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لناطقني غة العربمّية للطلبة اتوظميف مفهوم اإلسناد يف تعلمي  الل

 بغريها لطلبة املستوى املتوسط 

 
 (1)فـــــــــــــــــــــــلـــــو خـــــــــأب ةـــــــميــــــران

 (2)العمري أمنيفاطمة حممد  د.

 

 ملّخص

يهـــدف هـــذا البحـــث إلى الوقوف على مفهوم اإلســــــــــــــنـــاد في بنـــاء الجملتين 
االســــــــــــــميـة والفعليـة، وحصــــــــــــــر أنمـاطهمـا في منـاهج تعليم العربيـة للنـاطقين بغيرها 
للمســــــــــتوى المتوســــــــــط، وإظهار الكيفية التي ُقّدمت من خاللها أنماط الجملة بتحليل 

تحليل النصـــــــوص، وتصـــــــنيف الجمل فيها؛ وعلى  عينة دراســـــــية للمناهج تقوم على
الرغم من اختالف النســــــــــــــب وتفاوتها في عدد الجمل إال أنها تتشــــــــــــــابه في األنماط 
الموّظفة في نصوصها، وقد اعتمدت هذه المناهج توجيه النصوص من مبدأ وظيفي 
يلبي حاجة الطالب، ويرفع مســــــتوى الّرصــــــيد اللغوي لديه. ومن خالل هذه الدراســــــة 

يلها للنصــــوص وجدنا أن هذه المناهج يجب أن تعطي مبدأ الوظيفية مزيدًا من وتحل
األولوية والمدارســة في محتواها ونصــوصــها وعدم التعرض إلى تكثيفها وكأنها توجه 
إلى ابن العربية، وقد أظهرت النتائج أن هذه الكتب عرضـــــت لنمطي الجملة العربية 

قد وّفقت في هذا الجانب حيث كان بشـقيها االســمي والفعلي من خالل النصــوص، و 
عرضًا متناميًا مع إعطاء الجملة الفعلية األولوية في التقديم والتكثيف والتركيز على 

                                                           
 .الجامعة األردنية( 1)
 .نيةالجامعة األرد( 2)
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عرض أنماطها المتراوحة بين البســـــيط والمركب، غير أن بعضـــــها أخفق في تكثيف 
المادة النحوية واعتماد النصــــــــــــوص األصــــــــــــلية التي لم تلتفت إلى هذه الفئة وال إلى 

لمســــــتوى الذي تقدم له هذه النصــــــوص. وفي ضــــــوء النتائج أوصــــــت هذه الدراســــــة ا
بضـــــرورة اهتمام هذه المناهج بمحتواها ومراعاة مبدأ الوظيفية مع التدرج والتســـــلســـــل 
والتنظيم والبعد عن العشـــوائية في المادة النحوية، وأن يتناســـب المحتوى مع مســـتوى 

 وانتخاب المعلمين المختصــــين لتدريس الطالب وهدفه وحاجته لدراســــة اللغة الهدف،
 هذه الفئة من الطالب.

 الكلمات المفتاحّية: اإلسناد، الجملة، تعليم، العربّية، الناطقون بغيرها.
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يبدو توظيف مفهوم اإلسناد في تعليم الجمل أمرًا ممكنًا بالنظر إلى أّن هذا 
التقديم يتسق مع وظيفية المحتوى ووظيفية التقديم التي توجه من خالل النصوص. 
والطريقة األنسب لهذا التوظيف تكون من خالل تعريض الطالب بأنماط الجمل 

  ا ضمنيًا مفهوم هذه العالقة.البسيطة والمركبة التي تحمل بين طياته

لقد بات معلومًا أّن الشكوى من النحو متشعبة؛ ولها جوانب مختلفة منها ما 
ة ومنهــا مــا يتعلق بــالمنهج ومــا فيــه من موضــــــــــــــوعــات غير  يتعلق بــالمــادة النحويــّ
وظيفيــة، ومنهــا الشــــــــــــــكوى من طرق تــدريس النحو، ومنهــا االضــــــــــــــطراب في تقــديم 

هج، وعــدم مراعــاة حــاجــات الــدارســــــــــــــين من النــاطقين بهــا المبــاحــث النحويــة في المن
 وبغيرها. 

في فهم النحو نفســــــه ونأيهم عن  -عند بعضــــــهم-هذا فضــــــاًل عن قصــــــور   
نظام تأليف الجمل، وحصره في اإلعراب فقط. وقد تحّدث القدماء في ذلك وأسهبوا، 

استغالقه و ولعّل الكثيرين من قدماء ومحدثين اشتركوا في الشكوى من صعوبة النحو 
 على الدارسين بسبب فروعه، وتشعباته، وكثرة التخاريج والعلل. -أحياناً -

وتأتي أهمية الدراســــــــــــة من أهمية فكرة اإلســــــــــــناد ودورها في توضــــــــــــيح بناء 
الُجْملتين: االســــــــــــــميـة والفعليـة في اللغـة العربيـة، ذلـك أن بنـاء الُجْملة وإنتاجها على 

والمشـــكالت التي تواجه دارســـي العربية من النحو الصــحيح يعّد من أهم الصـــعوبات 
ذلك أّن الجملة االســــــــــــــمية لها قوانينها  -كمـا تواجه الطلبة العرب-النـاطقين بغيرهـا 

ة أيضـــــــــًا وهذه القوانين التي يعتورها  ة، كما للجملة الفعلية قوانينها الخاصـــــــــّ الخاصـــــــــّ
هم عند بعض الفالتغيير في نظام الجملة العربية الحّر قد تكون شائكًة وعصيًة على 

 الطلبة.

ْمَلة  المب   األ ل:  ال و
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لقد تعددت تعريفات الُجْمَلة واقترنت بمفهوم الكالم؛ إذ قرنهما بعض العلماء 
: "الكالم (1)معًا َفُجعال شيئًا واحدًا، ولم ُيفَصل بينهما، ويدلُّ على ذلك قول ابن جّني

دأ ه للُجْملة كانت من مبهو الجمل المســـــــــــــتقلة بأنفســـــــــــــها الغانية عن غيرها". فنظرت
اســـــتقاللها بنفســـــها وعدم احتياجها لغيرها لتمام معناها؛ فهذا هو التركيب التام وذلك 

 الستيفاء الُجْملة معناها التام فهما متالزمان شرط حصول الفائدة.

وقد عّد بعض العلماء الكالم مستقاًل عن الُجْمَلة مفصواًل عنها. فكٌل منهما  
لة مســــــــــــــتقلة. وبما أن اللغة "أصــــــــــــــوات يعبر بها كل قوم عن لـه معنى خاص ودال

فهي كالم والكالم عنصـــره المفردة، والمفردة هي الكلمة التي تحمل في  (2)أغراضـــهم"
طياتها اللفظ والمعنى، وهي تتضــــــــــافر مع غيرها من الكلمات لتشــــــــــّكل الُجْمَلُة التي 

وقد ُربطت الجملة يمكن الســــــــــــــكوت عنـدها لحصــــــــــــــول الفائدة وتمام المعنى المراد. 
"وحدة بنيوية من وحدات الخطاب باعتبارها  (3)فصــــــــــــــار النص –فيمـا بعـد–بـالنص 

 ُجماًل شـــرط أن تكون هذه -من خالل وحداته البنائية-مجموعة ُجمل". فُيعدُّ النص 
الُجمل تامة المعنى متســــقًة مع الموقع المناســــب لها أو ضــــمن الترتيب المخصــــص 

 ناء الّنّص ونمائه.لها في النص كي تسهم في ب

والباحث المستقصي لمعنى الُجْمَلة في كتب النحاة يجد أن دراستهم انصبت  
من حيث ارتباطها بالمفرد والعناصـــــــــر التي تخدمه، أكثر من التركيب، إلى أن جاء 
ابن هشــــــام فأحسَّ بتلك الُهوَّة، وحاول تدارك من ســـــــبقه من النحاة، فعقد بابًا للُجْملة 

مًا فيه بكل ما يتعلق بالجملة العربية وتقســـيماتها. أما من ســـبق من في مصـــنفاته مل
                                                           

ــــــــــــــــ(، 372أبو الفتح عثمان بن جني، )ت (1) ، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، التصددددتئصهـ
 .17، ص1، ج1777بيروت، 

 .33السابق، نفسه، ص (2)
، دار األمان للنشــــــر والتوزيع، الرباط، بضدددددتيت اللغة العربتة ةي اللسدددددتلتتا النظت تةأحمد المتوكل، ( 3)

 .11م، ص2221
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النحــاة فقــد كــان الحــديــث عنــدهم حول الكالم بنوعيــه المفيــد وغير المفيــد. وقــد أفرد 
"وهما ما ال يغنى (: 1)سـيبوبه بابًا مسـتقاًل أسـماه باب المسند والمسند إليه، وفيه يقول

منه بدًا، وســــــــــــــيبويه في هذا وإن ولم يتطرق  واحد منهما عن اآلخر وال يجد المتكلم
للُجْملة باسمها الصريح، إال أّنه تحدث عنها بوضوح تام؛ وبين أن العربية تقوم على 
جملتين أســاســيتين تترابط عناصــر كل منهما باألخرى بحكم عالقة اإلســناد )المســند 

 .اإلفادة والمسند إليه( فإسناد كلمة إلى أخرى عنده يعني الكالم، والغاية منه
وإذا بحثنا في مفهوم الُجْمَلة من حيث المصــــــــــــطلح نجد أّن الحديث فيها قد 
ة  َكُثر، وأن تعريفــاتهــا قــد تعــددت وتنوعــت حتى ضـــــــــــــــاعــت الحــدود فيهــا بين الُجْملــَ

في شــــــرح  (2)والكالم، وممن اســــــتبدل مصــــــطلح الكالم بمصــــــطلح الجملة ابن يعيش
ة وارتبــاطهــا  المفصـــــــــــــــل وبهــذا يكون قــد اتفق مع ابن جني في ــَ النظرة الكليــة للُجْمل

 بالكالم الذي يشكل الوحدة البنيوية للغة.
غير أن المحدثين ابتعدوا قلياًل عن قرن مصـــــــــــــطلح الكالم بالُجْملة، فعرفها 

: "مجموعة مكونات مباشـــرة تنعقد حســـب ســـمات تركيبية (3)المنصـــف عاشـــور بقوله
ن الوحدات البنيوية والعالقات متمـاثلـة متكـاملـة محكمة تقع في صــــــــــــــورة متواليات م

 النحوية".
مات   وبهـذا القول تكون الُجْملة قد أخذت منحًنى آخر في حدها تبعًا للســــــــــــــِّ

التي تحملها وخصـــــــائص تركيبها والعناصـــــــر التي تحكم ســـــــياقها شـــــــريطَة أن يكون 
المبنى الّنحوي والمعنى الـداللي على وفـاق كي تعد ُجْملة. وهو ما ذهب إليه عباس 

                                                           
ـــــــــــــ(، 112أبو بشـر عمر بن عثمان بن قنبر، )ت سـيبويه، (1) ، تحقيق عبدالسالم هارون، مكتبة الكتتبهـ

 .23، ص1م، ج1711الخانجي، القاهرة، 
، تحقيق شرح المفصلهـــــــ(، 143ينظر: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش، علي بن يعيش، )ت (2)

 .92، ص1م، ج2221مية، بيروت، إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العل
 ،، منشــورات كلية اآلداب بمنوبة، تونس  تة ال ملة العربتة  ين الت ليل  ال مررةالمنصــف عاشــور،  (3)

 .13م، ص1771
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حيث كانت نظرته من حيث اتســاقها مع العالقات الســياقية في تراكيبها إال  (1)حســن
 أنه زاد على ذلك الفائدة المستقلة وتمام المعنى.

