلم به، وبعضهم ال یقول هذا.في كالمهم

ّ                                             عبارات تؤكد أن المحذوف المفترض یجب إضمارهوكلها ّ                 ألن حدس العربي ،ّ

                                                           

، ونظریة ١١٥-٤٩علم اللغة النفسي ص: ّ                                             لبیان التطور الذي تدرج في ذهن تشومسكي انظر١

نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل : ، والوعر، مازن٢٠٥- ١٠٣تشومسكي اللغویة ص

-٤٤دراسات لسانیة تطبیقیة ص: ، والوعر، مازن٨٧-٤٩ساسیة في اللغة العربیة صالتراكیب األ

، واأللسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة ص ٩٧- ٤١، واللسانیات واللغة العربیة ص٤٨

 .١٤٢- ١٢٤، وتشومسكي والثورة اللغویة ص٢٣-٩

، واللسانیات واللغة العربیة ١٥-١٤ي ص مفهوم البنیة العمیقة بین جومسكي والدرس النحوي العرب٢

 .٧١-٦٩ص

 .١/٨٣، ٢/٣٤٨  سیبویهكتاب: سیبویه: ً           انظر مثال٣



       

 

 

 

 

١٠٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                        أما إذا كان المقدر یحت. یرفضه  ّ                               مل الظهور فإنهم یجیزون إظهارهّ  :ً           یقولون مثال ،ّ

  . وهكذا... ل علیه دلیلإذا د  یحذفبر ویجوز أنً                         بتدأ یأتي متقدما على الخموال

في بناء القواعد ) اً     جواز(و) اً     وجوب (تيّ         إن كلم:ولیس من المبالغة أن یقال

 أن تعني" ً      وجوبا" فكلمة  .ّ                      لدى ابن اللغة العربیةعلى مراعاة الحدس  تانّ     مبنی

س العربي یستعمل د تعني أن ح"ً      جوازا"حدس العربي یوجب كذا وال یقبل غیره، و

ّ                      أن الحدس كان األداة بناّ       ومر .  هي كذاكذا ویجیز صورة استعمالیة أخرى

ّ                                                                      الوحیدة في نظر تشومسكي التي تمكن الباحث من معرفة قواعد اللغة السلیمة 

  .  اللغویة الكفایةالتي تكمن في 

ّ                            أن كلتا النظریتین اعتمدتوبدوی ّ                            ولكنهما اختلفتا في كیفیة ، الحدساّ

 فاألولى راعته في بناء القاعدة المستخلصة من كالم العرب ،االعتماد علیه

 وتجرید الثوابت  بقیاس بعضه على بعض، وذلكالمسموع مشافهة والمنقول

قواعد ّ                                        على حین اتخذته الثانیة أداة للكشف عن ال. الصحیحة بهیكل نظري

 وتوخته ،ّ                           ء الكالم الذي قد ینحرف عنهاورافي الكفایة اللغویة السلیمة الكامنة 

ّ            في عملیة س ومهما یكن من أمر فقد أسهم الحد.مع مثاليلدى متكلم مست

   .التقعید عند االثنتین

وبعد هذا العرض لمفهوم القواعد النحویة ومفهوم الكفایة اللغویة والحدس 

ة التحویلیة نتساءل كیف نعتمد على الكفایة اللغویة وحدس ظریة التولیدینل افي

  العربي الیوم في تعلیمه قواعد النحو؟

غة نحوي للّ                                                      سلمنا فیما سبق أن اللهجات العربیة انعكاس في نظامها ال

واألمثلة أكثر من أن ، ً                                         عربیة الفصحى بصورة ال تبتعد كثیرا عن األصلال

ٕ                                          ن اللهجات تستعمل قوانین الرتبة نفسها وان فلو تأملنا في الرتبة لوجدنا أتحصى، 

كان االستعمال بمساحة أقل مما هو في الفصحى، وكذا في المطابقة بین 



       

 

 

 

 

١٠٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

الجنس والعدد والتعیین ماعدا العالمة في  المطابقة :كونات النظام التركیبي، أيم

،  في قضایا التوارد من تالزم وتضام، وكذا التي ترخصت بها اللهجاتاإلعرابیة

اسم موصول من دون صلة أو من ً         مكونا ً         تركیباّ       عربي أن یستعمل یمكنفال

أو أداة نداء من دون حرف جر من دون اسم مجرور أو فعل من دون فاعل، 

 وال . ، أو غیر ذلك من قضایا تتعلق بالتوارد،  اللهم إال إذا نوى اإلضمارمنادى

عالقة بین الركنین المجمل القضایا التركیبیة األخرى، مثل یختلف األمر في 

یة المقیدة والمخصصة معاني األبواب النحو و، إلیهد المسند والمسناإلسنادیین

فعولیة والحالیة والظرفیة والعلیة ونحوها، واألمر نفسه في استعمال الملإلسناد ك

 فالعربي یستعملها بصورة مطابقة في .األدوات النحویة واألسالیب ودالالتها 

  .ىالغالب لما في الفصح

وهذا یعنى أن العربي یستعمل النظام النحوي للعربیة الفصحى بترخص 

 في حدیثه ویوظفها نه یستوعب المعاني التي یستعملها أً       أیضایسیر، ویعني

 ذلك  وال ینفي.تعلم المصطلح وداللتهیٕ                            شأنه شأن المتعلم، وان لم بحسب ما یرید

لیس في تشكیله اللغوي كل أنه وأنه ال یفقه أسرار التركیب العربي بكل خفایاه 

 ولعل هذا الكثیر ٕ                                                       األنماط التركیبیة وطاقاتها، وانما یعرف ویستعمل الكثیر، 