ولما كان للعربية نظامها الخاص الذي يحكم تضــــــام العناصــــــر اللغوية معًا 
لتشـــــــــكل التراكيب والمكونات، ولما كانت اإلفادة حاصـــــــــلة من جراء ترابط المفردات 
وفق قوانين ثابتة تتشــــــــــكل تلقائيًا من اتصــــــــــال المفردات اتصــــــــــااًل وثيقًا يقبله العقل 

 وال بد أن يبقى ذلك الســــــــــــــلكفـالُجْملـة "كـالعقـد الـذي يجمع بين حباته ســــــــــــــلك وثيق 
. وهذا ما يسمى برابطة اإلسناد في الُجْملة فهو الوحدة العميقة التي تعمل (2)"متصالً 

 زائها . على ترابط الجملة وتماسك أج
 المطلب األ ل: أبستم ال ملة

بقيام هيكل الُجْملة وعّدها جزءًا لتصــــــنيف النصــــــوص وهيئة مفيدة العتبار  
الكالم، كان ال بد من تحديد أقســــــــــامها. وبهذا قامت شــــــــــروحات وتصــــــــــنيفات عدة، 
تناولت هذه األنواع. لكنها تركزت حول منظومة اإلســناد شــريطة أن تســتوفي معناها 

ت للقيود في تركيبها أم اكتفت واغتنت بنفســـــها عن لوازمها وتأتي هيئة ســـــواء احتاج
الجملـة األولى، وبتعبير أدق النمط األول للجملـة على النحو الذي اتفق عليه علماء 

، (3)النحو في حدودهم، وإن كان هذا الحد لم يذكر تحت مصـــــــــنف النوع، فســـــــــيبويه
دارة االسم للجملة أو الفعل وسار ، عّبرا عنه ضمن قانون اإلسناد وص(4)والزمخشري 

                                                           
 ، دار المعارفال  ن الناةي مع ربطه  تألالددددددتليب الرفتعة  ال تتة اللغنرة المت ديةعباس حســــــــن، ( 1)

 .  15، ص1ج م،1717للنشر، مصر، 
، ، الشـــركة المصـــرية العالمية للنشـــر، لمتم الرتبتط  الربط ةي تركيب ال ملة العربتةمصـــطفى حميدة( 2)

 .131م، ص1779لبنان، 
 .23، صالكتتبسيبويه،  ينظر: (3)
ـــــــــــــ(، 531الزمخشـري، أبو القاسـم محمود بن عمر، )تينظر:  (4) ، دار المفصددل ةي رلم اللغة العربتةهـ

 . 1الجيل، بيروت، ص
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، فدرس الجملة من رؤية مختلفة (1)على نهجهم من ســــــــار، إلى أن جاء ابن هشــــــــام
ومنظور آخر تعدى الدراســــات والشــــروحات الســــابقة فقّعد أصــــولها واســــتدرك القطع 
الذي حدث في تلك الشـــــــــــــروحات وغاب مفهومه عّمن ســـــــــــــبقه وســـــــــــــار على نهجه 

ملة والنمط األولي لهذا التقســــــيم يتمركز على عنصــــــر ، في تقســــــيم الج(2)الســــــيوطي
إســــــــنادي واحد في نواته، فهي بســــــــيطة التركيب يبدأ ركنها األول عند المســــــــند إليه 
وينتهي عند المســـــــند في االســـــــمية ويبدأ عند المســـــــند وينتهي عند المســـــــند إليه في 

وال طولها  ،الفعلية، فهو تركيب يجمع بين كلمتين، فال قصـــــــرها أفقدها قيد اإلســـــــناد
أضــــاف إليها هذه الخاصــــية. ويرى الراجحي أن الجملة "نوعان ال ثالث لهما، جملة 

، وبهذا يكون قد اســتثنى الجمل الظرفية والشــرطية، وبتقســيمه (3)اســمية وجملة فعلية"
هذا يكون قد عارض ابن هشـــــــــــام في نظرته لتقســـــــــــيم الجملة، ولربما مردُّ رأيه مبني 

تي مهمـا اختلف موقعهـا في الجملـة ومهما اختلفت الهيئة على نظرتـه للمســــــــــــــانيـد ال
 التركيبية لها في الجملة، ال ينتج عنها سوى جملة اسمية أو جملة فعلية ال غير.

أما نحن فنميل في تقســــــيم الجمل إلى ما ذهب إليه ابن هشــــــام "فاالســــــمية: 
و أالتي صـــــــــدرها اســـــــــم، والفعلية: التي صـــــــــدرها فعل، والظرفية: المصـــــــــدرة بظرف 

 . (5)، وأضاف إليها صاحب المفصل "الشرطية"(4)مجرور"
وســــــــــــــبـب ميلنا هذا ألننا نرى أن الُجمل الظرفية المصــــــــــــــدرة بالظروف، أو 
المصــــــــــــــدرة بالجار والمجرور تأخذ حكم المســــــــــــــند في الحيز الذي تحتله في الُجملة 

                                                           
، مغ ي اللبيب رن كتب األرترربهــ(، 911ظر: ابن هشام األنصاري، جمال الدين بن عبدالله، )تين( 1)

 .13، ص1م، ج1777ود، دار األرقم للطباعة والنشر، بيروت، بتحقيق بركات يوسف ه
ـــــ(، 711ينظر: جالل الدين السيوطي، )ت( 2) ، تحقيق عبدالسالم ةمع الهنامع ةي شرح َمع ال نامعهـ

 .39، ص1عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية للنشر، الكويت، جهارون، و 
 . 13م، ص2222 ، دار المعرفة الجامعّية، بيروت،التطبيق ال  نا عبده الراحجي،  (3)
 .9، 1، ص2، ج، مغ ي اللبيب رن كتب األرترربابن هشام األنصاري  (4)
 .227، ص1، جشرح المفصلابن يعيش،  (5)
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اة دوكذلك الُجملة الشـــــرطية، التي تضـــــم بين شـــــطريها تركيبين إســـــناديين يجمعهما أ
الشـــــــرط فكيف يمكن لهذا االزدواج الذي يحمل فعل شـــــــرط إســـــــنادي وجواب شـــــــرط 
إســــــنادي أن ال يعتبر جملة، فال يمكن إهمال عناصــــــر اإلســــــناد مهما كان مســــــمى 

حين وجد أن اقتصــــــــــــــار البعض على اعتبار  (1)ُجملتـه وهذا ما رآه علي أبو المكارم
ح في حال أردت حصـــر أنماط الُجمل: ُجملة فعلية وُجملة اســـميه تقســـيم غير صـــحي

الُجمل لكن في حال نظرت إلى شيوع الُجمل من حيث التركيب، فإنه يصح تقسيمها 
إلى اســــميه وفعلية وكل هذه التقســــيمات تندرج تحت باب الُجمل الخبرية التي تعتمد 

 على التصديق والتكذيب.
 ةفالُجمل بجميع مســـــــــــــتوياتها، بســـــــــــــيطة ومركبة ما يربط بين تراكيبها عالق

، إما اسمية الصدر فعلية العُجز أو فعلية (2)ذهنية، هي اإلسناد فـ"الكبرى والصغرى"
الصــدر اســمية العُجز، وتصــنف الكبرى من حيث التركيب ُجملة ذات تركيب حملي 
واحــد وُجملــة ذات وجهين حمليين، فــإن أخــذت مظهر االزدواج واالمتــداد فــالعالقــات 

خر فهو ادين، وكل تركيب ال يؤثر وال يتأثر باآلالبنائية في تركيبها تســـتند على إســـن
تركيب متصـــــــــل ومنفصـــــــــل بالوقت ذاته، وال بد من وجود رابط بينهما كالحروف أو 

 الضمائر، أو األدوات، أو المتعلقات بشبه الجملة.
والصغرى البسيطة ُحِكم على تركيب مسنديها حكم التجاور بالروابط الداخلة 

مرفوعــًا وهــذا المرفوع يجــاوره فروع ترتبط فيــه ربــاطــًا  عليهمــا، فــالعمــدة فيهــا يجــاور
معنويًا أو لفظيًا، وقد يزدوج هذا الرابط فيجمع بين اللفظي والمعنوي، فيكون أحدهما 
ســــــــــــــببــًا محــدثــًا ل خر أو محققــًا لــه، أو غير محقق فــاألصـــــــــــــــل في تركيــب الجمــل 

 مًا. وتصنيفها هو إسنادية التركيب التي تعطي مع المعنى تركيبًا تا
                                                           

تار ، مؤسـسة المخ، التراكيب ا الد تيية ال مل: المرفتة، الن د تة، الشدرطتةالمكارم ينظر: علي أبو( 1)
 .7م، ص2229للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .27، ص5، جمغ ي اللبيب رن كتب األرترربابن هشام األنصاري،  (2)
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ومن حيث المعنى يكون تصــــــــــــــنيف الُجمل في قســــــــــــــمين: الُجمل الخبرية، 
والُجمل اإلنشــــائية، والخبرية اتكأت على احتمالية التصــــديق والتكذيب؛ كونها تتركز 
ر  على الخبر وذلك حســـــب حالة المتلقي من جراء تأثير الخبر عليه، وهنا يكمن ســـــّ

 استخدام أسلوب التوكيد في الُجمل.
مل ا لشتئتةالمطلب ال  ُتلي: ال و

، فاإلنشاء (1)وتقسـم الُجمل اإلنشائية إلى: "إنشاء طلبي، وإنشاء غير طلبي"
الطلبي ينتظر تحقق حــدوث مطلوب وقــت عــدم تحقق هــذا الطلــب أي وقــت طلبــه، 
والقصــــــــــد فيها التحقق والثبوت لكن ال عالقة لها بالتصــــــــــديق والتكذيب؛ ألنها تركز 

ا لة توجيه األمر على نفســـــية المتلقي، وكيفية تنفيذه لهذعلى العامل النفســـــي في حا
األمر، وغير الطلبي فال انتظــار لحــدوث مطلوب فيــه وإنمــا تــدخــل الجملــة في بــاب 

 المعاني النحوية.
ويتضـــــــح لنا أن مدلول الُجملة الخبرية االســـــــمية والفعلية من جهة، والُجملة 

 ل ونسبة المصداقية التامة فياإلنشائية من جهة أخرى يندرج تحت دواعي االستعما
الُجمل لتصــــنيف أقســــامها، فالُجمل تشــــترك في مدلول اإلنشــــاء واإلخبار واالختالف 
فيها يحده مصــداقية الخبر في الخبرية وتحقق الطلب في اإلنشــائية وموقع المســانيد 
في البســــيطة وغير اإلنشــــائية التي ال تحقق للطلب فيها وإنما تحمل معاني كالدعاء 

 جب... وغيره من تلك األساليب.والتع
لكن في اإلنشــــــــــــــائيـة غير الطلبيـة من حيـث تركيبهـا ونمطيتهـا فـإن "معاني 

، فنجد أننا (2)الجمل والعبارات تظهر وتحدد بأدائها أداء موســـــــــيقيًا أو تنغيميًا معينًا"
                                                           

، قاهرة، مكتبة الخانجي المصـــــــــرية، ال، األالدددددددتليب ا لشدددددددتئتة ةي ال  ن العربيعبدالســـــــــالم هارون  (1)
 .13م، ص1779

 ، مكتــب التربيــة العربي لــدول بددتئع لددد اا اللغددة العربتددة لغير ال ددتطقين  هددتمحي الــدين األلوائي،  (2)
 .51م، ص1715الخليج للنشر، 



العدد الثامن والت�سعون 

109

نعقـــد عالقـــة بين النبر والتنغيم والنحو في تعليمهـــا لغير النـــاطقين بـــالعربيـــة، فهمـــا 
ان لعمليــة واحــدة فال نبر يتحقق في المقــاطع بــدون تنغيمهــا وهــذا مــا يتطلبــه صــــــــــــــنو 

موســــــــــــيقي يجعلنا  (1)الســــــــــــياق والمعنى المراد من الجملة تحقيقه فلكل "كلمة جرس"
نلفظهـا بشــــــــــــــكـٍل نبري وتنغيمي لتبرز الوظيفـة الداللية للجملة عند الضــــــــــــــغط على 

وهذا ما دعمه رشــــدي طعيمة في  المقطع المراد إبرازه للســــامع ليســــتدل على المعنى
قوله: "إن نغمة إلقاء الجملة عامل رئيســــي في تحديد المقصــــود منها، اســــتفهامًا، أو 

 .(2)تمنيًا، أو تعجبًا"
فــالعربيــة حــالهــا حــال اللغـــات األخرى في تركيبهــا الصــــــــــــــرفي تعتمــد النبر 

لب اوالتنغيم؛ إذ المســـــــتوى النحوي ال ينفصـــــــل عن المســـــــتوى الصـــــــرفي، وتعليم الط
 للنطق السليم في نبر الصوت وتلوينه يؤدي إلى فهمه هذا النمط من التراكيب.

 الجمل التي يحتاجها غير الناطق بالعربية تبعًا للمستوى:
وبما أن الدراســـــــــة تركز في هذا البحث على المســـــــــتوى المتوســـــــــط كان من 

وى تاألولى االعتماد على الجمل التي تتناســــــــب مع هذا المســــــــتوى، ففي هذا المســـــــــ
يكون الطالب قد وصـــــل إلى مســـــتوى يمكنه من تخطي العناصـــــر الجزئية ووظائفها 
إلى فهم أنمـاط الُجمـل والتفريق بين كـل نمط، فـالطـالـب يكون قد وصــــــــــــــل إلى الحد 
الذي يمكنه من فهم ما يرى وما يســـــــمع من هذه اللغة واســـــــتيعابها، وبما أن العملية 

ُجملة الواحدة أو عند حدود الشــــــــــــــكل التـدريســــــــــــــيـة يجـب أن ال "تتوقف عنـد حدود ال
، فالتفاوت في عرض مســـــتويات من الجمل (3)الظاهري للجملة في تعاملنا مع اللغة"

                                                           
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ،التمهيد ةي اكتسددددتب اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت، تمام حســـــان( 1)

 .71م، ص1714
ر، ، دار الفكر العربي للنشـــالمهتراا اللغنرة مسددتنرتتهت، تدررسددهت،  ددعنبتتهتحمد طعيمة، رشــدي أ( 2)

 .221م، ص2224القاهرة، 
م، 1711، عالم المعرفة للنشر، الكويت، اللغتا األَ بتة، تعلتمهت  تعلمهتنايف خرما، علي حجاج، ( 3)

 .  123ص
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على الطـالـب يزيـد من قـابليتـه لفهمهـا واســــــــــــــتيعـابها وإدراكها ومحاولة التعرف عليها 
والتفريق بين أنماطها؛ ألن "الدارس في هذا المســــــــــــــتوى يخطو خطوة نحو أمر مهم 

لغة وهو ما تعلمه عن اللغة بعد أن قضــــــــــى وقته في المســــــــــتوى االبتدائي في في ال
، ففي هـذه المرحلـة يـدرس اللغة على أســــــــــــــس ويجب أن تقدم له التراكيب (1)تعلمهـا"

، في المواقف التي يحتاج إلى (2)الصــــــــــــــحيحة حتى يتمكن من "توجيه اللغة وظيفيًا"
الذي يحتاجه ويرفع ســــــــقف  اســــــــتخدامها فيها فهو يأخذ منها ما هو ضــــــــروري للحد

الكلمات والجمل لديه للتعبير عن نفسه وأفكاره وتعلم العربية في مبادئ تعلمها كتعلم 
، فكل (3)أية لغة أخرى يمر بســــــــــلســــــــــلة من المراحل "االبتدائي، المتوســــــــــط، المتقدم"

مســــتوى يدعم المســــتوى الســــابق ويأخذ الطالب فيه ما يلزمه لتنامي الرصــــيد اللغوي 
 "يجوز أن نتوســــــــع في عملية تدريس القواعد بشــــــــكل مقصــــــــود ومحدود في لديه فال

المســـــتويات االبتدائية وينبغي التركيز على بناء عالقات قوية مبنية على العادة بين 
ففي المستوى المبتدئ  (4)عناصر ضرورية في مجموعة من أنماط الُجمل األساسية"

ها منصـــــــــــــّبًا على تميز الطالب ل تقّدم الجملة له بدون تفصـــــــــــــيل وإنما يكون التركيز
ولشــكلها ومســماها وعلى العالقات البســيطة التي تربط هذه الُجمل في تراكيبها وعند 
تمكنه من هذه اللغة يصـــــــــبح إدراكه أعمق وأوســـــــــع فبعد أن يكون قد حصـــــــــل على 
القاعدة اســـتنباطًا واســـتنتاجًا يصـــبح من الممكن بعد ذلك أن تصـــرح بها، شـــرط عدم 

                                                           
، جامعة أم القرى، معهد اللغة ال تطقين  هت، األالددددس المع متة  الُقتفتة لغير رشــــــدي أحمد طعيمة( 1)

 .1م، ص1712العربية، مكة المكرمة، 
 .7م، ص1772 ، دار الكرمل للنشر، عمان، الطبعة الثانية،ل ن تعلتم اللغة العربتة  ظت تتا داود عبده، ( 2)
كة ، مت، األالدددددددددس المع متة  الُقتفتة لتعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هرشـــــــــــــدي أحمد طعيمة( 3)

 .35م، ص1712المكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، 
ة العربية "، المجل، "تدررس القنارد ةي  رامج تعلتم اللغة العربتة لل تطقين  غيرةتمحمود كـامل الناقة( 4)

 . 15م، ص1715للدراسات اللغوية، المجلد الثالث، العدد الثاني، 
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فصــــــــــــــيالت والشــــــــــــــروحات العقيمة التي تعقد اللغة ونحوها. وبما أن الخوض في الت
الُجملة هي وحدة النص وأســــــاس التركيب في اللغة فمن المنطق أن ُتعنى فيها كتب 
الناطقين بغير العربية وفي كيفية تقديهما وعدم تغليب نمط على آخر فال "نســــتطيع 

 .(1)ة أفضل من اإلنشائية"أن نقول إن الُجمل االسمية أفضل من الفعلية أو الخبري

على الرغم من أن الطالب لديه تصـــــــور مســـــــبق عن الُجملة االســـــــمية في  
ذهنه ألن لغته األم تحتوي هذا النمط، والفعلية واإلنشائية حديثة العهد لديه، إال أنها 
كلها تنضـــــــوي تحت مفهوم الُجمل في كل اللغات وبالعربية على وجه الخصـــــــوص، 

لها جمعيًا غير أن التدرج مطلوب في عرض هذه النماذج فال شـــــــــك في أنه بحاجة 
من الُجمــل فهــذه النمــاذج يجــب أن تعرض بطريقــه وظيفيــة ال بطريقــة قوالــب نحويــة 
جامدة جافة، وإن كان للطالب عهد ســـابق بالُجملة االســـمية غير أنه من المحال أن 

علمها فحقيقة راد تتتشـابه نظام تركيب الُجملة االسمية في لغته وفي اللغة الهدف الم
ة  أن نظام اختالف تراكيب الُجمل بين لغة وأخرى أمر بدهي، حتى الُجمل الخاصــــــــــّ
باللغة الواحدة نجد اختالفًا نســبّيًا في تراكيبها. وبما أن المســتوى المتوســط "يســتهدف 

، فإن التركيز على هذا المستوى أمٌر في (2)توسـيع نطاق الثروة اللغوية عند الطالب"
همية فهو بمثابة مرحلة انطالق وجســـر عبور نحو الضـــفة األخرى للمســـتوى بالغ األ

الذي يليه، فقد أصبح أكثر تخصصًا ونظرته أكثر دقة، ومعرفته أشمل وأعم بأنظمة 
هذه اللغة والمادة النحوية التي تعرض على طلبتنا في هذا المســـــتوى. ذكرنا في هذا 

ال على وجه الحصــــــــــــــر "المبتدأ  المقـام مـا يخص هـذه الـدراســــــــــــــة على وجه التحديد
والخبر، الفعــل الالزم والمتعــدي، أنواع الخبر، إّن وأخواتهــا، المعلوم والمجهول، كــان 

                                                           
دار  ،، أالس إرداي الكتب التعلتمتة لغير ال تطقين  تلعربتةيد عبداللهناصـر عبدالله الغالي، عبدالحم (1)

 .71م، ص1771 الغالي للطباعة والنشر، الرياض،
ر، ، دار الفكر العربي للنشـــ، المهتراا اللغنرة، مسددتنرتتهت، تدررسددهت  ددعنبتتهترشــدي أحمد طعيمه( 2)

 .31م، ص2224القاهرة، 
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، غير أن هناك أبوابًا (1)وأخواتها، المفاعيل الخمســــــــــة، النكرة والمعرفة، واإلضــــــــــافة"
 لكنها لم تذكر في هذا الموضع كما أسلفنا. 

 لمبتدأ ورتبة الخبر، وأفعال المقاربة والشــروعأما "حاالت تقديم الخبر ورتبة ا
والرجاء، وجزم المضــــــــارع في أســــــــلوب الطلب، واالســــــــم الموصــــــــول، واألفعال التي 

، فهي من األبواب المنتخبة (2)لخ"إتنصـب مفعولين وثالثة مفاعيل، والمدح والذم... 
 للمستوى المتقدم.

 ا يحتاجها الطالبونخلص إلى القول هنـا إن جميع تراكيـب الُجملـة وأنمـاطه
وال يجوز االقتصـــــــــار على نمط على حســـــــــاب نمط آخر فهذا أمر يعاب على اللغة 
وأهلها، فأنماط الُجملة محدودة لكن ُجملها ليســــــــــــت محدودة، فحاجة الطالب هنا في 
معرفـــة الخصــــــــــــــوص والعموم من هـــذه اللغـــة أمر ُمَلحٌّ في األهميـــة ألن ركوز هـــذه 

ل عليـه تعلّ  م هــذه اللغـة، األمر الـذي يُنهي عنـد الطـالـب مفهوم األنمـاط لـديـه ُيســــــــــــــهـّ
كبيرًا من األنمــاط اللغويــة ولكنــه ال يعرف  ازدواجيــة اللغــة فقــد "يتعلم الطــالــب عــدداً 
، وهنا تتجلى أهمية الوظيفية في التعليم (3)كيف يســـــــــــتخدمها اســـــــــــتخدامًا مناســـــــــــبًا "

ؤولية تقع هذه األنماط مســــوالوظيفية في اســــتخدام هذه األنماط حياتيًا فطريقة تلقيه ل
على عاتق المعلم الذي يقدم المادة النحوية بالطريقة المناســـــــــــــبة فالتوازن في عرض 
المـادة النحويـة والتدرج في عرضــــــــــــــها وطريقة تقديمها وانتخاب المواد التي يحتاجها 

 الطالب مطلٌب مهم في تعليم العربية لغير أبنائها.

 

                                                           
 121، صمستنرتتهت، تدررسهت  عنبتتهتالمهتراا اللغنرة، رشدي طعيمة،  (1)
 .111، 112، 127السابق نفسه، ص( 2)
 ، عــالم المعرفــة للنشـــــــــــــر والتوزيع،اللغددتا األَ بتددة، تعلتمهددت  تعلمهددت نــايف خرمــا، وعلي الحجــاج،( 3)

 .224م، ص1711الكويت، 
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 المطلب الُتلي: ا ال تي

ية اإلســـــــــناد بوصـــــــــفها عالقة تقوم على الدمج والتفاعل بين لم تحمل قضـــــــــ
عناصــر التركيب اللغوي التي نســتشــعرها من خالل تتابع الكلمات في تركيب الجمل 

تنل حيزًا من الذكر أو المدارســـــــة لتبيان  أية إشـــــــكالية في هذا المفهوم، غير أنها لم
ابط تقوم على تر مفهوم هذه العالقة، واقتضــــــــــى تقديمها من خالل النصــــــــــوص التي 

في مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها، بوصـــــــفها عالقة  الجمل بأنماطها المختلفة
تربط بين هذه الجمل والتراكيب، وال يتم التصـريح فيها، وتوالي الكلمات ضــمن نسق 
قالبي وانتظامها في تراكيب جملية لبناء النصـــــــــوص واعتبارها وحدة كالمية متكاملة 

 في المعنى والداللة.  العناصر ومتحدة

 ى جديرًا بالتأمل في إطار عرض بنيةفكان لزامًا أن تنحى هذه القضية منحً 
التراكيب اللغوية التي تحمل المسمى العام للنصوص، فالجمل العربية ال تحتاج إلى 
ما يفســـــر هذا الترابط بين جملها خاصـــــة إذا خلت تلك النصـــــوص من أدوات الربط 

ت األخرى بمصـطلح األفعال المسـاعدة، وهذه مسؤولية اإلسناد التي تعبر عنها اللغا
الذي يقوم على تصــــــــــــــميم البنية الهيكلية الداخلية للُجملة العربية وترابطها، والطالب 
األجنبي يصـــــــــــــــل لمفهوم هــذه العالقــة بعــد أن يتقــدم في مســــــــــــــتواه ويتعرض لجميع 

ظام التنوع النمطي في نمســــتويات الجملة العربية وأنماطها التي تقّدم من خالل هذا 
تركيب اللغة التي تقوم على نماء تراكيبها وانتظامها في ســياقات لغوية تفصــح عنها 
رابطـــة ذهنيـــة؛ إذ "العالقـــة النحويـــة بين كلمـــة وأخرى تتوقف على موقع الكلمـــة في 

، ذلك أّن عملية ترتيب العناصـر في الجملة تحكم مسماها الداللي والحكم (1)الجملة"
الذي ســــتأخذه واإلســــناد أحد عناصــــر مكونات الجمل، ففي عملية اإلســــناد  اإلعرابي

نطلب شــيئًا لتحقق شــيء "والمســند ما حكمت به على شــيء والمســند إليه ما حكمت 
                                                           

 .21، دار الكتاب اللبناني، بيروت، صلمررتا ةي اللغةأنيس فريحة،  (1)
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، فكل من المســــند والمســـند إليه يســــتندان على بعضــــهما وأحدهما (1)به عليه لشـــيء"
تمــامــًا مــا نص عليــه  يعطي حكمــه ل خر ويتشـــــــــــــــارك معــه فيــه لتمــام المعنى، وهــذا

، ولم يخرج أحــٌد عن هــذه (2)الجرجــاني في قولــه: "نســــــــــــــبــة أحــد الجزأين إلى اآلخر"
الـدائرة في تعريف اإلســــــــــــــنـاد الذي يشــــــــــــــكل رابطة معنوية في الُجملة العربية لتألف 

 التراكيب مع بعضها.
المب د  الُدتلي: إمكدتلتدة تنظتف ا الددددددددد دتي ةي تعلتم ال مدل لل تطقين  غيرةت ةي 

ط:ال  مستن  المتنال 
اإلســـناد ســـمة من ســـمات تركيب اللغات كافة وهذه حقيقة تكاد تكون جلية. 
واإلســــــــــــــنـاُد ُيقيـّد مـدلول الجملـة، ويربط بين أركـانهـا أو بين مفردتين إلقـامـة الجملة، 
فالنمط الجملي هو صــــفوة البناء اللغوي وخليته األســــاســــية في بناء اللغة وهذا البناء 

، فالكالم (3)ترتيب تلك الكلمات وعالقتها ببعضـــــــــها البعض" يخضـــــــــع "لقوانين تحكم
اإلنساني المنطوق والمكتوب تتحكم به قوانين التركيب هو الذي يجعل العقل البشري 
يميز بين تلك األنماط الجملية والوظيفة النحوية التي تؤديها من خالل بروز داللتها 