  .النحو الوظیفيیشكل مجمل النظام النحوي الذي یجسده 

ا العمل أن نوظف ما هو في ذهن العربي من نحن نهدف في هذو

ا في ن نوظفهنهدف أل ،حدسهبمفهومة مستعملة في ذهنه ویدركها نحویة قضایا 

   . النظریة التي ندرسه إیاها لتعلیم العربیةتلمس مقصود القواعد النحویة

  وهي ماالجوانب النحویة في لهجة المتعلم، علینا أن نركز على تلك

س اللغوي  نعرضها على المتعلم ونحث الحد، قواعد النحو الوظیفيیشكل معظم

 ، مع مصطلحاتها النظریةالنحویةستیعاب مقصود القواعد لدیه وكفایته اللغویة ال



       

 

 

 

 

١٠٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 والحدس  اللغویة التي تركز على الكفایةطریق جملة من األسالیب التعلیمیةعن 

  .  المقصودً                  وصوال إلى استیعاب 

یكمن في االعتماد ل المسار األو:  عبر مسارینویبدو أن ذلك یتحقق

كمن في ی، والمسار الثاني  لدى المتعلمصحة االستقامة النحویة للعبارةعلى 

ً                                                    لدى المتعلم أیضا، وذلك باالعتماد على حدسه وكفایته تحدید المعنى النحوي

  .اللغویة عن طریق الحوار والتفاعل التعلیمي

   :االعتماد على صحة االستقامة النحویة- ١

یتم االعتماد على صحة االستقامة النحویة في الكفایة اللغویة لدى 

للعبارة التي االستبدال االفتراضي أهمها المتعلم، وذلك عبر وسائل مختلفة، من 

، والخیار بین أكثر من عبارة) مقصود القاعدة(تعكس فكرة القاعدة النحویة، 

  وتكوین عبارات وغیرها، واحدة منها صحیحة تعكس فكرة القاعدة النحویةتكون

   .من طرق تستعین بفكرة االستقامة النحویة

 لنصل ، االستقامة النحویة معتمدین فیه على صحةنكتفي بمثال واحدو

 وهو معرفة خصائص االسم من بقیة إلى استیعاب الكالم النظري في القواعد، 

  :أقسام الكلم

  :ً                                ونكتفي باالسم نظرا لضیق المجال،أقسام الكلم

  :للوصول إلى القواعد الناظمة لخصائص االسم واستیعابها نقوم باآلتي

تكون في على أن  من واقع الحیاةأمثلة ضرب : الخطوة األولى- ١

حتى یبدأ وذلك :  واستشارة الطالب لتصدیق ما أقولذهني منظومة قواعد االسم

جعله ألسه، بالمشاركة عن طریق االستعمال اللغوي الذي في كفایته اللغویة وحد

   . من دون أن یشعرحدسه وكفایته اللغویة من البدایةبشارك ی



       

 

 

 

 

١٠٣٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

توضح خصائص االسم من دون  التي أختار عباراتي المقصودة

 أال نقول في العربیة :سأل الطالب، وأالتصریح بأي فكرة نظریة من قواعد االسم

  : أسأله بعد كل عبارةالعبارات التالیة؟

. ٌ         جاء طالب-ِ               مررت بالرجل   - ّ                انتبه یا علي   - .     الطالب مجتهد- 

  .      ُ           جاء الطالب- 

 أن ینطق بها العربي وال الخطوة الثانیة تقدیم عبارات ال یمكن- ٢

، لتوضیح  مع التساؤل بمشاركة الطلبةالطالب موازیة لعبارات صحیحة

  :ً          ول له مثالخصائص االسم خطوة خطوة، فأق

  

  الطالبة  مجتهدة/ خالد مجتهد/ الطالب مجتهد  : نقول-١

ً               إذا  في   ال؟ ٌ                        شربت مجتهد   على مجتهد : عبارة مثلل هل نقب

، ً                               هذه الكلمات كانت موضوعا للحدیث" الطالبة- خالد- طالبال"الصورة األولى 

 و. ً           خالفا لغیره...ً                   نسند إلیه أخبارا، نتكلم حوله، نخبر عنه،ً                 موضوعا نتحدث عنه

 نخبر عنه ،حكى عنه ن،ً                          االسم یكون موضوعا للحدیثعلى ذلكسماء، وهي أ

ن نحكم  یقبل أ، ) معلومة.... حدیث....یسند إلیه خبر.  (نوصل معلومة عنه

  .علیه

    .انتبهي یا عائشة.  ُ             انتبه یاطالب/ انتبه یا علي : نقول-٢

علي "ً     إذا    ؟      ال انتبه یا إلى انتبه یا یشرب   : هل نقبل عبارة مثل

 ، وعلى ذلك االسم ینادىكلمات قبلت النداء وهي أسماء)  عائشة–طالب  –

  .ً           خالفا لغیره

   ٍ            المال لخالد/  ِ    صیف جلست على الر/ ِ    رجلالنقول مررت ب-٣



       

 

 

 

 

١٠٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ً       إذا  ال       مررت بعلى ؟ / مررت بیشرب : هل نقبل عبارة مثل

قبل دخول حرف یاالسم ف كلمات قبلت  حرف الجر، " خالد- الرصیف-الرجل"

  .ً                الجر خالفا لغیره

     ً               شاهدت طالبا   / ٍ              مررت بطالب / ٌ         جاء طالب: نقول-٤

   كلمة    ال....ٌ      إلى...اً       یشرب ،ٍ     یشرب/ ٌ     یشرب:  هل نقبل عبارة مثل

  .ً             خالفا لغیرهً                      إذا االسم یقبل التنوینهي اسم،  قبلت التنوین ف"طالب"

نقبل هل / وصل الطالب إلى البیت/  البیتإلىالطالب یصل : نقول-٥

 أو یصل إلى البیت؟  الیصل الطالب .  الوصل الطالب إلى البیت:  عبارة مثل

ً          إذا االسم ، )ال(اسم قبلت الم التعریف  "البالط"كلمة .... الطالب اإللى البیت