لمــة تؤثر على عالقــاتهــا مع في المعنى داخــل الســــــــــــــيــاق؛ "ألن البنيــة الــداخليــة للك
، فهذه العالقة هي التي تبرز رتبة المســـــــــــــانيد في جملتها فالبنية (4)الكلمات األخرى"

، فهي صـــــــيغة (5)"يتصـــــــدرها فعل تام أو ناقص" الفعلية تنتج عن كون المكون الذي
                                                           

 ، تحقيق عبدالمنعم خفاجه، منشـــــــــورات المكتبة،َتمع الدر س العربتة صـــــــــطفى الغاليني،الشـــــــــيخ م (1)
 .13ص ،1ج م،1773العصرية، لبنان، 

، الناشـــــــــــــر الهيئة العامة لمكتبة كتتب التعررفتا ه(،111علي بن محمد، الشـــــــــــــريف الجرجاني، )ت (2)
 .33م، ص1715اإلسكندرية، لبنان، 

 ، عالم المعرفة للنشــــــــر والتوزيع، الكويت،الددددددتا اللغنرة المعت ددددددرةأضددددددناا رلى الدرا نايف خرما، (3)
 .227م، ص1791

 .223، صالسابق (4)
م، 1714، عالم المعرفة للنشـــــــــــر والتوزيع، الســـــــــــعودية، ةي ل ن اللغة  تراكيبهتخليل أحمد عمايرة،  (5)

 .12ص
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تحمل صــبغة الفعل التواصــلي لإلنســان بارتباطه باألزمنة الثالثة لتحقق فعاًل كالميًا 
ـــه فتنتج كون لهـــد ـــه ومخبر عن ـــاريـــة المحكومـــة بمخبر ب ـــة اإلخب ف معين أمـــا البني

، وانســجام هذه العناصــر وترابطها في (1)المكون في "صــدرها اســم صــريح أو مؤول"
، بين هـــذه التراكيـــب ( 2)ســــــــــــــيـــاق التركيـــب يحتم عليهـــا تلقـــائيـــًا وجود "قرينـــة معنويـــة"

دٍّ ما من ة والفعلية تتشـــابه إلى حفالضـــوابط التي تحكم اإلســـناد في الجملتين االســـمي
حيث اإلفراد والتثنية والتذكير والتأنيث والتنوع في شــــــــكل المســــــــند إليه ال يؤثر على 
المســـــــند فعالقتهما أكثر من عالقة تضــــــــام وتجاور فهي عالقة لصــــــــيقة خفية مهما 
حـاولت أن تفككها وجدت نفســــــــــــــك تحاول جمعها من جديد إما بتقدير المحذوف أو 

 كائن أو موجود(، إليضاح المبهم وإزالة اللبس والغموض.بتقدير )
فالعملية اإلســنادية في الجمل البســيطة مقتصــرة على ترتيب المســانيد، غير 
أن مســـــــــــــانيد الجملة الفعلية غالبًا ما تكون نمطية بمعزل عن الزمن وحاالت التقديم 

مية وقد ينعدم الوالتـأخير فيهـا، لكن هذا الترتيب غير ثابت فقد يتواجد في وحدات ك
ليتعدى إلى تراكيب أخرى و"التركيب اإلســـنادي هو الذي يكّون عنصـــرًا أو أكثر من 

، وهذا هو اإلســـناد المركب الذي ال ينفصـــل عن مفهوم بنيان (3)عناصــره األســـاســـية"
الُجملة، وبهذا يخلص كالمنا إلى أن الُجملة واإلســـــناد مركب متحد ال انفصـــــال بين 

ظيف مفهوم اإلسناد في تعليم الجمل يكاد ال ينفصل عن المفهوم أجزائه فإمكانية تو 
الحــّدي لتعريف الجمــل فهمــا رفيقــان لعمليــة واحــدة وهي تركيــب الُجمــل وبنــاؤهــا وبمــا 

موا موضوعات النحو وأبوابه في ضوء مفهوم اإلسناد فال مجال للفصل أن النحاة قسّ 
                                                           

م، 1714زيع، الســـــــــــــعودية، ، عالم المعرفة للنشـــــــــــــر والتو ةي ل ن اللغة  تراكيبهتخليـل أحمـد عمايرة، (1)
 .12ص

م، 1774، دار الثقافة للنشـــــــر والتوزيع، الدار البيضـــــــاء، اللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حســـــــان،  (2)
 .173، 172ص

، دار مؤســســة رســالن 2221، ال ملة  الن دة ا الدد تيية النظت تة ةي ال  ن العربيرابح أبو معزة،  (3)
 .117للطباعة والنشر، سوريا، ص
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ين الكتب التعليمية للناطقبينهما غير أن اســــتخدام مصــــطلح اإلســــناد غير مدرج في 
بها أو للناطقين بغيرها لكنه لم يغب عن الُجمل تركيبًا وبناء فهو أساس العالقة بين 
المركبات وهذه العالقة يجب أن يدركها الناطق بغير العربية تمامًا كرســــــــــــــوخ مفهوم 

قات ، في ذهنه لربط عناصـــر الُجملة والعال(1)احتياج اللغة اإلنجليزية "فعل الكينونة"
التي تربطها بعضـــــــها ببعض "ليســـــــت الكلمات وحدها هي التي تؤثر في تفكيرنا بل 

، وبما أن تركيب الُجملة يحدده اإلســناد فال ســبيل إال لترســيخ (2)يؤثر تركيب الجملة"
 مفهومه في أذهان متلقي هذه اللغة. 

 ال ملة الالمتة:
م ند، فهما ميســـمنظومة هذه الجملة األســـاســـية تقوم على المســـند إليه والمســـ

هذه الجملة، فالمســـــــــند إليه بمثابة مغناطيس هذه الجملة الذي يجذب خلفه أو أمامه 
بقية العناصـر فيسند الحدث إلى مسنده في البناء ومن هنا يأتي ارتكاز جملته عليه 

وأهميته هذه  (3)"فلالســـــــــم أهمية كبيرة في عملية اإلســـــــــناد مقارنة باألفعال والحروف"
 لعنصر الذي يوزع على بقية العناصر مهامها في الجملة.تنبع من كونه ا

وقد نال هذا البناء مجااًل واســــعًا من الدراســــات والشــــروح، لما يعترض بنيته 
من تقديم وتأخير وهذا بدوره له تأويل، لكن هذا النمط الجملي في إســــــناده يخلو من 

ة الخبر إلى الزمن فإن "للجملة االســـــــــــمية إســـــــــــنادًا ال على معنى الزمن فهي نســـــــــــب
، فهي معزولة عن الزمن في تركيبها وإسنادها، فأصل العالقة بين أركانها (4)المبتدأ"

                                                           
، ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشــر، القاهرةمشددكلة تعلتم اللغة العربتة لغير العربعلي الحديدي،  (1)

 .11م، ص1717
، ترجمة عبده الراحجي، علي علي أحمد شـــــــــعبان، دار أالددددددس تعلم اللغة  تعلتمهتدوغالس بروان،  (2)

 .111م، ص1774النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 
دار  ،تعلتم العربتددة لغير ال ددتطقين  هددت، ال مررددة  التطبيق ،مــد مــدكور، إيمــان أحمــد هريــديعلي أح (3)

 .23ص م،2221الفكر العربي للنشر، مصر، 
 .132م، ص1774دار الثقافة للنشر، المغرب،  ،اللغة العربتة مع تةت  مب تةت، تمام حسان (4)
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أن تنســــــــب ركنًا إلى اآلخر فيكســــــــبه الحركة ويلزمه الموقع، ولم يخرج أحٌد عن هذا 
، (1)الحد في تعريف هذا النمط الجملي، وقد عّدها الجميع "التي تبدأ باسم أو ضمير"

م ما يحدد مســـــــماها فهو الســـــــبيل إلى تمايزها عن نظيرتها الفعلية فصـــــــدارتها لالســـــــ
 وكذلك خلوها من معنى الزمن وإسنادها قائم على عالقة معنوية تربط بين مالزميها.

والمســــــــــــــنـد تقع عليـه مســــــــــــــؤوليـة تمـام بنـاء هـذا التركيب فوقوع األمر عليه 
ه ي الجملة اعتبر اســــــــتجابًة لمطلب العملية اإلســــــــنادية ككل وعدا هذان العنصــــــــران ف

النحاة متممًا للجملة أو عنصــــــــــرًا قويًا مؤثرًا ورابطًا لســــــــــياقها، وهذا ما قصــــــــــده تمام 
حســــــــــــان في قوله: "من األدوات ما يدخل على الجملة فيكون مســــــــــــلطًا على عالقة 

وهذا التســـــــلط هو الذي يمنح هذه الجملة بقعة من الضـــــــوء  (2)اإلســـــــناد بين طرفيها"
 زمن في تركيبهــا الــذي تفتقر إليــه فتنتقــل من الثبــات والخلوويجعلهــا تحمــل معنى لل

 إلى التغير واإلشباع بتلك األدوات التي تأخذ من الجملة وتعطيها.

 العتمل ةي ا ال تي الالمي:

 أ لا:

معلوم أن الجملة االســــــــــــــمية تمتاز بالثبوت داخل تركيبها، فهي في تركيبها 
قل إال إذا حركنا عناصرها. وقد احتاجت البسيط نمطية وال تحمل طور التجدد، والتن

هـذه الجملـة أن تكســــــــــــــر هـذا الجمود وتخرج منـه بـدخول "األفعال الناســــــــــــــخة، فهذه 
إذ  (3)النواســـــخ في داللتها على الزمن تشـــــبه األفعال المســـــاعدة في اللغة اإلنجليزية"

ية بتتســــلط على المعنى وتغير البنية وتحتل موقعًا في الجملة وتســــقط حركتها اإلعرا
                                                           

، دار وائل للنشـــــــــر والتوزيع، عمان ،بيق اللغنا المسددددددتةة  ين الت مير ال  نا  التط خليل العمايرة، (1)
 .127ص م،2224

 .92صم، 2222القاهرة،  ،، عالم الكتب للنشر والتوزيعالتر ة ال  نرة تمام حسان، (2)
 .173ص، اللغة العربتة مع تةت  مب تةت تمام حسان، (3)
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، وهذا الفعل الرابط يعطي الُجملة مســـــــــــــاحة (1)على األســـــــــــــانيد مثل: "كان وأخواتها"
 ويغير مسماها وُيحدث تغييرًا في العملية اإلسنادية داخل الُجْملة.

  تلتتا:

والمعنى الوظيفي  (2)"كاد وأخواتها أفعال ناســــــخة ووظيفتها ليســــــت اإلســــــناد"
 دد في المعنى غير أن خبر هذه األفعالالذي تضــــــفيه على الُجملة هو التغير والتج

بجميع مســـــــمياتها من أفعال المقاربة، إلى الشـــــــروع أو الرجاء يجب أن يكون خبرها 
 ُجْملة فعلية وبهذا تختلف عن كان وأخواتها.

  تلُتا:

وهـذا النوع من العوامل يدخل على التركيب االســــــــــــــمي ويجري تغييرًا كاماًل 
ن ناء آخر، وتحتاج مسندين من العماد ليصيرا معليها فتكون في بناء وتصبح في ب

الفضـالت الضـرورية لتمام معناها وتسـمى أفعال القلوب، وسميت بذلك ألنها "إدراك 
لمعرفـة معـانيهـا المتعـددة من الرجحان إلى اليقين والترجيح، وهذا  (3)بـالحس البـاطن"

ـــاعلهـــا عـــاد  ـــة هي وف ـــب وإذا حـــذفـــت من الجمل  التركيـــباليقين يكون بـــالعقـــل والقل
من األفعال التي تســــــــتعمل  (4)األســــــــاســــــــي للجملة إلى طبيعته وقد اعتبرها ســــــــيبويه

وتلغى، أما عن تأثيرها في اإلســـناد فيقوم على شـــاكلتين، تغير بشـــكل مباشـــر وغير 
مباشـــــــر، والتغير المباشـــــــر يكمن في تحويل الُجملة تلقائيًا من االســـــــمية إلى الفعلية 

لى بناء الجملة األصــــــــــلي الذي كانت عليه، ودارت وغير المباشــــــــــر يكون مرتكزًا ع
                                                           

تحقيق عبدالمغني  ،شرح شذ ر الذةب ةي معرةة كرم العرب هـــــــــــــــــــ(،911)ت ابن هشام األنصاري، (1)
 .237م، ص1714 الدقر، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، سوريا،

 ، منشـــــأة المعارف للنشـــــر والتوزيع، القاهرة،ال ملة العربتة يراالددددة لغنرة ل نرة محمد إبراهيم عبادة، (2)
 .99ص

 .31، ص1، جَتمع الدر س العربتةمصطفى الغالييني،  (3)
 .111، الجزء األول، صالكتتب (4)
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 (1)نقاشـــــــــات شـــــــــتى حول هذه األفعال وإعمالها وإســـــــــقاطه ومّمن ذكر ذلك ســـــــــيبويه

حيـث اعتبروا أن هـذه األفعـال إن كـانـت في معناها الظاهر عكس  ،(2)والســــــــــــــيوطي
 المعنى الحقيقي لها فإنها تتعدى إلى مفعول به واحد فقط. 