  .ً             خالفا لغیرهیقبل دخول الم التعریف

 ،ً                      أن یكون موضوعا للحدیث- ١نعود إلى قرائن االسم ونلحظ أنه یقبل 

أن - ٥ّ                یجر، وأن ینون وأن - ٤أن یدخل علیه حرف الجر و- ٣أن ینادى و- ٢و

  .التعریف" ال"تدخل علیه 

   :ةمتصلة بالسابقفكرة أخرى  * 

" ذاك- الطالب "   .َ                مررت بذاك الفتى: ونقول  ِ             مررت بالطالب: نقول

  . الباءهما دخول حرف الجرلوان لقباسم

  فهو اسم،قبل الحرف الجر ؟   ِ                مررت بذاك الفتى: بارة مثلهل نقبل ع

  ً              قد یكون مبنیاف ،لیس كل اسم یقبل الجرً     إذا   !ولكنه لم یقبل الكسرة عالمة الجر

   ، تعال یا هذاَ                       خالد، تعالي یا فاطمة تعال یا: نقول



       

 

 

 

 

١٠٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 تعال یا الهذا؟   .َ                                 تعال یا الخالد، تعالي یا الفاطمة: بارة مثلهل نقبل ع

  ". ال التعریف"ً                       إذا لیس كل اسم یقبل ال    

من " ً       رجاال- رجل-طالب "... ً           یا رجاال  ُ                یا طالب  یا رجل: نقول

  ا النداءولهاألسماء لقب

مع أن هذه اسماء؟  ال     " رجلا غیر رجل؟ یا كمی": هل نقبل عبارة مثل

  ً                     إذا لیس كل اسم ینادى

" قبل" .  جاء الطالب من قبل أسبوع/ بوع َ                  جاء الطالب قبل أس: نقول- 

   .لها دخول حرف الجرواسم لقب

لیس كل ً     إذا  ال   من أسبوع؟ٌ     قبل / ٍ     قبل / ً                        هل نقبل جاء الطالب قبال 

  .بل التنویناسم یق

  .م هو ما قبل عالمة أو أكثر من عالمات االسمسنستخلص أن اال

حدد ( :ة قبول العبارة المناسبة من بین أكثر من خیارثالثالخطوة ال- ٣

ال  االعتماد على الحدس ) من دون تفكیر في استعمالكالعبارة التي تقبلها

 العبارة الصحیحة  حتى ال یفكر بل یقبل بحدسهد العبارة الصحیحةّ          قول له حدأ

   : اللغویةى كفایتهبناء عل

  : خیاران

   .ً                     مررت بقرأ یقرأ كتابا-بً                         مررت بقارئ یقرأ كتابا   - آ

  .خل علیه حرف الجر وقبلناه هو اسمما د

  : ثالثة خیارات



       

 

 

 

 

١٠٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 عن الباطل  هو َ        ابتعادك-       بألفضل  عن الباطل هو اَ       ابتعدت- آ

لدلیل أنه   واهو اسم  " ابتعادك.  " عن الباطل  هو األفضلُ      تبتعد-  جاألفضل

  .ً                          قبل أن یكون موضوعا للحدیث

 على ضوء الكفایة اللغویة الخطوة الرابعة التدریب وله وجوه- ٤

   :والحدس

   كیف؟)....- صح وخطأ–-استخرج- اختر(

  

  : اختر

 ضع الكلمة :اختر الكلمة المناسبة وامأل الفراغ في الجمل اآلتیة

  :ائدً                                                 المناسبة وفقا لما یتبادر إلى ذهنك من دون تفكیر ز

إلى، في، / ُ      یطلب / طالب/ طلب/ ْ            مجتهد، اطلبالاجتهد، یجتهد، (

ّ                                             ساق، یسوق، السوق، سار، سیر، یسیر، سیارة َ ََّ ُ َ.(  

  ....بــ .... إلى ... ذهب .....     یا

ا ً     إذ   قبل دخول حرف الجر علیه ً                               ء وقبل أن یكون موضوعا للحدیث وقبل الندا

  هذه أسماء 

  

   استخرج

بالحوار مع الطلبة والتساؤل على ضوء  (:ء مما یلياألسمااستخرج 

، أركز في الحوار على قانون الكفایة اللغویة والحدس عن طریق الكفایة اللغویة

   ):االستبدال االفتراضي



       

 

 

 

 

١٠٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ِ                     قصان  فال یغر بطیبُ    نَّ            إذا ما تمٍ      شيءِّ    لكل-  َّ ُ   ُ        إنسانِ        العیشُ

ِ                    خالد إلى الجامعةَ    ذهب-  َ              ِ   صل إلى الجامعة،  ، وِ            في الساعةْ           ، ولم ینظرٌ

: ٍ                    إلیه وخاطبه بسرعةُ  مّ           توجه المعل... َ      الباب ّ        ثم دق،ِ         القاعةِ         باتجاهً        مهروالَ     أسرعو

  ....!اخرج

  إذ عالمة واحدة أو أكثر،  لعالمات االسم كل كلمةأتساءل عن قبول - 

  .ٕ                                     ان فیها واحدة أو أكثر فهي اسم واال فالك

 بالحوار مع الطلبة على لیل مع التع االسماستخرج: ً                 أزید الجرعة قلیال

  :ضوء الكفایة والحدس

  فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا      فیا دمشق لماذا نبدأ العتبا     

  ٍ                                                      حبیبتي أنت فاستلقي كأغنیة على ذراعي وال تستوضحي السببا     

  : والحدس على ضوء الكفایة اللغویة مع التعلیلبالحوار :الصح والخطأ-

  . أمام العبارة الخاطئةبارة الصحیحة وعالمة  أمام الع عالمة ضع

    لماذا؟     )   (اسم    "        ِ        العلمِ                ال تتهاون في طلب"في " تتهاون"كلمة - 

   لماذا؟ ) (       اسم     "              َ                 ما خاب من استشار"في  " من"كلمة - 

  ...وهكذا

  

لب وبحدسه اللغوي،  الطاعقلة في القوانین اللغویة الكامنً             إذا أستعین ب

، بعبارات مبسطة یفهمها  وأنا أقوم بطرق تعلیمیة متنوعة،عن طریق التساؤل

  أصل إلى ما أرید، وبالتدریج وبحشد التدریبات واألمثلة. الطالب وخیارات یسیرة

  . بصورتها النظریة ومصطلحاتهاالقاعدة الطالب قد فهم وهو أن یكون 



       

 

 

 

 

١٠٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  

  : ع االستقامة النحویة ماالعتماد على المعنى النحوي- ٢

 مع االستقامة نعتمد على المعنى النحوي في الكفایة اللغویة لدى المتعلم

 عن المعنى النحوي أهمها السؤال، وذلك عبر وسائل مختلفة، من النحویة

 معتمدین على ،ختلف عن واقع الحیاة بعبارات وأسالیب ال ت،المقصود وقواعده

 المنظومة النظریة التي تجسدها قواعد ستوعبالحدس والكفایة اللغویة لدیه، لی

  .  مع مصطلحاتهاالباب

  

  : الحال والقواعد الناظمة له باب،  وهو معرفة معنىحدنكتفي بمثال واو

   :باب الحال

نركز في الحوار على أسئلة موجهة إلى الطالب تتضمن طلب إإلجابة 

على ضوء  ً   یالعن المعنى النحوي للحال بعبارات بسیطة ثم بعبارات أقوى قل

  : والحدس، ویكون ذلك عبر طرق عدیدة، لعل من أهمهاالكفایة اللغویة

تحدید معنى الحالیة في جملة بسیطة، عبر السؤال على ضوء  )١

إذا كان في العبارة فسوف یجیب ف ،عن معنى الحالیةنسأله  :الكفایة اللغویة

  :ٕ                                   الطالب واذا لم یكن فسوف یسكت، مثال

  . ً        مسرعاشرب الطفل الحلیب- آ

  ............الطفل لحظة شرب الحلیب؟) حال(كیف كانت هیئة  - س

  ........................كیف كانت حال الحلیب لحظة الشرب؟ - س

  .ً                       شرب الطفل الحلیب ساخنا- ب



       

 

 

 

 

١٠٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

   .............................كیف كانت حال الحلیب لحظة الشرب؟- 

  ...............حلیب؟الطفل لحظة شرب ال) حال(كیف كانت هیئة  - 

عبر جملة من األسئلة   من بین المنصوباتیة الحال معنىدیتحد)٢

  :على ضوء الكفایة اللغویة

َ              ماشیا أمامَ        الدرسُ            یقرأ الطالب: مثال ِ                        صباحا رغبة في الحفظِ  هِ       والدً ً  ً        قراءةً

  .ً      سریعة

       ج                   ؟ماذا یفعل الطالب  ماذا یمارس-١

    ج لشيء الذي تقع علیه قراءة الطالب؟    اأ  ماماذا یقر-٢

    ج                                    یقرأ الدرس؟ أین -٣

        ج           كیف كانت هیئة الطالب لحظة القراءة؟-٤

             ج   قراءة الطالب للدرس؟            ما نوع-٥

  ....لطلبة بالحوار مع اتعلیق حول كیفیة تحدید الحال- 

ویكون ذلك ،  الفرق بین الحال وغیرها من المنصوباتتوضیح) ٣

سناد تحتوي  من مخصصات اإلنوعة حولها أسئلة عن عناصر نحویةبعبارت مت

 على ضوء یكون الحوارالعبارات على بعضها وتفتقر إلى بعضها اآلخر، و

  :ّ                     والحدس لدى المتعلمالكفایة اللغویة

 عبارات بسیطة متنوعة، یتلوها سؤال عن ون بعرض یك:التدریب األول

  :، مثال التي من ضمنها معنى الحالیةة النحویأبرز المعاني

ً                         قرأ الطالب الدرس مبتسما- آ َ   .  



       

 

 

 

 

١٠٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

                ج ماذا قرأ الطالب؟                          : س

        ج      كیف كانت هیئة الطالب لحظة القراءة؟  : س

                           ج    ً                          دائما كذلك؟            هل هیئة الطالب: س

  لماذا؟: س

                          ج                               القراءة؟ ما نوع : س

  .  قرأ الطالب الدرس قراءة سریعة- ب

                      ج       كیف كانت هیئة الطالب لحظة القراءة؟   : س

  لماذا؟: س

  . قرأ الطالب المبتسم الدرس-ج

  ج        كیف كانت هیئة الطالب لحظة القراءة؟  : س

ً                                                هل كان لحظة القراءة مبتسما أم لیس األمر واضحا؟ :س    ج   ً

                                           جالدلیل؟: س

  .قرأ الطالب المبتسم قراءة سریعة-د

                 جما نوع  القراءة؟                 :س

       ج   كیف كانت هیئة الطالب لحظة القراءة؟   : س

  ً                                                هل هیئة الطالب دائما كذلك؟                  ج  : س

  ؟ لماذا: س



       

 

 

 

 

١٠٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 مع التعلیل ،ً                                   یكون باختیار الجملة التي تتضمن حاال : الثانيالتدریب

  :، مثالوالحوار على ضوء الكفایة اللغویة

  أقبل الرجل المتفائل- ب    ً                  أقبل الرجل متفائال- آ

  ج                   أي الجملتین نختار؟: س

  ج                            لماذا؟: س

َ                                        شرب الطفل الحلیب ساخنا شرب الكبار  ب-  آ شرب الطفل الحلیب - ً