 ناالخ:ا ال تي الالمي  ال   

تغير الّنواســـــــــــخ الحركة اإلعرابية للُجملة االســـــــــــمية وهذا ما جعلها شـــــــــــبيهة 
باألفعال؛ فالتغير الذي تحدثه تغير داللي عائد إلى معنى الناســــــــــــخ "فمعنى إّن وأّن 
حّققت، ومعنى كأن شـــــــــبهت، ومعنى لكن اســـــــــتدركت، ومعنى لعل ترجيت، ومعنى 

ات تكمن في تغير حكم المســــــــــــــنــد إليــه والوظيفــة العــاملــة لهــذه األدو  (3)ليــت تمنيــت"
 والمسند في الُجملة.

 المب   الُتل : أالس إرداي الم تةج لتعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت

ّدت لتعليم العربيــة للنــاطقين بغيرهــا،  تبــاينــت المنــاهج في محتويــاتهــا التي أُعــِ
عربية يقوم لوربما يكون هذا التباين في "تحديد األســـــاســـــيات النحوية الالزمة لمتعلم ا

فكل  (4)إلى اآلن على تصـــــــــور تقريبي يختلف إلى حد كبير من شـــــــــخص إلى آخر"
مؤلف يقدم مادته حســـب تصـــوره ومن منظوره الشـــخصـــي وتبعًا لتجاربه الشـــخصـــية 

ســـــــــــــس واأل ،والرغبة ،متناســـــــــــــيًا بذلك أهمية التبســـــــــــــيط، والترتيب، والغاية، والحاجة
 المنهجية إلعداد تلك المناهج.

                                                           
 وما بعدها. 111، الجزء األول، صالكتتب (1)
، دار الكتب العليمة للنشر، األشبته  ال متئر ةي ال  ن ،هــــــــــــ(711)ت ينظر: جالل الدين السيوطي، (2)

 .12، ص 11ص ، 2ج م،1797 ،لبنان
ـــــــــــــــ(،599األنباري، )ت أبو البركات عبدالرحمن بن ســـعيد (3) ــــــــــــــــ ، تحقيق محمد بهجت أالدددرار العربتة هـ

 .141ص م،1792يطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، الب
، ، مجلة كلية اآلداب، المجلد الخامسأالدتالتتا ال  ن العربي لغير ال تطقين  تلعربتة علي فودة نيل، (4)

 .112م، ص 1791م، 1799جامعة الرياض، 
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ية الجدلية في هذا الحقل التي ُطرحت وال تزال تطرح في تعليم أما القضـــــــــــــ 
العربية للناطقين بغيرها فهي المادة النحوية وماذا يدرس منها؟ وكيف؟ وال سبيل إلى 
جواٍب شـــــاٍف، فالعربية لغة ال تســـــتطيع أخذ جزء منها وترك اآلخر ألنك ســـــتشـــــوبه 

ا هي لتي ال مجال للنقاش فيهبعيب ال يمكن تداركه أو التغافل عنه ومن القضــــــايا ا
البعد عن التفصــــــيالت والتعليالت والشــــــروحات التي خاض بها النحويون واســــــتغلق 
النحو بسببها "فبالنسبة للقواعد فينبغي جمع عناصرها طبقًا لصفاتها الوظيفية وليس 

فانتخاب األبواب النحوية المناســــــبة للطالب حســــــب مســــــتواه وحســــــب  (1)تبعًا لنوعها"
لتي دعته لدراسة هذه اللغة ليس باألمر الصعب باتساٍق مع طريقة وظيفية الحاجة ا

لعرض تلـك القواعـد "إن الغــايـة من تـدريس النحو إرســــــــــــــاء النظـام اللغوي في الــذهن 
فالعربية تركيب ونظام كأي لغة أخرى بصرف النظر  (2)وإقامة اللسان وتجنب اللحن"

ظمة بناء لغات العالم لكن تميز عن االختالفـات، فليس من المنطق أن تتشــــــــــــــابه أن
النظام اللغوي في بناء اللغة هو األســـاس فكل مفردة تشـــغل حيزًا ومعنى خاصـــًا في 
لغتها، ومن الصعب أن تشغله نفسه في لغة أخرى، فال المعنى يتطابق، وال الموقع، 

ي توال الحكم اإلعرابي، وهــذا مــا يوقع متعلم العربيــة بــالخلط بين لغتــه األم واللغــة ال
يـدرســــــــــــــهـا وقـد تنبـه إلى ذلـك منـذ القـدم ابن خلدون في مقدمته فقال: "إن الملكة إذا 

فاألنماط اللغوية  (3)ســـبقتها ملكة أخرى في المحل فال تحصـــل إال ناقصـــة مخدوشـــة"
تتــداخــل؛ ألن هــذا الطــالــب لم يتوصـــــــــــــــل إلى الكفــايــة االتصـــــــــــــــاليــة لفهم هــذه اللغــة 

التي يحتاجها "اســـــــــتعمال المتعلم اللغة التي واســـــــــتعمالها وظيفيًا في مجاالت الحياة 
                                                           

ن ألخر  ال تة لغير ال تطقيالت تةتا المعت دددددرة ةي تدررس اللغة العربتة  اللغتا ا حمادة إبراهيم، (1)
 .15ص م،1719 ، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، هت

 ،تعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت، ال مررة  التطبيق إيمت َ أ مد ةرردا،علي أحمـد مـدكور،  (2)
 11م، ص2221القاهرة،  دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،

، تحقيق أحمد الزعبي، دار المعرفة مقدمة ا ن خلد  َ  هــ(،121)تعبدالرحمن بن محمد بن خلدون،  (3)
 .142ص م،2221الجامعية للنشر، بيروت، 
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فاالتصـــــــــــال الوظيفي الذي يحتاجه  (1)يدرســـــــــــها اســـــــــــتعمااًل حرًا في ظروف حقيقّية"
الطالب يقوده إلى الحد الذي ُيمكِّنه من اســــتخدام هذه اللغة في ســــياقاتها الصــــحيحة 

تواصــل مع لمن جّراء اســتخدامه للرصــيد اللغوي الذي اكتســبه تلقائيًا من االحتكاك وا
اللغة وأهل اللغة في المواقف الحياتية الطبيعية، وهذا المقصـود باسـتعمالها استعمااًل 
حرًا شــــــــرط أن يكون هذا االســــــــتعمال مقبواًل على المســــــــتوى الداللي والنحوي بحيث 
يكون الشــكل والمعنى متحدًا بمعنى "معرفة ترتيب عناصــر الجملة بالنســبة لبعضــها 

مقبولـــة من حيـــث الحكم النحوي وترتيـــب  (3)لـــد عض الكلـــب"فجملـــة "الو  (2)البعض"
العناصــــر لكن على مســــتوى المعنى والداللة، فهي مرفوضــــة قطعًا ألنه من المحال 

إذا قيســـــــــت على  (4)"هذا األعزب متزوج" وجملة ،أن يكون الولد قد قام بفعل العّض 
 مقبولة. يرالمعيار النحوي فهي صحيحة، وإذا قيست على المستوى الداللي فهي غ

"عملية مركبة تتضـــــمن عددًا ال حد له من  وبما أن عملية تعلم اللغة الثانية 
فيجب أن تكون العملية التعليمية كاملة متكاملة من حيث أســـس إعداد  (5)المتغيرات"

المنــاهج، وانتخــاب الطريقــة المثلى في عرض المــادة النحويــة، مع معرفــة مســــــــــــــبقــة 
ة وما يتبعه من اختيار المنهج المناســـــــــب لكل طالب بأســـــــــباب ودوافع تعّلم هذه اللغ

ومســـــــــتواه ودافعيته من جراء تعلم هذه اللغة، فهي التي تحدد المنهج المقترح لســـــــــير 
هذه العملية التعليمية، وضــــــــمان تحقيق الحّد األعلى للطالب ليتمكن من االتصــــــــال 

                                                           
، الخدمات العامة كتف لعلم العربتة لغة  تة،     ةي إشددددددكتلتتا الم هجمحمد صــــــــالح بن عمر،  (1)

 .37م، ص1771 للنشر، تونس،
رجمة محمد الشــــــــرقاوي، المجلس األعلى للثقافة ، تتعلم اللغة الُتلتةســــــــوزان جاس، الري ســــــــلينكر،  (2)

 .12م، ص2223 الكويت، والنشر،
 .11، صالسابق (3)
 . 15، صالسابق (4)
أحمد شـــــــعبان، دار  ترجمة عبده الراجحي، علي علي أالددددددس تعلم اللغة  تعلتمهت، دوغالس بروان، (5)

 .17ص م،1774 النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،
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 عملية، حيثوالتواصـــــــل مع هذه اللغة وأهلها مع مراعاة ضـــــــرورة من هم أهل لهذه ال
ن "تمكين المعلمين من السـيطرة على كثير من المسائل والمشكالت المتعلقة بتعليم إ

  .(1)اللغة العربية"

فــإعــداد المعلم الُكفء من أهم أســــــــــــــس تعليم هــذه اللغــة حتى يتحقق النتــاج 
المـأمول عنـد كـل من الطـالـب والمعلم؛ فالطالب حين يقوم على تدريســــــــــــــه أســــــــــــــتاذ 

ص يقّدم له  المعلومات الصــــحيحة التي تشــــبع فضــــوله وتســــاؤالته حول هذه متخصــــّ
اللغـة يمنح الطـالـب شــــــــــــــيئـًا من الثقـة والعزم على المتـابعة، األمر الذي يحقق تقدمًا 
أســرع في العملية التعليمية، وبما أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "مســتمد من 

فإّن اختيار الطريقة المثلى في . (2)أسـاسيات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها"
التـدريس أمر بـالغ األهميـة، )ولكـل طريقـة نظريتهـا وأهـدافهـا ووظـائفهـا ومحاســــــــــــــنها 
وعيوبها(، واختيار الطريقة المناســـــــــبة مســـــــــؤولية تقع على عاتق المعلم الذي ينبغي 
عليه اختيار الطريقة الوظيفية التي تؤّمن طالبه وتكســـــــــــــبه الكفاية اللغوية كجســـــــــــــر 

بور لفهم هذه اللغة وإنتاجها ضـــــمن ســـــياقاتها التي يحتاجها حتى ناطق هذه اللغة ع
من أبنائها لديه مشـــــكلة في بنيته اللغوية، حيث إن جوهر هذه المشـــــكلة األســـــاســـــية 

فضعف  (3)"الفهم الناقص للغة العربية ذلك الفهم الذي انعكس على أساليب تدريسها"
ســـــــــــــؤوليته وحده فهي مســـــــــــــؤولية المناهج ابن اللغة وقصـــــــــــــوره عن فهم لغته ليس م

والطريقة العقيمة التي تلقى فيها هذه اللغة من جراء الشــــــــــــــروحات والمفاضــــــــــــــالت، 

                                                           
يليل المعلم للكتتب األالددددتالددددي ةي تعلتم اللغة العربتة لغير ونس، محمد ســـــعيد يونس، فتحي علي ي (1)

 .4م، ص1713تونس،  ، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،ال تطقين  هت
م، 2222 ،، الرياضطرائق تدررس اللغة العربتة لل تطقين  لغتا أخر   عبدالعزيز إبراهيم العصــــيلي، (2)

 .7ص
م، 1772، ، الرياضال مررتا اللغنرة  ال فسددددددتة  تعلتم اللغة العربتة ،عبدالعزيز إبراهيم العصـــــــيلي (3)

 .113ص
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وترجيح رأي، والرد على آخر، فضــــــــــاًل عن اإلكســــــــــاد الذهني الذي يقع فيه الطالب 
نتيجة تعّدد القضـــــــــايا النحوية في الدرس الواحد مما أوقع الطالب في شـــــــــبكة النفور 

عن لغته ســــــواء للدراســــــة أو لغة للتواصــــــل وهذا ما خلق )عربية الشــــــارع( أو  والبعد
 العامية في مجتمعنا العربي.