  َ                  الساخن شرب الكبار

  ج         أي الجملتین نختار؟         :  س

  ج    لماذا؟                       :  س

 على م أن یستخرج الحال، مع التعلیلّ                 نطلب من المتعل:التدریب الثالث

 نبدأ بها بسیطة ثم تتصاعد ، موظفة مدروسةتي بأمثلة ونأضوء الكفایة اللغویة،

  :، مثالفي تكوینها نحو األصعب

  .ً                        قرأ الطالب الدرس مشروحای- آ

ّ                                   ركض الطالب صباحا متفائال ركض العد-ب ً   .ائینً

بدایة أن یحدد الحال نطلب من الطالب في ال: لحالتحدید صاحب ا)٤

 الكفایة اللغویةلحوار على ضوء  ویكون ا، صاحبهاثم نسأله بعد ذلك عن

  :والحدس

ِ                    جاء الرجل من السوق-    ً                  إلى أهله راكضا ُ

  ؟ا    لماذ صاحب الحال؟    أین الحال؟               : س



       

 

 

 

 

١٠٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  ال غاضبینّ       العمُ            قابل المدیر- 

   لماذا؟     صاحب الحال؟                 أین الحال؟ : س

  ً            البیت نظیفاإلى  فاطمة وصلت- 

     لماذا؟صاحب الحال؟      أین الحال؟               : س

 نركز فیها على صورة الحال في العربیة، ونوصل :صور الحال)٥

  : والحدسالفكرة إلى ذهن المتعلم  عبر األسئلة على ضوء الكفایة اللغویة

١(  

صغي إلیه  ُ                         قرأ الطالب الدرس وأبوه ی-ً                         أ الطالب الدرس ماشیا   بقر- آ

  . في لباسه الجدیدَ        الدرسُ           قرأ الطالب-   د.هَ       زمیلُ  ثِّ   حدُ                    قرأ الطالب الدرس  ی- ج

  :ظة القراءةحلكیف كانت هیئة الطالب : س

                          - ب                                  - آ

  -د                                 - ج

  

ً                                      إذا الحال یأتي مفردا وجملة وشبه جملة ً  

٢(   

قرأ -   ج وهو مشروحَ  س الدرُ           قرأ الطالب-    بً      سهالَ        الدرسُ           قرأ الطالب- آ

  . قرأ الطالب الدرس بصورته المبسطه-د .قد شرحه المعلمالطالب الدرس  

  ؟ كیف كانت هیئة الدرس لحظة القراءة- س

                          -ب                                -  آ



       

 

 

 

 

١٠٤٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

                         - د                                - ج

ً                                      إذا الحال یأتي مفردا وجملة وشبه جملة ً.  

 الطالب بمشاركة ،جأ إلى صور مختلفة من التدریباتنل :التدریبات)٦

ّ            تخرج، كون، ّ                       حدد، صح وخطأ، اختر، اس:ضوء كفایته اللغویة، من ذلكعلى 
  .ّ    حول

  :ِّ                                              حدد اإلجابة الصحیحة من بین الخیارات، فیما یأتي- ١

ٍ                                                        جاء الطالب راكضا   جاء الطالب راكض   جاء الطالب راكض-  ٌ ً ُ        

  لماذا؟.....................  ج

 أمام العبارة  أمام العبارة الصحیحة وعالمة  عالمة ضع- ٢

  الخاطئة

          (   )عندنا حال منصوبة      "  َ     غاضبلَ               شاهدت الطالب ا " في عبارة

 - ملء فراغ (:اختر الحال وضعها في الفراغ المناسب في اآلتي- ٣

  )إعادة تكوین

�            حدیثا مهما-جادین-الجادین–المبتسم        ً         مبتسما  - ً

  ّ                                   شاهدت المعلم یحدث  الطلبة في الصف 

  ...........َ         الطلبةُ  ثّ    یحد.........مّ        المعلُ      شاهدت

  )استخرج: (رأ الجمل اآلیتة وحدد الحال فیهااق- ٤

ً                م الجاد مقابلةّ        المعلُ            قابل الطلبة ً                             طویلة، وكان المعلم مركزاَّ ّ   في حوارهً

  . ً                التحیة مبتهجاادلهممسرورین وب شكره الطلبة ، ولما انتهىمعهم



       

 

 

 

 

١٠٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  ..................................................................ج

  : لتكون أحواال منصوبة، التالیة في جملاءضع األسم- ٥

ً                                ضاحكا، غاضبة،  نظیفا،  مضاءة( ً ً ً(  

١-........................................  

٢-........................................  

٣-........................................  

٤-........................................  

  :)ّ         غیر فیها ( في الجمل اآلتیةً       أحواال  األسماء ض بع اجعل- ٦

  .حدیثه في بّ      المهذ ترم الطالبأح-  

ً                           صدیق المرح مقابلة سریعة الُ     ابلتق-  ً َ َ  

   نشیطون المعلمونحضر ال- 

ونستعین بحدسه اللغوي وكفایته اللغویة،  ً                             إذا نتساءل ونطلب من المتعلم،

بعبارات مبسطة یفهمها نتدرج في عرض القواعد الخاصة بالمعنى النحوي، 

 وبحشد التدریبات ، وحدسه على ضوء كفایته اللغویةالطالب ویشارك في تحلیلها

 ً                                                              بعیدا عن التركیز على العالمة اإلعرابیة والمصطلح والكالم النظريواألمثلة

 اسم نكرة منصوب، یأتي الطالب قد فهم أن الحال هي فیكون ، الهدفیتحقق

 ً       اسماكون أن ت فیهااألصلأن  و،)الحدث(ث الفعل  وقت حدوّ               بین هیئة صاحبهلی

  . أتي جملة أو شبه جملةقد تً         مفردا، و



       

 

 

 

 

١٠٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

وهكذا نكون قد أوصلنا إلى الطالب منظومة القواعد النظریة الخاصة 

یفي من دون الدوران في الكالم النظري ببحث الحال في كتب النحو الوظ

  .والمصطلح النحوي

مال إال باستكبالصورة المفیدة  یتم وال بد من اإلشارة إلى أن ذلك ال

  :مقومات العلمیة التعلیمیة التي تنعكس في اآلتي

  

ویتجلى بجملة من : ٕ                                          ضبط القاعة وادارة الصف بصورة تعلیمیة جیدة- ً    أوال

  :النقاط، وهي

لوك احترام الذات في الس-  تفتاح الناجح  وشد انتباه الطلبةاالس- 

- ّ                                ث باللغة الفصحى السلسة المیسرة التحد-     والمنظر والتعامل مع الطلبة

-م ّ                          االستعداد النفسي عند المعل-  توظیف الظروف المحیطة - التحضیر الجید  

إشراك الطلبة في - وضع خطة صفیة تتعلق بسیر المحاضرة قبل البدء بها 

خلق روح المنافسة بین - مراعاة الفروق بین الطلبة - تشجیع الطلبة -    الدرس 

  مسؤولةالمتابعة ال- الطلبة 



       

 

 

 

 

١٠٤٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

  :ویتجلى باآلتي: الطریقة الصحیحة في تدریس القواعد النحویة- ً      ثانیا

ة النحویة التي ّ            تحدید الماد-إزالة الرهبة من النحو  وتوضیح أهمیته - 

التجزئة في - ّ                                          التدرج المدروس والحرص على استیعاب ما سبق - ّ         سأدرسها 

ي بطریقة ذات بعد رتبسیط الكالم النظ- عرض القواعد المتعلقة بالباب الواحد 

حشد األمثلة الكثیرة في التدریب -التركیز على المعنى النحوي - واقعي استعمالي

عن طریق االستبدال اللغوي على الكفایة اللغویة الدائم التركیز - والتطبیق 

نتقاء  المادة ا- تكلیف الطلبة بوظائف تطبیقیة -   واألسئلة الذكیةاالفتراضي

ً             وفقا لقانون عة المعرفیة المناسبة من القواعد النحویة الجر-  اللغویة المناسبة 

َّ                                                       استیعاب القواعد تباعا بعد اختبارات تقسم بحسب األبواب - التحدي  ُ التركیز - ً

اللجوء إلى الطریقة -ً                                                 على عالج المشكالت النحویة التي تواجه الطلبة تباعا 

 على الختباراتالتركیز في ا-  ً                              تعلیم بدال من الطریقة المباشرةالعرضیة في ال

ّ                        مدى تحقق األهداف المحددة
)١(.    

                                                           

الموجه الفني لمدرسي اللغة  :إبراهیم، عبد العلیم :اعتمدنا في هذه األفكار على المؤلفات التالیة ١

 العربیة أسالیب تدریس اللغة :، وجابر، ولید.م١٩٨٤، ١٣العربیة، دار المعارف، مصر، ط

م، وخاطر، محمود ١٩٩١، ٣ّ                                                            واتجاهاتها الحدیثة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، األردن،ط

طرق تدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیة في ضوء االتجاهات التربویة الحدیثة،  :رشدي، وزمالؤه

ثة في تدریس أسالیب حدی: م، والدلیمي ، طه علي حسین ، والدلیمي، كامل محمود نجم١٩٨٩، ٤ط

م، والدلیمي، طه علي ٢٠٠٤ّ                                                               قواعد اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  

اللغة العربیة مناهجها وطرق تدریسها، دار الشروق للنشر  :حسین، والوائلي، سعاد عبد الكریم

ة، دار الفكر، دمشق طرق تدریس اللغة العربی: م، والركابي، جودت٢٠٠٥ّ                        والتوزیع، عمان، األردن  

أساسیات طرق تدریس  :والسامرائي، نبیهة صالح، وجواد، انتصار كاظم.  هـ١٤٠٦، ٢، سوریا ط

م، وظافر، ٢٠٠٤ّ                                                                          اللغة العربیة واتجاهاتها الحدیثة، دار األخوة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

- هـ١٤٠٤یخ للنشر، التدریس في اللغة العربیة، الریاض، دار المر: محمد، والحمادي، یوسف

، ١اإلعالمي والتوزیع، ط= =الطریق إلى النجاح، النور لإلنتاج : م، والفقي، إبراهیم١٩٨٤



       

 

 

 

 

١٠٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

ّ                                                                  تبین لنا مما سبق أن القواعد النحویة النظریة من الممكن أن تذلل عن 

 طریق االعتماد على ما هو كامن في أذهان أبناء البیئة اللغویة ، وذلك عن

  .  في المقام األولوالمعاني النحویةطریق االستقامة النحویة 

  

                                                                                                                                           

 أسسه –تدریس اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة: م، ومجاور، محمد صالح الدین٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

س اللغة العربیة تدری  :هـ، ومجاور، محمد صالح الدین١٤٠٣، ٤وتطبیقاته، دار القلم، الكویت، ط

 –األسالیب: ه، والموسى، نهاد١٤١٨في المرحلة الثانویة، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر، 

م، ٢٠٠٣ّ                                                                                مناهج ونماذج في تعلیم اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن، 

سالة للنشر والتوزیع، الموجه العملي لمدرس اللغة العربیة، مؤسسة الر: والهاشمي، عابد توفیق

  .هـ١٤١٧، ٥بیروت، لبنان، ط

  



       

 

 

 

 