أما هذه الدراســــــة فمعنّية على وجه الخصــــــوص بالمادة النحوية المقدمة في 
ه ينبغي علينا مراعاة أن ال "نصــــــدمه في أول الطريق بالحديث عن المناهج حيث إنّ 

 . (1)صطالحاته مما يصرفه عن اللغة وتعلمها"قواعد النحو أو تقديم ا

فحســــن اختيار المنهج وعناصــــره  وهذا ما يجب مراعاته عند إعداد المناهج،
أمر في بــالغ األهميــة فيجــب مراعــاة "األســــــــــــــس الثقــافيــة واالجتمــاعيــة، واألســــــــــــــس 

للطالب مع مراعاة مســـــــــــتويات اللغة ( 2)الســـــــــــيكولوجية، واألســـــــــــس اللغوية والتربوية"
وتعليم ( 3)ا مثــــل "النظــــام الصــــــــــــــوتي، النظــــام التركيبي، النظــــام المعجمي"وأنظمتهــــ

المهارات مع مراعاة األهداف في تعليم كل مهارة واســــــــــــتخدام الوســــــــــــائل المعينة في 
العملية التعليمية يجب أن يكون ضـــــــــــمن مخطط آلية إعداد المناهج مع مراعاة "نوع 

وال نغفــل  (4)اد الــدروس وتقــديمهــا"المــدخــل، نوع الطريقــة، نوع التــدريبــات، كيفيــة إعــد
 .(5)"اإلجراءات والتقويم"

                                                           
، منشـــــورات المنظمة اإلســـــالمية تعلتم العربتة لغير ال تطقين  هت م تة ه  أالددددتليبهرشـــــدي طعيمة،  (1)

 . 91ص م،1717للتربية والعلوم والثقافة، إيسسكو، 
 ،أالددددددس إرداي الكتب التعلتمتة لغير ال تطقين  تلعربتة ،الي وعبدالحميد عبداللهناصـــــــــر عبدالله الغ (2)

 .35-17ص
يليل المعلم للكتتب األالتالي ةي تعلتم العربتة لغير ال تطقين فتحي علي يونس ومحمد سعيد يونس،  (3)

 .21، ص هت
 .21، صالسابق (4)
 .35، 34، صالسابق (5)
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فــإذا مــا اكتملــت هــذه العنــاصــــــــــــــر في عمليــة إعــداد المنــاهج وأخــذت بعين 
االعتبار، فإن العملية التعليمية سـتسير في نطاق الخط المستقيم الذي رسم لها لكن 

ومحتواهــا ســــــــــــــيمــا عنــد اختيــار آليــة المنــاهج  هنــاك أمر محتوم يجــب مراعــاتــه، وال
فــالمنــاهج التي تــُدرس للنــاطق بــالعربيــة الــذي عــاش في أحضـــــــــــــــان هــذه اللغــة وَأِلف 
ســـــــــماعها اكتســـــــــب معظم أنظمتها بالفطرة تختلف عن تلك التي تعّد للناطق بغيرها 
فالمناهج التي تصــــــــمم من أجله تلقائيًا ســــــــتختلف، في الكم والنوع "فالكتب التي تعد 

 . (1)للعرب يجب أال تدرس لغيرهم"

، العربية وهذه وجهة نظٍر ســـــــــــــليمة لكل من تعامل مع طالب ناطقين بغير
 ،كذلك الحرص في البعد عن العشـــوائية واإلرهاصـــات في تقديم النصـــوص والمعاني

عده على اكتســـاب اللغة مع الحد األدنى من امع مراعاة انتقاء مادة لهذا الطالب تســـ
 بة.مسبقًا بحسب الخبرة والتجر  والتي تكون متوقعة ،األخطاء التي يسهل تداركها

ومن هنا جاء اختيار هذه الدراســــــــة تطبيقًا على المســــــــتوى المتوســــــــط بعينه 
اه األول الطالب في مســتو  إنّ  :بمعزٍل عن المســتويين األول والمتقدم، فنقول في رأينا

ال فرق بينـه وبين ابن اللغـة في عمليـة التـدرج في عرض تركيـب بنيـة هـذه اللغة في 
عادي المألوف الذي ُيعد كمدخل أســــاســــي للتعمق أكثر في تفصــــيالت بناء نمطها ال

الجمل، مع اختالف العمر والبيئة التي عاش كل منهما فيها، أما المستوى المتوسط 
الذي تســـــــــعى هذه الدراســـــــــة لمالمســـــــــة واقعها وتقديم أنموذج مقترح لطلبتها فقواعده 

ًا، والتطبيقات أكثر اتســــــــــــــاعًا "تكون أكثر عمقًا والمصــــــــــــــطلحات النحوية أكثر ورود
فهي بمثــابــة مرحلــة انطالق نحو تعّلم العربيــة  (2)وخصـــــــــــــــائص اللغــة أكثر ظهورًا "

                                                           
 ،أالدددددددس إرداي الكتب التعلتمتة لغير ال تطقين  تلعربتة، د عبداللهناصـــــــــر عبدالله الغالي وعبدالحمي (1)

 .121ص
  .1ص ،األالس المع متة  الُقتفتة، لتعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت رشدي أحمد طعيمة، (2)
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بأنظمتها وتراكيبها وخصــائصــها فهذه المرحلة ُتعد بمثابة "خطوة نحو عبور المســافة 
بين مواد تعليمية أكســـبته المهارات األســـاســـية في تعلم اللغة إلى مواد تعليمية أخرى 

ســــــــــــــبـه مهـارات أكثر تعقيـدًا، وتوظيف مـا يتعلمـه في مواقف أكثر وأغزر مفردات تك
 وهذا بالضبط ما نعمل على إيضاحه وتبيانه. (1)وأعمق فكرًا"

وفي المبحث التالي ســنحلل بعضــًا من مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها   
ا وهو الذي ال هللمســــــــتوى المتوســــــــط ونتتّبع كيفية تقديم مفهوم اإلســــــــناد وتوظيفه في

 ينفصل عن مفهوم تركيب الجمل االسمية والفعلية في العربية.

 ت ليل م تةج تعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت يالمستن  المتنالط 

اعتمدت الدراســـــــــــــة خمســـــــــــــة كتب، وقد اخترنا من كل كتاب خمس وحدات   
ريبات، ددراســــية لتكون عينة للدراســــة، واســــتهدف التحليل النصــــوص اللغوية دون التّ 

لَِّط الضــــــــوء في التحليل على توظيف مفهوم اإلســــــــناد في تقديم أنماط وتراكيب  وســـــــُ
 الجمل االسمية والفعلية.

 الكتتب األ ل: العربتة لل تطقين  غيرةت يال تمعة األريلتة 

يســـتهدف هذا الكتاب المســـتوى المتوســـط ضـــمن ســـلســـلة تعليمية في المعهد 
كّون من خمسة ويت طقين بغيرها في الجامعة األردنية.الدولي لتعليم اللغة العربية للنا

عشـــــر درســـــًا، قامت دروســـــه على تقديم أفكار ومفردات، وبوابات حوارية يســـــتثمرها 
الطالب في تطوير مهاراته اللغوية مع ما يتناســـب ومســـتواه، أما تدريبات الكتاب فقد 

ل ى فهم الجمركزت على إعادة ترتيب الجمل األمر الذي يوصــــل الطالب مباشــــرة إل
وتميز أنماطها وتراكيبها، وقد اختار البحث )خمســــــــــــة نصــــــــــــوص( بناًء على أنماط 
الجمل وتنوع تراكيب الجملة الواحدة وقد بلغ عدد الجمل اإلجمالي في عينة الدراســـة 

                                                           
  . 1، 9، صاألالس المع متة  الُقتفتة، لتعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت رشدي أحمد طعيمة، (1)
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جملة( تراوحت بين النمطين االســــــــــــــمي والفعلي، والدروس التي  219لهـذا الكتاب )
العودة إلى الصــــــــــــف، الرياضــــــــــــة، تاج محل رمز  ي:مّثلت عينة البحث والتحليل ه

 الحب، أم كلثوم سيدة الغناء العربي، مسابقات ملكات جمال العالم.

جملة  225و ،%21,591جملة اســمية أي ما نســبته  12وقد جاءت منها 
 .%91,421فعلية أي ما نسبته 

 الكتتب الُتلي: العربتة لل تطقين  غيرةت يال تمعة األريلتة 

هذا الكتاب المســـتوى المتوســـط ضـــمن ســـلســـلة تعليمية في المعهد يســـتهدف   
وم على ثالث ويق الـدولي لتعليم اللغـة العربيـة للناطقين بغيرها في الجامعة األردنية.

عشـــــــرة وحدة دراســـــــية بحيث يلبي حاجة الطلبة في إكســـــــابهم مهارات اللغة األربعة، 
لمــــادة النحويــــة من خالل ورفع أداء الطــــالــــب اللغوي، وقــــد تم التركيز فيــــه على ا

التدريبات النحوية القائمة على تركيب الجمل، وقد اختار البحث )خمســـة نصـــوص( 
عينـة للتحليـل، بنـاًء على تعدد األنماط والتراكيب الجملية، وقد بلغ عدد  بوصــــــــــــــفهـا

. والـدروس التي مّثلـت عينة (جملـة 312) الجمـل في عينـة الـدراســــــــــــــة لهـذا الكتـاب
تقـاليـد الزواج في المجتمع العربي، التعليم في األردن، حكـاية  البحـث والتحليـل هي:

 ألف ليلة وليلة، البطالة، سوق عمان المالي.

جملة  271و .%19,197جملة اســمية أي ما نســبته  14وقد جاءت منها 
 .%12,322فعلية أي ما نسبته 

 يَتمعة  لية أ ةت ن   الهرا  الكتتب الُتل : أةرا 

مســـتوى المتوســـط ضـــمن ســـلســـلة تعليمية في جامعة يســـتهدف هذا الكتاب ال
ويقوم على خمس وحدات دراســـــية كل وحدة تقوم  والية أوهايو كولومبس في أمريكا.

ًا من كل وحدة أي )خمســـــة نصـــــوص(  على عدة نصـــــوص، وقد اختار البحُث نصـــــّ
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كعينة للدراسـة والتحليل. وقد بنى المؤلف نصـوصه على مبادئ وظيفية، حيث رّكز 
نى أكثر من الشـــكل اللغوي، وقد اختار اللغة المســـتخدمة من قبل المثقفين على المع

ولغة الصــــــحافة، وفي كل وحدة دراســــــية وجهت النصــــــوص وأهدافها بشــــــكل وظيفي 
بحيث ترتبط مع الهدف األســاســي الذي أعد من أجله الكتاب، وهو مســاعدة الطالب 

ع في تكلف، وقد تم التنوي الكتســـــــاب القدرة على األداء اللغوي بمهاراته األربعة دون 
اختيار النصــــوص الحوارية، والرســــالة، والنصــــوص الســــردية، والقصــــص لتمكن من 
حصـــــــــــر أكبر عدد ممكن من أنماط الجمل وتراكيبها، وقد بلغ عدد الجمل في عينة 

 . والدروس التي مّثلت عينة البحث والتحليل هي:(جملة 391)الدراســة لهذا الكتاب 
د، ى ليليًا، مع أم وليصديقه بشار، مع الناس، غادة تزور ملهً رسالة من عدنان إلى 

 247و .%23,152جملة اسمية أي ما نسبنه  111رحلة ابن جبير. وجاءت منها 
 .% 19,149جملة فعلية أي ما نسبته 

 الكتتب الرا ع : كتتب األالتس ةي تعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت 

 ط وُيعد هذا الكتاب الجزء الثالثيوجه هذا الكتاب لطلبة المســـــــتوى المتوســـــــ
 من سلسلته.

يتأّلف الكتاُب من ثالثة وعشــــــــــــرين درســــــــــــًا ركزت على أكثر المجاالت في 
ــ العــالم العربي كــالثقــافــة العربيــة، وعــادات المجتمع العربي وتقــاليــده، دريبــات أمــا الت

ث حــفكــانــت كثيرة متنوعــة الهــدف منهــا زيــادة الثروة اللغويــة للــدارس، وقــد اختــار الب
)خمسة دروس( كعينة للدراسة والتحليل والنصوص المختارة متتابعة والسبب في هذا 
أّن المؤلفة ركزت في الوحدات األولى على الدروس الحوارية، وخصـــــــصـــــــت دروس 
لتعريف الـدارس بـاللغة العربية والصــــــــــــــعوبات التي تواجهه؛ لذلك عمدنا إلى اختيار 

كن من أنماط الجمل المستخدمة هذه النصـوص كي نتمكن من حصر أكبر عدد مم
 249)في مثل هذه الدروس، وكان عدد جمل عينة الدراســة في النصــوص المختارة 
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 في مركز اللغــات، اللغــة :. والــدروس التي مّثلــت عينــة البحــث والتحليــل هي(جملــة
العربية، كيف أتعلم العربية بســـرعة؟ الصـــعوبات التي تواجه الدارس األجنبي، العالم 

 وقع.العربي الم
 143و .%49,112جملة اســـــــــــمية أي ما نســـــــــــبته  131وقد جاءت منها 
 .%52,117جملة فعلية أي ما نسبته 

 الكتتب التتمس: العربتة النظت تة يَتمعة آل البيت 
يســتهدف هذا الكتاب المســتوى المتوســط ضــمن ســلســـلة تعليمية لجامعة آل 

حــدة لى إحــدى وعشــــــــــــــرين و البيــت لتعليم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا. وقــد قــام ع
دراسـية ضمن نصوص تحمل لغتها معنى قريبًا من اللغة الطبيعية التي تدّرس البن 
العربية، وقد تنّوعت الّنصــــــوص بين القصــــــة، والســــــرد، والحوار، والرســــــالة، بطريقة 
وظيفية تتســــق من وجهة نظر المؤلفين مع حاجات الطالب الســــتعمال اللغة مع أن 

م تصـــــمم لهذا الطالب، وقد وجهت التدريبات من خالل النصـــــوص كانت أصـــــلية ول
النصــــــــــــــوص لخـدمـة المـادة النحويـة ليتعلمهـا الطـالـب بطريقة وظيفية وقد تم اختيار 
)خمســـة نصـــوص( بناًء على المادة النحوية في التدريبات لنتمكن من حصـــر أنماط 

 472)الجمـل وتراكيبها في هذه الدروس، وكان عدد جمل عينة الدراســــــــــــــة المختارة 
والــدروس التي مّثلــت عينــة البحــث والتحليــل هي: جحــا مع تــاجر القمــاش  .(جملــة

وجحا وبائع الفول، الصـــــــــــدفة العجيبة، رســـــــــــالة إلى ولدي، الحاج الصـــــــــــغير، أدب 
 األطفال.