١٠٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 :عاملصادر واملراج
روح المعاني في تفسیر القرآن : اآللوسي، أبو الفضل شهاب الدین محمود- 

 دار إحیاء التراث العربي ببیروت، ،يالعظیم والسبع المثان

 .م١٩٨٥=هـ١٤٠٥

:  تحقیق،غایة المرام في علم الكالم: ّ    حمداآلمدي، علي بن أبي علي بن م- 

یة بالقاهرة، حسن محمود عبد اللطیف، المجلس األعلى للشئون اإلسالم

  .   هـ١٣٩١

الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة، دار المعارف،  :إبراهیم، عبد العلیم- 

  .م١٩٨٤، ١٣مصر، ط

 ترجمة بدر الدین القاسم، جامعة دمشق، ،مدخل إلى اللسانیات: وار، رونالدإیل- 

  .م١٩٨٠

بین جومسكي والدرس النحوي مفهوم البنیة العمیقة : باقر، مرتضى جواد- 

  .م١٩٩٠، )٣٤( مجلة اللسان العربي بالرباط، ع ،العربي

 تحقیق السید أحمد صقر، دار ،قرآنعلوم ال: الباقالني، أبو بكر محمد- 

  .المعارف بالقاهرة

.  د مؤسسة األعلمي ببیروت،تفسیر الثعالبي:  الرحمن بن محمدالثعالبي، عبد- 

  .ت

ها الحدیثة، دار الفكر للنشر أسالیب تدریس اللغة العربیة واتجاهات :جابر، ولید- 

  .م١٩٩١، ٣ّ                        والتوزیع، عمان، األردن،ط

القاعدة النحویة تحلیل ونقد، دار الفكر دمشق سوریا، : الجاسم، محمود حسن- 

  .م٢٠٠٧، ١ط

 تحقیق  إبراهیم األبیـاري، دار الكتاب ،التعریفات:  رجاني، علي بن محمدالج- 

 .هـ١٤٠٥، )١(العربي ببیروت، ط 

 ترجمة وتعلیق مصطفى ،)نظریة تشومسكي(لم اللغة النفسي ع: دثجرین، جو- 

  .  م١٩٩٣التوني، الهیئة المصریة العامة، 



       

 

 

 

 

١٠٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

 تحقیق حسـن هنداوي، دار ،ّ                سر صناعة اإلعراب:  الفتح عثمانّ             ابن جني، أبو- 

  .    م١٩٨٥، )١(القلم  بدمشق، ط

ّ            حسان، تمام-   دار ،"العربمولوجیة للفكر اللغوي عند دراسة أبست"األصول : ّ

  .  م١٩٩١الثقافة بالدار البیضاء 

ّ            حسان، تمام-    مطبعة األنجلو مصریة،  ،الوصفیةاللغة بین المعیاریة و: ّ

  .  م١٩٥٨

ّ            حسان، تمام-  ، )٣(، ع )١(، ج)٤(ّ                                       اللغة العربیة والحداثة، مجلة فصول، مج : ّ

  . م١٩٨٤الهیئة المصریة العامة،  

 دراسـة ،تفسیر البحر المحیط: حمد بن یوسفّ                              أبو حیان النحوي، أثیر الدین م- 

وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرین، 

- ١٩٩٣= هـ١٤١٦–هـ  ١٤١٣، )١(دار الكتب العلمیة ببیروت، ط

  . م١٩٩٥

طرق تدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیة في  :خاطر، محمود رشدي، وزمالؤه- 

  .م١٩٨٩، ٤الحدیثة، طضوء االتجاهات التربویة 

 دار المریخ ،عد تحویلیة تولیدیة للغة العربیةقوا: الخولي، محمد علي- 

  .م١٩٨١بالریاض، 

أسالیب حدیثة في : ، والدلیمي، كامل محمود نجم، طه علي حسینالدلیمي- 

ّ                                                                     تدریس قواعد اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  
  .م٢٠٠٤

اللغة العربیة مناهجها  : علي حسین، والوائلي، سعاد عبد الكریمالدلیمي، طه- 

  .م٢٠٠٥ّ                                                       وطرق تدریسها، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن  

 دار ،)بحث في المنهج(ي والدرس الحدیث النحو العرب: الراجحي، عبده- 

  .م١٩٧٩النهضة ببیروت، 

، ٢فكر، دمشق ، سوریا ططرق تدریس اللغة العربیة، دار ال: الركابي، جودت- 

  . هـ١٤٠٦

 تحقیق ،البرهان في علوم القرآن: الزركشي، أبو عبد اهللا محمد بن بهادر- 

  .هـ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة ببیروت، 



       

 

 

 

 

١٠٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

النظریة (للغة العربیة ّ                                      األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد ا: ّ             زكریا، میشال- 

،  )١(للدراسات والنشر والتوزیع ببیروت، ط المؤسسة الجامعیة ،)األلسنیة

  .م١٩٨٣

ّ                                            قضایا ألسنیة تطبیقیة، دار العلم للمالیین، ط: ّ             زكریا، میشال-    . م١٩٩٣، )١(ّ

 دار ، تحقیق عبد السالم هارون.كتاب سیبویه :عمرو بن عثمان سیبویه،- 

   .)١( ط ،الجیل ببیروت

ّ                          تشومسكي والثورة اللغویة،: جون سیرل،-  معهد ،)٩- ٨(بي عر العرّ          مجلة الفكّ

  .م١٩٧٩اإلنماء العربي طرابلس 

أساسیات طرق تدریس اللغة  :السامرائي، نبیهة صالح، وجواد، انتصار كاظم- 

ّ                                                                    العربیة واتجاهاتها الحدیثة، دار األخوة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
  .م٢٠٠٤

ـق محمد  تحقی،اإلتقان في علوم القرآن:  الرحمنالسیوطي، جالل الدین عبد- 

= هـ ١٤١٨أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة ببیروت وصیدا، 

  .م١٩٩٧

 ،وي في شرح تقریب النواويتدریب الرا: السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن- 

 عبد الوهاب عبد اللطیف، مكتبة الریاض الحدیثة بالریاضتحقیق 

  .  م١٩٨١

تحقیق . اللغة وأنواعهاالمزهر في علوم : السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن- 

  .م١٩٩٨، )١(فـؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط 

  دار المعرفة ببیروت،. ملل والنحلال: الشهرستاني، محمد بن عبد الكریم- 

  .هـ١٤٠٤تحقیق  محمد سید كیالني، 

التدریس في اللغة العربیة، الریاض، دار : ظافر، محمد، والحمادي، یوسف- 

  . م١٩٨٤- هـ١٤٠٤شر، المریخ للن

لغة الشعر  دراسة في الضرورة الشعریة، دار : عبد اللطیف، محمد حماسة- 

  .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦، )١(الشروق بالقاهرة، ط

 مكتبة ،نماط التحویلیة في النحو العربيمن األ: عبد اللطیف، محمد حماسة- 

  .م١٩٩٠، )١(الخانجي بالقاهرة، ط 



       

 

 

 

 

١٠٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

) ٥(د القاهر وتشومسكي، مجلة فصول مجالنحو بین عب: عبد المطلب، محمد- 

  . م١٩٨٥ الهیئة المصریة العامة، )١(ع

، معهـد ٩- ٨ مجلة الفكر العربي، ع ،التقدیر وظاهر اللفظ: ده، داودعب- 

  . م١٩٧٩- ١٩٧٨اإلنماء العربي ببیروت،  

اللباب في علل البناء : ّ                                                العكبري،  أبو البقاء محب الدین عبد اهللا بن الحسین- 

، )١( تحقیق  غازي مختار طلیمات، دار الفكر بدمشق، ط،واإلعراب

  . م١٩٩٥

 المجلة ،تحویلیة وأصولها في النحو العربيالنظریة التولیدیة ال: مایرة، خلیلع- 

،  معهد الخرطوم للدراسات )١(، ع )٤(العربیة للدراسات اللغویة، مج

  .  م١٩٨٥اللغویة، 

 العربي على المستوى الجامعي ّ                            نحو رؤیة جدیدة لتدریس النحو: ّ          عمار، سام- 

ّ                                                                   في ضوء النظریات الحدیثة في اللغة وعلم النفس، ندوة النحو والصرف  ّ ّ ّ
  .م١٩٩٤ منشورات وزرارة التعلیم العالي بسوریا ١٩٩٤عام 

 منشورات العالم العربي الجامعیة بدمشق، ،ّ                 مدخل إلى األلسنیة: غازي، یوسف- 

  . م١٩٨٥

ّ                                     عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، اللغة، ترجمة: فاندریس، جوزیف- 
  .م١٩٥٠مكتبة األنجلو المصریة 

، ١الطریق إلى النجاح، النور لإلنتاج اإلعالمي والتوزیع، ط: الفقي، إبراهیم- 

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

اللسانیات واللغة العربیة عویدات للنشر والطباعة : الفهري عبد القادر القاسي- 

  .م١٩٨٦،  ١ط

ترجمة وتعلیق حلمي خلیل، دار . ة تشومسكي اللغویةّ     نظری: لیونز، جون- 

  .  م١٩٨٥، )١(المعرفة الجامعیة باإلسكندریة، ط

 أسسه –تدریس اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة: مجاور، محمد صالح الدین- 

  .هـ١٤٠٣، ٤وتطبیقاته، دار القلم، الكویت، ط

رحلة الثانویة، دار تدریس اللغة العربیة في الم :مجاور، محمد صالح الدین- 

  . ه١٤١٨الفكر العربي، القاهرة ، مصر، 



       

 

 

 

 

١٠٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

ّ                                                 تعليم العربية بني القواعد النظرية وقوانني الكفاية  ّ          اللغويةّ

دار أمواج ودار .  المعجم الوسیط: مجموعة من مجمع اللغة العربیة بالقاهرة- 

  . م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧،  )٢(الفكر ببیروت، ط

.  د  دار صادر ببیروت،لسان العرب: بو الفضل جمال الدینابن منظور، أ- 

  . ت

 مناهج ونماذج في تعلیم اللغة العربیة، دار الشروق –یباألسال: الموسى، نهاد- 

  .م٢٠٠٣ّ                                للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن، 

ّ                                                   علم اللغة في القرن العشرین ترجمة  محمد نجیب غزاوي : مونان، جورج- 
  .م١٩٩٠منشورات وزارة التعلیم العالي بسوریا 

 مؤسسة الرسالة الموجه العملي لمدرس اللغة العربیة،: الهاشمي، عابد توفیق- 

     .هـ١٤١٧، ٥للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

 شذور الذهب في معرفة كالم شرح: ابن هشام األنصاري، جمال الدین عبد اهللا- 

 تحقیق عبد الغني الدقر، الشـركة المتحدة للتوزیع بدمشق، ط ،العرب

  .  م١٩٨٤، )١(

 ،بیب عن كتب األعاریبمغني الل: ابن هشام األنصاري، جمال الدین عبد اهللا- 

  . رات جامعة حلبتحقیق مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، منشو

  .م١٩٨٩، دار طالس، دمشق، ١دراسات لسانیة تطبیقیة، ط: الوعر، مازن- 

نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب األساسیة في : الوعر، مازن- 

  .م١٩٩٢اللغة العربیة دار طالس بدمشق 

ّ                                                   سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة : ، جمعة سیدیوسف- 
  . م١٩٩٠، ١٤٥بالكویت، العدد 