 351و .%21,319جملة اســـــــــــمية أي ما نســـــــــــبته  137وقد جاءت منها 
 .%91,132جملة فعلية أي ما نسبته 

ل الكلي في نصــــــــــــــوص عينــة الــدراســـــــــــــــة في جميع وبهــذا يكون عــدد الجمــ
 جملة.1912الكتب
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 .%32جملة بنسبة  534جاءت االسمية منها 
 .%92 جملة بنسبة 1241وجاءت الفعلية منها 

 ويمكن توضيح ذلك بالّرسم اآلتي:

أما ما يتعّلق بصـــــور المبتدأ والخبر في جمل عينة الدراســـــة فجاءت النتائج 
 على النحو اآلتي:
، في جمل عينة الدراســـــة في اً مفرد اً ناســـــخ اً ، واســـــمدأ اســـــمًا مفرداً جاء المبت

 .%41,37مرة بنسبة  221جميع الكتب 
مرات  3جاء المبتدأ مصــــدرًا مؤواًل في جمل عينة الدراســــة في جميع الكتب 

 . %2,51بنسبة 
مرة  119جاء المبتدأ ضـــميرًا بجميع أشـــكاله متصـــاًل، ومنفصـــاًل، ومســـتترًا، 

 . %33,15بنسبة 
مرة  41جاء المبتدأ اســـــــم إشــــــــارة في جمل عينة الدراســــــــة في جميع الكتب 

 .%1,77بنسبة 
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مرة بنســــــــــــــبة  93حـذف المبتـدأ من جمـل عينة الدراســــــــــــــة في جميع الكتب 
13,19%. 

مرات  12جاء المبتدأ اسـم استفهام في جمل عينة الدراسة في جميع الكتب 
 .%1,19بنسبة 

ل عينة الدراســـــة في جميع الكتب مرتين جاء المبتدأ اســـــمًا موصـــــواًل في جم
 . %2,39بنسبة 

ولو قمنا بجمع األرقام نجدها تتســــــــــاوى مع عدد الجمل االســــــــــمية في عينة 
 مبتدأ.  534جملة أي  534الدراسة 

 ويوضح الّرسم اآلتي صور المبتدأ بالرسم البياني.
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جميع  راسة فيورد الخبر اسمًا مفردًا، وخبرًا لناسخ مفرد، في جمل عينة الد
 .%31,42مرة بنسبة  174الكتب 

ورد الخبر شـبه جملة جار ومجرور، وشبه جملة ظرفية، في جمل عينة الدراسة في 
 .%22,51مرة بنسبة  122جميع الكتب 

ورد الخبر جملــة فعليــة، وجملــة خبريــة لألفعــال النــاســــــــــــــخــة، وجملــة خبريــة 
مرة بنســــــــــــبة  115ب للحروف الناســــــــــــخة، في جمل عينة الدراســــــــــــة في جميع الكت

32,71%. 
مرة  23ورد الخبر جملة اســــــــمية في جمل عينة الدراســـــــــة في جميع الكتب 

 .%4,32بنسبة 
ذف الخبر في جمـل عينـة الـدراســــــــــــــة في جميع الكتـب  مرة بنســــــــــــــبــة  15حـُ

2,11%. 
مرات  5ورد الخبر اســـــم اســـــتفهام في جمل عينة الدراســـــة في جميع الكتب 

 . %2,74بنسبة 
مرات  3شـــــــــارة في جمل عينة الدراســـــــــة في جميع الكتب ورد الخبر اســـــــــم إ

 .%2,51بنسبة 
مرات  9ورد الخبر اســـمًا موصـــواًل في جمل عينة الدراســـة في جميع الكتب 

 .%1,31بنسبة 
في جميع الكتب  مرتينورد الخبر مصـــــــــــدرًا مؤواًل في جمل عينة الدراســـــــــــة 

 .%2,39 بنسبة
 الجمل االســــــــــمية في عينةولو قمنا بجمع األرقام نجدها تتســــــــــاوى مع عدد 

 خبر ويوضح الّرسم البياني اآلتي صور الخبر. 534جملة أي  534الدراسة 
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عينة الدراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة  وفي 
 لزمن األفعال واللزوم والتعدي على النحو اآلتي:

فعاًل بنســــــــــبة  471ورد الفعل الماضــــــــــي في جمل عينة الدراســــــــــة في جميع الكتب 
37,41%. 

فعاًل  171ورد الفعل المضــــــــــارع في جمل عينة الدراســــــــــة في جميع الكتب 
 .%51,22بنسبة 

فعاًل بنســــــــــبة  59ورد فعل األمر في جمل عينة الدراســــــــــة في جميع الكتب 
4,59% . 
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بالرســــم البياني نســــبة ورود األفعال في جمل  11( ص7ويوضــــح الشــــكل )
 .عينة الدراسة من حيث الزمن 

 أما من حيث اللزوم والتعدي فوردت األفعال كاآلتي:

 111ورد الفعل الماضــــــــي الالزم في جمل عينة الدراســــــــة في جميع الكتب 
 .%14,73فعاًل بنسبة 

 311ورد الفعل المضـــــــارع الالزم في جمل عينة الدراســـــــة في جميع الكتب 
 .%25,31فعاًل بنسبة 

فعاًل  11في جميع الكتب ورد فعـل األمر الالزم في جمـل عينـة الـدراســــــــــــــة 
 .%2,11بنسبة 

 325ورد الفعل الماضــي المتعدي في جمل عينة الدراســة في جميع الكتب 
 .%24,41فعاًل بنسبة 

 312ورد الفعل المضـارع المتعدي في جمل عينة الدراسة في جميع الكتب 
 .%32,11فعاًل بنسبة 



العدد الثامن والت�سعون 

134

فعاًل  41تب ورد فعل األمر المتعدي في جمل عينة الدراســـــــة في جميع الك
 .%3,17بنسبة 

ولو قمنــا بجمع األرقــام نجــدهــا تتســـــــــــــــاوى مع عــدد الجمــل الفعليــة في عينــة 
بالرســـم البياني صـــور األفعال  17( ص12) جملة ويوضـــح الشـــكل 1241الدراســـة 

 من حيث الزمن واللزوم والتعدي في جمل عينة الدراسة.

 

 أما بالنسبة لصور الفاعل فوردت كاآلتي :

مرة  215اســــمًا ظاهرًا في جمل عينة الدراســــة في جميع الكتب  ورد الفاعل
 .%23,91بنسبة 

ورد الفاعل ضــــميرًا بجميع أشــــكاله في جمل عينة الدراســــة في جميع الكتب 
 .%95,54مرة بنسبة  721

ورد الفاعل اســــم إشـــــارة في جمل عينة الدراســــة في جمل عينة الدراســـــة في 
 .%2,51مرات بنسبة  9جميع الكتب 
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الفاعل مصـــــــــدرًا مؤواًل في جمل عينة الدراســـــــــة في جميع الكتب مرتين ورد 
 . %2,19بنسبة 

بالرســم البياني صــور الفاعل في جمل عينة  92( ص11ويوضــح الشــكل )
 الدراسة.

 أما نمط الجمل من حيث المعلوم والمجهول فكانت كاآلتي:

 ةجــاءت الجمـــل الفعليـــة في جميع الكتــب المبنيــة للمجهول في جمـــل عينـــ 
 .%3,53 جملة بنسبة 44الدراسة في جميع الكتب 

وجــاءت الجمــل المبنيــة للمعلوم في جمــل عينــة الــدراســـــــــــــــة في جميع الكتــب 
ويوضـح الشكل اآلتي بالرسم البياني هذين النمطين  %71,49 جملة بنسـبة 1222

 من الجمل.
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 أما عدد الجمل من حيث اللزوم والتعدي فكانت النتائج كاآلتي:

دراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة وفي عينة ال
 24لعدد الجمل التي تعدت إلى مفعولين في جمل عينة الدراســـــــــــة في جميع الكتب 

 .%1,732جملة بنسبة 

وفي عينة الدراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة 
 عينة الدراسة في جميع الكتبلعدد الجمل التي تعدت إلى مفعول به واحد في جمل 

 .%51,72جملة بنسبة  927

وفي عينة الدراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة 
 %41,19جملة بنســــبة  513لعدد الجمل ذات الفعل الالزم في جميع الكتب كانت 

ويوضــــح الشــــكل اآلتي الرســــم البياني صــــور الجمل وأنماطها في عينة الدراســــة في 
 جميع الكتب.

 

 



العدد الثامن والت�سعون 

137

 لتتئج الت ليل لم تةج تعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت:

عنـد عقـد المقــارنـة بين الكتــب تبّين أن جــامعــة آل البيــت في كتــابهـا العربيــة 
الوظيفية قد قدمت أكبر عدد من الجمل للتراكيب االسمية والفعلية، لكنها تتقدم على 

يعود ســـــــــــبب ذلك إلى أن نصـــــــــــوص جميع المناهج في تقديم نمط الجملة الفعلية، و 
الكتاب أصــــــــــــيلة مكثفة غير أنها عميقة من حيث المعنى والتركيب وال تلبي احتياج 
الطالب األجنبي، وربما تتناسـب هذه النصوص للطلبة ذوي المستويات العليا والذين 

 يريدون التخصص لدراسة هذه اللغة وليس لهدف أو غاية مؤقتة. 

لمرتبة الثانية من حيث عدد الجمل على الرغم جاء كتاب )أهاًل وســـــــــهاًل( با
من أن نصـــــوصـــــه تميل إلى النصـــــوص المترجمة من اإلنجليزية إلى العربية، وربما 

 يكون سبب ذلك طبيعة الدارسين لهذا الكتاب فضاًل عن البيئة التي يدّرس فيها. 

 يــأتي الكتــاب الرابع )العربيـــة للنــاطقين بغيرهــا( للجـــامعــة األردنيــة بــالمرتبـــة
الثـالثـة من حيـث احتواء تراكيبـه في عينـة الدراســــــــــــــة على عدد أنماط الجمل الفعلية 
واالسـمية، أما نصـوصه فقد كانت سهلة بسيطة على الرغم من أن نصوص الكتاب 

ها وجهت إلى الطلبة بشــــكل وظيفي تناســــب مســــتوى أصــــيلة وغير مصــــنوعة، إال أنّ 
ويليه الكتاب الثالث للجامعة  الطـالـب واحتيـاجـاتـه مع بســــــــــــــاطـة المعاني والمفردات،

األردنية من حيث عدد الجمل، أما كتاب األساس فقد كان آخر الكتب في التصنيف 
من حيث عدد الجمل في عينة الدراســـة على الرغم من أن نصـــوصـــه تحمل صـــبغة 
النصـــــــــــــوص المترجمة إلى العربية، حيث إن العربية المســـــــــــــتخدمة في الكتاب غير 

بعض األحيان مثل: وأنت لماذا تدرســين العربية؟ فعدم ســليمة أو غير صــحيحة في 
وجود الفاصـــلة والتركيب الخاطئ ووجود الضــــمير أنِت ال داعي له أو أن مكانه في 

 االستخدام كان خاطئًا.
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الدروس الحوارية التي اتبعتها معظم الكتب أسهل على الطالب في توظيف 
 أنماط الجمل االسمية والفعلية.

يخدم اإلســـناد بطريقة مقصـــودة أو غير مقصـــودة من  وظفت هذه الكتب ما
خالل كثرة وجود المصـدر المؤول، والسبب في هذا أن العربية أخضعت األداة )أن( 

حدث متحقق مع  على للظهور في صـــــــدر اإلســـــــناد التام حيث إن المســـــــند فيه يدل
 اشتراط أن يبدأ اإلسناد بالمسند إليه. 

وهذا األمر يدفع متعلم هذه اللغة إلى  ،(لكي، ألني) كثرة اســـــــــتخدام التعليل
أن يفكر ذهنيًا، ويســــــــتنتج الســــــــبب والتعليل في الجملة ألن االســــــــم الموصــــــــول في 

عنى حين يرى مــا يحمــل م اإلنجليزيــة يعني في العربيــة الــذي من أجلــه فهو تلقــائيــاً 
 التعليل يفهم نمط الجملة ومعناها. 

ســـــــــــــنادية في الجمل الفعلية كثرة اســـــــــــــتخدام الجار والمجرور في العملية اإل
لتوظيف الزمان والمكان، وكثرة ورود الفاعل على هيئة ضـمير مستتر، والتنويع في 
صـور المبتدأ وصـور الخبر، وتقديم الخبر على المبتدأ بصوره المختلفة خاصًة شبه 

ية وندرة األفعال المتعد وتنوع األفعال بين الماضـــي والمضـــارع وندرة األمر، الجملة،
مل وكثرة الفعل المتعدي في الج وندرة اســــــــــتخدام الفعل المبني للمجهول. لين،لمفعو 

 الفعلية.
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 ختتمة

تناولت هذه الدراســــــــة قضــــــــية اإلســــــــناد في الجملة العربية: دراســــــــة تحليلية 
 تطبيقية لمناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها )المستوى المتوسط(

 من النتائج تتمثل في:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة 
  اإلطـار التعريفي لمفهوم هيكل الجملة تعدد عند القدماء والمحدثين، لكنه لم

 ينفصل عن مفهوم اإلسناد.
  الرابط بين الجمل وعناصــــــر تراكيبها هو عالقة ذهنية ال يصــــــرح بها وتفهم

 ضمنيًا من خالل السياق اللغوي تسمى بالعالقة اإلسنادية. 
 نـــاطق بـــالعربيـــة ألن يتعرض لجميع أنمـــاط الجملـــة يحتـــاج الطـــالـــب غير ال

 العربية فال أفضلية لنمط على آخر لكن يجب مراعاة التدرج في العرض. 
  .الجملة البسيطة في تركيبها أسهل على الطالب من الجمل المركبة 
  غالباً –المناهج التعليمية متباينة في محتواها والســــــبب في ذلك أنها تؤلف- 

 س حسب حاجة الطالب. من منظور فردي ولي
  .الدروس الحوارية تسهل وتثبت نمط الجمل العربية عند الطالب 
  الحــاجــة إلى مراعــاة األســــــــــــــس الالزمــة عنــد تــأليف منــاهج العربيــة للنــاطقين

 بغيرها. 
  تـــأليف المنـــاهج يجـــب أن تؤخـــذ برؤيـــة جـــديـــدة ومنظور مختلف فـــاالهتمـــام

شــــكل مســــرحيات وعروض باألنشــــطة واأللعاب اللغوية وقيام الدروس على 
وألعـاب للتـدريبـات النحويـة والصــــــــــــــرفيـة مع االهتمـام بمهـارة القراءة والكتابة 

 يساعد الطالب كثيرًا في تعلم أنماط الجمل. 
  عـــدد الجمـــل الفعليـــة في عينـــة الـــدراســــــــــــــــة كـــان وروده وتقـــديمـــه من خالل

 النصوص أكثر من الجملة االسمية. 
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 اجة أن يعاد النظر فيها من حيث الكتب التي وردت في عينة الدراســـــــــــــة بح
 الجوانب اآلتية:

توزيع المـادة النحويـة فيهـا فقـد كـان في بعض الكتب العرض غير  -
منطقي للمادة النحوية فعرض أكثر من قضـــــــــية نحوية في الدرس 

 الواحد يشتت ذهن الطالب.
لم تراِع هـــذه الكتـــب الفروق الفرديـــة بين الطلبـــة فقـــد جـــاءت كلهـــا  -

 متقن للغة.بمستوى الطالب ال
  انفراد كتاب العربية الوظيفية ســــلســــلة آل البيت في عرض نصــــوص مكثفة

تقدم لألجنبي بنفس المســــــــــــــتوى الذي تقدم فيه البن العربية وهذا أمر يعاب 
 على المنهج.

  ةي ضنا ةذه ال تتئج تن ي البت ُتت َ  مت  لي:
  الكتــب بحــاجــة أن تراعي مبــدأ الوظيفيــة التي توجــه النصــــــــــــــوص الختيــار

 وانتخاب المادة النحوية. 
  يجب انتخاب المعلمين المتخصصين في عرض القضايا النحوية لهذه الفئة

 من الطلبة.
 .تناسب المحتوى مع حاجة الطالب ومستواه مطلب في غاية األهمية 
  يجب االبتعاد عن عرض الجمل ذات التركيب المزدوج المعقد فطول الجمل

لى التشــــتت الذهني وعدم التركيز ع في بعض الكتب يوقع الطالب في دائرة
 المعنى وعدم المقدرة على تحديد النمط الذي تنتمي إليه الجمل.
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 المصتير  المراَع

ــــ(، 599أبو البركات عبدالرحمن بن سعيد األنباري، )ت - ـــــ ، تحقيق أالرار العربتةهـ
 م.1792محمد بهجت البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 

ــــ(،911)ت األنصاري، ابن هشام - ـــــ ، شرح شذ ر الذةب ةي معرةة كرم العرب هـ
 م.1714 تحقيق عبدالمغني الدقر، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، سوريا،

ــــــ(، 911ابن هشام األنصاري، جمال الدين بن عبدالله، )ت - ـــــــ مغ ي اللبيب رن هـ
 يروت،ب شر،ود، دار األرقم للطباعة والنب، تحقيق بركات يوسف هكتب األرتررب

 م.1777

ــــــــــــــ(، 143ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش، علي بن يعيش، )ت - شرح هـ
، تحقيق إميل بديع يعقوب، منشــــورات محمد علي بيضــــون، دار الكتب المفصدددل

 م.2221العلمية، بيروت، 

ـــــــــــــــــــــ(112بن عثمان بن قنبر ســــــــيبويه، )ت وأبو بشــــــــر عمر  - ، تحقيق الكتتب ،هـ
 م.1711 تبة الخانجي، القاهرة،عبدالسالم هارون، مك

ـــ(، 372أبو الفتح عثمان بن جني، )ت - ، تحقيق محمد علي النجار، التصتئصهـ
 م.1777 المكتبة العلمية، بيروت،

شــر ، دار األمان للنبضددتيت اللغة العربتة ةي اللسددتلتتا النظت تةأحمد المتوكل،  -
 م.2221والتوزيع، الرباط، 

 ، دار الكتاب اللبناني، بيروت.غةلمررتا ةي اللأنيس فريحة،  -

ة أم ، جامعالتمهيد ةي اكتسددددددتب اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت، تمام حســــــــان -
 م.1714 مكة المكرمة، القرى،
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 م.2222القاهرة،  ،، عالم الكتب للنشر والتوزيعالتر ة ال  نرة تمام حسان، -

افة للنشــــــــــر والتوزيع، الدار ، دار الثقاللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حســــــــــان،  -
 م.1774البيضاء، 

ــــــــــ(،711)ت جالل الدين السيوطي، - ـــــــــــ ، دار الكتب األشبته  ال متئر ةي ال  ن هـ
 م.1797 ،العليمة للنشر، لبنان

ــــــــــــ(، 711جالل الدين السيوطي، )ت - ـــــــــــــ ، َمع ال نامع حةمع الهنامع ةي شر هـ
بحوث العلمية للنشــــــر، تحقيق عبدالســـــالم هارون، وعبدالعال ســـــالم مكرم، دار ال

 الكويت.

الت تةتا المعت دددددددددرة ةي تدررس اللغة العربتة  اللغتا األخر  حمادة إبراهيم،  -
 م.1719 ، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة،ال تة لغير ال تطقين  هت

ر وائل دا ،المسدددددتةة  ين الت مير ال  نا  التطبيق اللغنا  خليل أحمد العمايرة، -
 م.2224، عمان، للنشر والتوزيع

، عــالم المعرفــة للنشــــــــــــــر والتوزيع، ةي ل ن اللغددة  تراكيبهددتخليــل أحمــد عمــايرة،  -
 م.1714السعودية، 

، دار الكرمل للنشــــــر، عمان، الطبعة ل ن تعلتم اللغة العربتة  ظت تتا داود عبده،  -
 م. 1772 الثانية،

 جي، علي علي، ترجمة عبده الراحأالدددددددس تعلم اللغة  تعلتمهتدوغالس بروان،  -
 م.1774أحمد شعبان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار ال ملددة  الن دددة ا الددددددددد ددتييددة النظت تددة ةي ال  ن العربيرابح أبو معزة،  -
 .م2221مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، سوريا، 



العدد الثامن والت�سعون 

143

 األالدددددددددس المع متة  الُقتفتة لتعلتم اللغة العربتة لغير ،رشــــــــــــــدي أحمد طعيمة -
 م.1712 ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية،ال تطقين  هت

ار ، دالمهتراا اللغنرة مسدددتنرتتهت، تدررسدددهت،  دددعنبتتهت رشــــدي أحمد طعيمة، -
 م.2224الفكر العربي للنشر، القاهرة، 

شــــــورات ، منتعلتم العربتة لغير ال تطقين  هت م تة ه  أالددددتليبهرشــــــدي طعيمة،  -
 م.1717اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسسكو، المنظمة 

ــــــــــــــ(، 531الزمخشـري، أبو القاسـم محمود بن عمر، )ت - المفصل ةي رلم اللغة هـ
 م.1712 ، دار الجيل، بيروت،العربتة

، ترجمة محمد الشرقاوي، المجلس تعلم اللغة الُتلتةسوزان جاس، الري سلينكر،  -
 م.2223 الكويت، األعلى للثقافة والنشر،

ال  ن الناةي مع ربطده  دتألالدددددددددتليدب الرفتعدة  ال تدتة اللغنرددة عبـاس حســــــــــــــن،  -
 م. 1717 ،1ج ، دار المعارف للنشر، مصر،المت دية

، تحقيق أحمد مقدمة ا ن خلد  َ  هـــ(،121عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، )ت -
 م.2221الزعبي، دار المعرفة الجامعية للنشر، بيروت، 

، مكتبة الخانجي األالدددددددتليب ا لشدددددددتئتة ةي ال  ن العربي ن،عبدالســــــــــالم هارو  -
 م.1779المصرية، القاهرة، 

 ،طرائق تدررس اللغة العربتة لل تطقين  لغتا أخر   عبدالعزيز إبراهيم العصــيلي، -
 م.2222 الرياض،

 ،ال مررتا اللغنرة  ال فسدددددتة  تعلتم اللغة العربتة ،عبدالعزيز إبراهيم العصـــــــيلي -
 م.1772الرياض، 
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 م.2222 دار المعرفة الجامعّية، بيروت، ،التطبيق ال  نا عبده الراحجي،  -

 ،التراكيب ا الددددد تيية ال مل: المرفتة، الن ددددد تة، الشدددددرطتة ،علي أبو المكارم -
 م.2229مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 هددت، تعلتم العربتددة لغير ال ددتطقين  علي أحمـــد مـــدكور، إيمـــان أحمـــد هريـــدي، -
 م.2221، دار الفكر العربي للنشر، مصر، ال مررة  التطبيق

، دار الكــاتــب العربي مشدددددددددكلددة تعلتم اللغددة العربتددة لغير العربعلي الحــديــدي،  -
 م.1717للطباعة والنشر، القاهرة، 

، الناشر الهيئة كتتب التعررفتا هــ(،111علي بن محمد، الشريف الجرجاني، )ت -
 م.1715رية، لبنان، العامة لمكتبة اإلسكند

لية ، مجلة كأالددددددددتالددددددددتتا ال  ن العربي لغير ال تطقين  تلعربتة علي فودة نيل، -
 م.1791م، 1799اآلداب، المجلد الخامس، جامعة الرياض، 

يليل المعلم للكتتب األالدددتالدددي ةي تعلتم فتحي علي يونس، محمد ســــعيد يونس،  -
افــة مــة العربيـة للتربيــة والثقــ، منشــــــــــــــورات المنظاللغدة العربتدة لغير ال ددتطقين  هددت

 م.1713تونس،  والعلوم،

 ، منشــأة المعارف للنشــرال ملة العربتة يراالددة لغنرة ل نرة محمد إبراهيم عبادة، -
 م.1714 والتوزيع، القاهرة،

 ،كتف لعلم العربتة لغة  تة،     ةي إشكتلتتا الم هجمحمد صالح بن عمر،  -
 م.1771 الخدمات العامة للنشر، تونس،

، تدددررس القنارددد ةي  رامج تعلتم اللغددة العربتددة لل ددتطقين محمود كــامــل النــاقــة -
 م.1715، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد الثالث، العدد الثاني،  غيرةت
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ب ، مكتـــ بددتئع لددد اا اللغددة العربتددة لغير ال ددتطقين  هددتمحي الـــدين األلوائي،  -
 م.1715 التربية العربي لدول الخليج للنشر،

، الشــــــــــــــركـة لمدتم الرتبتط  الربط ةي تركيب ال ملة العربتة مصــــــــــــــطفى حميـدة، -
 م.1779المصرية العالمية للنشر، لبنان، 

، تحقيق عبدالمنعم خفاجه، َتمع الدر س العربتة الشـــــــــيخ مصـــــــــطفى الغاليني، -
 م.1773العصرية، لبنان،  منشورات المكتبة،

ية ، منشــــــورات كلة  ين الت ليل  ال مررة  تة ال ملة العربتالمنصــــــف عاشــــــور،  -
 م.1771 اآلداب بمنوبة، تونس،

أالدددددس إرداي الكتب التعلتمتة لغير  ،ناصــــــــر عبدالله الغالي، عبدالحميد عبدالله -
 م.1771، دار الغالي للطباعة والنشر، الرياض،ال تطقين  تلعربتة

عرفة للنشـــــــر ، عالم المأضدددددناا رلى الدراالدددددتا اللغنرة المعت دددددرة نايف خرما، -
 م.1791 والتوزيع، الكويت،

، عــالم المعرفــة اللغددتا األَ بتددة، تعلتمهددت  تعلمهددت نــايف خرمــا، وعلي الحجــاج، -
 م.1711الكويت،  للنشر والتوزيع،
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